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sitä isäntämieskaän housuilleen
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kangasta ja sitä jos mikään on
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RAIAN
AITI

I«ERTOO
- Suutari on tuhottu, sanoi isä, kun tuli parin

kilometrin päässä olevasta kaupasta kotiin.

- Mikä on suutari ? huutelivat nuoremmat lap-
set. He eir'ät olleet ennen kuulleet tuota nimitystä,
mutta ei se näyttänyt heidän huolettomuuttaan häi-
ritsevän. Mutta minä, heidän äitinsä, tunsin rinnas-
sani aivan kuin jotain arpeutunutta olisi herännyt
eloon. Siirryin pois pirtistä ja istuuduin mukavasti

Mohdollisuuksien mukoon
osukkoot hevosojoneuvoillo
koille, loilto outokuljetus

siirrettiin siviili-
kokoontumispoi-
edelleen iotkui

keinutuoliin. Aivan kuin filminauhan tavoin kulki
silmieni edessä ajanjakso, jo kauan sitten elettyä
elämää.

Kuinka tyrmistyttävältä tuntuikaan silloin tieto
siitä, että oli lähdettävä evakkotaipaleelle. Varmasti
jokainen äiti, ioka kirjoitti nimeä ja osoitetta las-
tensa lappuihin, tunsi suurta tuskaa, ja kuuma kyy-
nel vieri poskelle, mutta lähdettävä oli, ei auttanut
muu, sillä pimeään yöhön loi valoaan jo palavien
talojen roihu.

Miehet olivat joutuneet lähtemään sinne jonne-
kin, kuka tulilinjalle, kuka minnekin. Kylämme
koulu oli täpösen täynnä väkeä. Odoteltiin autoa,
joka veisi meidät pois turvaan, kohti tuntematon-
ta tulevaisuutta. Siinä oli joukko itkeviä äitejä, lap-
sia ja vanhuksia. Istuin lasteni kanssa siellä eräässä
nurkkauksessa. Luokseni tuli mies, joka oli tuonut
meidät hevosella koululle. Hän puristi lämpimästi
kättäni ja pisti pienen setelin käteeni sanoen:

- Mihin joutunetkaan lastesi kanssa, niin muis-
ta Jumalaa! - Kuinka tuo Iämmittikään sydäntäni.
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Tiukkaan ahdettu linja-auto kuljetti meidät kau-
punkiin, josta matka jatkui junalla "härkävaunuis-
sa" eteenpäin. Parin päivän matkan jälkeen saa-
vuimme Savon maille. Meidät johdatettiin erään
suuren seurojentalon saliin, jossa oli olkia lattialla.
Toistui sama näky kuin siellä kaukana kotoa läh-
tiessä. Taas oli koolla joukko itkeviä ihmisiä. Ky-
län isännät olivat siellä koolla neuvottelemassa, ja
pian matkamme taas jatkui hevosella.

Pakkanen paukkui, oli kylmä ja hitaasti taittui
taival, mutta vihdoin saavuimme talon eteen, josta
tulisi kotimme miten pitkäksi aikaa, sitä
ei kukaan tiennyt. Hyvähän siellä olisi muuten ol-
lut, mutta ikävä valtasi mielen. Ei ole turhaa sa-
nonta: "Kotiseutu kullan kallis".

Talvi kului ja kevät alkoi koittaa. Tuli vihdoin
tietoon myös kauan kaivattu uutinen, että rauha oo
tullul. Jännittyneinä odotettiin, mistä raja tulisi kul-
kemaan ja ketkä pääsevät entisille kotikonnuilieen.
Olimme niitä onnellisia ihmisiä, jotka saimme pala-
ta omaan kotiimme, vaikka näkymät täällä olivar
lohduttomat. Tyhjinä olivat navetat ja kylmenneinii
perunat kellareissa, mutta oltiin sittenkin kotona.
Lastenkin riemu oli rajaton.

Nyt saimme mekin vuorostamme auttaa niitä,
joiden koti oli jäänyt kauas rajan taakse. Saimme
avata kotimme ovet kodittomille.

Mutta kauan ei testänyt, kun jo syttyi Jatkosot:r.
Isä tuli kirkolta kotiin ja sanoi:

- Antoivat nauloja, että saadaan tehdä laatikoi-
ta, jo tulee lähtö. - Kuinka tuo tieto riipaisikaan
sydäntäni. Hyvä Jumala, taasko lähtö?

Elimme viikkoja jännityksen vallassa. Jos jokr"r

lähestyi taloa, tuli heti a.jatus, onko jo lähdettävä.
Kerran aikaisin aamusella olin nuorimman kanssr
pirtissä, kun kuului kova jyrähdys ja rapinaa aitan
katolta. Siellä nukkuneet kaksi tytärtäni saivat täl-
Iaisen herätyksen. Pelosta vavisten ja äitiä huutaen
he juoksivat luokseni. Puristin lapset rintaani vas-
ten ja koetin heitä rauhoittaa, että kaikki oli jo ohi
ja surman linnut kaukana. Pommi oli pudonnut
suolle.

Kerran olivat toiset kauempana heinäpellolla.
Olin lasteni kanssa kotona. Katsahdin ikkunasta
ulos ja näin naapurin emännän tulevan nopein as-

kelin. Heti avattuaan oven hän lausui:

- Kuule, meidän ei tarvitsekaan lähteä ! Meillä
kävi sotilaita, ja he vakuuttivat, että saamme olla
paikoillamme. - Hän oli myynyt jo voita sotilaille,
jonka vuoksi ihmettelin, kuinka hän uskalsi sellais-
ta, jos tulisi sittenkin lähtö.

Kun emäntä oli lähtenyt kotiinsa, päätin minäkin,
että sotilaat saavat tulla meillekin voikaupoille. Pa-

rin tunnin kuluttua saapuikin hermaapukuinen mies
reippain askelin taloomme. En pettynytkään, kun
hän lupasi:

- Kyllä pidämme huolta, että saatte olla rau-
hassa, myykää vain voinne! Ja kaupat tulivat.

Näitä kaikkia muistelin siinä istuessani. Pirtin
puolella ahersivat jo aikuisiksi varttuneet lapset ju-
hannuspuuhissa. Postikin tuli ja sen mukana lehti
"Kansa taisteli - miehet kertovat". Nämä kaksi
sattumaa: "suutari tuhottu" ja lehden saapuminen,
saivat minut menneitten muistojen pariin ja tarttu-
maan kynäänkin.
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Taistelu vi

Syyskuossa 1941 siirrettiin 4.D Karjil,an kannak-
selta Itä-Karjalaan. Tahåt divisioonaan kuuluvana kul-
jetettiin sinne meidänkin erillinen osastomme (32.Ra-
jaj'aäk.K). Saavuimme junalla pienelle rajaseudun ase-

malle, josta matkamme jatkui autoilla Präiisään. Siellä
meidät alistettiin 11.D:lle, joka valmistautui jatka-
maan lännestä käsin hyökkäystä Petroskoihin. Välittö-
mästi saapumisemme jälkeen jatkui matkamme mars-
sien Präiisäjärven idänpuoleiseen maastoon. Majoi-
tuimme sinne jylhään korpeen.

Syyskuun 17. päiväna saimme käskyn lähteä eteen-
päin, ja hyvissä ajoin ennen iltaa komppania saapui
sille määrättyyn tar.oitteeseen. Komppanian päällikkö
antoi tämän jälkeen käskyn I joukkueelle, jota vahvis-
tettiin II joukkueen kahdella ryhmällä, l?ihteä vielä
samana iltana miehittämään jokin järvikannas edessä-
päin. Tämän vahvistetun joukkueen johtajana oli luut-
nantti Suomalainen. Välittömästi käskyn saatuaan osas-
to lähti tehtävää suorittamaan.



vrLJo RTKKONEN Konepistoolimies volppoono voriiopoi-
kolloon suoioovon korven pimennosso

selustassahollisen

Oli sumuiscn kostct syyspäivä, taivas harmaitten
pih'ien peittän-ränä. Eteemme avautui laaja, vetinen
suo, eikä muu auttanut, kuin suoraan vain eteenpäin
chtiäksemme tavoitteeseen ennen pimeän tuloa.

Vähääkään emme aavistaneet, että siellä suon reu-
nassa pensaikon suojassa seurasi vihollispartio kul-
kuamnte. I\{itkä lienevätkään olleet näitten vihollis-
sotilaitten ajatukset? Käsittämätön toimenpide heidän
taholtansa oli kuitenkin se, etteivät he avanneet tulta
meitä r'astaan, r'aikka tilanne heidän kannaltaan oli
mitä parhain. Tämä laiminlyönti oli koituva heille
hyvin kohtalokkaaksi.

Syksyinen ilta pimeni nopeasti, ja ennenkuin ehdim-
r,le suon yli, oli pimeys täydellinen. Suon laidassa oli
vihollisen metsään raivaama huoltotie, ja sen ohessa
kulki myös puhelinjohto, mutta me ylitimme ne sillä
kertar niitä edes huomaamatta.

- Nyt on vihollinen lähellä, sanoi eräs pojista
suon laidassa, sillä tuntuu selr'ästi mahorkan hajur.

Korpi on erinomoinen
lirtfololnen, mutto

m)'ös pelot:o.o
vosrustoio. Jokoisesso

ryteikössö io
pensoosso voi piillä

tuho io kuolemo

Nousimme loivaa mäen rinnettä ylöspäin. Oli mah-
dotonta nähdä enää edellä kulkijaa, vaikka eroa ei
ollut kuin askeleen verran. Mä:r päälle päästyä mei-
däo oli pakko pysähtyä, sillä oli vaikeata täysin pi-
meässä ja lisäksi tuntemattomassa maastossa löytää
tavoitteeseen.

Pienelle alueelle ryhmittäin hajoitettuina kävimme
viettämään yötä. Vartiomiehct vain asetettiin valvo-
maan tun,aliisuuttamme. Nuotiota emme saaneet sy-
tyttää, ja tupakoidessakin oli visusti varottava, ettei-
r'ät tulen raapaisu tai hehkuva tupakka näkyneet.

Syksyinen yö oli kylmä, ja kun lisäksi vaatteet olivat
päivän marssin aikana kostuneet nihkeiksi ja monelta
olivat jalatkin suolla kastuneet, tuli olomme epämu-
kavaksi, muna sitäkin epämiellyttäv,immältä se olisi
tuntunut, jos olisimme tienneet todellisen tilanteen.
Olimme vihollisen selustassa, ja lis?iksi vihollinen oli
tästä täysin tietoinen.

Yön kuluessa pilviverhot katosivat, ja taivaalle syt-
ty'ir'ät tähdet. Tuli vähän valoisampaa. Luutnantti jär-
jesti varmistuksen laajemmalle alueelle, jolloin ryh-
mämme joutui suon laitaan varmistamaan. Mäki, jo-
hon olin'rme joutuneet yöpymään, oli kolmelta taholta
suon ympäröimä sen kiertäessä mäkeä hevosenkeneän
muotoisenr. Siinä kohdassa, mihin ryhmämme joutui,
oli suo parinsaclln metrin lo,yinen, mutta laajentui
itäänpäin huomattavasti. Suon reunalta tältä kohdalta
pistär'än niemekkeen poikki oli joskus kaivettu syvä,
mutta kuiienkin kuiva oja. Siihen asettui ryhmämme

;'i;":iå1' .ll*: J' "n* ol lessa kcrral laan varti ossa

Yö kului rauhallisesti niin pit)<ältä kuin se n-reistri
tuntuikin. Ollessani suorittamassa vartiovuoroani ar-
mun jo alkaessa sarastxa näin suon toisella reunalla
kulkevan joukon miehiä, mutta hämärän vuoksi en
voinut erottaa, olivatxo ne vihollisia vai omia. Joukko
kulki kuitenkin itäänpäin, joten siitä ei meille ollut
vaaraa, vaikka vihohisia olisivat olleetkin. Menkööt,
ajattelin mielessäni.

Päivän valjettua kutsuttiin meidät pois suon lai-
dasta. Luutnantti lähetti nyt kaksi ryhmän vahvuist:r
partiota etsimään järvikannasta, joka oli meidän ta-
voittecmme. Me vapaanl olevat miehet saimme sen

sijaan luvan sytyttää nuotiot, niin että voisimme keit-
tää korviketta ja lZimmitellä nuotioiden loisteessa. Kes-
ken kaiken alkoi takamaastosta kuulua ammuntaa, joka
hetkisen kuluttua kuitenkin lakkasi. An'elimme, että
siellä liikkui joku vihollispartio.
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Luutnantti kiiski meidän ryhmiimme asettaa pari-
vrrtion tuon ammunnan suuntaan. Ryhmänjohtaja,
rajakorpraali Kakko lähti itse ensimmäiseen vuoroon,
ja minä konepistoolimiehenä jouduin hänen mukaansa.

Katsellessamme eteemme avautuvaa maastoa huo-
masimme suoraan edessämme suon reunassa kulkevan
huoltotien. Mentyämme lähemmin tutkimaan tietä
näimme nyt tien sivussa olevan puhelinjohdon. Korp-
raali Kakko katkaisi johdon heti kahdesta kohtaa ja
keräsi väliltä pätkän pois. Samalla huomasimme, kuin-
ka jonkin matkan päässä tie kääntyi menemään suon
1'li. Suolle oli asetettu pitkospuut. Palasimme vartiopai-
kallemme, joka oli tien tuntumassa. Sillä kohdalla oli
mäen rinteessä sopiva kumpare, joten vartiopaikas-
tamme oli kerrassaan h1'r,ä näkyväisyys. Sovimme ryh-
mänjohtajan kanssa, etiä annamm.' uihollir.n kuli<ea
ohitsemme ja sitten vasta avaamme sitä vastaan tulen.

Maassa matalana rnaaten tuijotimme valppaina etu-
nlaastoa. Kauan ei meidin tan'innutkaan odottaa, kun
tiheiköstä tuli esille kolme miestä muutaman metrin
etäisyydellä toisistaan ja aseet kainalossa. Siis tunnus-
telijoita! Nämä kulkivat varovasti katse etumaastoa
tarkkaillen, mutta keksimättä meitä. Noin l1-20
metriä näiden jäljessä alkoi tiheiköstä sitten lappaa
miehiä tiuhassa jonossa. Jännityksestä vavisten laskin
tulijoita: kymmenen, keksikymmentä, neljäkymmentä,
ja aina vain tuli lisää. Etupää oli ehtinyt jo hyvän
rnatkaa ohitsemme, ja kaikki näytti menevän suunni-
telmien mukaln, mutta sitten kajahti ryhmänjohtajan
ampuma laukaus katkaisten hiljaisuuden.

Viholliset olivat tullessaan kelanneet myös tapsia ja
ehtiessään katkaisukohdalle pysähtyivät sitä ihmettele-
mään. Silloin rivistössä kulkeva upseeri myös pysähtyi
ja levitti kätensä pysähtymismerkiksi. Kun hän samas-
sa käänryi katsomaan mäelle päin, hän keksi meidät
ja kohotti ,Lseensa ampuakseeo. Ryhmänjohtaja, joka
oli koko ajan seurannut tilannetta, ehti kuitenkin
ensin, ja vihollisupseeri llyhistyi kasaan.

Minä olin koko ajan tuijottanut vain tiheikön reu-
naan laskien tulijoita, kunnes ryhmänjohtajan ampu-
ma laukaus herätti minutkin toimintaan. Samassa pai-
noin konepistoolini liipaisinta ja pä2istin pitkän sar-
jan kohti vihollisrivistöä, jonka kaikki miehet heti
heittäytyivät maahan.

Vihollinen ei antautunut vapaaehtoisesti maalitau-
Itrksi, \-aan tointui nopasti yllätyksestä, ja nyt
sairlme mekin vastaamme valtavan tuliryöpyn. Minä
puolestani annoin myös konepistoolini pärrätä.

Mikä kuhina lieneekään syntynyt nuotioiden äärel-
lä, kun taistelu alkoi ? Vaan eipä kauan kestänyt, kun
miehet jo olivat asemissa, ja nyt alkoi taistelu toden
teolla. Vihollinen koetti epätoivoisesti etsiä edes r,ä-
häistä suojaa maastosta, sillä sen asema ei ollut kehut-
tava. Paine meidän vartiopaikkaamme kohtaan hel-
pottui huomattavasti heti, kun muut miehemme eh-
tivät mukaan taisteluun ja vihollisen huomio ha-
jautui koko joukkueemme osalle.

Kiihkeänä jatkui nyt taistelu, jossa konetuliaseet
puolin ja toisin takoivat yhtä mittaa. Kuinka kauan
tätä kesti, sitä ei taistelun tuoksinassa ehtinyt huomata,
mutta r'ähin erin alkoi amnrunta Iaimeta ja loppui
vihdoin kokonaan. Vihollincn ei enää vastannut tu-
leen. Olivatko kaikki viholliset kaatuneet? Siellä ne
makasivat pitkin suon reunaa, ja paljon niitä näytti
siinä olevan. Omat tappiot olivat tässä taistelussa: I
kaatunut ja 2 haavoittunutta.

Taistclu oli päättynyt, mutta n)'t vasta meille alkoi
selvitä totuus tilanteesta, että olinrme vihollisen selus-

tassa. Vaikka käyty taistelu olikin päättynyt meille
selviän voittoon, ei tilanne vielä ollut suinkaan selvä.

Vihollisen vlstatoimenpitect olivat mahdollisie, ia'
kun prtruunatkir.r olivat taistelussa kulunect melko
vähiin, oli selvää, ettemme pvstyisi tor.iumaan vihol-
lisen uutta hyökkiiysyritystä. Tämän vuoksi johtajam-
me teki rrtkaisun ja antoi käskyn lähtei vetäytymään
takaisin. Toinen ticclustelupartio prlasi satnalla, kun
joukkue lähti perääntymiiän, tltukanlnsl yksi vanki.
Alikers.rntti Himnrlsen joht.rma partio joutui sitä vas-

toin peräänt1'r-ien vihollisos.rstojen puristukseen. Par-
tio meni haj.rlle. i.r miehet palasir-at r'ähin erin, pari
miestä r'asta seuraavana päir'änä, jännittär'ien seikkai-
lujen jälkeen.

Ylittäessämme suota edellisen päivän tulojälkiä seu-
raten hevosenkengän muotoisen suon toiselle laidalle
niimme, kuinka suon keskikohdalla kulki ryhmän ver-
ran vihollisia. Nämäkin olivat poistumassa äskeiseltä
taistelukentältä. Kaikki viholliset eivät siis olleetkaan
kaatuneet, vaan nämä olivat, nähtyään taistelun toivot-
tomaksi, tekeytyneet kuolleiksi, ja se toimenpide koi-
tuikin heille pelastukseksi. Tilanne oli siis vähän koo-
millinen, kun molemmat osapuolet olivat samalla suol-
la kulkemassa pois taistelukentältä eikä kummallakaan
ollut halua ahdistella toistaan.

Vangin kuulustelu selvitti tä1'sin tilanteen. Koko-
nainen vihollispataljoona oli ollut täällä korvessa var-
mistamassa, ja tänä aemuna oii aloitettu perän§mi-
nen. Oliko tuon "perääntvnrisoperaation" siis aiheut-
tanut osastornme tunkeutuminen vihollisen selustaan ?

Todennäköisesti, sillä varsinaista taistelutoimintaa ei
rintamalla vielä ollut, r'aao ratkaisua tavoittava hyök-
käys aloitettiin vasta kaksi päivää myöhemmin. Vanki
kertoi myös, kuinka heidän partionsa oli illalla suon
reunassa seurannut meidän kulkuamme, ja hän tiesi
mainita, että meitä oli ollut 52 miestä.

