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SOTÅPOLIISEJA, HÄKIiAUTOJA, KARJALAISKO-
TEJA...

On elokuu vuonna 19,i.i. Sotasairaaloista palaavia mie-
hiä kuljettava kuorrna-auto ajaa heittelehtien kovan lii-
kenteen epätasaiseksi jauhamaa tietä. Se vaappuu ja tari-
see, uppoaa joskus johonkin pehmed"iin paikkaan ja jtrLrt-

ruu kiinni. Kuljemaja vaihtaa "ykköseen", heijaa ja hei-
jar. yhä uudelleen ja saa kuin saakin auton lopLrlta liik-
keelle.

Vähän väliä syttyy pin-reyteen punainen valo. Auto hil-
jentää vauhtiaan, jarrut kirskahtelevat.

- 
Sotapoliiseja... tana, sähähtää yoku.

Ja niin toiaankin on, sillä kohca näkyy uhkaavasti
kääntyvä konepistoolin piippu ja kuuluu terävä komento:

- 
Paperit esiin, joka äij'a.l 

- 
Kun torkkuvat miehet ei-

vät tajua heti kaiken tark<litmta, kuuluu tuo teennäisen
tärkeä ääni ur.rclelleer.r ja entistä voimakkaarnpana 

- 
Ei-

kö sana kutrlu/ Paperit esiin, joka äijäl
Ne löyryvät aikanaan ja auto jatkaa matkaansa joukon

kiroillessa sotapoliisien ärhentelyä, miesten, jotka kur,rlu-

TU[|KIl|.
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vat sarnaan joukkoon 
- 

murra joita he vihaavar enem-
män kuin vihollista.

Sitten tapahtuu se, jora on kaiken markaa pelärry. Au-
toon tulee jokin vika eikä kuljemaja pysty sitä korjaa-
maan. Mikä nyt neuvoksi!' Mikäpä muu kuin jalkapatik-
ka. Onneksi joukossa on joku upseeri, joka tuntee tien, ja
niin jatkuu matka.

Pieni pihisevä häkäauro poimii meidät rieltä. Se on oi-
kukas kapistus, joka tuntuu vierastavan vähän kaikkea.

Jokainen vähänkin jyrkempi mäki ajetaan kolmeen ker-
taan. Ensin etuperin, sitten takaperin ja sitren ryönrämäl-
lä auttaen ylös. Nokinen mufta erittäin kärsivällinen kul-
jeuaja våånråä ohjauspyörää, kaasuttaa ja ryypyttää, mut-
ta siitä huolimatta matkaan kuluu aikaa kaksi kenaa niin
paljon kuin bensiiniautolla... vaikka eihän meillä suurem-
paa kiirettä olekaan, kunhan mennään vaan.

Sivuutamme kauniita karjalaistaloja, joiden hyläryissä
puutarhoissa rehoittavat rikkaruohor. Näemme Talviso-
dan raunioille rakennettuj a asevelitaloja kylrnillään, over
auki jokaiselle kulkumiehelle. Auron piipurtaessa poikke-
amme sisälle erääseen. Mutta meirä kohraa lohduron nä-

§. Kaikki sikin sokin, kaappien ja nurkkaan jääneen
piirongin laarikot moneen kertaan pengorruna. Katseem-
me kienää ympäriinsä ja tavoitamme vihdoin seindllä

Konekivääri
toim innassa
Vuosalmella

Vuosalmen
etumainen
tu lenjohtopaikka

olevan taulun, jossa on kultakirjaimin sanat: 'Oma koii
kullan kallis". Ehkä se on jätetry siihen tarkoituksella
muistutaamaan vihollistakin kodin merkityksestä, ehkä
se on lähtökiireessä unohrunur, mene ja tiedä. Nuo sa-

nat jäävät kuitenkin jokaisen mieleen, 1a siksi joku tu-
hahtaakin katkerasti:

- Marsalkka Gov o rov voi olla ryyryväinen ryönsä
rulo}aiin.

Aamulla tapaamme erään tien varrella sotilaita rukiin-
leikkuussa. Heitä on komennertu sinne muutamisra
komppanioista, suuriperheisimmät kustakin. Muucenkin
on suuriperheisiä koetetru siirtää mahdollisuuksien mu-
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kaan taakse, mutta kuuden, kahdeksan, jopa kymmenen-
kin lapsen isiä on vielä luvattoman paljon etulinjassa
ruolla kovia kokeneella lohkolla, sillä sopivien hommien
keksiminen heille ei ole ollut niinkään helppoa.

Ruis näyrtää sakealta ja tähkä pitkältä, joren ei tule
kuuloonkaan, että se jätenäisiin Ieikkaamarra. Ruoasta al-
kaa olla puute, ja muutenkin ollaan ennätetn' aivan tar-
peeksi manailemaan muonavarasrojen jäämistä vihollisen
krisiin. Tänään tahtoo olla "ei-oota", huomenna jotain
keitonlonia ja ylihuomenna sarnaa kuin ränänkin, tosin
hiukan vihollistulen Iämmirrämänä.

Siksi niin leipävilja- kuin perunasarokin on saatava
kaikkialta ralteen. Ne eivät saa joutua miss;iän hukkiran.
Ne ei saa joutua keir.rottelijoiden myytäviksi. sen prrern-
min kuin takalinjan miesten pontikkaparoihink.ren.

TAISTELU EI ENÄÄ AALTOILE.
Kun häkäauto järtåå joukkomme, niin eräs halkoauto

ottaa, ja kun sekin jättää meidät eräseen tienhaaraan, jat-
kamme matkaa jälleen jalan. Maisemat alkavat kävdä ru-
tuiki. Näemme täysosumien ruhjomia taloja, silpouru-
nutta metsää. Tulisia ja verta juoneita rukikohtia, joisra
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muuramista on viholliseen markaa vain 30-40 merriä; ri-
heä metsä vain haittaa käsikranaatinheittotoimintaa,
murta ei öisin tapahruvia partioiskuja.

Vuoksen akaa näkyy uhkaavana hirveästi runneltu Ay-
räpäänharju, ruo kahden sodan verinen näytt'dmö. Näky-
vär kirkon rauniot taikka paremminkin raunioiden rau-
niot, joita muunmuassa erään panssarintorjuntatykki-
joukkueen johtaj a, kersantti Lusenius puolusti sisukkaasti,
kunnes oli pakotettu ylivoiman edessä antautumaan jouk-
kueensa rippeiden kanssa vangiksi. Tuon harjun varjo
tuntuu ulottuvan kaikkialle. Sitä pelätään ja kunnioite-
raan, sillä siellä on kaatunut niin monta kovaa taistelijaa
ja siellä on ollut pakko kumartaa nöyrästi vältryäkseen
kuolemalta.

Tulee melkein julilallinen mieli katsellessa kaikkea tuo-
ta ja muistellessa, miten taistelu kerran aaltoili tällä tär-
keällä lohkolla. Tosin se ei ole enää aivan sama verinen
lohko, joka silloin kesti ylivoimaisen vihollisen rynnisryk-
set suurimmaksi osaksi elävän voimansa turvin, vaan se

on paljon muuttunut. Täällä on pienillä päivärahoilla teh-

ry ryösuorituksia, joille varsinaiser linnoitusryöläisetkin
voisivat nostaa hanua. Mutta töissä onkin ollut miehiä,
jotka tuntevat paremmin kuin monet muut vanhan sanan-
parren: "Hiki säästää verta." 

- 
Tuo verinen haava on

siis mennyr umpeen. Vihollisen saama sillanpääasema et
ole laajentunur, vaan pienenrynyt. Jokainen pesäke, ;okai-
nen tukikohta ja ennen kaikkea jokainen niiden taistelija
todistavat vääjäämättömästi: Suomi ei aio tuhoutua.

TUTTUJA KASVOJA
Akkiä avaavat vihollisen "piiskat" pirullisen tulen.

Kauempana oleva rinne ryöppyää polyd ja hiekkaa. Sitä
arnmutaan nyt jo kraoaatinheittimilläkin, mutta "Rasa"

tuunaa vaan rauha.llisesti :

- Ei hätää, pojat! Siellä ei ole ristinsieluakaan. Me
olemme aivan kurillamme järjestäneet niille sopivia har-
joitusmaaleja, joihin saavat purkaa liian ammustäyden-
nyksensä.

Mikä mies on sitten tämä "Rasa"i' Ettekö tunne häntä?
Hänhän on kaikkien tuntema II pataljoonan komentaja,
kapteeni Aimo R a as s i n a, mies, jokaon taistellut jou-
kon mukana sodan alusta alkaen.

Näemme paikan, jossa alikersanffi O r i I a h den jää-

kärit hyökkäsivät viikko sitten vihollisen asemiin, surrna-
sivat viitisenkymmentä vihollista ja toivat kolme koneki-
vääriä tullessaan.
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Tottahan tunnette alikersantti Orilahden, joka kesällä
1.941 pndsi, enei lähde lomalle ennen kuin sota on loppu-
nut. Eikä ole myöskään lähtenyt. Hän on haavoirtunur-
kin neljä kertaa, muma on aina toipumisloman saaruaan
matkustanut suoraan yksikköönsä. Kun hän viimeksi Sii-
ranmäen taistelujen jriljiltä paikattuna ilmoittaurui ko-
mentajalle, syntyi keskusrelu:

- 
Herra eversti! Ylikersantti Orilahti palannut sota-

sairaalasta.

- 
Jslyssglea takaisin, vääpeli Orilahri, oli eversri vas-

tannut ravistaen tätä toverillisesri olkapäästä ja nyökytel-
len hyväksyvästi päätään.

Sellainen mies on vääpeli Tauno Orilahti 
- 

silloinen
JR 7:n jääkärijoukkueen johtaja ja hämäläinen maanvilje-
lijä. Sotilas kiireestä kantapäähän.

Mutta kuka sitten on tämä eversti? No, kaikkihan hä-
net tuntevat. Hänhän on JR 7:n komentaja, Mannerheim-
ristin ritari, eversti Ådolf Ehrnrooth, mies, joka
johti Siiranmäen katkeraa taistelua. Hänen harteillaan oli
myös Ayräpään sillanpääaseman vielä katkerimpien tais-
telujen raskain taakka. Ja kun tuo sillanpääasema sitren
vihollisen armeijakunnan hyökkäyksen edessä vihdoin
murtui, joutui hän tekemään erdän raskaimmista päätök-
sistään. Ollessaan etukomentopaikallaan seuraarnassa

,loukkojensa kamppailua eldmdstä f a kuolen-rasta päristäk-
seen vihollistulessa Vuoken yli, oli hänen tulenjohto-
päällikkönsä kysynyt:

- 
Mitä me nyt teemmeT

Tuolloin Ehrnrooth oli mieninyt hetken: Siellä on vieiä
orniakin, osa vankeina, osa haavoittuneina ja osa uimarai-
dortomina. Mutta siellä on myös vihollisia, iotka tuJitta-

vat kiivaasti virran yli pyrkijöitä ja jotka valmistautuvat
Vuoksen ylitykseen. Se painoikin eniten vaakakupissa ja
hän oli vastannut:

- 
Vedä sinne koko voimallasil

Kun kymmenen patteriston tuli 
- 

joista suurin osa oli
raskaita 

- 
myllersi taistelujen ruhjomaa Ayräpäänharjua,

oli eversti kääntänyt kameensa muualle ja huokaissur tu-
kahtuneesti:

- 
Voi niitä onnettomia, jotka iäivät tuonnel

Niin, hän näki sitten aikanaan noita miehiä, heidän pa-
lacuaan sotavankeudesta. Tiedusteltuaan, miltä heistä
tuntui joutuessaan oman rykistön tuleen, oli eräs palion
kokenut taistelija vastannut silmäänsä räpäy'ttämänä.

- 
Se oli kuin viimeinen tervehdys komentajalta.

Hän on sama mies, joka joutui kantamaan niin ikään
suuren vastuun myös Vuosalmen taisteluissa 

- 
ja hänen

osuudekseen voidaan laskea suuressa määrin vihollisen
hyökkäyksen pysäyttdminen. Sielläkin hän ioutr.ri vaikei-
den ratkaisujen eteen. Eräänkin käskynannon vhtevdessä
hänen oli pakko antaa jyrkkä käsky:

- 
Kuulkaa te vanhat, kovat taistelijat 

- 
te, joihin mi-

nä olen aina luomanut! Niinkuin hyvin tiedätte, on tilan-
ne erinäin kriitillinen. Joukot ovat loppuun ajettuje ja
apuun tuodut eivät näytä kestävän suurtaistelun painerra.
Mutta siirä huoiimarta, ja juuri siksi minä vetoankin vielä
kerran tähän kovaan joukkoon, sen jokaiseen mieheen ja
johtajaan: Jos tämä puolustusasema murtuu, munuu sa-

malla koko Kannaksen puolutus. Tdssä on vihollisen
hyökkäykset torjuttu Talvisodankin aikana, miksei niitä
rorjuttaisi n1'tkini' Siksi minä kiellän kaiken vetä\'tymisen.
Kaikkien, rykistön tuliasemien, komentopaikkojen ja

Taistelutauko
etuli nlassa Vuosal mell aI

!t,i

riII
t
a
d

ta*r*-i.
-t 'fåi- +

t å

,{t,
s,:d

260



huoltokeskusten on taisteltava saarretrunakin. Sanokaa
miehille minun terveiseni, ja että minä luotan heihin! Sa-

nokaa, että synnyinmaa on nyr vaarassa 
- sen kohtalosta

lrödään arpaa! Siksi näistä asemista ei luovuta 
- 

mutra
jos rarvis on, näihin kaadutaan.

Se oli vastuunsa runtevan komentajan kovaa kieltä hä-
dän herkellä. Mutta se saavuci vastakaikua, koska hänen
riedettiin tarkoittavan toma. Se saavurri sitä siksi, että hä-
neen luoteciin.

Sellainen mies on Adolf Ehrnrooth. Tuon niin kuulun
'Tyrjän rykmentin" komentaja, peräänantamaron sotilas
ja hyvå ihminen.

ISÄ.TIKKASEN KOMPPANIA
Edessä on jälleen 

- kuinkas muuten - seirsemäs
komppania. Vastaan tulee outoja upseereita ja outoja mie-
hiä ja vihdoin joku ruttukin, jolloin runnemme, eftä tä-
mähän on " I sä- T ik kase n " komppania!

Kuka sitten on tuo Isä-Tikkanen? Hieman yksinkertai-
nen nuorimies, veltto ja epäsotilaallinen vänrikki, sanor-
tiin välirauhan aikana. Johtamistaito välttävä, sanoo Re-
serviupseerikoulun arvostelu. Mies täynnä inhimillisiä
heikkouksia, käryjä jokaisella lomalla, niin sanomiin muu-
tama vuosi sirten. Mutta mirä sanovat miehet?

- 
pa1a5 komppanian päällikkö, minkä olemme kos-

kaan nähneet, vastaavat he empimäaä.

- Näimme jättiläiskokoisen miehen, joka karjuen
kuin paholainen juol<si pysryssä meitä päin, eivätkä luodit
pystyneet häneen, sanoivat kauhistuneet soravangir Tyr-
jän suurtaistelun päätryessä.

Ja tåmä oli tocta. Kuka näytti esimerkkiä muille ja ryn-
tdsi eteenpäin, kun tuo hyökkäys näytri pysähtyvan aL-

kuunsai' Kuka valtasi Kukkalehdonmäen ja puhdisri Ii-
lammen korsukyläni' Kuka vyöry,rri viimeiset varustukset
Tyrjän kylän laidassa, kun kaikki olivar loppuun ajettuja
neljän vuorokauden yhtäminaisesta kamppailustaT Eikö
se ollut Isä-Tikkanen, milloin lkin kasapanos tai "Ukko-
Mauseri" kourassa, milloin korpraali V. M. S o r s a -Mannerheim-ristin ritari o:o 8 - rinnallaan, milloin koko
Seisemäs komppania, milloin rilapäisesti kooctu iskuosas-
to. Siellä opimme tuntemaan Isä-Tikkasen, vänrikin, jon-
ka "kurinpitotaito oli heikko", mutta jora koko komppa-
nia nimitti isäkseen.

Lukemattomat kuvat tulevat silmien ereen, kun maini-
taan Isä-Tikkanen. Siinä näkyvät Tyrjän lisäksi Rautalah-
den rantakalliot ja Pihlaisten mottiyö. Näkyy Ohran mir-
t,uuraton aukea, näkyy Vaskisavotan terdshelvetri ja pal-
jon muuta... Aina kuumimmassa paikassa joukko, joka ei
koskaan pettänyt, koska se luotti "Isään" kuin Jumalaan.

Yksi Kannaksen kaikkien aikojen iskukomppanioista.

HEIDÄN MUISTONSA ELÄÄ
Mutta miksi jarkaa, kun kaikki näyttåd. menetetyltäi'

Sorsa on poissa, Isä-Tikkanen on kaatunut kapteenina
johtaessaan komppaniaansa Äyräpään sillanpääaseman ar-
mottomassa taistelussa. Heidän lisäkseen on mennyr
monta, monta muuta...

Mutta kun katselemme var,haa, jo viidettä vuosikym-
mentään kåyvdd vartiomie$ä, mitä hän silmä kovana tä-
hystää sekä kuunnellaan hänen vakavaa selostustaan:

ruon uponneen ponttoonin luona ne eniten metelöi, nai-
sen nauruakin sieltä on kuulunut öiseen aikaan, niin huo-
maiunne, ettei Isä-Tikkanen ja moner muur olekaan
poissa. Heidän henkensä elää niidenkin keskuudessa, jor-
ka eivdt ole koskaan heitä nähneet.

Hetken päästä tapaammeylikersantti K oh o n panssa-
rinkauhuineen ja tuhoojan merkki hihassaan. Sirren rulee
v,§taan kaksi ruaua poikaa, jotka haavoiauivat Siiranmä-
en taistelusa; kuka olisi uskonur, effä rapaamme vielä.

Joku tietää kertoa majuri Eino K uv aj an k i n olevan
toipumassa. Tuolla näemme jälleen vanhoja raistelijoita,
sekä nuorukaisia että vähän vanhempia. Heitä rulee lisää.
Pian on rykmentti lähes entisellään 

- 
rykmentti, joka ot-

ti vankejakin neljästätoista vihollisen jalkaväkirykmen-
tistä, ja joka kiinnimi lippuunsa Siiranmäen, Ayråpäån ja
Vuosalmen veripunaiset, kuolemattomat nimet.

Kun astelemme mutkaista ja saviliejuista polkua käs-
ketryyn 'tukikohtaan , alkaa korvissani' soida jollain ih-
meellisellä tavalla joskus kuulemani runon säkeet:

-Tädltä 
lähdin, tänne nrlin,

kotiin saavuin jälkeen markan.
Monet oudot polur kuljin,
vanhaan ryyliin nyt taas jatkan.

Tänne taasen tullut olen,
siviilistä suuriin sotiin.
Tuttuja nyt teitä poljen,
runnen rulleheni kotiin.

I ntendentin tarkastus.

7. DIVISIOONA hyökkäili keskikesällä l94I hikisenä
kohti Sortavalaa. Vihollisen vastahyökkäys pysäytti oman
etenemisemme joksikin päiväksi Ryryn aseman seuduille,
jossa JR 30:n komentopaikka sijoitettiin kuivalle ja kuu-
malle petdjikkökankaalle Tohmajoen länsirannalle.

Oli todella helreinen kesäpäivä. Sen havaitsi komento-
paikallakin, jossa työskentelyn onnistumiseksi oli tingit-
tävä pukumääräyksistä ja parhaasta päästä esiinnyttävä
miltei nahkasillaan.

Kesken arkisten touhujen ilmestyi teltta-alueelle ko-
mea, täysin valkoinen henkilöauto, vielä täydessä Talvi-
sodan sotarnaalauksessaan. Ihmemelimme, ja ihmemelim-
me vielä enemmän, kun auton takapenkiltä kiipeää ulos
punakka herra puettuna upeaan vitivalkoiseen rurkkiin.
Lähemmäksi tultuaan totearnme, eaä hän on divisioonam-
me intendentti. Everstimme kysellessä, miksi arvon vie-
ras liikkui tällaisessa helteessä noin kovin vahvasti pu-
keuruneena vastasi intendentti asiantuntemuksella, että
rurkki eristää mainiosti liimFöä eikä helle niin ollen pääse
hänen kehoaan rasiftamaan.

