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matkalle YH DYS PAN KI N kautta
Onnistuvon ulkomoonmotkon edellytys on,

eltö voluutto-osiqt ovot kunnosso. Motko-

voluuttoo on voroltovo mukoon sopivot

mööröt jo torkoituksenmukoisesso muo-

dosso. On oltovo köteistö jo motkoshek-

kejö, mutto ,joskus sooitovot myös okkredi-

tiivi jo moksumöörciys ollo köytönnöllisici.

Kokenut ulkomoonkcivijci ostqo motko-

kossonso Yhdysponkisto, jollo on hyvöt

suhteet ulkomoisiin ponkkeihin jo 100-

vuotinen kokemus konsqinvölisessci mok-

sulirkenteesso.

&
Viidestä
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Kuru talaisotu ldhestyi

SUOMESSA elettiin vielä 1930-rluvun alussa ul,ko-
naisesti rauhallisten tunnelmien vallassa. Luotet-
tiinhan silloin Kansainliiton turvallisuusjärjestely-
jen tehokkuuteen ja uskottiin, että maan koske-
mattomuus ja itsenäisyys olivat siten täysin taattuja.
Olihan myös Suomen ja Neuvostoliiton välillä
iehty lujalta näyttävä Tarton rauha vuonna 1.920
ja sen lisäksi hyökkäämältömyyssopimus vuonna
1932. Molemmat vallat olivat liittyneet niini,kään
Kellogg-sopimukseen tutrkiten sodat rirkoksiksi. Voi-
daan sanoa, että syvä rauha tuntui vallitsevan Suo-
men itära,ioilla.

Mitkään sotilaalliset järjestelyt eivät myöskään
viitanneet tähän aikaan vähäiseenkään aktiiviseen
toimintaan. Suomen puolella olivat rajoilla vain
rajavartiostot, samaten rajan takana. Koko Itä-
Karjalan Neuvostotasavallankin sotavoimia edusti
vain vuonna 1925 perustetusta Karjalan jääkäri-
pataljoonasta laa;'ennettu Jääkäriprikaati. Minkään-
laista hyökkäysuhkaa ei näyttänyt olevan ,kumpaan-
kaan suuntaan. Maanpuolustukselle hyr,äksytyt va-
ratkin olivat Suomessa pienintä luok,kaa, sillä sodan
syttymiseen ei uskottu ensinkään.

Mutta suurmaailman tapahtumat alkoivat vuo-
den 1933 tienoil.la vaikuttaa Pohjolankin olojen

muuttumiseen. Silloin pääsi kansallissosialismi val-
taan Saksassa, joka allioi ponnistautua vapaaksi.
Versail,lesin rauhan määräyksistä, ja suurot vastak-
kaiset liittoutumat, Saksan - Italian akseli f a toi-
saalta ympärysvallat, alkoivat nopeasti hahmottua.
Al'koi maailman vyöry kohden uutta suursotaa.

Euroopan poliittisen tilanteen muuttuessa Suomi
pyrki kiinteästi ajamaan maan puolueeftomuutta
yhdessä pohjoismaiden kanssa, murtta tuo maailman-
palon uhka pakotti vuodesta 1935 lähtien täälläkin
vähäisiin perushankintoihin puolustuslaitoksen hy-
väksi,kansamme osoittaessa,tällöin kasvanutta maan-
puolustustahtoa. Vähäisimmälläkään tavalla eivät
Suomessa suoritetut toimenpiteet, varushankinnat
ym. tähänkään aikaan kuitenkaan osoittaneet mitään
uhkaa Neuvostoliittoa vastaan.

Suorneen d<antautui sen sijaan silloin varsinkin ra-
jantakaisen lehdistön kautta erilaisia tietoja Itä-
Karjalasta, jossa niiden mu,kaan oli mm. ryhdytty
rakentamaan Muurmannin radasta Iänteen päin
lähes asumattomien erämaiden halki useita auto-
kelpoisia maanteitä, kuten Louhi - Kiestinrki, Kemi

-- Uhtua, Parandovo (Kotshkoma) - Rukajärvi
ja Petroskoi - Viitana - Säämäjärvi. Tällaisilla
teillä täytyi olla sekä taloudellinen että sotilaalli-
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nen mer'kitys. Lisäksi esiintyi jul,kisuudessa tietoja,
että Itä-Karj ala.n ja Pohjois-Venäjän uusien teiden
ralkentamiseen varattiin lisää huomattavia summia.

Itä-Karjalan sotilaalliset olot olivat, ku,ten mai-
nittu, aluksi aivan rauhalliset ilman mitään mai-
nittavia tapahtumia ja sotavalmistelujakaan, mutta
vuosina L933-3t ne ahkoivat nähtävästi uusien
suunnitolmien johdosta muuttua. Niinpä vuonna
1935 hajoitettiin em. Karjalar. prikaati, ja vah-
vempia muualta tu,o,tuj a,j oukko-osasto j a alkoi ilmes-
tyä alueelle. Kaiikkia sotilaallisia rakennelmia alet-
tiin tehostaa, rakennettiin lisää lentokenLtiä, suuria
kasarmeja, sairaaloita ja lei,pornoita.

Itä-Karialan tapahtumista ja olojen kehityksestä
on nyttemmin saatu myös eräitä lisätietoja siellä
opettajana toimineen Väinö Salmen kirjoituksista,
joita hän on julkaissut tuonnoittain kanadalaisessa
Yapaa Sana lehdessä. Vuonna 1935 kävivät Salmen
luona vir,kamatkallaan I-ouhen - Kiestingin tiellä
kenraalieversti A. Zhdanov ja Itä-Karjalan toi-
meenpanevan keskuskomitean sihteeri, punakenraali
J. Heikkonen. Silloin selvisi, että oli talkoitus ra-
kentaa rautatie Louhesta Kiestinkiin, ja sellaisia
tiedettiin suunniteltavan etelämpänäkin, kuten Pa-
randovosta Rukaljärvelle sekä Petroskoista Säämä-
järvelle. 

- Varustelut näybtivät so'tatoimien suh-
teen kohdistuvan kolmeen kiilaan, Päävoimat oli
suunnattava Laatokan molemmin puolin Etelä-Suo-
meen ;ja Uhtualle ja Ki,estinkiin keskitettävät voi-
rnat poikki Suomen Pohjanlahdelle. - Sotilaallisia
varustelu;'a nopeutettiin Itä-Karjalan talouselämän
kustannu,ksella. Sodan lähetessä vuonna 1919 otet-
tiin syyskuussa armeijan palvelurkseen parhaat he-
voset ja kuorma-autot raivaamaen uusia teitä. Tä-
män takia kiristyi päivä päivältä elintarviketilanne.

Itd-Korjolon tieoloien ke.
hitys Tolvisotoo edeltönei.
nä vuosino

Kun Muurmannin rata, joka oli yksiraiteinen, oli
elokuusta lähtien yhtenä jonona olevien sotilas-
junien täyttämä, vaikeutuivat kaikki kuljetukset
tässä "pullonkaulassa", ja tämäkin hei,kensi jouk-
kojen ja alueen väestön elintarvikehuoltoa.

Edellisestä huomataan siis, että Neuvostoliitto
ryhtyi maailman sotilaspoliittisen tilanteen vaiku-
tuksesta jo vuoden i935 tienoilla raken'tamaan Itä-
Karj alan neuvosto tasavallan alueelle laa,j asuuntaista
tukivyöhykettä länteen päin suunniteltuia sotatoi-
mia varten. Tämä tulkialue oli siten sodan varalta
kaii<kine liikenneyhtey,ksineen, rautateineen ja
maanteineen sekä muine ra,kennelmineen jo varhai-
sessa vaiheessa valmiina ottamaan vastaan sinne
kes,kitettäviä sotavoimia ja turkemaan niiden toi-
mintaa Suo,men koko itärajan ,leryisellä rintamalla.
Tähän on vain lisättävä, että Neuvostoliiton eri
tahoilta saa'puneet atojen miehei eivät sen sijaan
olleet valmistautuneet toimimaan Pohjo'lan arkti-
sissa olosuhteissa talvipa,kkasten ja luminietosten
keskellä.

Talvisodan syttyessä 30.ll.r9 ei suomalaisten ta-
holla tiedetty vielä juuri mitään rajantakaisista
sotilaallisista olosuhteista ja valmisteluista, ei uusis-
ta rautateistä ei,kä tarkemmin sinne keslkitetyistä
lukuisista yhtymistä. Suomen puolella olevista tä-
hystystorneista nähtiin J<uitenkin rajan'takaisten tei-
den suunnilta heijastelevan yön aikana aivan kuin
Ioppumattomina liekehtivinä helminauhoina sota-
jou,kkojen nuotiotulia sekä lukuisten autokolonnien
valoja. Kun sotatoimet alkoivat, ilmestyikin sitten
aavistamatta myös useilla aivan erämaaseuduilla
suomalaisten vähäisten rajanvarmistusjou,kkojen
eteen venäläisten kokonaisia, vahvoja divisioonia.
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JR ll:n komentoio, eversti-
luutnontti W. Holsti lähimpine
upseereineen f6rni66-Psgk-
kolon foisteluien oikono

Y. YI ERI MAA

a

Korkeimman
I(ädessä

ELETTIIN Kemin Paakkolassa lokakuun 9. päi-
vää 1944.

Rantalankilan emännän tekemisistä ei sinä päi-
vänä tahtonut tulla yhtään mitään. Ehkäpä siihen
oli syynä viime yönä nähty uni.kin, jo,ka tuntui
aavistelevan jotain peloittavaa tapahtuvaksi: hän
oli unissaan ollut olevinaan jollain lautalla )a
mukana ,kaikki lapset, Heikki, Juhani, Liisa, Jussija Mar,ja. Yht'äkkiä oli lautta hajonnut pieniksi
kappaleiksi, ja &rän oli joutunut veden varaan sur-
keasti apua huutaen ja pitäen ,kiinni lapsista. Siihen
huutoonsa hän oli herännyt ja samassa alkanut
valveilla kuunnella maantieltä pirttiin kaikuvaa tau-
koamatonta ajoneuvojen ja tank,kien jyrinää, joka
pani talon,tärisemään.

Åamulla ilmestyi myös naapurin vanha Jaa)tko-
isäntä tupaan ja sanoi vakaasti:

- Parempi on, Maija, et,tä sinäkin ko,koat sikiösi
ja lähdet meidän mukanamme metsään - ei tästä
hyvä seuraa. Radio tiesi Kemin jo vallatu,ksi .ia
samoin Tornion. Koh|a tapellaan Paakkolassakin.
Me lähdemme tunnin päästä Käreojan saunalle -

tule sinäkin. Tien tiedät. - Niine hyvineen Jaakko
meni.

- Voi, hyvä Jumala, kun olisi Kalle täällä.

Jo ainakin sadannefta J<ertaa ajatukset hakivat
miestä, joka tallasi samoja polkuja kuin muutkin
Suomen miehet ja josta ei Lapin sekasolkuisen ti-
lanteen vuo,ksi ollut kuulunut kuukauteen mi.tään.
Vai,kka olisi mies jo kylmänä kaiken lisäksi.

Ei,kä ollut asiaa parantanut sekään, että heti
aamutuimaan oli pirttiin tullut joku saksalainen.
Vihaisesti oli hän polittanut jotain ja aina väliin
viittonut Kemiin päin sekä ruvennut montun kai-
vuun tallin takaiselle harjanteelle. - Oli,ko jätet-
tävä kaikki 'karja nyt navettaan ja hevonenkin.
Kyllä ne evakkopäälli,kötkin täällä ovat häärineet,
mutta enää ei ole rketään. Heikki poika oli ,kummin-
kin saanut jo niin paljon ai,kaan, että oli kaivanut
esille repun jostain vintiltä ja äidin neuvojen mu-
kaan koettanut sulloa siihen jotain 

- lei.pää, r'oita
ja ,kalaa.

Ajaturkset rkeskeytti äk,kiä ankara pamaus ja sitä
seuraava kivien rapina ja pirtin pääik,kunan sär-
kyminen.



- Hyvä Jumala, joko ne ampuvat tätäkin mä-
keä! Emäntä haraisi pienimmän, Marja tytön syliin-
sä, huusi lapset peräänsä ja lähti juoksemaan talon
takana olevaa tiheätä lepikkoa kohden. Hän kuuli
juostessaan vielä kolme, neljä räjähdystä samalta
kanrkaalta.

Sinne katosi pensaikkoon Paal-lkolan viimeinen-
kin asukas tuona lo,kakuun päivänä.

,R 11 oli ollut Torniolu Lrlittu. Moni aseveikko
oli kylmennyt ja monta rniestä oli lähetetty Iää-
kintäverstaalle korjattavaksi, mutta ei ollut saksa-
lainenkaan saanut suomalaista mereen eikä Haapa-
rannan hotelliin, vaikka oli ylpeästi Kemissä sel-
laisia rkerskunut. Tornion maihinnousuoperaatio oli
onnistunut, ja nyt oli sakun vuoro lähteä vetämään
kolonniaan tiuhaa tahtia kohti Rovaniemeä ja Muo-
niota suomalaisten puristaessa kantapäil1ä.

Everstiluutnantti Halstin komentama JR i1 oli
saanut tehtäväkseen takaa-ajon Rovaniemen suun-
taan. Pääosiltaan rykmentti seurasi tietä Tornio-
Laurila-Paakkola-Rovaniemi. Divisioonan jääkä-
ri,komppania heitettiin sensijaan Arpelan tien kaut-
ta Paakkolaa kohti ja sen perään oikaisi pirkin
korpia myös II/JR 1l tarkoituksella yhdessä jää-

kärikomppanian kanssa katkaista Paakkolan,koh-
dalla tie perääntyviltä saksalaisilta. IIlJR 11 oli
ehtinyt jo Kaakamon seutuville, josta se oikaisi
metsien poikki Årpelaan ja siitä edelleen Paakko-
laan. Korpia taivaltava patal joona kohtasi syrjä-
seutujen taloissa sotaa paenneita alatorniolaisia.

Viidennen komppanian miehet rämpivät taak-
koineen muiden matkassa ja vänrikki Hirmu totesi
haikeudella, mitenkä lokakuinen päivä oli kylmä
miehelle, jolla oli kesäpusakka päällä ja varusteet
vähän sitä sun tätä. Niinpä hän erään siviiliväkeä
täynnä olevan mökin kohdalla saikin päähänsä
hihkaista, olisiko d,ellään antaa sotapo jalla käsi-
neitä. Heti tarjosi jourkosta muuan mummo villa-
sormikkaita Hirmulle. Poika veti kiitollisena käsi-
neet paleleviin sormiinsa ja yritti lähteä nykimään
.jouk,kueensa perään.

_- Se maksaa kans', hihkaisi mummo, kolmesataa
markkaa. - Hämmentynyt vänri,kki, joka oli luul-
lut kiitoksella pääsevänsä koko jutusta, kaivoi lom-
pakostaan rahat muorin kouraan. Komppanian pääl-
likkö, joka paikalle sattuneena oli sivusta seuran-
nut tapausta, tuhahti kiukkuisena:

- Ei saamari ole enää talvisodan henkeä, kum-
ma kun eivät peri meiltä pääsymaksua tähän Lapin
teatteriin.

Iltapäivällä kello 2-3 maissa saavutti pataljoona
jäiikärikomppanian, joka oli juuttunut ,kiinni noin
neljän Lilometrin päfiän Paakliolan-Arpelan tien-
haarasta. Komppaniat levittäytyivät heti molemmin
puolin tietä ja lähtivät ylittämään aukeata, mutta
saivat vastaansa sellaisen krh-, tykistö- ja jalkaväen
aseiden tulen, että hyökkäys oli tappioiden takia
pysäytettävä ja vetäännyttävä takaisin niittyaukea-
man laitaan.

Jo au,kean laidassa hyökkäykseen lähtiessä miehet
olivat ,kuulleet merkillistä ääntä suoraan edestään.
Se kuulosti lapsen itkulta, mutta enempää huo-
miota ei siihen vielä yksikään joutanut kiinnittä-
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mään. Sakemanni piti kyllä huolen ohjelmasta.
Suurella vaivalla saatiin krh- ja kk-tulessa omat
haavoittuneet pois.

Sitten Iaukaustenvaihdon hiljenoyttyä kuultiin
dskeinen ääni taas uudestaan.

- Mitä hiivattia se oikein merkitsee, tuumaili
komppanian päällikkökin, joka taistelullhettinsä
kanssa oli saapunut sille kohdalle, ;'osta ääni kuului.

