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IUAARVO SEPPINEN

UINKÄLAISENA ihminen kokee oman kuolemansa ja
minkälaista on elämä kuoleman jälkeen, siitä tiesivät
ehkä aikoinaan kertoa vain muutamat Raamatun rniehet
kuren Lasarus ja Nainin lesken poika, 

- ios hekaan.
Mutta minkälaista on kaarua, jäädä kentälle, mlla

ehkä kannetuksi "pinoon" maata siinä parikin vuoro-
kautra, herätä uudelleen elämään, semmoisesra voivat
kertoa jo muutamat viime sotiemme taistelijatkin...
Tämmöisestä "kaatumisestaan" ja uudelleen eloon he-
räämisestään voi muiden mukana kertoa myöskin vää-
peli Mauno Ratia, nykyään melko hyvinvoipa herras-
mies vielä 30 vuotta noiden tapahtumien iälkeenkin.

"Kuolemansa" jälkeisistä rapahrumista ei hänkään,
rämä nykyään melko vilkkaassa Mäntsälän kirkonkylässä
liikealalla toimiva entinen vääpeli voi kertoa, sillä hä-
nen "aikakellonsa" pysähtyi samalla heckellä kun kra-
naatin sirpeleet olivar lävistäneer pädo ja rintakehän.
Kun kello suvaitsi uudelleen lähteä käymään vasta lähes
kaksi kuukautta myöhemmin, jätti se näiden kahden
tapahtuman väliin syvän mustan aukon, jossa ei ole elä-
mää eikä kuolemaa. Ei edes lähes kaksivuorokautinen
kaatuneiden pinossa lojuminen tuo mieleen mitään
mielikuvaa tapahtumista, enempää kuin sairaalassa olo-
kaan. On vain kehykset tapahtumisista ennen aikakel-
lon pysähtymistä. Kun kello uudellen raksahti käy-
mään, oli se hieman jätättänyt, sillä se näytti osittain
sen päivän alkaa, iolloin se oli pysähtynytkin. 

- 
Tästä

ajaxa ja tapahtumista ennen "kaatumistaan" kertookin
nyt tämä vääpeli-liikemies itse: "Syyskesällä L944, pal-
vellessani Suursaarella RT: 12 toimistovääpeiinä, sairas-
tuin keltatauriin. Sitä hoitivat saaressa ollut lääkäri sekä

lääkintävääpeli parhaan taitonsa ja sodanaikaisten mah-
dollisuuksien mukaisesti. Silloisisra kiireistä johtuen en
joutanut menemään mantereelle erikoishoitoon. Vasta

kun sota loppui, tai ainakin uskoimme sen loppuneen ja

taudinkuvankin yhä vain kasvoissanikin pahentuessa,
komensi saaren komentaja everstiluutnantti M Mietti-
nen minur ensin lääkäriin ja sitä kautta Kotkaan saa-

maan erikoishoitoa. Komentajan ohjeen mukaan minun
oli määrä lähteä iltapäivällä lähtevällä yhdysveneellä,
mutta kun tiesin sen poikkeavan välillä Haapasaaressa,
päätinkin lähteä pari tuntia myöhemmin lähtevällä suu-
remmalla aluksella, joten minulle jäi hyvää aikaa luo-
vurraa arkistot ja toimistovälineet seuraajalleni. Näiden
rehtävien jälkeen meninkin jo hyvissä ajoin ruohon suu-
rempaan, muistini mukaan Pukkio taikka Pansio nimi-
seen alukseen. Oli jo iltapäivä pitkällä 14.9. 1944.

Lienen jo nukahtanutkin, kun heräsin huutoon, että
alus ei saa lähteä ennen uutta määräystä. Kello oli sil-
loin jo reippaasti yli lähdöksi määrätyn ajan. Kiipesin
kannelle jossa liikuskeli joku lomalle menevä sotilas ia
suuri joukko mantereelle matkaavia työvelvollisia. Ku-
kaan ei tietänyt lähdön peruutuksen syytä, mutta ettei
lähtöä oltu lopullisesti peruutettu ymmärsin siitä, että
alukseen lastattiin vielä myöhästyneitä tavarakolleja.

Oli io melko pimeää, mutta heikossa laiturivalais-
ruksessa näin kauempaa seisoskelevan jonkun miesryh-
män. Joku alukseen kuuluva mies tiesi niiden olevan
saksalaisia, radistiryhmän, joka odotteli noutaiiaan.

Ne olivatkin tietääkseni viimeiset saksalaiset jotka
vielä saarella olivat. Sairaudesta johtuva väsymys pakot-
ri minut taas hyttiini kannen alle.

Miten kauan oli äskeisestd arkaa kulunut, en tiennyt,
mutta heräsin taas kaiuttimesta kuuluvaan huutoon, et-
tä kukaan ei saa poistua aluksesta. Sama huuto oli kai-
kunut jo aikaisemminkin. Kiipesin taas täkille. Laitu-
rtl:, ja koko ympäristöstä olivat valot sammutetut taik-
ka muuten sammuneet. Joltakin kuulin, että saaressa

oli hälytystila. Tarkkailin pimeää ympäristöä. Jossakin
kauempaa, aallonmurtajan suunnassa häämöitti joku äs-

ken tullut alus, ja laiturilla sen lähellä oli tumma mies-

ryhmä. Olivatko nuo miehet meneviä vai tulevia, siitä
en saanut selvää. Itse saari oli kumman hiljainen ja pi-
meä.

ao
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Yhtäkkiä laiturille ilmestynyt miesryhmä alkoi juos-
ta kohden saarta laukoen aseiraan, ja kuten minusta en-
sin näytti, suunnaten niiden tulen ylös ilmaan. Samassa
hetkessä välähti saaressa valonheitin ia sitä seurasi ke-
vyiden tykkien ja käsiaseiden tuli. Hetkessä oli helvetti
päässyt irti.

Nyt ammuttiin maalta ja mereltä käsin. Saksalais-
alukset olivat kaaressa saaren ympärillä avustaen tulel-
laan maihin hyOkkaavia ioukkojaan.

Joku tai jotkut alukset saivat lisäjoukkoja puretuksi
aallonmurtajalle. Joku upposi sen suulle esräen useam-
pien pääsyn satama-altaaseen. Suomalaisten kranaatit
iskivät laiturille ja sen ympäristöön. Eräs omakin alus
syttyi joko omasra tai saksalaisten tulesta valaisten sata-
ma-allasta.

Kaikki oli käynyt niin äkkiä ja odottamatta errä en-
sialussa en osannut edes suojautua kannen alle vaan kat-
selin kaikkea kuin teatterinäytöstä. Vasta lähellä räjäh-
tävä kranaatti sai etsimään suojaa kannen alta. Taistelun
kumu siirtyi aste asteelra yhä kauemmaksi muuttuen
viimein pääasiassa käsiaseiden tuleksi. Äänet japahaaa-
vistus sanoivat, että saksalaiset olivat saaneer sillanpää-
tään laajennetuksi kilometrin verran satamasta.

Miten meidän laivassa olevien nyt kay? Se asia alkoi
selvitä kun kannelta alkoi kuulua suomalaisia ja saksa-
laisia komentoja: "Kaikki ylös laiturille." Aluksen pääl-
likkö siellä saksalaisten käskystä näitä määräyksiä huu-
teli. 

--- 
Olimme sotavankeja. Vartijoiden saatta-

mina meidät marssitettiin Suurkylän Osuuskaupan ra-
kennukseen. Eräs sen huoneista täyttyi meistä vangeista
kokonaan. Olimme kuin sillit tynnörissä. Sairaana sain
istuinpaikan ikkunan läheiselle penkille johon apaatti-
sena vaivuin.

Aamuyön tunnit matelivat hiljalleen. Meillä ei ollut
taistelun kulusta muura tietoa kuin se, minkä tulen kii-
vaudesta tai sen siirtymisestä päättelimme. Siitä seikas-
ta että itsekin olimme iollain lailla tulen alla, saimme
järkyttävän todistuksen kun kaksi tarpeilleen pyrkinyt-
tä työvelvollista sai surmansa puolen tunnin väliajoin ja
kannettiin sisään lattialle.

Toinen sisällä olleista saksalaisista vartiioistakin me-
ni ehkä samalla tavalla, sillä hänkin katosi!
Aamukin valkeni. Se toi mukanaan lentokoneet, jotka
pudottivat pomminsa jyristen. Omiako olivat vai vie-
raira, sitä emme silloin tienneet.

Aamupäivällä aukeni ovi ja sisään astui saksalainen
upseeri komeassa meriväen puvussa adjutantteineen.
Sormellaan osoittaen hän koetti ottaa meistä vangeista
lukua. Hän kysyi olisiko joukossamme saksan kielen
taitoisia. Semmoinen löytyikin: eräs äskeiseen alukseen
kuuluva kersantti.

Hän lähtikin sitten upseerien mukana. Vasta vuosien
kuluttua sain tietää errä ruo vanhempi meistä lukua ot-
tanut upseeri oli ollut koko hyökkäysoperaation johtaja,
Mecke nimeltään.
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Jonkun ajan kuluttua seuratessani tilannetta ikku-
nasta, sen, minkä sivuasennoltani voin, näin toisen
noista upseereista sekä tulkiksi lähteneen kersantin me-
nevän suurta valkoista lakanaa kantaen suomalaisten
asemia kohden. Päättelimme että koko "juttu" koete-
taan sovitella neuvotteluilla. Nähtävästi neu-
vottelut eivät onnistuneet koska taistelun äänet alkoivat
taas kantautua korviimme. 

--- 
Nuo äsken mainit-

semani lippua kantavat miehet, uudelleen alkanut am-
munta ja jonkinlainen ahdistava mielikuva keltataudis-
tani jäivätkin sitten viimeisiksi mielikuvikseni lähes
kahteen kuukauteen.

Aikakelloni alkoi taas raksuttaa kun tunsin jonkun
koputtelevan päätäni ja kuulin äänen sanovan: "Kyllä
vääpelin asiat taitavat olla huonosti." Avasin silmäni ja
näin valkotakkisen miehen vierelläni. Aikakelloni
osoitti vielä Suursaaren aikaa joten tokaisin: "Eihän se

keltatauti niin vaarallista ole..." Olin silloin Kuusan-
kosken sairaalassa ja siitä hetkestä alkoi paranemiseni.
Tosin sitä edelsivät monen monet tuskantäytteiset kuu-

I kaudet, kivut päässä ja kehossa. - - - Vasta kuu-
kausien ja vuosienkin kuluttua sain pala palalta selville
miten minulle silloin tuolla Suursaarella oli käynyt:
Ammus oli ollut omien miesten ampuma. Oli nähty
vilkasta liikettä sen rakennuksen ympärillä jonka yh-
teen huoneeseen olimme suljettuina, ja tuosta liikehti-
misestä päätelty, että rakennuksessa on saksalaisten esi-
kunta ja annettu siihen tuliannos josta minäkin sain
osani. Olin "kuollut" heti ja kannettu kahden aikaisem-
min kaatuneen viereen. Sen jälkeen saksalaiset olivat
vieneet muut vangit rakennuksen kellarikerrokseen.
Kenen toimesta milloin meidät lattialla makaavat oli
kannettu ulos toiseen isompaan pinkaan, sitä en tiedä
vieläkään.

Huolimatta yllätyksen tuomasta ensimenestyksestä
saksalaiset hävisivät taistelun Suursaaresta ia joutuivar
antautumaan suomalaisille vielä saman päivän illalla.
On ymmärrettävää etteivät väsyneet joukot sinä iltana
ja yönä, eikä heti vielä seuraavana päivänäkään, jouta-
neet kaatuneita huomroimaan, vaan työskentelivät elä-
vien parissa. Niinpä iouduinkin sitten lepäilemään vai-
naiden parissa seuraavaan iltapäivään jolloin puhdistus-
ryhmä oli jo ehtinyt minunkin "läjäni" luokse.

Nostellessaan io jäykistyneitä kaatuneita, he häm-
mästyivät fäsenieni notkeudesta. "Mutta tämähän elää
vielä..." Pyyhittyään veriset kasvoni he jopa olivat tun-
teneetkin minut. "Sehän on Mauno."

Nämä iloiset huutelut olivat vain yksipuolisia, sillä
vaikka minussa olikin vielä henkeä, paloi se heikosti le-
pattaen. Huhut kaatumisestani olivat yleisen
kotiuttamisen jälkeen levinneet lavealle ja niinpä vielä
vuosienkin kuluttua tavattuani entisiä asetovereitani
sainkin usein hämmästyneen kysymyksen: "Mutta etkös
sinä 

-" 
ja niin edespäin."

Sellainen oli vääpelin tarina,
sota loi, miehet kokivat 

- 
ja

yksi niistä monista joita
kertovat... tr



MEERI KOIVU

VUONNA l9)9, marraskuun 30. päivänä oli sota eit-
rämättä syrtynyr. Olin ilmavartiossa rornissa, joka si-
jairsi Pilttilän palteella 1a jota sanotriin Karjalan kan-
naksen korkeimmaksi. Vartiopäällikkönämme toimi
sk:n kyläpäällikkö Johannes Karjalainen ja vartioina
meitä oli 8 lortaa. Vartiovuorot käsittivät kaksi tuntia
kuuden tunnin väliajoin. Samanaikaisesti oli meitä var-
tiopaikalla aina kaksi. 

- 
Tämän yhrämittaisen varrio-

palveluksen jouduimme aloirtamaan kohta YH:n alet-
tua ja se jatkui yörä päivää samanlaisena.

Valkjärven suunnasra rajalle päin näkyivät ensim-
mäiser tykin suuliekit ja samalla kuului kumeaa jyräh-
telyä. Pian alkoivar roihuta myös rulipalor. Tykistön
ammunta sekoittui vähitellen muidenkin tuliaseiden
aaoid, murta ne runtuivat tulevan jostakin kaukaa. Pian
tuli myös viesri ensimmäisistä kaatuneisra. Yksi niistä
lienee ollut sen talon poika johon olimme majoitruneet.

- 
Tällöin olivat siviili-ihmiset vielä kodeissaan eva-

kuoimatra.
Varriovuoroillamme oli meillä aina kiirertä. Viestitys

oli melkeinpä yhtämittaista, sillä koneita lenteli jatku-
vasti. Niiden tunnistaminen ei ruottanut vaikeuksia,.
olivathan merkir selvästi jokaisen nähtävissä.

Vähitellen näyttivät tulipalor vallanneen kaikki mai-
semat. Näyrti silrä kuin puolet näköpiirisrämme olisi
ollut yhtenä tulimerenä. Yöllä, kun olin vartiovuorolla-
ni, paloi Kivennavan kirkko. Näytti aivan siltä kuin
taivaalla olisi palaa roihunnut valtava pallo, sillä kirkko
oli korkealla mäellä ja yön pimeydessä tulipalo sai kam-
mottavan muodon.

Joulukuun 2. päivaoä, oli kulunut kaksi sotapäivitä ja
kolmas oli alkamassa. Edellisen päivän ja yön kuluessa
olivat siviilitkin häipyneer kylistään. Nyt vasta heidät
Iopulta evakuoitiinl 

- 
Meidän puhelinyhteyksiimme

oli alkanur tulla häiriöitä ja muita vaikeuksia. Kaiken-
Iaiset komentajapuhelut sorkivat yhreyttämme IPAK:n
kanssa. Tähän asti olivar meidän puhelumme juuri ne,
jotka katkaisivat kaikki muut yhteydet, murra nyt nä-
mä häikäilemäträ löivät meidän puhelumme poikki.
Kun palasin vapaavuorolrani vartiopaikalle ei yhteys
Iainkaaan toiminut. Vartiopäällikkö oli etsinyt, murta
ei ollut löytänyt puhelimesta mitään vikaa. Teimme
päätöksen, että minä käyn hakemassa kokonaan uuden
puhelimen varasrosta, sillä olihan puhelimeemme voi-

Lotat ilmavartiotornissa parittain

nut tulla sellainen vika jota emme ymmärtäneet ja löy-
täneet.

Matkaa oli yli kilometrin ja tein sen juosten peltojen
poikki. Olin jo paluumatkalla uusi puhelin kainalossa
kun lentokoneet keksivär ruvera minua ahdisrelemäan.

Juoksin niin nopeasti kuin pääsin, mutta ne tekivät ai-
na vain syöksyjään samalla kun niiden konekiväärit pa-
partivat. Onneksi ei senrään sattunut ja pääsin pellon
laidassa olevan pystyaidan suojaan. Sen sivua kulkien
selvisin vihdoin torniin takaisin. Yhdistimme nopeasti
uuden puhelimen lankoihin, mutta inahdustakaan ei
kuulunut vaikka kuinka olisimme veivanneer. Meidät
oli koulittu myös siihen, että vika täytyy nopeasti kor-
jata ja nyt olimme todella huolissamme. Päätimme
mahdollisimman nopeasti mennä vartiopäällikön asun-



Krvennavan apteekki Ja taustalla kirkko tulessa 1.12.39

nolle ja yrittää sieltä käsin, murra ellei sekään onnisrr.r
on selvää, että joku on kackaissur linjamme. Uudessa
paikassir roistui sama jurtu, yhrel'ttä ei saaru. Täytyi vä-
hirellen alkaa uskoa, ertä olimme täysin eristetyt krri-
kista muista. Ihmettelyä herätri mr,ös se seikka, errem-
me itseämme ir-rkr-runottamarra olleet koko päivänä näh-
neet ketään liikkuvan missään. Nf itähän tämä voi mer-
kitäi Oli muutenkin niin oudon hiljaisca. Mietimme iir
pohdiskelimme keinoa jolla saisimme yhreyden IPA-
K:iin ja tulimme siihen loppurulokseen, errä lähteköön
vartiopäällikkö ottamaan selvää rilanreesta ja menköön
aina keskukseen saakka. Kun hän cekisi matkan polku-
pyörällä, voisi hän samalla rarkara rien vieressä kulke-
vien johto jen mahdollisia viko ja. Kar jalainen palasi
jonkin ajan kulurtua ja tiesi kertoa, ertä missään ei näy
ketään. "Kaikki on kuin kuoilutta".

Mitäs ny'r tehdäänl' Vartiopäällikölle oli nimenomaan
teroitettu, että vartiopaikkaa ei missään rapauksessa saa

)ättää. Mikäli tilanne muuttuu niin epäedulliseksi, etta
sellainen tulee kysymykseen, noudetaan vilrrio pois.
Kunnes noutajat saapuvat on ehdortomasti irysyttävä
paikoillaan. 

- 
lvle olimme jo k1,lläkin omin lupinen-r-

me muuttaneet tornister tänne Karjalaisen pihalle, joka
oli maantien laidassa ja korkealla mäellä ja josra voiciin
mainiosti suorittaa vartiointia kunhan vain slataisiin
puhelin toimimaan. Rangaiskoot meitä täsrä muurosta
mikäli niin rahtovar.

Taas kerran pohdiskelimme rilannet:,a ja :älld kertaa
pidimme irsestään selvänä, ertä meidär on varmaankin
jostain syystä unohdettu. Olisihan meidät ehtinyt hakeir
pois, kun olimme jo tuntikausia olleer "mykkiä". Ehdo-
timme'r,artiopäällikölle, että lahdetään omin avuin
kohci Äyräpäätä, jossa IPAK sijaitsi. Hän pani ensin
vastaan selittäen, ettemme voi ilman lupaa poistua var-
tiopaikaltamme, mutta vähitellen hän alkoi raipua esi-
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tykseemme "kun hämäräkin alkaa sirapua ja on jo pirrn

ilra". Varrit>kalustoa hän ei sentään missään tapauksessa

suosrunur järtämään. Täytyi lähteä etsimään löytyisikö
n-ristään her,ostr.r tai autoa, sillä kantaa emme tuota ka-
lusroa jaksaisi, ja ihme ja kummal Kivelän talon pihalle
oli ilrnestynyt isäntä hevclsen ja rattaiden kera. Hän oli
r-rährär,äsri lähren1't viela hakemaan kotoaan jotakin,
mrrrta pitkän neuvottelLln jälkeen hän suostui ottamaan
ky1'tiinsa vartion kaluston arkkuineen. Itsellämme oli-
virt jo reput selässä ja kaasunaamarit kaulassa ia niin
aloitimme matkan kohti Äyräpäätä.

Kansakoulun portin luona sattui yllätys. Opettaiatar
jr-roksi koululta huutaen, että ortaisimnte hänet mu-
kaan. Kädessään hänellä oli vain käsilaukku ja kainalos-
sa pienoinen py1'kkikori, joka sisäisi liinavaatteita. Hän
kertoi seurailleensa koulun ikkunasta meidän touhu-
jamme ja päätellyt, että niinkauan kuin me olemme ky-
lässä ei hänelläkään ole mitään hätää, "mutta nythän te

I r]avartrolOtla v eSlrtlamassa



olette Jähdössä pois". Näin lisäänryi joukkomme raas
yhdellä.