Intendentti ilmoitti tulleensa henkilökohtaisesti tocea-
maan joukkojen tilan ja tarpeet. Tähän iknoitti everstim-
me, että tähdellisin tarve näin helteellä olisi pullo rai-
kasta olutta.

- 
Niin, tuon arvasinkin. Autonkuljettaja, tuokaapas

autosta kummallekin komentajalle kori olutta!
Oluet saatiin ja uuttakin luvattiin, kunhan vain tyhjät

pullot ensin palautettaisiin. Jatkosuunnitelrna jäi kuiten-
kin toteutumatta, sillä intendentti siirtyi pian rauhalli-
sempiin tehtäviin.
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Paluelln
Tykklkomppanlassa
SYYSKES,{LLA I9 t0 perustettiin Sulkavallir Tyk.K/6.Pr.
Sen priälliköksi tuli luutnantti Lauri R r n e j.r viiäpeliksi
kersrntti fhrno Kaipia. Miehisrönsä kr>mp|x11i1 51i
r.r-ror-rista eri jr>ukoisra ja joukko-osast«rista. Eriiänlaisen
koulutuksellisen nurgon mu«xlostivar Hiirneenlinnaste
sarrpuneet, vv. l9ifi-20 s1'nryr'reet, h1'viin psr.koulutuk-
seu saineet virrrrsrniehet. LukLrmliiiriiisen enemmistrir-r
rnuoclostivat ktrirenkir-r siviilistii 1':alvelukscen kursurut I I

Irxrkan nostorniesalokkaat, jorka ennen Talvisotla olivar
srlrr.neet vaplrutuksen virnrsmiesfirlveltrksen suoritt;rrn ises-

ta Tiimä jorrkko oli hvvin kirjavaa, sillii jo yksistäiin ik:i-
er«r nuorimrnrn ja vrnhir-nrr-ren viilillii oli vli 20 vuorrrrl
Minunkin ryhn.rässini oli virr.rhirnrnalla irlokkaalla ikiiii rl
vrrotta, rr-rinulla nipin napin 20.

Viihälu ku isesta kan rahenk i liikur.rnastr, lru u rree Ilisest;r
koLrlrrtusviilineistiist.i. lrLronoisr.r vlrtr:reisr.L j.r nr.LjoirLrs-

okrsuhteista sek.i monista rnrriste sorlanjiilkeisen .r j,rn r'.ri-
keuksista huolirnattr onnistui luurnentti Rirnc rlnrirmarn
kornppanialleen eritriiin piitcviin ja n.ronipuolisen koulu-

i§

ERKKI HOLKERI

tuken. Aina crnme tietcnkään 1'mrniirriinect k.rrkki.r hii-
nen tiukrrnvaltivia toimenpiteitäiin, valn pi,1in'rme rriir.i
jossain miiiirin "lirirvsluontoisina". Marssit olir'.rt pirkiii ja

riukirita, pakkaukser painavia, tykkikalustorr vedimme
rnuutirminir piiivinii kilornctrikaupalla, jonkin tien liihei-
sy1'rlessii suuntailimme rykkejännie siviililiikenrcessii
csiintyneitä ajoner,rvoja m,raleinunme käymiien tuntik;ru-
siir je trseir-r "hikeerrnyirr-une" omiin ;ranssa«rituihin ve-
tovlunuihimme, jritka koskrtirn tuhoutumatta hy<ikkiisi
viit lakklrrn-ratte tykkiasernaxmmc vastaln kaikista mah-
clollisisrrr suunnista. Enis tiillirinen harjoitus on rttuit;r
eliiviirr-unin jäänyt rnieleer.ri. Se alkoi, kuten niin nronet
mulrtkin harjoitr-rkser-r-rme, t1'kin asemailn r-rrenolla je r-rur-

mioirnisella. Kun tdrr-rii vaihe oli lopptur.rsuoritetttr, il-
mestyi k«rmppanianpiiällikkö tykkiasemer.ri erufuolelle .ia
l-retken pr.rtrhirrmme rarkkailtuaan kutsui n'rir-rut luokseen.
Tarkastelimrne n1't I'hdessii t1'kkiasemaar-ri siitii suunneste,
josta rnahckrllinen vihollinenkin sitii terkrrsrelisi, eli rrse-

man etupuolelta. Vaikkir olinkin tehnl't asemani hyväksi

6. Pr:n tykkikomppanian
miehet harioittelevat
panssari ntoriuntatykin käsittelyä
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:rijon r1'ötä, löysimme siitä vielä tavattoman määra epä-
xohria ja puuneellisuuksia, joita siten yhteistyönä kor-
i.riiimme. Lopuksi päällikkö loi minuun vakavan katseen
riliiensä" yli ja sanoi:

- 
Asema oli kyllä hyvä ilman korjauksiakin. Mutta nyr

se on vielä parempi. On nimittäin oretava htromioon sel-
i.rinenkin mahdoliisuus, emä näitä taitoja joskus vielä tar-
viraan.

Myöhemmin syksyllä Tyk.K muutri Puumalan kirkon-
kvlän tuntumaan ja samalla 116.Pr n alaisuureen (komen-
rajana evl. v. E s se n ) . Komppanian sisäiseen elämään
muutto ei sanottavammin vaiktittanut. Murta kun koulu-
rettavien pääosa vähin erin vaihtui normaali-ikäiseksi
varusmiesjoukoksi, mur.rttuivar harjoirLrket kautta lin.ian
entistäkin tiukemmiksi. Useampia piiviä kestäneer raiste-
hr- ja sotaharjoitukset olivar tällöir.r hi'vin tavallisia.

Vuoden l9-l I touko-kesiiktrrrss.r toimeenpantiin usein
myös hälytysharjoituksia. Nämä alkoivat ravallisesri yöllä.
Harjoituksen yhteydessä rnuodosrerur joukor varmrettiin
täysir.r sodanmukaisesri. Harjoitus päiirn'i tavallisesti sii-
hen, kun joukkojen erumaiset osar saapuivat Puumalan
lossille. Koska lossin ktrljerr-rkepasireerti oli varsin vähäi-
nen, ei halutru rlrorrar hiiriötä siviililiikenteelle, vaan
harjoitus lopeterriin ain.r rissi vaiheessa ja joukot palau-
tettiin takaisin majoitusilueelleen. Yöllä 9i10.6. vasraan-
otti päivästyvän upseerin,rpulirisena roimiva vxrusmies-
aliker-santi pr.rhelinsanon.rrn. jonka sisältö oli varsin eri-
koinen ja kdsiträmärön. Kun hän oli kirjoittanut sar-ro-

man paperille. kysyi s.rnrmrn rntrj.r:

- 
Tiedämekö, mitä rei,Jän nlr pitää tehdäi,

Alikersantti vastasi. erri hän oli erittäin huolellisesti tLr-

tLrstunut päivystävän upseerin apulaisen ohjekansioon,
jossa oli seikkaperiiiser ohjeer riillaisenkin tapauksen va-
ralta.

- 
Hyvä on. Toimikaa ohjeiden mukaisesri, sanoi ääni

pLrhelimessa.
Mutta puhelinkeskukesa yöpäivystäjänä toimiva va-

rusmies ei ottanut uskoakseen, että alikersantin kaikki
"ruuvit" olivat täysin kunnossa. Kun viimeksi mainittu ti-
lasi keskellä yötä lukuisia puheluja, joista osa suunraurui
varsin vaikuttuvaltaisillekin henkilöille, kysyi keskuspäi-
r,ystäjä usein ennen yhdistärnistään esim. näin:

- 
Tarkoitatko todella soittaa eversti Essenille ja herät-

tää hänet keskellä yötäi
Useimmar unestaan herätetyt sentään ymrnärsivät hy-

vin alikersantin saneleman peitekieiisen viestin je mö-
rähtivät tai kirosivat jotakin vastar.rkseksi.

Tämä yöllinen soimelu aikaansai jälleen sarjan hälytyk-
siä, jonka jälkeen joukkoja koottiin ja varLrstettiin niin-
kuin aina ennenkin. Muna tällä kerralla rapahrui myös
jotakin sellaista, mitä ennen ei oliut tapahtunut. Nyt yli-
teniin Pur.unaian lossi, jonka toisella puolen jo tr.rii vas-
taamme erlsimmäisiä palveltrkeen kursuttuja reserviläi-
siä. He olivat kokoontumassa alueelle, jonka me juuri
olimrne,jämäneet. Oli siis tapahrunut liikekannallepano.

Liikekannallepanossa muodostettu JR 6, joka sai runko-
osansa 6.Pr:sta ja jonka komentajaksi tuli evl. T. E k-
m a n , siirtyi täydennyksen saatlraan välittömästi valta-
kunnan rajan tuntumaan vastapäätä Ensoa. Tykkikomp-
panian (14./JR 6) I joukkue, jossa toimin varaiohta,ana,
määrättiin alLrki Vuoksen länsipuolella, Vallinkos-
ken-Näträmälän alLreella, puolustustehtävissä olleiden
joukkojen vahvennukseki. Täällä joukkue myös sai en-
simmäiset kokemuksensa pa nsariutor,jun rarehräv issä.

?imä tapahtui heinäkuun i. p:nä, jolloin vihollinen suo-
rini tässä suunlrassa tunnustelunluontoisen hyökkäyksen
kohti Valiinkoskea. Hyökkäys torjuttiin. Mutta sitä tuke-
neista keveistä panssarivaunuista jäi yksi liekinheirin-

6. Pr:n 1. komppanian
käsi k ranaattien
heitto kilpailu

vaunu telarikkoisena tai stelumaasroon Räikkölänmäen j a

Vnoksen välille. Sen miehistö ei jättänyt vaunlraan, vaikka
vihollisen jalkaväki vetäytyikin takaisin ja jåtri vaunun
miehistöineen oman onnensa nojaan. Vaunun puolllsrami-
nen näissä olosuhteissa oli siis erittäin vaikea ja r.rhkaroh-
kea yritys. Mutta niin vain kävi, että joka kerran kun jo-
ku meikäläinen Iiikkui varomattomasti vaunun lähettyvil-
le, päräytti sen pikakivääri tulisen sarjar-r, joka pakotti
nrnkeilijan suojautumaan ja vetäyrymään takaisin.

Koska vaunua ei voitr-r tuhota kivääriasein, sai Vallin-
koskelle sijoitettr.r tykkiryhmä tehtäväkseen sen tuhoami-
sen. Näin yäljestäpäin ajarellen ei tehtävää voida pirää
muuna kuin hieman jännircävänä metsästysretkenä. Eihän
vaunu liekinheittin-rineen ja pikakivääreineen ollut tasa-
veroinen vastr.rstaja tykkirvhmälle. Olihan näideir asei-
den kantama paljon vähäisempi kuin meidän "Tampella"-
tykkimme. Sen lisäksi vaunun ja tykkiryhmän välillä si-
jaitsi pieni kumpare sekä jonkin verran maralaa lepikkoa,
josta johtuen rykkiryhmä saattoi vaunun-riehistön huomira-
matta työntiiä tykkinsä tuliasemzran 100-t00 m:n pää-
hän vaunusta.

Jännittyneinä - 
olin-rrnehan kaikki 19-2 1-vuotilita
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k«rkemattorlia vanrsmiehiä 
- 

1xi1,11516q1e muutarniir tiih-
tään.ristä häirinneitii pcnsaitir, latasimme ja lauklisimnre.
Tulos oli ty-rn.risq,ttär'ii: arnrnuksen jälkeensä jättämä valo-
juova piirtyi taivaalle n.rontir metriä vaunlur yläptrolelle.
Teimme korjauken jr arnrnuirnn.rc toisen, ehkä vielä kol-
mannenkir-r laukaLrken. muttar osr-rmlril emlle saaneet.
Aloimme hiiriiäntyii ja menemää luottarnuksemrlre niin ir-
seertme kuin q'kkiirnrnekin. Tärii tLrnr.relnaa tiiy,clensiviit
ornalta osaltaan vielä r'irr-rnLrsti.r urnrnutr.rt kiivaat pikaki
viiärisarjirt, mitkii pirkottivirt rneicliit ersimiiiin su,r.ja:r r1'-

kir-r kilven .ja isojer.r kivien takaa.
Tiissii viril'reessa ilrnestyi paikalle joLrkkueenj«rhraiun-

n-re, jo Talvisoclassa tulikmteensn saanut rämiipäir-ren
viinrikki (joka ei haltra nin.reään mainirtirvln). nrppasi

lxris istukasta täl-rtäinkatrkopLltken ja sLrur-rtasi t1'kir-r mrrrr-

liin putken sisusakselia tiihtriimenii kiiytriier.r. T1'önsimme
tiihtiiinistukkaan v ielii varrtiihtiiir.nen, rluhrrnaj ar.r l.rarjoi-
tuksistrr tLrtrrksi kä1,neen kollimrrirrtorir-r. jokrr vahvisti
suunturken oikeaksi. Kun n1't lar,rkaisirnme, piirtf i vllo-
jrurvrr ihanasti k«rhti vruururr., läht<)latrkaustrr ser.rrl^si viili t-
tiimästi teriivii napsahdus amrnuksen läpäisressii 1.;111551-

rin, ja samanaikaisesri rvtintyi var.rnLln jokaisesta reiiistri
tulos kirkkaita tulenkielekkeitii. Myrihempi tutkimus os.,ir-
ri, ettii rlmmr.ls oli läpiiissvt tornin liekinheittimen koh-
clalta, jolkrin siinii ollut polttoairre syttyi räjiihdl'smiiiscs-
ti. Sarnalla sirivrlt \rulllLrn pelottomat puolLrstrrirlt kivr-rtto-
nran iikkikuolentrrn.

Eclellii n-rainitun krrtrkoputken rilirnrnc sailueet prri piii-
viiri aikaisemn-rin ja 

- 
vtrnrsn.riel.riii kur.r olirnrne, eikä ku-
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Panssari ammuttu palamaan

kaan huomannLrt kiiskeii ja valvoa 
- 

6limlns toderlr-rii-

köisesti unohtaueet asia:rnkur.th.tvat tarkistustoimenpi-
teet.

Vaikka tel.rtiiviimme nyt oli piiiittl'nyt, ei .ioukkLreenj«rh-
tajamrne anranut mciclän palata takrisir.r Vallinkoskelle,
vaan kiiski meirlän jiiiidä toistaiseksi ;raikoillemmc.

- 
Talvisodrssa venäläisillä oli tapanrr tuIla ilrahiimiiriirr

irikana trudestaan viilirnaastoon ja yrittiiii hirtrrtrl p()is siltlle
jäiineet hir.raLrskelpoiset panssarit, hiin selitti.

Näin tuntui trrpahtuvan n1'tkin. Kttrt olitntne o.lotcllcet
pari tr.rntia, alkoi etutnrurstosta ktrtt.lr.ra rnoottorien liiirliii,
kilkattrsta j a telaketj Lr jen rrin.riniiii. Otlottel in.rme viel ri pi r-

käiin, ehkii turtt.tir.t verran, j iinr.ritn'ncinii j'r'unpr.urrrval-
miinir. Mitään tlLltta ci ktriter-rkaarl t.tir.til1111.1r',,. \'.ilisr;i riii-
net vaimenivrrt kok«rnlan, tlLtttrt alkrrir'.Lr hcrkerl periiscii
ulrdestaan samirnl rrisi na ja sttnr,rsr.r sti t: rtrt.lst.1. Tu l in Ioptrl-
ta siihen tulokseer.r, ettii 'r'ihollisen pLrolelll oii kiivnr.rissii

plussarivlr.rnujen huttlten-tirtert L'rtrlelt LrLrsiin reltt.iviirl liih-
röri. Päiiti n Iiihreii ottru-n;t.rtt r.trkem l..iI selvlv rtii'lsirlst.1.

f ien koillispuolt.r. lel.ikk,risr.r ,rj,r.t pitkin hiivin leajrrn
peltorrtrkc,tn vli. jolloin s.r.rrttit-t roJer.r. ertii ,rn'eltrrli oli ol-
lur irivirrr oike.r. \'ih,rilislr.rLlkk,rlen r'.rltvlttttt;t et1 Pvstvn)'t
selvittiimiiiin. er.r r.nviisk,iiir.r r'.rttuujetr Iuktrr.nääriiä. Harva
miinr-rikktj ei r.rrlt-rnnLtr k,.tt.tttt>n r-riikösLrojaa, josrl syystii en

usklltanr.rr hi i1.i1i 1' rrt1,., Iiiheile vitrollista. lhmeekser.ri kui-
tenkin tt,tesin. etrii k.rikki näkemär.ri vihollismiehet osal-

lisrLrivrrt htrolrotoir.r-riin. Ir{inkäiinlaista suojirr'tstrr ei ttilen-
niikiiisesti olru järjestetty, eikä aiuttatakaan varrion.riestii
olltrt r.riikyvissä.
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PalrrLrmrrtkrrllani ktLljin rlrrksi urLlur,ll.ni,1 kvmmer-ri.i
metreiii srunlrl .lepikko-oi,r,r. i()r,1 olin k.irrt.inr r men()nr.1t-
kallakin. Sitten siirrviu rohke.rsu rn.r.ln.ielie .r j.rreiler.r. er-
tii jos .lossakin on vrlrtiorries. niiu r.im,i \'.irm.r.rn F.iii.ui.r.i
olemassxolonsa ja 1'rittiii ilrrliLl.l n-lrnu.1. IIirii.in ei ki:iren-
kiian taprrhtunut. Tiillii seikall.r oli erirt.iin sriuri,irr, rirren
n-rerki t1's si ksi, että tekemieni hl';r inro jen penisreeil.i ir.,ri-
cloir-r sur.rr-rr-riteLnaa mennii koko tlkkin hrn.ir-ri k.r'rs:.r
"tervehtin'riiiin' vaLlnuosirstorr.

Palattuani tykkirylmlän h-rokse valel.rrelin, etrii om.i ki-
väiirijalkavriki oli edenr.ryt oikealtr rretsien karittr ,rrr.r-
rnaan selviiii iisker-r ktrrrlerniemrne iiiinier-r syvstä. Srrnoi n.
cttii nrcicliinkin on tiin.riin vuoksi siirrettävä tt'kkiiimme
eteenpiiin, jotta v«risimnte tarvittrrcssa rukea kiviiiirimies-
ten toinrintair. Ty'kki laiteniin viilittiirr.rästi vetokuntoon.
j a ni i n I iih r i rykki ryhmii rauhanourir isessir sul ke isrnuo.l«>ss.r

pitkin rietri etenernään vilrollista kol'rti. Vamruuclen vuok-
si kuljin 1'ksin:ini muuuu.r-riir kyrnrneniä merrejä ryl.rmiir-r

eclellii. Ajamelir.r, errä jos jotakin ylliirtrivää ja kohrakrkasta
tlprrhtui, kohclistuisi se toclenniiköisesti ensirnmiiiseksi
rrir.ruur.r, .jolloin ryhn.rä1le ,;äisi aikaa suojautrra. M)'ös tun-
ntrstelijirr.r-riihy'stiijrin tel.rtävien su«rrittarninen vaati täl-
Lristr suoritusta, sillä ryhrniihän nrarssi vihollisy'lliiköiLlen
rr-rahckrll isuuclest rr tä),s in tietiimiitt«imiinii.

Åikornuksenar-ri oli veclättää ty,kki' rnersiisq'sapajille"
silmiriur rretsikkiirir-r, rnissii vihclllinen huolsi panssirrivxr.r-
nujaan. Matkalla rupesi kLritenkin "jiinistiimään". 

