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P A.RUTANEN

fESÄffÄ vuonna 1944 patalloonamme peräytyi suun-
nassa Rajajoki-Palkealanmäki. Vihollisen voimat oli-
vat keskittyneet Siiranmäen suunnalle. Siellä taisteli
JR 7 miltei viimeiseen mieheen ja kun vihollisen onnis-
tui ankarien taistelujen jälkeen murtaa linjat, oli JR
15:n pakko vetäytyä Palkealanmäeltä Suvannon suun-
taan. Koska II P:n tehtävä oli viivyttä vihollista pää-
voimien vetäytyessä pois, jäimme näin ollen lähte-
mään viimeisenä.

Kun saavuimme Suvannon rannalle, olivat sekä ve-
neet että lautat poissa. "Paakallopataljoona" oli vetäy-
tyessään kulkenut niillä ylitse. Virta kulki voimakkaa-
na Suvannossa, yritys uida sen yli olisi ollut typerä itse-
murha. Siinä silmiemme edessä oli maa, joka käytän-

nöllisesti katsoen oli vielä Suomea, mutta sinne pääse-

minen näytti olevan tuskien takana. Töllistelimme
neuvottomina, kunnes tuli käsky kiertää rantaa pitkin
Kiviniemen silloille. Kuliimme ratapengertä suoja-
namme käyttäen ja ja matkaa oli viitisen kilometriä.
Vihollisen tykistö jauhoi radan tienoita, ja ennen kuin
ennätimme sillalle alkoi oma tykistökin ampua samoja
alueita. Pääsimme kuitenkin menetyksittä pois tuon
"ristitulen" alta, mutta Kiviniemen sillan luona pääsi
jokaisen suusta katkera manaus.

Siltaa ei ollut. Se oli räjäytetty fa tuli loimusi puu-
osien rykelmissä. Olipa tuuria pataljoonallamme! Vi-
hollisen lentotoiminta oli vilkasta ja taempaa kuului
moottoriajoneuvojen ääniä. Myös hyökkäysvaunujen
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kaukainen ryske kantautui korviimme.

Joku yritti uimalla. Se oli tuomittu epäonnistu-
maan. Virta oli pyörteinen, siinä uiskenteli kaikenlais-
ta roinaa, hiiltyneitä hirren ja lankun pätkiä. Olimme
melko neuvottomia, väsyneitä ia nälkäisiä. lalat olivat
pitkistä marsseista hiertyneitä. Olimme likainen ja rä-
syinen joukko, jonka ainoana toiveena oli päästä virran
yli r.avalla tai toisella.

Silti olimme valmiit tappelemaankin, niin toivoton
ei asemamme sentään ollut, vaikka joku arkajalka taisi
kyllä nakata aseensa virtaan.

Iltapäivällä ilmoittivat varmistukseen asetetut mie-
het, että Raudun suunnasta läheni rataa pitkin vihollis-
osasto. Komppaniamme asettui väijytykseen ja joutui
kiivaaseen tulitaisteluun vihollisen lähettämän tiedus-
teluosaston kanssa. Koetimme saaftaa sen, mutta se ha-
vaitsi aikomuksemme ja iäLjelLe jääneet jättivät kaatu-
neet ja haavoittuneet toverinsa pinkaisten pakoon rus-
Kiviniemen maantiesiha, ioka räjäytettiin
vetäytymisvaiheen aikana 1 944

keat säärisiteet vilahdellen.
Se oli alkusoitto suurempaan! Ei kestänyt pitkän

ennen kuin saimme kranaattikeskityksen niskaamme.
Lisäksi maataistelukoneet tulittivat meitä kuin vii-
meistä yäivdä. Ja viimeinen se päivä olikin monille,
meinasi olla kaikille, koko pataljoonalle ia olisi ilmei-
sesti ollutkin, ellei pelastusta olisi tullut. Se tuli ryk-
menttimme ensimmäisen pataljoonan muodossa. Ve-
neitä ohjattiin yli virran, niihin lastattiin ensiksi kaikki
haavoittuneet ja sitten Vasta kynnelle kykenevät. Hevo-
set irrotettiin kuormista ja laskettiin valtoimenaan
juoksemaan mihin halusivat... ja viimeinen vene ylitti
virtaa, kun lähtörannalle ilmesryivät takaa-ajajamme.
He lähettivät jälkeemme tuiman kuularyöpyn. Rytä-
kässä kaatui veneemme, mutta onneksi oli ranta käden
ulottuvilla. Tietäkseni ei kukaan hukkunut ja luotisa-
dekin haavoitti vain kahta, heitfin lievästi. Vene tem-
pautui virran vietäviiksi, mutta sitä ei kukaan jäänyt
suremaan. Låihdimme jatkamaan matkaa, pelastajamme
jädessä asemiin ioen Suomenpuoleiselle rannalle. -Tällainen oli Vuoksen ylitys II/JR 15:n kohdalta.

Sotamme läheni loppuaan. Tuli Ihantala ia sen jäl-
keen Vuosalmi. Siellä otimme vastaan iskuja, annoim-
mekin niitä, aina tilanteesta riippuen. Lääkintäaliup-
seerilla riitti työtä. - Sitten tuli rauha. - Nuorelle
ikäluokalle ei tullut!

Meistä tehtiin kiiden känteessä kevyt joukkue.
Saimme polkupyötät ia sitten vainovalkeitten loimu-
tessa löimme uuden vihollisemme pois Pohiolan tai-
vaan alta.

Mutta sehän on luku erikseen.



TOIVO VUORELA

OLIN saanut siirron omasra pyynnöstäni 14. divisioo-
nan kaukopartiosta Jr 10:een maaliskuun alkupäivinä
sotaisena vuotena 1943 . Ilmoittauduin eversri T?ihtisel -

le rykmentin esikunnassa ja sain kaskyn iatkaa matkaa
kohti itä. Seuraava tavoite oli III pataljoonan esikunta.
Siellä määräsi tulevat tehtäväni majuri Halonen.

Iltamyöhällä saavuin hänen komentopaikkaansa.
Vastaanotto oli ystävällinen ja asiallinen. Majuri Halo-
nen selvitteli minulle yleistilannerta patalioonansa
alueella eloisin ilmein, jota kuvaustaan hän tehosti kä-/
siensä vilkkailla liikkeillä. Kun oli lisäksi puhuttu yhtä
ja toista asiaan kuulumarontakin määräsi majuri vii-
meinkin minun sijoituspaikkani, jonka ilmaisemista
hän tuntui viivytelleen melkein tarkoituksellisesti.

Tulin määrätyksi oikealla sir"usralla olevaan komppa-
niaan, Ontajoen suurille soille. Naapurina oli Rajapa-
taljoonan miehia. Illan kuluessa kävi ilmi, että tulevas-
sa tukikohdassani oli niin sanotru sotilaallinen kuri pa-
hasti kolhiutunut. Monta johrajaa runtui käyneen siinä
joukkueessa ennen minua, mutra kaikki olivat epäon-
nistuneet tehtävässään. Ainoa, joka oli pystynyt, ja
pystyi edelleenkin johtamaan tuota joukkoa, oli ker-
santti, jonka nimeä en enä muista.

Asia huolestutti minua. Majuri Halonen näytti
omaavan mielestäni psykologisra näkemystä siinä koh-
dassa, ettei hän antanut minulle pienintäkän vihjettä
siinä, kuinka kuria olisi alettava kohentaa. Koetin tie-
dustella sitä häneltä varovin sanakäntein, mutta sain
vastaukseksi sanat:

- Kyllä te siellä pärjäätte kaukopartiosta tulleena
miehenä. Ellen pahasti erehdy, osaatre te kyllä kasitella
noita pahasti ärtyneitä miehiä.

Ajatteliko hän todella noin, sitä en jaksanut uskoa,
vaan pidin hänen sanojaan kohteliaisuutena, jonkalai-
seen hänellä oli varaa. Yhdestä seikasta tulin kuitenkin
jo tässä vaiheessa vakuuttuneeksi. Nimittäin siitä, et-
teivät ohjesäntöjen määräykset, eivätkä pelottelut tuli-
si siellä tepsimään. Parempia keinoja olisi keksittävä,
jos mieli onnistua. Mutta mitä nämä paremmat keinot
sitten olisivat?

Ontaioki keväällä

Komppaniaan saavuttuani suoritin sotilaalliset muo-
dollisuudet, ilmoittautumiset ynnä muut. Komppa-
nian päälliköltä sain kuulla monen vivahteisia juttuja
ruosta kurittomasta joukkueesta. Tämå päällikkö, luut-
nantti Korhonen, oli sitä mieltä, että nuoret vänrikit
olivat epäonnistuneet omaa tyhmyyfidän. T?imä lausun-
to lisäsi vain huoltani. Olin aivan varma, että hölmöjen
joukko lisääntyisi yhdellä lähipäivien aikana.

Päälliköltä sain myös kuulla niistä keinoista, joilla

JR 10:n
komentaia,
ev U. A. Tähtinen
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viimeinen edeltäjäni oli lähtenyt yrittäessään muokata

tuota sodan karaisemaa joukkuetta kurinalaisuuteen.
Hän oli lähtenyt ihanteesta, joka kiehtoi hänen nuorta

mieltään; sekä virallisesta propagandasta, jonka minä
olin hyl!ännyt io ajat sitten. Ihanteetkin olin heittänyt
laidan yli yhtä kelpaamattomina sotaan. OIin vain tais-

televa sotilas.

Näitä asioita puntaroidessani huomasin sellaisen

ilahduttavan seikan, että olen noiden miesten kanssa

täysin samalla asteella: pakon edessä, kuten hekin.
Vänrikillä oli ollut täysin eri ihanne kuin noilla miehil-
lä, joita hänen olisi pitänyt iohtaa' Hänellä eli tajussaan

Suur-Suomi, josta hän oli pitän,vt tuliaisiksi tämän tyy-
lisen puheen: "Hyvät aseveliet, te sodan karaisemat

Karjalan vapauttaiat. Me olemme kestäneet ia meidän

on kestettävä..."

Tämä tulipalo-puhe oli loppunut lyhyeen. Tuli var-

tion vaihdon aika ia vänrikki oli pakotettu lähtemään

vartioon. Joku lermu huusi vielä hänen iälkeensä:'Nyt
on sinun vuorosi mennä vaPauttamaan Itä-Karialaa..."
Niin oli nuori vänrikki seisonut kaksi tuntia vartiopai-
kallaan ja suorittanut aina vuorollaan tuon tehtävän sik-

si, kunnes asia oli tullut hänen esimiestensä tietoon'
Vänrikki oli siirretry muihin tehtäviin.

Menin iltamyöhällä tuon kurittoman ioukon maja-

paikkaan. Oikaisin itseni laverille ilman pitkia puheita
ja nukahdin siinä uskossa, että yöllä on lähdettävä va-

pauttamaan Itä-Karialaa suolla olevaa vartiopaikkaa
apuna käyttäen. Mitään herätystä ei tullut. Yksinäinen
pihavartija oli yöllä vailla röyhkeyttä. Hänella ei ollut

.4r

r{,.hl

GATLISAL
reumaattiseen
särlryyn ia
lihasl«ipuun



.Bs

e
Hymyilevä
luutnantti
Toivo Korhonen

rohkeutta herättää minua tai ehkä hänellä ei ollut ha-
luakaan.

Oli aamu. Mielialat olivat kiihtymättömiä. Nyt oli
minun vuoroni suorittaa ensi-esiintyminen 

- 
i6ensä

tarkempi esittely, mitä illalla tervehtiessä oli tapahtu-
nut. Tarjosin ensin kaukopartiossa säästämiäni tupakoi-
ta aamusavuiksi. Sitten aloitin kertoilla yhtä ja toista
tavallista asiaa. Miehet alkoivat lämmetä. Tunsin, että
he alkoivat lähestyä minua. Joku taipui jo kyselemään-
kin itseään kiinnostavasta asiasta.

Minä en ole koskaan pitänyt puheista, en gmista en-
kä toisten. Siksi en nytkään ryhtynyt virallisesti pitä-
mään mitän puhetta miehille. Sanoin vain, miksi me
olemme tjällä. Pakko oli sanellut meille sääntönsä. Tä-
mä oli ainoa paikka maailman kolkassa, jossa voimme
elää kunniallista elämää. Mitä paremmin teemme teh-
tävämme, sen parempi meillä olisi olla. Sanoin heille
myös sen seikan, ettemme ole vapauttamassa Itä-Karja-
laa, enempää kuin muutakaan paikkaa, mutta on aina
edullisempaa kayda sotaa vieraalla maalla kuin omal-
laan. Puheeni tai pelkka sanelemiseni, tuntui tehon-
neen miehiin. Kuului hyväksyviä mutinaa ja joku vaisu
naurahduskin. Jostakin sivummalta kuului yrmeä mu-
rahdus: 'Taisi lopultakin tulla oikea mies".

Muutamien päivien kuluttua olisin minäkin ollut
valmis tunnustamaan heille jokaiselle: Olen tavannut
parhaat miehet koko sodan aikana. Siksi he todella
osoittautuivat. He olivat kaikki miehekkäitä, varmaot-
teisia ja rohkeita poikia. Heiltä ei puuttunut oma-aloit-
teisuuttakaan. He eivät olleet muuttuneet apaattiseen
passiivisuuteen, niin kuin useille muille tapahtui.

Sinne Ontajoen suurelle suolle rakennettiin suuri
hirsitalo. Lahtelainen puuseppä ia sörkkäläinen pelti-
seppä näyttivät siinä taitonsa, savolaisen kirvesmiehen
johtaessa töitä. Koko sodan parhain muisto on säilynyt
mielessäni tästä joukosta. He olivat jämeriä sotilaita,
itsenäisesti ajattelevia yksilöitä. (Alitaiuisesti he käsit-
tivät, että virallinen propaganda oli väärää.)

Korvike
kiehuu
Ont4okilinialla 194i!

Tllausllpuke

Tllaan kpl JERMU-kansio å 30.-
Nlml:

As. osoite:

Maanpuolustuksen Tuki ry.
P. Hesperlankatu 15 A 4.
H:kl26. Puh. (90-) MO471
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ffSÄffÄ ]-942 oli monta kiistaa erään tukikohdan
omistuksesta lohkolla Rajajoen asema 

- Suomenlahti.
Eräs yö mainitussa tukikohdassa, joka oli miehitettynä
vain yhden joukkueen vahvuisella osastolla ilman mi-
tään raskaampaa aseistusta. Vartiovuorossa oli silloin
JR 27llll kapt. Pössin komppanian 1 joukkue. Ja tuki-
kohdan päällikkönä oli luutn. Höijier. Joka myöhem-
min sai sankarikuoleman eräässä toisessa tukikohdassa
samalla lohkolla.

