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Toteuttakaa nyt saajan salaisinltin, lahjatoiae
!åHJASIIEKXI ioko lunostetoon konliorislomme holutulle summollc io loh-

ion sooion nimelle, on ulkonööltöön edusfovo io tyylikäs. Sc kiinnitetäön
erifyisiin konsiin, ioisso on tiloo lohjon ontoion onnentoivotuksille, io sul-
ietoon oiheeltoon sopivoon vörikkäöseen kuoreen.

TAHJAKORITI soveltuu käytettövöksi porhoiten silloin, kun roholohio mok-
setoon suoroon sooion tollctusrilille 10i Iohiolle muuten holutoon ontoo
tolletuksen luonne. Suosiluksi on muun muosso iullut topo, ettö liikeyri.
tykset moksoessoon merkkipäivö- io ioulurohoio henkilökunnolleen köyt-
tövöt ponkkimme lohiokortteio, iolloin roholohion ontominen topohtuu
miel'lyttävällä tovollo.

LAHJAT|tlÄ köytettäessö lohion ontoio ovoo konttorissomme kortiuvon
tolletustilin toi säästötilin lohion sooion nimelle. Lohjon ontoion toivomuk-
seslo onneloon vostokirion liitteeksi myös lohiokortti kuorineen. 

- 
Ponkki-

kirio olkutolletuksineen on oino sopivo. henkilökohtoinen lohio, ionko orvo
voin kosvoo köytössä. Siksi se on vorsinkin lopsille io nuorisolle sopivo.

Lohjo-osioillo liikkuessonne poiketkoo lähimpään Yhdysponkin kontioriin.
Siellä lohiovolintonne oino onnistuu.

YHDYSPANKKI

aa

Atdt'lle,,, mummille laly'aksiPURI(KIrIAHI'IA
Aina mteluisaa -
atna Uhtd aruokasta
On housko ontoo lohloksi purkki-
kohvio. Koikisso tilonteisso se soo
vostoonottoion iloiselle mielellc.
Purkkikohvisso ovot koikki oromit
tollello. Se söilyy kouon tuoreeno.
Purkkikohvio on monto lootuo - jo-
koisen moun io kukkoron mukoon.

purkkikalrv, 
@ lokapätvän

ONNENKAHVI
Oy G.W. SOHLBERG Ab
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kuuluvin mantelein. Miehot olivat hankkineet jou-
lukuusen, koristaneet sen ja laittaneet kaikki niin
hyvin kuin niissä olosuhteissa voi. Jokainen meistä
oli säästänyt ylimääräisen jouluannoksensa aattoa
varten.

Joulupu[<kikin kävi meitä tervehtimässä. Jorku
joukostamme luki myös jouluevankelitmin, ja lau-
loimme joululauluja samalla muistellen omaisiam-
me kaukana [<otona.

Aattoiltana oli noin kilometrin päässä linjoilta
joulun vastaanotto. Joukot olivat'ko,koontuneet
sinne yksirköittäin, ja poissa olivat vain ne, jotka
tänä yönä seisoivat vartiopaikoillaan. Tähtirkirkas
taivas yJlämme ja lumen kimallus aivan ,kuin toi-
vottivat rauhallista joulua. Ty,kkien äänet olivat
puolin ja toisin vaienneet ,kuin yhteisestä sopimurk-
sesta. Sotilaspastori luki jouluevan'keliumin, minkä
jälkeen tuo harmaa, vakava ja herkis,tynyt joukko
lauloi "Enkeli taivaan" ja "Jumala ompi lin-
namme".

Tankkailin joukkoa mies mieheltä ja huomasin

MARJATTA TUOMOLA

JOULU L942 oli elämässäni erirkoinen ajankohta.
Olin ol,lut vuoden naimisissa ja olin mieheni lähellä
olevassa yksikössä "siellä jossakin". Ny,kyisissä
rauhanoloissa ja kaiken yltäkylläisyyden kes,kellä
palaavat ajatu,liseni usein tuon vaikean ajan sota-
jouluihin.

Etulinjoille mieheni luokse oli mat,kaa omasta
yksiköstäni 14 km. Kun aikani ja olosuhteet salli-
vat, kävin häntä usein tervehtimässä. Kesällä pyö-
räilin, talvisin hiihdin ja joskus tein taivalta ratsain.

Joulun 1942 ldhetessä tuli halu päästä jälleen
kotiinkin, mutta sitähän ei voinut ajatellakaan,
kun olimrne juuri elo-syys,kuun vaihteessa olleet
lomalla. Jouluna saimme sen siiaan erään toisen
rouvan kanssa kutsun miestemme ,korsulle ja otim-
me sen tietysti i,lomielin vastaan. Hänen miehensä
oli mieheni "petikaveri".

Tuli aatto rja ,tuli il,ta. Lähdirnme hiihtiimään
tuota matkaa, ja aina ritarilliset nuoret aviorniehet
olivat meitä puolimatkassa vas,tassa. Perille pääs-
tyämme sai,mme poi,kien keittämää puuroa esiaan

353



K. U. LrItDCrVtSt

Aseveli-iltc rintomollo iouluno I941

heidän katseistaan, että he tuona hetrkenä olivat
lähempänä omaisiaan kuin ehkä koskaan ennen rau-
han päivinä. Useille oli kyynelkin noussut silmä.
kulmaan ja vierähtänyt siita alas poskelle jäätyen
lumikirteeksi. Harras tunnelma osoitti, kuinka
kipeäsrti he J<aipasivatlkaan juuri jouluoa kotiin.
Mitä he olisivatkaan luvanneet, jos olisivat pääs-
seet ny,t omaisteosa luo, joita he eivät o,lleet tavan-
neet pitkiin aikoihin tai eivä,t enää koskaan tapaisi.
Tietäen velvollisuutensa he täyttivät kuitenkin teh-
tävänsä ja turvasivat Suomen kodeille rauhallisen
joulun.

Katsellessani tuota joukkoa ajattelin turvallisin
mielin tulevaisuuttamme, sillä kansa, joka omistaa
näin vakaan, hattaao ja Jama:l.aa pelkääviin joukon,
ei voi menehtyä, kävi tulevaisuuden sitten miten
hyvänsä. Ehkä tuona jouluna tehtiin myös pää-
töksiä, että kunhan sota loppuu ja päiisemme kotiin
perheemme ja omaistemme luo, rkoetamme elää
paremmin ja olemme &iitollisenapia kaikesta hy-
västä, mitä omistamme. Sitten luomme todella
ehyen kodin näitten hajanaisten sotavuosien jäl-
keen, jolloin perheenjäsenet olivat enemmän tai
vähemmän sisäises,ti riJ<kinäisiä.

Rauhan vuosina ja nldin joulun aikaan me voi-
simme koettaa ottaa takaisin sen, minkä sotavuodet
meiltä itsekultakin veivät. Ennen 'kaikkea voisi
muistaa sota-aikaa kasvattavassa mielessä. Kuinka
helppo rneidän tällöin onkaan olla ,kiitollisia kai-
kesta, mitä nyt omistamme, miten hyvissä olosuh-
teissa elämme ja d<uinka suuriarvoinen asia rauha
on,kaan. Tällä hetkellä on juuri viimeksi maini-
tulla seikalla arvaamattoman suuri merkitys, silloin
kun maail,massa on rauha uhattuna, kodit raunioina
ja tuhans,ien ja taas tuhansien ihmisten 'koditon
vaellus kestänyt vuosikymmeniä. Kunpa me jokai-
nen osaisimme antaa oikean arvon tulevalle joulu-
rauhalle !

Jo,ku on joskus sanonut: "ei onni ,rule etsien,
se tulee eläen". Samoin ei joulun tulokaan riipu
ulkonaisesta loistosta, ei monista lahjakääröistä eikä
tavanomaisesta jouluaamun kirkossa käynnistä,
vaan siihen tarvitaan sisäistä kehoitusta. Ehkä se

useimmille meistä tulee rkodin hiljaisuudessa, aLtto-
illan vaihruessa yöksi, tai lu,kiessamme jouluyön
ihmeestä lapsillemme. Me tunnemme sen vain
sisäisenä rauhana. Niin tunsivat nuo rintamalla
vartiossa seisovat miehetkin täyttäessään suurta,
vakaata l,elvollisuuttaan mielessään joulun rauha.

I{ankoq
20 v.rot

ON lumettoman joulukuun toisen ja kolmannen
päivän välinen säkkipimeä ilta Hangon motin lie-
peillä.

Pataljoona E:n 2. komppania on etuvartiovuo-
rossa Skobyn kylän lähellä, ns. Pirunsaaren loh,kotrla.

- Prrr . . . pirisee kenttäpuhelin vaimeasti var-
tiopesäkkeessä olevassa suojakolossaan. Nostan
kuulokkeen korvalleni ja vastaan:

- Haudassa.

- Tää11ä luutnantti Peura. Olen saanut tielää
venäläisten aikovan jättää Hangon. He vetäytyvät
etulinjastaan luultavasti jo tänä iltana. Ilmoittakaa
heti minulle, rjos havaitsette siihen viittaavaa lii-
kehbimistä !

- Kyllä, herra luutnantti.
Monet ajatukset al,koivat laukata pädssäni, kuo

suljin puhelimen suojakannen.
Se on siis totta! Eilispäivän muonahevosen ,mu-

kana saapunut, jälkiruoaksi ,tarjottu huhu oli sit-
tenkin toteurumassa. Vai lähtevät. Pääsemmeköhän
mekin lähtemään perään. Entä miinat. Onkohan
kaupunki muuttanut paljon muotoaan sitten viime
näkemän? Muistan, kuinka olin tyhjentämässä kau-
pun,kia, jo,ka talvisodan päätyttyä luovutettiin
venäläisil,le.

Viholliselle osoitettuio lenlolehtisiä ommuloon roketillo Hongon
rintomollo
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O.len 'kymmenpäisen ryhmäni kanssa juuri aloit-
tanut varbiovuoron viisi pikakivääripes?iJ<että käsit-
tävässä taisrteluhaudan pätkässä. Sen olemme kaiva-
neet salaa öisin, syksyÄ kuluessa, aivan vihollisen
nenän eteen. Etäisyyttä naapurin asemiin on vain
vajaat sata motriä, joten meidän on käytettävi
faneerin pa'lasista kyhättyiä "periskooppejr" tir-
kistellessämme välimaastoa.

Oirkealle sivustallemme, korkean kallion päälle,
hyvin naamioidun hiekkasä,kkival,lin taakse, ovat
naapurit sijoittaneet muutamia tarkk'ampujia. Nämä
ovat aina silloin täIlöin naksauttaneet, kuin omaksi
huvikseen, jonkun meikäläisen pois muonavah-
vuuksista.

Suoraan vastapäätä taas on vahva betonibunilckeri,
josta konekivääri joskus sirauttaa sarjan, ja juuri,han
ne sieltä rärkyttivät, ennen komppanian päällikön
soittoa. Eiväi siis ainakaan vielä ole lähteneet.

Ravistan päätäni ja lähden viemään päällikön
käskyä miehille, jotka ovat molemmilla sivustoilla
olevissa pesäkkeissä. Mutta pojat lyövät asian lei-
kiksi. Ei se sieltä niio vain lähde, ja epäilen tuota
itsekin. Tosin on vihollinen koko syksyn ampunut
ty,kistöllään kuin mieletön. On huhultu tyhjentävän
arflfiIsvoråS:toaan ennen lähtöään.

Pioneerii puhdistovot Honkoon iohtovio teitä miinoisio

Eilispäivän iltana saimme taas ,kovan ryöpyn
korsu,kyläämme. Tässä rähinässä hajosi majoitus-
telttamme riekaleirksi. Oli,rnme siinä asuneet väli-
aikaisesti rakentaessam,m,e uutta korsua vanhan
muututtua syyssateiden alkana kaivoksi. Teltan mu-
kana ikaatui eräs Pyhämaan poikaJ<in, rin,ta sirpa-
leen lävistämänä.

Näinköhän se siis kumminkin lähtee. Harmittaa
jättää juuri valmistunut korsu. No, tämän yön siellä
kai sentän vietämme. Vaikka onpa jo aika lähteä,
onhan tässä koko syksy möyrittykin. On kärsitty
vilua ja tuijotettu kirvelevin sil,min pimeyteen.

Tuolla a.lhaalla lahden rannal,la on surullisen
kuuluisa "kuolemanpesäkekin", jonne kukaan ei
haluaisi vartioon. Sanovat siellä kummi,ttelevan.
Siellä meni Heirkkonien, Karjalan poika, ja moni
muu. Mr.r.istan, kuinka hän sai vieressäni luodin
läpi pään ja kuinka voin pa,troin imelän veren
hajun täyttäessä pesäkkeen.

Katselen ampuma-aukosta välimaastoa. Tuntuu
oudon hiljaiselta. Ei näy ilmassa valorakettejakaan,
joita vihollinen tupaa ammuskella tavan takaa
pimeän tullen. Jostain kuuluu laulkaus. Katson
pimeyteen ja j'Åniltän J<uuloani. Otren kuulevinani
jotain liikettä. Ei, tuulihan se vain siellä. . . Kyllä
tämä vaikuttaa jollakin tavoin luonno'ttomalta.

Kaivan taskulampun esille ja väläyttelen sillä
vihollisen puolelle. Ei kuulu mitään. Jo olisivat
räväyttäneet sa4jan. . .

Tuolla on kasa propagandaraketteja. Lyön yhden
varrestaan maahan Pystyyn. Sytytän. Se lentää sä-

histen vihollisen puolelle, poksahtaa puiden lat-
voissa, ja maah.an sataa val,koisia paperilaPPuia.

Ei vastausta. Tavallisesti ovat tästä suuttuneet
ja alkaneet hurjan rähinän. Lähetän vielä toiseo
ja k,olmannen. Ei rnitään. Hi,ljaisuus tun.tuu suo-
rastaan huutavan.

Soitan päällikölle ja kerron naapurin puolel'la
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vallitsevasta hiljaisuudesta. Istuudun sitten kaverini
kanssa kuopan pohjalle, ja pistämme tupakat pala-
maan. Olemme vaiti ja odotamme.

Pian alrkaa ,korsupolulta ,kuulua hiljaista as,kelten
töminää. Sieltä saapuvat 2. ja 3. ryhmä. Tulee
myös jou,kkueemme johtaja, vänrikki Peltola. Sanoi
saaneensa käs'kyn miehittää asemat. Jobain erikoista
on tekeillä. Vihdoinkin loppuu tämä alituinen
odotus. "Hangon rintamalta ei mainittavaa". Niin-
hän me lehdistä olemrne saaneet ,lioka päivä lukea.

Komppanian päälliktkö saapuu hautaan ja alkaa
koota vapaaehtoisista tiedustelupartiota. Ilmoittau-
dun mukaan. Otamme jokainen konepistoolin ja
sullo,mme taskut täyteen käsikranaatteja. Partion
johtaiaksi tulee pieni, vi,kkelä vänrikki Tulonen.
Hän pitää meille puhuttelun, jonka jälkeen pai-
numme jonossa yksitellen vallin yli. Ryömimme
jonossa varovaisesti, henkeämme pidätellen eteen-
päin, kohden vihollisen asemia.

- Seis ! Partion johta,ja liihettää edestä sanan
mies mieheltä baakse ,ja ilmoittaa välimaaston ole-
van täynnä miinoja ja ansalankoja. Saamme käskyn
palata takaisin.

Pioneerikomppanian päällikkö saapuu sitten pai-
kalle kahden pioneerin kanssa. He alkavat tutkia
maastoa. Näemme heidän touhuavan taskulamp-
pu,jen valossa. Yht'äkkiä valojen luona leimahtaa
ja jyÄhtäd,. Kuuluu valitusta ja huudetaan läiikintä-
miehiä. Siinä menivät pioneerit. Hautaamme on
lennähtäny,t saapaskin, jossa on jotain sisällä . . .

Miinojen raivaus ,ke§keytetään ja pidämme ase-
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mat miehitettyinä. Åamut (3.L2.) sarastaessa saa-
puu uusia pioneereja, jotka alkavat raivata po,lkua
venäläisten asemiin ja niiden yli Hangon-Tammi-
saaren valtamaantielle.

Kom,ppaniamme saa käskyn ryhtyä täyttämään
yli tien johtavia venäläisten kaivantoja. Pojat nuri-
sevat. Vai tietöi,hin tdssä jouduttiinrkin. Jokaisen
mieli kun palaa päästä lähtemään venäläisten pe-
rässä Hankoon.

Yht':ikkiä lyr'dhtdä valtavasti ja ilmanpaine pais-
kaa meidät sikin sokin maahan.

