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kansamme hyväksi
Toukokuun 21. pöivönö töyllyy Yhdysponkin

toiminnosso ensimmöinen vuosisoto. Tuono qi-

kono Yhdysponkisto on kosvonui voltokunnolli-

nen suurponkki, joko polvelee konsomme koik-

kio piirejö päömöörönö koko moqn hyvinvointi.

Uudellq sotovuotistoipoleelloon,Yhdysponkkio

odottoo entistö suurempi tehtövö rohon kierto-

liikkeen voimonlöhteenö. Tössö lehtövössö tor-

vitoon yhteistyötö. Siksi jokoinen köynti Yhdys-

ponkisso on törkeö osotekijö rokennettqesso

yhö porempocr suomoloisto yhteiskuntoo.
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K. L. OESCH

Sopimukset ia
puolustus-
Yalmiutemme

TUOREESSA muistissa on vielä Neuvostoliiton
viime vuoden lokakuun päättyessä Suomelle antama
nootti, joka herätti metrkoista hämminkiä ja levot-
tomuutta sekä meillä että rajojemme ulkopuolella.
Kun nootissa oli esitetty nimenomaan sotilaallisia
neuvotteluja Itämeren alueella ja Pohjois-Euroo-
passa ilmenevän sodanuhkan vuoksi, esitettiin mo-
nien lehtiemme palstoilla kysymys, oliko maanpuo-
lustuksemme siinä kunnossa ,kuin se voisi olla ja
sopimusten mukaan sen pitäisi olla.

Huolestuneina kysyttiin, entäpä jos sota syttyy,
ja valittaen todettiin, että paho,ja aukkoja valmiu-
dessamme todella oli olemassa. Esimer'kke.fä lue-

teltiin niistä puolustusvälineistä, joista puute oli
huutavin. Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn
yhteydessä eduskunnassa eräissä puheenvuoroissa
esitettiin puolustusmääräraho'jen huomattavia li-
säyksiä, mutta valitettavasti ilman tulosta. Eräässä
arvovaltaisessa viikkolehdessä ehdotettiin jopa jät-
tiläismäisen rahankeräyksen toimeenpanoa tai jd.tti-
läisobligatiolainan Iiirkkeellelaskemista tarkoitukse-
na rahoittaa,puolustuslaito,ksen kiireellisimmät han-
kinnat, koska valtiovalta ei siihen mennessä ollut
omaa tehtäväänsä suorittanut.

Samoihin aikoihin saimme lukea jo lu,kematto-
mia kertoja aikaisemminkin toistettua tekstiä siitä,



että tässä nykyisessä pahassa maailmassa puolus-
tustahto on pidettävä elävänä ,ja puolustusvoi,mat
kunnossa. SiIlä kun kriitilliset ja uhkan täyttämät
ajat tulevat, niin sotilaallinen tyhjiö täyttyy väis-
tämättömästi puolelta tai toiselta, ja vieras valta
on aina onoettornuus, tulipa se miltä taholta hy-
vänsä taikka minkä aatteen muodossa tahansa. Ei,kä
voidakaan kieltää, etteikö tiimä olisi ollut oikeata
puhetta.

Tuoreessa muistissa on myös, että noottiasia jär-
jestyi nopeasti ystävä,llisessä ja luottamuksellisessa
hengessä Novosibirskissä suoritettujen neuvottelu-
jen tuloksena: sotilaallitet neatottelul uoitiin tiirtiii.
Mutta koska oli kysymys Suomen rajojen turvalli-
suudesta, jossa ilmenevät heirkkoudet voisivat saat-
taa vaaraan Neuvostoliiton luoteisrajan turvallisuu-
den, Suomen hallitu,ksen tulee annetun jul&ilausu-
man mukaan puolestaan tarkasti seurata tilanteen
kehitystä Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella
ja esittää rkäsity,ksiään tarpeellisten toimenpiteiden
suorittamises ta.

Nämä tarpeelliset toimenpiteet on ensisi,jaisesti
ymmärrettävä siten, että Sttornen paolustttsooirnat
ooiaat saada tärkeitä tehtäuiä, joiden saoritlanises-
sa ei saa olla heihkouhsia eikä aakkoja. Puolustus-
voimiemme tulee puolueettomuutemme vartijoina
olla siinä kunnossa, että ne pystyvät torjumaan
mahdollisen vaaran rajoillamme, että niitä ,kun-
nioitetaan lännessä ,ja niihin luotetaan idässä. Da-
mokleen miekka riippuu vieläkin maailman rau-
han uhkana, sillä Berliinin rkysymys on ratkaise-
rnatta 'ja rauha Saksan kanssa aikaansaamatta. To-
sin on suurpoliittinen jännitys jonkin verran jäl-
leen lieventynyt, mutta se voi uudelleen kiristyä
ja sotilaalliset neuvottelut saattavat Suomen ja Neu-
vostoliiton ystävyys- ja avunantosopimurksen perus-
teella uudelleen tulla ajankohtaisiksi, jolloin puo-
lustusvalmiutemme jälleen tulee päivän polttava,ksi
kysymykseksi.

Sotilaalliselle puolustusvalmiudellemme Pariisin
rauhansopimus v:lta 1947 asettaa kylläkin tiettyjä
rajoitu,ksia. Kaikkien,puolustushaarojen, maa-, meri-
ja ilmavoimien sekä rajavartiojoukkojen, korkein
yhteisvahvuus saa olla 4t.9Oo miestä. Ilmavoimissa
on korkein sotakonemäärä 60, laivaston kokonais-
tonnisto saa olla 10.000 ,tonnia, erirkoisaluksista
ovat su;kellusveneet ja moottoritorpedoveneet kiel-
letyt. Kiellettyjä ovat myös atomiaseet sekä omalla
käyttövoimallaan kulkevat tai ohjattavat ammuk-
set eli nykyiseltä nimeltään ohjukset. Sotatarvike-
teollisuus on myös rajoitettu tyydyttämän rauhan-
ajan tarpeet. Siis todella melkoisia rajoituksia.

Toisaalta voimme kuitenkin kysyä, onko edes
nämä rajoitetut välinemäärät hanikittu ja pidetty
tarpeen vaatimassa kunnossa. Valitettavasti asia on
niin, että rauhansopimuksen määrälliset ja laadul-
liset rajoitu,kset eivät kovinrkaan ,monella alalla ole
osoittautuneet puolustuskykymme kehittämiselle
ratkaisevaksi esteeksi, aaan Aehityåsen esteetzä oudl
olleet liian niahat bankintarniiibtuabat. Monien tär-
keiden aseiden ja puolustusvälineiden kohdalla
puuttuu rauhansopimuksen sallimista määristä pal-
jon. Ilmavoimien sallitusta 60 rkoneen eli , laivueen
määrästä meillä on vain I- laivue, laivaston 10.000
sallitusta tonnista vain ,parituhatta. Erikoista huo-

130

miota on myös kiinnitettävä siihen seikkaan, että
välttiimättömissä koulutusammunnoissa on vuosit-
tain kulunut ampumatarvikkeita noin 1100 mmk
arvosta ja mddÄrahoja on ollut käytettävissä vain
850 mmk, mistä johtuen on täytynyt käyttää r,al-
miusvarastoja. Tämän lisäksi on mainittava, että
sotiemme jälkeen jäänyt melko runsas sotakalusto
on huomattavalta osalta,jo vanhentuneena poistettu
ja mitä vielä on ji.ljella, on aikansa palvellutta ja
poistettavaa.

Eräänä sopimuksen haitallisena ra,joituksena mai-
nitta.koon ilmatorjuntaohjusten kieltäminen,,koska
matala- ja keskitorjuntaa lukuunottamatta ilma-
torjunta ilman ohjuksia ei ole mahdollista. Rajoi-
tettu miesvahvuus vaikuttaa tuntuvasti palvelusajan
pituuteen - se onkin kai lyhin maailmassa - 

ja
välillisesti koulutuksen tehokkuuteen.

Edellä esitettyjen puutteiden olemassaolo tulee
yhä vakavammaksi ja yleisen mielipiteen reaktio
noottia seuranneina viikkoina käy hyvin ymmär-
rettäväksi, kun niitä tankastellaan toisen sopimuk-
semme, v. t948 Neuvostoliiton kanssa solmitun ys-
tävyys- ja avunantosopimuksen valossa. Siinä to-
detaan aluksi, että Suomen pyrkimyksenä on py-
syä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, siis
toisin sanoen Suomi haluaa ja sille on tunnustettu
oilieus pysyä puolueettomana. Ja edelleen: jos Suo-
mi tai Neuvostoliitto Suomen alueen kautta jou-
tuvat aseellisen hyökkäyksen ,kohteeksi Saksan tai
sen kanssa liitossa olevan valtion taholta, Suomi
uskollisena velvollisuu,ksilleen itsenäisenä valtiona
tulee taistelemaan hyölckäyksen torjumiseksi. Suomi
kohdistaa tällöin kaikki käytettävissään olevat voi-
mat puolustamaan alueensa koskemattomuutta maal-
la, merellä ja ilmassa, tarpeen vaatiessa Neuvosto-
liiton avustamana.

Ystävyys- ja avunantosopimus edellynää siis, että
sodanuhkatapauksessa Itämeren alueella Suomen
puolustuksen ollessa heil«ko tai olematon, Suomi
voi muodostua houkuttelevaksi ,ja helpoksi hyök-
käystieksi Neuvostoliiton Iuoteisrajan alueita,,ku-
ten esim. Leningradin aluetta vastaan. Juuri tämän
estämiseksi on sopimus solmittu. Se saorastaan ael'
ooittaa meitä paolastafiaan omaa aheltarnrne. Sopi-
muksessa sanotaan nimenomaan, että Suomen
alteen koshemattomuud^en paolutu on ensisiiaitesti
ilsenäten Stomen oma asia. Ellemme siihen ajoissa
valmistaudu, täytetään tämä sotilaallinen tyhjiö puo-
lelta tai toiselta. Ja varmaankin Neuvostoliitto,
kuten nootista voitiin päätellä, 'hyvissä ajoin tah-
too pitää huolen evunannostaan. Miten mahdolliset
sotapuolet suhtautuvat Suomen alueen sotilaalli-
seen käyttöön, riippuu siis hyvi.n merkittävällä ta-
valla meistä itsestämme, siis omasta puolustustah-
dostamme. Mitä vahvemmat olemme, sitä suurem-
mat ovat mahdollisuudet puolueettomuutemme kes-
tävyydelle ja rauhan säilymiselle alueellamme.

Tosin on olemassa selvä ristiriita rauhansopimuk-
sen ja avunantosopimuksen välillä, koska edellinen
rajoittaa tuntuvasti aseistuksen laatua ,1a palioutta
sekä miehistön lukumäärää ja välillisesti myös kou-
lutusajan,pituutta. Jälkimmäinen puolestaan nimen-
omaan velvoittaa kaikin käytettävissämme olevin
voimin puolustamaan alueemme koskemattomuutta.
Mutta ,kuten jo aikaisemmin on mainittu, tällä
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ristiriitaisuudella toistaiseksi tuskin on ollut käytän-
nöllistä merkitystä,,koska edes rauhansopimuksen
sallirnaa, ny'kyajan vaatimuksia vastaavia r.äline-
mad,raa ei ole puolustuslaito,ksellemme hankittu.
Itsenäisyystahtoa meillä varmaankin on riittävästi,
mutta se yksin ei riitä, lisäksi tarvitaan myös lu-
jaa puolustustahtoa ja siihen liittyviä aineellisia
uhrauksia.

Ainakin rauhansopimuksen mukainen enimmiils-
mäårä, joka samalla oo paolrcettonzr/atefimae ruoiail
iiårimmäinen uähimxtiiitniiårä, olisi toki hankittava
paljon nopeammin kuin tähänastisilla ohjelmilla on
saatu aikaan tai suunniteltu hankittavaksi. Puo-
lustusmahdollisuuksiemme kehittämisessä edes tä-
hän asteeseen lii,kumme täysin laillisissa ja sopi-
muksen edellyttämissä 

- itse asiassa topimuksen ael-
uoittamissa puitteissa. Sopimuskumppanin taholta
saattaisivat sotilaalliset neuvottelut lähinnä sisältää
nykyvaiheessa huomautu:ksia ja muistutu:ksia teke-
mättä,jättämisistämme ja laiminlyönneistämme. Ja
huonostihan olisimme hoitaneet asiamme, jos jo
sodanuhkan aikana olisimme pakotetut myöntä-
mään, että olemme laiminlyöneet puolustuksemme
kehittämisen ja sen johdosta pakotetut pyytämään
apua naapuriltamme.

Kun edes tämä vähimmäistavoite on saavutettu,
on ul,kopolitii,kkamme johdon ja valtiomiestemme
asiana neuvotella rauhansopimuksen rajoitusten
poistamisesta ja parempien edellytysten luomisesta
niiden velvoitusten täyttämiseksi, jotka ystävyys-
ja avunantosopimus meidän omille puolustusvoi-

millemme asettaa. Meillä itsellänme on byuät mah-
dollituudet suoriutua yksin omien rajojemrne uartioi-
tttisesta ja puolustatt)sesta, kunhan tain pidärnnte
paolurtuAsettne hunnot-ra. Meidän tuleekin sii-
hen pyrkiä, sillä niin pian 'kuin vieraan vallan hal-
tuun uskotaan jokin tai .loitakin tukikohtia, sillä
hetkellä on puolueettomuusasemamme menetetty,
varsinkin jos se tapahtuu ennen vihollisuuksien
alkamista. Jos todella on levottomuutta sen joh-
dosta, että länsi voisi saada jalansijaa joissakin koh-
dissa läntisillä tai pohjoisilla raja-alueillamme, olisi
tarkoitu,ksenmukaista ensimmäiseksi poistaa aina-
kin ne haitalliset tekijät, jotka ovat esteenä oman
puolustuskapasiteettimme kehittämis€lle ja puo-
Iueettoman asemamme lujittamiselle. Sehän tapah-
tuisi vain keskinäisten luottamurksellisten suhteiden
ja tasa-arvoisuuden lujittamiseksi, joista monissa
juhlapuheissa ja virallisten valtiovierailujen yhtey-
dessä on puhuttu ,ja vakuutettu.

Ei tarvitse olla mitään epäilystä siitä, etteivät
taloudelliset mahdollisuutemme riittäisi puolustuk-
semme asialliseen kuntoon saattamiseen. Kyllä ne
riittävät, kun vain on hyvää tahtoa, puolustustah-
toa. Tämän seikan valaisemiseksi esitettäköön muu-
tamia numeroita. Ennen sotia olivat puolustus-
menot meillä 1)-t8 /o va"ltion tulo- ja meno-
arvion kokonaismäärästä. Ensimmäisinä vuosina so-
tien jälkeen ne olivat vain 2-1 /o ja viime vuo-
sina noin 4-6 %.Tuskinpa missään muussa itse-
näisessä valtakunnassa ns. puolustusrasitus on ollut
niin vähäinen kuin meillä sotien jälkeen. Sveitsissä

t
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ja Ruotsissa, tunnetusti lujan puolueettomuuden
kannalla pysyvissä maissa, tämä rasitus on viime
vuosina ollut 15-20 /o menoarviosta. Mutta nii-
den puolustuslaitoksethan or.at ajan tasalla ja malli-
kelpoisessa kunnossa, sillä nämä maat ymmärtävät,
että aseetonta puolueettomuutta ei ole oiemassa,
vaan todellista puolueettomuutta on vartioitava riit-
tävin asein. Kansantulostarnme on puolustusrasitus
ollut meillri vain 2 /o - ehkn alhaisin koko maa-
ilmassa - kun 3 /o rasitus noin 10 viime vuoden
kuluessa olisi saattanut maanpuolustuksen perus-
hankinnat melkoisen hyr'älle kannalle. Ja sittenkin
olisi puolustusrasitus muihin maihin verrattuna ol-
lut minimirajalla (muissa maissa 3-14 /o, Ruot-
sissa 5,1 /o).

Monissa viime vuosien itsenäisyyspäivien ja muis-
sa valtakunnallisissa puheissa on teroitettu kansan
mieleen, että tulee olla luja itsenäisyystahto. Se

on aivan oikein, mutta valitettavasti se tässä ko-
vassa, pahassa ja valtapynkimysten leimaamassa maa-
ilmassa ei yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan lu]'aa
puolustustahtoa ja uhrimieltä maanpuolustuksen
välttämättömiin tarpeisiin. Äskettäin oli eräässä hy-
vin arvovaltaisessa, uudessa aikakauslehdessä luet-
tavana seuraavanlainen mieteknä: Menneinä vuosi-
kymmeninä paljon kulutettu Snellmanin sanonta
'aseeton ,kansa on kelvoton' osuu paremmin ny-
kyisessä maailmanvaiheessa asian ytimeen, jos se

korjataan muotoon:'ulkopoliittisesti valistumaton
kansa on kelvoton'. Tämä ei tunnu oikein va-
kuuttavalta, sillä tarvitaan sekä oikeata ulkopoli-
tiikkaa, jonrka noudattamisessa,kansamme on omak-
sunut yhteisen ,ja yhtenäisen linjan, että myös puo-
lustusvälineillä varustettua kansaa. Parhaimmalla-
kin tavalla hoidettu ulkopolitiikka tarvitsee vaikei-
na aikoina välineekseen aseistetun kansan voimaa

- täyttääkseen velvollisuuksilleen uskollisena ulko-
poliittiset sitoumuksensa.

