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Len Deighton

AIV(lPESU

Mestorllllnen thrilleri - se poljostoo
milloislo nykyoikoinen vokoiluloiminto
lodello on. Suom. Jookko Kourinkoski.
2. polnos. 6t1017:80.

W. F. Hermons

DAMOKLEEl{

PIMEA HU()NE
Hermojo repivän jänniitövö romooni
Hollonnin vostorlntolllkkeen ojoll-
to. Suom. Aune Tunkelo. 8:90/1'l :10.

Miesten mielikirjoio
Richord Collier
DU1{KEROUE

Suuri sotokirjo, oulenltinen kuvous jör-
kyttövörtö komppollusto konoolin
ronnollo l9{0. Suom, Aqro VuorisJo.
8:90/1'l:10.

aa oo

IANN'rvsTA
Alistoir MocLeon

JÄIIASEMA ',ZEBRA,'
»Toiturin kösioloo - suosittelen koko
sydömeslöni koikille todello hyvön lön.
nltysvllhteen ystöville» (Pouli A. Kop-
peri, Kouppolehti). 6. poinos - 33.
tuhot. 8:90/11 :'10.

Borrie Pitt

MAAILMAilSODAN
ToPPUNÄyriis 1918
Porhoito cnsimmölscstö mooilmon.
3odo3to klrjoltcttulo tcokrlo. Suom.
Touno Kuoso. WSOY:n Historiokirjosto.
Kk. 11:10, ns. 15:60.

Eorl F. Ziemke
SAKSATAISTEN Vilhelm Assorsson
S()TAT(IIMET STALININ VARIOSSA
P()HJOTASSA SotovuodGt Ruotsln Moskovon.lö.

hcttllöän nökökulmorto' »Poikkeuk'
sellisen mielenkiinloinen - konnolloo
ehdollomosli I ukeo »(Kouppolehti),Suom.
Morjo Niiniluoto. {. polnos - la.tuhot.
8:90/11 :10.

Jomes Leosor

RUD()LF HESS

- kutsumaton lähettiläs
Notsl-Sokson tolsen mlchcn io Spon.
doun vllmeisen vongln mielikuvituk-
sellisen jönnillövöt voiheet, Suom. T. J.
Kivilohti. 8:90/11 :10.

il

1 940 -1 945
Amerikkoloisen solohislorioitsijon mie-
lenkiintoinen kuvous topohtumisto,
joihin myös suomoloisct ioukot mcr-
kittövöllö ponoksello osollistulvot.

' Suom. Morlli Sonlovuori. 12:20114:50,

Poovo Susitoivol
KARIATAINEN

PATAIT00NA (Er. P 6)
TALVISODASSA
>>Ennen koikkeo tolvlsodon tutkittuo
historioo, mutto myös todellisuuspoh-
jossoon iörkyttövö seikkoilukerto.
mus ,io kuvous korjololsten mlGstcn
kohtoloisto noino onkorino oikoino»
(Uusi Auro).2. polnos. 11 :10113 30.
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Toloudenhoilojo R. Kolervo, eversliluulnonlli evp.

. TILAUSKONTTORI:Korkeqvuorenkotu2Spuh. 19367.Postisiirtolih949ql.
K USTANTAJAT I Sotomuisto-yhdistys r.y, jq Sqnomo Osokeyhliö.

VUODESSA l2 NUHEROA . TILAUSHTNTA 7 Na{K o TILAUKSET PUH. 19r57 o POSTTSIIRTOTTLI tatat

*
lu
t't

i
t'-+' i"r

ll

st*" I

ra--
adi

I

*tr,I

§

§t

.,:&.=i
Korhumöen edustcillo olwien puolustusosemien toisfeluhoutoio

Karhumäkeä
Yalteemassa

USEIT^ vuosia kestäneen sodan kirjavaan myllerryk-
seen mahtuu monia vaiheita, joissa henkiriepu yrite-
tään vapauttaa maallisesta majasta, mutta itsendisyys-
päivän aatto ).12.41 Karhumäen valtauksessa muo-
dostui tämän kirjoittajalle sellaiseksi kokemukseksi,

.joka ei koskaan haihdu mielestä. Marian sairaalan
lääkäri totesikin, että henkiinjäämisessäni olivat millin
murto-osat olleet huomionarvoisia mittoja.

