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SOTA-AIKANA
On se maailma

mennyt kummaksi
näin sota-aikana,
valitteli matkatove-
rilleen lomalla oleva
saksalainen sotilas.

Varsovan ase-
malla laskin reppu-
ni vain hetkeksi
maahan levähtääk-
seni ja tuskin olin
oikaissut selkäni,
kun reppu jo oli hä-
vinnyt.

- Eihän tuo vielä
mitään! vastasi toi-
nen. - Minun piti
vaihtaa junaa
Miinchenissä ja
odotellessani läksin
kävelemään kau-
pungille. Kun tulin
puolen tunnin pääs-
tä takaisin, oli koko
asema kadonnut.

o
KESKUSTELUA
DIKTATUURI.
MAASSA

Oletkos kuullut
mitään mainitta-
vaa?

- Eikös mitä -se häirintälähetin
on niin voimakas...

o
PIKKU.KALLE
ON
REALISTI
Peruskoulun ala-asteen
Iuokka on syksyisellä
Iuontoretkellä. Opetta-
ja osoittaa taivaalla len-
tävää kurkiparvea ja
innostuu selittämään:

SOTA NAURAA

- 
Ajatelkaapas, Iap-

set, kuinka viisaita nuo
kurjet ovat: joka kevät
ne palaavat etelästä
suoraan ikiomalle koti-
suolleen ja näin syksyn
tullen taas lentävät At-
rikkaan viivasuoraa
reittiä koskaan eksy-
mättä ja aivan ilman
karttaa ja kompassia!
Eikö se ole ihmeellistä?!

Pikku-Kalle viittaa ja
saa puheenvuoron:

- 
Onhan se tietysti

aika ihmeellistä, mutta
kyIIä minusta olisi vielä
ihmeellisempää, jos
niilld olisi kartta ja
kompassi....

o
KANSANHUOL.
LONJOHTAJAN
PAINAJAISUNI
Kunnan kansanhuollon
johtaj a näki painajaisunta
ja huusi kauhusta. Vaimo
herätti miehensä ja tie-
dusteli, mikä on hätänä.

Näin unta, että
kaikki kunnan asukkaat
olivat tuhatjalkaisia ja
kaikki vaativat kengän-
ostolupaa, selitti virka-
miesparka hikeä pyyh-
kien.
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puol u stusmäiiriirahoihin
tuntuvaa kertalisäystä,
jonkinlaista tasokorotus-
ta. Erityisen huolissaan
komentaja on maavoi-
mien kalustosta ja reser-
vien koulutuksesta. Maa-
voimien osalta puuttuu
erityisesti panssarintor-
junta-aseita, jotka ovat
puolustustaistelun avain,
sekä ilmatorjuntakalus-
toa, jolla estettäisiin il-
materrori. Reserveistä
voidaan kunakin vuonna
jatkokouluttaa vain noin
kolmannes todellisesta
tarpeesta.

Ollaanko jälleen toi-
mimassa kilpaa myrskyn
kanssa? "Puolustusjåir-
jestelmää ei luoda tyhjäs-
td endd silloin, kun vaka-
va kriisi on käsillä. Sen
on oltava olemassa joka
hetki ja se on myös pidet-
tävä ajan tasalla ja riittä-
vässä toimintavalmiudes-
sa", toteaa kenraali Lauri

Suomi pyrkii huolehti-
maan turvallisuudestaan
pysyttelemällä suurvalto-
jen välisten ristiriitojen
ulkopuolella. Tälle rau-
hantahtoiselle puolueet-
tomuuspolitiikalle on
saatu tunnustusta niin
idässä kuin lännessä. Se
on selvästi ilmaistu myös
Neuvostoliiton kanssa
solmitussa YYA-sopi-
muksessa.

Puolueettomuuden us-
kottavuus on sen perusta.
Monessa yhteydessä on
todettu uskottavuuden
puolestaan edellyttävän
suurvaltojen tunnustusta,
kansalaisten yksimieli-
syyttä ja pahimmassa ta-
pauksessa voimavaroja
kansan elinmahdolli-
suuksien turvaamiseksi
ja valtakunnan alueen
puolustamiseksi kriisin
puhjettua.

Ulkopolitiikkamme on
tehnyt parhaansa puo-
Iueettomuusaseman va-

kiinnuttamiseksi. Eräitä
äiiriryhmiä lukuunotta-
matta kansa on tämän po-
litiikan takana. Voimate-
kijöistä valtakunnan puo-
lustamiseksi ei ole oltu
yhtä yksimielisiä.

Maanpuolustuksen tar-
peet on voitu turvata vain
osittain. Tiirkeiden tar-
vikkeiden ja raaka-ainei-
den varastointi ei ole
edistynyt suunnitellulla
tavalla, väestönsuoje-
luorganisaatio kykenee
täyttiimään vaativan teh-
tävänsä vain osaksi. Puo-
lustusvoimain on kym-
meniä vuosia ollut pakko
tulla toimeen mäåirära-
hoilla, jotka ovat huo-
mattavasti alapuolella
Euroopan pienten valtioi-
den yleisen tason.

Asiallisista ja kiihkot-
tomista kannanotoistaan
tunnettu Puolustusvoi-
mien komentaja on jiil-
leen kiinninänyt asiaan
huomiota vaatien maan- tr
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OLI KEVÄTTALVI
1 943
HIIHTELINPÄHÄN taas ker-
ran Kyynel-radio repussa, täl-
lä kertaa luutnantti Solehmai-
sen partion titarina...Tehtä-
vämme oli tiedustella Aänisen
Suurlahden 

- 
nykyisen Po-

ventsanlahden 
- 

itärantaa
noudattelevan tien liikennettä
ja naapurin aikomuksia: oliko
käynnissä joukkojen siirtoja.
varustelutöitä tai muuta mai-
nittavaa. Paluumatkalla piti
ottaa vanki.

Partioon oli määrättY Yh-
teensä 32 miestä. Rannikko-
varmistuksen joukoista Piti
tulla saattomiehiksi samanlai-
nen porukka ja vielä kolme
hevosta. Saattajilla olisi mu-
kanaan myös 2O millin ase,

Norsupyssy. jäällä vaanivien
moottorirekien varalle.

Edellisenä iltana olimme
tulleet lahden länsirannalle
Kuusirannan kylään. jossa

rn §§

-

MIKKO POL,LA T

H
H

SE JUJU

ONNISTUI
Asemasodan viimeisind vuosina osat-
tiin puolin ja toisin io sodankäynnin
kaikki niksit.

Äenisierven takaiset maisemat oli-
vat vihollisen tehokkaasti varmista-
maa aluetta, iossa suomalaiset kau-
kopartiot olivat usein hätää kärsi-
mässä.

VieIä tämän kerran olivat
laiset kuitenkin ovelamPia-

Kyynel ia kirjoittaja sotapolulla

ll&;

Kiiin-

Nän\s1ärvi

suoma-



sattumoisin esiintyi viihdytys-
kiertue säihkysäärineen sun
muineen. Rannikon puolusta-
jat seurasivat ohjelmaa suurtjl-
la innolla, mutta meidän koh-
daltamme ei taide mennyt pe-
rille 

- 
tuleva vaikea tehtävä

pani miettimään vakavumpia
asioita.

Yövyttyämme Kuusiran-
nassa siirryimme seuraavana
päivänä lähellä länsirantaa si-
jaitsevaan saareen, jossa oli
erillinen tukikohta. Sinne il-
mestyi saattoporukkakin he-
vosineen. johtajanaan nuori
vänrikki.

Suoritettiin viimeiset val-
mistelut. Rannikon puolusta-
jilta saatiin viime tiedot vas-
tassa olcvasta vihollisestu.
Saattojoukon ja partion yh-
leisloiminnasta sovittiin yrit-
täen ottaa huomioon kaikki
ajateltavissa olevat mahdolli-
suudet.

JÄÄ ON
PETOLLINEN
Illalla kello 22.00 alkoi hiih-
tomarssi yli laajan jäälakeu-

clen. Vaikka yö oli pimeä. su-
jui matkanteko hyvällä kelillä
mukavasti. Tuulien kovetta-
massa lumessa näytti hevos-
tenkin taivallus vaivattomalta.

Hevoset jätettiin paikkaan,
jonka arvioitiin olevan kahden
tai kolmen kilometrin päässä
vihollisen rannasta. Pimeällä
jäällä sen sijainti oli kuitenkin
lähinnä arvailujen va-rassa.

Me muut jatkoimme mat-
kaa.

Sitten rannan läheisyys sel-
visi aivan yllättäen: eutoikeal-
ta nousi ilmaan sokaiseva va-
loraketti !

Oli kirkasta kuin päivällä! Olimme jo hyvässä rurvassa
Ranta ja vihollinen olivat metsän suojassa kun jäälle
edessä parinsadan metrin heittäytynyt erehtynyt Sven
päässä. Dufva hiihteli luoksemme.

Solehmainen hihkaisi kai- Mies oli aivan ehjä. murta
kin voimin: huolella pakattu rcppu oli yh-

- 
Kaukopartiomiehet mai- tenä sohjona. Siihen näytri

hin! osuneen pitkä sarja 
- 

liekö
Tiesimme, että huuto oli ollut räjähtäviäkin joukossa.

tarkoitettu vain vihollisen
opastukseksi ja livahdimme
äänettömästi vasemmalle

Äänisen Suurlahden rantakylän näkymää

Tehtäväni mukaisesti raa-
pustelin lyhyen sanoman ko-
tiin OsKu:un. Osasto Kuisma-
sen esikuntaan. Heitin anten-
nit puihin ja sain yhteyden
hämmästyttävän nopeasti. Il-
ma oli kirkas ja kuuluvuus mi-
tä parhain 

- 
kuului viitosella

eli parhaalla mahdollisella ar-
vosanalla.

Sain sanomani lähetetyksi
ja ryhdyin ottamaan vastaan

kaartaen metsän suojaan.
Saattoporukka pyörsi ohjeit-
tensa mukaan takaisin jäälle ja
kotia kohti.

Omasta porukasta vain yksi
ensireissun mies erehtyi ja toi-
mi käskyn mukaan heittäytyen
jäälle. Hänen oli käydä kalpa-
ten. sillä valoraketteja nousi
nyt ilmaan yhtenään ja Emma,
vanjan pikakivääri, alkoi har-
vatahtisen Ionksutuksensa.
Luodit vinkuivat korvissa ja
valojuovat piirtelivät yötai-
vaalle kauniita kaariaan. Ke-
neenkään ei kuitenkaan osu-
nut.

VIHOLLINEN
ISKEE
Jatkoimme pin.reässä kohti ta-
voitteena olevaa maantietä.
Sen onnistuneesti ylitettyäm-
me otimme aluksi suunnan
itään. Aamun alkaessa saras-
taa aloimme seurailla tietä ete-
läiseen suuntaan.

Puolen päivän aikoihin pi-
dimme tauon. Tarkoitus oli
lehdä kynsitulel ja valmistaa
jotakin lämmintä syötävää.
Pieniä ja mahdollisimman sa-
vuttomia tulia alkoikin pian
viritä sinne tänne.

I Norsupyssy
r Aantsen

rannalla
moottorirekiä
kyttäämässä

SA-kuvo

meille tulevaa viestiä.
Äkkia alkoi kuulokkeissa

kuulua ankara rätinä. Ajattelin
sen johtuvan revontulista ja
ties mistä sähköisistä ilmiöis-
rä. Rätinä vain koveni enkä
enää saanut selvää tulevista ti-
tausmerkeistä.

Otin toisen kuulokkeen kor-
valtani ja silloin "sähköinen
häiriö" selvisi: varmistajat
olivat täydessä tappelussa ta-
kau-ajajien kanssa. konepis-
toolit lauloivat ja ilma oli kuu-
laa sakeanaan.

Solehmaisen auttaessa sain
Iangat alas puista.

Huomasimme olevamme
melkein motissa: tie oli auki
vain suoraan etelään.

PÄAST!IN
PAKOON
Sitten vain vedeltiin täysillä
kierroksilla eteenpäin etelään
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suunnilleen tien suuntaa seu-
raillen. Partion johtaja mä:irä-
si viisi miestä jälkivarmistuk-
seen tavanomaisen parin sijas-
ta.

Naapurit painoivat päälle
kuin herhiläiset. Takaa kuului
pienin väliajoin laukausten rä-
tinää.

Minulla oli taskussa avaa-
maton kesken jäänyt sanoma.
Pysähdyin aina silloin tällöin
hetkeksi ladun varteen ja sain
kuin sainkin sifferit auki. Vas-
ta myöhemmin kotona Os-
Ku:ssa selvisi, että olin saanut
sanoman melkein kokonaan
vastaanotetuksi 

- 
vain kaksi

ryhmää eli yhteensä kymme-
nen merkkiä oli jäänyt saa-
matta.

§

Annoin sanoman Solehmai-
selle ja Miiiittöselle. Siinä
käskettiin palaamaan omalle
puolelle paikasta, joka oli ny-
kyistä sijaintiamme paljon
etelämpänä. Siellä olisi vas-
taanottoporukka valmiina.

Nyt pitikin harkita asiat tar-
koin!

Takana hiihteli vanjojen ta-
kaa-ajoporukka aivan kinte-
reillä ampuen koko ajan merk-
kilaukauksiaan, joten sijain-
timme oli varmasti kaikille
selvä. Tieltä kuului jatkuvaa

.. f.. .
autojen ääntä. Aänisen jäällä
tuntui huristelevan moottori-
kelkkoja siltä varalta että läh-
tisimme siihen suuntaan.

Oltiinpa melkoisessa pin-
fsgss[ 

- 
taas kerran.
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RATKAISEVA
SUUNNAN.
MUUTOS
Partion johtaja teki selvän
päätöksen: otettiin suunta
kaakkoon poispäin rintamas-
ta. Näin eivät vanjat ainakaan
pääsisi järjestämään eteemme
väijytystä.

Jonkin aikua paineltiin siis
kaakkoon 

- 
jälleen kaikki

pellit auki ja veren maku suus-
sa. Iltapäivällä käännyttiin
suoraan itään.

Takaa-ajajat seurasivitt
kiihkeästi kuin verikoirat. Jäl-
kivarmistajat joutuivat mo-
neen kertaan jarruttelemaan
naapurien vauhtia päräyttele-

t1

Mikko

mällä keulamiesten silmille
lyhyitä konepisloolisurjoja.
Tällöin vanjat aina ryhtyivät
tekemään saartoliikettä ja
vauhti hidastui. Pitkäksi ajak-
si ei kuitenkaan ollut vara jää-
dä kahinoimaan 

- 
muuten

olisimme jälleen pian olleet
motissa.

Leikki jatkui illansuuhun
saakka.

Sitten saavuttiin luoteesta
kaakkoon kulkevan pitkän ja
kapean puuttoman suon reu-
naan. Vauhtia vain lisää ja
reippaasti yli!

Suon reunalla kasvoi 30-
40 metrin leveydeltä matalaa
pajukkoa. jonka takana oli
jyrkkä ja korkea kovan maan

,
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Sissejä ladulla Äänisen takana, vasemmalta Onni Saukkonen,
Pöllä, Onni Määttänen, K.J. Norrgård ja A. Wester
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Luutnantti Solehmainen
ritari N:o 119
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reuna. Ylhäällä törmällä oli ti-
heää metsää.

Paikka oli kuin tehty väijy-
tyksen järjestämiseen. Näytti
varmalta. etteivät vanjat lähde
kiertämään pitkää ja kapeaa
suota vaan tulevat takaa-ajon
kiihkossa suoraan yli.

Solehmainen ja Määttänen
antoivat nopeat käskyt. Aikaa
jäi juuri sen verran, että ehdit-
tiin mennä kunnolla asemiin.
Pomot kiersivät vielä nopeasti
mieheltä toiselle antaen vii-
rneiset ohjeet.

SIIHEN LOPPU!
TAKAA.AJO
Matkaa suon vastaiseen reu-
naan oli parisensataa metriä.

Pian ilmestyivät näkyviin
vanjojen tunnustelijat. Kohta
sen jälkeen tungeskeli paikalle
koko porukka ja ryhtyi ilmei-
sesti neuvonpil66n 

- 
ääntä ei

kuulunut. muttä muutoin
näytti ajatuksenvaihto olevan
vilkasta. Totesimme viholli-
sen vahvuuden olevan huo-
mattavasti suuremman kuin
omamme.

Naapurit ryhtyivät sitten
järjestelemään porukkaansa
jonkinlaiseen kolmijonoon,
mihin kului melkoisesti aikaa.
Tässä vaiheessa Solehmainen
ja Määttänen käskivät toisen
puolen partion miehistä hiih-
tämään kolmisen kilometriä
suoraan itään. sytyttämään
sinne muutamia roimia nuo-
rioita ja lämmiftämään koko
porukalle vettä. Tappelun jäl-
keen oli joklisen saatava jota-
kin suuhunsa ennen kovaa ko-
timatkaa.

Sovittiin vielä. että jos jou-
dutaan erilleen, palataan tulo-
jäljille ja ylitetään Suurlahti
suunnilleen samasta kohdasta
kuin mistä tultiinkin.

"Vesipojat" Iähtivät rivak-
kaa vauhtia.

Suon vastakkaisella puolel-
Ia alkoi kolmijono hitaasti
suoltua jäälle. Eteneminen oli
kovin verkkaista ja varovaista

- 
taisi naapurin pojilla olla

sydän kurkussa.
Meille jäi aikaa jakaa lähes-

tyvät maalit mieskohtaisiin
annoksiin:

- 
Sinä aloitaf tuosta. sinä

tuosta...
Jonot lähestyivät kiusalli-

sen hitaasti.
Odotettiin.
Sitten olivat kärkimiehet

pajukon reunassa.
Tusinasta konepistoolista ja

muutamasta kivääristä räjähti
hillitön tuli. Takaa-ajajat eivät
edes yrittäneet vastata siihen.
Koko porukka oli hetkessä
hangessa, henkiin jääneet pyr-
kivät yhä syvemmälle lumen
sisään.

Joku ei hallinnut hermojaan
vaan kääntyi hiihtäen silminö-
mään pakoon. Tällainen syök-
syhiihtäjä oli tietenkin helppo
saalis kertatulella napsittavak-
si.

Sitten ei edestä enää kuulu-
nul mitään.

KOTIIN
Jatkettiin matkaa.

Nuotiolta tavoitettiin "vesi-
pojat". Varmistus oli hyvin
järjestetty ja kuumat vedet
valmiina. Sekoittelimme pak-
keihin kahvinsekaista marsi-

paania ja ladoimme vanikan
päälle länrnrite ttv jen lihapurk-
kien p()ntcvul sisältöii 

- 
oli-

han tosi mässäilyä! Tupakka-
miehet vetelivät päälle ankarat
henkisavut kaikcssa rauhassa.
Levättiin.

