
I3BNSB TTBSSAtr&r
- ITriehet kertovat

N:o G l96CD



.l
tk

\

Estii&
afli§*,*)

mei#in
urikl
piHäl

Kunnon vihta fa reilu pala

\

il
llauin
saunasarppu0fl

- siinö ne lacikkeet, jorko
tekevöt suomoloisesto
sounosio noutintojen nquti nnon

I

I

&

HAYIN Oy PAUf?glN viitosista
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merkltsee oikein

hyvää kahvia
Tehän pidäite hyvästä, voimakkaasia !ahvista.
Juuri se iaisia kahv,a saaite Parligin päiväystuo-
reisia viilosisla.
Pau ig on maan s;urin kahv la'o, si iä on lo låhes
84 vuoden kckem:s iakanaan. Niinpä Pauliqin
kahvista on Suomessa iu ut oikein hyvän kahvin
käsite.

Tässä ovat Paullgln tutut viitoset:
PAULA
Suomen suosituin kohvisekoitus. 260 ml

SINETTI
Maittava ia riittoisa colombiasekoitteinen kahvi.

295 ml
HUOMIO
Korkealuokkainen, voimakas ia täyteläinen laatu-
sekoiius. 330 mk

JUHLA
Parhaista amerikkalaisista kahvilaaduisia paahdeitu
erikoissekoitus. 390 mk

PRESI DENTTI
Maailmanmarkkinoiden hienoimmista kahvilaaduisla
vaiikoilu erikoissekojtus. 415 ml

YALITKAA KAHYINNE
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VE I KKO JOKE LA

TÅAKSE jä'ånyttd, elämää olivat Killuntaivaaran,
Polkuvaaran,la Vuorikylän katl<erat hvöl<käystais-
telnt, kun I/JR ,4 kolkutteli jo 2t-22.8.41 Ala-
kurtin portteja. Sen toimelies komentaja, majuri Sa-

lonrnies, lähetti jo varhaisessa vaiheessa tunr.rusteii-
joita, tiedustelupartioita ja iskukykyisiä taisteluyk-
siköitäkin kokeilemaan mahdollisuuksia löytää so-

piva kohta jatkuvalle etenemiselle ja saman tien
saadakseen nopeasti ratkaisun Alakurtin kohtalolle.

Syyskesän päivä loisti kirkkaana ja kuulakkaanr,
kun joukkue eteni avoparijonoss-r molemmin prolin
tietä suuntana Tuorevaara. 1. komppanian päällik-
kö, Iuutnentti Vaaraniemi, oli antanut sille tehtä-
r,än edetä em. kohteeseen ja saada siellä yhteys ml-
juri Korrin pataljoonaan, joka oli paraikaa kii-
vaissa taisteluissa Tuorevaarassa. Muu osa komp-
paniastamme suuntasi hyökkäyksensä Alakurttia
kohti.

KITU\/A

NUOTIO

Oli pahaenteisen hiljaista kaikkialla. Joskus lio-
lahti jonkin ase puuhun, puunoksa rasahti poikki
varo'r,aisenkin askeleen a|h, ja silloin tällöin kat-
karsi hiljaisuuden ähkäisy tai heikko sadatus, kun
joku pyllähti kumoon tai sai etlellään kulkevan ir-
roittaman puunoksan päin kasvojaan.

Ticn pahanen kiemurteli kuin kuolintuskissaan
oleva käärme, väliin se nousi harvahkoa metsää kas-
vaville kangasmaille, kun jo samassa sukelsi alas
rämeikköihin, ohi lampien ja upottavien soiden.

Jossain tirsliutti tiainen, s^attoipa oravakin .kurkis-
taa hongan latr.asta ja kuukkeli, onnen lintu, pyräh-
teli kaatuneilla keloilla ja evästeli eteenpäin jou-
tuvia n-ratkrlaisia yksitoikkoisell;r ääntelyllään.

Kun tunti oli talsittu hiljaisina kuin munkit
hariausharjoituksissa, edessä kulkevat tunnustelijat
pysähtyivät, laskeutuivat poh,ieasa .varu.a.n ja käden-
iiikkeiliä antoilat pysähtymismerkin. Samassa koko
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joukkue maastoutui. Hiivin tunnustelijan luo ja so-
tamies Kantola osoitti edessämn're olevaa pahaista
puroa ja sen takaisella rantatöyräällä näkyvää pesä-
kettä. Sen edessä paloi kituva nuotio ja nuotion
ympärillä istuskeli ruskeapukuisia vihollisia arvelun
mukaan 7-8 miestä. Oikealta, puiden välistä pil-
kisti lampi, mutta vasemmalla oli vain korpea.

- Pysykää tässä ja tähystäkää - teitä ei saa
huomata, yritämme yllätystä, sanoin ja konttasin
tak;r.isin ioukkuceni luo. Viittasin ryhmänjohtajat
luokseni ja selostin tilanteen. Käskin joukkueen
odottaa maastoutuneena ja lähdin lähettini kera
kiertelemään oikealla olevan lammen rannalle. Tii-
railimme rantapöheiköstä joka suuntaan. Näin äs-
keisen puron laskevan lampeen noin 50 m päässä
meistä. Jostain oli tuuli kuljettanut rannalle pari
kolme oksatonta keloa. Kuiskuttelin lähetilleni, so-
tamies Mönkköselle:

- Näetkös, että lammen ranta on kuolleessa kul-
massa. Sen suojassa noita kuivuneita keloja apuna
käyttäen voimme ohittaa puron suun ja pääsemme
pesäkkeen sivustaan. Yllättäen siirrämme pesäkkeen
haltijat sitten manalan porteille.

Lähettini nyökytti myöntävästi pddtddn, ja huo-
masin, kuinka hänen suupieliinsä ilmestyi irvistyk-
sen tapainen hymy. Se oli verenhimoisen suden ir-
vistystä, mutta tuntemukseni perusteella käsitin sen
tarmon ja toiminnan merkiksi.

- Juo - teemme niin - häh - manalan por-
tilla on pian tungosta !

Hiippasimme takaisin joukkueeni luo ja hiljaa
supatellen ryhmänjohtajieni kanssa oli sotajuoni
pian punottu. Vapaaehtoisia olisi ollut yllin kyl-
Iin, mutta arvelin neljän miehen riittävän. Ja niin
oli heti täysi toiminta käynnissä. Pakkaukset jätet-
tiin joukkueen huoleksi, rseet vaihtuivat konepis-
tooleirksi, ja leipälaukut saivat sisällökseen käsikre-
naatteja. Molemmat pikakiväärit saivat etsiä sopi-
vat tuliasemat siltä varaita, että meidät huomattai-
siin. Kaikki tuli suorittaa äänettömästi ja salamyh-
käisesti.

Ja niin alkoi toimintamme suopunki punoutu:t
solmuksi ja tuon suopungin pohjukka hiljalleen
kiertyä pesäkkeen haltijain kurkun ympärille. Tar-
vittiin vain pohjukan veto kireälle, ja niin olisivat
tien varmistajat pian soutelemassa Tuonelan tum-
malla joella.

Hehken seurasin pikakiväärien asemaan menoa,
joka näytti tapahtuvan hyvin. Vain kuukkeliparis-
kunta hyppeli uteliaana kannolta kannolle ia seu-
rasi makupalan toivossa asemiin työmiviä poikia.

Menin lähettini ja valitsemieni J<ahden miehen
kanssa uudelleen lammen rannalle. Årvioimme ja
aprikoimme siinä rannan varvikossa, mikä hieti-
kolla lojuvista keloista olisi sopivin ja kantavin.
Mönkkönen hissutteli valitsemamme kelon luo ja
koetti vyöryttää sitä veteen. Pientä risahtelua syntyi,
mutta kelo pysyi hietikossa.

Mönkrkönen hypähti luoksemme aikansa yritet-
tyään ja tuhahti:

- Ei liiku, sen oksan tyngät ovat uponneet
hiekkaan, tarvitaan koko porukka.

Päätimme yrittää koko porukalla, jotta kelo saa-
taisiin veteen. Kiinnitimme leipälaukut ja aseet sel-
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käämme ja kär'imme koko neljän miehen voimalla
kelon kimppuun. Syntyi ähkinäi ja sähähtelyä, mut-
ta laineiden liplatus huliutti liiat äänet, ja pian
kellui kelo vedessä. Ha.jareisin kär'imme sille- sil.
mällemme maata, toisen miehen yläpää oli aina
edessä olevan alapään päällä. Koettelimme kelon
kantavuuita, parantelimme aseotojemme ja niin
olimme valmiita matkan tekoon.

Vihdoin kelo irtaantui rannasta, kätemme ja
,ialkanrme toimiessa jonkinlaisinr riroinr. Väliin
puu painui kokonaan veden alle, väliin se tart-
tui matalassa vedessä oleviin puihin j.r hiekkaan.
Rannan töyräs kätki kuitenkin kaiken liilkeemme
pesäkkeen näkemältä, tai niin ainakin uskoimmc.
Hiljalleen, varovasti soluimme metri metriltä eteen-
päin. Vedimme yhä eteenpäin, ja kuin liangastuk-
sena läheni puron suu, ja sen aiheuttama lorina kuu-
losti kosken pauhinalta, sillä olimmehan ylijännit-
tyneitä.

Miksi tulikaan ryhdyttyä tällaiseen hullun yri-
tykseen ? Ehki sittenkin olisi ollut parempi painaa
koko joukkueella päälle vain ia tuhota siien tuo
este, mutta silloin olisi voinut sananviejä livahtaa
alta pois. Joka tapauksessa olin saattanut itseni ia
mieheni uhanalaiseen asemaan ! Mutta rähjäinen
ruumis totteli sittenkin aivojen käskyä ja niin yhä
vedimme itseämme eteenpäin. Ehkä elämisen iha-
nuus innosti yrittämään, vailaka kuolemanpelko
peikkona koettikin sammuttaa elämän kipinän kai-
kenlaisilla ajatuksillaan.

Olimme vihdoin puron suulla, ja näiu selvääl<in
selvemmin koko pesäkkeen. Emme olleetkaan siinä
kohtaa kuolleessa kulmassa, vaan olimme kuio tar-
jottimella. Jo taisi ,tulla loppu viimeinkin, ajatte-
lin. Vain nelisenkymmentä metriä erotti meidät
pesäk,keesträ. Siinä me nyt kelluirnme kuin lastu lai-
nehilla. Jos- vielä kelommc tarttuisi pohjaan, oli-
simme hukassa.

Kiihkeästi työnsin varpaillani keloa eieenpäin,
käsien liikettä ei voinut käyttää, sen olisi huoman-
nut ehkä helpommin. Hiljalleen kelluimmekin ohi
vaarallisen paikan ja totesimme mielihyväksemme,
ettei meitä huomatiu pesäkkeestä. Viilletimme vie-
lä, parinkolmenkymmenen metrin matkan, nyt kui-
tenkin näkösuojassa, ja äänettömästi soluin'rme ran-
taan. Sen töyrään suoiassa irtaannuimme yksi ker-
rallaan "laivastamme" ja hetkisen makasim'me pai-
koillamme. Tunsin jännityksen nousevan hiusteni
rajaan asti.

Varoen kaikkea äänekästä liikettä hivutimme ko-
nepistoolit ja leipälaukkumme oikeille paikoilleen.
Vain pienen pientä rahinaa kantautui korviini ja
heikot napsahdukset ilmaisivat, että aseittemme var-
mistimet poistimme melkein samanai.kaisesti. Nyt
olimme valmiit toimimaan täydellä teholla. Silniä-
sin kelloani, joka oli ollut suojassa kastumiselta
lakkini vuorin välissä ja totesin, että tähän saakka
kulkemamme matka oli vienyt melkein tunnin. Kal-
lista ai,kaa oli kulunut jo Iiian paljon, ja tosi toi-
minta oli vielä edessä.

Varovasti nostin päätäni rantatöyrään yli ja to-
tesin, että pesäke oli aivan edessämme. Nelfä miestä
istui huolettomasti kituvan nuotion äärellä. Ehkä
ttrrpeista ja kivistä tehdyssä pesdkkeessä oh heitä
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iisää? Päättelin, että korkeintaan ryhmän suuruinen
miehitys voi olle edessämme.

Yhtä varovaisesti laskeutui pääni kuin olin sen
nostanutkin, ja kerroin hiljaa kuiskaten tovereilleni
näkemäni. Siinä kolmenkymmenen rnetrin päässri
punoirnme sotajuonta ja jaoimme tehtävät itse kul-
lekin.

Jo nousi neljä päätä törmän yli - 
jalkamme et-

sivät maasta tukea äkillistä lähtöä varten. Ja edes-

sämme oleva vihollinen oli huoletonna kuin sotaa
ei heidän puolestaan olisikaan. Kuului hiljainen
kuiskaus:

- Nyt!
Samassa silmänräpäyksessä hypähdimme mata-

lalle rantatörmälle ja rtnta rinnan ryntäsimme pe-
säkettä kohti. Yiidentoista metrin päästä avattu ko-
nepistoolituli yllätti vihollisen - tuskinpa se edes

tajusi, kun jo neljä sielua oli matkalla Manalan
mustille majoille. Pesäkkeestä hyppäsi viides mies
"torrakko" tanassa ulos, mutta Mönkkösen kone-
pistooli survaisi hänetkin maahan. Toimintamme oli
tuskin kestänyt pariakymmentä silmänräpäystäkään,
kun kaikki jo oli hiljaista.

Kituvan nuotion yllä killui pari kenttäpakkia ja

toisesta pulppusi tumma mustikkakeitto luodin te-
kemästä reiästä hiipuvaan tuleen. Samassa ryntäsi
myös puron takana ollut joukkueeni paikalle ja het-
kessä oli varmistus asetettu, ettei meitä yllätettäisi.

Mönkkönen otti lusikkansa ja maistoi mustikka'
soppaa, mutta purskautti sen äkkiä pois:

- Sontaa - sipulia!

Matkamme jatkui. Kulkiessani vesi kirnusi saap-
paissani, pakkaus painoi, ja sen kannatinhihnat hie-
roivat ilkeästi märkää, likaista ruumistani.

Talsiessamme eteenpäin mietin äskerstä tapausta:

- Oliko meidän todella pakko surmata heidät

- eivätkö heJ<in olleet saman Luo,ian luomia ihmis-
poloisia kuin mekin 7 Pitäisikö rukoilla heidän sie-
Iuilleen anteeksiantoa? Mutta oliko viholliseila sie-
lua - 

jos oli, niin eikö se sanonut heille mitään ?

Eikö se sanonut, että hekin olivat tehneet meille
katkeraa väkivaltaa, kun pystyttivät tukikohdan iki-
vanhojen rajojemme sisäpuolelle - Talvisodan an-
karan rauhao seurauksena. Niin - sota on sotaa

- toisella kerralla voi olla minun vuoroni. Ehkä
heidän sielunsa pelastuivatkin, vaikka rähjd, rua-
dollinen ruumis jäikin kettujen ruoaksi -!Tuorevaara oli jo silmiemme edessä. Sen ku,pee-
seen pysähdyimme, asetin varmistuksen ja lähetin
ryhmän vahvuisen partion ottamaan yhteyttä ma-
juri Korriin. Pataljoona oli kiivaassa taistelussa vaa-
ralla, mutta partio sai yhteyden siihen monien seik-
kailujen jälkeen. lllalla 22.8.41. aukeni suora tie
Tuorevaarasta Vuorikylän tielle ja seuraavana päi-
vänä palasimme samaa tietä kiertäen kohti Ala-
kurttia. Löysimme oman komppanian Tuntsajoki-
varresta taistelun tuoksinassa.

Retkeni tuottama jännitys kutittaa vieläkin her-
mojeni päissä, ja sieluni silmillä näen sen pala pa-
lalta - kelon - pesäkkeen - kituvln nuotion ia
mustikkasopan. Niin myös sotamies lVlönkkösen laa-
haavat askeleet, napittamaltoman kes[ptrseron jr
jännityksestä vapaan olemuksen.
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AU LIS SAVIAHO

"KEV.OS. 9 jatkoi 3o.8.4t aamulla Hörkön ky-
lään. Siellä se joutui taisteluun Porlammen suun-
nasta peräytyvän lukumääräisesti monin verroin
ylivoimaisen vihollisen kanssa. Ankarassa taiste-
lussa osaston pääosa pakotettiin peräytymään viiti-
sen kilometriä Kolmikesälän maastoon. Myöhemmin
rllalla ja seuraavaoa yönä se joutui melkein täydelli-
sesti saarretuksi. Koko ajan taistellen Kev.Os. 9
pääsi 1.9. nurtautumaan Kuolemajärvelle."

Ylläoleva osa on A. Kurenmaan kirjoituksesta
Viipurin saarrostustaisteluista tämän lehden vuoden
1958 numerossa 3.

Sallinette, että kerron tässä, miten yllämainittu
murtautumistaistelu sujui erään Kev.Os. 9:ään kuu-
luneen kk-ryhmän osalta.

Kuten sanottu, kevyt osastomme oli Kolmikesä-
län kylän laidassa asemissa 30.8.41. Edessä oli
vahva vihollisosasto, joka ei suostunut väistymään
tuumaakaan. Päinvastoin. Useilla hyökkäyksillään
se yritti saada meidät irtxuiumaxn esemistamme.

o4

Samanaikaisesti oli toinen vihollisosasto katkaissut
tiemme selkämme takaa ja yritti nähtävästi motit-
taa meidät. Pimeyden tultua saimme määräyksen
asettua puolustukseen sekä edestä että mahdollisesti
trkaa tulevien vihollisten varalta.

Yö oli aivan säkkipin'reä. Vartiopaikalta teltoille
ja takaisin täytyi kulkea kompassia apuna käyttäen,
ettei vain eksynyt suunnasta, r.aikka matklir ei ol-
Iut kuin joku sata n-retriä.

Aamun valjettua saimme komentajamme, m.rjuri
Alfthanin käskyn, että osastomme oli saatava no-
peasti lähtökuntoon, ia tehtäväksi ilmoitettiin tien
raivaaminen auki Kuolernajärvelle saakka.

Sain määräyksen lähteä kk-ryhmäni kanssa kär-
jen vahvennukseksi ja toimia oman hrrkintani mu-
kaan. Sitten vain aseet polkupyörien päälle, ja niin
sitä mentiin.

Konekiväärini vakinainen ampuja, isäntä L. sai
eri tehtäväkseen tuoda erään sotasaalisratsun tul-
lessaan. Näin jouduin toimimaan taistelun alkaessa
sekä ampujana että kiväärinjohtajana.

Saimme ajaa rauhassa muutamia kilometrejä. Ko-
nepistoolimiehet polkivat edessä aseet riippuen
poikki rinnan ja valmiina toimirnaan heti, kun kos-
ketus saadaan viholliseen. Pääsimme noin kilomet-
rin p.i-i\:n Pi:roniemestä ("Ässän" pojat muista-
vat varmaankin tämän paikan TalvisoCan ajoilta),
kun tulitus alkoi tien molemrnilta puolilta. Luut-
nantti Honkala, kir,äärijoukkueemme johtaja, mää-
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räsi pojat nopeasti tien sivuun ja saman tien eteen-
päin.

Ehkäpä sittenkin tulomme tuli naapurin miehille
yllätyksenä, koska he lyhyen tulir.ristelun jälkeen
alkoivat peräytyä metsään ja jättir'ät jälkeensä piis-
katykkinsä ja muutamia kaatuneita.

Vihollisen nopea peräytvninen sai poikamme in-
nostumaan, ja kovasti huutaen he prinuivat perään
täydentämään työtään. Kaikki oli tapahtunut niin
nopeasti, ettei kk:ni ollut päässvt vielä ampumaan
lainkaan. Seurasin kuitenkin Honirl.rn poikia asee-

ni "varsinaista" olkapäällä kan:ren.
Tien tultua avatuksi Osastomms pääosa jatkoi

pyörämarssiaan Kuolemajän,elle. Helpostipa se au-
keni omalta kohdaltani, kun ajat:elin. ettei asettani
tarvinnut lainkaan käyttää. Tämä erveluni oli kui-
tenkin ennenaikainen, sillä samassa osat rrihtuivat.
Toinnuttuaan ensi hämmingistä r'ihollinen panikin
käyntiin vastahyökkäyksen.