Nootti on rneille vakava huomautus vakavista
asioista. Ja tyydytyksellä todettakoon, että se on
viime kuu,kausien kuluessa herättänyt suurempaa
kiinnostusta maanpuolustusta kohtaan ja saanut ai-
kaan suoranaisia toimenpiteitä sen kohentamiseksi
suurempaa valmiutta kohti. Ylimääräisessä meno-
arviossamme on Neuvostoliiton myöntämä 12
mrd:n markan arvoinen ruplaluotto budjetoitu ja
hyväksytty käytettäväksi puolustuksen perushankin-
toihin. Sen vaikutus ei varmaankaan ole aivan vä-
häinen. Valtiovalta on toimeenpannut useita to-
taalisen maanpuolustuksen kursseja ylimmille vir-
kamiehille ja johtavassa asemassa oleville yhteis-
kunnan toimihenkilöille. On toimeenpantu valta-
kunnallisia maanpuolustuspäiviä, hen,kisen maan-
puolustuksen perusteita on selvitetty valtion viral-
lisen elimen toimesta. Ja päätteeksi mainittakoon
Tasavallan presidentin vuoden vaihteessa pitämässä
puheessa esitetty lupaus ja arvonanto puolustus-
voimillemme: "Valtiovalta on täysin tietoi:en puo-
lustusvoimiamme tälläkin hetkellä rasittavista puut-
teista ja se tulee yhteisymmärryksessä puolustus-
voimain johdon kanssa jatkuvasti poonistelemaan
näiden puutteiden lieventämiseksi ja poistamiseksi.

- Valtiovalta ei tunne pienintäkään epäilystä siitä,
etteivähkö puolustusvoimamme kaikissa olosuhteissa
tulisi täyttämään niille annetut tehtävät."
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Suomoloisio soopumosso Söömöiör-
ven ronnollo olevoon Jessoil.oon

OLTUAÅN Suojärven seudun ja Hyrsylän mutkan
valtaushyökkäyksessä elokuun 19-21. päivinä 1941
suunnattiin L1.D:n joukot Sotjärven-Säämäjärven
kannasta kohden liittyäkseen Karjalan armeijan jat-
kuviin sotatoimiin. Näistä joukoista aloitti JR 50
etenemisen Säämäjärven etelärannikolla olevan lu-
kuisten kylien täyttämän kapeikkomaaston kautta
25.8. aamulla itään päin.

Vi,hollinen teki sitkeää vastarintaa tukenaan pans-
sarivaunuja ja tuotti hyökkääjille tappioita. Kiivai-
den taistelujen jäl,keen vallattiin kuitenkin jo sa-
mana päivänä Kurmoilan ja Jessoilan kylät. Seu-
ralvana päivänä tuli hyökkäyksen jatkua samaan
suuntaan,

JouLkoiltamme vaati tämä menestyksen tie voitosta
voittoon ankarat uhrinsa. Tämän vuoksi esitetään
seuraavassa eräitä tuon hetkeo muistoja koruttomin
sanoin kerrottuna. 

:r

Kello oli muutamaa minuuttia vaille 8 (26.8.41).
Istuin luutnantti Masalan rkanssa Jessoilan pelto-
aukeaman laidassa. Odotimme H-hetkeä, joka oli
tasan rkello 8. Jostain tulla surahti silloin harha-
luoti väliimme maahan, kenties kimmokkeena, kos-
ka se ei jaksanut painua maan sisään, vaan jäi hei-
nikon päälle. Luutnantti Masala otti kiväärinluodin
käteensä ja pyöritellessään sitä sormiensa välissä
sanoi irkäänkuin itsekseen:

- Pieni olet ja nätti kapine, mutta paha pure-
maan, kuinkahan moni meistä tänäänkin saa teh-
dä tuttavuutta kanssasi liian läheisesti.

Kello tuli 8 ja lähdimme hyökkäykseen. Komp-
paniamme, 7./l\/IR 50, otti 9. komppanialta ase-

m^t )a jabkoi hyökkäystä Säämäjärven eteläpäässä
oleville kurkkuloille. Kun olimme edenneet noin
sata metriä, komppanianpäällikkömme, luutnantti
Yrjö Kaksonen, jonka taistelulähettialiupseeri olin,
huomasi, että luutnantti Masalaan osui. Hän juo,k-
si samassa Masalan luokse ja minä perdssä. Kak-
sonen käänsi Masalaa, joka oli suislunut suulleen
maahan. Näimme heti, ettei ollut enää mitään
tehtävissä. Luoti oli osunut keskelle otsaa. Näin
oli siis yllättävän pian tullut tuo luodin paha pu-
rema aavistajalleen.

Kaksonen otti lakin päästään, ja niin tein minä-
kin. Muutaman sekunnin kestänyt kunnianteko ja
viimeinen tervehdys pidetylle joukkueenjohtajalle,

,ja sitä tulisemmin taas eteenpäin.
Pienen hetken perästä tuli tieto, että vänrikki

Niskanen oli haavoittunut. Pääsimme kukrkulan
laelle, ja luutnantti Yrjö Kaksonen nousi hiekka-
haudasta, jossa olimme hiukan hengähtäneet, hau-
dan penkalle tähystämään. Silloin kiväärin luoti
nasahti hänen lonkkansa läpi. Hän putosi sotamies
Eino Sarnilan ja allekirjoittaneen syliin.

Edellisenä päivänä Kurmoilan kylän valtaukses-
sa olivat haavoittuneet myös vänrikki Vir'kki, yli-
kersantti Åntto Laitinen ja lääkintäkersantti Col-
Iiander, joten nyt olivat rkairkki komppaniamme up-
seerit ja melkein kaikki aliupseeritkin poissa pe-
listä. Ylikersantti Nissinen, kersantti Kauko Hovi-
salmi ja muuan kersantti, jonka nimeä en enää
muista, olivat vielä j'dljellä. Hyökrkäyksemme py-
sähtyi siihen, j^ S.komppania tuli jatkamaan siitä
eteenpäin.

Kun vähän myöhemmin jatkoimme toimintaa
saavutetuista asemista itärr päin, kohtasimme vi-
hollisen jättämiä tarkka-ampujia vastapäisellä kuk-
kulalla. Nämä arnpuivat vielä edelllmainittujen Ii-
säksi jourkostamme vänrikki Laitisen, alikersantti
Laitisen ,ja alikersantti Variksen sekä kahdeksan
muuta miestä.

Syyskuun alkuun mennessä olivat 11.D:n jou-
kot, joihin JR 50 kuului, valrlanneet koko Sotjär-
ven-Säämäjärven kannaksen ja kaikki Säämäjän.en
etelärannikon J<yläalueet.

I
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Syriöisien mooseutuien kylilläkin ruorti-
vot vihollisen ilmopommitukset tuhoioon

EEY A LEHTOP ÄÄ

- Meillä oli tänään täällä pappilassa ko,kous,
jossa jokaisel,le kylälle valittiin luottamus,henrkilö.
Teidät on 'r,alittu kylällenne. Tämän henkilön teh-
td'vd,nd, on viedä rintamalla kaatuneen tai sotasai-
raalassa rkuolleen heokilön omaisille tieto suru-
sanomasta.

Kuunnollessaan kirl«koherran selitystä Leena rau-
hoittuu ja lupaa vastaanottaa tehtävän.

Leenan mieleen tulevat oma mies ja muut toista
sataa oman kylän rintamal'la olevaa miestä, joiden
mu,kana on puoJikymmentä naistakin. Jokaiselle
heistä oli Leena aivan äsken, ,kylän ahrkerien naisten
avustamana, lähettänyt paketit sinne jonnekin. Lee-
na istahtaa sohvan nurkalle, ja harras rurkous ko-
ho;ra hänen sydämestään: Rakas Taivaan Isä, var-
jele poikiamme.

Leenalla on seuraal'a päivä lomaa koulutyöstä,
jota hän ,kotinsa vieressä olevalla koululla suorittaa.
Kotona on kauppaliike, jota hän miehensä rinta-
malle mentyä rnyös hoitaa. Onhan kuitenkin apu-

.J

Tuhonnet ohkerot noiskädet uu-
rosiivot kotirintomollo vorustei-
den honkkimiseksi ioisteleville
joukoille

Vuorokouden kuvo
kotirintomolto

ON ankara pakkanen ja vthva lumipeite täytt'dä
tienoot. Maantien kalsea pinta narskalitelee Låena-
opettajan palatessa maiboreissulta. On pimeää, ei,kä
valonpilkahdusta näy missään. Leenan-askeleet hi-
dastuvat, ja ajatukset kiertelevät nyky,hetrken asiois-
sa, sotatalven tapahtumissa. Hän, kuten monet tu-
hannet muut äidit, oli jäänyt lasten ja rkodin sekä
rintamamiehen kotitehtävien huoltajaksi. Kummat
tunteet askarruttavat mieltä, .mutta ne eivät ole
pelkoa, sillä kotirintama on vahva. Se uskoo ja
tekee työtä. Suomen nainen ei lannistu. Maitotalon
herttainen emäntäkin sanoi hänelle, ettei meillä
mitään hätää ole, kun Jumala on puolellamme.
Leena tuli ,kotiin.

- Äiti, kuule! Sinua pyydettiin soittamaan kirk-
koherranvirastoon heti, sanoi pilaku Juhani äi-
dil,leen.

- Kirkkoherraovirastoon I kertaa Leena salaten
säikähdystään lapsilta. Hän soittaa heti. Kirkko-
herran ystävällinen ääni kuuluu:
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lainen myymälässä ja lapsenlik,ka kotona. Ensi
yönä hänen on määrä lähteä kaupunkimatkalle
tukkuliikkeisiin tavaran ostoon tai oirkeammin pyyn-
töreissulle, jos jotain oi,keaa tavataa sieltä annet-
taisiin. Oli pa,kko rahallakin kerjätä.

Kelio 2 seudussa yöIIä Leena mennä taapertaa
rautatieasemaa rkohden. On kylma ja pimeä pak-
kasyö ja matl<aa 7 ,kilometriä. Hän kutrkee alku-
matkan halki kylän, mutta kääntyy si,tten poik,ki-
tielle, joka menee laajan niittyau,kion läpi. Siinä
on joen yli johtava komea silta, joka osoittaa tietä
kulkijalle. Kirkon&ylä näkyy noin 3 kilometin
päässä, mutta mikä ihmeellisiotä - valaistuna!
Monessa rakennuksessa näkyy il«kunoista valoja
keskellä yötä ja sota-ajan määräysten vastaisesti. Hän
ihmettelee, mutta pysähtyy äkkiä. Kuuluu jotain
ääntä. Hän katselee eteen ja taaikse. En näy ristin-
sielua. Kuuluu todella jotain hurinaa. Voi, -len,to,koneita! Ne tulevat ,pohjoisesta ja tuntuvat
lentävän tien suunnassa. Varmaan vihollisen ko-
neita. Mihin suojaudun?

Nopeasti Leena hyppää tien ohessa olevaan ojaan
ja kaivaa syvennyksen lumeen. Hän painautuu sii-
hen ja vetäisee lunta suojakseen.

Koneen ääni tuntuu vahvistuvan. Se kiitää piilo-
paikan ohi. Tuleeko toinen? Hän odottaa hiljaa.
Lentokooeen hurina vairnenee. Kun Leena nostaa
päätään, kier,tää juuri kol'me konetta kaaressa kir-
konkylää. Ensimmäinen kone ohittaa pappilan, jon-
ka pyöreästä pääiktkunasta näkyvät selvästi valot.
Toinen kone menee vähän sivummalta pimeän
kirkon yläpuolitse. Kolmas on jo matkansa tehnyt
ja kääntyy kohti läntistä ilmansuuntaa, ionne toi-
setkin katoavat. Leena katselee ä'llistyneenä kirkon-
kylää, joka elää entisessä rauhassaan. Kuka siellä
tiennee, että tähtimer,kkiset lentokoneet juuri liik-
kuivat kylän yllä talvisessa pakrkasyössä.

Nyt Leena nousee piilopai,kastaan ja,lat kylm?istä
jäykkinä ja nilkat tunnottomina. Hän ,hieroo nilk-
kojaan, saa lumet pois rkengistd,h ':.a ai,koo jatkaa
matkaansa. Mutta samassa Leena huomaa, että jo
1) minuutin perästä lähtee asemalta juna, eikä hän
ehdi siihen enää. Hän kääntyy takaisin kotiinsa.

Suoritettuaan paluumatkan melkein juoksujalkaa
onkin ihanaa päästä lämpöiseen kotiio ja lasten
luo. Mutla aamuaskareihin on noustava taas var-
hain. MyymälZikin pitäa olla kunnossa. Puhelimella
on tilattava tavaraa ja tyydyttävä siihen, mitä anne-
taan. Päivällä Leena liirnaa lastensa kanssa ostos-
kuponkeja kartongille. Siirtolaisia käy kysymässä
vaate- ja kenrkäavustuksia. Illalla on työseuran om-
peluilta, jossa kehrätään lan,kaa,ja kudotaan sukkia.
Iapasia, päähineitä,ja polvensuojia rintamamiehille.

Vähän y,li kello 16 puhelin kilahtaa, ja Leena
menee vastaamaan. Koska soitto on kirkil<oherran-
virastosta,'hän säikähtää.

- Hyvää päivää, kuuluu kinkkoherran vakava
ääni. Nyt minun täytyy opettajalle ilmoittaa en-
simmäinen suruviesti, joka Teidän pitäisi heti il-
moittaa omaisille.

- Sen teen, on Leenan vastau§. Kuulruaan ni-
men asia on hänelle selvä. Kilkkohema sanoo sa-
nottavansa ja puhelu lo,ppuu.

Väsähtäneenä ja mietteissään istuutuu Leena ,tuo-
lille. Maitotalon Jaal}<ko, hänen entinen oppilaansa,

siis kaatunut Kannaksella saaden sankarikuoleman.
Hän oli hyvänluontoinen ja rehellinen nuori poika.

Leena lähtee vihdoin maitotaloon.

- Mitä sanonkaan perillä ? - Hän pysähtyy.
Tehtävä on Leenalle vaikea. Hän ikävelee hiljalleen
ja 'tulee talon portaiden eteen. Ovi aukeaa. Talon-
tyttäriä tu,lee ulos. Leena astuu tupaan.

- Hyviä iltaa, sanoo hän.

- Opettajahan sieltä tulee. Iltaa, iltaa, kuuluu
emännän hyväntahtoinen ääni. Tänne peremmälle
istumaan. Mitä sinne kaupunkiin kuuluu ? - Leena
kertoo viirneöisen matkansa asemalle ja myöhästy-
misensä junasta.

Lentokoneiden hyökätessö oli pommisuoion puut-
teesso heitiöydyttävä lumihonkeen toi mooston suoioon

Isäntä istuu hiljaisena penki,llä. Hän kääntyy
opettajaan päin ja sanoo,kuulleensa, että viime yönä
on vi,hollisen kone heittänyt naapuripitäjiän pom-
mej,a. Kirtkonky,län kansakoululla oli osuout opet-
tajan keittiöön ja opettaja oli saanut surmansa.

- Sota on kamalaa, tuli tahtomattaan hänen
huuliltaan. - Silloin avautui ulko-ovi ja naapurin
isäntä astui sisälle.

- Hyvää iltaa, ja terveisiä kirko,lta, sanoo hän.

- Mitä kirkolle kuuluu, kysyy talon isäntä.

- Kyllähän sinne aina jotain kuuluu. Uusi hei-
nien luovutus tulee, samoin lihaa on luovutettava
puolet entisestä määrästään. Kuulin siellä sellais-
takin, että pappi ei enää ehdi kaatuneitten kuolin-
sanaa koteihin viemään, vaao on määräbty eri ky-
lille henkilöt, joil,le pappi ilmoittaa ja he vievät
sanan omaisi'lle. Minulle kerrottiin, että opettaja
on ,rneidän kylälle rnäärätty tähän tehtävään. Onko
niin ?

Kailkki lkääntävät katseensa Leenaan. Leena tunsi
olonsa hyvin vaikeaksi.

- Kyllä on niin, kuulu,i Leenan vastaus.

- No, ei kai violä ole tarvinnut suruviestiä
viedä? naapurin isäntä jatkaa.

Nyt Leena punastuu, katse harhailee tuvan lattia-
lautoja silmäillen. Sil,loin emäntä kävelee opettajan
luo kysyen:

- Tuliko opettaja meille tuomaan sanaa? Leeoa
nostaa katseensa ja kohottaa'kätensä emännän olka-
päälle sanoen:

- Jumala antakoon Teille ja koko perheel'le
voimia kai,ken ,kestämään. Jaaktko ei enää taistele

- hänellä on rauha.
Leena tunsi ilsensä murtuneeksi. Hän kääntyi

ja meni hiljaa ulos.

t'
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REIl{O KALERYO

KENRAÅLI OESCH oli jo alunperin todennut
jou,kkojensa riittiimättömyyden näin vakavan hyök-
,käyksen torjumisessa. Hän oli vaatinut niitä lisää
ja saanutkin Pääma,jalta joitakin lupaurksia. Toi-
vottiin hartaasti, että vahvennurkset ehtisivät perille
ajoissa.

Tällä välin järjestettiin komentosuhteet Shemens-
kissä uudelleen, Puolustusta jäi johtamaan JR 61:n
komentaja, everstiluutnan,tti N. Roos, kun taas
hyökkäystä varten muodostettavia taisteluosastoja
ko,mentaisi eversti G. Snellman, apulaisenaan ma-
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juri A. Ra.jas VI ÅKE:sta. - Pimeyden suojassa
L9.4. ilLalla alkoivat hyökkäysjoukot siirtyä ryhmi-
tysalueirlleen.

