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SOLO REX, CANADIEN 270, jo SOLO 70 köynnistyvcil koikisso olo-
suhteisso, köyvöt vormosii ,jo ovoi toloudellisio. Ne köyvöt joko
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kitsee hyvöo köynnistyvyytto, vormoo köynlio 1o loloudellisuulto. Yhci
kehittyvö, vqrmo jo nopeo huolto- jo voroosopolvelu on tokeeno
siitö, ettö nciillö sqhoillo voi työ lotkuo keskeytyksittö. Nörto sohojo
onkin ,1o köy1össö moqssomme lohes 25 000 koppolelto !
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KUN Sallan syyshyökkäys elokuussa 1941 lähti liik-
keelle kovien vesisateiden vallitessa, painui suomalai-
seen 6.D:aan kuuluva JR 33 Vuorikylän tienvarresta
suoraan pohjoiseen Nurmitunturia kohti JR 54:n osien
kulkiessa rinnalla idänpuolella lähempänä Vuorikylää.
Koko heinä- ja elokuuä oli majuri A. G. Airimon ko-vrLJo vTERTMAA
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mentama III/JR )4, katkaistuaan tien Vuorikylän län-
sipuolella, ollut tämän kylän laidassa ja sai nyt tehtä-
väkseen karkoittaa venäläiset itse kylästä sekä seurata
senjälkeen kehnonlaista Vuorikylän-Alakurtin tietä
pohjoiseen yhtyäkseen siellä rykmenttiinsä. Hyök-
käystä varten pataljoona sai vahvistuksekseen ober-
Ieutnant Krohen panssarivaunukomppanian, joka käsitti
12 kpl etupäässä ranskalaisia sotasaalisvaunuja. Ja mi-
käli näin tavallinen jalkaväkimies ymmärsi, ne olivat
melko olemattomia, niistd 3-4 taisi olla sentään l2
tonnin.

7./JR 54 sai ps.komppanian kanssa aloittaa leikin
Vuorikylästä eteenpäin. Ihmeempää siitä ei kummin-
kaan muodostunut. Vihollinen oli nähtävästi yleisen
tilanteen pakottamana ottanut tavallista pitemmät hat-
kat. Joitakin miinoituksia tavattiin tiellä ja tien tar-
sissa, ja niissä kärsittiin tappioita.

Lännestä päin oli samanaikaisesti työntynyt kohti
Eniäntunturin ja Eniänjoen kosketuskohtaa, jonka joen
myös Vuorikylän-Ålakurtin tie leikkasi, JR 54:n
I pataljoona ja juuttunut siinä kiinni vainolaista vas-
taan. JR )4 esikunta oli rykmentin komentajan, ev.-
luutn. A. K. Pihlajamaan johdolla myös pataljoonan
metkassa. Saavuttuaan lähelle I P:aa sai III pataljoona
käskyn siirtyä lännemmäksi ja sen komentaja sai käs-
kyn odottaa uutta tehtävää. Se tulikin pian, mutta vain
yhdelle komppanialle.

I P oli komentajansa majuri S. K. Salonmiehen joh-
dolla edennyt yli Eniänjoen ja oli joutunut erään palo-
aukean reunassa, muut.rman sadan metrin päässä Vuo-
rikylän-Ålakurtin tiestä, r'oimakkaan vihollisen py-
säyttämäksi eikä useista yrityksistään huolimatta olhrt
päässyi avonaisessa maastossa etecnpäin. Rykmentin-
komentajan antaman käskyn mukaan oli nyt raken-
nettu ps-vaunut kestävä silta yli Eniänjoen pari kilo-
metriä lännempänä, ja tarkoitus oli (26.8.) iskeä ps-
vaunuin vahvistetulla komppanialla paloaukean lai-
taan pureutuneen vihollisen kylkeen.

JR 54:n 7. komppanian päällikkö ja oberleutnant
Krohe saivat rykmentinkomentajan käskyt. Etukäteis-
tiedustelun maxstosta olivat suorittaneet samat pionee-
rit, jotka olivat sillankin rakentaneet ja heidän tiedus-
telunsa mukaan maasto sillasta paloaukealle saakka oli
ps-vaunuja kestävää metsää.
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Saksoloinen ponssorivounu Sol-
lon erämoosso

7. komppanian päällikkö, jolle nuo 12 ps-vaunua oli
alistettu, oli hieman ihmeissään. Tällaiseen tilanteeseen
hän ei ollut sattunut vielä tähän mennessä joutumaan.
Ryhmittymiskäskyn mukaan vaunuista kolme asetettiin
kärkeen ja jalkaväki ryhmittyi suunnilleen samalle kor-
keudelle, ehkä hiukan eteenpäin. Toistaiseksi, ennen-
kuin alkaisi paukkua, ajettaisiin metsässä luukut auki.
Lähtö olikin hyvä - 

ja kaikki näytti menevän piirus-
tusten mukaan.

Metsä oli tiheää, mutta raskaat vaunut pystyivät
kumminkin kaatamalla puita avaamaan tien - 

ja hil-
jaista menoahan se ei ollutkaan. Puolen kilometrin
päässä tapahtui jo muutakin - vaunuja alkoi juuttua
kiinni. Pohja ei pitänytkään. Komppanian päällikkö
piti kuitenkin parhaimpana jatkaa matkaa niin no-
peasti kuin suinkin - saataisiinhan sillä edes aikaan

Piirros Eniänioen toistelusto 26.
I 0.4 I Vuorikylön-Alokurtin erö-
mootien vorrello
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se, että vihollinen ei ehtisi haalata pst-tykkejä paikalle.
Muuta yllätystä tästä ei kannattanut enää toivoa -sillä tämä tulo kuului kyllä Kantalahteen saakka.

Parasta oli kumminkin, että mitään partioita ei ta-
vattu, ja niin siinä myös kävi, että paloaukean reunaan
saavuttaessa oli vain kolme vaunua jäljellä. Kun jv-
miehet ilmestyivät aukean reunaan ja kun komppanian
päällikkökin pääsi hieman silmäilemään paikkoja, hän
totesi heidän tulleen paikalle kutakuinkin tdsmälleen.
Oikealla käytiin lujanlaisesti kahinaa, mutta vielä ei
aukean reuoaan ollut saatu tulta. Oliko niin, että tässä
sittenkin syntyisi jonkinlainen yllätys ?

Ps.komppanian päällikkö loikkasi vaunustaan komp-
panian päällikön vierelle:

- Haben die Russen PanzerabwehrkanonenT (On-
ko venäläisillä pst-tykkeiä ?)

- Ich weiss nicht. Ich glaube nicht. (En tiedä.
Luultavasti ei.)

- §7ir fahren sogleich ! (Me ajamme heti !)
Saman tien reipas luutnantti hyppäsi vaunuunsa ja

antoi mennä. Kaksi muuta vaunua seurasi perässä.

Jalkaväen miehet katselivat jännittyneinä. Jos ei
sieltä mitään paukahtaisi vastaan, selvittäisiin tästä se-
remoniasta nätisti, mutta jos siellä sensijaan olisi yksi-
kin tykki, saataisiin vielä koettaa lujastikin.

Yhtä jännittyneenä seurasi 7. komppanian päällikkö-
kin vaunujen menoa. Nyt oli liihdettävä mukaao. Hän
komensi joukkueet liikkeelle. Paloaukea tarjosi viihän
suojaa - siinä oltiin kaikki kuin tarjottimella - niin
vaunut kuin miehetkin. Juostessaan eteenpäin hän
yhtäkkiä totesi hiljaisuuden, joka oli tullut kentälle.
Voimakas jalkaväkiaseiden tuli oli oikealla loppunut.

- Nyt tapahtuu kohta jotakin, mietti hän mieles-

sään ja piti silmällä eteenpäin syöksyviä miehiä, sa-
moinkuin ps-vaunuja.

Oberleutnant Krohen vaunu lähti yhtåikkiä ajamaan
täyttä vauhtia koko ajan kiivaasti ampuen. Toiset kaksi
vaunua yhtyivät matkaan, ja samassa avattiin tuli edes-
täpäin suoraan vaunuihin. Mutta se oli vain jv-aseiden
tulta. Nyt oli aika liihteä liukkaasti liikkeelle. Sadan
metrin päässä edessä oleva maasto tarjosi jo jotain suo-
jaa, ja. siitä oikealle täytyi venäläisten olla asemissaan.
Ps-vaunut ajelivatkin jo siellä, ja juostessaan eteenpäin
komppanian päällikkö kuuli miesten pä?istävän suoras-
taan riemuhuutoja vihollisten yrittäessä hyppiä pans-
sarivaunujen edessä pois ampumakuopista ja siten sa-
malla joutuessa näiden sekä jalkaväen aseiden tulituk-
sen alaisiksi. Joku pesäkkeistä jatkoi vielä puolustautu-
mistaan. Pakoon lähteviä taas kohtasi paloaukealla jr,,-

miesten tarkka tuli, jolle antoi verrattoman varmuuden
se, ettei tarvinnut välittää vihollisen tulesta lainkaan.

Ps-vaunut jatkoivat ajoaan pitkin ampumakuopis-
saan olevien vihollisten ketjua. Perdssä seurasivat iv-
miehet, jotka olivat jo niin innostuneet leikkiin, että
juoksivat ps-vaunujen vierelle saakka innokkaimpien
yrittäessä niiden edellekin. Koko ajan puhdistui vihol-
lisen vitja, ja pain sadan metrin päässä oikealla ole-
vasta I P:n rintamasta alkoi miehiä nousta seisomaan
katsellakseen tätä merkillistä sodankäyntiä, joka hei-
dän kohdaltaan oli parin päivän aikana vaatinut lukui-
sia uhreja, mutta josta nyt näytti ps-vaunujen ansiosta
tulevan aivan leikkisotaa.

Tunnin verran jatkui ps-vaunujen ajo, kunnes venä-
läisten ketju oli puhdistettu, vain ioidenkin vastusta-
jien päästessä alikasvullisuuden suojaamana pakoon.

JR 54rn komentoio, eversti-
luutnonfii K A. Pihloiornoo
odiutontteineen
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Nököolo Alakurtilto

I pataljoona sai lähteä jatkamaan kohti Ålakurttia
ja l./JR 54:n päällikkö alkoi koota komppaniaansa.
Harvoinpa oli niin iloisella mielellä taistelua lopetettu.
Kokooaistappiot olivat yksi haavoittunut ja 9 metsään
juuttunutta ps-vaunua, jotka nekin saatiin ennen iltaa
Pols.

Seuraavana päivänä otti 7./lR )4 mittaa vihollisesta
Makiakuunvaarassa ja panssarit olivat siellä mukana.

Mutta ei enää yhtä hyvällä menestyksellä. Venäläiset
olivat yön aikana hankkineet pst-tykin, ja aamunkoit-
teessa ammuttiin muudan kevyistä vauouista tuleen.

Tuohon ylläkerrottuun ps-vaunukahinaan palatak-
semme. Muutaman sotavangin antaman tiedon mukaan
oli I P:aa vastassa Eniänjokivarressa ollut r.ihollisen
pataljoona, joka siis käytännöllisesti katsoen oli verra-
ten nopeasti pyyhkäisty pois.

A. H. Turunen

YKSITOT KKOISTAHI
VUODEN 1942 kesä oli kulumassa Vienan kanavan
alajuoksulla 1. divisioonan puolustusasemissa. Tuki-
kohta "Aallon" taisteluhaudassa oli iltatöikseen liik-
keellä tukikohdan päällikkö, luutnantti Turunen tais-
telulähettinsi, korpraali Suutarin kanssa tarkastellen
asernia ja välillä vilkaisten vihollisenkin laitteisiin ka-
navan penkassa ja sulkualueilla. Siinä näkyi oikealla
etelässä sulku n:o 4:ään sovitettu ns. "Porttikorsu"
vahvasti varustettuna tukikohtana, joka oli usein suo-
malaisten kiusana. Tästä n. 1 km pohjoiseen oli sulku
n:o ) pesäkkeineen aivan "Åallon" asemien kohdalla.

Silloin ilmestyi jostakin iltalennolleen ukkoteeri,
liihoitteli miesten ylitse ja istahti pesäke 4:n edessä
kasvavaan, kranaattien jo silpomaan käkkärämäntyyn.
Korpraali Suutarin karjalaiset, sukupolvilta periyty-
neet erävaistot heräsivät, ja hetkessä hän suuntasi ko-
nepistoolinsa teereen ja pamautti. Luoti osui sen ta-
kapuoleen ja suolisti linnun valmiiksi, mutta henki-
toreissaan se vielä vähän räpisteli ja putosi välimaas-
toon vain 40 m päähän sulku 5:ssä olevasta, ainakin
joukkueella miehitetystä vihollispesäkkeestä !
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- Saamarin Suutari, mikset ampunut paremmin!
pääsi päälliköltä.

- Mikset itse ampunut ! tiuskasi Suutari.

Asiasta ei kannattanut väitellä, siellä se oli. Lähi-
pesäkkeiden miehet olivat nähneet tapauksen ja lupa-
sivat painaa vanjojen päät tulella alas siksi aikaa, kun
Suutari menisi ottamaan saaliinsa. Niin tehtiin. Lä-
hellä oleva vihollinen pysyi vaiti, mutta juuri kun Suu-
tari oli päässyt haudan reunan yli, rävähti Mullinmäen
kk., ja räjähtävät luodit piiskasivat haudan reunaa.
Suutaria tuotiin suojaan rasvatun salaman nopeudella.
Uusi yritys olisi jo tiennyt itsemurhaa, joten se pää-
tettiin iättää hämärään aikaan.

Yöllä sitten yritettiin teeren noutoa kolmeenkin
kertaan, mutta aina tuloksetta. Yö oli valoisa ja vi-
hollinen, joka tietenkin oli huomannut, mitä puuha-
taan, oli niin tarkkana, että jokaisen yrittäjan oli tul-
tava kiireesti takaisin. Kun viime yrityksessä yksi mies
haavoittui kaulaan ja joutui 'kotilepoon', päällikkö
kielsi enemmät yritykset. Vartiomiehille vain annet-
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tiin määräys pitää huolta siitä, etteivät vanjatkaan teer-
tä nouda, ja lohduteltiin itseä, että kyllä hyvä paisti
viileän sään ansiosta säilyy ainakin vähän aikaä. Ja

- eihän koskaan sodassa tiedä, milloin ilmestyy on-
nellinen sattuma. Tuota toivottiin teeren noutamisen
avuksi.

. - Sentään jonkin verran vaihteleva päivä, tuumi
korpraali Suutari aamuyöllä korsun lavllle päällik-
könsä viereen ryömittyään.

Jo kello 6 olivat päällikkö ja lähetti kotiutuneet
aamukierrokseltaan pesäkkeistä ja Suutari latasi kon'i-

Sotomies Onni Hietoiärvi, torkko-ompujo
''Aollon" tukikohdosso
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kerömpsän kamiinan kannelle muiden viereen kuume-
nemaan. Päällikkö ihaili peltilautaselle korsun ikkunan
alla olevalle halkaistuista hirsistä kyhätylle pöydälle
juuri asetettua aamiaisannostaan. Se oli ihmevelliä ih-
meryyneistä. Haudutettu omassa mehussaan sormen-
pään kokoisista ohranjyvistä ja maustettu suolavedellä.
Maistui liisteriltä, mikäli joku on sxttunut liisteriä
maistamaan. Hartaana hän painoi eilisillan kiireissä
säästyneen margisnappinsa puuroon ja hetken mietti-
misen jälkeen lisäsi vielä tämänaamuisenkin napin.
päättäen antaa nälästä kurniville suolilleen oikean ma-
kuelämyksen. Sylki suussa hän odotti 'silmän' sula-
mista melkein kylmässä puurossa ja jo ojensi lusik-
kansa sitä kohden. Mutta - tuli keskeytys:

Korsun joka puolelta kuului väkevästi pum - pum

- pums. Sibten krums . . . Korsu huojahti, kamiina
pullistui ulkoisesta paineesta ja viskasi kiehuvat katti-
lat kokkien silmille. Kekäleitä ja tuhkaa, poroa ja kipi-
nöitä tuiskahti kuin pienestä tulivuoresta. Ja päällikön
puuroannos sai satatuhatta pientä lasin sirua, kun
vastapaine iski ikkunan jauhona sen sekaan. Tuntui
tulleen paremmanpuoleinen maanjäristys.