Merkillinen vaikerrus, jo,ka tuntui ajoittain voi-
mistuvan ja kasvavan, kuului selvästi viholiisen
puolelta. Sanattomina sitä kuunneltiin - silloin
kun saksalaisen tiheään nakuttavat kk:t, jotka tar-
kalla tulellaan pyyhkivät niitynreunaa, antoivat sii-
hen tilaisuuden.

Kornppanian päälli,kkö, ,joka hetken perästä jou-
tui patal.ioonan komentajan, everstiluutnantti Loi-
mun käskynantoon, mainitsi tällekin tapau,ksesta.
Kun ,komentaja oli antanut rkäskyn hyökkäyksen
aloittamisesta pimeän tullessa, hän lähti toteamaan
tapausta oikein pai,kan päältä. Tosiaankin niityn
reunaan saavuttaessa kuului selvästi itkua.

Tiheimmän hämärän saavuttua saksalaisten kaikki
aseet aloittivat lähes puoli tuntia kestär'än tiukan
ammunnan, ja kk-suihkut pyyhkivfu taas niitty-
aukeamaa, niin että pensaikko kaatui suornalaisten
puolella. Pitkin niityn reunaa olevaa suomalaisten
vitjaa alkoivat tappiot rkiusata, siliä saksalaisten
tuli oli tarrkkaa. Sairaankantajia huudettiin puolelle
jos toisellekin. Meikäläisten ammunta kiihtyi myös,
ja kun h-heiki läheni, ei ollut mitään syytä hyök-
käystä erikoisemmin pidätelläkään. Yksi ja toinen
koetti saada jotain lyömäasetta itselleen - toisella
puolen pöpelikössä ei olisi helppoa - se tunnut-
tiin tietävän.

Kymmenkunta minuuttia ennen h-hetkeä tuli
vaikeni, ja samanaikaisesti alkoi taas kuulua lapsen
itkua muistuttavaa ääntä.

- Mitä s-naa se oikein on? kirosi yksi ja toinen
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hiljaa. - Ei tuntunut oikein luontoon mahtuvan
tuo ääni.

Komentajan luota saapui samalla lähetti, joka
ilmoitti saksalaisten irtaantuvan ja hyökkäyksen al-
kavan heti. Joukkueenjohtajat komensivat miehensä
liikl<eelle, ja aukean ylilys al,koi pimeässä juosten
ja ojiin kompastellen. Komppanian päällikkö, joka
juoksi suunnilleen komppanian,keskellä miesten
rinnalla, joutui taistelulähetteineen ohittamaan
erään ladon, ja kun ammunta ei ollut sillä het-
kellä käynnissä, sieppasi hänen ja taistelulähetti-
aliupseerin kona jonkin ihmisäänen, joka tuntui
tulevan ladosta. Molemmat katsahtivat kummastu-
neina toisiaan, mutta nyt ei ollut aikaa jdada asiaa
tutkimaan - oli painuttava eteenpäin.

Niittyaukean vastakkainen reuna saavutettiin.
Silloin kuului oikealta sivustalta pari kolme räjäh-
dystä ja huuto:

- Hyppy-heikkejä - miinoja! - Sairaankan-
tajia tunnuttiin kovasti tarvittavan. Samassa räjähti
myös suoraan edessä ja vasemmalla - miinoja oli.
Vanhasta tottumuksesta tiedettiin, ettei niitä ollut
yksi ja kaksi, vaan satoja, ja ,kun tulta ei tullut
enää pensaikosta, hyökkäys pysähtyi ja komppanien
päällikkö lähetti taistelulähetin viemään ilmoitusta
komentajalle. Ei kannattanut etsiä lisää tappioita
tälle yölle.

Samassa komppanian päällirkkö muisti myös la-
don, joka oli hyökkäyksen aikana ohitettu, ja hän
viittasi lähellä seisovat lähettinsä ja puolenkym-
mentä miestä mukaansa palatakseen ladolle. No-
peasti ryhmityttiin oven eteen, ja kersantti Tik-
kanen meni ja tempasi oven ar:tki:

- Ketä siellä?

- Voi, hyr,ä Jumala, onko siellä suomalaisia?
kuului naisen itrkua tekevä ääni, johon sekaantui
nyt lasten suoraa huutoa ladosta heinien päältä.

- Varmasti täällä on suomalaisia, tulkaa pois

vain, rauhoitti komppanian pää,llikk«irkin, ia ladosta
katon rajasta heinien päältä laskeusi vaimonpuoli
pitäen sylissään vuoden parin ikäistä lasta, ja viisi
muuta, joista vanhin näytti olevan toisella kym-
menellä, ryhmittyi palelevina ja itkua ,tehden äidin
ympärille.

- Oletteko te, Jumalan tähden, ollut tuolla la-
dossa koko ajan? kysyi ällistynyt upseeri.

- OIen mie, selitti vaimo, olin menossa
Käreojan pirtille sotaa pakoon lasten kanssa, ja
kun tiellä rupesivat päivällä ampumaan, me olimme
tällä niityllä emmekä arvanneet menoä mihinkään.
Nousimme tänne heinien päälle.

- Kuulkaahan vaimo, jos osaatte rukoilla, niin
pistäkriä nyt kännynne ristiin ja kiittäkää - on
tlpahtunut taivaan ihme. Kaksi komppaniaa on
suolannut tästä niityn yli toisiaan mänta tuntia
ja paahtanut ,kaikilla aseilla, ja teilla ei ole kenel-
läkään verinaarmua. Kohtalonne oli Korkeimman
Kadessa. . .

Ympärillä seisovat miehetkin vaikenivat. Vaimo-
par',ka lapsineen seisoi miesjoukon keskellä vapise-

oli tapahtunut jotain sellaista, jolle rinta-
mamies ei hevin anna nimeä, mutta johon hän itse-
kin luottaa ja uskoo.

- No, ei auta, sota oo sotaa. Osaatteko sinne
Käreo,jan pirtille? Saatte kolme miestä 'kantamaan
lapsia, ja Tiklkasella on taskulamppu, mene näyttä-
mään tietä.

Sinne hämärään katosi Paakkolan emäntä lapsi-
neen ja saapui saattajamiesten myöhäisemmän ker-
toman mukaan pakolaisia täpötäynnä olevalle pir-
tille, jossa pääsi lapsineen jonkinlaiseen lepoon
ja ruahaan.

Komppania sensijaan paleli sen yön niittyaukean
laidoilla kokoontuneena, värjötteli siinä tulilla ja
jatkoi matkaa Rovaniemeä kohden aamulla, heti
kun tiehen oli saatu vähänkin auk,koa.

t1å3,.1§Jä\ TfAS §if tr& B
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tilaus toukokuusta vuodea 1962 loppuun

56o mk

Tilatr,ksia vastaanottavat asiamiehemme,

postitoimistot, Rautatiekirjakaupan myy-

mälät sekä konttorirnme Helsingissä Kor-

keavuorenlkatu 28.
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Lourl Lelkkonen

- MUISTATKO vielä tämän ? Vaimoni näyttää
pientä, haurasta ruusun o,ksaa. Se on jostakin ikät-

köstä osunut esille ja on nyt arvoituksena edessä-
ni. Pöydällä olevat kenttäpostileimaiset kirjeet joh-
tavat minut oirkeille jäljille. Ruusuhan on avrn-
nut teränsä kaukana eteldssä ja kuljettanut muka-
naan kahdelkin rak,kaat ajatukset. Se oli kul,kenut
muuttolinnun tavoin kauas Jäämeren äärelle i;r on
nyt tässä muistuttamassa menneestä.

Heinäkuun puolir'älissä 1941 toi Turussa koottu
II/JR 14 lkesän Kalastajasaarennolle. Pataljoona
rnarssi raskaan taipaleen Pankkinasta ensin itään,
yli rajan, kohti Litsajoen varrelle ehtinyttä rintr-
maa ja kääntyi sitten pohjoiseen päin. Mlrssirnuo-
dostelmamrne särkyi, ,kun hevosia oli autettar.r pai-
koin perin kehnolla tiellä. Jotrkut päästir,ät pojrn-
sielunsa valloilleen tutkimalla taistelussa tien si-
vuille viskottua kamaa tahi uskaltautumalla nokeu-
tuneitten bunkkereitten uumeniin.

Pysähdyimme tiepuoleen pari päir'ää aikaisenr-
n'rin luotujen Todt-järjestön nuorten tietyöläisten
hautakumpujen ääreen. Heidät oli yllättänyt erään
suuren bunkkerin pohjatkerrokseen,kätkeytynyt vi-
hollisen sissijou,k,ko. Saimme jo nyt marssilla lähi-
tuntuman sotaan, kun,konekivääreitään pärisytte-
levä venäläinen hävittäjälentue pyyhälsi ylitsemme.

Luulemme jo olevamme perillä, kun Ståhlberg
rniehineen pääsee asettumaan vihanpitoon Musta-
tunturille ja Sauli siitä vähän itään alemmalle tun-
turille. Nämä tunturit saavat edessä olevien viik-
kojen aikana yhä ärräpitoisempia nimiä, kun rnei-
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clät, ryrkmenttimme 4. komppania, vielä pannaan
hoippumrran työläs taival tunturipolkua pitkin Ka-
lastajasaarennon kannaksen poirkki sen itälohkolla
ahtaalle joutuneen saksalaisen pataljoonan reser-
v iksi.

Siellä tapaan saksalaisen aliupseerin, Paulin. Hä-
nen panssarintorjuntatykkinsä on vartioimirssa ra-
jan itäpuolitse Saarennolle johtavaa tietä. Osunrme
tunturin rinteeseen aivan naapureiksi, jonka joh-
dosta tuttavuutemme kehittyy nopeasti. Ystär'yy-
temme llkalr perin arkisesti. Paulin tukka on 11.-

hennyksen tarpeessa. Eihän hänen, aliupseerin, so-
r i oll;r miehiään pitkätukkaisempi, ja niin hän tu-
lee etsimään meiltä pulmaansa apua. Kon'rppaniasta
löydämme oirkein ammattiparturin. jok;r sar sir-
paleen ,keuhkoonsa vastir muutln-ral viikkoa my'ö-
hemnlin, ja vieraamme rrsirr tulee oivlllisesti hoi-
detuksi.

Vierrrilu valtii vastavierailun. Hienoinen uteliai-
suus mielcssäni lstun milassil oiennuksessa olevan
kypäririvin ohi j;r kurkistan kallion kupeeseen pin-
goitetun telttakankaan alitse.

- tsitte hir-reinl kutsuu ystär'ällinen hymy mi-
nut sisään.

Ålku on hiukan kankeaa. Paul ei tunne arvo-
merkkejäni ei,kä tiedä, miten puhuttelisi minua.
Minulle taas on hänen Steiermar'kin murteensa
kuunteleminen kuin harppomista suomättäältä toi-
selle jalan tavoittamatta allaan varmaa pohjaa.

Teltassa on toinenkin alppijääkäri. Keskustelum-
me kevkeytyy, kun Paul laukaisee lausahduksen kuin
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konekir'äärisarian telttekumppanilleen. Siitä en ym-
märrä s.rna.r\.ran, mutta kyseessä on kai huoltoa
koskeva käskr-, koska puhuteltu krappaa mukaan-
se säilrkepurkin jr kuirrttula hedelmiä tär.teen
sullotun hj't$'sverkon sekä painuu ulos.

Toiselle uskottu huoli lähentää. Paul tietiiä tä-
män j,r niin hän kumartuu kuiskaamaan:

- Olen tlltvmätön Ernstiin. Hän on huolima-
ton. Tridrn'ilhettaa hänet tuonne eteen la pyl-
tää toisen miehen tilalle.

Tiukke ilme P;rulin kasvoilla sulaa kuitenkin r,ä-
hitellen. je raoitamme kumpikin hiu,kan omaa maa-
ilmaamme toistemme katseltavaksi. Kuulen kump-
p.rnini olevan kotoisin jostakin Steiermarkin alp-
pikylästä. Hänen kohdallaan on ollut surua. Veli
on kaatunut Puolassa, ja toinen menettänyt jal-
kirnsa Ranskassa. Kotonakin on nyt vaikeuksia, kos-
ka ky län juustonluovutusmäärää on nostettu. Ehkä
riiti ja sisko sentään selviär'ät.

Ernst on touhuillut aikansa ,kivistä rakennetun
tulisijan vaiheilla ja ilmoittaa aterian olevan val-
miinrr. Hän on,käristänyt jotakin suussa sulavaa
pannulla, ja jälkiruoaksi tarjotaan mautkkai,ksi me-
hustuneita hedelmiä. Sanon kiitoksen sanan huoli-
mattomaksi moititun kokin erinomaisesta sr-rori-
tuksesta.

Hyvä on meidän siinä olla, ja kaunis on myös
tunturimaastojen maisema katseltavanamme. Tien
toisella puolen heijastuu tunturin kuvain kirkkaan
vihreään lampeen, päivä paistaa täydeltään ja mu-
siikista huolehtii ylempänä sulavista lumiläiskistä
lähtevä, jyrkänteestä syöksyyn taittuva puro. Kesäl-
lä on täällä kaikella kuin puron il,iire, ja kukkaan
puhkeavasta mustikastakin on lähimpään nietokseen
vain muutama metri.

Hetkeksi tunkeutuu sota tajuntaamme. Pari kra-
naattia viheltää vaarattoman rkorkealta ylitsemme.
Ne ehkä tavoittelevat takanam,me olevalla harjan-
teelh tällä kertaa lepoon laskettuja, naamioituja
pitkäputkia.

Jälleen soi uusi sär'el. Saksalainen tiedustelukone
Storch lentää r'erkkaan ylitsemme ,kohti .koillista.
Se on juuri ylittämässä Kalastajasaarennon kannak-
sen iräpuolellrr olevaa N{uotkavuonoa, kun sen ym-
pärille alkrrr ilmesti'ä srvuhattaroita. Ilmatorjunte-
tvk'kien ääni kantirutuu kuuluviimme. Kone on kuin
liian lähelle nuotiota joutunut hyttynen. Se läh-
tee plltoamaan, ja kaksi Iaskuvarjoa lehahtaa auki.
Paulilla on heti kiikari esillä, ja hän toteaa etelä-
tuulen kantavan lentäjät vihollisen puolelle vuo-
non pohjoisrannalle. Sinne liukuu konekin ja jää
roihuer .rksi r.rnta.kokoksi.

Ohitsemme kiipeää tunturin yli raudoitettujen
anturirin kopistessa joukko alppijääkäreitä. Heidän
kantamuksens;i pitävät mielemme yhä r,akavin.r.
Edellisten päivien taistelut ovat vlatineet oman \.e-
ronsa, ja nyt viedään taistelunsa loppuun taistel-
leitten haudoille tunturikoir-ujen rungoista raken-
netut valkeat ristit. Kysäiscn Paulilta:

- Eikö tunnu vaikealta ajatus saada hautansa
näin kauas kotirnaasta, jos tänne on jäätävä? 

-Paulilla on kysymys jo r.almii,ksi ratkaistuna:

- Meitä nu.kkuu jo niin montr vieraassa maassa.
Tuollakin on kaunis paikka levätä. - Paul osoittaa
tien kaarteeseen luotua kumpua. Vuoren kuve on
sirpaleitten kirjoma ja tienpen,kassa on kohtalok-
kaan kranaatin kuoppa.

Näitä rniettien lähden miesteni pariin. Mutta vain
tuokioksi painuu päivä tunturin taa, .ja sitten ta-
paan'lme usein jälleen toisemme. Sen verran on au-
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rinko tosiaan loppukesällä piilossa, että juuri ja
juuri huomaa ajan täälläkin olevan päivi'ksi pa-
loiteltuna.

Miehillä ovat omat askareensa. Maantie kaar-
taa kohdallamme jyrkkärantaista lampea. Veden
läpi kuultaa jokin suuri, salaperäinen möhkäle. Ute-
lias surkeltaja uskaltautuu jääkylmään veteen ja löy-
tää sieltä venäläisen ,kenttäkeittiön. Suurella tou-
hulla ja riemulla se saadaan nostetuksi pysyväksi
tarkoitetusta piilostaan.

Omaan käyttöömn-re emme tuota kenttäkeittiötä
suinkaan tarvitse, sillä srksalaiset hoitar'.rt muone-
asiamme erinomaisesti. Yllätys seurrx toistnan sr.rk-

laasta ja karamelleist.r ihnleelliseen soijekeittoon
asti. Se on lämpimänä maukasta, mutta jäähdyttl'ään
tuo rnieleen rasvaisen astianpesuveden.