Jäljiltä ci kuulunut hiiskah-
dustakaan. Taisivat saada ii-
pot tällä kertaa tarpccksecn.

Laitoinrnrc t htccn nu()li()()n
suuren kusan tuorr'itl koivuja.
Sen äärellä oli hyvä lämmitel-
lä. Lisäksi se jäisi valaise-
maan pimeää korpea lähdet-
tyämme ja hllrhauttaisi chkä
etsijät tulille.

Paluumltka ulkoi uusin voi-
min. Otettiin suunta lu<»tee-

seen t:rv()itlccnlr pistc. jossil
olimme tukrmatkalla käänty-
neet tien ylitettyämme ete-
Iään. Jokainen avasi vuorol-
Iaan latua niin kauan kuin jak-
s6l 

- 
ylecnsä -5()- 100 metriä

riitti vetämään mehut miehes-
tä. Vauhtia oli pakko pitää yl-
lä. sillä ranlaan oli priästävä
ennen :lamun valkenemista.

Tulimmc vanhalle ladul-
lemme parisensataa metriä
kääntymispisteen eteläpuolcl-
le. Viholliscn jälkiä tutkies-
samme totesimme ainakin -50

miehen porukan olleen met-
sästelemässä päänahkojam-
me.

Latu ja maantie ylitettiin
kuikessa riruhirssir. Sitten siir-
ryttiin tuloladun poh joispuo-
lelle.

Rantaa läheslyttäessä alkoi
aamu uhkaavasti vaarlcta.

Myöhästymmekö'l
Kuin taivaan lahjana alkoi

rannalla tiheä Iumipyry. Sen
suojassa hajaannuimme Iaa-
jaan purvccn. Itsesäilytysvais-

to siivitti tässä vaiheessa mo-
nen pojan menon sellaiseen
lenloon. että jäin radioineni ja
kamppeineni roimasti jälkeen
porukasta. Oikein vähän ih-
n.rettelin 

- 
olinhan OsKu:n

kotikilpailuissa ollut ykkönen
aina silloin kun Eero Naapuri
ei ollut mukana.

Kotirannalla saimme kuul-
la. etlä saattoporukka oli kär-
sinyt pieniä tappioita.

Tiedustelu oli suoritettu
käskyn mukaan. Lisäksi olim-
me sarneet hiihtoharjoitusta
aivan orniksi tarpeiksi 

- 
ehkä

vähän ylikin. tl

KASKU KIERTÄÄ

a
sÄÄsrÄvÄrsYYS
KUNNIAAN
Humalainen suomalai-
nen turisti sammui lopul-
lise sti Leningradin Nevs-
ki Prospektilla ja horjah-
ti pää edellä roskatynny-
riin.

Ohitse kulkeva iköän-
tynyt naisihminen nöki
tynnyristö vain sankarin
jalat ja virkahti ystiivöt-
tärelleen:

- 
Sääli, ettö tuo on

heiletty pois! Olisihan
sillä vielö joku voinut jo-
takin tehdö...
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MAUNO RAEKALLIO

Tarkastettiin
tietyöt ia

Osasivat ne sakutkin hiihtää! Aseveljien partio Lapin erämaassa

Partioniohtaia luutnantti llmari 1
Kalervo Honkanen, Mannerheim- 7

ristin ritari N:o 50

poltettii

FJ

ffi
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O Osasto Paatsalon kaukopartiot
toimivat talvella 1944 Lapissa avus-
taen saksalaisia, jotka eivät heikoh-
kon hiihtotaitonsa vuoksi uskaltautu-
neet kovin pitkälle vihollisen puolelle.
O Retket olivat useimmiten rankko-
ja ja tuottivat tappioita niin omille
kuin vihollisellekin.
O Harvoin kävi niin hyvä tuuri kuin
luutnantti ja ritari Ilmari Honkasen
partiolla maaliskuussa: tehtävät suo-
ritettiin melkein ilman kosketusta vi-
holliseen.

PÄÄueraN kaukopartio-
joukkojen Lapin Iohkon eli
Osasto Paatsalon majapaikas-
ta lähetettiin me itä toistakym-
mentä miestä maaliskuun puo-
livälissä 1944 Alakurtille.
mistä oli määrä lähteä partio-
matkalle itään pääasiallisena
tehtävänämme tieclustella. mi-
ten pitkälle vihollinen oliedis-
tynyt talvitien rakennuspuu-
hissaan Norppajärveltä län-
teen sekä minkälaisilla veh-
keillä tälä tietä rajaa kohden
puhkaistiin.

Paluumatkalla oli määrä lä-
hemmin tutkia lentotieduste-
lun havaitsemat kasarmira-
kennukset Komennajoen lat-
voilla 

- 
haluttiin tietää onko

siellä miehitystä vai seisovat-
ko ne tyhjillään tuolla kauka-
na korvessa.

Partiomme. jonka vahvuus

oli kaksitoista miestä. johtaja-
na oli luutnantti. sittemmin
kapteeniksi ylennetty Ilmari
Honkanen. Varajohtajaksi
määrättiin tämän muisteluk-
sen kirjoittaja.

Lähdimme aamuvarhaisella
kuorma-autolla Alakurtilta
saksalaisten tukikohtaan Suo-
limajärvelle. josta matkaa jat-
kettaisiin hiihtäen.

VARSINAISET
TUNARIT
Saavuimme hyvissä ajoin
Suolimajiirvelle, mutta siellä
meillä tuhraantui paljon aikaa
hukkaan odotellessamme sak-
salaisen joukkueen valmistau-
tumista. Korkeammalla tasol-
la oli näes sovittu saksalaisten
lähettävän mukaamme jouk-
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Tunturilta näkyy kauas sA-trra

kueen Koutamotunturil le
eteentyiinnetyksi tukikohdak-
si. Siellri hc ()d()ttaisivat pa-
luutamme.

Vihollisen ticdettiin liikku-
viln nlaast()ssu rninnc olimme
lähdössä tiedustelemaan. Oli
siis vaara joutua takaa-ajetuk-
si ja tulitaisteluun. Siksi halut-
tiin näin turvata meidän selus-
tamme.

Päivä oli pian puolessa kun
viimein päästiin lähtemään
Suolimajärveltä kohti Kouta-
motunturia. Partiomme hiihti
kärjessä. sillä nämä Alakurtin
saksalaiset eivät kaikki olleet
crikoisiir h i ihtonr ich iii. ilc'idiin
kapcillit. lyhl,il[i sr.rksillaan
oli ladun aukaiseminen työläs-
tä jir hiclrrstrr. Lisäksi hc veti-
vät rnukanuan nruutamia täy-
teen Iast:rttuja ahkioita.

Kun pääsinlnc n()uscmaan

ylemmille maille kovenivat
lumet ja Iadun lukaisemincn
kiivi helpommaksi. Matkante-
komme tuli joutuisammaksi,
minkä seurauksena saksalaiset
alkoivat jäädä jälkeen. Osa
heistä olisi helposti pysynyt
tahdissa mukana. mutta oli
joukossa miehiä. jotka eivät
kovinkaan hyvin hallinneet hi-
kilautojaan. Näitten tunareit-
ten mukaan täytyi vauhtimme
sitten sopeuttaa 

- 
sikäli kun

tässä enää kannatti edes vauh-
dista puhuakaan.

Koutamotunturin juurelle
päästyämme hiihtelin tuskas-

on hyvä olemassa tuolla tuntu-
rilla kunhan reissultamme pa-
lataan. Ties minkälaiset riesat
ovat hännässämme...

- 
Kyllä kyllä, tietenkin.

Ilman tukikohtia tässä on kyl-
lä ennen hiihdetty. TäIlä me-
nolla emme tuolta tunturilta
enää tänään voi mihinkään
lähreä.

- 
Ei se ole tarkoituskaan,

lepäämme rauhassa saksalais-
ten vartioitavana tämän yön.
Azrmulla lähdetään virkkuina
hiihtiimään jo ennen kukon
laulua.

- 
No se on ainakin help-

Ulias saksalainen vartiomies Lapin kairoilla

tuneena luutnantti Honkasen
luo ja murahdin:

- 
Eihän täsrä tällä lailla ru-

le mitään! Päästäänköhän me
koskairn cdes tämän tuntrrrin
päälle I

Honkanen tyynnytteli:

- 
Äta nyt hätäile 

- 
kaipa

me sinne joskus päästään. kun
kerran ollaan eteenpäin me-
nossa. Tämä sakujen joukkue

poa! Ei räällä raida kukon lau-
lua kuulua edes sadan kilo-
metrin säteellä.

Päästiinhän sitä viimein lä-
helle tunturin lakea. Siihen
kch<xti luutnanttimme saksa-
laista yliluutnanttia tekemään
pcsän, pyysi vielä asettamaan
parivartion tunturin laelle tä-
hystämään itään ja toisen vie-
ressä olevalle kumpareelle tä-

hystämään kaakkoon.
Me kävimme taloksi 

-taikka lumeksi, miten sen nyt
sanoisi 

- 
sillä poljimme lu-

meen kovan pyöreän lattian,
jonka ympärille sitten pysty-
timme yhden saksalaisten ah-
kioissaan raahaamista teltois-
ta. Teltassa me huonon kamii-
nan ympärillä värjöttelimme
sen yön. Aamulla varhaiset
aamukahvit keitettyiimme
olimme kuitenkin virkkuja
poikia lähtiessämme taipaleel-
le.

VAUHTI PÄÄT,T.B:
Nyt katkesikin taival eri tah-
tiin! Pian olimme jättäneet
Koutamotunturin taaksemme
ja pari tuntia paineltuamme
aloimme jo nousta Suuroivan
rinnettä.

Lähellä Suuroivan lakea
kiikaroimme itään ja kaak-
koon leviäviä maisemia. mut-
ta mirään liikettä emme mis-
sään havainneet. Tienoo oli
autio ja tyhjä.

Tunturin rinteen alas laske-
teltuamme olimmekin vanhal-
la rajalla. Sen ylitettyämme
otimme suunnan kaakkoon
maastopisteeseen, joka oli
suunnilleen puolivälissä
Norppajiirveä idässä ja vanhaa
rajaa lännessä.

Pari kolme tuntia hiihdet-
tyämme aloimme lähestyä
kohdettamme. Olimme varo-
vaisempia ja valppaampia, sil-
lä saamiemme tietojen mu-
kaan piti vihollisen tietouhu-
jen olla käynnissä juuri tässä

maastossa.
Varovaisuudestamme huo-

limatta olimme kuitenkin hiih-
tää tämän tieporukan syliin,
sillä alkaessamme laskea
eräältä tiheämetsäiseltä har-
janteelta alas kantautui kor-
viimme moottorin ulinaa ja
muuta mökää.

Pysähdyimme äkkiä.
Varovaisesti hiihtäen löy-

simme tiheän metsän seasta
tähystysaukkoja. Ihmeeksem-
me huomasimme tämän tietä
Iänteen venyttävän työporu-
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kan olevan kovin lähellä 
-etäisyyllä oli tuskin encmpää

kuin sata metriä! Katselimme
kummissamms f6iliisrnrng 

-miten emme ennemmin olleet
tätä kolinaa ja mölinää kuul-
leet? Liekö sitten vihollinen
pitänyt tupakkatauk()u vai
eristikö tiheä luminen metsä
äänen näin tehokkaasti.

Tarkastelimme eri aukoista
ja eri tähystyskulmista tieryh-
män työskentelyä.

TIETöIDEN
TAHTI
TYYDYTTÄVÄ
Tietä puski kolme jonkinlai-
silla telaketjuilla varustettua
traktoria. Tähystyspaikaltam-
mekin asti katsoen näyttivät
koneet aika kropeloilta, sellai-
silta maasepän tekemiltä,
mutta voimaa niissä tuntui
olevan, ainakin äänestään
päätellen.

Tien puskeminen tuossa
reilun metrin paksuisessa lu-
messa oli hidasta [6pp112 

-jokainen juoksumetri vei
aikaa ja tupakkaa. Ensimmäi-
nen traktori taiteili lumen
päällä tyitntäen päällimmäisiä
lumikerroksia sivuun. toinen
puski välilumia vallien vie-
reen, jolloin uoma jo huomat-
tavasti kapeni, ja kolmas kyn-
si pohjia parhaan taitonsa mu-
kaan pakaten lisää lunta val-
leihin. Lopulta tieksi jäi vain
jonkinlainen navero, jossa hä-
din tuskin yksi auto sopi aja-
maan. Taempana jängällä oli
tiessä leveämmäksi aurattu
paikka ohitusta varten.

Traktoreitten perässä pyiiri
toistakymmentä lapiomiestä.
joilla ci tuntunut olevan mi-
tään kiirertä. Kaipa nuo Ia-
pioivatkin vain ne ohituspai-
kat.

Taempana ohituspaikalla
liikuskeli ryhmän verran soti-
laita, olivat kai jonkinlainen
vartio.

Vilkaisin partion johta-
jaamme. Hän näytti kiinteästi
tarkkailevan tilannetta alhaal-
Ia 

- 
taisi miehen mielessä vi-

lahlaa sama ajatus kuin minul-

118

Tiehommat eivät tundran tuntumassa olleet aivan yksinkertaisia

lakin: mitähän jos mentäisiin
antamaan noille uneliaan tun-
tuisille iipoille oikein kunnol-
linen herätys...

Jälkeenpäin kuulin. että
luutnanttimme oli ajatellutkin
tällaista tempausla. Ajatuk-
seksi se kuitenkin jäi, sillä ta-
kaa uus-auratulta tieltä alkoi
kuulua moottorin pauketta ja
näkyviin ilmestyi mutkan ta-
kaa jängälle kuorma-auto.
noit:r Ford M/30 -jäljennök-
siä. lava täynnä aseistettuja
miehiä. Auton pysähdyttyä
ohituspaikalle ja miesten al-
kaessa hyppiä lavalta huoma-
simme näillä olevan myöskin
sukset.

Hiihtojoukkoja!
Punnitsimme syntynyrtä ti-

lannetta. Honkanen tutkiskeli
karttaa ja viittasi minut luok-
seen:

- 
Meidän ei auta tässä vii-

vytellä. Ei näissä tiemiehissä
enää katselemista ole. Parin
kilometrin päässä maasto
muuttuu tuntureiksi eikä ne
näillä vehkeillä siitä eteenpäin
tietä puske. Vetäydymme
tuonne harjanteen taakse suo-
jaan. Siellä voimme haukata
eväitämme. mies vuorollaan
jää harjulle vahtiin. Pidetään
silmällä. lähteekö hiihtopo-
rukka Iiikkeelle ja tuleeko sin-
ne useampia lasteja hiihtolnie-
hiä.

Palavat kämpät iäävät taakse ja \
suunta on kotiin 7
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KYLA ERAMAAN
KESKELLÄ
Vetäydyimme harjanteen
taakse. jossa kyttäilimme tois-
ta tuntia. Hiihtojoukkoja ei
tullut lisää. Jo paikalla olevat
asettuivat taloksi 

- 
he olivat

jo saaneet aikaan suuret tulet
ja raahasivat jatkuvasti met-
sänreunasta lisää puita.

Päivä alkoi kallistua iltaan
päin. Meillä oli vielä tehtävä
edessä, joten käännyimme pa-
luumatkalle.

Nyt otimme suunnan enem-
män Suuroivasta itään. meitä

paljon lähempänä olevalle
tunturille. Kiersimme tunturin
Iaen itäpuolitse ja otimme
suunnan länteen hiihtäen tun-
turin pohjoisrinteellä. Pohjoi-
seen päin oli aika jyrkkä rinne
alas kapeaan kuruun. jonka ta-
kaa nousi rinne toiselle tuntu-
rille.

Olimme hiihtäneet rinnet-
tämme kilometrin verran. kun
pysähdyimme katselemaan ja
ihmettelemään: alempana ku-
run toisella puolen nousevalle
rinteelle oli rakennettu parak-
kikylä, jonka keskellä oli yksi
isompi rakennus ja sen mo-
lemmin puolin rivissä kahdek-
san pienempää taloa.

Siinä oli toinen kohteem-
me, vihollisen parakit.

- 
Onkohan noissa pirun

kasarmeissa ketään kotona?

- 
Ei näy liikeftä. näyftää

olevan koskemattomat lumet.
Tarkastelepas sinäkin!

Otin kiikarini ja koetin tä-
hystää silmä kovana. Ei näky-
nyt liikettä enempää kuin latu-
jakaan.

- 
[nn3 minulle mies mu-

kaan niin lähden katsomaan.
ehdotin luutnantille.

Sain mukaani petsamolai-
sen alikersantin. jonka kaikki
tunsivat nimellä Santtu. Yh-
dessä lähdimme laskettele-
maan jyrkkää rinnettä alas.
Kuruun pysähdyimme. katse-
limme ja kuuntelimme. Nou-
simme silten varovaisesti tois-
ra rinnenä ylös. Saimme jo
parakit näkyviimme. ensim-
mäiselle talolle ei ollut matkaa
kuin kivenheitto.

Tähystelimme ja kuunte-
limme. kuuntelimme ja tähys-
telimme. Mitään emme kuul-
leet. jälkeäkään emme näh-
neet.

VAROVAISUUS
ON VALTTIA
Nykäisin konepistoolin selästä
käteeni ja nyökkäsin Santulle.
Tämä nyökkäsi vastaukseksi.
tempaisi aseensa ja henkäisi
syvään. Niin nopeasti kun iki-
nä vain pääsimme hiihdimme
aukean yli ensimmäisen ra-
kennuksen suojaan.

Mitään ei kuulunut, kukaan
ei ampunut.

Siirryimme kumpikin omal-
le nurkallemme tähystämään
seuraavaa taloa. Ei ollut lii-
kettä. koskemattomat lumet.
Näin etenimme talo talolta
kunnes viimeistä edellisen ta-
lon nurkalla tuli pysähdys:
viistosti takaa vasemmalta tuli
viimeiseen taloon latu kadoten
rakennuksen taa. Latu oli sy-
vä. varmasti monen miehen
hiihtämä.

Katselimme toisiamme ja
talon taa katoavaa latua. Nur-
kaltamme oli vaikea päätellä.
oliko latu tuore vaiko jo päiviä
vanha.

Vilkaisin fulosuuntaamme

toiselle rinteelle. Sieltä oli
partio kadonnut 

- 
oli var-

masti jo hyvää vauhtia tulossa
luoksemme. Ei siinä ;.ruttanut.
totesin 

- 
kyllä meidän täytyy

katsoa tuo viimeinenkin.
Kumpikin omalta nurkal-

tamme syöksyimme tuon pa-
rinkymmenen metrin matkan
viimeisen talon seinän suojaan
ja lähdimme hivuttautumaan
ikkunoiden vuoksi hyvin ku-
marassa sivuseiniä pitkin ta-
lon taakse.