- Lääkintämies, lääkintämies !

Läh,ellä o,levasta montusta on lennähtänyt mies
tielle ilman alaruumista. Venäläisten virittärnät
ansamiinat alkav* niittää satoaan. Jyrdhtdä taas,
ja näen, kuinka verinen möhkäle lentää korkealle
puiden latvoihin. Lähellä seisoneelta upseerilta on
ilmanpaine vienyt takaosan lkypärästä, mutta etuosa
on jäänyt remrnin ipitelemänä päähän. Valtaisa
reikä ,takaraivossa hän siinä huojuu hetken, kunnes
putoaa polvilleen. . .

Miinoja on j,oka paikassa, suorastaao pirullisesti
asetettuja. Eräs ryhmäni miehistä närkee tolpan no-
kassa valonheittimen. Hän ryhtyy vääntämään sitä
irti. Varoitan häntä siihen mahdollisesti kätketystä
miinasta.

- Se irtoaa jo ! Ne jäivät hänen viimeisiksi
sanoirkseen, sillä samassa sen alle piilotettu miina
räjähtää. . .

Tuolla joku avaa korsun ja taas pamahtaa. Tuolla
taas joku astuu polkumiinaan . . .

Konsonedustoiio köymössö ruoisoloisten vopooehtoisten komentoion, eversiiluutnontti H, Berggrenin luono.



Saamme viimein käskyn lähteä majoitus,pril<-
kaamme laittamaan pakkau,kset kunto'on. Nyt vih-
doinkin siis lähdemme. Mihin 7 Tietysti Hankoon.

Paktkaamme varusteemme kuumeisesti ja hau,l<-

kaamme hiukan kuivaa muonaa. Komppania jär-
jestyy marssirivistöksr. Teltat, kaminat ja pakkauk-
set o,tetaan mukaan. Ne kannetaan pitkissä olalta
toisen olalle ulottuvissa riu'uissa.

Lähdemme jonossa liik,keelle. Kärjessä etenee
pioneerikersantti kahden miehen kera tutkien
maastoa ja mer,kiten paperilapuilla miinat. Läh-
demme valtaamaan Hankoa !

Miinoja on jorka pairkassa. Tuossa lojuu sotilas-
mantteli keskellä tietä ikäänkuin houkutellen sitä
jalalla raapaisemaan. Tuossa taas on mandoliini
kauniisti tien sivulle nostettuna . . . Kaikista joh-
tavat ansalangat ojassa tai puiden juurella oleviin,
huolimattomasti naamioituihin miinoihin. Ne o'r,at
jo,ko lentopommeja tai järeän tykin ammuksia,
iskusytyttimellä varustettujl.

- Seis, maahan I

Kuuluu kon'ia ja kaikkia aisteja huumaava rä-

iähdys. Päällemme sataa kiviä ja soraa. Katson
taakseni. parilta mieheltä valuu veri nenästä.

Tie edessämme on lentänyt ilmaan ja jnttänyt
jälkeensä'r'altaisan kraatterin. Kuudennella aistilla
varustettu pioneerirkersanttirnme oli heittänyt käsi-
kranaatin tien poi,kki jätetyn "espanjalaisen ratslrn"
alle. Sen alla oli satoja kiloja räjähdysainetta.

päälaki on lennähtänyt kauas tielle ja tuuli heilut-
telee nyt siinä olevia hiuksia. Otamme vaistomai-
sesti lakin päästämrne heidät sivuuttaessamme.
Marssi jabkuu levähtämättä eteenpäin.

- Hanko näkyy, 'kuulemme edestäpäin huutoa.
Tosiaan, sieltä näkyy taivaanrannalt:r hään-röit-

tävän kaupungin,korkeimpien talojen ääriviivoja.
Tuolla räjäytetty vesitorni ja kaupungin talo.ia.
Mitä, Suomen lippu? Niin, Suomen lippu siellä
tosiaan ntyttda liehuvan. Hanrko on taas meidän
(.4.t2.t94r).

Mutta emmekö päässeetkään Hankoon ensimrnäi-
siksi? Joku toinen poppoo lie kerinnyt ennen
meitä, kai saaristosta, veneellä ovat ,kerinneet.

Saavumme pian kaupungin laitaan. Ei näy mis-
sään liikettä. Koko kaupungin yllä näkyy lepäävän
aavemainen hil jaisuus. Tuolla juoksee yksinäinen
ko,ira yli kadun. Kas vain, on niillä täällä ollut
koiriakin. Liik,keiden näyteirkkunoissa näyttää ole-
van joitakin tavaroita näytteillä. Tuossa on ken,kä-
kauppa ja naisten kenkiäkin.

- Tuosta sais muija,kin uudet 'ker.rgät I joku
myhäilee.

Marssimme halki kaupungin kiväärit kainalossa.
Olemme varuillamme kaupunkiin mahdollisesti jä-
tettyjen sissien ta,kia.

- Seisl - Mitä nyt? Näernme edessämme ka-
dunkulmassa käsiään huitovan, huuteler':rn r enri-

JR 55,n komentolo, eversti Runo Wiberg torkosto,c joukkoioon Hongon voltruiparaolisso 6.12.\941

Kompuroimme kuopan yli ja jatkamme matkaa.
Kantamukset irl'kavat painaa. Kunnon komppanian-
päällikkömme kul,kee edestakaisin pitkin jonoa,
rohkaisee miehiä ja kantaa väsyneimpien taakkoja.

Jokainen yrittää parastaan, sillä onhan suuri kunnia
päästä ensin-rmäisenä Hankoon.

Tiellä näemme makaavan kolme jääkärijouk-
kueen miestä. Siihen on miina heidät pyyhkäissyt.
)'hdelle heistä on savu,ke.iäänyt suuhun. Toisen

läiser.r sotilaan, puunkuoren r'ärinen päällystakki
yllään. Kärkipartio ottaa hänet huostiransa. Selviää,
että hän on virolainen, joka on jäänyt 'r'iimeisestä
venäläisestä laivasta pois. Kertoo kaupungin olevan
tyh,yä vihollisista.

Jatkamme marssiamme srtln)aon ilsti. Jouk-
kueemme saa määräyksen jä'adä rantavartioon luot-
situvan lähelle. Alkaa jo hämärtää, kur.r pystytämrle
teltat. Miinojen pelosta ernme uskalla liikkua
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kauaksirkaan. Revimme läheisen talon aidan kami-
nan polttopuiksi.

Järjestän ryhmäni vartiovuorot ja painumme
malta. Mutta nu,kkumisesta ei tule mitään, vaan
ryntäämme jalkeille tuon tuostakin, koska olemme
kuulevinamme ympäristöstä kaikenlaisia ääniä. Ker-
ran toimittaa vartiomies hälytyrksen. Säntäämme
ulos kivääri kourassa ja haravoimme rantapensaikot,
joista vartionries kivenkovaan väitti kuulleensa ve-
näjänkielistä puhetta.

Lienen lopulta nrakahtanut, sillä herään huutoon:
muona saapuul Alan ,kopeloida paktlia reppuni
so,k,keloista. Samassa lennähtää teltan oviaukosta
sisään pullea säkki ,ia Rajalan naurava naLma.

- Nyt syödään juhlapäivällinen Hangon val-
tauksen kunniaksi, hän ilmoittaa hovimestarin
äänellään. Aina toimeliaana miehenä hän oli jo
kerinnyt,käydä "evakuointimatkalla" kaupungilla.

- Näittkös miinoja, ,kysyin.

- Ei ole veli venäläinen miinoittamaan kerin-
nyt, kiire on sillä ollut, sapuskaa on jaka pai.kassa
vaikka millä mitalla, touhuaa Rajala.

Löytyyhän sieltä Rajalan säkistä murkinaa. On
limppua, teetä, keksiä, voita ja säilykepurk,keja.
Säil/klkeitä on senkin seitsemää l,aatua, niin kuin
Anundilan muorin kekikereissä piparkakrkuja. Sii-
hen saapuu myös .iotr,kkueen johtaja mölyn kuul-
tuaan.

- Älkää hemmetissä syökö, voivat olla myrky-
tettyiä.

- Mitä vielä, olkoon vaikka viimeinen ateria,
mutta nyt tämä poika syö. Tuki enn,en vaikka mer-
ran nielu, sanoo Rajala ja sullo,o heikkuja suuhunsa.

Haistelemme ensin epäluuloisina tuomisia, mutta
pian on käynnissä kauhea mässääminen. Kuukau-
sien mehu-puuro-hernesoppa vaatii veronsa. Jouk-
kueen johtajankin viimeinen epäilys haihtuu hä-
nen saadessaan nenänsä al'le purkin mieliherkkuaan,
parsaa. Pitääpä vielä pienen esitelmänkin vihan-
nesten terveellisyydestä. Mutta seuraavana paiva.na
olimme kaikki kovassa ripulissa, sillä vatsat nou-
sivat kapinaan moisesta ylellisestä syömisestä.

Saan määräy,ksen ,kahden miehen kanssa lähteä
tutkimaan lähitaloia, olisilko näissä mahdollisesti
miinoja tai jotain muuta epäilyttävää. Löydämme
erään talon puuvajasta pifkän köyden, jolla ve-
dämme ensin ulko-oven auki, ennen il<uin menemme

taloihin sisälle. Miinoja emme löydä, ehkä vihol-
linen ei ole lähtökiireessään ehtinyt niitä asettaa.
Menemme erääseen rantavarastoon, jota on nähtä-
r'ästi käytetty varusvarastona. Pukuja ja lakkeja,
huopia ja vuodevaatteita näkyy hujan hajan lat-
tialla ja hy"llyillä. Silloin tutkiessamme tavaroita
huomaan äkkiä jaloissani tutun kavalan Iangan.

- Varokaa, älkää liikkukol kar,iaisen.
Seisomme kaiikki hiljaa henkeä pidätellen. Kat-

seemme osuvat varaston nur,kassa olevaan kaameaan
asetelmaan. Siellä on vanha rasvatynnyri täynnä
rotulinpaloja ja säteittäin lattialla. sen ympärillä
järeitä lentopommeja. Niihin johtaa lankoja lat-
tialta rojujen joukosta.

Kylmie,n väreiden kulkiessa selässä hiippailemme
varovaisesti ulos ja hengähdämme helpotuksesta.

- 
Huh, huh, olipas täpärällä!

Menemme sisälle erääseen kohtalaisen siistin
näköiseen taloon. Silmämme lentävät selälleen
ihmety,ksestä, sillä onpas kavereille tullut kiire,
kesken päivällisen ovat lähteneet. Tuntuu omitui-
selta katsoa liinan peittämää pöytää, jossa on puo-
liksi syöty ateria, ihmiset vain puuttuvat. Lauta-
silla näyttää olevan jotain laatikkoruo,kaa, vierellä
haukattuja voileipiä ja puoliksi tyhjennettyjä juo-
malaseja. Niinhän tämä on ,kuin jossain prinsessa
Ruususen sadussa, ihmiset vain puuttuvat.

Erään talon lattialta löydämme suomalaisia soti-
lasvaatteita. Tuossa on selkäreppu, jossa kirjaimet
E. H. Ovat Iuultavasti meikäläisten, sotavankina
olevien suomalaisten iättämiä. Minnehän pojat ovat
nyt mabkalla ?

Tehtävämme suorituksen iälkeen muutamme asu-

maan luotsitupaan ja pidämme vartiota kaupun-
gissa vielä parisen viikkoa. Pioneerit puhdistavat
ja raivaavat sillä aikaa ympäristöt enemmistä
miinoista.

Sitten ottavat raivaus- ja työosastot kaupungin
haltuunsa. Saamme lähtökäskyn. Patal,foona pitää
loppr:,paraatin torilla.

Marssimme kovassa lumiräntämyrskyssä Lappoh-
jan asemalle, josta meidät ikuljetetaan Tur'kuun.
Lähellä Lappvikin asemaa näemme itse Mars'kin.
Siellä hän seisoo kaupunkiin ensimmäisten mukana
saapuneen vapaaehtoisen ruotsalaisen pataljo'onan
edessä l'ausuen jäähyväiset ja jakaen kunnia-
merkkejä.
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Tykkitulta ja

uhrautuvia

lottia

Neuvotteluo tulenjohtopoikollo. Vihollinen edessä nökyvössö
metsässö

ON heinäkuu L94L ja hellettä. Lärnpömittari kii-
peää !2)o C:een. Istun rintamalla ryhjän ammus-
laatikon pnäLli ja kirjoitan. Käydäänhän sitä pape-
risotaa taistelukentälläkin.

Puoli tuntia sitten heilahti käteni haupitsipatte-
rin tuliasemassa ja keuhkojeni ko,ko voiÅalli kar-
jaisin komennon:

- Yhteislaullaus - huomio - tulta !

Tällä hetkelld. vastaa vihollispatteri, ja minä ku-
vittelen olevani suojassa - kuolleessa kulmassa.
Selkäni takana on näet korkeahko mäen rinne.
Kymmenisen metriä vasemmalla on patterimme toi-
mistoteltta.

Mäen päällä räjähtelee harvakseen. Ne ovat 76
millin ammuksia, totean välinpitämättömästi. Am-
puukohan se esi,kuntaa?

Vilkaisen vasemmatrle. Teltan oviaukon edessä
seisoo haukottel,eva, hikoileva kirjuri.

- Taitavat paukutella, vastaan, talo on liian
näkyvätrIä paikalla.

- Ei Kemppi päätään peosaaseen piilota, jarkaa
kirjuri, etumaisena se hyölckäyksessä tallustelee.

Kerapillä kirj uri tarkoittaa j alrkaväkirykmenttim-
me komentajaa, eversti Kemppiä, jonka muistolle
tämän rintaman miehet nosta'vat hattua.

Ä,kkiä tulee merkillisen paha olo. Tuntuu ,kuin
joku toistaisi sanatonta rkäskyä: pois tästä paikasta!

En tottele heti. Ylöspäin lähtevästä ilmoituksesta
puuttuu vielä muutama sana - 

ja hätäkös tässä -kuolleessa'kulmassa. Ei kranaatti tähän iske. Yli se
menee.

Sa,massa hetkessä juoksee läähättäen luokseni eräs
tulenjohtueemme tykkimies.

- Ovatkohan - 
minun - lomapaperini valmiit?

Åuto odottaa.

- Kirjuri, hihkaisen, mutta vastausta ei kuulu.
Nousen ylös, ehdin ottaa yhden as,keleen sivulle

- 
ja samassa räsähtää istumalaatikkoni läpi kra-

n.ratin sirpale.
Tykkimiehen ikasvot,kivettyvät.

- Läheltä piti.

- Taisi pitää, kuulen ääneni vastaavan, mutta
aivoihini on jo iskenyt ,kysymys: mikä voima va-
roitti ja 

- mi,ksi? Mahdanko joskus löytää tähän
vastauksen !

Kuin unessa ojennan miehelle paperit. Hän me-
nee kaatuneen vel,jensä hautajaisiin. Sitten kaivan
maasta sirpaleen. Se on vielä kuu,ma ja painaa
parisabaa gtam)maa. - Tuo sirpale on vieläkin
pöytälaatiJ<ossani. Kun el?imä näyttää mustaa puol-
taan, otan sen esille, palautan tajuntaani tuon hel-
lepäir'än ja 

- aurinko paistaa jälleen. Kiitän tai-
vasta, että vielä olen hengissä - vapaassa mazrssa.

Silloin aina tajuan sen hinnan suuruuden, jonka
oikeus elää vapaana kansana tdssä maassa mak-
saa. Kahdeksankymmentäviisituhatta aseveljeä ui-
nuu valkoisten ristien aLLa, - useilla kappale vi-
hollisen terästä ruumiissaan.

Mutta palatkalunme vielä tuohon heinäkuuo hel-
lepäivään.

Jymähtely mäellä jatkuu, ja sitten kajahtaa huu-
dehdus:

- Esikunta p'alaa !

Vilkaisen takavasemrrnalle ja totean eavupatsaan.

i
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+
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Vihotrlioen on ilmeisesti saavuttanut tavoitteensa.
Lääkintäaliupseeri juoksee ottam'aan selvää, onko
palopai,kalla haavoittuneita.

IJnettava hiljaiselo laskeutuu jälleen rintaman
ylle. Etulinjastakaan ei ,kuulu tavanmu,kaista pau-
ketta. Jo,kainen tietää, että on tyyntä myrskyn edel-
lä. Hyökkäyshetki liihestyy. Tä,llä kertaa omien
jou,kkojen puolelta, mutta ,kohtalokas "rkello H"
on ainoastaan komentajien tiedossa. Suomen mies
on lähtemässä marssille ja koko kansa pidättää hen-
keädr, ja odottaa hetkeä, jolloin armeija saavuttaisi
Laatokan ja Ra,lajoen. Kymmenettuhannet rajaseu-
dun sotilaat odottavat kiihkeästi kotipolkujensa nä-
kemistä suurissa rajamaakunnissaan.