Edessämme olevan saksalaisen pataljoonan ko-
mentaja käy tervehtimässä meitä. OIen saanut Pau-
lilta monta hyödyllistä tietoa siitä, kuinlka sotaa
käydään saksaksi. Niin selviän tiu,kkapiirteisen,
mutta ystävällisen everstiluutnantin käynnistä.

Näin kuluu vii,kko, hyvän matkaa jo toistakin.
Venäläiset ovat tyystin rauhoittuneet kohdallam-
me ja siirtäneet toimintansa suomalaisten komppa-
nioitten loh,kolle. Litsajoelta kantautuu jatkuva jys-
ke. Tuntuu 'kuin meidät olisi onnellisesti unoh-
dettu nauttimaan tunturin suojaisen etelärinteen
Iämpimästä J<esästä.

Oman pataljoonan lähetti ilmestyy luoksemme.
Se tietää lähtöä ja raskaitten aikojen alrkua. Kuu-
lumiset ,kysellään. Jo ovat sirpaleet siirtäneet sai-
raalaan muutaman meikäläisen sekä Mustatuntu-
rilta että Pahamäeltä, mutta Litsan suunnalla kä-
väisseellä I pataljoonalla ovat olleet vielä anka-
rammat oltavat. Sen komppanianpäälli,köistä on
luutnantti Limnell jo poissa. Luutnantti Jäntti ma-
kaa Parkkinassa vaikeasti haavoittunssna - ku6-
linviesti tulee myöhemmin.

Tuo Jäntin nimi väläyttää mieleen jotakin tulo-
taipaleella tapahtunutta. Hänen kom,ppaniassaan
sattui jorku järjestyshäiriö. Syylliset saivat rangais-
tuksensa, ja muutamien mielessä kyti jotakin kat-
keraa. Se hävisi kuiten'kin, kun joku näki päällik-

Luutnontti Leikkonen köymössä ncopurino olevien soksoloisien
teltollo

könsä tauon aikana vaihtavan veriset jalkarätit puh-
taisiin. Talvisodan pakkasten lyhentämille varpail-
le oli 60 kilometrin marssi liikaa.

Lähtökiireen lomassa käyn heittiimässä hyvZistit
Paulille. Hän pyytää osoitteeni, ja minä teen sa-

moin. Sovimme, että kai,ken mentyä ohitse kirjoi-
tamme toisillemme, jos sota meidät säästää.

- Vielä hetkinen, Paul virkahtaa. Hdn pistäytyy
telttaansa ja ottaa karttalaukustaan rkirjeen. 

- Äi-
tini on talonpoikaisnainen. Ei hän pitkiä rkirjeitä
kirjoita, mutta hän rkertoo minulle kukkasin, mi-
hin kesä on ehtinyt ylhäällä Steiermarkissa. Ota
tämä muistoksi ! - Saan käteeni kuivatun, kirkkaas-
sa terässään etelän kesästä kertovan ruusun.

- Kaikrkea hyr,ää ! Näkemiin ! - Paulin käsi
viipyy ohimolla, ja hänen ryhdissään on jotakin
lauennutta. Niin eroamme.

Olen ollut uskoton Paulin ystävyydelle hukkaa-
malla muistikirjani ,ia sen rnukana osoitteen, mutta
vairnoni menkkipäivänsä ten'ehdykseksi saama ruu-
su on siis vielä tallella. Ehkä sen kalvakaksi käy-
nyt terä kertoo, miksi Paul,kaan ei kirjoita

Kolostoiosoorennon rlntomollo
kollion kupeelle kyhötty suo-
moloisten osuinonkolo. Edessö
torinon kirjoittoio, 4./JR l4rn
silloinen päöllikkö. luutnonttl
leikkonen, nykyinen rovosli
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SYVÄRIN rintaman keskilohkoa puolusti huhti-
kuussa 1942 kenraalimajuri A. L. Blickin komen-
tama VI armeijakunta Rudipuron ja Salmijärven
välillä. Sen vasempana naapurina oli V AK ken-
raalimajuri E. Mäkisen komentamana. Molemmat
yhtymät kuuluivat Åunuksen Ryhmän komentrjan,
kenraaliluutnantti K. L. Oeschin alaisuuteen.

Vuoden vaihteen jälkeen alkoi VI ÅK:n tilan-
ne heikentyä. Kun armeijakuntaa nuorennettiin van-
hempia ikäluokkia kotiuttamalla, sen taisteluvah-
vuus pieneni päivä päir,ältä. Venäläiset siirsivät sen
sijaan yhäti uusia voimia Syvärille, ja voimasuhde
muuttui suomalaisille sitä epäedullisemmaksi, mrtä

Venäläisten hyökkäys I /JR:n 6l:n osemio vosloon Urlörven idänpuoleisesso moostosso I 1.4.42
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pitemmälle aika kului. Kaikki rnerkit viittasivat
siihen, että todella vakava vihollishyökkäys oli odo-
tettavissa lähitulevaisuudessa.

Tähän aikaan vallitsi jännitystila kaiJ<issa Syvä-
rin rintaman johtoportaissa ja Pitkärannassa seura-
si Åuntaksen Ryhmäo komentaja niinikään valp-
paasti tilannetta ja valmistautui puuttumaan reser-
veillään tapahtumien kulkuun, jos tämä kävisi tar-
peeliiseksi.

Syvärin kaupunki (Podporoie) sijaitsee joen ete-
lärannalla. Se oli osapuilleen 17.D:n puolustus-
lohkon keskikohdalla ja samalla se piste, johon yh-
tymän johdon ,katseet tuon tuostakin rLohdistui-
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vat. Järjellisesti ajatellen tulisi vihollinen suuntaa-
maan pääiskunsa juuri sinne. Venäläisten ryhmi-
tyksestå saadut tiedot, tieverkosto, heidän toden-
näköiset tavoifteensa, lyhyesti sanoen kai'kki viit-
tasi nimenomaan tuohon päämaaliin. Ensimmäise-
nä valmistavana toimenpiteenään lähettikin VI
AK:n komentaja yhden pataljoonan, majuri E. Su-

nan komentaman I/JR 34:n vahvistamaan tätä suun-
taa noin 10 km Syvärin kaupungista etelään ole-
van Kuidonsuon alueelle.

Toinen huolestumista herättävä §uunta oli armei-
jakuntien rinnakkaisten divisioonien, VI ÅK:n
17.D:n ja V ÅK:n 11.D:n välisessä rintamassa oleva

ammottava aukko. Laajalla alueella oli maasto tässä

armei jakuntien saumassa miltei tyystin vailla
miehitystä, sillä siellä oli vain yksi komppania noin
16 krn pituisella rintamalinjalla. Jossain määrin oli
lohdutuksena sentään se, että rnaasto oli tietöntä
korpea, lumipeite syvää ja vihollisen lähin tavoite,
maäntie, Syvärin kaupungista Homorovitsin kautta
Ostaan, kaukana etulinjan takana. Ei tänne sitä-
paitsi olisi joukkoja riittänytkään. Vihollinen oli
kyllä varsin hyvin selvillä saumamaaston miehi-
tyksen heikkoudesta - olivathan sen partiot tääl-
lä usein liikkuneet - mutta kuitenkaan ei voitu
tehdä muuta kuin tehostaa omaa partiointia.

Sää oli huhtirkuun alkupuolella muuttunut keväi'
seksi. Talvi oli sentään ollut niin runsasluminen,
että vaik'ka kinokset olivat suojasäiden johdosta
Iaskeutuneet, niiden paksuus oli vieläkin 10-7o
sm. - Sääsuhteet olivat estäneet kaiken lentotoi-
minnan 8.4. lähtien.

Asemasodalle luonteenomainen hiljaisuus rikkou-
tui Syvärillä huhtikuun 11. päir,än aamuna. Venä-
läinen ty,kistö avasi silloin tulen rintaman koko
pituudelta. Voimakkaimpana se kohdistui 17.D:n
puolustuslohkon keski- ja itäosiin etulinjan tasalla,
mutta selustakaar. ei jääoyt osattomaksi. Tiheä häi-
ritsemistuli peitti Syvärin kaupungin ja rautatiease-
man seudut.

Kello 6 ja 7 välillä, eri paikoissa hieman eri ai-
koina, lähti vihol,lisen jalkaviiki liikkeelle. Myrs-
ky, jota oli tiedetty odottaa, oli puhjennut.

Kev.Os. l0:n komenroio, rolsumestori O. Roiosoori eröön
kompponionpäällikkönsä konsso

Mutta yllätyksenä se ei suomalaisille suinkaan
tullut. Jo maaliskuun loppupäivinä olivat tulevan
hyökkäyksen merkit niin silminnähtävät, että an-
nettiin yleinen lomakielto, ja 7.4. olivat y,htymät
kutsuneet kaik,ki lomalla olevat miehensä takaisin.
Muutenrkin oli valmistauduttu kai,kin mahdollisin

Syvörin rinlomon
1942
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keinoin. Asemia oli rakennettu ja korjattu, trever-
koston kuntoa kohennettu.

Venäläisten pääisku kohdistui nyt Lt.4. Syvärin
kaupunkia vastaan, kuten oli otaksuttukin. Bar-
dovskajan ja Kakovitsin välillä oli jo ensimmäisessä
hyökkäysaallossa neljä pataljoonaa, jorka pyrkivät
käsiksi kaupunkiin johtaviin teihin. Lotinanpellon
suunnalla oli painostus niinikään ankara. Siellä me-
netettiin kappale Syvärin pohjoisrantaakin, joka
sentään vastahyökkäyksellä otettiin takaisin. Mut-
ta kaikkein kiivaimmi,ksi muodostuivat taistelut Kui-
donsuon tienoilla, jonne oli lryvissä ajoin siirretty
majuri Sunan pataljoona. Juuri tämä sai kantaa
päivän raskaimman taakan. Siitä huolimatta, että
se kerran toisensa jälkeen heitti hydd<kä jet t.akai-
sin, pääsivät nämä musertavan ylivoirnansa ansios-
ta osillaan Jandebajoen yli.

Myös Shemenskin suunnalla hyökkäsi viholli-
nen, mutta heitettiin takaisin. Kun ilta joutui, tais-
telut alrkoivat vähitellen tauota kaikkialla niin, et-
tä pimeän langetessa maille oli koko Syvärin rin-
tama rauhoittunut. Venäläisten vahvoin voimin suo-
rittama hyökkäys oli ,torjuttu joka taholla.

Tähän saakil<a oli hyökrkäyksen painopiste sel-
västi kohdistunut Syvärin kaupunkia vastaan, mut-
ta eräät rnerkit viittasivat siihen, että sitä kenties
siirrettäisiin idemmäksi, armeijakuntien tiettömään,
mutta myös miehittämättömään saumakohtaan.

Rauhallisuus päättyi VI AK:n kohdalla lyh1,een,
kun tykistötuli alkoi vielä samana rltana uudel-
Ieen. Tällä kertaa se kohdistui suppealle alueelle
Sakso järveltä Shemenskiin johtavan tien - sitä
kutsuttiin Shemenskin huoltotieksi - suuntaan ja
Urjärven seutuville. Tulivalmistelua seurasi pimeäs-
sä suoritettu hyökkäys I/JR6l:n asemiavastaan. Vas-
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ta kun heidät oli useaan otteeseen torjuttu, venä-
läiset luopuivat yrityksestääo ja vetäytyivät takai-
sin. Mutta muutakin toimeliaisuutta oli vihollisen
taholla ollut Saksojärven - pisteen 152,2 seudul-
la. Tästä saatiin tieto vasta illalla ja se antoi ai-
hetta ajattelemiseen.

Vasta nyt 11.4. oli sää sen verran kirkastunut,
että lentäjät olivat päässeet liiktkeelle. Oli ilta, kun
Aunuksen Ryhmän komentaja tutki lentoilmoituk-
sia. Niistä pal,jastui hänelle nyt lopul'lisesti, mitä
oli odotettavissa. Lentäjät ilmoittivat näet, että ko-
ko tieosa Tsi(järvi-Saksojärvi oli tupaten täynnä
joukrkoja, afioja ja rkolonnia ja että Saksojärven
itäpuolella oli niinikään valtava leirialue. Sinne
oli raivattu lukuisia teitä, jobka olivat täynnä mars-
sirivistöjä ja kuormasto,ia. Leirisavualueita oli las-
kettu satakunta.

Kenraali Oesch tajusi tilanteen silmänräpäykses-
sä. Sekä hänen että molempien armeijakuntien re-
servit pantiin liik,keelle, V AK:n Pertjärveä ja VI
AK:n Shemenskiä kohden. Viimeksi mainittuun
paikkaan ehti ensimmäisenä kapteeni V. Javanaisen
komentama Kev.Os. 19.

Yölepo jäi vähäiseksi, sillä jo aamuyöll d 12.4.
leimahtivat taistelut jälleen ilmiliekkiin. Niitä edel-
täneissä lentopommituksissa haavoittui mm. 17.D:n
komentaja, eversti A. Snellman kuolettavasti. Hä-
nen tilalleen astui eversti V. A. Sundman.

Aamun valkeneminen toi mukanaan epämiellyt-
tävän yllätyksen. Yön muutamina pimeinä tunteina
oli vastustaja keskittänyt kaksi vahvahkoa osastoa
armeijakuntien saumamaastoon. OIi kysymys to-
della melkoisen suurista vihollisvoimista, jotka tal-
lasivat itselleen etenemistien koskemattomaan kor-
peen. Ne raahasivat mukanaan tykkej?ikin.

Tilanne muuttui arveluttavaksi, sillä osa vihollis-
voimista jatkoi etenemistään pohjoista kohti, osien
kääntyessä länteen. Vielä aamupäivän kuluessa saa-
vuttikin vihollinen Ostaan johtavan tien Rapovan-
mäen kohdalla. Armeijakuntien välinen tieyhteys
oli auttamatta katkennut. Nyt olisi vihollisen tar-
vinnut jatkaa vain lyhyt matka länteenpäin, niin
myös ,IR 61:n esi,kunta olisi ollut eristetty kaikista
yhteyksistään divisioonaansa. Mutta onneksi ei vi-
hollinen tuntenut etsi,lskoaikaansa ja puolenpäivän
maissa saapui Bulajevaan maiuri C. V. Huldenin
Kev.Os. 4. Tdmät jälkeen ei vihol,lisen laiminlyön-
ti enää ollut korjattavissa. Ei sittenkään, vaikka
yhä uusia voimia virtasi saumamaastoon niin, että
ennen pitkää Shemenskin-Pertjärven-Kimjärven

-Saksojärven 
il<orpialueelle oli ahdettu 114.D ko-

konaisuudessaan ja lisäksi ainakin Hiihtopataljoonat
r)t ja L92.

Ensimmäisenä Shemenskiin ehtinyt Kev.Os. 19
oli huhtikuun 12. päivän aamupäivällä marssilla
Shemenskin huoltotietä pitkin etelään, kun se Auki-
järven luona yllättäen törmäsi vihollisosastoon, jo-
ka korpialueelta parhaillaan työntyi huoltotietä
kohden. Syntyi tyy,pillinen kohtaamistaistelu, jos-
sa kumpikaan osapuoli ei saanut yliotetta. Joka
tapauksessa hyötyivät suomalaiset taistelusta enem-
män: vihollisen eteneminen pitemmälle länteen oli
pysäytetty.

+
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Suomalaisten r'ähäiset reservit kiiruhtivat kah-
delta suunnalta kohti uhattua rintamanosaa, mutta
mabkan teko oli hidasta. Tiet olivat muuttuneet
pohjattomiksi. Vihdoin rkelfo 17 maissa oli ensim-
mäinen jalkaviikiyksikkö, majuri A. N. Ojalan
l/IR 23 Bulajevassa. Rykmentin pääosat seu-
rasivat perdssä. Kenraali Oesch oli nimittäin aset-
tanut everstiluutnantti M. von Schrowen komen-
taman rykmentin, JR 23:n, YI ÅK:n komentajan
kayttoon.

Kenraali Mäkinen oli niinikään vahvistanut sau-
makohtaa. Kapteeni A. J. Kumpulaisen pataljoo-
na, II,/JR 51, oli autokuljetuksin heitetty Homo-
rovitsiin ja marssi sieltä Pertjärveä kohden. Mui-
takin yksikköjä oli tulossa. Oli vain kysymys siitä,
ehtisivärkö ne ajoissa perille.