Olin parahiksi selviytynyt takaisin yksikkööni JP
l:een Äänislinnan kaupungin valtauksessa sattuneen
haavoittumiseni jälkeen, kun Karhumäen valtaus tuli
"tapeetille". Pataljoonamme polki pyörineen paukku-
vassa pakkasessa yli 110 km Karhumäen lännenpuolei-
seen maastoon.
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Jalkaväki oli sitkeästi yrittänyt murtaa siellä r,ihol-
lisen asemia, mutta ne olivat kestäneet ja tuudittaneet
väsyneet soturit uskoon, että "saa tulla vaikka kaksi
Lagusta, kyllä vanjan linjat pitävät, sillä leipää ne vain
syövät jäiikäritkin".

Omien panssareiden ilmestyminen näyttämölle oli
kuitenkin jo sellaista "lääkettä", että se sai tienposkessa
seisoskelevien sotamiesten kasvoille iloisemman ilmeen,
varsinkin kun joukossa oli kaikkien järeimpiäkin kap-
paleita, joita panssarimiesten keskuudessa kutsuttiin
"postijuniksi".

Joulukuun 5. päivän vastainen yö vietettiin teltoissa,
eikä juuri tarpeettomasti tehnyt mieli pistää nokkaan-
sa ulos, sillä 30 asteen pakkanen ja tähtikirkas taivas
lupasivat huomiseksi kovaa päivää. Tiedettiin myös,
että johonkin aikaan huomenna jääkärien "veri taas
kerran punnitaan", joten lepo on hyvään tarpeeseen.
Aukeaako "latu" Karhumäkeen, vai olisiko vastus liian
luja, mikä olisi jääkäreille Jatkosodassa kokematon
tapaus? Kysymyksestä ei liiemmälti keskusteltu, mutta
sitä ei sentään kokonaan voitu sivuuttaakaan.

Juuri kun teltassa tuntui kaikki hiljentyneen ja nuk-
kumisen korina kuului sen joka soPesta - vain "kipi-
nämikon" mietteliään hahmon erottuessa punahehkui-
sen kamiinan heikossa kajossa - kuului nopeita aske-

lia teltan ulkopuolelta. Oviaukolta kuului pian kysy-
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Noköolo Korhumökeen moostosto, iosto suo-
moloiset etenivöt koupunklin

mys, missä on joukkueenjohtaja? Täällä, vastasin ja
nousin istumaan. Lähetti ojensi lapun ja kiirehti seu-
ra.avaan telttaan viemään samaa ilmoitusta, jossa jouk-
kueenjohtajat kutsuttiin puhutteluun l. komppanian
päällikön, Iuutnantti Rintalan komentotelttaan.

Käskettynä aikana olivat kaikki paikalla. Saimme
kuulla huomisesta hyökkäyksestä tarkemmin: Vahv. 1.

JPr. aloittaa hyökkäyksen Karhumäkeen huomenaa-
mulla kello 7. Päätien suunnassa hyökkää JP 3, kär-
kikomppaniana 1. K. Etulinjassa tien oikealla puolella
I joukkue (Inkinen) ja vasemmalla oma II joukku-
eemme. Tarkoituksena on päästä pimeyden turvin mah-
dollisimman lähelle vihollista, ja siksi ei tykistön tukea
hyökkäyksen alkuvaiheessa saada. Kun kaikki käskyt
ja tiedot oli saatu, hajaantuivat joukkueenjohtajat tel-
toilleen. En katsonut aiheelliseksi herätellä makoisia
unia veteleviä jääkäreitä tässä vaiheessa, sillä vääpeli
oli saanut käskyn herätyksen toimittamisesta riittä\,än
aj oissa.

Herätyksen jälkeiset tapahtumat sujuivat normaaliin
tapaan aamusaikkoineen, varusteiden kunnostamisi-
neen ja m'uine toimintoineen, niin että hyvissä ajoin
oltiin valmiina siirtymään ryhmitysalueelle ja aloitta-
maan päivän "ohjelma". Pyörät saivat alkuvaiheessa
jäädä Kumsanjoen sillan taakse. Olihan selr,ää, ettei
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asemien murtaminen voinut käydä pyörien päällä hu-
ristaen, jos kävisi muutenkaan?