Hiljaista oli täälläkin. Jäl-
kiä oli enemmältikin. mutta
niiden todettiin olevan useam-
man päivän vanhoja.

Kurkistin varovaisesti ikku-
nasta sisään. Huone oli autio
ja tyhjä. Uutuuttaan fullertä-
vien seinähirsien raot irvisteli-
vät kurkistelijalle.

Hiihtelimme takaisin suu-
rimman talon luo. Partiomme
olikin jo nousemassa kurusta
kasarmeille. Perille päästyään
hoputteli Honkanen poikia:

- 
Äftia nyr pojat kirveet

käteen ja toimeen! Ja heti kun
lastuja tulee, kämpät roihua-
maan!

HYVIN PALAA
Rutikuivat, tervaiset hirret
syttyivät sisältä houkuttele-
matta palamaan. Vähän päästä
loimusi liekeissä jokainen talo
ja tervankatkuinen mustanpu-
huva savu nousi taivaalle kuin
valtava huutomerkki.

Alikersantti Hiiri juoksi vii-
meisestä talosta nokisena ulos
ja huusi tullessaan:

- 
Hei pojat! Eiköhän kei-

tetä tässä tervatulilla hyvät
saikat ennen kuin lähdetään.
Eihän tässä ole saatu mitään
mahaamme miesmuistiin!

- 
Ei keitetä. sanoi luut-

nantti. 
- 

Näillä tulilla on
pian vaikka minkäkarvaista
hiippaajaa, tästä kadotaan he-
ti!

Honkanen ehti kuitenkin ot-
tamaan muutaman kuvan näis-
tä räiskyen palavista parakeis-
ta, ottipa vielä kuvan Santusta
ja minusta palavaa taustaa
vasten. Joku pojista ehti työn-
tymään kuvaan kolmanneksi.

Lähdettiin pitemmittä pu-
heitta hiihtelemään kohti
Suuroivaa. Tunnin tai toista
hiihdettyämme keitettiin
eräässä rotkossa saikat ja vä-
hän huilattiin. Oli tullut jo sik-
si hämärä etteivät meidän pik-
kunuotiomme savut kenelle-
kään näkyneet.

llman kommelluksia paine-
limme Suuroivalta Koutamo-
tunturille ja pääsimme yön
tullen saksalaisten eteentyön-
nettyyn tukikohtaan 

- 
kun-

han ensin oli voimalla karjais-
tu tunnussana kovin ärhäk-
käälle vartiomiehelle.

Teltassa oli sen pienen ka-
miinan kyljessä aivan liian
kylmä, ioten ulkona minä 

-kuten monet muutkin partiom-
me miehet 

- 
värjöttelin lop-

puyön. Aamulla valmistau-
duimme lähtemään saksalai-
sen saattojoukkueen kera ta-
kaisin Suolimajärvelle. Ryh-
mä saksalaisia. joukossa sak-
salainen yliluutnantti ja luur
nantti Honkanen, hiihtivät nyt
kärjessä, partiomme tuli sitten
ja Ioput saksalaiset ahkioineen
perässä.

Hiihtelimme vasta Kouta-
motunturin alempaa rinnettä
matalassa. mutta aika tiheässä
koivikossa, kun takaa hiihti
rinnallemme ja saman tien ohi
saksalainen lähetti huutaen
mennessään Russe. Russe!

TAAS
SELVITTIIN
TAPPELEMATTA
Ällistyin 

- 
eihän vihollista

näkynyt missään! Toisaalta
ihmetytti myös lähetin kova
vauhti hänen sauvoessaan um-
pihangessa ohitsemme kohti
kärkeä.

Kauan ei tarvinnut olla epä-
tietoinen: heti lähetin mentyä
alkoi kuulua luotien vihellyk-
siä ja napsahduksia koivuissa.
Vasemmalta alkoi kuulua ko-
netuliaseen rätinää. Takanam-
me hiihtäneet saksalaiset lisä-
sivät kovasti vauhtiaan 

- 
al-

koivat suorastaan tukkeutua
päällemme.

Edessä ja etuoikealla oli vä-
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hän alempana pieni jänkäpilk-
ka. jonka takaa maasto nousi
jyrkästi pienelle tunturinyppy-
Iälle. Koska luutnantti oli
edessä, partion varajohtajana
karjaisin:

- 
Partio Honkanen 

- 
jän-

gån taa pahkan juurelle ase-
miin!

Pojat irtosivat heti ladulta ja
leveällä rintamalla syöksyim-
me jängän yli tunturin juurelle
asemiin. Keula oli pysähtynyt
puoliväliin matalaa, mutta
jyrkkää tunturinpahkaa. He
olivat nyt takanamme 

- 
kai-

pa lähetti oli saavuttanut siellä
upseerit.

Perässämme hiihtäneet sak-
salaiset tulivat kipin kapin hy-
vässä epäjärjestyksessä yli
jänkäpilkan, mutta levittäytyi-
vät kyllä sitten meidän oikeal-
le puolellemme asemiin.

Odottelimme aseet valmii-
na ja tunteet kuumina viholli-
sen hyökkäystä. Sitä ei kui-
tenkaan koskaan tullut 

- 
oli-

vat pysähtyneet sinne mistä
antoivat tulta sivustaamme.
Vihulaisporukka oli varmasti
sama jonka eilen olimme näh-
neet hyppivän auton lavalta
talvitien päässä. Eivät kai vä-
hälukuisina hirvinneet hyökä-
tä niskaamme. Sen parempi
heille 

- 
olisivat varmaan saa-

neet meiltä kuumanlaisen vas-
taanoton!

Aikamme siinä kuopissa
kärvisteltyämme Iähdimme
vetämään. Enemmittä selk-
kauksitta saavuimme iltamyö-
hällä nälkäisinä ja väsyneinä
Suolijärven tukikohtaan.

Saksalaisten upseerien saat-
tamina nousimme sitten meitä
odottavaan kuorma-autoon ja
ajaa töyssyttel imme Alakurtil-
le.

Aamulla Honkanen tuli hih-
kaisemaan, jotta saksalainen
kenraali Waissenberg odottaa
ulkona autossa. Hänellä olisi
meille puhuttavaa.

Kenraali piti lyhyen ja na-
sevan kiitospuheen. Sitten hän
viittasi adjutantilleen. joka au-
tonkuljettajan avustamana ja-
koi joka miehelle pullon kir-
kasta!

Minä en silloin enkä vielä
tänä päivänäkään saa päähäni,
mistä meitä oikein kiitettiin 

-kyllähän tyhjät parakit pystyy
polttamaan ukko kuin ukko. fl

I
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PALAILTIIN Vääräkoskelta.
Vihollisen tukikohta oli jää-

nyt tuhoamatta. Miinakentät
olivat yön pimeydessä osoit-
tautuneet läpipääsemättömiks i

eikä yllätykseen ollut päästy.
Räjähdykset olivat pal jasta-
neet suunnitelmamme. joten
vihollinen oli asemissa sormi
Iiipasimella ja odotti vain kär-
simättömästi hetkeä päästä
"suolaamaan".

Tilanne oli siis osoittautu-
nut toivottomaksi. yrityksestä
oli Iuovuttu ja nyt palailtiin
kohti Ontajärveä.

EIPÄS ANNETA
PERIKSI
Jotakin on kuitenkin kcksittä-
vä. jotta reissu ei menisi ko-
konaan nollille. Arvattiin vi-
hollisen Iähtevän takaa-ajoon
ja päätettiin yrittää sen niistä-
mistä sen jälkecn kun se olisi
tullut esiin siilitukikohdits-
taan.

HSSET0ilI
lle

Legendaarinen onnensoturi,
Mannerheim-ristin ritari Lauri AIIan
Törni aloitti talvisotansa
Jääkäripataljoona 4:ssä
talousaliupseerina!
Sen jälkeen hän ehti sotia kolmessa
armeijassa kohoten Saksassa
U n te rst urm f ii h reriksi, Suomessa
kapteeniksi ja USA:ssa majuriksi.
Sotaonnen lopulta pettäessä Törni -Larry A Thorne - katosi
Vietnamissa 18. 10. 1965.
Entinen aseveli kertoo tässä erään
tuolle rämäpäiselle taistelijalle
tyypiltisen kahakan vaiheista.



Ontajärvessä oli syvä lahti,
johon työntyi noin kilometrin
pituinen ja puolen levyinen
niemi. Sen kärjestä hiihteli
pääjoukko lahden yli toiselle
puolelle metsän siimekseen
lepäilemään ja uusia juonia
punomaan.

Osasto Törni asettui niemen
kainaloon kyttäysasemiin
odottamaan vihollisen ilmes-
tymistä. Lasse itse komento-
ryhmineen otti asemat läheltä
niemen kärkeä pienen kuusi-
kon keskeltä. Lindroosin ja
Pitkiisen joukkueet ryhmittyi-
vät ladun vasemmalle ja Kor-
åosen joukkue oikealle puo-
lelle, jossa miehitys ulottui
rantaan saakka.

Kului tunti ja toinenkin.
Mitään ei tapahtunut.
Korhonen hiihtelee naapu-

rijoukkueen asemiin ja tapaa
siellä joukkueen keskeisen
isähahmon ja pelottoman so-
turin, korpraali Fagerströmin.

- 
Kuules, luti. sanoo Fag-

geri. 
- 

Arvaapas, mitä mi-
nulla on tässä kourassani?

Toinen vilkaisee. Siinä on
valokuva kahdesta pienestä
lapsesta.

- 
Näiden luokse minä pai-

nun taas tämän reissun peräs-
tä. jatkaa Faggeri ja alkaa
kaunopuheisesti kertoa per-
heestään.

- 
Sinä olet onnenpoika.

toteaa Korhonen ja taputtaa
korpraalia olkapäälle.

Sitten hän jatkaa matkaa
Törnin luo kysyäkseen, kuin-
ka kauan on tarkoitus jatkaa
kyttäiimistä. Palatessaan jäl-
leen joukkueensa luo Korho-
nen näkee hätääntyneen nä-
köisen alikersantin hiihtävän
vastaansa.

EMÄMUNAUS

- 
Nyt tulee ryssiä solkenaan

vastakkaiselta mäeltä tänne-
päin! huutaa poika jo kaukaa.

Samassa ilmestyy aliker-
santin taakse koko hänen ryh-
mänsä.

- 
Mirä helvettiä te jätätte

asemat? Nyt nopeasti omaan
kuoppaansa joka mies! karjai-
see Korhonen.

Mutta vahinko on jo tapah-
tunut: 20-30 vihollista hiih-
tää asemansa jättäneen ryh-
män muodostamasta aukosta

kohti niemen kärjesssä olevaa
Törnin komentopaikkaa.

Korhonen hihkaisee lähetil-
leen:

- 
Hiihdä nopeasti ilmoitta-

maan Törnille. että täältä on
päässyt läpi joukkue ryssiä!
Ovat tulossa niemen kärkeä
kohti.

Lähetti pyyhältää matkaan.
Korhonen sijoittaa miehensä
uudelleen mahdollisimman
hyviin paikkoihin niin että jo-
kainen voi poterostaan ampua
kaikkiin suuntiin.

Lähcrti läähärtää ilmoituk-

huono onni: vanjoihin törmä-
tään epäedullisessa paikassa.
laskevassa rinteessä. Viholli-
nen avaa tulen kaikilla aseil-
laan ja Lasse poikineen sukel-
taa suin päin hankeen.

Tilanne on hankala. Kone-
pistooli on mennyt lunta täy-
teen ja on toinrintakyvytön.
Vihollinen tulittaa kiivasti
eikä hangessa voi juuri liik-
kua. Komentoryhmän pojista-
kaan ei kuulu mitään.

Lasse kopeloi taskujaan 
-onneksi on mukana käsikra-

na:rtteja! Ne vain cnsi terveh-

pikakivääriä ja jälleen soi sis-
sin ase tuttua säveltään.

APUA TULEE
Mitä kummaa? Kuka ampuu
vihollisen takana? Ovatko po-
jat tulleet apuun?

Näin oli todella käynyt.
Taistelu oli samaan aikaan al-
kanut myös väijytysasemissa.
Heti Korhosen saatua miehen-
sä jälleen asemiin rävähtävät
konepistoolit soimaan naapu-
rissa Lindroosin ja Pitkäsen
joukkueiden asemissa. Kiivas

l§
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sensa Törnille. Tämä ottaa
asian rauhallisesti:

- 
Vie Korhoselle sana. et-

tä minä selvitän tilanteen tääl-
lä niemessä komentoryhmän
kanssa !

Jälkeenpäin Törni on kerto-
nut, että hän kuuli Iähetin ker-
tovan vain kahdesta tai kol-
mesta vihollisesta. Olisikohan
sattunut erehdys?

LASSE TöRNI
LÄHI.
TAISTELUSSA
Törni tempaa komentoryhmän
muutamat michet mukaansa ja
lähtee vihollista vastaan. Käy

dykseksi vihollisen niskaan !

Kranaalit tussahtavat vai-
susti paksussa hangessa, mut-
ta pelästyttävät kuitenkin vi-
holliset. jotka ovat myös suo-
jautuneet kinoksiin eivätkä
näe vastustajaansa.

Sitten Lassen käsi osuu
vyössä olevaan savukäsikra-
naattiin. Naama virnistyy iloi-
seen hymyyn 

- 
nythän tästä

selvitään !

Paksu savu peittää hetkeksi
välimaaston. Sen suojassa
Törni hivuttautuu lumen sisäl-
lä tukevan hongan taakse.
Siellä hän puhdistaa aseen ja
vaihtaa lippaan. Sitten vain
konepistoolin piippu kohti äs-
ken äänessä ollutta vihollisen

tulitus kuului samaan aikaan
myös takaa niemen kärjestä,
Törnin suunnasta.

Korhonen syöksyy naapuri-
Iohkolle tarkastelemaan tilan-
netra. Täällä on juuri tulitus
hiljenemässä ja pojat syöksy-
vät vanjojen asemiin tarkaste-
lemaan tuliylläkön tuloksia.

Maassa lojuu kolmisen-
kymmentä vainajaa. kaikki
hengettöminä. Olivat hiihtä-
neet suoraan suden suuhun 

-kuin tarjottimelle piönelle au-
kealle, jossa kenelläkään ei
ollut pelastumisen mahdolli-
suutta.

Pitkänen sanoo lähtevänsä
muutaman pojan kanssa auttzr-

maan Törniä. koska niemeslä

ta
fr
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Osasto Törnin miehiä kesällä 1943. Edessä päällikkö konepistooloineen, äärimmäisenä oikealla kirjoittaja
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Larry A. Thorne, USA:n armeijan luutnantti 1957

Syöksyen yli Ontaiärven

aina vain kuuluu ammunnan
räiskettä. Etsitään Fagerströ-
miä avustusretkikuntaan, mut-
ta häntä ei näy 

- 
mies on jo

lähtenyt matkaan oma-aloit-
teisesti, käskemättä.

Faggeli hiihtää vanjojen la-
tua kohti niemen kärkeä, josta
kuuluu kiivas tulitus.

Onkohan päällikkö vielä
hengissä? Ennätänkö ajoissa
apuun?

Nenään tuntuu savun haju.
Vihollisen pikakivääri lous-
kuttaa pienen kumpareen ta-
kana.

Samassa silmiin osuu ki-
nokseen painautuneiden Iumi-
pukuisten miesten selkien ri-
vistö. Ase kohoaa ja tähräi-
messä on lähin vihollinen.

Lyhyt sarja. Ensimmäinen
on hiljaa. Toinen sarja ja mies
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vaikenee. Kolmas kuiva rä-
vähdys 

- 
ja vielä yksi on pois

pelistä.
Silloin vanjatkin huomaa-

vat uuden vihollisen ja kaik-
kicn asccl kääntyvät yksityis-
yrittäjä kohti. Vielä kerran rä-
vähtää kuitenkin Fagerströmin
konepistooli ja neljäs mies lo-
pettaa ammuskelun.

Kaikkien vihollisten aseet
soivat. Luoti Iävistää Fager-
strömin pään. hän lysähtää
hankeen ja kirkas veri pulp-
puaa puhtoiseen lumeen. Fag-
geri ei koskaan ehtinyt Iasten-
sa luo.

oN PÄÄSTÄvÄ
IRTI
Vihollinenkin on nyt saanut

tarpeekseen ja lähtee kiireesti
palaamaan entisiä jälkiään ta-
kaisin. Tulitus Törnin puolel-
takin on kiihtynyt. Pitkänen
on ehtinyt sinne avuksi.

Vanjat kääntyvät nyt Kor-
hosen joukkuetta kohti.

Kuinkahan käy?
Jo tulee ensimmäinen mies

näkyviin aseveli Lindin eteen,
luulee tätä kaverikseen ja huu-
taa:

- 
Vasili!

Lind ampuu lonkalta 
-ohi! Vanja syöksyy maahan ja

ampuu oitis takaisin. Suihku
osuu Lindin vatsaan ja tämä
tuupertuu hankeen, josta nou-
see kuitenkin heti ylös jalataa
äskeiseen viholliseen pitkän
sarjan, tällä kertaa tarkasti
tähdäten. Sitten soturi vajoaa
uudelleen kuoppansa pohjalle.

Vihollisen pikakivääri tulit-

SA-kuvo

taa summittaisesti pitkin män-
nikköä. Korhonen ryömii ma-
talana Lindin luo ja tarkastaa
hänen haavansa.

Näyttää pahalta 
- 

susl1516
on näkyvissä. Lind on tajuis-
saan ja kuiskaa:

- 
[nns pistooli, en minä

enää muuta apua kaipaa...

- 
Kyllä me autamme, lää-

kintämies on jo tulossa ahkion
kanssa. Iohduttaa Korhonen.

Näkyvyys on olematon.
Koko alue on matalan män-
nyntaimiston peitossa. Am-
munta on summittaista ja hilli-
töntä. Taistelu vihollisen puo-
lella järveä jatkuu liian
kauan...

OMALLE
PUOLELLE
Samassa ilmestyy paikalle
Törnin lähetti tuoden käskyn:

- 
Komppania vetäytyy he-

ti järven yli omalle puolelle!
voi taivahan tasavalta!

Mennään jos päästään. Yritet-
tävä on joka tapauksessa.

Äärimmäisenä ketjun pääs-
sä on asemissa Santonen, rä,-

väkkä nuori soturi. Hänet on
ensinnä saatava pois.

Korhonen ryömi Santosen
Iuo. Poika on tosi pahassa pai-
kassa. Yhdessä miehet kuiten-
kin alkavat kontata takaisin
kumpareelle, jossa on ainakin
näkösuojaa.

Santonen nousee jo seiso-
maan ja kertoo innokkaana
saaneensa ainakin kolme var-
maa kaatoa.