Äärirmmäisenä oikealla, Shemenskin huoltotien
vamessa oli everstiluutnantti M. von Schrowen ko-
mennossa Taisteluosasto Schrowe, joka käsitti I/JR
2):n, Jcompp./IIlJR 23:n, kornpp./JR 6L:o ja
Sissios./17.D:n. Sen tuli hyökätä painopiste oikealla
lähimpänä tavoitteena Aukijärven länsiranta ja sen
luoteispuolella oleva maasto. Vihollisen huoltoyh-
teyksien häiritsemistä varten oli taisteluosastoon
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liitetty pai,kailiset olosuhteet paremmin tunteva JR
61:n komppania.

Everstiluutnantti S. V. Suden komentama Tais-
teluosasto Susi ryhmittyi Pääjärven etelänpuoliseen
maastoon. Siihen kuuluivat I/JR 22, III/JR ,0,
Kev.Os. 4, lI/JR 23 (p.komppania), 35.Kss.K ja
joukkue 17.D:n Pion.P:sta. Tämän taisteluosaston
tuli hyökätä painopiste vasemmalla kaakkoon, en-
simmäisenä tavoitteeoa Aukijärven ja sen itäpuo-
lella olevan suon välinen kannas. Aukijärven poh-
jois- ja Iuoteispuolella olevat vihollisvoimat oli
niinikään tuhottava.

Pääjärven ja Rantajärven välisellä kannaksella
oli ,kapteeni V. Javanaisen johdossa Taisteluosasto
Javanainen: Kev.Os. 19, IskuK/VI AK ja Sissios./
5.D. Se hyökÅ.äisi etelää kohden ja pyrkisi yhteyteen
Taisteluosasto Suden kanssa.

Hyökkäysryhmityksen vaserunan siiven muodosti
kapteeni V. Lounilan Taisteluosasto Lounila ryh-
mitettynä Ranta.iärven lounaispuolelle Ostaan joh-
tavan maantien varteen. Taisteluosastoon kuuluivat
Pdd,ma,jan,kenraali Oeschin käyttöön asettamat JP 4ja panssarivaunukomppania. Ne oli kuljetettu
Äänislinnasta Syvärille vastahyökkäystä varten. Nii-
den oli vallattava Pajarinmäki ja Rapovanmäki sekä
avattava Ostan tie. Vahvoja taistelupartioita oli
tämän lisäksi suunnattava etelään Sakspuroa kohti.

Tykistöä oli hyökkäysjoukkojen käyttöön keski-
tetty yhteensä ,kaksi kevyttä ja seitsemän raskasta
patteria. Kaistan leveyden takia suoritettiin tuli-
valmistelu eri taisteluosastojen alueilla toisistaan
eroavina kelloaikoina, ja tästä taas oli seurauksena,
ettei lii,kk'eellelähtö tapahtunut kairkkialla saman-
aikaisesti.

Vastahyii,kkäyksen aloitti Taisteluosasto Lounila.
Sen eteneminen alkoi 20.4. kello 4. Yksi jdäkåri-
komppania ja panssarir.aunu,jourkkue valtasivat kuin
ohimennen vahvasti miehitetyn Pajarinmäen sillä
r'älin kun päävoimat jatkoivat Rapovanmäkeä koh-
den. Huolimatta avoimesta maastosta, jota tiheä
vihollistuli pvvhki je huolimatta kolmen panssrri-
vaunun menerrksestä kapteeni Lounilan vastusta-
maton hyökkäys jarkui. Se rai§asi rieltään kaikki
esteet, saavutti Rapovanmäen jo kello 6 ja iltapäi-
r'ällä kohdattiin 11.D:n jou-kor Salmi.jän-en länsi-
puolella. Tähän asti katkenneena ollut maantie-

I 7.D:n vostohyökköys Shemenskissö 20-21.4.42

yhteys 17.D:n ja 1l.D:n väli,llä oli täten aukaistu.
Rapovanmäen valtaurksen jälkeen oli yksi jädka.ri-

,komppania lähetetty eteläiin, jossa se ko,htasi enä
heikkoa vastarintaa. Taisteluosasto Lounilan pää-
osat rkäyttivät iltapäivän maantien lähiympäristön
puhdistamiseen.

Kello 4.15 lähti liikkeelle Taisteluosasto Schrowe.
Sen hyökkäys kohtasi vain suhteellisen heikkoa
vastusta, ja tavoite saavutettiin yllättävän nopeasti.

Jo rkello 5 oli Taisteluosaston oikea siipi Åuki,järven
Iänsirannalla. - Molemmat siipiryhmitykset olivat
aloittaneet lastahyökkäy'ksen erinomaisen lupaavasti.

Taisteluosasto Javanaisen piti lähteä etenemään
heti, kun kapteeni Lounilan hyökkäys ohittaisi Pää-
jän'en 

- Rantajän'en ,kannaksen. Tiimä tapahtui
kello 4.10, ja Taisteluosaston hyökkäys alkoi. Vasta-
rinta oli alusta alkaen tavattoman lujaa ei,kä vielä
kello 9 mennessä oltu pä?isly ,pitkäl,lekään, tkun
venäläisten voimakas vastaisku heitti osaston takai-
sin lähtöasemii.nsa. Päivän aikana osasto ei enää
uudelleen päässyt'kään liirkkeel,le.

Viimeisenä lähti liirkkeelle Taisteluosasto Susi.
Se tapahtui rkello 4.50. Sekin rkohtasi odottamatto-
man lujaa vastarintaa, jonka murtamiseksi käytet-
tiin varsin runsaasti tykistöä. Sitten'kään ei toivot-
tua tulosta saavutettu. Vihollinen piti kynsin ham-
pain tkiinni Aukijärven luoteispuoleisesta maastosta
ja rkaatui mieluummin pairkoilleen kuin väisryi. Lo-
pulta everstiluutnantti Susi tyytyi motittamaan nuo
siukeät vihollisvoimat j^ yritti sen tapahduttua jat-
kaa etenemistään edelleen. Mutta vieläkään ei onni
Taisteluosastoa suosinut. Kiivas tuli ja voimakkaat
vastaiskut jarruttivat etenemistä niin, että kel,lo oli
14.30, kun vihdoin päiistiin Åukijärven koillis-
päähän. - Siihen oli ,katkerin mielin pakko yön
ajaksi pysähtyä.

Kirieet posliin ennen hyökköyksen olkr.lo Pertiörvellö
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Hyökköys köynnissä Bulolevon-Pertiörven tielle, jonko vorrello olevclle kukkulolle vihollinen on pureutunul

Vielä illan jo alkaessa hämärtyä suoritettiin taal<se
jätettyyn mottiin puoli tuntia kestänyt tulivalmis-
telu, jonka paatyttyä se yritettiin vallata. Konetuli-
aseiden ,kiih,keä tuli heitti hyökkääjät takaisin eikä
selustaa ennen yön tuloa saatu puhdistetuksi.

Ko.ko huhtikuun 20. päivän ajan oli vihollisen
lentotoiminta ollut tavanomaista vi,lrkrkaampaa. Pie-
ninä ,muodostelmina, mutta tuhka tiheään esiinty-
neet hävittäjät olivat ja[kuvasti ,tryökkäävien jouk-
kojen ja niiden selustaeli,mien kimpussa.

Pi,meys ,kattoi taas kerran taistelukentän. Väsy-
neet ioulkot,kaivautuivat lumikuoppiinsa ja yri,ttivät
levähtää edes tuokion verran. Tiedettiin, että \'esta-
hyökkäystä jatkettaisiin ,kohta, kun päir'ä r'alkenisi.

Huhtikuun 21. päir'ä toi lopultakin mukanaan
ratliaisun.

Tykistövalrnistelun j älkeen hyökkiisi Taisteluosas-
to Susi uudelleen rnottia vastaan ja rkukisti sen
kiivaasta vastarinnasta huolimatta. Tälläkään kertaa
ei vastustaja väistynyt, suurin osa JR 536:sta ja
osia JR 363:sta tuhottiin ,pai,koilleen. Kaatuneita
laskettiin toista tuhatta, joukossa mm. JR 536:n
komentaja ja vankeja otettiin 1.95.

Kohta ,kun motti oli aamupäivän kuluessa selvi-
tetty, lähti IIIIJR 50 etenemään pistettä 129,6
kohden Sakspurol,le. Taisteluitta se saapui perille
illan alkaessa hdmdrtdd. l/JR 22 suunnattiin niin
ikään Salspurolle, mutta rnuita Osasto Suden ja
Osasto Schrowen jou:kkoja alettiin iltapäivän ku-
luessa koota. Eversti Snellman näet katsoi, että

JR )36:n tuho oli ratkaissut taistelun.
Vasemmalla siivel,lään olleen Kev.Os. 4:n oli

everstiluutnantti Susi heti aamulla heittänyt Tais-
teluosasto Javanaista vastassa olevan vihollisen si-
vustaan. Hyökkäys löi venäläiset täydellisesti ha-
jalLe, ja Kev.Os. 19 pääsi vihdoin liirkrkeelle. Edetes-
sään se te,ki rkohtaldkkaan suunnistusvirheen. Tämä
johti osaston omaan miinakenttään .ja 11.D:n jouk-
ko,jen tuleen. Vähäisin menetyksin saatiin kevyt
osasto sentään irroi,tetuksi ja siirretyksi Sakspurolle.

Kun Taisteluosasto Lounila oli 20.4. saanut
Bulajevan-Pertjärven tien lähimaaston haravoiduk-
si, sekin käännettiin pääosin etelää kohden sitten,
kun panssarivaunukomppania oli palautettu takaisin
Syr,ärin 'kaupunrkiin. Vihoilista ei JP 4 enää tavan-
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nut, koko Kortejärven etelänpuolinen korpialue oli
tyystin vapaa venäläisistä.

Pertjärven-sfremenskil rkatkera taistelu oli päät-
tynyt. Venäläisten suurisuuntaisesti valmisteltu ja
L1.4. aloitettu keväthyökkäys Syvärin rintaman
murskaamiserksi oli johtanut perinpohjaiseen epä-
onnistumiseen. Suomalaisten jou'kkojen suorittaman
työn suuruutta .jäi taistelukentille osoittamaan Sak-
san Päämajan i,lmoi,tuksen mukaan lähemmäs 14.000
kaatunufta. Suomalaiset eivät sen'tään lastkelmissaan
näin rkorkeaan lukuun tulleet, he arvioivat vastus-
tajan menetykset varovaisesti noin 10.000 mieheksi
kaatuneina.

Menetyksittä eir,ät rnei,käläisebliään selvinneet.
Riveistä oli poistunuttkai,kkiaan 2.165 miestä, heistä
440 ikuisiksi ajoiksi. Mutta Syvärin rin,tama o,li
edelleen murtumaton. Se oli valmiina vastaanotta-
maaa ja kestämään uusia iskuja.

Pertjärven-Shemenskin kaksoistaistelun ai,kana
sulkeutui myös tuo huolestumista herättynyt aukko
VI AK:n ja V AK:n välillä. Taistelujen päätyttyä
oli rintama täälliiJ<in yhtenäinen.
Kenraali Oeschin - sekä hänen alijohtajiensa, ken-

raalien Bliokin rja Mäkisen - 
joukkojen todellakin

rneflkittävää voitonsaavutusta hidasti tuntuvasti se,
että vanhernpien ikäluokkien kotiuttamista jatket-
tiin aina taistelujen aattopäivään saakka. Siviiliin siir-
retyt kuusi pataljoonaa olisivat olleet kipedsti tar-
peen Syvärillä, kun venäläisten ,keväthyö,kkäys alkoi.
Osittain sentään niiden mukana menetyn taistelu-
voiman korvasivat Päd,mapn kenraali Oeschille anta-
mat vahvennukset, JP 4 ja panssarivaunukomppania.
Ne tulivat kuitenkin paikalle vasta taistelun niin
sanoakseni toisessa vaiheessa.

Rafkaisua viivytti ja sen murkana tilannetta kär-
jisti myös vaikea kelirirkko. Sekään ei sentään voi-
nut estää suomalaisten reservien päiisyä paikalle
silloin, kun taistelun ratkaisevin vaihe o,li edessä.

Ainakin yhden, mutta sitä ,kallisarvoisemman
opetuksen oli Pertjärven-Shemenskin kaksoistais-
telu suomalaiselle johdolle antanut: Korpi ei enää
ole venäläisil,le joukoille mikään este, sen läpi
voidaan edetä hyvinkin vahvoin voimin - myös
kelirikon airkana.
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KÄNSA TAISTELI -lehden n:osso
3 | 62 kertoi ev . luutno ntti Arv o Ojola
kirjoituksessoon "Yostoisku Yiipu-
rinvolleillo" kompponionso (6.1lRl)
puolustustoisteluisto Yiipurin kou-

Pungin itöreunan tukikohdisso tol-
yisodosso moaliskuun 1-13. pn
völisenö oikano. Seurooyosso jul-
koistoon kuvaus somolle komppo-
niolle somoisso toisteluisso olistet-
tuno olleen konekivöärijoukkueen
toiminnosto jönnittävänä moalis-
kuun 11. päivönä kk.ryhmän johta-
jon Antti Yintolan kertomono. Tä-
ten soomme töydentöviä yksityis-
kohtio tuon tärkeön rintomonosdn
silloisisto puolustul«sen edellytyk-
sistö jo sotiloittemme uhroutuvista
teoisto tolvisodan rotkoisevino
hetkinä.

ANTT' VINTOLA
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Ristimöen houiousmoon tukikohto

{

Päiv ö konekiv äöriomPujono
Viipurin valleillo

M aaliskuun alusta lähtien oli ,kiivas 'taistelu rie-
hunut Viipurin kaupungin itälaidassa olevissa puo-
lustustukikohdissa venäläisten tehdessä voimakkaan
tykistön ja osin panssarien tukemana rynnäkköjä
varsin,kin Maaskolan kunnalliskodista käsin rauta-
tien ja maantien suunnissa Ristimäen maastossa
olevia suomalaisten asenria vastaan.

Ristimäen hautausmaan seudu,lla olevia asemil
p'.rolusti luutnantti An.o Ojalan komppania (6.,/JR
7), jota oli vahvennettu r,änrik,ki Mauno Helpiön
konekir'äärijoukkueella. Hautausmaan kaakkois-
reunalla oli asemissa kersantti Lauri Tiuran
kk ampumasuuntana Kannaksentie ja sen itä-
kulmau,ksessa sementtivalimon raunioilla puolus-

turksessa jalkar'äkijoukkueen \.eman miehiä. Hau-
tausmaan Iänsirkulmauksessa oli tämän kertomuk-
sen kirjoittajan Antti Vintolan kk, jonka ampuma-
suunta oli kilpa-ajoradalle päin. Tämän kk-pes?irk-
keen vieressä sijaitsi luutnantti Esa Lahtisen kra-
naatinheittimien tulen j ohtopaikka.

Vihollisen hyökkäykset oli taistellen kerta ker-
ralta tor.iuttu, ja hautausmaan seudun asemat pi-
detty. Siten oli päästy maaliskuun 11. päivään, ja
taistelu yhä jatkui. Aamus,ta lähtien vihollinen koh-
disti ,komppanian asemiin mitä tuhoisimpia tykistö-
tulen keskityksiä, jotka muokkasivat ja mursivat
nurin kotko hautausmaan seudun hautoineen ja
muistomerkkeineen ja aiheuttivat paljon miehistö-
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tappioita. Samalla venäläiset näyttivät jälleen ryh-
mittyvän ja valmistautuvan yhä uusiintuvaan hyök-
käykseen.

Tulenjohtopaikal,laan oleva luutnantti Lahtinen
suuntasi tämäo vuoksi vihollisen ryhmissmaastoon
nasevia kranaatinheittimien tuli-iskuja. Valitetta-
vasti kranaatit olivat kuitenkin vähissä, sillä tuli-
asemösa ilmoitettiin niitä olevan lopulta jäljelln
vain 13,kpl. Lahtinen aikoi ensin säästää niirnä
viimeiseen hätään, rnutta kun kunnalliskodin alueel-
la vihollisen liikenne yhä vilkastui, hän suuntasi
sinne nuo viimeisetkin kranaatit. Tämän johdosta
Lahtinen, jolla täällä ei enää ollut mitän teke-
mistä, sanoi konekiväärinsä luona olevalle Vinto-
lalle:

- Nyt kranaatit loppuivat, .mutta jos naapurit
lähtevät hyiikkäåi,rnään, niin aseta kk kiviaidan pääl-
le, sillä muualta et voi ampua vihollisen tulosuun-
taan kunnalliskotiin päin. - Lahtinen olikin oi-
k:"tt",.. koska kk-pesäkkeeni oli aivan kiviaidan
vieressä j a sen ampumasuunta,kil,pa-aj oradalle päin.
Lähinnä olisi kunnalliskodin suuonan torjunta kuu-
lunut sementtivalirnon raunioilla oleville, mutta
meidän tietämättämme oli tämä turkikohta saanut
täysosuman, sen asemat tuhoutuneet ja tyhjennetty
suurten tappioiden vuoksi. Haavoittuneet oli viety
hautausmaan pohjoispäässä olevaan korsuun, koska
niitä ei päivän aikana voitu kuljettaa taakse.

Kesken kaiken vihollinen siirsi sitten 'keskityJ<-
sensä pois asemistamme, kranaattituli harveni ja
lakkasi kokonaan. Hiljaisuus oli niin poi,kkeuksel-
lista, että aloin nousta pesäkkeestä aikoen tähys-
tää vihol,lisen odotettuun hyökkäyssuuntaan. En-
nen kuin tätä ehdin ,tehdä, lensi kaksi miestä kivi-
aidan yli päälleni. Nämä olivat kersantti Tiura ja
hänen,rnukanaan vartiossa ollut sotamies Selin Tam-
pereelta.