Koksi iloisto lolloo Konnoksello

Istun jälleen mietteissäni kannon rpäässä, ja aika
tuntuu kuin pys?ihtyneen. Silloin äktkiä seisoo edes-

säni kaksi ihmishahmoa - naista - no,kisina, naar-
muisina, paljain jaloin, riekaleiksi repeytyneet lot-
tapu,vut y'llään.

Säpsähdän. Voi taivas.

- Kuka teitä on pahoinpidellyt ?

- Ei lkrtkaan. Ei,kö nyt ole sota. Talo paloi.
Aurinkoinen hymy valaisee heidän nokisia kas-

votaan.

- Oliko siellä tappioita?

- Tappiot on tässä näkyvissä. Mei,lle ei jäänyt
mitään maallista painolastia.

Puristan heidän kättään ja onnittelen.

- Sitten ei ole hätää. Terve ruumis ja kinkas
sielu on arvokkai.n omaisuus selkä sodan että rauhan
aikana.

Lähetän,kirjurin hakemaan sadetak,keja talous-
al,iupseerilta, sillä leningin riek'aleet eivät paljon-
kaan näytä peittävän heidän naisellisia sulojaan.
Siirryn tulikuumaan telttaan, tartun kenttäpuheli-
meen ja saan langan päähän lotta-asioita hoitavan
lottavanhimman. Noin tunni,n kuluttua ovat nuoret
lotat jälleen siisteissä lottalpuvuissa - mutta sitten
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tulee kyynelten vuoro. Syynä ovat lottavanhimman
sanat: Komentaja on antaout käskyn, että kaikkien
naisten on siirryttävä vihollisti"kistön kantomatkan
ulkopuolelle.

Nyy,hkytysten lomasta purkautuvat toisen neito-
sen huulilta sanat, j,otka ovat säilyneet alitajuntani
pohjalla,kuin graniiitiin haliattuina:

- Ilomielin kuolisin, jos saisin elää sen hetken,
jolloin tuolta etulinjasta ka.jahtaa: - Laatokka nä-
kvv I

Kulkikuuni nousee pala. Otan jo askeleen sul-
keakseni syliini tuon suomalaisen,jalon naisen, mut-
t;r sovinnainen jäykkyys saa voiton. Suomalainen
veri ei kie,hu kauan.

Vielä kädenpuristus ja auto lähtee. Sen hetrken
jälkeen en ole näitä lottia nähnyt. En muista nimiä-
Naan enaa. Jos he vlela elavat, valrttakoot nama
rivit heille ihailevan tervehdykseni.

Myöhemmin kuulin, että kranaatin osuttua ta-
loon tytöt olis,ivat ehtineet pelastaa yksityisen omai-
suutensa, mutta he auttoivaikin eversti Kemppiä
esikunnan tavaroiden kantamisessa - kranaattien
räjähdellessä pelottavan lähellä. Vapaudenmitalin
lotat saivat varmasti ansiosta.

Yli kymmenen vuotta myöhemmin kiehui vereni
jälleen suuttu,mulks,esta lukiessani Väinö Linnan ku-
vausta Raili Kotilaisesta. Kysyin itseltäni, eikö suo-
malainen Iotta ansaitse parempaa muistomerkkiä.
Onhan sad,antuhannen vahvuisessa naisarmeijassam-
me monta ihmistyyppiä, mutta onk,ohan meillä mo-
raalista oikeutta "heittää ensimrnäisellä kivellä"
edes Raili parkaa? Meillä on heikkoutemme kai-
killa !

Suomen lotat saavat tkantaa päänsä ylpeästi pys-
tyssä, sillä heidän lippunsa laskettiin tahrattomana.
Puhtaarqpana kuin armeijan lippu, sillä lottien ri-
veissä ei hiippaillut maanpettureira eikä metsäkaar-
tin "sankareita".
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HERTTAPATALJOONANIME oli saanut
uudeksi upseeriksi eräänvänrikin, joka kuului siviili-
rekisteriin. Häntä ei ollut kastettu eikä hän ollut
käynyt rippikoulua. Rintamalla ollessaan hän halusi
kui,tenkin saada itsensä kasteturksi sekä käydä rippi-
koulun. Tämä kävirkin päinsä, ja pataljoonan pas-
tori, luutnantti Aarnio suoritti juhlallisen kaste-
toimituksen. Koska vänrikin komppania oli silloin
paraillaan etulinjassa, tapahtumapaikan ympäristö
oli sotilaallisen juhlallinen ja vihollisen tykistö
piti huolen musii,kista. Kastetoimitus tapahtui erään
kallio'kielekkeen talkana komppanian komenfopai-
kassa. Kummeina olivat ylikersantti Lounasheimo
sekä joukkueenjohtaja, luutnantti Malmio. Kaste-
maljana oli suomalaisen sotilaan kypärä.

Tämän ainutlaatuisen kastetilaisuuden fälkeen
piti pataljoonan pastori vänrikille vielä rippikou-
lunkin, ja kun se oli käyty, pastori päästi hänet
ripille ja antoi hänelle Pyhän Ehtoollisen.

Nämä tilaisuudet jäivät mukana olleiden mieleen
varmaan elämän loppuun saakka, niin harras ja
juhlallinen oli niissä tunnelma.

Taisteltiin Viipurin ynapäristössä. Pataljoonam-
me oli saanut tehtäväkseen Perojoen yli,ttämisen.

Jää,kärijoukkueen korpraali Paraotainen saapui
aikanaan myös joen rantaan, ja tähystellessään vas-
tarannalle hän huomasi erään vihollisso,tilaan joen
toisella puolella aivan rannalla. Tähdäten vihol'lista
kivääriIlään huusi korpraali viholliselle huonolla
venäjän kielen taidollaan:

- Ruki verh! (-kädet ylös).
Tämä nostikin kuuliaisena kätensä pystyyn.

Mutta miten saada vihollinen n)'t vangiksi ja joen
omalle puolelle? Siinä olikin pulna, si,llä korpraa-
Iin venäjän kielen sanavarasto supistui vain pariin
yleisimmin sodassa tarvittavaan Iauseeseen.

Ehtoollisiumol,cnpolvelus rintomollo heinäkuusso l94l

Koettaen yhä pinnistää muistiaan venäjän kieles-
sä korpraaii huusi vielä toisella rannalla kädet
ylhäällä seisovalle vanjalle:

- Iti sjuda! (-tule tänne).
Vihollissoturi ei oikein näyttänyt ymmärtävän

korpraalin tarkoitusta, ja vasta d<un tämä uudisti
käskynsä ja teki kiväärillään uhkaavannäköisiä Iiik-
keitä, kahlasi venäjän poika veteen, rnissä sitten
epätoivoisesti heilutteli käsiään osoittaen jokea.
Nyt oli korpraalln Venäjän kielen taito lopussa,
mutta "Sörkän kundi" ei häkeltynyt eikä jäänyt
neuvottomaksi. Hän heilutteli vain uhrkaavasti ki-
vdd.rtåd.n, näyt,ti 1kädellään jokea ja huusi venä-
läiselle:

- Pul - pul!
Vihollissoturi näkyi nyt ymmärtävän korpraalin

tarkoitu,ksen ja sen, että oli tosi kysymyksessä, sillä
hetken epäröityään hän heittäytyi veteen ja alkoi
uida joen yli. Korpraali tempaisi vielä vedessä puli-
,koivalta viholliselta kokardin lakista sekä ohjasi
sitten hänet vettä valuvana ojaa pitkin taaksepäin
omien jouk,kojemme luokse. Siellä sitten van,ki
korjattiin parempaan talteen.
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Itse veiko, Vienon tiello syyskuusso )941

Korsun iouiunviettoo siellj jossokin 
I*

t,. I. PIMIÄ Ii
OLIMME i*HILJAA... iI

*
Silloin joulunal *
Niin, kaksikymmentä vuotta sitten joulu I

siellä jossrri<in, ja n.rusta, matrlir teltta sul- *
lottuna täyteen hiljaisia miehiä. - N{iksi hil- I
jaisia? Siksi, että vihollisen tark,ka korva ja I
silmä seurasivat heitä joka hetkil 'f

Menin pitämään heiile hengellistä tilaisuut- |ta, ja tästä muodostuikin hetki, joka säilyy i
mielessäni varmasti koko elämäni aian. Tuo *
ihmetys: "Hiljaisia miehiä" - miehet hiljaa I
ulkonäisesti, hiljaa sisäisestil *

Ehdotin, että veisattaisiin joku tuttu virsi I
näin joulun kunniaksi. *

- Ei I kuului vastaus. *
- Miksi ei? i
- Siksi, että jos sen teemme, olemrne koh- fta vaaralle alttiina ! *
Sillä hetkellä oli helppo lukea ja nähdä *

jokaisen miehen kasvoiitä tuo sama ajatus: I
;'On olemassa sittenkin ihmistä ,t,u..-pi ,oi- |ma..." *

Ihanaa on vieläkin muistaa ja todeta, että *
ainakin silloin nuoret miehet tarvitsivat ja I
ottivat vastaan tuon Jumalan voiman orn"t ti I
ainoaksi pelastuksekseen. *

Kirjoitan tätä vain pienenä jouluterveh- |
dyksenä toivoen, että täÅän sattuisi lukemaan i
joku sellainen aseveli, joka itse oli mukane Isiellä jossakin, kun Jumala puhui väkevästi i
elämän kohtaloitten kautta ja siten johdatti I
yksityisiä i,hmisiä, kuten kansaakin. I' ,yltl emmekö nytkin- voisi v_ielä yt ta t y- |vin hiljentyä Herran edessä? Onhan meitä i
nyt vaanimassa monta ,kertaa vaarallisempi I
uiholline., etsien salakavalasti,kuolemattomla I
ihmissieluja saaliikseen. Emmekö ainakin näin *
jouluna voisi sitä tehdä? Olla hiljaa H.rrur, I
edessä omasta vapaasta tahdostamme, ettei I
Hänen koskaan tarvitsisi käyttää kohdallam- i
me vakavampaa pakkoroime'npidettä. I

I
r* ************* ****** ***

*
*********
+
+
+
***
**********
+
+**
+*
+
+*
*
+
+
+***
+
+
+
+*********

A.c--.-.VeikorAune Seppänen

OLIP,t kerran Terijoella pieni miehenalku Veikko
kuullut sotilaiden puhuttelevan erästä upseeria
"herra everstiksi". Ihailunsa ilmoitti poika siskolle
kuvailemalla, miten rohkea ja voimakas mies evers-
ti on, "ei se it'ke, vai,kka sodassa siltä pää katkeaisi."

Sisko osasi ulkoa paljon runoja Vänrikki Stoo-
lista, ja Veikko oli harras kuulija omaksuen eri-
koisesti sanat: "Mihin ehtii vielä, jos elää saa . . ."
sekä Sotilaspoikalaulun. Kouluai,kanaan hän sai

useinkin vahvistaa itseään sanoilla: "Jos ei ole voi-
maa, on sisua", sillä lapsihalvaus oli jättänyt merk-
kinsä vasempaan jalkaan ja käteen, ja tämä kyllä
huomattiin leikikitovereiden jou,kossa.

Suojeluskunta sai Veikosta innokkaan jäsenen.

Ylös, ulos .fa lenkille, se oli hänen vapaapäiviensä
harrastus, useimmin suojeluskunnan merkeissä.

Tuli sitten asevelvollisuusaika hänellekin. Jännit-
tävää oli odottaa, kelpuutetaanko hänet miesten
riveihin. Kun ,hänelle huomautettiin ruumiin vam-
masta, hän vetosi saamiinsa suojeluskunnan harras-
tus- ja ampumamerkkeihin. Ja nii,n kävi, että sisko
sai iloisen rkirjeen: "Lääkäri syynäs, välskäri mit-
tas ja poi,l<a oli kelvollinen". Toinen kirje tuli
vähän myöhemmin: "Ensi kertaa kruunun vaat-
teissa. Ryhmän johtajat sanovat, että petin teko ja
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vaatteiden pin,kkaus käy kehnosti, peloittelesrt sr-
viilillä. Noloa, jos sinne on palattava kesken. Sil-
loin en enää ottaisi asetta suojeluskunnastakaan.
Arvaathan alokkaan saamattomuuden ja vanhan
masin ylemmyyden. Eivät auta ilman maksua, ja
siihen ei minulla ole varaa, enkä muutenkaan, mut-
ta yri.tän parhaani - It.R, valonheittäjä ja moottori-
patteri, mikäli ymmärrät."

Usein mahtoi hänellä olla aihetta turvautua vain
sisuunsa. Pitkä oli marssi kesäleirillekin, mutta ham-
masta purren oli siedettävä vasemman jalan ralkot
ja hiertymät. Hän ei halunnut turvautua kuormas-
toon, ettei olisi kehnoksi sanottu. Korpraalin nat-
sa ilmestyi asetak,kiin.

Tuli syksy 1939. Seuraavassa otteita Vei,kon kir-
jeistä: "Helsinki, sotilaskoti, 19.10.39 - odotamme,
syömme, makaamme - toivon siirtoa patteriin,
siellä olisi valonheitin,harjoitutksia".

"2r.10.39 
- saan siirron patteriin kuukauden

vaihteessa. "
Seuraava on J<irjoitettu vuorokautta ennen talvi-

sodan alkua: "Täälld näin, 28.11.39 - en tiedä,
tuleeko sota, aseellinen, mutta aatteeni puolesta saan
kyllä käydä sotaa sanan voimalla - luihuja mie-
hiä, muika rauhan aatteen kannattajia - §u6rnsn

olisi oltava ilman aseita. - Iltahartaus pidetään
tavallisesti ulkona kallioilla, se on komea näky.
Erdd.nd. iltana oli niin sateista ja jäinen tuuli, että
patteriupseeri ilmoitti meidän saavan olla teltoissa
iltahartauden ajan. Kun radiosta kuului komento
"lakki päästä!", meitä nousi kolme kaverusta ma-
talassa teltassamme istumaan, otimme lakin pä2is-
tä ja yhdyimme virteen. Muut vilkuilivat toisiaan,
mutta vähitellen nousivat hekin. Hartauden jatko,ksi
riitti hiljaisuutta ja mukavaa rauhan tunnetta tel-
tassa koko loppuillan. Täällä keskustellaan joulu-
Iomista jo nyt. Olen ilmoittanut haluavani olla tääl-
lä jouluna, jotta perheelliset pääsevät koteihinsa.
Ei jouluni silti tule olemaan vähäpätöinen. Var-
tiopaikaltani saan nähdä valaistun kaupungin, missä
ihmiset viettävät onnellista juhlaa. 

- Näen myös
kauas Suomenlahdelle, ajattelen Almaa tuolla Ees-
tissä. "

"Paikkaseutu, 18.1.40 - Vuoroin hälytyksiä. Jos-
kus ammutaan, jos'kus ei . . . Orvo-veli kuuluu saa-
neen siirron sinne jonnekin, Pauhu-veli sanoo mie-
livänsä lähemmäs rajaa - Olli, se hiihtäjä ja am-
pujamestari, jyllää joukkueineen täydessä työssä. -Kun tälliirkin paikalla teen parhaani, niin eh,kä voin
kerran nolostelemat ta, yhty'd, esi-isäin var.ioj en mars-
siin - kuten kerran runoilin."

"19.2.40. Toimintaa riittää. Lepoa vähän. -Olen ,kaukana kotikaupungista. Silti seudut tuttuja.

- Lepo- ja ruokailuhetkebkin katkeilevat, joskus
siirtyvät monella tunnilla muun tärkeämmän työn
vuoksi. - Erään 'kerran olimme tavallista nälkäi-
serqpinä aloittaneet hernesopan hotkimisen, kun
alkoi kuuma rytinä ja räiske. Nopeasti pääsi kukin
pibkälleen kämpän lattialle suojautuakseen edes vä.
hän, mutta soppa-astiansa oli kuitenkin jokainen
siepannut mukaansa, eikä siitä ollut pisaraakaan
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läikkynyt, siinä ruokailua jatkettiin mahallaan lat-
tialla."