Taivas oli vetäytynyt raskaaseen pilviverhoon ja alkoi
vähitellen putoilla suuria lumihiutaleita. Me marssim-
me ereenpäin, pois tutuilta kotiranhuvilta. Sivuutimme
vähitellen Kuuppolan kylän, sitten Saavolan ja tulimme
Saustalan kylän laitaan. Nämä kylät olivar jo Punnus-
järven rantakyliä. Itseämme lukuunottamarta ei yhtään
elollista olenroa ollut rähän saakka näkynyr. Olimme
masentuneita ja pistimme välillä lauluksikin, errä mat-
ka kuuluisi rarroisammin, murra ei se pitkään huvitta-
nut. Lumisade oli tihentynyt vallan läpinäkymätrömäk-
si, murra sitren alkoi sen läpi kajastella punainen rulen
loimotus. Vihdoinkin jotain elon merkkejäl Varmaan-
siellä on ihmisiäkin. Saavuimme ralon luo, se oli pala-
nut niin, ertä vain hiilryneer rauniot olivat jäljellä. Mi-
tään muuta ei näkynyt. Talo kuului jo Himalan kylään
ja oli Seppäsen omistama. 

- 
Kylästä lähti rie Telkkä-

län kylään.
No, ei aurranut pysähtyä, markaa oli jatkettava.

Saimme nyr luvan jddttdd, reppumme hevosen vedettä-
r,äksi, joten käveleminen tuli vähän kevyemmäksi. Nyt
tuli mieleen olikohan Punnusjoen silta vielä paikoil-
laan? Kuinka me pääsemme joen yli ellei siltaa enää ole?
Onneksi silra oli paikoillaan, murra ylimäessämme sitä
meitä jännitti: jospa siihen onkin asetettu aikasytytin ja
se räjähtäisi juuri kun me olemme sillalla! Onnellisesti
kuitenkin pääsimme toiselle rannalle. Matkan jarkuessa
edelleen alkoi lumisateen läpi uudelleen näkyä tulen
loimotusa. Siellä paloi nyt Punnuksen kylän taloja ja
vihdoin viimein ilmestyi rielle sotilaspukuisia hahmoja.
Ei meiltä tiukatru tunnussanaa, viitattiin vain mene-
mään eteenpäin ja sanottiin, ertä sieltä löyryy johtopor-
taita. Oli siellä vielä joku palamaton talokin, johon
pääsimme sisälle levähtämään. Kehotettiin lepäämään

Näköpiiri yhtenä tulimerenä

siihen saakka kunnes talo syrytettäisiin. Mitäs muuta
kuin reput pään alle ja pitkälleen. Vartiopäällikkömme
lähti kuitenkin etsimään puhelinta ilmoittaakseen IPA-
K:lle nykyisen olinpaikkamme. Kävi ilmi, ertä rintama
oli perääntynyt tänne jo ajat sitren. Perääntyminen oli
tapahtunut Punnusjärven pohjoispuolen ja Muolan
Kirkkojärven eteläpuolen kaurta ja :ämd, selirti sen,
miksi emme olleet tavanneet ketään. Vihdoin varrio-
päällikkömme palasi sanoen, että matkaan raas. Hän oli
saanut yhteyden IPAK:iin ja siellä oli yleisesti puhuttu,
että yksi ilmavarrioasema oli jäänyt mottiin ilman että
mitään olisi voitu tehdä sen hyväksi. Kysymys oli mei-
dän vartiostamme ja nythän me olimme räällä rulossa,
aavistamatta lainkaan, että olimme olleet niin kaukana
rintamalinjojen takana, vieläpä "morissa". Nyr meidät
oli aikomus tulla noutamaan Punnuksen asemalta heti
kun vain saadaan kyyti järjestetyksi.

Marssi alkoi jälleen. Pakkanenkin oli kiristänyt otet-
taan. Saavuimme Punnuksen asemalle, jossa sotilaita oli
vilisemällä. Pääsimme asemarakennuksen luo, mutta
pitäisi yrirtää sisällekin, lämpimään, murta odotushuo-
ne näytti olevan tupaten täynnä reppuselkäisiä miehiä.
Vähitellen onnistuin soluttautumaan sisäpuolelle. Oli-
han siellä tosin lämmin, mutta ahdasra siellä oli, ei voi-
nut edes käsiään liikuttaa niin paljon, että olisi saanut
korvaläpät irrotetuksi. Ne runtuivat painavan tuskalli-
sesti ja jaloissa oli niin omituinen tunne ettei varmaan
olisi enää pysynyt pystyssä omin avuin, mutta eihän
täällä sopinut kaatumaankaan.

Näin jatkui jokunen tunti, yö alkoi vaihtua aamuksi.
Odotushuoneessakin väljeni, varmaan sieltä vietiin
miehiä johonkin. Aamuhämärissä, joskus kello 8-9
tienoilla auto vihdoinkin ruli meitä hakemaan. Pääsim-
me Äyräpäähän saakka !a näin päättyi sodan ensimmäi-
nen vaihe meidän kohdaltamme kuitenkin onnellisestL
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HEI URIT
TYYNE LEHTONEN

SOTA loppui! 
- 

Suori.ri ja Neuvostoliitto tekivät rau-
han Suomelle raskain ehdoin. Se koski myös meitä, in-
keriläisiä.

Rauhanehdoissa sanottiin mm., eträ Suomeen eva-
kuoidut inkeriläiset ym. siviilihenkilöt on luovutettava
rakaisin Neuvostoliitolle. Ja ennen kaikkea, voittaja
vaati haltuunsa ne kansalaisensa, jotka olivat nousseer
ase kädessä sitä vastaan. Näinollen Suomen oli luovu-
tettava mm. Heimopataljoona 3 (HeimoP 3), Erillinen
pataljoona 6 (Er.P 6) ja virolaisrykmentti JR 200,
yleensä kaikki Suomen armeijan riveissä palvelleet. Nä-
mä pataljoonat sekä JR 200 koostuivat kokonaan va-
paaehtoisista, etupäässä he kaikki olivat suomalaisia ja
virolaisia miehiä. Toiset heistä olivat joutuneet joko
suomalaisten tai saksalaisten vangiksi ja sen jälkeen liit-
tyneet armeijaan.

Joukossa oli myös aivan nuoria vapaaehtoisia, rohkei-
ta poikia, jotka henkensä uhmaten lähtivät taistelemaan
Suomen puolesta, tietäen, että Suomen voitto merkitsi
heidän vapautraan, kun taas häviö heidän tuhoaan.
Luulen, että he juuri tämän tajurtuaan taistelivat niin
urhoollisesti. He todella taistelivat kotiensa vapauden
puolesta. Monien näiden poikien syntymäkoti sijaitsi
sitäpaitsi Karjalan kannaksella.

Myös minun syntymäkotini oli Lempaalassa, josta jo
tosin v. 1936 jouduin lähtemään. Monta Lempaalankin
poikaa taisteli Suomen armeijan riveissä. Kun sitten
suomalaiset valtasivat kotipitäjämme jännäsimme ko-
vasri kestääkö Kannas vai pysyykö Lempaala suomalais-
ten käsissä. Tunsimme kaikki olevamme suomalaisia ja
kuuluvamme Suomeen. Ja vapautemme kaipuu oli suu-
ri, niin suuri, ettei sitä "muukalainen" voinut kuvitella-
kaan. Toiveemme ei täyttynyt! Kannas murtui ja suo-
malaisten ioukkojen vyöryessä takaisin Kannakselta me
inkerinsuomalaiset tunsimme yhtä suurta surua kuin
karjalaiset ja kaikki muutkin suomalaiset. Nyt oli vii-
meinenkin toivonpilkkumme vapaudesta sammunur.
Sitäpaitsi tiesimme myös, että kaikki tämä merkitsi
monelle tuhannelle ihmiselle henkilökohtaisenkin va-
pauden menertämistä.

Niin vaikeaa kuin se varmaan olikin Suomen viran-
omaisista, oli Suomen pakko luovuttaa nuo sotilaat
Neuvostoliitolle. Mieleeni on iädnyt siltä ajalta hyvin
ikävä tapaus, joka jätti minuun hyvin syvän vaikutuk-
sen siitä kuinka luovutettavat sotilaat yrittivät epätoi-
voisesti paeta ja pelastaa itsensä.

Oli pimeä lokakuun ihav. 1944 kun oveeni koputet-
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tiin. Menin 
^v^amaan 

ja ovella seisoi naapurin poika,
naapurin koripuolesta. Hän oli palvellut Suomen ar-
meijassa, muistaakseni iuuri HeimoP 3:ssa. Ihmettelin
vähän mistä hän nyt näin myöhään tulee. Sanoi olevansa
menossa koriväkensä luo ja poikkesi vain meille katso-
maan koska oli päässyt siviiliin.

- 
Sehän on kivaa, että selvisit hengissä, sanoin. Tie-

sin, ertä hän oli jo paljon saanut kärsiä sodasta palvel-
ruaan vuosikaupalla. Hän oli aluksi ollut Venäjdn ar-
meijassa, sitten Talvisodassa ja lopuksi Jatkosodassa. Ja
Leningradin länsipuolella, aivan lähellä kotikyläämme
hän haavoittui lalkaan ja joutui siinä saksalaisten van-
giksi.

Siitä hänelle alkoi pitkä'vaellus ja nälkäkuuri. Vanki-
leiristä roiseen vaellertiin ja nälkä oli niin suuri, errä
kun hiirikin löydettiin, se jaettiin ja syötiin. Usein kun
aamulla herättiin, oli vierusnaapuri kylmänä. Pahoinpi-
relyä ja lyömistä oli päivittäin. Kun sitten ilmoitettiin,
että vankileiristä voidaan vapauttaa miehiä mikäli he il-
moittautuvat Suomen armeijaan, niin kaikki inkeriläi-
set ia virolaiset huokaisivat helpotuksesta 

- ;a lähtivät!
Huomasin, ettei hän ollut oma itsensä. Vaikutti ko-

vin alakuloiselta ja surulliselta. Eikä hän iloinnut edes

siitä, että sota oli vihdoinkin päättynyt. Kernaasti hän
olisi kuunnellut uutisia, mutta kun radiossa ei ollut
patteria, ei niitä rietenkään voitu kuunnella.

Yövyttyään meillä hän seuraavana päivänä lähti, pyy-
täen minua saattamaan jonkin matkaa. Olimmehan tut-
tuja lapsesta saakka ja kirjeitäkin sain rintamalta silloin
tällöin. Siinä kävellessämme alkoi poika puhua:

- 
Kuule sinä, minä olen karkuteillä. Meitä lähdet-

tiin kuljettamaan Venäjälle, mutta minä karkasin ju-
nasta.

Hämmästyin kovasti!

- 
Ei kai se voi olla totta, sanoin. Eihän teitä voi luo-

vuttaa tuomittaviksi!

- 
Kyllä se on rorra. Meidät koottiin Raaheen, otet-

tiin aseet pois ia sanottiin, että pääsette siviiliin. Ih-
mettelimme miksi meitä sitten vartioidaan. Kun mei-
dät sitten pantiin junaan !a konekiväärimiehet vaunujen
oville vartioimaan, joku sanoi: "Pojat, teitä lähdetään
viemään Venäjälle. Kun kuulimme kylmän totuuden
nousi vaunuissa sellainen meteli, että vartiomiesten oli
vaunujen ovilta lähdettävä. Ennenkuin juna oli ehtinyt
ajaa kuin muutaman asemanvälin, olivat miltei kaikki
sorilaar karanneet syksyn pimeyteen.

Heidänkään vaunuun ei jäänyt kuin kaksi vienankar-
jalaista poikaa.



Olin kovin pahoillani kun en voinut häntä mitenkään
aurtaa, olinhan itsekin 'vieraissa". Hän kertoi yrittä-
vänsä Ruotsiin päin. Siinä jutellessamme tuli meitä vas-
taan naapuritalon isäntä ja ihmerteli miksi tuolla ase-
malla on kokonainen polkupyöräpataljoona, joka tutkii
kaikilta paperit. Arvasimme, että heitä, karkulaisia et-
sitään.

Hyvästelimme äkkiä ja hän lähti kävelemään kohti
kaukaista määränpäätään kadoten tietämättömiin. Tor-
nioon saakka hän kaikesta päätellen ehti, sillä sieltä tuli
minulle korrti, mutra rajalla ehkä hänet vangittiin. Hä-
nen kohtalonsa on ainakin minulle tuntematon.

Seuraavana iltana olin palaamassa naapurista kotiin
kun äkkiarvaamatta konekiväärimiehet pysähdyttivät
minut ja kysyivät:

- 
Oletteko nähnyt inkeriläisiä sotilaita?

- 
En ole nähnyt, vastasin. Sitäpaitsi olen itsekin in-

keriläinen ja oma serkkunikin palveli Suomen armeijas-
sa, kuten niin moner ruttavanikin.

Yhdessä sitten hakijoiden kanssa valittelimme poi-
kien kovaa kohraloa. He sarroivat:

- 
Sääli on poikia. Yhdessä taistelimme rintamalla,

mutta nyt meidän on pakko etsiä heidät käsiimme ia
luovuttaa. Jos me emme olisi lähreneet heitä hakemaan,
niin venäläiset olisivat tulleet itse.

- Joko olette saaneer montakin poikaa kiinni? ky-
syin ja riedustelin lisäksi missä kiinni saatuja säilyte-
tään.

Sain tietää, että asemalla ja siellä saa käydä heitä jopa
tervehtimässäkin. Lähtiessäni he tekivät minulle soti-
laallisesti kunniaa, löivät kantapäänsä yhteen ja sanoi-
vat:

- 
Rohkea tyttö. Ei säikähtänyt lainkaan.

Ja niin he lähtivät suorittamaan raskasta velvolli-
suuttaan. Se oli heille todella raskas ja epämiellyttävä.
Minä puolestani en lainkaan säikähtänyt, olinhan tällai-
seen jo kotipuolessa tottunur.

Aamulla sitten laitoin voileipiä kassiin ja lähdin kat-
somaan kiinnisaatuja karkureita, luullen naapurin po-

iankin olevan heidän joukossaan ja ehkäpä löytäisin siel-
tä serkkunikin tai muita turtuja poikia. Kuusi miestä
oli pidätettyjä kaikkiaan ja kaikki olivat minulle outo-
ja. Pari vanhempaakin miestä oli joukossa. Mutta kaik-
ki olivat omaa heimoani. Errtinen aseveli seisoi heitä
vartioimassa ja kaikki näytti niin epätodelliselta ollak-
seen totta. Mutta totta se kuitenkin oli!

Kovin he ilahtuivat tulostani ja hyvin kelpasivat
myös voileivät. Toinen vanhemmista miehistä oli mel-
kein liikuttunut. Siellä he istuivat Suomen sotilaspuvut
yllään, maan, jota he olivat olleet puolustamassa ja ioka
nyt, hädän tullen, ei voinutkaan tarjota heille turva-
paikkaa. Varmaankin Suomen sotilasviranomaiset si-
simmässään olivat kovin pettyneitä, muttä eivät sentään
karkeria. He käsittivär, että Suomi oli pakon edessä ja
voittaian armoilla.

- 
Näin tässä nyt kävi, sanoivat pojat. Kyllä meistä

päästetään ilma pois, kun rajan yli on rultu.

- 
Ei meitä heti ammuta, sanoi vanhempi mies. Tot-

tahan ne karanteenissa aluksi pitävät. Lienee edessä pit-
kä vaellus vankileiristä roiseen.

Useampi mies tuosta joukosta oli ollut jo saksalais-
tenkin vankina.

Sellaista kaikkea siinä juteltiin ja arvailtiin. Sitten
hyvästelin ja toivotin onnea matkalle sekä poistuin. Sa-
noin:

- 
Viekäähän terveisiä korimaahan, pian räältä tul-

laan perässä. 
- 

Murra vieläkin olen täällä avioidutruani
suomalaisen kanssa.

Ajamelin itsekseni kuinka ihminen sittenkin on pieni
sodan suurten saappaiden alla. Häntä syytetään ja häner
tuomitaan. Hän on kuin lasru lainehilla, jota myrsky
heittelee sinne sun ränne. Ja hän, tavallinen sotamies,
on kuitenkin täysin syytön soraan. Poikien tunteet ym-
märtää kyllä hyvin kun tietää, kuinka ankara silloin oli
sotilaslaki Neuvostoliitossa. Oli mieluummin ammut-
tava luoti päähänsä kuin antauduttava vangiksi. Entä
sitten? Antautua vangiksi, liittyä Suomen armeijaan ja
nostaa ase Neuvostoliittoa, omaa m ataan vastaan. Kyl-
ld arvaa mitä siitä seuraa... Muistammehan Stalinin po-
jan, Jakovin, joka joutui 1941 saksalaisten vangiksi ja
kuoli myöhemmin vankileirillä. Saksalaiset olisivat kyl-
lä vaihtaneet hänet johonkin Neuvostoliitossa vankina
olevaan upseeriin, mutta siihen ei isä Stalin suostunur.
Ei suostunut, vaikka kysymyksessä oli oma poikansa.

Tulee mieleeni, että nä-
mäkin heimosoturit olivat
omalta osaltaan Suomen it-
senäisyyttä puolustamassa
ja sen riippumattomuutta
ylläpitämässä. Mutta luo-
vuttamalla heidät Neuvos-
toliitolle, Suomi ainoastaan
täyrti raskaan rauhansa eh-
dor. Koko kansaa ajatellen
juttu sinänsä on kovin pie-
ni, etenkin kun he eivät ol-
leet edes suomalaisia. Mut-
ra jutusta olisi voinut pai-
sua arvaamatcoman suuri ,

mikäli Suomi olisi kieltäy-
rynyt heirä luovuttamasta.

Heidän kohtalonsa on
täysin tuntematon. Omais-
ren etsiskelyistä ia tieduste-
luista huolimatta ei heidän
olemassaolostaan tiedetä
mitään. Melkoisella var-
muudella kuirenkin voi sa-

noa:

- 
Kaikkensa antaneiden

hautapaikka on vain tunte-
maton... tr

Tuliko ponnistetuksi liikaa?
Ei hätää! Särky häipyy aika-
naan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.

Theranyl tekee tottumat-
tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-
p(ivaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl. vilkastuttaa veren-
kiertoa käsitellyllä alueella.
se lieviuää särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdas
Medisan, Uppsala
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lläin l'uanhan'sotapolut

OLI syksy v. 1941. JR 46 oli suorittanut oman osuu-
tensa Karjalan kannaksen takaisin valraamisessa. Olipa
ehditty kävaistä Rajajoen takanakin Valkeasaaren puo-
lella. Viimeksi olimme sotineer vanhan valrakunnanra-
jan tuntumassa rautatien ja meren välisissä maisemissa.
Mutta sitten olivat uudet yksiköt saapuneet ottamaan
haltuunsa niitten tienoitten puolusruksen. Me "vanhat"
pääsimme joksikin aikaa lepäämään Kuokkalan aseman
lähettyville.

Sinä vuonna tuli talvi aikaisin. Jo lokakuussa satoi
"pysyvan" lumen. Sen peittämistä pelloista kaivelivat
Kannaksella olevat miehet perunoita komppaniainsa
kenttäkeittiöiden lihakeittojen aineksiksi. Venäläiset
olivat keväällä ne perunat istuttaneet, 

- 
suomalaiset

korjasivat nyr satoa. Myös venäläisren isot kaaliviljel-
mät antoivat mieluisaa vaihtelua sotilaicten hieman yk-
sitoikkoiseen ruokalistaan. Peruna ja keräkaali näkyi-
vätkin olleen tärkeimmät viljelyskasvit, mitä venäläiset
asukkaat välirauhan aikana olivat Kannaksen pelloissa
viljelleet.

Kovasti tuntui sota pitkittyvän...
Sen alkaessa olivat jotkut piirir haltioituneina julista-

neet, että parissa viikossa Adolf Hitlerin raudoitettu
saapas polkee murskaksi idän hirmun. Ylpeillä ylisa-
noilla kiihotettiin ja petettiin niin saksalaisia kuin
kaikkia Saksan kanssa suuremmalla tai vähemmällä pa-

kolla liittoutuneita kansakuntia. Niin myös suomalai-
sia. Mutta ruvettiinpa jo huomaamaan, ettei kaikki ta-
pahtunutkaan niin kevyesti kuin oli luvatru. Silloin yri-
tettiin ihmisiä ja ennen kaikkea rintamasotilaita valistaa
viisailla ja uskottavantuntuisilla selityksillä. Strategis-
ten syideq tähden muka Hitler viivästyttää murskaavan

EVERT MEROLA

iskun antamista. Hänen lähin tavoitteensa ennen tule-
van talven pakkaskautta onkin vain A-A-linja, Arkan-
gelista Astrakaniin. Se on saavutettava , - 

ja ensi kesä-

nä sitten Euroopan rajar piirretään lopullisiin muotoi-
hinsa, juuri siten, kuin Hitler ne on kaavaillut.