Meteli vaimeni pian ja sen tauottua kukin kakisteli
tuhkaa kurkustaan, pyyhki poroa silmiltddn tai kuivasi
kiehuvan veden kastelemaa naam ansa. Päällikkö tui-
jotti hölmistyneen näköisenä puuroaan, joka nyt olisi
kelvannut myrkyksi tuhannelle korsun ympäristössä
juoksentelevalle rotalle, muttei minkään ihmisolennon
ruoaksi. Hän hämmensi sitä kokeeksi, ja kun totesi tu-
loksen, lausui painavasti:

- Voi sinivihreä p. . . Minä ymmärrän, jos sodassa

mies tapetaan, mutta - sotkea miehen muonat ! Se

on enemmän kuin sikamaista!
Tarttui sitten puhelimen kampeen todetakseen, oli-

vatko yhteydet menneet poikki mylläkässä. Ne onnek-
si toimivat. Hän pyysi yhdistämään hyr'älle tuttaval-
leen ja ystävdlleen, majuri Eino Sors,rlle, joka sillä
hetkellä toimi Kanavan tykistöry'hmän komentrj.rn.r.

Toisteluun eli "kumutukseen" ke'
söllö 1942 osollistuneito (vosem-

molto lukienl, potdl'ioonon ko-
mentoion toistelulöhefti; potolloo-
non komentci:, moiuri Silonterö;
tyki'störyhmön komentoio, moiuri
Sorso; kompponion pöällikkö,
kopteeni Rön*i io tr/kikohdon
pöällikkö, luutnontti Turunen
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Tälle hän purki tunteensa ja muistutti, että jo viikko
sitten oli päätetty joskus panna sillä suunnalla toimeen
oikein kunnon kumutus muistutuksena kuolevaisuu-
desta. Ja että nyt olisi korkea aika toteuttaa tuo pää-
tös. Sorsa vähän epäili ajan sopivuutta ja vähän nau-
reskelikin, vedoten siihen, ettei ehkä tunnettu ammus-
ten pihistelijä, everstiluutn. Roschier, anna tarpeeksi
paukkuja. Tähän päällikkö huomautti, että päiväkäskyn
mukaan on Roschier nyt Hongon tilalla Maaselän ryh-
män tykistönkomentajana ja 1.D:ssä on mukavaksi
tunnettu everstiluutnantti Ulfsson. Siksi kannatti
ainakin yrittää. Kun Sorsa sitten kuuli, että teeri-
vainaja lepäsi asemien välillä ja oli vain suuren tykis-
töavun turvin toimitettavissa oikeille omistajilleen,
lämpeni hänen suhtautumisensa kumutukseen huomat-
tavasti. Hän vaati kuitenkin osuutta teeripaistiin, mut-
ta tämän kuultuaan päällikkö ajatteli, että tykistöryh-
män komentajalla on muonaa ilman monttumiesten
teertäkin. Åjatusta ei kuitenkaan ollut siinä tilanteessa
viisasta pukea sanoiksi.

Lopputulos keskustelusta oli, että majuri Sorsa lu-
pasi tehdä kaikkensa saadakseen luvan kunnon tuli-
iskuun, ja sanoi tulevansa hetimiten tukikohtaan tutus-
tumaan tilanteeseen ja laatimaar. suunnitelmaa. Kun
tukikohdan lohkosta vastaavan pataljoonan komenta-
ja, majuri Silanterä, sattui olemaan hänen luonaan,
hän lupasi raahata tämänkin mukanaan. Tukikohdan
päällikkö sanoi tarjoavansa korviketta ja voileipiä,
mikäli herrat toisivat korviketta ja voita tullessaan.
Vanikkaa oli omasta takaa.

Kun sopimus oli tehty, päällikkö muisti, että sellai-
nenkin harmi kuin lähin esimies ja virkatie ovat ole-
massa. Niinpä hän soittikin komppaniansa päällikölle,
kapteeni Rämälle ja selosti asian. Tämä tuntui vähän
ihmetteler'än tunnetusti itsepäiseo ja itsenäisen alai-
sensa senkinkertaisia touhuja, mutta tyytyi vain mu-
rrhtrmrln:



Mojuri Sorscn tykistöryhmön 6-tuumoinen ompumovolmiino Vie-
non konovollo

- Onhan hyvä, että joskus edes ilmoitat minulle-
kin, mitä siellä milloinkin puuhaat. - Lupasi kuiten-
kin tulla herrojen mukana tukikohtaan.

Kutsutut tulivat puolen päivän aikoihin, ja heidät
kestitettiin omilla muonillaan. Tänä aikana päällikkö-
kin sai ensi kerran ruokaa sinä päivänä. - Majuri
Sorsa oli saanut luvan käyttää puolentuhatta ammusta
'järjestykseo palauttamiseen', ja tukikohdan päällikkö
vaati luonnollisesti, että niiden piti olla mahdollisim-
man raskasta tavalaa. Neuvottelussa sovittiin, että
koska vihollinen tavallisesti einehtii kello 17, on pa-
ras juuri silloin järjestää 'vaihtelua arkeen'. Tukikoh-
dan heittimillä lupasi päällikkö ammuttaa vihollispesä-
kettä sulku 5:ssä ja pst.tykit pitäisivät huolen siitä,
ettei mitään yllätystä sattuisi Porttikorsun taholta.
Kk:t, pikakiväärit ja konepistoolit painaisivat viholli-
sen tähystyksen alas ja pitäisir,ät kansan matalana, niin
että Suutari voisi noutaa teerensä. - Kun sopimus oli
valmis, päällikkö kiitollisena valokuvasikin herrat,
pääsipä itsekin samaan kuvaan ja lupasi lähettää kuvet
viimeistään herrojen hautajaisiin.

Kaikki ymmärsivät, että senaamuinen korsun katon
särkeminen oli vain osamaksu 'konsertista', mutta
miksikäs se asian muutti. Suutarikin, kaiken kuul-
tuaan, kurahti:

- Olosuhteet paikkakunnalla ja suunnitelmat huo-
mioon ottaen tästä taitaakin muodostua hupaisa päivä!

Sovittuun aikaan alkoi paukutus, jota korpraali
Suutari nimitti kumutukseksi. Siihen ottivat osaa Sor-
san patteristojen lisäksi osillaan myöskin everstiluut-
nantti Lautelan komentaman Poventsan tykistöryh-
män patteristot, ja tavataa tuntui muutaman minuutin
ajan meneväo suorastaan nipuissa Mullinmiikeen ja
sen sivuilla oleviin kohteisiin. Iskussa ammuttiin 120

kuusituumaista, sama mdd.rd ) tuuman ammuksia ja
240 kpl kolmen tuuman kr.rnaatte.ja. Heittimet sylki-
vät lisäksi 120 ammusta ja 60 kutilla pitivät panssari-
tykit Porttikorsun oven kiinni. Kun kk:t ja muut pie-
net aseet olivat painaneet vihollisen lähimmän puolus-
tuksen ja tähystyksen matalaksi, Suutari käveli pystys-
säpäin r,älimaastossa lepäävän teeren luokse ja kiikutti
sen hautaan. Katsellen sitten teräsmöyryä Mullinmäel-
Iä hän oletti:

- Luultavasti siellä sekoo enemmän kuin yhden
miehen muonat.

Kesäinen päivä alkoi jo painua hämärään, kun pääl-
likkö ja Suutari, järjestettyään aineita ja miehiä kor-
sun katon korjaukseen, pääsivät korsulle nauttimaan
hyvästä hernerokasta. Aterian jälkeen Suutari istui
ulos korsun portaille, nyppi hyvin säilyneen teeren
höyheniä ja tuumi:

- Tänä päivänä onkin ollut ohjelmaa normaalisti
ikäväntorjuntaa ajatellen. Mutta - eihän ohjelma ol-
lut vielä lopussa:

Etulinian suunnalta kuului hitonmoinen pauke ja
räiske, ja kaikki miehet sieppasivat aseensa ja lähtivät
kummaa katsomaan. Eteen tultua oli jo rauha maassa,
mutta samalla selveni, että metelin aikana oli Portti-
korsun ovi hiljalleen avautunut, siitä oli pistänyt esiin
tykin putki, ja minuutin kuluttua oli pesäke 4:n katto
huilinut hiiteen. Ei sillä hyvä, että parhaana tähystys-
paikkana toimiva pesäke oli suuren korjauksen tar-
peessa, lisänä oli se, että toinen sen vartiomies oli
kuollut .ja toinen haavoittunut. Kiroiltiin hiljaa, eihän
muuta voitu. Suutari sanoi:

- Paista nyt teeri ja syö se hyvällä mielellä!
Ei ollut aikaa noihin nautintoihin, kaikilta miehiltä

meni puoli yötä korsun katon ja pesäkkeen korjauk-
sessa ja päällikön aika kului vastatointen vaatimissa
neuvotteluissa komppanian komentopaikalla.

Hän oli päivällä tykkimiehiltä kuullut, että Maase-
län kannakselle oli saatu peräti iäreä patteri. Jossakin
se kuulemma oli, mutta ei ollut vielä ampunut lau-
kaustakaan. Nyt hän esitti monen myötäilemäoä Sor-
salle, että nuo isot pyssyt on syytä panna heti toimi-
maan, ja passittaa niiden paukuilla kirottu Porttikorsu
teivaan tuuliin. Järkipuhe auttoi sinä yönä, sillä aamu-
yöstä tuli tieto, että jd.red.t ajavat heti asemiin ja kello
l0 seuraavana päivänä alkaa röykytys. - Kun Suu-
tari kuuli tuon uutisen ennen maata menoaan, hän il-
moitti päättäneensä uneksia tuhannen kilon kranaa-
tista. Ja että se muutenkin olisi oikein vertatihkuva
monttumiehen uni.

Åamulla aikanaan saapui sitten tukikohtaan joukko
isoja herroja: 1.D:n komentaja, kenraalimajuri Paa-
lu, edellä mainitut isot tykkimiehet Roschier ja Ulfs-
son sekä tietenkin myös Jär.Ptrin päällikkö, kapteeni
§fiind. Tuo kapteeni oli itsevarma herra, niinkuin
ammattimiehen tulee ollakin, sillä hän lupasi ampua
jo kolmannen möykyn sisälle sulkuun. Vähäinen hy-
my näytti karehtivan tuota kuullessaan isojen herro-
jen suupielissä, mutta - ei se sillä kerralla ollut mi-
tenkään aiheellista, sillä §7ind piti sanansa, tai ainakin
melkein.

Patterin yksi haupitsi oli ajettu ihannematkalle,
4 - 5 km päähän etulinjasta. Åmpuminen suoritettiin
yläkulmalla, jolloin kranaatti nousi 6 - 7 km korkeu-
teen, iskeäkseen sieltä maaliinsa. Möykyt eivät olleet
aivan tuhatkiloisia, mutta kuitenkin 203 millisiä ja
painoivat yli 200 kiloa. Ja paukku se on sekin, ios

i
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sen saa niskaansa ! Kranaatit olivat lisäksi laivaston
käyttämiä, panssarin läpäiseviä ammuksia ja pohja-
sytyttimin varustettuja, niin että ne räjähtivät vasta
pysähdyttyään vauhdistaan. Tuo tietenkin nosti nii-
den miinavaikutuksen huippuunsa.

Kapteeni §Tindin tj.paikka oli haudan reunalla Port-
tikorsua vastapäätä, ja tulenjohdossa auttoivat Savo 1

ja jokin toinen tjp. etelämpänä. Hetkessä olivat kul-

Järeö tykki 2O3 HllT tuliosemosso

mitukset ja muut laskelmat selvät. Kun isot herrat
kiikareineen ehtivät hautaan, kuuluikin heti: Laukausl

Komennon vaikutuksesta kuului ensin kaukaa ta-
kaa kumea jymähdys, sitten alkoi taivaalta kuulua
kuin pikajunan kohinaa, ja muutaman sekunnin ku-
luttua tärähti maa 150 metriä Porttikorsun takana,
näkyi valtava välähdys ja kuului kaiken muun ylit-
tävä jyrähdys. Koska kranaatti oli pudonnut 150 m
"pitkänä", korjauslukemat saneltiin heti puhelimeen.
Jälleen kaukainen kumahdus, kohinaa ja räjähdys. Nyt
se oli ,0 m "lyhyt". Rauhallisena §7ind antoi kolman-
oet lukemat, ja samanlainen tunnelma uusiutui. Mutta
sen päätteeksi tuntui maa järkkyvän ja terässirut len-
telivät viuhuen ilmassa pakottaen jokaisen heittäyty-
mään haudan pohjalle. Ammus oli osunut kanavan su-
lun betonimuuriin ja murtanut sitä pitkälti.

- Vanjoilla alkaa sulussa olla kanin ajatukset, il-
moitti Suutari.

Jälleen pienen pieni korjaus lukemissa ja laukaus.
Nyt oli nähtävissä jotakin järkyttävän juhlallista,
kauhistuttavaa. Sulun sisältä kimposi mustan pilven
saattamana kymmenmetrisiä korsuhirsiä, ihmisruumii-
ta, aseita, multaa, kaikki yhdessä tuoksahduksessa, ja
leijahti sadan metrin korkeuteen. Se oli täysosuma
neljännellä. . . Wind hymyili, everstiluutnantti Ulfs-
son nosti käden lakkiinsa.

Jälleen laukaus, samalla lukemalla. Se osui aivan
sulun taakse, ja sielläkin oli ollut vihollisen korsu,
koska hirret, ruumiit, aseet leijuivat jälleen ilmassa.
Tukikohdan miehet, jotka seurasivat'näytelmää',
päästivät riemun kiljahduksen. Sen kuuli nähtävästi
sulku 5:n penkalla tähysteler,ä vihollisen vartiomies-
kin, koskapa raivostui, hypähti puolittain ylös kolos-
taao ja nyrkkiä puiden kirosi:

%4

- Tshort finskij!
Jokin konepistooli pärähti, mies suistui päällääo

sulkuun.

- Yritti esittää vastalauseen, tuumi Suutari.
Muita mielenosoittajia ei ilmestynyt, ja vihollisen

kaikki aseetkin olivat juhlallisen voimannäytöksen ai-
kana hiiren hiljaa.

Everstiluutnantti Roschier oli luvannut tulitukseen
vain 10 laukausta, maksoivat kuulemma hirmuisesti,
mutta kun tuo määrä oli maaliin röykytetty, näyttikin
se surkealta.

- Ovikin on rempallansa, pihtipielet kallellansa. . .
tuulia tuu. .. hyräili Suutari.

Päällikkö mutisi Suutarille:

- Ampuisivat hiiteen tuon ohjauskojunkin!
Mutina oli tarkoitettu niin kuuluvaksi, että se kuu-

luisi isojen herrojenkin korviin, ja kuuluihan se. Ky-
syttiin, mitä se tarkoitti. Kun oli selitetty, että vihol-
Iinen käyttää tähystykseen ja muihin pahoihin tarkoi-
tuksiin sulkumuurin päällä olevaa tiilistä koneistojen
ohjaamoa ja että se sen vuoksi joutaisi pois siirrettä-
väksi, silloin kuului komento:

- Ammutaan lisää! Eikä suinkaan §Tindillä ollut
mitään sitä vastaan.

Toiset kymmenen jyrähdystä saivat sulun suoras-
taan romukasaksi. Sitä ei kukaan enää korjaisi Portti-
korsuksi ! Tukikohdan päällikön kiitos oli vilpitön.
Sen kuullessaan eversti Roschier:

- On hauska kuulla kerran jalkamiehenkin olevan
tykistön ammuntaan tyytyväinen! - Tuo oli vinoilun
luokkaan kuuluva lausahdus.

Nyt olivat kuitenkin jo isotkin herrat innostuneet
leikkiin, ja tarjouduttiin ampumaan myöskin sulku
5:tä. Tukikohdan päällikkö mietti. Hajoitus oli sen-
tään jonkilainen ja asemat 70 m sulusta. Ne olisi tyh.
jennettävä, sittenkin jokin mahtava möykky voisi har-
haantua tuon yerran, ja 

- pesäkkeistä olisi jäljellä
vain surullinen muisto. . . Jo muuriinkin osuvan kra-
naatin paine pyyhkäisisi kaikkien 'pesien' katot tai-
vaan tuuliin. . . Mutta - mieli teki. . . Suutari kuis-
kasi kuitenkin ohjeen:

- Minun määräyksestäni on röykytys nyt lope-
tettava !