Oli kesäinen yö ja aivan hiljainen rintaman lohko,
kun yhtä-äkkiä ryntää vihollinen asemiin vartiomiesten
jäädessä paikoilleen. Vihollinen oli samalla korsujen
ovilla, mitkä olivat aivan asemien takana, sen alkaessa

useiden liekinheittimien avulla savustaa miehiä korsui-
hin. Kun oli kesäinen kuiva aika, niin savua muodostui
heti siksi paljon, ettei tuntenut toisiaan ja se sotki myös
vihollisten pahat aikeet. Niinpä joukkue pääsi yksi ker-
rallaan peräytymään aivan vihollisen seasta Rajajoen
toiselle puolelle. Viimeisenä vielä juoksi stm. Onni
Havukainen aivan vihollisosaston keskeltä, tervehtien
vain jokaista rastuit. Niin ioukkue pääsi tappioitta ka-
peaa siltaa myöten vetäytymään taakse. Sen jälkeen
huomasi luutn. Höijjer että nyt on tilaisuus yllättää
myös vihollinen. Ja saatuaan vahvistusta, hiipi joukkue
sillalle ja ryntäsi samalla korsuille takaisin jossa viholli-
nen oli evakuoimassa miesten reppuja, mitka olivat
korsujen ulkopuolella puitten oksilla. Yllätys oli niin
täydellinen, ettei vihollinen kerinnyt vielä sakean savun
takia toimia, vaan kaatui viimeiseen mieheen. Joku
yritti juosta karkuunkin, mutta jäi viimeistään yhdys-
hautaan. Niinpä, kun alettiin koota kaatuneita viholli-
sia ja niiden jättämiä aseita, löysi stm. Havukainenkin
repustaan evakuoidun voipaketin erään kaatuneen nuo-
ren neuvostosotilaan kainalosta. Omia tappioita ei ollut
laisinkaan, sitävastoin vihollisosasto menetti 42 kaatu-
nutta jotka haudattiin yhteishautaan.
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"Sentraali Sandra"

Näin se alkoi. Olin juuri matkustanut kesälomalle van-
hempieni luokse Länsi-Suomeen, kun sain lottamää-
räyksen lähteä radiosähköttäjäkurssille Ilmajoelle. Oli
kesäkuun 21. 1941, kun kurssi alkoi. Se oli minusta
mielenkiintoinen ja olin innostunut oppimaan, mutta
sitten tulikin määräys olla valmiina lähtöön, siihen ei
kukaan meistä lotista ollut varautunut. Matka härkä-
vaunussa VP 10:n mukana alkoi 29. kesäkuuta, mutta
minne?, sitä emme tienneet. Joku taisi itkeäkin, kun
tuntolevy ripustettiin kaulaan. Pysähdyimme Ontto-
laan, missä odoteltiin kurssin jatkumista. Joukosta
otettiin kuitenkin kaikki konekirjoitus- ja saksankieltä
taitavat erilleen muihin tehtäviin. Minä en ilmoittau-
tunut, mutta Joensuun asemalla oli joku upseeri kuul-
lut, kun olin neuvonut paria saksalaista sotilasta. Va-
hinko, sillä olisin halunnut jatkaa kurssia, mutta nyt
minäkin jouduin muihin tehtäviin, nimittäin Karjalan
Armeijakunnan (KARA) puhelinkeskukseen, mikä oli
silloin Niittylahdessa. Vaikka selitin, etten ole ennen
puhelinkeskusta nähnytkään, ei se auttanut, ja pianhan
minä siihenkin opin. Olo täälläkin jäi lyhyeksi, kun ai-
na mentiin eteenpäin. 15.7. tuli :aas mädrdys: tunnin
sisällä valmiiksi matkaan. Minut oli juuri rokotettu la-
vantautia vastaan ja ehkä se teki minut sairaaksi ja kuu-
meiseksi. Olin huonossa kunnossa, kun illanhämärässä
lähdimme matkaan. Kuorma-auton kopissa oli kuljet-
tajan lisäksi kaksi lottaa ja yksi upseeri, jolla oli kau-
luksessa pieni tähti. Tiimä tiesi paikan minne meidät
vei. Pysähdyimme Kaurilaan, missä minulla oli heti
työvuoro ja ryhdyin yöksi hoitamaan pientä keskusta.
Se "pienitähtinen" tuli vielä katsomaan miten selviän, ja

kävipä siellä vielä eräs "suuritähtinenkin" tarkastamassa
ovatko uudet viestittäjät tulleet, muljautti silmänsä
minuun päin, totesi, että työssä ollaan ia poistui arvok-
kaasti. Olin saanut esimakua sodasta, mutta edessä oli
pitka yö. Kun pieni tupa mihin keskus oli kunnostettu
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Keskuslotta

oli hiljentynyt, alkoi uunin nurkasta kuulua ihmeellistä
rapinaa. Otin öljytuikun käteeni ja menin uteliaana
tutkimaan, voisiko kyseessä olla torakka, jollaista en ol-
lut ennen nähnyt kuin kuvissa ja nyt minä näin, näin
seinän täydeltä. Kauhuissani vetäydyin pois.

Odotellessamme Kaurilassa, oli lähiseutujen valtaus
parhaillaan käynnissä, ia jo 19. heinäkuuta tuli tuttu
määräys: tunnin kuluttua valmiina lahtOOn. Meidät
siirrettiin eteenpäin kylään, missä rauniot vielä savusi-
vat. Mökki, mihin keskus sijoitettiin, oli ensin siivot-
tava. Töitä tehtiin taukoamatta, yötä, päivää. Linioja
vedettiin ja keskusta laitettiin kuntoon. Se ei kuiten-
kaan yöuntani häirinnyt. Ensimmäisen yön nukuin
huoneen nurkassa takkini päällä. Olin niin väsynyt, et-
ten herännyt kertaakaan, vaikka vieressä vasaroitiin ja

paukuteltiin. Åamulla sanoi töitä johtanut luutnantti,
että hänen kavi saaliksi katsellessaan nukkumistani lat-
tialla luteitten keskellä. Niitä olikin niin valtavasti, et-
temme niitä millään keinolla saaneet häviämään. Siihen
me sitten toistaiseksi jäimme, kun joukot menivät
eteenpäin ja siviili-ihmisiä alkoi palaa kotikonnuil-
leen. Eräs näistä, vanha mies, kävi joskus keskuksesta
soittamassa. Kun hänen saunansa oli iäänyt polttamat-
ta, saimme sitä käyttää. Savusauna kun oli, mihin en

ollut tottunut, se nokesi minut aina. Näin kuluivat
päivät yksi toisensa jälkeen samankaltaisina. Mistä lie
johtunut, mutta kahdeksan kuukautta komennuksella
oltuani, sain määräyksen palata siviilivirkaani hoita-
maan ja niin päättyi sotani, mutta vain sillä kertaa.

4 kuukautta olin hoitanut virkaani, kun 1 päivänä

kesäkuuta 1942 sain uuden lottakomennuksen. Mat-
kanpää oli tällä kertaa heti selvillä, nim. Tiiksjärvellä
oleva LeLv 14. Lentokentän reunassa oli parakki, missä

asuimme. Siinä oli puhelinkeskus 'Toosan" lisäksi
myöskin kaukokirjoitin. Hävittäiien surina kuului lak-
kaamatta, kun hyökkiiys saattoi alkaa milloin tahansa.

d:?
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Eipä ollut nyt yksitoikkoista ja hiljaista, ryössäkin oli
aina kiirettä ja vipindä. Klo 22 oli jokaisen oltava "ko-
tona", sen ylitykseen oli saatava lupa komenajalta.
Harvoinpa sitä lupaa tarvirtiinkaan, kun nukkuminen-
kin oli tarpeen ja mukavaa. Kun eräänä yönä työvuoroni
alkaessa klo 2, menin keskuksen puolelle, sanoi vuoros-
sa ollut lotta, eträ oli ollut unettavan hiljaista ja olerti
sen jatkuvan minunkin vuorollani. Mutra kun olin is-
tahtanut paikalleni keskuksen ääreen, alkoi tulla hätä-
puheluja IVAK:iin. Se tiesi, että viholliskoneita on
liikkeellä. Soitot tihenivät ja tihenivät kunnes äkkiä
koko ilma soi, oli surinaa ja pauketta, jossain jyrähti
pommi, mutta tämä oli työni suhteen vain kuin tausta-
musiikkia, mihin ei ollut aikaa kiinnittää huomiota,
sillä keskus senkun pärisi yhtenddn. Läpät aukenivat
kilpaa ja vaativat vastaamaan ja puhelua sinne ja tänne
IVAK:iin tai aseille. Lopulta oli linjojakin poikki niin,
että IVAK:iinkin oli enää vain yksi linja ja hätäpuhelut
odottivat. Tässä vaiheessa aloin otraa viestejä ja tiedoi-
tuksia muistin varaan sen verran kun jaksoin pitää mie-
lessäni, kunnes sain yhteyden sopivaan paikkaan jalate-
lin kaikki muistitietoni 

- 
10 konetta sielia 

- 8 ko-
netta täältä jne. IVAK:lle kiireesti. Ryskertä ja pauket-
ta kesti taukoamatta noin tunnin ajan, sitren hiljeni.
Mm. kuloviestit saivat nyr ne harvat linjat käyttöönsä,
mitkä vielä jotenkin toimivat. Oletin, että suurin osa

on tuhoutunur, kun ei yhteyttä ollut juuri minnekään,
radioyhteyskaan ei toiminut. Komentajammekin, ma-
juri Magnusson oli ollut jo levoton kohtalostamme,
kun ei saanut yhteyttä ja ajoi katsomaan miten meille
oli käynyt. Koko alueella ei kuitenkaan muistaakseni
ollut sattunut muuta kuin yksi vaurioitunut lentokone.
Viholliskoneita 

- hävittäjiä ja pommikoneita oli ollut
noin 40. Olivat päässeet yllättämään niin, ettei omat
hävittäjämme ehtineet ajoissa ilmaan.

Työ Tiiksjärvellä oli miellyttävää siksi, että siellä an-
nettiin naisenkin työlle tunnustus, ja siellä jokainen so-

tilas ylimmästä alimpaan käyttäytyi joka tilanteessa
kuin herrasmies.

Ja sitten taas siviiliin. Vain noin viisi kuukautta eh-
din olla Tiiksjärven komennuksella, kun minut taas va-
pautettiin hoitamaan virkaani, kaipa sekin oli tärkeä.

Ja niin minä lähdin taas kohti kotia ja siviilielämää,
mutta nytkin vain toistaiseksi, sillä jouduin myöhem-
min vielä kolme eri kertaa komennukselle "sinne jonne-
kin".

TOIMITUKSEN PALSTA

Lehdessämme tullaan 15.6.73 lähtien kolmena osa-
na iulkaisemaan varsin mielenkiintoinen kirjoitussar-
ja erään rohkeasti taistelleen venäläisen sukellusve-
neen kohtalonpäivistä.

§OTATOIMI§§A

HELVI RÄISÄNEN

LUETTUANI Annikki Kariniemi-Villamon "rivon"
kirjan, sain sen käsityksen, että siinä "paha pappi saar-

naa itsestään". Tuntuu kuin hän itse olisi hoitanut teh-
tävänsä toisista kertomallaan tavalla.

Samoin ihmettelen kirjailiia Paavo Rintalaa. Hän on
kuvaamaansa osastoon "muiluttanut" jonkun "kevyt-
kenkäisen", minkä tapauksen hän haluaa yleistää kaik-
kiin lottiin. Itse hän oli Talvisodan alussa 9-vuotias. En
käsitä, mistä tällainen lottien häpäisyhalu johtuu.

Me valan tehneet lotat teimme työtä rakkaudesta ja

Kirloittaja sotasairaalassa (takana)



maastoa

velvollisuudesta isänmaatamme ja yhteistä kansaamme
kohtaan, eikä meille olisi tullut mieleenkään sellaiset
ajatukset, vielä vähemmän sellaiset reot, joihin em.
kirjailijat ovat viitanneet. Tdmä on roruus, enkä voi kä-
sittää miksi lotat olisivat ansainneet moisia hävyttö-
myyksiä.

Useat lotat ovat tämänkin lehden palstoilla tuoneet
esille tehtäviensä hoitamisen ja isänmaallisen kutsu-
muksensa sotien aikana ilman, että olisi ollut mitään
aihetta moitteisiin.

Kerronpa tässä omankin osuuteni Talvisotaan.
Suoritin aikanani viesti- ja lääkintäkurssit. Erddnä

lokakuun päivänä lähetti toi meille liikekannallepano-
määräyksen ja siitä se sodanaikainen työni sitten alkoi,
ensin kotip itåjäni patal j oonassa viestityössä marraskuun
29. päivädn saakka, jolloin miehet tulivat tilallemme.
Sain kuitenkin olla vielä viimeisen yön kotonani ja toi-
setkin lottatoverini olivat meillä yötä. Olin vielä nuk-
kumassa, kun kranaatteja tuli pihaan ja toiset huusivat:
"nouse ylös heti, nyt on sota". Kun en heti tajunnut ti-
lannetta, kaskivat katsomaan ikkunasta ja huomasin,
että koko Lipola oli tulessa. Sitren tuli määräys mennä
muonittamaan ja auttamaan rajan asukkaita. Useat
näistä tulivat rajalta melkein yöpuvuissaan marraskui-
sessa pakkasessa. Minä jouduin menemään toisten mu-
kana Sairalan asemalle saakka, mutta sitten jäin autosta
pois ja lähdin takaisin Käkisalmeen taksilla, kun junat
eivät enää kulkeneet. Pääsin Käkisalmessa sotasairaa-
laan työhön. Me saimme olla vain työmyyriä "valkeiden

sisarien" apuna, ja neuvojahan me vielä tarvitsimmekin.
En ehtinyt olla siellä kuin vuorokauden, kun tuli taas

lähtö, sillä sotasairaalan tilalle tuli nyt kenttäsairaala,
koska rintama yhä läheni. Sotasairaala siirrettiin aina
Varkauteen saakka ja siellä se tosityö sitten alkoikin.
Menomatkalla, mikä sattui Itsenäisyyspäiväksi, näin
miten eläimet lastattiin avovaunuihin kovassa pakka-
sessa ja kuullessani niiden surkeata äänta, en voinut

muuta kuin itkeä ja rukoilla Jumalalta voimia kestä-
mään kaiken. Meillä oli jo tullessamme potilaita muka-
na ja kun juuri ja juuri oli saatu nämä hoitoon, alkoi
tulla uusia potilaita, haavoittuneita ja kaatuneitakin
rintamilta, joten työtä riitti ympäri vuorokauden, eikä
omaa arkaa ollut lainkaan. Ilmapommitusten takia tuo-
tiin uusia potilaita yön aikaan ja päivät eivät tahtoneet
riittää niiden hoitamiseen. Lisäksi saimme vielä olla
pyykkäreinä ja siivoojina, pesemään verisiä vaatteita 1a

uusien puutteessa niitä paikkaamaankin. Toisia potilai-
ta oli syötettävä sänkyyn, kun eivät itse päässeet liikku-
maan. Ilmahälytysten ajaksi oli nämä siirrettävä pom-
misuojaan ja ohimerkin tultua taas takaisin sänkyyn.
Tätä edestakaisin siirtoa oli jatkuvasti.

Ei tässä touhussa rullut mieleenkään "flirttailu" ku-
ten eräät "kirjailijat" koittavat uskotella ja parjata lot-
tia. Minä puolestani kiitän näitä potilaita heidän sanka-
ruudestaan ja urhoollisesta ja kunnollisesta käyttäyty-
misestään. Sankareina ja ilman valitusta kestivät myö-
hemmin tammi- helmikuussa tuodut paleltuneetkin. Ei
tässä touhussa ioutanut miettimään omaa viihtyväisyyt-
tään tai murheitaan muistelemaan. Vasta maaliskuun
13. päivdnä pääsi itku valloilleen, varsinkin meiltä kar-
jalaisilta, kun rauhan tultua saimme kuulla kaikesta sii-
tä, mitä olimme menettäneet. Pakkohan tähän tilantee-
seen oli kuitenkin sopeutua, varsinkin, kun saimme
sentään jäädä yhteisen isänmaamme suojiin, tuli lopulta
hymykin suupieleen. Tätä paikalliset asukkaat ja lotat
ihmettelivät sanoen, että ovatpa nuo karjalaiset kum-
mia ihmisiä. Nyt niiltä on mennyt kaikki ja sitten vielä
hymyilevät.