Mutta A-A-linjankin oikaiseminen näkyi olevan vai-
van rakana. Ainakin Leningradin kestävä puolustus ai-
heutti puheena olevaan linjaan pahan pussinperän.

Niinpä JR 46:n 10. komppaniassa minä ja iotkut
muutkin ajelimme pörhöiset partamme, vaikka paria
kuukautta aikaisemmin olimme vannoneet, että an-
namme partojen kasvaa siihen asti, kunnes saksalaiset

ovar Leningradin valloittaneet.
Siihen ajatukseen olimme jo mukautuneet, että aina-

kin vuoden 194 1 joulun joudumme sotarintamalla viet-
tämään. Muutamaa viikkoa ennen joulua saimme kum-
minkin kuulla meitä vanhimpien ikäluokkien miehiä
riemastuttavan uutisen: Meidät kotiutetaan jouluksil
Uutinen ei ensimmältä tuntunut oikein uskottavalta.
Lisäksi se ei ollenkaan ollut mieluisa niille, jotka kuu-
luivat rintamalle jääviin ikäluokkiin. Mutta niin vain
rapahtui, että vanhojen miesten kotiuttamispuuhiin
ryhdyttiin. Minutkin, joka olin lääkintäaliupseeri, ko-
mennerriin komppanian toimistoon sotilaspassien liit-
teitä kirjoitramaan. "Vanhat" oli näet lähetettävä kotiin
mahdollisimman pian. Paraatikin sentään järjestettiin
ennen rintamalta lähtöä. Oli pilvinen ia hämärä loppu-
marraskuun iltapäivä kun JR 46:o lll pataljoonan
komppaniat muodostivat avoneliön Kuokkalan rauta-
tieaseman läheisyydessä olevalle pellolle. Pataljoonan-
komentaja, maiuri Visapuu ilmoitti pataljoonansa ryk-
mentinkomentajalle, everstiluutnantti Saurelle. Ensin
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pidetriin kenttäjumalanpalvelus. Väkevänä vyöryi vir-
renveisuu yli tienoon. Pataljoonan pastori Herttua saar-
nasi lyhyesti. Hän teroitti mieliin sirä totuutta, että
niin kauan, kuin Suomen kansa antaa kunnian Jumalal-
le ja kiittää häntä kaikesra saamasraan avusra ja iohda-
cuksesta, niin sodan kuin rauhan aikana saadusra, niin
kauan on myös kansallamme vahva lavarma turva. Mo-
net ovar täällä sotarinraman vaaroissa oppirreet huuta-
maan avuksensa Herraa Jumalaa. ÄlkOtrt he lakatko tätä
rekemäsrä, he, jotka nyt läheretään kantamaan \rasruura

Everstr Saure tarkastaa JR 46:n Joukkola
llla Repinin huvila Kuokkalassa

kotirintaman kesrämisestä. IIman Jumalan apua, varje-
Iusta ja johdatusta emme kestä emmekä menesty, emme
täällä emmeka siella. Kun vielä oli veisattu virrensä-
keistö, puhui rykmentinkomentaja. Tähän rapaan
muistelen hänen puhuneen:

- 
Eräs reservin upseeri, joka nyt myös kotiureraan,

oli sanonut turrrevansa itsensä ikäänkuin rintamakarkrr -

riksi, kun hän kesken sodan palaa koriseudulleen. Tuol -

Iaisin tunnoin ei kumminkaan kenenkään teistä, jotka
nyt kotirintamalle lähetetään, tarvitse täältä lähteä. En-
siksikin: te oletre verrattomalla kestävyydellä ja velvol-
lisuutenne tuntien suorittaneer tehtävänne täällä sota-
rintamalla. Toiseksi: teitä ei kotiuteta senrähden, errä
olisitte täällä käyneet rarpeertomiksi tai tulleet taistelu-

kelvottomiksi. Olettehan vielä miehuuden parhaassa

kunnossa olevia miehiä. Mutta kun nuoria ikäluokkia
on puolustusvoimain koulutuskeskuksista saapunut rin-
tamalle, ja kun kotiseuduillanne on miehisen työvoi-
man puure huutava, niin senvuoksi on ylipäällikkö käs-
kenyt kotiuttaa vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvat mie-
het. Ennestään tutut tehtävät odottavat nyt teitä maati-
loillanne ja työpaikoillanne. Niillä vastuuntuntoisesti
toimiessanne ja kaiken voimanne ja raitonne alttiiksi
pannen työskennellessänne on osuutenne isänmaan puo-
lustamisessa vähintäin yhtä arvokas, kuin se on ollut
palvellessanne täällä sotarintamalla. Kestävän aseveljey-
den hengessä olemme kaikin jatkuvasti taistelu- ja työ-
tovereita rakkaan isänmaamme menestykseksi.

Herkistynein mielin kuuntelimme rykmentinko-
mentajamme puhetta. Sen päätyttyä seurasi ylennyksiä
ja nimityksiä. Kuulinpa komentajan huutavan minun-
kin nimeni.

Herra Eversti! vastasin kuuluvasti.

- 
Ylennän teidät kersantiksi.

Seuraavana aamuna "vanhat" lähtivät. Meidät marssi-
tettiin Kuokkalasta peräti Raivolaan asti. Siellä saimme
nousta junaan, ennestään hyvin tuttuihin "härkävaunui-

hin". Junaan Iiitettiin myös ilmatoriunta-aseistuksella
varustettu vaunu. Ja sitten juna lähti...

Siihen minun silloiset sotapolkuni päättyivät. D
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SAHKOISET KANTAPAATEUYT
Maailmankuulu lääkäri ia luonnontutkiie LUIGI
GALVANI tot€si jo parisataa vuotta sitten, että
metallien välisillä alhaisilla sähkövirroilla on merki-
tystä ihmisen lihastoimintoihin.
Tämän vanhan keksinnön perusteella amerikka-
laiset lääkärit ovat kehittäneet kenkiin laitettavat
metallilevyt, jotka suorastaan yllättävällä tavalla
ovat auttaneet kymmeniä tuhansia ihmisiä särky-
vaivoistaan. Tällaisia vaivoja ovat mm. reumalis-
mi, niveltulehdus, hermostovaivat ia nåihin liittyvåt
sairaudet.
Sinkkilevy toisen ia kuparilew toisen kenkånne
kantapäähän liimattuna voi todella auttaa Teitäkin

Lukuiset suomalaiset ovat jo myöskin saaneet
avun. Tässä muutamia todistuksia.
"...kyllä ne ovat olleet hyvät. Olemme mieheni
kanssa pitäneet niitä molemmat. Miehelläni on

vaikea niveltulehdus ialoissa ja käsisså. Tilaamme 2 paria lisää." M. N., Yläne.
"Mieheni sanoi, että kesti 2 päivää kun helpotti selkäsärky. Tilaan 3 paria lisää."
1.T., Kivijärvi.
"...kiilos suuresta avusta, sain reumaani ia jalkoihini avun. 'lllaan 1 parin lisää."
E. T., Maunula.
"Levyt ovat auttaneet minua niin paljon ettå voin io kävellä. Olin melkein liikun-
takyvytön. Paljon kiitoksia ja menestystä §ölle." V. N., Jyväskylä.
"Olen suuresti kiitollinen kantapäälapuista, joiden ansiosta iaksan lähleä illalla-
kin liikkeelle, eikä tarvilse yöllä herätä jalkoien särkyyn." A. R., Kouvola.
"Niskani on paran'!unut ia ialkanihn ovat aika hyvässä kunnossa nåiden lewien
ansiosta. Ne ovat auttaneet suuresti nivelvaivoissani." M. H., Pattiioki kk.
"Minulla oli jalat niin huonossa kunnossa, että en voinut kävellä kuin keppilöitten
avulla ja kävely oli tuskallista. Käylettyäni lewä I kk niin kipu lakkasi enkä enäå
tarvitse keppiä kävellessäni. Tilaan 3 paria lisää tuttavilleni, ioitten kokemukset
oval myös olleet myönteisiä." J. L. 78 v., Tohmajärvi.

Parhaisiin tuloksiin ovat päässeet ne, iotka käyttävät levylä kaikissa k€n-
gissään.

Saatavana ainoaslaan postitilauksena. Hinta 16,- pari + Postik.3:50.

SOMNUS OY, zoroorurku 10, Pitkämäentie 13 Kr
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Kaunista kauko-Karlalaa, pieni keidas suuren erämaan keskessä, oispa
soma suksea suiutella, lylyä lykkiellä...

...eikö totta, veljet Vilmusenaho, Korhonen, Pakanen,
Karppinen ja monet, moner muut aseveikot Arinan an-
kealta päivältä 14.1.1944 ollutkin päivä tuon kuvassa
rauhaa ääriinsä asti huokuvan Nuokkijärven rantamalla!
Mielinpä muistella mennyttä kanssanne veljet, ken teis-
tä vierelläni silloin kulkeneista vielä nyt, kolmen vuosi-
kymmen noista ajoista mentyä taipaleella olette.

Sehän oli marraskuun alkupäiv1å -43, kun iltahämys-
sä, pirkäisen päivän räntäsateessa rämmittyämme
Tsirkka-Kemin varrta asetuimme taloksi tuolle
Nuokkijärven ja Uimosenjärven kannakselle. IIJF. ,2

- 
Seitamon patalfoona orti tuolloin vastuulleen erä-

maakenttävartioketjun Arkusta Arinaan, tarkemmin
sanoen Selinheimon, näin aseveljien kesken "Elinkei-
non", 1./JR 12 komppanian asettuessa joukkueen vah-
vuisina kenttävartioina noille Karjalan miehen erille ja
apajille. Meidän osaksemme ruli pohjoisin vartio, joka
oli samalla saumavartio naapurilohkolle, Uhtuan suun-
nalle. Suuren suuri ei "hovimme", joka nimeltään oli
ARINA, ollut tiluksiltaan. Vaikeahkoa on tukikoh-
taamme neliöissä rai .hehtaareissa mittailla, mutta ken
on matkassa noilla perukoilla ollut, ymmärtää, kun sa-

non, että "tilustemme rajaa oli paras katsoa pilvistä!".
Itse tukikohta, jossa tupamme ja tuliasemamme sijait-
sivat, tuskin täyttä hehtaaria tuolla kannaksella kasitti-
vät. Paikkana, los sitä noin erämiehenä katseleisi, Arina
oli todella keidas. Peurat polkivat Nuokkijärven ranta-
milla ja !äillä, kala kävi pilkkiin Uimosellakin ja hiih-
tomaasto oli mitä mainioin. Toisin oli kuitenkin tark-
kailumme tulos tulomme seuraavana aamuna oloamme
ja eloamme tutkisteltuamme: Puhe ruliasemisra oli
enemmänkin terminologiaa kuin todellisuutta. Kk-pe-
säke oli varsinaisesti ainoa, jota voi kelpoisaksi sanoa.
Ampumahautaa olivat edeltäjämme kokeneet kangeta
jäiseen kamaraan ionkinverran, mutta "kusiuraksi" se

Alarieston Veikon sanonnan mukaan paremminkin kä-
vi. Oletettuun painopistesuuntaan oli kyhäilty voi-
mien, halun ja ilmeisesti myös materiaalin puutteesta
kertovan mitan verran piikkilankaestettä, iottei vanja
aivan naarmuitta olisi tanhualle tullut, milloin sitä
yrittämään tohtisi. Maastollisesti sitävastoin Arina oli
puolustukselle edullinen: Nyppylä kohosi molempien
järvien, erikoisesti Nuokkiiärven suunnalta melkoises-
ti, rinne oli eduksemme. Äsken jo mainitsemani oletet-
tu painopistesuunta, koillisen suunta sitävastoin oli
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mahdolliselle "sisäänpyrkijälle" varsin edullista tasa-
maa-männikköä.

Näihin puitteisiin siis taloksi vain. Tupasia olikin
pari, kolmatta oli alettu edeltäjämme toimesta rakentaa
ja me sen kiireen vilkkaa valmiiksi puuhasimme, jotta
tupaantuliaiset jo pikkuioulun tietämissä tapahtuivat.
Emmehän me kartanoita kaivanneetkaan, tarvinneet-
kaan, meitähän oli vaio 26 miestä ja lisänä "perukaluna"
jäänyt 4-miehinen tykistön radiopoppoo värkkeineen.
Pakasen Lassille, tuolle kuivaniemeläiselle ketterälle,
joka ei erikoisemmin tilapäisestä kokinvirastaan Arinas-
sa ilahtunut, prykäsimme riu'uista keittokatoksen, jossa

niin Lassi kuin poriseva patakin saivat ainakin tuulen-
suoian, tuskinpa muuta. Muonavarasto sai siiansa ka-
toksen kupeessa. Siinäpä se omiltamme säilyikin, sillä
meidän poppoomme ei tuntenut "nyysiföitä" huolimatta
siirä, että joskus, eikä niin joskuskaan, näpit saattoivat
syyhyä sissimuonapakkauksiin, joita varastomme suu-
relra osin käsitti. Tässäkin suhteessa toteutimme tapaa
"yhdess' siell' kaikki iaettiin, vieläpä Vaakunatkin" 

-ajatus oli vanha, muotoilu päivänkohtaista, mitä esim.
vaakunoihin tulee. Keidas keitaalla, mikäli näitä sanoja
käytän, oli saunamme Nuokkiiärven rannalla. Alkujaan
se lie ollut jonkun Karjalan erämiehen, savotankävijän
tai kalamiehen kyly, mutta edeltäjämme olivat sitä suo-
malaistaneet ja me vuorostamme ehostamista iatkoim-
me, ios sitten ilmeisesti moninverroin kiuasta kiusa-
simmekin, sillä tapahan oli, jotta aina savusi ja mitäpä
hyvälle ravalle tuohtua, kun savut eivät vieraan silmille
yltäneet!

Siinäpä sitten joulua kohti suuremmitta soditta su-
juttelimme. Parantelimme asemiamme ja olojamme.
Kotiloma-joululoma askarrutti mieliä monenkin, mut-
ta vain harvoille se oli luvassa. Itse olin siinä onnellises-
sa asemassa, että olin lomastani varma 

- 
olin menossa

vihkilomalle, olihan jo aika minunkin, silloin 22-vuo-
tiaan sulhon sulkea tuokin lenkki! Muuten, muistatte-
kos pojat häälahjani hakua? Liekö ollut Tanskasen Aar-
ne, joka lupaili "peuranpyllyt" pitopöytään, kun "lutia
vihille viedään", mutta koko poppoo puuhaan yhtyi.
Pieleen oli puuha kuitenkin mennä, sillä syystä tai toi-
sesta ei niin peuran peuraakaan palkeillut pihoillamme
lomallelähtöäni edeltäneinä päivinä, kunnes oltiin jo
joulupäivässä 

- 
lomallelähtönihän piti tapahtua iuuri

aartona, mutta ikäväkseni ja koko porukkamme ikäväk-
si vs pataljoonankomentajamme ilkeyksissään 

- 
1|6[

on sanotrava niin tässä ja nyt kuin silloinkin suoraan 
-sai päähänsä panna meidät jouluaamuna, tavanmukai-
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M uonan täydennystä kantohevosilla
Tsirkka-Kemijoen varrella 1 943

sesta yhteydenottopäivästä poiketen, josta poikkeamas-
ta eivät Uhtuan suunnan miehet mitään tienneet, teke-
mään tuon 36 km mittaisen yhteydenottoreissun. Pisri-
pä silloin veljet rintaan 

- 
muisran sen silloisen sanai-

sen tulkintanikin, vaikka olikin jouluaamu! Paluumat-
kalla joulupäivän hämärissä kuitenkin kirkastui, niin
Tanskasella kuin minullakin: Peuranpyllyt saatiin, pa-
kattiin vanhaan, pahviseen markalaukkuuni ja niin mi-
nä häälahjoineni samaisena iltana matkaan kohri Sata-
kuntaa, jossa ilmeisen harvoin tavallisinakaan aikoina
hääpöydässä herkutellaan peuranpyllyllä 

- 
nytpä näin

tehtiin 31.12.43, siitä Teille pojat kiitokseni vieläkin!
Matkasinpa pirkaän noissa "rauhanomaisissa" muiste-

loissa, mutta puolustaudunpa vanhan sotilaan laulun
tapaan, miten "paljon jälkeen jäänyt on, mitä edessä on
sit' ei tiedä kenkään!" Enpä riennyt minäkään matkates-
sani taasen loppiaisaattoyönä hiihdellen nyt vereksenä
ukkomiehenä takaisin tutuille tuville Arinaan. Kun sit-
ten tammikuun 14. päivän aamuvarhaisella, odorelles-
samme ltn K:n kaukopartion paluuta pariviikkoiselta
reissultaan vihollisen selustasta Arinamme kautta, lä-
hettini, piskuinen Karppisen Väinö siinä viiden-kuu-
den välissä herätteli minua "vasraanorolle" hieman aa-
vistellen, mitä tuleman piti, ihmetteli, tuiisiko K:n
porukka omiensa pariin hiiviskellen, kuren nyt paino-
pistesuunnasta tulossa olevat tekevät, ei itselläni ollut
paljoakaan ihmettelyyn yaraa. Panin toimeen hiljaisen

herätyksen, kiirehdin kk-pesäkkeelle ja siitä vasemmal-
le olevan vartion luo, jonka rinnalle jo ennakolta tälle
paikalle määrätty ryhmäkin oli valumassa. Muut var-
tiot, mitä nyt 26:lla miehellä voitiin vahvistaa, olivat
myös valmiina ja syytä olikin:

Piikkilankaesreemme edustalle hiljaa kuin hiiret yös-
sä hiihti vitivalkoisissa lumipuvuissa, vastaavan'.,alkoi-
set kasvosucijat asuun kuuluen jne. vanja toisensa jäl-
keen. Odotimme, kuinka lähelle naapurimme ilmeises-
ti luullen täydelleen yllättävänsä meidät hiippailee en-
nen kuin tervetulotoivotukset puolin tai toisin ampais-
taan. Tämä rapahtui tasan klo 6.05. Silloin n. kolmi-
kymmenpäinen etujoukko rohkeasti ryntäsi ja ryömi es-
teellemme, silloin myös me heidät "vähemmäntervetul-
leeksi" toivotimme. Vanjat ymmärsivät meidät oikein,
vetäytyivär riikkisen, pulinoivatkin, mutta valmistau-
tuivat samalla uuteen ovenkolkutukseen. Jätin kersant-
ti Tanskasen paikalle pitämään huolta seuraavista tuli-
joista, kiiruhdin muille vartioille ja saman tien puheli-
meen ilmoittaakseni pataljoonaan alkaneesta aamuvoi-
mistelustamme. Nyt sain jo aavistusta enemmästäkin:
Puhelinyhteys katkesi juuri, kun olin sen saanut ia
muutaman sanan ehtinyt sanoa. Ryssä oli pimeän turvin
kiertänyr koko tiluksemme, sananmukaisesti olimme
saarroksissa. Kun puhelinyhteys oli poikki, yritimme
radiolla yhteyttä Tiiksaan, siis 14. D:n esikuntaan.
Saimmekin, mutta ei montakaan minuuttia, kun vanja
peilasi yrityksemme. Lähettiä ei voinut matkaan pistää,
olimmehan saarroksissa. Laukaukset ilmeisesti kuului-
vat naapurikenttävartioomme Arkkuun ja Askoon,
mutta eipä tässäkään kuulo ole tiedon väärti!