Omien poikiemme sotahuuto vaimeni, ja nyt tuli
naapurin "\raata" jatkuvalla syötöllä. Se ei ollut
rnitään hauskaa kuunneltavaa, vaan tosiaan selkä-
piitä karmivaa. Luodit vinkuivat ilkeästi korvissa,
ja konepistoolit rätisivät ympärillä. Molemmilta
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Kertomuksen kirioiitala, kersantii Saviaho (vas.) "kuian;uoksun" iä1keen. Sopikin pisiää henlrlsavuil:i

puolilta ammuttiin nyt piiput kuumina. Omat po-
jat alkoivat vetäytyä takaisin.

- Nopeasti kk asemiin ! huusi luutnantti Hon-
kala minulle. Apulaiseni heitti jalustan maahan ia
minä tempaisin "varsinaisen" olkapäältä sen päälle.
Vyö salamana sisään ja samassa syöksi aseeni kuo-
lemaa eteenpäin ryntäävien vihollisten .ioukkoon.
Tuskin viittäkymmentä metriä oli ensimmäisiin
hyökkääjiin. Tuntui kuin viikatteella olisi niittänyt.
Ei yksikään ollut enää pystyssä etumaastosss. Elävä-
nä säilyneet Iähtir,ät ryömimään metsän suojaan.
Kun sieltä kuului aikamoinen pulina, käänsin aseeni
piippua sinnepäin ja päästelin lyhyitä sarjoja met-
sän sekaan.

Pienen kumpareen takana tuntui olevan vielä
vihollisia, koska pari käsikranaattia heitettiin sieltä
meitä kohden. Ne jäivät kuitenkin lyhyiksi. Ilmei-
sesti heittä.iän voimat eivät riittäneet. Toinen

kk:mme oli päässyt myös ampumaetäisyydelle ja
hiljensi kumpareen takana olevat viholliset. Ali-
kersantti Haarasillan kir,äärin ampuessa koko ajan
vaihdoin uuden vyön aseeseeni ja jatkoin jälleen
tulitusta. Naapurin miesten hyökkäyshalut olivat
nähtävästi nyt menneet. Koko tulitaistelumme oli
kestänyt vain parikymmentä minuuttia. Nyt oli
kahden asenrissa olevan konekiväärin tulivoime
siksi suuri, ettei vihollinen ainakaan tästä kohtaa
tulisi sulkemaan tietä.

Kun suurin osa kevyestä osastostamme oli päässyt
taistelukohdan läpi, kuului maantieltä huuto:

- K-o-o-k-o-o-t irtautukaal - Se oli tarkoi-
tettu minulle. Kiskaisin "r'arsinaisen" irti jalus-
tasta ja heitin sen olkapäälleni. Samalla huusin ali-
kersantti Haarasillan kiväärin pojille:

- Nyt meitä vietiin I - Apulaiseni otti jalustan
ja muut pojat patruunalaatikot, ja nyt alkoi juoksu.
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Suoraan maantielle emme enää päässeet, sillä vihol-
linen oli havainnut irtautumisemme ja aloitti ko-
van tulituksen. Åpulaiseni, nuori asevelvollinen,
joka kuljetti jalustaa, sai osuman ja tuupertui rnaa-
han. Samoin kävi toisen kk:n johtajan, llikersantti
Haarasillan. Tämän Sysmän pojan matka päättyi
hänen pyrkiessään ryhmänsä kanssa omien luokse.
Olimme luultavasti viipyneet asemissa liian kauan,
ja tämä koitui turmioksemme.

Muutimme nyt suuntaa ja juoksimme vasemrnalla
olevaan notkelmaan. Ehkä sieltä vielä pääsisi maan-
tielle ja samalla turvaan. Matkaa tuliii kaiketi vä-
hän enemmän. Mutta eipä sekään reitti ollut selvä.
Vastaamme kohosivat Talvisodan aikuiset piikki-
lankaesteet. Ei ollut aikaa hakea mahdollista äukko-
paikkaa, sillä vihollinen oli lähtenyt myöskin juok-
sujalkaa peräämme ampuen ja "uraata" huutaen.
Heitin konekiväärin "varsinaisen" piikkilankaes-
teen päälle, ja sitten hyppäsin itse perään. Ruos-
tuneet piikit repivät ilkeästi kädet verille, ja hou-
sut repeytyivät myös siinä kiireessä. Meitä oli enää
nel jä poikaa yhdessä, sillä kaksi kaatui ryhmäs-
tämme heti asemista lähtiessämme. Hypätessään es-
teen päältä alas sai yksi miehistämme, sotamies
Vuorinen, konepistoolin luodin selkäänsä, mutta
jaksoi siitä huolimatta seurata mukana. Juoksimme
minkä jaksoimme, ja suuri oli pettymys, kun nyt
oli jo toisen kerran estelinja edessä. Oli toivotonta
selviytyä juoksusta raskaan kk:n kanssa, jonka
vuoksi pudotin sen olkapäältäni. Jalusta oli jäänyt
jo aikaisemmin. Taas hyppäys esteen päälle ja seu-
rauksena uusia haavoja.

Vihollinen jatkoi takaa-ajoaan ampuen piikki-
Iankaesteille. He eivät ylittäneet nlitä, vaan juoksi-
vat esteitten sivua yrittäen nähtävästi saartaa mei-
dät. Näin saimme pienen etumatkan, mutta vain
pienen. Olimme kuin jäniksiä, joita ajokoirat ajavat
takaa. Teräskypäräni keikahti pari kertaa päälaella
ja putosi maahan esteeltä alas hypätessäni. Eipä
ollut aik4a ottaa sitäkään ylös, mutta turhana pai-
nona se nyt olikio päätä kolkuttamassa. Juoksu
alkoi käydä väkinäiseksi ja henki salpautua. Saman
tien irroitin vyöni, jossa oli patruunataskut, sillä
mitäpä niilläkään olisi tehnyt, kun ei ollut kivää-
riä. Kaikki ylimääräinen painolasti lensi pois, sillä
nyt oli tässä juoksussa kysymys elämästä tai kuo-
lemasta.

Oikealla sivustalla alkoi jo häämöttää hieman
Hatjalahti. Emme siis enää tulisi pääsemään omiem-
me luokse. Kannas, joka yhdistää Kuolemajärven
ja Hatjalahden toisiinsa, oli jo kaukana takana, ja
juuri sen läpi olivat omat joukot vetäytyneet, ku-
ten myöhemmin kuulin, ja asettuneet puolustuk-
seen sillan toiseen päähän.

Nyt luulimme vihdoin päässeemme eroon vai-
noojista. Ammunta harveni, eikä takaa-aj ajia en.ää

näkynyt. Pysähdyimme hetkiseksi henkeä haukkaa-
maan, sillä sydän takoi kuin haljetakseen. Seurasi
pikainen neuvottelu. Tähän metsikköön emme aina-
kaan uskaltaneet iäädä, sillä minä hetkenä hy-
vänsä kirotut takaa-ajajat saattaisivat tulla metsää
haravoimaan, ja silloin olisimme satimessa. Pää-
timme mahdollisimman kiireisesti jatkaa matkaa
Mutalahden suuntaan.
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Luodin selkäänsä saanut toverimme oli ihmetel-
tävän hyvässä kunnossa ja jaksoi seurata meitä
toisia. Hiljaista hölkkää juosten tulimme pitkää
heinää kasvavan niityn lait.ran. Uskaltaisimmeko
ylittää sen? Entäpä jos naapurin miehet or.at toi-
sessa laidassa? Hiivimme kuitenkin niittyä vähän
matkaa jännittynein mielin. Oikeall.r puolella r'.rin
n'ruutaman kymmenen metrin päässä kimalteli Hat-
jalahti.

Olimme juosseet heinikossa jonkin m3rkaa, kun
aivan yllättäen vasemmalta niityn laidrsse kulke-
valta tieltä avattiin tuli meitä kohden. Pikakivää-
rio pureva suihku niitti heinää aivan lähellä, ja
leikkiin yhtyi muitakin aseita. Päässäni välähti aja-
tus, että jospa ampujat ovat omia miehiä, jotka ovat
tulossa Mutalahden suunnasta ja luulevat meitä
vihollisiksi. Huusin juostessani:

- Älkää ampuko omia !

Tulitus jatkui kuitenkin entistä kiivaammin. Ta-
paus oli siis selvä, ja ampujien kansallisuus tunnet-
tiin.

Vieressäni juossut sotamies Kärpänen sai osu-
man päähänsä ja lyyhistyi maahan. Kuolema korjasi
jälleen yhden meistä. Emme voineet jäädä kuiten-
kaan kuolevan toverimme luokse, koska oli yri-
tettävä viimeiseen asti päästä turvaan.

Avonaista niittyä oli vielä satakunta metriä. Koe-
tin vanhaa konstia heittäytymällä äkkiä maahan
harhauttaakseni ampujia luulemaan, että taas oli
yksi poissa pelistä. Ryömin heinikossa muutamia
metrejä, jonka jälkeen uudelleen syöksyin eteen-
päin. Täten pääsimme vihdoin rannassa olevien
pensaiden suo jaan, .y'oka tuntui turvalliselta avoi-
men niityn asemesta.

Hat;'alahden ranta, jota pitkin juoksimme, kaar-
tui tässä kohdin poukamaksi. Hyppäsin silloin jär-
veen vaatteet päällä, ja yritin uida lahden yli. Mat-
ka ei ollut pitkä, ehkä viitisenkymmentä metriä.
Samaan aikaan vihollinen jatkoi ampumistaan osu-
matta kuitenkaan meihin. Kaksi toveriani eivät ar-
vanneet lähteä uimaan, vaan valitsivat toisen tien
ja lähtivät ryömimällä kiertämään lahden pouka-
maa. Hitain, voimakkain vedoin saavutin vastaran-
nan. Jäin vielä veteen hetkiseksi, jotta saisin sel-
ville, oliko tannalla mahdollisesti ketään. Aivan
veden rajassa kasvoi muutamia pensaita, joiden ok-
sat painuivat lähelle veden pintaa. Erään tällaisen
pensaan alle uin suojaan ja vain pääni jäi veden
pinnan yläpuolelle.

Olin hiiren hlljaa ja odotin, milloin viholliset
ilmestyisivät rantaan. He eivät minua ainakaan heti
löytäisi, sillä taipuneet oksat tarjosivat mainion
näkösuojan. Åmmunta oli jo tauonnut niityllä.
Vain Kuolemajärven ja Hatjalahden yhtymäkoh-
dasta kuului vielä aseiden ääniä.

Kuuloni tavoitti vihdoin hiljaista puhetta aivan
läheltä ja helpotuksen huokaus pääsi huuliltani,
sillä puhe oli tuttua. Omat toverini olivat ryömien
päässeet kohdalleni. Nousin pensaan suojasta vettä
valuvana rannalle. He säpsähtivät, mutta tunsivat
heti minut. Toisella puolen niityllä, jonka yli juuri
olimme juosseet, näimme jo vihollisia. He olivat
löytäneet kaatuneen toverimme ruumiin, koska par-
veilivat niillä kohdin.



Jäimme hetkiseksi pensaiden suoiaan pohtimaan
tilannetta. Omat joukot olivat arvelumme mukaan
jo päässeet turvaan järven vastakkaiselle rannalle.
Mutta miten me sinne pääsisimme? Uimalla olisi
matka aivan liian pitkä. Takaisin ei ollut myöskään
menemistä. Siis ei muuta kuin eteenpäin toivoen,
että ehkä sieltä tulee omia joukkoja vastaan. Ellei
niitä löytyisi, voisimme yriftäd kiertää järven ym-
päri Mutalahden kautta. Mutta olisiko kulku-
tiemme vapaa vihollisista, oli vielä hämärän pei-
tossa. Näin lähdimme eteenpäin.

Oma tilani ei ollut kehuttava ilman päähinettä,
asetakkia ja saappaita. Vain sukat jalassa tallustelin
poikien kanssa eteenpäin. Henki oli kuitenkin vielä
tallella, ja se oli tärkeintä.

Etenimme varovaisesti rantapensaikossa välillä
aina pysähtyen ja kuunnellen. Pian tuli näkyviin
pieni lautahökkeli. Menimme varovasti sen sisälle
tutkimaan, olisiko siellä mitään syötävää. Nälkä
alkoi jo tuntua suolissa. Eivät olleet naapurin kala-
miehet iättäneet mitään suuhun p^rttavaa. Löysim-
me sentään jotain. Vanhat kenkärisat olivat sinne
unohtuneet, ja ne olivat minulle tällä kertaa tuiki
tarpeen. Valitettavasti vain pari numeroa liian pie-
net. Puukolla aukaisin kannat, ja jalkateräni meni-
vät sisään juuri ja juuri. Riisuin jlä,ljellä olevat vaat-
teet yltäni ja puristin niistä enimmät vedet.

Jatkaessamme matkaa eteemme avautui pieni
taloryhmä, ja kun ei ketään asukkaita näkynyt pi-
halla, hiivimme lähinnä olevaan taloon. Lämpi-
mältä siellä tuntuikin. Naapurin miehet olivat kai-
kesta päätellen pitäneet sitä asuntonaan.

Olimme olleet talossa sisällä vain kymmenisen
minuuttia, kun joku meistä huomasi naapuritalon
pihalla kaksi suippolakkista miestä kiväärit olalla.
Näky ei ollut mieltä ylentävä. Olihan meillä tosin
yksi kivääri, mutta sitä emme uskaltaneet tässä ti-
lanteessa käyttää. Toisen vihollisista olisimme saa-

neet kyllä kaadetuksi, mutta mitä sitten olisi tapah-
tunut, oli pulmallinen kysymys.

Hiivimme hiljaa ulko-ovelle ja siitä matalana
rantapensaikkoon piiloon. Kylässä oli siis ainakin
joitakin vihollisia, mutta toivoimme, etteivät he
olisr meitä vielä huomanneet. Eteenpäin ei ollut
enää menemistä - eikä liioin taaksepäin.

Kului tunti ja kului kaksi uskaltamatta vielä lii-
I:ahtaa mihinrään. Rannassa tosin oli muutamien
mcirien päässä meistä kaksi venettä vedettyinä puo-
Ieksi maalle. Kunpa uskaltaisimme käyttää niitä
päästäksemme omalle puolelle järveä. Täytyi vain
odottaa iltaa ja pimeän tuloa.

Istuimme kylki kyljessä, mutta siitä huolimatta
palelsi vietävästi. Sotamies Vuorinen, jolla oli luoti
selässään, sanoi tuntevansa kipua hengittäessään.
Ties kuinka syvälle Iuoti oli mennyt. Tuli mieleen
ajatus, että mitähän ne oman joukkueen pojat tuu-
mivat, kun meitä ensimmäisen kiväärin miehiä ei
kuulunut toisten luokse. Ajattelivat varmaan, että
olimme jo poistuneet muonavahvuudesta.

Kyllä totisesti päivä tuntui pitkältä pensaikossa
kyyhöttäessä. Järven eteläpäästä Pinoniemestä
kuului jatkuvasti taistelun melskettä. Illan hämär-
tyessä näkyivät valojuovaluotien kaaret selvästi ja
ilmaisivat, missä rintamalinja sijaitsi. Kylästä, jossa

olimme päivällä käyneet, näkyi tulevan savua talo-
jen piipuista. Siellä olivat naapurin miehet vielä
isännyyttä pitämässä. Hat.ialahdenjärven toisesta
päästä Mutalahden suunnasta alkoi kuulua kivää-
rin pauketta. Sielläkin oli siis kosketusta viholli-
seeo.

Kello lienee ollut 22 paikkeilla, kun aloimme hii-
piä jäykistynein jaloin kohti veneitä. Oli jo tar-
peeksi pimeäd, jotta taloissa olevat viholiiset eivät
huomaisi meitä. Veneen kiinnitysköyden katkaisi
nopea puukonviilto. Nyt vain vene vesille varovai-
sesti. Airotkin olivat veneessä valmiina kaikeksi
onneksi. Tartuin nopein ottein airoihin varoen,
ettei kolahduksia kuulunut. Sotamies Laine huo-
lehti peränpidosta ja suunnasta. Haavoittunut Vuo-

Suomaiainen polkupyöräloukko siiriyi huonoiakin
teiiä piikin olaen nopeasii rintamanosalia toiselle

rinen asettui veneen pohjalle makaamaan. Ensiksi
siis järven keskelle, ja sieltä suunta omaan ran-
taan, missä oletimme omien joukkojen olevan. Täl-
lainen oli matkasuunnitelmamme.

Järvelle laskeutunut harmaa, kostea sumu hait-
tasi näkyvyyttä, mutta samalla se suojeli meitä ran-
nassa olevien naapurien tähystykseltä. Päästyämme
kyllin kauaksi järvelle otimme tarkan suunnan
omaa rantaa kohti, jossa hämäränä silhuettina nä-
kyivät metsän ääriviivat. Valoammuksia kohosi tai-
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l{eimo O. Latnpi
- YIUMÄRRÄN, sanoi hävittäjälentäjä, r'änrikki
Lassi Nissinen ja sulki puheli,men.

- Ja mitä sinä sitten ymnrärrät 2 liysyimrne me
toiset i-lär'ittäj'iientolaivue 24:n 2. lentueen oh.laajat.

- Sitä, että masinat on illalla pentava kurkkua
myöten täyteen bensaa ja että aamuyöstä orr kai-
killa koneilla edessä joku pitkä, pääniajan määrää-
mä reissu. Puhelinsanoma siitä tulee vielä myöhern-
min,

l(orkeus 5a
Rukajärr,en suunnalla Tir\s;.irren ientotukikoh-

dassa riitti Ientueessamme kes.i.<uu:r I,1. päivän
7942 iltana pohdiskelua siitä. mihin ::::'ruvöstä läh-
detään. Tulihan tuo odotettu puhelrnsri,.,:l.riin'r ii-
mein: "BIenhcim suorittaa kaukotie.j';::-.;l;rn-':r
Sorokan - Arkangelin rataosuudelle, len:ue kc,-
kokonaisuudessaan määrätään suojaamaan sitä. lähtö
klo 4 aamullr." Selvä tapaus, 9 konetta oli lento-
kunnossa ia 9 ohiaajaa sai kohta ohjeet mainittua

vaalle tavan takaa valaisten maisemia. Kuka niitä
ampui, emme osanneet sanoa, sillä ne näyttivät tu-
levan kovin oudolta suunnalta.

Järvellä ei suunnan pito ole helppoa, varsinkaan
kun on pimeää ja sumuista. Silloin saattaa sattua
yllätyksiä. Olimme olleet vesillä ehkä puolisen tun-
tia, kun rantaviiva alkoi lähestyä. Tuohon pouka-
maan lasken veneeni, ajattelin rantaviivaa tutkies-
sani, sillä siinä on joku pitänyt veneitä ennenkin
ja oli vielä yksi vedettynä rannalle. Mutta mitä
kummaa! Venevalkama näytti ihmeen tutulta, ia
tilanne valkeni heti. Olimme tulleet samaan paik-
kaan takaisin, mistä olimme lähteneet. Kylmät vä-
reet kulkivat pitkin selkäpiitä. Olimme jälleen vi-
hollisen puolella. Mutta miten olisikaan käynyt,
jos olisimme ajautuneet sivuun lähtöpaikasta. Oli-
simme kävelleet tietämättämme päin vihollista ja
surman suuhun.

Kiireesti vain vene uudestaan järvelle ja parem-
malla onnella. Vaihdoimme souta.jaa. ja sotamies
Laine tuli nyt airoihin. Pimeys oli melkein täydel-
Iinen. Vaivoin näki järven toisella puolen olevan
metsän ääriviivat, mutta en hetkeksikään irrotta-
nut katsettani ottamastani kiintopisteestä. Ei ollut
endi varaa ajaa harhaan Vihdoin tulikin ranta
vastaan ja päästiin kuivalle maalle. Kankein jäse-
nin lähdettiin nyt etsimään omia joukkoja, jotta
saataisiin ruokaa ja lämmintä. Maantie kierteli pit-
kin rantaa ja oli sama, jonka kautta pari päivää
aikaisemmin olimme ajaneet kohti Kolmikesälää.