Joukkueemme asema tässä tilanteessa oli ollut siksi
vaarallinen, että se olisi voinut käydä meille kohtalok-
kaaksi. Vain eräät vihollisen tekemät virheet ja lai-
minlyönnit muuttivat tilanteen meille myönteiseksi.
Se ammunta, joka oli kuulunut takamaastosta ja joka
varsinaisesti, kuten kerrottu, lienee aiheultanut meidän
pelastuksemme, johtui vihollisen tulesta luoksemme
lähetettyjä muonan kantajia vastaan.
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lZf,..at ri maalattu matkustajavaunu oli seisonut
jo kolme vuorokautta ratapihan viimeisellä raiteel-
la. Sota vyöryi katkeamattomana jonona ensimmäi-
sillä raiteilla, joten viimeinen raide oli sivussa
maailman suurista tapahtumista ja siten tarpeetto-
mana hylätty. Se oli sopivin kaistale kaukaisen Vo-
logdan ratapihasta suomalaisten sotavankien käy-
tettäväksi. Auringonlaskun puolella oli kappale tie-
tä ja luonnontilassa olevaa vihreätä peltoa. Vastak-
kaisella puolella eleli ihminen arkikiireissään iloise-
na, itkevänä, tai muuten vain - tyhjin katsein. Hän
ei pannut merkille kolmea silmäparia, jotka seura-
sivat tapahtumia vaunun Iikaisen ikkunaruudun ta-
kaa - tuskin huomasi vaunuakaan vihreätä pelto-
tilkkua vasten.

Vangit saivat Kemistä lähtiessään eväitä, mutta
heille ei annettu tietoa siitä, kuinka moneksi päiväk-
si tai viikoksi niiden oli riitettävä. Sen tähden he
eivät uskaltaneet syödä säännöllisesti kuin pienen
lohkaisun leipää kaksi kertaa päivässä. Åjoittaisct

katkeruuden puuskat vapisuttivat tämän vuoksi hei-
dän hermojensa kestokykyä. He olivat katkeria ja
kateellisia jokaiselle näkemälleen hitaalle tai kii-
reiselle askeleelle ratapihan vaiheilla. Kun naiset,
vanhukset ja lapset tulivat tarpeelleen heidän vau-
nunsa suoiaan, he käänsivät päänsä pois. Mutta
päivien kuluessa he olivat kateellisia ihmisille, jot-
ka saattoivat kyykähtää tuolla vapaan taivaan alla.
Ihmisillä oli vain häveliäisyyden pelko teostaan,
mutta sen vangitkin olisivat kestäneet.

Jokainen tunti hikoiluttavan kuumassa vaunussa
oli kuin ihmiselämä. Yöt olivat viileitä, ja puinen
penkki painoi ihon alla pullistuvia luita. Unettomi-
na hetkinä he saattoivat nousta istualleen, huokua
hengitystä vaunun ikkunalasiin ja nuolla siten syn-
tyneen huurun. Kuin itseään pettäen he näpistivät
eväistään hyppysellisen kuorittuja kaurasuurimoita
ja kostuttivat kieltään raa'assa kukkasiemenöljyssä.

Aamun sarastaessa Räihä nousi istualleen. Hä-
nellä ei ollut mitään tekemistä eikä yhtään järjellis-
tä ajatusta. Likaisen ikkunalasin takana oli sama
maisema kuin eilenkin. Samaa penkkiä hän oli pi-
tänyt omistuksessaan siitä lähtien, kun he Kemissä
kompuroivat vaunuunsa. Samalta paikalta _hän oli
nähnyt monia sivuraiteita Muurmannin radan var-
rella. Hän oli vielä silloin jaksanut seurata mielen-
kiinnolla inhimillisen elämän menoa toppatakkise-
na, huivipäisenä ja vinkkelitossut jalassa. Hän oli
nähnyt ttön ia vanhuuden runtelemia, kuhmuisia
käsiä, jotka nöyrinä ojensivat kaiken kokoisia pelti-
astioita kohti sotilaiden armeliaisuutta eineen toi-
vossa. Hän oli katsellut rämettyneitä peltoja ja kos-
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kematonta korpea ja siellä täällä näkyviä r,esistön
ympäröimän kukkulan laella olevia rauhallisia kl'-
liä. Hän ihmetteli rappeutuneiden vankileirien ole-
massaoloa ratapenkereiden jatkeena. Okaiset piikki-
langat olivat jo ammoin katkeilleet maata vasten,
ja vuosikymmenien patina oli jättänyt lahonneea
jälkensä vartiotorneihin. Räihä näki omin silmin
parakkien iätteitä, jotka oman aikansa orjuus oli
jättänyt jälkeensä inhimillisen työn ja toimen ni-
missä. Mutta rautatie Kemistä Arkangeliin oli val-
mis. Jäljistä päätellen se oli rakennettu aseilla uhe-
ten, ja siten sitä täyryi myös suojella asevoimin.

Mutta Vologdan asemalla oli auringonnousu sa-

manlainen kuin Muurmanskissakin. Auringonsäteet
vain heijastuivat tummiin nurkkapieliin ovensuussr.

Kuikka näki ensimmäisenä, miten peltotilkun
takaa, pitkin mukulakivitietä, Iähestyi musta um-
piauto:

- Vuan tuli lähtö autokyytii. Alkakeeha vua
koota matkatevaroitanne. Näilä pileteilä ei ennää
ajetakkaa Venäiä rautateilä. . .tuo auto on takkuu!r
meitä varte. Oiskoo noila vettä ies tipe vertoo. . . j'

Mitäs tuumoot Paavola, jos evväät sullottrs sam-

maa nyyttii ? Vuan voisitha sinä ottoo sen huostias.
Auto pysähtyi ratapenkereen 't'iereen. Scn uunle'

nista ilmestyi kuljettaja ja kaksi vartiomiestä pr[-
jastetuin asein. Räihä ja Paavola vilkaisivat Kuikan
osoittamaan suuntaan, todetakseen tosiasian. Toi'
mettomuus, nälkä ja jano kiirehtivät heidän valmis'
teluitaan. Mitään sanomatta he nostivat eväslaatik-
konsa Paavolan lähettyville hänen sulloessaan eväät
omaan laatikkoonsa. Räihä otti kainalosauvansa ia

alkoi heiluttaa itseään ovelle.

- Tavai, tavai. Uulitsa, tavai !

- Terve vua kampraatit. ..tullaa, tullaaha myöl
Eläkä ojentele sitä rooninkias! Ei myö karata vau-
nuu takasi.

Vangit haukkoivat raitista ilmaa. Kuikka rehvas-

teli onassa surkeudessaan. Hän työnsi ainoan kI'
tensä taskuun, pullisteli rintaansa ia tokaisi:

-- \rgln jo sitä ossoo tuo sosialistine kesähhii
olla kaunis. Jos tuo halavio ei oientelis tuota roo'
ninkiasa, ois ihan ko Suokankaala.

Räihä lähestyi vartiomiestä. Sopivan matkan pääs-

tä hän sanoi:

- Jiesli uvas voda (: onko teillä vettä) ?

Räihä tosin ei ymmärtänyt kaikkea, mitä r'artio-
mies sanoi, mutta hän käsitti kuitenkin, että luvat-
tiin vettä heti, kun ollaan perillä.

Paavola laski kantamuksensa maahan ja aikoi is-

tuutua, mutta vartiomies esti sen. Hän oli erittäin
valppaan näköinen paliastettuine aseineen-. Hänen
toviiinsa tutkivat vaunuo huolellisesti ase kourassa.

Kun he palasivat tyhiin toimin, saivat vangit kehoi-
tuksen siirtyä autoon.

Räihä aikoi edetä rataPenkereeltä suoraan ojan
yli tielle, mutta iostain syystä hänen toinen kaina-
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Iosauvansa lipsahti. Hän kaatui suulleen, kierien
siitä ojaan. Hän tunsi selässään tuskaisen vihlaisun,
ennenkuin lysähti ratapenkereeseen. Vartiomiehet
nostivat Räihän jaloilleen ja puoliksi kantaen raaha-
sivat hänet auton peräoven eteen.

Hämmästyneinä r,angit totesivat auton Iastatuksi
molottavilla ihmisillä. He olivat laihoja, kasvoiltaan
vahankeltaisia ja puettuina hin'ittär'iin ryysyihin.
Räihä yritti vaistomaisesti perääntyä haisevien oli-
oiden lähettyviltä, mutta hänet sullottiin autoon
lievää r,äkivaltaa käyttäen. Tilaa oli autossa enäi
tuskin Räihälle, eikä hänellä ollut mahdollisuutta
nousta lattialta. Varovasti ponnistaen hän srri itsen-
sä istualleen. Kuikka ja Paavola ajautuivat hänen
kipeän koipensa päälle.

Vanki, joka oli lähinnä Paavolan er,äslaatikkoa,
yritti siepata siitä päällimmäisen käärön. Se oli jo
hänen kädessään, ennenkuin Paavola tajusi tarkoi-
tuksen. Semassa hän löi lyhyeltä etäisyydeltä käm-
mensyrjällään 'r,angin käsivarteen niin rajusti, että
käärö putosi takaisin laatikkoon ja lanki voihkaisi.

- Murruukaa elå anna.. .hulinaks vua pojat! Jo
on porukkaa jour.uttu. . .

Venäläisten keskuudessa kävi kohahdus. He hais-
toivat laatikosta uhoavan leir'än hajun, mutta il-
meisesti Paavolan rohkea sivallus ja p:iiillekarkaar'.r
katse taltutti heidän mielitekonsa. Nälkäisen kiilto
silmissään he molottivat yhteen ääneen, ja lähinnä
olevat näyttir'ät kämmensyrjäänsä ilmaistakseen, mi-
ten pienen p.rl-rn he hlluavrtt toverien leipäri.

- Tri::l ette kostu, kirahti Pal'ola ja veti lalti-
kon tiivii:r:-rin j.rlkojlan \'trsten.

- Sin:.root RIihä sielä etumrisena. Turpii vua,
jos y'ri;täiirät. Suomal.rine sotilas pittää rautase an-
noksesr prha päir'ä r'arale. Se teijännii pitäs tie-
tee, senki rutrleetl

Vangit vastasivat Kuikan ärhentelyyn kiivaasti
molottaen, mutta sanoja ei ymmärretty puolin eikä
toisin. Vain äInenpainot osoittivat sanasodan kii-
vautta.

- Kitane kiini!... minnoon iha varma, että niä
onnii käpykaartilaisii. Oha näilä jollahi vielä sinel-
litki.

Vangit ymr:-rärsir'ät sanrn "sinelli". Se antoi heil-
le kuin uutta uskoa nälän pitimiksi. He muuttivat-
kin taktiikkaansa mairittelevrksi ir lähimmät hoki-
vlt:

- Da, dra. Sinelli, sold.rrt. sold;rrt. Pum, pum.
Luullen suomrlaisten loukkaantuvan ampumi-

sesta he yht'äkkia osoittir'.rt leipälaatikon omistajaa
ja käsillään viittoen kertoivat vankinaolostcan, kos-
ka eivät halunneet pum-pum suomalaisi:r.

- Vuan se sitä onnii pitkä vale. Minnoon iha
varma, että sullahii on ollunna hätä housussas. Ei
muka halunnu ampuu . . . Vuan se onnii oikea ka-

pitalisti. Leipee et sua murruukaa.
Auto heittelehti kuoppaisella tiellä, ja jol:ainen

heilahdus uhosi lialle. Vuorosanoia ei enää vaih-
dettu, mutta venäläiset supisivat salaperäisen näköi'
sinä keskenään.

Åuton perlovi ar.attiin ulkoapäin. Vangit pur-
kautuivat autosta vartijoiden hoputuksen saattami-
na. Kuikka, Räihä ja Paavola vetäytyivät sivuurr
vankien laumasta. Paavolan kainalossa oli eväslaa-



tikko, ja hänen ilmeensä kertoi pääirävää omistus.
oikeutta. Kuikka tiirasi näennäisesti huolettoman
näköisenä jvker'ä:ekoisen muurin ympäröimää as-
falttipihra. Hänen katseensa pysähtyi pihan perälle,
,jossr oli rosoisista lankuista tehty seinämä vasten
r:ruurir. Siitä lähtien piha vietti rakennukseen päiu,
j.r sen keskikohdalla oli ikäin kuin laskuoj;r, jolir
pääi)'i likxkaivoon:

- \,ruan tuo sitä onnii ovela konsti. . . kahtokee-
h.r pojat, jos tästä ampuu, nii kuulat ei kimpoele
tiiliseinästä. Ne vua tussahtaa lankusta läp ja litis-
tr') tiiliseinee \,aste. . . uskokee vua pojjarrt, m1,ö
ollaahhii linnassa. Tiä on iha seler,ä r,ankila. Tiili-
muurit ja kaekki . . .

Rautaportti sul jettiin paksulla kangella pihan
puolelta ja vangit komennettiin jonoon, joka alkoi
hiljalleen valua rakennuksen uumeniin. Miehet jou-
tuivet eräänlaiseen vastaanotto-osastoon, jossa r.al-
koisiin puettLr nainen tarkasti heidän tasku:rsa ja
merkitsi henkilötiedot papereihinsa.

- Vuan kuuleha, tier.uski, sulle on käynä jon-
niilaine erre)'s . . . m1'ö ei nimittäi kuuluta trihä tal-
Ioo. Sen tähe r.irinnoon aj.rtellunn.r esittee mitä iy'r-
k imn-rän vastrl.rusee.

- Fin, daa?

- No, r,inskihä tietennii . . . \.re
tealriset millo suomee puhun.rT

- Jo ni ponimai !

- No, jos kerra et ymmärrä, ni
tur perevotsikan - tulkin.

on\o ne r ilis-

voiha sitä kuh-

- Nietu perevozik, niitzevoo nie:u.

- Sotamies Kuikka, saanko kysyä, kenelle esi-
tätte vastalauseenne? irvisteli Räihä.

Tyttö kuunteli itsevarman näköisenä Kuikan seli-
tystä. Hän kohautti olkapäitään keskustelun hyö-
dyttömyyden merkiksi.

- Elä lekute olkrrpäetäs. . . jos sanar.rnii ossoot,

ni nyt on puhuttava. Myö ollaahhii suomalaesia
sotavankeja, eikä minu mielestä kuuluta tänne.
Sitäpaitsi Irja sanohhii sielä Iasareetissa nir.neom-
maa, että meijät viijjää sotavankileirille. Täähä on,
kuule tyttö, iha ilmiä linna. . . myö ei olla rosvojr
eikä r'arkaeta . . . tule sinä Räihä r'uatimaa tulkkii.
Ossootha sinä ies muutaman sanan . . .

- Hän sanoi äsken, ettei ole tulkkia, vastasl
Räihä.

- Tiijji näihe sanomisia. . .

Vankien oli riisuuduttava ilkosen alastomiksi
syöpäläistarkastusta varten. Tiiliseinäinen huone oli
kostean koleahko, joten aliravitut vangit hytisivät
kylmää tuntien seinien vierustoilla. Suomalaiset oli-
vat painautuneet omalle seinustalleen. Kuin alas-
tomuuttaan häveten he seisoivat lähekkäin puolit-
tain seinään kääntyneinä. Sitten vartijat komensivat
heidät huoneen seinustalle, jonne oli kyhätty pie-
niä, yhden hengen koppeja. Ne olivat jo ajan pati-
noimia. Vaikka lautojen alkuperäinen pintr oli sa-

hauksesta johtuen kovin rosoinen, oli selr,ästi näh-
tävissä sileä pinta niissä kohdin, jotka olivat alin-
omaa koskettaneet ihmisen ihoa.

Kun Paar.olalle osoitettiin oma koppinsa, hän
kahmaisi eväslaatikon lattialta ja painui ovesta si-
sään. Or-en edessä oleva lattiatila ei riittänyt eväs-
laatikolle ja Paavolan paljaille jaloille. Niinpä hän
laski kantamuksensa penkille ,ia jäi itse seisomaan
laudan sileään paikkaan nojeten.

Kuikka piti ääntä omassa kopissaan:

- Paleltaa, työ s----nan koirat... antakee ies

lakana harteile.

- Sinua ei kukaan kuule, huikkasi Räihä.

- Jor vaatteita ei anneta, hajotan tämän kopin...
oispa ies toine koura tuossa olkapiässä kiinni . . .

Räihä ei voinut painautua polviansa vasten läm-
pimänsä ylläpitämiseksi, koska kopin ovilaudat hi-
poivat hänen silmäripsiään. Hän yritti hieroa iho-
aan, mutta kyynärpäät koskettivat lautaseinään, io-
ka oli siltä kohdin sileä. Hänen selkänsä oli kovin
arka, ja hän oli tuntenut kipua kaatumisesta läh-
tien. Sitä lievittääkseen hän yritti seisoa loukos-
saan, mutta ten'e jalka väsyi ruumiin painon alla
ja siten vain lisäsi selän särkyä. Hänen paljas jal-
kansa oli kylmänarka sementtilattialla ja toinetr
riippui hyödyttömänä terveen vieressä, polvesta
koukistuneena. Se oli sairaalassa kuivunut siihen
asentoon. Istuessaan penkillä Räihä ei voinut
nostaa tervettä jalkaansa lattian pinnasta, koska
sileät ovilaudat olivat hänen polvissaan kiinni.

ies lakanoo harteile. Ovi auki, tai tullae
läP.

Kuinka kauan he saivat olla ahtaissa kopeissaen,
sitä he eir,ät tienneet. Heillähän ei ollut tuntumaa
aikaan. Rautatieasemalla heillä oli tilaisuus katsoa
aurinkoon. Kun sitä ei näkynyi, oli keskipäivä.
Aamusäteet tulivat heidän luokseen Kuikan ia Paa-
volan puoleisista ikkunoista. Iltasäteet sieltä, missä

oli Räihä kanalosauvoineen.
Koppien ovet avattiin ja heidän syliinsä heitet-

tiin kuun-rat ryysykääröt. He pukivat ne ylleen ja
tunsivat ihanan raukeuden ruumiissaan.

Kuikka huomasi tarkoituksen r,älittömästi aseel-
la osoittelun jälkeen:
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- Vuan niijjen tarkotus on ryöstee evväät, minn-
oon iha vanna siitä. Muussa tappauksessa myö ei
jouvuttas samn'raa koppii näihe rutaleihe kansa.
Sinä Paavola jiat iha viimeiseks. Myö ollaannii
Räihä poja kansa parrikaatina... jiä vua iha vii-
miseks.

Venäläiset olivat halukkaita menemään ainoaan
koppiin, .joka oli tarkoitettu kenties kuudelle tai
seitsemälle vangille. Heitä oli suomalaiset mukaan-
luettuna kaksitoista, ja siksi he ;'outuivat sulloutu-
maan toisiaan vasten kylki kyljessä kiinni. Räihii
oli ensimmäisenä lähellä ovensuuta. Hänen välit-
tömässä läheisyydessään oli Kuikka ja viimeisenä,
selkä ovilautoja vasten, Paavola.

- Koettakaa mennä eteenpäin sen verran, että
saan käteni vapaaksi, antoi Paavola ohjeitaan.

- Vuan missäs ne evväät on ?

- Lattialla jaloissani. . . pääsen tuskin liikah-
tamaan. Räihä, koeta siirtyä hivenen vasemmalle,
sen romuluisen eteen.