Veirkolla oli sormus,kihlattu morsian, eestiläinen
Alma-neitonen, jonka kohtalo painoi pojan mieltä:
"Lienethän sinäkin kuullut radiosta Tallinnan asi-
oita, venäläinen on ampunut eestiläistä konetta -haavoittuneita - Alma! Olemmehan vain kuin pi-
sarat rneressä, hän siellä, minä täällä, ja kuiten,kin
odotan, että vieiä pääsisimme toistemme luo. -Oleo kuvannut sinut ymmärtäväksi ja herttaiseksi
isoksi siskoksi ja luvannut Ålmalle, eitä sinuun voi
luottaa, jos minä -. Kiitos, että toimitit minulle
AIman kirjeen."

"I3.3.4O. Rauha! Mutta minkälainen - olen
kokenut paljon järkyttävää näinä parioa päivänä,
ehkä joskus vielä saan ,keskustella sinun kanssasi."

"23.3.40. Tahdon uskoa viisaampiani, jotka ovat
rauhasta päättäneet ja sopineet. He näkevät asiat
laajemmalti. - Olemme ja odotamme tällä paluu-
tiellä. - Yksi on ilonaihekin: Alma toivottavasti
pääsee Suomeen, minun luokseni. Hän ,kirjoittaa
,kauniisti,,koko sodan ajan on sormukseni ollut
hänen sormessaan."

Mutta ei päässyt Alma Eestistä, joka jäi rauta-
esiripun taakse.

Jatkosotaan lähti Veikko aivan eri suunnalle. Jos-
tain Jessoilan-Veskelyksen suunnalta on seuraava
kirje syksyllä §41: "Kyllä asia on niin, että minun
sotani on sodittu, siksi olen koettanut olla yhte-
nään menossa. Ellen saa määräystä partioon tai van-
kikeikalle, pyrin vapaaehtoisesti. Tulisuojaan ja
muuhun henkilökohtaiseen turvallisuuteen nähden
olen huolimaton, sanovat ,kaverit. Mutta minulla ei
ole tässä maailmassa paljoakaan menetettävää. Enkä
halua sairaalaan kitumaan, en! Vaan nuorna kuolla
eestä maan."

Lokakuussa Helsingissä sotasairaalassa: "En jak-
sanut enää nostella jalkojani, partiossa kaaduin ker-
takaikkiaan nääntyneenä. Minulla oli jo edessä läh-
tö sotasairaalaan, kun puoliluvatta pääsin vielä ret-
kelle, jolla toivoin Kohtalon suovan minulle läh-
dön elämästä. Mutta ei sattunut! Keuhkojeni puo-
lesta olisin jaksanut, mutta nyt on kurkkutorvi kuin
pieniä ,haavoja täynnli. Tubi, mikäs muu! Kunpa
ei tarvitsisi ,kauao kitua."

Ei tarvinnut. Kävio hänen luonaan sairaalassa.
Hänellä oli paljon valoisaa ,kertomista. Katketuus
oli poissa, vaikka kipeä kaipaus ,tuntuikin morsian-
Almasta ,puhuessaan. Äidistä ja muista omaisista
hän haasteli rakkaudella, sotahommista kertoili jo-
tain poikamaista leikkiä. Viimeisen vuorokauden
aikana ajatus oli joskus sekava, koetin suhtautua
niihin kuin olisin kaiken ymmärtänyt. Kätensä ha-
puili kupeella: "Missä on pistooli? Aune, oletko
ottanut sen, anna takaisin. Sotilas ei saa jättää aset-

taan." Vakuutin heti hakevani hänen pistoolinsa.
Rauhallisena hän sulki silmänsä, tunti tunnin jäl-
keen nukkui ja'keman kysyi: "Sisko, oletko täällä?
Kuka muu on täällä?" Viimeksi hymyili ja hitaasti
kuiskasi: "Katso. Nuotio on sytytetty, kaik'ki on
valmista !"

Äiti ja sis,kot vieressä valvoivat, mutta vain sai-
raanhoitaja kykeni huomaamaan, millä herkellä nuk-
kuva sotilas oli siirtynyt rajan toiselle puolelle.

Erklci Rahkola

KÅRJÅLAN kannaksen länsirintamalla Suorkumaal-
l,r oli kulumassa heinäkuun 19. päivä 1941 kuu-
mana ja mieliä jännittävänä.

Siellä puolustuksessa olevan JR 26:n eli Ässä-
rvkmentin jääkärit tiesivät, että sinä päivänä oli
heillä jälleen edessään erään kirotun "huilauspai-
kan", r'iholliselta vallatun mainion tulenjohto,kuk-
kulan, ns. "Gibraltarin" vartiovuoro. Paikka oli
sÅanut nimensä leiJ<kimielessä jyrkkärinteisen kuk-
kulan profiilista, jorka ihmeen paljon muistutti suur-
ta esikuvaansa Välimeren rannalla. Vartiotoiminta
tuolla .kukikulalla oli ikäänkuin miestemme kun-
oon mittaaja. Niinpä siellä vuorottelivaflliin teh-
tävissään jou,kkue kerrallaan vain pataljoonanune
jääkärit ja panssarijäiil<ärit sekä vapaaehtoiset. Se

oli jatkuvien kahakoiden paik,ka, lioska vihollinen
yritti uupuma,tta saada sitä haltuunsa. Yrnpäröivä
metsä,kaikui lakkaamatta vihollisen komentosanois-
ta ja kranaatinheittimet iskivät alinomaa ammuk-
siaan sen laelle.

Mainittuna helteisenä päivänä suori,tettiin "Gib-
raltarin" vartion vaihto kello 17. Paikalle tulivat
jälleen vuorostaan helsin'kiläisen rykmenttimme
"fillarij ääkärit".

Ryömiessäni minulle määrättyyn kärkiasemaan
vihollisen tarkka-ampuja kohdisti heti minua vas-
taan lähellä olevasta puusta muutamia laukauk-
sia. Luodit vihelsivät mennessään aivan korvis-
sani. Ampujalla olikin hyvä tilaisuus tarrkistaa
tähtäirtään elävään maaliin, koska takanani oli
pian laskeva aurinko.

Asemaan mennessäni en jostakin syystä tunte-
nut olevani hiukkaistalkaan vaarassa. Vaarallisem-
mat hetket al,koivatkin vasta, kun pääsin perille,
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Eräs kohtalokas hetki tulerfiohtoltukkula

,,CIBRALTARILLA"

Joukkueen iohloio io reipos portiomies, vänrikki Motti Keynäs
kooiui Gibroltorin ' kukkulollo 19.7.1941

sillä aseman muodosti vain muutamas.ta kiviloh-
kareesta kalliopaadelle,kyhäämämme pesäkkeen ta-

Palnen.
Tämä "bunkkerini" ei ollut erikoisen luodin-

kestär'ä. Sen vuoksi senkuin sylkäisin linnoitukseni
nurkkaan huolimattomasti, kun en muutakaan osan-
nut.

Vastapelurini varalta olin kuitenkin tehnyt kau-
rapuuron avulla mielestäni vähintään säh,kölampun
vertaisen keksinnön, joka tässä tukalassa paikassa
vahvisti omaa luottamustani henkiparkani säilymi-

seen. Olin näet saanut kypäräni päällystän rauo-
vatu,ksi sellaiseksi, että se ei ,kiiltänyt. Tämän hy-
vän tuloksen aiheuttivat ,kypärälle levitetty puuro
ja siihen pyöritetty sammal.

Siitä huolimatta vihollinen posautti ny't heti aluk-
si ,kypäräni leukahihnan poiil<ki - mutta siitäpä
ei sen enenr,pää.

Vartionvai,hdon jälkeen oli asemiin jostakin syys-
tä palannut vaihdetun joukJ<ueen johtaja, vänri,krki
Matti Keynäs. Tunsin miehen siitä, että tiesin hä-
nen usein rohkeasti suorittaneen partiointia vihol-
lisen selustassa ja tehneen vieläpä yksin retkensä.

Kun minä siinä pian siirryin nokisena, hikisenä
ja kiukkuisena takaisin ns. turvakallion taakse vaih-
taakseni konepistoolin piippua, Keynäs katseli
minua kuin ihmetellen. Mutta ,kenties tämä joh-
tui vain siitä, että saatuani konepistooJini kasaan
heitin muutamia käsi,kranaatteja oLl,ani yli ,kuin
mies, joka heittää banaanin ,kuoren kadulle.

Tämän'kertainen katu oli kuitenkin juuri se väy-
lä, jota. vihollisen "J<erma" rkäytti noin neljä ker-
taa vuorokaudessa hyiirkkäystienään. Se ,kun yhä
yritti itsepäisesti saada sille erittäin tär,keän ku,k-
kulamme vallatuksi takaisin.

Murjotin sitten siinä pesäkkeessäni ja söin vai-
moni lähettämää suklaalevyä. Samassa vänrikki Key-
näs sanoi:

- Taisi tuntua hiu,kan ilrkeältä - äsken ?

- Joo, miksei, vastasin.

- Mistäpäin jäiikäri on? hän ';ielä kysyi.

- Etelä-Poltlanmaalta, kerroin, ja sii[ren kes-
kustelumme he8keksi hiljenryi, kunn,es vänrikki
Keynäs sanoi:

- Nyt minä yritän läpi tästä.

- Olkaa varovainen, mutta kohtalo kai mää-
räd -Vänrirkki katsoi minua silmiin lausuen:

- Niin, taitaa olla viisain,ta ltrkea Herran siu'
naus, kun tlistä läåtee.

- Kyllä - v41s12sfl, nyökkäsin hänelle.
Vänrikki lähti. Ehdin seurata hänen menoaan

viisi askelta - kun tuli osuma. Luoti meni suoraan
sydäm,estä läpi. Kuului vain huuto:

-Auta-au-ta-Kymmenen m,inuutin kuluttua haavoirruin i,tse.

Vänri,kin rur.rnais ja rninut ,kannettiin paareilla alas
vuorelta ja vietiin samalla hevosella sidontapai-
kalta taakse.

Mietin yhä:

- Taitaa olla viisainta -?
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Antti Keskisoori

ESKADROONAN
,SKU

ÄÄw,sEN
TAAKSE

YKSIKKöMME oli jatkosodan alkuaiikana t94l
edennyt monien vaiheiil«kaiden taistelujen jälkeen
Äänisen läntisille rantamaille. Siellä Sungun kylän
saavutettuarnme saimme muuta,man päivän tauon
paikkaillaksemme varusteitamme j a samalla valm is-
tautuaksemme taas uusiin koettelemuksiin.

Joulukuun 8. päivä 1941 (siis 20 vuotta sitten)
valkeni tavallisena pilvisenä talvisunnun,taina, kun
y,ksikkörnme (3./URR) sai vähän,tavallisuudesta
poikkeavan,teh!ävän. Päällilkrkömme, luutnantti Å r-
vo Haanpä hälytti silloin jou,kkueeniiohtajat käs-
kynottoon, ja meille olikin tuttua, että päällikön
Iähetin ilmestyrninen paikalle aina merki[si jotain
uulta olevan tulossa.

Kdskynotossa saimme alustavat ohje+t tulevaan
toimintaan ja,märäykset, mitä valrnistelutoimen-
piteitä päivän mittaan oli suoritettava, sillä lähtö
tapahtuisi heti pimeän tultua. Kysymyksessä o.li
Äänisen aavat ulapan ylitys sellaiselta kohdal,ta,
jossa jäämatkaa oli n. 17 km. Tarkempana .koh-
teena oli Äänisen itäpuolella Pigmatkan kylld,, ja
lisätavoi,tteena noin 6 km idernpåinä pohjois-etelä-
suunnassa kulJ<evan valtatien risteys. II joukkueen
johtaja, kornetti Koivisto sai heti alkuun vielä
lisätehtäv2iJ<seen lähteä hämärän tultua partioineen
tiedustelemaan j'åän kestävyyttä ja sitä, miten mei-
dät Äänisen takarannalla otettaisiin vastaa.n.

Tarpeeksi kokemusta omaavat rakuunamme ei-
vät tarvinneet paljoakaan aiJ<aa valmistautuakseen
lähtöön. Niin ,me hii,rnärän koittaessa vilkutimme
"polleillemme" jäähyväiset ja olirnme suksimie-
hinä valrniit siirtymään lähtöasemaamrne Äänisen
rantavi.ivan rtuntumaan. Siellä päällikkömme an-
toi rjouilakueenjohtajille ja me edelleen rakuunoil-
lemme tankemmat toi,rnintaohjeet. Näin tuli vii-
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3.Esk/URR:n retki Äönisen itäron-
nolle io hyökköys Pigmotkon kyläön

meiseen mieheen selväksi edessä oleva tehtävämmc.
Päivän painuttua yölliseen hämärään yksikköm-

me lähti päällil«kö kärjessä etenemään kohti Ääni-
sen itäistä r^ntaa. Luonto oli kuronut Äänisen
vedet kestävään jääpeitteeseen, ja sdd. oli hyvin
kylmää ja viimaista. Pakkasmi.ttari näytti liihtöhet-
kellä 

-42o C, joka lämpötila ei retkemme aikana
siitä muuttunut. Päällikkömme oli varmistanut yk-
sikkömme marssin Äänisellä uhkaavien mooftori-
kelkka- ja partiohyökkäysten sekä muiden mahdol-
listen yllätysten vuo'ksi. Pakkassää ei sallinut ko-
ko matkan hiihtämistä, r'aan oli pakostakin jos-
kus käveltävä pysyäkseen lämpim?inä. Me kaik-
ki viimeistä miestä myöten tiesimme, että pieni,kin
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varomattomuus, ääni, valot ym. voivat paljastaa
liikkeemme, ja niin eteneminen tapahtui "kuole-
man hil.iaisuudessa" pimeiissä talviyössä.

Huu,mori oli sentään aina rakuunoittemme mie-
lissä vallalla vaikeissakin olosuhteissa. Matkasta
yli puolenvälin taivallettuamrne rakuuna Närhi kii-
ruhti jou,tkkueenjohtajalleen huomauttamaan, että
ny,t "uljaat ratsumme kiidättävät meidät Äänisen
y,li", kuten olimme "masien" joskus kuulleet kes-
kuudessaan vitsailleen.

Marssi jäälakeuden yli vaikutti iopa sotaiselta-

<Vortiomies tykkeineen
Äönisen ronnollo Arsen
Novolokin moostosso, ios-
to URR:n eskodroono löhti
hyökköömöän Pigmotkoo
kohden

Hiihioloukko Äönisen se.
löllö pokkosen kynsrssö

ioulukuusso l94l >

Äönisellä venälöisiltö !
vollottu moottori. eli len.
tokelkko

kin, sillä oikealla puolellamme etelässä Tulvojan
saaristossa oli alkanut taistelutoiminta, ja siellä
roihusi useita tulipaloja. Vasemmalla pohjoispuo-
lella taas valojuovat halkoivat jatkuvasti pimeää
yötä, eikä Ääninenkän ollut tapojaan muuttanut,
vaan j'dä halkeili kovalla ryskeellä leviten railoiksi,
joiden ylittämisellä oli omat vaikeutensa.

Päällikkömrne odotteli jo kornetti Koiviston par-

tiolta tietoja, jotta selviäisi, mitä toisella rannalla
tähän ai,kaan vuorokaudesta touhuillaan. Kornotti
Koivisto oli lähettänytkin lähetin arvokkaine tie-
toineen, mutta lähetti ei koskaan yksiktköämme
tavoittanut. Siten kohtasi rneitä ensimmäinen vas-

toinkäyminen.
Päätehtävä oli ,kuirtenkin edessä, ja määrätietoi-

sesti päälJikköname suunnisti kohti tavoitettamme.
Hänen aikataulunsa mukaisesti juuri ennen päivän
valkenemista 9.12.194L kello 8 saimmokin Ääni-
sen itäisen rantaviivan näköpiiriimme. Saamansa

käskyn mukaisesti jokainen mies tiesi tarrkoin teh-
tär'änsä maihinnousun alkaessa sekä myös siinä ta-
pauksessa, että vihollinen jo aikaisemmin avaisi
tulen osastoamme vastaan.

Osastomme saavuttua noin J00 metrin etäisyy-
,.lelle rannasta vihollinen avasi tulen vastaamne.

Jokainen tiesi nyt, että oli vain yksi menettely
valittavaoa, siis eteneminen rannalle ,kovalla ryn-
näköllä. Hyökkäys suoritettiinkin val'taisin hurraa-
huudoin ja yht'aikaisesti sytirksyen aseitten tulitutk-
sen turvin. Tuloksena oli, että etu'linjassa eden-
neet miehemme olivat pian kiinni Äänisen itäi-
sessä rantaviivassa.