Kolmas taistelupäir,ä rlrO.r, aurinikoisena. Suo-
malaisen sotilasjohdon silmissä se sentään oli kaik-
kea muuta. Vihollinen tunkeutui vahvahkoin voi-
min - vahvuus oli vain lirki,pitäen arvioitavissa -armeijakuntien välirajan yli noin 5 km päässä etu-
linjan takana po[joiseen. Valtatien saavutti hyök-
käys noin 2,5 km päässä Pertjärveltä lounaaseen.
Suomalaisten huollon elinhermo oli poikki kah-
desta rkohdasta Bulajevan ja Pertjärven välillä ja
6 km pituinen osa siitä oli vastustajan käsissä.
Eikä tällä herkellä ollut mirään mahdollisuu,ksia
estää vihollisia vahvistamasta tätä työntämäänsä kii-

Suomoloisio joukkoio ryhmittymässä vostohyökkäykseen Pertiörvellä 14.4.42

n §.. i

laa uusilla voimilla ja laajentamasta menestystään

- kuinka pitkälle, se oli vain arvelujen varassa.
Turmiota uhkaavan viholliskiilan tuhoamiseksi oli
hyökättä\,ä, olivatpa joukot rkuinka heikot tahan-
sa, puolustukseen ne eivät riittäisi.

Pertjärvellä oli ennestään ratsumestari O. Raja-
saaren komentama Kev.Os. 10, ja kun II/JR )1
pääsi perille ei enää hetkeäkään hukattu. Ei ollut
aikaa tavanomaisiin'hyökkäysvalmisteluihin, hyö-
kättiin oikopäätä kylän Iounaispuolelle edenneen
vihollisosaston kimppuun. Hyökkäys jakoi venä-
läisosaston kahtia. Pääosat kaivautuivat maantien
eteläpuolelle, mutta komppanian verran jouduttiin
saartamaan pohjoisempana.

Taistelut riehuivat heikentymättöminä, rkun huh-
tikuun 14. påivän koittaessa majuri K. O. Riite-
suon komentaman RajaJP 4:n pääosat sekä piskui-
nen 6./JR 8 ehtivät pai,kalle ja hyökkäystä jatket-
tiin keskeytyksittä. Lopultakin oli onnetar suoma-
laisille aseille suopea. Puolustus maantien varressa
murskattiin ja lyöty vihollinen työnnettiin armeija-
kuntien vdlirajan länsipuolelle saakka. Menetettyä
tieosuutta oli su,pistettu kahdella kilometrillä. -Kunnia tästä Kev.Os. 10:lle ja 6./JR 8:lle.

Kaikkialle ulottuva johdon ohjaava,kiisi oli siir-
tänyt päävoimat, RajaJP 4:n ja IIIJR 51:n Niku-
linonjärven pohjoispuolitse lounaaseen, johon venä-
läiset olivat kaivautuneet. Siellä riehuivat taistelut
läpi yön ja seuraavan päivän, kunnes vihollinen
vasta huhtikuun 16. päivänä saatiin tuhotuksi. Se
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menetti tässä taistelussa kaatuneita 250 miestä ja
jätti suomalaisten ikäsiin mm. 2 ,kranaatinheitintä,

5 konekiväärii ja 22 pikakivääriä.
Mutta yhä oli jäljellä vihollisvoimia, kolme ns.

"pikkumottia", joiden tuhoamiseksi taistelut jat-
kuivat. Niiden kestäessä kohdattiin taas uusia vi-
hollisvoimia Matselänsuon eteläpuolella. Er.Hiihto-
pataljoonat t9L ja 192 etenivät siellä peräkkäin
Pertjärveä kohden. Kiivaissa taisteluissa ne Iyö-
tiin täydellisesti hajalle, mutta ilo ei ollut pitkä-
aikainen. Hiihtopataljoonien jäljessä marssivat vi-
hollisen JR 763:n pääosat. ..

Uupuneet suomalaisjoukot, RajaJP 4 jall/JR 5t,
kävivät väsymyksensä unohtaen siekailematta tä-
mäokin uuden vihollisjoukon kimppuun. Maan-
tien varrella tehtävänsä jo täyttäneet Kev.Os. 10
ja 6./JR 8 pyörrettiin ympäri ja heitettiin niiden
vahvennukseksi, mutta yhäti olivat voimat riittä-
mättömät ratkaisun aikaansaamiseen. Onneksi oli
Pertjärvelle 17.4. saapunut vielä Pion.P L3 ja se-
kin suunnattiin nyt viimeisenä panokseoa ratkai-
susta taistelevien pataljoonien avuksi. Vielä tämän-
kin jälkeen oli tuntirkaupalla kysymys voitosta tai
tappiosta ikäänkuin veitsen terällä, kunnes sastus-
tajan taistelumoraali 18.4. aarnulla vihdoinl,in mur-
tui. Se lienee johtunut vain tavattomista tappioista.

Venäläinen JR 763 oli kohdannut tuhonsa. U,tr-
ka V ÅK:n oikeaa sivustaa vastaan oli lopultakin
eliminoitu. - Pertjärven verinen taistelu oli siir-
tynyt historiaan.

Shemenskissä ofi tit.nr]. tällä välin jossain mää-
rin vakiintunut. Venäläiset tosin jatkoivat 13.4.
hyökrl'äystään, mutta ,kun majuri T. Sorrin II/JR
23 oli saapunut paikalle, siirryttiin vastahyökkäyk-
seen, jonka aikana uusia suomalaisjoukkoja jatku-
vasti virtasi paikalle. Sorri hyökkäsi häikäilemättä
Åulli.fän'en suunnasta etener'ää vihollista vastaan.
Tämä hvökkävs jalioi vihollisosaston kahteen osaan.
Toinen niisrä k.rirautui jän'en länsipuolelle, toinen
plsä\'tettiin noin 1 km sen luoteispuolelle. - Saa-
tiin selville, että vastassa olivat ainakin JR 536:n
pääosat selä IIIIJR 363.

JR 23 hyökkäsi vielä samana päivänä ,kootuin
voimin Äukijärven vihollisosastoa vastaan ja on-
nistui lyömään sen lujasta vastarinnasta huolimat-
ta. Tällä kertaa pystyivätkin suomalaiset asettamaan
peliin tasavertaisen panoksen. Vakavin uhka She-
menskin huoltotietä vastaan oli poistettu.

Aamuyöllä 15.4. hyökkäsi nyttemmin paikalle
kiiruhtanut kapteeni Y. Saarelaisen komentama
IIIIJR 50 pohjoisesta käsin vielä jäljelle jääneen
motin kimppuun. Murhaava tuli löi vastaan, hi-
dastutti etenemistä ja pysäytti sen sitten kokonaan.

Silmänräpäyksessä käytti venäläinen komentaja
tätä hyväkseen. Hän suuntasi Rapovanmäen val-
lanneen osastonsa viipymättä ftryökkäykseen edes-
sään olevaa suomalaisten varmistusosastoa vastaan.
Hyökkäys pysähtyi sentään vaatimattoman al,ku-
menestyksen jälkeen. Venäläisten oli pakko vetäy-
tyä takaisin ja illan tullessa taistelutoiminta pysäh-
tyi kaikkialla. - Taistelukentillä vallitsi epätaval-
linen hiljaisuus. Silmät ja korvat olivat tajuavinaan
haamuja, joita ei ollut.

@<5.rD<!

KIRJEENVAIHTOTOVERISTA TULI ISÄ

Asemasodan rauhallisissa oloissa jäi aikaa kirjei-
denrkin kirjoittamiseen. Monet rintamamiehet oli-
vat kirjeenvaihdossa tuntemattomien naisten kans-
sa lehti-ilmoitusten perusteella. Niinpä eräs raja-
karjalainen sotamies ryhtyi kirjeenvaihtoon erään
itäsuomalaisen nuorehkon naisen kanssa, ja tdstd
asiat rupesivat ,kehittymään pian "suoPeaan suun-
taan".

Siihen aikaan annettiin myös vihkimälomia, kun
vain toi vihkimätodistuksen tullessaan. Mainittu
rajakarjalainen sotamieskin sai vihrl<imäloman ja
meni onnellinen hymy kasvoillaan vihille. Tosin
hän silloin näki aviopuolisonsa vasta ensimmäisen
kerran elämdssään, sillä tuttavuus oli solmittu ko-
konaan kirjeitse.

Vilrrkimisen jälkeen sai nuori aviomies tietenkin
kirjeitä joka viirkko ja vastasi niihin suurin rak-
kauden lupauksin: "Että joskus täältä poiskin sel.
vitään ja sitten elämme onnellista avioelämää . . ."

Yajaat kolmen kuukauden kuluttua vihkimisestä
mies sai kirjeen, jossa aviosiippa ilmoitti "ilosano-
man", että nyt on syntynyt terve tyttölapsi. . . Mies
luki kirjeensä rkaikessa viattomuudessa ääneen kor-
sussa.

veflt

Syntynyt tyttölapsi, hän tavaili edetrleen.
Piar\pa hän sen tytön tekitkin, arvelivat ka-
korsussa.
Sodan aikana sattuu monenlaisia poikkeuk-

sia, arvelivat eräät.
Mutta rajakarjalainen sotamies ei näyttänyt täs-

tä olevan milläänsäkään. Hän arveli vain:

- Ka, rkun on tybtö syntynyt niin olkoon. A mie
oon sitten isä, koska vaimo synnytti.

t

ol.r PÄrvÄN VTHoLLISTEN JOITKOSSA

Vuonna L944 teki vihollinen Lempaalaqjärven
länsirpuolella voi,mal«kaan,hyölckäyksen "Muna"-
kulkkulaa vastaan ,ja saikin sen h'altuunsa. Tehtiin
vastaisliu tamrnikuisen päivän hämärtyessä, ja useita
tunteja il<estäneen taistelun jälkeen alkoi "Muna"
olla ,jälleen ,meikäläisillä. Silloin oli oirkealla taistel-
Ieen vänri,kki Vuorisen hiirnmästys suuri, tkun kes-
ken haudan vyörytyksen pontkaisi vithollisen puo-
leiselta rinteeltä mies lr:änen viereensä ja alkoi kii-
vaasti tulittaa vetääntyviä venäläisiä. Hän oli ku,li-
kulan al,kqperäistä miehistöä, jo[<a vihollisen tun-
keutuessa tukikohtaan rjoutui eristety,ksi omistaan,
putkahti vihollisen puoleiselle loivalle rinteelle ija
vietti siellä henki kurkussa rnonta tuntia odotel-
len, milloin meidän vastatoimenpiteemme alkavat.
Yanjoja oli kul,kenut ohitse edestakaisin, mutta
heidän päiihänsä ei ollut pältk?ihtänyUkään, että hei-
dän puolellaan makaava epäselvä mytty saatbaisi
olla elävä suomalainen.
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JR 2:n komentoio, eversti A.
Kääriöinen miestensö porisso
elokuullo l94l

Kosl(etus
kuolemaano.

TO'M' TAIPALE

VUODEN 1941,kiivaissa hytilokäystaisteluissa oli
l/IR 2 edenny,t Pasurinlkankaalle saakka. Siellä
olivat vielä talvisodankin ai'kaisten taistelujen mer-
kit niikyvissä. O,li tankkikaivantoa ja ,pesäkettä ja
taas ,pesärkett[ joita vihollinen osasi käyttää hy-
viikseen. Sen .tuli pataljoonamme tuotemaan liihim-
pien vuoro,kausien aikana hytirkätessään maantien
suun'nassa'kohti Valkj ärveä.

Elokuun 27. päivä alkoi jo hämärtyä illaksi. Pa-
taljoonamme .,jäåikärijoukkue, jossa olin saanut ryh-
rnänjohtajan vakanssin, oli kokoontunut viettämään
lepohetkeä Valkjärvelle menevän rautatien ylitse
iohtavan maantiesillan liiheisyyteen. Olimme sikäli
etuoikeutetussa ,rsemassa, että saimmg niinkuin pa-
tatjoonan .,jåiiikärijoukkueet yleensä, tehtäviimme ai-
na suofitan ,pataljoonan ,komentajalta. Mutta hel-
poiksi eivät re&emme olleet muodostuneet, sillä
alunperin kolmiryhmäisestä joukkueestarnme oli
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kolmannes miehiä jo poissa pelistä ja ryhmienkin
luku oli siten supistunut kahdeksi.

Sillankorv'assa huilatessamme .ia tupakoidessam-
me joukkueenjohtaja, vänrikki Kupiainen tutki kart-
talehteään ja lausahti:

- Jos saadaan vanja aamusta liiikkeelle, näh-
dåiiin pian illalla Valkjärvirkin.

- Onko sinne ,pitkä taival vielä? kysäisin.

- Ka&si§mmentä rkilometriä ia risat päälle, mit-
taili joukkueenjohtajamme.

- On siinä vielä, pojat, purtavaa, tuumasin. Mut-
ta sittenhän sitä ollaankin väpelimme Marilan ko-
tikylässä. Ja'kai hän ylirnääräiset tuparkka-annokset
jakaa, kun sinne päästään.

- No, kyllä vain, jos se siitä riippuu. On se

Marila sen verran reilu mies, kehaisi sotamies Ro-
mu, Kanna.ksen poirkia hänrkin.

t



*-,

Siinä tarinoidessa kiintyi huomiomme mieheen,
joka nopein askelin lähestyi meitä.

- Se on taas huilaaminen lopussa, tokaisi sota-
mies Kalakonen.

Eikä hän erehtynytkään, sillä pataljoonan ko-
mentajan lähetti sieltä kiiruhti luoksemme. Hän
suuntasi askeleensa suoraan jouk,kueenjohtajamme
luo ja sanoi kaikkien meidän kuullen:

- Herra vänrikki ! Komentajan käsky: Jääkäri-
jouk.kueesta lähtee kahdeksan miehen partio, jon-
ka tehtävänä on ottaa kosketus viholliseen. Ete-
nette vaikka Valkjärvelle saakka, jos ette ennen saa
kosketusta.

Käs,ky oli selvä.

Syntyi hetken hiljaisuus, jonka aikana joukkueen-
iohtaja suuntasi hieman kysyvän katseen meihin

Pilviverho oli päivän mittaan peitt?inyt taivaan,
ja illan pimetessä oli hiljaa ruvennut satamaan.
Emme erottaneet ,juuri muuta kuin sateesta 'kiiltä-
vän tien pinnan kääntäessämme pyörämme kohti
edessä olevaa tehtävää. Suunnitelmamme oli, että
ajamme pyörillä sille korkeudelle, johon pataljoo-
namme kolmas komppania edessäpäin oli asettu-
nut tien suunnassa varmistukseen. Sieltä otamme
viimeisimmät tiedot ja jatkamme jalan eteenpäin.

Ajaa rutuuttelimme peräkanaa. Vain ketjujen
hiljainen vinkuna ja pyörien rahina sateen suhis-
tessa ilmaisivat meidän olevan liikkeellä. Olin ve-
tänyt ryhmää noin 300 metriä ja ehdin ajatella,
että kyllä se komppanian varmistus jo näillä koh-
din pitäisi olla, kun yhtäkkiä oirkealta tien vie-
restä kajahti:

- Stoi! Ru,kiveer! Itisutaa!

§ii

t
t{

10. divisioonon ioukot eiene^/öt Posurinkonkoon koutto Volkiörveä kohti elokuullo l94l

ryhmänjohtajiin. Ensimmäisen ryhmän johtaja to-
kaisi, ettei hän ainakaan lähde semmoiselle ret-
kelle. Ja vierestä sotamies Kakkonen tuumasi:

- Se on myös kosketus kuolemaan sille, joka
sinne lähtee.

Huomasin, että muutoin niin sopuisasta poru-
kastamme taitaa tulla purnarien joukko, ja niin
ilmoitin:

- Minä lähden. Kuka tulee mukaan ?

Lienen aikaisemmista rebkistämme saanut poi,kien
keskuudessa herätetyksi luottamusta, koskapa sota-
mies Mäkinen tuumasi:

- Uihdetään, kun Taipale lähtee vetämään.
Eikä siinä joukkueenjohtajan tarvinnut ketään

mddrätä, kun oli jo kahdeksan miehen partio va-
paaehtoisia valmiina lähtöön. Eipä näyttänyt sota-
mies Kakkonenkaan pelkävän kosketusta,liuole-
man kanssa, J<oskapa hänkin laittautui mukaan.

Ja samat sanat huudettiin vasemmalta viimeis-
ten ryhmämme poikien tkohdalta.

Tajusimme, että olimme vi,hollisten keskellä ja
että - kosketus oli täydellinen.