- No, mikä tilanne, kysyin miehiltä.

- Kun nousin pesäl<keestäni katsoakseni sivul-
leni, silloin ne tulivat "rotanhännät" (pistimet)
suorana asemii'mme, ja siinä menetin niille vielä
konokivääriniJ<in, kertoi Tiura.

Tilanne oli siis varsin ,jätrky,ttävä. Korsu,llinen
haavoittuneita hoitamatta taaksepäin, yksi rkk me-
netetty, f,naasto hautausmaan edessä ruskeanaan lä-
hestyviä venäläisiä ja minunkin kk:ni sellaisessa
pesälckeessä, josta ei voinrrt ampua hyökkääjiä. Mis-
täänpäin ei vihollisia tulitettu.

Mutta silloin muistin Lahtisen neuvon. Syök-
syin,kkgesäkkeeseen. Paiskasin kaksi patruunalaa-
tikkoa sinnepäin, jonne aioin kk:.n asettaa uusiin
asemiin. Kiskaisin "varsinaisen" irti jalustasta ja
käskin sotamies Ertkki Marjamäen ,tuoda nopeasti
jalustan perdssä. Täten oli tkk tuossa tuokiossa kivi-
aidalla, ja Tilra al,koi ampua. Kun ensimmäinen
vyö oli ammuttu loppuun, sanoin Tiuralle:

- Lähde had<emaan Viipurista miehiä vasta-
iskuun, minä jatkan ampumista.

Tiura lähti, ja meitä jäi tähän turkikohtaan kolme
taistelrrkykyistä miestä, korpraali Olli Vuorenmaa
Tampereelta, sotamies Marjamäki Toijalasta sekä
tämän ;kirjoittaja. Heistä Vuorenmaa piti huolta
siitä, että patruunalaati,koita oli aina kiviaidan vie-
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ressä kk:n,luona ja valvoi aidan reunoja, ettei
meitä päästy sivultapäin keihiistämZän.

Tulitaistelu jatkui. Kk toimi häiriöittä, ja Marja-
mäki työnsi yhä uutta vyötä syöttäjään edellisen
mentyä läpi. Jäähdytysneste kiehui, ja höy-
ry nousi pakkasilmaan paljastaen selvdsti avutto-
man asemarnme. Ei ollut näkösuojaa enemmän kuin
tulisuojaakaan. Ampuma-ala sensijaan orli loistava.

Radioaseman,mäessä kaakossa päin oleva liikunta-
'kyvytön panssarivauntlkin heräsi ja alkoi ampua
meitä suoralla suuntar:,ksella. Ei ollut kuitenkaan
aikaa kunnioittaa tätäkään muuten niin pelättyä
asetta.

Takaa alkoi kuulua pakkasessa nirskahtelevaa,
kiivasta kävelyä. Kersantti Tiura sieltä harppoi pit-
kin askelin, ja perässään tuli muutamia miehiä.
Heitä ei ollut kovin monta, mutta ttrlipa kuiten-
kin elävää voimaa, jota täällä niin Jcipe?isti tarvit-
tiin. Miehet kyykistyivät kiviaidan suojaan täyttä-
mään happivajatstaan.

- Mikä nyt tilanne, oli Tiuran ensimmäinen
[:ysymys.

- Lisää vihollisia ei ole pä?issyt tukirkohtaan,
eikä niitä siel,lä ,montakaan enää liene, selitin mie-
hil,le, vaitlcka en ,tosiaan tätä oikein tiennyt. Suih-
,kun alla ne kyllä kaikki joutuvat olemaan, sanoin
ja jatkoin ampumista.

- No sitten mennään, Iawui kersantti Tiura
ja syiiksyi kiviaidan yli vastaiskuun. Toiset seura-
sivat perässä. Tul,ta oli yhä jatrkettava, sillä nyt se

oli tarpeen jos koskaan. Tiura eteni taistellen omaan
kk-asemaansa saal«ka ja asettui sinne varmaan tyy-
tyväisenä hoitamaan kivääriään.

Lopetin vihdoin ampumisen ja arvioin patruuna-
tilannetta. Ennen taistelun alkua oli pesäkkeessäni
kuusituhatta patruunaa, ja noin viisituhatta oli
ollut kulufus. Oli siis jäljellä enää vain tuhatkunta,
joten tilanne alkoi huolestuttaa.

Åk,kiä tuntui si'ltä kuin terävä piikki olisi lyöty
lävitseni. Lensin kiviaidan reunalta taaksepäin. Kuu-
lin Marjamäen sanovan Vuorenmaalle:

- Antti rneni.. .

Vuorenmaan avustamana pä?isin läheiseen kor-
suun, jossa ei ollut ennestään haavoittuneita. Lää-
kintämies tuli pairkalle ja selitti:

- Tämä on vaikea tapaus. Kiväärin luoti on
mennyt rinnasta lävi,tse. Sitoa ei voi, ellei revi vaat-
teita rpäältä, ja nyt on rkova patkkanen. Mutta ehkä
haav a t tlapdisesti m aksoi ttuu.
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Jälleen venäläiset aloittivat rajun,keskityksen.
Miehiä vetä,ntyi korsuun suo,iaan. Mutta sa,massa
hälytettiin miehet takaisin asemiin, ja korsu tyh-
jeni. Jäin yksin ja rnietin tilannettani, miten tässä
käy, ,jos rintama murtuu. Verta syii*ksyi jatkuvasti
suustani, ja rpoltto J<yljessä oli hyvin tuntuva, koska
kylkiluu oli katkennut ja keuhko haavoittunut.

Kun ti'lanne asemissa oli korjautunut, miehiä
alkoi palata taas korsuun. Siellä lienee ollut nyt
enemmän rniehiä kuin äsken. Tiedustelin heiltä:

- Liihtisikö kukaan Viipuriin sitten, kun kra-
naattituli viihän lr,arvenec ?

- Minä Jähden, sanoi Jussi Järvinen Messu-
kylästä. Jouduin äslen tiki rkranaatin r{jähdystä,
iolloin ilmanpaine isli korviini, ,ja niistä alrkoi tih-
kua verta. En ole enä taistelukuntoinen.

- Jokohan yritettäis ? kysyin, kun tykistötuli
harveni.

- Yritetään !

Miehet pysähtyivät korsun uloskäytävään vielä
vähän varmistautuakseen tirlanteesta.

Silloin räjähti raskas ammus aivan vieressämme
käytävän reunalla. Kaaduin taaksepäin, mutta köm-
min heti ylös ja 'konttasin Järvisen luorkse. Hän

oli jäisten maakokkareiden seassa eirkä vastannut
enää kysymyksiini. Palasin korsuun ja kerroin toi-
sille, rnitä oli tapahtunut.

Illan 11.3. h?irnärtyessä kuljin Ristimäen hautaus-
maaita. Viipuria kohden rnelrko heikossa kunnossa.
Loppumatkan Jsp:lle pääsin sentdän ahkiossa. Kun
sitten 11.3. olin ambulanssiautossa matkalla Vainik-
kalasta länteen, au,toon astui eris mies ja sanoi:

- Nyt on, poiat, rauha rrnaassa!

Nöky
etulinioilto

OPETTI MIESTÄ TAISTILUSSA

Everstiluutnantti Ma,jewdkin pataljoona I/JR tO
oli pysähtynyt vi,hollisen anrkaran tulen vuoksi ja
asettunut asemiin Rukajåirvelle ,,johtavan tien mo-
lemmin puolin. Majewski rkulki pä pystyssä pit-
kin etulinjaa ja huomasi erään sotamiehen istuma-
lihasten kohoavan maastossa tavallista korkeam-
malle. M4jewski käveli kiirraasti paitkalle ja naput-
teli kävelykepillään miestä takamuksiin hokien:

- Baina Bylly Turbeeseen ! Baina Bylly Tur-
beeseen !
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MATTI MIKKOLA

RÄIHÄLLÄ ja Huoposella ei ollut enää mitään teh-
tär'ää Perkiön verstaalla. He soluttautuivat ulos r'ä-
hin äänin mennäkseen parakkiins:r odott;rrn;rrn ruo-
ka-aikaa. Mutta juuri, kun he olir'.rt liikkumassa
salvamen takaa parakin rappusille, he melkein tör-
n-räsir'ät muonavaraston hoitajran.

- Minne menette? hän kysyi r-enäjäksi.

- Parakkiin, r'astasi Räihä.

- Suomalaisia ?

- Niin olemme.

- Missä olette työssä?
Räihä ei ollut ymmärtävinään.

- Tavai, seuratkaa.
Vangit eivät tienneet hänen nimeään. He olivet

all<aneet rkutsua häntä Iljiniksi, paitsi Kuik,ka, joka
oli ristinyt hänet Vouhottajaksi. Iljin o1i leirin vir-
kailijoista keskeisin mies, koska hänen kauttaan van-
gil sirivat sen eineen, jonka piti taata heille oikeu-
tettu elämä. Vouhotuksestaan huolimatta Iljin tun-
nettiin reiluna miehenä. Hän piti erityisesti suoma.
laisista heidän rehellisyytensä tähden. Myöhempinä
vuosina. kun vankien määrä nousi tuhansiin, tarvitsi
Iljin itselleen kaksi apulaista. Hän valikoi apulai-
sensa suomalaisten joukosta.

Iljin oli iloluontoinen veikko. Se, että hän lak-
kre.matte hoputti vankeja, oli vain hänen tapansa.
I\{utta tuntemilleen vangeille hän kertoi sulkauk-
sia ja nauroi itse,kaik,kein äänekkäimmin. Valitetta-
vasti ei Räihäkään yrnmärtänyt hänen kaik,kia vit-
sejään, mutta hän totesi vitsin tulleen kerrotu,ksi
Iljinin malkeasta naurusta päätellen. Hänen ham-
paansa olivat isot, säännölliset ja teräksiset. Kun
hän nauroi, työntyi hänen huuliensa r,äliin välk-
kyr'ä teräsvitja, joka oli ,kuin kalman henkäys.

- Ottakaa astia ja seuratkaa. Tavai, tavai !

Vangit tottelivat. Tosin heidän ei olisi tarvinnut
lähteä Iljinin mukaan, koska heille oli annettu "va-
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p,rat.r p.rlveluksesta", mutta he eir'ät ymmärtäneet
pitää puoliaan. He painuivat Iljinin perään, yli mul-
lostetun ja iljanteisen pellon, päin rantamakasii-
nia. Ku'r,aavaa Iljinissä oli juuri se, ettei hänellä
ollut aikaa käyttää kanavan rantamakasiinitle joh-
tavaa tietä, kosLka se teki mutkan kacpunkiin päin.
Hän käytti suorinta tietä - syyssateiden pehmen-
tämää kynnöspeltoa.

- Mi,kä on nimesi? kysyi Iljin Räihältä lukkoa
avatessaan.

- 
Räihä.

- Ahah, vastasi Iljin.

- Kauanko olet ollut vankina? hän uteli edel-
leen.

- Puoli vuo,tta.

- Åhah.

- Mikä sinun nirlesi on ?

- Huoponen.

- Osaatko vend,jCd?

- Osaao vähäsen.

- Missä opit puhurnaani

- Äiti opetti, \,astasi Huoponen totuuden mu-
kaisesti.

- 
Ahah.

Rantamakasiini oli kair-ettu kanavan rantatör-
mään. Se oli valteva elintarvikesuoja kaksine ker-
roksineen. Ensimmäinen kerros oli kylmä, kostea
je, hamdrd. Pihliin seinän vieriä kiersi rivi sammioi-
ta, jotka olivat'täynnä maslaa (<;ljya). Vastapäisellä
seinällä oli avattuja ja avaamattomia tynnöreitä sä-
ren korkoista kalaa, puhdistamattomana suolattua.
Sam,mioiden ja tynnöreiden väliin jäi kapea käy-
tär.ä, jota pitkin voitiin Lkultkea makasiinin perä-
osaan. Iljin johdatti vangit avonaisen maslasam-
mion viereen ja s'anoi:

- Ottakaa ,kau,ha ja ammentakaa astia täyteen.
Huoponen nappasi kauhan käteensä ja alrkoi täyt-



tää astiaa. Kun Iljin näki työn käyvän ripeästi, hän
lähti hyräillen tarkastuskierrokselle.

- Juotko sinä maslaa, sanoi Huoponen, kun näki
Iljinin olevan riittävän kaukana.

- En. Etkä juone sinäkään I

- Tämä poitka juo. Rasva on rasvaa rya sitä me
tarvitsemme.

- Älä ihmeessä . . . saat varmasti ripulin uudel-
leen, r'aroitti Räihä hätääntyneenä.

Mutta Huoponen ei totellut Räihän varoitusta.
Hänen si,lmissään oli saalistajan eläimellinen kiilto,
kun hän nosti kauhan huulilleen ja joi. Hänen
kurkustaan kuului outo kurnutus, ja aataminome-
na liirk'kui rytmikkäästi edes takaisin rasvasta nil-
jaisena olevassa kurkussa, kuin kiihdytyspumppu.
Kun se pysähtyi, siemasi Huoponen ilmaa keuh-
koihinsa ja joi uudelleen. Vihdoin hän lopetti,
täytti ,kauhan ja tarjosi Räihälle:

- Ei se ole pahaa. Et ainrtkaan tunne matkua,
kun et hengitä juodessasi.

- Minä en juo sitä tökötintä, vastasi Räihä
kiiraasti. Hän oli vihoissaan siitä, ettei Huoposel,la
ollut järkeä vähääkään.

Huoponen kauhoi öljyä, niin ,kuin ei olisi tapah-
tunut mitään. Mutta Räihä siirtyi tutkimaan tynnö-
reiden sisältöä. Hän sysäsi irralliset rkansilaudat si-
vuun tynnörin päältä ja rkatlmaisi samassa näke-
miään suolalia'lo ja itselleen. Sitten hän avasi na-
pit hor"rsujensa hrlkiosta ja tui,kkasi kalan toisensa
perään l.rhkeisiin. Työn tehtyään hän siirtyi kauho-
n.r.r.rn öljr'ä j;r osoitti Huoposelle saman apajan.

Åsti.r tivtn'i. Vangit lähiivät raahaamaan sitä
r'älissään tulojälkiään pitkin - yli mullospellon.
He eir'ät jeisrneet krnt.r,r 'kolmen,kymmenen litran
pys:öä monenk.r.rn rskeleen vertaa, kun sen ripr
yksinkertaisesti luisui heidän käsiensä luistr. Ne
riihäiset voim.rrrnr. jorkr olivat resen'inä heidän
kehoss.rrn viimeisti ponnistusi.r varten, olisi t.rr-
vittu jllkojen slirtämiseen :Lrisrens.r eieen up(r:r.1-
valla pellolla.

- T.u'ai. tl..ri.
Iljinin hokem.r ei ollu: enää ruosxrn ishu vrn-

kien aroille Iuille. He olir'.rt to:tu:reer \uulemaan
"tavain", eir'ätkä he siitä r-älittäneer. He r-:in pun-
nersivat eteenpäin voimiensa muk.r.rn.

Räihä puristi sinistyneitä sormiensa luita rivan
ympärille niin, että hänen näivettyneet vatsalihak.
sensa tunsivat tkipua. Hänen jalrkansa horjahti. Tai
oikeastaan hän ei saanut sitä irti liejusta. Askelten
rytmi sotrkeutui, ja Huoponenkin horjahti. Ton,kan
ripa tempasi Räihän polvilleen, mutta kaatuessaan
hän painoi viidenrkymmenen rkiloisen ruhonsa ton-
kan päälle niin, ettei se pääsisi kaatumaan. Hän
I'ritti nousta jaloi,lleen, mutta ,hänen toinen jal-
kansa lipsahti jälleen, ja hän kaatui pitkin pituut-
taan, luisen kuonon kyntäessä savea.

- Voi tuhannet, älkää kaatako sitä tonhkaa I

Räihä kirosi avuttomuuttansa.
Vastointkäymisistään huolimatta vangit raahasivat

ton,kan leirin varastoon. He odottivat saavansa pa-
lan leipää, mutta Iljin ei antanutkaan heille sitä.
Todennäköisesti hän tiesi vanrkien kalansaaliin, koska
hän järjesti iikäänkuin tilaisuuden muutaman ka-
lan evakuoimiseen. Se sai riittää sil,lä kertaa.

Räihä ja Huoponen livahtivat tyhjäd'n parakkiin.
Siellä he riisuivat housunsa ja kolistivat kalat hou-
sujensa lahkeista parakin lattialle. Räihällä oli yksi-
toista ja Huoposella yhdeksän kalaa.

- Syödään heti, tokaisi Huoponen.
Räihällä oli niin nälkä, että kalat aivan tanssi-

vat hänen si,lmissään. Mutta hän oli toisaalta niin
uupunut, että hän päätti ryypätä ensin suullisen
vettä rkuivaan suuhunsa ja oikaista laudoille.

Samana iltana Perkiö toi Räihäl,le kaalia, ja tiirnä
antoi puolestaan Perkiölle 'kaksi kalaa serkä Huopo-
nen yhden. Räihä ja Huoponen tasasivat kaalin
keskenään, .iotta kummallakin olisi ollut särvintä
iltaherkuttelua varten.