Oli parempi noudattaa tuon veikon neuvoa, ioten
päällikkö lausui vain erittäin kohteliaasti: Kiitos, ei !

Ja siihen se loppui. Ja sen loppumisesta olivat var-
maan kaikkein kiitollisimpia vanjat, sillä kaikille
eloon jääneillekin täytyi tuon näytelmän olla järkyt-
tävä elämys.

- Viime päivien vaihtelun osaltaan aiheuttanut tee-
ri syötiin sarnana iltana. Ensin se höyhennettiin, sit-
ten käristettiin hyvin nuotiolla korsun vierellä ja vii-
mein paistettiin pakin kannessa margariinia käyttäen.

Ja - se oli monttumiehestä parempaa kuin - mikä-
kin. Majuri Sorsalle päätettiin lähettää puhtaaksi ka-
luttu täkkäluu, pitihän hänenkin saada edes tietää,
että teeripaisti oli syöty.

Aterian aikana, jota sylki suussa seurasivat ne, jot-
ka eir'ät päässeet herkusta osallisiksi, tuli puhe tuon
paistin l.rinnasta. Suutari sen silloin laskikin. Kun sel-
vyyden vuoksi käytetään tässä 'laskun jäljennöksessä'
hintoja vanhoissa markoissa, muodostui selittely tä-
män näköiseksi:

- Pojat, tämä olosuhteisiin katsoen piristär'ä ajan-
jaksohan alkoi siitä päällikön riu'ulla käynnistä, mut-



ra se ei kuitenkarn kuulu syömiseen. Aletaan siitä,
kun minä pamautin tämän teeren ja kulutin siihen
9 rnerkan paukun. Ja se on tukkuhinta, pojat, koska
minä osten vain tukussa. Tuota seuraa aivan heti pom-
mitus ja rö1,kytys, ja ne kuuluyat jo paistin hintaan.
Ensiksi ar:.rmuttiin 120 l<uusituumaista, ja ne maksa-
vat 65.000:- kappale eli yhteensä 7,8 rniljoonaa, vai
nritä? Viisituunaisia meni saman verran, ja kun nii-
den hinta on 50.000:- kuti, tekevät ne 6 miljoonaa.

Vienon konovon itöronnollo Mullinmöellä riehuu tykistökeskityksen
oiheutlomo myrsky poroilloon. Edessö olryosso toisteluhoudosso
odottovot miehet sopivoo helkeii völimocstoon ommutun ieeren
noutomiseen

Rottapyssyn paukut, nuo kolmituumaiset, maksavat
vain 12.000:-, joten siitä kertyy 2,88 miljoonaa. Kun
päällikkö ammutti panssaritykillä, jonka paukku on
2.)OOl.- hintainen, samoin heittimillä, jotka sylkevät
yli tuhannen markan maksavia heittoja, saan minä,
kun lisätään vähän tasoitukseksi konekiväärin ja kone-
pistoolin paukkuja, tämän ensimmäisen näytöksen hin-
naksi 17 miljoonaa. Åsiaan kuuluvat kuitenkin nuo
isotkin paukut, ammuttiinhan ne teeren takia nekin,
ja kun ne maksavat 150.000:- pamaus, tekee Portti-
korsun särkeminen 3 miljoonaa. Niin että, kaverit,
oletteko koskaan kuulleet minkään maan armeijan
luutnantin ja korpraalin syöneen teeripaistin, jonka
hinta olisi ollut kaksikymmentä miljoonaa?l

Ei kuulunut vastaväitteitä.
Suutari kaapi nyt sormellaan pakin kannen laidasta

viimeisenkin teereltä maistuvan hipun ja huokasi tyy-
tyväisenä:

- Näin ulkopuolisena asiaa tarkastellen on sanot-
tava, että nämä päivät ovat sentään olleet melko pir-
teitä I

Sattuihan siellä pirteitä päiviä senkin jälkeen, mutta
sellainen päir,ä, jossa korpraali Suutari ei enää ollut
ulkopuolinen, tuli pari viikkoa tuon jälkeen. Eräänä
hämäränä iltana alkoi edestä kuulua pauketta, ja siel-
tä ilmoitettiin hätäisesti puhelimella, että vanjat tos-
suttelevat yhteyshaudassa. Kun mentiin sakilla otta-
maan selr'ää niiden puuhista, ne livistivät tietenkin
karkuun, mutta Suutari, joka tapansa mukaan käveli
edellä, astui johonkin, joka 

- pamahti ! Olivat pahu-
laiset apinoineet meitä ja sijoittaneet penaalin hau-
tran, ja se vei jalan nilkkaa myöten. Eihän siinä sit-

ten sen kummempaa tapahtunutkaan, mutta Suutarin
sotiminen loppui siihen, eikä hän sillä kerralla puhu-
nut mitään.

Mutta tämän luettuaan Suutari luultavasti lausuu:
Kaikesta huolimatta se asemasota oli melkoisen yksi-
toikkoista puuhaal
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Ponssorintoriuntotykki Viipurinlohden ron-
nollo volmiino toriumoon moi,hinnousuyrityk-
sei heinäkuusso I 944

Hariunniemen
ao a aoo

Palvra
ERKKI nosrnör KESÅ-HEINÄKUUN vaihteessa L944 oli pataljoo-

narnme, JP 6, puolustuksessa Viipurinlahden länsiran-
nalla Tervajoen suun molemmin puolin ja osaksi sen

edessä olevilla saarilla. Oma sijaintini oli aluksi erit-
täin rauhallisessa paikassa, josta sain seurata lahdella
käytävää sotaa kuin turvallisesta aitiosta. Heinäkuun
3. päivänä sain kuitenkin käskyn siirtyä Harjunnie-
meen siellä haavoittuneen joukkueenjohtajan tilalle.

Niemeä puolusti kaksi kiväärijoukkuetta sekä kk.-
ja pst.puolijoukkueet. Ilmoittauduin 1. komppanian
komentopaikassa, joka sijaitsi kivirakenteisen kansa-
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koulun kellarissa. Saatuani siellä tehtäväni Iäksin lähet-
tieni kanssa pyrkimään niemeen pitkin hiekkaista kan-
nasta, joka oli katkaistu piikkilankaesteellä tyvestään.
Vihollistykistö moukaroi tietämme juostessamme ja
syöksyessämme kohti uutta toiminta-aluettani Harjun-
niemeen. Perillä ilmoittauduin luutnantti Karvoselle,
joka vastasi tukikohdasta. En tuntenut häntä ennes-
tään, mutta heti totesin hänet mieheksi, joka ei vähällä
suunnittelisi perääntymistä. Arvosteluni osoittautui oi-
keaksi muutamaa päivaa myöhemmin. Luutnantti Kar-
vonen osoitti minulle osan mainittua niemeä puolus-
tettavaksi kolmella ryhmällä ja konekiväärillä. 

-

Alkava ilta oli rauhallinen, taivas kirkas ja meren-
pinta täysin tyyni. Luutnantti Karvonen uskoi kuiten-
kin aamulla saatavan vihollisen puolelta tykki- ja krh-
tulta sekä maataistelukoneiden vierailuja. Aavistuksen
aamuisesta jyrinästä sai, kun katseli silvottua metsää ja
talojen raunioita, ioista pari vielä savusi. Muutamassa
päivässä oli kaunis metsikkö ammuttu riekaleiksi, ja
lähipäivinä myllerrettiin maakin hyvin kuoppaisekii.
Tappiot tästä ampumisesta olivat raskaat, muita tiisin
tuotiin etuasemiimme uusia miehiä. Haavoittuneiden
oli -aina odotettava yötä päästäkseen hoitoon, sillä päi-
vällä ammuttiin vihollisän puolelta kaikkea liikkuvaa
niememme kannaksella.

Niin tuli vihdoin heinäkuun 7. päivän ilta. Meidät
oli määrä vaihtaa saksalaisen "Greif-'-divisioonan jouk-
koihin, kuten oli jo tehty pataljoonamme muilla loh-
koilla. Mutta silloin kello 19 tienoilla ilmestyi ase-
miemme eteen kahden saaren väliseen salmeen noin
J0 vihollisen alusta soutuveneistä hinaajiin ja proo-
muihin saakka. Oma tykistömme alkoi tulittaa tuota
laivastoa, joka vetäytyi saaren taakse suojaan.

Seurasimme huolestuneina vihollisen maihinnousua
saareen, johon oli matkaa n. 3OO metriä. Ei kulunut
kauan, kun vihollislaivaston panssaroidut tykkiveneet,
soutuveneet ja pari proomua alkoivat liikkua myös

meidän niemeämme kohti. Samanaikaisesti aloitti myös
vihollistykistö rummutuksen asemiimme. Sen kuoroon,
yhtyivät it.tykit, krh:t ja konekiväärit. yllämme kier-
telivät rynnäkkökoneet kuin haaskalla ainakin. Ilmassa
ujelsi, vonkui ja rätisi, haavoittuneita alkoi tulla ja lai-
vat lähestyivät tultasyöksevinä.

Tulenjohtajamme pyysi sulkua, ja yksitoista patteria
ryhtyi kaatamaan kranaatteja mereen ja rantaviivalle
ukkosenjyrinän äänin. Ålukset joutuivat täten möyhen-
nyksen kohteiksi. Soutuveneitä upposi pirstaleina, yksi,
proomu syttyi palamaan ja ajelehti soihtuna rantaam-
me vainajat miehistönään. Erästä pientä tykkivenettä
"piiskamme" ampui useita kertoja, kunnes vene upposi
perä edellä. Kaksi miestä hyppäsi siitä uimaan, mutta
pian heidän päänsä katosivat meren pinnalta kone-
kiväärisuihkun leikatessa kiehuvia laineita.

Edessämme näkyvä kaaosmainen kuva peittyi r,älillä
vihollisen laskemaan savuverhoon paljaitaakieen sit-
ten jälleen märkää kuolemaa, joka riehui hyökkääjien
keskuudessa. Mitään käskyjä ei tarvinnut äntaa, sillä
jokainen paahtoi aseellaan maalialuetta, joka ajoittain
peittyi keltaiseen savuun ja vesiryöppyihin. Omien tap-
pioittemme takia lähetettiin korpraali Kasper pyyti-
mään yhtä .joukkuetta apuun. Puhelintapsit blivat heti
alussa katkenneet pätkiksi, ja tykistön iadiosta kuului
kolmen kielen, suomen, saksan ja venäjän sekamelskaa.

Ilmasta alkoi vihdoin kuulua myös saksalaisten syök-
sypommittajien ulinaa, ja iloksemme niiden osoitteena
oli juuri tuo meitä lähestyvä laivasto-osasto ja lähisaa-
ret. Koneiden pudotettua pomminsa ne pyyhkivät
aseillaan merellä ponnistelevia aluksia. Vähitellen al-
koi vihollinen uskoa, ettei Harjunniemeen tällä kertaa
ollut pääsyä. Sen laivat ja veneet vetäytyivät saarten
suoraan.

Kolme vihollista oli päässyt maihin, mutta suistunut
rantakiville luotisuihkujen repiminä. Nämä kolme ul-
iainta vihollista olivat vaiti, mutta vedessä valitti hei-

Viipurinlohden uloin nqnio-osemo tulenjoh-
iopoikkono. Eläämpönö sooristoo, ionko
koutto venälöiset suorittivot heinö{<uun olku-
puolello I 944 epöonnistuneen moihinnousu-
yrityksen Viipurinlohden lönsironnolle
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Soksoloisel Stukc-syöksypommittolot löh-
dössä Immolon kentöltä Viipurin seu-
dullo köyiäviin toisteluihin

dän tovereitaan uimasillaan tai veneissään. Kesäiltaan
kaikuivat surkeat avunhuudot yhä selvempinä, kun
tykistömmekin siirsi tulensa kauemmaksi. Käsiä vilah-
teli vielä haparoivina vedessä, päitä katosi viime ker-
fan veden alle.

Taistelua seurannut hiljaisuus tuntui kaamealta äs-

keisen paukkeen jälkeen. Mutta vihollisen tykistö
aloitti pian uudelleen tulen, johon sortui avuksi rien-
täneestä joukkueesta kaksi miestä kaatuneina ja viisi
haavoittuneina. Vänrikki Karvinen, jonka joukkueen
piti myös tulla avuksemme, menetti jalkansa samassa

tykistötulessa komppanian komentopaikalla.

Puolustus järjestettiin viipymättä kuntoon tukki-
malla aukkoja avuksi tulleilla miehillä. Toivo saapu-
vasta vaihdosta tuntui jo turhalta, ja valmistauduimme
uuteen torjuntaan läpiväsyneillä taistelijoilla.

Tervoioen kylöö io silto

Noin kello 23 saapui kuitenkin iloinen saksalainen
yliluutnantti, joka ilmoitti miehittär'änsä Harjunnie-
men komppeniallaan. Vaihto alkaisi heti ja pataljoo-
namme odottaisi meitä Tervajoen takana.

Vaihdon aikana pitir'ät saksalaiset suurta melua, jo-
ten aloin huolestua vaihdon onnistumisesta. Mutta eh-
käpä vastustajallamme oli riittävästi omia huolia,
koska aamuyöstä saimme kuitenkin tehtävän loppuun
suoritetuksi.

Uupuneet suomalaiset marssivat äänettöminä pois
niemestä, jossa tykkitulen lihamylly oli viikon ajan
heitä jauhaout. Niemen edustalla viittoilivat vielä vi-
hollisen särkyneet alukset, ja jokainen tuuma maata
tuoksui räjähdyskaasuilta. Oli huojentavaa iättää tuo
raiskattu niemi uusille puolustajille, kun tiesi, ettei yk-
sikään eiävä r'ihollinen tulisi kertomaan millaista oli
Herjunniemen rannalla heinäkuun seitsemäntenä 1944.

| ,:6::
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"Euroopas ei oo ku kaks miestä,
Kee-Pee ja mie."

SODÅSSA mies. ellei han ole onncttrren suosikki jr
joudu tekenlään sanott;L\'.rmLli.1 s.rnk.rritel<oj.r. krtor.r
joukkoon ja unohtuu. Niin ennen li.rilike.r I.rir.rlla.
Yksilö on osa kokonlisuutt.r. K.rikcn mit.i tchrl.rän.
tekee laiva. Harr,oin tulee esille y'ksilö.

Eräs tällainen oli kuitenkin Parkki. panss.rrilaiva
Väinämöisen suorastaan tarunomlinen kansimcstari.
N{itäpä olisikaan ollut lair.asto iLr-r.rn Väinänrörstä, ja
rnitä Väinämöinen ilman Parkkil. Vuodesta toiseen
oli Parkki ollut \/äinämöisen kuningashahmo. Konten-
tajat vaihtuivrt. miehistö r'aihtui, Plrkki oli sarna.

Kuinkl ornrrperäinen olikaan tuo koivistolainen me-
rikarhu olcrnukse ltir.an. teoiltaan, puheiltaan ! Täydel-
Iistä kuval hänestä cn pysty Iuomaan, muttl yritän
saad.r edcs kalpean kuvirn miehestä, jonka klnssa jo
rauhan aikana jrt sitten tallisodrn päir.inä jouduin
paljon tekemisiin.

Parkin uraa Väinämöisen kansimestariksi kuvaa hä-
nen oma käännöksensä siitä: "Ensiks' mie olin par-
santti kerkki, sit' paapelir'ärkki, Iaivral' miust' tul'
prrsimies purkki, sit' patilasmestari sorkki ja n)'t mie
oon pansmestar' karkki."

5uomolo nen pcnssor loivo

En tunne Parkin mt'öhcmpiä r'aiheita, mutta jos nä-
mä rivit hrincn silmiinsä joskus osuvat, toivon, että
rivien r'älistä 1öytyisi se myötäeläminen ja kunniortus.
jot.r me keikkr pohjaltamme tunsimnre.

Harva toivomus lienee täyttynyt niin tarkalleen,
mitä sotairn tulee, kuin se. jonka vanha kansimestrri
Parkki pdästi muutamana lokakuun aamuni t939:
"Kestäs' sota kuus' r'uottir, ois' paljo miehii."