Ja
juuri silLi hetkellä, .jolloin viimeiserl kerran olimme vihol-
lisen riihisqkseltii suojaisessa rien murkassa, käynr.ristet-

tiin jälleen moomoreita pellorr toisella puolella, Mitä ta-
pal.uLrisikaan, jos panssarit tönnäisivät pellolle s,un:rnai-
kaisesti vedossaolevan tykkirylrrnär.r kirnssal' Muutin no-
peirsti suunnitelrani ja vecliitin q'kin tien lounaanpuoli-
seen rnetsikköön, Rriikkölänmäkeen. Jonkinlaista talvi-
tien pohjaa seuraillen etenirrrne metsikön eteliilaitaan,
jossn lairoirnrne t1,kir-r aselllAnn jri akrimme suorittxa tulen-
rrvausvalmistelu jr.

Ulrdessa asemassamrne r>lirnme olleet arnpumavalmiina
ehkä runnin verran, kun kuulimrle, että panssarien äiinet
pellor.r vastakkaisella puoleila muuttuivat toisenltrisiksi: ne
lähenivät. Miehitir.nme kiireesti ty,kkimrne .ja ty,önsirnme
runmr.rksen putkeen. Eikii aikaakaan, kun jo ensimmiiinen
vaunu ilmestyi pellolle. Se ei kuiter.rkaan ajanut rietä ;rit-
kin Vallinkoskelle päin, kr.rren olirnme oclr)ttaneet, vrrar.r

tuli suoraan nleitä kohti. AmpLrmamatka oli aluksi pitkä
ja vaunun etlrpanssari suorailn kohri q'kkiä, iusta s11'srii

kielsin avaamasta triltrr. Mutta kun vaunu n. 500{00
m:n eräis)'ydellä meistii ensimmiiisen kerran hiernan kiiiin-

ryi ja paljasti meille kylkensä, annoin tulikr»nennon.
Ln-rmtrksen jälkeensä jiittämä vakrjuova suuntautLri kohti
v:.nlnLra, ja taas kuului tLro n-riellyttiivä napsahdtrs amrnuk-
sen läpäistessä panssarin. Virur.ru pysähtf i, ja hetken pe-
rästä sen takakanr.rella r.riikyi pienoinen ttrlenlieska. En-
sin-rn-räinen laukaus oli tehnyr tel-rtävänsä: vaLlnu oli tu-
houtunut ja slrq'nvt nlleerl.

Seurasi pahaenteiner-r hiljaisuus. Laukauksernme oli ro-
clenniiköisesti tliyclellinen l,lliitys viholliseile. Vrrmraan-
kaan se ei rn1,öskälin huomlnntrr tarkkair paikkiu, n-ristii
se amrnuttiin. Hi.ljiiisuuntr ei kuitenkaar-r kestiiny,t kaurrr-r,

sillii k«rhta kuulrri useampien moortorien äiiniä )a piar.r

m1'ös virr.rnu toisensa periistii ilmestyi pelkllle. Nii,-len
tarkkaar lr,rkua emme pvst)'r)eet selvittiirniiiin, sillii raivaa-

Kyyrölässä 1941
sotasaalii ksi
saatu
panssariauto

265



t
t
r
I
h{
ä

mamme tähystyssektori oli kapea ja sen keskellä pellolla
sijairi vielä suuri lato, joka sekin haittasi näkyvyyträ.

Heittäydyin ampujan tyynylle ja koko ajan tykkiä suun-
naten seurasin ensimmäisen vaunun liikkeirä. Aluksi se-

kin tuli suoraan kohri rykkiämme. Murra ladon luona se

käntyi pyrkien ladon taakse. Vaikka arnpumaeräisyys oli-
kin vielä pitkähkö (700---800 m), en halunnur pädstää
tilaisuutta krisistäni, vaan vedin liipaisimesta hetkellä, jol-
loin vaunun etupää jo katosi ladon taakse. Valojuova
suuntautui vaunun takaosaan, mutta arveluttavan alas.
Etäisyysarviointini oli todennäköisesti ollur virheellinen.
Tuttu osumisnapsahdus kuitenkin kuului ja vaunu pysäh-
ryl'

Mutta nyt alkoivat tuliset markkinat. En riedä monella-
ko ja minkälaisilla pu*illa meitä rulitettiin, mutta kra-
naaueja tuli tiheään ja tarkasti. Tykkiasema peittyi pö-
lyyn, sirpaleita, kokkareira ja kiviä lenreli ilrnassa. Lähin
kranaarti rdjåhti 3-5 m:n päässä rykin edessä. Kaikesta
t:istä mylläkästä huolimama rykin miehistö pysyi koko
ajan ampumavalmiina tykkinsä luona ja odorti savun häl-
venemistä. Oli pääsry pansarien mersästyksen makuun,
joka tunne oli pelon tunnefta voimakkaampi.

Välirömästi meihin kohdistetun kranaattiryöpyn jäl-
keen vihollinen ampui välimaastoon riiviin savuverhon.
Sen takaa kuului kilkettä, komentoädniä ja moottorien
örähtelyjä. Äänistä saatoimme hyvin päätellä, eträ viholli-
nen vetäytyi. Ja kun savuverho viimein hälveni, näimme
vielä vilaul<sia viimeisistä raistelukenrältä vetäytyvisrä
panssareista. Vain ensimmäiseksi tullut ja tuhottu vaunu,
jonka takakannella edelleen paloi tasainen liekki, oli jää-
nyt jäljelle. Sitävastoin vaunu, jonka telarakenreeseen
olin saanut osuman, oli poistunut näyttämölrä. Savuver-
hon takaa kuulunut kilkatus oli siis aiheutunut joko tela-
ket j un korj aami sesta tai vetovai jerin ki innittdm isestä.

- 
No, poikal Jos sinr.rlla riittää luonroa, niin mennään-

päs tutkimaan tuota vaunua lähempää.
Näin sanoi joukkueenjol.rtajamme, joka kahinan loppu-

vaiheisa oli taas ilmestynyt luoksemme jostakin Näträ-
mälän suunnasta, jossa oli hänen komentopaikkansa
joukkueen toisen tykin luona. En kehdannut esiftää vasta-
väimeitä, vaikka pelkäsinkin mennä avoimelle pellolle
vihollisen maalitauluksi rällaisen yhteenoton jälkeen.

Pääosa pellosta kasvoi pitkää ruista. Kumarassa hiipien
ja pellon ojia hyväksikäyttäen pääsimme kenenkään häi-
risemättä palavan vaunun luokse. Se oli \Wickers-vaunu,

kooltaan tämän mallin suurimpia. Ammuksemme oli lä-
päisyt takaosan molemmat sivupanssarit aivan niiden

ylälaidasta. Takakannella paloi edelleen tasainen tuli, joka
jostakin käsittämättömästä syystä ei ollur levinnyt koko
vaunuun. Vaikka torniluukur olivatkin kiinni. rotesimme
pian, että miehistö oli jättänyr vaunun.

- 
Tule mukaan, kehoitti .joukkueenjohrajani, hypähti

itse vaunun kannelle, avasi torniluukur jr ,rlkoi kopeloida
vaunun rykkiä. En heti ymmärränvt. misrä oli kysymys,
mutta kun näin hänen suunraavin \'lrnun ueer viholli-
seen päin ja kuulin tykin lukon loksaht;n'an ruki, riensin
apumieheksi. Sain rykin lataajan ja pikekirilriampujan
tehtävät. Yhtämittaisilla sarjoilla q'hjensin iipparn toiseo-
sa ,lälkeen lähimpään metsänreunaan. Murt.r johtajani
ulottuvuudet olivat paljon paremmar. N{uut.rmi.r krlnaar-
teja hänkin rysähytti lähimpään meaikk<jön. murtir pää-
osan kuitenkin komeina kaarina kauas vihollisen puolelle
"terveisinä", niinkuin hän asian ilmaisi.

- Ja nyt meillä on kiire! sanoi hän viimeisen iaukauk-
sen ammuttuaan.

Emme olleet ehtineet pirkälle vaunun luor.r. kun sen si-
sdSsä alkoi räsähdellä. Tuli oli saanut valtaansr koko vau-
nun. Samanaikaisesti alkoivat ryöpsähdellä r'aunun ),m-
pärillä myös ensimmäiset kaarituliaseiden ruli-iskut. Vi-
hollinen oli toipunut sille tuottamastarnme lllärvkesrä ja

ryhtynyt vastatoimenpiteisiin. Murta meitä sen tuli ei
enää tavoittanur, sillä me palasimme ,juokujalkaa n'kki-
asemaan, riipaisimme rykin asemasta ja järimme raistelu-
tantereen.

Sodan alkuvaiheissa, jolloin ei mitään merkittär-äi vielä
ollut tapahrunut, oli nuorukaisten sotilaaki karaistr.rmisen
kannalta .lokaisella taistelukosketuksella erirrlin rärkeä
merkitys. Voitontahdon ja omatoimisuuden kehinvmisen
kannalta oli my,ös tårkeåä, että vähäisetkin raistelurapah-
tumat päätryivät voitollisesti. Edelläkuvarun panssarin-
torjuntakahinan innoimava vaikutus kuvastuu hvvin
mm. erään nuoren alir.rpseerin lausumisra sanoisra:

- 
Passiivisuudella ei voiteta mitän, ollaan vain itse

rykkien nrokana. Makaavan kissan suuhun ei hiiri juokse.
Tykkikomppanian miehille tapahtumalla oli vieläkin

laajakantoisempi merkitys. Se anroi varmuuden siitä, että
komppanian pääaseistukseen, 37-millisiin "Tampella"-

rykkeihin, voitiin luomaal Tosin on saman tien myönnet-
tävä, että tästä luomarnuksesta oli pakko cinkiä jo muuta-
mia viikko,ia myöhemmin, jolloin jouduirnme Kyyröldssä
kolmen T .14 -vaunr.rn ja Valkeasaaressa kahden KV-vau-
nun kanssa vastakkain. Mutta siihen mennessä olikin
nuorukaisista jo ennättänyt kasvaa karaistuneita sotureita
ja kovaotteisia panssarintorjuntamiehiä.

Valkeasaaressa syksyllä 1941
tuhottu panssarivaunu
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KULKUNI muuttui 1'hä hitaammaki, sillä vihollisia al-
koi olla tihedmmässä. Suunnassani päärin kaikesta huoli-
matta pysyä Suomen rajalle saakka. Tapasin alasammu-
tun maataistelukoneen, jonka ehyeksi jdanyttd ohjaamoa
k?ivin ohimennen rutkiskelemassa ja eteeni ilmesryi rauta-
tie. Samassa muuttui seutu tutuksi. Tämän radan varressa
olin ollut töissä, olimme tehneet korsuja, jotka sitren siir-
rettiin jonnekin muualle. Tuolla näkyi rumu sauna, mo-
nien löylyjen onopaikka.

Pistin kompassin taskuuni, sitähän en enää turuissä
maisemissa tarvinnut. Tiesin, että 5 kilometrin päässä on
Rajakontu ja Suomen raja ja sen jälkeen tulee Manssilan
lqlå ja edelleen Salmin kirkonkylä. Olin vaeltanur pirkän
matkan sieltä, minne kaverini jäi, mutra kauanko siitä oli
sitä en pysrynyt sanomaan. Sivuutin hevosen raatoja ja pa-
laneita rautatievaunuja. Haju oli sietdmärön .ja varsani
loksahti kuin ajokoiralla kr,rn suoler I'rinivät ruila kurk-
kuun.

Siirryin rautltien \'rrreen. metsikköön. sillä m.r.rntie
kulki lähellä rataa jonka rulisin lielä vlimimiän Pian tie
ilrnestyikin näköpiiriini jr Iiikenne nf,vrri oieven kovr.
Hyökkäysvaunuja, q'kistöä ja sorilrira rien riivdeltl. Tuora
en pystyisi mistään kohdasra yliträmuin. En enä vhrlin
ihmetellyt erteivät meikäl äise r voineet pidärellii ruoll a is r;r

mies- ja kalustomäärää.

II

Rajapuomi Manssilassa

ANTTI TAKANEN

Illan tullessa oiin lähellä Rajakontua ia påatir yöpyd:,
sillä nyt oli kerättävä voimia, koska tiesin tilanteen muut-
tuvan sitä vaikeammaksi mitä lähemmäksi etulinj oja pd'ä-

sisin. Löysin suomalaisen sotilaan jättämän manttelin ja
otin sen peitteekseni kun laskeuduin erään näreen alle le-
volle. Monet kiirokseni miehelle, joka oli manmelinsa
jättänyr. Se oli minulle tarpeen yön kylrnyyttä vastaan,
koska en uskaltanut tehdä nuotiota. 

- 
Koko päivän mit-

taan olin kulkenut vain kymmenisen kilometriä, Vite-
leestä Rajakontuun.

Aurinko ei ollut vielä noussut, ja vallitsi yön hämärä,
kun lähdin liikkeelle. Ehdin kulkea vain parisataa metriä,
kun havaitsin lepänoksilla verhotun teltan parinkymme-
nen metrin pä:issä. Samassa alkoi koira murista, mutta
jatkoin rauhallisesti edelleen, sillä tiesin, että jos alkaisin
juosta se nostaisi valtavan rähinän ja herättäisi teltassa
nukkujat. Koiran kohtaaminen sai minut entistäänkin va-
rovaisemmaksi. Jonkun peltoaukean reunassa vedin hen-
keä ja aprikoin kiertäisinkö sen vai menisinkö suoraan
vli. Mierriessäni kuulin äänekästä molitusta ja puskan suo-
jaan ky1'risq'neenä näin vihollissotilaita, jotka kulkivat
ohitseni varsin läheltä. Tässä täytyy olla maantie välähti
mielessäni ja lähemmäksi hiivittyäni näinkin sen. Tein
rohkean päätöksen kulkea suoraan pellon yli kävi miten
kävi. Oikealla mäen rinteesä oli useita vihollissotilaita,

KAUK[l.
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jotka norsivat isturnaan katsellen kulkuani. Nyt alkoi se-

Lissäni kulkea kylmiii väreitä ja korjailin kävellessäni
lakkiani hdmätäkseni tällä tavoin vieraat. Pääsryäni mer-
siin reunaan huokasin helpotuksestir, sillä usea silmripari
oli epäluLrloisesti seurannut kulkuani.

Jatkiressani matkaa nrlin jälleen marnrien lairaan. Etee-
ni ilmestyi n1,t sur.rri, punaisella risrillä merkirry relrra,
hiravoittuneiden siclonrapaikka. Menin aivar.r lähelrä tä-
män teltan ohi ;a ylitin maanrien. Kun pääsin vain muu-
taman metrin päiihän riestä heittäyclyin maahan, sillä i
hyökkäysvaunua saapr.ri kohdalleni ja pysähtyi siihen yh-
den paukkuessa k<lvasti. Sen m«rttr>ri kiri nikotteli. Vau-
nujen pädllii olleet rnieher hyppivär trlns ja alkoivtrt hää-
riä epäkuntrxrn .jouruneen tankin ympärillä. Kotvan iri-
kaa kului ja sitten vaunut lähtivät liikkeelle, kuren minä-
kin. Kuljin taars jonkin matkaa ja olin jälleen tien reunas-
sir. Voi vietävä. Miren näirä teirri on näin riheässäi,

Olisinkohan oikaissut kaikki rnurkat ja tullut raas sa-
man tien varteen/ Sakeassa lepikossa aivan rien laidassa
seur:rsin liikennettä. Tuli pirkä aurokolonna lavat miehiä
rdynnä. Sen rnenty'ä ylitin maancien. Kun sirten näin vi-
hollisen kaaruneitrr a,lattelin ortar .joltakin vaarreer, jol-
loin minua ei tunnettaisi ellen vallan kohti törmäisi. Tuli
kr.ritenkin n.rieleeni miten kiiy kun piiiisen meikäläisren
niiköpiiriin, hylkäsin koko ajatuksen, ja päärin omissx
kamppeissani p1'rkiä perille.

Aloin hivtrttirutua rajaa kohclen, rnuma eteenpiiin en
ta.htonut päistii. Vihollisen majoitusrelrtoja oli tul.rka rihe-
iissii enkä n1't piirissl't enempiiä eteen- kuin raaksepiiir.r-
kr.IIn.

Rajapaalut näk1,ivät ja Manssilan kylii oli edessiini. Piiii-
sisinköhän ottrrrniriln askeltakaan isiinmaani kiimarallirt
mierin. Itserntrrl'rl-ajirtru valtasi minut, sehrin piiättiiisi tä-
rnän hirn-ruisen rirsittavan ja hermoja repi\.än r-nirrkani.
Mutta olin sentiiän suomalainen sorilas. jokl ei saa lilnnis-
tr.rx, oli vielai 1'ritertävii.

Koetin mennii rairrn suLlnnrrssa Suojän'elle piiin, rntrrta
sinnekin oli rie tukossa. Päätin koertair suoraan kohr-len
Mrnssilan kyliiä, vaikka tiesin, ettii rnaanrie, joka jolrtaa
Saln.riin, on vilkkaasri liikennöiry. "Se rnies ei pelaa ioka
pelkiiii" 

- 
lähclin eteenpiiin kaikkia le;rpäpuskia hy,väkse-

ni kä1'ttiien. Keh«rni vapiserniselle en voinut mitäiin. Pit-
kiiiin jatkunut jiinr.ritys kai sen aiheuni.

Huomataankohan minuti' Olin aika liihellä er:istä vartio-
rniestä, joka kylliikin l.ruomasi, rnuttir ei kiinnirtlinyt rni-
rluun enempi:ii hrrorniota kun kiisittelin jottkin rl,hjriri
tyr.rr.ryriii. Hiirniisin hiinet ja miehen katse krrikkosi rnuuirl-
le. Srrrnrn tien painuin eteenpäin, piiiisin Manssilan kyliin
relrnaan ja aloin kontata ojaa pitkin. Åjattelin kuiterrkin,
ettii ios tällä tavoin etenen ia joku minut huomla, kiinni-
tiin heti hiinen huomionsi pLroleeni. Prrrasttr siis rnennä
reilusti, kun vihollissotiliritaka:rn ei ole niikyvissii. Tien
reunallrr r.riiin puhelinpylväiiseen notrseviln miehen jr viisi
hiinen puuhiaan katselevaa. Kehoni alkoi riiristä, vaikka
lnieher selin ollen eivär olleer-r nrinuir huornrrnneerkrl'I.
Saln-rin suunnirlta alkoi kuulua lrutojen törinäii. Useat au-

t<.rt nousivlt rniikeii I'lös, lienee sama kokrnnir, ionka ai-
kaisemrnin niiin kuljemrvan sorilaita, nyt ne prrlaavat tyh-
jinii takaisin. Yksi hiljentää vauhtiairn, siirryy, rien lai-
taan .,il pysiihtyy. Ovi avtrr.rtuu 

- 
minut on huomrrttu.

Muut rrut«rt painuvat ohi, nruttir prrikalle pl,siiht1'neen su-

hari senktrn tuijonair minua. Kuinkas tässä käy? En hie-
vahda p:rikirltani, vairn trrij«rtan takaisir-r. Välillä kuljetta-
ja katsoo tolppakiipeilijöitä ja kiiiintää taas katseensir rni-
nuun. Vasen kiiceni ei rnillään tahclo p1,syä kupeella, viran

1,rittliä nousta ylös. 
- 

Vihcloinkin auto liihtee liikkeelle,
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mutta kuliettaja katsoo yhä, vaikka auronsa on jo menossa.
Lopultakin se painLru roisren per:iän ir n.rir-rii 

- 
rerkahdan

heinikkoon.
Olin jälleen suoiassa, nyt ei minua enää nähnyt. Ei ollut

enää nälkii eikä jano, ruskarkin olivat kaikonneet. Olinko-
han jo vähitellen siirtymässä tuonen tuville: Rr:hclyin ri-
lintekoon itseni kanssa. Tuntui kuin olisin viirneisellä
tuomiolla. Otin virsikirjan, joka oli puseror.ri mskussa.
Yläreunassa luki: Valmistaudu kuolemaan. Virsi itil. Jää
hyvästi nyt sinä maailma, jääl

Otin toisen saappaan jalastani ja ryönsin kiviiärinpii-
pun leukani alle. Varpaani oli liipaisuvalrniinl. kun tun-
rui aivan kuin joku olisi sanonut vierelläni: Ål.i itserisi
tapa! 