Räihä livahti tyhjään parakkiin. Hän kopeloi po-
vestaan kalat ja kaalin ja asetti ne viereensä. Sit-
ten hän repi kaalin kerdstä muutamia lehtiä, kääri
ne ton'elle ja haurkkasi suun täydeltä. Toisella kä-
dellä hän ohjasi suuhunsa sänkeä. Hänen mielensä
oli melkein juhlallinen syödessään kerranrkin vat-
sansa täyteen. Hän ei ollut syönyt vuosiin suo-
lattua sänkeä - tuskin sen jälkeen kuin kerran
lapsena. Hän muisti, miten hän sai päähänsä läh-
teä naapurin pojan kanssa saareen ja sai äidiltä
eväirksi voi,leipiä, ,joiden mr.rkana oli yksi suolattu
särki. Se oli hänen oma onkimansa, ia sillä oli
silmien ympärillä punaiset renkaat vielä suolattu-
nakin. Hän ei syönyt sitä, vaan heitti sen sellaise-
naan Laatork,kaan. Sinne kellumaan veden päälile.
Miten se olisikaan ollut hyvää! Ihan, niin kuin
nytkin. Ja ,kotona oli joka syksy säkittäin kaalia,
eikä hän ,koskaan ollut syönyt niitä raakana. Jos
joskus vielä pääsee ko,tiin, on kaalia syötävä, kos-
ka se on näin hyr,ää, hän ajatteli ahmiessaan.

- Räihö kirosi ovuttomuuttonso 
-

Vihdoin loppui Räihältä kaali ja suolatut kalat,

forka hän söi suomuineen, ruotoineen ja sisälmyk-
sineen. Kun hän oli purrut viimeisen pyrstöevän,
hän nuoli näppinsä, röyhtäisi ja painui vähin äänin

parakrkiinsa- Räihä heräsi yöllä polttavaan janoon. Hän oli
tllntenut sen kerran ennenkin - Vologdan ase-

malla. Hänen o,li saatava vettä. Kylmää, tai kuu-
maa, saman tekevää. Pääasia vain, että poltto hä'
nen kurrkussaan lakrkaisi. Hän pudottautui lavitsal-
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nyrl4iiin ja kiristyvä iho kihelmöi kautbaaltaan.
Hän lähti poliklinitkalle Kuikan saattamana, rei-
det jalkateriin saakka märkänä.

- Vuan rkatoha sinähhii, kipusislio, Räihä poja
nuamoo - oha se hyvi syötetty mies, ja juotettu.
Kusettii männöö jo housuu ja nuama on ko ser-
toskoi (syöttiläs) härälä. Pane poika kahe lakana
vällii ja sassii.

Olisi tarvittu tulkki Kuil<an hyvää tarkoittavan
selityksen kääntiimiseksi, mutta Räihän ulkonäkö
kertoi "kipusiskolle" enemmän kuin parhaatkaan
selitykset. Hän soitti paikalle lääkärin, joka pas-
sitti Räihän viipymättä sairaalaparad«kiin. Hänet
kantoivat sinne sdksalaiset sanitäärit, Reselski ja
Bauman.

Huoponen makasi parakin lavitsalla ja tunsi voi-
makasta kouristusta vatsassaan. Ajoittain kouristus
lakkasi, ja hän saattoi ojentaa il<äpristyneet pol-
vensa luonnolliseen asentoon. Parin vuorokauden
kuluessa hän sai kasvojensa harmauteen kuultavan
naamion, ja hänen elottomannäköiset silmänsä
painuivat syviin kuoppiin. Määrätön kylirliiminen
käymälässä oli kipeyttänyt hänen kinttujensa kuih-
tuneet lihaket niin, että hän tuskin saattoi kär'ellä.
Hänen housunsa pysyir'ät jotenliuten jalassa vain
kiristämällä ne remmillä törröttävien lantioluiden
ylle, vasten kvlkiä. Hänen tyhjä vatsansa oli liimru-
tunut se[iärankaan ja hänen ulostuksensa oli enää
r'.rin juoksevaa verta. Hän koetti huutamalla vai-
rnentef, eläimellisiä tuskiaan. Mies kannettiin poli-
klinikan kautta sairaalaparakkiin ja sijoi,tettiin Räi-
hln viereiseen sänkyyn. He olivat siinä huoneessa
kahden, ja siihen huoneeseen siirrettiin kuolevat
potilaat.

- 
Melkein itkien höpeöstö io mörkiö sormioon housun toko-

musten sorkoon pyyhkien hän nojosi itsensä porokkiin 
-

taan ja haki hapuilevin elein vesiämpäriä, jossa oli-
si edellisen illan vettä. Hän löysi sen ja haukkasi
puuastian reunan suuhunsa mielettömäl,lä kiihkolta.
Vesi ryöppysi ensin hänen rinta,muksilleen, mutta
tasaantui ja solisi si,tten vain hänen ,kurkkuunsa.

Tusliin Räihä oli ehtinyt nurkahtaa jälleen, kun
hänen oli kiiruhdettava käymälään. Hän yritti juos-
ta, mutta kompastui pimeässä. Kun hän nousi, va-
lui vesi piukin hänen reisiään ja hänen oli tehtävä
tarpeensa siihen paik'kaan. Meltkein itkien häpeästä
ja mär,kiä sormiaan housun takamusten sarkaan
pyyhkien hän ohjasi itsensä paralkiin. Hän tunsi
vieläkin janoa, mutta hänen vatsansa oli niin pin-
goittunut, ettei hän voinut juoda enää. Yhä uudel-
leen ja uudelleen hänen oli pyrittävä käymälään
saman yön airkana.

Seuraavana päir'änä Räihä tunsi olonsa huonoksi.
Hän ei voinut syödä mitään, ja hän vaihtoi keit-
tonsa sokerianno,kseen. Leivät hän su,lloi tasrkuun-
sr. Hänen kätensä ja kasvonsa alkoivat turvota sil-
min nähden, ja illalla hän oli jo niin pöhöttynyt,
ettei saanut siL'niään auki. Kädet eir'ät puristuneet
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Joukko saksalaisia sotilaita oli eräässä ,kant-
tiinissa pohjoisella rintamalla. Eräs heistä oli
kovasti kiinnostunut siellä olevasta lotta-
sisaresta. Hän meni suomalaisten sotilaiden
pöytään ja kysyi salisaksi, miten lausutaan
suomeksi: "Kaunis lotta, minä rakastan
sinua." Sotamies Järvinen kuiskutti sakeman-
nin korvaan käännöksen useampaan rkertaan.
Sakemanni meni sitten lotan luo naama hy-
myssä, kurkotti pä:insä tiskin yli lotan lähelle
ja lausui juuri oppimansa käännöksen. Silloin
lotta suuttui, läväytti sakemannia poskelle
niin, että kanttiini,kaikui. Sakemanni perään-
tyi ja .katsoi Järviseen, jo.ka nauraa hohotti
täyttä kurlckua. Ilmeistä päätellen hän ei ollut
tyytyväinen Järvisen käännökseen.



Vönrikki Jouko Juhoni Okso kirioifii tämön
kertomuksen korsussoon heti Turkistorhon-
niemen toistelun jölkeen io luovutti sen lo-
mollo isälleen. Vönrikki Okso oli syniynyt
Kouvolosso 30.3. I 922 io kooiui Pohjois-
Suomesso Ronuon toistelusso 2.lO-1944

louKo OKSA

Kiivas taistelu
Tu rl«i starhan n ie messä
8.1.1942

Karhumäen j.r Povenis.rn tais:elujen jälkeen on
2./JP 3:een kuulur'.:. joukkueeni s.rrnur tukikoh-
dokseen Turkistarhanniemen eli Kettufarminnie-
men. Noin kolmen kilometrin pituisen rant.rr iir',rn
ja edessä olevan jäälakeuden valpas vartiointi sekä
yhteydenpito naapuritutkirkohtiin ovat vieneet mies-
ten r.oimat niin tarkkaan, ettemme ole ennättäneet
sanottavasti kaivautua, korsukin on keskentekoinen,
mutta r'älttämättömiä suojuksia on rkuitenrkin s.aatu
aikaan. Näin ovat vuorokaudet vaihtuneet, tam,mi-
,kuun 7. päivZikin painuu mailleen.

Talviyön pimei s lerhoaa niemitukikohtamme
pian läpitunkemattomaan vaippaansa. Mutta lumi-
nen jäälakeus loistaa sentään .r'aaleanharmaana, ja
sen taustalla noin neljän kilometrin päässä sijaitse-
vat vihollisen hallussaan pitämät Sosnovetsin saaret
erottuvat tummina möhkäleinä näköpiirimme ra-
jana. Niihin lienee sijoitettu ainarkin noin rykmen-
tin vahvuinen taisteluosasto J13.D:n joukkoja.

Iltayö on kulunut rauhallisesti. Jäälle niemen
jatkona oler-an särkän päähän sijoitetut vartio-
miehet eir'ät ole nähneet eir'äbkä kuulleet mitään
tavallisuudest;r poikkeavaa, ja naapuritwkiLkohtiin
hiihtäneet partiomme ovat saaneet tehdä ret,kensii
rauhassa. Vapaana olevet miehet nukkuvat r,äsy-
neinä korsuntapaisessa. Niemen kärjessä asteleva
Iähivartiomies odottelee vrrtiovuoronsr päättyn-ristä
kellon lähestyessä neljää. Vartiomiestä paleltaa hyy-
tär'ässä pakkasessl, )a, ajatus karkaa r,äkisinkin
korsun lämpimyyteen.

Kun kello on 4.41, r'artiomies näkee äkkiä sär-

Turkistorhoon iohtovo portii, ioko oli
800 m pöössö niemen tukikohdosto

Turkistorhonniemen käriessä oli
ioslo suomoloisei muokkosivot

veniildisten entinen kk-pesöke,
iiselieen tilopijisen osuinkorsun
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kän päästä nousevan i.lmaan vihreän valoammuks.en,
jo.ta seuraa heti punainen. Mies jäykistyy hetki-
seksi paikalleen, mutta juoksee sitten kiireesti kor-
sulle ja huutaa ovelta:

- Vihollisia tulossa saarista päin! - Nämä
sanat saavat sikeäunisim,marxkin nopeasti hereille,
ja parin minuutin kuluttua ovat niemen puolustajat
paikoillaan rannalla. Tukikohdan päälli,kkönä oleva
nuori vänrii*i tähystelee si,lmä kovana jäälle. Hän
erottaakin etäämmällä pitkän, mustan rivistön, jorka

suljettuna marssii niemeä kohden. Hetkiseksi häi-
r,ähtää huolestunut ilme hänen kasvoillaan, sillä
hän tietä omat voimansa vähäisiksi. On vain mo-
nissa taisteluissa han'entunut'jääkärijouk'kue ja
sen tukena ko.lme lyhyttä 3-tuu,maista suorasuun-
taustykkiä, niistäkin toinen kaukana lahden pohjuk-
kaa varmistamassa. Onneksi on joukkueella sentään
lisäksi kaksi pikalkivääriä. Vänri,k,ki tarkastaa mie-
hityksen. Kaikki ovat asemissa ennakolta mdd.rd.-

tyissä paikoissa, piikakiväärit sivustoilla ja kone-
kivääri keskellä niemen rkärjessä.

Odotusta jabkuu. Viholliset marssivat yhä tiheänä
rivistönä, mutta etäisyys ,on vielä liian pifkä rnuille
aseille paitsi ty,keille, ,jotka patteriupseerinsa joh-
dolla avaavatkin jo tulen. Vihollisen rivistö latkoaa
aina r,ähän siitä paikasta, johon kranaatti osuu,
mutta itsepintaisesti kahlaa osasto eteenpäin pek-
sussa lumessa. Se luirkertelee käärmeen tavoin hi-
taasti lähemmäksi.

Vänri,kki tarkastaa vielä,kerran puolustusketjun.
Levol,lisuus täyttää hänen mielensä, kun hän näkee

Turkistorhonniemi lukikohtineen to
venölöislen hyökköyssuunnot 8.1.1 942

pikakivääriarqpujan rauhallisesti puristavan aseensa
tuk'kia olkaansa vasten odottaen hetkeä, jolloin sar
painaa liipaisinta.

- Kyllä me hyvin pärjäämme, pistetään taas
vanhaan malliin, sanoo vänrirk,ki pojilleen. - Mie-
,lessään hän ,kertaa asioita: ilmoitus komppaniln-
päälrlikölle lähetetty, ja käsky lahden perurkan kk-
miehi[e kiväärinsä ,tuomisesta heti niemeen toimi-
tettu - muuta ei sitten olekaan.

Vihdoin ovat viholliset ampumaetäisyydellä, ja
yhtai,kaa alkavat ,konekir,ääri ,ja molemmat pika-
kiväärit nakuttaa vihaisia saljojaan. Hyökkääjät
al'kavat kiireesti levittäyryä, yksi osasto etenee sär-
kän suojassa niemen rkärkeä kdhti, mutta osa hyök-
kääjistä ryhmittäyfyy niemen vasenta sivustaa vas-
taan. Konekivääri, pikatkiväärit ja,kiväärit rätiser'ät
lakkaamatta ja sill,oin tällöin erottuu paukkeesta
konepistoolin kimeä nauru. Tykit ampuval yhä,
vaikk,a viho,lliset altkavat'kin olla jo liian lähellä.
Kauempaa jäältä hyökkääjien takaa kuuluu politru-

Jöökäriryhmö toisieluosemissocn Turkis-
iorh,cnniemessä kerrotun toistelun oikono

kin vihlova, hurja huuto, ia taas nousee hyökkääjiä
lumesta. Ne syöksyvät kymmenkunta metriä lä-
hem,mäksi, mutta sitten kaivautuvat heti lumeen
ja altkavat ampua. Patteriupseeri antaa yhä tuli,ko-
mentoja, kranaatit iskevät jäähdn, ja niiden sirpa-
leet lentävät vinrkuen kauas. Jäältä kuuluu vaike-
rointia, moni hyök,kåijä on jo saanut nahkalnsa
luodin tai sirpaleen.

Vänrikrki seisoo rantatörmäl,lä lähellä konekir,ä1-
riä. Hänen puoliautomaattinsa paukkuu lvhyin vä.
liajoin - sitten lippaanvaihto, ,ia tras sylkee ase

tulta. Ärkkiä hän huomaa vihollisen oler-an vasem-
malla uhkaavan lähellä rentaa ja an'ioi ulottuuko
suomalaisten han'a miehitys siellä tarpeeksi kauas.
Hän huutaa luokseen kolme konepistoolimiestään
je juoksee heidän kanssaan vasemmalle. Äärimmäi-
senä siellä oleva pikakir'ääri nakuttaa herkeämättä,
mutta vihollisia vilisee jäällä siitäkin vielä vasem-
malle. Vänriikrki ,juoksee miehineen nopeasti rantaa
pirkin yhä eteenpäin. Vihdoin he pysähtyvät sopi-
valle kumpareelle. Vihollisia kahlaa siellä jo noin
)0 metrin päåissä mnnasta, mutta pikahivääri on
heidän suhteensa kuolleessa kulmassa, ja voiton-
varmoina he lähestyvät maata. Täältä he eivät o,le

saaneet lau,kaustakaan vastaansa ,ja rpäättelevät pää-
sevänsä maihin varmasti. Silloin rävähtää äk,kiä
kolmen konepistoolin ja puoliautomaatin murhaava
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tuli heitä \'astaan, .ja etumaiset kaatuvat. Toiset
heittäytyvät lumeen ja alkavat an\pua kiväärei,llään,
mutta konepistoolien terävät sarjat pitävät heidät
matalana.

Konepistoo,limiehet jäävät siihen, rnutta vänrikki
rien,tää takaisin niemen känkeen. Viholliset ovat
siellä jälleen r'ähän edenneet. Ne ryömivät lumessa
jiittäen st'r'iä r'akoj.r. Jäällä on taempana asemissa
rurrös k:ksi konel<ir'ääriä. jotke tulittirr-at meidän
.rinort.r ione.<iväf,riämme. Sen johteja, reipas ali-
kersantti, saa luodin käsivarreensl. mutt.1 jää p;ri-
kalleen. Konekir'ääri svlkee lhä nopeit.l srrjoj.r.
ja valojuovat lentär'ät jäälle r-alaisten lumessr vieri
vieressä makaavia tummia hahmo,ia. Jo saa toinc.n
hyökkääjien konekivääri tarpeekseen, se hilienee.
Mutta juuri silloin menee omakin konekir'ääri epä-
kuntoon. Nyt on tukikohtamme vain pirkakir'äärien
larassa, sillä lahden perästä ei toista konekir'ääriä
kuulu vieläkään saapur.aksi.

Vänrikki on levoton, tilanne on vakava. Kaiken
kukkuraksi alkaa ilmassa viuhua, ja niemeen pu,toi-
lee kranaatteja. Konekir'ääriaseman vieressä saa eräs

kir'äärimies sirpaleen reiteensä, mutta pystyy sen-
tään omin voimin konttaamaan pois. Vänri,kki ih-
mettelee, mistä kranaatteja tulee, mutta tar'kemmin
kuunneltuarn huomaakin sitten 1ähtölau,kauksien
poksahtelevan särkältä. Siellä on ainatkin kolme
kranaatinheitintä asemissa, hän päättelee.