Äkkiä pamahtaa yksinäinen
laukaus muutaman kymmenen
metrin päästä männiköstä.
Santonen levittää kätensä ja
kaatuu selälleen.

Auttakaa, minä kuo-
len. . .

Korhonen on saanut kiinni
kaatuvan miehen hartioista ja
laskee pojan varovasti han-
keen. Sitten hän laskee lip-
paan tyhjäksi äskeisen ampu-
jan suuntaan.

Santosen suhteen ei ole mi-
tään tehtävissä: luoti on osu-
nut nuoren meripojan sydä-
meen. Toista ahkiota ei ole ja
kaatunut aseveli on jätettävä
Karjalan korpeen, päättää
Korhonen.

- 
Jos niin on, niin minäkin

jään tänne! julistaa ääni vapis-
ten Santosen paras toveri.
Kyyneleet valuvat pitkin pos-
kia.

Viedään hänet sitten
suksilla, myöntyy Korhonen.

Santosen kylmenevä ruu-
mis sidotaan hänen omiin suk-
siinsa. Vihollisen pikakivääri
hakkaa maastoa, luodit viser-
tävät korvissa.

Järven yli päästään kuiten-
kin vihollisen häiritsemättä.
Jäi vain harmittamaan, kun ai-
nakin se vihollisen pikakivää-
rimies ja ehkä joku muukin
pääsi pälkähästä.

Lind nukahti ahkioonsa
matkalla Jsp:lle. tr



Toisen maailmansodan
vuosina hallitsivat Eu-
r o o p p aa r otue nnakko luu-
lot. Vöhemmistöjen vaino
oli eröissö maissa kehitet-
ty tieteeksi.

Suomessa taistelivat
kaikki maan kansalaiset
rinta rinnan: Kyyrölön
venöliiiset suojeluskunta-
miehet, juutalaiset, mus-
talaiset ja monet muut.

Jossakin kotiseudulla
saattoivat vanhat ennak-
koluulot vielii nostaa päii-
täön.

Janne

SINA kevätpuolen pakkaspäivänä
oli sotamies Janne Blomeruksen
vuoro viedä muonaa edessä kilo-
metrin tai parin välein sijaitseviin
tukikohtiin. Niiden välit olivat ei-
kenenkään-maata, vihollista voi
huoltotiellä odottaa mistä suunnas-
ta tahansa.

HEIKKI SUOPELA

Yksinään ei matkalle juuri ollut
Iähtemistä. Tehtävään olikin pysy-
västi määrätty kahden miehen par-
tio.

Nyt olivat vuorot kuitenkin lo-
mien vuoksi menneet sekaisin.
Toista lähtijää ei löytynyt. Aikan-
sa riitelemistä kuunneltuaan Jan-
ne, mustalaismies ja huoleton vei-
tikka, Ioihe lausumaan:

- 
Hai työ veljet ootte kovia

poikia kun uskallatte panna vääpe-
lille hanttiin! Mie en vain sellaista
uskalla. Sen puoleen mie kyllä us-
kallan lähteä yksinäin muonan
vientiin. Koettakaahan sillä aikaa
saaha huomiset vuorot selviks!

Sanoi ja hyppäsi muonarekeen.
Ilman sen kummempaa käskyä
lähti Jannen nimikkohevonen
Vilkku reippaasti liikkeelle.

ANKARA MATKA
Sillä kertaa kävivät kaikki pahat
aavistukset toteen.

Vihollinen oli huoltotien varres-
sa.

Hevosen saapuessa sodan or-
kesteri rävähti soimaan.

Vihollisen konepistoolit lauloi-
vat kestotulella. Rätinää täydensi
pari pikakiväiiriä. Kaikkien asei-
den maalina oli hurjaa vauhtia kii-
tävä hevonen, joka soppatonkki-
neen pyrki tukikohtaan. Ohjaksis-



Janne Blomefrrs...
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sa yritti hevosmies Janne panna
eläimeen vauhtia niinkuin ei kos-
kaan ennen.

Hetken jo näytti siltä että hevo-
nen ajajineen selviäisi. Mutta ei 

-Jannen onni loppui pienehkön
puuttoman suon keskellä: pikaki-
väärin luotisuihku leikkasi hevo-
sen häntäruston melkein poikki ja
veri lensi suihkuna ajomiehen
päälle. Seuraava sarja pirstoi her-
nesoppatonkat ja kuuma keitto
roiskui ympäri.

Janne yritti vieläkin kaikkensa
päästäkseen pois maalialueelta.
Kiinnittäessään kaiken huomionsa
hevoseen hän ei edes täysin tajun-
nut milloin luodit osuivat miehen
hartioihin. Jotenkin alkoi vain
kummasti raukaista ja maailma ru-
pesi hiljalleen hämärtymään.

Sitten Janne huomasi ohjasta-
vansa hevosta vain vasemmalla
kädellään. Oikea roikkui tunnotto-
mana sivulla 

- 
kuin jokin vieras

kappale.
Nyt oli jotakin pahasti vialla!
Vanja pirulainen oli saanut osu-

man!
Ainoa pelastus oli edessä, tuki-

kohdassa. Sinne oli päästävä!
Janne pinnisti tahdonvoimansa

äärimmilleen ja sai kuin saikin he-
vosen jatkamaan hurjaa menoaan
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Valmiina lähtöön

pysyen itse reessä. Reki kaartoi jo
tukikohdan piha-alueelle. Tutun
korsun eteen hevonen kaatui.

APU MYOHÄSTYI
Vilkku makasi hetken hiljaa veren
valuessa sen kyljistä. Sitten se

nosti viimeisen kerran päätään ja
katsoi kuoleman kanssa kamppai-
levaa isäntäänsä 

- 
kuin sanoak-

seen jäähyväiset:

- 
Näin meidän molempien nyt

sitten kävi. Sinä ymmärsit eläi-
menkin tarpeet, olit hyvä minulle.
Taisit joskus syöttää minulle tois-
tenkin hevosten annokset... Äla
pahalla muistele!

Vielä tuskainen hörähdys ja Vil-
kun elämäntaival oli päättynyt.

Mykkä aseveli oli päässyt viimei-
seen iltahuutoon.

Kuultuaan ammuntaa huolto-
tieltä oli tukikohdan vartiomies
suorittanut hälytyksen. Jo ennen
laukkaavan hevosen saapumista
olivat kaikki tukikohdan miehet
suksilla, aseet valmiina. Määrät-
tyään lääkintämiehen ja pari var-
tiomiestä auttamaan haavoittunut-
ta muonantuojaa Iuutnantti otti
joukon johtoonsa ja painui sen
mukana katkaisemaan vihollispar-
tion paluutietä.

Tehtävä onnistui sataprosentti-
sesti: vihollispartio tuhottiin vii-
meiseen mieheen. Yksikään ei
päässyt kertomaan Jannen ja Vil-
kun kohtalosta.

Tällä välin tukikohtaan jääneet
miehet yrinivät siirtää Blomeruk-
sen lämpimään kämppään. Tiimä
elämäntaiteilija ja ikuinen realisti
vastusteli:

- 
Ättaaträn pojat suotta liatko

puhtaita Iumipukujanne! Minä
olen jo menossa tummien esi-isi-
eni luo 

- 
2nt2[n3 minun olla täs-

sä. Mutta luvatkaa yksi asia: ker-
tokaa herroille. että minut on vie-
tävä kotipitäjäni Salmin sankari-
hautaan, muiden kaverien vie-
reen...

Ääni sammui. Iloisen velikul-
lan. huolettoman hevosmiehen
elämänkaari oli saavuttanut loppu-
pisteensä. Sydänveri valui hiljaa
korsun poljettuun pihalumeen,
missä se sekoittui Vilkun vereen ja
tonkista valuvaan kuumaan herne-
keittoon.

KOTIPITÄJÄÄN
Olin kevättalvella 1943 toipumis-
lomalla kotipitäjässäni, sodan rais-
kaamassa Salmissa. Sinne saapui
silloin valkoisessa arkussaan myös
Janne Blomerus. Kotikylän mies
Aleksi Komu kertoi hänen viimei-
sistä hetkistään.

Jannen omaiset oli evakuoitu
Leppävirran pitäjään. Sinne Sal-
min kunnan viranomaiset ilmoitti-
vat hautajaisista neuvoen samalla,

Hevosen ja ajomiehen suhde oli sodassa usein läheinen
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miten sukulaiset saisivat matkus-
tusluvat ja litterat Salmiin, joka oli
sotatoimialuetta. Lisäksi he antoi-
vat neuvoja ylimääräisten ostolu-
pien hankinnasta hautajaisia var-
ten.

Janne Blomeruksen sisar Helkki
saapui kotiini pyytäen lupaa saada
tarjota hautajaiskahvit meidän tu-
vassamme. Hautajaisissa kahvin-
korvikkeen ääressä kertoi Helkki
Blomerus murheellista tarinaansa:

- 
Eivät antaneet Leppävirran

herrat matkustuslupaa kuin yhdel-
le, eivät edes suostuneet kutsu-
maan lomalle veljeämme Sante-
ria, joka on Rukajärven suunnalla
konepistoolimiehenä. Isd He rman-
ni ja äitini sairastuivat kuolinsano-
man saatuaan ja itkivät koko yön,
kun eivät päässeet hautajaisiin.

Leppävirran kansanhuollossa
sain odottaa pari tuntia. Jonossa
työntyi eteeni rikkaan talon emän-
tä, jonka poika oli kaatunut. Hän
näytti saavan suuret määrät ostolu-
pia ja vielä virkailijan lupauksen
lisätarvikkeista. jos jo saatu tava-
ramäärä ei riitä.

Minän sain ostoluvan kahdelle
korvikepaketille, puolen kilon so-
kerimäärälle ja kilolle vehnäjauho-
ja.

Purskahdin itkuun ja valitin an-
noksen vähyyttä.

"Jos te saatte enemmän ryhdyt-
te vain trokaamaan elintarvikkeil-
la", kivahti virkailija.

Helkki Blomerus nojasi ikku-
nanpieleen ja itki:

- 
Eikö minun veljeni henki ol-

lut enemmän kuin kahden korvike-
paketin arvoinen...?

Köpittelin hautajaisissa vaival-
loisesti keppini varassa. Mielessä-
ni kirosin henkisesti vajaamiltai-
siksi jääneet poloiset viranomai-
set, jotka yhä kylvivät vihaa ja
katkeruutta kansamme keskuu-
teen.

Siellä lepää aseveli Janne Blo-
merus, vaatimattoman sotilaan
tehtävänsä viimeiseen saakka täyt-
tänyt mies, Salmin sankarihaudas-
sa seuranaan 522 muuta salmilais-

ta sankarivainajaa. Parisensataa
pitäjän kaatunutta soturia on lisäk-
si haudattu eri puolille Suomea,
useat Saarijärvelle ja Joensuuhun.
Monet jäivät siunaamattomina
taistelukentälle.

Pakkorajoista väl ittämättä lentä-
vät kaikkien salmilaisten ajatukset

Salmin Pyhän Nikolain kirkko rauhan vuosina

heidän luokseen. Jokaisena itse-
näisyyspäivänä veisaamme oman
uskontokuntamme kirkossa heille
kauniin hymnin:

- 
Olkaa te iäti muistetut. te

autuuteen kutsutut ja aina muistet-
tavat sankarivainajamme! tr

i'rr
l!-.

t

Salmin sankarihaudat ovat sodan jälkeen hävinneet. Niiden paikalla on nyt venäläisten oma
muistomerkki vuosien 1941-1944 sankareille. Vuosina 1939-1940 ei venäläisen historian mu-
kaan sotaa ollutkaan...

t
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EDVIN RAJALAMPI

Jäinuan
ssa

II

.IATKOSODASSA palvelin
Jalkaväkirykmentti l2;n
6.Komppanian II Joukkuees-
sa. Rykmentin komentajana
oli evcrsti Alhert Aleksander
Puroma ja II Pataljoonan ko-
mentrrjlna cverstiluutnantti
Ali Walter Koskimaa.

Pirttijärven reissu oli poru-
kallemme paha suonenisku.
Meidän piti suurclla sissiosas-
rolla häviftää vihollisen tuki-

kohta ja tuhota Pirttijärven ky-
Iä. Toisin kuitenkin kävi.

Oli maaliskuun kolmannen-
toista päivän aamu vuonnål
1942. Saavuimme järven ran-
taan valoisalla, sillä yöllä oli
hiihdetty jonkin verran har-
haan ja menetetty aikaa.

Kylä näkyi vastarannalla
järven takana. Välissä oli
avoin järvenselkä.

- 
Siitä vain yli! Kyllä ne

JR 12:n ansioitunut komentaia
eversti Albert Aleksander Puroma

ll Pataljoonan komentaja Ali
Walter Koskimaa everstinä

lähtee pakoon, kun näkevät,
kuinka suuri porukka täältä on
tulossa !

Näin meille slnoltiin.
Komppaniamme I Joukkue

Iähti kärkeen ja me sen pe-
rään. Kärkijoukkue suunnisti
kylästä sivussa olevaa metsik-
kiiä kohti ia osa pääsikin sin-
ne. Sitten vihollinen kuitenkin
ehti asemiin ja me jäimme

.iäälle kiivaan tulen alle. Luo-
teja ryöppysi kylän rannassa
olevista vajoista ja muista ra-
kennuksista.

EPÄTOIVOINEN
TILANNE
L(iimmc nr:rihin jiiällc jir vas-
tasimnre tuleen niin paljon
kuin torvista lähti. Vähitellen
meille kuitenkin selvisi kar-
mea tilanne: toisin kuin vihol-
Iisella meillä ei ollut minkään-
laista suojaa ja tulemme alkoi
harveta miehen toisensa jäl-
keen saadessa osuman. Avoi-
rnella jäällä ei ollut varaa liik-
kua enempää eteen- kuin taak-
sekaanpäin. Ainoa toivomme
oli lopuksi mzrata aivan liikku-
matta kaatuneeksi tekeytyen
ja odottaa. että meikäläiset eh-
tisiväl kiertää kylään nrntoja
myöten ja tuhota vastassa ole-
vat viholliset.

Näin kului useita tunteja.
Ilma oli kirkas ja pakkasta
-lO-40 astetta. Jos vähänkin
liikahti, ryöpytti luotisuihku
Iunta korvan jtruressa.

Apua ei kuulunut. Kylmäs-
tä jo jäykistyneillä miehillä oli
u'nää mielessä lksi ainoa toi-
von kipinä: kun tulisi ilta. voi-
si joku päästä pimeän turvin
pois.

Sekin toivo osoittautui tur-
haksi.

Äkkia alkoi nimittäin kuu-
lua hyökkäävien venäläisten
karmea URAA ja vihollisen
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Jalkavdkirykmentti 12:n II Pataljoo-
na oli eräs jatkosodan tunnetuimmis-
ta jalkaväkijoukoista: sen miehet py-
säyttivät ensimmdisen kerran viholli-
sen suurhyökkäyksen Ihantalan Kir-
konmäelld kesäIlä 1944.

Jo sitä ennen oli pataljoonan koh-
dalle osunut monta kovaa koetusta.
Eräs niistä oli pahamaineinen Pirtti-
jdrven retki, jonka aikana avoimelle
jääIIe kaatui 48 miestd.

Vangiksi jäänyt soturi kertoo tun-
nelmiaan itse retkestä ja vankeus-
ajasta.

Vantdeifin ilme on ankea X,Å:
i:tf:
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ketju lähestyi nopeasti jäätä
pitkin.

Aseemme olivat jäässä ei-
vätkä toimineet. Luoteja tuli
vastaan yhä tiheämmin ja yhä
tarkemmin.

Minut oli ottanut jyvälle vi-
hollisen pikakivääri. Sain
kaksi luotia kämmenestä läpi
ja käsi meni aika pahan näköi-
seksi.

Vihollinen lähestyi.
Eihän siinä lopuksi mikään

auttanut: tassut pystyyn vain.
Oli karmeaa katsella. kun vi-
holliset tikkasivat luodeilla jo-
kaisen, joka ei kyennyt kom-
puroimaan ylös. Vain yksi-
toista miestä meitä pääsi pys-
tyyn ja mekin pysyimme sei-
saallamme vain äärimmäisin
ponnistuksin.

VANKINA
Kylässä meidät komennettiin
seinän viereen ja kolme kone-
pistoolimiestä eteen.

Ajattelimme, että juttu olisi
sitä myöten selvä. mutta sitten
tuli paikalle Iisää väkeä. mei-
dät tarkastettiin ja taskut tyh-
jennettiin. Pääsimme sisälle
taloon ja haavoittuneet sidot-
tiin.

Meille kuudelle haavoittu-
neelle oliensimmäinen yö tus-
kia täynnä. Ilse revin useitir
kertoja kiristyssiteen kädestä-
ni, mutta Iääkintämies Iaitroi
sen aina uudelleen paikalleen.

Aamulla piti lähteä matkal-
le taaksepäin, mutta jalkani
eivät kantaneetkaan. Lysähd in
surkeasti polvilleni. Venäläi-
sel nostivat minut rekeen. jos-
sa jo ennestään oli kaksi haa-
voittunutta puna-armeijalais-
ta, molemmat nuoria poikia.
Toinen oli haavoittunut käteen
ja toinen jalkaan. Tervekäti-
nen pyöräytti kätevästi kolme
sätkää ja antoi yhden minulle-
kin. Vihollisuudet olivat päät-
tyneet ja mahorkka maistui.

Ajoimme erään ladon ohi.
Sen päätyyn oli pinottu mei-
käläisiä kaatuneita. Arvelim-
me kasassa olevan nelisen-
kymmentä aseveljeä.

Seuraavan yön vietimme
kenttäsairaalassa. Aamulla
jatkettiin kuorma-autolla kohti
Murmannin rataa ja Louhen
asemalta junalla Vienan Ke-
miin. Autokyyti oli kylmä ja

housuntakamus jäätyi lavaan
kiinni.

Vienan Kemissä meidät
vietiin kasarmiin, jossa oli
muitakin vankeja, myös sak-
salaisia ja yksi suomalainen
lottakin. Minut ja muuan toi-
ncn korpraali vietiin kuitenkin
takaisin kuorma-autoon. sil-
mät sidottiin ja kuljeretriin
kuulusteluun.

Kuulustelu kesti muutaman
tunnin. Meitä uhkailtiin. mut-
ta ei lyöty. Lopuksi tulkki toi
kummallekin palan leipää ja
lasin vodkaa, mikä teki hyvää
puoliksi jäätyneelle kropalle.

Seuraavana päivänä haa-
voittuneet siirrettiin sainra-

si mukavasti. Hoitajina oli
myös joitakin suomea puhuvia
karjalaistyttöjä. Olisimme
kaivanneet jotakin lukemista.
mutta saimme vain suomen-
kielisiä Totuus-lehtiä.