Kun en ollut enää Jatkosodassa mukana, en tiedä tar-
koittivatko edellämainitut "kirjailijat" vain Jatkosodan
lottia, mutta en voi uskoa, että silloinkaan kunnon lo-
tat olisivat toimineet kunniattomasti, joten koko Lotta-
järjestö oli kyllä ansainnut kunnioitusta ja kiitosta, eikä
häväistystä.
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JR 7:n Pohjoislohkon eteentyönnetyn tukikohta "Po-
lan" kärjessä viettämämme rasittavan talven jälkeen
pääsimme vähän "huoahtamaan" runsaan sadan metrin
päähän karkipesakkeen takana olevaan, mutta kuiten-
kin samaan tukikohtaan kuuluvaan pst.tykkipesäkkee-
seen. Timäkin pesäke oli 14./JR 7:n taisteluelin, jon-
ka nyt neljäs joukkue miehitti ja josta sitten vakiintui
varsinkin toiselle tykkiryhmälle pitempiaikainen "ko-
ti". Joukkueen varajohtajan ominaisuudessa ja komp-
panian päällikön, kapteeni A. Laamasen käskystä mää-
rättiin minutkin tähän pesäkkeeseen. 

- Kevät v.
1942 teki jo tuloaan muuttaessamme tähän erillispe-
säkkeeseen.

Emme olleet nyt vastuussa varsinaisesta etuvartioin-
nista niinkuin karkipesäkkeessä, jossa olo oli aina kuin
neulan kärjessä olemista sanan täydessä merkiryksessä.
Mutta samalla "neulalla" jouduimme nytkin tikkaa-
maan. Tämä pesäke muodostuikin oikein neulansil-
mäksi, johon vihollinen joskus yritti pujottaa "teräs-
lankaansa" oikein tiiviisti läpi vuorokauden niin, että
aina oli pari miestä valveilla, toinen ulkona ja toinen si-
sällä korsussa. Tätäkin pesäkettä ympäröi aukea, mel-
ko tasainen maasto. Paikalla oli muinoin ollut jokin
kartanorakennus, venäläisten aikainen, koskapa kivijal-
kaa pilkisti joistain kohdin maasta esiin. Ja melko syvä
kaivo, jossa ei kuitenkaan ollut vettä, vaan me käytim-
me sitä nyt "liukumiinavarastona".

Pesäkkeestä oli kaivettu yhteyshautaa karkipesak-
keeseen ja vähän matkaa edestä oikealle kaaftaen mu-
kulakivillä lasketun tien poikki yhtyen lopulta turvalli-
sempiin kulkureitteihin. Kevätlieiujen aikana ei yh-
teyshautaa voinut kuitenkaan käyttää. Ja takamaastos-
sa asioidessamme tulimme muutenkin käyttäneeksi
vaarallisia oikopolkuja milloin hyvällä, milloin huonol-
la menestyksellä. Juomaveden keinottelu vasemmalta
purouomasta toi oman jännitysmomenttinsa.

Puhelintapsit olivat ainaisena harmina, sillä ne kat-
kesivat alinomaa vihollisen ampumien kranaattien sil-
pomina. Niin ollen eristysnauhan puutteessa oli kuulu-

oo

vaisuus varsinkin kosteilla ilmoilla huono.
Puhelin oli Polassa hyvin tärkeä kapine, tulitoimin-

taan nähden suorastaan välttämätön, sillä tässä tuliase-
massa oli tykillemme määrätty myös epäsuora tulitoi-
minta kun vihollisen puolella oli paljon kuolleita kul-
mia, joihin emme voineet käyttää suoraa suuntausta.
45 -millisemme osoittautuikin epäsuorassa ammunnassa
verrattomaksi. Tulenjohto tapahtui tavallisuudesta
poikkeavalla tavalla, sillä nyt oli "tulipatteristo" ta-
kaoikealla noin 700 m päässä. Tulenjohtue voi myös-
kin seurata toiminta-aikana haarakaukoputkellaan sekä

maalia että tuliasemaa, vaikkapa samanaikaisestikin
mikäli tarvis vaatii. Korsussamme oleva toinen puhelin
oli yhdistetty suoraan tulenjohtopaikkaan, joten yhteys
oli aina käytettävissä elleivät "naapurin" pojat sattu-
neet olemaan ilkitöissä. Siinä tapauksessa oli lähdettä-
vä vikapartioon satoipa sitten nikkeliä tai terästä. Lin-
jan kunnossapito kuului yksinomaan meille "piiska-
miehille". Mutta varsinaisen työtahdin määräsi meille
tulenjohtue peitenimeltään'Varis". Pidimme kuiten-
kin itsekin silmällä etumaastoa ja jos aihetta ilmeni,
hoidimme asiat kyllä omin päinkin ilman Variksen
määräyksiä.

Tulenjohtue Varis oli varsinaisesti tykistön ja krh:n
tjue, mutta hoiteli mielihyvin maalit meillekin. 'Va-
riksen pesä" oli rakennettu tiheään kuusipuiden rykel-
mään. Sieltä pesästän tarjoutui variksen pojille erin-
omaiset mahdollisuudet seurata haarakaukoputkella,
kiikarilla tai miksei paliailla silmilläkin vihollisen liik-
keitä sekä tarkkailla pesäkkeitä koko Ohdan aukealla.
Varsinkin Ohdan tien suunnassa oli näkyväisyyttä usei-
ta kilometrejä.

Varis keksi nokkimista meillekin aivan riittämiin.
Vähitellen tilanne kehittyikin sellaiseksi, että häirintä-
tuli jäi kokonaan meidän 'patterimme" varaan. Se oli
hyvin ymmärrettävää, sillä tulinopeutensa, tarkkuu-
tensa sekä ennen kaikkea taloudellisuutensa ansiosta on
pienikaliiperista tykkiä edullisinta käyttää. Kävin mo-
nesti henkilökohtaisesti tämän kaiken sieltä puusta ha-

"Polassd'
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vainnoimassa. Ammukset osuivat kuin nakutettu aina
siihen mihin ne oli tarkoitettukin. Panin kyllä merkille
senkin, että puussa olijat ammuttivat meitä toisinaan
melkein kuin huvin vuoksi. Heistä oli tietysti hauska
nähdä, miten joku "ruskisoltaatti" löi suin päin mai-
hin - ehkä ikuisestikin. Olkoon niinkin, toimintaa-

Tykistön tuleniohtue

han mekin kaipasimme. Mutta me yksin saimme nis-
kaamme myös seuraukset. Ei suinkaan vihollisen puo-
lella katseltu kädet ristissä miten heidän miesvahvuu-
tensa harveni ja muona- tai muita kuormia ripoteltiin
ojiin taikka kenttävarustelutöitä alinomaa keskeytet-
tiin. Ja asemamme oli tietenkin helppo paikallistaa sa-
vun ja multapilven johdattamana ammuntamme aikoi-
na.

Asiassa oli se hyvä puoli, ettei ialkaväkimiesten tar-
vinnut "marmatt^a" rauhansa häiriytyvän. Meillä kun
oli oma "tontti" missä mellastaa ja olla mellastettava-
na.

Epäsuora tulitoiminta tapahtui alussa varsinaisesta
suorasuuntausasemasta. Ammuttavat maalit oli val-
miiksi laskettu tulenjohtueen toimesta ja me puoles-

tamme tarkistimme ne ampumalla. Maalien nimet ja
lukemat merkittiin pahvitauluun, joka sitten kiinnitet-
tiin tykin vieteen, vasemmalle puolelle pystytettyyn
naamiokoivuun.

Kun puheli4 pirahti korsussa ja sen luurista kuulim-
me maalin nimen, niin mies tai pari pujahti nopeasti
tykille, joka oli muutaman pitkan loikan päässä korsu-
käytäväkaivannon suusta. Jo muutaman sekunnin ku-
luttua lähti ensimmäinen sirpaleammus suhisemaan
kohti kyseistä maalia. Kun taas puhelimessa kuuntele-
va korva otti vastaan 'Variksen pojan" riemurääkäisyn:
'Voi perkele ku mäni hyvin... Lissää vaan!" - Joskus
tj ilmoitti tai paremminkin määräsi ammuttavien am-
musten lukumääränkin maalin nimeämisen yhteydes-
sä.

Vihollisen mielestä olimme lohkon vihatuimmat.
Sen huomio näytti kiintyneen kokonaan meihin. Ker-
rankin ampui vihollinen tunnin kuluessa asemaamme ja

sen välittömään ympäristöön noin 200 erisuuruista
kranaattia. Hyvällä syyllä saatoimme ounastella toi-
mintamme yhäti vaikeutuvan. Olimmehan jo tähän
mennessä osoittautuneet tykkeinemme niin merkittä-
väksi häiriön tekijäksi, että vihollinen varmaan suun-

nitteli vakavasti meidän toimittamistamme pois päivil-
tä. Siinä se melkein onnistuikin seuraavana, toukokuun
16. päivänä.

Tuo erityisesti mieleen jäänyt päivä valkeni niin
kirkkaana kuin vain keväinen aamu voi olla. Aurinko
nousi tapansa mukaan venäläiskirkon kupoolin takaa
alkaen hiljalleen säteillään herätellä korsukumpumme
naamiointiturpeissa olevia kärpäsiä eloon. Rotat ja hii-
ret sensijaan vilahtelivat koloihinsa päiväunilleen. Ke-
sän tulo näkyi luonnossa voimakkaana. Uusi ruoho vi-
heriöi ja naamiopuissakin olivat lehdet hiirenkorvalla.
Vetäessäni sieraimiini raikasta aamuilmaa täytti riniani
outo kaiho, unohdin sodan. Kuvittelin olevani lapsuus-
kotini tanhuvilla, siellä Lavijärvellä kevään sinivuokot
kädessäni. Mutta ei... Ammottavat kranaattikuopat

Tuhoutunut pst.-tykki
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vetivät irti haaveista karmivaan todellisuuteen. Nälkä-
kin kuristaa vatsaan. Sen kuvaamiseen riittävät muuta-
mat tkm Erkki Manniser painokkaasti lausumat sanatl
"Kanttiinissakii pitäs lähtee käymää, mutta sielä kä-
vellessä tulloo nii kova nälkä, jotta sitä ei sua millää
tyynnytettyy. . . ".

Aamupäivä kului verrattain rauhallisesti fa iltapäi-
vällä kello 14.30 ammuimme tiemaaliin viisi kranaat-
tia. Kello L6.)O pirahti jälleen puhelin. Tartuin kuu-
lokkeeseen.

- 
Pola... Täälliä Varis... Tiemaalissa kulkee taas

ukkoia aikamoinen liuta... niin, että ios panisitte sinne
muutaman ranun...

Laskin kuulokkeen kädestäni ja pujahdin ulos, kan-
noillani muistaakseni Martti Tikbann ja Asser Harjun-
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pää. lwksimme kaivantoa pitkin tykille. Polvistuin
suuntaajan paikalle, Tikkanen putken oikealle puolelle
lataajaksi ja Harjunpä taaksemme ammuksia kanta-
maan.

Edellisen ammunnan jäljeltä oli tykki jo suunnattu-
na tiemaaliin, jota muutenkin pidimme varsinaisena
maalinamme. Tarkistin vielä suuntaimen lukemat ja

kiintopisteen sekä kuplien peilaukset. Tällä välin oli
Matti sysännyt ammuksen putkeen ja kaikki oli valmis-
ta. Vetäisin laukaisuvivusta... Kuului jyrähdys ja tykki
hypähti. "Pannaan toinen heti perään", sanoin kave-
reille. Mutta laukaistuani toisen ammuksen, joka sitten
jäikin sen tykin viimeiseksi, kuului voimakas lumpsah-
:ava ääni ja ilmanpaine hulmahti ylitsemme lyöden
korvat lukkoon. Vieressäni oleva naamiopuu napsahti



Ohdan aukeita

poikki hiukan pahvitaulun yläpuolelta. Takaamme
kuului läheltä repivä räjähdys.

- Nyt häivytän! hihkaisin ja syöksyin suin päin
korsuun vievään kaivantoon. Kaverit seurasivat esi-
merkkia ja tupsahtivat melkein samanaikaisesti kanssa-
ni korsukäytävän suulle. Tämä silmänräpäyksellinen
ja osittain vaistonvarainen toiminra pelasti meidät var-
malta tuholta. Kerkesimme parahiksi kääntyä siinä
korsun edessä ympäri kun rusahti. Tulenlieskat lei-
mahtivat tykkiasemassa, jossa muutama sekuntti sitten
olimme täyttämässä Variksen antamaa tulikomentoa.
Sirpaleita viuhahteli ympärillämme, muutamat niistä
iskeytyivät aivan päittemme yläpuolella maapenkkaan.
Kyyhöttelimme vielä hetken kaivannon suojassa ja odo-
timme tulevaksi uusia, mutta niitä ei enää kuulunut.

Räjähdys oli niin teräkselle kalskahtava, että korsus-
sa nukkujatkin havahtuivat ja ryntäsivät ulos. Tykki-
asemasta alkoi kohta kohota mustaa savua. Nähtävästi
ruuti alkoi palaa särkyneissä, tykkimme lavetin haaro-
jen välissä olevissa ammuksissa, ja tuli alkoi nopeasti
levitä kuivisqa naamioturpeissa. Se oli saatava sammu-
maan alkuunsa. Jos se pääsisi leviämään korsuun, olisi
edessä uuden kortteerin etsiminen.

- Joo, mutta kuolee ne lutikatkin! Joku pojista
keksi asiassa huumorin puoltakin.

Sammutustyö ei enää ollut vaaratonta. Oli pelättä-
vissä vihollisen piiskamiesten, siis virkatoveriemme,
antavan heti uusia sivalluksia kun näkisivät liikettä ja

toisaalta paloivat omat ammukser, joiden räjähtämistä
oli varottava. Valinnan vataa ei kuitenkaan ollut. Tait-
telimme naamiopuiden latvoja ja hutkimme niillä kor-
sulle päin leviävää liekkiä, joku taisi pieksää mantte-
lillaankin. Tykkimies Otto lhonen, Pohjois-Karjalan
poikia, osoitti tunnontarkkuutta varusteiden suojele-
misessa. Hänen pusakkansa oli kuivumassa naamio-
puussa korkeimmalla kohdalla aivan tykkiaseman suo-
japenkan päällä. Kielloistani huolimatta hän vaaransi
itsensä pusakan resun takia ja haki sen pois liekkien
keskeltä, vihollistähystäiän silmien edessä.

Kyyristellen, kaivannon suojaa hyväkseni käyttäen
aloin lähestyä savuavaa tykkiasemaa. Siinä silmieni
edessä avautui surkea ja jdrkyttävä näky. Ajatuskin, et-
tä olisin äsken, täysosuman sattuessa ollut vielä suun-
taamassa tykkia sai minut voimaan pahoin. Tunsin sie-
raimissani verisen, murskatun ja palaneen lihan hajun.
Voin peittelemättä tunnustaa, että vapisin tämän näyn
nähdessäni ja kylmä hiki kihahti foka huokosestani,
olihan oma pääni ollut vain muutamia sekuntteja sitten
juuri sillä kohtaa, johon suorasuuntauksella ammuttu
kolmentuuman ammus iski. Eikä ollut vaikea huoma-
ta, että kaverini tunsi samoin. Tykin yläosa oli hävin-
nyt kerrassaan olemattomiin kuten kuvastakin näkyy.
Tdmä tykkimies Eliel Jussilar tapahtuman jälkeen ot-
tama kuva on muistuttamassa jokaista mukana ollutta
havainnollisesti kuinka Korkein ohjasi meitä silloinkin

- 
vähän sivuun murskaavan kuoleman tieltä.