Helsingin, 'l'urun j;r Suomen Joutsenen kautta oli
meitä laivaston resen'iläisiä kiikutettu ,jonnekin Hög-
soren 'r'esille, iossa päiiosr lair-astoa suoritti vermistus-
ja vartiotchtär'äänsä. Kukin laiva sai oslnsa ja lllekir-
joittanut löysi itsensä monien muiden mukanrr .iykevän
Väinämöisen keulakannelta. Sen verran on aika lyö-
nyt hämäriiri r'äliin, että cn ole aivan varma kellon-
a.jasta, muttri lienee sc tapahtunut joskus puolenyön
maissa.

Alkuseremoniana oli jokaisen miehen koulutushaa-
ran tieclustelu ja jako omiin osastoihinsa. Eri os:rstot
olivat kai jokainen vailla miehiä, koska kyseltiin kone-,
tykki- jms. henkilökuntaa. Olin samalla laivalla pal-
r-ellut ascvelvollisena ja koulutettu raskaan tornin

^*!#twd'
,i!W"t,
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kellarimieheksi, mutta se oli minusta samaa kuin olla
valmiina ruumisarkussa, joten päätin heittäytyä jo-
honkin muuhun ammattiin. Kuin tilauksesta kuului
komentosillalta kapteeniluutnantti Lappalaisen kysy-
mys: 'Onko yhtäan viestimiestä?' Ilmoittauduin viesti-
mieheksi. Laivamestari, joka jakoa suoritti, taisi hie-
man epäillä, mutta silmät pyöreinä tuijotin vastaan
ja täydestä meni. Nyt en ainakaan tukehtuisi kellariin,
ja näkisin mitä ympärillä tapahtuu. Siitä se alkoi.
Määräys kansidivisioonaan viestimieheksi.

Samalla alkoi myös aluksi yksipuolinen, myöhem-
min molemminpuolinen tuttavuus Parkin kanssa. Yk-
sipuolinen siksi, että Parkki ei yksinkertaisesti oppi-
nut tuntemaan miehiään, ellei joku ollut jollain lailla
erikoinen, tai omistanut erikoisen mieleen painuvaa
nimeä. Jos mies tuli tutuksi, sai olla varma, että touhua
piisasi. Tunsin Parkin heikkouden vanhastaan ja pää-
tin pysyä tuntemattomana kauan. Nimeni sanoin niin
hiljaa ja epäselvästi, ettei siitä heti saanut selvää, ja
vaikka Parkki joskus kysyikin uudelleen, hän ei kum-
minkaan enää kuunnellut, mitä sanottiin.

Niinpä vain. Oli asetuttu taloksi. Oli suoritettu
asianmukaiset muodollisuudet, värkätty riippumatot
kuntoon ja uusittu entisiä tuttavuuksia sekä solmittu
uusia. Oli jälleen mukauduttava oloihin, joista joku
vuosi sitten oli vapauduttu. Laiva tulisi olemaan ko-

timme ja maailmamme pitkän aikaa. Minulle jopa
yhdeksän kuukautta.

Suoritettiin ensimmäinen työnjako. Miehiä oli rivis-
sä entistä runsaammin. Normaalioloissa niitä oli aina
liian vähän. Eipä siis sopinut ihmetellä kunnon kansi-
mestarin toivomusta: "Kestäs sota kuus vuotta . . ."
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Liki sata metriä pitkässä laivassa oli sentään nuohoa-
mista kokolailla, varsinkin kun muistaa, että ulottu-
vaisuutta oli ylöskinpäin noin kolmekymmentäviisi
metriä vedenpinnasta.

Ja työt jaettiin. Mies mieheltä kulki Parkki selvitel-
len kullekin tehtävänsä. Tuli vuoroni.

- Mikä mies työ ootta? Ossaattaks työ maalata?

- f,1, en minä maalata, vastasin, tietäen hyvin, et-
tä oli sama mitä sanoin, sillä maalaamaan kuitenkin
joudun. Ja toisekseen, jokainen, joka on kesän palvel-
lut laivalla, osaa myös maalata.

- Mimmone mies, seitsemä vuotta olt' laivaal', ei-
kä ossaa maalata. - Huomautin olleeni vasta ehkä
seitsemän tuntia, mutta sitä ei kuunneltu.

- Tiijättäks' työ mis' on maalivarasto ? - En uskal-
tanut olla tietämättä.

- Mänkää maalivarastol', siel' on matruusi Neno-
ne. Ottakaa panssarvärrii, penssel', mutlar' ja hohka-
kiv' ja tulkaa ja ruvetkaa maalaamaa. tuota keulatykki-
tornii.

- Kyllä, herra kansimestari. - Poistuin ja pian
levisi vihreänsävyinen panssariväri tornin seinään.
Mutta vain kotvan. . . Kansirakennuksen seinää oli
maalaamassa vanha aseveikko, ja pian istuimme sei-
nän varjossa vanhoja muistellen.

Kierteli siinä kansimestarikin, näki maalipöntön ja
työtarpeet tykkitornin vierellä, kääntyi meihin:

Psl. Väinömöisen merikorhuio. turkkimiehistä
keskimmöinen konsimestori Julius Porkki

- Näittäks' työ mihi se mies tuost' män ?

- Ei, herra kansimestari, ei nähty.
_- Voi hevosen ff, rlanilsi Parkki ja jatkoi mat-

kaansa.
Yläpuoleltamme komentosillalta kuului vaimea ry-

käisy. Vilkaisin ylös ja totesin vahtiupseerin moitti.



van katseen. Hienoinen hymynhäivä paljasti kuitenkin
hänenkin huvittuneen tapauksesta.

Sellainen oli ensimmäinen kosketus Parkkiin. Olin
hänelle tuntematon matruusi monisatapäisestä jou-
kosta. Ja aioin vakavissani sellaisena pysyä.

YH kesti. Parkki pesetti ja maalautti. Laiva loisti
kuin uutuutensa päivinä. Harjoitusten, vahdin ja eri-
koiskoulutusten välillä opimme elämään pensseli ja
pesurätti kourassa. Ja vanha Parkki säteili.

- Myö tännää pessää r'ähä. Ei myö paljo pessä,
pessää lattia, katto myö pessää ja seinät myös pessää.
Pessää koko laiva. . . - Parkki oli elementissään. Vä-
liin kirosi, väliin naureskeli. Väki pesi ja pinnasi, mi-
ten oli parasta. Parkin puheet otettiin enimmin huu-
morina, jota ne loppujen lopuksi olivatkin, vaikka
ei ehkä niinkään siksi tarkoitettuja. Joskus Parkilta-
kin pakkasivat "proput" sulamaan, kun pinnaus kävi
mahdottomaksi. Kerrankin, meitä oli aika liuta poikia

S-4-lpra

Psl. Vöinömöisen tykkitorniser ommunnon
oikono

Sirpoleet lokoisiiin mereen loivon konnelio
lentohyökkäyksen iölkeen

skanssissa, taisipa siinä olla korttipakkakin esillä ja
oli parasta palvelusaikaa. Sattui laivan I:n upseeri, ko-
mentajakapteeni Sipilä tulemaan Parkin kanssa tarkas-
tamaan.

- Kansimestari, mitä tämä on ? Miehet skanssissa
keskellä työpäivää ! Ettekö jumaliste saa miehiä pysy-
mään töissään ?

- Kato nyt itse, siin' männöö viimene et' kanta-
päät vilkkuu, mil' mie ne kii otan, tuli Parkilta kuin
itkuo seasta. Kun Parkki innostui tai suuttui, hän si-
nutteli kaikkia.

Riemullinen tapaus sattui kerran, kun Parkki oli lä-
hettänyt matruusi K:n maalaamaan miehistön käymä-
lää. Kellastuneille seinille oli matruusi vedellyt mitä
sattuu, oli siellä aurinko, oli kuu ja tähtiäkin, tarkoi-
tuksena oli tietysti silittää jäljet. Sattui Parkki komen-
tajan kanssa kulkemaan ohi. Komentaja meni edellä
käymälän oven ohi, mutta Parkki kurkisti sisään:

- lJs114 komentaja, tulkaa katsomaan, kuka on
teht' p-ahuusist taivaan !

*
Ja sitten yhtäkkiä olimme sodassa, vaikka olikin jo

lakattu uskomasta sellaiseen. Nyt se oli kuitenkin to-
tuus. Elämä muuttui kerrassaan. Vihollisen laivue toi-
sensl jälkeen r'1'öryi ylitsemme kohti mannerta. Vä-
liin ne kär'ir'ät kimppuumme pudottaen lastinsa meitä
tavoitellen. Leiva muuttui päir,ässä kiiltävästä paraati-
koristeesta naamioiduksi teräshirviöksi, joka kidastaan
sylki tonneittain rautaa turmanlintujen tuhoksi.

Parkki muuttui laivan mukana. Voin melkein tun-
tea miehen tuskan, kun hän oli pakotettu peittämään
kuukausien työn ja kiillon naamiovärin alle. Hieno
kanadanmäntyinen kansi, joka oli Parkin ylpeys, sai
savunharmaan värin. Himmentävä väri kirjavoi laivan
tuntemattomaksi. Parkki oli murtumisen rajoilla.

Tuli talvi ja lumi. Laivan värikerros lisääntyi jäl-
leen: nyt valkoisella. Kyyryssä niskoin kulki kansi-
mestari, ja joskus saattoi kuulla väkevän, aito uuskirk-
koisten manauksen: "Voi 

-!"Sodan kestäessä painui Parkki jonnekin taka-alalle.
Jäi maalaus. Loppui pesu. Vartiointia ja tykkitulta
riitti. Vain kerran muistan Parkin koko varsinaisen
sodan aikana tulleen esiin niin, että kuva on säilynyt.

5.4-kan
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Loivoo siistitliin oino

- 
nyt oli vesikouru

moolottovono

Psl. Väinömöinen nco-
mioituno heinökuusso
| 944

S-4-kua

Laivalla palveli eräs kadetti, pieni sotainen kaveri,
joka oli kimakan äänensä vuoksi saanut lempinimen
"Jenny". Jenny oli kanssani samassa vahdissa eikä
touhukkuutensa vuoksi ollut erikoisen suosittu. Sat-
tui kerran, että Parkki oli herännyt kesken uniensa
ja venytteli haukotellen alaskäytävän ovella. Jenny
tepasteli kannella, mutta Parkki ei osoittanut minkään-
laisia merkkeiä, että olisi hänet huomannut.

- Miksi kansimestari ei tervehdi vahtiupseeria?
kivahti Jenny. - Parkki tuijotti hetken, suu mutruili
hieman:

- Mimmone vahtiupseer 
- - -? - Hän kään-

tyi ja mutisi mennessään: Eiks niil' oo miehii ennää?
Sota loppui aikanaan. Elämä laivalla alkoi palata sii-

vousvoittoiseksi. Kansirakenteet tosin säilyttivät val-
koisen värinsä, mutta kannen alla alkoi olla rauhan
tuntua, siis melko rauhatonta. Jälleen astui Parkki ta-
petille. Jälleen kuului tuttu:

- Tännää pojat vähä pessää. . .
Mielissämme alkoi kangastella pääsy siviiliin. Ja

vaikka kaikki tuntuikin toivottoman epär,armalta, oli
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sittenkin rauha, ja elämä odotti. Yksi ja toinen tuntui
väsäävän papereita erivapauksia varten. Kirvesmiehet,
muurarit ja muut rakentajat tuntuivat pääsevän aika
helposti kotiin. Eipä tuota tullut ajateltua silloin, kun
tullessa siviiliammattia kyseltiin.

Tuli kevät. Laiva sai oikean värinsä. Lähtivät jäät
ja tulivat veneet, jotka sodan alkaessa oli viety jonne-
kin suojaan.

Veneet olivat Parkin toinen elämä. Ne olivat mie-
histölle piinr ja riemu riippuen siitä, joutuiko souta-
maan vai seurasiko päällikön veneen nostoa tai laskua.
Veneitä oli tavallisesti seitsemän: päällikön mahonki-
nen pikakiitäjä, raskas miehistöparkassi, valasvene, jo-
ka oli Parkin silmätikku ja jolla hän oli edellisenä ke-
sänä saavuttanut Suomen mestaruudenkin, oli vihreä
ja punainen kahdeksikko, kuutonen ja lopuksi pieni
kakkonen. Vihreästä kahdeksikosta oli aikanaan tuleva
minulle aikamoinen riesa. Luvut muuten tarkoittivat
samalla soutajien lukumäärää.

Päälikköveneen oosto ja lasku oli aina tapaus, joka
meitä sivullisia eniten huvitti. Nosto varsinkin oli



tarkkaa hommaa. Se tapahtui vintturilla, jonka koneis-
to oli tykistöeteisessä. Tarvittiin aina mies välittämään
Parkin käskyjä koneen hoitajalle. Parkki hoiti aina
itse noston. Jotenkin tähän tapaan se kävi:

- Nosta hiljaa... nosta... nostahiljaa... seis!
SEIS-SEIS Lingreen p-kele. Viiraa... r'iiraa.. . r'iirra-
hiljaaseis. . . SEIS SEIS-SEIS-SEIS voip-keleen-p-kele!

Ja aina sama. En muista, että venettä olisi kiroamat-
ta saatu kertaakaan alas tai ylös. Joku sanoikin, että
sielunvihollisella on sesonkiaika.

Olin kai jotenkin selvinnyt tehtä\'istäni viestimie-
henä ja pah,eluksesta yleensä, koska jostakin oli ti-
pahtanut hihaani natsa ja toinen oli tulossa. Se oli
va:lrellista, jos aikoi pysyä tuntemattomana. Tosinhan
edessä häämötti siviili, mutta vasta epämääräisessä tu-
Ievaisuudessa. Ja niinpä kerrirn totesin olevani tapc-
ti I la:

'-- I(uulkaahan työ Reimaan. Ottakaa työ vihree kah-
deksikko, ,r'alitkaa siihe miehet. Slatta ruveta harjotte-
lcrnmaa purjehtimista ja soutamista.

Siinä sitä oltiin. Olin aseveikkona niin monet r;r-
kot soutanut takapuolestani nilelle ja kämmeneni tur-
raksi, että kauhistuin ajatustakin. Yritin estellä, kun
cn ollut merimies ja lisäksi olin pienikokoinen.

- Kyl mie nään, mikä työ ootta, tehkää niiku mie
sanon, ja harjotelkaakii siin mieles, et Väinämöine
voittaa ku kilpailu tulloo.

Itikäpä siinä auttoi. Onneksi oli pari kaveria sa-
massa liemessä kanssani, Jän,inen ja Koskivaara, mo-
lemmat vanhoja merimiehiä, kaiken maailman rann:rt
kolunneita, merikoulusta palvelukseen joutuneita.
Koskivaara oli muistaakseni perämies siviiliarvoltaan.
Oli poikaa työnnetty upseerikouluun, mutta vänkää-
mällä sai jäätyä pois. Natsat olimme saaneet yhtaikaa
ia kuuluimme muutenkin samaan "kuppikuntaan",
jollaisia pakostakin syntyy varsinkin joukossa, jossa
on mitä erilaisinta r.äkeä.

Ponssoriloivon tornisto oli hyvö tohysröö yli sooristoienkin kouos
merelle kohteito, loihin ommukset oli löheteitövä

Soutuo oli horjoiteltovo lujosti
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- Eihän me pojat soudeta, otetaan "korvikkeet"
soutamean ! - Jälkikutsunnan kautta oli laivalle tuo-
tu äskettäin joukko korvikkeita, joista suuri osa oli
vanhoja merimiehiä. Ei ollut epäilystäkään, etteikö sa-

kista löytyisi sopivia miehiä.
Koskivaara otti selvää miehistä ja nimistä ja ilman

suurempaa vaivaa saatiin kasaan veneen miehistö. Se

olikin ainutlaatuinen: kolme merikapteenia, kaksi pe-
rämiestä, kaksi merikoululaista ja yksi täysoppinut me-
rimies soutajina ja minä maakrapu kipparina, oli
sekin.. .

Ammattimiehen ottein pistivät miehet ensimmäi-
seksi purjeet siihen malliin, että ne ottivat kaiken tuu-
len, mikä oli mahdollista. Voimaa oli vaikka millä mi-
talla, joten harjoituslenkin soutuosa oli lasten leik-
kiä. Jo ensimmäiset harjoitukset saivat Parkin intoa
täyteen. Parkin kunnia-asiana oli aina ollut voittaa
laivaston vuosijuhlassa sekä valasveneiden soutu että
kahdeksikkojen yhdistetty soutu ja purjehdus.