Hoitajien joukossa oli Mur-
manskista kotoisin oleva opet-
taja, joka toi valistukseksem-
me suomenkielisiä koulukirjo-
ja. Niissä oli kiinnostavaa
tekstiä: mieleen jäi kuvitettu
laskuesirnerkki II luokan las-
kuopista 7-8-vuotiaille :

"Maantiellä kävelee l2 val-
kolahtaria. Punasotilas ampuu
niistä 7. Montako jää vielä jäI-
jelle? "

Parin vankeuskuukauden

jalkaluita jouduttiin katko-
maan lisää, kun lihat mätäni-
vät ja luut törröttivät jalkate-
ristä.

Jälleen kuukauden oleske-
lun jälkeen matka jatkui.

JUNAMATKA OLI
KUIN
PAINAJAISUNTA
Nyt meidät lastattiin tavara-
vaunuun, joka oli lautaseinäl-
Iä jaettu kahteen osaan. Toi-
sessa päässä oli kaksi vartijaa
ja toisessa l6 vankia, joukos-
sa muutama saksalainen. Vau-
nun lattiaan oli kirveellä ha-
kattu reikä. joka oli sen ainoa
saniteettilaitos.

Matkan piti kestää kymme-
nen vuorokautta. Muonaa oli
juuri täksi ajaksi. Päivittäin
saimme pari palaa leipää ja
kerran päivässä vartijoiden
keittämää hirssipuuroa, joka
työnnettiin luukusta meidän
puolellemme. Neljä miestä söi
samasta kupista, missä heitä
varten oli vajaan litran verran
puuroa. Kun se oli kovin kuu-

maa, saivat cniten ne. jotka
pystyivät ahminaan sen liki-
main kiehuvana.

Sitten kymmenen matka-
päivää tulivat täyteen ja puu-
ron saanti loppui. Matka ei
kuitenkaan ollut edes puolessa

- 
sitä kesti yhteensä 23 vuo-

rokautta! Jostakin vartijat
hankkivat hiukan lisämuonaa:
kolmantenatoista päivänä
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( etutinian miehiä Kiestingin suunnalta sA-kuva

Joukot etenevät Kiestingistä Louhen suuntaan
SA-luvo

/§

laan. Tukka ja kaikki muutkin
karvat ajettiin pois.

HYVÄÄ JA
HUONOA HOITOA
Tässä sairaalassa kului kuu-
kausi. Hoito oli hyvää. sa-
moin ruoka. jota sai riittäväs-
ti. Samassa sairaalassa oli
myös venäläisiä haavoittunei-
ta. Me olimme eri huoneessa.
jossa oli aina vartija.

Sitten tuli siirto toiseen sai-
raalaan. Täällä tapasin Iisää
kohtalotovereita, muun muas-
sa kajaanilaisen lentälä Meli-
nin ja Tampereen seuduilta
kotoisin olevan Anttilan. Mo-
Iemmilla oli pahoja paleltu-
mavammoja ja Anttilalta am-
putoitiin varpaat.

Täällä meni toinen kuukau-

jälkeen n.reidät siirrcttiin Ar-
kangeliin.

Siihen loppuivat kunnon sa-
puskat ja asiallinen hoito.

Alkoi 3O kuukauna kestä-
nyt nälkä.

Asuimme parakeissa. Haa-
vat mätänivät eikä siteitä vaih-
dettu kuin joskus viikon tai
parin kuluttua. Ruoka oli keh-
noa ja sitä oli vähän. Anttilan

$
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SA- kuva

Mitähän pitäisi vastata?
Ajattelin yrittää kertoa voiva-
ni hyvin ja vastasin samalla
sanalla:

- 
Horosho!

Se oli ilmeisesti väärin. sil-
lä ovi paiskattiin kiinni. Kun
sama kysymys toistettiin jon-
kin ajan kuluttua vastasinkin
toisin:
' 

- 
Njet horosho!

Niin pääsin pois putkasta.

LEIRIELÄMÄÄ
Terveet vangit kävivät työssä.
polttoturpeen nostossa leirin
ulkopuolella. Työ oli raskas-
ta, päivät pitkiä ja ruoka huo-

naan ja matka kohti länttä al-
koi. Lukumäärämme oli pie-
nenrynyr: lährijöirä oli enää 29
miestä.

Saavuimme nyt tunnetulle
Tsherepovetsin leirille. joka
on noin -5(X) kilometrin päässä
Moskov:rsta sen poh joispuo-
Iclla. Tännc kcrtyi meitä suo-
malaisia rauhan tuloon men-
nessä lhtecnsä noin 1800,
joukossa my'ös naisia, jotka
työskentel ir'ät sairaalaparak is-
sa. Suomalaiset upseerit oli
majoitettu erikseen eikä hei-
dän tarvinnut krivdä työssä.

Minä työskentelin "pytty-
prikaatissa". joka valmisti
ruoka-:rstioit:r Ieirin käyttöön.

I

Kynsitulilla Kiestingin itäpuolella

saimme kukin pienen ruiskor-
pun ja suolasillin puolikkaan.
Totesimme sen jälkeen janon
vielä tuskallisemmaksi kuin
nälän _ juotavaa ei vaunus-
samme ollut ja vain joskus
saimme asemilla keitettyä vet-
rä.

Löyhkä vaunussa oli hirvit-
tävä 

- 
vallitseva oli ulostei-

den ja märänevien haavojen
lemu, joka johrui siirä, etä
koko matkalla ei vaihdettu si-
teitä.

SIPERIAAN
Lopulta saavuimme kurjassa
kunnossa Tseljabinskin Iähel-
lä olevaan sairaalaan. Täällä
saimme jälleen hoitoa ja
enemmän ruokaa. Kaikilla oli
haavoja laihoissa kyljissään
kovalla puulaverilla makaami-
sen vuoksi. Heikoin oli Antti-
la, jonka jalkoja jouduttiin jäl-
leen lyhentämään.

Tässä sairaalassa käteni pa-
rani kuukauden hoidon jäl-
keen. Sain passituksen varsi-
naiseen vankileiriin, joka si-
jaitsi parinkymmenen kilo-
metrin päässä Sverdlovskin
kaupungista.

Leirillä vallitsi täysin kan-
sainvälinen tunnelma: siellä
oli ainakin saksalaisia. roma-
nialaisia, unkarilaisia, italia-
laisia, espanjalaisia, suoma-
laisia ja ihmeeksi yksi kanada-
lainenkin. Saksalaisia oli eni-
ten, suomalaisia yhteensä lO6
miestä.

Minulle sattui heti kärkeen
kommellus.

Komentava komissaari Le-

- Siitä vain yli!

sonen kdski nimittäin minun
mennä ruokailuun erääseen
parakkiin, mutta erehdyin
ovesta. Leiripoliisi ja muuan
romanialainen kävivät kiinni
ja yrittivät heittää minut ulos.
Panin vastaan. koska nälkä oli
hurja. Paikalle kutsultu vartio-
mies talutti minut putkaan. jo-
ka oli puolipimeä koppi erään
parakin alakerrassa.

Kun silmäni tottuivat hämä-
rään totesin seuranani olevan
parikymmentä alastomaksi rii-
suttua ruumista siistissä pinos-
sa. Tämäköhän oli tarkoitettu
minunkin kohtalokseni?

Muutaman tunnin islumisen
jälkeen kurkisti vartija ovesta
ja kysyi:

_ Horosho?

noa. Jokseenkin joka ilta tuo-
tiin joku kantamalla leiriin.

Paljon miehiä kuoli sieni-
myrkytykseen ahmittuaan raa-
kana suolta löytämänsä sienet.
Muita sairauksia olivat vatsa-
tauti ja vesipöhö. Puolentoista
vuoden aikana kuoli 1500 sak-
salaista, parisensataa unkari-
laista ja jonkin verran vähem-
män muita.

Joulun tienoilla 1942 oli
pakkasta jopa 53 astetta. Para-
kit olivat kylmiä eikä min-
käänlaisia vuodevaatteita oll ut

- 
nukuttiin kaikki vaatteet

päällä paljaalla puulaverilla.
Keväällä 1943 olot tässä suh-
teessa hivenen paranivat.

Samana vuonna meidät
suomalaiset pantiin taas ju-

SA-kuva

LOPULTA TULI
RAUHA
Vihcloinkin I Sairnme viralli-
sen ilmoituksen sodan loppu-
misesla. Meille sanottiin. että
Suomi luovuttaa ensin venä-

läiset vangit ja me pääsemme
lähtemään sen jälkeen loka-
kuun 22. päivänä.

Se päivä kuitenkin ruli ja
meni eikä lrihdöstu rrllut tie-
toakaan. Aika tuntui iäisYY-
den pituiselta. Lopulta
kuukauden kiduttavan odotuk-
sen jälkeen 

- 
ensimmäinen

erä. I l-50 vankia. pääsi lähte-
mään. Heti rajan 1lit1'ksen jäl-
keen Vainikkalassa suomalai-
set sotilaat heittivät jokaiseen
vaunuun näkkileipälaatikon
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alkupaloiksi. Sen ympärillä
kävi varsinainen säpinä!

Asemalla oli meitä varten
1500 litraa hernekeittoa! Se ei
kuitenkaan riittänyt, vaan 350
nälkäistä miestä jäi ilman.

Toiset söivät itsensä kipeik-
si. Niissä merkeissä matka jat-
kui Hankoon karanteenileiril-
le. Meidät invalidit siirrettiin
pian Naantaliin, josta sitten
aikanaan kotiuduin.

Ruokaa oli nyt vaikka millä
mitalla. Söimme niin paljon
kuin vatsaan ikinä mahtui,
mutta nälän tunne ei antanut
periksi: aina teki mieli vain
lisää ja lisää. Minun kohdalla-
ni tämä vaihe kesti kuukausia.

Naantalissa sain kuulla, että
minut oli julistettu kuolleeksi
kaatuneena mainitussa Pirtti-
järven verilöylyssä 13.3.
1942. Vangiksi joutuneista
yhdestätoista miehestä palasi
tietämäni mukaan vain kolme,
M. Paadar, O. Tervo ja tä-
män kirjoittaja.

Retki kesti yhteensä 991
pitkää päivää. Sen jälkeen
osaa antaa arvoa synnyin-
maalle ja -seudulle.

Olen nykyisin IOO 7o invali-
di ja kykenen liikkumaan vain
kyynärsauvojen avulla. Elämä
kuitenkin jatkuu. n

UUSI AALTO
Vallankumouksen jäl-
keen muutettiin sosialis-
tisissa maissa useimmat
katujen nimet.

Raitiovaunun kuljetta-
ja ilmoittaa pysäkin:

- 
Gorkinkatu.

- 
f,nllnsn Tvirskaja,

mutisee matkustajana
oleva juutalainen.

Baumanninkatu,
julistaa vuorollaan kul-
jettaja.

- 
Entinen Aleksand-

rovskaja, jatkaa sitkeä
juutalainen.

Kuljettaja vimmastuu:

- 
Turpa kiinni, arvoi-

sa kansalainen, entinen
saatanan jutku!

MATKAILU-
MAINONTAA
Kun Saksa ja Neu-
vostoliitto syksyllä
1939 valtasivat Puo-
lan, hävisi huomat-
tava osa kotien ka-
lusteista miehittä-
jien tarpeisiin. Kun
puolalainen matka-
toimisto Orbis so-
dan jälkeen aloitti
toimintansa, suosit-
teli joku koiranleu-
ka sille uutta mai-
nostekstiä:

- Löydä huone-
kalusi uudelleen -matkusta naapuri-
maihin!

VARSINAINEN
KERÄILIJÄ

- Onko totta, ettd
Stalin keräili häntä
koskevia vitsejä?

- KyIIä ja ei -

TYYLIKTÄÄSTT
Valtakunnanmarsalkka
Hermann Göring oli
tunnettu turhamaisuu-
destaan ja monista vir-
kapuvuistaan.

Eräänä päivänä
syöksyi adjutantti hä-
nen luokseen ja ilmoit-
ti:

- [tsr'ns marsalkka!
Vesijohtoputki on hal-
jennut ja koko kellari-
kerros on veden vallas-
sa!

- Hyvä on, toteaa
Göring päättäväisesti.

- Ottakaa esille ami-
raalin virkapukuni!

DIKTAATTORE!TA
JA

VALTIOTIEHIÄ

Eräänä päivänä ajaa
Berliinin kadulla loiste-
Iias avoauto, jossa istuu
herrasmies piispan juh-
lapuvussa, paimensau-
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oikeastaan hän ke-
räili vitsien kerto-
iia... o
KIELLETTYÄ
PUUHAA
Saksan talviavun
julisteeseen oli pai-
nettu:

"Kukaan ei saa
palella!

Kukaan ei saa
nähdä näIkää."

Ohitse kulki van-
ha työmies, vilkaisi
plakaattia ja mu-
rahti:

- 
Mitä hittoa 

-onkos sekin jo kiel-
Ietty?

NAULAN
KANTAAN
Neuvostoliittolainen
kirjailija oli Berijan
valtakaudella tutus-
tumassa erääseen
vankisiirtolaan. Hä-
nen palattuaan mat-
kaltaan tiedustelivat
ammattitoverit vai-
kutelmia.

OIo oli kuin
ketulla turkisliik-
keessä, vastasi kir-
jailija.

w-tt,

va kädessä ja piispan-
hiippa päässä.

- 
Onko hiippakunta

saanut uuden piispan?
kyselevät ihmiset toisil-
taan.

- 
Eikös mitä! tietää

joku asiantuntija. 
- 

Se
on vain Göring, joka on
menossa maksamaan
kirkollisverojaan...

o



ANNIKK! MANNERMAA

Talvisodan päivät
olivat täynnä
henkistä hätää,
jonka rinnalla
vallitseva
aineellinen puute jäi
toisarvoiseksi.
Evakkojen osaksi
tuli kohtalon
ankarin
kuristusote.
Tajunnan pohjalla
piili jäätävd pelko:
pääsisimmekö
koskaan takaisin
kotiin...

joukko, jonka yhteinen vaara
oli tiivistänyt. Kolme äitiä ja
kolme tytärtä. minä seitse-
mäs, josta kaikki kuusi yhtei-
sesti nyt olivat huolissaan.
Siispä liityin heihin.

Majoitusta johtavan
paikkakunnan arvohenkilöitä

- 
rouvan kasvot toivat lapsen

mieleen valkoisen pullataiki-
nan. johon oli pistelty rusinoi-
ta sinne tänne osoittamaan sil-
mien ja nenän paikkaa. Kun

Uusille asuinsijoille

VUODEN 1979 joulukuun
numerossa kerroin lapsen sie-
lunelämää järkyttäneistä ko-
kemuksista Viipurissa talviso-
dan syttymispäivänä. Niiden
jatkoksi muodostunut evakko-
taival ei sekään koskaan unoh-
du.

KARJALASTA
HÄMEESEEN
Joukko, joka saapui kuorma-
autoilla hämäläisen kirkonky-
län kansakoulun pihalle talvi-
sena pakkaspäivänä, ei jaksa-
nut pahemmin surra kohta-
ls66p 

- 
se aika tulisi myö-

hemmin. Nyt ajateltiin vain
lämpimään pääsyä ja yösijaa.

Koulun juhlasaliin oli ko-
koontunut joukko paikkakun-
nan isäntä- ja emäntäväkeä,
jotka olivat tulleet hakemaan
omia evakoitaan taloihinsa
majoitettaviksi. Kaikille tämä
velvollisuus ei ollut kyllä mie-
luinen, sen huomasi. Mutta
mikäs auttoi 

- 
puolin ja roi-

sin. Tunsimme itsemme tun-
keilijoiksi ja pahimmassa ta-
pauksessa "huutolaisiksi",
jotka ehkä myytäisiin parhai-
siin taloihin mahdollisimman
halvalla.

Meitä oli jo junavaunussa
muodostunut yhteenkuuluva
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hän puhui, hänen suunsa ym-
pärille rnuodostui pieniä r1p-
pyjä ia oli kuin kuminauhaa
olisi siinä kohdin vedetfy ki-
reämmälle. Hän oli tyytyväi-
nen ()nlaan erinomaisuuteen-
sa. mutta myös meille hän oli
ystävällinen ja se riitti.

Mikä ihme tässä olikin?
Koskaan ei tuntenut saavansa
liikaa ystävällisyyttä! Se tun-
tui nyt tärkeämmältä kuin ruo-
ka ja kaikki se. mitä aineelli-
sen hyvinvointimme hyväksi
tehtiin. Ja senkin eteen tehtiin
kaikki. mitä niissä olosuhteis-
sa voitiin.

Tuntui kuin olisin ollut
maailmalla tuuliajolla jo hy-
vin kauan. vaikka siitä oli vas-
ta pari vuorokautta, kun läksin
kotoa. Silloin luultavasti ke-
hittymättömissä lapsenaivois-
sani cnsi kerran hämärästi ta-
jusin, mitä juuret ihmiselle
merkitsevät.

Luoksemme saapui emäntä.
joka oli "valinnut" meidät.
Sanoimme heti. että meitä oli
seitsemän ja se kai olisi liikaa.

Pelkäsin. että hän kuul-
tuaan minun olevan vailla
huoltajaa jättäisi nrinut ulko-
puolelle. muttu hän entoi ar-
mollisen katsecnra valua ylit-
seni ja olin h1 r'äk:1 tty. Hän
oli pieni, lintumainen, mutta
sitkeän näkiiincn olento. jon-
ka pääkin teki lintumaisia liik-
keitä. Hänkin oii 1stävällinen
ja toivotti rneidät tervetulleek-
si tlrloonsu. jonne oli vajaan
kahden kilometrin matka. Tal-
Iurinrme hanges:a. hän ensim-
nräisenä ja me perässä kie-
murlelevanil kulkueena au-
kcan peltomaiseman poikki.

,a
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Alku on hankalin evakkotaipaleellakin
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Mikä oivallincn näkt' lcntoko-
rrccsl:r olilttrttck:urrr. ure \ctl-
scnt:in valkoisclla hangella 

-sen tulirnnle nryiihemnrin kyl-
lä huomaarnaan.

YOSIJA LOYTYI
Ernäntä vci mcidät talonsa
suuren suurccn tupaan ja kan-
toi sisähuoncista patjo.ia lut-
tialle. Siinä victtäisinrnrr' cn-
simnräisen 1,ömme . A:rrnullu
hrin krrlstlisi trtcillc ropir rrrt

Summa sumnrarunt: kunhan
suirnrrre pitriä hcnkirie purn-
n]c. . .

Olisi joktr trtpuuk:cssrt liti-
virullislu nukkuu sän::yssii mtl-
nen valvotun vuorokauden jiil-
kccn. .lo pliirrillä aloilrrrtre
I:inlmirräii pchtoorin huonctta.