Vihollinen uudisti sisääntuloyrityksensä yhä uudel-
leen. Klo 10 mennessä se oli yrittämyt, yllättävää kyllä,
aina samasta paikasta, siis piikkilankaesteittemme lä-
vitse jo neljä kertaa, mutta Haloset, Kemppaiset, Ron-
kaiset ja muut kelpo veikkoni pitivät itsepintaisesti
päänsä: Etpähän tästä rule! Temmellys tiheni yllettäessä
puolipäivään. Itse saartorengas ympärillämme ei järven-
rantarinteitten suunnissa juuri kiristymään päässyt,
mutta sen tukalammaksi tilustemme hoidon teki meille
todelliset yllätystervehdykset ryssien taholta: He olivat
läpi korpien raahanneet paikalle keskiraskaat heitti-
mensä, joitten kranaatit aamutuimaan särkivät osan
kämpistämme ja mikä viheliäisintä tässä vaiheessa, pa-
tamme ja pannummekin, tuhosivat koko muonavaras-
tomme! Aamusaikat oli jäänyt juomatta, näkkileivän-
kannikoita lie ollut joillakin meistä taskuissaan tai lei-
pälaukuissaan, mikäli sen olivat olalleen ehtineet ottaa.
Päivä oli lisäksi pakkaspäivä - 34"C1 Olivatpahan siis
vastakkain sananmukaisesti kuuma ja kylmä, rinnak-
kain vilu ja nälkä. Nämä oli kuitenkin pakko unohtaa,
sillä jo puolipäivään edettäessä alkoi tilanteemme näyt-
tää todella tiukalta. Yhteydet olivat edelleen poikki.
Radistit kokivat yhtämittaa saada yhteyttä Tiiksaan,
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onnistuivatkin: Div. ilmoitti, että avuksemme on jo klo
7.30 lähetetty kapt. I:n komppania, samoin ilmoitet-
tiin, että Tiiksasta nousee lentokone pudottaakseen
meille muonaa ia ammuksia, joista alkoi jo enteillä pu-
laa. Toivorikkaina odottelimme luvattua apua niin
maasta kuin ilmasta, mutta turhaan! Kun apu ilmasta
viipyi, radistimme sitä vähin kokivat tiukatakin. En-
sinnä ei kone sääsuhteista johtuen päässytkään ilmaan,
ja kun se sitten tuli, sen lähetykset menivätkin naapu-
rille! Tämä harmitti, mutta sen ymmärsimme. Sitävas-
roin emme silloin emmekä tänä päivänäkään käsitä,
missä viipyi 7.)0 apuun lähetetty, jo aiemmin pop-
poollemme "kapteeniutraan" osoittanut kapt. I:n
komppania, sillä matkaa pataljoonasta oli vain n. 17

km! Olipahan Nortamon tapaan näin jälestäpäin sanoen
"harmi harmiks'...", murra harmin kestoaika tuli pi-
temmäksi: Ryssä kiihdytti kranaatinheitintultaan, ti-
luksemme ja metsämme ryvettyivät ja "turvallisuus" al-
koi käydä epävarmaakin epävarmemmaksi. Vanjan yri-
tykset päästä sisään saimme kuitenkin kerta toisensa
jälkeen tor jutuiksi. Tor junnassa oli pelattava kuin
shakkilaudalla: 26 miehestä oli aina juoksutettava :
ryömitettävä painopistesuuntaan iskuryhmä, oli iätettä-
vä muut kohdat,yksittäisvartioille! Puolipäiviin kestim-
me näin, Luojan kiitos olimme kuin ihmeen kautta
säästyneet myös omilra rappioilramme, vain Eino Jänt-
ti, pirkäaikainen, uskollinen ja urhea aseveikkomme oli
siihen mennessä haavoittunut käsivarteensa.

Juuri siinä kahdentoista tienoilla tuli vierelleni Iä-
hettini Nuutisen Matti, Keiteleen poikia ja sittemmin
ilmeisesti rakkautensa Keiteleen lesken aviosiippa ja sa-

noi minua huudettavan Nuokkijärveä ja Uimosenjärveä
yhdistävän puron toiselta rannalta. Oletin, että siellä
huutelivat apuun yriträvän oman porukan miehet.
Käyskelin Matin kanssa kuulo- ja tyhmästi kylläkin,
myös näköetäisyydelle tuohon suuntaan. Todella siellä
kysyttiin: "Onko Rimpinen paikalla?". Vastasin oleva-
ni. Edelleen kysyttiin: "Onko siellä Saunaiärven poi-
kia?". Vastasin jälleen "Kyllä", sillä olimme ennen sa-

vottaanlähtöä olleet Kuhmon Saunajärvellä korpivarus-
kunnassa. Enempää ei kyselty, tuskinpa olisin vastan-
nutkaan, sillä samassa räsähti räjähtävä luoti sivuten va-
senta turkinhihaani sitä hivenen kärventäen, osumatta
myöskään pahemmin Nuutiseen, joka seisoi vierelläni.
Kysymykset ja laukaus antoivat meille kuitenkin tie-
don: Vastassamme on suomea puhuvia vanioja. Totea-
mus ei ollut meille uusi, olimmehan tähän tottuneet di-
v:n kaukopartioreissuillamme v:sta 1942 lähtien.

Päivä alkoi kallistua ehtoota kohti. Tilanne jatkui
pienin tauoin venäläisten yrittäessä pihallemme. Kah-
deksan kertaa olimme sen yritykset torjuneet klo 14

mennessä, mutta nyt alkoi minua tilanteen kehittymi-
nen ei vain askarruttaa, vaan pelottaa. Ei pelko minulle
sen paremmin kuin kenellekään tosi paikoissa mukana
olleille ollut vierasta, joka toisin väittää, hän valehtelee
tai ei sitten ole matkassa ollutkaan. Nyt täällä Arinassa
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Kovan kohdallaan 14. 1. 44
kokenut Arinan isäntäväki

"Tuolta ne yrittivät", sanoi kirioittaja. Arinan päällikkö

Moyhentynyr trluksemme" 14.1.44

piskuisen joukkoni keskessä, itse nuorena, kuten
useimmat pojistanikin, tuo tunne oli ennenkokematon-
ta: Tilanne: Olimme saarroksissa, paljonko oli saartaiia,
siitä ei meillä ollut tietoa, yhteytemme olivat armotto-
masti poikki, apua ei tule, saarrostuksesta murtautumi-
nen on enemmän kuin riskaapelia, miehet väsyvät, ilta
ja pimeä tulee, ryssä tuntuu yrittävän sitkeästi ja 

-meiltä loppuvat patruunat! Kiersin vitjaa mies miehel-
tä, tarkistin patruunamäärän, todettuani sen olematto-



muuden,lkäskin jakaa patruunar tasan miesten kesken,
kiväärimiehille tuli 23 per mies ja kp-miehille 3 lipasta
parhaalle. Siinä meidän patruunamme klo 15 aikaan.
Ryssähän oli kranaateillaan jo aamusella hävittänyt pat-
ruunavarastomme. Olin unohtaa "salaisen aseemme" 

-meillä oli luvatta hallussamme joskus joltakin vanjalta
vasralahjaksi otertu "pikkunaku", venäläinen 45 mm
pienoisheitin ia siihen peräti 5 kranaartia!

Mieliala pojilla oli hyvä edelleen. Olimme selviyty-
neet ilman omia lisätappioita, luotimme selviämämme,
odotimme apua ine. mutta ilmeisesti jokainen meistä
oli myöskin tietoinen, mihin tilanne on menossa. Istah-
din yksinäni hiljaisen pari minuuttisen ja mietin, mitä
tehdä. Nämä kelpo poiar ovar minun vastuullani, olem-

Lumipukuinen venäläisten partio

\---
me 1,hra. Aikaa ei ollut hukatravana, ryssä yrirri jälleen.
Yritys jäi taaskin yritykseksi, sen ja aikaisempien yri-
tystensä menetyksiä, kaatuneiraan ja haavoirruneitaan,

ioita näkemämme mukaan oli melkoisesti, ryssä koki
hoidella, "vedellä" pois edestämme, ammuskelua riitti
harvakseen jatkuvasti. Nyt minun oli tehtävä ratkaisu-
ni. Menin rinnallani niin monet kovat kokeneen Aarne
Tanskasen luo hänen lumipoteroonsa, vedin matkaani
Korhosen Simon, jonka vakaisuus oli monasti matkassa
mittavuutensa osoittanut ja saimme vielä seuraksemme
Vilmusenahon, tuon kestävän miehen ja aseveljen. To-
tesin ja totesimme tilanteen, harkitsimme ratkaisua.
Ratkaisumme oli kova, mutta ainoa. Vaihtoehroja em-
me harkinneet. Nyt oli tehtävänani antaa vaikein käs-
ky, minkä milloinkaan olin jourunur antamaan: Läksin
kiertämään porerovitjaa mies mieheltä, aseveikko ase-
veikolta. Ei ollut aikaa selitellä tilannetta liiemmä,
vaan oli käytävä suoraan asiaan: "Aseveikko, riedät,
missä tilanteessa olemme. Vangiksi emme anraudu.
Viimeinen patruuna on irseäsi tai aseveikkoasi varren.
Menemme yhdessä. Tuohon käteen 

- 
hyvaksytko?"

Muistathan aseveikko, puristimme lyhyeen, mutta sa-
noitta kestävän vel jeslupauksen toisillemme antaen,
käträ käteen. Sitä valaa, sitä lupausta en unohda. Se si-
netöi sen asevelieyden, ionka olimme kokeneet ja it-

,/
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seemme saaneet matkallamme, ioka useimman meidän
kohdallamme alkoi yhdessä 14. D:n l./JR 31 kärki-
joukkueena ylittäessämme vanhan valtakunnan rafan
Kuhmon (sqsiy2xss-Lehtovaara-suunnassa 3.7.41
klo 5. 17!

Lupaus oli annettu, tuli iatkui hämärän edetessä har-
vempana. Vanja oli suhteellisen hiljaa, mutta meistä
tuo hilfaisuus enteili pahinta. Kiersin vitjaa mies mie-
heltä. Keskustelumme ei ollut monisanaista, mutta yh-
denkään kanssa se ei ollut lohdutonta. Koin sen miehi-
senä hiljentymisenä, iota ei voinut sanat parantaa, te-
hostaa, eivät myöskään vihollisen luodit muuksi muut-
taa. Vaikein tapaaminen oli minulla Sinun kanssasi,
Onni G, aseveikko, loka juuri joukkoomme tulleena
jouduir kokemattomimpana meistä kovan valasi reke-
mään. Olit kääriytyneenä mantteliisi, kiväärisi oli pol-
viesi välissä, kun hiljaa pää painuksissa itkit. En kysy-
nyt, miksi itket, kyynel oli itsellänikin, mutta keskus-
telumme selvitti, että olit äitisi ainoa poika, joka nyt
joutunet !ättämään äitisi hyvästiä sanomatta yksinäistä-
kin yksinäisemmäksi. Olimme melkoisesti samassa ti-
lanreessa, minuakin oli tähän asti palaavaksi odottanut
lähinnä vanha äitini, nyt minua odotti myös nuorikko-
ni. Kyynelet kummankin poskillamme saivat olla, ne
jäivät, kun sanattomina puristimme uudelleen käsiäm-
me, lupauksemme oli saanut edelleen kestävyyttä!

Juuri samoilla hetkillä, kun keskustelumme kanssasi
päättyi, tuli Nuutisen Matti iälleen hakemaan minua
sanoen minua kysellyn taaskin, mutta nyt saunamme
suunnasta, siis vastakkaiselta puolelta. Läksin ryömi-
mään sinne suuntaan, kuulin parikin kertaa, mutta epä-
selvästi mainittavan etunimeäni. Nyt olin varovainen.
Kuuntelin vielä tovin, ääni kuului nyt selvemmin, se

kysyi minua nimeltäni. Olin tuntevinani äänen ja vasta-
sin, joskin samalla kohotin pistooliani ollakseni valmis
vastaamaan sukunimitiedusteluun. Moista vastausta ei
minun rarvinnut ar.taa, sillä sieltä lumen sisästä ryömii
puolipolvin Laukan Elias, tuo ikuinen, rehti Ellu! Minä
en ollut uskoa silmiäni, vaan eipä ollut nyt aikaa tuon
uskon vahvistamiseen. Oli kiireesti jaettava pojille ne
patruunat ja kp-lippaat, jotka Ellu itsensä niillä vyöt-
räen roi tullessaan. Tuliaiset olivat suurenmoiset sekä

merkitykseltään että määrältään yhden miehen tuomi-
na! Oli kuin uutta uskoakin olisimme saaneet. Kun ja-

ko oli suoritettu, kuulin Laukalta, mistä ja miten hän
oli tullut: Kun kapt. I ei ollut edennyt avuksemme,
vaan oli jo puolilta päivin jäänyt "tunnustelemaan" n.
kahden km etäisyydelle meistä ja vannottanut hiljai-
suurra, olivat mm. pari hyvää upseeritoveriani ja myös
Laukka, silloinen korpraali, ensin vaatineet avuksiläh-
töä ia sitten sitä pyytäneet, vaan kun se ei herra I:lle
käynyt, niin ei käynyt. Silloin Laukka "karkasi" 

-omin nokkinsa tuo poika lumessa ryömien tuli tuon pa-
rikilometrisen, tarkkaili saartoketjun heikkoa kohtaa ia
todettuaan sen olevan juuri saunarannassamme, ryömi
sitä tierä heti hämärän vähänkään antaessa apua, siitä si-
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sään ia avuksemme. Uroteko 
- 

sanon tänäänkin ja mi-
ka olikaan teon vaikutus ruona päivänä ja hetkenä Ari-
nan miehille!

Kello ehti jonkinverran yli 17, kun vanja fälleen lii-
kehti, mutta tuntui kuin terä olisi poissa. Torjuttuam-
me iälleen kuluikin sitten runsas tunti seuraavaan tii-
mellykseen, joka päättyi aikaisempaan tapaan: Pääsy-
lippu ei ryssille hellinnyt, murta hintana menettivär
muutamia pyrkiiöistä! Hämärä verhosi rienoon, hiljai-
suus tuntui kuin räydentyvän siitä. Eri puolilta saarto-
rengastamme kuului pulinaa, laukaus silloin tällöin ja

painopistesuunnassa, jonka jo luulimme vanjankin riit-
tävän kestäväksi todenneen, alkoi liikehtiminen pahaa
enteilevästi lisääntyä. Tasan klo 20.30 räsähti: Kranaat-
teja tuli perä perää ja yhr'aikaa, pulina lisäänryi ja tote-
sinkin käskynluonreisesri pojilleni: Nyt se tulee, muma
ei anneta periksi! Ryminää kesti n. kymmenisen mi-
nuuttia ja sitten tuli täydellistäkin täydellisempi hiliai-
suus. Jos olimme yllätetyt aamusella, nyt oli yllätys to-
dellinen: Ryssä veräänryi! Olimme pelastuneet mel-
keinpä naarmuitta! Kaikki runtui uskomarromalta. Ap-
rikointiin ei kuitenkaan näissä merkeissä ollut aikaa ei-
kä varaa, vania on yllätyksissäänkin yllätyksellinen, sen

olimme oppineet. Varmistimme vartiointiamme, odo-
timme. Odotuksemme täyttyikin, mutta omien tahol-
ta: Nyt hiihtää kapt. I:n komppania uljaasti parijonossa
tiluksemme keskelle, J<apr. I ilmoittaa ottavansa tuki-
kohdan päällikkyyden ja määräsi meidät jälittämään pe-
rääntyvää vihollistal Nyt oli mitrani täysi. Nähdessäni
omat poikani nälkäisinä, kovan päivän kesräneinä ha-
puilevan pimeässä leipäreppu jaan ersien saadakseen

SA-kuta

suuhunsa jotain, tekivät kapr. I:n komppanian pojat lu-
valla nuotiot tukikohtamme pihalle, keittelivät saik-
kaansa ja meidät määrättiin jälittämään! Koetin ensin
asiallisesti keskustella kapt. I:n kanssa mielestäni luon-
nottomuudesta, jonka hän mahtikäskyllään aikaansai,
mutra kun totesin, että on turhaa aseveikon puhua so-
raurholle, ilmoitin hänelle lähteväni muutaman va-
paaehtoisen kanssa jälittämään. Mukaani lähti teistä
aseveljet, Tanskanen, Korhonen ja joitakin muita reh-
tejä, uskollisia ja niin kierrättelimme etääntyvän vanian
jälillä nelisen tuntia, mutta eipähän meidän jälitykses-
tämme muuta hyötyä ollut kuin todeta menneen sen,
mikä menemään oli lähtenyt. Palasimme tukikohtaam-
me, olimme väsyneitä, mutra piristyimme, kun kapt. I
ilmoitti palaavansa poppoonsa kanssa aamuiselle asuin-
paikalleen.

Olimme taas isäntinä kartanollamme. Juttu ei juuri
luistanut, ei siksi, etteikö iuurta sille olisi ollut, vaan
siksi, että päivä oli ollut kovimpia kohdallamme. Sa-

nonnallani painotan erikoisesti sen henkistä kovuutta.
Omalle kohdalleni ei toista ollut sattunut eikä ole sat-
tunut sen koommin. Siksi tuo 14.1.44 on minulle ja
jokaiselle joukkoni miehelle erikoinen. Yö oli vaihtu-
massa jo aamuun. Pojat torkkuivat niin vartiossa kuin
puolirikkinäisten tupiensa nurkissakin. Olin antanut
ehdotroman kiellon mennä esim. kokardimetsäsryk-
seen, mikä oli melkoisen tavanmukaista tappelusten
jälkeen vieläkin. Istuin siinä omassa kämpän nurkassani
Laukan Ellun ja erään toisen veikon kanssa. Mietiske-
limme tapahtunutta ia saimmepa päähämme rikkoa itse
antamaani kieltoa: Ilmoitin vartioille meneväni etu-
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maastoon tarkasrelemaan päivän iälkiä. Menin mainit-
tujen kavereitten kanssa ja näky piskuisen piikkilan-
kaesteemme edustalla oli lohduton: Vihollisen kaaru-
neitten röykkiö kertoi päivän tiimellyksestä melkoisin
luvuin, tarkkaan emme kaatuneita laskeneet, emme sitä
olisi tällöin voineet tehdäkään, murra kolminumeroi-
nen oli tuo määrä, kun inventaario aikanaan pidetiin.
Yöllä oli saranut hiljakselleen lunra, joka peitti vaip-
paansa nuo kaaruneet. Yhden selässä lumi kuitenkin oli
sulanur. Tämä ilmaisi hänen olevan elossa. Nostimme
miehen, melkoinen muuren mitaltaan, pysryyn, tote-
simme hänen olevan verissään ja ilmeisen pahoin haa-
voittuneen oikeaan olkaansa, mirä haavoittumisen ai-
heutramaa kärsimystä vielä oli pakkassäässä ilman apua
viruminen lisännyt. Saatuamme miehen ylös, häneltä
tuli kuin pyssyn suusra ja selvällä suomenkielellä kysy-
mys: "Onko siellä venäläisiä?" Vastasin "Ei ole." Sen
koomin ei mies tavuakaan suomea puhunut! Veimme
miehen kämppääni ja asetimme hänet paareille kämpän
lattialle. Lääkinrämieheni Mustonen tarkasri miehen
haavat, siroi, mikä sidottavissa oli ja nyr minun piti
kuulustella tuota loppuunväsynyttä miestä. Otin sa-
malla heti radioyhteyden divisioonaan, ilmoitin vangis-
tamme ja hänen rilastaan. Sain määräyksen aloittaa
kuulustelur, meillähän oli kenrtävartiossa venäjänkie-
lentaitoinen henkilö markassamme, ja kun kerroin mie-
hen huonosra kunnosra, sain myös määräyksen pitää hä-
net hengissä, vaikka olisi pisrettävä korkki joka rei-
kään. Edelleen ilmoitti "Paukku", div. tiedustelu-up-
seeri, että heti lähree vankia hakemaan Tiiksaan lento-
kone lääkäri mukanaan. No, kuulustelimme, minkä
kuulustelimme elikka, minkä mies jaksoi kertoa. Suo-
mea ei sanaakaan, vaikka sitä häneltä odorimme. Kes-
ken kuulusteluamme mies nukahri, olimme anraneet
hänelle kipua Iieventäviä lääkkeitä jne. Samalla kuuluu
ulkoa yhr'äkkiä kranaatinräjähdys! Kaksi joukkoni nuo-
rimmista olivat varoiruksesta huolimatta menneeE em.
kaatuneitten si jaintipaikoille, eri kohdille kylläkin kuin
minä yöllä. Ryssä oli tapansa mukaan miinoittanut jäl-
kensä ja varomarromuus kostautui ikävällä ravalla. Toi-
selta miehistäni menivät molemmat jalat polven koh-
dalta taivaan tuuliin. Kämppäni "sairasriloissa" tuli ah-
dasta. Lääkintämieheni anroi ensiavun ja samassa tuli
luvattu lentokonekin ja lääkäri. Viimemainitulla, ken
hän oli, sitä en parhaalla tahdollanikaan muista, nuori,
ilmeisesti vielä lääket.kand. hän oli, oli määräys tuoda
vangiksi saatu, vaikeasti haavoitrunur vanja kiireen
vilkkaa Tiiksaan. Nyt oli oma poikamme samassa tilas-
sa. Lääkäri piti kiinni käskystään, minä vaadin oman
poikamme pikakuljetukseen. Riitamme päättyi minun
voittooni, molemmat saatiin melkoisen nopeasti Tiik-
san kenttäsairaalaan, jossa oma poikamme kuoli 10.30,
mutta vankimme eli iltaan 23.OO. Päivän mittaan hänet
kuulusteltiin tarkoin. Kuulruani hänen kertomisraan,
ihmettelyni, yllätykseni oli entisräkin suurempi: Meitä
oli piiriträmässä n. 1200-miehinen hiihtoprikaari kah-

den everstiluutnantin komennossa. Joukko oli siis eri-
koisioukkoa. Se oli harioitellut ennen tuloaan meille-
päin Arinan valtausta kaksi kuukautta. Paljon muura-
kin vanki oli kertonur, murra tämä riitti minulle totea-
maan: Jos ryssä olisi tiennyr, montako suomalaista Ari-
nassa oli, se olisi tullut sisään, kuin myös: Mitä olisim-
me me 26 miestä rehneet, jos olisimme tienneet meitä
saartavien määrän! Pelastumisemme oli ihme. Kenelle
siitä kiitos kuuluu, ei ole minun asiani vastara. Ainoa,
mitä haluan tehdä nyt, niin kuin tein silloinkin: Puris-
tan jokaisen vierelläni seisseen aseveikon käträ. Tie-
dämme itse kukin, mitä se kädenpuristus meille mer-
kitsee. Teemme myös yhdessä nyt niin kuin silloinkin,
kun hiljaisuus meidät vapautri: Tunnustamme, errem-
me me taistelleet yksin, meitä varjeli, meidät vahvisti,
meidät pelasti Hän, joka oli kanssamme, ei vain vaa-
rauskon synnyttämänä, vaan ikuisena Varielilana.