Yritin tosin silloin tällöin Parkille huomauttaa, että
olisi parasta mdärd.td. veneelle uusi kippari ja miehet
Järvisen ja Koskivaaran tilalle, koska varmaan emme
olisi enää laivalla vuosijuhlan aikaao, mutta Parkki
vaahtosi:

- Työ että mää sivilii millokaa. - Jatkoimme siis
harjoitusta.

Valasveneiden kilvasta tuli mieleen hauska tapaus
rauhan ajoilta. Lappohjan ankkuripaikalla oli valas-
venekilpailut. Parkin vene oli ennakkosuosikki, mutta
kuinka ollakaan, tykkivene Karjalan vene sai hivutet-
tua itsensä rinnalle ja saman tien ohi sekä voitti puoli
veneen mittaa. Eivät auttaneet Parkin hätäpäissään lu-
paamat kotilomat.l'a muut hyvät. Synkkänä saapui Park-

SÄHKö

Toloudellisen

perustekijö

Tuotonnon jo
kohottojo

kehityksen

elintoson

IMATRAN YOIMA

OSAKEYHTIö

ki laivalle ja vahtiupseerin tiedusteluun puuskahti:

- Hevonhäntää, kaik sankarit on kuolleet, Euroo-
pas ei oo ku kaks miestä, Kee-Pee ja mie (Gunnar
Bärlund oli silloin parhaimmillaan).

Olivat heinäkuun alkupäivät 1940, soutua ja taas
soutua, siviiliin pääsystä ei tietoa. Kerran ruokailun
vielä kestäessä tuli Parkki taas:

- Kuulkaa työ. . .

- Ensin syödään, huusin vastaan.

- Ei mittää syömistä, pakit seinää ja soutamaan.
Keljutti tosissaan. Aamulla oli satanut, purjeet oli-

vat märkinä. Parkki määräsi pystyttämään mastoa. Eh-
dotin, että purjehtisimme senverran, että purjeet kui-
vaisivat. Parkki suostui. Luovimme vastatuulessa koh-
ti Pansion oientä. Olimme silloin Naantalin edustalla.

Joku ehdotti, että käväistäisiin Turussa. Mikäpä sii-
nä, antaa painua. Aloimmekin pian olla Pansion no-
kassa, kun Jän'inen hihkaisi:

- Katto piru, ne arvasivat.
Laivan märssy1'n oli kohonnut viiriyhdistelmä, jolla

meitä kutsuttiin takaisin.

- Voi hitto, ois ees käyty viinakaupassa !

- Onhan se kauppa Naantalissakin, painutaan ran-
taan.

Sivuutimme Väinämöisen kaukaa. Parkki seisoi keu-
lakannella ja huiskutti lakillaan. Miten lie käynyt, sii-
nä tempoillessaan tuulessa, lakista irtosi päällinen. Oli
näky, kun ukko tempasi pelkän lipan ja reunukset
päähänsä. Karkea tukka törrötti kuin olkikuontalo.
Emme pidätelleet nauruamme. Rantaan mentiin, tuota
pikaa oli osa pojista käväissyt kaupassa, lakit povella
ja suojapuvut päällä se kävi helposti. Joku tyrkkäsi
pullon minullekin. Tungin sen lahkeeseen alushousu-
jen alle. Kylmä lasi tuntui ilkeälle ihoa vasten, mutta
tieto sisuksesta Iänrmitti.

Vastatuuleen luovimme laivalle. Parkki oli vastas-
sa. Voi sitä elämää:

- Voi halvatun-halvattu, mie käsken mastoo pystyt-
tämmää ni nää lähtööt Turkuu, linnaa pitäs panna ko-
ko sakki, mut ei ennää kerkii, koht on kilpailut, ja
mist mie saisin uuven sakin. Nyt pystytättä mastoo
koko illa ja yönkii, jot usotta.

Ja pystytettiin kanssa. Oli ruvennut satamaan. Park-
ki haki sadetakin päälleen ia seurasi kannella. Pullot
lahkeissa kuitenkin kevensivät tunnelmaa, ja silloin
tällöin laukesi pieni naurun kihakka sakissa.

- Vai viel heittöt nauratta, satas huomenkii, ni
saisitta olla siin koko päivä.

Lauhtui Parkki lopulta. Oli sadekin lakannut ja ka-
pusimme kannelle ja kukin taholleen. Illemmalla istus-
kelin jonkun kaverin kanssa keulassa ja maistelimme
pulloani. Ilta-aurinko oli kuivatellut paikat ja elämä
öli jotenkin mukavaa. Jokin kumma hyrinä oli kuulu-
nut kotvan. Ihmettelimme sitä hieman, mutta se häi-
pyi, kasvaakseen taas hetken kuluttua entisestään. Oli
kuin olisi siinä ollut naurua, puhetta ja laulua sekaisin.
Kylpyranta oli autio, sieltä se ei tullut. Varmaan Il-
marisella on jotkut kemut. Samassa alkoi Ilmarisen
vilkku pelata: Mikä meteli? Vastaus: Kuka missä? Il-
marinen: Kuuluu teiltä. Vastaus: Ei meillä.

Joku aliupseeri oli kavunnut märssyyn paremmin
kuullakseen, mistä ääni tuli. Äkkiä ääni lakkasi. Ker-
santti oli löytänyt melun syyn. Veneeni pojat olivat
hiipineet hiljaisuudessa märssyn alakertaan viinoineen.
Siella oli kuin luojan kukkarossa vesirajan alapuolella.
Siellä ei yleensä käynyt kukaan. Kukaan ei huoman-
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nut, että luukuista saattoi ääni kuulua. Ääni kapusi
tosiaan tornia myöten ylös ja kantautui tähystysluukuis-
ta eetteriin. Kersantti sulki luukut alas mennessään,
varoitti poikia metelistä ja tuli toista tietä pois. Kos-
kaan ei tullut tietoon, mikä äänet aiheutti.

Aamulla ei satanut, oli i.7. Kuin tuomion enkeli il-
mestyi paikalle taas Parkki:

Kuulkaa työ . . . mut halvattu jos karkaatta ni . . .

- Mitä hittoa tämä toimittaa, me ei kuitenkaan. . .,
penäsin vastaan. Parkki ei ollut sillä tuulella:

- Mie lähen just Försti puhheil, sanoi ja meni. -Nousin hieman levottomana. En olisi välittänyt joutua
puhutteluun. Olin hyvissä väleissä I:n upseerin kanssa.
Katselin venttiilistä. Ilmarisen ääriviivat piirtyivät
kirkkaassa aamuauringossa selvinä. Äkkiä alkoi vilk-
ku kutsua Väinämöistä. Vastauksen saatuaan alkoi
Ilmarinen lähettää selväkielisanomaa: Yksiköiden il-
moitettava 40 /e reserviläisten vahvuudesta heti ko-
tiutettavaksi. Väinämöinen pyysi toistoa.

Huusin kuin hädässä Järvistä ja Koskivaaraa. Oli
ilman muuta selvä, että lähtö r,alkeni, olimme van-
himmat reserviläisistä. Samassa tuli lähetti kutsumaan
minua salonkiin. I upseerina oli kapteeniluutnantti
Lappalainen. Olimme tulleet hyvin toimeen. Vaikka
pinnaamalla olinkin tehnyt itsestäni viestimiehen, olin
kuitenkin selvinnyt yllättär'än hyvin. Lappalaisen an-
siosta natsanikin olivat tulleet. Nyt oli esimies totinen:

- Miksi te jatkuvasti kiusaatte r-anhaa miestä? Ei-
hän teillä käsittääkseni ole siihen mitään sy;'tä. Ette
te voi päästä siviiliin. Eikä se sitäpaitsi hyödyttäisi mi-
tään. Sota voi syttyä uudelleen milloin tahansa. Meiltä
ei ole viestimiehiä tarpeeksikaan. Harkitkaa siirtymistä
kantahenkilökuntaan.

- Mutta meidäthän kotiutetaan ennen vuosipäir,ää.

- Mistä te sellaista olette saanut päähänne ?

- Siitähän on tullut käsky.

- En minä ole saanut.

- Kyllä pitäisi.. .

Samassa alkoi yläsillalta kantautua ddnid. Olimme
ottaneet tavan lasketella metalliportaat kenkien kär-
jillä, kaiteista kiinni pitäen. Syntyi voimakas ääni,
jonka pituus riippui portaista. Sillalta alas oli neljät
portaat ja välillä joku matka tasaista. Kuuntelimme:
portaat, askelia, portaat, askelia, vielä kahdet portaat
ja loppusuora salongin eteiseen.

- Viesti Ilmariselta, herra kapteeniluutnantti.
Försti otti paperin, vilkaisi sitä ja minua. . .

En osannut pidättää hymyäni. Esimieskin hymähti.

- Tästä nyt näette, ette te ja toverinne vielä jou-
taisi. Viestit vievät liian kauan aikaa matkalla sillalta
tänne. Joskus saattaa olla kiirekin.

- Kuten nyt, esitin.

- Esimerkiksi . . . Näyttää siltä, että Parkin on
haettava uusi kippari. Menkää nyt ja hyvää vointia.
Tulkaa takaisin, kun tarvitaan. Sota ei lopu tähän.

Kapusin kannelle. Se oli sittenkin ohi. Keulakan-
nella oli työnjako. Kuulkaa työ Virtane, ottakaa pans-
sarvärrii. ..

Parkki eli elämäänsä, jonka ulkopuolelle me olimme
juuri pääsemässä. . .

Helsingissä kär'elin suuren kustannusliikkeen kont-
toriin. Pienen neuvottelun tuloksena sain miehen op-
paaksi. Kuljin varastoon, r'alitsin kirjan sieltä, toisån
täältä, muutamia yhden kappaleen, toisia useita. Niis-
tä kertyi iso laatikoilinen. Annoin osoitteeksi p/L
Väinämöisen Kansimestari: jaettavaksi henkilökun-
nalle. Se oli minun vaatimaton huomaavaisuuteni niil-
Ie miehille, jotka jäivät teräksiseen maailmaansa mei-
dän jälkeemme rantojemme vartijoiksi.

Keskitetty roho-osioiden hoito tuo

vopoo-
oikoo

Keskittöessönne roho-osionne Konsollis-

ponkkiin soolle ne hoidetuksi voivotto-

mosti jo nopeosli. Teidön ei lorvitse
juoslo poikosto toiseen moksujenne io-
kio. Teille jöö omoo oikoo perhettcinne

jo horrostuksionne vonlen. Se on terve-

tullulto, suorosloon rohonorvoisto oikoo.
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Subetso-purollo Aunuksesso. Vosemmollo ll
mori Loutsio eli Jyväskylän Jussi

Bulajcaan Paistit

VUODEN 1941 lopulla tuli kersantti Ilmari Lautsio eli
Jyväskylän Jussi mietteliänä luokseni ja kertoi tähän
tapaan:

- Löysin tuolta Bulaievan liepeiltä erän luhtaniityn,
jossa oli runsaasti heinäsuovia. Suomalaisten jälkiä ei
näkynyt, mutta vihollisen ratsupartiot olivat käyneet he-
vosiaan syöttämdssä suovilla, koska kavion jälkiä näki'i
joka heinäkasan vierellä. Mutta minkähän vuoksi niiden
hevoset näyttivät olevan ilman kenkiä ? Luuletko. että
kannattaisi käydä hakemassa sieltä muutamia heinäkuor-
mia, ennenkuin Francon mies ne tyhjentä - (Bulaje-
vassa oli näet silloin majuri von Haartmanin komento-
paikka). Samalla voitaisiin vilkaista niitä kengättömiä
hevosia.

Arvasin heti mistä kenkä puristi, ja seuraavana aamu-
na heinänhankkijat låihtivät liikkeelle. Mainittujen "rat-
supartioiden" r'aralta oli kymmenen aseistettua sota-
urhoa mukana.

Iltahämärään rnennessä oli heinäkuormat tuotu, ja
jääkärijoukkueen majapaikoissa röyhysi paistumassa ole-
van lihan tuoksu. Kengättömät hevoset olivat nuoria
varsoja, jotka paikkakuntalaiset olivat jättäneet jälkeensii
lähtiessään sotaa pakoon. Ei ollutkaan hassumpaa sel-
laisen hevosen liha, jonka olkapäita valjaat eivät olleer
koskaan painaneet.

J and e b a I I a uu d e nauo de ny önö

Vuoden 1941 viimeisenä päivänä sai jääkärijoukkue
tehtär'äkseen hiihtää suorinta suuntaa vastahyökkäysladut

Jandebajoen rintamalle. Aamupimeällä lähdimme liik-
keelle, ja illan hämärässä oltiin etulinjassa kapearaitei-
sen kenttäradan kohdalla. Paluumatkalla kävin ilmoittau-
tumassa majuri Lagerlöfin komentopaikalla ja toimitin
sinne sam.rlla kuriiripostia.

Kellon lyödessä 2{ pysähtyi partiomme hiihtoladulla-
Sytytettiin "Tömstedit' ja tuumattiin, että näinkin se
vuosi vaihtuu. Todettiin. että kyllä tämäkin "kotiolot
voittaa", ja niin liihdettiin kohti "Rupikortteliamme"-
Tällöin huomasin, että joku epämääräinen möykky vaih-
rui silloin tällöin miesten olkapäältä toiselle. Jättäydyin
jälkeen kurkistellakseni, mikä tuo liika kantamus oikein
oli. No, mikds muu se oli kuin tuttu armeijan leipälaa-
tikko. Tietenkään en sitä ollut näkevinäni, mutta arve-
sin, kenen toimenpiteitä tämä oli. Parin päivän kuluttua
kävin Lautsion kanssa seuraavan keskustelun:

- Mikähän möykky se hidasti kulkuamme silloin
uudenlrrodenyönä ?

- Siinä Lagerlöfin korsun ovipielessä näkyi olleen
heitteille jätettyiä leipälaatikoita, jonka vuoksi korjasin
niistä yhden avaamattoman, koska arvelin, että joku
ohikulkija voisi sen vaikka varastaa.

U slanga n u ne t t on, uu t t a

Tammikuun 19.{2 alkupuolella oli suunniteltu, että pa-
taljoonamme siirtyisi 17.D:n ja 5.D:n saumalle Mandro-
gan tienoille, josta olisi hyvät toimintamahdollisuudet
sekä itään että länteen. Jääkärijoukkue sai tavanmukai-
sesti tehtäväkseen tiedustelun ja alkuvalmistelut. Koko-
sin tuon "Suruttomain seurakunnan" ja lähdin kuorma-
autolla matkaan. Pitkin Syr'ärin jätä oli aurattu sotatie,
ja tälle käänsi pitkä-Herranen automme nokan. Oli kor-
ventava pakkanen, eikä aikaakaan, kun kolme vihollis-
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hävittäjää ilmestyi jokiuoman ylle, älysivät automme ia
aloittivat tulittamisen.

Kyyristelimme auton lavalla toivoen, etteivät "viikat-
teet" sattuisi aivan kohdalle. Koneet kurvailivat edessä
ja takana, mutta eivät saaneet osumia autoomme. Pitkä-
Herranen painoi nastaa lautaan, jr niin kiidimme jää-

tietä pitkin hirmuvauhtia. Luodit pöllyttivät lunta ympä-
rillämme, mutta Lautsio lauloi vain heikengmättä: "Ei
kukaan ole minua niin komiasti . . ." Siinä tulivat linnan
mustat kokit, rnurhan suuret, kuin kuusen juuret ja
muut mahtavat mainesanat keskeytyksettä.

Herhiläiset katosivat aikanaan ympäriltämme, ja pian
näimme edessämme halkolastissa olevan kuorma-auton,
joka ajoi kanssamme samaan suuntaan. Yhtäkkiä halko-
auto hävisi, ja he&en kuluttua olimme suuren avannon
reunalla. Syvärin vesi näytti mustalta siinä pakkashuu-
russa, ei pienintäkään kuplaa noussut pinnalle, ei puuo-
kuorta, ei mitään merkkiä kokonaisesta autosta ja halko-
kuormasta. Otimme rannalta karahkoja, joilla merkitsim-
me avannon, ja Uslangassa ilmoitimme tapahtumasta ky-
län komendantille.