Aanrulla oli oven reunoihin
muodostunut huururengas.
Mutta me olimme tyytyväisiä.
,rlih:rn hrronc ornlmmc iu
sailnrne olla sicllä rauhussir
r'ikli uinakaun toistaiscksi olIut

katies rnieluummin puuhun
itst-lnlaåtn.

Hyvä näin. Pahemminkin
olisi voinul käydä.

Kyllä tuli muutosta kirkon-
k1 län kyläkuvaan ja raittien
rcunamille! Kurjalan murrc ja
kasillrikin clchtiminen sopivat
alkuun viihän huononlaisesti
rluhallisccn hämäläismaise-
nraan. Vähitcllen kaikki kui-
(r'nkin trrntuivat tottuvan toi-
siinsa jrr myl jättäret kaupoissa
alkoivat jo tervehtiä tiellä vas-
tnantullessaan.

Toiscnlaistakin ilmaa ja kä-
s ilyskantoja meikäläisistä kyl-
lri oli: meidät katsottiin tun-
kcileviksi. kilpaileviksi teki-
iiiiksi. Pari romanssia him-
rnensi jo heti alkuun sovun il-
rnrrpiiriä: Iomalle tulleet pojat
kun katsoivatkin karjalaisten
pirrvesta Iöytyneen neitosen
"Hämeen valkotukkaista" pa-
rcmmaksi.

Nrinrä olivat kuitenkin pie-
rriii rnurheita. Yleiskuva oli
rnr'önteinen ja siitä olimme
kaikki iloisia.

Eipä aikaakaan. kun kou-
I ulle järjestettiin juhlat. Karja-
lrrincn laulu ja soitto raikui
lr'onaisista ikkunoista, joita
oli pakko pitää auki, vaikka
kylmä viima tunkikin niistä.
Ikkunan alle kerääntyivät
pitikkakuntalaiset kuuntele-
rrrlun ju heidätkin kutsuttiin
.isään pllclemusta. Mikäs pa-
rcmpaa. kaikki olivat yhtä
suurta perhettä!

Naapuritalon lummien sei-
nic-n sisäpuolelle liittyi synkeä
tarina: perintöriita oli päätty-
nvt miesmurhaan. Tämän tie-
täen olisin aina pimeässä ja
hämärällä mielelläni ohikul-
k icssan i k iertänyt vähän
kauempaa sen synkät seinät.
Mutta se ei ollut mahdollista.
koska tie lumisessa maisemas-
sa kulki melkein seinää hi-
Poen.

Ystävystyin talon tyttären
kunssa ja kirjeenvaihtomme
jatkui use ita vuosia. Sen talon
srrurcsslr tuvilssål osallistuin
cnsimmäisen ja viimeisen ker-
rln clrinrässäni Iukukinkerei-
h in.

Talonväki oli aina ystäväl-

listä. Mutta milloinkaan en
siellä käydessäni mielelläni
jäänyt tupaan yksin. Mieliku-
vitukseni sai siellä aina siivct.
Sen seinät tuntuivat huokuvan
menneen, luon kauan sitten
tapahtuneen hirveän teon
muistoja. Hirsien raoissa olin
näkevinäni suun muotoisia
halkeamia, jotka olivat avau-
tuneet ikään kuin avunhuu-
toon...

JUHLAA JA ARKEA
Tuli paikkakunnan ensimmäi-
set sankarihautajaiset. Luu-
Ien. että suurin osa kirkonky-
Iäläisistä osallistui niihin. Ne-
hän olivat vielä uutta. outoa ja
erikoista. Kirkko täyttyi ää-
riään myöten ja suurin osa
väestä joutui jäämään ulko-
puolelle.

Olin kuorossa, jota johti
pääkaupungista tyttäriensä
kanssa sotaa pakoon tullut
vanhempi kanttori. Hymni
kaikui hartaana.

En voi koskaan unohtaa
näiden sankarihautajaisten
suurta merkitystä. Vaikka vai-
naja oli meille täysin vieras ja
tuntematon. me, koko huone-
kunta. vasta silloin todella ta-
jusimme, mistä tässä kaikessa
oli kysymys. Oli olemassa toi-
senlainen. paljon. paljon tär-
keämpi ja merkityksellisempi
maailma siellä rintamalla.
mistä tämä nuori mieskin oli
tuotu tänne. Se paikka oli
meille kaikille tärkein ja ta-
pahtumissaan aivan toisenlai-
nen kuin meidän merkitykset-
tömät. yksitoikkoiset pienet
asiamme. Siellä ei tosiaan ku-
kaan tiennyt, oliko tämä hä-
nen elämänsä päivä viimeinen
vai vieläkö sallittiin jatkaa...

Jouluaatto toi boksiimme
yllätyksen: emäntämme il-
mestyi paikalle ja kutsui mei-
dät suureen tupaan jouluate-
rialle. Lauloimme joululaulu-
ja hiukan pala kurkussa, kun
vanhat kotijoulut tahtoivat vä-
kisinkin tulla mieleen. Minä

- 
orpo 

- 
olin kaikkien huo-

mion kohteena siinä määrin,
että hemmottelun vaara oli jo
lähellä. Joka tapauksessa juh-

2

3o'
Yi":

Sankarihautalaiset olivat iärkyttäviä juhlatilaisuuksia

asunnon r,rl korakennuksista.
T:tlon pcltlooti oli rnicsten

tiiissä. sicllii nrissii muulkin.
rintamalla. Me sainrme häncn
huoneensa.

Siellä oli nyt kolme kahden
rlruJltavila. sivr.lstir l'ede-ttliviiii
puusohvuu. piirtii. ntrruturnu
tuoli. py'st1'uuni. pari h1 llyä j:r
piironki. Naukrja oli seinillä
vaattcita vurtL-n.

()lirrrnrc kiitrlli.irr .ring) i.-
tli ja Icvcirrrrltissa niistli oli
nrinullekin tilaa runsa.asti. Mi-
tri pitemnrällc sota ehti. sitä
rähempään tyydyimme. Mil-
Lris!-t lr) ittasr.lhlcct vnlt inli.rtl()-
ntl.lutcnlnrc saisikaun. .io: so-
i.re kestäisi viclri kauankinl

ISANMAA. KOTI USKONTO JA

r;;;;; o'-'uot NATLIE MTEHILLt

^oruirrot 
KulN oMA EtlMA å

ponrmituksistakaan pelkoa.
Enräntii kchotti rneitä otta-
nraan polttopuitit niin paljon
kuin tarvitsirnme ja se olikin
hclppo:r. liitcri oli r icrcssärn-
me.

MIKÄ ON EVAKKO?
Sopcutunrise mme hämäläi-
seen kt lä),htcisiiiin oli alka-
nut. Trrisi sr' rncicliin ptrolcl-
llrrltntc kiivtl:i vrihiin n()pcant-
rnin. hämäliiisethän ovat tun-
netusti hitaampia.

Evakkol
Siitä rrlt ci oikcin ticnntt

rttiki rc,rlil Krivclikii kcntics
ncljällä jalllla ja asettuik() ku-
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llhctki sai jokriscrr unohta-
nrnan ()rnut nturhecnsa ja koti-
ikriviinsri tuon illrrn rrj:rksi.

§1rprr ci linlr lrrrllrnrrt sijua
picncssi hoksissurnnre. Äi.tir
puolustivat tyttäriään ja tyttä-
ret äitejään. Yritin suhlautua
lusiaun diplomaattisesti. ulko-
ptrolisen tarkkailijrrn (lvoin.
kunta.l ()ttamatta. Aina ukko-
scn n()ustcssa katsoin par-
hrraksi häipyä ulos kirpeään
pak kassäähän.

Ylcensä vrrllitsi pirtissäm-
me t()ki sopu. Joskus oli kc-r-
rilssirln kodikkaitir tuokioilrr.
krrn tulcn loilnulcsstr uunissir
muistclimnre cnlisiä aikoja.
Tässä piili tietenkin se vaårra.
että muistot tuntuivat liiankin
kipciltä ju iltrr suult«ri päättyä
yleiseen itkuun 

- 
varsinkin

äitiL'n ()sirlta. Yhtcisin ponnis-
tr"rksin onnistuimnrc kuitenkin
ylccnsr.i lohduttlrnrrrln loisirrnr-
nre ja näkemään eliirnää valoi-
slrllirkin puolclta. Tämä jos
mikri oli omilrn yhdistänrään
mcitii karjalaisil "vieraallt
nraalll".

TYON TOUHUSSA
Tyiillisyys paikkakunnalla oli
hyviissä mallissl. sitä oli jopu

lr.irjcstclyillä saalu lisäänty-
rttär.inkin. Mclkcin jokaincn
tcki jotakin.

Enis hoksilnlrtc tyttäristli
pääsi ompcliirrksi jl vrrattci-
dcn korjaajaksi hcrraskarta-
r)()()n. oikcaan suomalaisen
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Tallukkatehdas työskentelee täydellä teholla

Rauhan sanoma on raskas

KilIilSAtIVlEN §ANOMAI ".
iut.bht hr&l:d ra d !U x, It

elokuvan miljööseen. Paikka
oli jo ulkonaisestikin kuin
suoraan jostakin historiallises-
ta «rmaanista. Kateellisina
kuuntelimme iltaisin hänen
kL'rtomuksiaåtn "kartanon nei-
dcistä". "pitopöydistä" ja
"kuusikujiur pitkin nrtsaslavis-
ta kreiveistä".

Tallukkatehdas puolestaan
työllisti suurimman joukon
meitä evakoita. Se toimi sikä-
läisellä Nuorisoseurantalolla.

OIin ikäni vuoksi vain apu-
tyttönä. Tajusin kuitenkin
siellä olevan tunnelman: täällä
olimme ikään kuin lähempänä
"poikiamme". joiden hyväksi
työskentelimme. Pukkasimme
tallukoiden lisäksi lumipukuja
ja kaasunaamareita sekä kaa-
susuojuksia, pusseja. jotka oli
räylerry hiilillä ja tarkoirerru
suun edessä pidettäviksi.

Aamuisin tallukantekijöi-
den jono tallasi yöllä lumettu-
nutta polkua. Muutaman ker-
ran jouduimme maastoutu-
maan pellon ojaan. koska ko-
neet tulivat juuri ehdittyämme
auk iolle.

Varovaisuuteen oli syytä.
Naapurikunnassa kerrottiin tu-
litetun aukeilla paikoilla kul-
kcneita.

Sain lunta suuhuni ja tuijo-
tin mykän kauhun vallassa
lentokoneita yläpuolellani.
Kaikki muistot junasta tulivat
taas mieleeni.

Kauniita päiviä pelkäsim-
rne. En silloin helposti lähte-
nyt ylittämään aukiota. Häly-
tys ja koneet lulivat melkein
aina päivisin. Yöt olivat
ylccnsä rauhallisia, vaikka
kuutlmoit:r kyllä pelkäsimme-
kin. Siihen aikuan oli totisesti
kuutamosta romanttisuus kau-
kana!

Omista kotiaskareistamme
selvisimme hclposti. koska
"seitsemän sisaren" taloudes-
sa oli jokaiselle r iikonpäivälle
oma siivoojansa. jonka tehtä-
viin kuului mrös puiden sa-

haaminen ja pehtoorinhuo-
neen lämmir\s. Tämä ei ollut-
kiurn pieni puuha. kun muistaa
huonc'en hataruuden.

Pl,ykki piti huuhtoa avan-
nossa läheisen järven jäällä.
Se työ oli minulle liikaa 

-kädet kohmettuivat kokonaan,
tuli mieleen jalkojeni kohtalo
auton lavalla tulomatkalla,

Bauhaontehty
rasl«ain ehdoin.

M. m. (onnosn Viipu;, Kaillmi, Sortovolo, Korioloo
Uudenkoupungin rouhon roioon soohko,

Kolostoiosoorento io Honko luovutsttr,

T.lrtelut päättylvåt cllen ldlo tt.
Ioulkonnc r.tltllpå! uudclle ralallc.

§olamarrrlllr
llannertcllh

pålväkärty
Suomen armeijalle

r 4.3. t 940.



jolloin en enää pysynyt kun-
nolla pystyssä.

KAUHEA RAUHA
Sitten tuli se hirveä. iäksi mie-
leen jäävä päivä. kolmastoista
maaliskuuta. Tuota päivää
olimme kaikki koko talven
toivoen odottaneet 

- 
ja mil-

lainen se nyt olikaan!
Rauha kauhistuttavine eh-

toineen oli riistää sydämen
rinnasta. Varsinkin äidit olivat
lohduttomia. Me nuoret so-
peuduimme nopeammin
olimme ajoittain jopa uteliai-
ta: millaiseksi uusi elämämme
nyt muodostuisi?

Vanhempi äideistämme oli
menehtyä suruun ja tuskaan.
Hänellä oli kai eniten aineel-
listakin menetettävää.

Lopulta oma äitini löysi mi-
nut monien mutkien ja ereh-
dysten jälkeen. Hänen mieles-
tään sodan kuukaudet olivat
kasvattaneet minut aikuiseksi.
Siltä minustakin tuntui 

- 
ta-

vanomainen vuosien kehitys
oli tapahtunut yhden vaikean
talven aikana. tr

?r
Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä. lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestär'ä lämpövai-
kutus pehmittää lihakset.

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdas
Medisan, Uppsale

-udle lihassäd(yyn

PERSOONALLISUUKSIA

SELVA NAKEMYS
Elettiin vuotta 1924.
Kadettikurssi n:o 5 oli
päättymässä ja kadetti-
kersantti Lauri llmari
Hellberg, nykyinen
Harvila, muiden muka-
na valmisteli lähtiiä en-
simmäiseen ioukko-
osastoonsa.

Mihinkäs ryk-
menttiin kadettiker-
santti menee? tiedusteli
ansioitunut taktiikan
opettaia kenraali PauI
von Gerich, vannoutu-
nut jalkaväen ja ratsu-
väen rintamaupseeri.

- Kenttätykistöryk-
mentti 2zeen, herra
kenraali.

- No voi voi, huo-
kaili von Gerich.
Niin sitä menee hyvä
mies hukkaan. Mitäs
sotaväkeä se tykistö oi-
keastaan on? Minulle
oli itärintamalla alistet-
tu patteristo, jonka tap-
piot koko ensimmäises-
sä maailmansodassa
olivat yhteensä kolme
miestä. Yksi jäi tykin
pyörän alle, yksi siii
jäätynyttä makkaraa ja
sai koliikin ja yhden
potkaisi hevonen kuo-
Iiaaksi...
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Neuvostovakoilun
mittava ja merki-
tyksellinen historia-
teos, joka ensi ker-
ran tuo julkisuu-
teen tietoa monistå
jännitlävistä
ja salaperäisisri
näytelmistri vuosi-
kymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.

Teos orr sidottu. kova-
kantinen. -104 suuri-
kokoisur sir ua.

(Vapaussarja n:o 7)

Teoksen mielenkiintoisia aiheita ovat mm.:
C)pritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava vyyhti o
Suomen punakaarti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahvetti
Moilanen r Punaupseerit ja etapit . Sotilaslinja o
Suuri vakoilujuttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoil[ioita o Vakoilua Lapissa o Lähetystön salai-
suudet o "Rauhan ja ystäqyden seura" o Salaista
sotaa . Lapuan patruunatehtaan johtajan murha o
Petsamon vakoilujuttu jne . . .
Kustannuspiste Oy O Pohj. Rautatienkatu l-5 A, Hki 10. a P. 90-407 465
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TILAUSKORTTI
KYLL,\l Lrihcttrikriri ntinulle posticnnako.lla h.intaan
67 nrk Vcijo Varjorr teos MIEHET PIMEASTA
- neuvostovakoilu Suomessa. Mikiili en ole tyytl'-
viiincn tcoksecn, niin nrinulla on 8 priiviin palautus-
oi kcus.
Kustantaja maksaa teoksen postitus- ja lähetyskulut.
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Korsussa kuunnellaan

Mitähän ne finskit siellä oikein touhuavat...?

PENTTI P. PERTTULA

Sodassa sattuu

PUNAHAMEINEN
NAINEN
TUKIKOHDASSA

kummia juttuja: vi-
hollisen tarkka tä-
hystystiedustelu sai
selville merkillisiä
asioita, suomalaisten
tukikohdista, tämän
rekisteröi vuoros-
taan oma kuuntelu-
tiedustelumme ja
tiedusteluraportit
saattoivat asiat kiu-
sallisella tavalla
ylempien johtopor-
taiden tietoon.
Niinkuin nyt se pu-
nahameisen naisen
juttukin...

SEESJARVEN Suurlahden
maakuunteluasema oli meille
todellinen ilon aihe: sen avul-
la saimme m()nen monta hy-
vää tietoa vastapuolclta. Pilki-
nä öinä Puna-armeijan vicsti-
miehet ja lähetit ollessaan pu-
helinmiehinä juorusivat kcs-
kenään asioista uivun sulttoin
kuin kaikkien armeijojen sota-
miehe( tekevät toisiaan tava-
lessaan.

Olimme piankin se Ivillä
paitsi meitä ensi kädessä kiin-

noslavistu asioista nryös vi-
hollisen rnielialoista 

- 
mitä

miehct ajattelivat s<x.laslir. csi-
miehistään. nruonlsllr ia lie-
tysti naisista.

Mutta tcki sc kuuntclu jos-
kus pienet tcppost:l rncillekin.

Kun vihollinen kcrtoi ha-
vainnoislaan. joita sc tcki
meistä. «rli siinä silloin tälliiin
sellaistakin, jota crnmc oikein
olisi välittäneet ylempien por-
taiden lictoon tulcvaksi.
Kuuntelurapt)rtit piti kuitcn-

kin lähettää sellaisinaan ryk-
rncnltiin. josta nc pika-pikaa
lähetettiin edclleen. Meidän
piti siis vain tarpt.ellisin koh-
din vain liittää nrukaan "meri-
selitys", joka kertoi. mitä mi-
käkin rncidän ruportissamrne
kcrrottu lckcrniscrttrnc oli ol-
lul 

- 
rnitä oli anrrnuttu. ntrksi

jne.
-[ictcnkin oli chdoton kicl-

Itr. ettci cdcssä «rlcviin tuki-
kohtiin saanut r ic-dä sivullisia.
§1; 

- 
qg nt'l rlli mtrncn nttc-
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lestä turha kielto, eihän siellä
sivullisia olluI. Lotat sentään
kävivät joskus kahvia viemäs-
sä ja taisi pari kertaa käydä
kotiseudun lähetystökin 

- 
lu-

van kanssa.

TYTTÖ
ETULINJASSA
I\{utta kerran koimme yllätyk-
selr.

mieli uskoa. mutta tiesin. että
vastapuolelta oli tähystetty
tarkasti kiikarilla ja selitys oli
löydettävä.