Käveltyämme ;'onkin matkaa häämöttivät va-
semmalla talon rauniot. Ehkä sieltä löytyisi suojaa
meille viluisille matkamiehille. Lähelle tultaessa
havaitsimme, että talo oli palanut. Savupiippu vain
törrötti pystyssä. Rakennuksen alla oli sijainnut
kellari, ja se sai olla nyt majapaikkanamme loppu-
yön. Etsimme kuivia oksia ja muuta roskaa kellarin
lattialle. Sotamies Vuorisella oli kaikeksi onneksi
tulitikkuja. Iloinen valkea alkoi pian lämmittää
r'äsyneitä jäseniä. Kunpa olisi vielä jotain suuhun-
pantavaa, niin mikä olisi hätänä. Oli kulunut vuo-
rokausi siitä, kun olimme viimeksi pistäneet "va-
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nikkaa" suuhumme. Miksi sen Ieipälaukunkin piti
jäädä pois? Lämpö alkoi palautua ruumiiseen vähi-
tellen, ja vuoron perään toimimme kipinämikkona
kahden aina maatessa nuotion lämmössä.

Aamun sarastaessa lähdimme majapaikastamme
maantien varteen odottamaan, minkälaisia kulki-
joita tiellä liikkui. Emme olleet varmoja, r,aikka
omat ,ioukot olisivat vetäytyneet pois täältä järven
takaakin. Löysimme maantien varresta sokeripaloja,
joita oli kait pudonnut jostain kuormastosta. Nälkä
pani syömään, ja lisäksi saimme vatsan täydennystä
marjapensaista, joita kasvoi erään talon raunioilla.

Uudenkirkon suunnalta alkoi vihdoin kuuluir
moottoripyörän d'dntå. Piilouduimme pensaitten
suojaan odottamaan, minkä valtakunnan väkeä tu-
lija olisi. Ajajan päästyä lähelle pysäytimme hänet,
koska hän näytti olevan oman maan miehiä. Ky-
säisimme, tiesikö hän, missä päin Kevyt Osasto 9
tällä hetkellä oleskeli. Hän ei tiennyt sitä, vaan
oli itsekin divisioonan lähettinä hakemassa samaa
yksikköä. Mies meni menojaan meidän .iäädessäm-
me ojan penkalle istumaan.

Ehdimme istua noin puolen tunnin verran, kun
seuraara tiellä liikkuja ilmaantui. Oman yksik-
kömme auto siinä tulla viilletti Kosken Villen oh-
jaamana ja paikalle päästyään korjasi meidät tien
vierestä lavalleen. Hieman oli Koski ihmeissään,
kun meidät siitä tien vierestä tapasi, sillä meidän
oli uskottu jääneen sinne rähinäpaikkaan ja oli jo
poistettu muonavahvuudestakin !

Omaan poPPooseen päästyämme saimme tuntea
tulleemme omiemme joukkoon. Itse komppanian
päällikkö, luutnantti Salokin tuli kädestä pitäen
lausumaan meidät tervetulleiksi takaisin.

Vain kevytosaston komentaja ei ollut täysio tyy-
tyväinen suorittamaamme "kujanjuoksuun", koska
saatuaan tiedon paluustamme oli kuulemma lau-
sahtanut: - Mitä 5a niiden piti jättää sitä uutta
kk:takin sinne vihollisen käsiin. - No, se oli sitä
"sotilashuumoria" ja se täytyi kestää. Eikä laina
pitkälle .iouda, sanotaart, ja niin kävi tässäkin ta-
pauksessa. Muutaman päivän kuluttua palautettiin
näet omien toimesta kk:ni oikeihin käsiin, ja ro-
kuliin eletty aika tuli tämän konekiväärin kanssa

yhteisvoimin korvatuksi vielä monin verroin sodan
myöhemmissä vaiheissa.



Jt etniö
lentoa varten. Päällikkyl,s tuli r.änrikki Nissiselle,
kokeneelle ja pelottomalle ilmataistehjalle. Minä
sain käskyn lentää muodostelmassa äärimmäisenä
oikealla yläpartiossa. Koska edessämme oli varhai.
nen herätys, painuimme kohta käskynjaon jäikeen
nukkumaan.

Jo kello 3 aikaan aamuyöstä olimme jalkeilla,
sillä silloin saapui Blenheim tukikohtaamme. Sen
miehistö oli meille jo ennestään tuttua muilta ret-

Lentäiät hälyfyspäivysiyksessä Tiikslärven iukikohdassa

kiltämme, ja niinpä siinä kohta alkoi iloinen rupat-
telu vanhojen tuttujen kesken sillä aikaa kun me-
kaanikot laittoivat koneita lähtökuntoon. Siinä so-
vittiin myös edessä olevan lennon yksityiskohdista,
muun muassa menettelystä hyökkäyksen sattuessa.
Tiesirnme, että joutuisimme menomatkalla jättämään
selkämme taakse ainakin kolme vihollisel hävittäjä-
turkikohtaa, joten ilman tappeluja tuskin takaisin
selviäisimme. Pahimmassa tapauksessa voisi suurin
osa paluumatkasta olla yhtä tappelua. Omalta koh-
daltamme se ei meitä kovinkaan paljon huolestutta-
nut, sillä kävimmehän miltei joka päivä partioimas-
sa Sekehen vihollishävittäiätukikohdan Iähistöllä
saadaksemme aikaan rähinän, mutta asia muuttui ai-
van ioiseksi, kun samanaikaisesti pitäisi tapella sekä

pitää huolta siitä, ettei yksikään viholliskone pää-
sisi Blenheimin 'kimppuun. Päällikkömrne päätä ei
juuri siliteltäisi, jos Blenheim ammuttaisiin alas.

Vihdoin kello näyttäJ ,.r,nn. On aika lähteä.
Tallusielen kohti kentän laidassa lähtör,almiina sei-
sovaa Brewster-hävittäiääni. Usva leijailee vielä
kentän pinnassa ja kolea, kostea aamusää hytisyttäai.

- Odotahan, poikaseni, kylla viela lämpenet, ennen
kuin talsit tätä polkua takaisin, tuumailin itsekseni.

Vaihdan n'Iuutaman sanan koneeni liunnosta me-
kaanikkoni, alikersantti Åndreas Donnerin ja apu-
mekaanikkoni, sotamies Antti Röksän kanssa, sekä
ilnoitan heille, että ainaka.an pariin tuntiin ei mr-
nua tarvitse takaisin odottaa. Sitten läimäytän van-

haa, minulle jo kovin läheiseksi ,käynyttä ajokkiani
kylkeen ja sanon sille itsekseni, Lkuten hyvälle ka-
verille sopiikin: - Terve, nyt sitä sitten taas läh-
detään. Muistahan kehrätä hyvin, sillä tältä mat-
kalta ei jalkapatikassa hevillä kotiin selvitä!

Kiipeän ohjaamoon, kiinnitän laskuvarjon hih-
nat, kytken valon konekiväärien valorengastähtäi-
meen ja teen muutkin lähtöön kuuluvat pikkuval-
mistelut. Nyökäytän merkin Donnerille, ja samassa
alkaa starttilaitteen vauhtipyörä ulvoa mekaanikko-
jen antaessa kamroesta sille vauhtia. Suoritan kyt-
kennän, ja kuin vastaukseksi äskeiseen pyyntööni al-
kaa moottori muutaman paukahduksen jälkeen käy-
dä tasaisesti. Hetken aikaa lämmitettyärri moottoria
suoritan 'koekäytön ja totean moottorin käyvän nor-
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maalisti. Mekaanikot ottavat jarrupul:it pois pyö-
rien edestä, ja niin olen valmis lähtöön.

Rullaan koneeni kiitoradan päähän, kytken säh-
kövirran kone,kivääreihin ja starttaan. Hetken pääs-
tä olemme jo tr:aikki ilmassa, ja hyvin kouliintunut
joukkomme on tuossa tuokiosse taistelumuodostel-
massa. Suunta kohti Vienanmerta, ja niin on ret-
kemme aikanut meidän ollessa onnellisen tietärnät-
tömiä siitä, että parhaillaan nakuttaa eräällä kent-
tämme lähistöllä sijaitsevalla rnäenharjanteella vi-
hollispartio radiollaan viestiä omilleen rneidän tu-
lostamme.

Minulla on hyr,ä näkyvyys yli koko muodostel-
man. Siinä puskee vasemmalla puolellani 8 Brews-
teriä täysin moottorein kohti sinist.i taivasta, ja
edessäni hieman alapuolellani on Blenheim samasse
L7össä. Nop'.usmittarin viisari osoitrar sopivaa nou-
sunopeutta, korkeusmittarin pitkä r,iisari kiertiiä
rauirallisesti tzrsaista tahtia yrnpäri nrittaritaulun,
ja pieneinpi viisari osoittaa 1000-2000--1000 jr
n/t jo 4000 metriä korkeutta. Kaikki menee \ran-
haa totutiur latuaan. Otan rennon Iepoasennon ja,
samrlla kun pääni rniltei automaatiisesti pyörii
suunn:rsta toisecn ja silmiini etsii vihollista, rnnan
ajatusteni mielin määrin lennellä asioissa, joilla ei
ole mitään tekemistä tämän retken kanssa.

Rukajärve,r kohdalla liohtaemme .1000 nretrin
korl<euclessa trLsaisen pilvimaton, jolloin oikrisenr.
mc kon.'emrne vlakalentoon sen päälle . Kaii:ki
marmerkit katoavat n'reiltä tuossa tuokioss.r, ia
Blenhei:r ri'l'rtyv mrttarien avulla suunn istarnaan

D crr:tcr-hävillälä lähdössä maikalleen

kohti Sorokrn-Arkangelin radalla silaitsevaa Su-
man asemaa, miltä kohdin ratatiedustelumme pitäisi
alkaa. Nyt tiedämme jo r'.rrmasti, että r.ihollinen on
saanut iv.asemiitaan tiedon tulostamme, ja niinpä
matkan edistyessä tesaise,l; r'-ruhdillr yhä syvem-
mälle vihollismaahan terästämme valppauttamrnc.
Vihollisen hävittäjämuodostelmi.r loi ilmaantua
milloin tahansa ja mistä trhrns.r, eiki meillä olc
varaa jäädä yllätykselle alttiiksr.

Katson kellosta lentoaikaamme il reen laskel-
mia siitä, missä mahdollisesti jo clemr:re. Tulen sii-
hen tulokseen, että ylitämme prrhril:.rrn Muur-
mannin ratae jossakin Sorokln ;a Seiclien p';olivä-
lissä. Otamme vielä lisää korkeuttl. j,--l.r puolellar,
niin keuaksi kuin silmä kantaa, levitiäi t\ i rll.;r.nrne
pilvien vaaler pumpulikatto. R;rdiosse or: hiiirista,
sillä olemme sopineet, ettcmme oia r,rdrorhtei'ttä
maa-asemalle ja toisiimmc ennenkuin vast.r koh-
teessa.

Muodostelrnamrne puskee edcllcen kohti koillis.
ta. Åika mat:ra hitaasti, eikä mitään tapahdu. Mi-
nusta alkr,a trintua, että meidän pitäisi olla jo lä-
hellä kohdettamme. Hetken perästä näenkin Blen-
heimin vaaputtavan merkilisi siitä, että lähdemme
alas pih'ien läpi. Samassa rikkoutuu hil;aisuus, kun
päällikkömme antaa käskyn l,hteentörrnäysten vält-
tän.riseksi levittäytyä tasarintam.rrn suuremmiile vä-
Iimetkoille.

Kuristan kaasun pienemmälle, irroitan keinoho-
risontin kytkimen, jolloin horisontti alkaa hiljaa
värähdellä, ja painan koneen nokan kohti pilvimat-

Kunnon miehelle kuuluu kaksi
leifonakantista
Jokoinen Suomen mies soo oikonoon
solilospossin. Se on miehen merkki. Mutto
jokoisel lo jörkevöl lö 1o vcs'luun'tu ntoisello
miehellci on myös toinen leijonokontinen
kirjo - Poslisööstöponkin sööstökirjo.
Kun miehellö on molemmot toskussoon,

ovol osiot kunnosso.
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toa. Ehdin vilaukselta havaita, että lentue upposi
miltei samanaikaisesti pehmeän pumpulimaton sy-
leilyyn. No, tämä ei nyt mitään ihmeeliista Ja uutta
meille ole. Alan tuijottaa mittareita ja keinohori-
sonttia, sillä ilman niitä menettäisin kohta koneeni
hallinnan. Niin ihmeelliseitä kuin se rnaallikosta
tuntuukin, on kuitenkin totta, eitei ihminen lento-
koneella pilven sisään jouduttuaao pysty ilman mit-
tareita sano,maan, missä päin on maa ja rnissä tai-
vas, joten lento pilven sisällä rnuodostuu tarkaksi
mittarileikiksi.

Odottelen, milloin putkahdan ulos pilvestä, sillä
kokemusteni mukaan ei tämän kaltainen pilvikatto
ole kovin paksu. Vastoin odotuksiani tulee ympä-
rilläni aina vain pimeämpää, niin että minun on sy-
tytettävä ohjaamon valot sekä samalla myös kvt-
kettävä lentovalot päälle. Kaikkialla ympärilläni
vallitsee tu,mrnanpuhuva pimeys. Katson nopeus-
mittaria, joka osoittaa 450 km/tunniss;r ja samalla,
kun pidän keinohorisonttia ehtimiseen silmällä.
ryhdyn seuraamaan korkeusmitiaria.

3000 metriä, ei valon pilkahdustakaan.
2500 metriä - yhä r,ain synkempää.
2000 metriä - vilahtiko joku pimeydessä oi-

kealla puolellani, toinen irone chkä -? Yritän pi-
tää här,ittäjäni tiukasti suunnassaan kompassin
avulla ja samalla kutsun radiolla tovereitani, mutta
turhaan. Vastaukserta on r-ain ankara rätinä ,ja pau-
ke kuulorkkeissa. Yhteentörmäys tässä sokkoleikissä
tietäisi varmaa tuhoa.

Samalla minua alliavat vaivata mrttarilentäjälle
niin tutut harhat. Tunnen, että kone rnal<aa \rasem-
malla siivellään, mutta keinohor:soniti sekä k.rarto-
ja kallistusmittari eivät vain reagoi. Nyt makrren
jo varmasti r.asenrmallir kyljellär.ri, liohta on koko
masina selällään, mutta ei, mittarit eir'ät vain ole
tietääkseenkään tästä epätavallisestf, asrnnosta.

Mieleni tekec 1'hdellä tempaisulla kääntää kone
"oikeaan" asentoon, en voi enää kestää tätä roik-
kumista - en enää hetkeäkåd';n - mutta silloin
päässäni soivat Ilmasoilkoulun aikaisen Iennon-
opettajani, Iuutnantti Variksen sanat: "Painakaa se

nyt kerta kaikkiaan mielc',:nne, että mittarit ovat
aina oikeassa, te väärässä!" Voimakkaaila tahdon-
ponnistuksella karkoitan harhatunteeni.

Korkeusmittarin tark,kuusosoitin hiertää edei-
leenkin edessäni armotonta rataansa.

Korkeus 600 metriä, )00 metriä, 400 metriä, 300
meiriä, ei valoapilkahdusta, ei repaleista aukkoa,
ei mitään kiiunekohtaa, kaikkialia ympäriiläni vain
synkkä pimeys.

Radiokuulokkeissa rätisee ia paukkuu, suljen
koko l.eh,l<eerr. Ei tuostakaan kirotuste ole mitääa
apua silloin, kun sitä tarvittaisiin, tuumin katke-
rana. Tekisi mieleni kiivetä takaisin kirkkaaseen
avaruuteen, rnutta ei, en voi vielä tällaisella yrityk-
sellä iättää tehtävääni kesken. Ålaspäin r.aan, ko-
mernan itseäai, r,aikka itsesäilytysvaistoni sanoo jo
aivan muuta.

Palautan rnieleeni allani olevan ma,lston muodot,
sillä olen aikaisemmin parilla hävittäjäpartioreissul-
la pistäytynyt näillä maisemilla. Epätasaista, vuo-
rista maastoa, jossa l<yllä löytyy vuorenhuippuja,
joihin voi ajaa koneensa mäsäksi.

200 metriä! Loivennan liurkukulmaa ja vähen-
nän nopeuteni alle 400 km/tunnissa. Korkeusmitta-
rin viisari mataa hitaasti taaksepäin. T'uijotan pi-
meyteen, harhat ovat kadonneet, mutta sijalle on
noussut kurkkua kuristava pelko.

1.00 metriä ! Ei pienintäkään valonpilkahdusta
pimeydessä. "Hullu, nouse heti", huudan ajatuksis.
sani itselleni, mutta oikea l<äteni pitää mistään vä-
iittämättä edelleen konetta loivassa, äärimmäisen
Ioivassa liuliulennossa kohti maata.

50 metriä! Ei vieläkään valonpilkahdusta, ei
merkkiäkään nlaasta. On synkkä, peloittava pimeys.
Sydämeni jyskyttää haljetakseen, käteni vapisevat
ja kuoleman, murs,kautumisen pelko -,'apisrrttaa mi-
nua. Minä sekunnin murto-osana tahansa voi ko-
neeni murskautua tuhansiLsi palasiksi vuorenkyl-
keen ja aiheuttaa minulle pikaisen polttohautauk-
sen minun ehtirnättä tehdä yhtään mitään. - Sinä

Näiymä Brewsier-hävitläiän ohiaamoon

satakertainen hullu, lopeta, lopeta jo I Ylös silmän-
räpäyksessä! raivoan itselleni -- ja järki voittaa.
Nostan hävittäjäni nokkaa, tyrkkään moottoriin
täyden kaasun päälle, vielä muutamir herrnojarepi-
viä sekunttej a ja olen turvassa.

Jälleen kiertävät korkeusmittarin viisarit r^taan-
sa. Vilkuilen tarkkuusviisaria vähän väliä.

500 metriä, 800 metriä, 1500 metriri jne. Mikä
mieltä rauhoittava näky! Vähitellen iånnitystilani
laukeaa. Totean hyvällä omallatunnolla, että olen
tehnyi kaikkeni tehtävän suorittamiseksi ja että mi-
nun syytäni ei ole, etten päässyt pitemmälle. Sa-
malla mieltäni kiertää Ievoton ajatr-rs, kuinkahan
moni tovereistani on selvinnyt ehjänä tästä leikistä,
sillä mikäli heitä tunnen, eivät he minua helpom-
malla ole jättärreet tehtävää ,kesken. Yritän taas ra-
diolla saada yhteyttä tovereihini, mutta kukaan ei
vastaa kutsuun.

Putkahdan pilven päälle noin 4000 metrin kor-
keudessa. Sanoin kuvaamaton helpotr-iksen tunne
täyttää mieleni. Tuskin koskaan on Jumalan kirkas
taivas näyttänyt niin kauniilta. Hetken katselen sitä
mistään muusta välittämditä, mutta sitten uudet
huolei palauttavat minut takaisin todellisuuteen.

Minulla on enää sanqen hämärä käsitys siitä,
missä olen. Kartasta ei ole mitään apua, sillä suun-
naton pilvikerros jatkuu silmänkantamattomiin
jo,ka puolella. Olen yksin, ypö yksin, vain kirkas
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taivas ja suunnaton pilvimassa seuranani. Outo yk-
sinäisyyden tunne tä^yttää mieleni. Tunnen olevani
kokonaan poissa maapallolta, yksin avaruudessa,
kaukana mielettömästälhmiskunnasta.

Mutta kotiin rninun on pädstävä. Otan ientäjien
kielellä sanottuna "rukkaskurssin" lounaaseen. päät-
telen, että jotain tuttua sieltä vielä .vastaan tulee,
niin että kotiin löydän. Lennetiyäni tiihän suun-
taan miltei tunnin näen viimeinkin pilvimassan fe-
paleisen reunan. Sen takaa avautuu 

-minulle 
täysin

outo korpimaisema. 
- Missä ihmeessä minä oikein

olen? ajattelen, mutta en millään saa "passattua"
maisemaa kartalleni. Päätän jatkaa edelleen samaan
suntaan, eiköhän vielä löydy edestäpäin jotain tut-
tua.