- 
Sanoin itsekseni: tappakoot sirten muurl

Katselin heinikon yli maarrtien liikennettä. Se oli huo-
mattavasti rauhoittunut ja ryhdyin turunimaan, miren
voisin tien ylittää. Sen rer.rnallir oli piikkilankaesre, vain
kaksilankainen. Jospa sittenkin rritän. Mutta kuinka jak-
sani' Kivääri ja patruunavy'ö «-rli jiitettävä piikkilangan ja
huonon kunroni rakia, sillä oli juosrava nopeasri.

Kaikki oli valmista. Kohottauduin ja kun en näl.rn1't
mitään, lähdin juoksemaan. Tr.rlturni piikkilanka-aidan
Iuo kuului Salmin suunnasta tAas rrLlton liirinää. Tartuin
kiinni housunlal.rkeeseeni. riipaisin itseni irti vaikka hou-
sut repesivätkin ,ja olin tien toisella pLurlella heirräy,t1,en
samalla maahan. Auro meni ohi ja irse olir.r selvinnl't.

Olin joutunut vihollisen karatuneiden sekarrn. Näirii oli
Lrseita ja haj u oli kuvortava. Juoksuni jilkeen olin tukeh-
ttra ruurniiden lemuun, mutta konnlsin miien rinnertii
pädstäkeni nrumiskasasta irti ja jouduin srtrren ojan lLro.

Se oli tuul.rean lepikön reunustama ja tarjosi niikösuojan.
Tiesin, ettii oja virtaa Laatokkaan eikii vesi s.unr.rt estää
kr,rlkuani. Setrrasin ojaa jor-rkin matkaa kuunes ereeni s;rt-
tui rumpu, jonka alitse en mahtunut kontraanrlan. Oli
norstav.r ylös. Vain kolmisen metriä olin ehtinvt nulmun
Iuota r1'örniii, kun sen luo tuli venäläinen sotamies. Hiin
p1,sähtyi, kaiveli taskujaan jtr kirtseli ympärilleen. Luulir.r
jo tulleeni ilni, rnutta mies teki virin rnahorkkasiitkän ja
jatkoi rnatkaansl. Samassa rniniikin ponkaisin 1'li rr,Lrnmun
ja painuin ojaan.

Tulin Manssilan pikkupl'siikille ja olin jiilleen srrmalla
rautatiellii, .jrxa pitkin eclellisenii piiiviinä olin rrstellrrt. Py-

säkille niil'tti evakkoon liihtij<iiltri jLiiineen l.;rri puin.rako-
nettir.

Krivelin rautatien yli ja lkrin viihitellen liihesryä Laa«r-
kirn rantira. 1'aqr15i11 kovaksi ti.rll;rrun ;,olun, mutta sirmal-
la alkoi nrf iis ktrr-rlr.rtr veniijiinkielistii puhetta ja heirriit'-
df in heri rni.lahlln. Olin r'.rin krrnrnenkunta metriii polus-
ta, kun koLne veniiliiistii upseeria tuli kohdalleni jrr 1ry-
siihtyi. Yksi otti irseen kotel«rsraln ja toiset katsoiviit.
Kaikki oli hiljaisre. kr.rnnes laukiurs parnahti. Vielii «rinen
ja klikki rrlkoir-rrr nlrril:.1. Upseerir-r arnl'runrakohrecr-ra oli
ollut rirstirs je trrin oli .joukon suurin kil-ro, koskir lrrenikoita
oli rir.rtrrn.rrrs tät'nnii. En erehcly' ktrn viiitiin, ettii niimii «lli-
vir.t si.unrrt herrirt, jotka näin .iokeir 1'litrriessiini. Nvr he tu-
livar riervsri Laarokkaa il.ri.rilemirsta.

Kur-t rtlur olivat lähteneet lähclin rny'ös rr-rinii j,r s,urvtrin-
kin Laarokan rantaan. Oli ilta, rturink«> teki ltrskurtan jrr
Laatökka oli peiliryl'ni. Nriky oli hieno. MLristLri rnyös
mieleeni komppaniassa ollut lroika, Rajlkor.rr.rustl kotoi-
sin, joka sanoi: Kun Manu Llarokirn niikee, sen siln.ristii
k1'1,nel vuotra.

Vihollisen tykistö alkoi runpuir. Kuuntelin minne saak-
ka kranur lensivät saaclakser.ri strr.rrin piirtein selville,
kuinka katrkanir lir.rjat olivirt. Piiiitrelin että mrrtkila oli vie-
lä melko pitkälti. Mitenkiihiin tiissii oikeirr päiisen eteen-
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Karjalainen vene

päin, kun linjar oli kaikesrl p.ilrtien veJern' Le.rrok.rn
rantaan saakka. Tuntui err;i se oli minu.lle i.ipipiisemJrön
este. Mutta yrirettär'ä oli. eihln minull,r muur.rk,rrn mth-
dollisur.rtta ollut.

Oli taas ryhdyttävä suunnitrelemaan vöpvmispaikkl.r.
Tähän en voinut jäädä, vihoiliser olisivar voineer oll,r nis-
kassa milloin tahansa. Kävelin h1'vin varovaisesri pirkin
rantaa ja totesin, emä kaksikin venettä oli valitraviss.rni.
Toinen niistä oli liiaksi ravisrunut ja niin suuri, erren olisi
saanut sitä omin voimin liikkeellekään, murra toinen när'r-
ti lupaavalta, sillä lähtisinkin merelle. S.,uremmun p"aiin
alle kävin hetkeksi nukkumaan ja keräämään voimia.
Åjattelin tehdä jonkinlaisen koukkausliikkeen rintamalin-
jojen taakse Laatokkaa hyväkseni käyttäen.

Otin pieniä puun oksia kainalooni ja aloin hiissara itse-
äni veneen alle. Näkösuoja oli mitä parhain ja vaikka tu-
lisi sadekin en kastuisi. Niillä kahdella rulitikulla, jo*a
minulla vielä oli, tein veneen alle tulen kun ei ollut juuri
pelkoa savun näkymisestäkään. Tuli liimmitti mukavasti
ja nukahdin heti.

Heräsin hirvittävään kuumuuteen ja näin, että veneen
pohja oli hiiltynyt punaiseksi. Toisen saappaani varsikin
oli ehtinyt kärvenryä olemattomiin. Tuli pikainen lähö ja
juoksin pienemmän veneen luo, työnsin sen kiireesti ve-
sille sekä pieni laudanpätkä airona aloin souraa ulom-
maksi rannasra. Voi, voi miten vene osasi vuotaa, mutta
eihän kukaan olisi kunnon paartia oman onnensa nojaan
jänänytkään. Löysin sentään ruohiropeen, jolla voin äys-

kiröidri vettä r,ähemmäksr.
Oli vielii v<i eikii aurinko ollut uoussrrt. Lrratokka oli

p,eilin'r'ni ja joka puolella oli täysin hiljaista. Päätin n.rer.r-

nii niin kauls rannasta, emei minua prikkuaseilla tavoiret-
taisi ja auringon noustessa olinkin jo rr.relko kar.rkana me-
relli. Kello lienee ollut siinä .i-i paikkeilla, kun alkoi
kuultra lenrokoneirten surinaa. Katsoessani idän suuntaar-r
l'r,rvaitsin ilnassa 6 maataistelr.rkonetta ja .i hävittäjiiii.
Lil.rtiessäni "rnerirnatkalle" en ollur muistanut koko len-
tokoneitten olemrusaoloakaan ja r.ryt oli myöhäistä katua.

Sldän jyskymi kuin olisi tahtonut päästä ulos rinnasta.
MikLihän nyt tulisi ereen.'

Koneet lähestyivdt ja kaksi hävittäjiiä alkoi pudottautua
alemmaksi ,ia tulla minua kol.rti, rnuut koneet lensivät ylit-
seni. Riisuin kiireesti puseron päältäni ja asettelin lakin
suikkamaisesti päähän. Pommiuskoneet painuivat Saln.rin
kirkon§lää kohden ja katsellessani sinne rantaan päin
kuulin koneider.r tulittavan ja ptrdottavar.r pommeja kir-
konkylään. Siellä siis olivat erulinjat.

Ylläni pyörineistä hävittäjistä lähti toinen pomrnitus-
koneitten peräär'r, mutta toinen pysytteli yläpuolellani
lasketrruen yhä alemrnaksi ja alkoi kaartaa veneeni ympä-
rillä. Kone oli niin maralalla, että erotin hyvin lentäjän,
joka yritti kai saada selville, olisiko veneessä omiaan. Se

nousi välillä ylemmäksi ja teki sitten syöksyn suoraan mi-
nr.ra kohti. Kallistin kylkeäni ja tuurnin: ilnmu saatana,
mutta veteen en hyppää! Ei se kuiter.rkaan tulittauu!, vaan
oikaisi syöksynsä ja häipyi toisten perään. 

- 
Olin jälleen

muovipehmuste
oitää
broteesin'paikoillaan

o Ei päivitläistä vaihtoa

SNUG on tieteellisesti ko-
keil lusta muovista valm istet-
tu pehmustelevy, ionka avul-
la löystynyt hammasproteesi
saadaan lukevasti pysymään
paikoillaan. SNUG-pehmus-
te on helppo kiinnittää.
SNUG kestää kauan - ei
päivittäistä vaihtoa. Kätevä
puhdistaa samalla kun puh-
distatte proteesin. Täysin
vaaraton ikenille ia teko-
hampaille. Kemikaalikau-
poista ia apteekeista.

$xuchammaspehmuste
P. S. Leikatkaa irti tämä
ilmoitus. Silloin muistatte
ostaa SNUG proteesipeh-
mustetta seuraavalla ostos-
matkalla.

Tuonti: OY TAM-KOS AB. Helsinki
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kerran hämännyt vihollisen. Jos pusero olisi ollut
olisin luuloni mukaan varmasti tuhoutunut.

Nyt muutin slruntaa. Soudettuani rähän saakka etelään,
käänsin veneen kokan länteen ja lähdin melomaan sivu-
tuulessa. Paattir.ri piti sellaista natinaa, että pelkäsin sen
ha,joavan. Silloin olisin Laatokan pohjassa. Tuumiskelin
myös, miren selviän omista koneisra, jos niitä sarruu näyt-
täyrymään. Siihen minulla olikin jo suunnitelma valmii-
na: nostan paitani laucian päähän ja huiskutan. Ehkäpä
ne tajuavat, rnistä on kysymys.

Taivaalle ilmestyi vesiharmaita pilviä. Jos tulee sade
painun lähimpään rantaan, vaikka tuuli näyrti painavan
minua sinne ilman sacletrakir-r. Aalkrr olivat kasvaneet jo
melkoisiksi.

Hetken kuiunr-ra alkoikin tulla vettä. Puin paidan ja
prseron pärilleni ja annoin veneen mennä rnyötätuulessa
suoraan rantaa kol.rden tietärnättä lainkaan, oliko siinä
saari vaiko manner. Olin siromassa vyötäni kiinni kun
keula pökkäsi rantatörmään ja kuulin huudon "ruki
verh". Seisoin kädet ylhäällä enkä herkeen saanur sano-
tuksi mitään, muma eivät liioin vangitsijani päästäneet
ääntäkään. Katselin tarkemmin vastassani olleen neljän
miehen vaatetusta. Ei vihollisilla ikinä ole ruollaisia .ja
ruon vdrisiä kamppeita. Huusin: "Oletteko suomalaisia/"
Mitään vastaarrratta kaikki neljä tähräsivär minua. Sitten
kiväärirniel.ret heirtivät aseen selkäänsä, murra konepis-
toolimiesten ecielleen tähdätesä he alkoivar lähest1,ä.
Toinen konepistoolimies työnsi aseensa piipLrn lähelle
vatsaani, toinen kapeloi taskujani. Sanoin uudelleen: olen
suomalainen eikä minulla ole asefta. Olin huomannur
miehet omiksi ja vähitellen ndmäkin alkoivar uskoa mi-
nua. Mieliala keveni ja muuttui iloiseksi. Kysy'in pojilta,
rronesko päivä nyt oli ja sain tietää, että menossa oli hei-
näkuun 7 . piivä. Kerroin olleeni n-rirtkalla neljätoista
vuorokautta ja syöneeni koko aikana vain kolme lintua.

Pojat sanoivat minua heikor.r näköiseksi ja ihmettelivät,
miten uskaisin lähteä tulemaan Laatokan kautta, murta ei-
hän minulla mr.ruta mahdoilisuuma ollut.

Miehet kertoivat, että he olisivat avanneet tulen rninun
vielä merellä ollessani, mr.rma aallokko oli liian korkea. Si-
täpaitsi he arvelivat, effä tulossa oli vihollispartio, joka
tietysti heci oiisi käänrynyt takaisin. Sain vielä kuulla, että
olin tr.rllut Mantsinsaareen ja että pojat kuuluivat JR
2:een.

Menimme erä?iseen taloon, jossa tarjoniin korviketta ja
vanikkaa. Nälkähän ei minulla enää kovin ollut, mutta
syöminen oli aloirettava pikku erissä. 

- 
Kiitän teitä po-

jat, jotka olitte minua vastaanottarnassa. Te ette oileet ar-
kalasta kotoisin ja toimitte kuin pitikinl

Minut vietiin kur.rlusteltavaksi everstin luo, eikä minua
näköjään millään tahdotru ukoa suomalaiseksi. Eversti
tiedusteli, kuka on divisioonan ja kuka rl,kmentin komen-
taja. Vastasin: "Eversti Kotilainen, pataijoonan komen-
taja kapteeni Karttunen ja komppanian päällikkö kap-
teeni Savola. 

- 
Tähän kuulustelu päätryi ja minut vie-

tiin mantereelle. Täältä sain uudet kamppeet ja paperin,
jonka voisin esittää, jos joku ottaisi minut puhutteluunsa.

Aloin kysellä, missä mahtoi olla JR 45 ja sen kolmas
pataljoona. Tätä ei tiedetry opaselimessäkään, vaan arvel-
tiin sen vetäytyneen jonnekin ylemmds. Viimein sain tie-
don, että porukka johon kuuluin, oli Uomaan tien suun-
nalla ja täältä tavoitinkin komppaniani ja eversti Koti-
laisen, jonka kanssa keskustelin hetken aikaa.

Poikien silmät olivac revetä minut nähdessään. He oli-
vat olleet sitä mielrä, ertä "sieltä ei paluura ole".

( Loppa t

l$usaa se ol
OLI elokuun 10. päivän tienoo 194.i.

2.lEr.P 4 majaili Pälkjärvellä vanhassa hovissa. Vierei-
sessä niemessä, runsaan kilometrin päzissä meistä kohosi-
vat korkeiden puistopuiden vli Pälkjärven parantolan
valkoiset kivirakennukset.

Talomme oli suuri. vanhra sotilasvirkatalon tyyppiä,
kakikerroksinen, lukuisine huoneineen. Yläkerran pie-
nimmissä huoneissa asuivat joukkueiden johtajat, kaksi
kapteenia, kolme luurnannia ja kolme vänrikkiä arvon
mukaan jaerruna. Meitä oli lisäksi kolme vääpeliä ja kol-
me ylikersanttia, jotka miehitimme yhden kamarin. Mel-
koinen ryhmä kersantteja asui suurehkoa huonetta ala-

kerrassa, jossa alikersanteilla oli lukumääränsä vuoksi si-
tdkin kookkaampi huone, ,ia suurin osa miehistöstä sulat-
reli muoniaan valtavan suuressa tuvassa. Majuri Into
Ku ism as e I I a, komppaniamme päälliköllä oli asun-

ronsa läheisessä valkonurkkaisessa talossa, jonne muuta-
mar rekivät joskus yöllisiä partioita "leikatun" roivossa,
joskin useimmiten kehnoin tuloksin.

"Tapoimme aikaa" normaalilla tavalla: unta, ruokailua,
uintia, saunomista...

"Vuoro" veti kiinni tehtävän, milloin veti. Joskus il-
mestyi suuren tuvan seinälle nimilista, jossa mainitut ka-

verit määräaiin retkilleen ja katosivat sen jälkeen valta-
vien pakkaustensa alla illan hdmärissä kuorma-autoihin
tai suunen vesitasojemme tynnyrimäiseen onkaloon.

I
I
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picnikin kiusa
Mainittuna päivänä naulasi silloinen roimisroupseerim-

me, luutnantti P. Juppala taas uuden nimilistan:
partionjohtaja: ltn, Lauri Sol ehmai ne n.
varajohtaja: " Eero Naap u r i,
partiomiehet: yht. 50 nimeä, joukossa omanikin.

- Kahden viikon muona, normaali aseisrus, ylimäräi-
senä muutamia panssarinyrkkejä, hiukan trotyyliä ja pari
kumivenettä, Juppala sanoi.

- 
Fiiiuuu! joku vihelsi. - Nyr ei mennäkään pojat lii-

kennelaskentaan!
Sen jo tuosta lukumdärästä tosin jokainen päätteli. Ja

pakkaus tiesi 21 kiloa muonaa, normaali varustus l0 ki-
loa, "ylimääråiset" 2-3 kiloa nuppia kohti, siis noin
32-35 kiloa kullekin ja "Kyynel"-radion kantajalle, tita-
rille ehkä n. 4 kiloa lisää. Sen nyytin kun koukkasi reme-
leistä hanioilleen, "apostolit" pysyivät raarusti maassa.

-Kuule, 
Into! kersantti V a I k e i ne n tokaisi maju-

rillemme. - Mitäs jos jänäisin tuon "koopeen" ja pau-
kut kämpille? En ole ainakaan kymmeneen reissuun .iou-
tunut kertaakaan mitään surauftamaan. TZimä rul<eva ka-
tajakeppini välttäisi ja olisi kevyempi kanniskeltava.

-Otahan 
nyt sentään ne 600 paruunaa ja "koopeesi",

Kuismanen sanoi ja lähti naureskellen asunnolleen.
Siinä sitä sitten köröaelimme neljällä aurolla pressujen

alla kohti jotakin, jonka tiesivät vain johtajamme. Pitkän
tdrinän jälkeen yksi "lirirauko" ja sitten raas edelleen,

VEIKKO SAVOLAINEN

kunnes 
- 

seis.

- 
Mikiis paikka tämä?

- 
Ilomantsi, Möhkön kylä.

- 
Reput pykälään1... Lähdetään!

Automme jurrasivat ympäri ja me lähdimme jonossa
kohri itää.

Koitajoen länsirannalla näkyi olevan joku nuonen poi-
kien poppoo tisurissa. He ruijottivat änettöminä, kun 50-
miehinen, konepistooleilla ja panssarinyrkeillä ja vaka-
villa kantamuksilla kuormitettu jono marssi kumarassa
tuoreista mäntyriu'uista rakennettua metrin levyistä pika-
siltaa myöten joen poikki, jalat puolisääreen veteen
uponneina.

Neljänneksen tauko, sitten taas eteenpäin.
Ontrovaara, korkealla mäellä keltainen kansakoulu,

kenttävartio siinä ja melkein tyhjät luokat.

- 
Käykåä taloksi, aikaa ont Lassi ja Eero sanoivar ja

katosivat kenttävartion päällikön pakeille neuvomele-
maan. Me nakkasimme reppumme pirkän riviin luokan
seinustalle ja otimme lattialla lonkat allemme.

Muutamia kennävartion poikia saapui kurkkimaan ou-
toja heppuja. Muuan utelias silmäili valtavia taakkojam-
me, nosti yhtä kokeeksi, noin huolimattomasti. Pojan
piti ottaa tosissaan remeleistä, ennen kuin pakkars nousi
ilmaan. Hänen ällisryksensä näkyi naamasta. Sotamies
punnitsi repun rivin keskeltä ja hänniltä: sama tulos. Hän

Jääkäri kom ppania erämaassa

271



kiäntyi ja tuijotti meitä iln.reissiiiir.r.

- 
Mitä hitor-r portrkkaa re oikeir.r olette/

Kukaan ei vastanriur.

Jos aiotte mennä niupuriin noiclen lf ijypur.rttier.r kurs-
sa, ette pääse kilometriiikään, soranries jrtkoi.

-TLrltiin 
juuri Miihktistä reiltrt -i kilon.retriä, joku mr.r-

ruhti.