Komppaniamme siirtyi määräaikana valmiusasemiin
odottamaan H-hetkeä. Pimeyden läpi ei edessä olevasta
maastosta ollut paljon selville saatavissa. Se vaikutti
peloittavan aukealta, mutta kumpareet tarjosivat sen-
tään hieman suojaa. Vihollisen asemien tiedettiin ole-
van huomattavasti ylempänä, joten heillä päiväsai-
kaan olisi vaivatonta "suolata" polveen saakka ulottu-
vassa lumessa taapertavat jääkärit tantereeseen.

Muutamat minuutit ennen H-hetkeä tuntuivat var-
sin piinallisilta. Oli oltu parisen kuukautta poissa tais-
telutoiminnoista, joten silläkin oli oma osuutensa sii'
hen, että miesten ilmeet olivat hieman tavallista kire-
ämmät ja mielet ärtyisiä. Äänislinnan valtauksessa olin
joutunut menettämään uskoni siihen, että minuun ei
sattuisi ja jokaiselle oli selvää, että ennenkuin asemien
murtaminen olisi tosiasia, niin "muonavahvuus vää-

pelin kirjoissa on vähentynyt", mutta "kenelle kellot
soivat", se ratkaistaan kohta aseilla, ei arvailuilla.

Jotakin tehdäkseni kävin pakisemassa tilanteesta hy-
vän ystäväni ja kovan soturin, I joukkueen johtajan,
vänrikki Eino Inkiseo kanssa. Hän oli taistellut koko
Talvisodan jääkärijoukoissa, käynyt välillä Saksan itä-
rintamalla ja tapellut jo 1. komppaniassa monissa kahi-
noissa. Kuuterselän kovina päivinä tämä Kivennavan
poika tapasi kohtalonsa aivan kotipitäjänsä lähellä 15.

6.44. Trpasin hänet taistelun tiimellyksessä muutamaa
hetkeä ennen kaatumistaan, ja totesin hänen toisen kor'
vansa olevan veren peitossa. Kysymykseeni, eikö olisi
syytä mennä sitä sidottamaan? sain vastaukseksi: "Ny.t

ei ole aikaa sellaiseen, nyt tapellaan kotipihalla, ja

tapellaan pirusti". Kranaatin täysosuma oli riittävän
tehokas tyynnyttämään hänenkin hurjan luontonsa. -
Varsin vaikeaksi arvioi Inkinen nyt edessä olevan teh-
tävämme, mutta sanoi: "Eiköhän se siitä lutviinnu, kun
painetaan lusikka pohjaao". H-hetki lähestyi ja paiska'
simme kättä, jos sattuisi pitempikin ero tulemaan.

Täsmälleen kello 7 lähti hyökkäys käyntiin. Se

tuntui ihmeellisesti laukaisevan jännityksen, ja päättä-
väisesti ponnistelivat jääkärit eteenpäin valmiina käy-
mään kovinta kamppailua, jossa armoa ei pyydetä eikä
anneta.

Eteemme tuli piikkilankaesteitä, jotka vihollinen oli
miinoittanut tunnetulla taidollaan. Eteenpäin oli kui-
tenkin päästävä ja nopeasti, niin että joka metriä ei
ollut aikaa tutkia kyllin tarkasti. Varovaisuudesta huo-
limatta kuultiin kova pamaus ja heti perään surkeaa
huutoa: auttakaa, auttakaa! Lääkintämiehet olivat pääs-
seet "töihin" ja lisää pamauksia sekä avunhuutoja kuu-
lui monelta taholta. Siten heidän vähemmän toivottu
"täystyöllisyytensä" oli taattu. Tuolla raahattiin jo en-
simmäiseksi haavoittunutta jääkäriä taaksepäin. Veri-
nen side toisen jalan päässä kertoi kolkkoa tarinaansa.

- Kävikö pahasti i kysyin lääkintämieheltä.

- Nilkasta alaspäin on kaikki selvää menoa, sain
vastaukseksi totiselta mieheltä.

Mutta missä viipyivät tueksi luvatut "pos,tijunat"
ja muut panssarit? Vihollinen oli herännyt jo kuopis-
saan miinojen laukomisiin, ja luoteja vinkui ilmassa.
"Räjähtävät" napsahtelivat ilkeästi edessä ja takana.
Saisivat pistää hieman rauhoittavia panssareita tähän
mäkeen, niin ehkäpä selvittäisiin. Pimeys oli jo sen

verran hälvennyt, että näimrne vihollisasemat harjan-
teen päällä.