Minulla on enää polttoainetta noin 40 minuutin
lentoa varten, kun edessäni au,kenee näköpiiriini
rannaton ulappa. - I{ikähän peijakkaan idtäkkö
tuo on? mietin, ei tuo oikein vaikuta Äänisjärveltä-
kään! Tuijotan jännittyneenä eteeni ja äkkiä ha-
vairsen ulapan rannalla kaupungin, jossa on jotain
tuttua. Ja tuttuhan se onkin, kovasti tuttu, sillä
onhan se oma kotikaupunkini Sortavala.

Painan koneeni syöksyyn ja otan norn 500 kilo-
metrin vauhdin. Kaupungissa ulvovat hälytyssiree-
nit, ihmiset syöksyvät pommisuojiin, mutta kaikes-
ta tästä tietämätiömänä syöksähdän häviftäjällär1i
kaupungin yli, kotitaloni vilahtaa esiin ja 

- eikös
vain 

- äitini siellä seisoo rappusilla tuijotellen
taivaalle. Riemuissani tempaan pari siltnukkaa koti-
taloni yläpuolella, heilutan kättä äidille.ni, käännän
kohti kaupunkia ja vedän matalalla vaakakierteen
kaupungin yläpuolella. Sitten otan suunnan kohti
Joensuun lentokenttää.

Montakaan litraa ei bensiiniä enää ole tankeissa,
kun koneeni laskeutuu Joensuun lentokentälle.
Otan heti yhteyden tukikohtaani, jolloin saan kuul-
la sen tyrmistyttävän uutisen, että vain minä ja eräs
kentälle aivan vahingossa osunut kone on tullut
takaisin. Seitsemän Brewsteriä on kateissa, ilmassr
ne eivät enää voi olla, eikä Blenheimistäkään ole
mitään tietoa. Pala nousee kurkkuuni, sillä olosuh-
teet tietäen pelkään pahinta.

Saatuani polttoainetta Iäbden allapäin kohti koti-
tukikohtaani. Päätäni särkee ja tunnen pahoinvoin-
tia. Monet ikävät ajatukset risteilevät mielessäni.
Pian tukikohtani on edessä, laskeudun ja rtrllaan
koneeni paikoilleen. Toisten koneitteo tyhjinä am-
mottavat aukot seisontapaikoilla pistävät rullatessa-
ni pahoin siknääni. Ikävät ajatukseni kaikkoavat
kuitenkin, sillä saan heti koneesta hypättyäni kuul-
la, että kaikki toverini ovat palanneet takaisin omal-
le puolelle, vaikka he ovatkin hajallaan mirkä mis-
säkin Mantsinsaaresta Lieksaan saakka. Vain yksi
kone on vautioitunut pakkolaskussa, mutta muita
vaurioita ei ole.

Väsyneenä, mutta tyytyväisenä tallustelen aamul-
lista polkua takaisin parakilleni, jossa saan tovereil-
tani lämpimän vastaanoton.

- Juotkos aamutsaikkaa, on vielä ihan kuumaa,
kun juuri saatiin? kysyy eräs tovereistani.

- Aamu - aamutsaikkaa, toistan minä, - on-
kos nyt sitten vasta aamu?

A KAJALA

uhannu
VUONNA rg44

KESÄN L)44 tapahtumat Karjalan kannaksella ovat
varmasti lähtemättömästi syöpyneer jokaisen mu-
kana olleen rintamamiehen, iinakin erulinjassa ja
sen tuntumassa toimineen mieleen.

Tarkoitukseni ei kurtenkrran ole tuod:. esiin mi-
tään ihmeellisiä tai mullistavia näkemyksiä ja koke-
muksia sodasta tai rintamalta, sillä soLahrn on tar-
koitul<sineen ja tuloksineen kaikkialla samrnlaista,
mutta jokaisen yksilölliset kokemukset poikkeavat
toisistaan huomattavasti niin sodassa kuin muusstr-
kin elämässä.

Haluankin vain tässä tarinassani kuvata tar.allisen
rivimiehen ndkemyksiä tuon ikimuistettavan kesän
tiimoitia. Ja nimenomaan iuhannuksen -44, jonka
moni Suomen mies on muistava siiloin ,kestettyine
kärsimyksineen, pelkoineen, sankaruuksineen je
monastikrn yli-inhimillistä kestokykyii vaativine
suorituksineen. En kuitenkaan niillä kerskuakseni,
vaan ainoastaan siksi, ettei totuus unohtuisi.

Kesä o.li noina juhannuksen aluspäivinä kauneim-
millaan, kun yksi,kkömme asettui aiemjin sille mää-

lgtyl_le paikalle Talissa Leitimo-järven itäpuolella.
Kuuluin lääkintämiehenä majuri Larisen komenta-
maan Er.P 28:n t. komppaniaan, jonka päällikkönä
toimi kapteeni Similä. Puolustettavani olevalla
VKT-linjalla oli nyt määrä panna piste vihollisen
etenemiselle, kuten Marsalkan päiväi<äsky välittö.
mästi tälle linjalle tulomme jälkeen kuului.

Edellytykset tuon käskyn tinkimättönrään täyttä-
miseen olivat kuiienkin kaikkea muuta kuin suo-
tuisat. VKT-linja oli ainakin meidän osuudellamme
täysin varustamaton jotakin lyhyttä tajsteluhaudan
pätkää lukuunottamatta. Moraalikaan ei tuona ajan-
kohtana oliut tunnetuista syistä paras mahdollinen.

Aloitimme viipymättä varustelutyöt, kukin alkoi
kaivaa poteroa itselleen. Paikka, johon komppa-
niamme asettui asemiin, sijaitsi erään suuren påfto-
aukean laidassa, josta avoin maasto jatkui kauas
vasemmalle pistävänä niittylahdekkeena.

Varsinainen yksikköni oli rA. divisioonan lääkin-
täkomppania, josta aina tilanteen kehittyessä krii-
tilliseksi tai aina tarpeen vaatiessa saimme komen-
nuksia taisteluyksikköihin. Siten olinkin tullut osal-
Iistuneeksi divisioonan vaiheisiin etulinjan mukane
sodan alusta alkaen iukuunottamatta asemasotavai-
hetta, joka kului oman yksikön tehtävissä tai muis-
sa vähemmän sotaisissa komennuksissa.

Mainituksi tulkoon vielä, että karrssani sai ko-
mennuiisen tähän yksikköön kaksi muuta lääkintä-
miestä, joten rneitä.tuli samaan pataljoonaan kolme,
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yksi lääkintäeliupseeri ja kaksi miestä. Yksi meistä
joutui kuitenkin jo alkuvaiheissa keskeyttämään, ja
toinen haavoittui 24. p:nd' kuoiettavasti päähänsä.
Ottaen huomioon Iyhytaikaisen toimintani poru-
kassa voin muistaa vain muutamien silloisten ase-
veljieni nimet, joten hyvinkin maininnan ansaitse-
vit jäa tästä sepustuksestani valitettavlsti pois. Ta-
pahtumat sen sijaan ovat säilyneet elävinä mielessä.

Verustelimme siis parh:ran mukaan asemiamme
tulevan varalle, mutta mahdollisuutemme eivät o1-

leet ihmeelliset. "Naapuri" sai myös kohta tulom-
me jälkeen putkensa pailioilleen ja alkoi välittö-
mästi niitä tarkkuutta yhä kiihtyvässä tempossa.

Seuraavina vuorokausine oli[in sitten taikenka-
liiperista rautaa ilmassa melkein jatkuvalla syötöllä
ja siinä määrin, ettei tahtonut sekaan sopia.

Kun lisäksi ilmatoiminta antoi oman panoksensa
touhuun, ei olo ehtinyt käymään liian yksitoikkoi-
seksi. Isänmaa oli jokaiselle rakas ja läheinen noina
päivinä aatteellisista katsantokannoista riiPPumatta.
Tappioitakin aikoi kalliop'.'räisestä maastosta joh-
tuen olla runsaasti, joten l[äkintämiehiilä oli töitä
jatkuvasti. Toimintaa vaikeuttivat kaiken muun li-
säksi päivä päivältä huonontuvat yhtevdet taakse-

päin. Tästä johtuen vairkeammat tapaukset, jotka
olisivai tarvinneet mahdollisimman pikaista apua,
joutuivat usein hoitoon vasta liian myöhään. Sy-

välle ulottuva voimakas tykistötuli teki kaiken huol-
lon hyvin vaikeaksi, ja muutkin yhteydet taakse-

päio olivat yhtenään poikki.
Oma tykistö er jaksanut sanottavasti keventää

painetta. Mutta saimme mekin sentään jossakin
nnäärin moraalista Iohtua, kun seudulia operoiva
Stuka-laivue kävi silloin tällöin kumoamassa kuor-
mansa naapurin puolelle. Pommituskohteet olivat
rneitä vlstapäätä olevan puolen kilometrir levyisen
peltoaukean tal<ana. Oli kaamean juhlallinen näky,
kun päittemme yli kuin tyhiästä ilmestyen syöksyi
pilvislä aivan silmiemme editse kolmisenkymmen'
iä Stukaa, kuin 30 jättiläismäistä petolintua saaliinsa
kimppuun. Ne hyökkäsivät maaliaan kohden kar-
rnivästi ulvoen, moitteettomassa järjestyksessä, jok,r
ei muuttunut vähääkään vcstaantulevasta, hirvittä-
västä ilmatorjuntatulesta huolimatta. Valtavat rä-
jähciykset vapisuttivat tieuoota, kun laivue Puuro-
padan porinaa muistuttavassa it-tulessa oikaisi syök-

Suomalainen panssari eienemässä taisteluun Ta!in iiel ä



\

systä ja kaarsi takaisin tukirkohtaansa. paineaallot ja
tantereen vavahtelu meidänkin puolellamme tuntui-
vat saavan mean keinumaan allamme. 'fuolloin aina
omassa piinassamme tunsimine hyvin ymmärrettä-
vää. nautintoa ja vahingoniloa, kun naapurikin sai
maistaa omia lääkkeitään. Olisi vain nrlelestämme
saanut noita visiittejä olla vielä tiheämmin, niin
olisi paine meidän osaltamme enemmän helpottu-
nut. Tuntui kuitenkin .kuin noiila kevennystoimen-
piteillä olisi ollut toivotun vastainen vaikutus, sillä
asemiimme tulevan rautatavaran määrä kasvoi jat-
kuvasti.

Vihdoin olivat kaikki mahdolliset ja mahdotto-
mat instrumentit äänessä. Raskaitten ja kevyitten
aseitten möyhiessä asemiamme ja takamaastoa liit-
tyivät niihin hehtaaripyssvjen sarjri ja piiskatykkien
sivallukset. Saatoimme paljain silmin havaita, kun
vihollinen raahasi suorasuuntaustykkejä asemiin n.
JOO metrin päässä edessämrne olevalla peltoaukea-
malla sijaitsevan taloryhmän tienoilla ja sai sen teh-
dä häiriöttä, kun ei tykistöltäkään tullut ainakaan
siinä vaiheessa mitään apua.

Nämä tykit muodostuivatkin sitten kohtalok-
kaiksi ainakin yhdelle konekiväärillemme, jonka ne
saivat tuhotuksi jo ennen varsinaisen hyökkäyksen
aLkua, ja rnuillekin tär,keimmille tulipisteillemme,
joita ne jatkuvilla sivalteluillaan vainosivat. Vihol-
linen teki myös pienempiä, kokeilunluontoisia hyök-
käyksiä asemiamme vastaan, mutta tuli torjutuksi.
Tankoitus olikin luultavasti näillä hyökkäyksillä
vain paljastaa asemnmme suuremman yrityksen va-
ralta. Vihollinen ryhmittyi hyökkäy,kseen Talin pel-
toaukeamalla olevassa metsäsaarekkeessa. Sieltä kuu-
lui muun mekastuksen ohella vihaisia komentoja
ja käskyjä, joita muuan joukossamme oleva kie-
litaitoinen yritti tulkita. Eivät nähtävästi olleet ha-
lukkaita lähtemään aukealle pellolle, surman suu-
hun, siitä närkäs§'nyt meteli.

Tykistöltä pyydettiin apua ryhmityksen hajoitta-
miseksi ja jonkun ajan rkuluttua sitä tulikin, mutta
se jäi aluksi lyhyeksi ensimmäisten ammusten tul-
lessa ,rsittain omiin asemiimme, joten kiroilemisen
syytä oli meilläkin. Cikea osoite näkyi kuitenkin
löytyvän ja vihollisen hyökkäys tyrehtyi siinä vai-
heessa. Sitten se lähti taas käyntiin, lyötiin taas ta-
kaisin ja iätti pellolle ,kaatuneita ja haavoittuneita,
jotka pitkin iltaa ja seuraavaa yötä huutelivat pel-
lon ojissa äänekkäästi ja sydäntäsärkevästi, mutta
vaimenivat aamuun mennessä.

Muonan tulo,kin linjaan oli hyvin sattumanvarais-
ta, eikä ollutkaan ihme, ettei soppakuski tahtonut
iiniaamme löytää, kun kiivas tykkituli kuokki jat-
kuvasti takamaastoon vievää huoltotien tapaista.
Niinpä eräskin sopantuoja he'r,osineen oli niin
vauhkona, että etulinjan läheisyyteen päästyään
pyörsikin kiireesti takaisin, ennenkuin ftukaan muo-
naa hakemaan tulleista linjamiehistä ehti saada lu-
sikallistakaan pakkeihinsa. Voimakkaat, ampumis-
uhkausten säestämät kirousiulvat saivat sen verran
mieheen malttia, että saimme sentään jotain pak-
kiemme pohjille ajoneuvon ajajaa täyttäessä ne
vauhdilokaasti, mutta lopuksi siinä touhussa suurin
osa sopasta kaatui kankaalle. Ajuri Iöi hevosta
lautasille ja ctti suunnan töpinään. C)ikeastaan
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ei moinen hoppu ihme ollutkaan, sillä koko jako-
toimituksen ajan satoi runsaasti kranaatteja paikalle
muutamien kynrmenien metrien säteellä. Haävoittu-
neiden taakse evakuoiminenkin oli hankalaa, ,kun ei
tahtonut löytyä ajoneuvoja eikä miehiä noutamaan
vaikeasti haavoittuneita, eikä linjastakaan riittänyt
paarinkantajia rivien jatkuvasti harvetessa.

Yksi lääkintämies joukkueessa ei myöskään voi-
nut revetä joke paikkaan ja oli selvää, että joukko-
sidontapaikkakaan ei voinut asiaa auttoa, sillä urak-
ka oli sielläkin ylivoimainen fa syvälle selustaan
ulottuva tykistötuli häiritsi silläkin korkeudella ole-
vien elimien toimintaa.

Sidetarpeet uhkasivat myöskin loppua kesken,
kun yhteenrkin mieheen saattoi mennä sidettä paket-
tikaupalla, kuten erääseen sotamieheen, jonka pote-
ron läheisessä puussa räjähtänyt kranaatti oli sil-
ponut aivan muodottomaksi. Toisen jalan oli suuri
sirpale rl;atkaissut polven yläpuolelta melkein irti.
Laitoin siihen puristussiteen ja lastan. Muuten oli
mies reikiä täynnä joka puolelta, joten hänet oli
sidottava päästä varpaisiin. Paarit oli tehtävä sei-
päistä ja vöistä, kun ei sillä he&ellä muita tarvik-
keita ollut. Mies saatiin Jsp:lle, mutta en tiedä, tu-
Iiko hänestä kalua. Tajuissaan hän oli koko ajan
hirveistä haavoistaan huolimatta.

Hänen toverinsa, eräs ylikersantti, joka oli sa-

massa poterossa, tähyili polvillaan kiinteästi etu-
maastoon, mutta ei vastannut, kun kysyin jotakin.
Osoittautuikin, etteivät hänen silmänsä enää näh-
neet maallisia maisemia niin tarkasti ,kuin hän näyt-
tikin tähystelevän.

Noina päivinä vallinnut sateinen sää sai aikaan
myöskin sen, että poterot, jotka sijaitsivat alavatn-
milla paikoilla, alkoivat olla puolillaan vettä. Oles-
kelu tuollaisissa kuopissa vuorokausikaupalla ei ol-
Iut miellyttävää. Tuontapaiset olivat siis näkymät
kesäkuun 24. pdivän seuduilla Talin maastossa. Seu-

raavan päiv:in vastainen yö kului sentään verrattain
rauhallisesti. Kuitenkin oli kaikista merkeistä pää-
tellen jotairr erikoista tekeillä vihollisen puolella.
Pitkin yötä kuului sieltä voimakasta tnoottorien
käyntiä ja käynnistystä ja jrtkuvaa telaketjujen ko-
linaa sekä muita hyökkäykseen viittaavia nä'nid'. Ty-
kistötuli ei kuitenkaan vielä kiihtynyt voimakkaam-
maksi, yaan oli enimmäkseen häirintä.luontoista.

Voipa siinä jossalin raossa torkahtaakin, eil<ä se

useimmille vaikeata ollutklrrn lukuisten valvottu-
jen öiden, henkisen paineen ja ruumiillisen rasituk-
sen tuoman väsymyksen jätkeen. Luonto vaati osan'
sa olosuhteista huolimatta.

Yön vaihttressa aamuksi ja kellon osoittaessa seit-
semää tuntui sateisenhartnaa taivas repeävän ia
hornan kaikkien irtipäästettyjen voimien kaltaisella
kaaoksella peittävän onnettoman ihmislapsen rl-
leen.

Tuon teräsmyrskyn kourissa ei ihminen ollut
enää ihminen, hän oli vain pelosta hervoton olen-
to, oman pienuutensa joka solullaan tunteva, joka
odotti vain joka hetki armoniskua ja toivoi sen ta-
pahtuvan mahdollisimman nopeasti, jos niin oli
määrätty. Tuo kaiken alleen hautaava tulivyöry ei

iättänyt mitään osaa maastosta koskemattomaksi ja



ulottui jo alkuvaiheessaan kilometrin syvyyteen
saakka takamaastoon. I{aavoittuneiden, varsinkin
vaikeimpien huolto taaksepiin muodostui ylivoi-
maiseksi tehtäväksi selustayhteyksien lopullisesti
katketessa.

Taukoamattoman tykistötulen myllerrettyä ase-
miamme toista tuntia lähti vihollisen jalkaväki pans-
sarien tukemana hyökkäämään yli aukean useina pe-
rättäisinä aaltoina kohti asemiamme. Tykistötuli
jatkui, mutta se oli nyt siirtynyt vähän taemma-ksi.
Hyökkääjä sai vastaansa paikka pail<oin raivokasia
aseittemme tulta, rnutta asemiimme kohdistettu, val-
tava pehmitys oli vienyt parhaimman terän pois.
Tykistömme auttoi puolustusta myös tehokkaasti
trrhoamalla asemiemme cteen muutamia panssareita.
Niiden tuhoamiseen ottivat myös osaa vastaleivotut
panssarikauhumiehet, jotka saivat eräänkin liikunta-
kyvyttömäksi vasta sen päästyä asemiimme. Tämä
sama panssarivaunu muodostui kohtalokkaaksi
joukkueemme taistelulähetille, jonka kanssa juok-
simme rinnan komppanian komentopaikalle taiste-
lun riehuessa jo asemissamme ja vihollisen päästyä
vasemman sivustamme ohi selustaamme.

Juostessamtne ja viedessämme tästä tietoa komp-
panianpäällikölle putkahdimme erään tienmutkan
jäl,keen arvan yllättäen n. 20 metrin päässä olevan
panssarivaunun eteen, jonka konekivääristä välit-
tömästi lähtenyt sarja osui suoraan kaveriini. Hän
katkesi kaksinkerroin kuin linkkuveitsi. En tiedä
kuinka selvisin tieltä ojaan luotikuuro jen piiska-
tessa kantapäitäni, mutta kaikki tapahtui kai veisto-
maisen nopeasti, sillä en ,käsitä tänäkään päivänä,
miksi säästyin varmalta näyttäneestä kuolemasta.