- 
Vaa-ii niin, sotarnies iiiinsi vitkaar.r. Här.r katosi ul«rs

jri palasi heti takrrisir-r parin toverinsa krrnssa. Närniikin
sirivrrt koetellrr prrkketrstemlne prrinorr. Heicliin ilmerrclc-
viit krrsvonsa olivrrt ylrtii puhuvar ktrin ensimrliiiselliikin.
Tietoja saamatta he vrimeir-r katosivar, kur-r saivat utelui-
I.rinsa vai n väli r.rpi tärniirtöm i ii silmiiyksi ii.

Aarnun hämiirtäessii jatkoirnrr-re markaa. Laskeudtrimrne
alas vaaralta Koitajärver-r päähän, ohitirnme hanhenmars-
sissa kolnen mieher-r aliupseerivertiol'r 

- 
s.lmln mlnrten,

johon yksi partiomme törrnäsi yön pir.nel,dessä noin kaksi
viikkoa n.ryöl.remmin n-relko ikävin seurauksin 

- 
heiclän

kuljetr-rskoneer.rsa tehdessä pakkolasknn 
- 

ja ketosirnme
xsrurlaffomaan erämaahan.

ALrrir.rko r.rousi ja muutri viileän aamun helteiseksi.
Kiersirnme laa.jan avonevan. Sen takaa, noin kahden kilo-
metrin päästä näkyi n.räellä kookns takr. Orr-riemn.re ihnoi-
tr.rksen mukaan siinä sijaitsi naapurien ker.rttävartion päii-
paikka.

Päivä oli .jo puolessa, kur-r piclirnnle ensimmiiisen pirkär.r
ruokailutauon. Keitimrne hernesoppair ja katrrapr.rurol,
kahvia ja teetä, kukin kahden miehen so;rpaporLrkkr hir-
lunsa mukarn. Sitten orirnme torkut.

Nojailin selkiiiini sammaleiseen kiver-rjärkäleeseen. Åi-
van vieressäni oli sLruri karhun suolien liivitse vrreltrrnut
mustikkaiätös. "Ukko" oli tallannLrt siitii rrrmuruintrrrn, jr
lä1ä vielä kiilsi tuoreuttaan.

Selkäni takana kuusikkopLrskassa risrrhteli. Nostir.r pää-
täni.

- 
Mikähän siellä7 kuiskasin.

Kaveri sen kun käänsi kvlkeiiiin.
Nousin epälrrrrloisen:L j.r iriir irr r';rrrtrisr.unrrttomin asein

kuusikon sisäiin. Haravoin koko alueen 
- 

ei mitään, vain
puita ja hiljaisuutta. Palesir.r rovereiteni luo. Muuan nosri
päätään .ja urelrri ilrnreissäiin:

- 
On siinä l.rern.rokimppu, kr.rn kyaää risal.rduksia. Jos

siellä olisivat ivanit. piru sir.rut yksin nokki.
Niinhän siinä kai olisikin käynyt, rnutta vanhan met-

sristäjän veri vaatii ottamilan selon kaikista epäil1,ttävistä
ritinöistä.

Eiköhän jatketa, pojat, Lassi sanoi.

Ja kahdessa jonossa, näköetäisyydellä toisiur-rme samo-
simme hil,;alleen eteenpäin.

Puolen yön tienoilla saavtrimme kohteemme tuntu-
maan. Edessä, vajaan kilometrin päässä, oli venäläisten
l.ruoltorie. Vasta siinä saimme lopullisesti tietää tehtävärn-
rne. Lassi selitti:

- 
Kyttäämme tien laidassa, kunnes kohdallemme osLru

kunnollinen makupala. Sitten avaamme tulen. Alikersant-
ti R u s i varmistaa sivustan oikealle parin kaverir-r kans-
sa .ja sinä, hän nyökkäsi minulie, 

- 
teet salnan vasem-

rnalla siivellämme. Kun vetäydymme pois, seuraatte jäl-
kivarmistuksena... Onko kysyttävää7

Mitäpä meillä: useimmille kai tuttu homma. Melkein
jokainen tiesi, ettei yllätetty kolonna tai marssirivistö ol-
Iut heti valmis panemaan hanttiin. Ja kun he 

- 
rai me,

olin ollrt itse liki kymmenen kertaa nyt noille naapureille
valmisteiila olevassa säikyttelyssä huonompana osapuole-
na 

- 
saivat porukkansa kasaan, livisti naureskeleva par-

tio jo turvallisen matkan päässä.
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Noin kello 2.00 hiivimme tien laitaan. Tiellii krivi koh-
talainen liikenr-re molernpiin suuntiin. Kuormr-;rutrx jy-
misivät kohti linj«rja lasteinaan miehiii, htrol«rtirrvikkeitrr
tai rnutrta socirmateriaaliir, tirkirisin itäiin laviit ryhjinii kr>-

listen. Yö oli tyyni .ja h1'vin lämmin. Seurasimnre irrrrojcn
valojen hiiilähcelyä ja hätistelimn.re niskoistamme verenhi-
moisia h1'tty'siii, ;oita plrveili pilvenä jokaisen ynrpärillä.
Torkutti.

Oikealle 
- 

tienmutkran 
- 

p1'siihq,i kuormir-luto. Sen

lasti, r.roin parisenk1,111111entä veniiliiissotilasta hyppi alas
iiänekkäästi puhellen. He nousivat pier.relle kru.r.rprrreelle

.ja syttl,ttivät nuotion.

Joukossarnr.ne oli ehkä kuudcnnes ruttirvirsti veniijiiii
y,mmärtdviä iermtrja, jorkut puhuivar sitri I'htä [ry'vir.r kuin
suomeakin. Lauseiclen kltkelmista ja yksityisistii sauoista
selvisi kaikki: heidiin autonsa meni epäkuntoon ja nx.rpu-
rit olivat juuri palaan.rassa lomaltl tiri levosta iostakin
kaukaa rakaa. Ja pul'reenaiheet olivar tarkalleen srunit
kuin useinrmilla rneistä sellaiselta mxtkalta palrtessamme:
naiset .ja viina ja kotiseuclr.rn kuulruriset.

Marssitauolla

Partioryhmä
suu nnistautu u

Kuuntelimme heidän iloista naljailuaan ja naureskelim-
me. Emme tlrnteneet vihaa noica iloisia veikkoja koh-
taan, me olimme vair-r soclassa heitä vastaan, jossn oli lu-
pa lyödä tilaisuLrclen tullen vastusta.ian rr.rieltä utelematta.

Odorus veny,i pirkäksi. Jorkut kaverit osoinivat jo her-
rnostlmisen merkkejä. Venäläiset olivat ovelia. He eiviit
ljaneetkaan jonossa, kuten tekiviit vielä v. l9il. Nyt py-
syi rrjoneuvojen väli noin 200 metrissä, !a jos eclellinen
hiliensi, teki seuraava täsm?illeen sarnoin. Se r:rerkirsi, et-
tei saaliistan.rrr.re mitenkään ttrlisi niin lihavaa kuin en-
nlkkoon oclotimme.

Vrrsrl noin kello +.00 tienoilla, päivän jo valjetessa, tuli
edes jolrinenkin maali: kaksi miehiä täynnä olevaa kuor-
rr.1-!rutoa ohitti toisensr partiomme kohdalla ia kaksi
mr.rura oli samalla suoralla tulemme ulonuvilla.

Kun nelisenk)'mmentä konepistrxrlia avaa tulensa sa-

maan kohteeseen, tuntuu kuin kaikki helvetin voinrat
olisi laskettu ini. Kiukkuisen rätinän seasta oli mahcloton-
rr erottaa l.ruutoja tai yksiträisi1i laukauksia. Elottomia
mövkkyjä pLrtoili autojen lavoilta, seisova miesrykelmä la-
kosi kuin heinä viikatreen katkaisemana, autot suistuivar
rien sivuun ja savusivat.

Muutamassa hetkessä kaikki oli ohi.
Varmistussur.rnnaltani ei näkynyt v^aran. Odotin tove-

reineni karssa n.rerkkiä, koska vetäytyisimme pois. Mut-
ta oikealla olevar tarinaniskijät olivat äkkiä juonessa mu-
kana. He maastor.rtuivar salamannopeasti ja heidän puo-
liautomaamikiväärinsä tuiskuttivat räjähtäviä luoteja, j«;t-

ta koko korpi raikui ja pamahteli puihin yllämme. Tu-
hotrujen autojen luota ei kuulunut hiiskahdustakaan.

Epaiselviä hahmoja vilahteli metsässä: toverimme vetäy-
rf ivät jo pois. Riensimme hölkäten heidän .lälkeensä. Ta-
voitimme heidät muutaman sadan metrin päässä.

Sana ruli keulasta: 
- 

Ovatko kaikki mukana/ Tuliko
tappioirai'

Palautimme vastauksen: 
- 

Ovat. Ei tappioita.
Alikersantti Rusi näytti asettaan ja virnisti. Luoti oli

pirstonur sen perän: 
- Jopu piti läheltä!
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maa. Jono pysähtyi hetkeksi

- Mikä hino se olii'
.än kaverin kanssa. Ka-
uluisa urheihunies. Yö

Takana paukkui yhä Äkkiä anli tuolta ajalta. Olimme
Aamulla sanoin Elorannalle, rdsrä lähtien olen mie-

luummin yksin vartiossa, mutta ruon ukon kanssa en
enää lähde, se kun höpdrtää ja pelkää koko varrioruurin
ajan samaa asiaa, niin lopulta alkaa jo peloittaa hänen ka-
veriaankin. olkoon se kuka h

persi epäluuloisena pitkää kaulaansa käännellen kohti
avointa nevaa. Ja Niirasen ruuvaillessa linssejään, lähti
muuan veikko takaviistosta kuin pikakiitäjä painamaan
aavalle joutsenen jälkeen, jotta vesi ja rahkatLrppaat rois-
kuivat kantapäistä.

Hohotimme ääneen. Se kaveri oli tavallista hywäuskoi-
sernpi veikko, kun luuli ortavansa joutsenen juoksemalla
kiinni. Kolmisen sataa metriä se kilpa jatkui. Välimatka
pysyi suunnilleen ennallaan. Simen kaveri vdsyi, hänellä
kun ei ollut käsistä samaa purjeapua kuin joutsenen siivis-
tä. Poika kääntyi nolona takaisin. Joutsen pysähtyi heti ja
jatkoi äskeistä tansiaan kuin unohtaen rauhaansa häirin-
neen ihmisen.

Hiukan ennen Koitajärven päätä Lassi piti pienen pu-
huttelun.

- 
Tehdäänpä nyt yhteenveto siitä, mitä siellä venäläis-

ten huoltotiellä sanui, hän sanoi.

Ja tupakkatauon aikana hän kirjasi tiedot vihkoonsa.
Oli jo illan hiimärä, kun saavuimme Koitajoelle jo tu-

tulle pikasillalle. Vastakkaisen rannan asemissa vilahteli
epäselviä hahmoja, jotka uteliaina tähystelivät outoja kul-
kijoita.

Suurin osa joukostamme oli takanamme tuntunatto-
missa. Ja kun sotilailla on aikaa, he keittävät saikat tai
kahvit. Mekin, neljä, viisi kaverusta syrytimme pienen
nvotio/ta. tuskin 30 metriä meidän vierellämme teki toi-
nen muutiunan miehen ryhmä saman tempun.

Saimme juuri kuumat kahvimukit kouriimme, kun val-
rava räjähdys paiskasi meidät nurin rantanurmelle, vettä,
mutaa ja kivenkappaleita sanoi yllemme.

Nuo alokkaat, --tanan tontut, ne ruolta meitä posautti-
var! oli ensimmäinen raivokas ajatukseni. Olin märkä ya

mukini oli maihin lyödessäni tyhjentynyt. 
- 

Helveni,
millaisia kusipäirä te siellä oikein olette! Ettekö te piihköt
jo nähneet, errä omia me ollaanl

Vastaranta vaikeni kuin hauta, muffa 
- 

vierest2imme
kajahti äänekäs naurunrähäkkä. Siinä oli hilpeyttä jos

pilkkaakin.

- 
Valkeisen peijakas, se saamarin koiranleuka taas!

Ja kukapas muukaan. Oli kyllästynyt kantamaan ainoa-
ta säästynyttä panssarinyrkkiämme ja lyödäkseen kaksi
kärpiistä samalla iskulla kokeili taitoaan rantakiveen, eikä
suinkaan huonoin tulokin.

Kostoa uhaten tasapainoilimme sillan yli ja patikoimme
Möhköön, jossa automme jo meitä odomivat.

Kiimpillä se yön loppu kului normaaliin tapaan: sauno-
en, syöden, haisten.

Ja aamulla taas kersanfti Valkeinen majurillemme: 
-Katohan nyt Into, kuin oikeassa olin. Turhaan kannatit

minulla sen rokkapyssyn ja 600 paukkua. En niin ainoata-
kaan rärvännyt. Miki ainavanhaa masia kiusataani'

Majuri vain hymähti: 
- 

Kiusaa se on pienikin kiusa!

Ja minä sain Lassilta aamupäiväksi työrä vuorotta:
pyynnön kirjoinaa hänen paniokertomuksensa.

- 
Pane siihen, enä... Pane tuohon, että...

- 
Panenko loppuun, ettd kiusaa se on pienikin kiusa,

en malmanut olla sanomaca. Lassi kun oli tunnetusti hiu-
kan huonoissa väleissä kynän kansa.

- 
Mitä hittoa se tähän kuuluu? Lassi suuttui.

Kuten ei kuulunutkaan.

ryruuan Kavefl nlrnul: 
- 

vlrltsahdustakaan. Istuin ty-
vasti. Nuo kaverit eivät varmaankaau rrrrrr. rrra pETurrur:

'taankin, olkoon se kuka. hvvänsä. Elornnm n:rrrnhri in
rwufia yivas ttntumme Oll ,o valstonnut vaaran. Se taa-

Muuan kaveri hirnui: 
- 

Viri

nuijaa. Joku utelias liikautti sitä ja 
- tsssst... humpsis!

Jos joku sattui alle, ei hänrä tarvitse koota arkkuun. Aina-
kin se kaveri laski säikähdyksestä lirin housuihinsa.

Samat kaksi jonoa, kuten tulomarkallakin, jatkoivat rai-
valtaan. Mutta ne nuoriolla istuneet naapurit olivat lähte-
neet jälkeemme ja roikkuivar itsepintaisesri kannoillam-
me, kilometrin... viisi... kymmenen, runnista roiseen.

Jokaisella tauolla he anroivar kuulua itsestään: råjåhrdvdr
luodit iskivät puihin ja poksahtelivar terävästi, kuin koko
takaa-ajajien joukko olisi ollur ympärillämme ja keskuu-
dessamme. Onneksi he ampuivat yli.

- Sinnikkriitä heppuja, joku kehui, eikä syyrtä. Lähteä-
pä nyt noin vain, eväiaä ja paremmitta aseitra korpeen
näin pelottavan joukon jälkeen heti sillä siunaamalla. Mo-
nelta meikäläisporukalta se jäisi tekemättä.

Kunnon ruokarauhaa saarrarra parikoimme edelleen.

Jossakin vaiheessa titarimme orti yhteyrtä kotiin: - Mikä
on seuraava tehtävämmel

Ja vastaus tuli välittömästi: - Palatkaa linjoillemme ja
kotiin.

Niinpä käänsimme saappaiden krirjet jo rorumuun
suuntaan. Ja vanhat rurravarnme seurasivar kannoillamme.
Jossakin vaiheessa jo tarjourui meisrä moni järjestiimään
heille pienen tervetuliaisseremonian jonkun ylittdmämme
aavan laidassa, murra Lasin ja Eeron pannessa vasraan
yritys jäi vain sanoiksi.

Jossakin, eräällä haryulla yöq'imme. Ei tarvirtu laavuja,
vain kynsitulet, ruokaa, rupakkaa ja larumiinat valohälyr-
timineen liian lähelle hipsiväin naapuriemme varalle.

Arvasimme oikein. Siitä levosra tuli pannukakku. Valo-
miina suhahti taivaalle, pari pientä polkumiinaa jytkäh-
ti, sinen taas pamahteli vllämme ja sivuillamme.

Häiritryinä ja sadatellen häin'imme korpeen, suunrana
länsi. Se olikin viimeinen hälr-n's. Naapurit kai kyll'risryi-
vät ja lähtivät kotiinsa. Rauhallinen marssimme jatkui.

Auringon noustessa olimme jo rurun suon laidalla. As-
telin vasemman jonon runnusreliiana. kun oikean jonon
arnnattikaverini äkkiä kyyrisryi, hiipi kumarassa kum-
mulle suon lairaan ja ryömi varovasti rährsrämään. Jo-
not,takanamme pysähryivär.

Kaveri viittoi minulle ja näytti merkeillä, errä rulisin
aivan matalana. Venäläisten parrio varmasri, ajattelin ja
kiiri:trdin kumarassa apuun. pälka kaansi päätään, ruijorii
mioua omituisin katsein ja suhahti salaperäisesri:

; Ole varuillasi, kun nostar päätäsii
Työnnyin äärettömän varovasti ylemmä ja kohotin pää-

rädi varpujen yli, sormet dukasti tulituwalmiin konepis
toolini liipaisimella ja heri näin 

- virivalkoisen jourse-
neÄ vain muutarnan sylen päässä nevan laidassa.' Perr...!

Kaverin haniat nytkyivär. Teki mieleni moiauftaa ruora
jukulia kalloon.

Joutsen keikaili meistä kokonaan rierämäffä. Sen pirkä
kaula kiemuneli kuin niveliä vailla sulavin, plastillisin
liikkein. Näytti kuin se olisi peilaillut ja tanssinur kauniin
naisen tavalla omaan minäänsä suunna$omasti ihastunee-
na, maailman kuuluisimman ballerinan suloisin ja vir-
heettömin liikkein.

- Olisipa kamera! sipisin.

- Niirasen pojalla on. fuydetään tänne.
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EINO HERMUNEN

PATTERIMME .]./KTR i päiisi heinäkr.rtssa -.i.1. leirille
Uutujärvelle viikon päiviki. Se olikin virkistyslomaa ko-
ko patterille, niinkuin meille tj-poppoon miehillekin,
parin vuoden linjassa olon jälkeen.

Siellä senkun lekoteltiin, urheiltiin, uitetriin hevosia
niinkuin itseämmekin ja pelamiin pokkaa tai venrriä.
Monta korttisakkia oli iltaisin jopa päivälläkin kokoonru-
neena Uutujärven palaneelle hiekkakankaalle.

Olin vasta toukokuussa ollut lomalla ja kun olin vielä
poikamies niin lomasta ei ollut rieroakaan, ennenkuin vas-
ta joskus syyskuun lopulla.

Mieriskelin kuitenkin, miten päästä lomalle, nyr kun
olisi siviilissä mukavaa olla, olihan kesä parhaimmillaan.
Olin saanut tietää, että nykyisin saisi lomansa myös puo-
littaa, kun on vaan pätevä syyi' Mutta minkä syyn keksi-
sin vai oliko ruvettava "eukon ortoon"i' Silloin saisi lo-
man joka 3 kuukauden kuluttua. Yksi kuukausi loma-
ajassa tekisi vuodessa jo melkein neljännen loman. Se olisi
asiaa se, eihän tästä sodastakaan tiennyt, miten monta
kymmentä vuona tämä vielä kestää. Niin sitren, vaikka
vielä eläisikin, ei enää saisi "eukkoa" mistään, eikä sirä
silloin enää tarvisisikaan? Nyt se olisi mukava olemassa,
ei tarvitsisi juoksennella lomareissuilla pi*in kyliä kuin
"kollikissa".

Ei siis auftanut muuta kuin tallata patrerin päällikön
juttusille ja kysyä. Voiko sen loman puolirtaa sellaisen
syyn takia, kun pitäisi mennä "kihlanoston" markkinoil-
lei' Patterin päUillikkö sanoi, ettei hdn ole aivan varma,
mutta voihan yrittåä ja kun nyt lähdemme täältä leiriltä
pois, niin voi mennä paceriston komentajan puheille.