Ei ollut airkaa pitrkään harkintaan. Pyöräni rä-
mähti tiehen ja itse heittäydyin päistikkaa oikealla
olevan matalan ojan pohjaan. Eikä hetke?llään liian
aikaisin, sillä samalla räjähti kohdallani kuuden,
seitsemän metrin päässä samalta puolen tietä kone-
kivääri laulamaan.

Painauduin ojan pohjaan niin matalaksi kuin
suiokin pääsin. Ennestään,kio märät vaatteeni imi-
vät ojan pohjalle kuoppiin kerääntyneen veden,
mutta sitä ei nyt joutanut ajattelemaan, sillä valo-
juovamatto pyyhkäisi muutaman tuuman yläpuo-
leltani tien toiselle puolelle metsään. Kaarnat
sinkoilivat puista, jopa yksi sui,hku raapaisi soraa
ja sammalta ojanpen,kasta eteeni.

111



- 
ioinen koveri huitcisi konepistoolillo sen kuin joksoi. Se

kuitenkin sipoisi sotomies Kokkosto voin olkopöähän, mu1'to
lölöhti vosien toisto ohdisteliioo 

-

Koska vanjoilla oli varrnistuksensa partiomme
loppupään kohdalla vasemmalla puolen tietä, eivät
konekiväärimiehet ilmeisesti halunneet vaaraotaa
omiaan, sillä he eivät ampuneet tien suuntaan ta-
kanani olevia ryhmämme miehiä. Osa partiosta pää-
si näin ollen pimeyden turvin ojia pitkin perään-
tymään pois.

Sotamies Kakkonen ei selvinnyt ihan yhtä hel-
posti. Sukeltaessaan pyörältä hän joutui tien r-a-
semmalle puolelle ajettuaan lähempänä tien sitä reu-
naa. Hän oli tuskin päässyt tieltä pois, kun hän
syöksyi monttuun, jossa kyyristeli kaksi vihollista.

Ei joudettu siinä hyviä päiviä toivottelemaan,
sillä kuopassa alkoi olla tilanahtautta. Kun Kakko-
nen selvisi ensi hämmästy,ksestään, oli häneltä
jo siepattu ikäsistä konepistooli. Mutta silloin
alkoivat suomalaisenikin nyrkit takoa, ja syntyi vim-
mattu käsirysy. Kos,ka oli pimeä, useimmat Iyönnit
jäivät kuitenkin teholtomiksi puolin ja toisin. Toi-
nen kaveri päätti lopettaa leikin lyhyeen ja hui-
taisi konepistoolilla sen kuin jaksoi. Se kuiten,kin
sipaisi sotamies Kalirkosta vain olkapäähän, mutta
läjähti vasten toista ahdistelijaa, joka herpaantui
tuskasta älähtäen hetkeLsi. Tästä lienee hölmisty-
nyt hieman toinen,kin, koska soturimme sai tem-
matuksi käteensä konepistoolin. Hän huitoi sen pe-
rällä vähän alkaa ja pääsi kuin pääsikin naama ve-
rissä karkuun. 

- Sitä hän pahoitteli, kamppailus-
taan jäl,keenpäin kertoessaan, ettei ollut huoman-
nut käyttää "kauhavalaistaan": olisi ollut maalia,
eikä olisi sakotettu !

Ammunta oli kuulunut Iähtöpaikkaamme saakka,
ja sieliä arvattiin heti meidän joutuneen kos,ketuk-
seen viholliseo kanssa. Joukkueenjohtaja lähti sil-
loin peräämme. Mutta partion miehiä alkoi tällöin
tulla jo kuitenkin vastaan yksi toisensa perästä.
Vihdoin saapui sotamies Kak'konenrkin:
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- Saatiinpa se kosketus ja oikcin kourir,koitoll:r,
totesi hän ykskantaan.

Joukrkoon kaivattiin enää r,ain minua. Mutta ko-
nekiväärin tulen alla en ollut päässyt Iiikahtamaan
ojasta mihinkään. Vähitellen tilrrnne muuttui hil-
jaiseksi ja aloin suunnitella, miten tästä selviäisi
pois. Tiesin, että vieressä olevien konekiväärimies-
ten lisäksi tulosuunnassani väijyi vanjoja, ja tiesin
myös, että he olivat hyvin varuillaan.

Siinä miettiessäni huomasin kosteudesta kuulta-
vassa tien pinnassa epämääräistä liikettä. Vähitel-
len erotin ainakin kolme haamua, jotka ryömivät
tulosuunnastani vasemmalta ylitse tien suuntana sa-

ma oja, jossa itse olin. He matelivat hyvin varo-
vaisesti pysähtyen välillä kuuntelemaan, kuin aavis-
taen, että paikalla vielä voi olla "suhnia".

OIin aseistettu puoliautomaattikiväärillä, naga-
nilla ja muutamalla munakäsikranaatilla. Viholliset
olivat päässeet io samaan ojaan, jossa he atrkoivat
r1,ömiä minuun päin. Päätin turvautua naganiin ja
käsirkranaattiin, josta jo aikaisemrnin olin valmiiksi
nykäissyt sokan pois. Tunnustelin myös, että lä-
helläni oli sopivia kiviä, joissa sen voisi sytyttää.

Mutta kaikesta huolimatta tunsin oloni tuka-
Iaksi: kolme vanjaa lähestyi makuupairkkaani, ja
konekivääri sivulla vartioi ainakin kahden ,miehen

voimalla. Yoimasuhteet yksi ainakin viittä vastaan
olivat eittämättä vihollisen puolella. Ja olin varma,
että jos liirkahdankaan, silloin he huomaavat, ja
olen mennyttä .miestä. Ajattelin, että olisipa nyt
konepistooli, niin tilanne olisi paljon selvempi,
mutta kun ei ole, niin täytyy yrittää tulla toimeen
niillä, rnitä on. Tuumin, että jos heitän J<iisikranaa-
tin, niin he voivat ampua, ennenkuin se räjähtää.
Siksi päätin vielä seurata tilannetta ja laskea vi-
holliset aivan luokseni sekä yrittää sitten tuik'kia
naganilla.
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Silloin huomasin, vihollisten ollessa enää muu-
taman metrin päässä itsestäni, että he ryömivät
ojasta metsän puoleiselle o janpalteelle. Siinä he
pysähtyivät hetken 'kuunnellakseen 

- 
ja lähtivät

sitten ojan reunaa pitkin matelemaan minuun päin.
Nyt muuttui tilanne minulle edullisemmaksi siinä
suhteessa, että näin heidän tummat hahmonsa );r
liikkeensä selvemmin, kun ne ,kuvastuivat yötaivas-
tr vasten.

Jokaisella metrillä, minkä vanjat palteen päällä
ryömivät lähemmäksi, väi.iyi heitäkio kuolema. Na-
ganin piippuni seurasi heidän liikkeitään ja pi-
din varani, että \,armasti ennätän ampua ensim-
mäisen laukauksen, jos he minut huomaavat. Olin
poikien kanssa aikaisemmin partioretkellä päättä-
nyt, että vaikka joutuisimme kuinka tiukalle ta-
hansa, niin vangiksi emme antaudu. Päätinkin myv-
dä itseni mahdollisimman kalliisti.

Lähin mies oli enää tuskin kolmen metrin pääs-
sä, kun he taas pysähtyivät kuuntelemaan. Ilmei-
sesti he eivät ainahaan vielä olleet huomanneet mi-
nua, koskapa jatkoivat entistä suuntaansa.

Jännitys kasvoi kas'r,amistaan. Elin todella elä-
mäni ikimuistoisimmat hetket. Ensimmäinen mies
ryömi jo kohdallani ja veti itseään hitaasti ohit-
seni - 

ja taas he pysähtyivät kuuntelemaan. Sii-
nä heidän hengityksensä ja lemunsa tulivat naa-
n.ralleni, sillä lähin mies oli aivan käteni ulottuvilla.
En uskaltanut huokuen hengittää, vaan pidätin niin
paljon kuin voin.

Mutta konekir,äärimiehet lienevät huomanneet
tai kuulleet jotain liikettä, koskapa kutsuivat toverei-
taan kasaan. Vierelläni olevien miesten huomio kiin-
tyi nyt puhujiin, ja he jatkoivatkin ryömimistään
ohitseni, nousivat pian pystyyn rja liihtivät kävele-
mään ,konekiväärin luokse, josta heti alkoi rkuulua
hiljaista juttelua.

Hermoja raateleva hetki oli ohitse ja huokasin
helpotuksesta. Ajattelin: kyllä tästä nyt selvitään.
Nyt on minun vuoroni toimi,r.

Nappasin käsl\r.rnarttini vieressä olevaan kiven-
murikka.rn ja sinkosin sen kohden pulinaa. Sa-
massa sr'öksähdin ma.rntien i-litse roiseen oiaan.
Ehdin meastoutua. sione. kun -\raneattini räjähti,
.ia kuulin surkean älähdr-ksen.

En aikaillut enempää. 'r'aan juoksin ia kompu-
roin pitkin pimeää ojaa kohden omiani. Menoani
ei häiritty yhdelläkään lauliaulisella.

Jonkin matkaa haparoituani kuulin hiljaisen huu-
don:

- Täällä Kupiainen, oletkos Taipale?
Vastasin olevani ja riensin ääntä kohden. Siellä

oli joukkueenjohtajani, joka oli tullut ottamaan
selvää, miten minulle oli käynyt, kun en tullut-
kaan toisten perään. Hän ilahtui saapumisestani,
iarttui käteeni ja sanoi:

- Onnittelen hyvin suoritetusta tehtävästä!
Lisäksi hän kertoi sanoneensa pojille, että kyllä

sieltä Taipalekin vielä pois tulee, jos elävänä on.
Hän oli kuullut myös napsahduksen, jolla sytytin
käsirkranaattini, ja heti perään rZi.jähdyksen, jolloin
hän uskoi minun järjestäneen lämpimät jäähyväiset.

Konekivööri Posurinkonkoollo elokuullo l94l

Minä puolestani kyselin pojista ja ilokseni kuulin
kaikkien selvinneen.

Kävellessämme Kupiaisen kanssa poispäin tapa-
simme,kaksi kolmannen komppanian varmistusmies-
tä. Kun tiedustelin heiltä, missä he olivat olleet mei-
dän ajaessamme siitä ohitse, he kertoivat olleensa
hieman kauempana tiestä, mutta sanoivat kuul-
leensa meidän menomme. Jätimme pojat varmista-
maan ja jatkoimme matkaamme.

"Jälkipeluu" käytiin saavuttuamme poikien luo.
Olimme yksimielisiä siitä, että täysi pimeys oli suo-
jamme ja pelastuksemme. Jos viholliset olisivat
avanneet tulen heti mitään huutamatta, niin seu-
raukset partiotamme kohtaan olisivat olleet tuhoi-

- 
Syöksähdin moontien ylitse toiseen oioon. Eh-

din moostoutuo sinne, kun kronoottini röiähti 
-

sat N)t sen sijaan tappiomme käsittivät kuusi pol-
kupyörää ja verinaarmut sotamies Kakkosen naa-
massa.

Kolme vuorokautta myöhemmin, patal,joonan val-
lattua edelldluvatun alueen, kävin tutkimassa ti-
lannetta päivän valossa. Mittasin matkan ojassa ol-
leesta makuupaikastani maan päällä sijainneeseen
konekivääripesäkkeeseen, ja se supistui kahdeksaan
askeleeseen. Heittämäni kranaatti oli räjZihtänyt hie-
man toista metriä konekivääristä vasemmalle, jo-
ten teho oli ilmeisesti ollut hyvä - 

ja olihan siitä
todisteena verisiä vaateriekaleitakin.

Huolimatta siitä onnesta, mi'kä oli suosinut mei-
tä partiomatlalla, pieneni jourkkomme Pasurinrkan-
kaallakin. Lähtiessämme etenemään kaatui pi-
detty joukkueenjohtajamme, vänrikrki Kupiainen
joukkueensa edessä. Hän oli nuori, niinJ<uin koko
jou&kueemmekin, sillä olimmehan kaikki vielä ase-
velvollisia, tkahta lu,kuunottamatta. Mutta nuoresta
i?istään huolimatta hän pystyi solmimaan teoillaan
ja esiinlymisellään läheiset siteet miehiinsä. - Vie-
timme hiljaisen hebken hänen kylmenevän ruu-
rniinsa luona. Nyt olimme ilman johtajaa, emmekä
hänen vertaistaan enää saaneet.
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MATTI M I KKOLA

Lehdessömme on neliön vuo-

den kuluesso julkoistu loojoo

muistelmosorjoo, josso Motti
Mikkolo on kertonut eröiden
jotkosodon oikono vihollisen

vongeiksi joutuneiden suomo-

loisten ;otiloiden syköhdyt-

tövistö kohtoloisto. Voeltoes-

soon hoovoittuneino io soi-

roino poikosto toiseen he

soivot kokeo kovoo kohte-

Iuo, roskoito ponnistelujo

io körsimyksiö. Vihdoin to-

poomme miehet erööltö vqn-

kileiriltö, josso he nyt jotko-

vot toisteluoon vielö hei kkono

Iiekehtivön hengen kipinön

elöttömiseksi.

XVIII oso

PARIKYMMENTÄ suomalaista sotavankia asui
ykkösparakin pienemmässä osassa omiin oloihinsa
sopeutuneina. Jostain syystä he olir.at valinneet juu-
ri sen parakin asunno,kseen ja yksinkertaisesti pesiy-
tyneet sinne enempiä kyselemättä, eikä heitä ollut
ajettu saksalaisten kanssa samoihin asumuksiin. Vah-
vemmat vangit olivat nimellisesti työvankien kir-
joissa. Sen vuoksi he näpertelivät jotain leirillä tai
leirin ulkopuolella pieninä hajanaisina ryhminä.
Määrätietoista j'd.rjestäy\mistä työprikaateihin ei
vielä ollut, koska kaikkien leirillä olevien vankien
huono kunto rajoitti säännöllistä työntekoa. Sai-
raalat ja sairaiden hoito vastasivat leirin muita puit-
teita syksyllä L)42, joten ,kuolleisuus van.kien kes-
kuudessa oli seo mukainen.

Silloin tällöin ilmestyi entisten vankien jouk,koon
uusia kasvoja Euroopan eri maista. Useimmiten pit-
kän kuulusteluajan jä ikaranteenissa vietettyjen v?ik-
kojen jälkeen he olivat jo alistuneet toisten seu-
raan. Niinpä kohtaloansa kironnut suomalainenJ<in
vanki painui toisten joukkoon enempiä kyselemät-
tä tai selitt:imättä. He oikaisivat itsensä yapaan^
oleville laudoille - toiset ylä-, toiset alalavitsalle,
kuliin oman makunsa mukaan. Kaikki he olivat eri-
Iaisia tapoineen ja tottumuksineen, suulaita tai hil-
jaisia, samantekevää. He vain tunsivat nälän ja
koti-ikävän.

Räihä ja Huoponen kompuroivat iljanteista tietä
Ieirin itäportille. He olivat lulossa maaseutu,komen-
nukseltaan, jonne he olivat lähteneet joitakin viik-
koja sitten toiveikkain mielin. Vai,kka syksyinen
vesisade huuhtoikin heidän hien ja Iian kyll?istä-
miä vaatteitaan, ei se puhdistanut niitä. Piå.asia
oli, että he olivat selviytyneet ripulista pelLkällä säi-
kähdy.ksellä, joskin noen alla oleva iho oli enti-
sestään sinistynyt puhtaaksi kaluttujen poskiluiden
päällä. He erosivat saattajastaan portilla ja painui-
vat suomalaisten parakkiin.

- Kahtokeeha pojat, työsankarit tulloo rkottii.
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Käykeä vua peremmäks. Vuan jos oisit tullunna
vastaa tuola pihala, ennois takkuula tuntena sinua,
Räihän poika. Ne pyhävuatteet niät muuttaa nuoria
iha mahottomast, virnuili Kuikka toisille suunvuo-
roa antamatta.

- Terve vaan, Kuikka! Miten ,jaikselet? sanoivat
tulijat.

- No joha tiä pitäs näkkyy piältähii päi -oma kammar ja kaikki on vinski pojila. Tiäläkö
niät on mitä valita. Minähä se oirkeestaa tiän luk-
kaalin hommasin. On tullunna totuttuu murkavuuk-
sii sielä Suokankaala.

Kuirkka ei ollut muuttunut. Häntä ei lannista-
nut edes nälkä. Hänen tapansa kertoa asioista oli
edelleen 'kirouksen, ivan ja tuskan värittämää: Ki-
rous asui hänen sielussaan, iva huulilla .ja tuska
oli hänen viirusilmissään, joilla hän nylkin tarrkkaili
Räihää.