Tässähän me olemme kuin tarjottimella, ehti joku
tokaisemaan. - Eikä siinä paljon hurraamista ollut-
kaan. Panssareilla lienee ollut töitä tiellä olevien mii-
nojen sekä bunkkerien pehmittämisessä.

Koska mitään kovempaa vastusta ei joukkueemme
edessä tuntunut olevan, etenemistä iatkettiin. Joka het-
ki odotettiin tultavan sille etäisyydelle, jolloin viholli-
nen panee "morkoonit soimaan". Kyllähän sieltä tuli
nytkin "ta.vataa", mutta ei niin paljon kuin oli odo-
tettu. Jatkuvasti päästiin vain eteenpäin, ia pian oltiin

Korhumäen kodullo loistelu köynnissö
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jo niin lähellä r'ihollisen irsernia, että joukkueenjohte-
irrlle tristelulähetteineen tarjoutui kärkipaikke kuin
I u on n ost:.r.:rr.r l.rn keava na "etu isuu ten a".

\'luutenrirr r ihollisia näkyi juoksentelevan harjun
priiillr.i. Annorrnnrc hcille lisää r'auhtia. Ei k.ri r.rny.r
.rikone ottar "hatkoja" T Sellaiseen ei ole totuttu. sil-
lä he oi'at r.rll:r.n sitkeitä ja tappelevat vielä puoli-
kuolleinak:n. kuten on nilhty montri kertaa. Nyt oi-
rrin jo niin lrihellii irserniit. että mirkailmincn tässri r oi
käydii liirrn kalliiksi.

trIissä pirussa ne panssarit "kuppaavat", eikij siel-
tä liikene vht;iän vi.lunua tänne7 Rysäytctään, poj:rt
sisään I Er tässäkään niin herkkua ole olla. Joko kaikki
()n kunnoss.l i' Selr ä on. kosk.r kukaen ei Puhu nrit;i:in.
vaan kaikki tähyiler'ät jo etumaastoon silmä kovirnir

;a sormi liipaisimelle.
-- Eteenpäin I Rt'nnäkköön I 

- 
Muuta käskr'ä ei tar-

vittu. Parh;rassa iässä olelrrt aselelvolliset jääkärit
painoivat päälle kuin "y'leinen syyttäjä". Joku kellah-
ti nurin komp,rstuessaen tai luodin satuttrmani.r, mut-
ta tätä ei ollut aika jäädä tarkemmiri tutkimaan. Näin
päästiin käsiksi ensirnmäisiin "poteroihin" tien liridls-
sa. Ne olir at tyhjiä. Pikakir'äärejä ja käsiaseit.r lojur
mxassa, rnutta hylsyjä ei näkyn1't juuri missään. Olisi-
kohan kova pakkanen tuottanut vihollisen aseille tep'
posia /

Suuntasimme hyökkäyksen vasemmalle, .iosta saii-n-

me r'«rimirkkaanlpaa tulta vastaan. I(äsikranaatit hil-
lensir'ät pesäkkeen toisensa jälkeen, ja konepistoolit
"ni:ttir'ät" lopun matalaksi. Jääkärit olivat jälleen saa-

neet itseluottamuksensa takaisin. Tappioitakin tuli.
muttrl ne vain sisuunnuttivat toisia tuimempaan tah-

trrn. Kor'.i r) ntä)'s paksussa lumessa ja kovassa pak-
k.rsessa sai ,;ääkärit huohottamaan. Kaikki höyrysi-
r ät kuin s.run.1n löylyssä, kylrnl'yttä ei tuntenut ku-
k aan.

Nvt oii vihdoin pysähdyttär'ä r,etämään r'ähän hen-
keä. Iln.r.r tuntui loppuvan keuhkoista. ja ylämäki oli
vienvt voirnat. Vihollisasemiin oli saatu syntymään
pannsarlan mct rin repeärnä. Kauen-rpana lasemmalla
näkf i vihollisia leppavan taaksepäin. Se ihmetytti
kovasti. sillä asernrrt harjanteella olivat erinonr;riset.

Vajaan l0 metrin päässä oli vihollisen potero, iota
pidin.rme jo "rauhoitettuna'. Mutta mitä nyt2 Sieltä-
hän kurkistae piippalakki. Kir'äärin piippu sojot'
tra ahtaassa kuopassa kohti taivasta. Pitäkää r'arannel
chdin huutaa pojille, kun tuo Iakki painui jälleen

näkvn.rättömiin. Hihkaisin pari kertaa "ruki veri".
mutta se ci nä1'ttänyt tehoavan. Kaivoin nopeasti esil-

lc munakäsikranaatin ja poistin varmistinsokan. Kään-

nt'in erlessäni olevaan kantoon päin nap;ruttaakseni

krln,ratin I';rlrmran . . .