Jatkoin matkaani ja vein tiedon tapahtuneesta
komppanianpäällikölle. Osa komppaniasta oli ir-
taantunut jo asemista, joihin rihollinen pääsi mur-
tautumaan katkerasta vastlrinn;rsta huolimatta.
Murtokohtien kautta se jatkoi st'r'emmälle selus-
taan, jolloin saarroksiin jäämisen kä1'dessä aivan il-
meiseksi kompp.rnianpäällikkömme katsoi Pxr-
haaksi asemissa jäljellä olevien komppanian jään-

nösten kanssa taistellen irroittautua.
Tämä tapahtuikin viime hetkessä ja oli nähdäk-

seni ainoa oikea menetelmä tässä tilanteessa, sillä
jäämällä paikoillemme olisi komppania tuhoutunut
viimeiseen mieheen asemien rrturruttua urheasta vas-

tarinnasta huolimatta. Vihollisen ylivoima oli sitä
paitsi niin murskaava, ettei käytettävissä olevin voi-
min tapahtumien kulkua olisi palionkaan voitu
muuttaa, kun apuakaan ei saatu. Komppaniamme
rippeet, joita lienee ollut tässä porukassa kolmisen-
krlmmentä miestä, perääntyivät metsien kautta Kil-
peenjoen ja Ihantalan suuntaan. Perästäpäin liittyi
metsien kautta taistelusta selvinneitä miehiämme ta-

kaisin riveihin, ioten ioukkomme jon,kin verran
kasvoi. Näin ollen meidän osuutemme Talin suur'
taistelussa päättyi tähän, ja meidät siirrettiin toi-
selle rintamanosalle.

Olosuhteiden ja tapahtumain ankaran painee,r
alla teki joukkomme kaiken, minkä ihn-rinen ja suo-
malainen sotilas'kykeni tekemään.

oooaooooooooo

Tatstelu foutsllärvestä
JÄTIMME Joutsijärven joukot tilanteeseen, jolloin
taisteluetuvartiot 16.12. vetäytyivät päävastarinta-
asemaan. Majuri Roininen koetti kyllä seuraavana
päivänä ottaa Vuosamonselän takaisin, mutta yritys
tehtiin vain 2./IX/KT-Pr:n voimin ja epäonnistui.
Hurkkaan hyökkäys ei sentään mennyt, sillä kun po-
rilaiset täydennysmiehct palasivat takaisin menetyk-
siä kärsimättä, vieläpä saalista tuoden, vallitsi komp-
paniassa suuri innostus eikä se voinut olla vaikutta-
matta rintamalle vasta hiljattain saapuneen IX/KT-
Pr:n mielialaan.

Joulukuun 17. päivänä oli vihollinen aloittanut
voimakkaan tykistö- ja kranaatinheitintulen niin
hyvin itse Joutsijärven puolustusasemaan .kuin taka-
maastoon ja seuraavana pdivd'nd., kohta puolen päi-
vän jälkeen lähti sen jalkaväki liikkeelle parin
kornppanian vahvuisena molemmin puolin maan-
tietd. Kun vihollisen hyökkäys torjuttiin, laimeni
myös tykistötuli.

Nlutta kello 18.30 tulivalmistelu alrkoi uudelleen
ja kohdistui erityisen ,kiivaana maantien lähettyvil-
le. Vähitellen siihen yhtyivät molemmin puolin
kaikki aseel, niin myös puolustajan taholla äsken
perille saapunut KTR 9:n 6. patteri. Kello 20.50
alkoi vihollisen uusi hyökkäys, ensin maantien var-
ressa, mutta Ievisi sitten vasemmalle, Joutsijärven
pohjoispuolelle ja vihdoin myös etelälohkolle. Se

oli täten illalla käynnissä koko Joutsijän'en puolus-
tuslohkon leveydellä. Taistelu jatkui kiihke:dnä ld-
helle keskiyötä, jolloin venäläiset vetivät jotr,k,konsa

takaisin lähtöasemiinsa. Vain tykistötuli jäi pauhaa-
maan suuntautuen pääasiassa takamaastoon ia tiet-
tyihin komentopaikkoihin.

Tämän jälkeen ryhmitti majuri Roininen koko
IX/KT-Pr:n vasemmalle siivelleen iskeäkseen vihol-
lisen sivustaan, mutta suunnistusvirheen takia yritys
kuivui kokoon, ja pataljoona palasi tyhjin toimin
takaisin. Vielä samar,a yönä se otti etulinjan vas-
taan kapteeni O. Å.. Väänäsen komentamalta Er.P
'r7:l'.ä, joka siirtyi hyvin ansaitsemaansa lepoon
Mäntyvaaraan, Os.Roinisen,komentopaikan lähetty-
ville.

Sen sijaan hyökkäsi kapteeni Åhonius (Er.P 25)
19.12. aamalla oma-aloitteisesti Joutsijärven eielä-
päässä olevaan Ahoniemeen. Osittain heitettiin vi-
hollinen varustetuista asemistaan menetettyään kaa-
tuneina 248 miestä, mutta suuren ylivoiman takia
ei ratkaisua sartu aikaan. Pataljoona vetäytyi takai-
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sin tuoden mukanaan mm. 11 konerkivääri?i f6 pi-
kakivääriä ym. Mutta raskaat olivat suomalaistenkin
menetykset: 22 kaatunutta, 4 kadonnutta ja 2) haa-
voittunutta.

Joskin kaikki hydkkäykset oli torjuttu, oli erds
vasemman sivustan kiertänyt vihollispataljoona
päässyt tunkeutumaan suomalaisten puolustusase-
man takamaastoon. Se oli huomaamatta pesiytynyt
Mäntyvaaran huipulle.

Keskipäivän aikoihin 20.12. totesi varmistuspar-
tio lujaksi tallatun polun Mänfiaaran itäpuolella.
Saman havainnon olivat myös varustelutöissä ole-
vat työvelvolliset tehneet jo aamulla, mutta eivät
ilmoittaneet siitä sen pitemmälle. Kun partio nyt il-
moitti molemmista havainnoista majuri Roiniselle,
sai Er.P 17 käskyn seivittää asian.

l./Er.P 17 oli juuri lähett?imässä partioita liik-
keelle, kun Mäntyvaaraa laelta avattiin kivääri- ia
konekiväärituli pataljoonan leirialuetta ja Os.Roi-
nisen komentopaikkaa,kohti.

Oma-aloitteisesti hyökkäsivät l.K ja 2.K kello
14.30 rinnettä ylös. Samoin menetteli hieman rnyö-
hemmin lännemmäksi leiriytynyt 3.K, joka alkoi
pyrkiä vastustajan sivustaan. Jyrkkä vastarinne hi-
dasti hyökkäy,ksen edistymistä, mutta vähitellen
komppaniat pääsivät laelle ja joutuivat verisiin lä-
hitaisteluihin. Etenkin 3.K:lle muodostui taistelu
uhreja vaativaksi. Kello 18 oli vihollinen kuiten-
kin lyöty. Vain pienempren osien onnistui vctäytyä
takaisin itään. IX/KT-Pr:n vihollisten perään lähei-
tämät partiofkaan eir'ät enää niitä tavanneet.

Mäntfvaaran taistelussa menetti vihollinen kaatunei-
na 600 miestä ja jätti jälkeensä mm. 5 kranaatinheitin-
tä, 12 konekiv'åäriä, 30 pikakiväriä ym. Omat mene-
tykset olivat 4 upseeria kaatuneina ja lisiiksi kaatui ja
haavoittui 50 aliupseeria ja miestä.

Taistelupaikalta löydettiin asiakirjoja, jotka viit-
tasivat laajempiin saarrostushankkeisiin, mutta ai-
nakin tällä kertaa päättyivät venäläisten koukkaus-
ytitykset tähän.

Näin jatkui taistelu Joutsijärvellä vuororkaudesta
toiseen. Iskut ja vastaiskut, saarrostukset ja vasta-
saarrosturkset, tulitaistelu ja käsikähmä seurasivat
toisiaan. Yöllåikin voi taistelu leimahtaa liekkiin,
sillä päinvastoin kuin muualla, venäläiset eivät La-
pissa karttaneet yöhyökkäyksiä. Puolustajan vähäi-
set voimat alkoivat uupua, rnutta kun JR 40:n pää-
osat 26.12. siirtyivät-savukoskelta Joutsijärvälle,
tuli tilaisuus vaihtojen avulla Iepuuttaa eniten ra-
sittuneita pataljoonia.

Jouluun mennessä oli sotatoimien ensimmäinen
vaihe päättynyt. Tilanne oli ko'ko Lapin Ryhmän
alueella vakiintunut niin, että luku,:nääräisestä hei-
kommuudesta huolimatta kenraalimajuri §Tallenius
saattoi ryhtyä suunnittelemaan aktirvista toiminiaa.
Sehän kuului kuin luonnostaan koko itärajamme
sotatoimien toiseen vaiheeseen.

Osasto Rolnlsen saarrostava hyökkäys
vlholllsen selustaan

Vuoden vaihteessa otti JR 40 rintamavastuun

Joutsijärvellä. Erilliset pataljoonat, Er.P 1.7, Er.P
25 ja Er.P 26, irroitettiin ja saivat hetkisen leväh-
tää. Näin saatiin hyökkäystä varten kokoon ryk-
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Suoma ainen sotilasieliia foi iuhansille miehille
turvan pohlolan ankarao ialvea vastaan, sitlen
kun niiiä saatiin ioukoille Sallankin riniamalla

mentin vahvuiset joukot, jotka tunsivat maaston ja
olosuhteet tällä rintamanosalla.

Tammikuun alussa suoritettiin sitten Lapin Ryh-
män oloissa sangeo huomattava joukkojen keskittä-
minen. Kokonainen ry.kmentti - mainitut patal-
joonat 

- oli majuri Roinisen komennossa 3.1.4t)
kello 8 ryhmittyneenä Outojärven itärannalle. Ne
olivat saapuneet sinne suoritettuaan kehnosti rai-
vdttua tietä myöten hankalan ja paljon aikaa vaati-
neen marssin. Tehtävänä oli hyökätä kaakkoon,
Valtaseen, katkaista maantie ja lyödä Vuosamonse-
lässä oleva vihollinen. Hyökkäykseen osallistuisi
myös JR 40, joka maantien suunnassa lännestä kä-
sin pyrkisi osillaan Vuosamonselkäii kohti.

Pitäjien rajaa seuraten lähti C)sasto Roininen liik-
keelle kello 10. Etulinjassa oikealla oli k.P ö ja
vasemmalla Er.P 26. Toisessa portaassa seurasi vii-
meksi mainittua Er.P 17 ja sen takana Er.K Sarvi.

Venäläiset olivat tietoisia yrityksestä, se selvisi
122.D:n XLVII AK:lle 2.1. kello 17.10 lähettri-
mästä suomalaisten kaappaamasta radiosanonasta.
ja yllätysetu tiedettiin täten jo alun perin menete-
tyksi. Osasto pääsi kuitenkin vastusta kohtaamatta
kilometrin päähän maantiestä. Vain vasemmalta,

Jörkönlammen kankailta, jonne pari joukkuetta oli
lähetetty varmistukseksi, kuului taistelun kohua.
Käsmänjoki oli sekin jo ylitetty, ,kun Er.P 25 sai

kello t1t kosketuksen ja heitti vihollisen asemistaarr
ennen pimeän tuloa. Maantietä sen sijaan ei patai-
joona pystynyt ylittämään, sen estivät panssari-
vaunut.

I
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Yön 314.t. ajaksi hyökkivs keskeytettiin siitä
huolimatta, että Vuosamonselkä piti selvittää ennen
aemun valkenemista. Os.Roininerr lepäsi, mutta
näin ei tehty muualla.

Tammikuun 3. päivänä kello 17.15 oli luutnantti
Takkisen johtama II/JR ztO:n komoprnia aloitirnut
maantien suunnassa hyökkäyksen. Se saavutti Vuo-
samonselän kello 2L.4), jotloin pataljoonan pää-
osat lähtivät liikkeelle Valtasta kohti. Päästyään
Vuosamonselkään ne törmäsivät kuitenkin pimeässä
lujiin vihollisasemiin ja kärsivät tuntu'r'ia menetyh-
siä. - Oli pakko vetäytyä takaisin. (Piirros 1)

Tästä huolimatta ei Lapin Ryhmän komentaja
halunnut luopua Vuosamonselän valtaamisesta. IX/
KT-Pr., jonka komentajaksi oli 3.1. määrätty kap-
teeni R. Nummi, sri k:iskyn hyökntä Vapajalammen
maastosta Vuosamonselkäiin. Myös IIIJR 40:n piti
yhtyä hyökkkäykseen, mutta r'äärinkäsityksestä joh-
tuen se jäi asemiinsa.

IX/KT-Pr:n hyökkäys alkoi 4.1. kello 10.55 epä-
edullisen, han aa metsää kasvavan jl viholliseen
päin ,kohoavnn maaston läpi. Vasenirnalle sivustalle
jäi lisäksi harjanne, jota vihollinen piti hallussaan.
Välittämättä lähestymisen aikana kär'simistään me-
netyksistä ja yhi tiukl<enevasta vastarinnasta pyrki
pataljoona päättävästi tavoitteeseen. Täten oli jo
ehditty vallata viisi l<onekivdäria ja tuhota lukuisia
korsuja, kun hyökkriys lopulta tyrchtyi vihollisen
sitkeän puolustuksen ja sen vasemmalta suuntaaman
sivustatulen aiheuttamiin menetyksiin. Iltapäivällä,
kun tappiot jo yksin kaatuneina kohosivat 32 mie-

Piirros l. Osa:': Rcinisen
hyökkäys vihoi,isen selrsiaan
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heen, jou,kot vedettiirr takaisin ja siirrettiin lepoon
Mäntyvaaran maastoon.

Aamulla 4.1. jatkoi myös Os.Roininen yön ajaksi
keskeyttämäa.nsä hyökkäystä, muttr jo alkutapahtu-
mat olivat enteellisiä. Liikkeellelähtö tapahtui eri-
aikaisesti, ensimmäisinä kello 8.30 ).lEr.P 17 ia
Er.P 26. Kun Er.P 17:n pääosat aloittivat etenemi-
sen, oli 3.K jo tien eteläpuolella Valtasen taloryh-
män lähettyvillä. Sen hyökkäys oli pysähtynyt kii-
vaaseen tuleen. Kapteeni Väänänen yritti heti lä-
hettää avuksi 2./Er.P 17:n, mutta rkomppania ei
päässyt maantien yli.

Er.P 26 oli pääosin ylittänyt tien ja jatkoi etene-
mistä yhteistoiminnassa 3.lEr.P 17:n kanssa. Kohta
hyökkäyksen alkuvaiheessa pataljoonan 3.K kuiten-
kin hajaantui ja 2.K ei syystä tai toisesta saanut yh-
teytttä muihin komppanioihin, vaan jatkoi käsket-
tyyn kompassisuuntaan ja pad.tyi lopulta Moitavar-
ran kautta Joutsijärvelle. 1.K hyökkäsi molemmin
puolin maantietä, kunnes Valtasen taloista vastaan
iaatu tuli pakotti sen pysähtymään. Tämän komp-
panian asema vaikeutui arveluttavasti, kun vasem-

malla oleva 3.lEr.P 25 vain muutaman laukauksen
ammuttuaan vetäytyi taakse ja sivusta jäi avoimeksi.
1.lBr.P 17 eteni Vaitasen taloa eteläpuolelle saakka,

mutta joutui siellä sidotuksi tulitaisteluun.
Er.P 25Iähti liikkeelle kello 10.30. Sen 3.K pääsi

maantien eteläpuolelle, mutta - kuten edellä on
mainittu - r'etaytyi pian taaemmaksi. Tien poh-
joispuolella onnistui i.K työntyä 300 m päähän Yal-
tasesta, johon sen hyökkäys .rnkarassa kk- ;a panssa-

rivaunujen tykkitulessa kilpistyi. Kapteeni Ahonius
koetti vielä 2.K:n sivustaiskulla sa;rda hyökkäystä
uudellcen liikkeelle, mutta turhaan.

Keskipäivän jälkeen alkoi hermostuneisuus saada
jllansijaa komppanioiden kcskuudessa, koska,vli-
ote yhä vakuuttavammin näytti siirtyvän vastustl-
jalle. Pataljoonia ei voitu syyttää, ne olivat tehneet
kaikkensa, mutta kenties Osaston johto olisi voinut
olla määrätietoisempi. Ja kesl:itetympi !

Vihollinen yltyi aktiivisemmaksi, sen panssari-
vaunujen luku lisääntyi. Kello 13.iu voitiin yhdelli
Iiertaa nähdä jopa 7 vaunua, eiliä niiden torjumi-
seen ollut aseita. Hyökkäys oli &uttan'ratta kulmi-
noitunut ja juuri tällöin levisi tieto, että Osastor-r
komentopaikka siirtyy taaksepäin. Se ei todella-
kaan oilut omiaan lisäämään hyökkäyshalua.

Minkä trkia komentopaikka sitten kesken tais-
telun muutcttiin Outojärveltä Iso Kankaanlammen
länsipuolelle ?

Ryhmity,ksen vasenta sivustaa vannisti Er.K Sar-
r.i. Myös Er.P t7 oli lähettänyt partioita tähän vaa-
ralliseen Jörkönlampien suuntaan .ja jo niin var-
hain kuin kello 6.15 saatiin ensimmäiset ilmoituk-
set, että Jörkönlammen eteläpuolella oli tavattu
komppanian verran vihollisia ja aamupäivällä se!-
visi, että kyseessä oli kaikesta päättäen hyökkäys-
joukkojen paluutien katkaiseminen. Ainakin kolme
viholliskomppaniaa ja )0 ajoneuvoa nähtiin mars-
silla Päär,aaraa kohti. Lisäksi oli lähestymässä pari
pienempää r'ihollisen osastoa, joista toinen pyrki
Huhtavaaralle ja toinen, pari kilometriä siitä ete-

Volmet-lroktori ponee vouhlio pelto-
töihin, sillci Volmel köyttöö völittömösti
hyvökseen suomoloisten moonviljeliiöin
kokemuksio.

VALIIET 359 D
voimokos jo monipuolinen
VALIIET 20
kelterö jo loloudellinen

Myös Volmet-lroklorin lisöloilevolikoi-
mon suunnillelusso on otetlu huomioon
Iuuri suomoloisen moolilon lyöt: horovo-
kone, vokoouro, kosvinsuojeluloite, pien-
norkyntöloile, moonsiirto- jo iosouslono,
kotkoisusi rkkeli, tukkienD
kuormoojo.

Talvee afatellenl
Volmet-lroktori ponee roskoonkin
kuormon liikkumoon sööllö kuin
sööllö jo vqikeossokin mqostosso.

o
o
o
o
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iiän, eteni luoteeseen päin. Tämän takia ryhdyttiin
xeskipäir'än aikoihin siirtämään kuormastoja pois
uhanalaiselta seudulta eikä Outojärven maastoe
enä1 katsottu liioin Osaston komentopaikkana sopi-
vaksi. Tästä siis johtui sen siirtymirren lär.rteen päin.

Er.P 17:n komentaja lähetti Pääva.aralle miehitys-
joukkoja sitä mukaa kuin onnistui niitä jostain ir-
roitlamaan. Ainaliin komppanian vahvuisen joukon
hän sinne haali, kokoonpanoltaar.r kylläkin kirjr-
van, mutta joka suhteessa taistelu,kyl<yisen.

Kaikkia komento- ja huoltoelimiä er vielä ollut
ehditty saada alte pois, kurr vihollinen 4.1. kello
I 3.20 hyökkäsi ensimmäisen kerran Päävaaraa vas-
taan. Vänrikki Urponen, jok.r vaaraa puolusti, heitti

Sallan rinfama La foimi ukulsia hyviä hi;h+äiiä, ioika
mainiosti tehostivat Lapin icukkoien partiotoimintaa.
Kuvassa Pekka Niemen hiihiopartio lähdössä retkelleen

häikäilemättä tuicen .jokaisen miehen. myös lähetit,
kirjurit ja ajomiehet, joite kertyikin p.rrisen rvh-
mää. Verissä päin tvönnettiin r ihrtllinen t.rl<.risin.
Se jätti ke ntällc r,t in i() \.r.rrrinn:i,r j.r i ::.ir :r : \.i1-
kämäjärven irJ.putrlelie. Kell,., .,1: :rlltr:: 1r..lrr.