- Huomio Varis 
- 

täällä Piiska! Niinkuin kai tu-
litte äsken huomaamaan, sai tykkimme täysosuman...

- 
Ei, miehiä ei mennyt, vaikka tipalla oli. Emme

uskalla enä ampua avoasemasta, on todennäköisesti

ryhdyttävä varustelutöihin. Ilmoitan sitten kun saam-
me uuden tykin ja asema on valmis. Kuulemiin -kuulemiin!

Käteni vapisi vielä laskiessani kuulokkeen pöydällä
olevan puhelimen päälle.

- 
Keskus! Mänty kaks' kaks' soittoa, yhdistän...

- 
Kapteeni Laamanen.

- Kersantti Moilanen tältä Polasta. Herra kaptee-
ni! Meille sattui vähän ikävästi, vihollinen ampui piis-
kallaan meiltä tykin mäsäksi... Ei onneksi. Ensimmäi-
nen ammus melkein hipaisi, olimme juuri ampumas-

Lepohetki "Polassa"
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sa... se räjähti muutaman metrin päässä takanamme...
silloin myö hypättiin yhteyshautaan suojaan. Olimme
jo korsun edessä kun täysosuma tuli...

- No hyvä! Minä toimitan toisen tykin. Kuule-
miin!

- Kuulemiin herra kapteeni!
Aseman paranteluun käytimme 17 . 5. ja 20. 5. väli-

sen ajan ja teimme tykkiasemasta katetun. Varustelu-
työt suoritettiin yksinomaan öisin. Päivällä varoimme
näyttäytymästäkän viholliselle. Annoimme niiden ol-
la siinä luulossa, että tulimme täydellisesti tuhotuiksi.

Aamulla 20. r. oli tykkiasema jo siinä kunnossa, et-
tä voimme suorittaa "sisään ajon". Olimme uteliaita
näkemään, miten nyt äijän käy. Turvallisemmalta ai-
nakin tuntui näin ennakolta. Ilmoitus valmiudestam-
me tuleniohtueelle toi mieleen eräänlaista jännitystä.
Kello 14 ammuimme taas tiemaaliin, jossa liikkui he-
vonen ja miehiä. Ammukset osuivat paikalleen kuten
ennenkin, mutta teimme samalla uuden havainnon: ty-
kinputken suusta lähtevä ilmanpaine löi korviin haital-
lisesti, mutta sen s,uhteen ei ollut mitään tehtävissä.

Tykkiaseman syventäminen ja kattaminen oli täysin
vastannut tarkoitustaan. Vihollisen piiskatykin am-
mukset räjähtivät nyt ioko korsukummussa tai sitten
ne suhahtelivat yli, vain vähän hipaisten aseman katto-
turpeita. 

- Tämä antoi tietysti uutta uskoa elämään
kun tiedettiin, että katto kesti myös kevyen krh:n kta-
naatitkin.

Pidimme tapana ioskus tuulettaa peitehuopia ym.
varusteita korsun eteen sitä varren asetetulla telineellä.
Vaikka korsukumpu muodostikin osittaisen suojan,
niin siitä huolimatta jossakin etuvasemmalla kyttäillyt
vihollisen tarkka-ampuja saattoi napsia reikiä vaattei-
siin. Ylörunhinhaavoittui juuri kun nosti peitehuopansa
telineelle. Lyhyehkön sairaalamatkan jälkeen hän palasi
takaisin joukkoomme. 

- Seuraavana kesänä hän kui-
tenkin kaatui muonan hakumatkallaan saman paikan
lähettyvillä. Luoti lävisti silloin hänen päänsä.

Ajoittain oli tulitaukoiakin. Silloin korjailimme ja
vahvistimme rykkiasemaa, varsinkin sen ampuma-au-
kon sektorin yläreunaa, jota vihollispiiskojen kranaatit
eniten muokkasivat.

Etuvasemmalta suhahtelevat ammukset sattuivat
usein myös asuinkorsun kattokumpuun, ja se näyttikin
olleen viholliselle mieluinen kohde. Innostuneena ai-
kaansaannoksistaan se pehmitti kumpua niin, että mul-
taa alkoi tulla sisään yhä enemmän ja enemmän, sa-

malla kun parin metrin paksuinen katto oheni huoles-
tuttavasti.

Mutta minkä vihollinen ampui päivällä mäsäksi,
sen me pojat yöllä korjailimme. Eräänä iltana emme
malttaneet odottaa pimeän tuloa, ja se oli koitua koko
ryhmälle kohtalokkaaksi. Vain kämmenen leveyden
verran vihollisen tarkka-ampujan luoti erehtyi kuvaan-
nollisesti sanoen "ojennuksessa olevista rinnoistamme".
Väänsimme parhaillaan kankien avulla suurikokoista
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tukkia, joka oli päittäin viholliseen päin ylös kumpa-
reelle, kun luoti sipsahti edestämme tukin suuntaisesti
ja lävisti minun puukankeni aivan leukani alta. Tunsin
kipeästi kuinka sirut räsähtivät kaulalleni. En tiennyt
olivatko ne luodista vai kangesta lähteneitä, mutta vai-
kutus minuun oli kyllä sähköinen.

- 
Per... hihkaisin ia hyppäsin suojaan.

- Sattuiko sinuun? kysyivät toverini yhtaikaisesti
kun näkivät minun pitelevän kurkkuani.

- 
Ei muuta kuin muutamia tikkuja vain...

Elokuun 11. päivän vastaisena yönä vietti vihollinen
iotain juhlaa Ohdan lohkolla. Haitarin repäisevät säve-

leet kiirivät yli Ohdan aukeiden vielä aamulla kello
kuuden tienoilla. Vähitellen juhlat huipentuivat'äos-
vidanja"-huutoihin, jotka lienevät olleet tarkoitetut
osittain myös meille "finskeille". Aamu-usvan hälvet-
tyä havaitsimme Ojasen bunkkerin kupeella ison pu-
naisen lipun seipään nenässä. Se oli kai pantu juhlan
kunniaksi näkymään meille. Valvotun yön jälkeen
olimme kuitenkin niin ärtyneitä, että päätin pudottaa
lipun alas. Tykkiryhmän johtajan, alikersantti Simo

läntin kanssa otimme sen tuhotaksemme tykillä, suora-
suuntaukse[a. Noustuamme korsun uumenista päivän-
paisteeseen teimme työnjaon.

- Mene sinä kiikarin kanssa katolle, ehdotti Simo
minulle. Osaat paremmin johtaa tulta (Sirpaleammus-
ten alkunopeus oli niin pieni, että kiikarilla pystyi ta-
kaapäin hyvin seura^maan ammuksen lentoa).

Korsun katolle nousu olisi kyllä jonain muuna aika-
na merkinnyt varmaa tuhoa, mutta nyt, juhlien jäl-
keen, oli vihollistähystäjäkin luultavasti vähän huoli-
mattomampi ja siihen perustin koko uhkarohkean yri-
tykseni. Vihollisen suorasuuntaustykit ampuivat myös
aina kun avasimme tulen. Niiden kolmituumaiset am-
mukset kyntivät syviä vakoja korsun kattoon. Tämäkin



oli minun otettava huomioon valmistautuessani "tulen-

iohtaian" tehtäväni. Vilauttelin ensin itseäni maassa

korsun eri puolilla, nähdäkseni miten valppaina naapu-
rin puolella oltiin tänän.

Puolipäivä oli juuri sivuutettu ja kirkkaimmillaan
kun tuuma tuurnalta hivuttauduin naamioturpeiden
suojassa kohti katon lakipistettä. Nyt, nyt näkyy jo.
Tuossa lippu hulmuaakin. Ompa se mahtavan kokoi-
nen, ei lainkaan suhteessa tankoon. Makasin hetken
hievahtamatta odottaen ovatko vihollistähystäjät keksi -
neet minut. Jos ovat, saan ehkä napin otsaani. Kun mi-
tiän ei kuulunut nostin vatovaisesti kiikarin silmilleni.
Nyt näikyi lippu olevan aivan nenän edessä. Erotin sel-
västi tangon äriviivatkin, vaikka todellisuudessa mat-
kaa oli noin 250 metriä.

- Oletko valmis? kuulin Simon kysyvän tykkiase-
masta.

- Kiikarissa on..,
Tykki jyrähti ja maaturpeet vavahtivat allani, ilman-

paine lehautti heinikkoa ympärilläni. Seuraan kiikarin
läpi kiinteästi lipputankoa. Nyt, nyt näin! Tuosta vi-
lahti tumma kimpale aivan tangon oikealta puolelta ja
melko läheltä.

- Miten meni? kysyi Simon ruttu iäni.

- Se meni hemmetin hyvin, mutta siirrä hitusen
vasemmalle. Korkeus oli hyvä.

Seitsemän hiuksen hienoa siirtoa oli tällä tavoin teh-
tävä sivusuunn,§sa vasemmalle. Mutta kun kahdeksas
laukaus iytiihti, retkahti lippukin alas. Kärsivällisyyttä
vaatinut työ oli maksanut vaivan. 

- 
Vihollisen puolel-

la oltiin niin välinpitämättömiä, ettei edes vastattu tu-
leemme.

Seuraavana aamuna (12. 8.) ilmoitti vartiomies lipun
olevan taas ylhäällä Oiasen bunkkerin vieressä.

- No, iohan nyt on helvetti, iollei yks lippu pysy
alhaalla. Kello 10.15 lähdimme Simon kanssa uudel-
leen kunnioittamaan naapurin lippua muutamalla hy-
vin tähdätyllä rykinlaukauksella. Menin vuorostani ty-
kille ja Simo kiikareineen katolle. Tykki oli jo edellisen
ammunnan iäljeltä suunnattuna lippuun.

- Onko lippu kiikarissa? kysyin Simolta.

- Selvä on, anna paukkua.
Vetäisin laukaisuvivusta. Jyriihdys. Savun hälvettyä

vilkaisin "Oiaselle".

- Siinä se perhana vielä on, se lippu.

- flu6m6sitko kummalta puolelta se meni?

- 
ffiin6sa näytti, että se hipas vasemmalta puolel-

ta.
Känsin siwsuuntauspyörästä hiuksen hienosti oi-

kealle.

- Nyt iyrähtääl
Toinen laukaus pudotti lipun, eikä se sen jälkeen sri-

hen enä noussut.
24.8. Tuli ensimmäinen ryhmä tilallemme ja me

piäsimme vuorostamme reservikorsuille, noin 1 km
päähän Polasta komppanian komentopaikan maastoon.

ILMAILUMUSEOYHDISTYS RY:n
järjestämä pysyvä ilmailunäyttely Helsin-
gan lentoasemalla avattain 12.6.1972 ab
vovaltaasen kutsuvierasjoukon läsnäol-
lessa. Näyttely kuvaa ilmailun kehitystä
kuvasarjoin ia arvokkaiden käytössä ol-
leiden esineiden, jopa sotiimme osallis-
tuneiden lentokoneiden avulla. Näyttely
on ayoinna yleisölle päivittäin klo
13.30-17.30, paitsi maanantaisin ja tiis-
taisin. Pääsymaksu mk 2,- Aseveljet.
Tutustukaa ja tukekaa sotamuistoja täl-
läkin tavalla.

INVALIDILIITTO
järjestää tänä keväänä keräyksen työnsä
tukemiseksi. Tunnuksena on "Auttavat
kädet" ja keräys tapahtuu listoilla. Voit
myös tehdä lahjoituksen postisiirtotilille
6510-0. Osallistumalla keräykseen tuet
tärkeää työtä yhteiskunnassamme ken-
ties kaikkein vaikeimmassa asemassa
olevien kansalaisten elinehtoien paranta-
miseksi.

auttavat kädet
ps-tili B5r0-0

lnuttr flllilcry
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SODAN elämykset ja kokemukset eivät ole useimmiten
mieltä ylentäviä. Tosin onnistunut suoritus tai saavu-
tettu voitto nostaa mielialaa ja navas sotilaskin tuntee
sisäistä tyydytystä. Ei kuitenkaan perimmältän siksi,
että on pystynyt tuhoamaan vastustajiaan, vaan siksi,
että on voinut suorittaa saamansa tehtävän, joka on ol-
lut välttämättömyys ia ennenkaikkea kai siksi, että on
edelleenkin elossa. Mutta nämä "onnenhetket" ovat
kuitenkin kuin pisara meressä, sillä nälkä, väsymystä,
hikeä ja vertahan se sota on.

Mutta loskus voi k2iydä niinkin, että keskellä sodan
kurimusta ia helvettiä avautuu "raivas" niin kuin mi-
nullekin silloin joskus kevättalvella -43 siella Itä-Karja-
lan erämaissa ja jolloin ajattelin hieman leikkisän kyy-
nillisesti, että ios se taivas on tällainen, niin totta to-
siaan ihmislapsen kannattaa kilvoitella elämän kaidalla
polulla!

Meidänkin, JR 52:n kohdalla, siellä Rukajärvellä oli
sota jähmettynyt asemasodaksi. Vastustaja oli havain-
nut, että niin pätien, kuin Tunkuantienkin suunnissa
todella aktiivinen toiminta rintamasuunnissa on turhaa
ia vaikeaa. Ja kun myös suomalaiset näkivät asiat hie-
man samassa valossa ja aloittivat partiotoiminnan, vas-
tasi naapuri vähintänkin samalla mitalla. Sen useihin
satoihin miehiin nousevat partisaaniosastor suunrasivat
retkiään selustaan, mikä taas luonnollisesti pakotti suo-
malaiset puolestaan yhä enemmän tehostamaan vartio-
ja partiotoimintaa sivustoilla ia selustassa. Loputtomat
salot ja erämaat, missä ihminen oli paikoin tuskin jalal-
laan astunut, alkoivat elä. Vastustajan partioroimin-
nan tukikohtia olivat erikoisesti Koivuniemen, Kom-
pakan ja Lehdon kylät, josta viimeksimainitusta operoi
muunmuassa vastustajan tunnetut partisaaniosastot
"Rautaiset" ja "Eteenpäin". Ne tekivät retkiän aina val-
takunnan raialle ja yli senkin Kuhmoon ja Suomussal-
melle (missä ne tuhosivat muunmuassa siviili-liiken-
teessä toimivan linja-auton, jossa sekä naisia että lapsia,
ja mm. eräs piispa surmattiin).

Näissä oloissa oli rykmenttimme jäkärijoukkueista
muodostettu v. 1942 syystalvella fäkärikomppania tu-
kemaan ja auttamaan niin divisioonan kuin pämafan-
kin kaukopartioita, joilla totta tosiaankin riitti työmaa-
ta ja lääniä näissä ärettömissä erämaissa.

Me, tämän jäkärikomppanian miehet olimme niin-
sanottuja "keskimatkureita", joiden tehtäviin ei kuulu-
nut lähi- enempää kuin varsinainen kaukopartiointi-
kaan, mutta sellaiset kuin 40-50 kilometrin retket oli-
vat sentään suhteellisen tavallisia.

Komppaniamme oli majoittunut puolustuslinjojen
pohjoispässä sijaitsevan Evsjärven rannalle, missä teh-
tävänämme oli myös huolehtia tämän sivustan turvalli-
suudesta. Majapaikkamme oli samalla usein kaukopar-
tioiden lähtö- ja paluupaikka ja meidänkin oli vastatta-
va näiden turvallisesta päsystä linjojen taakse ja sieltä
pois. Tämä vastuun täyttäminen ei suinkaan aina ollut
helpoimpia tehtäviä. Useita kahakoita oli komppa-
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niamme jo saanut kokea. Me olimme näissä puuhissa
menettäneet io kaksikin erinomaista partionjohtajaam-
me, nimittäin vänrikit Lindholmin ja Vitikaisen, jotka
kaatuivat partioretkillä.