Tällainen oli päivä, 14.1.44 Arinassa. Muistelusta,
mutta sen arvollista. Kohdallamme kovimpia, eikö
niin, aseveljet Arinasra ja monilta muilra koertelemus-
ten päiviltä. tr

Jääkärimitali
Jääkärimitalin on lyöttänyt Jääkäripatalioooa 27 :n

Perinneyhdistys ry, fonka tarkoituksena on antaa oi-
keita tietoia iääkäriliikkeestä, vaalia sen henkistä pe-
rintöä ia tukea puutteessa olevia iääkäreitä ia heidän
omaisiaan.

Tompakkimitalin on muovannur iääkärikapteeni,
professori Lauri Leppänen. Se on halkaisijaltaan
70 mm, yksipuolinen ia sen hinta on )O mk * lähe-
tyskulut.

Tilaukset pyydetään iättämään Perinneyhdisryksen
sihteerille rouva Hilppa Apajalahdelle, os. Nelläs lin-
ia 18 A 4, OO53O Helsinki 53, puh. 7)5953 tai iää-
käriliiton kansliaan rouva Sylvi Aulalle, os. Pohjois-
ranta 20 A, 00170 Helsinki 17, puh. 664009.
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Kansa taisteli 
- 

miehet kertovat -lehden kertomukset
saivat allekirioittaneenkin tässä nyt muistelemaan erästä
synrymäpäiväänsä syksyllä 1944 Toroion taisteluiden
aikaan.

Allekirjoittanut kuului JR 53:n 1. komppaniaan.
Yksikköämme oli täydennetty jo Kannaksen taistelui-
den jälkeen ja Oulussa lisää niin, että meitä oli varsin
täysi komppania. Seurasimme JR 11:ta perässä laivalla
Oulusta Tornion Röytän satamaan ja edelleen Tornion
kaupungin valtauksen jälkeen rautatien ja maantien
suunnassa Kemiin päin noin 3 km, iosta meidän tuli
lähteä mukaan ajamaao saksalaista pois Suomen maan
kamaralta. Tämä syntymäpäivätarinani alkaa siitä loka-
kuun 3. päivän iltapäivästä, kun olimme koulutuskes-
kusmaisesti ryhm ittäytymässä yksikkönä eråällå pienel -
lä peltoaukealla radan varressa hyökkäykseen. Eversti-
luutnantti Halsti, joka johti näitä sotatoimia, oli saanut
ulkomaalaisia sotakirjeenvaihtajia vieraikseen ja tuonut
heidät filmaamaan mm. näitä lähtöaikeita. Siitä kai
johtui tämä mainittu näytös siinä pellolla. Kerrottiin
noita kuvia sittemmin olleenkin mm. englantilaisissa
päivälehdissä. Muistelen myöhemmin lukeneeni Suo-
men Kuvalehden numerosta 42 vuodelta 1944 nimim.
Alin tarinan "[Jutisnälkää ja ruudinsavua". Kirjoitus si-
vuaa tätä tapahtumaa, ja siinä kerrottiin mm. erään kir-
jeenvaihtajan tunnustaneen ensi kertaa elämässään ru-
koilleensa henkiriepunsa puolesta. Nämä ulkomaalaiset
kirjeenvaihtajat välittivät siis tietoja uusista muuttu-
neista vaiheista Suomen sodassa, ja tarinoittensa vahvis-
tamiseksi he meitäkin kuvasivat. Everstiluutnanrti
Halsti piirtelee siinä ratapenkereen hiekkaan karttaa ti-
lanteesta ja aikeistaan, kun tuleekin edestä tieto, että
sakemanni on ryhtynyt hyokkaamaän ja aikoo aiaa mei-
dät pois ja raivata tien Tornion läpi pohioista kohti.
Muistelen edessämme olleen arvioni mukaan noin 200
metrin levyisen metsäkaistaleen ja sen takana noin 100
metrin levyisen peltoaukean, jossa oli puimatonta ohraa
seipäillä kuivumassa. Sitten puro ja sen takana taas pel-
toja ja taloja rakennuksineen. Menimme ketjuun puron
Tornion puoleisen peltoaukean laitaan metsän reunaan
odottamaan, mitä tuleman piti. Tämähän merkitsi
meille uutta vihollista, uutta sotaa ja muistaa sen tun-
teen 

- 
kun oli saanut välillä jo rauhan oloakin maistaa

- 
s11[ oliko meidät kirottu. Ehti siinä kuitenkin aika

kulua, ilta pimeni ja tuli yö. Meillä "li siinä aikaa hie-
man kaivautua ja suojautua yön mittaan. JR 11:n mie-
het pääsivät vetäytymään ketjumme läpi, kun se synry-
mäpäivä 4.10. alkoi valjeta. Emme aavisraneet, että eh-
tisimme sinä päivänä olla motissa sakemannien seassa ja

nähdä erään pommitusnäytelmän tietääkseni tyhjään
metsäsaarekkeeseen, ennenkuin oltiin illassa. Aamun
valjetessa sakemannin tykistö ja kranaatinheittimet al-
koivat pehmittää asemiamme. Tähän koettivat omat
varsin niukat aseemme vastata. Muistan siinä kohdal-
tamme heittimen tulta johtaneemme mies mieheltä
kuiskaamalla erääseen perunakellariin, jossa komppa-
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nian päällikön potero oli ja josta oli edelleen tapsiyhteys
tuliasemaan. Siinä meni aina aikaa, ennenkuin saatiin
uusi suunta annetuksi. Kävikin niin, että sakemannien
nopea haarukointi tuotti tuloksen ja vaimensi tuliase-
mamme 4 tai 5 kranaatin jälkeen. Kun porukkamme oli
rautatien ja maantien välissä, muistelen, että turvak-
semme oli tuotu panssarikauhu, mutta sen kohtalo oli
kohta perään samanlainen. Saksalaisten pienet hyök-
käysvaunut tulivat aamulla tulituksen aikana puron yli,
ja ajelivat edestakaisin puron vartta ampuen asemiam-
me. Kun nämä kauhun pojat saivat ensimmäisellä lau-
kauksellaan yhden niistä tuleen ja pysähtymään, oli toi-
sesta sakemannin vaunusta tämä kauhumme kohta ha-
vaittu ja vaiennettu. Maantien meren puolelta saatiin
kuulla meikäläisten perääntyvän, mutta emme tätä vie-
lä räysin uskoneet. Kuitenkin siitä suunnasta alkoi kuu-
Iua sakemannien komentosanoja, mutta me vielä odo-
rimme. Pojistamme oli jo moni haavoittunut kranaatti-
tulesta, fa heitä yritettiin auttaa. Oli kai kohta puolen-

PAAVO JUNTTILA



3.D:n

Joukot oval saapuneel Röyttään

loukkola lastataan larvaan Oulussa

päivän aika, kun tuli tieto sakemannien läpimurrosta
vasemmalla rautatien pohjoispuolella. Tähän uuriseen
vänrikki Raita, joka toimi joukkueemme johtajana, ja

tulenjohtovänskä krh:sta reagoivar niin, että meisrä oli
koottava vastaiskuporukka. Pianhan nuo 12 poikaa sii-
nä koottiinkin heidän Iisäkseen, kun ei ollut konepis-
tooleita enempää. Meille kuudelle paikalle jäävälle an-
nettiin aseeksi kiväärit ja ohjeeksi, eträ läherti ruo rie-
don myöhemmistä toimenpiteisrä. Meidän tuli nyr
puolustautua kivääreillä paikallamme. Kuuluikin kohta
sieltä vasemmalta rätinää, joka pian vaimeni. Alkoi aa-

vistus pahimmasta, kun lähettiä ei kuulunut, eikä
muutakaan tietoa. Siinä tuli jo kohhoiltua, errä kuinka-
Raskaan heittimen kranaatteja
odottamassa putkeen pääsyä

han meidän poikien nyr käy, mutra eräs kaveri, täyden-
nyksenä Kannakselta tullut, kutsuimme sitä l-Ioistin-
giksi (hän kun oli aikaisemmin korttipelissä pyytäes-
sään lisäkorttia rahtonut hoistinkia 

- 
siitä nimi) rau-

hoitti minuakin, joka olin saanut tehtävän toimia "van-
himpana" tässä tilanteessa, että "ruukas ne ennen lähetit
liikkua, odotellaan nyt vielä". Meitä oli siinä pelkää-
mässä neljä nuorempaa ja nämä kaksi vanhempaa täy-
dennysmiestä, Hoistinki ja eräs kaveri Kerimäeltä, vii-
den lapsen isä. Me makasimme siis niissä asemissa edel-
leen ja muistan siinä kiväärin piippua kivien raossa pi-
täessäni tähdänneeni toisen edessämme liikkuneen hv:n
tirkistysreikddr, ja kun se hetkeksi pysähtyi, ampunee-
nikin sitä. Nyt tuntunee sadulta, rai aiheuttiko sen jo-
ku muu, mutta tuosta hyökkäysvaunusta lennähti luuk-
ku auki ja siitä nousi kaksi miestä, jotka suinpäin juok-
sivat pakoon. Siinä samassa näin jo ensimmäisen elosei-
pään takaa noin 20 metrin päästä reppuselkäisen sake-
mannin katsomassa silmiini. Huomattuaan minut hän
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U lkomaalaisia sotakirieenvaihtajia
Röytän satamassa
vetäytyi nopeasti seipään suojaan. Milloin tämä tulo oli
ehtinyt tapahtua, sitä en enää joutanut ajarrelemaan,
kun vaistonvaraisesti ammuin nyt seipääseen, ja taas oli
tuloksena, että mielestäni joka seipään takaa mentiin
karkuun sen mitä tuo raskas reppu myöten anroi. Tun-
tui vapisuttavalra, kun nyt vasemmalta, eikä kaukaa-
kaan, kuului saksalaisia komenrosanoja, ja hetken pe-
rästä jo meidän rakaammekin metsästä. Muistelen Suo-
mussalmen Anteron hypähtäneen ja suuntana raakse-
päin pois, kävi miren kävi. Seurasin toiset kaverit pe-
rässäni siihen mersikköön ja suoraan pahki, kuinkas
muuten, muutamiin saksalaisiin sotilaisiin. Heidän
hölmistymisensä lienee selityksenä pelastumiseemme,
saimme juosra läpi metsikön pelroaukean laitaan ja
maantien raviin, ja sitä myöten edelleen Torniota koh-
den. Siinä maanrien ravissa huomasin Hoistingin puut-
tuvan porukastamme. Pysähdyin ja vilkaisin taakseni,
ja aivan oikein, sielrä ruli Hoistinkikin. Sakemanni oli
jo toipunut hämmästyksesrään ja rulirti juoksevaa van-
hempaa miesrämme. Hoistinki teki mutkaa kivääri kai-
nalossa, repussa kalisi, pakin sisällä, lusikka, muurahan

Panssarikauhu käytössä

siellä meikäläisen repussa ei juuri ollutkaan, ia niin pää-

si hänkin ehjänä mukaamme. Etenimme kyyryssä
maantien ravissa, joku luoti pingahti tiestä. Tulimme
sitten rautatien varressa olevalle pienelle talokumpa -

reelle. Siellä koetti patal joonan komenta ja, ma juri,
erään käsivarteen haavoittuneen luutnantin kanssa,
koota miehiä asetrumaan ketjuun hyökkääiää vastaan.
Tämä suunnitelma oli kuitenkin vastahakoinen toteu-
tettavaksi aavan maiseman vuoksi ia puutteellisin asein.
Oli hajalle lyödyt joukot, jotka kyykkivät jo omia me-
noiaan, kun taivaalle ilmestyneet stukat 

- 
muistaakse-

ni kuusi kappaletta 
- 

jo antoivat uuden aiheen. Ne
lensivät muodostelmassaan, kun meitä takaa-ajavien
saksalaisten toimesta lennätetään merkki, punainen ja

sitten perään valkoinen valoraketri, pudoten keskellem-
me. Tämä merkki huomataan koneista ia tuloksena
kierros meidän yläpuolellamme, asettuminen ketjuun,
ja niin alkaa ensimmäinen kärsä syöksyä kohti. Ei ole
enää pakomahdollisuuutta, ei ole aikaan. Edessämme
noin parinsadan metrin päässä on metsää, joka voisi
suojata, mutta nyt se on liian kaukana. Vaikka olemme
maralana, ja kuka mistäkin hakenut roopia, runtuvat ne

sekunnit turvattomilta. Ehtii siinä ajatuksiin syntymä-
päiväkin, se olisi 22 vuottal 

- 
mutta tässä on muita-

kin. Ensimmäinen jo syöksyvä kone oikaiseekin yht'äk-
kia ilman pommin pudottamista. Huomaan kaksi valo-
raketria, punaisen ja perään valkoisen, lentävän sitä jo
äsken mainirtua metsikkoa pain ja tdmå on merkki.
Eräällä meikäläisellä on valopistooli ja ammukset. Neu-
vokkaaoa miehenä hän keksii käyttää niitä, ja sanoisin,
yhdennellätoista hetkellä hän käyttää annettua merkkiä
hyväksemme ja pelastaa meidät, jo melkein tuhoon tuo-
mirut. Tämän merkin ansiosta syöksyjä huomaa koh-
reen vaihtuneen. Koneet kiertävät renkaan metsikön yl-
le, ja nyt se pommitus voikin sitten alkaa. Seuraamme
tilannetta Iiikkumatta. Kukin koneista syöksyy vuoro-
tellen metsikkoä kohti pudottaen pommin kerrallaan.
Tämä karuselli uusiutuu kolme neljä kerraa pommei-
neen ja aina nämä stukapommittajat oikaistessaan tun-
tuvat ilmanpaineena selässämme ja korvissakin tuntuu
suhisevan. Pommikoneet saavat näin lastiansa kevenne-
tyksi ja häipyvät pohjoista kohti, mutta ei siinä kaikki.
Tämä jo mainittu valomerkki oli myös merkki sake-
mannin tykistölle, joka nyt ryhtyy leikkiin. Kun tietää
sakemannin tarkkuuden siinä ammunnassa, ei juuri
epäile Iyhyitä kaaria, uskallamme lähteä liikkeelle.
Kierrämme ujeltavien ammusten alapuolelta, osa meis-
tä metsikön toiselta, osa toiselta puolelta. Lienee tullut
meillä muuramilla pitempi kierros tuon metsäsaarek-
keen meren puolelta, koska tullessamme Raumajoen
varreen, joen sillalle vievä siltapenger meikäläisten toi-
mesra räjäytetään, meidän ehtimättä siitä yli. Meidän
on etsittävä ylityspaikka alempana olevasta koskesta ja
siinä kiveltä toiselle hyppäämällä iotakuinkin onnistu-
taan. Allekirjoittanut kastuu hieman enemmän pudo-
ressaan, mutta neuvokkaat kaverit auttavat pois. Jokea
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ylittäessämme saamme vielä kyytipoikaa, sakemanni
ampuu "shrapnelleja", aikasytyryksellä varustettuja it-
ammuksia ja sirpaleet panevat hakemaan suojaa. Kun
näin olemme tulleet joen toiselle rannalle, mihin uudet
joukot ovat aserruneet asemiin, haemme yksikkömme,
jossa meitä pidetään kadonneina, joskaan ei vielä vii-
meistä kertaa sinä päivänä. Ehdimme kuulla, että
komppanian päällikkö Heinrich on jossakin haavoittu-
nut, samoin ne edellämainitu vastaiskuvänskär, ja moni
kaveri kaatunut tai haavoittunut, murra toimitettu
Ruotsin sairaaloihin. Meillä on nyt joukkueemme joh-
taiana ylikersantti Toikka, myös Kannakselta meille
täydennyksenä tullut vanhempi mies, suurmesraruus-
luokan ampuja. Joukkueemme lähetetään välittömästi
ylä juoksulle parrioon, ottamaan selvää saksalaisten
mahdollisesta joen ylityksestä siellä. Lähettäjänä on nyr
uusi komppanian päällikkö, luutnantti Martikainen
Ylikiimingin Aittokoskelta. Ylikersantri Toikan joh-
dolla etenemme jokivartta muuraman kilometrin, ja
erään heinäladon luona hän päättää kuulostella tilanner-
ta. Kun herkeen ei kuulu kummempia, pyyrdä hän mi-
nua muutama kaveri mukanani käymään vielä edempä-
nä. Se meneminen ei erikoisen työläsrä ollutkaan, mut-
ta kun käännymme palataksemme takaisin, huomaam-
me taaskin olevamme saarroksissa. Sakemannin tulitus
katkaisee paluutiemme. Nyt pakomarkamme katkaisee
myös eräs haarajoki, jonka ylitykseen joenpartaalla ole-
vasra hirsiladosta kiskomme hirsiä, ja ne sitten vöilläm-
me kiinnitämme lautaksi. Tämä lautta kestääkin mies
kerrallaan ylityksen, kunnes minä viimeisenä ylittäjänä

- 
koska minulla on taas kp. pitääkseni sakemannin

partiota edempänä lauttauksen aikana 
- 

hyppään sille.
Silloin se hajoaa. Muistan yhden puun jalkojeni välissä
ja sen kuinka kainaloita myöten vedessä rämpien kave-

a.xt*. ",* .*.ffis
Stukat ilmestyivät taivaalle

rien autramana pääsin toiselle rannalle. Huomasimme
kuitenkin vielä olevamme saaressa. Nyt oli apunamme
heinäsuovan kupeella oleva hevosveroinen heinälamus-
ka, jolla kevein kaveri pääsi seuraavalle rannalle, jossa

oli vene. Sillä veneellä me sitten pääsimme rurvaan.
Löysimme erään mökin, jossa kuivasimme vaatteitam-
me, ja muistan lainanneeni sieltä pari pyyheliinaa jalka-
räteiksi. Kahdeksan vuoden kuluttua minulla oli tilai-
suus ne palauttaa. 

- 
Tämä pakomme lienee ollut tur-

ha, koska oli kysymyksessä vain partiokahakka, mutta
kerrankos se näin käy, etrei "sytytä". Ylik Toikkaa en
enää ehtinyt näkemään, koska sakemannit olivat osu-
neet häneenkin. Muistan hänet Vuosalmelta fantastises-
ta tarkkuudesra ja ampumanopeudesta eräässä tilantees-
sa. Se ratkaisi silloin pelin meidän eduksemme, murta
osat vaihruvat. Siinä vaatteita kuivatessemme ehti tulla
pimeä ja yökin. Harhailimme koko yi,ir, vasta aamu-
tunteina löysimme takai .in yksikköön, 'ossa meitä taas
oli pidetty kadonneina. - Tarina voisi jatkua, murra
olihan tarkoirus kertoa vain eräs syntymäpäivämuisto.
Ehkä joku kaveri voi kertoa enemmän näistäkin koke-
muksista Tornion taisteluiden aikana, ja 

- 
toistan vie-

lä 
- 

ehkä joku muistaa tuon valopistooliampujan, jon-
ka silloinen luutnantti Kalle Virta muistelee olleen jon-
kun toimitusjoukkueen miehen.