Kova pakkanen oli rasittanut osastoam,me siten,
että useimman pojan poskipäät olivat paleltuneet
val,koisiksi. Mutta olipa vihollinenkin lkärsinyt pak-
kasesta, sillä vangeiksi antautuneet kertoivat aseit-
tensa olleen jäiissä ja tämän vuoksi vihollisen tuli-
tuksen odotettua laimeampaa. Tappiomme maihin-
nousun y,hteydessä jäivät myös vähäisiksi, vaikkir-
kin vihollinen oli meitä vastassa linnoitetuissa ase-

missa ja bunkkereissa.
Nyt olimme jalat kiinni manbereessa, ja sillanpää
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Ioulu eri rintamillu 20 1)uotta sitt
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llt*tit**t*lttt**tit*tt*ittl*tt*rr-
oii pian varmistettuna. Joukrkueitten johtajat kut-
suttiin päällikön käskynotolle tulevaa toimintaa
varten. Kornetti Pässinen sai I joukkueen johta-
jana asettautua asemiin,kylän itäpuolelle ja samalla
edetä partioineen seuraavaan tavoitteeseemme. III
joukkueen johtaja, kornetti Koivisto määrättiin
puolustamaan sillanpääasemaa piirroksen mukai-
sesti. II jou,kkueen johtalana sai tämän kirjoittaja,
sotilasmestari Keskisaari tehtäväksi valmistau-
tua hyökkäämään Pigmatkan kylään ja bunkkeri-
alueelle (ABC). Krh.joukkueen johtaja, luutnantti
Parikka sai asettaa kranaatinheittimet asemaan mai-
hinnousumaastoon ja olla valmiina tulittamaan, kun
tulitukea tarvittaisiin.

Päällikkömme l2ihetti sitten tilanteen mukaisesti
minulle rakuuna Hagertin mukana käskyn ryhrvä
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mdd.rdaikana hyökkäykseen, tavoitteena mainitt'.r
kylä ja bun,kkerialue. Koska bunkkerit B ja C syy-
tivät tulta jatkuvasti lähtöasemaamme, rkun vain vä-
hänkin liikettä näkivät, asetin heti kaksi pikaki-
vääriä tulittamaan hyökkäyksen airkana bunkkerei-
den tulitusauk,koria.

Käskin 1. ryhmän aloittaa aukean ylityksen ali-
kersantti Saaren johdolla. Silloin erinomaista ur-
hoollisuutta osoittaen rakuuna Nurmenniemi totesi
pohjalaisittain vain, että "Huhl" ja pian mentiin
senrkuin ryh'mä johtajineen matkaan ehti. Tulitu-
kena olevat pk:t naputtivat tarkkaa tultaan bun,k-
kereitten B:n ja C:n tulta syökseviin ,tuliaukrkoihin.

Kun alikersantti Saari ryhmineen alkoi olla yli
aukean vastakkaisessa metsäniemd<,keessä, syöksyin
lähettieni. rakuunain Jaakkolan ja Koivulan seuraa-



l. Joulultuusta hakemassa siellii jossakin
2. Joulupaketteja saapunut Lempaalaan.
3. Joulu Rukajiiruellä
4. Sotilaspastorin joulusoarno Kannaksen

Termolasso

5. Joulumusiikkia etulinjan /corsussa

koillis-Lapissa
6. Tiihtipojat Lhtuan kenttiisairaalassa
7. Sotilaskodin joulu Kiestingin Lohilahdella

irrr*rr*ii*ilrl*ttt**t ++++++++++++++
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mana mulkaan hyökkäykseen. Etenimme kuitenkin
huonommalla onnella, sillä rakuune Koivulan mat-
ka keskeytyi rinnaltani r-ihollisen tuleen peltoau-
keamalla.

Lyhyessä ajassa oli joukkueeni pienin erin syök-
synyt yli au,kean sekä edelleen metsäniemekkeestä
suojaa saaden kylään ja tavoitteeseen. Eteemme
tuli myös bunlakeri A, jonka olemassaolosta emme
tähän saakka tienneet, mutta alikersrntti Saarerr
ryhmä sai sen pian vaikenemaan.

Seurattuaan tarkoin tilanteen kehitystä päällik-
kömmekin syöksyi lähettiryhmineen kylään. Siellä
nyt alikersantti Saaren kanssa yritimme turhaan
saada bunrkJ<ereita B ja C vaikenemaan. Vihollinen
puuttui t?issä vaiheessa myös raskaan tykistönsä
kanssa peliin ampumalla kranaatteja sillanpääase-

maamme. Tämän johdosta päällikkömme määräsi
bunkkereiden tuhoamisyrityks,et lopetettavaksi .j.r
toimittavaksi uusien ohjeiden mukaan.

Bunkkerit olivat rakenteeltaan airkaisemmin nä-
kemiämme vahvempia jl tulivoimaisempia. Ne oli
rakennettu kahdeksankulmaisirksi, siis mutterin
muotoisiksi, joten niissä oli oviauJ<ko ja seitsemän
ampuma-au,kkoa. Jos puolelta tai toiselta yritti nii-
tä lähestyä, niin aina sai vain tulta vastaansa.

Vihollinen ei suirlkaan ollut toimettomana tois-
tenkaan .joukkueiden rkohdalla, vaan suoritti päivän
mittaan neljä vastahyöklkäystä, joista 'kolme man-
tereelta ja yhden jäältä käsin sillanpääasemaamme
vastaan. Kaikki hyökkäy,kset kuitenkin torjuttiin
viholliselle tappioita tuottaen.

Päir'ä oli jo kulunut iltaan, kun saim,me käs-
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kyn järjestää sillanpääaseman varmis,tu:kset ja sa-

malla pyslyttää teltat majoitusta varten. Telttojen
pystyttämisestä ei J<uitedkaan ollti,t paljoakaan iloa,
sillä vihollista rupesivat kiinnostamaan majoitus-
alueemme, vartiopaikkam,rne ym. Hiihtopartioita
pyöri jatl<uvasti sillaopääasemarune ympärillä, mut-
ta suurempaan väkivaltaisuu,teen ne eivät ryhtyneet.
Osasto,mme vahvuus ,kiinnosti vihollista eniten, sil-
lä vankien kertoman mukaan luultiin mei,käläisiä
olevan pataljoo.nan tai rkahdenrkin verran. Todelli-
suudessahan osastoomme kuuluivat vain vajaa rat-
suväkieskadroona, krh.joukkue, pioneerijoukkue,
radioryhmä ja tykistön tulenjohtue.

Korvikettakin olivat jo muutamat miehet ehti-
neet keittämään, mutta ruokailuun tai lepoon ei ol-
lut vielä tullut tilaisuutta, eirkä sitä tullut nytkään.
Tällä välin oli näet päällikkömrne saanut radio-
teitse ylernmistä johtopontaista käskyn aloittaa ve-
täytymisen, ja tuota pikaa olivat joulakueenjohtajat
kdskynotossa. Ei siis muuta kuin ,tulet sammuksiin,
teltat ,kasaan, ja o'sasto oli taas lähtövalmis. Irrot-
tautumisen piti tapahtua vihollisen huomaamatta
kaikessa hilj aisuudessa.

Paluumarssi al,koi. Vaitkka pakkanen ja väsymys
rasittivat suuresti osastoa, marssi sujui matkan puo-
limaihin suuremmitta vaikeuksitta. Mutta sitten
alkoi mies toisensa jälkeen paneutua pitkäk-
seen Äänisen jäälle. Tämän vuoksi väsyneitten mies-
ten marssi järjestettiin niin, että hiihdettiin 1)
minuuttia kerrallaan .ja sen jälkeen levättiin. Mutta
tästä huolimatta eivät monet pyst),neet enää hiih-

toa jatkamaan ensinkääo, vaa.n heidät oli siirret-
tävä osaksi hevoskul,jetukseen. Osalle taas rakennet-
tiin teltta keskelle Ääniseo j'dä{d, josta miehet he-
voskuljetuksin siirrettiin maihin.

Yön pi,rneys ei tähän puulaan tkuitenrkaan riit-
tänyt, vaan nouseva päivä yllätti osastomme, ja
kun taivas oli pilvetön, viimeisten evakuoi,minen
alkoi olla vaikeata. Tosin ylempi johto 'oli mää-
rännyt lentokoneita marssiamme suoiaamaan ja
tykis;tön tulenjohtue marssi lisäksi rivistössä vii-
meisenä torjuakseen moottorikelkat, pariiot ja muut
vaarat väsyneen osastomme kannoilta. On kerrotta-
va, että vihollisen ilmatorjunnan onnistui pädttää
kahden urhoollisen sotilaslentäjämme ura, kun he
olivat marssiamme koneineen suojaamassa Äänisen
yläpuolella.

Näin pääsi osastornme mies ,kerrallaan ansaitse-
maansa lepoon, ja pari päivdd, lepäiltyäm.me ran-
nalla olevan venäläiskylän ,taloissa aloimme valmis-
tautua taas uusiin tehtäviin. Väsymyksestään ja
tappiostaan huoli,matta rakuunamme olivat ylpeitä
ko,kemuksestaan, sillä partioita lukuun ottamatta
suo,malainen sotilas ei ollut Äänisen itäisellä ran-
nalla tiettäväs,ti tais'tellut ennen Pigmatkan taiste-
lua. Pienen osastomme jokainen ra'kuuna täytti vel-
vollisuudesta tietoisena hänelle,md'drdtyt tehtävät
viimeistä piirtoa myöten.

Tappioitta emme kuitenrkaan mabkastamme sel-
vinneet. Kaatuneina menetimme 5 miestä ja haa-
voittuneine 7. kun sen siiaan vihollisen tappiot
olivat moninkertaiset.

oikea ratkaisu
a,-a

Hön iuo nyt porempoo kohvio.

Sen hintohon on nyt huokeo.

Rosito- io Kotriino-kohvil ovot
nyt orkiköytössö. Siirtyköö Tekin

niiden köyttöiöksi, voitotte mous'
so io oromisso!

235:'
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S'RKKA TOTYANEN

Juhlien oikoo
soks oloisesso

ke nttö-
so i roolosso

OLI tullut joulu 1p41 Pohjois-Suomessa olevaan
saksalaiseen kenttäsairaalaankin, jossa palvelin lää-
kintälottana eli saksalaisittain Lotta-schwesterinä.
Koska olin ensimmäistä joulua poissa kotoa ja
kun ihminen on jouluna aina henkimmillään, minä-
kin olin jouluaattona kovin haikealla mielellä.

Silloin tuli niin elävästi mieleen joulu koto,na
Karjalan kannaksella. Aattoaamuna nousi äiti jo
kuuden ajoissa paistamaan joulutorttuja, ja niinpä
heräsin aina sinä aamuna herkulliseen tuoksuun,
kun ensimmäinen erä joulutorttuja oli valmistunut.
Tuokion kuluttua olimme ,koko sisarusparvi tort-
tuja tekemässä. Samanaikaisesti porisi suuri kinkku
padassa tullaliseen ajoissa paisteturksi f uhlapöytään.

Joulukuusen halu oli isän tehtävänä ja minä sain
olla usein siinä puuhassa mukana.

Tällaiset mieli-kuvat ja paljon muura kulki mie-
lessäni, kun valmistauduin ottamaan vastaan sai-
raalassa saksalaisten joulu.r.

Koko sairaalassa leijui ilmassa joulun tuntua.
Joka potilashuoneessa avattiin kotimaasta tulleita
paketteja. Kaikkien pakettien sisältöä oli minun
ehdittävä ihastelemaan ja maistelemaao leivonnai-
sia ja matkeisia. Useissa palieteissa oli mvös joulu-
kuusen koristeita ja kynttilöitä, joilla me sitten
koristimme potilashuoneitten pikkukuusia. Niiden
oksilla riippuikin mitä kummallisimpia koristeita,
hopeanauhoista,ja kuuseokaramelleista aina joulu-
tonttuihin ja haikaroihin asti.

Jurhlasaliin, joka oli tavallirsti potilashuoneena,
oli sijoitettu suuri kuusi. Sinne katettiin myös jou-
lupöydät,kaikkine saksalaisine herrkkuineen.

En malta olla kertomatta myös eräästä jouluher-
kustamme. Kun sairaalasta jäi paljon ruoantähteitä,
oli aina pairl«kakunn'an rouvia niitä hakemassa ko-
tiinsa ja heidän joukkoonsa liittyi sairaalamme lot-
tdkin, liikanimeltään "Mooses-Mutti". Hänellä oli

Soksoloinen kenttäsoiroclo Alokurtillo puiden kätkössö

suuri perhe, mutta silti i,hmettelimme, miten kau-
heita syömäreitä he olivat, koska ruokaa kului äm-
päreittäin. Asia selvisi vasta jouluna. "Mooses-
Mutti" oli ruoantähteillä kasvattanut myös suuren
possun, ja siitä hän nyt toi kiitoJ<seksi juhlapöy-
täämme valtavan possunpaistin.

Juhlaan valmistautuessaan potilaat pesivät ja put-
sasivat itsensä perusteellisesti, aielivat partaosa ia
hiustenleitr<kuutakaan ei unohdettu. Kasvoja voidel-
tiin monenlaisilla tököteillä ,1a kasvovesillä, joita
juhlaa varten oli hankittu. Poikien naamat kiilsi-
vätkin kuin "Naantalin aurinko" ja joka paikassa
lemusi monenlainen kukkaistuoksu.

Melkein kailcki potilaat olivat nii,n hyvässä kun-
nossa, että voivat istua pöytien ääressä. Sairaim-
mille oli kuitenkin varattu vuoteet.

Niin koitti hetki, jolloin potilaat mieli iloisena
ja silmät loistaen marssivat sisään juhlasaliin.

Juhlan alkajaisoksi laulettiin "Enkeli taivaan" ia
"Jouluyö, juhlayö". Taidetbiinpa lu,kea jouluevan-
keliumikin. Mutta sitten al,koi karnevaali, jo'ka lä'
henteli meidän pikkujoulutunnelmaamme. Kaikki
halusivat esiintyä, laulaa ja temppuilla. Ylilääkäri-
kin esitti lusikkasoolon. Hän piti kahta ruokalu-
sikkaa samassa kädessään selkäpuolet vastalckain ja
naputti niillä vallan loistavasti milloin pöytiiäq,
milloin päähänsä tai hampaisiinsa, ja sai todella
syntymään tajuttavan sävelen. Illan huippu,kohta-
na oli huutokauppa, jossa myytiin suomalaisia muis-
toesineitä huimiin hintoihin. Tulot huntokaupasta
lahjoitettiin johonkin suomalaiseen hyväntekeväi-
syystat'koitukseen, en vain muista mihin.

Olihan siellä hauskaa, mutta paljoa iäin kaipaa-
maan. Olin tottunut ottamaan .ioulun vastaan va-
kavamma'Ila mielellä, siksi ilta ko,konaisuudessaan
loukkasi minun kiisitystäni joulusta. Yhden jos toi-
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sen,kin pojan näin myös ioskus tuijottavan haaveel-
lisena eteensä, niin että hekin elivät varmaan,kin
enemmän muistoissaan ,kuin täällä remussa. Joulu-
puk,kia ei ol,lut, mutta se ei olisi kyennyt antamaan
niin paljon lahjoja kuin saimme potilailtamme.

Joulupäivänä sitten sattui tapaus, josta olin ylen
onnellinen. Meillä oli nimittäin kenraalivierailu.
Kenraalieversti Stumpf kävi tervehtimässä poti-
Iaitamme jakaen viinipulloja ja suklaalevyjä jokai-
seen potilashuoneeseen. Jouduin kulkemaan erään
potilashuoneen ohi juuri, kun kenraalieversti tuli
sieltä ulos. Schwester-Margaretha, joka oli kenraa-
lin saattueessa mukana, pyysi minut luokseen. Hän
esitti minut,kenraalille:

- Hier ist Schwester-Ilona, unsere Schwester-
Sonnenschein ( - Tässä on Schwester-Ilona, sisar
Auringonpaisteemme).

Seisoin 'koko ajan komeimmassa asennossa, mitä
osasin, kun kenraali puhutteli minua. Hän pani
kätensä taskuun ja otti sieltä su,klaalevyn lausuen:

- Tämä minulla on ainoastaan jäljellä, ja tämän
minä haluan antaa Teille - Schwester-Sonnen-
schein - kiito,ksena siitä, mitä olette tehnyt soti-
laitteni hyväksi.

Voi kuinka onnellinen olin ! Sydäo riemusta hal-
keamaisillaan tein varmasti maailman hienoimman
niiauksen. Pojat olivat antaneet rninulle nimen
Schwester-Sonnenschein, ja nyt tuli Margaretha sa-

noneeksi sen kenraalillekin. Tiesin, että tuon ni-
men olin saanut ilman mitään erikoista syytä, mutta
nyt olin siitä yl,peä. Vielä ylpeämrn?iksi tulin, kun
toiset tytöt olivat il<auhean rkateellisia suJklaalevyni
ja kenraalin kanssa rkäy,mäni keskustelun vuol(si.
Vielä nytrkin on minulla aarteitteni jourkossa pääl-
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iyspaperi su.<l.r:.iei rsii. .;onka kenraalieversti
Stumpf antoi pienelle Iotr.r Ilonelle.