Komppaniallamme oli myös sotakoiria, jotka toimi-
vat verrattomina 'tartiomiehinä". Myös nämä nelijal-
kaiset "aseveljemme" saivat antaa "uhrinsa": 'Lady" ja
'Tyttö" saivat "sankarikuoleman" helmikuun lopulla
(syntymäpäivänäni, mistä iohtuen kai tuo tapaus on
jäänyt erikoisesti mieleeni). Luutnantti Pohjaman f oh-
tama menomatkalla oleva partio huomasi vihollisen



vahvat suksenladut Evsjärven päässä ja ryhtyi mukana
olleen, pienen ja pippurisen vänrikki Kiisken kanssa
puuhaan ja osittain saartaen tuhosi osasrosra 80 vihol-
lista, joukossa pari kapteenia ja yliluurnantri. Tässä ka-
hakassa saivat surmansa nämä lemmikkimme, murra
miesten osalta supistuivat rappiot kuuteen lievähkösti
haavoittuneeseen.

Tdllaista sotaa kävi siis komppaniamme tuona talve-
oa 1943-44. Itse asiassa se oli ajoittain kovaakin sotaa,
mutta ehdottomasti mielenkiintoisempaa kuin varsi-
nainen, pelkka etulinjassa kyykkiminen, missä varsin-

kin toimintatarmoisemman miehen hermot saattoivat
joutua enemmänkin kireälle "taisteltaessa" tunkkaises-
sa, ahtaassa korsupahasessa aina sisään savuavaa ja ulos-
lämpiävää kaminaa, lutikoita ja tditå sekä korsuun ah-
tautuvia lihavia rottia vastaan (nuo röyhkeät otukset
löysivät aina sinne tiensä ja niiden hampaitten narske
kuului öisin yhtenä inhoittavana sodanäänenä vartio-
miehen korviin kun ne herkuttelivat asemien eteen kaa-

tuneitten vastustajien jäätyneellä lihalla).
Maalis-huhtikuun vaihteessa 1943 saimme tehtä-

väksi lähteä tuhoamaan Koivuniemen taloryhmää, tuo-
ta vastustajan partioiden ainaista tukikohtaa. Kysy-
myksessä oli siis tuhoamistehtävä, jota mahdollisesti ei

saataisi ilman taistelua suoritettua. Partiomme oli
muistaakseni runsaan joukkueen vahvuinen. Muka-
namme oli ahkiot, joissa raahasimme miinoja, poltto-
pulloja ia muuta tarvittavaa. Myös radisti laitteineen oli
mukana. Osastoa veti itse "sotatyönjohtajamme", aina
leppoisasti pukaloiva ja r-kirjainta hieman somasti sor-
tava komppanian päällikkömme, pidetty luutnantti
Santakari.

Tuo tavoirteemme oli noin 40 km päässä selustassa.
Itse en ollut näin pirkällä ja vaativalla matkalla pitkaan
aikaan ja nyt viimeksi pääasiassa vain noissa "rotantap-
pohommissa", joten tunsin, että kuntoni ei ollut suin-
kaan paras mahdollinen. Pelkäsin kestokykyäni kun ke-
likin oli huononlainen. Alussa matkan teko tuntuikin
raskaalta, ihailin ja kadehdin tovereitteni puhtia tuolla
erämaassa taivaltaessamme. Mutta sitten päivän mit-
taan havaitsin, että väsymys alkaakin päinvastoin hel-
Iittää ja aloin saada takaisin jo menettämääni itseluotta-
musta. Tuo ruollainen ei ole niinkään ihmeellistä, sillä
nuori, parhaassa iässä ja liikuntaa aikanaan harrastanut
mies saa merkillisellå tavalla kadonneen kuntonsa ta-
kaisin, kun on ponnistellut tiettyyn rajaan saakka. Tuo
reserviin jäänyt "uinunut" kunto palautuu ponnistellen.
Havaitsin sen taas jälleen; ja kun illan hämärtyessä lei-
riydyimme noin puolimatkassa sijaitsevan Vuorijärven
rannalle erääseen sakeaan kuusikkoon, tunsin jo itseni
jälleen melkeinpä sissiksi sissien ioukossa.

Järjestimme tiukan varmistuksen, sytytimme pienet
nuotiot, taittelimme havuja allemme ja aloimme keit-
tää kahvia (sitä meillä täällä oli aina riittämiin, vaikka-
pa kotiinkin lähettää). Tukevia hyviä sissimuoniamme
syötyämme heittäydyin pitkäkseni havuille.

Korpi oli jo sysipimeä. Taivas oli pilvessä, joten täh-
detkään eivät erämaata valaisseet. Vaikka toista kylkeä
palelsikin, lämmitti nuotio toista sitäkin enemmän ja

oli tuntui melkeinpä mukavalta. Soman iännittävältä
kuitenkin. Se, joka on näin partioretkellä kaukana vi-
hollisen selustassa loikonut nuotiolla, tietää, minne yön
hiljaisina hetkinä ajatukset liitävät. Mutta pitkään en

tuossa jaksanut kotia ja lapsiani ajadla, kun valtava vä-
symys tapasi minut. Lieneekö tuo tukeva ruokailu myös
siihen vaikuttanut? Mahdollisesti sekin. Tunsin vain
äkkiä, kuinka havut allani alkoivat keinua ja vaivuin
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kuin narkoosin saaneena uneen. Miten kauan nukuin,
sitä en tiedä. Ehkä tunnin, ehkä kaksi. Muttakun herä-
sin siihen, että jalkaani raiusti potkittiin, tunsin samas-
sa polttavaa kipua vasemmassani jalassani. Hiihtohuo-
pakenkä savusi ja höyrysi. Poljin jalkani lumeen, mutta
kipu vain ykyi, ja ennen kuin sain nauhoilla kiinnite-
tyn, kuumankostean kengän vawottua ia nyhdettyä ia-
lastani, oli tuli tehnyt kirjaimellisesti tehtävänsä: Nah-
ka varpaista lähti sukan mukana ja jalkapöytän kohosi
nopeasti peukalon pään kokoisia rakkuloita. Katselin
sitä kivusta irvistellen ja todeten, että jo pelkkä ajatus-
kin, että tuohon koipeen pujoteltaisiin hiihtokenkä, on
mahdoton. Mutta seuraava toteamus oli, että olen kau-
kana viholliseq selustassa ia kyvytön hiihtämän, ja että
osastomme on menossa suorittamaan annettua tehtävä,
joten on vaikea irroittaa miehiä "kotiin" minua vie-
mään. Ja sitäpaitsi: Ahkiothan oli lastattu tärkedllä ta-
varalla, jota tultaisiin pian tarvitsemaan tällä retkellä.

kysymyksessä olisi ollut paluumatka, niin asia olisi ol-
lut helppo hoitaa, mutta nythän me olimme menossa
suorirtamaan tärkeää ja kai kiireellistäkin tehtävä ia
sen täyttämistä ei saanut parin miehen takia jättä teke-
mättä. Mutta meillähän oli mukana radisti laitteineen.
Sen tietysti muisti pällikkömme Santakari ia se toi
hieman toivoa.

- Olisikohan tuossa pelastus tilanteeseen?, sanoin.

- 
Toivotaan, vastasi piällikkömme.

Jäin odottelemaan tilanteen kehitystä. Kesti kauan,
eikä mitän kuulunut, kunnes pällikkömme tuli vih-
doinkin siihen ja kirosi entistäkin hartaammin:

- Mistäs minä sen tiedän. En minä ole mikään ra-
disti. Kuuluu olevan jässäkin: se iuuttaan rakkine ni-
mittäin.

Tuohon alkaan eivät radiolaitteet kai olleet kaksisia
verrattuna ny§isiin vastaaviin, mutta muitakin vai-
keuksia yhteyden saannissa lienee ollut. Jalkaani pakot-

Rukaiärven taistelumaastoa

Taisin kirotakin siinä näitä ajatellessani, mutta niin
teki päällikkömmekin, joka oli tullut katsomaan, kun
mukana oleva läkintäupseeri voiteli ja toppasi koipea-
ni.

- 
Voi perkele. Mitä sinä tuollalailla... On siinä

kans mulla partiomies. Työnnä nyt koipi nuotioon.
Juutastako sinä läksitkän tänne hortoilemaan, kun ei
olisi ollut pakkokaan.

- 
Niin kai, niin kai, minä myöntelin, sillä mitäpäs

minä siinä muutakaan osasin. 
- 

[{gs12 jotain kai tässä

on keksittävä ja yritettävä.
Mutta siinä kuulin, että en ainoastaan minä ollut rie-

sana tällä retkellä, sillä siellä viereisellä nuotiolla "tärisi
yksi mies kuin haavan lehti". Oli saanut äkkiä ankaran
kuumeen ja oli siis kaiketi yhtä liikuntakyvytön kuin
minäkin.

Niin meitä oli siis kaksi vaivaista ja liikuntakyvytön-
tä täällä erämaassa. Harmillista, suorastaan tukalaa! Jos
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ti kovin. Nousin ja yritin sovittaa kärittyä jalkaani
suksen mäystimeen kokeillakseni, miten hiihtäminen
ehkä kävisi, mutta pienikin kosketus varpaisiin teki an-
karasti kipezä. Yö kului ia mielialani laski sitä mukaa.
Voi saamari tätä tuuria. Ja siellä toisella nuotiolla "täri-
si" yksi kaveri lähes 40 asteen kuumeessa. Herran huo-
maankohan tässä on jäätävå?

Mutta vihdoinhan se yhteys saatiin. Huono ja katko-
nainen, mutta yhteys kuitenkin. Oli ilmoitettu, eftä
annetun tehtävän suorittamista on jatkettava, jos mah-
dollista aikataulun mukaisesti ja että sairaat hoidetaan
sieltä käsin.

- Miten ne hoitavat?, kysyin.

- 
Lentokoneella, vastasi pällikkömme. Hoitavat,

mikäli laskeutumishahdollisuudet ovat olemassa. Sielä
käskettiin ottaa selvää, voidaanko tuohon iärven iälle
laskeutua.



- Luuletko, että voidaanl, kysyin iännittyneen hel-
pottuneena.

- Kukaties. Me otamme selvä.
Mutta jälleen kului aikaa ja päivä oli valjennut.

Osaston olisi pitänyt jatkaa matkaa ajat sitten, mutta
yhä kyykimme tässä. Yhteyttä kai pidettiin jatkuvasti,
mutta se katkeili ehtimiseen. Asiaan tuli monta mut-
kaa. Muunmuassa takaa ilmoitettiin, että järvi oli var-
mistettava ioka suunnalta hyvin. Tämä suututti jälleen
päällikkiämme, ja hänen mielestään tietysti kaikki len-
täjät olivat pelkureita, ainakin maankamaralla liikkues-
saan. Mutta jonkinlaisen varmistuksen hän kai järjesti
fa ilmoitus saapumisesta annettiin.

Kuuntelimme, milloin lentokoneen surinaa alkaisi
kuulua. Melko kauan saimme vieläkin odotella, mutta
vihdoinhan se "surina" alkoi kuulua. Pieni, kaksitasoi-
nen härveli ilmestyi alhaalta metsän takaa, teki kierrok-
sen järven yllä ia laskeutui kevyesti kuin kiitoradalle.

täisiäni myöten ulos siitä reiästä. Konekivärikin siinä
oli. ?ihtäilin sillä ja lentäfä kysyikin, osaisinko ampua
sillä jos tarvis tulisi, johon minä, että tottahan toki,
vanha konekivärimies. Mutta samalla ajattelin, että
heikosti taitaisi näillä vehkeillä käydä naapurin "tsai-
kan" kanssa oteltaessa.

Minä, sataprosenttinen maakrapu ja poteromies olin
siis toverini kanssa sotalennolla. Huvitti ja vähän aras-
tikin. Vain joskus turvallisen tuntuisessa matkustaja-
koneessa lentäneenä kun tuo vehje tuntui perin heppo-
selta. Meni navakassa tuulessa kuin harakka siipiräpä-
källä, nytkähteli, tutisi ja keikkui. Ja siinä reiän laidal-
la oli kaikenlaisia johtoja ja ohjausvaijereita, ettei oi-
kein uskaltanut laidoistakaan kiinni pitää. Hieman hu-
vittuneena ajattelin, että elän kai suunnilleen samoissa
tunnelmissa kuin ne Juhani Ahon kuuluisat Matti ja
Liisa sillä ensimmäisellä 

- 
ja viimeisellä junamatkallaan

Lapinlahdella.

t,

Partio lähclössä vihollisen puolelle

Onneksi jätdllä ei ollut lunta juuri lainkaan. Se oli pelas-
tus. Tunsin suurca helpotusta.

Ja niin minä könttäsin ja toverini (jonka nimen olen
valitettavasti unohtanut) tärisi koneeseen. Se osoittau-
tui pieneksi kaksipaikkaiseksi rakkineeksi. Lentäjä ih-
metteli, että kaksiko meitä onkin, vaikka yhdestähän se

puhe oli, mutta yritetään sovitella. Niinpä kuumeinen
toverini asetettiin pitkalleen koneen pohjalle ja minä
seisomaan siihen hänen päälleen kuin kurki yhdellä ja-
lalla. Siinä oli ahdasta ja epämukavaa,iaminä iäinvyö-

Kohottuaan ensin melko korkealle, laski lentäjä ko-
neensa aivan puiden latvojen yläpuolelle ja lensi maas-
ton mukaan kieppuen. Kun ylitimme linjat, hän nosti
korkeutta ja minusta oli kovin mielenkiintoista nähdä
vihollisen asemia fa juoksuhautoja ja muita rakennel-
mia, jotka näkyivät paikoin aivan selvästi. Siinä panin
samalla merkille sen, miten äärettömän hyvin vähänkin
aukeammilla paikoilla näkyivät suksen ladut ja muut
jotokset. Paremmin kuin kukaan maakrapu osaisi kuvi-
tellakaan piiloutuessaan jonkun puukarahkan taakse il-
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masuo,aan.
Kuulin siinä lentäjältä, että naapurinkin koneita on

liikkeellä. En tiedä, sanoiko hän tosissaan, mutta olin
huomaavinani, että täysin rauhallinen ei hänkään ollut.
Joka tapauksessa tunsin melkoista vapautumisen tun-
netta, sillä olimmehan pelastetut. Tai ainakin jo mel-
kein, sillä voihan tämä härveli hajota ennen kuin olem-
me Tiiksan lentokentällä.

Mutta eihän se hajonnut.
Tiiksjärven lentokenttä oli allamme ja laskeuduim-

me sille. Kiitoradan päässä oli odottamassa upea auto.
Sanoivat sen olevan itsensä div. esikuntapällikön, sen

Suven. Ympärillemme tulvahti lentokentän miehistöä,
saksalaisia sotilaita. He vilkuttivat meille iloisesti ja
auttoivat meidät ulos koneesta. He katselivat meitä,
vasyneitä, likaisia, parrakkaita sotilaita ilmeisellä ihai-
lulla, nyökyttivät ja selittivät toiselleen jotain. Kun sit-
ten olimme io autossa ja auto oli liikkeellä, koputettiin
auton oveen. Kuljettaja pysäytti auton ja kun avasin
oven, pisti eräs saksalainen aliupseeri viereeni auton
penkille täyden konjakkipullon. Olin aikayllättynyt, ja

kun tarjosin hänelle maksua 
- 

johon minulla ei kyllä-
kdän rahaa olisi ollut, sain vastaani päättävän pän pu-
distuksen 'Nicht, nicht". "Hyuä matka suomi parti-
san".