Räihä yritti parhaansa mukaan totella Paar,olan
neuvoja, mutta hän ei päässyt kainalosauvoineen
liikahtamaankaan. Venäläiset puristivat heitä trrhal-
laan yhd ahtaammalle.

Suunnitelma oli venäläisilläkin. Parhaassa kun-
nossa oleva, romuluinen mies oli jäänyt ovensuun
tuntumaan. Hän oli sen näköinen, kuin tehtävä olisi
annettu hänelle.

Vangit alkoivat vaatia leipää Paavolan jaloissa
olevasta laatikosta. He vaativat kiihkeästi, hillittö-
män nälän murjomalla kiihkolla. Heidän silmis-
sään paloi nälkäisen häikäilemätön röyhkeys: villi,
mutta kuitenkin eloton kiilto. Mutta Paavolan ilme
oli rauhallinen. Näytti, kuin ei leivän pyytäjiä oli-
sikaan hänen lähettyvillään. Yangitkin huomasivat
sen, ja heidän metelöintinsä lisääntyi. Luulivatko
he Paavolan rauhallisuutta peloksi ? Eräät taempan.r
olevat vangit nostivat kätensä ylös saadakseen näyt-
taa. Paavolalle, miten pienen palan he itsekukin
tahtovat LEIPÄÄ.

Rornuluinen vanki heittäytyi ensimmäisenä Räi-
hän ja venäläisen vangin väliin päästäkseen kä-
siksi Ieipälaatikkoon. Hänen ollessaan puolittain
kyykkyasennossa Paavola iski polvensa vasten hä-
nen ikeniään. Mies kohosi näkyvästi ylöspäin ja pu-
tosi siitä lattialle rähmälleen. Toisten auttamana
hän pääsi jaloilleen.

Vangin hyökätessä menetti Räihä tasapainonsa.

Joku potkaisi tiimellyksessä hänen jalkaansa. Sii-
hen koski niin, että Räihän silmissä musteni. Het-
ken kon-rpuroituaan hän sai otteen kainalosauvas-
taao ja. siten tuetuksi itsensä. Avuttomuutensa il-
mauksena Räihä huusi ja kiroili:

- Ovi aukii . . . avatkaa oviii. He ryöstävät
eväämme!

Kun venäläiset totesivat toverinsa kohtalon, hei-
dän huutonsa voimistui ja paine vain lisääntyi oven-
suussa.
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ies toista kättä . . . pane vua turpii I

Paavola seisoi rauhallisena selkä ovea vasten.
Kun seuraava mies yritti painautua eväslaatikon
läheisyyteen, Paavola löi. Hän löi pehmeästi ya

harkitusti. Välimatka hyökkääjiin oli lyhyt, ja siksi
hänen oli lyötävä lyhyin iskuin. Mutta jokainen is-

ku oli terär,ä ja kehittynyt. Kun mies ei kestän1 t
Paavolan ryöppyä ja hän alkoi lyyhistyä, osittain
suoiatakseen kasvojaan, Paavola sivalsi kämmenen-
syrjänsä venä1äisen niskaan. Samanaikaisesti yritti
lähinnä Paavolaa oleva vanki tarrf,utua hänen kurk-
kuunsa, mutta Plavola si;oitti nvrkkinsä alhaalta-
päin miehen käsivarteen. Venäläiset huusivat ja

huitoivat käsillään. Hajanaisia iskuia ylti Paavo-

laankin, mutta ne olivat enemmän kurkottavia ja

siten tehottomia. Hälinän aikana oli kuitenkin eräs

vanki päässyt laatikon läheisyyteen. Paavola huo-
masi sän, ja hän polkaisi jalkansa miehen käsi-
varrelle. Vanki älähti surkeasti, mutta seuraava yrit-
td:jd sai otteen laatikosia. Siinä päällimmäisenä ollut
leipäkäärö joutui vangin käsiin. Hän sujautti sen

peiemmälle, tovereittensa ialkoihin. He.tappelivat
iiitä keskenään. Kun Paavola huomasi vastarin-
tansa turhaksi, hän pudottautui kyykkyasentoon ir
sai kokonaisen leir'än käsiinsä. Voimansa jännittäen

hän ponnistautui suoraksi ja sujautti leivän selkän-

sä taäkse, ovea vasten. Painautuen seinää vasten.

samalla potkien vointinsa mukaan, hän .pvstyi säi-

lyttämään leivän omistuksessaan. Laatikko lyU.l-
nettiin nopeasti, r'enäläiset tappelivat sen sisällyk-
sestä keskenään.

- Ovi aukii . . . avatkaa I

Tapellessaan vangit rikkoivat ryyni- ja jauho-
pussii. Nokkelimmat painautuivat tovereittensa jai-
-koihin 

saadakseen nuolla sementtilattian Pinnasta
sinne varisseet .iauhot. Öljyn he joivat tasaveroisesti,
kukin sai pienen ryyPyn.

- Paavola, heittäydy sitä ovea vasten. . . säre-

tään...

- Se ei aukene.

- Kaikki ryöstivät. . . ei jättäneet murruukaa.
Lienöö vankiloita joka muassa . . . vuan tälläesta
kurjuutta. . .

Kun leivät oli syöty, kukkasiemenöljy juotu ja
lattiakin nuoltu puhtaaksi, r,enäläiset vaativat ää-
nekkäästi oven avaamista.

- Vuan mihi teilä nyt on kiire? Ollaan putkassa
s - - - - nat!

Paavola vetäisi leir'än selkänsä takaa. Hän aikoi
jakaa sen tovereittens:r kesken, ennen kuin he pää-
sisivät pois.

Niinpä hän mursi siitä suunnilleen kolmannek-
sen ojentaen seo Räihälle. Jälleen eräs käsi kurot-
tautui sieppaamarn leir'än Paavolan o jennetusia
kädestä, mutta Kuikka iski ainoan nyrkkinsä mie-
hen ranteeseen. Toiset vangit uhkasivat häntä,
mutta t),yntyivät silmin nähden, kun he näkivät
Kuikan tiikerimäisen ilmeen isoine, kellastuneine
hampaineen.

- Vuan vieläkö tahot leipee. . . teikämiehiä
suap olla vasikkahaalline, ko Kuika poika pyöräh-
tellöö. . . halavatun roikaleet.

Paavola onnistui jakamaan leivän kolmeen osaan.



Kukin söi annoksensa ahneesti vierasta kättä pelä-
ten.

- Luu55aln, moosna, moosna ! huusivat venä.
Iäiset.

- Ovi aukii... avatkee s----nat ovii!
Kuikka.

Upseeri nosti pystyyn kolme sormeaan ia

- Fin?

huusi

sanoi:

- Daa, sanoi Räihä. Hän osoitti tyhjää eväslaa-
tikkoa ja sitten venäläisiä vankeja:

- Kliepa! Ruskaja blenni sapraali kliepa (-
venäläiset sotilaat varastivat leivät).

Upseeri katsoi epäuskoisen näköisenä leipälaatik-
koa ja sitten vankeja. Räihä kompuroi lähemmäksi
upseeria ja esitti tiukalla äänellä:

- Potzimuu svinski soldaat kartser, potzimuu?
( - miksi suomalainen sotilas on putkassa, miksi ?)

Upseeri levitteli käsiään todistaakseen, ettei hän
ole syyllinen. Räihä ymmärsi hänen puheestaan
vain, ettei hän sitä tiedä. Eleistä kuvastui kuitenkin,
kuten Kuikka jo aiemmin oli epäillyt: tapahtunut
erehdys.

Venäläiset vangit intoutuivat selittämään kuo-
rossa tapahtunutta tappelua. Se, että he osoittivat
suomalaisia ja leukaperiään, oli ymmärrettävä kieli-
miseksi. Upseeri mittasi heitä katseellaan tovin.
Sitten hän karjaisi: maltsitje (- hiljaa) !

- Vuan joha turvat tukkeetu !

Mutta Räihä ei hellittänyt:

- Jna khootsis kliepa... kliepa nietu (= minä
haluan leipää. . . ei ole leipää).

Upseeri-teki parhaansa selittääkseen- tapahtunutta
erehäystä. Räihä ymmärsi hänen lrrheestaan, että
huomänna saadaan leipää . . . safra polusiili kliepa.

- Mitäs se sano ?

- Saamme huomenna leipää. Ei sen enempää.

- Vuan mitäs tänä iltana syyvvää . . . huomenna
muka annetaan ! Minnoon sitä mieltä, että näetä ei
voi uskoo naisruumista vahtimaa... halavatun...
koko yö s)'ömätä . . . ei ies vestilikkoo ole suana
koko päevänä.

Hetken kuluttua suomalaiset vangit ohjattiin
ulos. Oven edessä oli auto, joka vei heidät ratapi-
han viimeiselle raiteelle, vihreäksi maalattuun mai-
kustajavaunuun. Se ilta oli heidän ensimmäinen
leivätön ja vedetön iltansa vankeuden aikana. Sinä
iltana he valvoivat myöhään.

Korven voelto;io

Iåärffimpfiffiffi

Viidentenä päivänä syyskuuta 1941 kello 1.00 yöllä
oli JR 54:n ensimmäinen pataljoona saanut käskyn
l?ihteä pitkälle motiruslenkille Ylä-Vermanjoelle. Yö
oli sysimusta, syksyinen tuuli riepoitteli puita ja kahi-
sutteli niiden viimeisiä lehtiä, kun komppania toi-
sensa jälkeen solui avojonossa jääkärijoukkueen jo
ennestään pilkoittamaa polkua pitkin tuntematonta
kohtaloaan kohti.

Maasto oli hyvin vaihtelevaa, oli upottavia soita
ja kallioperäisid. vaarcja, joiden yli kyettiin töin tus-
kin kulkemaan. Varsinkin kantohevosten matkanteko
vei paljon aikaa tuollaisessa maastossa, ja pataljoona
katkeili monta kertaa komppanian - 

joukkueen 
-jopa ryhmänkin suuruisiksi osiksi. Mutta maaston

tasaannuttua etäisyydet kurottiin jälleen kiinni, ja
niin avojono kiemurteli kuin suuri käärme eteen-
päin, hiljaisena, valittamatta.

Jo kolme päivää ennen lähtöä oli pataljoona ollut
valmiusasemissa lähellä vanhaa rajaa. Se oli niinä päi-
vinä saanut jotenkin levätä siihen saakka käytyjen
raskaiden metsätaisteluiden jälkeen. Lepo ei ollut täy-
dellistä, sillä valmiusasemat olivat pienehköllä harjan-
teella aivan tykistöpatterin vieressä, jota vihollisen
lentäjät ja tykistö kunnioittivat tervehdyksillään usei-
ta kertoja vuorokaudessa. Levotonta lepäilyä, mutta
olla piti.
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Moiituslenkille lähtö ikäänkuin herpaannutti ruu-
miin, mutta samalla terästi tahdoo voiman. Tuntemat-
toman tulevaisuuden jännittynyt odotus valoi uutta
verta suoniin, je levoton levon aika siirtyi muinaisuu-
teen. Oli koetettava koota kaikki tarmo edessä oleviin
tehtäviin, ja entisyys sai r'äistyä uuden tieltä.

Valkoiset laput lepattivat reppujen kielekkeiden
alta osoittaen pimeässä takana tulevalle, rnissä etu-
mainen mies oli menossa. Väliin tuupsahti jonossa
kulkeva mies suinpäin rähmälleen, mutta hiljaisen ma-
nauksen ruokkimana nousi ylös ja kiirehti vaiti ollen
etäisyyden kiinni. Ohitettiin vihollisen krh:n tuliase-
makin aivan läheltä, jolloin sen lähtölaukaukset ja
omituinen pulina kuuluivat yllättävän läheltä. Jokin
uskalikko rehenteli mielessään ehdottaen siepattavaksi
moisen aseman pulittajineen, mutta kun pataljoonan
matka oli vasta alullaan, niin suunnitelmasta täytyi
Iuopua. Hiljalleen, varovasti ja vaivalloisesti marssi
jatkui yhä syvcmmälle vihollisen selustaan.

Päivä valkeni syksyisen kuulakkaana, ja yhä vain
eteneminen jatkui. Vasta illan hämärtyessä 6.9. edessä
kulkeva tunnustelija äkkiä maastoutui. Oli juuri sivuu-
tettu äkkijyrkkä, noin 6-8 metrin korkuinen kallion
seinämä. Kärki oli sen kiertäen kiivennyt ylös ja lähti
paraillaan norsemaan poikki loivaa va^tar, rinnettä,
kun lunnustelijana toimiva sotamies Kantola, Tornion
poikia, antoi merkin, että jotakin on edessä.

Pian Kantolan kp:stä lähtikin pitkiä sarjoja. Patal-
joona levittäytyi ketjuun, ja silloin selvisi, että aivan
nenän edessä vaaran rinteellä oli vihollisella maan-
päälliset bunkkerit, ja hämärtp'ässä illassa näkyivät
sen konetuliaseiden suuliekit lepattavan an'eluttavan
lähellä. Syntyi tulitaistelu pataljoonamme maatesss
eturinneasemassa kuin tarjottimella ja alttiina viholli-
sen tulelle.

- Hei ! Kantola - Kantolaa - minne menet ?

karjaisi Yli-Pekkalan Kalle Kantolan ryömiessä vain
eteenpäin.

- Älä mene, Kantola - älä mene! - Samassa

Yli-Pekkala syöksähti l?ihelle Kantolaa ja kuuli kireän
äänen narahduksen, kun Kantola vastasi:

- Menen tienaamaan lomaa !

Tiesihän ryhmänjohtajana toimiva Yli-Pekkala, että
Kantola oli ennen motituslenkille ftihtOä anonut lo-
maa, syynä vaimonsa vakava sairaus ennen synnytystä,
mutta loma-anomus oli "tyssännyt", ja varmaankin
hän nyt koetti sen hankkia millä keinolla hyvänsä.
Edessä olevan bunkkerin tuhoaminen olisi ehkä loman
arvoinen, niin kai Kantola ajatteli.

Jo siviiliajoilta oli Kantola tunnertu. Pieni, sisukas
mies tumman tulisine silmineen, mitään sanomatoo
ilme kasvoillaan. Hän omasi suomalaista jääräpäis1yt-

tä, jota ei olisi osannut aavistaa olevan niin pienessä
miehessä. Mutta sodan leikissä pienetkin kasvavat
suuriksi. Pienen kodin poikana syntyneenä, lapsena
jo leipänsä hankkrneena, oli elämä kasvattanut hänestä
miehen, joka niin siviilissä kuin nyt sodassakin pystyi
ottamaan mittaa itsestään.

Sotamies Kantola oli Ioukkautunut lomansa kieltä-
misestä, ja siksi hän oli nyt sen saamisen pannut yhden
kortin varaan - henkensä uhallakin. Hän ryömi yhä
lähemmäs bunkkeria ja hänen selässään oleva ison-
lainen pakkaus vain heilui. Mutta lepattava pk:n
suuliekki välkkyi jo aivan hänen edessään. Kantola
kohottautui hiukan, kai heittääkseen käsikranaatin
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pesäkkeeseen, kun yksinäinen suuliekki välähti ja
Kantola painautui maahan pitkin pituuttaan. Het-
ken kuluttua toistui Kentolan liike uudelleen, ja
taas kajahti sama yksinäinen laukaus. Nyt kierähti
Kantola kyljelleen, ja hänen ympärillään pöIlähti
näkyviin valojuovaluotien pirullinen tanssi. Kanto-
laan oli osunut tarkka-ampu,j;rn kaksi luotia, joista
toinen oli kuolettava. Tornion sankarihautapatsaan
juurella sai Kantola lepopaikan, mutta .jälkeenpäin
syntyr,ä lapsi ei seanut isää. Uhkrrohkeus oli teh-
nyt Kantolan sokeaksi ja rakkaus omaisiinsa saat-
tanut hänet arvioimaan tilanteen r'äärin.

Takaa tuli käsky ensimmäisen komppanian päälli-
kölle:

- Komppania irroittaufuu taistelusta heti, kun on
luovuttanut asemansa. saksalaisille. Kokoontumispaik-
ka jyrkänteen alapuolella.

Tulitaistelu jatkui. Ilta oli muuttunut pimeäksi.
Äkkiä avattiin tuli suoraan takaapäin. Nyt oltiin kah-
den tulen välissä, se oli joka miehen ensimmäinen
ajatus. Ollaanko motissa ?

Kolmannen joukxueen johtaja hypähti asemastaan
ja kirahti vieressään olevalle lähetilleen:

- Seuraa !

Joukkueenjohtajan äänivaisto sanoi, että takaa tule-
va, varsinkin konetuliaseiden tulitus, oli erilainen kuin
edestä päin. Varmaankin oli tullut jokin erehdys -ehkä saksalaiset olivat erehtyneet illan pimeässä ja
tulittivat nyt meitä selkään.

Kvlmä hiki nousi joukkueen johtajan otsalle, jo
ennestään oli paita Lrmautunut ihoon kiinni - tuskan
hiestä. Tanssien kuin ripaskaa hän lähettinsä kanssa
koetti \'älttää luotisuihkuja, joita ilkeän tarkasti py-
rähteli heidän ympärillään. Ketju heidän takanaan oli
korkeintaan n. 40 m:n päässä - kuulisivatko huutoa?

- Finnejä - finnejä - olemme finnejä!
He koettivat sopertaa ja huutaa. Kompuroiden he

mätkähtivät vihdoin viimein tulittajien joukkoon.
Huohottivat ja hokivat:

- Finnejä 
- 

finne;ä!
Nyt asia selvisi - takana oli saksalaisia - 

joiden
olisi pitänyt ottaa meiltä asemat vastaan. Tuli lakkasi
heti - saksalaisia hävetti ja harmitti koko juttu. Syn-
tyi pulinaa, kolinaa, kirouksia, ja oikea vihollinen sai

tietoonsa selvän maalin. Pian tipahtelikin kranaatteja

Soksoloisio ioukkoio siirtymässä etulinjoon Sollon rintomollo
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Pienoisheitin oli hermoille käypö ose, ionko hovoitseminen ei suinkoon ollut helppoo

joukkoomme. Pimeässä illassa oli kaamean kaunista
katsella, kun kranaatit iskivät kallioiseen rinteeseen
ja räjähtäessään synnyttivät sateenkaaren värisiä ku-
vioita.

Vettä alkoi sataa taivaan täydeltä, kun suomalaiset
luovuttivat asemansa ja vetäygivät kallion seinämän
suojaan. Tuli jatkui rinteen päällä, mutta kallion suo-
jassa koetettiin saada jotenkin suojaa vesisadetta vas-
taan. Telttoja ei ollut, uni painoi päälle, ja aamun
'r'alkenemiseenkin oli vielä pitkä aika. Jostakin kolosta
löytfi kuitenkin r'ähän suojaa, ja torkkuen kului lop-

Pu)'ö'
Pataljoona levittäytyi 7.9. saksalaisten vasemman

siiven jatkoksi, ja hyökkäys jatkui. Sama bunkkerei-
den varmistama linja oli taas edessä. Nyt päivän va-
lossa ja sateen lakattua krh:n tulen tukema hyök-
käys mursi vihollisen vastarinnan helposti. Viholli-
sen linjan murtumisesta kasvanut innostus siivitti
jokaisen askeleita reippaasti eteenpäin.

Edessä oli pienoinen lampi ja vasemmalla joki. En-
simmäinen komppania tunkeutui kapteeni Segerstrå-
Ien johtamana joen ja lammen väliselle kannakselle.
Tavoite oli aivan silmien edessä.

- Perhana 
- kavereita edessä!