Niinpä teinkin. Menin heti palattuamme adjutantin
luokse ja pyysin lupaa päästä komentajan puheille. Hän
riedusteli, mitä asia koskee. Selostin hänelle samalla taval-
la asiani kuin patterin pädlliköllekin. Adjutantti soitti
komentajalle ja selvimi asiani. Komentaja käski lähettää
minut luokseen. Viralliset luvat oli siis saatu, joten talla-
sin komentajan korsulle majurin juttusille.

Majuri oli lupsakka mies, kun sille päälle sattui ja nyt
se satui. Huomasin sen heti, kun korsun ovesta sisään as-

ruin. Kyllä saan loman, koska komentaja oli hyvällä pääl-
tä.

Aikansa puheltuaan majuri sanoi, pankaa huomenna lo-
ma-anomus sisään, niin myönnän sen. Kiitin nätisti
"Hera majuria" ja lähdin iloisin mielin kävelemään ta-
kaisin 6pinään, ajateller. kohta alkavaa lomaani.

Seuraavana päivänä pistin loma-anomuksen vetämädn
ollen varma, efiä aamulla pääsen lähtemään, niinkuin ko-
mentaja oli luvannut. Samana päiväoä alkoi myös töpi-
ndssä hevosmiesten korsun hakkaaminen. Vääpelimme
ruli ryömaalle ja sanoi minulle:

- 
Ottakaapa nyt oikein tiukat otteer täsrä korsunteos-

ta, että saadaan hevosmiehille uusi korsu.

- 
Pitääpä ottaa, tuumin minä, samalla ajatellen: teh-

köt vaan hevosmiehet itse korsunsa, minähän lähden lo-
mille. Eikä se kuulu tj-porukalle hakata töpinän ukoille
korsua lepovuorollaan, on heillä aikaa itselläänkin se teh-
da.

Seuraavana päivänä en enää mennytkään korsuryömaal-
le, vaan pesin puseroni, niinkuin kaikilla lomalle lähtl
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jöillä oli tapana. Varastosta ei puhdasta puseroa saanut ja
likaisella puserolla ei viitsinyt eikä uskaitanurkaan lähreä.
Aunuksen kar.rpungissa oli sellainen "leij ona " komeedant-
tina, enä se jos huomasi miehellä likaiser kamppeet pääl-
lä, olipa se sitten vaikka upseerikin, niin lomalle ei ennen
Aunuksesta päiissyt lähtemään, ennenkuin kamppeet olivat
puhtaat. Ei ollut mikään harvinaisuus, että joen rannalla
oli puseropyykillä jopa kapteenikin. Niin ertä oli parasta
pestä kamppeet jo ennen lomalle lähtöään yksikössä.

Komentokorsulta tuli sitren lähe«ialikersantti ja käski
minut komentokorsulle. Luulir.r sieltä saavani nyr lomapa-
perit, mutta vielä mitä, haukkumiset sain. Ensin siellä
haukkui vääpeli, sitten rähjäsi parerinpäällikkö, miksi en
ollut mennyt korsutyömaalle, vaan vetelehdin korsulla. Sa-

noin Herra kapteenille:

- 
Minähän pesin puseroa, eikö minun tänään pitänyt

pädstä lomalle lähtemään?

- 
Ette Te mihinkään lomalle lähde, Teidän lomaanne

ei ole Komentaja hyväksynyt, niin että painukaa korsunte-
kmn ja liukkaasd, karjaistiin vain. 

- 
Lähdin ryömaalle

ja kirosin karkerasti, että nyt minua oli petetry ja tiesin
siihen syynkin. Korsun teolla oli muka kiire, niin ettei mi-
nua olisi halumu laskea lomalle oman patterin "viskaa-

lien" taholta ja paperini ei ollut lähteny&ään esikunnas-
ta eteenpäin, vaan se oli adjutantin kanssa I'hteistuumin
sumplinu paperikoriin.

Menin ruokailun aikana esikuntaan kysymään adjutan-
tilta, mikä oli syynä, että minun lomani tyssättiin, vaikka
komentaja itse loman lupasi ja käski sen alkamaan huo-
menna, niin että jo ranåän pääsisin lähtemään. Tiesin,
enei nyt ollut komentajan vika, se oli niin sanansa pitävä
mies, että minkä hän lupasi, se lupaus myöskin piti.

Adjutantti meni hölmöksi ja kysyi:

- 
Lupasikos komentaja Teille sitten loman?

- 
Kyllä lupasi ja nyt lähden uudestaan komentajan pu-

heille.
Pistin lakin päähäni ja aloin lähteä. Adjutantille ruli

härä ja hän sanoi, emei tarvitse sinne mennä, sillä hän hoi-
taa tlarnän jutun, niin että pädsen jo illalla lähtemään, hän
kun ei tiennyt, että oli komentajan lupa. Oli nyt pantava
vain kamppeet kuntoon, enä illalla on sitten valmis lähte-
mään.

Lomapaperit tulivat kuin tulivatkin. Lomanikin oli
pantu alkavalai niinkuin vasta ylihuomenna. Olin jo koto-
nakin ennen loman alkamista.

Niin meni sekin loma, ja tuli pistetryä sekin "akanot-

to" alulle, niin eaä ukkomieheksi tuloon ensimmäinen
askel oli otemu.

Yksikössäni minua ei enää huolittukaan "kirvesmie-

heksi", vaan jouduin suorasuuntaustykille. Tvkki oli ase-

missa Lotinanpellon yläpuolella vetelällä suolla, jonne
korsulta johtivat vain pitkospuut, joita mr'öten pädsimme
vartiopaikalle. Yöllä jos sattui niiltä horjahtamaan, silloin
ainakin jalat upposivat haaroja myöten. iopa saattoi uida
koko mieskin.

Tykillä vartioimme Jandebanjoen vlice meneväå rauta-
tiesiltaa, mutta ei ainakaan minun aikanani jouduau am-
purnaan laukaustakaan. Parin viikon päästä rykki haet-
tiinkin sieltä pois, joten mekin 1'lik. Elorannan kanssa
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piÅriin pois tulenjohtueeseen.
Ilielessäni on eräs vartiovuoroni tuolta aialta. Olimme

prneänä yönä vartiossa tykillä erään kaverin kanssa. Ka-
reri oli ennen sotia ollut aika kuuluisa urheilurnies. Yö
oli ryyni, eikä mistään kuulunut risahdustakaan. Istuin ty-
kin lavetilla ja seurasin vihollisen puolta. Kaveri oli ty-
kin alla olevinaan piilossa ja sieltä vähän väliä suhisi
kuiskimalla minulle: Mitä sinä oikein vahraat sinne eteen-
päin? Vastasin, että sitä vartenhan me täällä ollaan, var-
tioidaan tätä rykkiä ja vihollisen liikehtimistä, errei se ru-
le tuosta virrasra yli meidän kohdalta ja tuhoa tätä tyk-
kiä.

- Äta luule, että se vihollisen rulee suoraan sielrä edes-

Tykistön tulenjohtaja
Syvärillä voim al aitoksen
taisteluissa

Yöllinen tykistö-
taistelu käynnissä

d.Tåältä se tulee takaapäin meidän niskaamme. Kuunte-
lepas, nyt se varmasti jo tuleekin sielrä, sillä turina kuu-
lutr, supisi kaveri.

Tällaista suhinaa kaveri piti koko ajan. Meinasin jo
monta kertaa sanoa: Kuulehan kaveri, tule pois sieltä t1,-

xrn alta ,ia ala painella korsulle, sillä ei täällä rehdä yh-
:jin mitään. Hermoilleni kävi koko ukko. En senrään
viirsinlt ja tuskin kaveri olisi yksin uskaltanut korsulle
iihrelkään.

Aamulla sanoin Elorannalle, tästä lähtien olen mie-
luummin yksin vartiossa, mutta tuon ukon kanssa en
enää lähde, se kun höprittää ja pelkää koko vartiotutrrin
ajan samaa asiaa, niin lopulta alkaa jo peloittaa hänen ka-
veriaankin, olkoon se kuka hyvänsä. Eloranta naurahti ja
sanoi, kyllä minä sen tiedän, siksi olenkin pitänyt sitä
omana kaverina. Olen luLr.llut, että se lopulra tottuisi räällä
oloon, mutta ei näytä tulevan mitään, menkijön vaan pat-
teriin takaisin, siellä on hänen paikkansa. Niin Eloranta
lähetti vartiomiehen pois samana päivänä.

Eikä mekään enää pitkään jouduttu siellä olernaan,
vaan nyt alkoi taas kierteleminen pitkin Sy,värin rantoja
eri tulenjohtopaikoiss,r.

Korsujen urakoiminer.rkin loppui minulta siihen. Mi-
nua ei enää huolittu rakennr.rstöihin, enkä siitii ollut pa-
hoillanikaan. Loman puolikaskin läheni ja ttrli aikoinaan
pidettyäkin. Nvt ei ollut taas lomastakaan huolrr, oli alet-
tava keksiä uusia juonia.

Olihan se vihkiloma vielä käyttämättä, siinähiin on tar-
peeksi syytä puolittaa taas lomansa. Olin silloin tj:ssä In-
keri 4:ssä. Tukipamerin korsulle oli matkaa pari kilomet-
riä. Ei muuta kuin eräänä sunnuntaipäivänä lähdin käve-
lernään sinne päällikön, luutn. M:lan ,iuttusille kysy-
mään lomaa. Luutnantti, joka oli itse poikamies, kuuh.rs-

reli minua ;a lopuksi naurua tapailler.r, jota hän muuten
harvoin teki, kysyi minulta:

- 
Onko tr:llut maattua jo "naisen" päällä ja onko lapsi

rulossai'

- 
[lns2 pyrki naurattarnaan, mutta vastasin:

- 
Kyllä on tullut maaffua, herra luutnantti. 

- 
Hiin

myhäili heckisen itsekseen ja sanoi:

- 
En nyt vielä osaa luvata sitä lomaa, mutta menkää-

hän nyt takaisin sinne {-paikalle, rninä soitan Teille sin-
ne vielä ränä päivänä.

Olin taas melkein varma lomastani, siksi olin iloinen
kuin leivonen, kun lähdin paluumatkalle. Luutnantti oli
sellainen hiljainen, harvapuneinen mies, kuten hämäläiset
vleensii. NIutta minkä hän sai päähänsä ja minkä asian otti
kerran hoirarkseen. sen hän vei m1'öskin perille, siinä ei
lnnettlr periksi tr.rrrnaakaan, toisten oli turha vastaan raa-
pi.r. Luorin nvtkin hänen kvkvitrinsä ja olin varma lomas-
r.rni.

Olin juuri rullut tältä reissulta vasta korsunn sisälle,
kun jo puhelin soi, muna se meni tj-paikalle, ,fonka puhe-
lin oli kvtket(' samaan johtoon korsun pLrhelimen kans-
sa. Varriomies vastasi, mutta alkoi sarnalla huutaa minua
puhelimeen. Menin vastaamaan ajatellen kr.rkahan minul-
le nvt soittelee, ehkä velipoika, joka oli sarnassa panerissa
ratsurina. Enhän rckonut että luutnantti jo näin pian soit-
r.risi. Puhelimesta kuului :

- Jaaha, täällä vaan luutnanmi. Kyllä Te saatte sen lo-
man, saafte k1'mmenen vuorokautta "kuntoisuuslomaa",
joka alkaa silloin ja silloin, öpinässä kirjuri pistiiä sen ve-
rdmään, ettei Teidän tarvitse sitä varten sinne kävellä.
Loppul

Sillä lailla, sepäs oli j1'my paukku, en edes osannut ku-
vitella mitään sellaista lomaa. Olisin ollut hyvilläni jo
vaikka 5 vrk. lomasta ja nyt sitä tuli kymmenen, eikä vai-
kura mitään vuorolomaani, olipa se todellakin yllätys. Yl-
läty's se oli monelle muullekin, sanoivat kuulema nrlipat-
terissa, ettei se nyt mennyt oikein, kun minä sain sen yli-
määräisen loman, mies on vasta nrllut keväällä patreriin
ja nyt sille annettiin sellainen loma. Olisihan täällä ollut
vanhempiakin patterin miehiä. Mutta minä olin tyytyväi-
nen. Jos olisi ollut valtaa, niinkuin oli mieliä, niin heti
olisin antanut luutnantille ansioistaan kapteenin tähdetl
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PENTTI HIUNU

KORPRAALI I ko ne n palasi hengäsryneenä korsuun
kertoen ampuneensa rosvon ,ja tiedusteli, kuka sen hautaa.
Vanl.rernmista miehistä joku murahti, errä menkiiör nuo
eilen tulleet alokkaat. Niin saivat nuorer räydennysmieher
Kom u ja Leske I ä määräyksen kaivaa haudan, van-
hemmat miehet lupasivat tuoda ruumiin. Korsun ikku-
nasta seurrrttiin haudan valmistumisra. Vanhat rniehet
päättivät, että kyllä se on Ikosen itse vierävä ruumis. Iko-
nen lähtikin rrkaillen kohti haudankaivajia, käcler selän
takana. Kun hän pääsi haudan reunalle, tiedusteli alokas
Komu l.rär.reltii hikeä otsaitaan pyyhkien: "Eiköhän tämä
aia jo passara:". "Eiköhän", vasrasi Ikonen veräen rocan
näkyviin selkänsä takaa ja hännästä kiikr.rrtaen pudotti sen
hautaan sekä käski luoda haudan huolella unpeen valmis-
tautlren samallzr lähremään kiireesti korsulle.

Asia oli unohdettu jl sota rottia vrsraan jarkui. Parhaan
tuloksen ttr<)ttivat viiksilangoista rehdyr ansar, ioira xserer-
tiin romapolkujen varsille. Polut johtivat käymälän alta
kaatopaikalle ja sieltä asumakorsujemme onkaloihin. Jot-
kut puhuivat jo rottaturkeistakin. Abkas Komu oli tun-
netusti huono ampumaosumistaan, rrrutra oli silti inno-
kas rottia,unprunaan. Sotamies Kokko ne n kuiskasi
hänelle: "Nyt on rotta hyvällä paikalla, rule ampumaan."
Komua ei tarvinnut kahdesti yllyttää. Kohta hän sihtasi
rottaa, joka kyykötti kannon juuressa, ampui useamman
kerran ja käveli sitten naLrrussa suin otcamaan ra toa.
Koqpraali M.al inen oli seurannur tapahtumaa sivusra
ja karjaisi: "Alä koske siihen, se jo mätäneel Olen pitänyt
sitä siinä kauhuna toisille rotille."

Malisella oli oma systeeminsä. Hdn yrimi saada pako-
kauhua aikaan rottien rintamassa pyytäen niitä elävänä
loukulla. Siveli niitä suksitervalla, asefti pihte.iä hännän
nokkaan ja laski ne sitten menemään pahoitellen, ettei ol-
luc ripustaa tiukua kaulaan, sillä se vaflnasti saisi pako-
kauhun aikaan... Kävelin kerran korpraali Malisen kans-
sa etulinjasta töpinään. Siinä kävellessiimme ilmestyi jos-

tain eteemme suuri rona. Malinen rempasi puukon vyöl-
tän, juoksi rotan perään ja tavoitti sen rämeen yli johta-
valla kapulatieilä. Tavoittaessani hänet seisoi hän suossa

rotta toisen jalan alla varoen kuitenkin sitä litistrimdstä.
Tiedustelin, mitä hän nyt aikoo sille rehdä. Tiihiin Mzrli-
nen: "Tutkin vain tän-riin suJ<upuolta. Jos tdmi on u.ros,

teen pienen leikkauksen, niin ettei riinrän sukr,r enää jat-
ku! "

JR 10:n ensimmäisen pataljoonan i. komppania oli kier-
tänyt Kolvasjärven ja iskerryt vihollisen sivustaan heinä-
kuulla 19il. Sotamies Antti Rönnylle oli timä ka-
hakka ensirnmäinen j atkosoclassa. Väs1,rr.r 1'ksestä j a nälästä
ruupuneenr oli Antti jäänyt joukostaan jälkeen 

- 
keittä-

nyt "saikat", murkinoinut ja päiille vähän nukahtanut-
kin. Tärnän vuoksi hiin sitten joutui harhailemaan yksi-
nään ottiren sLlr-rnnan pauketta kol-rden tavatakseen oman
joukkueer.rsa, mutta joutuikin tulemiran vihollisen puolus-
nrslinjan lävitse omia joukkoja vastaan. Antti huusi ko-
vasti tullessaan: "Alkiiri arnpuko, räälrä mlee soramies
Antti Rönty,." Antti viittoili kiivaasti kädellään kehoitra-
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Novinkajärven rantaa,
jossa oli Rukajärvellä
toimivan 14. D:n
esikunnan majoi tusal ue

en amplrmaan puron varreen ja sillan alle. Antti olisi
mennyt sillan alle piiloon puroa ylittäessään, mutta ei sin-
ne sopintrt, siellä oli jo ennesrään niin paljon vihollisia,
ettei Ånfii enää mahtunut. Kuulaa vain oli annettu Anri-
lille tervetuliaisiksi niin, ettii oli orna kiväärikin pitänyt
kiireessä viskata puron varreen. Ensi röikseen Anmi tie-
dLrsteli itselleen joirtilasta asetrir saadirkseen ampua vil.rol-
lista, kur.r hänellä kerran oli niir.r varma rieto niiden pesii-
pzrikasta. Antri passitetriin tr.rotir pikaa omaan kornppirni-
aansa. Antin rullessa olimme ruokailernassa ja lepoakin
oli luvassa mrrutamaksi päiv;iksi. Siinii sai simer.r Ar.rrtikir.r
mr.riden mukana leipäar.rnoksensa ja voinapin päiille, asetti
ne varovasti rniittäälle jrr kiiruhti nour,urraan velliä, jota
keittiörnies oli juuri jtkamasa. Antti palaili sirten vellei-
neen leipä- .ja voiirnnoksensa luo rnättäälle, mutra voinap-
pi olikin hävinnyr leivän päälrä. Anmi raivostui ja kiroi-
li, katseli kiukkuisesti ympärilleen ja hr.romasin pienen
kgirapenikan pensaan takana nuolemasa huuliaan... Ahaa

- 
sinä sen veitkin ja sinunko rakapuolessasi se nappi nyt

Suomalaisia
Rukajärven kylässä

SA'Aua

on, kyllä minä vielä näytän 
- 

menosi Anmi hurjana. Ei
kerinnyt pentu monta pakoaskelta ottaa, kun Antti siep-
pasi sitä takakintuista kiinni ja samanrien iski pennun
petäjän kylkeen samalla ähisten irsekseen, errer enää roisre
nrle eväilleni, ei ne koiranpenikar meidän kotipuolessa tr-r-

le ruokapöydälle rääpimään. Vielä tohkeissaan puri Ånr-
ti leipäänsä, ryysti pakin kannesta velliä palan paineeksi
ja haukuskeli sr.man rien huoltomiehetkin, kun eivät raski
antrf, prrempia eväitä, vaikka niitä kyllä on 

- 
olipahan

Talvisodankin aikana lihaa ;a läskiä yllin kyllin... Mutta ei
huomannutkaan Ånmi sadatteiunsa kiihoittamana, että
komppanian vääpeli seisoi selän takana. Vääpeli tiedr.rsteli
Antin kä1'ttäyrymisen syytä: 

- 
Anttikos se on rappanut

koirani, jonka olen löytänyt .ja pitänyt kuin kukkaa käm-
menellä. Antti vastasi hämillään, ettei hän tietänyt sen

olleen vääpelin koiran. Jos hän sen olisi tietänyt, ei kos-
kaan olisi..sitä tappanut, vaan vieläpä syöttänyr sille vel-
lirsäkin. AIkää olko pal'roillanne, herra vääpeli, tdmä koi-
ra iimestyy teille iirnielävänä kolmen vuorokaucien kulut-
rua, minä takaan sen 

- 
rohorri Anmi vääpelille. Seura-

simme sivusta Antin puhetta ja kolrnen vuorokauden ku-
Iuttua naureskelirnme, että jos Antin puheisiin on trsk<>

mista, niin koiran pitäisi r.ryt sitten ilmesryä. Mutta Ant-
tipa olikin kadonnut, jota seikkaa kummastelimme, rlur-
ta emme kauan, sillä Antti palaili hiljalleen vääpelin koi-
raa sylissään silitellen ja kovasti hyväillen. Vääpeli meni
hämilleen niinkuin me nluutkin, olihan ilmestys rapahru-
nut. Anffi vakuutteli, että klrn hän sen kerran lupasi, et-
tä se kolmen päivän kulucua ilmestyy ja eikös se nyt ole
t'dssä. Emrne voineet muuta kuin myöntää, sillä koira oli
tosiaan vääpelin koira ilmieldvänä.