Yksikkoa kohdanneista tappioista pohjoisen sodan
aikana voisin mainita, että kääntöpaikalta kohden sivii-
liä Kittilän pitäjästä meidän kahdeksasta upseeristam-
me (Oulusta lähtiessämme) ei ollut ketään jäljellä.
Olimme saaneet jossakin Sinerän korkeudella Ounasjo-
kivarressa kk:sta luutn. Takaluoman, joka meidät sitten
fohdarti siviiliin saakka. Tuossa kääntöpaikassa löytyi
meirä kaikkiaan 37 niistä 180 miehestä, jotka Oulusta

D
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ON lokakuun 8. päivä 1941kun komppania, 7lJP.3)
kulkee lankku- eli lapamatotietä myöden pohloista
kohden. On keskipäivä ja selkeä sää, eteneminen tapah-
tuu kuitenkin melkein suljetussa järjestyksessä, kuor-
maston seuratessa mukana. Kuitenkaan ei edessämme
ole mitään omia joukkoja, ainoastaan tiedustelupartiot
ovat saaneet selville, ettei vihollista olisi tavattavissa
ennen kuin Punaisten Ritarien kylän pohjoispuolella,
jonne olisi matkaa noin kymmenisen kilometriä.

Lapamatotie on metsämaastoon, josta metsä on ha-
kattu jokseenkin paljaaksi ja joiden puiden poiskuljet-
tamiseksi mainittu tie on tehtykin, puutavarasta tehty
autotie. Alusta on rakennettu pyöreistä puista kuopat
tasaten ja auton raiteiden kohdilla lähes metrin levyiset
sahatusta lankusta tehdyt raiteet sekä keskellä noin
puolen metrin rako. Tie on miesten varsin hyvä kulkea,
mutta hevosmiehillä on ajoneuvoineen vaikeuksia, sillä
raiteet eivät sovellu hevosaioneuvoille, kuitenkin hyväl-
lä kekseliäisyydella ja taidolla hekin selviävät ja on sel-
vittävä, sillä muuta käyttökelpoista kuin yleensä min-
käänlaista tietä ei ole lähimaillakaan.

Eteneminen jatkuu häiriöttä lapamatotien päähän as-

ti, erään järven rantaan, josta alkaa jonkinlainen kylätie
rannan suuntaisena edelleen pohjoiseen ja eteneminen
jatkuu tätä tietä myöden. Myös 6./JR 35 seuraa meidän
jälfessämme, samoinkuin paraljoonan komentaia, kap-
teeni Martti Ryynänen mukanaan vain pari lähettiä.
Meidän komppaniaamme johtaa sen vakinainen päällik-
kö, kapreeni Aulis Pohjola ja kirioittajan vakanssi on
taistelulähertial iupseeri.

Iltapäivällä saavutaan Punaisten Ritarien kylän lähel-
le, jossa poiketaan pois tieltä metsään sekä pystytetään
teltat ja ruokaillaan. Kävin kuitenkin muutaman kave-
rin kanssa katsomassa kyläaukean reunassa, josta ei kui-
tenkaan näkynyt vihollista eikä kylässä näkynyt olevan
asukkaitakaan, minkä vuoksi palasimme teltoille ia
aioimme ottaa vähäiset nokkaunet. Lepo ei kestä kui-
tenkaan kuin pari tuntia kun jälleen illan jo alkaessa vä-
hän hämärtää lähdetään liikkeelle, ensin noin puolisen
kilometriä länteen metsää myöden ja siitä edelleen met-
sälinjaa seuraten pohjoiseen kylän länsipuolelle. Täällä
alkoi maasto pienen notkelman takaa nousta melko jyr-
kästi. Ennen notkelmaa antoi pataljoonan komentaja,
joka oli lähtenyt komppaniamme mukaan, käskyn tais-
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teluryhmitykseen siirtymisestä sekä etenemiskaskyn ia
aloimme nousta rinnettä ylös. Tämä ei kuitenkaan enää

käynyt vaikeuksitta, sillä saimme heti vastaamme var-
sin kiivasra kivääri- ja konetuliaseiden tulta. Kun ete-
neminen yhä kiihtyvän tulen takia hidastui ja kun alkoi
olla niin täysi pimeys ertei maalela voinut eroittaa, jäi
vastatulemme tehottomaksi ja pataljoonan komentaja
anroi käskyn hyökkäyksen keskeyttämisestä.
Teltat pystyyn ja ruokailemaan



Komppaniamme kokoontui äskeiseen ryhmittymis-
paikkaan notkelman taakse metsälinjan varteen. Tänä
aikana oli jo rullut täysi pimeys eikä riheässä metsässä
ollut näkyvyyttä yhtään metriä, tuskin näki omaa kät-
rään. Lähetti tuli luokseni ja pyysi minua pataljoonan
komentajan puheille. Täälld sain tehtäväkseni viedä
joukot teltoille. Mitään ohjeita, suunraa tai matkaa ei
hän maininnut, eikä se siinä mielessä ollut tarpeenkaan,
olimmehan juuri pari tuntia sitten kulkeneet mainitun
matkan, tosin paremmassa valaistuksessa ja päinvastai-
seen suuntaan. Olin ennenkin joutunut ja iouduin mo-
nesti jälkeenkin toimimaan pataljoonan suunnistajana,
nyt kuitenkin lähdin hiukan epäillen liikkeelle, sillä
ohjeet olivat vähäiset ja vallitsi täydellinen pimeys. Tie-
sin kuitenkin eträ miehet samoinkuin päällystökin
luottivat täysin suunnistustaitooni, eivärkä epäilleet vä-
hääkään etten tässäkään tapauksessa osaisi teltoille.

Lähdin liikkeelle ja yritin pitää suuntana mainittua
metsälinjaa joka sentään vähän kajosti taivasta vasren.
Kun linjaa oli kuljettu jonkun matkaa, mielestäni, kui-
tenkin arviosta, saman verran kuin tullessakin, matkan
piduudesta ei minulla ollut aavistustakaan, sillä en ollut
sitä mennessä sen paremmin kuin nyrkään mirannut.
Poikkesin kuitenkin vaistonvaraisesti vasemmalle ia
lähdin kompassisuunnassa kohtisuoraan liniaa vasten,
eikä kulunut kovinkaan kauaa kun rupesimme kompas-
telemaan teltannaruihin, olimme perillä. Joukkueet et-
sivät pimeässä omat relrransa ja saimme nukkua rauhas-
sa aamun valkenemiseen asti.

Aamulla sain raas kaskyn rulla komentaian luo, joka
näytti minulle kartasta reirin eilisestä hyökkäyskohrees-
ta parisen kilometriä Iännenpää Punaisten Ritarien ky-
Iän puojoispuolelle mainitusta kylästä Py'häjoen kylään

johtavalle tielle asti. Matkasta ei ole palfon kerrottavaa.
Kuljin edellä kompassin kanssa, yksi tunnustelija oli
tosin edellä, sekin kuitenkin useimmiten rinnallani,
seuraavana tuli komentaja Ryynänen, komppanianpääl-
likko Pohjola ja muu komppania jonossa. Maasto oli
suhteellisen helppokulkuita metsämaastoa, emmekä
kohdanneet vihollisia, sujuen marssi vaikeuksitta.

Olimme juuri runnustelijan kanssa saapuneet Pyhä-

loelle johtavalle tielle, samoinkuin Ryynänen ja Pohjo-
lakin olivat juuri astumassa tielle, kun Punaisten Rita-
rien kylästä tietä myöden tuli yksi vanja. Huomasimme
hänet samalla hetkellä kuin hänkin huomasi meidät,
vanja käsirti tilanteen silmänräpäyksessä ja kääntyi ym-
päri sekä katosi. Emme voineer avara tulra, sillä silloin
olisi yllätyksemme paliastunut ennen aikojaan, jonka se

nyrkin oli vaarassa tehdä, sillä äskeinen vanja kertoisi
varmaan asemissa oleville vihollisille meidän olevan jo
heidän takanaan.

Komentaja Ryynänen käsitti kuitenkin hetkessä, että
ylläryksemme oli vaarassa paljastua ennen aikojaan, se-

kä toimi myös sen mukaan. Ensimmäinen joukkue joka
oli lähinnä, heitettiin nopeasti yli tien ja se !a muu
komppania käännös oikeaan päin sekä eteenpäin niin
nopeasti kuin se ilman suurempaa melua oli mahdollis-
ta, sujuenkin tämä operaatio muutamassa minuutissa
kuin harioiruksissa vain.

Olimme tulleer niin lähelle vihollisen selustaan että
heidän asemiinsa oli matkaa tuskin 300 metriä. Tästä
johtuen olimmekin nopeasti vihollisen asemissa ia
olimme siellä rosiaankin täysin yllättäen, sillä mikään ei

viitannut siihen että he olisivat aavistaneet tulomme,
eikä heillä ollut taaksepäin minkäänlaista varmistusra.

Vanjat olivat meidän saapuessa ruuanlairtopuuhissa,
sillä useissa asemissa oli pakeissa tai muissa astioissa

kuoritut perunat ia liha valmiina vain keittämistä vail-
la. Asemar olivat rinteen yläreunassa josta maa laski
melko jyrkästi kylään päin ollen näisrä hyvä näkyvyys
kylään, eikä asemien valloitus kylän suunnasta olisi tul-
Iut kysymykseen. Asemista taaksepäin meidän tulo-
suuntaamme kasvoi tiheää pensaikkoa, katajia ynnä
muita, eikä näkyvyys näin ollen ollut kehuttava, osa vi-
hollisista pääsikin pensaikon suojassa pakenemaan osan

kaaruessa asemiinsa tai niiden lähistölle.
Tien oikea puoli, jossa oli meidän kolme ioukkuetta

tuli vallattua asemien koko pituudelta. Näin ei kuiten-
kaan tapahtunut tien toisella puolella, jonne oli ehditty
heittää vain mainittu ensimmäinen ioukkue. Se ei voi-
nut selviträä asemia niiden koko pituudelta, vaan mei-
dan ja järven väliin jäin jonkinlainen motti, josta käsin
vihollinen pystyi edelleen hallitsemaan kylään johtavaa

tietä, jota ei siis voitu käyttää. Oikealla olevia jouk-
kueita ei uskallettu irroittaa vyöryttämään mottia, kos-
ka täälläkin vilisi jatkuvasti puskaryssiä aiheuttaen har-
mia. Komentaja ei myöskään voinut käyttää perässäm-

me seuraavaa kuuderta komppaniaa, koska se tarvittiin
kipeäsri selustavarmistukseen mahdollisen vastaiskun
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Puutavarasta tehty "lapamatotie",
iosta puuttuvat vielä auton "raiteet" r

varalta. Motin sivu tien suuntaisesti kuitenkin varmis-
tettiin I joukkueen miehillä.

Komppanian päällikön lähetit Erkkilä, Mäkelä,
Kannisto ja kirjoittaja olimme tien lähellä, kun lähetti
Kannisto siirtyi vähän sivummalle kyykistyen kaaja-
pensaan juurelle. Heti kajahti viereisestä pensaasta ki-
väärin laukaus ja Kannisro vaipui kasaan pää läpi am-
muttuna. Syöksyimme paikalle, murra vanja ehti kui-
tenkin hävitä pensaikkoon eivätkä häntä kohti ampu-
mamme laukaukset näyttäneet vaikuttaneen.

Maastoa alettiin nyt haravoida pienillä partioilla, jot-
ta olisi saatu jonkinlaista rauhoirtumista aikaan. Sain
mukaani lähetit Mäkelän ja Erkkilän sekä tehtävän ha-
ravoida tien ja I joukkueen välimaasro. Lähdimme liik-
keelle pääsemättä kuitenkaan pitkallekaan, kun törmä-
simme pensaikossa kolmeen vanjaan, joilla ei kuiten-
kaan ollut aseira, eivätkä he muurenkaan näyrtäneet
millään tavalla pelokkailra rai pelästyneiltä, niinkuin
monesti aikaisemmin vangiksi jouruneet olivat tehneet,
he olivat hyvin vapaita ja vilkkaita, sekä yrittivät selit-
tää meille jotain jota emme heti käsittäneet. Hetken
kuluttua kuitenkin äkkäsimme heidän tarkoittavan, et-

tä heillä on puhelin ja komentopaikka tässä aivan lähel-
lä. Vangit lähtivät opastamaan meitä ja tosiaan puiden
alla oli havumaia ia kun kurkistimme sisälle oli siellä
puhelin sekä postia niputettuna kirjeet ja sanomalehder
eri joukkueittain. Postinipuissa oli myös sen päivän sa-

nomalehtiä joka herätti meissä ihmettelyä sillä kello oli
vasta yhdeksän maissa. Nähtävästi ennen hyökkäysrä
tiellä kohtaamamme vanja oli ollut tuomassa mainittua
postia joka nyt kuitenkin jäi toimittamatta lopullisesri
perille.

Majassa oli vielä täyden tuntuinen kenttäpullo, josta

kiersin korkin auki, en kuitenkaan uskaltanut maisraa
pullosta vain hyvän tuoksun perusteella vaan annoin yh-
den vangin myös haistaa pulloa, tiedusrellen mitä siinä
mahdollisesti olisi. "Aa vodka, vodka!" oli vascaus ja se

riitti. Teimme nuotion ja lämmitimme puoli pakillista
vettä johon vodka sekoitettiin, eikä viina tuskin kos-
kaan ole maistunut sen paremmalta kuin siinä havuma-
jun edessä istuessamme johon komppanianpäällikkö
Pohjolakin oli aivan parahiksi saapunut. Vangit vain
jäivät ilman sillä niin pallon herrasmiehiä emme sen-
tään olleet, jos nyt sodassa voi yleensä herrasmiehiä olla.

Ennen iltaa toimitti huoltomme meille ruokaa ja tel-
tat samaa suuntauraa myöden kuin mekin olimme tänne
tulleet, joka kuitenkin oli hyvin vaarallinen kulkea sillä
vihollisia vilisi metsässä jatkuvasti.

Komentoryhmälle ei ollut tuotu omaa telttaa vaan
jouduimme toisen joukkueen telttaan, jossa nukuttiin
yö varsin vähäisin vartioin: Yö oli kuitenkin silloin niin
pimeä ettei Iiikkuminen viholliselta sen paremmin kuin
meiltäkään käynyt päinsä.

Heti aamun vähän sarastaessa lähetettiin partioita
liikkeelle eikä meidän telrasra lähtenyt partio päässyt
teltalta kuin kolmisenkymmentä merriä kun se jo tör-
mäsi vihollispartioon. Syntyi tulitaistelu jossa kaatui
pari vihollista, meikäläiset eivät kärsineet tappioita.
Puolen päivän jälkeen saimme kaskyn hyökätä ia selvit-

Komppania etenee metsälinjaa myöten



tää motti. Pohjola ryhmitti komppanian ja lähdettiin
etenemään, hän itse komentoryhmineen etumaisten
hyökkääiien joukossa kuren ravallisesti.

Minkaanlaista tykistövalmistelua emme nytkään saa-

neet, sillä oma tykistö ei ulottunur eikä kranaatinheitri-
miäkään ollut mukanamme. Toiselta puolen taas emme
olleet saaneet vihollisen puoleltakaan kranaatteja nis-
kaamme koko taisteluvaiheen aikana, taisi olla kaukana
heidänkin tykistönsä. Vihollinen oli kuitenkin jo vä-
hentänyt voimiaan motissa, eikä siellä ollut enää kuin
vähäisiä viivytysosastoja jotka saimme irraantumaan
helposti vähäisen laukaustenvaihdon jälkeen.

Olin lähetti Mäkelän kanssa oikealla siivellä vyöryt-
tämässä asemia ja olimmekin edenneet jo useiden pe-
säkkeiden yli ja ohi kunnes huomioni kiintyi edessäni
olevaan pesäkkeeseen, sen pohjalla oli sanomalehri 

-en ollut uskoa silmiäni, se oli vain sanomalehti eikä si-
nänsä mikään ihmeellinen asia, murra siinä oli nimi
'Loimaan Lehti". Otin lehden käteeni ja karsoin sitä ih-
meekseni ja näytin Mäkelällekin, oli kuirenkin uskotta-
va silmiä, kyllä se oli Loimaan Lehti. Miten lehti oli
joutunut vihollisen asemiin sitä emme voineet käsittää
ja se jäikin meille arvoitukseksi sillä kertaa. Etenemi-
nen jatkui ja saimmekin motin puhdistettua iärveen asti
jotenkin nopeasti, jonka jälkeen suunra muutertiin ran-
nan suuntaiseksi pohjoista kohden tavoitteena noin ki-
lometrin etäisyydellä siiairseva Navalokin kylä. Emme
joutuneet enää välimaastossa taisteluun vaan saavuimme
Navalokin kylään, jossa sielläkään ei enää ollut viholli-
sia.

Kylästä lähti tie pohjoista kohti yhtyen melko pian
maantiehen joka johti Pyhäjoen kylään ja siitä edelleen
Suunujoen suuntaan. Saavuimme maantielle samaan ai-
kaan kun JP 2:n ioukot marssivat paikalle idästä päin.
He olivat vyöryttäneet järven itäpuolen ja saaneet vihol-
lisen irtaantumaan sieltäkin.

Saapuessamme Pyhäjoen kylään oli siellä jo meidän
6. komppania ja miesren kanssa keskustellessa selvisi
Loimaan Lehden arvoituskin. Komppania oli suurim-
malta osalta alastarolaisia ioiden kotiseutulehti Loimaan
Lehti mm. on.

Komppania joka oli ollut varmistamassa meidän se-

lustaamme, oli lähtenyt jo aamulla etenemään Pyhäjoen
kylään, ei edes telttavahteja oltu järetty. Teltat olivat
siten olleet noin pari runtia ilman vartijoita, tätä tilai-
suutta olivat viholliset huomanneet käyrtää hyväkseen
ja olivat varastaneet kaksi 6. komppanian telttaa ja tie-
tenkin myös niissä olevia tavaroita, joiden joukossa oli
ollut myös edellä kerrottu Loimaan Lehti. tr

- Joka niemehen, notkohon, saarelmaan kodin tahtoisin nostattaa, hy-
räili jääkäri Muttilainen, kun kolmatia kertaa samana yönä tolttaa pystytti.
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salaa Hawaiiille, jossa s on kaik8ssa hiljai-
suud€ssa painsttu ia lähetotty sialtå Yhdys-
valtoihin ja vihdoin Suomeen. Tsrkoin raioit6t-
lu painos on varattu henkilöille, jotka suos-
tuvat kåyltämåän'KUNG-FULmenstelmåä yk-
sinomaan puolustusiarkoituksessa. Koska
'KUNG-FU' on kuvaamattoman såålimåtön (ja
koska hyökkåystekniikka opst€taan samalla

s! kuin puolustuskin) kurssia on painettu vain
yvytön. Tur- ariltåin raioitetlu måårä. Emme paliasta
Jralarsenne'KUNG-FU'n salaisuuksia hyökkäysmielesså,
voille käyt- vaan kehoitamme turyautumaan niihin ainoas-
(kra Teihrn taan puolustaessnne itseänne, perhetlänne
hallrla kark- tai yståviänne.
)nette kark- Ei milään muut! clcltavaa
vormanpon- ,KUNG-FU'-kurssi on tåydeilinen. s€n lisäksi
sr kykynne ei taruitse koskaan ostaa mitåån. Ei tarvil$
ersenne hä- harioilella nuken kanssa, ei tarvita harjoitus-

välineitå, heti saatuanne'KUt{G-FU'n voitte
heittää menemään muut itsepuolusluskurssil,
joiia Teillä ehkä on, sillå mikåån muu ei ole
'KUNG-FU'n veroinen. 'KUiIG-FU' tehoaa sil-
loinkin, kun påållenne hyökätåån oll6ssanns
maassa tai vaikkapa nukkumass ettekä olg
våhååkåån varuillanne. 'KUNG-FU'n hinta on
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Saamme sen nuomenna.
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A. SAURA

TUOIVIIOSUNNUNTAI yli .i0 r'uotta sitren'.. Sc on

elävänä mielessä erikoislaatuisen sisältönsä takia, siitä
huolimatta että sen iälkeen välittömästi on muistiku-
vien sarjaan liittynyt niin palion mullistavia tapauksia.

Kun JR 14 miehet heräsivät sinä sunnuntaiaamuna
teltoissaan, ropisi teltan kattoon lumen ja veden sekai-

nen räntäsade, fa marraskuinen pimeys peitti metsän.

Kamiinavahdin lämmittämästä teltasta ei ollut hauska

lähteä ulos räntään aamupesulle; parranPoisto pimeässä

metsässä tuntui suorastaan toivottomalta.
Aamutee "faneerin" ia voinapin kera pakin kannesta

juotuna piristi sentään mieliä paremmaksi. Kun oli
sunnuntai, saisi märkien puiden raahaaminen ja käsitte-
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ly ränräsateessa iäädä tältä päivältä. Se oli perin ikävää

työtä. Raskaat puut piti kantamalla viedä kauas Suur-

suolle. Pian siinä oli mies viime viikkoien sateessa läpi-
märkä. Iltaan mennessä olivat kaikki kuin uitetut koi-
rat, väsyneirä, nälkäisiä ia liotettuja.