Se oli alikersantti Yli-Pekkalan huudahdus ja sa-

massa jo surrasi hänen kp:nsä ja "kaverit" vaikenivet.
Neljä vihollista makasi sammalikossa, mustikoiden
tummentamin huulin ja sanomattomin kielin. Yli-Pek-
kalan lyhyt kp:n suihku oli tuhonnut partion yhteen
läjään. Hiljalleen valui heidän verensä mustikan'r,ar-
pujen sekaan ja ilkeän näköisesti liikahtelivat ruumiit
lihasten hiljalleen kylmetessä.

Jokin omista miehistämme sopotti hiljaisesti armoa
heidän sieluilleen, sillä viattomiahan hekin olivat tä-
hän kurimukseen.

Mutta eteenpäin oli mentävä. Edessä näkyi jo tie
Salla-Kannanlahti. Sitä ennen saavutettiin kuitenkin
hakatiu murrokko voimalinjoineen. Murrokon taakse

eteneminen pysäytettiin - asemat kaivettiin ja saa-
tiin myös pari kk:ta tulitueksi. Vihollinen alkoi häi-
ritä pienoisheittimien tulella asemiemme kaivamista.
Pääosa komppaniasta vetäytyi linjan taakse Iepoon,
vain vartiot jäivät asemiin.

Yö kului rauhallisesti. Aamun valjetessa vihollinen
avasi kiivaan tulen kolmella pienoisheittimellään.
Miehitimme asemat, ja niiden parantaminen alkoi.
IIkeän tuntuista oli olla pienoisheittimen tulen alla.
Sen kranaatti tuli tupsahtaen, melkein ääneti maahan
ja samassa räjähti. Pienet sirpaleet surrasivat kuin hyt-

§set leikatessaan ilmaa. Kolme putkea työnsi kranaat-
tejaan kapealle kannakselle kuin kilpaa, ja me kai-
voimme poteroitamme kynnet verillä ja koko ruumis
märkänä hiestä. Ehkä joku rukoili Korkeimman
siunaustakin sielulleen siinä hätäisenä jonkinlaista suo-
jaa itselleen kaivaessaan.

Makasin vajavaisesti kaivetussa kuopassani, ja ali-
kersantti Mäkivuoti oli aivan lfielläni. Toisella si-
vullani oli kp.ampuja Taskila. Yllämme riehui edel-
leen kranaattituli, ja varoen silmäilimme vuorotellen
yli murrokon etumaastoa. Tiesin, että asemamme oli
arveluttava, sillä kokemus oli jo osoittanut, että vasta-
peluri ei noin vain syyhymättä antanut työntää lon-
keroitamme pesäänsä. Pian vilkkuikin etumaasto
ruskehtavapukuista miestä täynnään. Sieltä tultiin
heittimien tulen suojassa. Toiset konttasivat, toiset
syöksyivät kuin taisteluharjoituksissa ikään. Luulivat
kai tulevansa kuin yllättäen.

- Kato - kalo mikä lauma - ammu - ammu!
huudahti alikersantti Mäkivuoti. Hänen juuri tarkas-
tellessaan etumaastoa tuli tuo huudahdus aivan vais-
tomaisesti.

Samassa olikin koko Iinja täynnä tulta, ja ne §m-
menet miehet, jotka konttasivat edessämme, oli iikkiä
pyyhkäisry pois elävien kirjoista.

- EIekää ampuko - elekää - 
kuulevat vielä,

missä me olemme ! parkaisi Taskila hätäisesti, ja nik-
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keliä lensi molemmin puolin, sillä tiesiväthän hyök-
kaajät jo muutenkin, missä olimme. Kaksi konekivää-
riämme työnsi valojuoviaan vyö vyön perään, mutta
vihollisen konttaus vain jatkui. Murrokko oli noin
lO-12 metrin levyinen, ja osa konttaajista ehti jo sen
toiseen reunaan.

- Idi sudaa - idi sudaa - ruki verh, huusi jouk-
kueenjohtaja.

- Älä huuda - eivät ne kellokkaita ole! karjui
Taskila. Mutta taistelun melske ja tappamisen halu oli
saanut joukkueenjohtajankin valtoihinsa 

-.
- Ammu - arnmu - päälle tulevat. Helskutin

kortto - siinä saat! huusi Mäkivuoti, ja vihaisesti
lensi suomalainen käsikranaatti yli murroksen. Sen rä-
jåihdettyä syöksähti keskeltä murrokkoa ruskeapukui-
nen mies suoraan joukkueenjohtajan kuoppaan. Tuli
että mätkähti, ja vimmattu paini alkoi. Mutta se kesti
vain hetkisen. Vihollinen oli aseeton ja tahtoi antau-
tua vangiksi. Siinä sitten maattiin kylki kyljessä kiinni,
vanki suoiaa etsien enemmän kuin kuopan omistaja.
Samanaikaisesti syttyi sota myöskin selkäpuolellamme,
ja viheltäen ujelsivat luodit alavassa maastossa takoen
maata ja puita aivan linjoiemme kohdalla.

Olimmeko motissa? Se oli jokaisen ensimmäinen
ajatus. Ja minulla oli vielä vihollinen samassa kuo-
passa. Selvyys oli saatava ja pian. Irroitin lähimpiä
miehiäni sekä lähettini ja määräsin ottamaan yhtey-

taistelusta. Miehet irroittautuivat kontaten ja här'i-
sivät pian näköpiiristä. Murroksen takana ja edessä
kauempana räkätti pk. pitäen meidät matalana,
mutta varuillaan.

Keskipäivän seutuvilla ruli lakkasi edessäpäin, ja
loput vihollisista irtaantuivat pakosalle jättäen jäl-
keensä kymmeniä kaatuneita. Takanamme käyty
taistelu alkoi myöskin hiljentyä ja saatoin luovuttaa
ukrainalaisen vangio komppanianpäällikölle.

Vihollinen oli kärsinyt tappion hyvistä yrityksistään
huolimatta. Sen tarkoituksena oli ollut kahdenpuoli-
sella hyökkäyksellä nitistää meidät ja vallata kannas
takaisin.

Osa takaa hyökiinneistä juoksi lammen keskellä ole-
vaan saareen pitkospuita pitkin. Toisille se onnistui-
kin, mutta saari oli pieni, puuton ja vailla muutakin
suojaa. Oli vain kasvavaa heinikkoa veden rajassa,
joka hetkeksi kätki vihollisen suoiaansa. Mitään pako-
mahdollisuutta saaresta ei kuitenkaan ollut. Pitkin
päivää metsiistimme saaren tilapäisiä vieraita ja heidän
uintimatkansakin kävivät tarkan rulen ansiosta pakoon
pyrkiville hyvin lyhkäisiksi.

Kostaakseen tappiotaan vihollinen lähetti yllem-
me 8 lentokonetta, jotka tyhjensivät lastinsa nis-
kaamme. Matalalla lentäen oli osumatarkkuus hy-
vd,, ja neljä miestämme sai luopua elämästään ja
puolikymmentä haavoittui.

Vasta muutamaa päivÅd. myöhemmin moiti sulkeu-
tui ja tie aukeni. Jokainen päivä siihen saakka oli
valvomista, taistelua ja uhrien antamista. Tien auettua
kannatti taas nauttia muutaman päivän levostakin.
Kannattihan se. Talitintti ja kuukkeli hypiihtelivät
iloisesti telttojemme ympärillä kerjäten makupaloja.
Eivät kelvanneet korpien kätköissä Iojuvat kymmenet
ja sadat vainajat niiden päivällispöytåån - 

juustoa
olla piti.
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YLLATTA
KOHTA A
Tenho Ojonen

Muistamani mukaan oli toinen päivä elokuuta
1941, kun komppaniamme, 3./RajaJP 2, tarpoi met-
sämaastossa tavoitteenaan tie Poutala-Syväoro.
Pataljoonamme eteni silloin Elisenvaaran-Lumi-
va^ran suuntaan hyökkäävän 2. Divisioonan äå-
rimmäisellä oikealla siivellä.

Olin kärkiryhmän tunnustelijana lähestyessäm-
me tietä. Kuljin yksinäni noin 100 m ryhmän edel-
lä huolehtimassa suunnasta ja tutkimassa maastoa
antaakseni tarpeeksi ajoissa ilmoituksen taakse koh-

päin kovaa, epämääräistä melua laajalta alalta. Py-
säytin kärjen. Hiivin erään rajajädkd.rin kanssa
ottamaan selr'ää meiun aiheuttajista.

Saimme vihdoin näkyviimme maantien, jota pit-
kin marssi vihollisia katkeamattomana virtana. Ky-
seessä näytti olevan jonkin suuremman muodostel-
man kolonna. Hevosia, vankkureita, tykkejä, muuta-
ma traktori ja kuorma-auto samassa "litkassa" mat-
kalla pois uhatulta rintamalta. Tiellä oli niin suuri
tungoi, että kukaan ei päässyt sivuuttamaan edei-
ldd,n ajavaa. Vastaantulevan liikkuminen olisi ollut
täysin mahdotonta.

Silmäilimme pikaisesti tilannetta. Toverini lähti
viemään ilmoitusta komppanian päällikölle. Itse
jäin tähystämään.

Komppanianpäällikkö pani heti toimeksi siekei'
lematta. Joukkueet ottivat paikkansa nopeasti tien-
varresta. Vaikka toiminta olikin nopeaa, oli her-
mostuttavaa katsella odotusaikaoa ohi soluvaa ko-
lonnaa. Seurasin raskaan haupitsiosaston liikku-
mista tiellä. Sillä oli keulrssa "piiska", jota haupit-
sit seurasivat tiiviissä tuntumassa. Hevoset vetivät
tykkejä tientäyteisenä rykelmänä. Åjomiehet hoila-
sivat toisilleen sekä helosille.

Komppanianpäällikkö ryömi vierelleni ia sanoi:

- Nyt sär'ä1'tetään! Åntaakin mennä torven täir'
deltä !

Konepistoolini oli suunnattu "piiskaa" r'etär'än
valjakon johtohevosen lapaan. Painoin liipaisinta.
Hevonen hyppäsi pystyyn, mutta Putosi kuitenkin
heti kuolleeni maahan. Annoin osansa vielä parille
hevoselle samassa valjakossa. "Piiskan" miehet ir-
roittivat silmänräpäyksessä tykkinsä, käänsivät put-
ken asemaamme liohti, löivät ammuksen putkeen ja
laukaisivat "urakassa" tulemaan. Ammus meni muu-
tamia metrejä yli. Se olikin heidän viimeinen lau-
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Yllätetyn viholliskolonnon motkon pää

kauksensa. Sodan järkähtämättömän lain mukaan
oli tämän urhoollisen tykkimiehistön hypättävä suu-
reen tuntemattomaan.

Lähietäisyydeltä ammuttu jv-tuli teki hirvittävää
jälkeä kasaan sulloutuneessa kolonnassa. On turhaa
yrittäd kuvailla näkyä tiellä tulen avausta seurannei-
den lähimmän kymmenen minuutin aikana. Haupit-
sipatteri jäi keskelle tietä, samoin muu raskas ka-
lusto. Muutamia kuormia pääsi metsään, mutta niit-
tenkin pako jäi lyhyeksi.

Hevosia saimme elävänä 70, kuolleita laskettiin
noin 80 kappaletta. Kalustosta jäi haltuumme 5 kpl.
haupitseja, yksi tykki ja paljon muuta kuormastoa.
Erikoisesti on jäänyt mieleeni kyllästetty riisi, jota
minulla oli tilaisuus nähdä ensimmäisen kerran täs-
sä rytäkässä.

Sotasaaliin selvittelyn ollessa vielä käynnissä ru-
pesi tien vasemmalta puolelta kuulumaan kovan
tappelun meteliä. Pian tuli tietoon, että aukealla
pellolla oleva vihollisen luja pesäke oli pysäyttä-
nyt 2.K:n etenemisen. Omat raskaat aseet olivat siir-
tymässä muualle eivätkä voineet puuttua asiaan.

Erään suuren kiven kupeella olin ryhtymässä sai-
kankeittopuuhiin, kun ryhmänjohtajamme, aliker-
santti Nissinen tuli ja sanoi:

- Pankaahan pakit pussiin, meidän pitää käydä
päästämässä tuo toinen komppania irti.

Huomasimme pian, että tähän irtipäästöön mää-
rätty "porukka" käsitti vain meidän ryhmämme.
Kiivaista taistelun äänistä päätellen 2.K oli kiinni
lujanpuoleisesti.

Turhaa kakistelematta kävimme asiaan. Tultu'
amme etulinjaan huomasimme vihollisen tukikoh'
dassa vissiä yhtäläisyyttä Rauhiaisen mäessä valtaa-
mamme tukikohdan kanssa. Tässäkin tapauksessa

oli aukealla pellolla oleva kukkula linnoitettu ja va-
rustettu hyvin suurella tulivoimalla. Sen kk:t "saha-

sivat" heti sellaisia paikkoja, missä vähänkin liikut'
tiin.

Kiertäminen taakse tai sivustaan näytti ainoalta
ratkaisulta. Ryhmää suuremman osaston "pujotta-
minen" ei näyttänyt käyvän päinsä. Kiertäen sopi-
vista maastokohdista aloittikin ryhmämme matkan-
sa tavoitteeseen. Kuin ihmeen kaupalla pääsimme
pesäkkeen sivulle pellon reunaan kenenkään häirit-
semättä. Huomasimme pesäkkeen keskittyneen tor-
jumaan maantien suunnasta tulevaa uhkaa. 2.K:n
miehet "näyttelivätkin" osaansa hyvin pitämällä yllä
rulta ia liikehtimällä lyhyin syöksyin maantien suun-
nassa. Meidän ainoa mahdollisuutemme oli nopeo
syöksy vihollisen asemaan ja sen yllätyksellinen val-
taaminen.

Jokaiselle rintamamiehelle lienevät tuttuja ne mie-
lialat, jotka ovat vallalla ylläkuvatunlaisessa tilan-
teessa. Tehtävä oli kieltämätta vaikea ja vaaralli-
nen. Väkisin tahtoi mieltä askarruttaa kysymys, on-
ko tämä hyökkäys viimeinen minun kohdallani ? Mi-
tä on sen rujan takan4 jonka yli ehkä nyt astun?
Ei auttanut muu, kuin antautua kohtalon huomaan
ja lähteä heti suorittamaan tehtäväänsä. Juoksimme
avorivissä peltoaukean yli vihollisen pesäkkeeseen.
Avasimme tulen vasta 10-1, metrin etäisyydestä,
jolloin vihollinen suojautui kaivantoihinsa. Meidän
oli pakko jatkaa samalla vauhdilla läpi pesäkkeen.
Käsikranaatein ja konepistoolein raivasimme kai'
vannot puhtaiksi. Syn§i kylmin asein käytyjä lähi-
taistelujä. Sokkeloisissa kaivannoissa ehti olla mon-
ta kireää tilannetta muutamien sekuntien aikana.

Yleisenä havaintona on mainittava, ettei kone'
pistoolilla kannattanut amPua pitkiä sarjoja lähi-
laistelussa. Lyhyet "käsikopelolta" ammutut sarjat
tekivät parhaiten terää.

Saatuämme pesäkkeen haltuumme totesimme ih'
meeksemme oi-evamme elossa kaikki ! Olimme sel'
vinneet koko kahakasta muutamin pienin naarmuin.
Olimme avanneet tien 2.K:lle päättäväisellä ja sie-

kailemattomalla toiminnalla. Nyt iälkeenpäin muis-
teltuna asia tuntuu pieneltä ihmeelta!

f-
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Soorien sinnikkööt puolustoiot vetäy-
tyvät iöälokeuden yli montereelle

ARYO SEPPI l{ Eil

HARVAHKO, harmaa usva antoi Suomenlahden hel-
mikuiselle vitivalkoiselle jääaavikolle sellaisen vaiku-
telman, kuin koko lakeus olisi ääretön ja loppuma-
ton joka suuntaan. Harmaa taivas tuolla kaukana
laskeutui alemmaksi ja alemmaksi, kuitenkaan lo-
pullisesti jäähän yhtymättä, vaan iätti taivaan ja
jään väliin pienen, miehen mentävän raon, josta sopi
mennä eteenpäin. - Eteenpäinkö? Tämähän oli pe-
rääntymistä !

Niin kauas kuin silmä tässä näkyväisyydessä kantoi,
näkyi hiihtäviä, lumipukuisia miehiä aseineen ja kan-
tamuksineen. Heitä oli ryhminä ja joukkueina, oli
yksinäisiä "susia", kymmeniä ja satoja sotilaita.
Kauemmaksi ehtineet näkyivät enää vain mustina pis-
tein! ja katosivat viimein horisontin taa.

Oikealla häämötti samaan sunntaan pyrkivä hevos-
kolonna suo;'aosastoineen. Sielläpäin lienee ollut tal-
vella aurattu huoltotie, koska hevosista ei toisinaan
niikynyt lumivallin takaa kuin pää ja vemmel.

Entä - 
jos ilma olisi ollut täysin kirkas? Ajatus

jysfiti mieleen kuin varkain ja luvatta. Mitä tuhoa
pari vihollishävittd,jää olisi saanut aikaan hiihtävälle
pataljoonalle tdssä suojattomassa "maastossa" ? -
46
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PERAANTYMINEN KOIVI!
Entä muutama nopea hyökkäysvaunu ? Ne olisivat
voineet kiertää koionnan eteen .ja tunnin tai parin
kuluttua me olisimme oileet tuhotut tai n-rotissa. Hä-
vittäjien ja hyökkäysvaunujen t1'ö olisi ollut rain
niittämistä ja "kuii'aamisesta" olisi pitänyt huolen
tuuli ja pakkanen.

Ei, ei maksanut vaivae ajatella sellaista. Näkihän
kaikesia, että meidän johton.rme oli "tilannut" tällai-
sen peräänty'n.risilml:.n.

Kaikki nuo edess.i. siruilla ja takana hiihtävät mie-
het ja horisonttiin kato.rvat mustat pisteet olivat RT
2:n sotilaita, Surenpään, Humaljoen ja Tiurin lin-
nakkeiden puolusre;ia. Kolmatta kuukautta nämä hiih-
täjät olivat seisseet Kannaksen läntisimpänä lukkona,
suojana mereltä, m,ralta ja ilmasta uhkaavaa tuhoa
vastaan. I\Iaarintama oli näiden linnakkeiden raskail-
ta pattereilta saanut toisinaan ratkaisevaa apua. Vihol-
lisen saarrostushyökkäykset jäitse rintaman taa kuivui-
r'at myös kokoon Muurilan edustalla, kun Saarenpään
tykistö tuhosi hyökkäystä avustaneet hyökkäysvaunut
sekä jalkar'äen ja jätti ne rikkiammutun jään alta kuo-
riutuvan meren kylmän syleilyn armoille.

Venäjän Itämerenlaivaston ylpeydet, Marat, Okt-



ToLTA 22-23.2.40
Useimmat nostivat suksensa olalle ja talsivat han-

gessa. Jotkut heittäytyivät jäälle selälleen lepäämään.
Seurasin esimerkkiä, hetkeksi vain. Samassa silmän-
räpäyksessä olivat silmäni kiinni - 

ja näin unta.
Väsymys ja turtumus muunsivat ohitse hiihtävien mies-
ten sauvojen narskeen keväiseksi kiurunlauluksi - oli
kevät ja päivä paistoi kirkkaasti.