Vasta tässä autossa istuessani koin todella vapautta-
van helpotuksen, etten sanoisi onnen tunteen. Tdtä
tunnetta ei ollut sumentamassa siinä lumipuvun alla,
taskussa pullottava konjakkipullokaan, ehkä asia pi-

Partiolla ahkiot, ioissa miinola ym.

kemminkin oli päinvastoin. Otin ja katselin sitä. Niin,
se oli hyvä saksalaista konjakkia, eikä mitän "leikat-
tua". Tariosin sitä toverille jaettavaksi, mutta hän ei ol-
lut niitä miehiä. Sanoi, että pidä omanasi. On niin paha
ollakin. Panin sen taskuuni päättäen uittaa sen hinnalla
millä hyvänsä sisälle sairaalaan, omaan huoneeseeni.
Mutta mitenhän minä tässä puuhassani selviän?, niin
ajattelin. Mutta sen päätin, etten siitä hevillä luovu,
sillä nyt on nautittava olosta ja elämästäkin, kun kerran
kaikki näin hyvin meni.

Tiiksjärven kenttäsairaalan "polilta" selvisin hyvin,
sillä siellä ollut liäkintäkapteeni kysäisi vain jotain yh-
dentekevä ia käski ohjata minut osastolle. Könttäsin
minua saattamaan lähteneen lotan ohjaamana toiseen
rakennukseen. Matka oli aika hankala kun kainalosauva
tahtoi ehtimiseen kolahtaa matalasta raskusta putoa-
mispisteessä olevaan pulloon, ja tuo, nyt minusta aivan
liian avulias lotta-sisar hamusi käsipuoleeni kuin takiai-
nen. Sanoi minun olevan niin järkyttävän likainen ja
väsynyt, että... Hänestä kuitenkin selvisin, mutta nyt
oli osastolla edessä vaikeammat pulmat. Siellähän piti
riisuutua viimeistä rihman kiertämä myöten.

Pelkoni ei ollut aiheeton, sillä siellä oli jopa tuota
saattaiaanikin avuliaampi neitonen. Kun riisuunnuin
lumipuvustani ja muista ei hän jättänyt minua hetkek-
sikän rauhaan. Ja niinhän siinä kävi, että hän huomasi
tuon aarteeni, otti sen ja kysyi, että mikäs se tämä täl-
lainen pullo on? Selitin, että lääkettähän se... ja, ettå
pitähän sitä potilaalla toki lääkettä olla. Mutta hän sa-
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noi, että täällä lääkkeet annetaan talon puolesta, niin
ertei siitä tarvitse huolehtia. Sitten hän pani pullon
nurkassa olevaan kaappiin, sulki sen lukkoon ja sanoi,
errä saan sen kyllä pois päästyäni. Rohkenin kuitenkin
toivoa, että kaapin ovi jätettäisiin, vaikkapa vahingossa
auki, mutta hän pyöräytti vain siroa päätään ja sanoi su-
loisesti hymyillen, että ei se kävele nyt.

Ja niin makasin osastollani pienessä siistissä huonees-
sa, jossa oli vain yksi toinen sotilas, sellainen paiseita
poteva kaveri. Makasin puhtaana, siistinä ja ajeltuna
kahden valkoisen lakanan välissä. Mitään tuskia ei ol-
lut. Kun aiattelin tilannetta vielä muutama tunti sit-
ten, ja poikia, jotka raahasivat ahkioita sinne kauaksi
vihollisen selustaan, niin tunsin olevani melkein tai-
vaassa. Avoimesta ovesta näkyi se lukittu nurkkakaap-
pi. 'Voi pahus", ajattelin. 'Tämä voisi olla vieläkin so-

mempaa, jos... mutta eihän sitä onnea minulle suoda.

Ja liikaahan se kai olisikin. Eihän taas kuukausikaupal-
la etulinjassa rottien, täiden ja vihollisten kanssa tapel-
lut poteromies kestäisi sellaista ylitsekäypaä onnea ja
autuutta. Tämäkin, äkillinen elämän ja olosuhteitten
muutos saattaa jo olla liikaa."

Mutta kun ilta saapui, tuli tuo sier'ä ya herttainen
hoitajatar Björkenheim ottamaan kuumemittaria kaina-
lostani, kohensi pielustani ja sanoi herrraisesti hymyil-
len:

- Hyvää yötä.

- 
Hyvää yötä, sisar, vastasin minä hieman huokais-

FO-lentokone, millä kirioittaia vietiin
Tiiksiärvelle sairaalaan

Sitten hän näki aiheelliseksi nostaa ja oikaista vielä
peitettäni, mitä tehdessään hän suhahti hiljaa korvaani:

_ se on auki.
Ja sinä lkana ja yönä minulla oli siellä siistissä, läm-

pöisessä huoneessani "taivas maan päällä". Ja taisihan se

olla sillä toverillakin, sillä paiseita potevalla, sillä totta-
kai hän osansa sai

Tekikö sisar Björkenheim väärin? Mahdollisesti teki,
mahdollisesti ei. Tai ehkä parempi sanoa: kyllä ja ei.
Tåssä ihmiselossa kun mikään ei aina ole niin ehdotonta
ja varmaa ja kaikki aina suhteellista. Niinkuin esimer-
kiksi jonkun vuosikausia etulinja karua ja kovaa elämää
viettäneen sotilaan mielikuvakin helvetist d ia taiv aasta.

Lepo rako\a(ealla. kuusenhavut vuoteena

ENNEN JUHANNUSTA 1941, kun reserviä
koottihin jatkosotaa varten, ia iaettiin oikein
armeijan varusteet, - asetakkiaan silitellen ja
ihaillen sanoi korpr. O-P: Saatihimpa poijat
mettumaariksi (iuhannukseksi) uuret verhät.
RYKMENTTIMME oli reservissä jatkosodan
alussa Kiteen Potaskavaaralla odotellen raja-
linjan murtumaa, iohon meidät oli tarkoitus
heittää jatkamaan Siellä oli aikaa pohtia yhtä
sun toista

Tuli puheeksi minkälainen muistomitali
tästä reissusta saadaan. Epäiltiin, että ei tule
miekkoien kera niin kuin talvisodassa vihol-
listulen alla olleille iaettiin. Tuli aika että
murtumakin tuli, ja meidät heitettiin jatka-
maan. Ensimmäiset viholliskr^naatit kun len-
si ylitsemme, sanoi tuo aina sanavalmis kers.
R-H: Jo rupes tulemahan miekkojen kera.
TALVISODASSÅ Taipaleenioella, kun ensi-
kertaa vihollisen hyökkäysvaunut aioi iuoksu-
hautojemme yli, kyyrisryi eräs härmän poika
juoksuhaudan pojalle. Kun h-v oli mennyt yli
katseli hän vähän hölmistyneenä perään, j^ky-
syi: Mikhän meteoori tuakin oli? (Härmän
murretta)
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K. O. J. RAtVtO

Sodan tuhoa Kaalamossa
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Sr\'tut t

SOTA oli valmiiksi raivokkaimmillaan kesällä 1941,
kun vänrikki Kauko Raivio joutui sen pyörteisiin ja on-
nen hellimänä saikin koko rahan edestä etupenkistä
nähdä paljon.

Seikkailurikkaan matkan jälkeen siirryimme etulin-
jaan. JR p:n I pataljoonan komentopaikkaan Harlun
Alalammella heinäkuun helteisenä päivänä. Rykment-
tiin oli tullut suurempi mäfuå upseereita täydennyksenä
kaatuneitten tilalle. 25 upseeria, nuoria vänrikkejä,
niistä 5 I pataljoonaan.

Joukot olivat tulleet junalla Hammaslahdesta, jossa

viikko pari oli valmentauduttu tulilinjaan. Värtsilän
asemalla oli siirrytty autoihin. Heinäkuinen keskiyö.
Kalman lemu saavutti kuorma-auton lavalla olevien sie-
raimet. Sivuutettiin ensimmäisiä läpimurtopaikkoja.
Odotusta tulevaan piti miehet hiljaisina, ehkä pelkokin
jonkun sisässä. Vastaan tuli kuorma-autoja, pienillä
kuusilla naamioituja, joissa kaatuneita ruumiita tuotiin
etulinjasta. Ensikertalaisille, jotka ovat totruneet elä-
mään, eivätkä kuolemaan, oli se järkyttävää.

Ja nyt olemme pataljoonan komentopaikalla, ajatte-
lee vänrikki Raivio. Korrekti komentaja, kapteeni
Virkkunen tarjoaa teetä uusille naamoille. Kolmen
paikka määrdytyy noin vain, mutta kuka menee toiseen
komppaniaan, jossa on surullisen kuuluisa Marokon
Kauhu päällikkönä. Nuoria upseereita jännittää pelko,
kun huhun mukaan mainitulta päälliköltä kerrotaan
talvisodan aikana kaatuneen neljättäkymmentä jouk-
kueenjohtajaa.
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Jännitys kasvaa. Patalioonan komentaia on päättänyt
vetää pitkän tikun, eikä siis halua käyttää kylmää mää-
räämisvaltaansa. Vänrikki Raiviolle jää lyhyt tikku ja
asia on ratkennut. Vänr. Merimäki, joka voitti tikun-
vedossa, kaatui ylihuomenis', ia vänr. Raivio, vaikka
hän hävisi, on vieläkin elävien kirjoissa. Näin on sel-
vinnyt taas kerran, että kukaan ei voi kiertdå ja ohiata
itse, eikä toisenkaan, elonsa kulkua ja pituutta.

Vänrikki Raivio löytää lähettien opastuksella nimi-
kuulun tulevan päällikkönsä kivenkolosta nukkumassa.
Ei saa häiritä, kertoo päällikön "bursari". Ouroa tou-
hua, alkukantaista näkyy olevan sota-olosuhteet etulin-
jassa. Vielä äsken, viikko pari sitten ry'rön käsivarret
kiihkeästi rakastivat, turvallinen kesäyön lämpö, rauha
ympärillä. Nyt partaisia uroita 

- 
väsyneitä viimeyön

hyokkayksestä rasittuneita seurana. He kerrovat sen ja
sen miehen kaatuneen, haavoittuneen. Koska lie minun
vuoroni, tänään 

- 
huomenna...?

Päällikkö on herännyt. Pitkä luiseva miehenkorsto
puristaa uuden "maitonaaman" kärtä. Esirtelee itsensä
ja tilanteen. Pyytelee anteeksi parraisuurraan. Vänrikki
Raivio ilmavoimien kauluslaatoissa herattää mielen-
kiintoa. Veljensä on lentäjä. Tunnetaan. Kehuu kelpo
mieheks, raittiiksi. Ja lyhyt audienssi on päärtynyt.

Joukkue on määrätty.
Alakuloiset ilmeet heijastuvat miehisrön kasvoista,

mutta toisaalta kaunistaa painavampaflä \'!§ts11 kodista

- isänmaasta ja siksi tämä on kesterrär'a vaimojen, las-
ten ja esi-isien takia.

Heinäkuinen ilta hämärtyy, hiljenee tykkien jyske.

Yön hiljaisuudessa valvoo teltassaan ensimmäistä yö-
tään vänrikki Raivio kuin ramppikuumeessa. Suunta-
uralla eteenpäin on käsky.

Ensimmäiset kranaatit putoilevat. Veres upseeri lyö
maihin, vaikka ne räjähtelevät kaukana. Vanhat iermut
hymyilevät. Mutta pian siihen tottuu, äänestä oppii ja

parin tunnin kokemusten perusteella arvioimaan, mil-
loin tulee lähelle. Ja kohta on mies kastettu kypsäksi
kokemaan jos mitä.

Ketiussa eteenpäin 
- 

tunnustelijat konepistoolein
keulassa, sivuilla. Näin metsässä. Aukealla taas aivan
kuten ohjesääntö on kerran opettanut: Puoliryhmittäin,
yksittäin syöksyen kk:t sivusta tukien jne.

Ruuti on tosiaan kuivaa sodassa. Se palaa monin ta-
voin ja taukoamatta.

Vänrikki Raivion joukkue on joutunut monivaiheis-
ten tapahtumien pyörteissä erilleen muusta pääjoukos-
ta. Varmistaa kenttävartiossa erdd,Ilå metsäisellä har jan -

teella. Yhteys on katkennut. Huoltokin toimii epäsään-
nöllisesti, ensin kerran vuorokaudessa, kunnes toisen
vuorokauden lopulla katkeaa kokonaan. Vihollinen on
lyöty erillisiin pienempiin osastoihin, osittain hajalle,
mutta ei vielä läheskän vaarattomaksi tuhottu. Se voi
yllättää milloin ja mistä tahansa. Tilanne on varsin epä-
selvä.

Ei auta muu kuin kuulovartiot jokaiseen ilmansuun-
taan. Hyökkäys saattaa yllätyksellä tuhota kokonaan tä-
män yhden joukkueen pienenkin partion voimin.

Ankaraa tykistökeskityslä
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hengittämättä tuossa pensaassa. Miten minä olisin voi- koiden iälkeen selviää rilanne taas siedettävästi

Sortavalaan menevä tie on vajaan puolen kilometrin
pässä. Ensimmäisen päivän aamusella tankit vyöryvät
tuhoisin aikein ja raskaasti aseistettuna pitkin tietä. Pa-
rin alikersantin kynsiä syyhyy 

- 
päsisipä yrittämän,

mutta kun valmisteluja tehtiin, huomattiin, siellä oli
joku porukka jo asialla. Ja kuinkas kaviT Kaksi niistä
hirviöistä jäi ruostumaan tienposkeen, torniaukoissa
kaatuneet retkottaen. Vain yksi niistä päsi sillä kertaa
pakoon.

Hälyrys! Ja näin kertoi kuulovartiossa ollut stm Var-
tiainen, kun porukka saapui paikalle: "kolmekymmen-
täviisi vanjaa, laskin ne yksitellen, hiippaili tuohon
suuntaan jonossa, vain metrin pästä he menivät. Istuin

Tuhottu venäläinen tankki

nut avata tulta.. . ja näyttää ykskertaa laukeavaa kivä-
riä.

Niin, mies oli hiestä läpimärkä. Jännitys oli huipus-
saan! 

- Näkevätkö hänet, ja jos. .. niin. .. ? Ei lainkaan
ihme, tuossa tilanteessa, vaikka hiukset olisivat muut-
tuneet valkeiksi.

Taas toisesta .ilmansuunnasta laukaus! Sinne vaan.
Siellä vartiomies on saanut haavoitettua hiippailijaa, jo-
ka makaa kuusenjuurella tajuissaan vielä. IJän pyytää
armonlaukausta, mutta se ei ole sodan lakien mukaista.
Tuskin tämä miesrukka jä henkiin. Kenen ia mistä
aronkolkasta oli poika 

- 
mies? Aavistiko perhe menet-

täneensä juuri silloin huoltajan? Näin voidaan tuhansis-
sa tapauksissa kysyä niin vihollisen kuin omienkin koh-
dalla.

Hetkiseksi saa levähtä kallion koloon. Kirie kotiin
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siinä avaran taivaan alla, taivaan, jonka yli katkeamat-
tomana pauhuna näkymättömät tykinammukset liitele-
vät. Noottien vaihdoksi sitä sanottiin silloin. Se oli ai-
nainen 

- 
loputon sävel, ujellus mennen tullen.