Sitä mu.<rr iuin :'-l::.:is:;lu P.;..'. .:'..:.i.1.. i::h:":.
se maantien suunn.issi. i-:.in-ieni. Tun:ui sil:l kuin
r-uolemml! \',ts:,ri'-1Lr]3: oii:lr :: -i uulLrS:lnee:. mitli
tuolla k.iu.r.rn.r,,,1i ie\eiill. P.rtrljoon.rt odotriv.rt
turhr;rn irrr.rnrumiskäs\r'ä. puhelinlhter-s rykment-
tiin oli jo .rj.rt sitten k.rtkenrlut, ji1 johto oli itse
asiassa kepteeni \,-äänäsen l<äsissä, mutta irtaantn-
mishetken mäiräiimiseen hänellä kaikesta päättäen
ei ollut vrltuuksia. Vasta yöllä 111.12. toi iähetti
odotetun käskl'n.

Irtaantr-rminen tapahtui i.1. aarnuila eikä vallan
moittecttomessa järjestyksessä. l./Er.P 17 hiihti suo-

carave\\e

juomien

OY YHTYNEET HARIA.
IA SIYELLINTEHTAAT
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raan Joutsijärvelle, jonne haja.naisia pikkuosastoja
oli pitkin yötä tihkunut. Er.P 25 ja Er-.P 26 sekaan-
tuivat vetäytymisen aikana toisiinsa, mutta viholli-
nen ei härinnyt - onneksi !

Lapin Ryhmän komentaja oli hänkin ryhtynyt jo
4.1. toimenpiteisiin uhkan eliminoimiseksi. IX/KT-
Pr. oli jatkanut Joutsijärven puolustusasemaa poh-
joiseen päin ja eteläsiiveltä oli irroitettu joukkoja
käytettäväksi Outojän'en suunnassa.

, Os.Roinisen paluumarssin aikana i.1. saapui
komppania IX/KT-Pr:stä huolehtimaan Huhtaj ja
Pddvaarao varmistamisesta ei,kä se vielä ollut edes
ehtinyt asettua paikoilleen, kun vihollinen hyök-
käsi. Er.P 17 kääosi ,kiireesti osiaan takaisin - mut-
ta liian m1 öhän. Päävaarasta oli suomalaisten il-
taan mennessä luovuttava. Iltamyöhällä ryhtyi kui-
tenkin Er.P 26 yölliseen hyökkäykseen Päivaaraa
vastaan, ja 6.L2. kello 2 oli vihollinen siellä tul-
lut lopultakin lyödyksi. Kentältä tavattiin 80 kaa-
tunutta, ja saaliiksi saatiin mm. 1<j konekivääriä,
radioasema ym. -- Vaarojen varmistus jätettiin nyt
Er.P L7:n huoleksi.

EnP l7 ilärkäfärven eteläpuolella

Järjestelmällinen sissitoiminta Lapin Ryhmän
alueella oli pantu ,käyntiin jo joulukuun lopuila,
ja minkälaisia tuloksia sillä saavutettiin selviää mm.
siitä, että yhden ainoan vuorokaucren aikana kat-
kaistiio kaikki vihollisen selustan viestiyhteydet .{

eri paikassa, räjäytettiin 10 siltaa ja tuhottiin am-
pumalla ja miinoilla epälukuinen määrä Iiikkuvaa
kalustoa miehistöineen. Saavutetut tulokset olivat
vieläkin suuremmat kuin mitä oli osattu odottaa.
Niinpä, kun Lapin Ryhmä 9.1. kello 22.30 ilmoitti
siihen mennessä tuhonneensa mm. 71 autoa, ovat
venäläiset itse jo 22.12. ilmoittaneet, että heiltä oli
tuhottu (poltettu) 97 autoa. Vastustajan selusta
oli muodostunut sangen turvattomaksi.

Er.P 17 oli yöllä L2ll1.L. siirretty Kallunkiin ja
sieltä edelleen Onkamon tienhaaraan. Samalla kun
se varmistaisi Märkäjärveltä Hautavaaraan johta-
van tien, sen tuli tehol«kaasti häiritä liikennettä
Sallan-Joutsijärven tiellä sekä edullisen tilanteen
ilmaantuessa vallata ja tuhota Märkäjärven huolto-
keskus. Ratkaisutaisteluun pataljoonr ei saanut an-
tautua. Sissitehtävään lähetetyn pataljoonan oikean
sivustan varmisti Onkamojärven suunnalla toimiva,
tiedusteluosastoksi määrätty Er.K Koljonen. Kap-
teeni Väänänen jakoi Sallan-Joutsijärven tieosansa
komppanioittensa kesken ia yötä päivää liikkeellä
olleet tuhoojapartiot tekivät jälleen uskomatonta
häiriötä vastustajan selustassa. (Piirros 2)

Hermostuneene selustaansa uhkaar.ista vaaroista
vihollinen lähetti tammi.kuun 15. päivänä Er.P
17:ää karkoittamaan pataijoonan, jota tuki kaksi
panssarivaunua, mutta sen löi yksi ainoa Er.P 17:n
komppania (Kiiveri) takaisin. Ja sissitoiminta jat-
kui ! Tuskin missään lienee tätä meikäiäisiin oloihin
niin hyvin soveltuvaa taistelulajia järjestetty sel-
Iaisella huolella ja niin yksityiskohtaisesti kuin La-
pin Ryhmässä tehtiin.

Kun sitten päätieltä alkoi kuulua taistelun,kumua,
yhtyi Er.P l7 yleiseen etenemisliikkeeseen avustaen
taholtaan etelästä käsin päätietä piukin Märkäjärveä
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kohti työntyviä suomalaisia joukkoja. Yöllä L6!17.
t. tunkeutuivat pataljoonan pääosat aina Ruuhi-
ojan eteläpuolelle saakka, jossa vihollinen oli lu-
jissa asemissa, mutta päivällä ilmestyneet panssa-
rivaunut pakottivat suomalaiset jälleen vetäytymään
lähtöasemiinsa Pienen Pyhätunturin maastoon.
Myös 18.1. hyö,kkäsi,kaksi komppaoiaa Ruuhiojalle,
mutta sen länsiranta oli niiden voimille liian lu-
jasti varustettu.

Samana iltana antoi Lapin Ryhmän komentaj.r
käskyn Er.P 17:n pääosien irroittamisesta iepoon.
Viholliskosletus tuli edelleen säilyttää ja Er.K Kol-
josen, josta oli toiminnassa neljä koulutettue sissi-
osastoa, piti jabkuvasti häiritä vihollista tieosrll.r
Salla-Märkäjärvi.

Tammikuun lopulla vaikeutui sissien toiminrr.
Selustansa varmistukseen oli vihollinen sitonut ryk-
mentin vahvuiset voimat ja hiihtänyt huoltotiensä
suojaksi kolme latua. Niistä uloin oli noin 4 km:n,
seuraava 2 km:n ja sisin vain 100-150 m:n päässä
päätiestä. Varmistusosastot olivat kahdella åsiksi
mainitulla ladulla joukkueen vahvuisia ja niitä oli
verrattain tiheässä. Havaittiin, että ne ylcensä pys-
tyivät ajoissa suorittamaan hälytyksen.

Ylholllsen lrtautumlnen foutsllärveltä
Tammikuun puolivälissä muuttui Joutsijärven

puolustajien tilanne odottamatta. Vihollinen irroit-
tautui täysin yllättäen. (Piirros 3)

Tammikuun 11. päivänä, jolloin etulinja oli vie-
lä vahvasti miehitetty, oli partio kylläkin todennut
eräitä taloja Kursujärven etelä- ja pohjoisrannalla
sekä Repoharjussa tyhjennetyiksi, mutta sehän ei
vielä suuria merkinnyt. 13.1. huomattiin, että venä-
läisten puolella vallitsi epätavallinen hiljaisuus ja
kun partiot pantiin liikkeelle totesivat ne iltamyö-
hällä asemat tyhjiksi. Lapin Ryhmän komentaja sai
tiedon asiasta yöllä L)lL4.l. ja antoi heti käskyn
valmistautua etenemään.

Er.P L7:n siirtäminen Märkäjärven eteläpuolelle
oli sellainen uhka sivustaan ja selustaan, että. 122.D
vetäytyi Vuosamonselästä. Saijan suunnassa jouk-
komme olivat kokonaista 73 km vastustajan etulin-
jojen takana ja Onkamossa toimiva Er.K Koljonen
niinikään )1 km syvällä sivustassa, ei siis ihme, jos
vihollinen tunsi olonsa eteentyönnetyssä asemassaan
arveluttavaksi.

Irtaantumisen tapahtuessa vallitsi ankara pakka-
nen, lämpömittari osoitti 53 miinusastetta, ja yli
40 asteen kylmyys jatkui vuorokausikaupalla koko
Mär,käjärvelle etenemisen ajan. Sellaisen olotilan
vallitessa ei ollut helppo toimia kehnosti varuste-
tuilla joukoilla, joilta lisäksi puuttui tottumus La-
pin olosuhteisiin.

Tammikuun 15. päivänä kello 8 oli majuri Perk-
salo ottanut haltuunsa tyhjennetyn Vuosamonselän,
ja joukot jatkoivat marssiaan. Kosketusta ei ollut
saatu vielä seuraavana aamunakaan, jolloin Os.Perk-
salo koottiin Kuusivaaran-Repoharjun alueelle.
Etenemään lähti vuorostaan Os.Roininen. Joukko-
jen ryhmitys oli 16.1. kello 10.40 seuraava:

Er.P 26 oli kello 9.30 lähtenyt Paikanselästä
kohti Mär,käjäweä.



Piimos 2. Lapin ryhmän hyökkäys kilpistyi Märkäiärven länsipuolella 16.1.1940

IIryJR 40 oli Paikanselässä valmiina etenemään
ja Er.P 25 siellä maioittuneena.

IX/KT-Pr:n alkupää oli majoittumassa Salmijär-
ven itäpuolelle.

IIiJR oli tulossa Salmijoelle majoittuakseen sinne.
Saman aikaan kuultiin kiivasta kivääri- ja,koneki-

vääritulta kaukaa Märkäjärveltä päin.
Kapteeni J. Hännisen Er.P 26 oli etujoukkona

saanut kosketuksen komppanian vahvuiseen vihol-
lisosastoon kello 10 vaiheilla vain kilometrin päässä
Paikanselästä. Vihollinen vetäytyi nopeasti ja etu-
joukko jatkoi marssiaan. Noin 4 km:n päässä Mir-
käjärveltä sai patal,joona uudelleen vastaansa tulta
ja havaittiin heti, että oli jouduttu tekemisiin ai-
nakin tasavahvuisen vihollisen kanssa. Tykistö- ja
krh.tulen tukemana ryhtyi pataljoona hyökkä;i-
mään. Se lyötiin takaisin ja rulitaistelu jatkui. Venä-
läiset olivat varustetuissa asemissa ainakin Uura-
vaaran pohjoispuolelta suon reunaa luoteeseen yii
maantien. Er.P 26 valmistautui puolustukseen näi-
den asemieo edessä ja uusia voimia työnnettiin
eteen,

Piirros 3. Venäläisten irroit-
tauluminen Joutsiiärveltä
yöllä 13,/14.1.1940

18.1. rkello 10.45 oli Er.P 25, jonka pyrkimykseuä
oli vastustajan oikean siiven saarrostaminen, saa-
punut maastosaarekkeeseen, joka on Märkäjärven
länsipäästä 3 km luoteeseen, kun se sai vastaansa
voimakasta tulta. Näytti siltä, että tällä kohdalla oli
mm. L0 konekivääriä. - Pataljoona palasi takaisin
iltaan mennessä ja koko Os.Roininen imoitettiin
samana iltana. Se vedettiin johdon reserviksi Hata-
javaarua.n, ja eteen siirtyi Os.Perksalo.

Linja, joka näin oli saavutettu, jäi sittemmin py-
syväksi puolustusasemaksi rauhan tuloon saakka.

Jo 20.1. ryhdyttiin suunnittelemaan asemien varus-
tamista, ja [dmä toteutettiin lepovuorossa olevien
joukkojen ja paikalle siirrettyjen 3. ja 4. TyöOs:n
toimesta.

Kuukautta myöhemmin, 2O.2., saapui Päämajan
käsky, jolla tiedotettiin, että Pohiois-Suomessa ase-

tetaan toimintaan Svenska Frivilligkåren, joka ot-
taa rintamavastuun 29.2. meotessä. Lapin Ryhmän
osat oli irroitettava ja siirrettävä Päämajan reser-
viksi sekä täydentämistä varten Rovaniemelle.
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NA7I, TJ,,KKOLA

I(O'{TALON SAATTO
x, osA

Sotavanki Kuikka seisoi hajasäärin sairashuoneen
Iattialla. Hän taivutti heiveröistä varttaan eteen, taakse
ja sivuille. Sitten hän kyykistyi varovasti, mutta pelkäsi
joka hetki kaatuvansa ja ojensi kätensä vaaka-asentoon.
Hänen yläruumiinsa oli paljaana ja vielä siteissä oleva
käden tynkä seurasi ehjän käden liikkeitä eteen, sivulle
,ja ylös. Kuikka huomasi tyngän r'ähäpätöiset liikkeet
itsekin, koska hän teetti sillä muutilman ylimääräisen
heilautuksen erikseen seuraten tarkoin sen toimintaa.

Kuikan esitys oli uutta hänen tovereilleen ja vartio-
miehelle. Nämä seurasivrt hänen kömpelöitä liikkei-
tään ilmeisen huvittuneina. Kun vartiomies huomasi
Kuikan esityksen pelkäksi ilveilyksi, hän hymyili
ymmärtär,äistä hymyä j.r kohautteli olkapäitään. Elect
eivät jääncct Kuikalta huomaamatta:

- Sen minähhii vLla sanon, että sivistymättömät
kansat eir'ät ymmärrä mittää ies ruumiin kulttuurista
eir'ätk;i ossoo antoo si[e kuuluvoo ar\.oo. Kahtokee-
ha työhhii pojat tuon soltun vinoja silimijä! N{in-
noon käynä kouluva j;r tiijjän, että tää kuuluu kir-
kiisien heimoo. Niihä se meijjä kylä opettajahhii
sano. ctti kirkiisillä orr nuon)r ko kisslla. Kirkiisihä
tiä onlV.r.i oiskoo hiä r.nonkoolif 'l'ii,1iät sie Rriihä
poika ?

Odottamlttr Räihän vrst.lustr Kuikk,r j;rtkoi:

- Vuan s.- sitä ei joo nähnä elänr:inpiiirinäI voi-
misteluva I Sen voip ymmärtee, ko on s1'ntynnä sonta
varpaihe r,älissä ja murmeli lihala elänä. Ei joo suana
ies hirven pyllyä elämän päivinää.

Kuikka siirtyi vuoteensa reunalle istumaan ja puki
paitansa ylleen. Hän kirosi samaan puhtiin paidan
kauluksenkin, jossa ei ollut nappeja. Se oli varustettu
kahdella kanttinauhalla, eikä hän vielä osannut tchdä
solmua yhdellä kädellään:

- Vuan kyllä sitä Suome miestä kiusataa jos jollai
tavala. . . nämä halvatu rupaskut. . . ies napin nappii.
Olokoot auli I

Villi huumori ja raj;rton toimintatarmo pursui Kui-
kastr tapahtumaköyhinä sairaalapäilinä. Vain nc, jotka
olir';rt oppineet hänet tuntemaan lrrngin ahdistavassa
ilmapiirissii, r'aistosivat hetkittiiin Kuikan ikär'än ja hä-

" Jt tr!ft ,rn tr;; drr.trrr.

spriikeittimellä keitätte retkiaterianne nopeasti ja taloudellisesti.

Sootovono mm. urheiluliikkeistö,
routo- io osuuskoupoisto sekö por-
tioolon erikoisliikkeistö
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nen sielunsa tuskan. Mutta hän ei siitä puhunut. Het-
ken kuluttua hän seisoi vartiomiehen edessä ja §syi
viattomalla äänellä:

- l(uulg, minnoon tuntenna sinut jo monta päivee.
Voiskoo sulta kysyä, ootko sinä voimistellu millon-
kaa?

Vartiomies levitteli käsiäåin ja hoki:

- Nje ponimai.

- Nii tietennii ! Ethä sinä ymmärrä tätä kieltä.
Ois vua sinnuhii paremp opetella kieliä aikanaa. Käyp-
hä sulle aikahii pitk?iks. . . jos tiistä lZihetää yhtä mat-
koo Helssinkii, ossoosit ies viinaryypyn pyytee.

- Nj. ponimai!

- Vuan sen miniihhii jo kuulin.
Kuikka iätti vartiomiehen rauhaan. Hän siirtyi

Räihän luokse:

- Vuan sinä voit kiertee sätkän minullehhii !

- Omista tupakoistasi ja paperista. Samalla voit
jakaa sen iänkaikkisen sanomalehtesi sätkäpaperiksi,
vastasi Räihä.

- Sinuhhii pitds tietee, että sotilaala on oltava
rautane annos koskemata.

- Jot et sinä lakkaa ilveilemdstä vartiomiehen
kanssa, voit saadakin rautaisen annoksen.

Räihä kiersi Kuikalle sätkän. Hänen teki mieli sa-
noa vastaan, mutta Kuikan viirusilmissä oli jotain
häikäilemättömän kovaa, jota hän ei ollut niissä
ennen nähnyt.

- Sytytä se samala . . . kiitos vua ! Nyt suat sinu-
tellahhii, mutta iilä neuwo minuva, muista se!

Vangit siirryivät pöydän ympärille sätkiän poltel-
len. Heidän edessään oli ruostunut säilyketölkki, jo-
hon he karistivat ruhkan tupakoistaan. Tunnelma oli
selv?isti ärlynyt, kunnes ovi tempaistiin auki. Sani-
tääri työnfyi huoneeseen varussäkkejä retuuttaen.

- Vuan lähtö tuli pojjaatl Minnoon iha varma,
että nuo pukusäkit kuuluu meile ja niissä olevat vuat-
teet on jiänä riissäämätä.

- Pädsemme varmaankin parempaan sairaalaanl
Se oli Räihän optimistinen toteamus.

- Sitä dlä uso ! Heinätöihi tästä lähetää. Osataaha
myöhhii niittee viitakkeela. Vähä vua niitetää, ja sitte
käywää pientareele makkomaa. . . ja oha sielä mua-
szur'ula t),ttöiähhii. . .

Paavola nousi pöydiistä ja harppasi lähinnä olevan
säkin luokse. Hän tempasi suunarun auki ja pudotti
s?ikin sisällyksen lattialle.

- Sinä sitä et kato ies sen vertoo. . . nosta puku
pöyväle . . . älä, ihmeessä potki puhtaita rtratteita.

- 
Puhtaita vaatteita! tuhahti Paavola ja jatkoi: 

-Ei n?imä irtoa toisistaan potkimatta.
Hän potkaisi vaatemytyn Kuikan jalkoihin.

- 
Elä veikkone potki.. . pölystyyvät. .. ne halva-

tut on repinä takista hihan olokapiätä myöte.
Paavola avasi seuraavan säkin suun. Hän totesi va-

rusteet omikseen. Nekin oli pantu säkkiin sellaise-
naan: veren ja iljanteen liottamina.

- Minnoon ollu ihan varma, että oha ne ies

pesseet meijja puvut. . . vaikka ei oiskaa rässänneet. .

mitä sinä etit taskuistas, Paavola poika ? Onko hyö
sinulta varastana jotahhii?

- Varastettu ! sihahti Paavola.

- Mitä hyö on sulta vienä?

- Kellon!