Mutta kun ei vain löytynyl.
Vihdoin sytyttil
Maal iskuun täydennyksessä

olimme saancet Päämajassa
palvelleen miehen, joka oli
tullut meille ratsuväen asepu-
vussa punaisine housuineen.
Hän oli kersantti Mandelin,

Seesjärven Suurlahti kevättalvella

"Korvan" eli kuunteluase-
man raportissa kerrottiin, että
vastapuolen tährstäjä kertoi
ääni innosta va\isten. kuinka
finskeillä on etulinjassa puna-
hameinen tyttö! Linjallir halut-
tiin kuulla lisää ja tähy'stäjä
kuvaili hyvinkin lar easti.
Iiioitellen ja nauttien siirä. ertä
näki jotain mitä muut ei\ ät
nähneet.

- 
Pitäisi hakea tälle puo-

lelle, oli joku sanonut.
Lukiessani raporttia tiesin.

että tuon punahameisen t)'tön
juttu on selvitettävä ihan heti.
sillä kohta. kun raportti olisi
rykmentissä. sitä kysyttäisiin.

OIi helppo tietää, mitä tuki-
kohtaamme vihollistähystäjä
tarkoitti: yhdeksännen komp-
panian lohkoa ja Kansakoulu-
kukkulaa.

Yhdeksikön kaikki upseerit
olivat nuoria ja poikamiehiä.
Tiesin, että he mielellään kä-
vivät Liistepohjassa työvel-
vollisten kanttiinissa. jossa oli
tyttöjä. Näinköhän olisi k1'sy-
mys nyt vastavierailusta?
Mutta olisiko niillä kanttiinin
tytöillä punaista hametta? Ou-
dolta tuntui.

Komppanianpäällikkö.
Olavi Linnakko, ikuinen veli-
kulta, kielsi tietenkin jyrkästi,
että hänen tukikohdissaan oli-
si liikkunut naisia. Teki ihan

1942

joka määrättiin jääkärijouk-
kueen johtajaksi. Samana
vuonna hänet sitten ylennet-
tiin vänrikiksi 

- 
ei kornetik-

si.
Muistin sattumalta. että

Mandelin oli sinä kysymy'k-
sessä olevana kesäiltana pa-
lannut ensimmäiseltä vuorokr-
maltaan ja olin nähnyt hänet
rakuunan asepuvussa, jota hän
oli lomalla käyttänyt.

K1'syin Mandelinilta, oliko
hän tuona saapumisiltana ehkä
kä1 n1 t Kansakoulukukkulalla
ennenkuin oli vaihtanut asua.

Ja sieltähän se ratkaisu tuli:
hän oli käynyt ja vienyt jon-
kun paketin 

- 
puukorkkisen-

ko 
- 

jollekin tuttavalleen.
No siltä etäisyydeltä

saattoi olla mahdollista, että
tähystäjä oli erehtynyt. Ei ve-
näläinenkään sentään jaksanut
sellaista kuvitella. että suoma-
lainen rakuunarykmentin uni-
v()rmua kantava upseeri siellä
poseeraa.

Kerroin Mandelinille, eltä
tytöksi sinua on Iuultu ja kiitä
onneasi. etteivät innostuneet
hakemaan sinua omalle puo-
Ielleen. kun kai niin ihastuivat
:latteensa väriseen "hamee-
seen".

Ylemmissä portaissa oltiin
tyylyväisiä tähän selitykseen.

KÄÄNNÄ!

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
uuosikerrat
uahuaan
kansioon.
Kansa taisteli on vertaansa vailla oleva dokumenttilehti
ja sen omaperäiset ja jännittävät kertomukset kiehtovat
lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Omassa tyylikkäässä kansiossaan lehtesi säilyvät
siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.
Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerta, 12 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/1 kpl, 7,50/2 kpl).

Leikkaa tästä. Postita heti. Leikkaa tästä. Postita heti.
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Uuosikerta'
kansiot
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita

- 
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut

6,00/1 kpl,7,50/2 kpl, 12,00/3 kpl).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Poslinumero Postitoimipaikka

LI i Jl-.3".]f1
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Tellervo Laitinen:

ll,,ta7-,-
UBRUTGI

TALVISOTA
SAIRAS.
]UNASSA

Kertomus niistä nai-
sista ja miehistä, iot-
ka kuljettivat haa-
voittuneita sotasai-
raaloihin.

Kiskoi veiväi heidät sekå etulinjan tuntu-
maan että pommitusten kohteiksi muu-
toin syrjäisillä rataosilla.
Teoksen kuvauksen kohteena on juhlaili-
sia heikiä, mm. kun ylipäällikkö vierailee
sairaalajunassa, ja traagisia ihmiskohta-
Ioita.
Tästä kaikesta kertoo sairaalajunan yli-
hoitaja Tellervo Laitinen koruttoman
kiihkottomasti.
Lämmin kuvaus kansamme kohtalon-
vuosisia.
Kirjakaupoissa- 48 mk Sidottu
Fredrikinkatu 63 A OOIOO Hki IOPuh.694 2423

KASKU KIERTAA

LINKUN
ETULINJAN
DIPLOMATIAA
Talvisodan aikana tuli helsin-
kiläisen JR I l:n lohkolle Hat-
jalahden maisemiin Japanin
sotilasasiamies, jolle joku
suuri herra oli antanut luvan
tutustua etulinjan elämään.
Patal joonankomentajan viran-
sijaisena toimi silloinen kap-
teeni Sven Oskar Lindgren,
joka sai vieraan riesakseen.

KOMENTAJAN
OIVALLUS
Toimin taistelulähettinä ja
jouduin tätä japsiakin palvele-
maan. Minulle toimitettiin
esikunnasta hevonen rekineen
ja sain tehtäväkseni viedä ja-
panilaisen linjaan. Asiahan
olisi ollut täysin selvä, ellei
samalla olisi ilmoitettu, ettei
vierasta missään nimessä saisi
päästää näkemään varsinaista
etulinjaa. Kun ihmettelin. mi-
ten oikein hommastani sel-
viäisin, tokaisi Lindgren:

- 
Minä hoidan koko jutun!

Minulle selvitettiin, että
oma tykistö ampuisi sopivana
hetkenä linjoille johtavalle
tielle.

- 
Kyllä se japsi käskee sil-

loin sinun kääntyä takaisin,
totesi Linkku.

Lähdettiin ajaa koputtele-
maan. Vähän mietitytti, tulisi-
ko keskitys oikeaan aikaan 

-ettei vain osuisi niskaan...
Mutta oikeaan aikaan se tu-

li: pari kilometriä ennen lin-
jaan tuloa alkoi ujellus ja kra-
nut putosivat puolen kilomet-
rin päähän eteemme.

Kotvan mylläkkää tarkas-
teltuaan japsi taputti minua ol-
kapäälle ja näytti kädellään
suunnan taaksepäin. Siitä siis
vain reki ympäri ja takaisin
Linkun komentopaikalle.

SODAN TUNTUA
Täiillä oli S.O. sillä välin kek-
sinyt uuden jekun: hän oli lait-
tanut korsun katon reunaan
suutarin eli räjähtiimättömän
ammuksen ja sitonut siihen
kiinni käsikranaatin, josta joh-
ti lanka sisälle korsuun.

Istuniin sitten korsussa.
Olin juuri kaatanut japanilai-
selle teetä kuppiin 

- 
kahvia

hän ei juonut 
- 

kun huotna-
sin Lindgrenin vetävän varo-
vasti narusta.

Kolmen sekunnin päästä jy-
sähti! Korsu oikein heilahti ja
japsin kuppi tuli puolilleen
hiekkaa. Piti löytää uudet sai-
kat.

Japanilainen oli huomatta-
van kalpea ja ilmeisen halukas
poistumaan koko rintama-
alueelta rauhallisemman dip-
lomatian pariin.

- 
Sepä siitä! totesi Lind-

gren käsiään pyyhkien vieraan
häipyessä kohti turvallisia ta-
kalinjoja.

Wilhelm Peltonen
Vantaa

rÄvrpÄ sÄxÄ
Hitlerin aikaan tuli
pahasuinen natsihu-
Iigaani vanhaa iuu-
talaista vastaan ja
sanoi:

Oletkos kuul-
Iut, että naapuri-
kaupungissa on am-
muttu kaikki koirat
ja juutalaiset?

Silloinhan
meillä molemmilla
kävi hyvä tuuri,
kun emme sattuneet
olemaan siellä, tote-
si juutalaisvanhus
sävyisästi.

HAIRITTY
YöRAUHA
Mutta sanomistakin tuli

Kympin rämäkkä paaitit<t<O

Matti Niinivaara oli lähtenyt
käymään lomalla. Luutnantti
Ruohomiiki tuurasi. Oli ehdo-
ton ja ankara kielto, että an-
nos- enempää kuin muitakaan
viinoja ei 

- 
niin harvoin kuin

niitä nyt saatiinkin 
- 

saanut
nauttia etulinjassa oltaessa.

Komppania oli kesän tultua
saanut vaslapcstyt kesäpuse-
rot. Mutta puseroiden mukana
oli etulinjaan ujunut joku puu-
pääkin... Tietäähän sen, mikä
vaikutus siitä tuli.

Mekkala oli mitä melkoi-
sin, vihollistähystys saattoi
nähdä miehiä liikkuvan ase-
missa ja vaaleat uudet puserot
kiinnittivät naapurin huomio-
ta. Kun vielä kuului äänekästä
puhetta, laulun loilotusta ja
muuta ääntä, joka aina ehdot-
tomasti liittyi vihollisen käyt-
täytymiseen hyökkäyksen
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edellä, saattoi hyvin ymmär-
tää, miksi vihollinen hetki
hetkeltä tuli yhä vakuuttu-
neemmaksi siitä. että finski
valmistautui hyökkäykseen.
Kun vielä joku hihkui, että
kunhan Niinivaaran Matti tu-
lee niin täältä tullaan ja Sorok-
kaan mennään yhtä kyytiä...

Jossakin vaiheessa esikun-
takin sai jo tielää asiasta ja
puuttui menoon. Se oli kuiten-
kin jo saatu aikaan, että vihol-
linen miehitti asemansa ja
odotti sormi liipaisimella mil-
loin hyökkäys alkaisi.

Juttu aiheutti jo jälkipyyk-
kiäkin. Kympin miehet vain
ihmettelivät, mistä hitosta esi-
kunta sai sen tietää.

- 
Vai vielä kyselette! Vi-

hollinen valitti yörauhan rik-
komisesta.

Ja se oli ihan totisinta totta.
!



JATKOA ED. NO:STA

Pakkasimme Bepen kanssa
repun ja matkalaukun täyteen
tupakkaa ja makeisia - pojil-
le myytäväksi - 

ja liihdimme
sattumakyydillä tavoittamaan
joukkojamme. Patikoimme
vähän matkaa. Sitten saimme
kyydin ja pääsimme eteenpäin
noin 4O km. Liihdimme taas
jalkaisin, kunnes pääsimme
eräässä sairasvaunussa Käp-
päselkään, joka on suuri kylä
ja melkein polttamaton. Kylän
laidassa on käyty kova kahi-
na, koska siinä oli romutettuja
höökivaunuja ja kaatuneita jo-
ka puolella. Pollevainaatkin Lotat kimpsuineen marssilla eteen
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Ku t ke l r r t i u k u n t t i i ni l ok t n sotepiiiuiiki rj u stcr

koparat ojossa, nälkäiset koi-
rat niitä kalusivat. Olipa pans-
sarijunakin. Kävimme sitäkin
vilkaisemassa.

Pojat olivat jo liihteneet,
vain rykmentin heitinkomppa-
nia oli vielä siellä. Myimme
heille rupakat ja makeiset ja
saimme syödä. Kova ndlkä
olikin!

Poistulo oli koko seikkailu.
Osa kävellen, välillä autossa
ja taas apostolin kyydillä. Sit-
ten tuli kohdallemme kumma
vekotin. Pysäytimme sen. Oli
kuulemma saksalainen maas-
tovaunu, jossa oli kaksi moot-
toria: edessä ja takana. Viihän
väliä olimme ojassa sen rukin
kanssa. OIimme jäätyä.

Nyt oli hiljaisuuden jälkeen
valtava ruuhka tiellä.
2t.tt .41
Liihdin sattumakyydillä Suo-

juun etsimään ruokaa. Sieltä
löytyikin EKM, mutta ruokaa
ei niin vain annettu. Muuan
kapteeni selitti, että elintar-
vikkeita voitiin jakaa vain vi-
rallisille yksiköille. Kolmen
mimmin ja liihetin porukkam-
me ei ollut sellainen.

Selitettyäni asian kymme-
niä kertoja sain lopuksi suu-
rella tohinalla annokset, jotka
vähennettäisiin rykmentin
muonista.

"Kotona" syntyi hurja rie-
mu saapuessani aarteineni.
25.1t.41
Lopultakin meitä tultiin nou-
tamaan! Tavoitteen pitäisi olla
noin 30O kilometriä pohjoi-
sempana. Ajoimme Suojusta
Mundjärven, Koikarin, Juust-
jdrven, Ahvenjdrven ja Savu-
jiirven kautta tänne Pien-Os-
terjärvelle.

Matka oli rasittava, mutta
maisema näkemisen arvoinen:
kauniita vaaroja, jiirviä ja kor-
pea lopuftomiin, kyliä vain jo-
kunen. Ajoimme kolmesta
kohden jäätä myöten, joka rä-
tisi, paukkui ja taiPui auton
alla. Auton ovet piti pitää auki
vajoamisen varalta. Olimme
perillä klo 10.30 illalla.

Yö rauhaton, sillä olemme
taas tykkitulen ulottuvilla.
Omat patterit ovat tuossa jdr-
ven takana ja paasaavat jatku-
vasti.
27 .tt.4t
Yö rauhaton. Touhusimme
kanttiinin kanssa koko aamun.

Pojat ovat linjassa Maase-
lässä. /rirvisen Sakarikin oli
kaatunut ia KauPinkin kertoi-
vat kuolleen kenttäsairaalassa.

Illemmiillä kävimme katso-
massa kun omatekoisella nos-

HELMI MOLLÄRI

9,42

tolaitteella vipusivat erästä
autoa jdrven pohjasta. Kun
auto alkoi niikyä, istui Poika-
ressu vielä kädet ohjauspYö-
rässä. Oli aivan kuin olisi
nukkunut.
1.r2.41
Aamu tavallinen. Kanttiini
auki, mutta hiljaista, sillä Po-
jat ovat linjassa. Päiviillä il-
mataistelu. Makasimme Pote-
roissa selällään ja seurasimme
koneiden syöksyjä ja tulitusta.
4.12.41
Aamulla kova pakkanen. Tuk-
kani oli jäätynyt teltan seinään
kiinni ja kiskoessani sitä irti
jäi telttakankaaseen iso kasa
hiuksiani.

Koko päivän koneet päiillä.
Illalla liihdimme Savujåirvelle
saunaan. Olimme heimosisa-
riemme parissa. HiimmästYt-
tävää, miten puhdasta suomea
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he puhuivat!
Koneet päiillä koko ajan.
Kun tulimme teltoille oli

paikalla täysi sotku: kello 2l
olivat koneet pommittaneet ja
ampuneet konekivädreillä.
Kaksi hevosta oli kuollut ja
yksi haavoittunut.

Yöllä toi pastori Nuottamo
muonaa. Kello 02.30 taas ko-
neet päiillä ja pommeja. Nuk-
kumisesta ei tullut mitään.
5.t2.4t
Herätys kello 06.00. Pakka-
simme kiireesti, koska hevos-
ten piti tulla kello 07.00. Tuli-
vat kuitenkin vasta iltapäivdllä
kahden maissa.

Pakliasta - 36"C, oli kävel-
tävä, ei karsinyt istua reessä.
Sittenkin oli paleltua. Käve-
limme siikkipimeässä lopufto-
malta tuntuvan matkan ja tu-
Iimme lopulta teltta-dueelle,
jossa kävi ilmi, että olimme
tulleet huollon ohi komento-
paikalle saakka. Komentaja
palautti meidät takaisin oi-
keaan osoitteeseen.

Ilta oli mahdoton. Teltta oli
vinksallaan, oli pimeä, kami-
na savutti ja kaikki tavarat oli-
vat sekaisin kuin mustalaisen
kuormassa. Nälkåikin oli ko-
va. Lopulta tuli paikalle huol-
toupseeri ja auttoi asioita jdr-
jestykseen.

Yö oli hankala, koneet
päällä koko ajan. Lumisten
havujen päällä ei uni maistu-
nut.

Huhusivat Karhumäen val-
latuksi.
7 .12.41
Aamu rauhallisempi. Pakkas-
ta sanoivat olleen -41oC. Ty-
kistö ampui hurjasti.

Karhumäki on kuulemma
vallattu eilen. Englanti on ju-
listanut sodan meitä vastaan.

Iltapäivällä kuului kova rä-
tinä taas linjasta. Ketähän taas
kaatuu tai haavoittuu?
22.12.41
Palasin lomalta. Saavuin Kar-
humäkeen k]o 11.30. Patal-
joonakin on tullut tänne.

Näin nyt Karhumäen ensi
kerran: taloriihjiä joka puolel-
la ilman minkäänlaista jåirjes-

tystä. NZilkäisiä koiria ja kis-
soja vilisee kaikkialla.

Pesimme ja putsasimme
huoneita minkä ennätimme,
sillä paikka oli likaisempi
kuin sikolätti.

26.12.41
Joulupäivä. Illalla tarjosimme
koko pataljoonalle kahvit. Piti
kovaa kiirettä, kun Bepekin
on lomalla. Keitin korviketta
täällä majapaikkamme luona
kenttäkeittiössä, tytöt olivat
juhlahuoneistolla laittamassa
kaiken kuntoon. Vein sitten
korvikkeen hevosella sinne ja
palellutin korvani matkalla.

Mekin saimme toisen luo-
kan vapaudenmitalin! Ryssä
pommitti juhlan aikana ja sai
aikaan tulipalon aivan tässä
vieressä.
1.1.42
Uudenvuoden aamu. Kumpa
vain tulisi rauha! Huhusivat
pojilla olevan liihdön linjoille.
Kävimme komentajan luona
visiitillä.
12.2.42
Emme vain ole päässeet jouk-
kojen luo. Tänään kävimme
maastossa Mustassa nuolessa,
Piirmin porukassa. Heillä ei
ole omaa kanttiinia.