Samassa heräsin huutoon: "Ylös, ylös ja matkaan!"
Kapteeni Häyrynen ja vänrikki Telegin herättivät ja
hoputtivat väsyneitä. Kukaan ei saanut jeädä jäl-
keen

Jo näkyi jäällä repuista heitettyjä tavaroita: kirjoja,
alusvaatteita, turkkikin. Tunsin tuon turkin. Se oli
alikersantti Skytän. Kuinka monta kertaa tuo turkki
olikaan lämmittänyi minua ja monia muita vartiossa.
Nyt se oli tuolla hangella avuttomana ja hyljättynä.
Tuntui aivan kuin tuonne jäätikön yksinäisyyteen olisi
jäänyt ihminen.

Väs)'tti, r'äsytti. Kolonnan poikki hiihti yksinäinen
sotilas. "NIi\ä mies?" huudettiin. "Omia", r'a§tasi
hiihtäjä, muita kehoitulisista huolimatta hän ei pysäh-
tynyt vaan pyrki kiivaasti poispäin kuin karkuun. Kuu-
lui laukaus, ja mies kaatui jäälle. Hiihdimme lähelle,

jabrskaja Revolutsija sekä monet muut alukset kävi-
vät linnakkeita "tervehtimässä". Niiden kaksitoista-
tuumaisten rykkien lähes viisisataa kiloa painavat am-
mukset raastoivat maata sekä haioittivat korsuja, tyk-
kiasemia ja pes2ikkeitä. Niiden räjähdykset nostivat
maan ilmaan kivineen, puineen ja taloineen. Ilman-
paine repi miesten korvia ja sisuksia. He antoivat ylen
ja kaatuilivat paineen vaikutuksesta maahan.

Koko ajan ampuivat linnakkeiden omat tykit takai-
sin. Ne antoivat jos saivatkin. Vuorokaudesta toiseen
jatkuneet ilmapommitukset "korttelipommeineen"
jäytivät miesten hermoja ja patterien kalustoja, mutta
ne kestivät siksi, kunnes tuli käsky: "Linnakkeet tu-
hottava ja tyhjennettävä." Mitä vihollinen ei ollut
saanut tuhotuksi, se tuhottiin itse - 

ja nyt oltiin
tässä, suuntana länsi, takana tuhottu Kannas.

Jossakin tuolla kaukana, vielä näkymättömissä,
odotti meitä Säkkijärven ranta. Vasemmalla häämötti
jokin saari 

- 
Rouni luultavasti. Oikealla pohjois-

koillisessa olivat jossakin kaukana harmaan usvan ta-
kana Tuppura, Uuras ja Viipuri.

Väsytti ! Marssi oli alkanut Saarenpäästä lähes rlo-
rokausi sitten. VälilH oltiin asemissa Kiurlahden maas-
tossa. Hiljaista vihanpitoa kivääri- ja piiskatykkituli-
neen. Pari haavoittunutta. Aamulla jätimme asemat
vähin äänin. Oli jo iltapäivä. Kir'ääri ja reppu pai-
noivat yhä enemmän ja enemmän. Suliset eivät ilta-
puolella tahtoneet luistaa enää ensinkään. Niiden alle
kerääntyi paksuja paakkuja. Oli onni, ettei nyt tar-
vinnut vetää kk-ahkioita. Ne oli sijoitettu jonnekin
tuonne hevoskolonnaan.

Janotti ! Ei pitänyt juoda, senhän tiesivät kaikki
jo vanhastaan, mutta miltei kaikki joivat avannosta
suolaisen kirpeää merivettä. Se pulppuili avannossa
kuin lähde ja maistui hyvältä.

ja vasta silloin selvisi, että mies oli todella "omia".
Hän puolestaan oli luullut meitä venäläisiksi. Luoti
oli mennyt poskesta sisään ja suusta ulos. Hullummin-
kin olisi voinut käydä.

Yhtäkkiä kuului ilmasta lentokoneen surinaa. No,
nyt se tulee, jota pelkäsimme. Vihollishävittäjä? Heit-
täydyimme jäälle "kuolleiksi" ja silmillämme seura-

simme koneen lentoa. l]svaisessa ilmassa oli vaikea
tuntea edes koneen fyyppiä,

A jatukset tekivät kummia retkiään. "Tämmöiseltäkö
tuntui vihollisestakin Muurilan edustalla?" - 

Ei,
sillä oli vaikeampaa, sillä mehän ammuimme tykis-
töllä jään sen alta pois, ja hyökkäysvaunut, hevoset
ja miehet häipyivät jäan alle. Entäs Verkkomatalan
edustalla tai Kirkkosaaressa? Ei iäallä maalina olo
tunnu missään hyr'ältä.

- Eikö kukaan halua h1vää siviilipäällystakkia?

- Kukaan ei halunnut ja takki jäi hangelle. Jää-
köön ! Ovat sinne jääneet taakse maat ja mannut,
Iapsuuden rannat.

Yhä enemmän lojui tavaroita ia varusteita jäällä,
jopa tupakkaakin. Ihmettelimme sitä, sillä tupakka
kelpasi meille milloin vain. Jälkeenpäin vasta saimme
tietäi, että sumu oli tehnyt kepposet. Kolonnan alku-
pää oli luullut meitä viimeksi tulleita venäläisiksi ja
keventänyt kantamuksiaan.

Joku jäi auttamattomasti jälkeen. Avulias naapuri
otti hänen kiväärinsä kannettavakseen omansa lisäksi.

- Älä jää! Helpompaa tdmå hiihto on sinullekin,
kuin Maratin tai Revolutsijan tulen alla oleminen.
Läpiväsynyt hörähtää nauruun ja pyrkii eteenpäin
enempää jälkeen jdämdttä'

Vihdoinkin! Vihdoinkin oli Säkkijärven ranta edes-
sä, mutta ikuisuudelta tuntui aika, ennenkuin jalat
koskettivat rantatöyrästä. Nojasimme sauvoihimme ja
tuijotimme tylsinä eteemme. Jonkin sillan luona oli
ruoan jakelu kenttäkeittiöistä käynnissä. Hapuilimme
pakkejamme. Sotilaan pitåd. aina syödä, milloin suin-
kin saa.

Ristiniemestä päin hiihti nuori lähetti, kevyesti kuin
verry ttelyhiihdolla.

- Missä päin ovat eversti Lyytinen ja kapteeni
Miettinen ? - Me viimeksi tulleet emme sitä tien-
neet, mutta jotkut viittasivat ruokailupaikan lähellä
olevaan taloon. Nuori lähetti, ehkä asevelvollinen,
liihti. Hänen säärensä potkaisivat suksen kevyesti liik-
keelle kuin tanssiaskelin, ja lähetin laukku heilahteli
sivulla kuin vilkuttaen. Nuoruus, nuoruus ! Sinua ei
lannista mikään !

Laahustimme meille osoitettuun taloon yöpuulle.

Joku toiveajattelija laski liikkeelle huhun, että olisim-
me nyt tässä levossa muutaman päivän. Se huhu kuoli
kyllä nuorena, sillä jo seuraavana päivänä meillä oli
edessä Pullinniemi. Sitä seurasivat Tuppura, . Teikari
ja Vilaniemi, jotka vielä opimme tuntemaan hyvin.

Jumala on järjestänyt viisaasti siinä, ettei kukaan
tiedä tulevaisuudestaan. Semmoinen on hyvä järjestys,
ja sen vuoksi nukuimme yön hyvin. Nekin, jotkä seu-

raavana päivänä kaatuivat, nukkuivat aivan yhtä hyvin
kuin ne, jotka kaatuivat vasta sitä seuraavina päi-
vinä.
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Lumipukuisio miehiö on
sesso moostosso, voikko

voikeo hovoito tolvi-
he olisivot liikkeessökin
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Olimme kantaneet kaunaa jo lähes kaksi vuotta
ja ehtineet kevääseen 1943. Sodan mainingit aal-
toilivat tasaisina Rukajärven suunnalla. Silloin täl-
löin räsähti äkäinen konepistoolin sarja muistuttaen
pahkakuppien kaivertelijoita siitä, että sota oli to-
dellisuudessa vieläkin loppuun sotimatta.

Minun askarteluni katkaisi tällä kertaa kuitenkin
kenttäpuhelimen vaivainen pärähtely. Sain käskyn
lähteä komppanian päällikön puheille.

Ilmoittauduin hänelle puolen tunnin kuluttua.
Tuo iloinen velikulta, Mannerheiminristin ritari,
luutnantti Korhonen, näytti eleiltään sellaiselta, että
sota olisi loppunut - 

jos ei nyt koko maailmasta,
niin ainakin JR 10:n kohdalta.

Näin ei kuitenkaan ollut todellisuudessa. Päällik-
kömme hymy oli vain hyytymätön. Hän ei mureh-
tinut Hitlerin eikä Stalinin huolista. Tämä oli hä-
nen oma leikillinen toteamuksensa.

Hän meni kohta asiaan: keskenjääneeseen so-
taan.

- Kuuleppas, sinä vanha veteraani ! Nyt tässä

on taas vakava paikka edessä. On suoritettava "pie-

,t8
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oi sellainen" tuonne vihollisen puolelle, ja sinä kun
olet käynyt siellä niin monasti ennenkin, niin läh-
deppä taas aamulla reissullel Siellä kävi eilen vän-
rikki Korhosen partio ja tavoitti vihollispartioita
sellaisessa paikassa, että alkaa epäilyttää jotakin eri-
koista olevan tekeillä.

Tutkittiin karttaa, An'eltiin ja aprikoitiin. Oli-
siko vihollinen ehkä tekemässä sitä tai tätä - ehkä
Iaajentamassa vain varmistustaan sivustalle ? Toi-
minta-alueenamme oli Repolan-Sorokan tien ja
Ontajärven välinen alue, jonka seutuvilla puolival-
miit tukikohtamme olivat JR 10:n miehittäminä.

Käsky oli saatu. Osasto alijohtajineen käsitti kynr-
menen miestä. Lähipartiointi - tuo partioista vai-
vaisin - oli aina parasta suorittaa pienellä osastol-
Ia, varsinkin tällaisessa tapauksessa, kun hanki kan-
toi hyvin suksimiehen.

Maaliskuun 27. p:n aamu alkoi haalottaa veren-
karvaisena, kun kello 5 lähdimme taipaleelle. Yli-
timme harvoin hiihdetyt varmistusladut - omat ja
vihollisen. Puolen tunnin hiihdon jälkeen tavoitim-
me vihollisen tuoreita latuja sekä puiden oksiin ri-
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pustettuja lentolehtisiä, joissa meitä kehoitettiin lo-
pettamaan mieletön sota ja siirtymään heidän puo-
lelleen.

Sodan lopettamisen suhteen olimme heidän kans-
saan samaa mieltä, mutta menettelytavasta ajatuk-
semme erosivat melkoisesti.

Lentolehtisiä keräillessärnme sanoin vänrikki
Korhoselle (hän ei ollut päällikön kanssa samoja
Korhosia), että vihollisen hajua oli ilmassa. Hän
hymyili tälle hajuasialle ja arveli sen johtuvan len-
tolehtisistä,ja niiden näkemisestä.

En sanonut mitään selitykseksi. Muistin edelli-
seltä keväältä tapauksen, jossa haju myöskin oli pis-
tänyt nenääni partioreissulla ja pelastanut ties kuin-
ka monen miehen hengen. Jatkoimme hiihtoa yli
pienen suon ja saavuimme pienoisen kuivan maan
Iaitaan.

Trrr-rrr. . . räsähti noin 30-40 metrin päästä.
Vähäisenä aikana tapahtui nyt paljon. Tulta - suo-
jautumista 

- kauhua!
Hangen alle oli pääsy vaikeata, mutta päästävä

oli, koska olimme kuin tarjottimella. Luotisuihkut

Vieläkin poremmin suloutuvot miehet moostoon heittäydyityään tuliosemoon

lakaisivat ylitsemme. Tunsin piston selässäni. Luoti
sujahti nahan alta ja toiset sivelir,ät reppua ja pnäl-
lysvaatteita. Maailma tuntui ahtaalta ja matalalta.
Mutta alemmaksi oli päästävä. En tiedä, miten se

oli mahdollista, mutta hangessa oli jonkin ajan pe-
rästä sen verran koloa, että mies siihen sopi.

Sanoin lähelläni olevalle vänrikille haavoittumi-
sestani. Silloin juuri tapahtui räjähdysmäisesti jota-
kin odottamatonta. Lähettiäni, korpraali Manner-
heimoa lukuunottamatta kaikki miehet lähtivät yh-
tenä rykelmänä vasemmalla olevaan metsikköön.

Huusin monta kertaa: seis ! Mutta tuloksetta. Tu-
liryöpyn saattamina he painuivat metsikköön. Olim-
me kahden Mannerheimon kanssa vihollisen tulen
alla.

Yritimme ampua, mutta tuloksetta. Vihollisen tu-
li tuntui vain yltyvän. Mitä tehdä? Ulospääsyä ei
näyttänyt olevan. Patruunatkin alkoivat loppua. Ti-
Ianne oli toivoton: jäljellä oli vain viisi patruunaa.
Mitä todella tehdä? Perääntymistietä ei ollut haa-
voittuneelle - eikä sitä nyt enää ollut terveelle-
kaan.
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Meidät oli ammuntamrne aikana h,rvrrittu. j.r vi-
hollinen oli varma, että meitä oli r-ain k;l:si. Heitä
ehkä joukkue, 40-50 miestä.

Olin täy'sin sanaton. En ilmoittanui lähetilleni
patruunatilanteesta mitään. Hän näytti t'hä ampu-
van. Mutta hänkin Iopetti ja ilmoitti minulle, että
patruun;rt loppuivat. Samalla hän kysyi lupaa pe-
rääntymiselleen. En kieltänyt häntä siitä, mutta en
kehoittanutkaan. Ajattelin itsekseni, että jospa tuo
poika pelastuisi vielä tästä pätsistä, silloin pelastuisi
ainakin yksi kunnon sotilas.

Ne toiset, jotka jättivät meidät kahden ja vetäy-
tyivät metsään, eivät tuntuneet olevan sen varmem-
massa tallessa. Jos he eivät olleet kuolleita, niin haa-
voittuneita heidän joukossaan oli joka tapauksessr.

Mannerheimo kääntyi tällöin poterossaan tulo-
suun taan

POHf OTS-
=SUOI'IALAINEN

RAUTAKAUPPA

oSar(EYHflÖ

- IIinä rritän lähteä. hän srnoi, j.r ne sanat jäi-
r'ät viimeisiksi.

Hän nosti yläruumistaan lähteäkseen, mutia sr-
massa pää retkahti velttona alas. Olin seurannut hä-
nen lähtöyritystään, koska minulla ei ollut muutir-
kaan tekemistä haavoittuneena ja pxtruunattomanr.

Ojensin lumessa käteni ja yletyin juuri ja juuri
häntä jalasta kiinni.

- Miten kävi ?

Ei vastausta. Kunnon lähettini, korpraali Man-
nerheimo, oli saanut sankarikuoleman varusmiehen
iässä.

Rukoilin hänen sielunsa pelastusta suurelta johta-
jalta ja tunsin omankin loppuni olevan lähellä.

Olin yksin. Ympärillä huokuir'.rt itä-Krrjalan
avarat salot, ylläni kaartui rrilji t.rir';rs. Edessä oli
vihollinen. Heille näytti ntinun kuolemani olevan
yhtä arvokas, kuin minulle itselleni elämä.

Luodit viuhuivat r-hii c-delleen ylitseni. Kylmä
metalli kuljetti muk.rn.r.rn iuolemra. Haava selässä-

ni vuoti vertr. Tunsin llnlmintä rnärkyyttä r'elur':rn
alas kylkiäni. Ipl:oir oisen.r tunsin polttavaa katke-
ruutta - en r-isin vihollist.r ja sotaa kohtaan, 'r'aan

myöskin tarkse r c:.;-r'llneitä kavereitani sivusi saml
katkeruus. En i:l<s.rnut t'mmärtää heidän menettely-
ään. He olir'.rt n.rielestäni kunniattomie pcttureit:.
Ainoe, jot:r kunnioitin. oli lähettini. Hän oli seuran-
nut minu.r kuolem.r.rn saakke. Olir.r varma, että mi-
nä taas puolestani seurasin häntä hetken perästä.

Jrrtkaisimn.re r.:ellust;rmme yhdessä.
Näin hengessäni itseni kuolleena hänen 'r'ierel-

lään m;ralis\uisella hrngella, konepistooli ainaiseksi
kilronneen.r sitä prljon kantaneesta kädestä. Oli
vain autius ja anker tyhiyys.
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Muistin kotini, lapsuuteni ja nuoruuteni. Eletyn
elämäni valot ja var.f ot välähtelir,ät tajunnassani
kuin elosalamat taivaanrannalla elokuisena yönä.
Tuntui, että tuo Suuri mittaaja, jonke tietämättä ei
hiuskarvakaan päästämme putoa, laski kuumeisella
kiireellä eiämäni viimeisiä Iaskusarakkeita ja edessä
oli - lopputili.

Äkkiä tuli lakkasi. Tuli hiljaisuus. Niin suuri hil-
jaisuus kuin se vain erämaassa toi olla. Oliko sota
loppunut ? Säikähdin: Kon.ia repivä uraa-huuto
raikui keväisen raikkaassa ilmassa. Vaaroilta vastasi
kaiku kymmenkertaisen.r: urlr . .. uuurra!

Kohottauduin lumih.rngessa katsomaan päälleni
ryntddvid vihollislaum.rr. Sydän rinnassa hakkasi
kuin ulos tullakseen. Pelko ja nimeämätön kauhu
valtasi rnieleni lopullisesti ja tietoisuus siitä, että nyt
kokisin elämäni liin.reisen suuren tapahtuman -kuoleman.

Mutta ei I Nyt t.rpahtui taaskin jotakin yllättävää.
Valkokirapuiset selär vilahtelivat kuusikossa. Vihol-
linen perääntvi. Hekin olivat jättäneet minut. Mutta
miksi ? Pelräsiviitkö srarrostusta ?

Nyt olin todell.rkin yksin. Vihollisten suksien
kahin.r kuului enää heikkona rahinana, ja sekin vai-
meni lopulta olernattomiin. Oli vain hiljaisuutta,
hiljaisuutte. Tuntui, että luontokin pidätteli hen-
gitystään ja kysyi: miksi?

Olin suorastaan typertynyt ja avuton, mutta en
kuitenkaan toivoton. Jossakin tuikutti kuin pieni
lamppu, ja se lähetti yhtämittaista sanomaa: elä-
mään, elämään ! Äsken edessäni seisonut, Iuisia sor-
miaan ojenteleva kuolema oli väistynyt uraa-huuto-
jen mukana jonnekin kauas.

Aloin tutkia omaa ruumiillista tilaani: pystyisin-
kö ehkä liikkumaan. En kuitenkaan vielä uskalta-
nut nousta, r'aan pysyin matalana. Vihollisen toi-
menpiteet s.rettoivrt olla aina petollisia ja varotta-
via. Epäilin osrn jääneen r'äiji'tyksiin ia toisten läh-
teneen s.1.1rtemalo sivust.rlte. Seurrsin tilannette
tarkasti. Kuuntelin särkevin korvin. Nostin hiemrn
lakkiani "syötiksi". Ei mitään I Kohottauduin kar-
somaan. Ei näkynyt mitään erikoista. Yritin hiljaa
nousta ylös. Haavoittuneeseen selkään viilsi kipeästi.

Katselin hetken ympäristöä ja vieressäni makaa-
vaa, kaatunutta lähettiäni. Murtunein mielin hapui-
Iin suksiani. Löysin toisen. Mihin oli toinen joutu-
nut? Sitä en löytänyt, eikä lähetilläkään näkynyt
olevan suksia lähettyvillään. Kauempaa en jaksanut
lähteä hakemaan. Voimia oli säästettävä. Lähdiu
yhdellä suksellani laahaamaan itseäni tulojälkiä pit-
kin omille linjoille päin. Sekin kysyi voimia.