- Vuan se ois pitänä sinuhhii tietee, että rosmoia
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ja varkaita on ollunna iän kaiken sielä, missä vua on
sotamiehiä. Vaikka ossoo ne sivilitki sen taijjon.
Eipä sen puolee. Minnoon kuullunna Suokankaa Eet-
lalta, että siihe aikaa, ko sielä Suome raja pinnassa
kuluki niitä laukkukauppiaita, ne varasti omat rukka-
sesa, jos vua ei muuta suaneet. Iha totta se onl Ne
puottivat rukkasesa tiele, sitte ne vilikuilivat ympäril-
lee ja tuikkasivat ne kiireelä tohinala taskuusa. Voipha
se olla vua puhettahhii. Mutta nii se Eetla vtra ker-
to. . . sinähhii oisit ruona sen kellos tänne lasarettii.

- Lasarettii ! Eo kai minä sitä voinut saunaan vie-
däl kiivaili Paavola.

- Tdä nyt yks kello soppii vaikka suuhu. Sehhii
on koettu asija: Pistojoela uitii kello suussa.

- Mitä tulee Pistojoen uimisiin, minä tiedän tar-
kalleen, miten se kävi. Minä olin sattumalta siinä
porukassa, joka ui joen ylitse ja tuhosi vanjan rykki-
patterit.

Paavolan ilme oli tiukka ja Kuikka vaistosi hänen
suuttumuksensa:

- Älä veikkone suutu! Mitä sitä joutavaa. Vuan
se sitä vielä puuttus, jos myö t2issä kahinoimal . . .

Paavola huomasi itsekin kiivautensa tarPeettomuu-
den. Hän hym?ihti ja potkaisi vaatenyyttinsä sivum-
malle. Sillä oli kiivastumisesta johtuva anteeksipyyn-
tö kuitattu, eikä siihen enää kiinnitetty huomiota.
Kuikka taas pöyhi jalallaan omia varusteitaan ja oli
pannut jo merkille muutakin:

- Niättäkö työ alusvuatteita missää? Minnoon
meleko varma, että nehhii on evakoitu. Oli mulla myös

hatureuhka ja jonniilaiset sukattii.
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Lähempi tarkastelu osoitti sukkien, alusvaatteiden
ja turkislakkien kadonneen tuntemattoman käden toi-
mesta. Siten selittyi Paavolan kellonkin katoaminen.
Kun tuntematon "varustarkastaja" oli tutkinut van-
kien vaatteita hän tietysti oli löytänyt Paavolan hou-
sujen taskusta sukkanlytin, johon tämä oli kätkenyt
kellonsa saunan eteisessä.

Vankien noutajat saapuivat samana päivänä. Vas-
ta sitten, kun he osoittivat rappujen eteen pysäköidyn
kuorma-auton, vangit suostuivat vetämään ylleen hir-
vittävässä kunnossa olevat varusteensa. Varusho itajiaan
kiroten he työnsivät paljaat jalkansa kuivuuttaan käp-
ristyneihin saappaisiin, joiden sisusta rutisi karheista,
kuivuneen veren jätteistä. Vihdoin he käärivät ma-
horkkansa Kuikan sanomalehteen ia työntyivät yksi-
tellen käytävälle. Kuikka kulki käsipuolena, Paavola
ontuen ja Räihä kainalosauvoihinsa nojaten.

Tuliko Irja vain vaistonsa varaisesti toteamaan
suojattiensa muuttoa, sitä kirjoittaia ei tiedä. Tosi-
asia on se, että vangit törmäsivät käytävällä Irjan
hengästyneeseen olemukseen. Kun vartiomiehet huo-
masivat valkoisiin puetun hoitajattaren, he ryhtyivät
heti antamaan selitystä toimenpiteensä tarkoituksesta.
Irja puhui kersantin kolmioita kantavalle miehelle
katkonaisesti, mutta tiukassa äänilajissa. Sanojensa
vakuudeksi hän osoitti kutakin vankia kädellään,
mikä sai aikaan sen, että kersantti kohautteli olkapäi-
tään, ilmaisten siten avuttomuutensa. Räihä ymmärsi
Irjan puheesta muutamia sanoja: "miksi, pois, hattu".
Hän arvasi keskusteltavan heidän lähdöstään ja puut-
teellisista varusteistaan. Irja ei näyttänyt my<;ikaan

tietävän heidän lähdöstään ja kiivastui puhuessaan
niin, että hän melkein kirkui. Sitten hän peitti kas-
vonsa käsillään perin naisslliseen tapaan. Epätoivoi-
nen ele hämmästytti vartiomiehet sanattomiksi, ja he
kenties pelkiisivät jo ylittäneensä valtuutensa.

Kuikka oli käytävällä olijoista ainoa, joka oli tilan-
teen tasalla:

- Vuan se sitä ois pitänä Irjannii tietee, että soti-
laan elämä on vähä levotonta. Ja oha sitä elämä aika-
na tullu nähtyä jos jonniilaista siätä ... iei se ilta-
lomahhii nyt pitämättä. Eikä näissä kamppeissa ois
erikoisemmi tainu lomille miel tehäkkää . . . sotamie-
hennii ko pitäs olla etustuskunnossa. Vuan antanoo
Irja anteeks, ko mejjän täyfly ottoo sairaala alusvuat-
teet. Minä luulen omien olevan pyykissä. Ja hävishä
tältä Paavola pojalta kellohii. Minä vua sanon Irjalle
näkemii ! Sitte ko sota loppuu, Irja tulloo sinne Suo-
kankaale. Eetla pittää hyvänä ja voinha sitä minähhii...

Kuikka ojensi Irjalle kätensä. Hän puristi sitä voi-
makkaasti ja siirtyi sivuun, salatakseen vetiset silmän-
sä.

Paavola ontui Irjan luokse. Hän kiitti hoitajatartaan
vilpittömän liikuttuneena ja toivotti hänelle hy'vä
jatkoa. Kun Paavola oli siirtynyt sivummalle, tuli
Irja Räihän luokse, koska hänen oli vaikea liikkua
kainalosauvoineen. Irja katsoi Räihää silmiin eikä
halunnutkaan salata kyyneleitään. Hän kysyi:

- Onko teiltä kadonnut vaatteita, kuten Kuikka
vihjaili ?

- No tottaha se on ! Joha tämän näkköö piältiiki
päi, ehätti Kuikka väliin. - Mutta Räihäkin sanoi:

F.\'Y. HOLLMING OY
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KO N E PAJA

YATMISTA]TI}IEI
- koikenloisio rohli- jo

lonkkiloivojo 4000 dwl
sook ko

- ouloloullojo

- hinoojio

- proomujo

- portioveneilö

- vinilureito jo kierio-
ke lo.jo

- lerösrokenleilo, kuten

siltojo, potoluukkujo,
voloisinmoslojo ym.

- söiliöiiö .jo putkistojo

- söhköloulujo loivoihin
jo leol I i su ustorkoitu ks i i n

SUORITAMME:
- loivojen runko-, kone-

jo söhkökorjouksic

- koikenloisio koneistus-
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Kasvonne muistetaan

Kun leukanne on hyvinhoidettu ja sileä, se

antaa Teistä aina edullisen kuvan.

Kasvonne muistetaan !

Siksi - käyttäkää Tekin Rexonaa, ainoaa
partavaahdoketta Suomessa, joka sisältää
bakteereita tappavaa helsaklorofeenia. Silloin
parranajon aiheuttamat pienet naarmut para-
nevat huomaamatta, ja leukanne pysyy tervee-
nä ja hyvinhoidettuna.

Rexonan runsas, pehmittävä vaahto tekee a,ion
mukavaksi, ja leukaone on iltapäivälläkin
sileä. Kokeilkaapa !

a
1
1
a
1

partavaahdoke . rakkrärn

r86

lhukava aio - terue iho

- On, valitettavasti I Lakki, sukat ja alusvaatteet.
Meillä onkin näiden riysyjen alla saiaalan housut ja
paita, kuten Kuikka jo mainitsi.

Kuten itseään puolustaakseen Irja sanoi:

- Minä en osannut aavistaa. . . tulin keittiöltä ja
näin tuon auton. ..

Räihä pani merkille kersantin hermostuneen lii-
kehtimisen:

- Niin, Irja. Minun on kai lähdettävä toisten
mukaan. Se, mitä olette meidän hyväksemme tehnyt
henkilökohtaisesti, siitä haluamme kiittää vilpittömästi.
Kenellekään muulle emme ole kiitollisuudeo velassa
mistään.

Räihä ei ollut liikuttunut tilanteen vaatimalla ta-
valla. Tosiasiassa hän tunsi vdsyttävää halveksuntaa
heihin kohdistetun vääryyden johdosta. Hän näki vain
oman surkean ulkomuotonsa ja häpesi isäntiään ken-
ties juuri Irjan takia. Sen mukainen oli myöskin hänen
hyvästijättönsä:

- Te sanoitte kerran olevanne venäläinen ja kuu-
lutte tänne. Katsokaa nyt minua suomalaisen sukunne
silmin ja todetkaa, olenko minä sotavankina sivisty-
neessä ympäristössä? - Hän ojensi kätensä hyvästel-
Ien Irjaa ja kiittäen huolenpidosta.

- Räihä! sanoi Irja tukahtuneesti.

- Niin.

- Minun nimeni on Huotari. Isäni.. . hän oli
Tampereelta. Kun sota loppuu, teidät palautetaan . . .

jos äitini on Tampereella . . .

- Tava| tavai ! hoputti kersantti.
Irjalla olisi ollut kenties vielä jotain sanottavaa,

mutta hänen lauseensa katkeilivat pidätetystä itkusta.
Hän vain katsoi Räihää, pyör?ihti kannoillaan ja pake-
ni käytävään.

Vangit liikkuivat ulos ja kiipesivät paljaalle auton
lavalle. He olivat masentuneita oman kuvansa edessä.

Kuvan, josta heijastui poljettu ihmisarvo.
Iltamyöhällä he olivat jo kaukana kaupungista pie-

nessä vankileirissä. He oikaisivat itsensä parakin pal-
iaille lavitsalaudoille nälkäisinä, kukin iltarukouksensa
lukien omalla tavallaan. Seuraavana päivänä Räihän
terveyden tila huononi siinä määrin, että hänet oli
kyydittär'ä takaisin sairaalaan, jossa hän makasi kaksi
viikkoa yksinäisessä huoneessa. Hänelle oltiin ystäväl-
lisiä ja hän sai riittävdsti ruokaa. Seuraavan kerran
hän tapasi Kuikan ja Paavolan Kemin rautatieasemal-
la, josta heidän matkansa alkoi kohti vankileiriä ja
uusia vastoinkäymisiä.

Liittäkää lahiaanne
SOTAINVALIDI.ADRESSI

Siten kohotatte vaatimattomankin lahjan
arvon moninketaiseksi

Adresseja saatte pankeista, osuuskassoista,
ki\a- ja paperikaupoista, osastoistamme

kattta maan sekä suoraan meiltä.
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ffiSuuoRAUsKREPPI
-krepottu jo erikoisbitumikytlöstetty vuorouspoperiuutuus, joto jokoisen rokentojon

konnottso töstälöhin köyttöö

ja tallaista
ILYES-VUORAUSKREPPI JOUSTAA

- ss si repeile pingoitettoesso eikö holkeile sei-
.. rtnren eroesso

I LVES-YUORAUSKREPPI MUOTOUTUU

- voikeissokin vuorouskohteisso sujuu työ hel-
posti.

ILYES-VUORAUSKREPPI ON SOPIVAN
TIIVISTÄ

- se estöö ulkokosteuden, sodeveden jo tuuler
pöösyn lömmöneristyskerrokseen. Toisoolto se on
kuitenkin riittövön huokoisto ontookseen seinön
"hengittöö".

se on
TAYARASETOSTUS
ILVES vuorouskrepin peruspoperino

on korkeolootuinen MG-voimopoperi.
Krepottuno sen luluus .io huokoisuus
on todettu ulkovuorousköyttöön eri-
tyisen soveliooksi. Loodultoon jo eri-
koisbitumikyllöstykseltöön vostoovoo
poperio köytetöön myös moo- io
merikoopelien eristyskerroksi
siis kohteisso, ioisso kysytöön erit-
töin suurto eristyskykyö io pitköö
<estoiköö,

Rullon leveys 125 cm - sisöltö 20 m2

llves-vuorouskreppi N:o I (poksu lootu) on eriaomoirto
myös ropottovon tolon roppousolushuopono.

AKIYII
Volkeokoski
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Rajoitetta .ro:(t -- totaalinen tota.
RAJOITET"TU sota on sekä poliittisessa että sotilaalli-
sessa mielessä eräs eniten pohdittuja ongelmia. Suur-
valtojen taholla on sille omistettu suurta huomiota,
koska nykyaikana on jouduttu jatkuvasti kokemaan
rajoitettuja sotia - vieläpä varteenotettavan lukuisia.
Ne kiinnostavat myös pieniä valtioita, sillä sodan vaa-
ra lienee suurvaltojen kesken vähentynyt, mutta se
näyttää pienten valtioiden kohdalla lisääntyneen. On
näet osoittautunut, että on usein haluttu käyttää hy-
väksi rajoitetulle sodalle avautuneita tilaisuuksia.

Piensota ajanåobtaisena ilnziönä.
Maailmansodan jälkeen oltiin yleisesti sitä mieltä,

että tulevaisuuden sodat tulevat olemaan yleismaailmal-
Iisia, mutta tämä päätelmä on näyttäytynyt virheelli-
seksi. Vaara on vaihdellut suursodan uhkasta paikalli-
siin riitapulmiin. Suursotaa ei kuitenkaan ols syttynyt,
mutta paikalliset sodat ovat olleet lukuisia. Arviointi
tuntuisi viittaavan siihen, että maailmansotien aika-
kausi olisi päättymäisillään.

Eräs amerikkalainen puolustusministeri on hil jat-
tain esittänyt luett:lon 18 sodasta vuoden t945 jäl-
keen ja kui,annut picnessä mittakaavassa tavallisin
asein käytyjä hyökkäyssotia. Täten hän on halunnut
osoittaa, että on tarp:ellista ia välttämätöntäkin val-
mistautua to'jumarn tällaiset pienet selkkaukset. Ra-
joitettujen sotatapausten joukosta mainittakoon Ko-
rean sota, Indo-Kiinr, Formoosa, Poh jois-Afrikka,
Su:2, Irak, Libanon, Tiibetti sekä viimeiset Kiinan ja
Intian väliset selkkauks:t. joihin kaikkiin on ollut si-
dottuna runsaasti sotavoimia. Huomionan'oisia ponnis-
teluja on tehty näiden sotien lopettamiseksi. ja kui-
tenkin on leimahtanut yhä uusia piensotia. Ir{erkit
ovat sitä paitsi ajoittain osoittaneet niiden vieläpä r'oi-
r,an lisäytyä.

Rajoitetun .rodan laonteenomaisia piirteitä.
Vetypommin järkyttävän tuhoisat ja suunnattoman

suuret vaikutukset ovat pidättäneet suurvaltoja suur-
sodan aloitteista, koska tuo äärimmäisyysase merkitsisi
uhkaavia seurauksia kaikille osapuolille. Sen sijaan on
vetypommin käytön sijasta hyväksytty piensota, joka
sodan muoto esiintyykin nykyisin etusijilla.

Olisi siis syytä tutkia, mikä on huomionarvoista ja
luonteenomaista rajoitetulle sodalle ilmenemismuotoi-
neen. Uusimmatkaan hai<emistoteokset eivät kuiten-
kaan anna tähän vastausta tai valaistusta.

Missä märin on mahdollista rajoittaa sotaa? Se voi-
daan mm. paikallistaa rajoittamalla tehokkaampien
aseiden käyttöä. Näihin aikoihin saakka on rajoitettua
sotaa käytyä entisin, tavanmukaisin asein, mutta alkaa
olla olemassa mahdollisuus ja :aara, että taktilliset
atomiaseet jonakin päivänä otetaan käyttöön myös ra-
joitetun sodan puitteissa.

Sotia ovat rajoittaneet usein maantieteelliset olosuh-
teet. Mutta voimien käytön laajuutta rajoittavat toisi-
naan myös pakkotilanteet. Siten kävi eslmerkiksi Ve-
näjän - Japanin sodassa, missä yksi ainoa pitkä rau-
tatieyhteys Siperian halki vaikeutti suuren Venäjän
voimien keskitt?imistä ja huoltoa. Koreassa Kiina taas
asetti käytettäväksi maksimivoimansa 

- kaikki, mi-
hin se pystyi tuona ajankohtana, mutta USA kävi sotaa
rajoitetuin voimin. Viimeinen Formoosan selkkaus oli
koe alueellisesti äärimmilleen rajoitetusta toiminnasta,
jolloin pieni saari joutui toisen puolen aseiden maali-
tauluksi, kun taas toinen osapuoli fyytyi pädsaaren var-
tiointiin.

Ydinase ja rajoitettu tota.

Sota on sitäpaitsi ollut maantieteellisesti rajoitettua
riippuen käytettyjen aseiden vaikutuksesta. Tåihän
saakka on paikallisissa selkkauksissa pidetty atomi-
asetta liian voimakkaana välineenä ja harkittu, mihin
sen käyttö voisi johtaa. Ydinaseen käytöstä tulevai-
suudessa, vastaavanlaisissa tilanteissa, ei kuitenkaan
ole mitään varmuutta. Näyttää kyllä olevan ilmeistä,
että myöskin ydinaseita tullaan taisteluissa t^p^amaln.
Eri valtojen tahoilla on neuvotteluissa myös ilmennyt,
että niiden käytössä on atomiaseita ja ettd. niitä tullaan
käyttiimään rajoitetuissakin selkkaul<sissa. Näillä aseil-
la uhkaillaan, jotta peloitettaisiin vastustaiaa hyökkiä-
mästä. Tämän huippuaseen tehokasta käyttämistä suo-
sitellaan määrättJyn rajaan saalika. Eikä liene aivan
mahdotonta rajoittaa atomiasesota taktillisiin puittei-
siin, kunhan molemmin puolin §1d1tään paikalliseen
toimintaan. Ehtona on loppu,ien lopuksi se, että tätä
asetta todellakin käytetii?in yksinomaan sillä alueella,

MAAN S I I RTOKO N E I TA O TRAKTOR E ITA' AUTOJA O MAATA LOUSKON E ITA

SÄHKÖKONEITA JA .TARVIKKEITA 
' 

KOTITALOUSKONEITA O PUUTARHATYÖ-

KALUJA O SIEMENIÄ 
' 

VÄKIREHUJ A JA LANNOITTEITA O TALOUSTAVARAA JNE,

suurllike kautta Suomen

- 27 myyntikonttorio polvelee Teitö nooeosti jo
olon poroslo luolontoo edusloen,
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millä taistellaan. Eri asia on, onko tällainen rajoitus
käytännössä mahdollista.

Ydinaseen käyttöä vastaan on esitetty arveluita varsin-
kin maantieteellisesti paikallisissa selkkauksissa. Tästä
aseen käytöstä seuraisi, niin väitetään, rajoittamatto-
man sodan uhka. Myöskin taktillisen ydinaseen po-
liittisa ja psykologiset vaikutukset voivat olla odotta-
mattoman kauaskantoisia. Toisaalta on selitetty, että
myöskin konekiväärin käyttö voi saada ydinaseen rä-
jiiht?imäåin. Se on jotakin, joka vaikutusvaltaisten mies-
ten olisi syytä muistaa, mutta vielä enemmän niiden,
jotka tahtovat käyttää sotaa omien päämääriensä väli-
neenä.

Ihmisen on onnistunut, järjenvastaisesti kylläkin,
päästä viisautensa avulla siihen, että hän r.oi tuhota
sekä itsensä että muut ,ia hävittää koko planeettansa.
Sota on silloin saavuttanut luonteensa maksimin. Ydin-
ase on täten tehnyt totaalisen sodan entistä r'ähemmän
toivottavaksi.