Silloin ie tapahtui ! Tuntui siltä kuin ioku olisi

hrrlolla ll iinvt niskaani. Silmissä sumeni, mutta ta-

iunta'räilvi. Yritin kompuroida Pystyyn. mutta taak-

k,r niskassani oli liian painava. Jalat eir'ät kannatta-

ncet. Yritin olla nelinkontin maassa. mutta käteni
virpisir at j,r pettir'ät. tuuperruin hankeen. Vierestäni

kuului pitkiä konepistoolin sarioia. mutta ne ei\'ät

iaksrrnect kiinnostaa. Tunsin paitani kastuvan' kun

lämnrin veri virtasi pitkin selkää. Tämäkö on kai-

ken l,,ppu ?
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- Viekää terveisiäl höpisin sumeilla aivoillani.
Mutta vähitellen ajatuskykyni kirkastui. Lääkinrä_

mies sekä joukkueeni poikia hääri ympärilläni. Nou-
sin polvilleni, niskaa ja hartiorta pakoiti, päätä huip_
pasi. Poikien äänet tuntuivat kovrn kaukaisilta. päin
kääntäminen oli mahdotonta, niskassa tai hartioissa
mahtoi olla aikamoista jälkeä. Uskaltaisikohan kysyä,
kuinka pahasti on käynyt?

- Oliko se räjähtäväi kysyin siteitten kanssa hää-
rivältä lääkintämieheltä.

- Ei ollut, mutta jos olisi ollut, niin ei tässä sito_
misia enää tarvittaisikaan. 

- Lääkintämies työnsi
jonkun pillerin suuhuni ja jatkoi työtään.

- Ei tässä mitään hätää ole, hän tyynnytteli. Luo_
ti_ on mehnyt niskasta läpi, mutta haarai näyttävät
aika mukavilta, ulostuloreikä on tosin r,ähän rumem-
pi. "Kaverille" kävi paljon heikommin.

Nousin pystyyn, mutta jalat eivät tahtoneet pitää,
ne tuntuivat polvista notkahtele.r,an, kuin sirkusten
sätkykoiralla. Äkkiä muistin käsikranaatin, joka oli
ollut kädessäni. Minne se oli joutunut? pojat sanoi-
vat sen olevan tallessa. Mielessäni välähti: kuinkahan
olisi mahtanut käydä, jos olisin ehtinyt iskeä sen pa-
lamaan, mutta en heittämään? Tilanieessani ei oflut
sittenkään moittimista.

. Vähitellen oloni parani, ja voimat palautuivat. pai-
kalle saapui myös komppanian pällikkö, jolle ilmoi-
tin tapahtuneesta. Toivotin kaikille hyvää onnea ja
uskoin omin avuin selviäväni JSp:lle.

Bunkkerimaasto oli selvitetty, ja tiellä tulivat vas_
taani I joukkueen jääkärit. panssarit vyöryivät kovasti
kolisten eteenpäin.

- 
Näin on käynyt, hihkaisin Inkiselle, joka sadat-

teli huonoa tuuriani ia painui kiukkuisen näköisenä
eteenpäin.

Selvittiin Iopulta JSp:lle ja edelleen kenttäsairaa-
laan. Siellä näkyivät sodan jäljet kolkkoina. Iso huo-
ne oli täynnä haavoittuneita. Toisia kannettiin hän_
kitoreissa sisään. Eräitä vietiin ,'kylminä,, 

poikina
ulos. Keskellä huonetta ma\1i paareilla rinnasia läpi_
ammuttu sotilas, joka ei ollut lajuissaan ja huohotti
raskaasti. Hoitaja kävi pyyhkimässä pois veristä vaah-
toa hänen suunsa tienoilta. Karskimmatkin sotilaat
käänsivät vaieten päänsä pois ja etsivät asiaa muualta.

Sisään kannettiin vaikeasti haavoittunut alikersant-
ti, jonka jalan miina oli ruhjonut muodottomaksi.
Kovissa tuskissaan hän puri hampaansa yhteen, puris-
ti rystyset valkoisina paariensa reunoista ja yritti nous_
ta istumaan. Ääntäkään ei kuulunut hänen huuliltaan.
Omat tuskani tuntuivat helpoilta kestää.