Myöhemmin kr.rulimme, että samaan aikaan hävisi kra-
naatinheittimen mieheltä koiranpenikka, viholliselta saa-

ru, samaan pesueeseen kr.rr.rluva...
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ILMASSA oli län.urlir.r kesiir.r tunrr.r heinäkLrun 2.3. päivänii
l9r l. JR 2.i:n I pltalj«rcnir, j«rhon allekirjoittanutkin kuu-
Iui, oIi lepriilerniissii Miinalrnjoen varrella. Olimrne olleec
pirikalla i«r toistir päiviiä. Pirkiit rnarssit ja kovar tristelut
olivirt takanrrmme. Mrrrssiessxmme olimme näl-rneet. kuin-
ka rnetsä paloi ticn krunrnallakin puolellx ja tunsimrne,
kuinka nrur-r-riit lemusivirt tien varsilla.

J<rssa poikairnrne kelpasi uida jrr pesrii llusvairtteiraan.
Siir-rii tosin ui muutamia vih«rllisen ntlmiirx, joten ei jLruri
olhrt ilo keittäii vedesrii saikkaa ja korviketta. Sairnrne
paistal jor-rkur-r veteen rehcl1.r-r lerur-rkin, tosin ilman rasvaa
ja sr.rolaa, muttir kelpasihan se niilkiiisiin suil'rimme. Vihol-
liselta oli jäiinyt iikillisen paon vr.urksi ränne Miinalan ky-
lään hiernan mu)nlvarustoja, joisa oli mm. jokLr siikki
vehnrijnuhoja, mikii oli meille rerverr,rllut lr)y'tö <lrrien ruo-
kl-rnnostemme lisiiksi. Klikki sujui l.ryvir.r uiden j:r aLr-

ringonkylpy.j ii orriren.
Tuli ilta ja makailimrne telt<>issa odotellen n.ritä rtrle-

man pitäii. Ja .jo varhain seumavana eli 2+. päiviin irur.ru-
r.ra kello i.l0 vihollinen teki vierailun koL.nella koneella

M LAAroKtfi
Km

Lunkulansaari ympäristöi neen

M iinalan kylää

leirimn.re yliipuolelle amrnrskellen konekiviiiireillään leiri-
ir.luertamme keher-rkään kuitenkaan osumrtrrrr. Pojat vain
lepiiiliviit raul.rallisina teltoissaan keriireu voimil trusia
taisteluja varten.

Aermullir kello 9..10 kr»nennettiir-r kolm.u komppar.ria j:r

kranairtinheitir.rjoLrkkue riviin. Siinii seisoimme siLnät
pyöreinä jälleen oclottaen, mitii nyt ser.rr.risi. Usein tällai-
sissa häl1,t1,ksissii annetti ir.r k;isk1' rnirrssin r.rrk.rmiseen tai
.johonkin vastaiskuur-r vihollistir vastaarl. r-uurr.i nvr olikin
rykrnentin kornenta.jan pul-rr,rtteIu ja kunr-ri,rnrerkkien jako.
Meidänkin joukkueessan-une annerriin sam.rll.r kerr.r;r kah-
delle miehelle toisen lu«lkan Vapauclenmir,rli. Sirren kuu-
Iui poisnuniskäsky, joka «rli niiissii olosuhteiss.i ir.rn,inai-
nen, rrutta hyvin mieltrinen niir-r allekirjoirr.rncclle kuin
rnuillekin.

Tärä lepoa ei saatr-r kitran nauttia. Jo kello 11.i0 rtrli
hiilytvs ja käsky olla marssivalmiina puolen «rnnin kr,rlut-
nra. Heti kiiskl,n kuultuaan kuljin teltasta tekrl.rn puhu-
akseni pojille asiastir. M<>ntar piiärii en kuirenk.rrn rel-
toistrr kuumrrr.r päiviin vuoksi l<iyrär.ry,t ja mer.rinkin jrrcn

RSTAISKU
tUl{KUtAT
SAAREEl{
F. E. LEPONEN
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nnraan. Siellä ne aseveikot oleilivat. Pojat kiroilivat ly-
hvttä lepoa, mufta pian joukkue oli rivissä täysissä sota-
r-arusteissaan lähtömääräy,stä odottaen. Minulle tuli käs-
k1'mennä tien viereen ja tehdä iln-roitus heti, kun koneki-
väärikomppania saapuu tiille kohdalle. Heti tielle päästy-
äni näin luutnantin tulevan komppanian perässä. Tein il-
moituksen vänrikki Syr j äl le. Lähdimme liikkeelle
marssien takaisinpäin kohti LLrnkulansaarta. Heittimien
a joneuvor seurasivar perässä.

Taivaalla näkyi lentokone silloin tällöin. Niin kauan ne
olivat omia, kunnes puiden oksat rapisivat kuulista, koska
silloin riesi vihollisen olevan liikkeeilä.

Kuumasta ilmasta ja pölystä huolimatta marssi sujui hy-
vin. Kymmenenkunta kilomerriä marssitruamme tulivar
autot vastaan toisia viemästä )a silloin saimme kyydin.
Heittimien ajoneuvot saiver palara rakaisin Miinalanjoelle
ja heittimet lastarciin autoihin. Kul.jimme Salmin kirkon-
kylään ja siitä Lunkulansaareen.

Vihollinen oli iaskenut Lunkulassa maihin valiojoukko-
jaan yhteensä noin 2000 miestä. Automme ajoivat noin

100 metrin päähän vihollisista. Perillesaapumisaikamme
oli kello 4 ikapälå[d.. Purimme kuorman erään talon
kohdalle. Lähdin joukkueenjohtajan kanssa ottanlaan ti-
lanteesta selvää. Jonkun matkaa kuljetruamme rupsivat
kuulat vinkumaan korvissamme ja yläpuolellamme puiden
oksissa. Jääkärijoukkueen miehiltä saimme kuulla viholli-
sen olevan konepistoolien kanssa tien varrella meikäläisiä
kyttäämässä. Mutta onni oli mukanamme ja pääsimme
majuri L am p ise n luokse sekäsaimme käskyn joukku-
eernme tehtävää varten. Käskyn kuultuani läksin joukku-
een luoke hakemaan sitä iisken määrärylle paikalle.
Heittimet otimme mukaan.

Saaressa kasvoi paikoin pitkää heinää, joten näkösuoja
oli hyvä. Mutta kuulia vastaan ei ollut suojaa, maasto oli
melkein tasaista. Edessä olevaa vihollisen ylivoimaista va-
liojoukkoa vastaan meillä oli vain muutama sata miestä.

Saimme kiiskyn avustaa ensimmäistä komppaniaa hyök-
käyksessä saaren itäpäähän sen valtaamiseksi, muiden
komppanioitten lähdessä valtaamaan saaren toista päätä.
Pojat pistelivät kranaaneja putkiin, niin että ne oikein

Lunkulansaaren rantaa taistelun iälkeen
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kuumenivat, tuhoten vil.rollisen konekivääripesäkkeitä ja
mtrita asemia. Vihollismotti osoirrautui luultua vahvem-
maksi, sillä sen asemat olivat edulliset ja hyökkäysm:ras-
to oli tasaistar tar.joamatta krrolleita kulmia. Vankien ker-
t<rnart mukaan viholliset olivat puna-armeijan parhaita
joukkoja .1a niinpii jiiikin tavoite illalla saavuttamatta.
Kranaatit väher.riviir pirkän ja vaikean kuljetusmatkan ta-
kia.

Saimme luvan tehdä tr.rlen ja keittää korviketta. Ttrlen
teossa täytyi olla varovirinen, koskrr ei tiennyt olivatko
päällämme lentävät koneet vihollisen, joka olisi voinut se-

koittaa korvikkeernme pienellä pommilla. Otin muuttr-
man pakin käteeni ja lähclin hakemaan vercä Laarokasra.
Meno oli epävarmaa, koska .jouduin kulkemaan vihollisen
asemien sivuitse, eikä ollut tietoa milloin ehkä jouruisi
vangiksi. Selviydyin kuirenkin hyvin markasra yön hCmii-
rdssii. Korvikkeen juotuani sain vänrikki Syrjältä käskyn
mennä tekemään patal.ioonan komentajalle, majr.rri Larn-
piselle tilanneilmoituksen.

Löysin majurin siltii paikalta, mistä olimnle lähteneet
hyökkäystä tekemään. Piiiistyäni Lampisen luo oli pakko
mennä matalaksi kuulien 1,h1i vinkuessa ympärillä. Ilrnoi-
rin tilanteesra ja sain oh.ieet kranaatintäy,dennysrä virrten.
Tapasinkin asealiupseerin ionkun ajan kuluttua, koska
hän sanr.ri tulemaan paikalle autossa, jossa tuotiin pojille
velliii vatsantäytteeki. Pian saimme myös irmrnusrr\'den-
nysrä.

Heinäkr.run 25. päivirni kello 4 aamulla annoimme uLr-

den tr.rli-iskun ko. niemeen, jc»ta alkoi pian kuulul v;rli-
trsca ja oudon kielen sanoia. Komppania jatkoi erenemis-
tään pakottaen vihollisen ll.rä ahtaammrlle saaren nie-
mekkeeseen. Osa vihollista hvppiisi vereen koerr,ren pe-
lastautua lähisaareen, osa anrlunri vangiksi. Toiser raas

taistelivat sisukkrasri viin.reiseen mieheen saakka.
Lähdin cämän jälkeen trr.lenjohtopaikalie, joka oli erään

kaatuneen puun takanrr. Tulenjohrajan, kersantri L e h-
tosen, kansa liihdimrne saaren rannalle pesemriän
kasvojamme ja käsiämme. Osa miehistä oli lähtenyt tar-
kastelemaan sotasaalista, minkä vihollinen oli jätrlinyt
kentälle. Paikalle oli ;äänyt nrrsaasti aseita ja muirl sora-
rarvikkeita.

Jonkin ajan kulunurr saatiin käsky kokt»ntua yhteen
tuliasemalle. Komppanian n.riehet kiittelivät meitä hyväs-
tä tuliavusta. Marssimme rnieli h1'vänä paikalle, ,iosra
hyökkäyksemme oli alkanrrt. Siellä sain käskyn tehclä il-
moituksen pataljoonan k<menta.jalle tavoirreemme saa-

vuttamisesta. Kello oli 10..10. Lähdin tavoittamaan patal-
jmnan komentajaa, joka oli rnennyr n'kisrön tulenjohtu-
een luo.

Katselin kauas Laat«rkalle. Näin kaki laivaa, jotka toi-
virt lisää apuvoimia viholliselle. Tykistö sai tulikomennon
heti kun tykistön johtue oli tslennut tilanteen. Kranaatit
nrpesivat ulvomaan päittemme ylitse kohti vihollisen lai-
voja. Kaksi kranaattia putosi toisen laivan viereen ja kol-
mas laivan kannelle. Laiva hajosi niin, että r,esi vain pöl-
lälrti. Toinen laiva käänryi takaisin. Katselttrirni tirpahtu-
maa hetken aikaa läksin oman joukkueeni luo. Yksi ky-
limme pojista oli haavoirtunut. Kävin häntä katsomassa
ja ptrhuttelemmsa. Lähetin omaisille viirneiser terveiset ei-
kä hän enää montakaan vuorokautta elän1't Pitkänrannan
sotasairaalassa.

Sairr.rme aurokvydin takaisin Miinalan joelle vanha.rn
leiripaikkaamme, .jonne saavuimme kello 19.

Aamulia heinäkuun 27. päivänä aloirimme marssin
kohti Viteleträ ja Svr'.iriii.
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HENRI RANIN

K[|HTI

Tahto rautainen on
kunto ktrolematon
saloseuduilla Suomen
se kasvanut on

NÄlN lauloi Karjalan Kaarti lähtiessään lauant,rirnlrssil-
le 30-luvulla Papulan kasarmeilta Viipuriss,r. Siinii lau-
lussa oli jä1'hä sointu.

Kirvun pitäjän Tietävlilän k1'län päiitie oli ktiin prras-
kin markkinapaikka elokutrn rlussr vuonn.r l9ll. Rinke-
likauppiaat ja ilmapallonmy'1'jiir vrrin puutruir'.rr ktrvasta.
Ilotulitusvälineitä oli kuiter.rkin rien t.ir.lelt.i. Pst.n'kkiä

ryönnettiin miesvoimallrr, pari miesti klntoi t'torsr.rkir'äii-

rll-" jt olipa kokonainen hevosvetoincn n kkipatteri liik-
keellä pontevan viiiipelin iohdolh

f.iJR 6:n kiväiirijoukkueer. koilne k.rikkiaan, ilmestyi-
vät klpealta metsiipolultr r.ihln srnr;rn joukkoon.
Komppania oli edenr.rvr R.ri:tiinelri metsän halki kohtaa-
matra vihollisr.r. Ensin olr :::nnusrellen edetty yllärystä
cxlorellen. nlurt.r .rino.r lllln's oii lnkara ukonilma iltayös-
tä. Onneksi kohdllle s.rnr.ri ruriotalo, jonne vajaalukui-
nen kom pp.rn i.r .rht.r iir u i sr.loi.ren rankkasateelta. Aamr.rlla
ereneminen j.rrkui Tiet.ivilän kvlään. Alussa mainittsta
Karjalan Kr.rftist.r l.ihreneenä aineksena joukkomme oli
koulutukelt.ran eri t.rsoist.r. Siihen kr.rtrltri Talvisrxlan ve-

teraaneia. nuori.r r';rrusmiehiä ja yli 'i0 vuoclen ikäisiä re-
sen'iläisiä.

A-tan'ikkei.len kuh.rtus tuntui äänistä päätellen olevan
hyvdssä menossa Tietär'dlän etelä- ja länsipuolella. Komp-
pania ereni kvlän länsireunaan. Vastapäiseltii harjulta



osto
t-.-lre-t-l#+J

Knr

JR 6:n etenemissuunta
elokuun alussa 194i

'18. D:n joukkoja
Kirvun tiellä

huudeltiin selvällä suomenkielellä: Tulkaa pojar rännel"
Taisteluläheni kulki norkelrn.rn pohjaa pitkin ääntä kohti
ja hävisi näkrr-istri. L.ruk.ru pem.rhri eikä hiin enää palan-
nut. Vihoilisen puoleil.i oli suonrenkieitii rlirli.r "hor.r-

kutuslintuja". EtelIiseiiI sn':-srill.. r'enll.iiser jirrir'är
eristettyjä rukikohria hid.r,sr;::.iri:r e:enemisrjmme. \'ei
melkoisen osan päir-ästii ennenk::in irei:h ii:i.rns.: heikor
kohdat oli selviterry.

Ammuimme joukkueen voimalia pikaruJt.r hrrj.:nreen
reunalta tiheään lepikkmn varmistaen toisen osa:ron ere-
nemistä. Laskeuduimme syvänreen pohjaan purolie ja

sieltä löytyi kaksi kaatunuaa meikäläisrä. He olivar k.r.rru-
neet aikaisen aamun kahakoissa. Rinne kohosi same.lle
tasolle äskeisen ampumapaikan kanssa. Emme ravanneer
ketään parin sadan metrin säteellä. Varmisrimme kaaren
muoteisesti alueen, ettei sivustoilta pädsisi kerään ylläträ-
mään muita osastoja.

Vihollisen tukikohdat jatkoivat räiskynelyään ja piiska-
tykin ädni kuului kimeänä joukossa. Kukaan ei vasrannut
heidän tulitukseensa ja se varmaan hermosrurti linnoirtau-
runeita. Komppania vetäyryi parin tunnin kuluttua lä-
hemmäksi kylää. Takanamme oli pitkänomainen laakso,
jossa oli jokin tehdas tai sahalaitos, käyrtövoimana sen
pohjalla virtaava joki.

Tiedustelut oli suoritettu .ia komppania määrättiin ete-
nemään tukikohtien vdlisrä kaikessa hiljaisuudessa. Vi-
hollisen piiskarykki ampui matalalta yli pelroaukean.
Laukaus tuli säännöllisin vdliajoin aivan kuin rykinjohtaja
olisi tehnyt sen kellon mukaan. Komppania komennertiin
näkösuojassa jonoon. Mies kerrallaan sai ylittää pelroau-
kean matalana kulkien. Laukaus ja räjähdys 

- 
seuraava

mies ehti aukean yli kivääri selässä ja leipälaukku riippu-

en vatsan päällä. Siinä mentiin kuin rusakot pomppien
kukin omalla ryylillään. Sivullisesta tämä olisi näyttänyt
hupaiselta kulkutavalta. Meille oli siinä totinen paikka 

-ehtiikö ennen repivää laukausta vai ei. Vihollisen tuki-
kohdat jäivät tiheän lehvistön taakse emmekä nähneet
niistä jiilkeäkään. Perunapadan tavoin ne jäivät taaksem-
me porisemaan ja ääni hiljalleen häipyi kulkumme edis-
n'essä. Tie kulki tiheässä lepikossa, joka muutti sen mel-
kein poluki jaaaten huomaamattoman kulun. Eteemme
avaurui pian leveämpi aukea, ja noin sadan metrin pädssä
se päänyi verdjaan. Pysähdyimme aukean alkupäähän f ää-

den odonamaan uusia määräyksiä.
Seuraavaa tapausta voisi kutsua tiedusteli,ian uhraami-

seksi. Se alkoi näin: Siiimme ptukikon suojassa kuivaa
muonaa ja odottelimme tilanteen kehitrymistä. Oleilimme
siinä vaivihkaa ja puhekin tapahtui kuiskaamalla. Yhtäk-
kiä veräjän takaa puitten suoiasta kuului melua ja ko-
mentosanoja. Puhe oli venäjänkielistä.

Hetken kuluttua verajaä lähesryi aidan takaa maasropu-
kuinen sotilas kypärä pääsä ja ase kainalossa. Hän kii-
pesi veräjän yli ja lähestyi piilopaikkaamme. Olin lähim-
pänä tulijaa leppäpuskan takana. Voisin melkein kos-
kettaa hänen hihaansa, jos ojentaisin käreni. Vihreäpu-
kuinen tiedustelija ei nähnyt mitään, hänen silrnänsä ui-
jottivat lasimaisina suoraan eteen. Hän odotti vain armon
laukausta. Silloin vdlähti mieleeni: siinä olisi vanki siepat-
tavaksi! Mutta kuinka!' Kavereitten kanssa ei ole mah-
dollista neuvotella. Ase tanassa pistin kiiltäen hän eteni
katsoen tiukasti eteensä. Lähdin juoksemaan sananmukai-
sesti kuin jänis hänen sivullaan oksien suojassa. Vaikka
lepikko kahisi fa askeleeni kuuluivat, hän ei kääntänyt
huomiotaan sivulle. Aivan kuin vieterileikkikalu hän ete-

E
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ni konemaisesti hitain askelin. Ehdin juosta kymmenen
metriä tiedustelijan edelle, kun tien takaa pamahti lau-
kaus ja tiedustelija kaatui seiälleen maahan. Tuli hetken
hiljaisLrus. Kohta ktrultri aidan takaa valittava huuto:
"Dunja, Dunja!" Vastasimme yhteislaukauksella huudon
suuntaan. Vihollisosaston komenta.ja sai tarpeellisen rie-
don shakkivedollaan 

- 
uhraamalla yhden talonpojan.