,

Jondebon rintomollo ollut esikunlo (lll/JR 6l )

Jätimme sitten pitkän-Herrasen hankkimaan yösijaa,
hyppäsimme suksille ja sitä kyytiä Syvärin yli Mandro-
gaa kohti. Tämä tiedustelu olikin helppo suorittaa, sillä
kylä oli tyhjn ja majoitustiloja riittävästi. Iltamyöhällä
tulla römysimme Uslankaan takaisin, yövyimme kylän
ainoaan lämmitettyyn taloon, sotapakolaisten sekaan.

Nuoria kun olimme, tutustuimme silloin heti Veeraan
ja Ludmillaan, eikä heilläkään näyttänyt olevan mitään
pientä teerenpeliä vastaan. Siinä ahtaudessa yrittelimme
vetää unia, mutta eihän siitä mitän tullut, sillä "starik-
ka" ja "babuska" pitivät kynttilän kanssa alati tuvan
järjestyksestä huolta. Niin kääntelimme kylkeä aamuun
asti. Mietin juuri, miten t?istä häivyttäisiin, kun Lautsio
esitti, että koska tdssä talossa on julmetusti verenhimoi-
sia luteita, olisi parasta lähteä ennen aalnun valkene-
mista. Niin kiittelimme kylänvanhinta ylenpalttisesti ja
poistuimme vfiin äänin.

Kuuttilahden kuhinaa
Tammikuun 26. prä sai pataljoonamme siirtokäskyn

Kuuttilahteen Syvärin suulle, ja samana päivänä pääs-
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tiin liikkeellekin. Majoituimme JR 8:n iättämille pai-
koille Piltsun ja Gumbaritsan liepeille. Täällä reuhasi
saksalainen Divisioona Engelbrecht eli t63.D, joka oli
Narvikin maihinnousijoita. Tulimme alistetuksi tälle yh-
tymälle, tarkemmin sanotluna Osasto Radloffille, jonka
tehtävänä oli syntyneiden rintamanmurtumien paikkaami-
nen. Toissijaisena tehtävänä oli Laatokan rantavarmistus
Hatista Lambapuron suuhun. Uudet aseveljet kiinnosti-
vat meitä kovasti, ja moni lapikaspari ja karvahattu vaih-
tui "Kyperiin" tai "Rotweiniin".

Pian oli Jyväskylän Jussi täälläkin heidän huollossaan
parhaita ystäviä ja pystyi mitä ihmeellisimpiin hankintoi-
hin. Miten hän lienee selvinnyt berliiniläisistä huolto-
miehistä, koska olosuhteet ja tavat olivat täysin oudot.
Niinpä pataljoonan komentaja ennen pitkää piti aiheel-
lisena kysyä:

- Onko tällä paik*akunnalla virallinen alkoholiliike?

- Minun tietääkseni ei ole.

- Miksi jäiikärijoukkueen majoitusalue näyttää alko-
holiliikkeen takapihalta? - En ehtinyt vastata, koska
komentaja käänsi selkänsä ja poistui. Puolen tunnin ku-
luttua olivat majoitusalueemme näkymät jälleen katsas-
tuskelpoiset.

Esponioloisio rotsuio vol-
mistetoon Jondebon rin-
tomollo

Konekiväöri osemisso Jon-
debon rintomollo

Saksalaisia ystäoiä

Ystävyytemme saksalaisten aseveljien kanssa Syvärillä
oli jatkuvaa. Erikoisesti on mieleeni jäänyt Saarin alueel-
ta kotoisin oleva tekstiilitaiteilija §7illy Hillekamps ja
wieniläinen Max Miiller, jotka osoittautuivat mitä par-
haimmiksi "hovihankkijoiksi". Tämän jälkeen emme
"Rotweiniä" enää tunteneet, vaan maistelimme "Kyper-
niä" tai "Spirirus a la Hollandiskaa". Nämä väkevät
laadut, jotka eivät tuntuneet wieniläisille maistuvan, oli-
vat meille mitä parhainta mannaa..

Monet yöt istuimme viinilasien ääressä ja politikoim-
me mitä mahtavimmin. Samalla näimme, että Saksan
virallisen politiikan ja yksityisen kansalaisen mielipitei-
den eroavaisuudet olivat varsin tuntuvia. Ystävämme
Hillekamps oli täysin ranskalaismielinen, sensijaan Max
ajoi. suursaksalaisten asiaa. Koska yhtymiikohtia oli
enemmän kuin tarpeeksi, erimielisyyttä ei päässyt synty-
mään. Kaikki hukkui sanaan: "Maljat!"

Kerran taas vanha ystävämme Hellmuth toi juuri-
korillisen alkoholipitoista nestettä, jonka hän kertoi ole-
van parhainta Mosel-viiniä. Maisteltuamme se tuntui
aika litkulta, mutta hyvien suhteiden säilyttämiseksi iihi-
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simme tyytyväisyydestä. Ystävämme Korkeakoski tosin
ehdotti, että hyväilisimme nyrkillä Hellmuthin ylfiuul-
ta, mutta onneksi tämä oli vain hyvillään, kun kajau-
timme laulun "Ruiskaunokki". Pyysi kuitenkin asial-
lisen todisteen, jonka tietenkin viipymättä kirjoitin "Suo-
men armeijan" nimissä. Heille oli leima kaikki kaikes-
sa, ia kun sitä ei keskelläyötä saatu, Jussi ratkaisi jälleen
nokkeluudellaan tilanteen. Hän otti kamiinasta kekäleen
ja iski sen kärjellä nimeni alle puumerkin. Hellmuth
otti kuitin ja poistui nopeasti. Korsun ulkopuolella kuu-
lin saksalaisten juttelevan, että näiden "viikinkinoitien"
kanssa on parasta pysyä hyvissä väleissä, sillä ei ole
takeita siitä, mitä ne tekevät. Senjälkeen Hellmuth ei
vieraillut luonamme.

Hukkaan menfuät hyaät aineet

Helmikuun alusta huhtikuun 21. päivään 1942 toi-
mimme Laatokan rantavarmistuksessa VI AK:n oikealla
sivustalla. Tdnå aikana käytiin Laatokan jäällä tai ran-
nalla hyvällä sotaonnella 22 partiokahakaa.

Niinpä maaliskuun 7. päivänä hälytettiin jä?ikärijouk-
kue kello 3.20 Gumbaritsan rantaan, jossa vihollisen
taistelupartio oli tunkemassa maihin. Porhalsimme täyttä
vauhtia paikalle, totesimme tilanteen epäselväksi, mutta

.f-4-kud

Usl,ongon ryriöiä io poikio

näytti siltä, että vihollinen oli jo poistumassa Mona-
stirskajan suuntaan. Ei siis muuta kuin perään vain.

Aamun valjetessa alkoi jäljistäkin saada selvdä ja
takaa-ajo saatiin järjestelmällisesti käyntiin. Vihollinen
oli jakaantunut tai eksynyt pienempiin osiin, ja niin me-
kin valitsimme kukin omat jälkemme. Lautsio sai teh-
täväkseen iäliittää erästä joukkoa, joka oli hiitrtänyt
Hatin suuntaan. Aamusumussa hän tapasi vihollisen jäl-
kikärjen, 3 miestä, nykimässä rannan tuntumassa kohti
etulinjaa. Ukkelit eivät tuntuneet olevan parhaassa ve-
dossaan, ja niinpä Lautsio oli pian huutomatkan päåissä.

No, eiväthän huuto ja kehoitukset silläkään kertaa te-
honneet, luoteja siinä tarvittiin. Kävikin, että kaksi
mustaa möykkyä jäi jädlle, kolmas sensijaan nyhti edel-
leen kuin viimeistä päivää. Kun Lautsio oli aina himo-
kas vangin ottaja,hd.n päätti nytkin ottaa ukkelin huos-
taansa. Tämä oli kuitenkin aikonut tehdä vastarintaa ja
aina silloin tällöin pysähtyi, heitti lakin hangelle, otti
kiväärin selästään, kääntyi päin ja 

- laukaisi. Onneksi
ei osunut. Mutta Lautsiokin laskeutui vihdoin polvelle,
tähtäsi ja painoi liipaisinta. Ukkeli tuiskahti suulleen
jäälle. Paikalle tultua todettiin, että ukkelilla oli oikeal-
la lonkalla kenttäpullo, ja eikös vaan luodin pitänyt
iskeä juuri sen alaosaan, niin että viimeiset vodka-pisa-
rat olivat juuri valumassa jäälle.

Lautsio tuumasi: - Hukkaan menivät hyvät aineet!
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Portio polonnut Lootokon läille tekemältöön retkeltä Gumboritsoon

Guntbaritsan kesä

Kohtalo oli suonut, että saimme viettää kesän Gum-
baritsan kylässä Laatokan rannalla. Tällä kertaa olimme
alistettuina 8. divisioonalle reserviksi ja teimme linnoi-
tustöitä SegeSanjärven - Laatokan linjalla. Vihollinen
ei tällöin suuremmasti hätyytellyt, niin että henkilökoh-
taisille harrastuksille jäi myöskin aikaa. Harcastukse-
namme oli kalastus, jota suoritimmekin melko voimape-
räisesti. Sen kesän aikana kala ei puuttunut pöydästiim-
me, joskin pyyntikeinot eivät olleet aivan pykälien mu-

Sotiloito tiihystämässö LccioKon joo11e, iosso vihollisen nähtiin
poroikoo liikehtivön

kaisia. Kerran taas komentopail:alta soitettiin ja keskus-
telu kävi tähän tapaan:

- Kuulin, että olet saanut suuren hauen. Millä pyy-
dyl:sellä ja miten se oikein saatiin?

Kerron vimmatustr väsyttämisestä ja miten uistit,
istui kiinni kuin tervaskannossa.

- Oliko se niellyt sen oikein syvälle. Oikeinko suo.

muksiin asti ?

- Niin juuri. Koukut törröttivät puolikyljestä ulkona.
Se oli sitä huumoria, jota molemmin puolin ymmär-
rettiin oikein hyvin.

I.[ Pll I aoittoisan, ampujan,

Huippululokset jo LAPUAN
potruunot kuuluvot yhteen, niin
kuin kokenul ompujo lietöö.
LAPUAN potruunoillo
on vonkko suosio Suomesso
sekö konsoinvölinen moine,
sillö niitö viedöön kymmeniin
moi hi n.

Lopuon Potruunotehtoon
volmistusohielmoon kuuluvot
Pienoiskivöörin potruunot
Pistoolin polruunol
Kivöörin poiruunot
erikoisesti moinillokoon
mooi I monkuul u torkkuuspolruuno
7,62 x 53 R

Eriloiset metsöstyspotruunoi
Messinkiset houlikon hylsyt
Luodil jo hylsyt eri
potruunolootuihin

Volitkoo Tekin osuvo potruuno

- LAPUAN PATRUUNA

mielimerkki

LAPUAN
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Lokonkylään
hyökkäys Lokon o ittoio

LOKAN erämaakylä käsitti kymmenkunta savua ja
kansakoulun. Jäämerentieltä, Vuotsosta, erkani sinne
kapea huonokuntoinen tie, jonka pituus oli lähes 50
kilometriä. Maantie päättyi Luirojoen itärantaan, josta
vetolautta vei kulkijan vajaan 100 metrin levyisen joen
yli. Itse kylä sijaitsi joen länsipuolella.

Kylän asukkaat toimittelivat 14.7.1944 tavanmu-
kaisia askareitaan taloissa, perunapelloilla tai karjaa
paimennellen. Kotona olivat vain naiset, lapset ja
vanhukset. Asekuntoinen miesväki oli siellä jossakin
synnyinn'raataan puolustamassa. Kylän asukkaiden tur-
vallisuudesta huolehti Er.Os.Sompin asettama l+7
miehen vahvuinen aliupseerivartio, joka oli majoitettu
kansakoulurakennul;seen. Koulun \'älittömään lähei-
syyteen oli rakennettu vaatimattomat asemat mahdol-
listen prr:tisaaniylläkköjen torjumiseksi. Kouluraken-
nus sijaitsi kylän länsilaidassa, erillään kylän muiste
taloista, jotka olivat ryhmittyneet lähemmäksi jokea.

Aliupseerivartion lähivarmistuksesta huolehti lähi-
vartiomies, jonka tehtäviin kuului kiertää jatkuvasti
vartion majoitusaluetta ja vaaran uhatessa suorittaa

Lokon emäntö Luiroiokeo souvomosso
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hätytys. Mainittuna päivänä kello 18 otti sotamies

Riestä vartiomiehen lehtävät vastaan edelliseltä var-

tiomieheltä.
Oli valoisa ja lämmin kesäilta. Kaikkialla näytti ole-

van rauhallista. Ja tuskinpa vainolainenkaan vaivau-
tuisi ulottamaan tuhoamisretkeään näin vähäpätöiseen
ja köyhään erämaakylään. Näin kylän asukkaat uskoi-
vat. Mutta toisin oli määrätty. Vartiomiehen käysken-
nellessä vartiopolullaan hänen katseensa pysähtyi yht-
äkkiä koulurakennuksen länsipuolella olevalle mata'
lahkolle, metsäiselle harjanteelle. Hetkisen harjannetta
tarkkailtuaan vartiomies totesi siellä varovaista edes-

takaista hiiviskelyä, jolloin hän päätti ottaa asiasta
selvän. Riesto lähti varovaisesti hiipimään piha-aukean
yli kohti harjannetta ja päästyään niittyaukean puoli-
väliin hän totesi suurehkon joukon aseistettuja ruskea-
pukuisia miehiä ryhmittyneen harjanteen taakse.

- Partisaaneja! pääsi tällöin vartiomiehen huulilta
äänekäs huudahtus, ja samalla hän syöksyi lähimpään

ampumakuoppaan, iosta aloitti kiivaan ammunnan'
Pariisaanit vistasivat heti muutamalla pikakiväärisar-
jalla tuleen.

Koulurakennuksen majoitushuoneessa oli paikalla
vartiopäällikkö, kersantti Kuopsu, kolme vartiomiestä
ja koime vanhempaa kylän miestä vierailukäynnillä'
Loput vartiomiehistä olivat erilaisissa tehtävissä ky-

laliä. Pk-sarjat kuultuaan vartiopäällikkö karjaisi:

- Hälvtys!Jokainen mies asemiin!
Vartiopaålli[kö etunenässä miehet aseineen hyök-

käsir'ät u'los r-artiotuvasta ja hakivat itselleen tuliase-

mat lähimmistä ampumakuopista. Päästyään asemtrn

vertiooäällikkO rvhtii tarkkailemaan tilannetta' Täl-

foi" fian totesi ntin 300 metrin päässä olevalla har-

ianteella 60-S0 partisaania ja runsaan 100 metrin
iaassa r l-20 r'ihollista etenemässä kohti koulura-

Lennusta, jota alkoivat kiivaasti tulittaa' Tällaisen va'

kavan tiianteen todettuaen vartiopäällikkö antoi lä-

himmälle miehelieen käskyn menni vartiotuvan puhe'

limella hälyttämään Kon'asen kylään majoittuneen Os'

Sompin. Fietkisen kuluttua vartiomies palasi takaisin

f a ilmoitti, että Korvasesta, joka on noin.18 km Lo'

Lankylästä pohjoiseen, Iähtee heti osasto Pikamarssissa
,o,r,r.. Taistelun edelleen iatkuessa saapuivat myös

,lioill..r, kylässä olleet varliomiehet paikalle ja liit'
ivivat tulitaisteluun. Koulurakennusta oli nyt puolus'

tämrssa vartiopäällikkö ja seitsemän. sotamiestä sekä

kolme siviilimiestä, joille myös oli annettu aseet'

Tämä tulivoima pysäyiti koulurakennusta kohti eden'

neet partisaanit.
Vartiopäällikkö rvhtvi arvioimaan tilannetta' - P;r'

himmasså tapaukseisa ehtivät apujoukot tänne noin
kolmen tunnin kuluttua. Siihen saakka tuli hänen

näine miehineen viivyttää melkein sataa partisaania

ia samalla varata siviiliasukkaille aikaa kylästä poistu'
miseen. Kun hän vihollisen toimintaa seuratessaan huo-
rnasi, etti hlr,ianteella oleva partisaanien pääosa lähti
liikkeelle ja r1'htyi levittäytymään koulurakennuksen
pohjois- ja eteläpuolelle, hän teki ratkaisevan päätök-
ien ja huomautti lähimmälle miehelleen:

- Nyt tärnä rakennus on jätettär'ä ia pian, sillä
kohta olemn-re motissa, Tie itään on vielä auki ja siihen
suuntaan on meidän häivYttlvä.