Amerikka oli vuoteen 1914 saaklia voimakkain val-
tio omistaessaan yksin ydinaseen. Kun Neuvostoliitto
sen jälkeen saavutti kokeineen ja välineineen miltei
rajattoman aseellisen vaikutusvallan, se voi nujertaa
myös vastustajansa, Amerikan. Kansainvälinen jän-
nitys on tämän ruoksi huipentunut ja kaksintaistelu
atomiasein NL:n ja USA:n välillä on tullut mahdolli-
seksi. Länsi on pelännyt hyökkäystä Nl:sta - 5a6ein
kuin NL on pelännyt hyökkäystä lännen taholta. Seu-
raava sota voitaisiin ennustaa totaalisemmaksi kuin
koskaan.

Molemmilla suurilla olisi nyt syytä torjua totaalisen
sodan uhkaavat vaarat, koska uusi ydinasestrategia on
samalla itsemurhastrategiaa. Tieto siitä, että molemmat
suurvallat voivat melkein täydellisesti tuhota toisensa
raskailla atomiaseillaan, näyttäisi luoneen määrätyn ta-
kuun siitä, ettei kukaan ryhryisi totaaliseen sotaan.

Suurvallat eivät ole salanneet sitä, että erikoisaseita
tullaan käytt:imään alusta alkaen, jos laajempaan hyök-
käykseen ryhdytään. Rajoitetu sota USA:n ja NL:n
välillä ei taas olisi ajateltavissa, koska siitä kehittyisi
kaikin ärimmäisyysasein käyty kaksintaistelu. Soiaa,
missä. tahansa se alkaisikin, voidaan pitää rajoitettuna
vain sillä edellytyksellä, että molemmat suuret niin
haluavat. Atomisodan vaara on vähentynyt, kun sen
hirvittävä uhka on luonut maailmaan eräänlaisen tasa-
painon. Mahdollisuus rajoitettuun sotaan on sen sijarn
lisäänrynyt pienempien valtioiden alueilla, joko suur-
valtojen avoimen tai naamioidun tuen turvin, kuten eri
tapauksissa on nähty. Täten ollaan taipuvaisia hyväk-
symään rajoitettu sota hätäratkaisuna. Sitä halutarn pi-
tää siis vain onncttomuutena, välttämättömänä pahana.
Yksilön kiinnostuskin tällöin pienenee, ja häo on vä-
hemmän huolissaan tällaisesta sodasta. Se on ainakin
kadunmiehen katsomus.

Neuuottoliitto jd raioitcttil totd.

Kansojen "r'apautusyrityksiä" tai alueiden ja pikku-
valtioiden vapauttamispyrkimyksiä r'astakkaisen puo-
len leiristä on voitu havaita 'r'uodesta 1945 lähtien.
Sissisotaa ja siirtomaakansannousuja on käyry suurval-
tojen tukemana. Tällaisissa kärjistyneissä olosuhteissa
on selvästi havaittu vierasta vaikutusta. On koottu
voittoja poliittisilla ja puolisotilaallisilla menettelyillä,
uhkalla ja asioihin puuttumisella, epäsuorilla hyökkäyk-
sillä, vapaaehtoisjoukkojen toiminnalla tai sijoittamal-
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la "asiantuntijoita" paikallisille selkkausalueille. Vas-
tapuolen on siten aina ollut pakko ottaa laskelmissaan
huomioon toisen puolen intressit sellaisia yrityksiä
kohtaan, joilla on ollut rajoitetun sodan luonne.

NL on opettanut muulle maailmalle, että sotilaalli-
sen toiminnan edellytykset ovat tärkeää ainesta ulko-
politiikassa. Sotilaallisel yritykset, kuten on nähty
viimeisten vuosikymmenien aikana, eivät ole aseitten
käytössä ylittäneet varovaisuusrajaa ja niiden laajene-
minen on rajoitettu pieniin seikkailuihin. On käytetty
vain tavanomaisia aseita ja selvästi suursodan pelosta.

Täten helposti saatuun menestykseen on sitten tyy-
dytty. Poliittiset arvostelijal ovat nähneet tällaisessa
menetelmässä yrityksen pyrkiä etujen saavuttamiseen
ilman suursotaa. Vastapuolta on vain kulutettu ja hä-
mätty vaihtamalla alinomaa paikkaa, aseita ja taktiik-
kaa.

V alnits rajoitettaun rot.ultt.

Kaikkien suurvaltojen sotilaalliset voimavarat eivät
ole olleet täysin sopivia rajoitettuihin selkkauksiin,
vaan niiden valmius on edcllyttänyt pikemminkin suu-
rempia tapahtumia. Valmistauiuminen myös pienehkö-
jen hyökkäysten varalta on kuitenkin osoittautunut vä-
hintään yhtä tärkeäksi, sillä rajoitetun sodan uhka on
kasvamistaan kasvanut vuodesta 1945 lähtien. On sat-
tunutkin tapauksia, jolloin joku valtio on vaaratta jat-
kanut jossain maailman kolkassa vähempivoimaisen
nakertelua pala palalta kuoleman rajalle saakka. Ilmiös-
tä on vakavasti väitelty ja tutkittu, miten rajoitetun
sodan puhkeamista voitaisiin vastustaa ja miten se voi-
taisiin tarvittaessa voittaa.

Sotia ei ole vielä onnistuttu pyyhkimään olematto-
miin, mutta on tehty paljon työtä sen hyväksi, että
niiden puhkeamiset saataisiin valvonnan alaisiksi. Tur-
vallisuus sotia vastaan edellyttää määrätynlaista val-
miutta. Tositapahtumat ovat kuitenkin jatkuvasti
osoittaneet, ettei valmiutta voida saada äkkiä improvi-
soimalla aikaan. Siihen tarvitaan suunnitelmallista val-
mistelua. On kyllä näyttänyt siltä, että esim. länsi-
maissa ei ole valmistauduttu todennäköisimpienkään
päikallisten sotatapausten varalta.

Rajoitetun sodan käynnille on oleellista, että vasta-

toimenpiteet ovat välittömiä ja varmoja. Nopea vasta-
vaikutus tehokkaine vastahyökkäyksineen on sille ai-
noa torjuntakeino. Tämän edellytyksenä olisi kunnioi-
tusta herättävän strategisen puoluslusmahdin luominen

- poliisitoiminnan perustaminen. Vasta sellainen te-
kisi varmaan lopun rajoitetun sodan vehkeilystä. Ny-

kyään ei ole kuitenkaan tällaista aseistettua kansain-
r'älistä järjestöä, joka voisi ottaa myönteisesti huo-
mioon pienten valtioiden hätähuudot.

USÅ on eräissä tapaul:sissa puutlunut tällaisiin sota-
tapahtumiin, missä on tan'ittu apua. Mutta onko
USA:n puolustus ollut sopiva sellaiseen tehtäväänl
Tärnän maan puolustus oli vielä muutama vuosi sitten.
valioluokan asein kostostr;rtegiarn perustuva. USA
mer.retti tämän ydinaseiden monopolin vain vähän ai-
kaa sitten. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että on
olemasse tietty vaara, jos sotavointi.r kehitetään liian
yksipuolisesti pitäen ainoana rark.risune lukumäärän
korvaamista laadulh. f'ämän vuoksi voinukkaat äänet
alkoivat julistaa, että kansakunnan ei pidä keskittyä
kokonaan yhteen ainoaan asetyyppiin eikä olla val-
miina ainoastaan yhdenlaiseen sotaan. Åmerikan soti-
lasalan asiantuntijat pitivät tarpeellisena org.rnisoida
ja perustaa sotavoimat siten, että ne pysr)'\'ät taistele-
maan menestyksellisesti missä sodassa tahansa ja mil-
loin tahansa sekä että ne voivat puuttua tapahtumiin
siellä, missä vallitsee levoton olotila, vaikkapa r.rjoite-
tun soden muodossa. Tämän teorian lähtökohtana oli
se, että kun Amerikan puolustus on kykenevä rajoitet-
tuun selkkaukseen, se lisää samalla mahdollisuulisiansa
totaalisen sodan käyntiin. On siis kysymys nykyaikai-
sen, hyvin harjoitetun ja liikkuvan puolustusorgani-
saation perustamisesta rajoitettuja sotavoimia silmällä
pitäen. Tämän opin edustajat tahtovat korostaa, että
mitä paremn-rin USÅ on valmistautunut sekä suuriin
että pieniin selkkauksiin, sitä todennäköisempää on,
että sen voimaa ei tarvitsekaan käyttää.

Kuinka on sitten suunniteltava sellainen stateginen
väline, joka pidättäisi sekä rajoitetun että suuren so-
dan juonien punojia? Organisaation pitäisi olla liik-
kuva kaikissa elementeissä: maassa, vedessä ja ilmassa.
Sotavoimat pitäisi voida nopeasti siirtää ilmateitse
maasta maahan, olisi pystyttävä suorittamaan vesiope-
raatioita sekä globaalisia siirtoja ja ennen kaikkea
muodostamaan erittäin liikkuvia maavoimien yksik-
ko,a.

Sotilaallisesti katsottuna on epäviisasta sallia vihol-
lisen valita sodan aika ja paikka. Ellei tätä pystytä
estämään, saadaan tielysti sopeutua toimimaan kai-
kissa ajateltavissa olevissa maantieteellisissä olosuh-
teissa. Kun hyökkäävä puoli valitsee mitä erilaisimpia
toimintasuuntia, tarvitaan joustava organisaatio, jotta
estettäisiin epäedullisesti sijaitsevien pikkuvaltioideo
tuhoutuminen yksi kerrallaan. Tulevaisuudessa voi tul-
la kysymykseen eri kansojen apuvoimien järjestäminen

JUS TUS JÄRJESTÄA KAIKEN
F EN NADA-FI LI|llN uusln elokuva
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keskinäisesti joust;rvaan politiikkaan nojautuvaan yh-
leistoimintaan. (Nato-Varsovan sopimukseen liitlyneet
valtiot.)

P o I i ti i kAa raj oi I e t u,r sa s odasta.

Rajoitetussa sodassa huomataan hyvinkin selvästi,
että sota on politiikan välikappale. Valtiomiesten, po-
liitikkojen tehtävänä on määritellä sodan kohteet, min-
kä puolesta taistellaan sekä sodan käyttöön otcttxvien,
uudenaikaisten aseiden laatu, ym. Suurvalloille ei ole
kuitenkaan mahdollista käyttää hyväkseen kaikkia soti-
laallisia mahdollisuuksia, jotka heidän aseittensa laatu
ja maara sallisi. Sellaista sotaa, jota ei voida käydä
määrättyjä maantieteellisiä kohteita vastaan ja jota ei
voida maantieteellisesti määritellä, voidaan pitää alku-
na yleiseen, suurempaan selkkaukseen. Viime maail-
mansodan jälkeisenä, kriitillisenä vuosikymmenenä
ovatkin poliitikot olleet an'ioimassa monia arkaluon-
toisia tilanteita.

Kun nykyaikaisiin selkkauksiin sekoitetaan ideologi-
sia tekijöitä, maailmanparannustavoitteita ja johtajis-
ton voimakkaita, henkilökohtaisia kunnianhimon il-
mauksia, on poliittisen an'osteli jan vaikea nähdä
alkaneen rajoitetun sod.rn rajaa.

Eräitä kertoja on asetettu tinkimätön raja laajene-
mispyrkimyksille ja halulle "paraotaa 

- ld.htöase-
miaan". Pikkuvaltioiden ei ole tällöin aina ollut pak-
ko taistella yksin. Suurvaltojen intressien mukaiste on
ollut tulla niiden avuksi, joita vastaan on tavalla tai
toisella hyökätry. Kuinka pitkälle sitten suurvalta me-
nee vastuun ottamisessa estääkseen hyökkäyksen pientä
valtiota vastaanT Väliintulon laajuus on tietysti suh-
teellinen sotilaallisiin mahdollisuuksiin ja on siis tiy-
pillinen kannattavuuslaskelma.

Raioitetan rcdan ptykolo gia.

Varsinaista sotilaallista toimintaa edeltää tavallisesti
taloudellinen ja psykologinen painostus, jonka avulla
yritetään saavuttaa voittoja ilman taistelua. Nykyisessä
Ålgeriassa esimerkiksi käydään sotaa kaikin mahdolli-
sin muodoin, mutta ei ole ryhdyt§ kuitenkaan aivan
ilmisotaan.

Myöskin kylmää sotaa voidaan käydä rajoitetusti
paikallisin painopistein, ja se onkin usein erittäin
huolellisesti rajoitettua. Monta kertaa on poliittinen
tavoite saavutettu tarkoin harkitulla propagandapolitii-
kalla. Nykyaikainen sota - los otetaan huomioon
kaikki sen muodot 

- 
voi olla suurempi tai pienempi,

kuuma tai kylmä sota, miten milloinkin yleiseen tilan-
teeseen, tavoitteeseen ja kaavaan sopii.

MUOYITEOS OY
Muovivolomoi nosten erl koislii ke
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KLAAYAI
Joudutteko Tekin loka kuukausi saman vai-
keuden eteen: ilmaaniuu "ylimääräisiä" me-
nola ia maksuia. Miten saoda rahat silti
riittämään seuraavaan iilipäivään saakka?
Kiusallinen pulma, iosta on pöästävä.

Palkka pankkiin-menetelmä tarkoittaa, että
tilipäivänä iätä1te iilillenne sen osan pal-
kasia, ioia ette heti tarvitse iuokseviin me-
noihin. Aina tarpeen tullen nostatte pieniä
eriä lililtänne. Meneteimä tasaa rahankulu-
tuksenne ia kerää "kivuttomasti Teil)e pie-
nen vararahastonkin, esim. laskupäiviä var-
ien.*) Palkka pankkiin on myös iie iavoit-
teiden toteutiamiseen.

suorilloa hyvin monen-* ) Yhdyspankkiin

laisia maksuia.
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KANSA TAI STELI-
lehden avustaiille

KANSA TAISTELI-lehden toimitukselle on ker-
tynyt monipuolinen ja laaja kokoelma kirjoituskil-
pailujen kautta saatuja ja lukuisten avustajien muu-
ten lähettämiä sotakuvauksia. Tästä johtuu, että
monet julkaistaviksi jo hyväksytyt kirjoitukset ovat
jääneet valitettavan kauen odottamaan julkaisuvuo-
roaan. Kaik,ki sisällöltään hyväksyttävät kir,ioitukset
tullaan kuitenkin aikanaan julkaisemaan ja palkit-
semaan, mutta sellaiset, jotka eivät ole julkaisukel-
poisia, siirretään histc.rriallisia tietoja sisältävinä
asi*irjoina sota-arkistoon, mikäli joku ei nimen-
omaan pyydä kir,ioituksensa palauttamista. Toimi-
tus haluaa saattaa tämän kaikkien arvoisten kirjoit-
tajien ja lehtemme avustajien tietoon, jotka var-
maan ovat odottaneet kuvaustensa pikeista painat-
tamista.

Tankoituksena on sitä paitsi vielä lähitulevaisuu-
dessa ilmoittaa arv. avustajille tiihän saakka hyväk-
sytyiksi tulleet kirjoitukset.

JATKOA ED. STVULTA

Eriit palntateAijä.
On esitetty mielipiteitä, että rajoiteftua sotaa on mo-

nista syistä pidettävä nykyaikaisen sodan todennäköi-
simpänä muotona, mutta toisaalta on sanottava, että
totaalinenkaan sota ei ole mahdollisuuksien rejojen
ulkopuolella, koska kaikkiin pikkusotiin sisälsy mah-
dollisuuksia kehittyä totaaliseksi sodaksi. Samoin pie-
nempikin selkkaus voi Iaajentua rajattomaksi sodalisi.
Suursota voi puhjeta jopa jonkin paikallisen selkkruk-
sen odottamattomasta, aivan r'ähäisestäkin taprhiun.rls-
ta, jolloin myös jokin "yltiöpäinen käskijä" r'oi rntr.r
määräyksiä uusien aseiden käyttöön ottamisesta. S:lk-
kaus saattaa puhjeta väärinkäsityksestä, aiheena roi
olla tekosyy tai vallan väärinkäyttö. Heikompi puolikin
saattaa aloittaa ydinasesodan, kun sota on sille kehitty-
nyt sellaiseksi, että on kysymyksessä, ollako olemassa
vai ei. Totaalinen sota on täten siis aina mahdollinen.

Loppatanat.

Sodan laadusta ja muodosta voi vain tulevaisuus
antaa vastauksen. Vuoden 194) jälkeen ei ole uskal-
lettu panna massoia liikkeelle eikä myöskään äärim-
mäisyysaseita, ja sen vuoksi ei ole syttynyt suursotaa.
Sota on useita kertoja lopetettu, ja poliitikot ovat voi-
neet sanoa: Palo on rajoitettu, uhka on sammutettu.
Syystä sanotaankin: Sotaa ei tule, mutta ei myöskään
rauhaa. Jos sota syttly, se on rajoitettua sotaa, mikä on
todennäköisintä ydinaseiden aikakaudella. Kukaan ei
ole voinut toistaiseksi estää paikallisia sotia puhkea-
masta. Koska suurvallat pelkäävä; totaalista sotaa,
aloite§kyiset maat saavat entistä suuremman toiminta-
vapauden. Sodanajatusta ei voida kokonaan poistaa,
mutta sodan voi parhaimmassa tapauksessa raioittaa.

192

Karuikuva
Lentue on palannut valokuvaus- ja kaukotiedus-

telulennolta, ja mukana olleilla on aina paljon kes-
kustelun aiheita saaduista kokernuksista.
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\r. Jokela
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Åulis Saviaho
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Ilmari Lehto
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I\{atti Mikkola
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K-E. Lindeman
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Taloudellisin
kulkuneuvo
kautta aikojen
Kukaan ei voi olla muistamatta satua lentävästä matosta.
Minareettien torneja ja nroskeijoitten kupuja
väistelevien turbaanipäistea vanhan ajan pilottien mieli-
kuvat kiehtovat meitä tämän päivän ihmisiä jatkuvasti.

Jokainen meistä haluaisi onristaa jotain lentävän maton
kaltaista. Kuljemme mielellämme tarujen maailmoissa.

(,q.\
/v-

| ,'
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siitä voitte olla varma

Tarun ja toden ihmeiden välinen ero on usein vain
piirustuskyniin kärjen mittainen. Ne viisaat ja teknilliset
miehet, jotka eivät osanneet piirtää lentäviä mattoja
ja minareetteja, piirsivät harpin, viivottimen
ja terävän kynän avulla ihmeellisiä kuvia.

Näistä kuvista toiset teknilliset ja viisaat miehet
rakensivat koneen, joka nousi kilpailemaan mattojen
kanssa. Tiinään ovat matot jo antaneet periksi ja siirtyneet
takaisin kirjojen lehdille. Ilmatyynyn varassa kulkevat
"kantosiivet" sensijaan ovat valloittaneet uuden liikenhe-
ulomrvuudm, 

-
Ulottuvuuksien valhusta seuraftEn
Shellin taholta herpaantumattomalla mielenkiinnolla.
Öljyalan erikoistuntijat kehittävät
yhä uusia ja parempia polttonesteitä ja
voiteluöljyjä huomispäivän ihmeiden tarpeiksi.

SHELfin laboratorioiden tiedemiehet ovat

:,:;,t'L'
.-:If,'..'

irt
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f kirloittaneet monta kaunista lehteä ilmojen valloituksen

l\ lvhyeen, mutta loistavaan historiaan. SHELLin

f I tiedemiesten käsiala on kaikkialla nähtävissä.

I f SHELL luoGahdollisuuksia huomispäivän historialle.r1rh?i\,* (SHEL[
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"RAUTAINEN ANNOS''

150 vuoita silten aloitti säilykerasia

voitiokulkunsa ymoäri maailman. Ol-

'Jaan a uksi vain soiilaiden, merimies-

ten ia tr,tkimr:smatkailiioitien muo.

naa, ovat säilykkeet länään loka ko

din ruokatalouden apuna, ia pelii-

rasioita avataan maailmassa ioka

päivä milioonittain. Soiilaiden vaati-

_ muksisia syniynyi rr.,okapakkaus palI_)' velee yhtä hyvin meiiä rauhan aikana.

;'.|ll|x, W- Z-b7,§- {W -2.\''aar E-,,fln rtr'