- Sinä olit muaseutukomennuksella?

- Olin, r'astasi Räihä lyhyesti.

- Se nähhää. Tuola keittiöllä on kiehuvoo vettä.
Käy vua pesemässä nuamas ja kätes, ennekö tulet
herroje seuraa. Ja katoha .ialako jas 

- millaisen
liejumiärän kannat ihmiste kammarloihi.

Kuikalla oli jälleen mieliaihe:

- Vuan muistattako työ pojat, mitä se naistulkki
sano, ,ko värväs näitä höperöitä heinätöihi ? Sehä
sano, että muaseuvvula on raitis llima ja mahot-
tomast sapuskata. Sinähä sen nyt tiijjät, Räihä poi-
ka. Vuan näyttää siltä, että sitä raitista ilimoo on
ollunnr iha tarpeeks - oot suana leivä sijasta
haukkoo ahavoo. Elä ujostele. Kerro vua tottuus.

Ja Räihä teki selkoa kokemuksistaan huonon
ruoan ja mielettömän työmäärän tuntumassa. Hän
kertoi marjo.ien ja perunoiden varastamisesta, ku-
ten oli ne itse ,ko,kenut. Kiihkottomasti ja osaansa
alistuen.

- Vuan oisin minähhii toivona, että oisit .tuo-
na ies yhe viinimarjan tullessas minullehhii. Eipä
sen puolee, etteikö sapuskata ois ollunna. mikä pit-
tee. Ja kohtaha tästä lähetää.

Räihä tunsi, miten Kuikla heitti vihjauksen läh-
döstä, kuin odottaen jonkun kysyväo, minne läh-
detän. Hänen viirusilmänsä katsoivat lattiaan sala-
peräisesti, ja kuin asiansa varmasti tietäen hän kor-
jaili asentoaan lavitsan reunalla.

- Yks kohelo ! Mihin joutunee sapuskoittensa
kanssa !

- Kuikka viedään erikoismuonalle - on liika-
rasittunut, laukaisi joku ylälavitsalta.

- Vuan.kuulin sdksmannien kertovan, että suo-
malaiset siirretäähhii pois tältä leiriltä. Saksalaisia
alakaa tullahhii torve täyweltä ja meijjät viijjäe
Moskovaa. Tiesvät kertoo, että joka mies suap uuv-
vet sivilvuatteethii ja ravatit ja kaikki. Kyllä tak-
kuumies tietää, valehteli Kuikka vakavin ilmein.
Hän jatkoi:

- §uomalaiset lopettaa sojan tuossa pairkassa, ja
pittäähä meijjä olla kunnossa, ko torvetoitotuksela
otetaa vastaa. Sitä voip vielä ehtii Suol"ankaale
naurispaistikkaile.

Kuikan kerronta oli niin paksua, ettei kukaan
enää puuttunut puheeseen, mutta hän jatkoi itse:

- Vuan meijjä kylälä olihhii sellaine tapa ja
oha se vielä tännähhii päivänä, että pellavat lou-

5.3.1862 soi Soksosso syntynyt, edeiiisena vuo-
ieno Suomen konsoloisoikeudel soonut leuros'
tojokisölli Korl Ludvig Knief luVon Perustoo
Helsingin jo tiettövösti somollo moomme ensim-
möisen mokkorolehtoon. Elevönö ommoltimie-
henö hön jo silloin osetti toimintoperiootteek-
seen korkeolootuisten iuotleiden volmistuksen'
Oy Corl Knief Ab, Helsingin vonhimmon mok-
korotehtoilijon nimeö kontovono lihonjoloslus-
lehloono tuntee peri nleel lisenö velvoiluksenoon
jotkoo jo vuonno'1 862 viitoitetiuo tietö, ioko on
luonut kuluneiden vuosikymmenien oikono loo-
jon osiokospiirin luollomuksen jo miellyttövön
yhieistyön.

KItTÄMME OSAKSEMME TULLEESTA
LU OTTAM U KS ESTA

Oy CARL KNIEF Ab

- 
Röihö io Huoponen komPuroivol

ilionteisic tietö leirin itäPortille 
-

HELSINKI
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kr.rtett;r;r. svl<st'si sJun;lssi1. A]irt län-rn-iittiiir s.run.rn
jo päivä1ä lärnpimäks je eht;rr';rt kuumrl s.run.L.
uunii neuriita paistumaa. Sitte iltaselle kokkor,-
tuu kylä t1,töt sinne saunra niitä pellavijjaa Iou-
kutt;rr.r.rr.ne:r. IvIyö kylä riuskirnmlt pojat lönkyteltii
tietennii paistilikaile .ia oliha r.nuutahii asijoo. Se

pellar ii loukuttan-rine olihhii ihl ko ttlakoo hont-
nroo .j.L pitihri sie)Li oll.r p6 j.111;1 evustettun.r. Vu.rrr
ei siitä työstii meinrrnne tulle ntittää. l<o piti syyvr.i
tyttölii ihe k.urssa n i itii pristikkait.r. Vi istoistrr n.rurrs-
p.ristik.rst.r olen n.rir.rähhii syönii 1'ksilä istun-rilhn.

- Jo on s.. ni.1n pitkä r'ale. Kyllä se ticcletärin.
kuinl;a mor.rtrL niitä pystyy yks n-ries syömIän.

- Tuo vu.rr.r prristikkaitrr, ni katotlrr.

- NIci.i.in kotil-uolcssl tchtiinkin s1'1'stcur.rstr-rk-

'( r .,. .,1.1 I.is\il,,trui.t.

- \'11.111 nriic sil:i liisliiirottuu tchhäri ? innostui
:r:u.,.. K... , ..:

- 
P;rinu s.rksnr.tnnicn porukkartn, siellä ci haisc.

- 
Vu.Ln t.rkkuLrnriehelri sitä onnii hyvvce srpus-

kat.r. Näittähä työ, ko venäläiset käy listirnässä kua-
Iipiät, ni tal<kuumies riipi jo)<aikisen kurlikannan
j.L paisto täiuunissr. Ne po,jat ne syöphii vihanncs-
tr. Vnrn oha se paljo helepr)rrpoo, ko sattaa lu-
mcn, ni haukkii lunta je r).yfpee vettä piäle, eikä
takkuule hrrise.

- 
Or.rko kaalinraa tosi;rlnkin putsrrttu, kysyi Rrii-

hä, ,kuin varmentiuksecn Kuiken kertoman.

- 
Vuan 'kuulithe sinii, että kurrlir.r kannethii

l:eleprs. Je n-ritä ku;rlil<errii tulloo niitä listittii
monc valtukunnl toimcstl.

Räihää harn.ritti.
I{äihi 1.r Huoponen liiiviriit selrr.r.r\';1n.1 päiviin;i

poliklinikalll. I'{utt;r kosl<;r heissä ci ollut liinrpii,i,
ciliii ripulistrrli.r.rn sr.rtr.r n:iltcttä, heiclrit konrcn-
ncttiin p.rr.rh1riin. Krin ht.illri ci ollut mrtri.in tch-
t:ir ri.i Irir-iliii. cir.illr.i ire lir,,ir :r'ötf hrkcncet, ntc-
rrir,i: hc l.ullr::,rnr.r.l.t .,i.:...rrr:.r Prrkiun r erstr.tlle.

-- I::,rti :.i:r.liic- 1ii1.cn .rpullista, kysäisi Räihä
;::>::rrl.;:::-;1.

- ln :.rrr i:sc .rpul.rist.r, cnkä sitä ottrisikaln.
Åion prtii;i trin.rrin hon.rman itselläni niin kaurrn,
kun joudun täällä olem.rrrn. Kltsos Rlihä, niinulll
on rlelkein kaksimetrincn luukasa kirnnettrrr'.rn.rni,
ja minä srrrrn just stmrrn verrtn lcipää, kuin esi-
rnerkiksi Kuikkr. Laske yhtccn yksi ynnä yksi.
Mutta, minä annrtr-r sinulle hyr,än neuvon: hle
itsellcsi r'.rkituinen työprikka leirillä. Olet r'.rin
olevinlsi tärkeä kiho, niin sinuir ei ajeta sltunnli-
siin tehtär'iin leirin ulkopuolclle. Siellä pitää tehdii
tosiarrn töitä, ei\'ätkä nämä s;Lpuskat cdellyti sitä.

- Se siitii, r.rstrsi Räihä. Llnohdr koko juttul

- Säästin sinulle pari kaalinkerää, lohdutti
Perkiö.

- Älä ihmeessäl S.ritko paljon?

- Ehdin käydä r.ain kerran - harmittaa nuo
saksaliriset. Ne raukat eivät osea edes varastaa. Pari
miestä on vicläkin putkassa.

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

/il-
/ rl

- 
Toisef se',o .. ,:' irz:' a . eren cu<(oon, mulio toiset kootcivot sen kämmenelleen jo nuolorsivot siilo 

-

I

t.-
.':-:.. K..:--
: i: -:: :- .:

rl::i -,:::i:..-l.l:l :,, :-Srfll,i,irl l..rl,,iteltu.r lris
.:. -rs.i:.i.in -Lr,,

- Tuxsikl.r jo kirrnnel Srisitte c-des leipiiä ku-

Iunrte tä)'tec11.
lnnen vrrhvuustlrkastusta noudettiin keittiöltri

iimpririllinen keitettyä I'cttä ja 'r'ankien sokeri;rn-
nrikset. Veden sai jokrinen ammentaa itsc n.rukiin-
s.r. mutti sokeri jrrettiin trsln. Toiset sekoittiv.rt
sokerir-r veden joukl<oon, lruttt toiset kaatoivat sen
krimn.renelleen ja nuol.risivxt siitä muutxman hitusen
kielelleen je ryyppäsivät vettä päälle. Kun sokcri
loppui, maustettiin vesi suolalh, joka oli kulkeu-
tunut parakkiin varkairn tietä.

- VLran kahtokeehe pojat, ko sattira lumen, ni
kyllä sapuskrrttii ptranoo, touhusi Kuirkka vettä
ryypätessään.

Kukaan ei puhr.rnut häncllc mitään. Kuikka vil-
kaisi 1'rnpärillcen ja jatkoi:

--- I\finuva häirihtee se, ko työ syöttä hapanta
ruisleipee mieli määri ja haisettir sitte ko pyypaisti.
Sitte r ielä tämä .r'es 

- täähä r'ue tun'öttaä yhä
enemmä mahhoo.
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Koopelinloskuoluksen polkurimoollorin rootlori viimeistellövönä Piläjänmöen tehtoqllq.

Se al koi
tasavirtakoneestao. o

Kun Edison kqhdekson vuosikymmentä sitten rokensi en-
simmöisen generoottorinso se oli tosovirtokone.

Tosovirtokoneito olivot myös ensimmöiset Stömbergin
volmistqmot generoottorit io moottorit 1890-luvullo.

Mutto vqsto voihtovirron jo kolmivoihejörjestelmön köyt-
töön tulo teki mohdolliseksi söhköenergion siirtämisen
pitkien motkoien pööhön jo tosovirtokoneet iöivöt toko-
ololle.

Tosovirtokoneillo on kuitenkin useito erinomoisio omi-
nqisuuksio, loito ei voihtovirtokoneillo ole. Esim. jäön-
murtolien potkurikoneistoisso, vetureisso io roitiovou-
nuisso ovot suuri vööntömomentti liikkeelle Iöhdettöessö
io ioustovo !c toloudellinen nopeuden söötömohdollisuus
loojoisso roioisso orvokkoito ominoisuuksio.

Poperikoneiden köyttökoneistoisso lo monisso muissokin
poperiteollisuuden köytöissd on nopeuden loustovollo jo
torkollo säädöllö niin iköön suuri merkitys.
Strömberg on porin viimeksi kuluneen vuosikymmenen
oikono volmistonut lukuisiq tosqvirtokoneito tölloisiin
torkoituksiin io kehittönyt ne teknillisesti jo loodullisesti
erittöin korkeolle tosolle.
Seuroovqt moininnot toimituksisto jo tilouksisto ontone-
vot töstö vokuuttovon kuvon
o 13 loivon dieselsöhköisen potkurikoneiston generoot-

torit jo moottorit. Nöistö 11 on iöönmurtojio jo 2
koopelinloskuolusto.

o Söhkökoneet jo kojeistot 20 poperikoneen käyttöä vor-
ten. Nöistä on yli puolet ulkomoilla.

o Söhkökoneistot 90 dieselsöhkoiseen veturiin jo yli so-
tddn rditiovdunuun.

t{
\
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Y. Säd«kä

KUN S'SS'.

PATALIOONA 5:n

PUUPATTER'T

PAUKKUIYAT

TALVISOTA on yli ,kaksikymmentä vuotta r,anha
juttu. N{utta kannlttaa sitä muistelll vieläk in,
vaikka siinä lomassa käytiin sitten jatkosotakin,
jonka vaiheet pyrkivät työntärnään tuon sxtr päivää
kestäneen pak,kassodan kokonaan unohdu,ksiin.

Rlatteen tie Suomussalrnella kuuluu oleellisen.r
talvisotirmme historiaan. Se on ehki talr,isodan
tunnetuin tie . . . mikäli vain tiestä on kysymys.
Mutta siihen sisältyy muutakin ,kuin tuo pclkkä
tie, ja itse tiestä tuskin t?issä yhteydessä kannatlaa
edes sen enempää kertoakaan. Niin tunnettu se
lienee jo,kaiselle.

R.r..1tten tien je Kuhrnon seuduilla käydyistä
sotrtoi;list:. lerr,,n seur.r.l\'.1ssar or-n.rlte kohdaltani
t.rpruisi.i slrnmf,*.<oF3rspekriivistri eli omestl nä-
kökuln-r:s:.::i ::. i:.:1i',-1.:.::::tj.: :si:: i:tuiile
hist.r:::r s:::o::::.;:..=. ]l:::::s.: r:i:. e::l'.::r;,1.
linen oLi iouiukuun .:.-i:::c'-=-." R,.l.::::r ;r -Tun-

tusrann.r.n p.rlko i l:r ede:ea r' : I I :.r nu: Suomu-.s.rlmen
kirkon-k1'län, rnu::r lrii:i' sielil ;erir pohjin joulu-
kuun loppuun mennessi.. \'uoden raihteessa o.li
sitten rvhdr-tn' toimintren Rartteen tielle pitkin
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Musiikkio io filmeiii Rootteen tiellij

pituuttaan rkinosten keskelle juuttuneita vihollis-
voimie vastaan .fa tähän hätään meidärukin poruk-
kamme ehti mukaan.

Sissipataljoona 5 saapui Suomussalmen taistelu-
alueellc tammikuun 3. päivän iitane majuri Hämä-
läisen kornent:rmana. Oli jo pimeä.Tykkien suuliekit
r.ruolivat pah.kastaivaan helmustoja, kranaatit räis-
kähtelivät lähcllä ja krukana. Tunnelmr oli pe-
loittavln aitoa, karmera ensikertaiselle. Tältä kai
tuntui ,ko,ko prtaljoonassa vanhimpia upseereita lu-
kuunottamatta, sillä heissä saattoi olla ko,l<eneit.i,
ammatiinsa taitavia miehii . . . niitä oli ehkä ali-
päällystössämmekin. Eihän "kahde,ksantoista so-
drrste" ollut kulunut kuin reilut parikymmentä
\-uott.1.