Päätöksen tehtyään vartiopäällikkö määräsi sotamies
Kumpulan hakemaan vartiotul'asta lisää patruunoita
koko- vartiomiehistöä varten ja antoi miehilleen käs-

kyn irroittautua taistelusta vihollisen huomaamatta
sekä vetäytyä koululta vajaat 4OO metriä itään olevalle
kumpareälle uusiin asemiin. Irtautuminen onnistuikin,
mutå koulurakennukseen sisälle jäi sotamies Kumpula
patruunoita noutamaan.

Kouluun sisälle päästyään Kumpula haki pari laatik-
koa ja ryhtyi niitä kiireesti täyttämään Patruunoilla. Tä-
märr teirtyään hän täytti niillä vielä kaikki taskunsakin
ja totesi iamalla, että ulkona jatkui tulitaistelu enti-
seen tapaan. Mutta pian alkoi luoteja tulla tiheään
myös virtiotuvan seinistä lepi ja iskeytyä ilkeästi von-
kucn vastakkaiseen seinään. Kumpulalle tuli nyt kiire.
Hän sieppasi patruunalaatikot kainaloonsa ja kiiruhti
rakennuksen ulko-ovelle. Siellä hän ikäväkseen totesi,
että kaverit olivat siirtyneet uusiin asemiin ia i^tt:d-
neet hänet yksin rakennukseen. - Mutta pois oli ra-
kennuksesta hänenkin keinolla miliä hyvänsä päästä-
vä, päätteli Kumpula itsekseen, samalla kun hän pe-
räytyi takaisin vartiotupaan. Nyt Kumpula ryhtyi kier-
tämään luokkahuoneesta toiseen todetakseen, millä

lW detaan parta 23% tehokkammin
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Erkki Lokon pirtti

suunnalla olisi helpoin pakotie. Sivuuttaessaan koulun
keittiötä hän kuuli oven takaa lasten itkua ja avat-
tuaan oven häneltä pääsi hätäinen huudahtus:

- Oletko sinä vielä täällä I Ja lapset myös I Miksi
et liittynyt lasten kanssa vartiopäällikön mukaan, kun
hän miestensä kanssa poistui räkennuksesta?

- - En ole tiennyt, että Kuopsu on jo miehineen kou-
lun jättänyt, vastasi Kumpulan vaimo nyyhkyttäen.
Lapsia niin peloittaa tuo ammunta ulkoni,-että ovat
itkuun pakahtua.

- Kyllä minä liemeen olen nyt joutunut, harmitteli
Kumpula ääneen tilannetta. Olin varma, että olit lap-
sien kanssa liittynyt Kuopsun mukaan. Voi minua
miesparkaa. . . Mitähän tästä nyt seuraa. . .

. - Älkäähän lapset enäd, itkekö, isä on nyt teidän
Iuonannel yritti Kumpula rauhoittaa lapsiaan, joita
oli viisi alaikäistä, nuorin kolmen viikon ikäinen. Vai-
monsa puoleen kääntyen Kumpula vielä jatkoi:

- Menen nyt tiedustelemaan, mistä reiästä pääsem-
me livahtamaan rakennuksesta pois. Odottakaä minua
|linlln ja yritä rauhoittaa lapsia.

Tämän sanottuaan Kumpula jatkoi tiedustelujaan,
jolloin hän totesi, että koulurakennusta ammuttiin nyt
joka taholta. Yleishyökkäykseen rakennusta vastaan ei
kuitenkaan oltu vielä ryhdytty. Perhettään ei Kumpu-
la voinut enää tilanteen tässä vaiheessa viedä turvaan
partisaanien huomaamatta. Jotta vaimo ja lapset säi-
lyisivät hengissä taistelun loppuun saakka, hän päätti
viedä heidät piiloon koulun kellariin, jonne eivät
luoditkaan pääsisi tunkeutumaan.

Kumpula siirsi perheensä pimeään, kylmään kella-
riin. Aikaa ei ollut hakea sinne edes valaistusvälinei-
tä. Sinne jäivät vaimo ja lapset itkemään Kumpulan
siirtyessä lähimpään luokkahuoneeseen, josta avasi par-
tisaaneja vastaan kiivaan tulen. Muutaman lippaan
ammuttuaan hän siirtyi seuraavan luokkahuoneen
ikkunan luo, josta jatkoi tulittamista pyrkien näin par-
tisaaneja harhauttamaan. Kun partisaanit yrittivät
tulla liian lähelle rakennusta, Kumpula karkoitti hei-
dät käsikranaateilla, joita oli majoitushuoneeseen jää-
nyt kymmenkunta kappaletta. Näin jatkui tulitaistelu
runsaat puoli tuntia Kumpulan tulittaessa vuoronpe-
rän rakennuksen eri suunnilla sijaitsevista ikkunoista,
kunnes kivääri yhtakkiä kimposi hänen käsistään. Toi-
vuttuaan huumauksesta Kumpula totesi haavoittuneen

sa oikeaan käsivarteensa. Käärittyään vuotavan haavan
ensisiieellä hänelle selvisi, ettei hän voinut enää aset-
taan käyttää.

Kumpula riensi nyt perheensä luo kellariin ja tyyn-
nyteltyään ensin itkeviä lapsiaan hän virkkoi vaimol-
leen:

- Yritän hakea kyläläisiä ja vartiopäällikön miehi'
neen apuun. Sen aikaa olette täällä kellarissa kyllä tur.
vassa, kun vain maltatte olla hiljaa. Palaan pian teidät
täältä noutamaan.

Ennen lähtöään Kumpula vielä hyväili vaimoaan ia
lapsiaan heitä rauhoittaakseen. Senjälkeen hän siirtyi
rakennuksen vastakkaisella puolella olevaan kellariin.
Sankan heinäpellon laita ulottui täällä lähimmäksi
koulurakennuksen seinustaa, ja sitä suojaa Kumpula
päätti käyttää hyväkseen. Varovaisesti hän avasi aivan
maanrajassa olevan ikkunan, ryömi siitä heinäpel-
toon j, edelleen pellon oiaa pitkin yhä edem-
mäksi saarretusta koulurakennuksesta. Partisaanit ei-

vät havainneet Kumpulan poistumista rakennuksesta,
sillä heidän huomion'sa oli toko ajan keskittynyt kou-
lun ikkunoihin, joista heitä oli jatkuvasti tulitettu ia
käsikranaateilla hätyytelty.

Saavuttuaan onnellisesti lähelle Luirojoen tlntaa
Kumpula totesi aliupseerivartion siirtyneen joen itä'
,.nr,äll. asemiin, jästa se kävi tulitaistelua joen

länsirannalle edenneen pienemmän Partisaaniosaston
kanssa. Kumpula siirtyi iämän takia jokivartta pitkin
paikkaan, iossa tiesi kyläläisten säilyttävän veneitään
ja yritti påastä veneelli joen yli omiensa- luokse' Yli'
fys- oli töiskätiselle vaikeata, mutta sisukkaasti pon-
nirt.ll.r, se lopulta onnistui. Vastarannalla Kumpula
kiiruhti vartiopäällikkönsä luokse.

- Mikä ihme! Kumpulako sieltä tulee ja aivan il-
mielävänä! Minä olen elänyt jo siinä uskossa, että

sinut saa poistaa muonavahvuuksista'

- Tipalla oli, etteikö niin olisi käynyt' Selvisin

kuin ihÅeen kautta, mutta minne te niin nopeasti

asemista häivyitte ?

- Partisaanit alkoivat kiertää koulun itä' ia etelä-

ouolelle. iolloin meille tuli kiire päästä pois uhkaavas-

t^ ,^r..o(r.rta, ja siinä touhutesla unohdin sinut ko-

konaan. Vasta jäkea ylitettäessä havaitsin, että et ole

muiden mukanå. Osa partisaaneista oli jo tällöin kin-
tereillämme, joten kaantyminen takaisin ei enää ollut
mahdollista niin pienellä porukalla',,Mutta eniten mi-
nua nyt vaivaa perheesi kohtalo. Kyllä tämä tilanne on

nyt surkea. Ta[ä hetkellä emme pysty tekemään muu-
ta kuin estämään partisaanien joen ylityksen ja odotta-
maan Os.sompiolia apua. Toivotaan, että perheesi säi-

Iyisi koulun källarissf terveenä, kunnes vaimosi jalap-
sesi saadaan sieltä pelastettua.

- Tiedätkö, missä kylän muut asukkaat tällä het-
kellä ovat? Kumpula vielä tiedusteli.

- Asukkaista on osa paennut läheisiin metsiin ja
ehkäpä suurimman osan on onnistunut siirtyä ioen
tälle- puolelle. Mutta katsoppas tuonne kylän suun-
taan! Partisaanit ovat sytyttäneet siellä muutamia ta-
kennuksia tuleen.

- Ja koulurakennuksestakin no.see sankka savu-
pilvi ! huudahti Kumpula hätääntyneellä äänellä.
Kääntyen lähinnä olevien rniesten puoleen hän jatkoi:

- Minun perheeni on palavan rakennuksen kellarissa.
Ketä lähtee minun mukaani heitä sieltä pelastamaan ?
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Vinttikoivo io noveron vesiruuhi Lok,osso

- Jokainen meistä on siihen valmis, mutta yritys
on aivan toivoton, yritti vartiopäällikkö Kumpulaa
rauhoittaa ja jatkoi: 

- Meitä on tehtävään liian vä-
hän. Ainoastaan kuusi tervettä miestä 100 partisaania
vastaan. Porukasta on myös Ponku haavoittunut.

- Eiköhän ne apujoukotkin ala pian olla perillä,
huomautti lähinnä asemissa oleva mies väliin.

Runsaan neljännestunnin kuluttua saapuikin pai-
kalle Korvasenkylästä lähetetty osasto, jonka vahvuus
oli 1 +, + 17 sekä saksalainen 53-miehen vah-
vuinen osasto. Kiivaan tulivalmistelun jälkeen ylitet-
tiin Luirojoki, ja sen jälkeen jatkettiin etenemistä ky.
län länsilaitaa kohti. Itse kylässä kohdattiin enää vain
heikkoa vastarintaa, sillä partisaanien pääosa oli ke-
rinnyt poistua kylästä sytytettyään fosforilevyillä
ennen lähtöään talon toisensa jälkeen palamaan. Mil-
laisia ihmiskohtaloita nyt todettiinkaan I

MAITOTALOUSTUOTTEET OVAT AII{A
TÄYSPITOISTA RAVI 1{T(lA

Alostqronoruusmeiicri Metrömoonosuusmeiieri
Aurqn ,, Mietoisten
Hoiolon ,, Muurlqn
Kqlonnin ,, MynömöQn
Koriolon T, l. Niiniioen osuusmeiieri O. r.
Kqrunon Meiieri Oy. Nousiqisten Seudun
Kcrki-Perniön osm' osuusmeiieri

Näin paloi rnyös koulurakennus ja sen mukana so-

tamies Johannes Kumpulan Perhe.
Erääseen navettaan paloi kaksi naista ja läheisen ta-

lon mukana vanha nainen, poika ja tyttö.
Eräässä navetassa oli seiÅustalla isiunut 68-vuotias l'

mies laittamassa saunavihtoja, hänkin oli palanut.
Kaksi naistir fa yksi poika saivat surmansa veneessä

joke;r ylittäessään, juuri kun vene oli pääsemässä tur-
vaan l'asterannalle.

Erästä j5-r-uotiasta raskaana olevaa vaimoa oli am-

muttu vatsaan. N{yöhemmin hänet sairaalassa leikattiin,
jolloin luodin todettiin Iävistäneen lapsen pään. Vai-
mo kuoli sairaalassa.

Kaksi naista haavoittui polveen Perunamaalla, mutta

pääsivät vammoistaan huolimatta pakenemaan turvaan

ioen itärennalle.
Erästä tyttöä, jonka äiti paloi, ammuttiin jalkaan'

Viisi partisaania oli amPunut.häntä navetassa, mutta
siitä huolimatta tytön onnistui pelastautua'

Aleksi Lokka (74-vuotias) haavoittui jalkaan, mutta

oääsi pakenemaan.
' Vanhukset, sairaat ja pienet lapset, iotka eivät kyen-

neet noPeasti pakenemaan, hakii'et turv-aa rakennuk-

sien sisältä. Kun partisaanit sytyttir'ät rakennukset tu-

leen, he samalla'telkesivät ovet ulkoapäin. Asukkai-
den yrittäessä poistua palavistr rlkennuksista ikkunoi-
den kautta, pärtisaanit uhkasivat heitä tuliaseillaan'
josta oli seuriuksena, että ahdistetut asukkaat paloivat
rakennuksien mukana.

Kylän kymmenestä talosta paloi kaikkiaan seitse-

män. Na.'eiat paloivat karioineen. I-oput tolme taloa

eivät jostain syystä syttyneet, vaikka nekin oli yri-
tetty polttaa.

Taiiteluien aikana pe lastui kylän asukkaiste yh-

teensä 47, joiste suurin osa Luirojoen itärannalle' Par-

tisaanit polttivat rakennuksien mukanir seura'rvat:

Katri Yliriesto (32 v), Elino Lokka (60 v), Irma
Lokka (11 r'), Eeva Pyhäiän'i (lf v), Marie Vitikka
(40 v), Emma Neitola (42 v), Matti Saarela (68 v)'

Kiikolqn
Kiskon
Koionioen
Kosken T. l. ,,
Kruusilqn
Kustovin
Kuusioen
Kyrön
Loitilon
Liedon Yliskulmqn osm.
Loimoon

Poimion
Perniön io Finbyn ,,
Pöytyön
Rootqlqn
Ruskon Jo Yqhdon ,,
Rymöttylain
Solon Seudun
toimipoikot Solo, Pcrtteli ,q
Souvo
Suomusiörven osuusmeiieri
Toivossolon

Lokolohden ,, Torvosioen-Morttilon meiieri
Mokkqrkosken ,, O.Y.
Mellilön ,, Votkion osuusmeiieri
Mqrttilon ,, Vehmoon

Yläneen meiieriosuuskunto
Koqrinon, Kevolon, Kuusiston, Liedon, Noontolin, Poihiois-Porqisten'

Roision io Sooriston mqidgnmyyntiosuuskunnqt
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Lyydia Saarela (r0 v), Paula Korpinen-sergejeff
(28 v), Rauno Sergejeff (6 v), Hilja Kumpula (31 v)
ja hänen lapsensa Ritva (7 v), Lau'ri (9 v), Martti
() v), Ånna (3 v) ja Siiri, joka oli 3 viikon ikäinen.

Seuraavat kylän asukkaat kuolivat partisaanien am-
pumina: Hellin Lokka (27 v), Selma Kovakka ()8 v),
Årpu Manninen (9 v), Antero Lokka (3 v), Linnea
Lokka (30 v) ja Urpo Yliriesto (3 v). Seuraavia par
tisaanit haavoittivat: Ilma Manninen (50 v), Raili
Neitola (22 v), Aino Kovakka (3 v), Timo Kovakka
() v) ja Åleksi Lokka (74 v). Haavoittuneet toimi-
tettiin viipymättä Ivalon sotasairaalaan ensi apua
saamaan.

Siviilihenkilöiden lisäksi olivat aliupseerivartion
tappiot käydyissä taisteluissa kaksi haavoittunutta.
Partisaanit jättivät kylään kahdeksan kaatunutta. Haa-
voittuneensa he olivat vieneet mukanaan.

Heti taistelujen päätyttyä ryhdyttiin partisaaneja
tarmokkaasti ajamaan takaa. Sitä jatkettiin valtakun-
nan rajalle saakka, mutta taistelukosketusta ei oiihin
huonoista sääolosuhteista johtuen onnistuttu saarnaan.