Pysähdyin hetkeksi. Katsoin taakseni. Jätin hy-
r'ästit kunnon lähetilleni, korpraali Mannerheimol-
le. Tunsin sisimmässäni kaihoavaa tuskaa, joka yl-
tyi suoranaiseksi tunnon poltteluksi. Miksi piti
Mannerheimon yrittää lähteä ja miksi en kieltänyt
häntä? Niin, miksi, miksi ? Mieleni oli sakeanaan
kysymyksiä, mutta vastausta ei tullut. Jos olisin kiel-
tänyt häntä lähtemästä, kulkisimme tässä ehkä pe-
räkkäin, niinkuin niin monasti ennenkin. Ehkä kau-
ankin.

IUasentunein mielin jätin hänet Itä-Karjalan val-
koiselle hangelle ja läirdin itse jatkamaan vaival-
loista taivallusta. Ensin kohden sabaalaa ja lomaa
sitten uusiin taisteluihin.

...sGrdän
velanää

,rarrraa9,.,{,'rt
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niin soqtte

sydönvehnöö,
vehnön hienoinlo
ydintö. . .

jo Te leivotte
nyvclo !

OY YEHNÄ

5t



LILLI VU()RELA

Vaelluksemrne kohden uusia kohtaloita oli alka-
nut. Tien pää oli keritty auki.

Oravankydössä erosimme joukoista ja jäimme
kahden. Meillä ei ollut harmainta aavistusta, mihin
menisimme, mutta pääasiana oli kuitenkin noudat-
taa kapteeni Kumlinin ehdotusta ja pyrkiä Länsi-
Suomeen päin. Meitä pidätteli paikoillamme kuiten-
kin omituinen side, joka pani toivomaan: jospa ei
sittenkään eteenpäin !

Mutta Oravankydöstä meidän oli päästävä pois.
Saimme erään miehen kyyditsemään meidät hevo-
sella erääseen toiseen kylään. Siellä jouduimme ole-
maan seuraavaan iltaan, koska ei ollut mitään mah-
dollisuuksia päästä eteenpäin.

Vapulla oli ollut vähän ennen sodan alkua vai-
kea angiina ja nyt hänen kurkkunsa tuli taas kipeäksi
ja minäkin olin väsymyksestä puolikuollut. Ajatuk-
set olivat aivan turtana. Ei osannut surra eik'd, aja-
tella hetkeäkään eteenpäin.

ja me jäimme ja nukuimme taas samassa ikäänkuin
ei häiriötä olisi välillä ollutkaan. Kun heräsimme
joskus hämärän kaatuessa maille, me melkein epäi-
limme, oliko ketään [äynytkään meidän luonamme.

Meillä oli nälkä, mutta talossa mahdollisesti ole-
viin ruokiin emme uskaltaneet kajota. Lähdimme
etsimään paikkaa, josta saisi jotain syödäkseen. Löy-
simmekin pienen talon, josta saimme lämn-rintä keit-
toa. Samalla meitä onnisti hyvin, sillä t;ipasirln're
autoilijan, joka oli matkalla Kin,uun, ja hän lupasi
ottaa meidät kyytiinsä.

Autoilija oli tuttu Kirvun kunnallislautakunnan
puheenjohtajan, H-n kanssa, ja hän vei meidät sin-
ne sekä kehoitti etsimään turvaa talosta. Seisoimme
tuokion portilla ja katselirnme edessä kohoavaa,
vaaleaksi maalattua, komeaa taloa. Tunsimme it-
semme mierollisiksi, jotka seisoivat vierailla verä-
jillä. Oma koti muistui mieleen, ja jossakin syr,ällä
polttivat kyvneleet. Mutta nyt ei ollut aika itkuun.
Vaikka tuntuikin oudolta lähteä tunkeutumaan vie-
raaseen taloon. o1i lritettävä, sillä iltakin oli myö-
häinen.

Lottien työ kehittyi vorsinkin sotovuosino yhä monipuolisemmoksi. He huolehtivot osoltoon mm. mieslen muonituksesto.

Makasimme päivän autiossa talossa. Siellä oli
Iämmintä ja kaikki paikoillaan. Asukkaat olivat
mahtaneet lähteä vasta aivan äskettäin ja jättäneet
ovensa auki lähtiessään. Muistan, että kun olimme
juuri nukahtamassa lämmön suloisesti hyväillessä
olemusta, ovi aukesi ja sisälle pujahti pieni, kiuk-
kuisen näköinen muori, joka alkoi räkättää kimeäl-
lL a nell,t:

- Tämä on poliisin talo, ei tänoe saa tulla. Ulos
täältä on lähdettävä ja heti.

Minä olisin ehkä lähtenytkin, mutta Vappu osasi
pitää puolensa ja otti muorin lujilie. Kun he vähän
aikaa juttelivat, niin päinvastoin muori sai lähteä
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Talossa valvottiin. Kun koputimme oveen, tuli
isäntä aukaisemaan, ja sen enempiä kyselemättä mei-
dät otettiin vastaan kuin omat ihmiset ainakin. Tä-
mä lämmitti s1'däntä ja aivan kuin pudotti kylmän
kiven rinnasta. tr{eitä ymmärrettiin ja haluttiin aut-
taa. . . ainakin se silloin siltä tuntui. Mutta. . .

OIin kuumeessa ja väsynyt, eikä Vapunkaan tila
ollut parempi, r'aikka hän oli vahvempi kuin minä.
Äskeinen sairaus oli rasittanut häntä kovasti. Pyy-
simme oikopäätä päästä nukkumaan, ia meille näy-
tettiinkin paikka, jossa saimme oikaista itsemme
suoraksi vuoteeseen ensimmäisen kerran kotoa läh-
dön jälkeen.



Puoliksi riisuuntuneena kaaduin vuoteelle ia nu-
kuin unia näkemättä. Kun aamulla heräiimme
virkistyneinä, aloimme katsella ympärille. Paikka
jossa nukuimme, oli eräänlainen yläkerran eteisen
nurkkaus, jonka vain verhot eroittivat eteisestä.
Huone ei ollut erikoisen lämmin eikä muutenkaan
mukava, olipahan vain jonkinlainen romujen säily-
tyspaikka. Mutta meille se oli sillä kertaa paras
mahdollinen, eikä arvostelu jaksanut nostaa pää-
tään. Vaikka nyt jälkeenpäin olen ajatellut, miten
suuret ja lämpimät huoneet heillä olivat tyhjillään
ja vuoteita vaikka millä mitalla, niin meille ei riit-
tänyt tilaa muualla kuin eteisen nurkassa - 

ja kui-
tenkin heidän oli myös iätettävä kaikki -!OIimme kuitenkin äärettömän kiitollisia tästä-
kin tilasta. Neuvottelimme matkamme jatkamisesta,
mutta kaikki oli sekaisin tajussamme, ja me iäimme
odottamaan mahdollisia tietoja omaisistamme. Näitä
isäntä hyväntahtoisesti lupasi hankkia ja kehoitti
meitä pysymään alallamme.

Näio alkoivat päivät kulua. Emäntä oli sairaalloi-
nen, ärtyisä ihminen, joka pelkäsi miestään naisten
vuoksi. Hän seurasi epäluuloisin silmin minua ja
Vappua, mutta erikoisena silmätikkuna hänellä oli
Liisa-niminen tyttö, joka oli ollut hoitajana Kir-
vun luonnonparantolassa, mutta asui nyt talossa,
koska parantola oli lakannut toimimasta.

Liisa itki toisenkin kerran emännän pistävien pu-
heiden takia, mutta pysyi paikoillaan isännän niin
tahtoessa. Totta puhuen emäntä ei ehkä ollut niin-
kään väärässä epäillessään Liisaa. Liisa oli kaunis
ja iloinen ihminen ja isäntä verevä, leikintunteva
mies. . . Mutta turhalta ja aiheettomalta tuo epäily
silloin tuntui. Vasta elämän kokemus on aukonut
näkemään sellaistakin, joka silloin huomaamatta
meni ohitse.

Otimme osaa talon töihin sikäli kuin meille an-
nettiin siihen lupa ja isänoän käskystä istuimme
oman r'äeo kanssa s.lmassa pö1 dässä. I\futta minuu
alkoi olla yhä vaikeampi saada suupalaakaan alas
kurkustani, sillä emäntä vaikeroi alati, miten suu-
ret kulungit aiheutuvat tästä vieraasta joukosta.
Tottahan se olikin. Meidän apuamme ei tarvittu.
Olimme käypäläisiä, jotka olimme tulleet kutsu-
matta, ja meidän oli myös älyttävä Iähteä käske-
mättä.

Emännällä oli suuri pyykki. Hän pesetti sen meil-
lä. Huuhtomassa oli käytävä pitkän matkan takana
hevoskyydillä. Vappu ei tosin päästänyt minua sille
reissulle, vaikka hänen omakin kuntonsa oli huono.
Laitoimme pyykin kuntoon ja siivosimme huoneet.

Näin olikin vierähtänyl melkein viikko, ja ahdis-
tus mielissämme kasvoi. Mutta kun hätä on suurin,
on apukin lähelläl Kuin tilauksesia tuli taloon eräs

naapurikylämme isäntä, ja silloin meille riemu rat-
kesi.

Tämä isäntä oli Vapulle erikoisen hyvä tuttu, ja
hänen Alli-hevosensa oli koko pitäjän - 

ja monen
pitäjän kuuluisuus - 

juoksijatamma Alli.
Hyväilimme Allia, ja taisimme hieman itkeä pi-

histääkin sen hikiseen harjaan. Niin istuimme ajan
tullen Allin rekeen, ja matka asemalle alkoi. Ilman
suurempaa kaipausta erosimme H:n komeasta ta-
losta, vaikka edessä olikin taas pimeää.

Kerminen kyyditsi meidät Ojajärven asemalle,
ja sieltä pääsimme monen tunnin odotuksen jäl-
keen junaan. Tältä samalta asemalta oli kyläläisem-
me lastattu tavaroineen vain muutama päivä sitten
jutaan, emmekä olleet tienneet sitä ennenkuin
vasta nyt. Olimme siis junassa. Minne sitten? Ei ol-
lut tietoa... jonnekin, pois...kauemmaksi Kan-
nakselta, joka pala palalta uhkasi joutua vieraisiin
käsiin.

Vappu kuitenkin päätti lähteä etsimään lotta-
joukkoamme, jonka piti olla jossakin tietyssä pai-
kassa, liittyäkseen siihen. Mutta minä sain aatteelr
lähteä sulhaseni luo, koska tiesin hänen olevan Liek-
sassa. Se oli sellainen äkkipikainen päätös, jollaisia
vain minä onnistuin tekemään. OIen kai kovien koh-
taloiden lapsi, tai sitten toimin aina harkitsematta,
sattumanvaraisesti. Joka tapaukse§sa tämä reissu
olisi saanut olla tekemättä. Mutta mitäpä ei tapah-
tunut tuona poikkeuksellisena aikana... !

Niin erosivat tiemme Elisenvaarassa - vuosiksi,
vuosikymmeniksi. Aluksi muistettiin kirjeillä usein
"Sotasiskoa", mutta nyt on välillä vain harmaa tie-
tämättömyys. . .

Ompelukoneineen seurosivot lotot ioukkoien iäliessö
porsien io poikoten, vielöpä uuttokin volmistoen

Vappu jäi siis etsimään omaa tietään ja minä läh-
din Karjalan rataa ylöspäin.

En tiedä tänäkään päivänä, kuinka yksinomaan
lotta-jäsenkortilla pääsin sellaiseen sotilaskeskitys-
paikkaan kuin Lieksaan. Mutta siellä minä vain olin
erdd"nd. iltana uupuneena ja nälkäisenä. Menin Seu-

rahuoneelle, sillä jostakin muistini lokerosta nousi
kuva, että siellä palveli eräs kotikyläni tyttö
Toini I.
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Toini otti minut ilahtuneena vastaan ja niin
aloin kysellä herroilta sulhastani. Hänen joukko-
osastonsa oli pari päivää aikaisemmin viety rajalle
osallistuakseen niihin suuriin taisteluihin, jotka juu-
ri silloin alkoivat kehittyä näillä kaukaisilla raja-
seuduilla. Sain esikunnasta Iuvan jäädä odottamaan,
koska näiden joukkojen oli määrä päästä joulun al-
Ia lepäämään.

Myös Seurahuoneen omistaja, joka oli alkujaan
meidän pitäjäläisiä, lupasi minulle asunto-cikeuden
Toinin toverina työtä vastaan 

- 
ja sitähän minä

osasin tehdä. Åamuvarhaisesta alkoi huoneiden sii-
vous, ruoan laittaminen ja tiskaus. Apulaisena oli
vain yksi nainen. Toini hoiti kassaa Ja puhelinta.
Rouva itse valvoi ruoan laittoa, sillä upseerit oli-
vat kaikki talon ruoassa.

Näin kului joku päivä. Vaivuin iltaisin vuoteelle-
ni lopen uupuneena, ja aamulla en tahtonut .ja)tsaa
nousta. Mutta oli pakko. Olisin kärsinyt vaikka mi-
tä, jos olisin saanut olla paikoillani ja tavata sul-
hastani. Mutta talon rouva oli koko ajan minulle
ynseä. Hän katseli karsaasti koko minun olemustani,
ja Toini valitti, että "täi" oli hänellekin niin her-
mona, ettei rauhaa antanut.

Kuinka usein itkinkään tyynyni märäksi ja ka-
duin tuloani, mutta poiskaan en osannut lähteä.
Olen itsepäinen luonnostani ja halusin kestää, kun
kerran olin kelkkaan hypännyt.

Miehet sitävastoin olivat ysiävällisiä, ja meillä
oli monta antoisaa keskusteluhetkeä. Milloin rour-r
pysyi vuoteessaan - 

jota sattui usein - oli meillä
suorastaan rattoisaa puhellessamme kaikesta mrrn
ja taivaan välillä. Se syvkin, joka oli johtanut mei-
dät näin yhteen, ikäänkuin himmeni, ja kaikki tun-
tui luonnolliselta.

Jouluun oli enää pari päivää. Näin rouvan kas-
voista, että hänestä oli "hyvä tahto" kaukana, eikd.
joulun henki elähdyttänyt hänen ihroittunutta ke-
hoaan, vaan hän aivan kuin huokui vihaa kaikkia
ja kaikkea kohtaan. Puhelimme asiasta Toinin kans-
sa ja sanoin, että lähtisin heti joululta pois, koska
sulhastani ei alkanut kuulua ja taistelut rajoilla jat-
kuivat. Sanoin myös hänelle, että ellen nyt tapaisi
sulhastani, en tapaisi häntä koskaan. Jokin selittä-
mätön vaisto sanoi minulle, että hän kaatuisi - 

ja
se tunne kai ajoikin minut alunperin tänne - niin-
kuin sitten tapahtuikin.

Mutta rouvalla ei ollut aikaa odottaa edes joulu-
aattoon o.ientaakseen minulle lahjansa. Hän usutti
etsivät minun kimppuuni ja kertoi heiile mielikuvi-
tuksellisia juttuja, miten epäluotettavia aineksia
meidän suvussa oli ollut. Ukkini oli näet ammuttu
vapaussodan kirottuina päivinä. Hänen suurin syn-
tinsä oli, että hän oli työmies eikä liittynyt enempää
punaisiin kuin valkoisiinkaan. Hän halusi vain oll:r
rauhassa ja siksi hän sai maksaa sen hengellään.
Näin siis lankesi varjo ylleni vielä näin kaukaisista
tapahtumista.

No niin, en halua muistella tätä työnantajaani
pahalla, vaikka hän tekikin tietoiseti valehdellen
minulle niin paljon pahaa, ettei kukaan muu. Ihmi-
nen, joka on loasta noussut, kuvittelee kaikkien
muidenkin painuneen sinne. Hän on nyt kuollut ja
tuomiolla kaikista teoistaan - tästäkin. . .

Etsivät kyselivät motiiviani, joka toi minut tän-
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Esikunnon konsliclct:t joutuivot myös
olemoon mukonc scloillo io korvisso

Kortonpiirtöiälotto siirtämässö esikun-
loon soopuneito tietojo tilonnekortolle

ne ja selitin sen heille. Heidän kunniakseen täytyy
sanoa, että he olivat erikoisen tahdikkaita ja ystä-
vällisiä, ja keskustelumme loppuvaiheessa myönsi-
kin toinen, että kyllähän Eeva täällä tunnetarn, ja
pyysi puolestaan anteeksi koko touhua. Myös luut-
nantti Korhonen toirni ritarinani moitteeton-rlsti;
jos minua ei olisi uskottukaan, niin häntä kuitenkin
uskottiin.

Kuitenkaan en voinut jäädä enää sen katoo alle
hetkeksikään. Pyysin ja sain litteran Pieksämäelle,
jonne olin kuullut mummoni perheen sijoitetun.
Matkustin siis sinne.

Ei kukaan ihminen käsitä. millaisin tuntein istuin
II luokan vaunun nurkessa tänä jouluaaton yönä,
jolloin kuljin tak.risin eteläänpäin - nyt Savon
tato,a.

Juna seisoi useitr tunteja Kajaanin asernlllr, ia
ajattelin tässä poiketa pois junasta jr lähteä sulh.r-
seni sukulaisiin Vuolijoelle. Mutta sinnekään en
olisi ehtinyt enää sinä iltana. Istuin jun.rssa ja itki:r
katkeria kyyneleitä. Ne olivatkin ensimmiiset k1'1 -

neleet, jotka vuodatin katkeruus sydämessä. Kiro-
sin sodan ja kaiken, mitä se toi mukanaan.

Olin yksin ja hyl'dttynä. Pimeää... pimeää kaik-
kialla, ulkona asemalla ja sisällä rinnassa. Jos mil-
loin olen vihannut ketään ihmistä, niin silloin viha-
sin tuota hyvin syönyttä, läähättävää naista Lieksan
Seurahuoneen hyvin kalustetussa kasarmissa, enki



suinkaan toivottanut hänelle ajatuksissani hauskaa
joulua.

Sen jouluaaton tunnelmat muistan ehkä parhai-
ten koko sodasta, sillä se oli elämäni raskain- joulu.

Siihen aikaan matoivat junat ctrnrn vauhdilla ja
vasta joulun ja Tapanin r'älisenä yönä pääsin Piek-
sämäelle. Oli kirkas pakkasaan.ru. Aurinko helorti
talviselta, kovansiniseltä taivaalta kuin kultaraha,
hanki kimmelsi miljoonin lumitähdin. Sodasta ei
täällä tietänyt mirään. Kaikkialle oli hiljaista ja rau-
hallista.

Lähdin kävelemään kahdeksan kilometrin taival-
ta paikkaan, jossl mumrno ia enon perhe olivat. Mi-
ten toivottoman pitkä tämä taival olikaan! Onneksi
minulla oli kant.rmuksena vain kevyt reppu. Siinä
oli koko minun omaisuuteni. Olin valvonut ja r'ä-
synyt ja viikkojen kuluessa suorastaan nälkiintynyt,
sillä en missään tohtiout syödä niin paljon kuin
olisin t.rrvinnut - enkä minä kaikin ajoin edes
voinut sr'ödäkään, sillä kurkussa oli kuin ahdistai r
pall, joka ty'önsi ruoan pois.