Leirird',.in.rmc- reltt:n.rejoitukseen ja nukuimnle,
mii.:tii 

'le;Iillimme 
r-oi nukkumiseksi sanoa. Yri-

tin.rme kuiienkin, vaikka parhain tapa pysyä läm-
pimänä oli olla jatkuvasti pienessä liikJ'eessä. Pak-
kasta oli siioä kolmenkymmenen asteen hujakoilla,
ehliä reilusti yli,kin, sillä äreää se oli iskeytymdd'o
läpi ohuitten tamineittemme. Muuten, tässä sivu-

Morssirivistö Suomussolmello
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Nöistö

tehdöön
t u otte isto

Löm.mön- io äöneneristyksiin
KARH UERISTEET

Lositiili-ikkunoiksi
! NSU LUX.LASITIILET

Vuorouksiin
RAKEN N USKARTO NGIT

Kosteussuluksi
ARVO. M U OVITI IVI STYSPAPERI

Vqlumuotiksi
BETO.LEVY

Aänenyqimennuksiin
AKUSTO- JA ALU MEX-LEVYT

Lömmitysloitteisiin
RADTA- JA TASO-RADTAATTO RIT
JA HOTTOSTLTARTTTLÄT

Seinö- jo kottorokenteisiin
H UOKOTSET JA
KOVAT KUITULEVYT

Sisustuksiin
PI H LA.LEVYT
VANERIT JA RIMALEVYT

Voloistukseen
LASIVALAISIMET

Sähköosennuksiin
SÄH KöASE N N U STARVI KKEET

Putki- jo soniteettitöihin
M UOVIPUTKILIITTIMET
WC.ISTUIMET

*) Tömö merkki osoittoo, ettö moinitut rckennusmoterioolit volmistoo
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KARH U LAN M IN ERAALIVI LLATEH DAS

KARHULAN LASITEHDAS

KARHU LAN KARTON KITEHDAS

EURAN PAPERI OY

VARKAUDEN VANERITEHDAS

VARKAUDEN ÄANITEKNILLINEN TEHDAS

VARKAUDEN KONEPAJA

PIHLAVAN TEHTAAT

PIHLAVAN TEHTAAT
VARKAUDEN VANERITE HDAS

IITTALAN LASITEHDAS

STRÖMFORSIN TEHDAS

STRÖMFORSIN TEHDAS
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Poiot ov,ct soopuneei Kuh-
mon rintomolle

I

mennen saroen, ohut lumipuku oli ihmeellisen
hyvä kylmän eristäjä, tä,män tulivat kaikki kyliä
huomaamaan.

Aamulla aikaisin olimme jalkeilla. Korva oli
tottunut lyhyessä ajassa sodan ,ku,muun. Joimme
römpsissämme tuherrettua kahvia, ja sitten saimme
määräyksen kokoontua lfitOOn.

Joka paikassa oli majoitusta. Tuntui kuin Suomen
koko armeija olisi leiriintynyt sinne. Kaikkialla
liikkui lumipukuisia miehiä suksineen, ja lu,meen
kaivettuja telttoja pilkisti hangen sisästä. En muista
muiden yksiköiden nimiä, mutta samal. ,kenraali
Siilasvuon joul«koa ne kai olivat tai ainakin hä-
nelle alistettuja, niinkuin mekin.

Nousimme suksille joukkueenjohtajamme, vän-
rikki Hannulan johdolla. Nuorenpuoleista ikäluok-
kaa, hyviä hiihtäiiä ja täydellisen sissi,koulutuksen
saanutte poru-llkr.r. Suksien päällä tunsimme oiom-
me turvalliseksi, eikä suo:t3" sillä sulsethan ant.l\'f,t
laajemman liikkumamahdollisuuden, olloon sirten

§symyksessä vailJ<apr perääntrminen, puhumattr-
kaan toiminnan halusta.

Sota oli vielä uutta, .ia sen tuome jännitys poisti
pelontunteen. Yaara tuntui silloin mitättömältä,
ja vasta kokemuJiset opettivat varovaisuuteen ja

Pelkaamaanl(ln.
Raatteen tielle yli 20 km pituisell,e matkalle

paikoilleen takertuneita vihollisia vastaan alkoi
saarrostava hyökkäys tammikuun 5. pnä ja taistelu
päättyi parin päivän kuluttua ratkaisevasti vihol-
lisen vastarinnan täydelliseen murtumiseen.

Kerronpa vallatusta ,kuormastosta, että siinä ol
jos jotain "krääsää". OIi tanrkfteja, autoja, hevos-
pelej?i taisi olla ahkioitakin. Pengoimme niitä, tar-
kastelimme ja ihmettelimme. Oli joukossa rnyös
kuorma-autollinen erilaisia soittopelejä, haitareita,
balalai,kkoja, viuluja ja puhallinsoittimia. Siinä oli
soittoinstrumentteja yhden läänin nuorisoseurain
tarpeeksi. Ja miksi? Mitä sodassa oli tuollaisilla teh-
tävä? Ei kai aiottu niiden avulla kukistaa Suomen
armeijan puolustuslinjoja, ,kuin Jerikon muureja ai-
koinaan. Siinä meillä oliJ<in päänvaivaa.

Joukkueemme johtaja valaisi asiaa:

- Tarkoittivat varmaan pitää paraatin Kajaa-
nissa.

Se olikin totta. Sen olivat vangit kertoneet.
Näihin aikoihin aloimme todeta, että oli synty-

nyt ns. "motti". Sana oli kielivarastossamme vain
sen alkuperäisessä tarkoituksessa "halko- tai paperi-
puumottina". Mutta nyt se jäi sinne uudessa mer-
kityksessä kuin polttokirjaimin poltetuna. Eikä se
jåd.nyt ainoastaan sotilaiden, vain siviiliväestönlin
mieliin ja vakiintui sotilastermiksi. Saartorengas
ei ollut niin naseva kuin tär,nä supisuomalainen
lyhyt ilmaisu määrätystä sotilaallisesla tilanteesta.

Suomussalmen taistelojln jälkeen ryhdyrtiin toi-
mintaan Kuhmon rintamalla, jossa venäläiset kah-
delta rajan-kohdalta hyökäten uhkasivat tammikuun
lopulla Kuhmoo kirkonkylää. Pataljoonamme saa-
pui sinne 13. päivänä helmi,kuuta.

Kiersimme Saunavaaran-Löytövaaran vaiheille,
ja t:dmä alue olikin jo vihollisen selustassa, vai,kka
sillä herkellä en vielä päässyt tilanteesta selville,
olivathan seudut minulle melX<o outoja.

Siellii yhdyimme tiehen. Se oli vihollisen valmis-
tama talvitie, katerpillareilla ja hyölckäysvaunuilla
möyritty, sileä väylä, jonka vaiheil,la sain ensim-
mäisen tulitaistelukokemukseni eli tulikasteeni, ku-
ten sanotaan. Siellä sain myös ensimmäisen vanki-
nikin, tai niitä tuli oitis kolme saman tien . . . vi-
luisia ,naapureita, jotka eivät näyttäneet kovinkaan
hapanta naarnaa kiinni joutumisensa johdosta. Pak-
kanen ja politrukin pelko olivat saaneet miehet
Iiikrkeelle, sillä he suoiastaan rähmivät vilttitossuis-
saan syliini. Kerronkin tapahtumasta lähemmin.

Seisoin kuulovartiossa erään pikku aukeaman lai-
dassa. Siinä oli pakkasenhuurteista pajukkoa, jonrka
suojassa olin melko hyvin maastoutunut velkoisine
Iumipukuineni. Tämä oli niitä sodan hengähdys-
tauko'ja, lyhyitä hiljaisuuden hetJ<iä, jolloin ei mil-
Iään tahotrla ammuttu . . . ja joista usein sanotaan:
tyyntä myrskyn edellä.

I
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Kuuntelin ja pidin siln-rällä edessäni olevaa au-
kiota. Silloin näin sen vastarannalla jotain lii,kettä.
Siellä r.ilahteli tummaa, eikä aikaakzran, kun näin
kolmen ruskeamanttelisen n-riehen hiipivän aukeln
laidalle. Mrtka oli mitä parhain konepistoolille.
Sipaisin asccni atnpumavllmiutcen jir aioin jLruri
nylkäistä liipaisimesta, kr.rn havaitsin, että rniehet
pitivät töppösiään ilmassa. Korkemattomani!'kin oi-
valsin, ettei tuollaista maalil ammuta. Annoir.r r.nies-

ten rämpiä yli aukean, mutta pidin kr.riten\in r';r-
rani. Oli puhuttu paljon tekolnt;rutujist;r.

Nämä toverukset eir'ät olleet selllisir. Kun he
jo miltei törn.räsir'ät minuun, niin he vasta lkkäsi-
vät läsnäoloni ja n.rolottir'.rt rsir.rns.r, jotl en luon-
nollisestikaan ymmärtänyt. Näin vain heidän vilui.
set ja perin säikähtyneen näköiset naamataLllunsa.
Pesuakin he olisivat ,kaivanneet, vaikka enpä tuol-
Iaisia seikkoja ennättänyt siinä ajattelemaan. Täh-
täsin rniehiä konepistoolillani .ja annoin heille mer-
kin lähteä liikkeelle.

Kolme vankia ensikertalaisella. . . tuntui pal-
jolta, ja uskoin, että nin.reni tulee mainituksi lä-
himmässä päir'äkäskyssä. Luovutin vangit toisille
miehillemme ja palasin 'r,artiopai,kalleni suurin aj.r-
tu,ksin.

Taistelut riehuivat, ;" 
j,,O.r 

aikana jossain Sau-
navaaran laitamilla tapahtui se, joka aiheutti jut-
tuni otsikon.

Sainrme määräyksen kaatarr r.t.tctsää. Kirnnot jä-
tettiin rinnan korkuisiksi. Siten svntyr.recn murrok-
sen laidrrlla olevalle pik,ku au\iolle r.rkensirnme sa-

m:rll:r kol<onaisen tykistöpatteriston . . . pruusta. Raa-
hrsirnrne paikalle sopivan kokoisi.r. sr-rorirr tukin-
pätkiä, tcimme telineitä, ja kun nosii:l^ lr. c nuo "put-
ket" telineiden pää11e, ne vaikuttir.r: eJ:ntp:iä kat-
soen hyvin uhkaavilta sojottxessl.rn r;:r:.Lnt.1suun-
taan. Se oli Ieikkiä, joka kuitenkin t:r.;.,r::i mitä
verisintä totta. Ymmärsimme tuor.r eri::l:;: hlr in
ja jäimme odottelemaan keksinnön seur.i'.r-'s:.,.

Odotus ei jäänylkään pitkäksi. Tuskin ol: iulu-
nut puolta tuntia, kun taivaalle ilmestvi tihvs:.. .i-
koneita. Ne kaartelivat edesta,kaisin ja tulir'.rr r\-
kiä sangen toimeliaiksi. "Tykit" oli huomrr:r-r vl-
hriällä. Lentokoneet laskeutuivat melko m;rt.ri:lic- i.i
lensivät alueen ylitse moneen kertaan. Ne vrrmrsli-
vat näkemänsä ja sitten Iivahtivat kuin käsirs:.i
Pols.

Saimme n.rääräyksen siirtyä turvallisenrn.ren räli-
matkan päähän puutyk,kiaserr-rista. Se olikin trrpeen,
sillä ko,hta alkoi sellainen tykistökes,kitys, että o,k-

sat pois, kuin sr-rutarin joulukuusesta. Monen kelii-
perin ammukset möyhensir'ät aluettr, ne saivat am-
pua nyt oikein himoonsa, ja sen ne tekir'ärkin
rntaumu,ksella. Aivan kuin tuhottavana crlisi ollut
joukk o teräsbetoni'k.rsem;rttej.r.

Mutta ei sekään näyttänyt riittär'än tuon "r'ahvan

varustu,ksen" tuhoamiseksi. Tuli vielä pari pom-
lnituskonetta, jotka munivat munansa "patteriston"

ON H ELPPO

PU KE UTUA TYYLI KTÄÄSTI

KUN YALITTAVANA ON

'{?o!h;fr-PAlrA JA
\l/

SEIIOR.S U KAT !

Pukeutukoo tonci kevciöno sen omiin

,^^;s;oreihin. Aino muodikkoot RYHTI-poidct

;o SENOR-sukqt kuuluvot osuun, kun olette

^y',,in pukeutunut. Te edustolte - Te kestötte

kotseito. RYHTI-poitolen 1o SENOR-sukkien

"olrkoimo töyttcici vootivimmotkin loiveet. RYHTI

1o SENOR muodostovot ovoimen tyylikkyyteen.
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Vollottu vihollisosemo Kuhmon Sounciöruellä

niskaan. Tämäpä sotaa, tuumin'lme. Ihmettelimn.re
sotaherrojen päähänpistoa .ia kekseliäisyyttä. Asialla
oli oma määrätty tarkoitu,ksensa. Se oli sitä, jota
kutsutaan vihollisen eksyttämiseksi tai hämäämisek-
si. Sitä juuri. Tuumailimme vielä, että huomisessa
naapurin tiedonannossa sanotaan tietysti: "Tykis-
tömme .ia lentovoimamme tuhosivat erittäin hyvin
johdetulla tulellaan vihollisemme voimak,kaat ty-
kistöpatterit". Tai jot.rin sen tapaista.

Seureavrne päir'änä hiihdimme "palteriston"
rlueelle. Sitä ei voinut tuntea enää entiseksi. Tuli
oli ollut todella voimakasta ja ennen 'kaikkea hy-
vin johdettua. Hdk'kaamamme murro,ksen kannot-
kin olivat poissa.

{.

Tammikuun Ioppupuolella motti laukesi. Tien
varret oiir'.r: tirnnä <.riienl.risir rjoneuvo jl. kuol-
leita hevosir. jJäilnei:I r'.rinrii.r. Se olr tuhormis-
sota.r j.r trlr.isol.rmme his:trri:n kuanirk<rimpir si-

vuja, johon liitn'r'är k.riiiien mulrrr olleiden iouk-
ko-os,rstojen nimer l.ihtemit;ömis:i.

Pataljoonamme roiminl-r siirtvi ensin H.rmarr-
\ axren seudulle, .jossr meille srttui r-ain muuan
pikku kahina. Mutt.r Kiekinkoskelle saavuttuamme
alkoi täysi rähinä. Siellä saimme ko'kea erään hir-
vittär'än tapauksen.

Helmikuun pakkaset olivat motevimmillaan. Vi-
hollisen ty'kistötuli oli mel,ko osuvaa. Sillä täytyi
olla tulenjohto sellaisessa paikassa, mistä oli hyvä
seuratl liikkeitämme. Tämän vuo,ksi saatiin mää-
räys etsiä s.e käsiimme.

Hiihdimme ryhmän,iohtajamme johdolla lyhyelle
partiokierrokselle, etsimme tuota tulenjohtopaik-
kaa. Eteemme osui lievästi kohoavaa maastoa. Ry,h-

mänjohtaiamme arveli, että r,aaran laki sietäisi tar-
kastaa. Niinpä nousimme su'ksinemme ylös pienen-
puoleista mäkeä, jonka päältä tuskin oli näkömah-
dollisuutta meidän alueellemme.

Olimme tuloksetta juuri'kääntymässä takaisin,
kun havaitsimme liikettä kahden lumisen kivenjär-
käleen välistä. Tämä sai meidät valppaiksi, ja hiih-
dimme sinne takaapäin.

Selvä tapaus ! Kivien välissä kyyhötti kaksi lam-
masnah,katurkkiin puettua miestä, jotka kai,kessa
rauhassa kiertelir-ät mahorkkapalturiaan. Heidät yl-
lätettiin täydellisesti. Miehet ponnahtivat pystyyn
kuin vieteriltä, nostivat kätensä ilmaan ja tuijotti.
vat melko tyrmistyneinä aseittemme suita.

Silloin heistä toinen työnsi kätensä taskuunsa. . .

ja olin juuri vetämäisilläni aseeni liipaisinta. . . kun
käsi ilmestyi takaisin taskusta, mutta siinä ei ollut
odottamaani mtrnakäsikranaattia, vaan likainen top-
paso.kerin kimpale. Mies ojensi tuota makupalaa mi-
nua kohti kasvoillaan mairitteleva hymy.

Nauroimme, ja mieskin ilostui. Hän ryhtyi ojen-
telemaan sormellaan vieressä seisovan petäiän lat-
vaan. Ä,kkäsi,mme oitis tilanteen. Puussa oli tähys-
t:njä, ja kivien välissä olevat miehet antoivat tie-
dot puheli,mella'taaksepäin. Nerokasta tosiaan.

- Pois sieltä ! kiliaisin petäjän latvaan. - Ei
mitään tulosta. Erotin siellä tumman möykyn ja
laskin konepistoolilla muutaman laukauksen sen
lähelle. Jo al,ko,i ,kuulua molotusta, ja tuota pikaa
sieltä laskeutui toppapukuihin ,ia tur,kkeihin son-
nustlutunut soturi alas. Miehellä ei ollut asetta...
ei, jos olisi ollut, se olisi tietänyt varma.a tuhoamme.

Kolme r-an'kia sai tarpoa edellämme pois pai,kalta,
mihin iäi rikottu kenttäpuhelin mykäksi todista-
jaksi siitä, kuinka siinä oli oikein käynyt. Likaisen
sokeripalasen sai antelias tulen.iohta;'a työntää ta-
kaisin tas'kuunsa. Tuskin se olisi kelvannut näl,käi-
selle kulku,koirallekaan.