Näin kuluu kolmatta vuorokautta ilman yhteyksiä,
muonaakin. Nuoret asevelvolliset miehet rasittuneina
vaikenevat sodan mahtavan lain alla. Salainen pelko hii-
pii taustalla, sen huomaa kyllä. Eikä ihme, monet heis-
tä ensi kerran kodin ulkopuolella ja näin epätavallisissa
olosuhteissa. Moni tyttö saa viestin sieltä jostakin,
kenttäpostia. Kätkee surunsa, kaipuunsa hiljaisina yön
tunteina neitsytkamarinsa ryynyyn kyynelöiden.

Mutta sota riehuu. Tunteilu ei auta. Monien

daan yhteys päjoukkoihin. Mutta se on vain yksi tilan-
ne. Katkeamattomana nauhana riehuu sotatoimet Kar-
jalassa. Ruuti tosiaan paloi sinä kesänä ja täit lihoivat.

Yllätys! Konekivärijoukkueen johtaja vänr. Lind-
gvist on maastotiedustelussa vänr. Raivion kanssa. Ede-
tän. Tilanne on epäselvä. Tratatataaa - ampaisee
edessä vihollisen kk. laulamaan. Lähelle perhanat laski-
vatkin, vain 50 m, ja sieltä se suihku yllätti. Siinä lepää
sortavalalainen nuori kansakoulunopettaja kk-suihkun
repimänä tantereella.

Lujat olivat asemat vihollisella. Parin päivän ottelun
jälkeen niiden oli lähdettävä. Tykistö pehmitti j" kyp-
sytti ja ialkaväki täydensi lopun.

Nyt ankarassa keskiryksessä hiekkakuopassa koko
päivän. Ei metriiikään voinut liikkua. Katkeamaton,
loputon kranaattisade kävi hermoille. Tunti tunnin jäl-
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Sortavalan valtaus

Marokon kauhu mietteissään
/

keen jäykkänä jännityksestä pojat kyyhöttivät kuopis-
saan. Sirpalevaikutus oli pieni hiekassa javain täysosu-
ma vei miehen pois luetteloista. Vasta illan hämärtyessä
nämä pääsivät hirvittävästä tilanteesta sillä kertaa tur-
vaan. Tämä oli vänr. Raivion joukkue 

- 
hzlvsnsunug

alkuperäisestä moneen kertaan.
Kriitillinen tilanne jälleen. Olisiko se nyt Latvasyrjä

tai jokin muu paikka, se on toisarvoinen asia. Alituinen
toiminta piti hermot kireällä. Seuraava sen osoittaa:

Ilta hämärtyi. Taistelut rauhoittuivat useimmiten
yöksi. Kiinteä ottelu päivästä toiseen rasitti. Vain 50 m
on väliä viholliseen. Keskiyö. Alikersantti menee saat-
tamaan henkilökohtaisesti uutta kuulovartiomiestä.
Tavallisesti he vaihtavat keskenään. Nyt on tilanne niin
käriistävän tiukka, ertä vänr. Raivio on määrännyt ryh-
mänjohtaiat suorittamaan vaihdon. Se on nuorille kuin
turvallisemman tuntuista. Alikersantti lähestyy oman
ryhmänsä kuulovartijaa, seuraavaksi jäävä mies muka-
naan. Nyt tapahtuu onnettomuus. Vartiossa seisova

nuori mies on niin hermona, että pyörähtää ympäri
kuultuaan lähestyviä äänLä ja painaa kestotulella.

Siihen retkahtaa miehen oma ryhmänjohtaja vatsa

auki. Hädissään tämä kuoleva pyyrdä vänr. Raivion
haettavaksi paikalle, sillä joukkueenjohtajahan on siellä
d,itinä. ja isinä pojille, joka ensimmäisenä tuleekin mie-
leen. Mitään ei ole tehtävissä, vain ensiapusidonta ia
JSp:lle purilailla. Jatdmd urhea aliupseeri oli tajuissaan
koko ajan. Vänrikki Raivio koettaa parhaansa mukaan
lohduttaa ja lupaa huolehtia tämän henkilökohtaisesta
omaisuudesta, mistä kuolevalla on huoli.

Kuten aryata saattoi, kuoli hän heti JSp:llä. Näinkin
kav.

Mutta sota oli armoton. Pikku episodit eivät saa ma-
sentaa. Tilanne jatkuu ja kiristyy, mitä lähemmäksi
Sortavalaa puristetaan vihollinen. Koko valtava operaa-

tio tähtää sinne. Yksityisistä joukkueiden, komppa-
nioiden taisteluista muodostuu kokonaisuus 

- 
suuret

sotatoimet rykmenttien, divisioonien koko strategiset
päämäärät. Jos on tarvis joku kukkula vallataiaajaavi-
Pioneerit raivaamassa piikkilankaestettä putkimiinan avulla
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hollinen pois, se yksinkertaisesti käskynä annetaan. Se

ja se joukkue sinne ja sinne sillä kellonlyömällä. Ja
alempien johtajien on se suoritett^va inhimillisiä tun-
teita huomioimatta.

Aamupäivä. Komppania marssitauolle valmistautu-
massa. Pienet nuotiot sytytetään ja "römpsä" kepin ne-
nään. Jalkineet riisutaan ja varpaille ilmahoitoa. Mutta
vihollinen on suunnitellut toisenlaista ilmahoitoa. Ku-
kaan ei kiinnitä huomiota, kun yksinäinen lentokone
jy rrää yläpuolella. Vihollisen tulen johtaj a tykistölle.

Ja silloin se räjähti. Yhtenä humauksena valtava kra-
naattisade jaaivan keskelle porukkaa. Sinne tänne ryöp-
sähtävät miehet korvikekeittopuuhistaan. Ei ehditä pu-
humaankaan. Mennään alitajuisen itsesäilytysvaiston
aiamina eteenpäin väliin maihin lyöden jataas kompu-
roiden silmittömässä pelossa odottaen, milloin iskee
sirpale minuun 

- 
tai milloin vapauttaa täysosuma aja-

tuksilta 
- 

kaikesta.
Vänrikki Raivio myös 

- 
ja nyt tuli aivan lähelle.

Mutta miksi elän, miettii hän 
- 

vielä! Vilkaisee taak-
seen. Noin metrin päässä kantapäistä on suuri reikä 

-ja suutari. Jos ei suutari, niin terve elämä. Ja vaikka
suutarikiri täysosumana olisi tehnyt selvän.

Tämä oli kolmas kerta, kun ihme pelasti vänrikki
Raivion, tai ensimmäinen. Ne kaksi tapahtuivat myö-
hemmin. Ja miksi?

Toinen oli eräällä partioreissulla. Putkimiina laukesi

- mutta ei räjähtänyt. Vain sytytysnalli råjähti. Ja
kaikki oli selväksi nähty filminä sekunnin murto-osis-
sa, menneisyys. Se oli parin metrin päässä. Oliko se

vettynyt tai... sen tietää vain Hän. Ja toinen ilmapom-
mitus. Vain pari minuuttia sitten oli vänr. Raivio läh-
tenyt paikasta, johon osui 500 kg kuolemaa. Taas kysy-
mys 

- miksiT
Palataan siihen suutariin. Tosiaan se keskitys olisi

tehnyt komppaniasta selvää, jos... Jyrkkä kalliorinne,
jonka taakse suurin osa suuntasi, pelasti monen. Tie-
tenkin siinäkin sota otti veronsa 

- 
moni ei juonut sen-

jälkeen korviketta milloinkaan.
Ja sitten Otsoisten lahden tiukat yhteenotot, joita

säesti ankara tykkien pauhu Helylästä. Kivijalkalahden
kallioiset rannat ovat jylhiä näkijälle, mutta ei silloin
moni niiden jylhää kauneutta ehtinyt katsella. Ei näh-
nyt kypsyvän kesän ihanuutta 

- ei Laatokan laineita

- 
oli vain sota ja ruuti kuivaa.

Eräs salaperäinen operaatio. Yöllinen heitto koko pa-
taljoonalle autoilla Kaalamoon. Olisiko se Rytyn ryti-
nöistä? Siellä savusi senkin pysäkin asemarakennus -vain savukorsteeni kolkkona kohosi savuavista rauniois-
ta. Tämä ennen Otsoisren tapauksia.

A.rkaa ia paikkaa muistamatta joutui joukkue suolle
varmistamaan. Sataa tiihuutteli, pikimusta yö läheni.
Tilanne arvoituksellisen epäselvä. Vihollisia siellä ja
täällå. Komppanianpäällikön lähetti löysi yön pimey-
dellä porukan ja toi kaskyn veräytyä niistä asemista
taakse.. Mutta vaikea oli kartasrakaan saada kiinnekoh-
taa, ei voinut raapaista edes tulta. Pussipimeässä, epä-
määräiseen paild<aan näin oli päästävä. Vaikeimpia ti-
lanteita, joita voi tulla joukkueen johtajalle. Siinä ke-
rättiin manttelit suojaksi ja oli pakko tulitikun avulla
jotain nähdä kartasta. Lähetin kokemus maastossa oli
alkeellinen yöllä, eikä hänestä paljon ollut apua.

Näin - 
mitä tehdä? Miten löytä komppania? Vais-

tojen varassa hiljaa risunkaan rasahtamatta oli edettävä.
Vihdoin aukeni peltoaukeama ja lato. Siitä saatiin kiin-
nekohta ja olimme kai noin vajaan kilometrin liian va-
semmalla 

- 
aivan vihollisen asemien edessä. Onni on-

nettomuudessa tai varovaisuus pelasti meidät sillä ker-
taa joutumasta koko joukkue vangiksi. Vihollisen var-
tiomies oli rauhaton noin 30 metrin päässä. Mutta ei
avannut tulta 

- epäili jotain. Se oli meidän pelastus.
Hiirenhiljaa vetäydyimme oikealle ja niin pääsimme
onnellisesti sillä kertaa komppanian teltoille, jossa jän-
nityksenmärkä porukka raukesi levottomaan lepoon
odottamaan seuraavien päivien iatkuvaa, hermoja repi-
vä sodan tietä.

Näin tuhansien tilanteiden koostumana vihdoin ko-
konainen sotaoperaatie 

- §6sg2valan ja sen ympäristön
valtaus - 

puhdistus saatiid loppuun. Vielä Otsoisten-
lahden ankarassa takaa-ajoaistelussa moni päätti sanka-
rinmatkailijan osansa sodassa 

- 
eikä niistä kerro. Vain

ne onnelliset, iotka Jumalan tai Sallimuksen armolla
säästyimme, saimme iatkaa yhä raskaampien kuukau-
sien, vuosien leikkiä.

Eteenpäin 
- 

Itä-Karjalan korpiin oli suunta. Sitä
ennen lepäsimme Koirinojan kankailla 4 vuorokautta.

Sitten yli rajan - todellisiin korpitaisteluihin, osit-
tain tunteettomaan maahan, jossa kulttuuri ei ollut saa-

vuttanut mitään - edes teitä.
Näistä korpisodan monikirjavista seikkailuista seu-

raavassa.

Ruuti oli kuivaa Laatokan Karjalassa kesällä 1941. Se

paloi yötä päiv'dä kivärien, konepistoolien, krh:n, ty-
kistön ym. aseiden soittaessa sodan sinfoniaa. Ehkä sit-
tenkin raskain monivaiheisin, yllätyksellisin sotatapah-
tuma jatkosodan päiviltä oli päättynyt.



NUII.ATNUilUIT
roilDUrrröönruÄ
TAISI olla kesällä -43, kun pataljoonamme pääsi lin-
jasta Seesjärven rannalta huilimaan. III pataljoona oli
tehnyt korsut valmiiksi Seesjärvestä pistävän Petkel-
lahden rannalle, joten ei ollut muuta kuin taloksi
vaan.

Kun olimme kunnolla ehtineet kotiutua alkoi meille
ilmestyä työtäkin. Komppaniamme osaksi tuli saha-
teollisuuden harjoittaminen. Rannalla oli nimittäin
vanha, vesivoimalla kåyvd, pieni saha ja siinä sahattiin
lautoja vedessä olevista tukeista korsujen tekotarpeiksi
linjoille.

Minua eivät erikoisemmin kiinnostaneet tukkihom-
mat 

- kun kalaakin uiskenteli vedessä 
- 

ja väitin
myös, aiheellisestikin, komppanianpäällikölle, luut-
nantti Sääskjärvelle, olevani kiinni muonakirjanpidos-
sa. Mutta kolmen päivän odottamisen jälkeen päällik-
kö totesi, että olisin tässä ajassa ehtinyt kirjoittaa jo
novellin, tai parhaassa tapauksessa pienen romaaninkin
ja ei auttanut muu kuin lähtö rullavaunulla työntä-
mään tukkeja sahan raaka-aineeksi.

Kun tein lähtöä, muistin, että minulla on virityspil-
li 

- 
soittopelikin, kun oli osan sota-aikaa mukana 

-ja otin sen mukaani työmaalle. Koska rullavaunurara
kulki hevostien yli ajattelin hyvinkin pääseväni vaunun
konduktööriksi.

'Ylikäytävällä" olisi mukavaa vislata pillillä.
Selitin pojille asian ja he olivar heti juonessa muka-

na. Kun lähdimme kuorman kanssa rannalta olin sen
työntämisessä mukana, mutta "ylikäytävällä" kiipesin
kuorman päälle ja vislasin, että rannat raikuivat. Hevo-
setkin vähän pelkäsivät 

- 
ja meillä oli hauskaa... huvi

se oli pienikin huvi. Paremman puutteessa.
Iltapäivällä, kun olin taas kuorman päällä valmiina

antamaan tuon tavanomaisen vihellyksen, huomasin
luutnantti Sääskjärven tulevan. En ollut häntä huo-
maavinanikaan vaan puhalsin pilliini totisella naamalla.

Ja toiset työnsivät ähkien kuormaa ylämäkeä. Luur-
nantti pysähtyi ylikäytävän viereen.

- 
Voi helkkari teidän kanssanne, työntämäänhän

minä teidät käskin, enkä kuorman päällä istumaan!
Alas ja liukkaasti! Vaikka pitihän tämä jo arvatakin,
kun teistä on kysymys, julisti luutnantti melkein so-
taäänellä.

Pojat protestoivat heti.

- Kyllä me yksi mies jaksetaan tukkien lisänä kul-
jeuaa, dytyyhän junassa konduktööri olla, sanoi Mä-
kelä.

Kun toiset työntäjät olivat samaa mieltä antoi luut-

OIVA VIRMELÄ

nantti päätään pudistaen periksi, muma ei malttanut
olla mainitsematta, että löylynlyömiä me olimme koko
sakki.

Hänen poistuessaan paikalta olin huomaavinani hy-
myn hänen kasvoillaan. Ehkä olisi tullut mukaankin,
jos ei luutnantin ruusukkeet olisi estäneet. Hänhän oli
yhtä nuori kuin mekin. Ja meillä ainakin tuntuivat
nuoruuden leikit olevan pahasti kesken.

IIIHOTI,ISEil
f,ars§[
LOPUKSI pieni tapaus jatkosodan ensimmäisenä syk-
synä Itä-Karjalassa Kontiovaaran (?) kylää vallatessa.

Hyökkäys pysähtyi vähää ennen kyläaukeainaa ja
jäimme asemiin harvahkoon metsään. Huomasin ase-
mastani jonkin metrin päähän jääneen viholliselta ki-
väärinpatruunalaatikon. Ryömin sen luokse ja huomat-
tuani sen olevan melkein täynnä raahasin sen vaivaloi-
sesti asemani viereen. - Nyt on ainakin paukkuja,
ajattelin. Asemanani oli pieni, puolen metrin korkui-
nen kumpare, ehkä sammaloitunut kivi ja sen takaa
aloin tarkastella tilannetta.

Edessäni oli 60-70 metrin levyinen aukea, jonka
toisella puolella tuntui olevan vihollinen. Sielrä nuo vi-
heltävät luodit tuntuivat tulevan.