Kylläpä silloin oli nautinto iltahämärässä päästä läm-

pimään telttaan, purkaa päältään vetisimmät kamppeet
kuivumaan ja oikaista petihavuille nauttimaan kamii-
nan ihanasra lämmöstä. Kun vielä päivälliseksi saatiin
kuumaa hernekeittoa, alkoi iuttu luistaa ia raskaan päi-

vän vaivat unohtuivat.
Vaikka illat olivatkin pitkiä ja teltan valaistuksena

vain pieni myrskylyhty, oli elämä sentään leppoisaa ia
kotoista; olivarhan komppanioiden ja ioukkueiden mie-

hec samoista pitäjistä, iopa samoista kylistä kotoisin.
Kotoa saapuneista paketeista kaivettiin esille kahvia ia
illan kuluessa keitettiin kenttäpakeissa juotavaa. Ka-
miinan päällys täyttyi usein kiehuvista kahvipakeista
niin, että jotkut saivat odotella vuoroaan. Paketeista

kaivettiin vielä kotoista vehnästä, kinkkua tai muuta
herkkua ja tämän iuhlapöydän ääressä kului ilta tarinoi-
den aika mukavasti.

JR 14 oli koottu pääasiassa Salon seudun miehistä.

Toinen patalioona oli siioitettu Muolaan kruununpuis-
toon, Leipäsuon ia Perkjärven asemien välille, siihen

kohtaan, missä Peroioki alitti radan. Näillä seuduilla
oli kruununpuistossa valtavia hongikoita 

- 
sellaista

metsää eivät Lounais-suomen miehet olleet kotipuoles-
saan nähneet. Useissa paikoin oli maalatuilla paaluilla
erorertu merkittyiä kolmioita. Metsänhoitaia kertoi, et-

tä ne olivat havaintoalueita. Seuraavana kesänä piti Suo-

messa olla koko maailman käsittävä metsäkongressi ja

sirä varten oli tänne merkitty nähtävyyksiä.
Näkemistä niissä metsissä kyllä riittikin. Jos iltapi-

meässä aikoi lähteä naapuriteltassa käymään, eksyi siinä

helposti polulta.
Edellisen illan iltahartauden yhteydessä pidetyssä

käskynjaossa oli päivän palveluksena määrätty ensin

tunti "suljettua". Ennen aamiaista pidettiin vielä kova
joukkueiden välinen köydenvetokilpailu, iossa palkin-
tona oli tupakkaa. Siinäpä io lämmettiin ia huudettiin
oikein olan takaa.

Meidän pataljoonallemme oli määrätty Jumalanpal-

Leipäsuon-Perkjärven aluena
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velus kello 14. Jo puolta tuntia ennen alkoi eri puolilta
metsästä komppanioita kokoontua Paloaukeaman kun-
naalle, jossa jumalanpalveluksemme tavallisesti suori-
tettiin. Tuuli kantoi eri joukkueiden marssilaulua kauas
metsään. Ennen pitkää oli pataljoona järjestäytyneenä
neliöön ja komppaniat ilmoitettiin. Siinä olivat rinnak-
kain nel jäs, viides, kuudes, konekivääri, Esikunta-
komppania ja krh osasro. Rivit ojentuivat, katseet
kääntyivär ja terävät komennukset kaikuivat.

Rykmentin pastori Reino Rytilä saapui ja ilmoitri
virren. Vaikka Taasiolammelta puhaltava jääkylmä vii-
ma vei suorastaan sanat suusta, niin lauloivat miehet
Teltta lumisessa maastossa §{ i....,

Patalloona lumalanpalveluksessa

sittenkin täydellä voimalla vanhaa rurrua virttä: "Juma-
lä ompi linnamme". Kylmyydestä huolimatta painuivat
päät rukoukseen ja papin saarna Tuomiosunnuntain
tekstistä alkoi. Tuttu oli miehille teksti: ''Tulkaa, Isäni
siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille
valmistettuna maailman perusramisesra asti. Sillä mi-
nun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli ja-
no ja te annoitte minulle juoda, minä olin koditon ja te

otitte minut huoneeseenne. . . "
Kylmä tuuli kohosi Paloaukeamaa ympäröivissä

puissa. Suurin osa poiista oli ensi kertaa täällä Karjalan
korvessa fa siksi monen ajatukset vierähtivät siinä saar-
naa kuullessa kotiin ja kaipaus täytti mielen. Toivo
asioiden rauhallisesta selvityksestä olikin viime päivinä
vahvistunut ja olipa poikia jo päässyr lomallekin. Ehkä-
pä jo jouluksi päästään kaikki sinne kotiin.

Silloin keskeytti kuitenkin miettijän kohahdus, joka
kävi läpi koko pataljoonan. Tielle, aivan kohdallemme
oli pysähtynyt muutamia autoja ja niistä astui ulos
turkkipäällisiä miehiä. Yhden näistä, suoravartaloisen
ja pitkän hahmon pojat eroitrivat heri 

- 
se on marsalk-

ka. Se vaikuttaa kuin sähköisku, miehet seuraavat kiin-
teästi tätä uutta yllättävää vierasta ja saarna unohtuu
kuin siivellä pyyhkäisten.

Pastorikin oli varmaan huomannut tulijat ja pååtti
saarnansa. Pataljoona ilmoitettiin Marsalkalle. "Hyvää
päivää herra sotamarsalkka" kajahti kuin yhdestä suus-
ta. Hitaasti asteli meille niin monista kuvista ruttu
mies rivien edessä ia tarkasteli jokaisra miestä kiinteästi
silmiin. Hänen mukanaan olevassa upseerijoukossa oli-
vat monet armeijamme johtavien miesten kasvot. Siinä
oli mukana myös muutamia koreita ulkovalrojen sotilas-
asiamiehiä koreine univormuineen. "Tuossa on Unka-
rin, tuossa Ruotsin, tässä Englannin univormu", arvai-
livat pojat.

Ihmetyksellä me niitä katselimme. Eihän olisi voinut
kuvitella, että täällä Karjalan korvessa, hyisen jdätåvdn
tuulen keskellä nähtiin näin harvinaisia vieraita.

Kun sotamarsalkka oli kiertänyt eri komppaniat, piti
hän meille lyhyen puheen. Muutamin täsmällisin lau-
sein hän toi esiin meille omansa ja isänmaan kiitollisuu-
suuden siitä suuresta työstä, mitä me olimme täällä
muutamien viikkojen aikana tehneet. Hän puhui siitä,
miten isänmaa voi olla turvallisin mielin, kun sen omar
pojat vaalivat sen vapautta. Hän oli vakava, mutta päät-
täväinen sävy äänessä kertoi siitä luottamuksesta, mitä
hän miehiinsä tunsi.

Pian astuivat vieraat auroihin ja lährivät ruiskuun.
Laulaen lähtivät kylmästä kangistuneet komppaniat
omia telttojaan kohden. Pian oli Paloaukea taas ryhjä,
vain tuuli humisi hongikossa ja tuisku temmelsi suurel-
la aukeamalla.

Marsalkka kävi rämän iälkeen rarkasrelemassa vielä
keskeneräisiä asemiamme. Hän kyseli alikersantri Keijo
Lennilältä fa Kalevi Ensolahdelta mistäpäin he olivat.
"Me olemme kaikki Halikosta, herra sotamarsalkka",
kuului vastaus. Alikersantti Unto Niinisrölrä hän kyseli
perheolosuhteita. "Poikamies, vanhemmar ovat koto-
na", vastasi Niinistö. Kaikki kolme kaatuivar parin
kuukauden kuluessa.

Pojille riitti paljon puhumista ja muistelemista heille
yhräkkiä niin erikoislaatuiseksi käyneestä jumalanpal-
veluksesta. Muutamia päiviä myöhemmin sitten selvisi,
miten ratkaisevia hetkiä juuri silloin elettiin. Muuta-

387

Patalloona



man peninkulman päässä etelämpänä kajahtivat oudot
Mainilan Iaukaukset, joilla oli ratkaiseva merkitys koko
kansallemme.

Myöhemmin me ymmärsimme senkin, miksi sota-
marsalkka tuli näinä päivinä tarkastelemaan juuri mei-
dän asemiamme. Meidän lohkoamme sanotriin "Kan-
naksen portiksi", koska tässä rautarie !a maanrie leikkasi
puolustusliniamme. Juuri tätä paikkaa pidettiin vihol-
lisen todennäköisenä päähyökkäyssuuntana ja me oli-
simme silloin joutuneet kestämään tuhoisimman pai-
neen. Meidän onneksemme hyökkäyksen painopiste tuli
kuitenkin hir-rkan lännemmäksi, missä hyökkäysvau-
nuoperaatioille edullisempaa avonaisempaa maastoa.

Varustelutyömme ia asemamme olivat silloin pahasti
keskeneräisiä, osittain vasra alullaan. Asuimme koko-
naan vielä teltoissa. Muutama korsu oli vasta aloitettu.
Näinä päivinä alkaneet ennätykselliset pakkaset jäädyt-
tivät sitten maan niin, että kaikki kaivaminen oli työ-
lästä ja hidasta.

Hymyillen olemme jälkeenpäin lukeneet ja kuulleet
siitä, kuinka me näiden muutamien sateisten viikkojen
aikana teimme "maailman vahvimman linnoitusvyö-
hykkeen" lukemattomine betonibunkkereineen. Totuus
on kuitenkin se, että suurin osa meistä ei tosissaan us-
konut sotaa tulevankaan ja vähän löysin rantein tehtiin
töitäkin.

Monille pataljoonamme pojille oli tämä jumalanpal-
velus myös viimeinen yhteinen tilaisuus. Lähimpien si-
tä seuranneiden viikkojen aikana joutui hyvin moni uh-
raamaar, henkensä isänmaan altrarille. Kun pataljoona
seuraavan kerran taas kokoonrui jumalanpalvelukseen
rauhan tultua, olivat komppaniat pienentyneet ja mie-
het muuttuneet. Monia meistä oli eri puolella maata so-

tasairaaloissa, joista sitten yksitellen palailimme rauhan
töihin. Rykmenttimme komentaja, kaksi pataljoonan-
komentajaa ja useimpien komppanioiden päälliköt oli-
vat kaatuneet, muutamissa komppanioissa kahteen ker-
taan.

Muolaan kruununpuiston mahtava korpi jauhautui
jatkuvassa kranaattimyrskyssä pieniksi säleiksi. Lähellä
Perk järveä oli rataluiskaan kuusentaimista istutertu
lause, joka muistaakseni kuului näin: "Metsässä Suomen
turva". Se näkyi junan ikkunaan ja metsäalan ammatti-
miehet olivat siinä epäilemättä tarkoittaneet taloudel-
lista puolta. Mutta tämä ennuslause piti paikkansa
myös silloin, kun turvaa todella tarvittiin. tr
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OLI vuosi 1942 marraskuun lopussa, tarkkaa päivämää-
rää en enää muista. Olimme Karhumäen pohjoispuolel-
la Karjalan korvessa hyökkäysvaiheen aikana, johon lin-
jat olivat vähäksi aikaa pysähtyneet ja jolloin partioi-
mista tehtiin molemmin puolin. En enää varmaan
muista, mihin jalkaväkiporukkaan meidän Pion.P 12

li alistettu. Komppanianpaallikkona oli luutnantti
Kalle Rassi, toisen joukkueen johtajana oli vänrikki Ek-
lund, joka myöhemmin kaatui Voljärvellä miinakentän
räjähdyksessä.

Ylempää oli tullut määräys että Muurmannin rata on
sa tava poikki hinnalla millä hyvänsä ia se oli meidän
pioneerien käytävä räjäyttämässä. Koko pioneerikomp-
paniasta kyseltiin vapaaehtoisia niin palion kuin heitä
vain löytyisi, mutta ei heitä montaa tainnut olla, vaikka
loma oli luvattu kaikille partiomiehille palkkioksi. Kun
ei löytynyt vapaaehtoisia niin paljon kuin olisi tarvittu,
niin kylmästi määrättiin vaan riskimmän näköiset mie-
het lähtemään partioon.

Miehiä taisi olla siinä 30 kaikkiaan, upseereita oli 2,
vänr Soininen ja luutn Lampola. Luutn Lampola toimi
partion johtajana. Aliupseereista on jäänyt erityisesti
mieleeni ylikers Hulttinen, joka oli hurjan rohkea mies

ia joka myöhemmin kaatui Ää.ris.n jäälle, kun ajoi
miehineen vihollisen partiota takaa. Miehiä en enä
muista nimeltä, paitsi ne kaverit, jotka olivat saman
teltan miehiä, korpr Aaro Keltikangas, Hannes Tiiti-
nen, Läkki-Pekka, Viljo Pynnönen, Ilmari Laakkonen
ja minä. Illalla meille kaikille partiomiehille hankittiin
sukset, kolmen päivän sissimuona ja konepistooli tai
puoliautomaattikivääri seka joka mies sai rotvlia 2-3
kg ia niihin sytyttimet. Siinä sitten varusteita laiteltiin,
lahrö tapahtuikin jo iltayöstä. Muistan aina sen lumi-
pukuisen porukan, joka hilialleen jonossa alkoi hiihtää
kohti vihollisen puolta. Kyllä kaikki jännittivät kovasti
miten päästään linjoista läpi huomaamatta eikä joudut-
taisi yllätetyksi, mutta kaiketi meillä oli sitä "tuuria"
matkassa, kun emme nähneet yhtään vihollista, vaikka
heidän polkujaan hiihdimme.

Sitten kun pääsimme edemmäksi linjoista läpi, tun-
tui kuin olisi jo pahin sivuutettu, etenkin kun pääsim-
me metsän suojaan. Sitten alkoikin jo päivä valjeta ia
olimme ylittämässä useamman hehtaarin suuruista hak-
kuuaukeata, josta kaikki puut oli kaadettu, kun äkkiä
vihollisen lentokonelaivue ilmestyi naktipiiriin. Silloin
luulimme, että nyt ne teki meistä lopun tässä aukealla.



\futta partion johdolla sytytti silloin, meidät komen-
nettiin tekemään täyskäännös ja sanottiin että kaikki
hiihtää vaan rauhallisesti eteenpäin, niin tehtiin. Kauan
koneet kurvailivat ympärillämme, mutta luullen meitä
omikseen, kääntyivät sitten ja menivät tiehensä. Ja me
taas tehtiin täyskäännös ja jatkettiin matkaa. Eikä sen
aukion kohdalla kauaa piiskuteltu, illansuussa olimme
niin lähellä rataa, ette junan ääni kuului jo selvästi.
Mufta pitemmälle ei passannut mennä, koska oli vielä
niin valoisaa. Odotettiin hämärän tuloa eräässä metsä-
saarekkeessa ja syötiin vähän evästä, mutra tulia ei voi-
nut tehdä, vaikka miehet olivat hikisiä ja janoisia. Siinä
odotellessa alkoi pian hampaat kalista kylmästä ja osaksi
myös jännityksestä. Kun ilta hämärtyi, aloimme hiip-
pailla kohti rataa ja kun tulimme sen lähelle, kaivoim-
me rotulit ja syty-timet esiin. Kaksi miestä oli aina po-
rukassa panosraen yhdessä, jokaisen parin väliä oli n. 50
m. Kun olimme levittäytyneet radalle usean sadan met-
rin matkalle ja aloittanut panostuksen, alkoi kuulua
moottoriresiinan kalinaa, jota jo etukäteen oli pelätty,
koska tiedettiin että radalla on tiukka varmisrus, kasky
kävi miehestä mieheen nopeasti etsiä suojaa leikkauksen
päältä, valmiina avaamaan tuli heti, jos meidät huo-
mattaisiin, mutta moottoriresiina ajoi ohi, avolava oli
täynnä vanjoja, kaikilla konepistooli kaulassa, vaan eipä
heillä ollut varaa seisotella, vaikka varmaan ne ainakin
meidän jälkemme radalla huomasivat, mutta katsoivat
parhaaksi mennä menojaan. Sieltä pääsra rataa, josta re-
siina tuli, pojat olivat kerenneet panna panoksensa val-
miiksi sähkösytytyksellä ja olisivat laukaisseet rasiinan
ilmaan, mutra sähkösytytyksessä oli niin heikot patte-
rit, että ne eivät toimineet ja se oli pelastus ja niin työt
taas jatkuivat, suurin osa panoksisra varustettiin neste-
sytyttimillä, joiden räjähdysaika oli viikosta aina kah-
teen kuukauteen asti. Nämä peitettiin huolellisesti kis-
kojen alle ja hiljalleen alkanut lumisade teki työstämme
varmasti täydellisen.
Niin oli työmme valmis ja aloimme olla valmiina no-
peaan lähtöön. Kun ne mieher, jotka olivat panostaneer
Kaukopartio saa viimeiset
ohjeensa ennen lähtöä

Latumiinaa asetetaan Muurmannin rataa Maa-
takaa-ajajien varalle selän ja Krivin välillä

aikatulilangalla, kävivät vain sytyttämässä tulilangat,
panostettiin myös eräs valopylväs, ilmeisesti olimme lä-
hellä jotakin pienempää rauratieasemaa, minkä niminen
lienee ollutkaan. Llihellä oli myös vihollisen majoitusta,
koska sieltä kuului kovaa pulinaa. Kun pojat olivat sy-
tyttäneet tulilangat, synryi liikettä kalossiin, kun läh-
dimme jonossa hiihtämään samaa latua, jota olimme
tulleetkin.

Kun olimme hiihtäneet ehkä parisataa metriä tuli
kirkas leimahdus ja sen jälkeen kova tärähdys ja kuului
kiskonkappaleiden ulinaa, leimahduksia tuli neljä-
viisi ja kova tärähdys ja ulina sen jälkeen. Sitten kuului
vihollisen kovaa huutoa ja ampumista., Kaipa siellä oli
vihollisten majapaikassa hälytys ja meitd lähdettiin ta-
kaa-ajamaan Olin tuon jonon loppupäässä ja kaikki
koettivat hiihtää kovemmin karkuun kuin pääsi. Kun
ylikers Huttunen näki miten pelko oli meihin tarttu-
nut, huusi hän, että hei, pojat, ei tällä tavalla pitkälle
päästä, nimittäin jos itsemme läkähdyksiin hiihdämme
ja että meilla oli sellainen aseistus, että vaikka pataljoo-
oa vanioja tulisi, niin me mentäisi läpi vaan. Sanoi, että
minä hoitelen hännät eikä täältä kukaan pääse yllättä-
mään, hiihtäkää vaan rauhassa eteenpäin. Jos kuulette
täältä jäljestä konepistoolin ääntä, se on merkki siitä et-
tä meitä on aika hankala jåljittää 

- 
ja hän jäi meistä

parinsadan metrin päähän jälkeen reppuineen ja asetteli
ladulle venäläisiä penaalimiinoja mikä antoi meille lisää
rohkeutta ja aloimme rauhoittua. Hiihto jatkui s maa
latua, jota olimme tulleet. Kaipa vihollinenkin huoma-
si pian, että on turhaa iäliittää partiota pimeässä yössä.

Hiihdettiin eteenpäin, aamu alkoi jo sarastaa, kun
ylitimme linjat ja päästiin taas onnellisesti omalle puo-
lelle. Hiihdettiin vielä jonkin aikaa ja sitten vasta otet-
tiin ensimmäinen tauko, parivartio määrättiin varmis-
tamaan tulotietä. Vähän aikaa siinä lepäiltiin, mutta
moni kerkisi sinä aikana nukahtaa hangelle, niin väsy-
neitä oltiin, kun lähdettiin iatkamaan oli nypittävä ka-
vereita hereille. Alkoi jo olla selvä päivä, kun käikki
pääsivät onnellisesti majapaikkaan. Matkaa kertyi noin
80 km:n nurkille, joten ei ollut ihme, jos uni teltoilla
maistui, saimme sen reissun jälkeen lepäillä pari päivää,
sekä keitellä ja syödä sissimuonia, johon ei ollutkaan
paljon tilaisuutta partion aikana. Muutamar miehet
kerkisivät käydä sen reissun päälle lomillakin, mutta ei
läheskään kaikki, taas tuli muita kiireitä, kun lähdim-
me etenemään kohti Karhumäked. tr
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Siirtouäelr tunnel mia talaisin
Meitä oli viisi, )otka eräänä lokakuun aamuna l94l :ai-
vaan työntäessä lumiräntää niskaamme istuuduimme
SA-autoon ja läksimme Helsingistä kohti itää.

Kulkulaitosten ja Yleisten t6iden ministeriötä edusti
muuan tuomari, Suomen Nuorison Iskujoukkojen ja

Siirtopoikien työpalvelua sen johtaja ekonomi-luur-
nanrti ja ekonomi, innokas vaasalainen lotta, sekä alle-
kirioittanut Valistusjärjestöjen Opinroroimikunnan
siirtoväkisihteeri. Viidentenä ja rärkeänä oli autonkul-
jetraia, matkalle komennettu sotilas, siviliammatiltaan
autokoulunopettaja. Hän oli automme, valtion pakko-
luovuttaman, alkuperäinen omistama.