Hieman jännitimme sinne
menoa. Pdrmin itsensä olen
aikaisemmin tavannut monta

13.2.42
Kello 12.00 pääsimme taas
lähtemään "maastoon".
Ajoimme T§opinan, Ahven-
jiirven ja Savujdrven kautta
Osterjärvelle, Liistepohjan
suuntaan. Hevoset olivat vas-
tassa Osterjdrven jäiillä.
16.2.42
Pakkasta. Jonotus hieman pie-
nempi kuin eilen. Tavarat al-
kavat jo loppua. Meille tuli
upseeritäydennystä, melkein
lapsia vielä.
21.2.42
Tänään on ollut kova pakka-
nen. Pojat ovat olleet karhu-
jahdissa. Iltapäivällä saivat
sen kontion kaadettua. Illalla
oli peijaiset. Ei minulle vain
tuo kontion liha maistunut!
6.3.42
Upseerivala nuorille upsee-
reille. Soittokunta tuli jo aa-
mulla. Klo 13.30 oli valatilai-
suus.

Vala oli juhlallinen. Tarjo-
simme kahvit. Soittokunta ja
rykmentin upseerit låihtivät
heti pois.

Ketään ei kuitenkaan kuu-
lunut ilmoitettuna aikana.
Voileivät kuivuivat korvike-
pöydässä. Menin huollon puo-
lelle pyytiimään uutta tietoa
vieraiden tulosta.

Siellä oltiin merkillisen to-
tisia ja teltoilla kävi outo rou-
hu. Laiteltiin kuntoon purilai-
ta ja sen jiilkeen kaikki häipyi-
vät sen tien. Mitäiin uutta tie-
toa en saanut.

Mekin hrlimme vakaviksi

- epäilimme jotakin tapahtu-
neen.

Sitten Yzorio kertoikin, et-
tä linjassa oli tapahtunut kau-
heita: koko vierailijaryhmä oli
kävellyt miinakenttään!

Tyrmistyimme.
Sitten tulivatkin jo haavoit-

tuneet. Kenraalimajuri K.I.
V iljasta ja everstiluutnantti L.
Vihmaa kantoivat upseerit ja
muita lääkintiimiehet. Vilja-
nen näytti aivan kokoon ly-
sähtäneeltä ja Vihma lepäsi
purilailla suorana kuin prons-
siveistos, silmät kiinni. Vän-
rikki Forsvik oli harmaankal-
pea, mutta avasi silmänsä, hy-

-,\

Joukot etenevät Karhumäen halki

kertaa. Eräässä sivutien mut-
kassa oltiin meitä vastassa.
Tienviitan nokassa komeili
päiikallo. Purimme tavarat au-
tosta rekiin ja jatkoimme mat-
kaa kovan pakkasen vallites-
sa.

Perillä aloimme heti myy-
dä. Jåirjestys oli ensiluokkai-
nen. Majuri kutsui meidät telt-
taansa lämmittelemään.

24.4.42
Olemme jatkuvasti täiillä
Seesjdrven liepeillä kelirikon
takana.

Jo eilen ilmoitettiin, että tä-
nään tulee tdrkeitä vieraita: di-
visioonan ja rykmentin ko-
mentajat sekä muita.

Elimme iloisessa jänni§k-
sessä ja laitoimme kaiken hie-
noon kuntoon.

SA-kuvo

myili ja laski leikkiä, kun ky-
syin, halusiko hän teetä. Vän-
riY,ki Marvo oli pystyssä ja
jiirjesteli hermostuneena kan-
tajia - hän ei uskonut kestä-
vänsä kuuden kilometrin puri-
laskuljetusta, koska hän oli
saanut päähänsä ammottavan
aukon.

Viljanen ei halunnut teetä,
vaan kiitti ja kehoni tarjoa-
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maan muille.
Viimein olivat kantajat jär-

jestyksessä ja vaivalloinen
matka kohti Sahakylää alkoi.
Sieltä piti yrittää motilla Kar-
humäkeen.

Me jäimme aivan typerty-
neinä katsomaan lähtijöiden
jlilkeen.

Koko kaameus alkoi vähi-
tellen selvitr.i: I Pataljtronan
komentaja rnajuri L. Riisiinen
oli kuollut heti. Kun kävimme
häntä katsomassa, emme ha-
vainneet hänessä mitään jiilkiä
haavoittumisesla aivan
kuin olisi nukkunut. Saatto-
vartion miehet kertoivat myös

Forsvikin kuolleen heti alku-
matkasta.

Mitenkähän muiden kävi?
Ehtinevätkö toiset saada apua,
sillä mottikuljetus on vain hä-
triratkaisu ja erittäin vaaralli-
nen, koska Krivin kohdalla vi-
hollinen näkee radalle?

(Jdlkihuomautus. 
- Eivät

ehtineet. 4.Divisioonan ko-
mentaja kenraalimajuri K.I.
Viljanen kuoli vielä samana
päivänä ja JR 5:n komentaja
everstiluutnantti L. Vihma
seuraavana päivänä.) n

Divisioonan komentaja kenraali-
maiuri K.L. Vilianen everstinä

Rykmentin komentaia everstiluut-
nantti L.J. Vihma
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Kiriallisuutta

KOTI.
MAAKUNNAN
MIEHET
SOTAPOLULLA
Aulis J. Alanen: Eteläpohja-
laisia taisteluissa l, Nuijaso-
dasta vapaussotiin. Otava,
Keuruu 1980,421 sivua, va-
lokuvia, karttapiirroksia.
Professori Alanen kuvaa koti-
maakuntansa miesten sotapol-
kuja patriootin lämmöllä ja
ammattimiehen taidolla. Tut-
kimuksen piiriin kuuluvat
Ruotsi-Su<lnren sodat. Suo-
men s()ta ltlOtl-Og. kansalli-
suus- j:r itsenäisyysajatr.rsten
herä:.inrincn jrr kehittyminen.
jääkäriliike ja aktivismi sekä
vapaussota ja heimosodat. Si-
vumäärästä on yli puolet käy-
tctty nriurn itsenäistymiseen
liittyviin tapahtumiin. Paikoin
Iiikutaan pitkäänkin valtakun-
nallisella tasolla selvitellen ta-
pahtumien yleistä taustaa.

Kirjoittaja on käyttänyt läh-
dematcrilalinuan runsitasti
vielä elossa olevien vapausso-
turien yksityisiä muistiinpano-
ja ja haast:rtleluja pelastaen si-
ten jälkipolville tietoja. joita
ei pian enää ole käytettävissä.
Menettely tekee samalla ker-
ronnan ihmisläheiseksi vetäen
lukijan mukaan tapahtumien
tunnelmiin. Kirjaa voi suosi-
tella muillekin kuin eteläpoh-
jalaisille. E.

PUOLUEETTO.
MUUDEN
OPPIKIRJA
M:rx .Iakobson: Veteen piir-
retty viiva. Havaintoja j,,

merkintöjä vuosilta 1953-
1965, Otava, Keuruu 1980,
344 sivua, viitisenkymmentä
valokuvaa.
Kokenut huippudiplomaatti ja
taitava kirjoittaja osaa tehdä
niin sisä- kuin ulkopolitiikan-
kin kiemurat ymmiirrettäviksi
meille aivan tavallisille veron-
maksajille. Vuodet 1953-45
ovatkin olleet kansakunnan
historiassa kiinnostavia: nii-
hin mahtuu muun ohessa Sta-
linin kuolema siihen Iiittyvine
mullistuksineen, Porkkalan
palautus, Fagerholmin hallitus
yöpakkasineen I 958-59 sekä
vdrikäs noottikriisi 1961.
Mainiot anekdootit tekevät
kirjan helppolukuiseksi. Run-
sas kuvitus on sekin erittäin
kiinnostava 

- 
enpä ole esi-

merkiksi sattunut aikaisem-
min näkemään kuvaa Nikita
Hrushtshevista takomassa
kengällä pöytää YK:n istun-
nossa 10.12.1960.

Jakobson on jälleen tehnyt
merkittävän ulkopolitiikan op-
pikirjan. Tavallinen kansalai-
nen ei sitä lukiessaan voi olla
ajattelematta, onko kansakun-
nalla todella varaa pitää tällai-
nen kansainvälisen politiikan
suvereeni tuntija omien pien-
ten ympyröidensä ulkopuolel-
l2 

- 
f6iy6t12vasti ei E.

JUHLAKIRJA
Väinö Linna, toisen tasaval-
lan kirjailija, WSOY, Por-
voo 1980, 432 sivua.
Suuren kirjailijan, sodanjäl-
keisen vaikuttajan kuusikym-
menvuotispäiväksi on valmis-
tunut Linnan tuotantoa eri
puolilta tarkasteleva teos. jon-
ka kirjoittajina esiintyy tun-
nettuja kirjallisuuden tutkijoi-
ta. kriitikoita, kirjailijarove-
reita, kääntäjiä ja kirjallisuu-
den harrastajia. Kirjaan sisäl-
tyy myös Linnan omia pu-
heenvuoroja.

Erityisen kiinnostavan osan
juhlakirjasta muodostaa Tun-
temattoman sotilaan syntyhis-
torian tarkastelu 

- 
kustantaja

kertoo mm. kirjan "sensuroin-
nista". eräät muut sen saamis-
ta arvosteluista. Monet lukijat
lienevät jo unohtaneet, että
ensimmäisen vakuuttavan
myönteisen arvioinnin siitä

kirjoitti aktiiviupseeri, kirjai-
lija Jaakko Toiviainen sekä et-
tä sen kirjallinen teilaaja, Hel-
singin Sanomain kirjallisuus-
kriitikko Toini Havu, teki kir-
jan teilatessaan samalla kirjal-
lisen itsemurhan.

Kirjan otsikko herättää aja-
tuksia. Väinö Linna on Suo-
men kansalliskirjailijoihin
kuuluva voimahahmo, joka ei
kaipaa taustakseen poliittis-
Iuonteisia epiteettejä 

- 
mikä-

li nyt sitten koko "toisesta ta-
savallasta" yleensäkään voi-
daan puhua. Vai haluaisiko
joku esitellä Aleksis Kiven
"tsaarinajan kirjailijana"? E.

SANKARUUTTA
MIELETTöUÄT,.
LÄ
SOTARETKELLÄ
Dmitri Gusarov: Korpi ei
tunne armoa, Weilin *Göös,
Savonlinna 1980, 438 sivua,
suomentanut Ulla-Liisa Hei-
no.
Kirja, jonka ilmestymistä suo-
meksi on jo ehditty odottaa ja
josta Neuvostoliitossa on teh-
ty osasuomennoksia, ilmestyi
Petroskoissa vuonna 1977.
Sen venäjänkielinen nimi on
sananmukaisesti käännettynä
"Laupeuden ulkopuolella".

Kirja kertoo elävästi ja ha-
vainnollisesti 600-700 soti-
lasta käsittäneen Puutoisten
Sissiprikaatin retkestä suoma-
laisten selustaan Maaselän
kannaksella kesällä 1942. Sa-
masta aiheesta on Pentti H.
Tikkanen julkaissut Suomessa
kirjan Sissiprikaatin tuho (Ka-
risto, Hämeenlinna 1973), jo-
ta Gusarov on käyttänyt erää-
nä Iähteenään.

Kirjasta selviää ensimmäis-
tä kertaa, mistä syystä tällai-
nen mielettömältä vaikuttava
yritys oikeastaan pantiin toi-
meen: Neuvostoliiton parti-
saanitoiminnan johtaja ken-
raali Ponomarenko ei voinut
ymmärtää. miksi Karjalassa ei
muiden Neuvostoliiton aluei-
den tapaan ollut sissien hallus-
sa olevia alueita. Asia päätet-
tiin korjata kerralla lähettä-
mällä matkaan jättiläismäinen
osasto, joka tietenkin heti pal-
jastui ja mcnetti kaaluneina.

nälkään kuolleina ja vankeina
-l/4 vahvuudestaan vain rip-
peiden päästessä surkeassa
kunnossa omalle puolelleen.
Ponomarenkolle asia ilmeises-
ti selvisi. koska yritystä ei uu-
sittu.

Mukana olleille retki muo-
dos:ui painajaismaiseksi kär-
simykseksi. Partisaanit taiste-
livat esimerkiksi kelpaavalla
päättäväisyydellä ja uhrautu-
vaisuudella ankaran kurin
alaisina: niinpä loppuun väsy-
neinä vartiossa nukkuneet ja
yhteistä muonaa nälkäänsä
anastaneet ammuttiin välittö-
mästi.

Mainio suomennos tekee
kirjan miellyttäväksi lukea.
Ainoa löytämäni vähäinen vir-
he on kone- ja pikakiväärien
sekaantuminen kirjan alku-
puolella.

JANNITYSTA
MERBLLÄ
Douglas Reeman: Tuomittu
laiva, Gummerus, Jyväsky-
lä 1980, 318 sivua.
Kustantaja mainostaa Reema-
nia maailman johtavana meri-
romaanien'kirjoittajana. Ol-
koon tuon "johtavuuden" lai-
ta miten tahansa, meriasian-
tuntemusta, jännitystä ja ker-
ronnan sujuvuutta hänen ro-
maaninsa joka tapauksessa
edustaa.

Tämänkertaiser sankarinsa
kommodori Blaken ja risteilijä
Andromedan Reeman vie
Australiaan ja Intian valtame-
relle. Tapahtumat kiertyvät
saksalaisten kaapparilaivojen
salaperäisen ja ovelan toimin-
nan ympärille. Uljuus ja vel-
vollisuudenlunto. kateus ja
kierous, seksi ja rakkaus. viha
ja myötäeläminen 

- 
siinä

ovat ainekset. joiden vvvhtiin
Reeman punoo laivansa ja ih-
misensä.

Tuomittu laiva on kirjoitet-
tu niin suurella meriasiantun-
temuksella. että kääntäjällä on
ollut aivan ilmeisiä r'aikeuksia
selviytyä alkuperäistekstin
meriterminologiasta ja sen
hienouksista. Lukijaa ei tämä
kuitenkaan jää pa.hemnrin vai-
vaamaan. siksi lennokasta on
meritapahtumicn kuvaus.

E. P.
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Asia on ikävä. Saamiemme
tietojen mukaan mainittuun
konkurssiin ei liity mitään pe-
tokseen viittaavaa, kyse on
vain epäonnistuneesta liiketoi-
mesta. Rahat ovat luultavasti
menneet, mutta kuvan luulisi
saavan takaisin kirjoittamalla
asianomaiselle konkurssihal-
linnolle kustantamon vanhalla
osoitteella.

o

O"r, simpura, osoite
Örkkiniityntie 14, O297O Es-
poo 97 , palveli talvisodan lop-
puviikkoina Kevyt Osasto
2 I :n 2.Komppaniassa kornetti
Ylisen joukkueessa ja korp-
raali Savolaisen ryhmässä.
Haavoittuneena hän kulki
11.3.40 alkaen taaksepäin ja
päätyi 35.Sotasairaalaan Hä-
meenlinnan Ahveniston pa-
rantolaan, jossa oli useita päi-
viä tajuttomana. Talvella
l94l hän oli jåilleen potilaana
Håimeenlinnassa, tåillä kertaa
Keskuskansakoululla.
Simpura pyytää aseveljiä ja
hoitohenkilökuntaa ottamaan
yhteyttä vaikkapa puhelimella
Espoo 842481.

aavo Ilmari Kuronen,
Stavbygränd Il 4 Tr., 16370
Spånga, Sverige, haluaisi os-
taa ennen vuotta 1974 painet-
tuja Kansa taisteli -lehden
vuosikertoja.

Uuno Haanpää, osoite
54340 Raippo, ilmoittaa puo-
lestaan voivansa myydä vuon-
na l97O ja sen jiilkeen painet-
tuja lehtiä.

Vrn" Nikodemus Ketru-
nen, syntynyt 10.8.1899 Vii-
purissa, kaatui reservin vän-
rikkinä Sallan rintamalla I/JR
40:n riveissä l2.l .1940. 

-Kuka tietää tarkemmin håinen
viime vaiheistaan, kysyy san-
karivainajan Ianko, eversti-
luutnantti 

"up 
Å. J. Åström,

osoite Koroistentie 13 B 16,
0O280 Helsinki 28, puhelin
90-417 392.

a

aine Panula, vanha ystä-
vämme Espoosta, on jiilleen
lähettänyt toimitukselle arvo-
kasta materiaalia ja kauniin
kirjeen: hän toivottaa toimi-
tukselle hyvää uutta vuotta
"sekä lehdellemme, joka on
pysynyt ilahduttavan pirteänä,
niin että sen sisiiltö on pakko
ahmia kannesta kanteen heti
ilmestymispäivänä, Jatkuvaa
Onnea ja Menestystä!" -Kauniit kiitokset! On kiva teh-
dä lehteä, kun on niin muka-
via lukijoita ja ystäviä!

moitteitakin! Kävi nimittäin
niin, eftä tammikuun numero,
josta piti tulla lukijoille iloi-
nen yllätys, meni pahasti pie-
leen: se myöhiistyi toista viik-
koa, minkä lisäksi osa tilaajis-
ta jäi ilman ylimäiiräiseksi
lahjaksi luvattua Marskin ku-
vaa.

Koko sotku on käsitettävis-
sä vain Murphyn lain perus-
teella - mainittu lakihan to-
teaa, että asia, joka ylipäätään
voi mennä pieleen, yleensä
menee pieleen. Nyt kävi kyllä
niin, että pieleen meni sellai-
nenkin asia, jonka ei olisi pi-
tänyt voida mennä pieleen, ni-

mittäin lehden postitus. Kai-
ken huipuksi osa jo aikaa sit-
ten valmiiksi painetuista
Marskin kuvista oli ihmeelli-
sellä tavalla kadonnut - lie-
nevätkö asiasta kiinnostuneet
pihistäneet muutamia tuhansia
kappaleita kauniita kuvia! Nyt
jouduttiin ottamaan uusi pai-
nos ja eräät tilaajamme saivat
lahjan vasta helmikuussa.
Pyydiimme nöyrästi anteeksi
tätä melkein anteeksiantama-
tonta sotkual

toivoo juttua "Pelkosennie-
men kiivaasta ja rajusta taiste-
lusta vuonna 1939". 

- 
Tiimä

ankara koefus on varmasti
kertomisen arvoinen. Kuka
tarttuu kynään?

a

O"r, Vilpponen Lapin-
lahdelta on harmissaan, kun
Etelä-Suomen Kustannus Oy
teki konkurssin ja etukäteen
rintamamiesmatrikkelista
maksetut rahat menivät sen
tien. Lisäksi jäi ainoa kihlaku-
va sille tielleen.

o

n niitä muuten tullut r Virtanen Tampereelta

o

a

pseerikoulun 71. kurssi
15. l.-5.5.51 kokoontuu 30-
vuotisen tapaamisen merkeis-
sä Helsingissä 16.5.81. Lä-
hempiä tietoja saa Erkki Borg-
ilta, osoite Keskuskatu 6,
OOl00 Helsinki 10, puhelin
90-663223.

o a