Jos jo joulun rieh:xir \..1strenotto soti tunteitani
\ :rsti.1n. niin uudenvuodenr.rton juhlimiset menivät
vli rmmärn'k>eni. Tään juhlaan eivät saaneet po-
tilur os.rl.is:u: .:inkran, mutta sairaalan koko hen-
iilökun:r koxoon:ui sen sijaan .joukolla suureen
ruoirs.riiin hevosenkengän muotoisen pöydän ym-
pärille. S.:ir.i:lemme ylilääkäri oli päätysivulla sak-
s.rl.riset s:ir:anhoitajat molemmilla puolillaan. Sit-
ten olivrl lenrokentän ylilääkäri, meidän sairaan-
hoirrir=re je pöydän alapäässä saksalaiset sanitää-
ri: so:il.xen'onsa murkaisessa järjestyksessä ja vii-
nreisini me lotat.

Ji.leen oli paljon laulua, viiniä ia pikkuleipiä,
jotk.i olivrt rautaristin muotoisia. Kello kaksikym-
men:1neljä paukahtivat samppanjapullojen korkit
i(rr:oon jr uudenvuoden malja juotiin samppanjassa.
Ylilääkäri suuteli hoitajattariaan poskelle ja nousi
pirämään puhetta. Sitten toivotti koko saksalainen
hen*ilökunta, ylilääkäri etunenässä,,meille,kaikille
suomalaisille kädestä pitäen hyvää uutta vuotta.
Sen jälkeen he kävivät myös potilashuoneissa ter-
vehtimässä kaikkia potilaita. Ja me toiset kuljimme
perdssä. Oli siinä ruljanssia kyllikseen. Ei ihme,
että potilaat jo hermostuivat. Kun he vielä seuraa-
vana päivänä olivat hyvin pahantuulisia, tiedustelin
srl'tä siihen.

- §e, kun Oberfeldwebel kävi sammuttamassa
valot jo ennen puolta yötä, emmekä saaneet viiniä
kuin pienen ryypyn, oli vastaus melkein jokaisessa

huoneessa.
Hilkka ja minä emme jaksaneet millään olla juh-

livien ja remuavien jou:kossa. Toisten huomaamatta
hiivimmekin pois koko seurasta.

'*rB,
X.*..-,\q.. ..:



HKK:n kreppinoiloniset sukot
suosittuo pohjepituutto, hillityt
kuviot jo vörit. Myös nilkko-
jo polvipituisino.

llvvää
Kanhattaa

Kysyä

toi

tekee
siivouksen

huvil«si

TlGER 808 on:el(essa 1..ö'.'ilövclmis, olko-
kytkintö kevyesti poinomclic rroottori köynnislyy
jo pysöhtyy. TIG ER on irötevc, helppo siirrellö
jo söilytlöö. Se puhdistoo voikeimmotkin siivous-
kohleet. Tehoonso nöhden (300W) erlttöin huokeo: 13500:-

&tb""
W*

J U P lT E R 402 on muoloiltu lyylikköön
linjokkooksi. Se vosloo koikkio hygieeniselle
kotitoloudelle osetettujo vootimuksio. Työs-
kenlely JUPITERILLA on kevyllö, nopeoo jo
miellyttövöö. .IUPITERIN teho: 400 W, hinto:

15 800: -
Tqkuu: 2 v. molemmille.
Myös osomoksullol

Löhetömme mielihyvin esittelylehlisiö jo on-
nomme imureito kokeiltovoksi!

373



rl

r--r
llvrnsft V. Viiklan komentama 6.D oli r.7.41
aloittanut Kuusamon rujamailta hyökkäyksen erä-
maitse Sallan rintamalla Kuolajärven vesistölinjalla
olevan vihollisen selustaan. Divisioonan itäsivustaa
varm,isti majuri A. G. Airimon johtama lll/JR ,4
tehtävänään samalla Vuorikylän valtaaminen ja
Vuorikylän-Kuolajärven Kaivolan tien kahkaise-
mlnen.

H.T.K. MAK!KYRÖ

YLIVOIMAN
aa

ED[5SA

jo toinen. Vihollisen tykistö ja kranaatinheittimet
oliset puhjenneet toimintaan ja syytivät ammuk-
sirrn, joita ulvoen, viheltäen ja räiskyen iskeytyi
lähelle ja kauemmaiksi. Kevyemmät aseet säestivät
p.ruhinaa.

Ålkoi tuntua siltä, että olimme saapuneet alueel-
le, jota voidaan nimittää taistelualueeksi. Åseman
miehittäneen komppanian olo kävi kuitenkin ko-
vassr kranaatti- ja luotisateessa tukalaksi. Kello
19.10 osa komppaniasta lopulta irroittautuikin, kun
vihollinen atrkoi hyökätä avatakseen Vuorijärveltä
länteen johtavan tien (15.7.). Hetkistä myöhern-
mio sai luutnantti Norvion ,komppania käskyn Iäh-
teä r'astahyökkäykseen. Tähän komppaniaan alle-
kirjoittanutkin kuului joukkueen varajohtajana. Sa-

malla saatiin tieto, että edessä ollut komppania oli
jättänyt asemansa.

Vastuu oli nyt siirty'ny,t meille. Syöksyimme eteen-
päin huutaen - kaikki suuren innostuksen valtaa-
mina. Vastaamme saapui tuon komppanian pake'
nevia miehiä, ja heidän seassaan näkyi myöskin
vihollisia. Kiiruhdin muiden mukana pistooli kä-
dessä eteenpäin silmälasit hiestä himmentyneinä, ja
siinä kiireessä saatoin havaita erään vihollisen noin
5 metrin päässä etuvasemmalla kädet ylös koho,tet-
tuina heiluttamassa pikakivääriä. En'kaionnut mie-
heen, koska itselläni oli vain pistooli aseena ja
kiire oli eteenpäin, mutta samassa tuokiossa pika-
kiväärin heiluttala,kaatuikin jäljessäni tulevien luo-

Vuorilärvi. Vosemmollo venäläisten vorostorokennus

Eräänä päivänä heinäkuun puolivälissä ponnis-
teli patal.joonamme vaivalloisesti eteenpäin pitkin
tietöntä, vaikeakulkuista Kuts4joen maastoa ensi
tavoitettamme, Vuorikylää kohden. Vasta seuraa-
van päivän sarastaessa ja kellon osoittaessa 2.30
saavuimme Vuorikylään johtavan tien,tuntumaan.
Ilma oli sumuista, ja sadekuurot kostut.telivat sil-
loin tällöin auringon kuivaksi paahtamaa hiekkais-
ta tietämme, niin että meidän oli helppo erottaa
viholiisen sii,hen painamat jäljet.

Tehtävänämrne oli pitää tämä tie hallussamme
ja estää siinä vihollisen panssarivaunujen liikehti-
minen. Pataljoonan panssarintorjuntaryhmä asetet-
tiin varmistukseen tien sivuun, ja se toimilkin ri-
peästi tuhoten muutamassa tuo,kiossa vihollisen kak-
si panssarivaunua. Näistä muodostui aivan kuin it-
sestään toivottu sdlku viholliselle itselleen. Toinen
vaunuista syttyi palamaan, ja toinen jäi poikittai-
seen asentoon ,keskelle ,tietä.

Tämän jäIkeen toimintamme jatkuessa asetuttiin
asemiin Vuorijärven 1a er'ädn lammen väliselle kan-
nakselle. Asemat miehitti yksi kiväärikomppania ja
sen vahvennukseksi määrät§ osa kk.komppaniaa.

Kairkki tämä toiminta oli vienyt aikaa vuoro-
kauden, ja olimme täten jo seuraavan päivän puoli-
välissä. Elintarvi'ketäydennystäkin oli saatu, sää kir-
kastunut ja muutenkin alkoi olo tuntua siedettä-
vältä. Pari tuntia myöhemmin oli tilanne kuitenkin
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dista. Tuossa hetkessä olimmekin jo jätetyissä ase-
missa, jotka miehitimme. Välittömästi otimme sel-
väo tappioistamme ja totesimme, että meikäläisistä
oli kolme poissa pelistä. Edessämme olevat vihol-
lisen joukot arvioimme pataljoonaksi, joten vastas-
s.lmme oli suuri ylivoima.

Olimme ehtineet taas uuden päivän (L6.7.) aa-
muun, ja kellon viisarit osoittivat tasan kuuden ai-
kaa. Kaikki tuntui suloiselta - auriako helotti
jälleen täydeltä terältään, linnut visertelivät, mitään
jyskettä ja jylinäe ei kuulunut laisinkaan, ei kra-
naattien räiskettä ei,kä Iuotien vihellystä. Kaikki
oli aivan hiljaista, mutta samalla herdsi ajatus:
tyyntä myrskyn edellä I

Niin olikin, sillä jo kello 6.30 alkoi vastapuo-
lelta kuulua moottorin surinaa, pulinaa, ,kolinaa ja
jos jonkinlaista kalsketta. Samassa myös kymmenet
puhket alkoivat sylkeä asemiemme ympäristöön kra-
naatteja. Niitä tuli lähelle ja kauas, ja tuli yhä vain
kiihtyi.

Kun tätä oli kestänyt Iähes kaksi tuntia, tarka-s-
tin miesteni sijoituksåt ja sitten heittäydyin pit-
käkseni pehmoiselle mättäälle kuusen katveeseen
odottaakseni jyskeen laimenemista. Åurin,ko läm-
mitti ja pitkän valvomisen vaikutuksesta silmät me-
nivät kiinni. Siinä nukahdin, kunnes valtava räjäh-
dys herätti minut jälleen todellisuuteen. Yritin hy-
pätä ylös, mutta pää oli painettava nopeasti alas
Iuotien vinkuessa ympärilläni. Vihdoin tuli pieni
tauko, jolloin lähin vierustoverini tuli luo,kseni luul-
Ien minuun sattuneen. Kerroin ottaneeni vain aamu-
nolkoset odotellessani vihollisen tulituksen taurkoa-
mista.

6.D:n eteneminen heinäkuusso I94I Kuuscmosto Tuutijärven
koutto Vuorikylään sekö edelleen Kuolojärven-4lokurtin tielle
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TUPAKOINTIIN

Pilli-Klubi on moomme tin-
kimättömösti suurin sovu-
kemerkki - vuonno 1960

syttyi ioko sekuntti 55 pilli-
KIubio.
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Korpisoturien lepchetIi roko. olkeollo

Kellon sivuutettua ! lukeman kranaatteja elkoi
jälleen tulla asemiimme entistä enemmän. Miehiä
poistui pelistä ja rivit harvenivat. Vihollisen pai-
nostus näytti kiihtyr,än huippuunsa ja sen hyökkäys
tuntui lähestyr'än.

Kärjistyneeksi muodostuneeseen tilanteeseen saa-

tiin silloin nopeasti pclastus. Avuksemme oli lu-
vattu sa,ksalaisia stuka-koneita, ja tämä lupaus myös
pian täyttyi. Lentokonemoottorin surinaa alkoi juu-
ri nyt kuulua .ja ) stuka-konetta kaarteli 'kohta yl-
lämme hyvin 'konkealla. Levitimme sovitut menk:ki-
vaatteet asemiin'lme. Vihollisen ilmatorjunta-aseet
syöksivät kiihkeästi tulta, mutta jalikar'äen aseet tau-
kosivat molemmin puolin.

- Jo syöksyy - syöksyy - raikui huuto ase-

mistamme.
Tällöio riensin puron rannalla olevalle kuk,ku-

Ialle, josta saatoin hyvin seurata tapahtumain kul-
kua. Viholliset hyppivät kuopistaan ja taputtivat
käsiään uraata huutaen, kun he näkivät koneideo
syö'ksyvän alas luullen niiden putoavan ilmatorjun-
ta-aseiden osumista. Todellisuus oli kuitenkin vallan
toista. Pommit putoilivatkin heidän keskelleen ja
uraa-huudot muuttuivat valitus- ja avunpyyntöhuu-
doiksi. Shlkat tekivät useita syöksyjä, ja ne aiheut-
tivat viholliselle äänistä päättäen sanoin kuvaama-
tonta sekasortoa. Vihollisen hyökkäysuh,ka vaimeni.

Srllan rintam"ttu t<r,ollarven vesistölinjalla tä-
hän mennessä suoritetut sotatoimet olivat osoitta-
neet, että \'astassa oli vahva vihollinen, joka ei ol-
lut lrötär'issä sen hetken suomalaisten ja saksalais-
ten voimien ryhmitysjärjestelyllä. Uusi ryhmitys oli
tarpeen je nyt päätettiin asettaa painopiste rinta-
man e:eiiiselle siivelle suomalaisen 6.D:n kaistalle.
Saksririsie joukkojc ryhdyttiin heti siirtämään sin-
ne je reitä r.rkentamaan niiden huoltamiseksi.

Lähes iuukruden kestäneiden järjestelyjen jäl-
keen su::oi 6.D:n komentaja antaa 16.8. käskyn,
jossr III TR 1+:l1e miirättiin tehtäväksi edelleen-
kin Yu..rrir.i.in vrl::.rminen ja JR )4:lle etenemi-
nen Su..ih.r.r:.:n:oelle ietk.risemaan vihollisen tie
Vuorii','lls:l Åhiur:ille.

Hr'öii.:;s :.lsoi t9.8. aamulla, ja ry,kmentti val-
r-rsi 11.S. s:.hnpiin mrinitulla joella sekä 'katkaisi
tien :.,:'r:c,rseen. Vihollisen tilanne Vuorirkylässä
muoitrs:ui :iren entistä tukalammaksi, ja sen vuoksi
III lR )-i rrhtrikin saksalaisen panssariosaston tu-
ke::r.:r.r 11.8. tehostettuun hyökkäykseen kylän val-
:::::. i s:ksi.

Yiholiisen puolelta alkoi pian kuulua ajoneuvo-
ien liiiehtimistä - se evakuoi kylää ja pakeni häm-
nin_ein ve.llassa yöllä 22/23.8. metsien kautta Al.a-
<urlrir kohden. Hyökkäyksen jatkuessa koko Vuo-
riirlä 'r'allattiin 24.8. ikuluessa. Otimme useita kym-
meniä vankeja, ja sotasaalis osoitti, että viholliselle
o:i tullut yllättävän kiire.

Sor.rtoimien uuden järjestelyn seurauksena alkoi
hrökkäys vyöryä myös koko Sallan rintamalla van-
hr,r rrjea kohden.

Vuorikylän valtaukseen osallistuneet olivat lähes
l.:.riiki kotoisin Tornion- ja Muonionjokilaaksosta.

***

VUOROLONIA
Ker'äällä 1944 ollessamme lepor-uorossa Kuok-

kel.rssa karkasi naapurijoukosta rötöksiään karkuun
Kronstadtiin eräs sotamies. Kun sitten r-aihdoimme
etulinjaen, oli tämä mies meitä \'astaanottamassa
koveäänisessä ja kehui olojaan, kuinka oli tyttöjä,
ruokae. ja viinaa rajattomasti. Hän kutsui nimeltä
useite poikiamme ja kehoitti tulemaan loikkarina
yli rintaman, kuten hän itsekin. Kun mies välillä
pysähtvi vetämään henkeään, kaiahti joukostamme:

- Koska lähdet vuorolomalle?
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mättömäksi paiskautumalla kylmän veden puoli,ksi
täyttämääo maantienojaan. Siinä ollessa muistui jo
lämmin kotipirftikin ja äiteevainaja mieleen, kiep-
puivat siinä aatokset tehdyissä ia tokemättä jäte-
tyissä asioissa. Ne päättyivät kuitenkin siihen tosi-
seikkaan, että henkiriepu oli pelastettava tavalla
tai toisella.