Ty'kit ovat lopettaneet arnmunnan ja tykkimiehet
yhtyneet taisteluun kiväärimiehinä. Patteriupseeri
pyytää puhelimitse raskaalta patterilta tulta iää1,1e.
Niemen kärjessä oleva pikakir'ääri pitää sentään
hyökkää;ät aisoissa, mutta ne ryömivät kuitenkin
itsepintaisesti eteenpäin. Vänrikrki siirtyy taas kone-
kir'äärin luokse, jonka vitkaa ei ole saatu vieläkään
korjatuksi. Hyökkääjät ovat jo päässeet hyvin lä-
helle, tuossakin niitä on kymmenittäin rantakaisli-
kon seassa, joka törröttää lumen yläpuolel,la. Vaikka
hyökkääjät ovatkin erinomaisia maaleja, heitä on
liian paljon. Kivääri- ja ,konepistoolituli ei kykene
heitä pysäyttämdån, sillä kaatuneiden tad<aa ryömii
aina uusia esiin. Nuori r'änri,kki tuntee vastuun

raskaana hariioillaan. Mutta hän ajattelee: Me
emme väisty, meidän täytyy kestää - 

jos nuo tule-
vat tähän niemeen, tulkoot meidän ruumiiltemme
y,litse, muuten ei. Saman raudanlujan päättäväi-
syyden hän lukee myös miestensä kasvoista.

Konekiväärimiehet häärivät aseensa ympärillä,
kansi kiinni, vyö sisään, latausotteet, ja nyt vih-
doinrkin ase sylrkee taas ijäälle valojuovia seliä voiton-
riemuisia sarjojaan. Tuttu papatus rauhoittaa, hymy
kirkas,taa likaisia, väsyneitä kasvoja. " '

Mutta mitä nyt ? Vasemmallakin alkaa papattaa
kone{kivääri. Sinne on lopul,takin tuotu lahden pe-
ruikasta toinen konekivääri, jon,ka johtaja, rauhalli-
nen hämäläispoika, tuumii hymyillen:

- Tultiinpa ihan viime tingassal
\/ihollisen hyökkäysinto laimentuu. He makaavat

lumess.r lrukoen eseitrrn hätäisesti kuin epäiilen:
tuieeko tästä enää mitään 7 Heittir.r-ret sär,kältä ovat
syytäneet jarkur';rsti kranr;rttejc niemeetnme, mutta
nyt nelkin vaikener-at. Oma ylpeytemme, panssari-
auto, on jäätä pitrkin ajanut särkän viereen.ia
vaientanut nopeas,ti tykilrlään ja pikakivääri11ään
vihollisen heittimet. Tieto tästä leviää pi,kaisesti
ketjua pitkin miehestä mieheen ja ralaa uutta
rohkeutta jo,kaiseen.

Taistelua on käyty jo kolme tuntia. Yhä yrit-
tävät hyökkääjät ryntäillä tappioistaan välittämättä.
Siellä ,täällä ponnahtaa musta hahmo muutaman
metrin ja kaivautuu heti. Puo'lustajien patruuoat
alkavat olla vähissä, eräillä on niitä enää muutama.
Vänrikki kehoittaa säästämään ja ampumaan vain
silloin, ,kun hyökrkääjät syöksyvät. Jorkainen odot-
taa ,kiih,keästi aamun ,koittoa. Jos siihen asti kes-
tetään, voitto on varma.

Kaivatturja patruunoitakin saadaan vihdoin. Lää'
kintäalitapseeri vetää niska köyryssä täPötäyttä Pat-
ruuna-ahkio,ta. Lähetit kiidättavat heti täysiä laati-
koita joka puolelle. Täydennys onkin tullut viime
hetkessä, sillä jälleen ,kuuluu jäältä politrukin ki-
meä, vih,lova huuto. Hyökkääjät ryhtyvät viimei-
seen rynnäkrköön. "Uraata" huutaen he syöksyvät
eteenpäin. Kone- ja pikakiväärit päästelevät taukoa-
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Nyt tapa,htuu keittiössä
kerta,ka,ikkiaan käänne

- 
jo yllöltövösli lutun perunon onsiostol

Mullistovot upeoi keittiökoneel jo -kojeel
eivöt pysty luomoon Teille vosioovoo
yllöiyslö, helpotuslo jo mielihyvöö kuin
vonho hyvö ystövömme perunq. Siinö on
jotokin oinullooluistol lhostukoo Tekinl
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lUJrt peru.zaaa,
uu.dessa rrtlrto,dossa,

Tzeihrein aterialle

Koikkiollo suuresso mooilmosso olloon somoo miellö
kuin meillö: perunososeen eli perunovoin volmislomi-
seen kuluu liikoo oikoo. N yt tömö este on poistellu,
kun uuden menelelmön onsioslo perunovoi voidoon lehdö
nykyoikoisello vouhdillo. Peruno on tehtoosso esikösi-
lelty MIELIHYVÄ-hiutoteiksi, joisto Tekin voitle nyt
soodo lodello hyväö perunovoito niin usein kuin holuolle.

ilf,fftltry-pM
on oiloo, moukoslo hiekkomoon perunoo. MIELIHYVA-
hiutoleisto Te soolle oino yhtö kuohkeoto, roikkoon jo
töytelöisen mokuislo perunovoilo, jonko volmistomiseen
kuluu voin vojoo kymmenesoso ojosto, minkö peruno-
voin volmistus vooil ennen.

Pyytököä Tekin jo tönöön
kouppio.gltonne poketti MIE-
Ll H YYA-perunovoi hiutoleito.
Siinö on koksi 90 g:n pussio,
kummossokin 3 henkilölle
riittävä onnos.

Hinto

l0ö,'
Roision Tehtoot- Pohjolon Peruno Oy, Vihcnti
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matta pifkiä sarjoja, kiväärit paurkkuvat terär'ästi
ja ylinnä räiskyvät konepistoolit. Taistelu on kuu-
min konekivääripesäkkeen luona, josta etumaiset
hyökkääjät ovat ainoas'taan kolmenrky'mmenen met-
rin rpäässä. Kestotuli liekehtii konekiväärin piipusta,
ase on aivan kuuma. Käsikranaatteja heitellään puo-
lin ja toisin. Melu on huumaava.

Silloin juoksee patteriupeeeri puhelimensa luota
ja huutaa käheä,Ilä äänellä:

- Aalto ampuu. Omat matalaksi I

Samassa kuuluu kaurkaa kumeita .lähtölaul<auksia.
Muutama sekunti jännittynyttä odotusta, jonka
aikana tulitaistelu ei kuitenrkaan taukoa. Ja nyt
heti maa tärisee, kun saadaan tuntea repiviä, kon ir
vihlovia räjiihdyksiä. Ensimrnäiset kuusituumaiset
ovat iskeneet jäähän hyii,kkääjien keskelle. Sirpa-
leet ulisevat joka puolelle lja islcevät räiskyen pui-
hin ja kiviin. Omat suo,iautu'neet miehet säilyr'ät
kuitenkin tappioitta. Pian turlee takaa toinen, kol-
mas, neljd,s . . . keski'tys. Jäällä vallitsee suunnaton
sekamelska. Sieltä kuuluu tuskanhuutoja ja valitusta.

Kesrkitys on ohi. Tuli rkiihtyy taas. Mutta kelmeän
tam,mikuisen aamun sarastaessa vänriJcki huomaa,
että hyökkääjät alkavat hiljalleen vetäytyä itään
päin. Taempana olevat nousevat pysfyyn ,ja lähte-
vät juoksemaan saariinsa päin. Etumaiset vielä
elossa olevat alkavat ryömiä takaisin, r'ain joku
sisulas jää kuitenkin vaanimaan. Vielä mulrtåma
minuutti. ja aamu on valjennu,t.

Kello näyttä kahdeksaa. Nyt n?ihdään sisuk-
kaintenkin vihollisten aikeet selvästi. Vänri,kki
huutaa:

- Joukkue ketjussa jäälle!
Hän juoksee joukkueen varajohtajan kanssa en-

simmäisenä jäälle. Joukkue seuraa. Jostakin sivul-
tapäin naksahtaa "kuolleen" kourissa oleva ase.

Se vie meiltä kalliin uhrin: urhean taistelijan hen-
gen. Varajohtajan kiväärintukin kolhaisusta saa

uudelleen tähtäävä valekuollut salakyttä nopsasti
ansaitun palkkionsa. Kuuluu komento:

- Kai,kki jääLld makaavat tarkastetaan ja vale-
kuolleet, miJ<äli eivät antaudu,'tehdään tehottomiksi I

PaJ<enevat ovat pian kau,kana. Niihin kohdiste-
taan vielä kiivas tuli. Vihollisen konekivääri on
jnänyt 1ää11e. Sen lähellä makaa kaatunut vihol-
linen. VänritkÅi Iiihestyy sitä pahaa aavistamatta-
mutta silloin ponnahtaa kaatunut iikkiä konekivää-
riä kohti. Vänrikki on kuiten,kin nopeampi, hänen
puo,liautomaattinsa paukahtaa, .ia sisukas taistelija
kaatuu aseensa viereen.

Taistelu on päättinrt. Kahden pataljoonan roi-
min Turkistarhanniemen ,rsemia vast.lan 8.1 .42
tehty hyökkäys on tullut torjutuksi. Kaksisata;L
seitsemänkymmentä ruumista makaa tuliikohtam-
me edessä ,jäällä, enimmäkseen nuoria poikia, joilla
kaikilla on Komsomolin jäsenkortti taskussarn.
Heidän hyökkäyksensä ei kyennyt murs,kl:r:-naln
niemen harvalukuisia puolustaljia, ja houkuttelevan
lähellä niemen takani kulkeva valtatie jäi saar Lr-
tamatta. Hyöktkäys,kilpistyi suomalaisten r;rudan-
lujaan, horjumattomaan puolustu,kseen.

Meidän puolustajien riveistä taistelu \,aati uh-
rinsa: kaksi kaatunutta ja,kaksi haavoittunutta.
Kunnia heidän n.ruistolleen !
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TALVINEN taistelu Pohjan perillä vuonna 1943

oli ,käynnissä.
Kranaatinheitin nakkeli sir,kkuloitaan taempaa.

Ne lensivät suhisten yli ampumahautojen, räsäh-

ti\'ät tuntemattomassa pimeydessä estelankoien ta-

kana. Oikealta kohosi valoreketti. Se valaisi am-

pumahaudoissa seisovien miesten viluisia kasr.oie

la synnyni lumiseen, krenaattitulen myilertämään
maastooo leikillisesti häi1ähtelesiä r'arjoja. Vasta-
rannalla posotti konekir-ääri sarjan, jota muutamat
käsituliaseet säestivät.

Oli jälleen hiljaista . .. jälleen pimeää.
Pohjolan pitkä helmikuun yö tavoitteli päivän

rakoa. Tyhjä, tunnelmaton ja pimeä pakkasyö.
Ampumahauta kulki terävin rkääntein, oikulli-

sena liuin kuumekäyrä. Aukean keskikohdalla sen

särmä tavoitti estelankoja. Siinä paikassa oli tykis-
tön tulenjohto. Se oli kuin eteen työntynyt tun'
tosarvi - valmiina hälyttämään takamaastossa odot-
tavat tykistöpatterit - rintamalinjan kohta, jo-
hon vihollin,en eniten kiinnitti huomiotaan.

Tuossa jäätyneeseen,kamaraan kaivetussa hau-
,dassa seisoi kaksi miestä, alikersantti ja sotamies'
Haarakaukopubken ohuet kaulat kohosivat yli par-
taan ja iäätyneestä multaseinästä esiin pistävässä
juurentyngd.ssä riippui kenttäpuhelin- Kun valo-
raketti kohosi mustalle yötaivaalle, alikersantti siir-

.,tyi haarakaukoputken ääreen ja tähysteli sen

rnäköaukoisia raketin valaisemaa välimaastoa.

- Ei mitään ?
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Se oli sotamiehen tekemä kysymys, johon toisen
vaitiolo riitti vastaukseksi. Kun pimeys synnytti
hiljaisuuden, kumartui alikersantti kuopanpohjalle
ja sytytti manttelinsa suojassa savukkeen. Hän imi
kiihkeitä henkäyksiä ja silmäili tupakan hehkussa
kelloaan.

- Vielä tunti, hän murahti ja ojensi nyrkkiinsä
kätketyn savukkeen toverilleen. Tämä haparoi sa-

rukkeen haltuunsa ja kumartui vuorostaan kyykky-
silleen. Painaessaan savukkeen tumPPia sammuksiin
multaseinää vasten sotamies virkkoi hiljaa:

- Toisinaan se on hiton pitkä . . . tunti . . .
ta.alIa..

Ålikersantti liikahti. Pak'kasen kuivattamaa hiek-
kaa valui partaalta alas. Kivenmurunen kilahti
aseen rautai vasten. Tuntui, kuin elämää hallitseva
käsi olisi pyyhkäissyt kaiken elollisen olemattomiin
ja jdttänyi vain tämän kahden miehen vartiopaikan
pimeän maailmankaikkeuden keskelle. Alikersantti
yskäisi.

- Tuntuu niin kummalliselta. Aivan kuin jo-
tain olisi tekeiltä . . . jotain juuri meitä koskevaa.

- Kuinrka niin? Ainahan tädllä on samanlaista.
Kyttäämistä.

- Niin kyllä . . . mutta'kun äsken katsoin tuon-
ne välimaastoon, tuntui kuin siellä olisi ollut jotain
sellaista, en osaa selittää. Aivan kuin sieltä puut-
tuisi jotain tai sinne olisi ilmaantunut sellaista,
jota siellä ei ole ollut ennen.

- 
Hour.it. Ammutaan raketti.
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- Odotetaan. Ehkä tämä kaikki johtuu valvo-
misesta.

Miehet seisoivat tuijottaen pimeyttä kuin kaksi
sokeaa. He kuulivat toistensa hengityksen. Ei muu-
ta. Pimeys oli niin syr,ä, että se kirveli silmiä.

He odottivat.
Pimeys jäykistyi. Suuliekit loivat heikon väläh-

dyskajon. Kranaatinheitin heräsi. Sotamies laski
huuliensa liikkeillä sen lähtölaukaukset.

- Yksitoista, hän mutisi. Edessä mätkähteli. Jäl-
leen kohosi valoraketti ja konekivääri syttyi jäykästi
papattavaan tuleen. Ålikersantti painoi kasvonsa
haarakaukoputken kylmää rautaa vasten.

_- No, mitä näet siellä?

- Tule katsomaan. Siellä ei ole mitään . . . ja
kuitenkin siellä on. Katsol

Sotamies katsoi. Hän tuhahteli itsekseen, ja kun
pimeys jälleen palasi alueen ylle, hän naurahti.

- Kuule, sinun olisi saatava virkistyslomaa.
Siellä ei ole mitään. Samaa pirun likrr.ista lunta ja
taittuneita vaivaiskoivuja.

Toinen intti:

- Siinäpä se onkin . . . sieltä puuttuu jotain,
mihin silmä on tottunut, Jokin lumitöyry, oksa
tai risuntyvi on poissa. Siellä on jotain tekeillä.
Varmistun siitä nyt. Pitäisiköhän ilmoittaa tulen-
johtokeskurkseen 7

-- Älä tee itseäsi naurunalaiseksi. Suuttu.r,at
turhista.

- Pidän silmällä aluetta. Otan seuraavan
\'UOrOn.

- Hullu. Ei siellä mitään ole.
Levottomuus tarttui sotamieheen. Hän ehclotti

raketin ampumista.

- Katsottais oikein tarkkaan tuota aluetta.
Alikersantti mietti. Sitten hän kumartui ja r'äänsi

kenttäpuhelimen kampea.

- Onko Sarvessa? Täällä Tyttöl Lähettäkää
vaihdon mukana muutamia kdsikranaatt€ja . . . niin
juuri ... viisi kappaletta riittää. Mihinkö? En tiedä
... kaiken varalle vain ... Ei, ei ... maali on liian
lähellä . . . jor sitä nyt onkaan. Emme tarvitse tykis-
tötulta. Loppu !

- 
koivetusso houdosso seisoi koksi miestö, olikersontti jo

sotomies. Hoorokoukoputken koulot kohosiv,ct yli portoon 
-

- Mitä pirua sinä ajat takaa? Sotamies oli le-
vottoman utelias. Toinen selitti hiljaa:

_- Kuules nyt. Epäilen, että ne yrittävät kaivau-
tua lumen alla tänne. Jotain sellaista siellä puuha-
tran. Huomasitko, että sen katkenneen kelopuun
kohdalle oli i,lmestynyt outo möykky aivan puh-
dasta lunta. Se johtuu siitä, että lumen alla kaii,ajat
ovat siirtäneet liiat lumet tieltään pois. Muuta rat-
kaisua en keksi. Tuolle alueelle ei ole lentänyt
kranaattejakaan moneen päir,ään.

- Nehän olisivat sitten melko lähellä meitä . . .

jos ne tänne päin yrittävät.

- Minne muualle? Tämä on niiile ilkeä paikka
. . . sillä tietysti he ovat päässeet selr-iile, mikä tässä
on. Haarakaukoputken linssit ovat voineet paljastaa
itsensä kimaltelullaan aurinkoisena päir'änä. Ja"
tätä paikkaahan ne ovat vainonneet t1'kistöllään
enemmän kuin muita. Pidetään vain korla tark-
kana. Uskon, että en erehdy.

- Toivottavasti . . . ja toivottavasti et, r'.rst.rsi
sotamies arvoituksellisesti.

Tunti kului. Pilviin ilmestyi hiven lyhyen päir'än
kajoa. Tuli vaihto. Heistä toinen laski katkaistun
leipälaatikon kuopan pohjalle.

- 
'fässä ovat ne perunanuijat, joita kaipasitte

tänne. tr{issä te niitä tarlitsetteT Nythän on hil-
jaista kuin Irhkolrrisen häissä.

- Teemme niistä tulen, että saamme lämn.rintä,
virnuili sotrmies. Alikersantti selitti tilanteen.

- Ai. piru... olisko noin? Aiotko ottaa tämän-
kin vaihdon kontollesi.

- Aion . . . Saatte mennä, jos haluatte. Minä
jään kyttäämään.