Monta sankarillista taistelua käytiin viime sotiemme
aikana Lapin laajoissa erämaissa tunteettomia parti-
saaneja vastaan. Edellä kerrottu on vain yksi niistä.
Moni Lapin mies on siellä hiihtänyt "viimeisen la-
tuosa" ja kaatunut sankarina, useinkin tiettömien tai-
paleiden takana kaukana omaisistaan ja ystävistään.
Kertomukset näistä erämaiden miehistä, heidän elä-
mästään ja taisteluistaan valakoot tuleviin sukupol-
viin luottamusta omaan voimaan.

Lokon morttyyri.i siunottiin
poon Kitisen ronnolle
26.7.1944

houdon le-
Sodonkylössö

GEDEEEEEE
mohdottomon

hyrö
liimo
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Alovoislen kylö Aunutsenioen vorrello

KAARLO PERNANEN

näille paikkakunnille. Kerron tässä erd2istä Ålavoisten
retkestäni, joka on jäänyt hyvin mieleeni.

Eräänä elokuun iltana liihdin Ylä-Tuuloksen kautta
jälleen partioon mukanani kolme reipasta konepistooli-
miestä ja tehtävänä tunkeutua vihollisen selustaan teke-
mään havaintoja. Keskiyöllä hiivimme sitten erään pie-
nen puron vartta pitkio liihelle Koitsilan kylää eli hie-
rua, joka oli jo vihollisen puolella Aunuksenjoen var-
ressa. Joen toisella rannalla maantien laidassa huomasin
silloin vihollisen tykkijaoksen, jonka luona istui vartio-
mies. Kävimme pensaikon suojaan istumaan, ja siinä
piirtelin tuosta paikasta ja tykeistä karttaluonnoksen.

Ensi tiedot täten saatuamme lähdimme eteenpäin pää-
mdärdtä joen rannan eräässä kylässä oleva sukulaistalo.
jossa entisen tietoni mukaan asui leskenä Anna-niminen
tätini kahden tyttärensä kanssa.

Lähestyessämme taloa huomasin, että sinne johti pu-
helinlinja. Koska tämä merkitsi sitä, että talossa täytyi
olla myös joitakin virallisiakin asujia tai elimiä, pojat

SA-hw

Tiedusteluportio sulki
Yihollisu pseerit

turvosöilöön

KARJALAN armeija eteni jatkosodan alussa heinäkuulla
l94l 

- Osasto Lagus kärkijoukkonaan - Laatokan
rannikkoja pi&in kahdessa viikossa Tuulosjoelle saakka.
Sinne sen voittoisa kulku 21.7. pysäytettiin, ja joukot

ryhmittyivät joen länsirannalle puolustukseen.
Osasto Laguksen esikunta oli leiriytyneenä Viteleen ja

Tuuloksen välille erään pienen järven rannalle. Sen toi-
minta jatkui edelleenkin vilkkaana. Puuhattiin kaikin
voimin uutterasti jatkettavaksi tarkoitetun hyökkäyksen
valmisteluissa ja koetettiin ennen kaikkea päästä selville
tarmokkaan tiedustelutoiminnan avulla vastassa olevan
vihollisen tilanteesta.

Olin tuona aikana komennettuna eversti Laguksen
käytettäväksi tiedustelutehtäviin, koska minulla paikka-
kunnalla syntyneenä oli hyvä seututuntemus ja sukulai-
siakin monessa talossa. Sainkin usein olla antamassa ko-
mentajalle tietoja sotatoimialueiksi lähinnä tulevien Ala-
voisten kylän ja Aunuksenkaupungin olosuhteista. Myös-
kin jouduin useamman kerran tekemän tiedusteluretkiä
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katkaisivat heti johdot kaiken varovaisuuden vuoksi. Tä-
män lisäksi totesimme omituisena seikkana, että talosta
näkyi valoja ja kuului puhetta, r,aikka kello oli jo yhden
paikkeilla yöllä.

Lähdimme hiljaa nousemaan sarajan portaita ylös
asuinkerrokseen. Jätetryäni yhden miehistäni portaiden
alle varmistukseen ja toisen sarajaan lähestyin pirtin
ovea. Asetin sen luokse kolmannen kp-miehen, selitin
meneväni sisälle ja kdskin hänen olemaan valmiina kii-
ruhtamaan perässä avukseni, jos annan merkin vihel-
taunalla.

Astuin sisälle pirttiin ja hiimmästyin aika lailla huo-
matessani, että siellä istui tätini seurassaan venäläinen
kapteeni sekä heitä vastapäätä luutnantin arvoinen so-
tilas.

Todettuaan heti minut kutsumattomaksi vieraaksi
kapteeni ryhtyi kopeloimaan kotelostaan pistoolia, mutta
samassa jo uhkasin häntä parabellumilla ja käskin tiu-
kalla äänellä nostamaan kätensä ylös - sekä vihelsin.

Kp-mieheni hyökkäsi silmänräpäyksessä pirttiin kone-
pistooli ojennettuna vihollisia kohden.

Ånna-tätini katseli hetken minua pitkään ja tunsi mi-
nut, vaikka oli jo kulunut parikymmentä vuotta siitä, kun
olimme viimeksi tavanneet:

- Oi, Kaarloko olet?

- Niinkuin näet !

Työnsin parabellumin koteloon, menin viholliskaptee-
nin luo ja sieppasin häneltä pistoolin. Sen jälkeen uskal-
sin kätellä tätiäni. Samassa vihelsin uudelleen ja sisälle
tuli toinenkin kp-mies, jolle sanoin:

- 
Tarkastakaa tuon luutnantin taskut ja ottakaa hä-

nen karttalaukkunsa sisältö omaan leipälaukkuunne ! Si-
tokaa miehen kädet selän taakse, minä pidän huolta
tästä kapusta,

Tädille, joka oli kovasti hämmdstynyt ja peloissaan
lausuin:

- Ai, teillä on t?iällä oikein juomingit käynnissä!

- TZimä kapteeni on minun väryni eli Tyyne §rttä-
reni mies . . . täti koetti selittää ja puolustella itseään.

Ennenkuin luutnantti ehdittiin sitoa, hän yritti soittaa
puhelimella. En tätä ollut huomaavinani, mutta kielsin
häntä nousemasta seisomaan.

Tyhjensin sitten heti kapteenin karttalaukun ja tat-
kastin taskut. Miehet myös samalla sidottiin. Kuulustel.
taessa ei kapteenilta lähtenyt paljoakaan tietoja, mutta
luutnantti löperteli kovasti asioita joukko-osastoista ym.
sellaisista, jotka olivatkin tiedossamme. Tätini taas kertoi
lähiseutujen puolustusasemista.

- Tätini, nyt aitan avain tänne, sillä sinun vävysi
ja hänen toverinsa pannaan aittaan lukon taakse, niin
että me pääsemme rauhassa palaamaan Tuulokseen. Kun
heidän kätensä ovat sidotut, he eivät ihan heti pääse va-
paiksi, vaikka täti koettaisi vävynsä parasta. Minä pidän
tämän komean avaimen, kun vihollisupseerit on Pantu
turva-aittaan. Ensi kerralla tuon avaimen takaisin.

- Voi, voi, miten minä sitten pääsen aittaan.

- Kyllä toiset auttavat sinua, jotta ovi avautuu vii-
meistään aamulla. Parasta, että täti menee heti levolle,
kun on muutenkin väsynyt. Meidän on ehdittävä enoen
päivän valkenemista Tuuloksen taipaleelle.

Niin me retkeilimme jälleen omalle puolelle, ja aurin-
gon noustessa olimme antamassa eversti Lagukselle tie-
tojamme.

VEIKKO SAVOLAINEN

Tui, tui
Tuovi n e n

OLI kaunis kesäilta t94t.I/JR 28 lepäsi jossain uuden
rajan seudulla. Sotamies Tuovinen Heinävedeltä oli
palannut lomalta. Pakettituliaiset oli pian tasattu par-
haiden kaverien kesken korvikepakin ääressä. Koste-
ampia, kovakuorisissa siteissä olevia, hölskyviä aineita
Tuovinen nautiskeli sitten erään teltan katveessa lepi-
kon reunassa parin sydänystävän kanssa. Juttu kävi
aluksi supattelutyyliin:

- Oliaan poejat hilijoo, sopotellaan voa. Tää om
meijä pataljoonan komentajan teltta. Se äijä o ite
rykmentissä, män jo toannoo. Tulloo vasta yöllä, nii
sano kirjur, joka tuolla teltassa nakuttelloo. - Åineen
pullossa vähetessä äänet vahvenivat:

- Myö sitä ollaani er poekii. Myö männään vaekka
kivestä läp. Nii se sano errdänd päevänä Torstikii, se

rykmentin komppaukko.
Tuovinen innosbui sitten kertomaan matkakoke-

muksiaan:

- Sieltähän sen löysin, Sompasoarelta. Ihan kot-
nurkilta. Piäkaupuntilaesia se olj. Ihan kum mikä
ryökkynä. Sinne olj tullu sottaa pakkoo. Miestä se

tuntu olovan vaella. Eehän siellä kotrintamalla oo kum
poekasia. Kelepaspa sillev voa tällaenenki epelj.

- Souvimme lfitöiltanain errääsee pienee soaree,
siellä Pyttyveellä, tiijättehän työ. Sen soaren keskellä
om pieni kallijo. Myö nenästettii vene moalle ja tehtii
sinne maehinnousu. Siellä kallijo laella olj pien potero
keskellä, jokunen puska reunalla. Er ommaene näkö-
suoja. Jäkälä ja sammal olj siinä paksu ja pehmone.
Voe veljet, ku elämä tuntu sillo atmaam makuselta.

Ja sitte tulj siihe puskaa pien lintu ja tirskutti:

- Tui, tui Tuovinen . . . tui, tui Tuovinen.
Teltan sisältä kuului valtaisa pyrskähdys. Toverukset

aluksi hiukan häkeltyivät. Telttaan oli heidän huo-
maamattaan mennyt muutamia miehiä. Sitten kuului
vaimeata puhetta, naurunremakkaa. Kannukset kili-
sivät, telttavaate kahisi ja nutravat äänet etääntyir'ät.
Tuovinen kurkisti nurkalta ja sanoi:

- Kotilaise Torsti siellä männöö, oman kylän
poeka se, meijäm majur ja parj kapua. Mitteepä myö
noesta.

Aamulla oli rykmentin katselmus. E'r'ersti Torsti
Kotilainen käveli ryhdikkäänä pitkin kenttiå ja tar-
kasteli rivejä. Pysähteli siellä, täällä. Kätteli ia kiitteli.
Tuli Tuovisen kohdalle. Seisahtui ja katseli tätä tovin
vakavan näköisenä ja sanoi sitten ilmeettömällä
Lanella'.

- Tui, tui Tuovinen! - Tervehti ja meni edelleen.***
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,,KNAAPILAN PORUKKAA"

Korpisodassa joutuivat joukot toimimaan joskus
hyvinkin kaukana toisistaan ja yhteydenpito niiden
r,älillä mucdostui usein perin hankalaksi. Puhelimien
käyttö ei voinut tulla joka suunnalla kys;'mykseen lii-
kuntavaiheen aikana ja radioita ei ollut. Åinoana rat-
kaisuna olivatkin yhteyspartiot, jotka toimivat käs-
kyjen välittäjinä ja huoltajina. Tällaisilla "huolto-
matkoilla" sattui jos jonkinlaisia kommelluksia, kuten
seuraavakin.

Kersantti Knaapila oli osastonsa kanssa kesällä
1941 Kiimasjärven ja Ontrosenvaaran r'älillä kaukana
sivustalla varmistuksessa. Kersantti Heikkinen mää-
rättiin kahden ryhmän vahvuisen osaston kanssa otta-
maan siihen yhteyttä sekä viemään sinne muonaa ja
a-tarvikkeita. Hän suunnisti parhaan taitonsa mukaan
ja luulikin jo olevansa tukikohdan tuntumassa, kun
näki miehiä Iiikkuvan edessä olevan lammen takana.

- Ssss! Hei! Vanjoja lammen takana, huomautti
eräs takana tuleva.

- Ole hourimatta. Nehän ovat Knaapilan poruk-
kaa. Ollaan pian perillä.

Varmemmaksi vakuudeksi kersantti huusi rannalta:

- Onko siellä Knaapilan porukkaa?

- On, vastattiin.

- No niin, uskotteko nyt, riemuitsi kersantti.
Mennään reilusti vaan lammen ympäri.

Mutta toiset eivät olleet vieläkään halukkaita us-
komaan moiseen "Knaapilan porukkaan" semminkin,
kun porukka hävisi äkkiä näkyvistä salaperäisellä
tavalla.

Kierrettiin lammen rantaa, kersanttimme varmana
asiastaan, toiset epävarmoina, varovaisina.

Tilanne selvisi kuitenkin pian. Lammen takaa avat-
tiinkin kiivas tuli osastoa kohti. Syntyi lyhyt, kiivas
laukaustenvaihto, jonka tuloksena vihollinen otti kä-
pälät alleen ja häipyi. Mitään vahinkoa se ei saanut
aikaan. Mutta siitä lähtien puhuttiin yksikössä koko
sodan ajan. "Knaapilan porukasta" aina, kun oltiin
tekemisissä vihollisen kanssa.

***

SANOI
"Kansainvälinen päivällinen", sanoi sotamies Mu-

honen, kun söi englantilaisesta pakista saksalaista her-
nejauhekeittoa ja venäläinen lentolehtinen oli pakin
alla, ettei korsun pöytä olisi likaantunut.

***

SÅNOI

- Vinkuveikkojen kolonnatuuri, sanoi Honkanie-
men Topi riniamakuoron solistia.
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NIMI SANOO
PAlJON

Tämä on puhuvo rodiomojokko.
Pimeässä toi sumusso lentokone
opostetoon kentälle rodiopei-
lousmerkkien ovullo iköänkuin
koiteiden völissö.

AGAn elektron i ikko-osiontu nte-
mus perustuu moniin soovutuk-
siin mqo- meri- jo ilmoliikenteen
qutomoottisten merkinontoloit-
teiden olollo. Tömä osiontunte-
mus on myös AGA-rodio-jo tele-
vis iovostoonotti m ien keh ityksen

Perustono.

AGA Rqdio TV on Suomessq
hyvin tunnettu Yormon tork-
kuustyön merkki. Motkon tur-
vollisuus jo kotoinen viihtyisyys
merkitsevät meille poljon. AGA-
loitteelle on osetettu onkqrinto-
kin onkorommot vootimukset -
vormuuden vuoksi.
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RAI(ENNAC
ALUMIT.ERISTYSPAPERI
Alumit-eristyspoperi on somonoikoisesti
sekö kosteussulku että lömmöneristöjö.
Alumit estöö sisökosteuden tunkeutumisen
seinörokenteeseen - vesihöyryn löpöisy on
voin 'f ,5 glm'zl24 tuntio. llmoroon yhteydessö
Alumit vostoo seinössö 3-5 cm jo lottiosso
9-l 1 cm sohonpurutöytettö. Söteilylöm-
möstö pysöyttöö Alumit noin 959;. Nömötör-
keöt ominoisuudet perustuvot nimenomoon
Alumit-eristyspoperin olumiinipinnon köyt-
töoryoon. Ohievöhittöishinnot: N:o I 9:98
mk/20 m2 rll, N:o 212:'l.0 mk/20 mr rll.
Alumit-cristyspoperio jo llves-vuorous-
kreppiö myyvöt routo- jo rokennus-
torvikeliikkeet koutto moon.
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llvcs-vuorouskrcppi on o,--_ i lo
toipuisoo- llves on oinoo morlikilro'*. ..,evo
töyskrcpottu vuorouspopcri. llvcs-vuorous-
krepin kyllöstysoineeno on hojuton erikois-
bitumi, ioko söilyttöö popcrin muuttumot-
tomqno. Tömö bitumikyllöstys on voitu
tehdö crityisen poksuksi, kosko töyskrep-
pqus qntoo llves-vuorouskrepillc tovon-
omoisto suuremmon hengityspinnon. llves-
vuorouskrepin leveys on 125 cm, mikö on
torkoituksenmukqisto normoolille "koolo-
usvölille". llves-vuorouskreppi on volmis-
tettu korkeoluokkoisesto krepotusto voimo-
popcristo. Ohievöhittöishinnot: N:o I 7:80
mk/20 m'rll, N:o 2 5:36 mk/20 m'rll.
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LÄM Pr lrtÄn rALoN PERUSTEKUÄT

VUORAUSKREPP!
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