Ojassa loirkovan miehen edessä aulkeni ammot-
tava siltarummun nielu. Se tarjosi pelasturksen.
Ojasta oli väistyttävä, sillä se alue, missä hän loi-
koi, oli alttiina metsässä hiippailevien ja naan-
tiellä liikkuvien katseille. Onneksi päivä oli harmaa.
Miehen asepuku sulau,tui siihen ja suojasi häntä
kuin kekälekanto palokärrkeä. Tuuma tuumalta hän
mateli kohti pelastu,ksen ar'meliasta nielua. Hitaas-

Jukka Harju

savuttoman ruudin ja
m.ren vllä. maan, joka
Pohjola eli sodan vaih-

Rurnpupuholuirueru
SYKSY oli jo ihan ilmeinen, mutta oudoksutti, kun
Iampien pinnat läirkehtivät vielä vapaina ja rahka
ei rahissut lapi,kkaiden alla samoilijan liikkuessa
suon laidassa. Lehtipuut seisoivat alastomina odot-
taen vain pakkesta, joka jähmetyttäisi ne talvi-
teloilleen, ja petäjien pohjoislupeet olivat äskei-
sestä räntäsateesta ikär'än kosteita. Tunnelma vaati
pakkasen pikaista purelsuf,.

Sodan imelähkö ilma,
öljyn katku lepäsi karun
oli imenyt litroittain verta.
televissa pyörteissä.

Oli taas tapeltu. Oli käyty sellainen pikku kahina
ilman tykistön myötävaiJ<utusta. Kahden kiukkui-
sen joukkueen välinen yhteenotto sy,ksyn rupisessa
maastossa. Käsituliasein suoritettu tappelu, joka
vihdoin päät§i siihen tavalliseen rafkaisuun, että
toisen oli iätettävä riidanalainen maakaista ja ve-
täydyttävä taemmas. Eihän sitä ilkeä ihan käsi-
rys)')'n ryhtyäkään tällä aikakaudella, jolloin suun-
nitellaao robottiaseiden käyttöä.

Jätkä. Pohjolan pihkakourainen aseveli, oli tässä
kahinassa eksynyt omistaan.

Hän harhaili suon laidassa nuuhkien ilmansuun-
tia tietämättä mihin olisi lapikkaansa kärjet suun-
nannut. Haistoi vihollisen ,läsnäolon ja senlkin, ettei
olh.r,t omistakaan kaukana. Hiipi asettaan roirkottaen
syvemmälle'tutkimattomaan,korpeen. Palasi jäl-
leen ja kaarteli silmä kovana, kunnes joutui moot-
toriajoneuvojen kyntämälle maantielle.

Mutta rnyöhään huomasi soturi ajautuneensa
liian syvälle virhollisen puolelle.

Metsä ja maantie kuhisivat ruskeapukuisista mie-
histä. Ei aubtanut muu ,kuin tehdä itsensä näky-

ti, välillä kuunnellen vastustajiensa liikkeitä. Hyp-
päsipä siitä aivan hänen ylitseen kangasremmeillä
kiedottu sääriparikin huomaamatta sankapukuista
matelijaa.

Rumpu oli puolillaan vettä. Yhtä kylmää kuin
ulkonakin oleva. Ja yhtä märkääkin. Mutta turvan,
vaikka kostean ja jäätävän viluisen, tarjosi tuo vesi-
rakennushallituksen suunnittelema maantieru,mpu.

Siellä loi,koi nyt sotilaaksi lyöttäyrynyt jätkä ja
odotti.

Annas olla. Eipä näyttänytkäiin siltä, että alueen
haltija poistuisi siitä. Kuulosti, että rummun ulko-
puolella valmistauduttiin tappeluun. Siellä kaivet-
tiin krupuja, j^... niin kuin rummussa loirkova
mies kuuli, raahabtiin konepyssy rummun vastali-
kaiselle puolelle.

Mies tuli uteliaaksi. Hän ryömi eteenpäin ja oli
tuota pikaa rurtunun alapäässä. Ja oikein oli ,kuul-
lut. Siinä, aivan hänen nokkansa edessä, sojotti
harmaa konepyssy suunnattuna tienmubkaan. Kol-
me viluisen näköistä naapuria rassaili aseen kim-
pussa niin selvin elein, että muuta ei ollut odo-
tettavissa kuin jälleen pikku yhteenotto. Ensi ker-
ran elämässään järkä kiitti sitä, joka oli synnyt-
tänyt hänot korpisoturi,ksi. Tilaisuus oli ,niin mai-
nio, niin herkullin,en, että vilunväreetlkin muuttui-
vat hyvänolontunteeksi. Voisi sanoa, että jätkän nos-
tettavissa olisi mitä lihavin "potti" . . .

Mutta hän ei lämmennyt liikaa. Oli odotettava.
Iskettävä vasta sitten, kun tilaisuus sallisi. Nyt ve-
reksel,tään olisi hulluutta iskeä, niin syyhyttävää
kuin se olisikin. Mutta kun "kookoo" posotti en-
simmäisen sarjansa ,tien mutkaan, arvasi maantien
rummussa piileksivä so'turi, että omat olivat tu-
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Iossa- Nyt hän ryhtyi leikkiin. Konepyssy tarjosi
oivallisen rnaali,n. Se oli niin lähelläkin, että sotu-
rimme katsoi parhaaksi vetäytyä rummussaan hie-
man sisemmäs. Sieltä am,muttu laukaus ei kuuluisi
alueella syn tyneessä riihi,nässä,rnihinkään. Jätkä täh -

täsi ja ampui. Hän ampui lyhyessä tuokiossa kol-
T6tit ja konepyssy vaikeni. Tosin ei pitkäksi ajak-
si, sillä sen taakse ilmestyivät uudei rkasvo,t. Ko-
nepistoolit, ,kiväärit ja omien ,konepyssy pitivät
or&esteria yllä. Rummun lähellä olevitla ei ollut
menestystä. Kun nelj?is miehistö teki siitä lähtöä,
he suunnibtelivat vihdoin aseen siirtoa onnellisem-
paan paikkaan.

Siitiikään ei tullut mitäåin. .., sillä piilossa ampu-
valla jäUkällä oli leipälaukku täynnä pänoksia. Aina,
kun asetta ryhdyttiin raahaarr,o;at pois, latka tulitti
raahaajat tiehensä.

Taistelun räiske kumisi oudon tuntuisena maan-
alaiseen bun,kkeriin. Lisäksi se täyttyi oman aseen
jätt?imlistä katkusta. Jätkän oli ryömittävä rumrrnun
suulle, vairkka tämä oli u,hkarohkeaa .. . yaaral-
lista, voisi sanoa. Puolustajat koettivat pitää pin-
tansa, hekin olivat korpisoturei,ta, peräänantamatto-
mia kuin iiliäiset. Vaikka konepyssy oli nyt jo pois-
sa pelistä, sitä enemmän he hangottivat vastaan kä-
.situliasein . . . ja heitä näkyi riittävän. Siten riitti
maalqa myös rurnpusotilaalle. Ja hä,n hoiteli nii-
tä. Heti, kun jossakin vilahti ruskeata, ujelsi rum-
rnusta luoti, ja mskea ei enää liikahtanut. Tämä
il<ummitusampuja herätti kauhua. . . ja kauhu he-
tätti itsesäilytysvaiston.

Alueen puolustajat ryhtyivät vetäytymään pois.

- Se olikin viisainta, mitä voitte tehdä, tuumi
rumpusotilas.

Ei - eipäs liihtenytkään noin vain suin päin
pakoon vastustaja. Heh, mitä vielä. Takaa-ajaiat
päättivät käybtää siltaa hyviitkseen, kun saapuir'.rr
moottoriajoneuvoineen. Silta oli räjäytettävä il-
maan ja siten myös tuo rumpupahainen.

Jätkä oivalsi tilanteen oitis, kun hän näki mie-
hen lähestyvän trotyylipaukkuineen. Siinä oli pi-
tämistä, ettei jätkä ampunr.at tulijaa siihen paik-
kaan, ,mutta se olisi ollut samalla itsemurha. Hän
.antoi miehen tuikata panoksensa rummun suulle . . .

odotti tuokion ja mittaili karsain katsein sytytetyn
,tulilangan pitutltta. Sitten vasta kun tuli oli kul-
kenut langan puolimatkaan, mies ternpaisi langan
nallista irti ,ja kastoi sen sillan pohjaveteen sam-
muksiiin.

Sii,nä se.

Tulivat vihdoin omat miehet. Silloin kömpi pa-
hoin tkohmeturksissa oleva rumpusotilas esiin. Laa-
husti toisten luo ,ja ilmoitti, että tässä sitä nyt
ollaan. Ja olemista siinä olikin. Pakkasivat näet
toiset murisemaan:

- On siinä mulla ,korpisoturi. Livistää piiloon
ja haetuttaa itseään. Nyt pyrrkii 'tulille lämmi,tte-
lemään. On siinä!

Mutta vasta kun sotahullu fosmestarilkapteeni
ja jätkien kunnioi,ttama mies oivalsi, miJ<ä pahus
sen viholaisen konepyssyä häiritsi, niin silloin muut-
tui ääni kuin Pellon faarin kellossa. Tosiaan ! Sitä
se oli, jopas sitä arveltiinkin, että jotain sellaista . . .

- Mubta mirkäs setuo ,kasa on? kysyi rkapteeni
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.fa potkaisi lapikkaansa kärjellä rummun sivulla lo-
juvaa paoosmöykkyä.

- Se on semmoinen Ensokutseenin hienosaip-
puapaketti. Meinasivat pestä sillä tuon rumpu-
pahasen.

- Ahaa, käsitän. Ja sinä nappasit palavan lan-
gan pois ?

- Joo, en muutalkaan ,keinoa havainnut.

- Olipa tämä suoritus . . . oli totisesti ! Kapteeni
nauroi ja ,tarjosi paperossilootansa §'hjäksi. Se mer-
kitsi, että hän oli savottansa tuloksiin tyytyväinen.

- On sitä mulla kai,kenlaisia rumpupaholaisia,
totesi lopuksi lapikasjal.kainen kapteeni.

Ja milkiis siirnä. . . Olihan niitä. . . järkiä.

***************

SOTAMIESTÄ HÅRMITTI SODAN LOPUTTUA
1944

Sotamies H. istui täydennyskesku,ksessa olevan
koulun portailla kiroillen ja puhellen yksikseen
harmistun,eena. Paikalle tuli eversti E, joka tiedus-
teli häneltä, mikä sotamiestä niin kovasti harmi,t-
taa, kun sotakin on loppunut. Sotamies H. nousi
reippaasti ylös ja vastasi:

- fls114 eversti, kun olen ollut kolmessa sodassa
ja aina,ioutunut häviön puolelle. Olen ollut ,puna-
kaartissa, ,talvisodassa ja juuri päättyneessä jatko-
sodassa.

***************



[J. A. Ottonen

Desanttefa tuhoamassa
S,uom.niuhden itäosien jäådyttyäjo lokakuun alku-
puolella ja Koiviston saariston laivaliikenteen päätyt-
ryä siirrettiin allekirjoittanut, siellä laivanpäällikkönä
toiminut kersantti U. A. Ottonen Viipurinlahdelle
uuteen tehtävään. fJuraan saariston valvontaa varten
perustettiin näet Uuraaseen 2O.lO.4l meripoliisiasema
(peitenimi Sotka), tehtävänä ase- ja muiden varastojen
kokoaminen taistelujen jäljiltä sekä vihollisen desant-
titoiminnan torjuminen. Sain käs§n asettua Otto
\Westerlundin taloon Uuraaseen sijoitelun aseman
päälliköksi. Asemalle tulivat apulaisekseni kersantti

J. Niemelä sekä henkilöstöksi V. Putus, M. Paasi, V.
Raninen, J. Naski, H. Kurki, M. Herrala ja Ilmi
Kurki.

Saariin jääneiden aseiden ja varastojen kokoaminen
oli saatettu hyvään alkuun, kun asema sai 22.10. illalla
radiopuhelimella hälytyssanoman:

- Noin puoli tuntia takaperin laskivat viholliset
laskuvarjoilla 4-6 desanttia jäälle Mäntysaaren ja
Suonionsaaren välille. Luulemme, että desaotit yrittä-
r,ät tuhota Mustansaaren miinavarikon. Me laitamme
partion L + 4 täältä "Teerin" (Tuppuran) puolelta,
samoin "Pyy" (Teikarin osasto) partion 1 + 4. Hä-
Iyttäkää myös koulun iv.osastosta katupartio Uuraa-
seen ja varoittakaa siviili-ihmisiä. Ilmoittakaa Mustaan-
smreen \aarasta ja kehoittakaa miinamestaria lähettä-
mään partio 1 + 4 Pilliniemeen. Te partioitte Ruo-
nan puolelta. Älkää odottako desanttien tulenavaa-
mista, vaan rulittakaa heti, sillä ne ovat vihollisen va-
liojoukoista koulutettuja Å-n-riehiä. IIe lähdemme
tääItä kello 2L. Jättäkdn yksi miehistänne Kaogaslah-
teen "Teerin" ja "Pyyrr" partioita odottamran. ,\Iei-
dän yhteistunnuksemme on "Tapa". Saitteko selr'än.
kuuntelen ?

- Selväksi tuli. Lähdemme kello 20.30 täe|ja.
Huusin Niemelää. Hän tuli juoksujalkaa.

- Tässä tuli desanttihälytys. Kutsu pojat kokoon,
syökööt nopeasti I Partioon tulevai Putus, Kurki.
Naski, Raninen ja Herrala. Konepistooliaseistus, käsi-
kranaatteja ja savupaukkuja 10 kappaletta sekä 2 valo-
pistoolia. Ole sinä radiopuhelimen ääressä ja soita
kello 19 Merikotkaan, missä olemme!

Otin yhteyden miinavarikolle, jotta ehtisivät järjes-
tää rantavartiot ja partioinnin ajoissa.

Mustasaaren kutsumerkki oli "Silakka", aaltopituus
11.4. Avasin lähetyksen, kutsuin "Silakkaa" ja annoin
hälytyssanoman "Teerin" ilmoituksen mukaisesti.

- lvva144n Suoniossa. Tuliko selväksi ?

- Kaikki selvää. Loppu.
Partio oli portaiden edessä valmiina, vähän likaiset

lumipuvut yllään. Hiihdimme kiireesti Suitsaaren ylitse
ja Suonion tornikalliota ylös. Korkeimmalta kohdalta
kiikaroimme Teikarinselälle ja näimme kaksi ryhmää
lfiellä Melansaarta tulossa tännepäin, siis partiot
"Teeristä" ja "Pyystä" .

- Mene, Kurki, Kirkkoniemen yli,tse Kangaslah-

Suonionsoori ympäristöineen. Nuolet osoittcvot venöläisten
desonttien fulosuunnon Suonionhovin olueelle

Postisööstöpon k ki
on uudenoikoinen ponkki.
Sen monipuolisisto
tilimuodoislo jokoinen
löytöö ilselleen porhoiten
soveltuvon,
Jo rohoo soo nostoo
koikkiollq - 2300
toimipoikkoo ympöri moon
on siitö lokeeno.
Postisööstöponkki on
ihonteellinen myös
pol kkoti I iö o,iotel len.

PAN Kl(IPOSIISAASIO
379



den pohjoisenpuoliseen niemeen ottamaan partioita
vastaan. Pyydä niiden johtajia levittämään ketjunsa
pitkin Suonion rantaa ja etenemään saaren poikki Suo-
nionhovin peltojen suuntaan. Partio, jokJ saa yhtey-
den desantteihin, ampuu punaisen merkin valopistoo-
lilla. Miinavarikon partio etenee saaren pohjoiipäästä
ja saa yhteyden toisiin miehiin maanrtien risteyllsessä,
josta tiet haarautuvat Riuttaan ja Suonionhoviin. Se-
losta kaikki t?imä partioiden päälliköille! Hiihdä sit-
ten jäätä pitkin tänne Ruonan puolelle Suonion-Esi-
saaren sillan luokse!

Me toiset lähdimme pohjoissuuntaan ketjuun levit-
täyryneinä ja aloitimmä desanttien jälkien etsinnän.
Kun olimme edenneet noin kilometrin, huomasimme
saaren poikki menevät kolmen hiihtäjan jäljet sekä
niiden sivulla ahkion jäljet. Vihelsin hiljaa kutsuen
7o-9o metrin päässä hiihtävää Raoista luokseni.
Kompassi osoitti, että jäljet menivät hovin uuden na-
vetan suuntaan. Tarkastimme hiihtäjien jälkiä ja tote-
simme, että toisesta sauvasta oli jokaisella lumirengas
poissa. Vihollisia tästä oli hiihtänyt vain noin tunti
takaperin. 

- Raninen tuli luokseni.

- Hiihdä miehestä mieheen ja sano jokaiselle, että
kokoonnutaan Ruonansalmen keskellä olevan ison ki-
ven luona, toimi nopeasti !