- Tarvitset lomaa . . . sen takia.

- Minäkin jään, vastasi ensimmäisen vaihdon
sotamies.

He jäivät kaikki neljä odottamaan. Päir'ä r'eni tti
tuloaan, ja hiljaisuuden rik,koi vain neljän pimeyttä
tähystelevän miehen hengitys.

- Kuulitteko? Tuo,lla krahahti joku, alikersantti
kuiskasi. ... Åmpukaa valoraketti ... nopeesti I

Ali,kersantti käänsi haarakaukoputken sLlut etecn.
Hänen kädessään oli käsi,kranaatti. Toiminta tart-
tui toisiin. Kun valoraketti valaisi aluetta, lensi
haudasta käsi,kranaatti.. .

- Kyyryyn pojat!
Räsähti. Lunta ,tuprusi miesten niskaan. Toinen

käsikranaatti räjähti . . . kolmas. Sitten kaikki hil-
jeni. Valo sammui.

- Oliko siellä mitään ?

- En tiedä. Katsotaan. Åmpukaa toinen vllo-
raketti.

Miehet katsoivat luorotellen. Aivan tulenjohto-
kuopan edessä lojui piipp.rlakki. Sen kokardi loisti
valoraketin r',rlossa. Taempana pisti Iumesta saitpas

toinen lakki oli lentänyt taittuneen näreen
oksalle.

- Heitä oli kaksi, r'irkkoi alikersantti, kun
raketti samrnui. - Keksi miestä ja kourallinen
heittokranaatteja .. . kuulin sen räjähdyksestä. Se

oJi tavallista tuikeampi, koska se räjävtti miesten
kourass.a olleet käsikranaatit myös. Heillä oli juo-
nikas suunnitelma päämme meno,ksi. Onneksi sil-
mäni olivat valokuvanneet tuon haarakaukoput-
kessa avautuvan näkymän niin tarkoin, että havait-
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sin siinä oitis pienimmän,kin muutoksen. Se sai
minut epäilemään.

- Olipa tuo aika lumimöyriäinen . . . enpä olisi
uskonut. Sotamies ihmetteli.

-- Loman tällä tienasit, tuumivat toiset.

- Kuuletteko ? Urkupyssi' heräsi I Saattepa näh-
dä, nyt ne kostavat.

Ennenkuin ennustus oli Lrusuttu loppuun, kuu-
lui suhinaa. Pian keinahteli jiiiitlnvt kamera. Lunta,
multaa ja oksia ryöpplsi pimeään ilmean. Aii-
l.:ersantti taivutti haarakaukoput.<en klr,ilat alas.

- Arvasin tuonkin. Nlt ne riir';rtut vrrinotvat
nreitä.

Seurasi lyh1.t t.ruko. Sitren kumisi toinen s;rrja
ja hännillä tuli vielä iolr.n.rs. Sitten hiljeni.

Åamu valaisi mr'1lerretn'ä rluetta. Alikers.rntti
kohotti haar;rk.rukopuriea kaulat. Hän silmäili
n)aastoa.

Se oli n'ruuttunur. Kuoppia, likaista lunta. Lumi-
n.röt.riäisten l.rkitkin oliirt kadonneet. Samoin saa-

pas. Lumeen kaivetun tunnelin suu avautui mustann
,iukkone estelarnkojen luona.

- Katsokaa, pojatl Ensi yönä tuo alue on mii-
noitettava uudelleen. Ei ne tuota konstia yritä
hetiaikaan.

Kun he poistuivat r.aihdon jälkeen paikalta,
kulkivat ,kyyryssä pitkin ampumahautaa ja ohittivat
siellä seisovia jalkaväenmiehiä, murahtelivat närnä:

- Taas se tykistö meni kronimaan tuota her-
hiläispesää. Semmoisen,kes,kityksen saivat airkaan.

Mutta he eir'ät tienneet mitään lumimöyriäisestä.
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Fenosetiini on viime oikoino ioutunut
erityisen huomion kohteeksi. Suorite-
luisso tutkrmuksissq on todettu, että
se jotkuvosso pitkäoikoisesso käy-
tössö oiheuttoo mm. munucisvou-
rioito.

Tömän vuoksi olemme muuttoneel
JOMOn kokoomusto siien, että siitö

sisällä
fenasetiinia
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Pohjolon kotivokuutuksesso
yhdeksön vokuutuksen suoio

Kotivskuutus korvoq

- polovohi ngot
- vesiiohloveden oiheullomol -
vohingol

-rokennukse e qheut!.eet

-y-skyvoht-:.i
- :a:.aöa't: : :c^io - c :':

_:_.. ö<a_i:l:e e cmoisuu-
ce e oihe!lr.eet vqhingoi

- ll.lliqiueen po ovohingol
- edellö moiniluistq syistd syn-
lyneen vqhingon johdosiq
menetelyn qsunloedun

- kolmonnelle henkilölle tuo-
telun vqhingon (yksilyisvos-

luuvokuuius).

VAKU UTUSOSAKEYHTIö

Vokinoinen

kotimies -
kohtuullisello

polkollo
Motkollo toi lomollo on huoli kodisto
ikäväö motkoseuro,o. Honkkikoo siis hy-
vissii oioin kotiinne luorettovo "koti-
mies" 

- 
Pohjolon uusi kotivokuutus

muutomon morkon vuorokousimoksusto.

- 
(etivqkgsfss sisölttiö eriloisino yhdis'

telminij 
- 

yhdellö vokuutuskiriollo 
-koikki ne tärkeimmöt vohinkovokuutuk-

set, joiden ovullo kotinne vokuuiussuoio
ro ken neloo n,

Jo oino on tärkeää, ettö vokuutusmää-
rät vostoovoi omcisuutenne todellisio
orvoio 

- 
mieluummin kuitenkin uus-

orvojo. Pohiolon konftorit, torkostoiol io
osiomiehei ovot koikkiollo käylettävis-
sönne iäriestääkseen Teillekin uu§crvo-
ehtoisen kotivokuutuksen luotettovoksi
" kotimieheksi".
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Asukkoot olivot poetessoon iöltöneet koiken korjon
lälkeensä, ionko tokio joukkomme voivot horioittoo
ontoisoo korioioloutto 

- 
vorsinoinen muoniius oli-

kin koukono korvesso sotiumon voroisto

e\.ersti Å. Kuistion vahlennettu JR 9. Tuskinpa lie
monellakaan rintamanosall.l kokonlista divisioonaa
kuljetettu yhtä ,kehnoa polku.r pitkin, rkuin oli
tama 7. divisioonan taivel. Eipä silti, etteikö siitä
olisi edellämme muitakin mennrr. Tästä olivat
merkkinä välille uupuneet vihollisen kevyt pans-
sarir.aunu sekä pari autox.

Joitakin pikrku kahakoita rkoettiin tillä korpi-
vaelluksella, mutta suurena kiusanr olir'.rt puiset
laatikkomiinat, "penaalit", joita oli siellä j.r tääl1ä.
Miinoitus ja kehno tie hidastivat meno.r. sillä
aina välillä raivasimme miinoitusta ja rriensim-
me kaikin voimin kapulasiltoja. Kahakoissr tien
varteen kaatuneet haudattiin asiaankuuluvin me-
noin. Jäljessämme myöhemmin tulleet kertoir'.rt,
että erään männyn kylkeen oii ilmestynyt muisto-
kirjoitus:

"Heikot sortuvat elon tiellä,
jätkä sen kuin porskuttaa."

Oikeastaan tuo iluse svmbolisoi erittäin hyvin

r dälsteluihin

KAU KO TU KIAI N E N

PYHÄJÄRVEN mottitaistelun päätyttyä saimme
suurten,korpiseutujen keskellä olevassa Kaskanassa
viettää muutamia päiviä "Egyptin lihapatojen ääres-
sä", sillä Kaskanan kylässä oli valtavasti lehmiä
irrallaan. Alurksi lypsimme niitä saadaksemme lii-
kuntasodassa harvinaista ainetta - maitoa. Mutta
kun lypsäjiä alkoi ilmaantua yhä enemmän kylään
ja ,kun lehmät taisivat muutenkin olla ehtyneilä,
harveni karjalauma parissa vuorokaudessa olematto-
miin, sillä yhä useampi atrkoi siellä sovelluttaa tun-
netun sananparren käännettä: "Parempi on lehmä
tappaa lkuin lypsää." Pian ei näkynyt karjalaumasta
muuta'kuin jokunen Iiekaan kytketty "elättilehmä"
siellä täällä telttojen edustalla, ja" pian katosivat
nekin. Asia oli nimittäin sillä tavalla, että ,kun "va-
pailla mankkinoilla" ei ollut enää lehmiä saata-
vana, alkoivat porukat varastella Iehmiä toisiltaan.
Mainittakoon muuten, että siviili-ihmisiä ei kylässä
ollut, vaan lehmät olivat jääneet evakuoimatta, ja
siksi tilaisuus teki monesta "karjanomisiajan".

Pian lähdimme Kaskanasta todelliselle korpivael-
lukselle ikohti Tarsepolin kylää. Kärjessä- toimi
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lihapatoien äärestä

syksyn vaiheita. Se ,kuvaa sattuvasti näin .fäl,keen-
päin muistellessa sekä omaa vastustamatonta me-
noamme Syvärille saalska että myös sen vihollis-
divisioonan (3.D.) vaiheita, joka murtautui ulos
Nurmoilan motista ja taivalsi edellämme tänne
Kaskanan korpeen. Viimeiset iätteet siiti pääsi-
r,ät vielä myöhemmin syksyllä omalle puolelleen
Syvärin taa. Se osoittaa oikein miehen sitkeyttä.
Hattureuhkan nosto tällaisille vihollisille.

Kerran olimme pystyttäneet telttemn.re keskelle
miinakenttää ja nukkuneet yömme rauhallisesti.
51'yskuisen aamun valjeiessa rvhdf imme keittele-
mään rkorviketta ja sam.rll.r löysimme pieneltä alal-
ta puolenkymmentä "penrrlie". Yhtäkkiä kuului
taas ,kumea paukahdus. Kuka polkaisi miinaan ?

Vastaus tuli melkein pakkiin lentäneen hevosen-
kavion muodossa. Mukanamme oleva rkuormasto-
hevonen oli koko yön ollut teltan taakse ohjas-
peristään puuhun sidottuna, mutta vasta nyt pol-
kaisi miinaan. Muistan hevosen hämmästyneen,
ikäänkuin kysyvän katseen, kun se koetti oikeaa
etujalkaansa laskea maahan ja taas nosti sen ylös.
Melkein vesissä silmin lopetimme hevosen tus'kat.

Telttakuntamme ei ,kärsinyt tällä taipaleella mui-
ta miinatappioita, mutta monet muut joutuivat nii-
den uhrirksi. Kerran tuotiin purilaiden päällä eräs
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7. divisioonon noin 60'
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kaptecni. joka kertor.nan mukir.rn oli lau,kaissLrt kol-
me penrilir. puhumxtt.rkaan monista muista .ial-
k.rns.r menettäneist.i t.ri r-r-ruurr Lrisen \',lnlr,ln saa-
neisrr. \'rrslniin tien r:rrell.r i,lc-r'.rn trihvstvstor-
nin seuiu oii runir:ne :'.rino::uis:neen clrii.,iscn
vaarallinen.

Syys,kuun 21. päir äni s.1.1\'urirvLi Os.rsto Kuis-
tioon kuuluvan III, JR ) 1:n osrt Trrsepolin i.r

Muurmannin radan, mutta samoihin aikoihin osui
paikalle myös venäläisten kuljetusjuna, jossr lie-
nee ollut pataljoonan verran vihollisia. Meikäläiset
pitivät hyvin puoliaan tulittaessaan rataleikkauk-
seen pysähtynyttä junaa ja siitä purkautuvia mie-
hiä. Monivaiheisen ,kahakan jäl,keen saapui paikalle
etelästä päin vihollisen avuksi prnssariiuna, jolloin
meikäläisten oli vetäydyttävä taemmaksi radan tie-
noilta.

Koska meidän puolellamme oli Kaskanasta tu-
lossa korko 7. divisioona, alkoi tilamme muutamien
päivien rkuluttua muuttua ja l,oimamme vaikuttaa
varsinkin senjälkeen, ;kun majuri Laurikaisen patte-
risto päiisi as€miin Tarsepolin kylän laidalle. Vi-
hollinen toi puolestaan myös lisää joukkoja Petros-
koista, ja niin kehittyi Latvan aseman tienoilla mo-
nipäir'äinen ja monivaiheinen,kova taistelu.

Vihollisen tappiot olivat melko suuret. Van'ke-
jakin tuli kerran yhdessä 11'täkässä nelisen'kym-
mentä, joukossa muutama sotilaspukuinen nf,inen-
kin. I\Ioneen kuukauteen emme olleet nähneet min-
kriänlaista naisstrkupuolen edusta ji1a, joten jotkut
huokasivat: "4h, naisia !"

Kerran meni eräs mies hakemaan metsäniityn
suovasta heiniä hevoselleen. Juuri kun hän oli nos.
tanut heinätaakan olalleen, ilmestyi suovan takaa
partainen vihollinen. Miehemme oli pudota istual-
leen lreinineen päivineen, ja oli tainnut pudotakin,

ito _z^Ar VemäI.

Kaskanan
i'<orPialue

7D
N;iäisel[ä

(
Jaan
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RAIVAUSTYöT
nopeammiksi, helpommiksi ja huokeammiksi

aa

RAIAHDYSAINETLLA

Kotimoisen rä!öhdysoineleollisuuden
koikkiin roivous- io röiöyfysröihinne

io helppoköyttöiset vqlmisleet.

aa

i
ä

I
t

tuolleislo löydäffe
sopivol, luolettovol

i
;i
§I
t
å

RAIYAUSPANOS
- ioloudellinen, tehokos io monikäyttöinen työvöline pel-
loillo, metsässö, puutorhosso, tietöissä, ojituksesso, soro-
kuopisso ine. Röiähdysoine on kosteudelto suoioovosso
muovipussisso. Voidoon muotoillo kohteen mukoon. Köyt-
tö on vormoo io turvollisto. Useito eri kokoio.

KIYI POM }I T

mohdollistoo kivien rikkomisen nopeosti io voivottomosti
pelköllä pintorojäytyksello. Mitäön työkoluio ei torvito.
KIVIPOMMI on erittäin kösittelyvormo io vorostoimisto
kestovo. Useitc eri kokojo.

ol TTUSDYNAM r rTTr
rotkoisee oiituspulmot edullisesti etenkin vesiperöisillo
moillo. OJITUSDYNAMIITILLA syntyy "kertoheiiollo" oioo
kymmeniö metreiä.

Kotimaiset sytytysvälineet
- 

rulilonkonollit

- söhkönollit

- tulilongot
vormistovot räiäytyksen onnistumisen.

Röiähdysoineiden monipuoliseen käyttöön perehdytte pyy-
tömöllö kouppiooltonne toi tiloomollo meiltij ilmoisen

oposkiriosen'RÄJÄHDYSAINEIDEN KÄYTöN OPAS".
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Tuhottu venälcj nen ponssoriiuno Lotvon rodollo

vaikrkei sitä meille tunnustaout. Hänelle ei nimit-
täin sat,tunut mitään asetta muka^nsa, ja nyt tuli
suovan takaa vihollinen puoliautomaatti kainalossa.
Taisivat siinä ajatuksissa "kuvat kulkea", mutta
partaniekka ei ollut enää sotaisella tuulella, vaan
rkoetti merkkirkielellä ilmaista haluavansa antautua
vangirksi. Helpotuksen huokaus pääsi mieheltämme,
vaikka i'ieläkin polvet pakkasivat vapisemaen.

- Tulehan mukaan, tuumasi hän partaniekalle
je nyökkäsi telroille päin älyämättä ottaa toiselta
edes asettå pois, \'aan antoi vangin tallustella .iäl-
jessään aseineen päivineen.

Tällä tavoin miehet saapuivat nuotiollemme.
Vanki ei osannut sanaakaan suomea enempää kuin
mekään venäjää, mutta siitä huolimatta juttu luisti
kuin rasvattu menkrkikieltä'käyttäen. Tarjosimme
vangille rkorvikkeet ja ,kukin annoimme osxmme
vrihistä vanerinpalasista sekä päälle vielä Työmies-
savut. Kolme vuorokautta kertoi vanki olleensa
ilman ruokaa, jr sitä todisti sekin, että hänellä
oli telttakankaaseen käärittynä puhdistamattomia
sieniä. Mahorkkae hänellä oli sentään tasku puo-
lillaan, ja siinä hän näytti, miten nopeasti kääräis-
tään säbkä sanomalehdestä ja mehorkasta.

Latvan aseman taistelut riehuivat päir'ästä toiseeo
vihollisen tehdessä sitkeää vastarintaa. Vihdoin kuu-
limme, että eversti Lagus on "luumyllyineen"
koukannut idempää Petäjäselän kautta poh-
joista kohden ja rkolkuttelee pian Petroskoin kau-
pungin portteja. Osittain kai tästä syystä murtui
viin.rein 25.9. vastus Latvan asemalla, jonne me
taistellen työnnyimme yihollisen vetäytyessä rauta-
tien vartta pohjoiseen päin. Täten oli taistelu
tuosta pienestä kyläpahasesta kestänyt monta vuoro-
kautta, ja sen mukaiset olivat jäljetkin. Viimeiset
kratuneet olivat jääneet viholliselta korjaamatta,
niitä r'irui mikä talojen seinustoilla, mikä puoleksi
jokeen suistuneena.