Mtrtkareimmittimme oli: Porvoo 
- 

lqyii52 
- 

Ha-
mina 

- 
Säkkiiärvi 

- 
Tienhaara 

- Juustila - 
Viipuri

- 
Porlampi 

- 
Summa 

- 
Perkiärvi 

- 
Muolaan järven

eteläranta 
- 

Kyyrölä 
- 

Sormulankylä 
- ia Pölläkkälä.

Sen jälkeen Vuoksen yli pirkin ponrtoonisiltaa, Vuok-
sea ja Vuoksen itärantaa edelleen reirtiä Antrea 

- 
Sai-

rala 
- Jääski - 

Enso 
- 

Imatra. Sieltä Kotkaan poike-
ten Helsinkiin.

Minun tehräväni oli saada tietoja sikäläisistä "henki-
sistä" olosuhteista. Siitä joitakin esimerkkejä ja omia
tunnelmiani silloin.

Haminan loistavassa Raitriusravintolassa oli aamiai-
nen niin mainio, että kesken totisinta ruuan ahnehri-
mistamme epäilimme olevamme unen lumoissa. To-
deksi se kuitenkin oli uskottava. Ihmettelyämme lisäsi
vielä sekin, että Helsingin Karjalaisen nuorisoseuran jä-
sen, joka oli paiskautunut Haminaan, kertoi pahoilla
mielin, ertä aivan tähän saakka vakinaisesri pöydässä ol-
lur riisivelli oli lopetettu. Kannakselainen tullivartifa-
kin, tuttumme vuosien takaa, kuin selitellen pahoitteli
ruuan yksipuolisuutra juuri nyt kun me satuimme kun-
nioittamaan haminalaista ruokapöytää. Meidän kaven-
neet linjamme lienevät todistaneet, ettemme enää luul-
leer tälläistä satumaailmaa olevankaan.

Ihmeellisen hyvin säilyneessä Tienhaarassa puhutte-
lin muuatta naishenkilöä, ioka kertoi olevansa Pien-
Merijoen ainoa asukas. Hauskaa oli ollut saapua kotiin.
Hän kehoitrikin sanomaan tienhaaralaisille, että pakat-
koot vain kamppeensa kokoon ja lähtekööt rakentamaan
kotejaan. "Taella on yhtä hyvä olla kuin muuallakin.
Tarvitaan vain rohkeutta ja työtarmoa" -sanoi hän.

JUUSTILASSA olivat martat järjestäneet Juustilan
hotellin sivurakennukseen hyvän ruokalan, Marttama-
jan, joka jo siistillä nimikilvellään vaikutti kutsuvasti.
Vaikka parempi minämme kuiskutteli ruuan säännöste-
lemisen etuja, voitti huonompi puolemme. Painelimme
poskeemme perunoira kastikkeessa minkä ehdimme.
Vilkaisimme kyllä välillä marttoihin, mutta kun emme
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huomanneet heissä pahan hymyn häivenräkään, j^t-
koimme voimaimme takaa itsemme vahvisramista. Kun
minä olin saavutranur voimien rajan, läksin keittiöön
haastelemaan. Vaikka suunnarroman isot päivällispadat
olivat hämmennettävinä, ei minua karsottu ulos. Tut-
tavallinen keskustelu oli heri vireessa. Sain mm. kuulla,
että eräs heistä oli siirtomarkalla ollessaan niin huono-
na, errä lääkärin mielestä hänelle ei voitu tehdä mitään,
että hänen elämänsä päivät ovat pian lasketut. Sen
kuultuaan hän kirjoitti Helsingissä olevalle pojalleen
lähtevänsä siivousjoukkojen kanssa Karjalaan 

- 
kuole-

maan. Mutta ihminen (lääkäri ja hän) pdåtrdå, murra
Jumala säätää. Astuttuaan kotimaakunransa kamaralle
tapahrui ihme, hän oli heti terve. Hän on rerve, ei edes
ainaista päänkivistystä ole ollut kerraakaan. Ruoka, uni
ja työ maisruvat. Tekee työrä kuin hevonen, todistivat
marrraroverir. Kotikyläänsä, muisraakseni Säiniölle, ei
ole mennyt. On tunrenut ettei sielun voimat siihen vie-
lä riitä. Päämartta kertoi itsesrään samanlaista. Hänen
reumansa oli tipotiessään päästyään Juustilaan.

PORLAMMILLA oli ainutlaaruista. Siellä runnellus-
sa kylässä, joka on täysin häviterryjen Yld- ja Alasom-
meen kylien keskellä, oli kansakoululle ja sen naapuri-
taloon järjestetty asumaan kolme eri työjoukkoa, siirto-
pojat, ia tamperelaiset sekä yläsommeeleiset ryönaiset.
Voittekohan arvata mitä nämä joukot rekivät illoin?
Tuskinpa arvaarre, He leikkivät piirileikkeia. Öliylam-
pun tuikkeessa seurasi piirilaulu toistaan, vannortiin
valoja rakkaudelle 

f a elämälle... Leikkiiäin olemuksesta
uhosi lapsuus ja nuoruus, murra kuirenkin myös vaka-
vuus. Ilonpito oli puhdasra, liikuttavan harrasra. Se

tarttui meihinkin. Pääsimme mukaan niin paljon, ertä

täytyi jo villaisiakin vähentää. Turhaan koetimme kui-
tenkin tahtia vilkasrurtaa. Muistui mieleen oma nuo-
ruus, Huttu-Tuomaan kenttä ja rajartoman riemukas
piirileikki. Ero oli niin suuri, ertä teki mieli pyytää an-
teeksi näiltä ennenaikaansa vanherruneilta heidän ilo-
tonta nuoruuttaan. Arvelenpa että piirileikki-innosrus
levisi Porlammilra laajemmallakin. Lauluissa kuulim-
me jo paljon meille outojakin. Eräs leiriemäntä, Hort-
tanasta oleva neitonen, jolta koti oli purerru ja kuljetet-
tu muualle, vakuutti: "parempi täällä on kuin siellä
muualla".

VIIPURL Rakas Viipuri oli huonommassa kunnossa
kuin olin osannut kuvitellakaan, vaikka olinkin valmis-
tautunut pahimpaan. Jos vaikka kaikesta siellä tulisi
puutetta, ei ainakaan tiilikivestä... Kaupungin ylös-
nouseminen on kuitenkin varmaa, mutta jos Linna,
Kellotorni ja Pvöreä torni olisivar ruhor,rttrneet, miten
olisi. silloin käynyt? Olisimmeko sittenkin jaksaneet?

Ehkä. Jälleenrakentamishengestämme olisi silloin kuin
puuttunut pohja. Nuo kolme Viipurin tunnusta ikään-
kuin sanovat meille 

- 
onhan jakserru ennenkin, jak-

samme nytkin. Taidehalli, maakunta-arkisto ja kirjas-
to, jotka myös ovat säästyneet hävirykseltä aurravat
meitä nykyaikaisuudellaan vaativassa työssämme. Ihana
puisromme, meidän oma Monrepoomme ja historialli-
set vallimme ovat yhtä ihania kuin ennenkin antamaan
meille tilaisuuden lepoon ja haaveiluun. Rahallisesti ar-
vokkaiden rakennusten tuhoutumisen korvaavat meille
"henkisesti" edellä mainitur julkiset rakennukset.

Pyöreän tornin vieressä tervehti kaupunginvalruus-
ton ja kirjaston johtokunnan puheenjohtaja Valtavuo
minua 

- 
hei, hei 

- 
huudolla. Lehtori oli kiireisessä

Viipurin asema hävitettynä
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työssä vastaanottamassa puisroa myören liukuvia kirjoja
joita tornin akkuna-aukossa seisova lotta niputtain pani
tulemaan lehtorille, joka vuorostaan ojensi ne iskupo-
jalle, lavitsalle asetettavaksi. Kaikilla kolmella oli kiire.
Kun lehtoria sitten pyydettiin sisälle vankien työtä jär-
jestämään, sain minä tarttua hänen työhönsä, enriseen
virkaani, joka oli nyt täysin poikkeava silloisesta. "Täl-
läistä se nyr on kirjastotyö Viipurissa" sanoi lehtori lep-
poisasti.

Kirjoja täynnä oleva torni tyhjennetään ja kirjat kul-
jetetaan Lääninhallitukseen sen tyhjille hyllyille. Sieltä-
hän viipurilaiset sitten saavat omat kirjansa takaisin.
Viisaat, jotka ovat merkinneet kirjansa nimellään, saa-
vat. Me monen monet tyhmät, jäämme ilman.

Kaupukilaisia valaisi 
- 

ihmeellinen hymy. He oli-
vat onnellisia, he olivat päässeet kotiin. "Ei meirä aina-
kaan kukaan täällä morkkaa, kuten aina siellä muual-
Ia..." sanoi muuan vaimo. Kaupunginjohtaja vakuurti
hävityksen näkemiseen jokaisen pian tottuvan. Sorilas-
hallintopiirin esikunnan naisren keskuuteen ruli opin-
tokerhokin perusretuksi, sillä illoin ei ole edes eloku-
viin menoa, selirti virasrossa neiti Anni Salmela.

SUMMAN sivuutraessa painui mieliala aivan nol-

laan. Kaikki oli elotonta. Vartiomiehetkin asuivat soti-
lastelroissa.

PERKJÄRVEN asemaseutu jossa oli jo päästy elämi-
sen alkuun, aurtoi mielialan nousemaan. Siellä vilisi so-

tilashenkilöitä, lottia, työvelvollisia ja siirtopoikia.
Kaikilla oli kiire. Ainoana vakinaisena siviilihenkilönä
oli mv. Emil Luukka. Hän oli saanut työnaisten avulla
kaksi taloa siirtoväen tilapäistä oleskelua varten puhdis-
tetuksi. Taloissa oli lämmintä, puita oli kannettu käyt-
töä varten ja keittoastioitakin järjestetty. Muuan muo-
laalainen emäntä oli kertomansa rnukaan ensin katunut
Lokalahdelta lähtöään, mutta kirjoittaa nyt parhaillaan
majapaikassa sukulaisilleen että alkaisivat vain lähteä
tänne "onhan se tehtävä kuitenkin."

Herra Luukkakin kertoi terveytensä palanneen täällä.
Neljän viikon aikana oli vahvistunut aivan toiseksi mie-
heksi, vaikka on ollut vain omien "sapuskojen" varassa.
Kyllä Kalannissa oli hyvä, mutta monenmonta kerraa
parempi täällä.

Väliaikaisten asukkaiden tasoa kuvasivat aseman Iä-
hellä oleva faneerinen, korkea, tähdellä huipennettu
punainen Talvisodan muistomerkki kaatuneiden nimin -

ja bolshevistisen maailmanvallan tavoitetunnuksin. Sa-
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- rn iehet kertovat

Kansa taisteli - miehel kerlovat ilmestyy kerran kuukaudessa
12 numeroa vuodessa

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

postimerkkiä
ette tarvitse.
2. Soittakaa suoraan tilaajapalveluumme puh. vaihde 79 08 22.
suunta 90
3. Kirjoittakaa osoitteella: Kansa taisteli - mrehet kertovat, Ti-
laajapalvelu. Postilokero 820.00 101 Helsinki 10 ja ilmoittakaa
viereisessä kupongissa pyydetyt tiedot.
4. Soittakaa tai käykää jossakin asiakaspalvelukonttorissamme
tai asioimistossamme Kts puhelinluettelosta: Sanoma Osakeyh-
tiö.
5. Maksakaa tilausmaksu postisiirtotilille n:o 7259-1 , Sanoma Osake-
yhtiö ja kir!oittakaa Tiedonanioja-kohtaan viereisessä kupongissa pyyde-
M tilaustiedot.
6. Jättäkää trlauksenne lollekin asiamrehellemme. Rautatiekirja-
kauppaan, kirjakauppaan tai postiin.
Ulkomaille lähetettävistä lehdistä peritään eri lisämaksu. Lä-
hempiä tietoja saa Sanomain asiakaspalvelrikonttoreista )a
asioim istoista.

Osoilieenm u utokset
Osoitteenne muutoksen voitte ilmoittaa joko kirleellisesti tai pu-
helimitse Tilaajapalveluumme tai käynnillä tai puhelimitse jo-
honkin asiakaspalvelukonttoriimme.
Tällöin on ilmoitettava nimi ja 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.

Huomauiukset
jotka koskevat esim. lehden postitusta tai laskutusta. pyydetään
tekemään Tilaajapalveluumme, johonkin asiakaspalvelukontto-
riimme tai sinne mistä lehti on tilattu.
Tilaus ja osoitteenmuutos saadaan voimaan 2 viikon kulutlua
siitä, kun se on tullut Tilaajapalveluumme.
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maa kertoivat myös paperiset kukkakiehkurar ovien
yläpuolilla ja sisälläkin. Singerin mainoskin oli saanut
kirjavan kehyksen.

TAAPERNIEMEN kolhoosissa piti emännyyträ siir-
topojille viipurilainen rouva Brahenlinnasta. Kun oppi-
koulut eivät voineer alkaa, oli kuudesluokkalainen nei-
tonen lähtenyr Helsingistä äitinsä mukana aurramaan
Karjalan nousemista. Kolhoosissa asuneilla ei ainakaan
ole ollut mahdollisuutta mitään salata toisilraan. Talon
yhdeksän huoneen väliseinät olivat niin harvat, ertä
suuret raot paljastivat kaiken viereisestä huoneesta.

Muolaan SORMULAN kylässä istuin pitempään
eräässä kotiin palaneen maanviljelijän kodissa. Välisei-
niä oli poissaollessa ilmestynyt lisää, murta muuren se

nyt puhdistetruna oli hyvässä kunnossa. Isäntä, joka oli
evakkoaikana asunur paikkakunnalla jossa järvi o'li 50
km. päässä, oli nyt ylen onnellinen kun ihan Yskjärvi
oli aivan akkunan alla. "Tuo järvi se minua niin muka-
vasti tervehtii joka aamu" -virkkoi isäntä liikuttuneena.
"Et voi kuvitella rnikä tunne sinua täällä kohtaa" oli hän
kirjoittanut naiselleen, jonka hakee lapsineen jouluksi
kotiin. Järvestä saa särkiä kuin lohia. Pyydyksistä on
vain puute. Leirin johtaja, viipurilais-helsinkiläinen
opettaja Hukari kertoi seuranneensa erään kotiinpalaa-
van emännän saapumisra. Emäntä kulki kodissaan ää-
nettömänä paikasta paikkaan haravat kainalossa. Tun-
nelman lumoissa meni pitkän aikaa ennenkuin hän huo-
masi voivansa jättää haravan maahan.

SINTOLAN paikkeille nousin aurosta puhutellakse-
ni kahta virkeästi keskenään puhelevaa emäntää. He
olivat menossa muistaakseni Henttolaan osroksille ja

vastasivat kysymykseeni miten he voivat 
- 

"vielä häntä
kysyy! Jalka ei paina täällä, vaikka kulkisi miten pitkia
matkoia. Tulkoot vain kaikki väsyneet koriin." Samaa

Hävitystä Ensossa

Antrean aseman rauniot

vakuutti Ylikuunun neitonen Sairalassa 
- 

hauskaa on
olla kotona.

ANTREAN kirkonkylässä selitti valistuneelta vai-
kuttava venäläinen vanki päinvastaista. Hänellä oli tääl-
lä 

- 
kylässä 

- 
parempi kuin kotona. Koti oli ollut

Kasan -kaupungissa. Isä oli kolme ja puoli vuotta sitten
viety eräänä yönä. Syynä se ettei liirtynyt kommunisti-
seen puolueeseen.

Vilkkaasti vakuuttivat hyvää oloaan mr,ös sokeriteh-
taan puhdistustöissä olevat vangit. Valittelivat kyllä
heitä vartioivan pienen iskupojan täsmällisyyttä. Pojan
silmät loistivat kun sanoin, että juuri niin on hyvä.

ENSON hävitystä ääneen itsekseni valitellessani vir-
kahti pyörältä hyppäävä mies. "Täällä ei ole mitään hä-
tdit. Olen rakennuttanut tänne parikymmentä taloa.
Viiden vuoden kulutrua saatte nähdä että Enso on taas

SA-kuua
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pysryssä, muistakaa silloin tätä miestä tässä pankin
edustalla." Sillä laillal 

- 
Samassa paikassa pari neitosta

selittivät olevansa Puumalasta. "Kyllä täällä pian hyvä
tulee. Missä me vain liikumme luutinemme, siellä pas-

saa jo olla. Täällä Karjalassa on niin hauskaa, ettemme
tahtoisi täältä pois."

Muualta Suomesta onkin paljon väkeä mukana töissä.
Kaikkia innostutti sodan jälkien korjaaminen. Emäntiä
ja leirinjohtajia oli mm. Perniöstä, Tampereelta ja Poh-
jaomaalta. Valrava enemmistö oli tietysti Karjalasta,
kaikki eivät edes omalta paikkakunnaltaan, mutta tun-
sivat silti olevansa kotona.

Niin. Työn ja rakkauden henki vallitsi takaisin valla-
russa Karjalassa. Kaikki siellä työskentelevät olivat
mielestäni sankareita. Olosuhteet olivat niin huonot,
että aatteettomat ja rakkaudettomat ihmiset eivät voi-
neet kertakaikkiaan siellä olla ja tehdä työtä. Lattialla
mekin nukuimme viidenroista muun joukossa 

- 
on-

nellisina. Kerrankin menimme puolenyön aikaan huo-
neeseen missä ennestään nukkui sängyissä nelja. Me vii-
si kävimme paljaalle lattialle. Minulla kyllä oli oma ku-
mipatja allani. Aamulla talonväki jäi nukkumaan kun
me hiivimme ulos haukkoaksemme raitista ilmaa ja pe-
seytyäksemme lumessa.

Takaisin saadussa Karjalassa ei voivoreltu. Siellä teh-
tiin työtä, rukoiltiin ja kiitertiin kotiinpääsystä.

Ilo oli myös tuonut kuolemaa. Muuan isäntä oli koti-
kynnyksen yli astuttuaan kaatunut hengettömänä lat-
tialle ja eräs toinen oli samoin korjartu kotipellolta kur-
pitsa sylissään. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä ehkä
hyvin monestakin samanlaisesta. Ne osoittavat miten
koti on ihmiselle rakas ja miten tuskallisen rasittavia
poissaolo vuodet olivat heimollemme. D

Hitlerin aikaan:
.Kaksi iuutalaista lähti papin luo antaakseen kastaa itsensä kristinus-

koon. Kirkon ovella lsak ehdotti:

- Mene sinä ensin Jakob, ja kerro sitten, millaista se oli.
Kun Jakob palasi kirkosta, lsak kysyi:

- No, kuinka sujui?
Jakob: - Turpa kiinni, juutalainen!"

Helsinkiläinen herra oli ilomantsilaisessa mökissä. Kahvipöydässä hän
nuhteli emäntää, kun tämä syötti viisivuotiaalle pojalle rintaa. Emäntä sa-
noi:

- Mistäpä oisit kahviin maiion ottanna, ios tuo poika ei ois minnuu auki
pitännä.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteellisu uksia lehden
jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
790822 tai 790355.
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KÄYTÄ TNVALIDIEN
JOULUKORTTEJA

NUMERO 11:n KIRJOITUKSET
Arvo Seppinen:

KUOLLEENA JA ELÄVÄNÄ
Meeri Koivu:

363

ILMAVARTION ENSIMMAINEN
SOTAKOKEMUS 365

Tyyne Lehtonen:
HEIMOSOTURIT 368

Evert Merola:
NAIN PAATTYIVAT
,,VANHAN SOTAPOTUT'' )70

Leo Rimpinen:
KOVIMPIA KOHDALLAMME 372

Paavo Junttila:
ERÄS SYNTYMÄpÄIVÄ 378

Alvar Ryödi:
LOIMAAN LEHTI

A. Saura:

TUOMIOSUNNUNTAI
KANNAKSEN PORTILLA V. I9)9 ....

Timo Tiihonen:
KAUKOPARTIORETKI
}IUURMANNIN RADALLE

Iines Vuoristo:
SIIRTOVÄEN TUNNELMIA
TAKAISIN VALLATUSSA KARJALASSA

JA KANNAKSELLA

Kirjoittajat vastaavat esittäm astään m iel i piteistä.
Käsikirjoitukset on tehtävä koneella ioka toaselle
riville. Kirioitus ei saisi ylittää 2000 sanaa. Mak-
setut kirioitukset ia valokuvat jäävät lehden omai-
suudeksi, muut palautetaan vain, ios pyyntö ja
postimaksu on tullut yhden vuoden sisällä.
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