Kun saavuimme keskelle Karpalosuota, otin valopis-
toolin esille kotelosta, panin patruunan piippuun, täh-
täsin-suoraan ylös ja laukaisin. Komea punainen lei-
mahdus ! Hiihdin ns. Viipurinkalliota kohden ja sitten
jyrkkää alamäkeä jäälle. Pääsin sauvomatta melkein
kokoontumiskiven viereen. Partiomme saapui yhtäai-
kaisesti kivelle.

- Pojat, desantit ovat arvelun mukaan tuossa na-
vettarakennuksessa. Tähän suuntaan ne eivät sieltä
Iähde. Me hiihdämme tuonne hovin vanhan talliraken-
nuksen luokse, joka on Esisaareen menevän Kivisillan
eteläpuolella. Siitä hovin päärakennuksen tornisia
voimrne tähystää, mihin jäljet tuolta pellon reunasta
tulevat.

Nopea hiih,to. Menimme Putuksen kanssa rikotusta
ovesta päärakennuksessa olevaan torniin. Kiikaroim-
me Karpalosuon suuntaan. Kirkkaassa kuutamossa
näkyivät jäljet pellon aidan luota hyvin, Iadut loppui-
vat navetan puolelie.

- Katso sinäkin, Putus I

- Niinpä näkyy. Nyt vain rengas ympärille! Eikö-
hän noin pientä mottia puoleen yöhön mennessä lau-
kaista, Putus sanoi nauraen.

Tornista mentiin alas nopeasti. Pojat jo odottelivat
tietojamme.

- Niin pojat, siellä desantit ovat ja pysyvät! Rani-
nen lähteköön nopsana poikana tuonne Pillin puolei-
seen ketjuun selostamaan sotasuunnitelmaammt par-
tioitten päälliköille. Tuo vanha kiviaita on kuin etu-
linjan pesäke, kaksoisovet ovat navetan tällä puolen,
samoin separaattorihuoneen ovi. Kaikki edut ovat mei-
dän puolellamme toistaiseksi. Korpraali Raninen, toi-
mittakaa sana partioitten päälliköille, että ketju kiris-
tetä?in pellolla olevaan ojaan. Tulta ei saa avata ennen
tältä puolen kuuluvia laukauksia. Miinamestarille il-
moita, että hänen osastonsa on edettävä ,tuonne riihen
tuntumaan, josta on mottiin matkaa )0 metriä. Pyydä
hänet tulemaan tänne sotaneuvotteluun määrfisen
täytettyään. Saitteko, korpraali, asiat selviksi ?
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Suonionsoorello olevo Suonionhovi piho-olueineen lo ulko-
rokennuksineen

- Kyllä, herra kersantti, Raninen vastasi. - Pyrs-
kähdin nauramaan sanoen:

- Eikö ollut melkein prikaatin komentajan anta-
ma raportti 7 Ala nyt painua, on kiire motittamaan va-
liovihollisia !

Miinamestari saapui paikalle, kun olimme kiviaidan
takana valmiina aloittamaan.

- Tuolla ne peholaiset ovat. Mitäs asiasta arve-
let, meinasin munakrunaatilla hätyyttää. Annan Pu-
tuksen ja Naskin tulittaa ikkunoihin, ja kun Kurki
tulee, ryömimme rakennuksen vierustalle ja heittelem-
me munia sisäpuolelle vaihdellen :likunasta toiseen.
Kun me aloit.rmme, joutaako sinun ryhmästäsi pari
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miestä tuonne navetan toiselle sivulle samoihin teh.
täviin? Naski on Seiskarista ja hän puhuu venättä.
Kun olemme aikamrne munia viskelleet, olkoot de-
santit vaikka A-valiomiehiä, eiköhän sisu lopuksi me-
ne kurkkuun niiltäkin.

- Tehdään vain siten, niin säästyvät omat miehet,
ja onhan meillä naapurin sotasaalismunia varastossa.
Aloittakaa te ensin, me paiskelemme toiselta puolen.
Hyvää jatkoa, sanoi miinamestari ja lähti omiensa
Iuokse.

Kurki saapui samalla ja kertoi "Pyyn" ja "Teerin"
partioitten huomanneen raketin sdkä siirtyneen toi-
selle puolelle pellon aidan taakse asemiin.

- Kiitos, Kurki. Ota Naskin munakäsikranaatit
leipälaukkuusi, ja Putus voi luovuttaa kymmenkunta
munaa minulle.

Kello oli 23.40, kw kolme konepistoolia aloitti
konsertin ja me kaksi syöksyimme rakennuksen seinän
vierelle. Kun tuli vaikeni, aloin pohjoissiiven puolella
ja Kurki eteläpäässä lappaa sisälle akkunoista yksitel-
1en munia, vaihtaen paikkaa ikkunan alta toiselle I

Räjähdykset sisäpuolella .jyrisivätkin. Kumpikin saim-
me työskennellä rauhassa 15 minuuttia. Minä heitin
15 ja Kurki 14 kraoaattia. Annoio sitten Kurjelle
merkin: "Lopetetaanl" ja Putukselle: "Ala tulittaa,
että pääsemme pois!"

Kyyryssä juosten palasimme kiviaidan suoiaan I De-
santit olivat hiljaa kuin hiiret kolossaan.

- Naski, huudahan venäjäksi vatsan täydeltä: "Te
olette piiritetyt joka puolelta! Tulkaa ulos, ilman asei-
ta, kädet ylhäällä, me emme tapa teitä, niinkuin teille

on kerrottu. Sodan loputtua pääsette vankien vaihdossa
kotimaahanne! Aikaa I minuuttial Joko tulette ulos
tai kuolette sinne sisälle!"

Naski huusi, mitä kiiskin. Odotimme 10 minuuttia.
Separaattoripuolen pieni ovi aukeni. Kaksi toppatak-
kista tuli rapuille, kädet ylhäällä. Naski huusi:

- Tulkaa rapuilta alas, missä toiset ovat? - Pi-
tempi vihollinen vastasi:

- Kolme on haavoittuneena sisäpuolella, me olim-
r.r.re vintissä pikakiväärin kanssa, kun te aloititte tuli-
tuksen. Emme pystyneet ampumaan kuin pohjois-
suuntaan. Sitten alkoivat kranaatit räjähdellä alapuo-
lella. Olimme tulossa pikakiväärin kanssa alas toverei-
tamme auttamaan, mutta emme päässeet tulemaan rap-
pusia pitemmälle, sillä savun ja sirpaleitten peitossa
oli koko rakennuksen alapuoli. Kuulimme kutsun tulla
ulos ja odotimme pölyn ja katkun hälventymistä ennen
ulostuloamme. Pääliikkömme, majuri, on haavoittu-
nut, samoin kaksi muuta toveria.

Naski tulkitsi vangin puheen. Putus tarkasti vangit
perusteellisesti. Ei ollut aseita piilossa vaatteiden si-
sällä. Otin valopistoolin ja laukaisin punaisen ammuk-
sen ilmaan kokoontumisen merkiksi. Pian olivatkin
desanttien motittajat yhdessä.

Naski kertoi vankien selityksen kolmesta miehestä,
ja kaksi miinavarikon miestä ensiapulaukut mukana
Iäheteitiin haavoittuneita hoitamaan.

Vanhasta hevostallista löydettiin työreki, johon haa-
voittuneet asetettiin. Sotasaaliina oli ZO kg rotulia,
radio, pikakivääri, 4 konepistoolia, tulilankaa, ar:rmuk-
sia, teltta, muonaa, ru,lleja ja 6 pulloa vodkaa.
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Toisi mennö huomoomqtto
herkullisen puurolusikolli-
sen mukqno. Mutto öiti oli-
kin kuorinut montelin jo sil-
loin siici ei ole ihon helppo
erottoq riisistö. Niin suuriksi
turpoovot RISO GRANDEN
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- Herra miinamestari voi kaiketi majoittaa nämä
Teikarin ja Tuppuran partiot tä,lai lopuksi yöksi ka-
sarmeihin sekä huolehtia myöskin sotavankien toimit-
tamisesta eteenpäin ja sotasaaliin varasioimisesta. Vod-
kan jaamme kuitenkin partioitten kesken, Mustasaa-

feeg teille kaksi pulloa, Tuppuran partiolle yksi pullo,
Teikarille yksi ja meille pöliisipaltiona loput kaksi.
Sopiiko suunnitelma? 

- Partion päälliköt vastasivat:

- Sopii, teidän osastonnehan suurefiunan sön tä-
nä yönä joutui tekemään !

Erosim,rne ja kukin partio lähti hiihtiimään sijoitus-
paild<aansa.

Hyvin suoritelun työn jälkeen juotiin meripoliisi-
asemallamrne ansaitfu ehtootee retkeä muistellen. Sit-
ten lyhyt kiitosrukous siitäkin päivästä ja pian levolle
hyvällä omallatunnolla.

N. Simonen

ronnoilto

YSTÄVÄTÄR VAIN
Åliupseerikoulu oli harjoituksissa maas-

tossa. Erään tauon aikana,kapteeni huusi:

- Kaikki ukkomiehet tupakalle, minä
tarjoan.

Uk,komiehet menivät .kapteenin luo, mutta
rivistä kuului vielä kovia kehoituksia:

- No Sjöman, mene nyt. - Kun kapteeni
kuuli ,kehoitukset, hän kysyi:

- Onko Sjöman naimisissa? johon Sjö-
man:

uu, 
tr herra ,kapteeni, sellainen ystävätär

Völöyksio
Kronsto dtin lahden

19 41 -42
Viipurin jouduttua elokuun loppupäivinä 1941

jälleen meikäläisten käsiin ryhdyttiin myös välittö-
mästi toimenpiteisiin uuden rannikkotykistöjoukko-
osaston perustamiseksi alueelle Seivästij-Puumala

-Ino. Joukko-osasto sai nimen Erillinen Rannikko-
linnakkeisto. Rannikkotykistömiehet panivat ripeäs-
sä tahdissa pystyyn usei,ta pattereita. Silloisen jää-
kärikapteeni H. Gusterin komentama Linnoitus-
pataljoona, jorka alistettiin Iinnakkeistolle, sai teh-
täväkseen rantatorjunnan jär.iestämisen.

Alla esitetään pari välähdystä joukko-osaston
alueella tähän aikaan sattuneista tapahtumista.

Saapuessamme toiminta-alueelle metsät vilisivät
hevosten ja lehmien lisäksi näiden elukoiden entistä
isäntäväkeä eli metsäsellaisia. Altaksi kokoonnuttiin
Seivästön majakalle. Yllätysten välttämiseksi jär-
jestettiin konepistoo,lilla aseistettuja vartiomiehiä
piskuisen joukon ympärille, kun se perille saavut-
tuaan kokoontui iltahartauteen. Komeasti kajahti
tuolla ranni,kolla nyt virsi julistaen metsässä pii-
leksijöille, että rkomento oli Kannaksella muuttunut.

Kk-ryhmä lähetettiin autolla seuraavana päivänä
Inon niemeen perustamaan tähystysasemaa. Pojat
tulivat peril'le ja löysivät sieltä sopivasti sijoitettuja
kaivantoja, joita oli enemmän kuin tarpeeksi. Joh-
taja päätteli: "Tuohon tämä rakkele pannaan !"
Mutta miten ollakaan ? Jonkun matkan päässä näyt-
ti liikuskelevar, vield entisiä isäntiä. Samalla jo su-
hisi ilmassa. Käsikranaatti se sieltä pyyhälsi. Po-
jat lakosivat kaivantoon. Mutta alikersantti ei hä-
keltynyt. Hän sieppasi kaivannon reunalle pudon-
neen käsikraraatin ja heitti sen arvottomana näyt-
teenä hetkeäkään siekailematta takaisin. Perille tul-
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tuaan se räjähti. Metsikköön hiippasi joitakin naa-
pureita. Yksi oli kuitenkin jäänyt jäljelle, häneltä
puuttui pää. Mielihyvin ,komentaja ojensi riuskalle
ja kylmäveriselle reserviläiselleen vielä samana päi-
vänä VM 2:n.

Pataljoonankomentaja asuu erään pienen mökin
kamarissa korkealla rantapenkalla yksinään. Eteis-
huoneessa asustaa komea ja roteva kersantti. Seinät
ovat verhotut monipuolisella asekokoelmalla.

On leppoisa lauantai-i'lta. Henkivartija on jos-
sain - liekö naapurissa jääkärijoukkueen miehiä
tervehtimässä. Herra ja hidalgo nauttii olostaan.
Mieli on raukea, veri tuntuu miellyttävästi kierte-
levän kehossa. Luonto on kuin liittoutunut illan
hämyn kanssa. Kaikki on hiiren hiljaista ja rauhal-
lista. Hidalgon ajatukset leijailevat korkealle tähti-
maailmoihin hyvän tupakan savukiehkuroiden kans-
sa kilpaa.

Ulkona tuntuu lumi hieman narahtelevan. Hen-
kivartija va.rm^an palaa paneutuakseen yöpuulle.
Tuntuu olleen liikkeellä hiihtämällä. Hyvinpä puh-
distaa suksensa pohjia. Näyttää siis vihdoinkin ot-
taneen opikseen saamansa ohjeet. Nyt hän kompu-
roi sisään. Mitä vietävää, koputtaa ovelleni ? Ko-
mentaja ärjäisee:

- Sisäii,n ! - Samassa hän haukkoo henkeään,
kun sisään astuukin mustaan siviiliturkkiin pukeu-
tunut outo mies toivottaen venäjäksi:

- Hyvää iltaa.

Hermostuneena komen'tajan käsi hamuaa pöytä-
laatikosta 9 mm reikäraudan ja vähemmän karskilla
äänellä komentaa:

- Ruuki verjh!
Poloinen, naapurin puolelta jäitse karannut mies

ei ollut rannalta löytänyt vartioita, mutta hän oli
jatkanut itsepintaisesti etsimistään ja lopuksi an-
tautui vangiksi itse pataljoonan komentajalle. Jouk-
kojen ,keskuudessa riitti riemua ja juttu kiersi.

*

Puumalan ja Inon välillä oli suuri kivi tie-
puolessa. Lunta oli,lujasti. Eräänä kauniina päivänä
havaittiin, että kiven takana väijyi kolme naapu-
ria, ja te siepattiin siitä vangiksi.

Selvisi, että miesten väijytystä oli jo J<estänyt kol-
matta päivää. Aseiden lisäksi kuului heidän kalus-
toonsa pieni radiolähetin ja melkoinen p?i,tkä köyt-
tä. Tehtävänä oli ollut siepata joku tiellä kulkija
vangiksi - vai,kkapa joku nainen. Ei vain ollut
tullut ketään yksinäistä kulkijaa, aina oli menossa
vähintään kaksi suomalaista, jopa hevosellakin kul-
kijoita. Ja mikä pahinta, liikkujilla oli konepis-
tooli ,kaulassa noio hyvin herkäs,ti käden ulottu-
villa. Kerran oli tullut myös roki, jossa oli lotta
ja kaksi sotilasta. Kovin oli mieli tehnyt yrittää
lassonheittoa. Tuumasta,kuitenkin luovuttiin, kun
toinen hevosmiehistä oli katsellut kovin kysyvästi
kiveä ja sormet olivat näyttäneet olevan halukkaina
konepistoolilla. Nyt siis naapurien kotiinpaluu lyk-
kääntyi parilla kolmella vuodella.

Monen pojon toiveuni

joskus - nyt moninkertoinen

ihono todellisuus

KARIAKUNNAN
aa

TAHTILUOKAN
TUOTTEET
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Tiloojon nimi

Arvo ioi qmmotrl

Toimipoikko

Psliosoite

NAURUA SODALLE

(Uuda Nåw Soda.lle-krrJan kuvllusta)

- 
Sen nyi toiuoo, etiö ne voivot

loskco kuinko pitkä motka on töir-
tiin, mutto ritö minen kösitö millö
ne scovot rclville niiden nimet.

Kustonnus Oy Lehmus, loko vuosi sitten julkoisi teoksen
''Nouru sodolle", on tönö syksynö tuonut morkkinoille tämön

koskukokoelmon loisen oscn. Lukuisot huvitiovol sotokoskul
tyylikköine piirroksineen kuvoilevot tämönkin teoksen I I I si-

vullo omollo tovolloon menneitö voikeiio oikoiomme.
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Sen huomoo isön hyväksyvistö kotseisto
jo losten iloisisto ilmeistä heidön

kiiruhtoessoon kotiin äidin luo ...
Hön on hyvö äiti. Hän tietöö,
ettö yllöttövät pienet herkkuhetket
pitävöt perheen yhdessö.

Aiti leipoo mielellöön hyväö -
JUHLAVEHNASTA.
Tehköö Tekin niin, sillö

P.S. Muistqttehon : Joululeivonloon Juhlovehnöstcil RAISION TEHTAAT - OY VEHN A
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