Kylän länsilaidalla olevan talon sänkyneistä ikku-
noista kulkivat kanat sisälle ja ulos ja ruoputtivat
r-älillä pihamaalla, niinkuin ei sotaa olisi rkoskaan
ollutkaan. Yhtään ihmistä ei kuitenkaan kylässä

-näkynyt eikä heitä sinne vielä ilmestynytkään. Yksi

harmaa kissa odotteli kynnyksellä emäntäänsä, ja
kylän keskellä olevan kaksikerroksisen talon koira
heilutti meille alakuloisena häntäänsä, mutta ei
suostunLrt ottamaan meiltä ruo'kaa eikä lähten)'t mu-
l<aammekaan. Ullio-ovelle saatr:ka se seurasi, mutta
sitten palasi taas sisä11e. Sinne se jäi odottama:rn
omaa isäntäänsä. Palasi,ko isäntä, sitä emme tulleet
koskaan tietämään, sillä seuraavana päivänä tuli
radan varreste sanoma: Petroskoi on vallattu.

Illan hämärtyessä keitimme Latvan kylän etelä-
laidalla viimeiset korvikkeet Iivinäjoen r.edestä ja
yöllä olirnn-re jo matkalla jälleen kohti uutta .ja
tuntematonta.

HERNESOPPAA SYÖTIIN JOUKOLLA

- Häijyn hyvää, sanoi Jussilan Aake, kun ha-
panta hernesoppaa söi suurella ruokahalulla. Näin
hän sai toisetkin syömään ja likaamaan pakkinsa,
jonka jäl,keen Aake kaatoi hernesoprn jokeen ja
pesi pakkinsa.

AINA PUM !

Eräs sotavan,ki, .;'oka joutui vangi,ksi Perkjärven
Ientokentän alueella, kertoi:

- Kun menin tuonne, siellä fins,ki pum, ja .kun

menin tuonne, sielläkin fins,l:i pum, a mikä mi-
nun auttoi muu kuin: ruki ver!

.''"C^'^ 
"^t"\

Et

^,*if,-AALETN?"lo

\t 
r=, ,ro ut/
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Sqlomo suoritti v. 1961 vokuutuksenottojille,
heidön omoisilleen iqi oikeudenomistojilleen
vokuutussummio jo vokuutuskorvouksio yhleensö

813 milj. mk.

Töstci summoslq tuli kuolemoniopousten osqlle
295 mili. mk, soirouden jo työkyvytiömyyden osolle
253 milj. mk sekö söcistöjen

jo elcikkeiden osolle 265 milj. mk.

Suoritetut vokuutussummot jo korvoukset merkitsivöt
tuhqnsisso kodeisso rotkoisevoo opuo soirouden toi
kuolemon mukqnqqn tuomiin toloudellisiin voikeuksiin.
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SALAMAN HENKIVAKUUTUS
oulloo, jos omot voimot Ioppuvot kesken,

KESKTNÄI NE N HE N KIVAK U U T U SYHTIö

SATA}44
VAKAVARAINEN SU OMALAINEN SU URYHTTö
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Rontopyssy Seivästöllö vuonno I 942

N. Simonen

PUOLUSTUSPUUHIA

SUOMENLAHDEN

RAN N IKO LLA

VENÄLÄISET valmistautuivat lokekuun lopulla
1941 tyhjentämään Koiviston saaria. Erään kuulak-
kaan syyspäir,än jo hämärtyessä ilmarntui etelästä
joukko moottoriveneitä suuntana Koiviston salmi.
Rannalta seurattiin niitä silmä kovana.

Ennen pitkää oli hyvässä järjestyksessä etener'ä
raivausmuodostelma valmiina. Etäisyysmittarit tote-
sivat, että etäisyys lyheni jatkuvasti. Seivästön pat-
terin neljä Canet'a seurasi sekä suunnassa että ko-

- rotuksessa eluksien etenemistä..r'' Kiih,keänä odottava patterin päällikkö sai vih-
doinkin luvan avata tulen hetkellä, jolloin etäi-
syys aluksiin alkoi taas ,kasvaa. Samalla siunaama[la
r'älähtikin neljä voimakasta tulenleimausta, ja
vain jonrkin hebken kuluttua jälleen leimahti. Kyl-
läpä näytti tykrkimiehillä olevan ,kiire syytää te-
rästä merimiesten pään menoksi. Monia "herk-
känä" kiitäviä kranaatteja o,Ii jo ilmassa ensim-
mäisten vasta iskeytyessä,keskelle n.roottoriveneiden
muodostelmaa.

Ruoko
on
VALMISTA!

Syödäänpä tänä ke-

sänä reilusti säilyk-

keitä, että naisväki-

kin pääsee lomalle

kuuman lieden ää-

restä! Karjakunnan

säilykkeet ovat mes-

tarin kädellä valmis-

tettua maukasta ja

vaihtelevaa ruokaa.

Kyllä niitä kelpaa

pistellä! Kesän ret-

killä ja matkoilla

Karjakunnan säilyk-

keet ovat myös oi-

vallista evästä. Ruo-

ka on valmista juuri

silloin kun halutaan.

KESÄKS I

KARJAKU N NAN

SÄILYKKEITÄ
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KAUPU NKI E}I KESKII{ÄI ilEN

VAKU UTU SYHTI (i

Tyyni meren pinta kiehui kuin hornanrkattila.
Ilma o,.li sakeana sirpaleista, jotka vinkuivat kaik-
kialla. Repeytyihän 800-i 200 kiloa terästä mi-
nuutin aikana tuhansiksi,kappaleiksi. Kiikarilla
näki, miten kalustot empimättä heitettiin mereen,
ja osasto hajaantui ajaen täydellä rauhdilla ulom-
maksi, kauemmaksi turmantLtottljistrr. Sumupoijut
olivat n.ryös silmänräpäyksessä merc-ssä ja sakea,
valkea seinä peitti r'ähitelJen koko .ilueen ja riisti
rneiltä tiedon ammunnan tulo,ksistr.

Erdd.na talvipäir,änä 

*rrn, 

illansuussr kilahtr
puhelin Suomen)lrrhden rannalla rantetorjunnassl
olevan pataljoonan esikunnassa. Prik;rrrtin esikun-
nasta ilmoitettiin. että epäilyttävän näköisiä mie-
hiä pitäisi o,lla liikkeellä suksilla Kuolemrjin'en
kirkolta lounaaseen. Lienee siis desanttej;r joukko-
osastomme selustassa.

Koko aamupäir,än oli satanut luntr. Des;rnttien
jälkien pitäisi näin ollen löytyä havainnonteko-
paikan lähemmär.r n.räärittelyn lrerustcell:r.

Yöllä slatiin sitten prikaatin esi,kunnasta aLrtolla
ensimmäinen crä sukiia. Pertion johtljrksi mää-
rätty r'änrik'ki s;ri itse r-alita joukkoons.r kymmen-
kunta rir"rsli:ra hiihtäjää.

Seuraavan aan-ILln sarastaessa vietiin koko p.rrtio
autolla niin lähel'le havaintopaikkaa kuin suin'kin
päästiin. Hyvin asein ja eväin varustettuna pxrtio
lähti matkaan nuorekasta intoa hehkuen. Helposti
päästiin,kin vicraisiin latuihin kiinni.

YIHTAVUORI
- houlikonpotruuno
johon Yoitte luottoo

Looduntorkkoilusso koeommutoon ioko 400's

potruuno volmistuksesio. Lisöksi iokoinen ku-

lutukseen menevö potruuno ioutuu moninker-

toiseen torkkoon kontrolliin.

VIHTAVUOREN houlikonpotruunot kehittövät

houleille suuren olkunopeuden tosoisello jo

suhteellisen pienellä poineello.

158

Niillö on miellyttövö ompuo



--v

Kun hiihto oli jo jabkunut p.itkän aikaa, oli
täysin aiheellista pitää pieni lepotauko ja murki-
noimishetki. Tilanneita pohtien ja toverillisesti ta-
rinoiden oltiin,kin sitten ,kotvan aikaa koossa.

Sirlloin yht'äkkiä rävähti useita laukauksia. Takaa-
a jetut olivat asettuneet myös tauolle peitteiseen
maastoon. Täten meirkäläiset olivat aivan sattu-
malta joutua vihollisen väijytykseen .ja suoraan
suden suuhun, sillä naapurit olivat saattaneet kai-
kessa rauhassa seurata partiomme puuhia.

Syntyi lyhyt, mutta ,kiivas tulitaistelu. Desantteja
oli viisi. Näistä ,kaatui kolme ja kaksi antautui
r angiksi. Johtaja oii ollut suomalaissyntyinen.

Kun densantit olivat leijailleet alas laskuvar-
joilla, tuuli oli tempaissut johtaialta kartan. Sitä
oli sitten kovasti haettu, mutta tuloksettl. Tavoite,
Jäppilän lentokenttä, jäi saavuttamfita ja samalla
kartan puuttuminen sinetöi desrnttien kohtalon.
Vangeis.ta oli toinen heiveröinen. eloisa radisti,
toinen vankkarakenteinen trrppi oli mr.rkana leto-
juhtana kantamassa säkissä räjähdysaineita.

Meikäläisillä oli ollut onni matkassaan. Vänri-
l{iltä oli luoti krtkaissut vain rähinähihoan, l,hdeltä
nrieheltä oli arnmuttu sauva poikki ja parin päil-
lystakin iiepeessä oli 'lkoin" purema. Partio palasi
voittoisalta retkeltään myöhään illalla miehet kairkki
terveinä ja vangit mukanaan.

ALEKSANDROVKAN KATUPARTIO
Valkeasaaren lohkolla oli JR 6:n asemien ia ko-

nentoplikan r,älillä nupulakivinen valtatie. Konrp-
panian piiällilrrkö, ,kaptceni Jaalc lähti illalla tarkas-
t.url;1n lsemir kahden taistelulähettinsä, sotamies-
ten Elorannln j.r Holnrin ,klnssl. He olivat krri,kki
kolme hyvin pitkiä michiä j.r kipinät vain sinkoi-
livat,kantaraurloiste hcidän marssiesseirn rkivitietä.
Korsuilta kuului siiloin huuto:

- 
Aleksandrovkan katupartio tulee. 

- 
Kvllä

paikatkin olivat pian .kunnossa.

x

SINGER

RiihimöenJ ulkisivut

rai;

sekuroidusto

LASISTA
Riihimöen lömpökorkoistu eli sekuroitu vor-
muuslosi kestöö 6_8 kertoo kovempio iskujo, poi-
netto jo toivutustq kuin tovollinen losi. Se sopii eri-
tyisen hyvin rokennusten iulkisivujen kotteeksi
ontoen tololle yksilöllisen io edustovon leimon lo mikö
törkeintö, losin köyttö julkisivuisso on toloudellisto'
sillö toistuvien korjouskustonnustcn poisiöömi-
nen on rokentoiolle suoronoisto sööstöö. Jul kisivu-
losin liukos lo kovo pinto estdö liqn torttumisen sii-
hen. llmostovoihtelut, ilmqsso oleyot,öteoineet, rikki-
vety yms. eivöt myösköän voikuto losipintoon.

-Vormuuslosin 
köyttö on suositeltovoo myös muuol-

lo, missö torvitoon tovollisto kestävämpöö losio, kuten
liikennevölineissö, myymölöissö, vclimistelusoleisso i ne.
Vormuuslosio ei korkoisun iölkeen voido enöö leikoto
eikö hioo, minkä vuoksi losit toimitetoon möörömit-
tqisino. Nöin säöstytte losin iölkikösittelyltö io hukko-
poloilto. Julkisivulosit toimitetoon iuuri holuomonne
vörisinö io myös lisötiloukset sootte tösmölleen somoD
sövyisinö. Nyt sootte myös kuviolosio io llves'vöri-
losiq sekuroituno.

Kun osio koskee losio...

RIIHIMÄTN LASI OY
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Koikkien kokemus puhuu
AU STI Nin puolesto
Jo yli 2.500 outontorvilsijoo on lyhyenä oikono volinnut
itsålleen edustovon lönsiouton - AUSTIN A 40 VANin.
Koikkien suosikki myös Teidön ojokiksenne.

Tässä muutamia AUSTIN etuja:
Kolleimpien mollien koosutin SU HS 2

- helppo kciynnistys kovimmollokin pokkosello
Vohvo jo sitkeö moottori 948 cm3

- 40 hv, voimoo rii"öö o.rc.
Synkronoidut voihleet, urheilumc, ie: 3'1:'c -de

- nopeo .jo helppo voihtoo
o Hydrouliset jorrut

- poineentosousvenitiili, jorrut eivö'i voi lukkrrntuo
r Tehokos lömmitys- jo roitisilmoloiie

- oino miellytiövö "o.ioilmo"
o Kori töysin ruosteelto suo.jottu

- myös runkokoteloiden sisäpinnot

Hinto noin 585.000:-

Nopeo jo tukevq urheilumollinen lottio-
r'qihde. Mitlqrien jo södiimien iörkevö
settelu. Ohioomon levyinen pokellihylly.

Edustovo edestö

-Teidön tiloisuutenne -gormistokoo soontinne
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Helposli sisäön jq ulos. Leveöl ovel.
Käievösti köönlyvöi jq söödelldvöl is-
tuimet. Vohvo keinonohkqverhoilu.

Tyylikäs tokoo
Moohonluoid:

=,,f,ETilO=HELSINKl, Autotolo, puh. 10078

PilRlMYYllÄ KAurrA MAAN

t

Konsikuvo:
Tykistötulen pirstomio Muoloon
kirkon io houiousmcon rounioito

NUMERO 5:n KIRTOITUKSET

K. L. Oesch:

SOPIIIUKSET JA
VÅL\fIUTEIIIIE

PUOLUSTUS.

Kalevi Puttonen:
KU\\IÅ.{ L HRIE\ \IUISTOLLE

Eeva Lehtopää:

VL OROii{L'DE\ KL'\'Å KOTIRI\TÅ}IÅLI'A

Reino Kalen'o:
PERTJÄRVEN - SHEMENSKIN KÄKSOIS.
TAISTELU HUHTIKUUSSA 1942 II OSA . .. .

Antti Vintola:
PÄIVÅ KONEKIVÄÄRIAMPUJÅNA
VIIPURIN VALI-EILLA

Matti Mikkola:
KOHTALON SAATTO XIX OSA

Jouko Oksa:
KIIVAS TAISTELU TURKISTARHAN.
NIE},IESSÄ 8,1.1942

Uuno Vepsäläinen:

LU}f ITIÖ\'RIÄINE\

Kauko Tukiainen:
KASKÅNÅN LIHAPATOJEN ÄÄRESTÄ
LATVAN TAISTELUIHIN ....

N. Simonen:
PUOLUSTUSPUUHIA SUONTENLAHDEN
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tössäkin oli teippi torpeen - jo nimenomoon

wrritrrr&
Kodeisso, toimistoisso, orkistoisso, koikkiolto tor-
vitoon teippiä - jo nimenomoon Sellotope on
suuri teippinimi koikkiollo missö teipotoon. Köy-
töntö osoittoo Teille, että Sellotopen konsso ei

tule teippousvoikeuksio. Sellotope ei kotkeile rul-
lolto vedettöessö. Sellotqpe torttuu jo pitöö missö
pitöökin.

Sellotope-tunnuksen - Bucking.
homin polotsinvortijon hohmon

- topootte Sellotopeo myyvistä
liikkeistö. Sellotopeo joko kot.

e 
kqisuloitteello roi ilmon soqtte
koi kisto kirjo- io poperi koupoisto.

HYVÄ TE!PPI
ENGLANN!STA

PAPERITUOTE
OSAKEYHTIÖ
Vol keokoski

jokamiehen sadevakuutus
VILLE-puku suojoq Teitö sqteeltq jq tuu-
leltq. Te torvitsette silö vqrmqsti purjeh-
dus- jo kolqstusmotkoillo, eröretkillö, ul-
kotöissö - koikkiollo, missö sqde soottoo

yllöttöö. Hqnkkikoq siis itsel-
lenne VILLE-puku- jo ennen

seurqovqq sodetto.
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Äiti tohtoo leipoo porosto heille, iotko ovot löhinnö höncn
sydöntöön. Siksi hön on volinnut EXTRA-3cuhot, loillo
vqikeinkin leivonto onnistuu. EXTRA on sydönYehnöö, veh'
nän hienointo ydintö... sen ovullo Tekin leivotte Porosto
perheellenne io vieroillenne.

;F" l4J
'{-

3Fri ti
\- ,:, *-*r',ffi

t

RAISION TEHTAAT
OY VEHNÄ

ANGLIA Yon. Kucrmcvs<yky a5O kg.

Erittöln sopivo myyn: - e' lle. Ohie'

hrnlo n. 535.000,- r.:s!s'ws(un'

toiseno Helsingissö
:Epf,:--

FGDT-D
luotu liikkt.ttrraan
tehty tuottarnaan

FORD FREIGHTER on tilovo io hinnoltoon huokeo

pokettiouto. Siinä on lehokkoin moottori kontovuus-

luokossoon. Kontovuus 800 kg, tilovuus 4,8 m3. Ohie-

hinto n. 6l 0.009.- kqlsssluskuntoiseno Helsingissä.

FORO TAUNUS l7 M Supcr Van on iyylikös io nyky'

oikoinen pokettioulo. Kuormcuskyky 600 kg, tovoro'

tilo 1.66 m3. Leveät ovet lokono lo sivuillo sekä

tosoisto lottiopintoo 2 m2. Ohiehinto n. 696.000,-
kotsosluskuntoisenc Helsingissö.

lrtonumero 70 mk

KAUTTA MAAN

Helsinki 1962 - Sqnomo Osokeyhtiö