Osasto vetäyryi pois vastaamatta tuleernme.
Tuskin olimme edellisen tapauksen selvirtäneer 1a ve-

täytyneer entiseen piilopaikkaamrne, kun jouduimnie uu-
den tilanteen eteen. Tykistö ampui keskityksen 

- 
peri

sarjaa kranaatteja. Ne räjähtivät iskien joka puolelle 1,m-
pärillemme. Kukin meistä koerri hakea kuoppaa alleen
päästäkseen suojaan. Sirpaieet sirisivät kuin mettiäiset.
Loivassa rinteessä yläpuolellani makasi eräs sotamies jalat
pääni vieressä. Hän alkoi hiljaa valittaa: "Tulkaa pojat
auttamaan 

- 
6ins111n sattui!" Kukaan ei voinut liikah-

taakaan. Hän huusi kovemmin: 'Tuikaa auttamaan!" ja

Enson taajaväkinen
yhdyskunta

nousi istu.maan yrittäen p&istä ylös. Seuraava rä;ähdls kyl-
vi sirpaleita suoraan hänen päälleen. Hiljaa valittaen hän

\1'histyi pitkälleen takaisin. Samassa keskitys pääayi ia
ri'l.rdvimme hoivailemaan haavoittuneita lääkintämiesten
apune. Mainittu sotanties kuoli haavoihinsa JSp:lle vietl'-
nä. Niiin päätq'i v. 1900 synryneen rtrokolahtelaisen
maanviljelijän elämä. Hän oli osallisnrnut nuorukaisena
Vapaussotran Karjalan rintamalla v. 191tt. Siellä hän oli
saanut reLmetismin jalkoihinsa. Usein hän valirteli mars-
sin aikana jär'kkiä jalkojaan ja pyrki hevosmieheksi. Hän
viljeli vanhanapoikana perl.reellisen vel)ensä kanssa pitä-
jän takakulmaila tilarnsa. \reli, kk.komppar.rian aliker-
santti, kaatui seuraa\'3n päir'än h1'ökkävksessii. Sota vei
siten molemmat isännät tilalta.

Komppania siirryi uusiin asemiin tukemaan roisen
osaston yöllistä hyökkäystä. Moni rohkea ruokolahtelai-
nen soturi uhrasi henkensä maansa puolesta ennen kuin
edes Enson portit oli saavuteftu.

Enson valtasi
ilt/JR 6 21.8.41
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SYYSKUUN aarnun sarastaessa sotavuonna 1941 komp-
paniamme oli saanut määräyksen mennä ruhoamaan
piiskarykillä konekivääripesäkkeirä Voitajoen toiselta
puolen. Saksalaiskomppania oli viisi kertaa yrimänyt ylir-
tä tuon joen; mutra aina epäonnisrunut rykistötuesta
huolimatta. Näky oli valtavan kaunis, kun rykisrön suu-
liekit ja valonheittimet välährelivät ja mahtava kaiku kii-
ri yli tunturien iskien kivitannerta kuin paholaisen voi-
malla. Ei ollut siis kumma, jos JR 33:n poikien mieler
matelivat yhtä matalalla kuin syyspilvet.

Kyyhöttelin suon reunalla ison rnättään suojassa, kai-
voin samalla vähän syvemmälle itseäni, sillä kuulaa saroi
taajana ryöppynä ympärilläni. Nyr oli vihollinen tehny't
myös vastahyökkäyksen, ja saksalainen komppania oli pe-
rääntynyt. Meidän oli mentävä vain eteenpäin suomalai-
sella sisulla, josta saksalainen komentaja lausui ihailunsa
meikäläiselle korpisorurille. Mutta meno ei ollut helppoa.
Emme päässeet piiskatykkeinemme edessä olevan suon
yli. Kuusi hevosta kaatui, ja ajomiehiä haavoittui. Oii
huutoa ja sekasonoa, sillä vihollinen kä1-tti myös rykistöä,
,fonka ammukset rdjährelir'är luvanoman lähellä meitä.

Kuulin lähelräni avunhuutoja ja ruskanparkaisuja. Sain
joukkueenjohtajaltani luvan mennä katsomaan. Verneri
Nurmela lähti mukaani. Yhdesä me sicen ryömimme hä-
dässä olevan luo. Ensin ravoimimme ruon raudikkotam-
man, joka oli myös joutunur soraan viartomana luonto-
kappaleena. Tämä hevonen oli ollut hyvin viisas. Seura-
sin edellisenä päivänä sivusta, kdn ammusmies ralutti si-
tä. Ilmassa räiskyivär silloin srapnellit, ja taluttaja laskeu-
rui pitkäkseen. Silloin hevonenkin laskeutui polvilleen.
Ihailin tätä suorirusta, muma nyt raudikko makasi siinä

EINO MÄKELÄ

rikkirevimynä koristen kuin apua anoen. Verneri ojensi
pyssynsä hevosen korvan taakse ja laukaisi para'ntavan
luodin. Matkamme jatkui metsän reunaan, missä Pitkäaho
vieritteli tuskissaan. Poltrava rautainen sirpale oli mennyt
rintakehän sisään. Sanoin Vernerille, eträ "jos me pääsi-
simme tästä tuonne tunturin rorkoon, niin silloin olisi
helppo viedä vaikka Sasiin asti", koska siinä lähellä ei ol-
lut JSp:rä.

Viimein saimme paarit, johon peitimme potilaan. Nos-
timme paarit olallemme ja aloimme Vernerin kanssa kan-
taa. Lähdössä oli onni mukanamme, vaikka kuulaa ujelsi
alati ohitsemme. Tuntui uskomattomalta, emei osunur
näin suureen maaliin.

Matkamme alkoi Voitajoelta yli tunruriseljänteirten.
Potiiaamme oli harvinaisen vankka mies. Jokaisella meillä
aukesi olkapää. Mykkinä, sanatromina ponnistelimme
runturia ylös, joka hetki kuin henki kurkussa, milloin rä-
jrihtäisi se viimeinen kranaatti, joka lopettaisi tunruriva-
eltajan matkan, sillä olimmehan kuin maalitauluna. To-
sin.syyskuun harmaat pilvet varjosivat meidät toisinaan
suoraansa

Viimein saavuimme ruon rotkon pohjalle, neljä väsynyt-
ra kantajaa ja kriitillisessä tilassa oleva potilaamme. Löy-
sin mäcään kolosta vähän vettä. Pienellä motilla sain sen
pian kiehumaan. Tarjosimme sitä potilaallamme, murra se

ei onnisrunut. Veri vain purskahti hänen suustaan. Se vär-
jzisi hänen leukansa ja suupielensä. Todellinen korpisoru-
ri oli nyt siinä meidän edessämme. Ei hän valittanut.
Nyt vasta katsoimme hänen haavojaan, jotka olivat hyyty-
neet verestä kiinni, siis maksoiauneet, mikä oli hyvä,
koska meillä ei totisesti ollut aikaisemmin tilaisuurta siroa

Lapin erämaataistel uissa
hevosel sortuivat usein
ti€ttömi in rämei kköihin.

Yli Uoitatunturin
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Haavoittunut viedään
erämaiden halki
paarill a sidontapai kal le

Suomalaisen 6. D:n
joukkoja saksalaisten
rinnalla etenemässä
Voitajoen yli
Vermanjokea kohti

haavoja. Saatuarntne vähän lärnmintä sisällemme'rloimme

.jo vähän jutellakin tilar.rteesta ja sen vakavttr-r.iest'r.

Pitkä oli n.ratka vielä edessämme ja taakkrn.rine painoi.
ei vain potilaamme vaarl kaikki se varlrstr.ts. nlrtii kulje-

timrne mukana, aseet sekä tntrona. Mutrl k''in kerrat't

olimme lähteneet asialle, meiclän oli siitä suoriu.lttttrtvii.
Puolen päivär-r maissa laskeuduimrne tirirkkoinenir:-ie,rlls
tunturilta liihelle maantietä.

Ry'krnenttimrle pastori Pentti Seppiinerl tLLli \''rst.l'1m-

me ja ol-riasi sitten meidät ambttianssi:itrrolt ,-.". rlrihin
saimme taakkamme .iiittiiä. Korutrln l.l r''isiit'i::'l \iin ;ru-

to lähti l.ruristen kenttäsaimalaa kohti. I{e :.-itr musket-

tisoturia käär.rnyimrne linjoille piiin. \{'rrx-.r :c.:o oli nyt

kevymä ja hyvänolontttntttisra, sillii onrlrsr..:::r::lehen ttto-

maan Pitkäahon hoitoon vielii niin hir':i. e::l hiin prra-
nikin, josta saimme kiitokset nrliriren:::::-

Rinnakkain me nl't tässii sirt.r-r :.:.-:nl::--. iinl'lj-r kol'rti,
josta kantautui jyrir-rää kon'irr-r:--=. - ''-i rirnkrtin sen

ajan rntrsiikkia, n-rikä kLlLrlLLi r,-,.1;..->----:cE:1. :llLrttl sen seu-

raukset olivat ikiiviii i;1 r'rsk.r:..
Se sävelmä. mikri srell.i s,-,r. :, ,: ::1,rfle€fi koriin kyynelei-

tä, mutta ne tniehet ir n--( ):'-§'1iscr. jorkr siellä taistelivat,
osasivar otrarr eliir-nin j: i--,-,.e::-irnkin sellaisena vastaan

kuin se l-reille ;rnnettiii-t x, ,:i<ei::imrn kädestä.

I[eidänkin k,rntpp:n:":::me monissa hartaustilaisutrk-

sissl. knn komenne:riin r'.rkousasentoon, kaikkien päär

paljasruir'.rt jr krtse ir:rt::na st-venryivät kaikki rukrtrk-
seen. Ei lksik.iin sirl en.rpinvt. Päämäärä oli kaikille sel-

vä, ja sen keng,rsttrs oii horjtLn.raton. Sen ltrjuutta kokeil-
tiin joka piiivi.

Ne uhrir. jorka me ;rnnoin-tme, raskaina kannoimme, ia
komppaniassamme kauan mr-risteltiin. Sillä ei aina onnis-

trtt,i niink.,in nvt. Tässä kevein rnielin nosteltiin kohti
Voitaiokiuomia toivossa, että kerran tämä jylinä loppuu

ihanaksi rauhansär'elmäksi.

Tähystäjä tunturilla

Fs
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REINO PENTT!NEN

J

Reservil uutnantti
Aarne Juutilainen
eli "Marokon kauhu"
komppanioineen Talvi-
sodan päätyttyä

saaneet päähänsä, emä vääpeli olisi rurhan arka ja päärti-
vät ottaa miehen koulutettavakseen.

Asemien edessä Kollaanjärven rantarinreellä oli sodan
ensi päivinä vielä ehjänä paikalla sijainneen ralon pikku
sauna, jota pojat iltaisin lämmittelivät ja ottivat siinä ma-
keat löylyt. Kun vääpelikin jonain iltamyöhäisenä päätti
Iähteä kylpyyn, seurasi pari r.rkkoa hänen perässään. Kun
olettivat, että esimies oli parahiksi kerinnyt riisuurua ja
päästä löylyn makuun, nämä veijarir rupesivat saunan
nurkalle maastoutuen vilkurtelemaan taskulampuillaan
ahkerasti kohti vihollista. Tulos oli tierystikin suunnirel-
mien mukainen ja kohta rapisivat saunan seinät, kun vas-
tarannalta pantiin konekiväärir laulamaan. Sen tierää, er-
tä lauteitten alta ja rnuurin kupeesta suojaa hakevalla esi-
miespoloisella oli tukalat oltavat, kunnes nahkasillaan
pääsi ryömimään korsulleen kertomaan kummasta sarru-
masta. 

-
- 

Kollaan maantievarteen päivittäin joen takaa saapu-
van "kenttäpostin" mukana oli joukossa aika ajoin pal-
jon "suutareita". Näitten suhteen annettiin jatkuvasci an-
karia varoituksia ja erikoisen tiukkoja olivat Suvisalon
alaisilleen antamat päivittäiset ohjeet. Ne pyrkivät poikia
jo joskus harmittamaan. Kerran ortikin eräs kaveri 'trpe-

rustarkoitr.rksessa" 6-tuumaisen pötkön syliinsä, kantoi
sen vääpelin korsuun ja esimiehensä ereen tultuaan, tyh-
mäki heittäytyen kysäisi: "Herra veäpelj', mikäs se rä-
mä oikein oni'" Mies pudotti samassa "suutarin" toisten
jalkoihin korsun rnaalattialle. "Jumal'auta, 

- 
511111x1i",

kerkisi S. karjaista ennen ulosryntäystään.

Esimieskoulutusta
"MAROKON KÅUHUN" komppanian vääpelinä palve-
li Talvisodassa kaarumiseensa asti reipas Viipurin ryk-
mentin kanta-aliupseeri. kersantti Suvisalo. Alku-
vaiheissa olivar komppanian "röpinän" mieher jostain

Kenraalin paiväkävely
korpibulevardilla
TOIVO ENSIO ERÄPURO

VUODEN 1941 syyskuun loppupuoien erif,n päir'.in rL:-

len muistamaan läpi eldmäni, s1'r'srä eni sini päivJnJ
näin jotain su<malaiselle rintamajermulle han'inrisrr
Luulen ainakin, ettei tämänlaatuisia tapauksia ole monen-
kaan kohdalle sattunur ja ruskin rulee samumaankaan.

Er.P 21:n komentaja,
everstiluutnantti N i k ke Pä rm i

Er.P 2 I (komentajana majuri Nikke Piirmi ) oli vetäyry-
nyt raskaiclen taisteluiden ja tappioiden jälkeen Vuoht-
järveltä Onkamukseen, jossa jäätiin sillanpääasemiin. Mi-
tään mahclollisuuksia ei ollut päästä eteenpiiin, koska vi-
hollisella olivat paljon vahvemmat voimat ja erittäin suu-
ri l,livoirna rirskaassa aseistuksessa. Sillä oli kaikenko-
koistrr pr.rtkea asemissa edessrimme, joka jyskyi aamuhä-
n.rärisrri illan viimeisiin valoisiin hetkiin asti.

Olin viestijoukkueen varajolrtajana tuossa suomalaises-
se r';rnkip.rtaijoonassa. JoLrkkueen johtajana toimi vänr.
Heikli S.rlo. \'ihollinen jauhoi kerta kaikkiaan meidän
t.rpsirnme hajalle, ja I'hreyksiä ei voirr.r pitää ktrnnossa. Ne
olir';rr jatkuvasti epäkunnossa huolimatta siitä, että Pärmi
r-aari: "Jukolisre, viestivääpeli, ne pidä saada duoda duocla
prlaamaan. Emme tiedä ollenkaan, rnikä on tilanne etr.r-

linjassa. " Tel.rtävä tuntui täysin mahdottrxnalta. Pojat
olivat vrirräneet parhaansa. Oli vastoin määräyksiäkin, et-
tä vikapartioita lähetettiin tuollaiseen tulimyrskyyn kor-
jaamaan linjoja. Siinä oli Kuoleman viikatemiehelle liian
hvr'ää viljaa leikartavaksi.

Nikke Pärmi antoi kuitenkin iälleen käskyn vänr. Sa-

lolle: "Duoda duoda yrittää täytyy, eihän etulin,jaan ole
markaa kuin vajaat 400 rnetriä." 

- 
Salo tuurnasi, errei

poikia enää voida lähettää sinne, mitenkis on feltta, ei ole
muuta vaihtoehtoa kuin rne kaksi, otetaan rärnäpäiir esille
ja lähdetään. Mikäpiis siinä, kur.r I'ksi hullu käskee, niin
roinen myöntyy.

Komentopaikkamme oli suomaastossa, kuten Pänni ai-
na halusi. Tämä oli erittäin viisas teko, eihän vihollinen
suolle ammu, pääteitä se ryskii. Onhan l.reillä kartat «rnias-

ta maastaan, Pärmi tuumaili. Matkalla «lli ylitett;vä oerr
yli menevä silta, sellainen pioneerien väliaikaisesti tekemä
veden päällä kelluva lankkujono. Odottelimme siinä Salon
kanssa, että hetkeksi taukoaisi jyske eikä kuuluisi lähtii-
napauksia. Siaen yli ja l$aa, siinä niskat kyyryssä pai-

.:"i
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nelriin, vesi roiskui silmille saakka. Pääsriinkin onnel-
lisesti maankamaralle.

Lähdimme etsimään rapseja, joita piti olla loivassa mä-
en rinteesä. Eihän siellä mirään ollut. Löysimme kuiten-
kin pojilta edellisenä päivänä jääneet pylväskengät pyl-
vään ,jr.rurelta. He kun olivar yrittäneer saada vihollisen
rakentamaa kirkaslinjaa kuntoon. Salon päähän välähti
yritetäänpäs vääpeli mennä pylvääseen, koska tapseja ei
ole mailla halmeilla, jos saataisiin simenkin tuosta kirk-
kaasta yhteys komenrajalle. Iskin kengät yalkaani ja läh-
din kiptrarnaan ylöspäin. Eipä tarvinnut monrakaan ker-
taa iskeä pyivästä piikeillä, kun rupesi tosi pirun viulu
mimaan. Sitä meni vaikka minkä kokoista pään yli. Hellä-
sin piikit ja suoraan maahanl

"Painu helvetti itse sinne, jos pääsi kestää", sanoin Sa-

lolle. Hän lähtikin, mufta sama oli tulos ja tähän loppui
Niken linjojen korjausl

Aikamme sitten hyppelirr-rme monrusta monrruun ja
löysimmekin ornasra mielestämme suojaisen paikan, josta
oli hyvä näköala järvelle ja sillalle. Siihen saapui myös ty-
kistön trrlenjohtue kahden haavoittuneen kera. Kolmatra
runtia olivat pojar yrittäneer päästä sillalle ja yli. Matkaa
oli vajzrat 200 metriäl

Katselimme, kuinka tykisrö ja raskas korohoro jauh«ri-
vat päätietä ja jdrvi kuohui kosken lailia, kun zrmmukset
jysähtelivät .järven pintaan. Nyt olisi taas tilaisturs s;rarla
vähän vail-rtelua rr.rokavalioon, mlltta rnenepäs sinne. Ttrli-
pa siinä Salollekin äitiä ja morsiantaan ikiivä. Olisipa
vääpeli somaa, kun vielä kerran saisin äitini kansse isrtr;r
kotoisen kahvipöydän ääressä. Kovasti olivat äijien n:rir-

mat totisia, kun cr.rlivat mieleen omaiset ja kotimaa.
Katselimme sillalle. Yhräkkiä ilmesn'i soril.is toiselle

rannalle, vähän aikaa seisoi sillan päässä ja liihri kävele-
mään ylil Suorana ruli kuin seir,äs, ei 1'htään kumarranur,
käveli kuin olisi ollut sunnuntaikävely'llä ;ollakin buievar-
dilla.

Tuo kyliä on päästään seonnur, älyää nyt lähteä tiille
puolelle päivän valossa. Hetken katselee ja vilkuilee ym-
pärilleen, huomaa meikäläiset, kävelee kohti.

"Voi perkelel Kenraali Oinonen itse", kur.rluu kr.rin yh-
destä suusta- Täytyihän sen arvara, errä se piru kyllä ei
pelkää mirään.

"Hy,vää päivää pojat, milläs asioilla ollaan/". 
- 

Vänr.
Salo selosti, ettii "Pärmiä" ollaan ja yritimme viestivääpe-
lin kanssa tuosta kirkkaasta yhtey,rtä kornentopaikkaar.r.

"Tiedättekö, enä rykistökeskirl,kser.r aikana on ankaras-
ti kielletty linjo;en korjaarniner.r. Majuri Pännikö on an-
tanut teille kdskyn tLrlla tähärr tuiimyrskl'yr.ri"'

"Ky'llä", vastasimme Salon kanssa.
"TLrlen muistamaan tämän ja mi'ös pataljoonanner" 

-Kenraali kyseli vielä tulenjohtueen rilannetra ,je neuvoi
rneitä kaikkia p1,s1,rtelernäiin aloillamrr.re eikä n.rissään ta-
paukessa yrittärnään sillan yli. "Erre pääse 1,1i ennen
kuin tulee hämiirii, silloin kyllä keskitys loppuu. Varmaan-
kin toisella rannalla on läiikintämiehiä, eträ saatte heri
apua hararvoittLrneille. Hyvää voinria teille kaikillel "

"Kiitos, herra kenraaiil "
Kenraali Oinonen, Ryhrnä O:n kornentaja, kiiveli sillal-

le ja sm.ra kaiku oli askelten kuin tr-rllessakin.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellasuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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