Nuhan
lukko

lnesln
Rinosin - heti nuhon ensi oireisiin otet-
tuno "lukilsee" nuhoo oiheultovien vi-
rusten voikutuksel, poisloo lurvotuksen
io verentungoksen nenön limokolvoisso,
sekö niistö johtuvon pöönsöryn.
Rinosin on tehokos myös muisso vilus-
tumissoirouksisso. Ei oiheuto vösymystö.

APTEEKISTA

RI }IASI 1{ I LLA ]IUHA NUHAITOMAKS! I
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Motti Polotörvl

KUUTERSELÄN TAI STETUKENTII

AURINKO pristoi 11.6..4.i mitä keuneirnmin, j.r
lintujen ääniä tuntui olcvan ilma täynnä. Itulin-
jasta kuului i.ain hlrvalrko,ja y,)<sitvisiri l.ruliauksia
muistnttaen socl:rn i'hä j.rtkuven. JR 53:n krh.-
kornpprnirn I joukkue oli VT-lin;.rlla Kuuterselir.r-
järven Lihimaastosss Kuuterselän k1'liin jr Mustan-
mäen rautatieaseffIan välillä. Toin-rin tltonir ir,urlina
kon'rppanian pädllikön jn joukkueen johtajan lä-
hettinä. Olimme mrjoittuneel llmmen läheisyydessä
olevaan Villasen taloon.

Noin kello 7 maissa olin hakemasse liimmesta
korvikeveltä, kun alkoi kuulua 'kaukaista jyminiä,
ja pian olikin tylkistön rumputulen täydellinen he[-
vetti vallannut koko seudun. Lantmen vastakkai-
sella puolella oleva Kuuterselän peltolukeama oli
yhtenä tulimerenä. Ns. Stalinin urut toivrt tähän
orkesteriin oman lisäsävellyksensä. Sun:rnrik.risesti
kun tämä ryöppy alkoi, ilmestyi paikrlle nrr'ös r.naa-

taistelukoneita, joita lensi aivan alhr.rlla loppumat-
tomina muodostelmina tulittaen j.rtkuvasti maas-
tossa olevia maaleja. Makasin jonkin aikaa erään

rniinni'n juurell.r, josta tippui oksir plJlier: nr.r.i-
taisteluio:'rl-iJen luotien karsirnrln;1.

Hcrke n ;äistii tulir,.rt Iuo,kseni ,lton.rpir.rni:n p.i.il-
likkö. luutn.rntti M. Hicta je joukkueen i,,:r:.r j.,.

luutr.r:ni:i S. Holi'irl.r, jotka olivrt menoss.r l:.ir-
tin'ricn iuo. Lähdin heidän mukrrrnsrr. \/ihrrllis:n
tvkisrön ius.:itv:t.i kcsti useit.r tLrntcj.r, rrrui:.1 ::rci-
dän :rsem.rss.imi-ne oli suhtcellisen rauh.illisr.r isr-
rattuna Kuu:erselän peltoeuke;tntrran, joss.r nJ.r'tti
olevan sr:oir "rönrsiri" rrijähtämässä yht'aik;i;r. Kylä
näkyikin oIinp.ri iir.irnn.re erittäin hyvir.r.

Kello lienee ollu: 10 nr.risse, kun etulin,jrstl päin
tuli peltorukern llitse erJs tuntemirni ylirkersantti
mukaneen 10-1i miest.i. Nämä l<ertoivat .joutu-
neens.r jättämIän .rsem.1ns.1 kor'.rn plinostuksen rrlrri-
sinr. jolloin heiJ.in -<ohdrllc-en,rli puolustuslinj;r.rn
iääntt ruil<o.

Vähän myöhemmin kohtasin komppanian päälli-
kön ja mainitsin hd.nelle miesten vetäytymisestä.
mutta hän ei sitä uskonut enkä minäkään tästä
muille hiiskunut mitään. Kuitenkin päälli.k,köm,me
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Suvikullon iokoisesso poketisso
on lovoroseloste fokuuno
kuluiloiolle.

Siitö toteotte, että Suvikulto on
vqlmistettu yksinomoon korkeo-
lqoluisisto kqsvirosvoisto

Ie itse jo perheenne
toteotte sen

hyvän moun
jo tootun tuoreuden

johon rroitte htot
Suvikulto sisöltöö vöhintöän 8C :,;
rosvoo io eniniöön l6 '" "e::o. Lr-

säksi Suri<ultc s sii':o 1: n scllimio
io vironomf, sien :.,',o(symiö lisö-
cine ls, suoi. J, vclkuciscineito, törk-
kelr'sto, g ukocsic, lcktoosio, mono-
ic i g ,se: de,ä, lesitiiniö, bensooot-

'r:, s::uunchoppoo, kosviväriö sekö
:rc- 3 ne,to.

Suvikullon rosvosisöltö,

Kookosrosvoo

Moopöhkinäöliyä

Juoksev,oo io kcvetettuo
soiioöllyö

Juoksevoo io ko/e?ettuo
rypsiöl iyö
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IÄ HARHAITE}IASSA
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JR 53,n komentopoikollo Liikolosso

käski kaiken vrralta minun kantaa rnajoitus-
paikastamme tal,arat kuormastoon. Lisäksi hän Iä-
hetti kaksi miestä ottamaan yhteyttä Kuuterselässä
oler':.rn p;rtlljoon.rn koment,tjaan.

Ollessrni ncljlttä kertaa hakemassa peltoaukealla
olevrstr trlosta taYtroita tuli pikakiväärin luoti-
suihku aivan jalkojeni lähettyville. Ajattelin silloin,
että luodit mahdollisesti tulevat etulinjasta epä-
suorana tulena en,kä sen enempää siitä välittänyt.
Myöhemmät sei.kat viittasivat kuitenkin siihen, että
vihollisia saettoi olla .jo ylittämäni peltoaukean
reunasse. Tämän jälkeen kävimme komppanian
päällikön krnssr asunnostimme etsimässä pientä
"Nane" koir.r.rmme. mutt.1 emn-te sitä lör'täneet,
koska se ilmeisesti peloissrrn oli prennu: trion
alle. Toimme sieltä pois loput :rlrr.rmme.

Miehiä oli j.rtkuvesti tullut erulinfesta milloin
yksinäisinä, milloin rrselmnr.ln miehen rrhmissä.
Yhteydenottajrt eii'är pel.rnneet prtal.ioonan ko-
mentopaikalta Kuuterselästä. Vihollisen kiivas ty-
kistötuli oli jrlkunut keskeytyksettä koko aamu-
päivän ja katkaissut kairkki viestiyhteytemme. Tä-
nrän vuoksi ei joukkueemme saanut yhteyttä minne-
käänpäin. Heittimemme ampi:ivat kai,kesta huoli-
matta edeltäkäsin määrättyihin torjuntamaaleihin
pubket kuumina. Puuttuvan tulenjohdon takia am-
munta ei ollut kuitenkaan täysin tehorkasta. Yhteen
heittimeen tuli osuma, jolloin mm. sotamies Koi-
vuniemi haavoittui.

Kun huomattava osa jalkaväestä oli jo ohittanut
tuliasemamme ja oii ilmeinen vaara olemassa, että
heittimiä ei myöhemmin voitaisi irroittaa, komppa-
nian päällikkö päätti siirtää jou,kkueemme taem-
maksi. Myöhemmin selvisi, että lähtömme tapahtui
aivan viime hetkessä. Joukkue siirtyi maantien ta-
kana olevan työrkomppanian pararkkikylän taakse.
Ylittäessämme maantietä paloi parhaillaan erään
sillan korvalla erittäin kaunis rakennus.

. varlTtLtus,
tasauspyörästön' lukko

Volmet-dieseltroktorisso on nyt oivon uudentyyp-

pinen tosouspyörcistön lukko. Se on suunnileltu jo

kehitetty sekci työsuorituslen nopeutlomiseksi ettci

turvollisuutenne hyvciksi. O Sen kytkette toi ir-

roitotte mielenne mukqqn ojon oikono, kcicinteis-

sökin. O S" ei tee troktoristqnne voorollisto

"ki','irekeö", voon sollii vcrmqn ohjouksen koi-

kisso iilqnteisso. O Se suojoo losouspyöröstön

rikkoutumiselto ylikuormiiustopouksisso. Ensim-

möiset koneet ovot nyt piirimyyjillö, Tutustukoo

tömön vuoden Volmet-dieseliin, koeojokqq siiö,

Huomqotte, ettö volmistojo on tehnyt hyvöö työtö

turvqllisuutenne hyvciksi.

Tömön vuoden Volmet 361 D:ssö on myös

uusi pehmustettu istuin sekci köyttö-

tuntimittori.

varma rrgkq)kesät talvet

fis
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I

Ponssoridivisioonon tykistöä Liikolon tiellö morssillo Kuuter-
selän toisteluun 1 4.6.1944

Vihollinen lienee huomannut tähystyspallosta
lähtömme, koska se siirsi tykistötLrlen häirintä-
mielessä juuri tiemaastoon, jonne sateli erittäin
raskaita "römpsiä" n1-t j;rtkuvasti. Vähän nlyöhem-
min oli jättämäämme tuliesernaan saapunlrt kolme
huoltojoukkueen hevosmiestä hakemaar.r ammustäy-
dennystä, mutta sielläkin oli jo r ihollinen. Kaksi
hevosmiestä .joutui vrn-siksi, mutt.r kolntrrs pääsi
karkuun, kosk.r hän hit.r;rn hevoser.rs,r lnsiosti oli
jäänyt toisista hieman jälkeen.

Saavuttuamme uuteen sijoituspeikk.r.:.mn.re käs\i
komppanian pääilikkö minun ottaa I'hteyden rlk-
mentin komentajaan, everstiluutnantti J. A. Revi-
laan, joka oli Liikolan kylässä muutamien kilomet-
rien päässä huononlaisen 'kärrytien takana. Lähdin
matkean siinä kello ll maissa.

Ryrkmentin komentopaikalla oli kiirettä, joten
vei aikaa, ennenkuin pääsin esittämään asiani cvers-
tiluutnantti R;rvil.rlle. Mainitsin muiden asioiden
lisäksi hlnelle. että linjassa voi olla aukkojr. Kai-
kesra päättäen oli komentajalla etulinjan tilanteesta
tietoja, koska hän mainitsi, että ei kai asiassa liene
perää, mutta jos siellä sattuisi olemaan pieniä mur-
tumia, niin sinne on kello 1l jälkeen lähtenyt
majuri Loimun Erillinen pataljoona 1J valmistru-
tuakseen vastahyökkäykseen, jot trrvitaen. Luin
huolestuneen ilrneen komentljan kesvoilta j:r olin-
han myös toisilt.r lrhereiltri kuullut lhtä j.r roist.r
tilanteen vtilvuuJes:.r. 5..,in lqr;ul<sr i.rrli:t,,ller:
komppani:n tuler.rsta tehtivi.s:i j.r I.ihdin ntrielSri
paluumatkalle.

Eräs asia askerrutri mieltäni, koskr tie. jonk.r
kautta olin Liikolaan tullut, oli nyt aivan tyhjä
liikkujista, ja tullessa se oli miestä ja ajoneuvoa
täynnä. Kuljettuani jonkin matkaa kohtasin tien
varressa istuvan luutnantin, jolla oli mukanaan
ehkä puolen joukkueen vahvuinen osasto. Hän tie-
dusteli, tietäisinkö rninä rnitään tilanteesta. Ker-
roin lyhyesti, mitä rykmentin komentaja oli sano-
nut. Tämän takia hän lähtikin takaisin rkohden
Kuuterselän ikylää, mutta tiedossani ei ole, miten
pitkälle hän pääsi.

Kello oli siinä neljäntoista maissa, kun saar.uin
rämisevällä pyörällä ajaen sovittuun paikliaan,
mutta siellä ei joukkueestalnme ollut ketään. Aikani
harhailtuani löysin puusta paperilapun, jossa oli
nuoli ja kir.joitus: "Tule tähän suuntaan". Läh-
dinkin heti, mutta kuljettuani noin yhden kilo-
metrin eksyin jäljiltä ja palasin mainitun lapun
luokse, Istuin hetken aikaa ja mietin, mihin suun-
taan lähtisin. Noin 200 m päässä kulrki Musta-
mäestä Kuuterselkään johtava maantie, jolta kuu-

Kertomuksesso moinitullo Krh.K:n heittimellä on tulitouko

lui ajoneuvojen ääntä ja ihmisten puhelua. Olin
r,ähällä mennä katsomaan, ovatrko he omia vaiko
vihollisia, mutta luovuin tästä suunnitelrnasta ja
lähdin menemään takaisin rykmentin komentopai-
kalle johtavaa polkua myöten.

Kuljettuani jälleen kilornetrin verran vastaani
tuli kaksi suomalaista sotilasta konepistoolit kaina-
lossa jr heti heidän perässään Er.P iJ:n komentrja,
mljuri Loin-ru. Annoin hänelle tankan selostu,ksen
retkestäni ja näytin ,kartalta paikan, missä olin
xäy-nlt, mutt.1 hän ei sitä uskonut. Jatkoin sitten
matk aen i.

Kun olin seapunut patal joonln alueelle, sinne
hyökkäsi useita k)'mmeniä maataistelukoneita, jotka
tulittivat jatkuvasti .foukkojamme. Paarejr huudet-
tiin kahteenkin eri ,paik,kaan. Myöhemrnin sain
tietää ko. patal.joonaan kuuluvilta tuttaviltani, että
he pääsivät vain r,ähän mat,kaa, kun vihollinen oli
jo vastassa. Se lienee ollut silloin asettumassa hyiirk-
käysryhmitykseen.
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Yöllä 14/15.6. kello 1 löysin komppaniani Kan-
neljärven kirkonkylästä ja ilmoittauduin joukkueeni
johtajalle. Hän puristi vilpittömän iloisesti kättäni,
sillä hänellä oli ollut pelko pahimmasta. Komp-
paniastamme oli jäänyt moota, joista ei ollut sillä
hetkellä tietoa, miten oli käynyt, mm. vänrikki
Olavi Kuussaari ei palannut koskaan, niin pidetty
kuin hän meille kaikille oli ollutkin.

Jäljestäpäin tuntuu ihmeelliseltä, miteo hyr'ä
onni johdatti minua siinäkin, että en osannut kul-
kea komppaniani käyttämää tietä. Siellä oiisi var-
masti ollut vihollinen jo vastassa, kos.ka se oli mie-
hittänyt kello 19 rnaissa asemat Vammel.ioen ran-
nalla Kanneljän'en kirkonkylän kohdalla.

Luutnantti evp Vilho V i sk a r ia pyydetään ensi
tilassa ilmoittamaan osoitteensa KT-lehden toirni-
tukselle.

*

Nimimerk,ki "Aatamin vaimoa" ,kehoitetaan
ilmoittamaan nimensä ja osoitteensa toimitukselle.

Konsikuvo:
Suomoloisio ioukkoio siirtymössö toisleluun pitkin
keväistä kelirikkotietö Syvärin rintomollo Shemens-
kissä huhtikuullo 1942

N U MERO 4:n KIRJOITUKSET

E. Kuussaari:

KUN TALVISOTA LÄHESIYI .....

V. Vierimaa:

KORKEII\{I\TAN KÄDESSÄ

Lauri Leikkonen:

TÅRINA RUUSUSTÅ

Reino Kalervo:

PERTJÄRVEN-SHEMENSKIN KAKSOISTAIS.
TELU HUHTIKUUSSA 1942 I OSA

Toimi Taipale:

KOSKETUS KUOLEMA^{N

IUatti lVikkola:

KOHTALON SÅATTO XVIII OSA

V. Särkkä:

KUN SISSIPÅTALJOO\A J:N PUUPÅTTERIT
PÅUKKUIVAT ..

I\'latti Polojärvi:

KUUTERSELÄN TÅISTELUKENTILIÄ
HARHAILEI\TÄ,SSÅ 124

Kirioittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
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-WI ENILAISKARAMELLI
NYT SE KA IRRALLAAN
ETTA PUSS ! SSA
Wiener BonBons - wienilciisen roikos
hedelmökoromelli ! Hienon hienot moku-
vivohteet: korvioismorjo, vodelmo, op-
pelsiini, korpolo, mustoherukko.

Moistokoo jo herkutelkoo!

l'Ar f'§
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kun haluatle hfrvää
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Miehen savuke - iosta nainen pitää...

Mainio -MALBoRo,,. 
ffi By Phitip Morris

Siinä maistuu Tupakka - Virginia ia Burley.

suo da,t i ns a,vuke - mukana,

lrtonuliero 70 mk Hcl:inki 1962 - Scnomq Otokcyhtiö