Oli nälkä, r'äsytti ja jalat painoivat kuin lyijy-
puntit. Mieleni teki heittäytyä hangelle ja antac,
kaiken peittyä unohdukseen, muttar jokin pakotti
minut jatkamaan matkaani. Kuljin pitkin mirsätie-
tä, jolla poimuili vain kapea reen ura. Orava nak-
sutti puussa ja jossakin takoi tikka puun kuvetta.
Kaikki äänet menivät ohi korvieni niin, että tuskin
tajusin niitä. Mielessäni kangasteli vain halu päästä
Iämpimään ja vuoteeseen.

Vihdoin olin perillä. Tämä oli eräänlainen eva-
kuoimiskeskus ja väkeä oli pihalla kymmenittäin.
Siellä oli ruokailu parhaillaan käynnissä. Keksin
joukosta enoni vanhimman tyttären, Ailin, ja hän
juoksi luokseni iloisena, kasvot heloittavina ja huo-
lettomina. Lrpsien oli helppoa. He elir,ät päivän
kerr:rllrrn. . . Kri neleet sumensir'.rt silmäni, ia kur-
kusse kuroi irku, mu::r en hrlunnut nä1'ttäi ltf-
selle mielenliikutustrni.

Lopultr olin siinä rhirrssr huoneess.r, joke oli
heidän helluss.r.rn. NIikä ilo siellä slntrikään, kun
nojasin mummon rehe\-ää rintaa vasten je kaikki
viisi lasta kihisivät ympärillä kuin muurahaiset.

Olin vihdoinkin turvassa! Olin satamassa, jossl
myrsky ei enää heittelisi minua eikä kukaan sanoisi:
sellaisia on sinun suvussasi ollut! Siellä sain vii-
meinkin tietää vanhempieni olinpaikan, ja aikomuk-
seni oli mennä suoraan heidän luokseen, kunhan
olisin ensin lepäillyt muutaman päivän mummon
Iuona.

Mutta toisin oli taaskin kirjoitettu kohtaloni kir-
jaan. Lottien puheenjohtaja asui myös täällä, ja kuir
hän sai tietää, että olin tullut, hän tuli iloisena ter-
vehtimään kadonnutta lammastaan ja kysyi ensi sa-
noikseen, olisinko halukas Iähternään työhön Käki-
salmeen. Päästä rajalle, lähelle kotiseutuja. . . ! Mitä
enempää osasin toivoa. OIin heti valmis. Tunsin
taas, että minuun luotettiin. OIin yksi monista sii-
nä suuressa koneistossa, jonka tarkoituksena oli
puolustaa isänmaata. Tällä taholla ei muisteltu si-
tä, mikä oli tapahtunut ukilleni joskus vuosikym-
meniä sitten valtakuntamme suurien synnytystuskien
aikana, jolloin minä olin tuskin kolmivuotias lapsi.

Lähdin siis takaisin työhön ja tunsin olevani tar-
peellinen kaiken ajelehtimisen jälkeen.

N ESTOR seon
ioka puhdistaa

Mc CORMICK
Yetl pislmmän korren...

Vuoden 1960 kynnön mooilmon-
mestoruuden voitli
englontiloinen .l. Gwilliom
Mc Cormick 8-275 troktorilloon,

Mc Cormick 8-275
löhimmösiö

myynti konlloristomme !

ffiffiffiffi
@

Volitkoo Tekin
mooilmonmestor in troktori
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Tiloojon nimi

Arvo loi ommdili

Taas alkoi vaivalloinen matka, ja useiden päivien
perästä olin perillä määränpäässä. Oli paukkuva
pakkanen. Revontulet romottivet pohjoisella tai-
vaalla, ja idässä hohkasi tuliprlon rome. Jylinä kuu-
lui taas läpi talvisen ilman, j.r sodan uhkaava varjo
lepäsi kaiken yllä.

Asemalla oli minua vastassa tuttu mies, ja suuri
oli hänen ällistyksensä, kun tulije olinkin minä. Hä-
net oli vain lähetetty hakemaan ;lsen'ralta komen-
nukselle tulevaa lottaa.

Jouduin takaisin suurin piirteio s.unxan iouk-
koon, jossa olin ollut kirjurina tilanteen alkaessa.
Tämä seikka ei mitenkään nostanut mieli.rl.rrni, sillä
ikäväkseni minun on sanottava, että tämä joukko
ei ollut niitä parhaimpia.

Jäin siis taaskin pitkälle rajan läheisyydestä, en-
kä päässyt etulinjaan, jonne hulluudessani halusin.
Mitäpä minä olisin sielläkään tehnyt? Yksin sai ol.la
täälläkin . . . ainakin tähän toteamukseen oli iäätä-
vä pettymyksensä jälkeen.

Sain toisista lotista hyviä tovereita, ja niin alkoi-
vat päivät vieriä eteenpäin. Yhtämittaisena, harmaa-
na janana ne matoivat kohden aikaa, jolloin tämä
kaikki olisi ohi. Loppiaisena sattui minulle tapaus,
joka oli suistaa minut pois raiteiltani. Kävimme jou-
kolla kylässä erään vanhan kapteenin luona - hän
oli majaillut paljon meillä aikoinaan - istuirrrrne
iltaa ja juttelimme. Kun tulimme sieltä pois, huo-
masin sormukseni pudonneen. Se oli tiukka ja py-
syi hyvin sormessani, mutta nyt sitä ei ollut, ei kä-
sineessä, ei missääo. Sitä etsittiin koko joukon voi-
malla. Pengoin myös likaveden kaatopaikan tähtien
je taskulamppujen valossa, mutta sormus oli poissa.

Itkin katkerasti ja sanoin toisille:

- Tdnä yönä sulhaseni kaatuu.
Minä tiesin sen ja uskoin lujasti ennustukseen,

jota sormuksen irtoaminen sormestani tiesi. Toiset
lohduttivat minua ja sanoivat:

- Älä ole hupsu ! Miksi sormuksen putoami-
nen sitä voisi tietää. Kyllä se löytyy. - Niinhän
se sitten löytyikin huoneen lattialta, jossa olimme
istuneet. Eräs lotta oli löytänyt sen ja pitänyt itsel-
lään, mutta kapteeni näki sen, tunsi minun omakse-
ni ja soitti:

- Tulkaa hakemaan sormuksenne. Se on täällä
eräällä lotalla.

Sormus löytyi, mutta mieleni ei päässyt tasapai-
noon. Odotin ja odotin sydän kylmänä, kunnes
erdd'nd iltana puhelin soi ja minua huudettiin otta-
maan vastaan sähkösanomaa. Jäsenet jäykkänä ja

sydän kylmänä otin puhelimen torven käteeni ja
aloin ottaa sanomae vastaan. En tajunnut siitä muu-
ta kuin: ". . . kaxtunut 6-1 tule kotiin". Kotiin. . .

kotiin. . . ! Missä minulla olisi koti ?

Heitin puhelimen torven pois kädestäni kesken
lukemisen ja r1'ntäsin ulos huoneest.r. Pri\rll.r ollut
kersantti otti viestin vastaan.

- Minä tiesin. . . tiesin, osasin r..iia hokee .ja
kaikki, koko elämä tuntui pysähtrneen kuin seinän
eteen, jonka toisella puolella amrnorti tyhjyys.

Taas vaelsin yötä myöten - minusta oli tullut
yöliikkuja - kohden Elisenvaaraa erään pienen,
harmaan kapteenin matkassa. Ir'Iies tuntui pelkäävän
enemmän kuin minä. Hän suorastaan tärisi. Minul-
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lahan ei ollut pelon syytä. Olin turtana kaikelle
ympärilläni olevalle.

En tiedä tänäkään päir,änä, kuinke selvisin tästä
matkasta, mutta aamupuolella yötä havaitsin oler.ani
jälleer-r Lieksassa. Rengas oli kerittv umpeen. Laa-
hustir-r Seurahuoneelle ja menin suorr;ln Toinin
ovelle, eikä kukaan estänyt minu.r. Koputin oveen
ja Toini aukaisi sen. Hän heittävtvi k.rul.ur.ri ja alkci
itkeä kanssani sekä kertoi, että sulh.rseni oli tullut
Lieksaan samlrnil päir'änä , jolloin minä lähilin sieltä
ja hän oli ollut hyvin mLrriunu: siitä. ettei tlvirnnui:-
kiran minua, r'aikkr olin juuri ollut siellä.

Moni seilika oli silloin seljennvt, je jos silloisct
käskijät olisivrt sr;lneer sen .r jrn tekrisin, olisi kaik-
ki ollut toisin. NIuttr rnennvr ei p.rlaudu, eikä teh-
tyjä teko.jaan ioi \orj.rt.r...ei kukaan.

En halunnut n:ihdä t.rlon rou\'.r2.r., r':rikka Toini
olisi vient't minr-ri hänen luokseen. Viivyin paikalla
vain pari tunti.r. jonkr verrln aikaa oli junan läh-
töön. trLr.tkustin ta.rs edelleen ._ kotiin, jota minul-
la ei ollut, mutta jota minulle nyt tarjottiin sulha-
seni kodista.

Osasin silloin olla kiitollinen kaikesta. murhees-
tani huolimatta. Sairaana ja r.äsyneenä pääsin peril-
le, ja nyt alkoi elän-räni tras ikäänkuin järjest.ir tr'.i
rauhanomaisiin uomiinsa, r'aikkl soden prlo r.rivosr
rajoilla tuhoavana kuoleman virtan.r.

Sulhaseni haudattiin vasta helmikuussr, j.r scrr
jälkeen matkustin vanhempieni luokse Jokioisiin.
Mitä sitten vielä olisi sanomiste, se on jo toiseen
elämänjaksoon kuuluvaa.

Sairastin viikkoja - eikä tämä sairaus ollut niin-
kään paljon ruumiillista kuin henkistä. Kaipasin
jonnekin. . .pois. . .olin .juureton ja tyhlä.

Sitten tuli maaliskuun kolmastoista päir.ä armon
vuonn:r 19.i0. Siitä päir'ästä ei voi slnoa mitään. Sc
oli mustir, kuollut päir'ä, huolimatta kin.rmeltävästii
auringostr Härneen l.rejojcn peltojen yllä. Kärsi-
mykset nousir':rt sinä päiränä huippuunsa meidän
keikkien l<arjalaisten keskuudessr, ei 1,ksin minun
kohclrllan i.

- Turhaln, turhiran. . .kaikki turhaln, hoin it-
se lleni, eikä itku tullut, r'aikka olisin hrlunnut itkeä
r crikyyneleitri.

Muttir elän.rä ei pi,sähtyni't tähän mustaln päi-
vään. Se jatkui ja 

- ,jltkuu. Entiset haavat ovri
umpeutuneet, uudet ovat auenneet eikä Klr jalle
rneillä olel Tie, joka alkoi K.rnnakseltr, on ollut
yhtämittainen Via dolorosl jokaiselle mieroon rie-
tulle. Mutta kcrran on sillckin tielle tuleva pää. . .

POIS MAAN ÅLTA
Everstiluutnantti Ursin, Er.P l2:n korrtentaja srnoi

lomalle lähteville pojillc vakoiluvaarastir:
\/rkoja olh viholline kätyri, joka kaivar jalkr pois

mean alta. Vaietkaa sotilasasioista lomalla!
S:ttui sitten, että pesäke sortui "Munakukkulalla"

ja peri Kuprrisen poikaa 1äi loukkuun. Silloin lou-
kussa olevl Jän'isen poik'r sanoi kaverillcen:

- Nyt olisi tarpeen se vakooja, joka kaivaisi mci-
dät pois maan alta.

YHDYSPANKTil

johora jo isoisä h-rotti
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Eräs Länsi-Sokson

Ruotsinrnaalainen kapteeni, loimittdia Gö.tla
Lindtkog Tukholmasta, on Sdhran liittotasa-
tallan kutstrrnana lilthinilt äsketläin ntililta'
rnd,? liikon ajan Liinsi-Saksan puolut/utuoi-
main ja rcn kaikkien atelajien kokoonpanoa.
Tiksä artikkalis.ra hän antaa lleissilntä)'kren
haaaintoihinsa ja iatkaa hronioitaan m1ö-

hemnissä kir j oi t u ks i ssaan.

AKSAN
5F

Toukokuun :. ;rivInä r'. 19) 1 astui votmaan
puoli vuot:r ris.lisem;:'tin tehty sopimus, ,ionka mu-
kaan S.rksre li:::o:rs.rr',rlta liittyi samlnln'oiscn,t
jäsenenä NATOon. Srksan entiset viholliset lännes-
sä ja po:rioisess,r tulir'.rt sifen sen liittolaisiksi I'ain
k1'rnnienen vLro:i.1 sen iälkeen kun maailmanhisto-
rian verisin so:r oli pIättynyt ia natsismi kukistet-
tu. Ifonet epäilivät silloin tärnän liiton kestär'yyttä

1rr sitä. r'oisiko se johtaa luottamukselliseen yhteis-
työhön. Ifuttr ;rika Ptrantaa kaikki haavat ja ne

ormeiion ponssorivounuisto Ponzer "M 48"
la

IIALNSi[=5
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kriisit, jotka sen .ldlkeen or'.rt revistelleet NATOa

- vaikka eir'ät koskaan ole vakavasti uhanneet sea
jatkuvuutta 

- ovat lain r'ähäiseltä osrlta perustu-
neet vastakohtrisuuksiin Länsi-saksan ja -muiden

jäsenvaltioiden r'älillä. Lisäksi on nähtävissä se mer-
killisy'i's. että \'anhat periviholliset, saksalaiset ja
ranskalaisei, ovat osoittaneet pystyvänsä erittäin
hedelmälliseen yhteistyöhön.

ltutta yhteistyö NATOn piirissä on viety nyttem-
n.rin niin pitkälle, että on väärin enää puhua kan-
sallisista puolustusvoimista tämän järjestön puit-
teissa. Länsi-Saksan puolustusvoimat ovat iiten
oleellinen osa NÅTOa. On tosin eräitä alueellisia
voimia, jotka eivät ole NATOn käskynalaisuudessa,
mutta niiden olemassaolo ei muuta yllämainittua
perustavaa laatua olevaa tosiasiaa. Ja t'd.md puoles-
taan taas edellyttää, että jo tästäkin syystä kommu-
nistinen propaganda on vailla kaikkea todellisuus-
pohjaa, jos kohta kommunistit koettavatkin säiky-
tellä nimenomaan puolalaisia mielikuvituksellisilla
tiedoilla jopa täysin vaLnistelluista Länsi-saksan
suunnitcln.rista hyökkäyssotaln lännen taholta.

Kaikesta huolimatta ovat Länsi-Saksan puolus-
tusvoimat niinä nruut.rmin,r vuosinr, joll.:.r niiderr
perustanisesta o\'.1t kuluneet, s.1.1\'uii.lneei kunni-
oitellavan vahvuuden. Varusielun )ulkisuuteen s:.r-
tettua päämäardd. - se käsi:tää pääasiallisesti 12 t4--
sin moottoroitua divisioonaa, 28 lentolaivuefta (jo-
kaisessa 2 divisioonaa) sekä kevyet merivoimar,
mln. 12 hä1,ittäjää, 40 moottoritorpedovenettä ja
12 sukellusvenettä - ei tietenkään vielä ole voitu
saavuttaa, mutta sitä lähestytään päivä päivältä. Eiki
mikään NATOn jäsenvaltioista 

- kuten sen kor-
kein päällikkö kenraali Norstad 6n mxininnul -ole täyttänyt sopimuksen edellyttämiä r'elvollisuuk-
siean siinä n-räärin kuin juuri Länsi-Saksar.r liittota-
saval ta.

Länsi-Saksan puolustusvoi:rrrin toimeenpanemat
r'ärr'äy-kset koht.rsivrt aluksi suurta vastarintea ylei-
sesti vallinneen sota\'äs)-myksen jir nuorison kes-
kuuteen levinneen haluttomuuden trkio suorittr,a
asepalvelusta. Nuorison asenne on sittemmin vii-
rneisten vuosien aikana suuresti muuttunut. Tietoi-
suus siitä, että Saksa nyttemmin on liittoutunut en-
tisten läntisten vihollistensa kanssa, on valanut
uutta uskoa tulevaisuuteen. Liittotasavallan huo-
nattavasti kohonnut elintaso on herättänyt vasta-
l<eikua samalla kun miljoonien pakolaisten yhden-
nukaiset kertomukset itävyöhykkeen olosuhteista
ovat olleet omiaan vahvistamaan puolustustahtoa.
Enää ei värväys aiheuta sanottavaa huolta siitä huo-
Iimatta, että elinkeinoelämä kärsii suurempaa työ-
voiman puutetta kuin konsanaan ennen ja kova kil-
pailu vallitsee. Nykyiseen suotuisaan vän'äystilan-
teeseen vaikuttaa epäilemättä myös osaltaan se,

että puolustusvoimain taholta on järjestetty erin-
omaisia koulutusmahdollisuuksia asepalveluajan
päätyttyä tapahtuvaa siviilielämään palaamista sil-
mälläpitäen.

Länsi-Saksassa ei vielä ole toimeenpantu yleistä
asevelvollisuutta, mutta liittohallitus on täysin yh-
§'nyt korkeimman sotilasjohdon tätä koskevaan eh-
dotukseen. Ei ole mitään syytä epäillä, ettei tätä
ehdotustr lähitulevaisuudessa toteutettaisi. Toistai-

seksi on asevelvollisuus sentään vain osittainen ja
koulutus kestää l2 kuukauttl.

Täysln moottoroltu armelfa

Länsi-Saksan armeija on ainakin periaatteessa täy-
dellisesti moottoroitu. Ratsur,äki on kokonaan pois-
tettu ja jalkaväenkin edellytetään olevan jalan vain
taistelukentällä (tlistelussa). Mutta Länsi-Srksan
sodanjohto -- jonka korkein edustaja on rauhan ai-
kana puoluslusministeri - ei suinkarn jätä otta-
matta huomioon sitä, että nykyaikaiset hävitysaseet
voivat pitkäksikin aikaa tehdä mahdottomaksi mooi-
toriajoneuvoilla tapahtuvat maantiekuljetukset je
niinikään maastovaunujen käytön. Tämän takir ei
marssiharjoituksiakaan jalkaväen koulutuksessa lai-
minlyödä.

On itsestään selr'ää, että Länsi-Saksan armei-

,ialla, joka on laskelmoinut sodan syttyessä joutu-
vansa taistelemaan vain mantereella, täytyy olla
käytettävänään suhteellisesti vieläkin vahvempi
penssariase kuin esim. Ruotsilla. Niinpä Länsi-Sak-
s;rn korkein sotilasjohto pitääkin erittäin tärkeänä
r-rhr rn penssrriaseen perustamista. Useat panssrri-
koulut - 

joista tr'Iunsterlager Löneburgin nummel-
la lähes 1.0110:ne vrkinaisesti palkottuine henkilö-
kuntineen on suurin - \'isiaa'r'.rt tästä koulutul:-
sestx mitä uudenaikaisimmin laittein jr melstossa,
jota sopivampaa tuskin voidaan löytää.

Panssariaseen ytimen muodostavat amerikkalaiset
48 tonnin vaunut, jotka täyttäi'ät sangen korkeat
vaatimukset, mutta korkeimman sotillsjohdon mie-
lestä ei tämä vielä riitä. Niitä on täydennettävä
kevyer-rrnillä, nopeammilla ja enemmän maastoon
sopeutuvilla vaunuilla, jotka sar,javalmisteine teh-
dään Saksassa. Vie tietenkin suunnattomasti ailraa
ennen kuin on kokeilujen avulla saatu selville par-
haat tyypit. Joitakin on kyllä jo kokeiltu, mutta
niissä on samalla myös todettu ns. lastentauteja ja
näistä sairauksisia vapaan tyypin luomiseen on las-
kettu kuluvan aikaa kolmisen vuotta. Jo nyt tun-
tuu sentlän todennäköiseltä, että noin 31 tonnin
vaunu tulee valituksi.