Melkein keskellä aukeamaa kasvoi noin ranteen pak-
suinen leppä. Huomasin, että siitä lähti kupeesta siruja
aina silloin tällöin.

- 
Taitaa venäläinen ampua ruota puuta, ajattelin,

ja päätin 
^uttaa 

kaveria. Minullahan oli heidän patruu-
noitaankin, ei tarvinnut tuohon sodan kannalta toisar-
voiseen työhön tuhlata suomalaisia ammuksia.

Yhteistyö alkoi. Olen melkoisen varma, että me ve-
näläisen sotilaan kanssa tarkoiruksellisesti ammuimme
yhteistuumin tuota leppää. Huumoria oli keskellä so-

taa kummallakin puolen "vitjaa".
Ammunta, maalina yksinäinen leppä keskellä Karja-

lan korpea, jatkui niin kauan, että puu rojahti nurin.
Luulen, että olimme tyytyväisiä kummallakin puolella
riotamaa, me metsurit keskellä sotaa.

Minua ainakin nauratti, vaikka luoti joskus vihelsi
ilkeästi korvani juuresta ohi mennessään.
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fpSÄfUUN 9. päivänd, l9++ Karjalan Kannaksella
alkaneessa suurhyökkäyksessään r-enäläiset kohdistivat
erään pääiskunsa VT-linjan 1\'ammelsuu - Taipale)
puolustusasemaan 10 kilometrin päässä Kivennavan
kirkonkylän itäpuolella Siiranmäeliä, jossa suomalaiset
2. Divisioonaan kuuluvat joukor kävivär 13-16.6.
suurta ylivoimaa vastaan menesrvksellisen torjuntatais-
telun. Mutta ruhjovan hyökkäyksen paineessa oli VT-
linja alkanut samaan aikaan Kivennavan länsipuolella
uhkaavasti murtua, ja puolustajiemme täytyi siirtyä
koko Kannaksen rintamalla Vuoksen vesistöä seuraile-
valle VKT-linjalle (Viipuri 

- Kuparsaari - Taipale).
Siiranmäellä taistelleet joukkomme vetääntyivät vii-

vytystaistelua käyden Vuokselle ja muodostivat sen

lounaiselle rannalle sillanpääaseman. Siihen kuului

Vuoksen rantoja. Keskellä Vasikkasaari, taustalla Mustasaari.

nauhamaisen kapea rantakaistale, jonka toinen pää oli
Äyräpään kirkon vieressä ja toinen siitä kahdeksan ki-
lometrin päässä luoteessa, yläjuoksulla päin. Tällä sa-

malla rannalla olivat suomalaiset joukot käyneet Talvi-
sodan lopussa raskasta torjuntataistelua. Vedenraiasta
kohoava harjanne sodan raiskaamine metsineen, rau-

nioitunut kirkko ja mahtava Vuoksen virta tariosivat
taas alkaville taisteluille unohtumattoman näyttämön.
Vuoksi oli liki neljänsadan metrin levyinen. Kirkon-
raunio seisoi rantatörmällä, vieressään runneltu hau-

rausmaa. Sen kohdalla oli Vuoksessa pari saarta, vähäi-
nen Mustasaari ja hieman suurempi Vasikkasaari, jotka
jakoivat ja kuristivat vesiväylän vuolaiksi salmiksi. Sii-
tä aukeni kaakkoon Pölläkkälän edustalle kilometrien
levyinen, vain muutaman saaren puhkaisema selkä.

Vuoksen vesistöä
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Etulinjan selustaksi tuli vesistö, joka teki joukkojen
huoltamisen vaikeaksi. Jos se herätti puolustajissamme
turvattomuuden tunnetta, kaksin verroin se vaati heiltä
itseluottamusta. Se oli heille ehdoton käsky: tappele
tässä äläkä peräydy!

Sillanpääasemaan jäi vasemmalle JR 7:n II Pataljoo-
na, oikeanpuoleinen siipi oli JR 49:n lohkoa. Vastaran-
nalle reserviksi tulevat joukot ylittivät Vuoksen veneil-
lä ja lautoilla, sillä Vasikkasaaren kohdalla sijainnut
ponttoonisilta oli jo purettu. Syöksyveneet kiidättivät
19.6. myöhään illalla joen poikki JR 7:n 2.komppa-
nian jäännökset, joihin kuuluin. Vastassamme oli Vuo-
salmen kylän tasaista, loivasti Vuokseen viettävää pel-
toaukeata. Näytti varmalta, että siinä kohdassa joutui-
simme suuriin vaikeuksiin, jos vihollinen saisi haltuun-
sa tuota alavaa tarrtaa hallitsevat harianteet, jotka olivat
sillanpääasemassamme virran takana Äyräpään puolel-
la.

Vuosalmen kylän rannalla tiedusteltiin heti vastais-
kusuunnat, ja reservijoukot aloittivat aamulla kenttä-
varustustyöt. Rykmentinkomentaja kulki tarkastus-
kierroksellaan. Raskaat ajat tuntuivat yhdistäneen vaa-
tivan komentajan miestensä kanssa läheiseen aseveljey-

reen. Kohdattuamme töiden hyörinässä hän tuli etee-
ni, laski kämmenensä tukevasti olalleni ja sanoi olevan-
sa iloinen nähdessään minutkin vielä, vaikka jo oli ker-
rottu minun kaatuneen Siiranmäellä. Kysyttyään kuu-
lumisia hän naurahti, kun näytin täysin palvelleita
housujani, jotka kranaatti oli repinyt Salmenkaidalla.

Sain sähkösanoman, jossa ilmoitettiin veljeni kaatu-
neen Kuuterselässä. Oli tarkoituksena haudata hänet
juhannuksena, ja sain sen vuoksi neljän vuorokauden
loman. Juhannusaa:to 2).6. sattui perjantaiksi. Sinä
aamuna varhain alkoi matkani kotiseudulle, ja pääsin
huoltoautoissa nopeasti Sairalan rautatieasemalle asti.
Irtautuminen rintamaelämän kurimuksesta oli vapaut-
tava elämys, vaikka murhe pikkuveljen kaatumisesta
sumensi yllättävän loman tuottamaa riemua.

Sairalaan ei ollutkaan enää säännöllistä junaliiken-
nettä. Odotettiin junan tulevan Hiitolasta vasta vuoro-
kauden kuluttua. Vastaani pyöräili sotapoliisi, pysäy-
tin miehen ja pyysin häntä antamaan minulle kulku-
neuvonsa. Ihmeekseni hän viimein taipui sillä ehdolla,
että veisin polkupyörän räisäläläisten evakkotavaroilla
kuormattuun rautatievaunuun, jos sellaisen jostakin
löytäisin. Saatuani vielä neuvoja Vuoksen varrelle Rou-
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TSBNE]A T.E8ST=&E
- rn iehet kertovat

Kansa laisleli - miehet kertoyat ilmeslyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

6 tapaa tilata Kansa Taisteli - miehet kertovat
1. Täyttäkää ja postittakaa viereinen kuponki - 

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 790822,
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - miehet kertovat, Ti-
laajapalvelu, Postilokero 820, 0010'l Helsinki 10 ia ilmoittakaa
vierei§essä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme. Kts. puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 86 00-8, Sanoma
Osakeyhtiö ja kirjoittakaa Tiedonantola-kohtaan viereisessä ku-
pongissa pyydetyt tilaustiedot.
6. Jättäkää tilauksenne iollekin asiamiehellemme, Rautatiekiria-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä perrtåän eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoia saa Sanomain asiakaspalvelukonttoreista ia
asioimistoista.

Ogoitteenmuutokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoinaa ioko kirieellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse io-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi 1a nykyinen osoite siinä muodossa
kuin se on lehtenne osoitelipukkeessa sekä uusi osoite niin,
että uusi osoitetoimipaikka on selvästi ilmaistu. Kirjeellisessä
osoitteenmuutoksessa pyydetään osoitelipuke liittämään mu-
kaan.

Huomaulukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta, pyydetään
iekemään Tilaalapalveluumme, lohonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kuluttua
siitä, kun se on tullut Tilaalapalveluumme''



hialan eteläpuolelle johtavasta oikotiestä lähdin taipa-
leelle pitäen ensi tavoitteenani Lappeenrannan ja Eli-
senvaaran välisellä rataosalla sijaitsevaa Virasojan rauta-
tieasemaa.

Oikotie poimuili vaaraha vaaralle. Jarruttomasta
polkupyörästä tuntui olevan enemmän haittaa kuin
hyötyä. Kiemuraiset alamäet olivat vaarallisia, ja laak-
son pohjasta oli jälleen ponnisteltava kohti korkeuksia.
Tien vieressä oli siviiliväked ja karjaa. Siinä lypsettiin.
Pyysin ohimennen kulausta maitoa, kun suutani kuiva-
si. Vastaus oli kieltävä, sanoivat kansanhuollon vaati-
van kaiken. He kai luulivat minun karanneen rintamal-
ta, eikä karkuria sopinut auttaa.

Lännempänä tie parani ja mäetkin pienenivät. Vih-
doin pääsin Vuoksen varrta seurailevalle asfaltritielle.
Siinä polkupyörä hyvitti alussa aiheurtamansa hanka-
luudet, ja matka taittui nyr nopeasri. Taivallettuani le-
vähtämättä neljä tuntia - viitisen hikistä peninkul-
m a 

- tulin kello 13 Virasojalle. Åsemalaiturilla oli
tungosta ja raiteella lähdössä pitkä evakkojuna. Laske-
tin laiturille ia huomasin junan jo liikkuvan Elisenvaa-
raan päin. Ehdin viime tingassa loikata avonaiseen ta-
varavaunuun heitettyäni sinne ensin polkupyöräni.

muuttua. Kumea ukkoseniyrähdys kiiti idästä päin, ja
synkät pilvet peittivät taivaan. Juna mateli ärsyttävän
hitaasti ja seisoskeli kauan asemilla. Vasta keskiyön tie-
noilla päästiin Savonlinnaan johtavalle radalle, uutta
yhdysrataa suoraan Simpeleestä Parikkalaan.

Yö oli pimeä ja kylmä kuin syksyllä. Sadepilvet kii-
tivät kukkuloiden lakia laahaten. Näennäiseen huolet-
tomuuteen verhottu suru ja kohtaloon alistuminen ku-
vastuivat siirtoväen tavaroilla kuormatun junan har-
voista matkustajista. Oli juhannusyö ilman kokkojen
loimotusta, ilman valon juhlaan kuuluvaa iloa.

Aamulla matka jatkui kohti Savonlinnaa ja Pieksä-
mäkeä. Täyteen ruuhkautuneilla rautatieasemilla jou-
tuivat junat odottamaar. kauan lähtövuoroaan. Minun
oli aina siirryttävä ensiksi lähteviin juniin, sillä lomani
lyhyyden takia en saanut matkalla viivytellä, vaikka jo
olikin selvää, etten ehtisi hautaustilaisuuteen. Kerran
osuin vaunuun, jossa oli Räisälästä tulevaa evakkotava-
raa. Sinne jätin polkupyörän, josta oli ollut junamat-
kalla paljon vaivaa.

Monelta matkaltani tutut rautatien liikennepaikat
olivat lohduttomuuden sävyttämiä. 

- 
Parkumäki...

Kolkontaipale... fopa paikannimet korostivat ajao an-

Juna puuskutti itään. Minun oli siis pyrittävä mat-
kani pääteasemalle Korkeakoskelle Savonlinnan kautta,
vaikka Riihimäen kautta olisi ollut paljon lyhyempi.

- \,fsss6 juna kulki! Ja olihan virsra väärää parempi
kuin vaaksa v^ar^a; vihollisen lentäjät tuskin häiritsisi-
vät Savon syrjäisillä seuduilla kulkevia junia niinkään
kuin etelämpänä.

Koko suurhyökkäyksen ajan oli siihen asti vallinnut
kaunis sää. Se oli pannut päivisin hien virtaamaan ja
öisin hytisyttänyt vilusta. Mutta nyt alkoi säätila

Ayräpään kirkonkylän rauniol
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keuden tunnelmaa. Sinä juhannuspäivänä rajuilmakin
kuritti sodasta kärsivää maata ja kansaa. Hyytävän vii-
man saarrama räntäsade kasteli kaiken evakkojunien
avonaisissa tavaravaunuissa. Tiheästi toistuvat raekuu-
rot iskivät kipeästi kasvoihin. Kun etsin suojaa vaunun
päätylaudoiruksesta, kuulin junan lonkutuksen seasta
elävän olennon dä,nia. - Kuka matkustaa kanssani täs-
sä Jumalan ilmassa. .. ? Evakkotavaroiden keskeltä löy-
sin virttä laulavan yksinäisen mummon. Hän istui rak-
kaassa keinutuolissaan rattaiden, rekien, huonekalujen,
vaatenyytrien ja pahvilaatikoiden joukkoon kyhätyssä
onkalossa, jonka seinille ja kattoon oli ripustettu suojaa
antavia peitteitä. Siinä loukossa hän asusri, ja hänen
luonansa oli sodan kurjuuden keskellä rahtunen kodin
tuntua ja lämpöä.

Kotinsa menettänyr vanhus säälitti. Samalla hänen
ihailtava tyyneytensä rohkaisi uskomaan, ertei Suomen
kansa voisi lannistua koettelemuksissaan, vaikka sen
kärsimyksillä ei näyttänyt olevan lainkaan rajoia. Toi-
voin hartaasti, että kerran olisi koittava maassamme
onnellisempi juhannus.

Kotiseurakunnan kirkkomaalla jäi suunniteltu san-
karihautaus juhannuksena pitämättä, kun vainajaa ei
tullut määräajaksi. Minäkin, hautajaisvieras, myöhäs-
tyin täyden vuorokauden.

Lomalta paluu kavi nopeasti junassa Riihimäen
kautta, ohi mieltä järkyttävien evakkojunien jäännök-
sien, joita oli tuoreimpien lentopommituksien jäljeltä
Simolan ja Elisenvaaran ratapihoilla. Odotellessani Eli-
senvaarassa rintamalle päin menevän paikallisjunan
lähtöä tuli puheilleni nuori jalkaväen vänrikki. Hän
ehdotti, että markustaisimme yhdessä junan päärease-
malle Hiitolaan. Vasta siellä eroaisimme, sillä olimme
eri rintamalohkoilta.

Vänrikki tiesi Hiitolassa evakuointia odottavan tyh-
jän hotellin, jossa oli mukavia vuoreita. Kiipesimme
sinne ikkunasta, koska ovi oli lukittu, ja asetuimme le-
volle lakanoiden väliin alkaen odotella sopivaa kyytiä
rintamalohkoillemme. Vänrikki jäi hotelliin, kun mi-
nä lähdin kohti Vuosalmea ja Äyrd,päätä. Niillä ran-
noilla alkanut vihanpito oli pian kiihtyvä suureksi ja

färkyttäväksi raisteluksi. Sain nähdä, että kovasti koe-
tellut joukkomme tekivät siellä kaiken voitavansa ia
antoivat kalliita uhreja kansamme olemassaolon ja va-
pauden puolesta.

Jatkuu.

Kalkki tilauksia, osoitteenmuutoksla ym. sekä
epäsäännö!ltsyyksiä tal puutteel llsuuksia lehden
lakelussa koskeva klrleenvaihto on lähetettävä
osoitteeseon: PL 820 (Xn03 H:ki 3fi1. Toimitus
(Iiiölönkatu 35 B) el niitä käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355

160

- Vieläkö
hammastasi
siirkee?

- En tiedä.
Se jäi
lääkärille.
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