Panssarijoukot teistelevat han'oin yksin. Länsi-
Saksan lrmeijassa koulutetaan ensi siiassa panssari-
iskujoukkoja, krenatöörijoukkoja srmoinkuin tek-
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nillisin r,äiinein varustettuja tukijoukkoja. Nämä
kuljetetaan enimmäkseen panssaroiduissa ajoneu-
voissa, joista käsin ne myös yleensä suorittavat no-
peaan ratkaisur.rn pyrkir'än taistelun. Mikäli niiden
on pakko siirtyä puolustukseen tai ryhtyä lähitais-
teluun taikka tunkeutua erityisen vaikeakr.rlkuiseen
maastoon, on niiden iätettä\'ä ajoneuvonsa jl tais-
teltava jalan.

Länsisaksllaisen panssariaseen toivomuksena on
kuitenkin tehokkaampi voimanlisä siihen, rninkä
panssari-iskujoukot muodostevat. Toivotaan ras-
kaammin aseistettua jalkaväkeä, joka nopeirmn'rin
kuin keveämmin ase in varustetut iskujoukot loi
tehdä r,aarattomiksi ainakin heikosti kenttilinnoi-
tetut vastarintapesäkkeet ja näin avatl tien panssa-
rivaunuille.

On luonnollista, että Länsi-Saksan korliein soti-
lasjohto panee suuren painon ei 'r,ain hyökkäävän
panssariaseen kehittämiseen, vaan myöskin panssa-
rintorjuntaan. Yhteistoimintaharjoitukset panssari-
yhtymien ja panssarintorjuntaosastojen kesken muo-
dostavat huomattavan osan koulutuksesta.

Täydellä s)'),llä voidaan kysyä, onko Länsi-Sak-
san panssariaseen "ylösnousemus" vähentänyt ty-
kistön an.o.r. Niin ei sentään ole tapahtunut. Venä-
läiset ovat aina puhuneeL tykistöstä "sodan juma-
lana". Näin puhuu nyt myös Länsi-Saksa tykistöstä
eikä vähiten rakettiaseen kehittymisen jr aton.ritek-
niikan viimeisimpien saavutusten rinnalla.
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{
Lönsi so kso lo iset ponsso ri - i skuioukot
seuroovot yhtymiä ponssoroiduisso
moostovounuissoon toistelussokin

)
Ne iättövöt ojoneuvonso voin ryhmit-
täydyttöessä puolustukseen toi iou-
duttuoon löhitoisteluun tohi silloin
kun moosto on teloketiuvetoisillekin
moostovounuille voitlomollomon voi-
keokulkuinen

Nopeus on Läml-Saksan llma-aseen
enslmmälnen Yaatlmus

Kun tulee puhe mahdollisesti syttvvästä sodastr
ei länsisaksalainen upseeri koskaen mainitse venä-
läisiä tulevina ja Lähinnä ajateltavina vastustaiinl.
Hän tyytyy puhumaan vain lähinnä kysymykseen
tulevasta vastustaiasta, todennäköisestä vastustajas-
ta. Jos sitten puhe siirtyy tosiasioihin (todellisiin
olosuhteisiin), ei hän koskaan puhu venäläisistä
kiivasia tai alentavaa sävyä käyttäen sotilaina tai
tavallisina ihmisinäkään. Päinvastoin ! Hän koros-
taa, että juuri venäläiset olivat toisessa maailman-
sodassa saksalaisten urhoollisin vastustaia sekä et-
tei hän pidä yksityistä venäläistä vihollisenaan. Mut-
ta hän otaksuu, että kommunistinen hyökkäys voi
aiheuttaa selkkauksia, ja se pakottaa Länsi-Saksan
puolustusvoimat alituiseen valmiuteen. Sen takie
tulee myös lentojoukkojen olla hälytysvalmiudessa.

Silmäys Euroopan karttaan osoittaa, että mikäli
Länsi-Saksan ilmavoimat haluavat omata voimak-
kaan panoksen idästä tulevaa hyökkäystä vastaan,
tulee niillä olla nopeimmat lentokoneet mitä yleen-
sä kyetään valmistamaan. Juuri tämän takia Länsi-
Saksan korkein sotilasjohto kuten ilmavoimien joh-
toelimetkin vaativat kovasti sellaista konetta kuin
F Lo4, vaikkakin sillä on pieni kaartamiskyky je
se vaatii pitkät kiitoradat (noin 2.800 m.). Varoi-
tusaika muodostuu niin lyhyeksi, että nopeus on
yksinkertaisesti asetettava etusijalle.

Keskeytys hävlttällen rakentamlsessa
on Yällalkalnen

Länsi-Saksan puolustusvoimain kehittämisen al-
kusuunnitelmien mukaan tulee mm. L2 hävittåjäli
kuulumaan liittotasavallan merivoimiin. Vuonna
1960 r,almistui niitä vain 4 ja sen jälkeen keskey-
tettiin hävittäjien rakentaminen toistaiseksi. Ilmoi-
tus tästä on aiheuttanut kannunvalantaa kaikkialla
ympäri maapalloa. Katsooko Länsi-Saksan korkein
sotilasjohto - on mm. kysytty - että hävittäjä
on liian suuri ja niinmuodoin liian helposti vahin-
goitettava alus niin ahtailla vesillä kuin Itämeri
ja Pohjanmeri? Näin ei asia kuitenkaan ole sen
perusteella, mitä tämän artikkelin kirjoittaja on
saanut tietää mm. keskusteluissa amiraali Kaehle-
rin kanssa Kielissä. Päinvastoin ollaan niin hyvin
korkeimman sotilasjohdon kuin laivaston upseeri-
piireissäkin sitä mieltä, että juuri hävittäjät tulevat
jo iähitulevaisuudessa muodostamaan Iaivaston
ytimen. Hävittäjien rakentamisen keskeyttäminen
vuoden vaihteessa 1960/1961 epämääräiseksi ajaksi
johtuu ainoastaan siitä, että ei haluta rakentaa
enempää niin kauan kuin todennäköisellä vastusta-
jalla mahdollisesti syttyvässä sodassa on selvä yli-
voima ilmassa. Kun tasapaino ilmavoimien kohdalla
on saavutettu, rakennetaan hävittäiätkin.

Lopuksi muutama.sana rannikkotykistöstä. Sitä
ei enää ole Länsi-Saksan puolustuksessa. Selitys tä-
hän on se, että Itä- ja Pohjanmeren alavilla rannik-
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koelueilla ei ole vuoria ja kukkuloita, jotka antavat
luonnollisen suojan kiinteälle rannikkotykistölle.
Vain rakentamalla suurir, aikaa ja kustannuksia
kysyviä suojalaitreita voidran rannikkotykistölle
Iuoda mahdollisuus vastustaa niitä hävitysaseita,
joita vi5ollisen täytyy olettaa käyttär,än sodan syt-
tyessä. Sentähden täytyy tuontapaisten laitteiden
jäädä siihen saakka, kunnes on ryhdytty niihin tor-
mcnpiteisiin, jotka nopeasti lisäävät Lär.rsi-Saksan
puolustusvoimain tehoa. Mitä taas liikkuvaan ran-
nikkotykistöön tulee, on tarkoitus, eiiä sekin cika-
naan elvytetään. Toistaiseksi sen tehtä\,ät sentään
hoitra kauaskantava armeijantykislö.

Julkaslvusta
s isä ra kenteisi i n

P. Monninen

Leipösuon
liepeiltö
llluistelmio Tolvisodan pöiviltö

JR 6-:n II pataljoona oli levittäyt1'nyt lumisiin
asemiin Leipäsuon läntiselle alueelle. Åmpun-rlhlu-
dat jr pesäkreet oli kaivettu puoliksi lumeen j.r

puoliksi jäätlneeseen kamarlan. Rähjäisissä Iumi-
puvniss.r hiipprilimme niiden suojassa ja koetimmc
pitää h\-ö.lkiäjiä lisoissaan. Annoimme vastaisku-
jakin 

- 
eikl ole mitään ,jälkipeluuta eikä turher

prop.rg.rnd:.r. kun srnon, että vihollisemme mene-
tykset olir'.rt suureini'r't.1t kuin omamme. Sen tietää
jokainen mukrn.r ollut. Otimme vankejakin huo-
matt;rvasti enemmfn iuin he saivat niitä meidän
puoleltamme. Tänrl on historirllinen totuus. Se-
hän todettiin sitten tiiien selvitls;rikana sodan pää-
ty-ttvä. kun suori:et:iin r':niien lrihto.r.

K.rksi\r'mmc-nii. r'ur.:!r. on pitkinl.rincn aika. Se

ennätt.i.i hälr entli c'iuis::,,ur ir. ir nintet sekä ai-
irmlf rf,:iin i.1:o.1\.1: nieles:i. \/.iin l'rvrin koho:'
::.r.r: i:;:h:u::r::. if,r<r-r:är'It tri riemrsititttr'.rtkin,
ovr: sr'öpr-nee: lIh:emätrömästi muistiin.

ii

\r.rstaiskun suoritettuamme olimme saaneet jäl-
Ieen takaisin pllasen Leipäsuon aluetta ja koetimme
kotiutua viholiisen luovuttamille paikoille. Pakka-
nen puri kuin kiukkuinen terrieri, jl telttamme oli-
vat jääneet ties minne.

Erään pienen peltoaukeaman Iaidassa k1'1'hötti
r,ähäinen mökin pahrinen. Se houkutteli, ia vaikka
sen ainoa ilikuna olikin mennyt äskeisessä kahinassr
pirstaleiksi, päätin ryhmäni kanssr miel.rittiiä sen

omiin tarkoituksiimme. Niin teimmekin, r'rikka se

oli rähjäisin tönö, mitä olen milioinkran tavrrnnut.
Pihalla näkyi olevan muutamia keatuneita, rikki
ammuttu peta ja hevosenhntrkasoja. Sisällä oli sr-

täkin rähjäisempää. Oli verisiä siteitä, liur;,ur.r liuo-
ria, makeispapere.iir, ryysyji. ja tyhjiä r'otk.rf illlo;..t.
Uuni hehkui vielä lämpöä, rnutta iliririi r'.rr:r. e::.1.

ikkuna oli pol<ineen päivincen pelloli.r. Ker.i-in-
nyimme län.rpöisen lieden ympärille j.L .il,,iiutle
tuur.nia, miten saisirnme ikkunen sulje:uisi.

Siinä tuhrailless;rmme huomlsin joniun liiikuvan
ulkona. Riensin ikkuna-aukolle i.r \,-rrr.<.rsin pi-
harrn. Siellä lähestyi ikkuna-rukkor nric-:. iokr kan-
toi eclessäär'r harmaata, lau.loistr .<',-h.i:tlii ladon-
ovcr. Katsoin tarkemmin. Hämmis:r iseni ei ollut
vlhäinen, koska oven takal piliis:i pirpp.rhkki ja
;rlh.rrlt,r selr'ät huoprtossut. Oreni.rnt.rj;r lähestyi
eikii. hlvainnut edessään mi:.i.ir poikkeuliscllista,
l.ränen sy'lissään oleva ovi esti r:i.iö.rlrrn. Viitt.rsin
toiset katsor.r.raan. Ovi kohosi jr peitti samassa koko
ikkuna-aukon.

Juoksimme pihalle. Ja totte tosiaan ! Mies käytti

KUPITTAAXW
Turku 3 -Puh.10474Tiilileollisuutto yhtöjoksoisesti yli 200 vuotto
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kiväärinsä tukkia vasarana ja takoi suurta, ruostu-
nutta nlul,rl iikunanpieleen.

Korprr.rli Toppile änkytti:
---- Jum.rliste... sehän on... se on... ite.
Karjaisin "rukiverin" ja ojensin aseeni miesiä

kohden. Tämän naama venähti, kivääri putosi lu-
meen, ja töppöset nousivat ylös. En ole milloinkaan
nähnyt hämmästyneemmän näköistä ilmettä. Hän
änkytti:

--- Holotna ... tavarits ...holotna. Finski sol-
daat...l

Ukko viittoili sormillaan ikkunra ja sitten itse-
ään. Nauroimme mie\en liukkaille ja siinä tilan.
teessa tarpeettomillekin selityksille. Mies paha ei
ollut lainkaan selvillä siitä, että olimme saaneet
alueen haltuumme. Ilmeisesti hän oli piileskellyt
ulkorakennuksien suojassa kolio tilanteen kehityk-
sen ajan ja sitten pujahtrnut sieltä muina miehinä
laittamaan asumusta asuttavaan kuntoon. Lähetim-
me miehen pataljoonamme esikuntaan selittelemään
puuhiensa syitå ja rupesimme asLln'laan tönössä
käyttäen hyväksemme siellä olevaa öljytuikkua. Tu-
vassa pysyi nyt lämpö, kun ikkunaluukku oli pei-
tettY' 

-)i

Toinen tapaus, hieman sukua edellä kerrotulle,
oli tämmöinen:

Majoituimme telttoihin. Kuusenoksat, joita ke-
räilimme alustaksemme, olivat paksuja ja lisäksi
vahvan jääriitteen peitossa. Muistin erään ladon, jo-
ka oli siinä aivan likellä ja jonka ohitse olimmc

sxapuneet paikalle. Päätin noutaa sieltä sylillisen
heiniä vuoteekseni. Ilta oli hämärtymässä. Kuljin
pellon reunaa ja kahlasin sitten lumihangessa suo-
raan alueen poikki ladon eteen.

Ladon sisällä oli joku. Sieltä kuului ähinäd, ja
tuon tuostakin pelmahti heinätukko oviaukosta
hangelle. Jalkar,äenkir,ääri oli jätetty nojalleen sei-
nää vasten ladon ulkopuolelle. Joku toisen komp-
panian mies oli ilmeisesti ennättänyt sinne ennen
minua samanlaisin aikein. No, heiniä riitti Iadoss.r
vrikka koko rykmentin tarpeeseen, tuumin ja huu-
drhdin ladossa olevalle:

- Irroitahan, kaveri, niitä minullekin, ettei mun
tartte kömpiä sinne sisällel

Ihmeekseni mies ei vastannut. Ei hiiskahtanut-
kaan. Yllätyin tuosta hiljaisuudesta ja kivahdin:

- Mitäs siinä pelleilet? Vai pelkäätkö varastr--
r.rsi niitä ?

Ei mitään vastausta. Koetin kurkkia latoon -samassa äkkäsin. Nappasin kangashihnakiväärin kä-
teeni. Selvä tapeLrs. Kiljaisin:

- Ulos sieltä !

Ei vieläkään vastausta. Laskin konepistoolistani
huliauksen ladon kattoa kohti. Jo kuului liikettä-
Näin ensiksi huopatossut ja sitten leveän takamuk-
sen. Mies kömpi takaperin ulos heinien seasta ja
tähtäsi pyllyllään minua. Tartuin töppöseen .ia kis-
koin hänet kokonaan näkyviin. Kookas, kirgiisiri
muistuttava soturi ilmaantui sieltä esille. Oltiin
samalla asialla, vaikka molemmilta sen toimittami-
nen sillä kertaa jäi siihen.

Uutuus
mooilmonkuulu 23 tuumon

PHILCO
- ovoruusoikokouden televisio
PHILCO CORPORAIION, teknillisen kehiiyksen

iohtovio nimiii mooilmosso, on Englonnin teh-
toilloon volmistonut olunperin Suomen konovio
vorten sopeutetun 23" television, ioko on ke-
hityksen luorein luomus eikö vonhene moneen,
vuoleen.

Amerikkolqinen 23" PHll-CO-kuvq-
pulki on olqn viimeisin soovulus

Se tuo eteenne töyssuuruisen kuvon, iofo voitte
kotsoo sivummoltokin. Kosko suojolosi on kuvo-
putkesso kiinni, ei synny heiiostumio eikä losien
völiin päiise pölyö häiritsemiiiin kuvon sel ryyttä.

Kounis ieok- toi mohonkipuinen 23" PHlLCO
on Teidön toive-TV:nne joko suhteesso. Sen
toteotte tutuslumollo siihen voltuutettuien
PHILCO-myyiien luono.

Päöedustojo Suomesso'

Keskuskotu '1, Helsinki. Puh. voihde I 3 I 5OP H I LCO - huomispöivön TV io tönäön
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XSUPuilrt6',

Löytyivöi kuin löylyivöikin -,juuri ne
oikeol luislimet! Tömökin honkinlq
oli poros suorilloo K-kouposto, sillö
tukenoon Keskon honkintopolvelu K-
kouppios liikkeineen lorjooo oikeon
volikoimon poroslo mohdollislo o.jon-
kohdon lovoroo - lisäksi osiontunle-
von oposluksen,jo jotkuvosli hyviö
ostooj otu ks i o.

Konsikuvo:
Kompponionpööllikkö ontoo kronootinheittimis
tön tuleniohtoiolle ohieito vihollispesökkeen
lomouttomiseksi.

NU MERO 2tn KIRJOITUKSET

Hanna Sivonen:
RÅJÅ\ ÄrTI KERTOO

Viljo Rikkonen:
TÅISTELU VIHOLLISEN SELUSTASSA ... ,..

Matti Mikkola:
KOHTÅLON SÅATTO XII osa

Veikko Jokela:
KORPTEN KOUKKAAJAT ....

Tenho Ojanen:
YLLÄTTÄVÄ KOHTÅÅMINEN ...

Arvo Seppinen:
PERÄÄNTYMINEN
KOIVISTOLTA 22.-23.2.40 . .

Toivo Vuorela:
vÄTJYTYS

Lilli Vuorela:
TIE ALKOI KÅNNAKSELTÅ II OSA

Gösta Lindskog:
HAVÅINTOJA LÄNSI.SAKSAN

_13

ARMEIJASTA

P. Manninen:
LEIPÄSUON LIEPEILTÄ

Aikokouslehdessö "Konsotoisteli -miehet ker.
tovot" julkoistuien klrioltusten, korttoien jo
piirrosten osittoinenkin lainoominen io iulkol-
seminen on klelletty llmon toimituksen luPoo.
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VaKUUTUS PoHfoLAssA-
YAKUUTUS YANKoTSSA «Äs IssÄ

vAKUUTUsosAKevxrtö

POUJOLA
- KAIKKIA

VAHINKOVAKUUTUKSIA

Nyt juodaan f: i

PuRKKI- i',8,i
KAHYIAI ::.i:;;ii:Ji

Kohvin oromit purkin söilöstä
tuoreino ponnuun

Peltirosioon poinepokoiiu kohvi säilyttöä mokuvivoh-
teenso oino oiloino.
Peltirosio tokoo ostoiolle, ettö kohvi on poohtotuoreilo
jo oikein iouheituo.
Ruotsin kohvisto on yli 46 .fi io USA:n yli 65 ./"

pokottu peltiin. Nousu iotkuu.
Pyylököä kouppiooltonne todello hyvöä suomoloisto
purkkikohvio 

- 
se on vormosii tuoretto, siis riittoi-

somooo. Opurkklkanvi 
[€$ I iokapäivä n

ONNENKAHVI
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kun haluatte pientä
eleganttia herkuttelua kotona,
elokuvissa, teatterissa,
matkalla...

Sonoko "frrAfiuun holuotte hyrää
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