Tuli minunkin vuoroni parin tunnin odotuksen
jälkeen lääkärin käsittelyyn. Hoitaja poisti lääkintä-
miehen asettamat siteet. Niskani "paketoitiin" tarkas-
tuksen jälkeen lastoihin ja minusta tehtiin paaripoti-
las. Tämä olikin hyvä toimenpide, sillä auiokuljetus
kehnoja teitä Pora.iärven kautta Suojärvelle ei paareil-
la maatenkaan ollut enää loppumatkalla aivan tuska-
tonta matkustamista. Tuskat olivat kuitenkin vähäi-
set sen rinnalla, mitä vaikeammin haavoittuneet sai-
vat kokea.

Kaikki eivät kestäneet pitkän matkan rasitusta. Hoi-
tajaa pyydettiin auton etuosaan, jossa lähdöstä saak-

6

ka valitellut tykkimies oli naapurinsa mielestä käynyt
liian hiljaiseksi. En nähnyt paikaltani hoitajan toimen-
piteitä, mutta tuloksen kuulin: "Hänen tuskansa ovat
iäksi loppuneet". Huokasin syvään ja mitäpä muuta
osasin tehdä.

Suojärvellä päästiin sairasjunaan ja sitä mukaa olot
paranivat. Kun sitten Helsingin asemalla lotat tarjosi-
vat kuumaa mehua, niin sittenhän sitä pienet niska-
mojotukset kärsikin jo "sankarin" tyyneydellä.

Kun vihollisen linjat olivat murtuneet Karhumäen
päätien suunnassa loppujen lopuksi yllättävän helpos-
ti, ei mikään estänyt jääkäreitä ja panssareita murs-
kaavalla voimalla ryntäämästä eteenpäin. Kello l0 tais-
telut riehuivat raivokkaina jo Karhumäen kaupun-
gissa, ja seuraavana päivänä 'oli vuorossa Poventsa,
johon linjat vakiintuivat, vaikkakaan eivät olleet var-
sin helpot pitää. Täältä ,tapasin yksikköni jälleen tam-
mikuussa. Tutut kasvot olivat tosin kovasti harven-
neet, mutta olivat päättäväisiä ja lujia kestämään ko-
vimpiakin koettelemuksia.

K. K. KOR"o.NEN

Tulikqsfeeni
JOULUN alla 1919 odottelimme Kuopiossa, milloin ja
missä mei,täkin tarvittaisiin yhteisellä asialla. Kuiskeita
jo kuului, että pian joudumme lähtemän. Oudon har-
ras tunne oli vallannut mielen, ja jokin epämääräinen
pelko loi jännittävää tunnelmaa, jota kuitenkin piristi
reipastuva mieliala siitä, että vihdoin mekin pääsemme
sinne jonnekin.

Sitten eräänä iltana meidät lastattiio härkävaunuihin
ja läksimme matkalle pohjoista kohden. Pakkasta oli
siihen aikaan kovasti, mutta kamiinan ympärillä tarke-
nimme, vaikka vatsap,u.olta poltti ja selkää palelsi. Lo-
puksi saavuimme Ouluun, saimme varusteet ja aseet,
monet,tosin siviilivarusteita. Yksiköt järjestettiin, ja
minä jouduin alikersanttina JR 65:o III pataljoonan
l. KKK:n III joukkueen ensimmäisen puolijoukkueen
johtaiaksi.

Joukkomme katselmus pidettiin, ja meidät lastattiin
linja-autoihin. Jouluaattona läksimme sitten retkelle
tuntemattomaan. . . Matkalla laulelimme joululauluja

ia koko matkan oli vallalla lapsuudeoaikainen joulun-
odotuksen harras tunnelma.
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Mustaioella
Taivalkoskella otettiin meidät vastaan odottavalla

rakkaudella, ja koko ajan pidettiin meistä siellä hyvää
huolta. Olomme Taivalkoskella säilyy lähtemättömänä
rnielessäni, sillä saimme osaksemme siellä kaiken ihmis-
mielen rakkauden. Olimmehan jouluna menossa suorit-
tamaan meille pyhää ja kallista, yhteistä tehtävää ,ya

täyttämään uhrimielin velvollisuuttamme. Kanssasisa-
remme, monen sotilaan äiti ja sisar tai morsian, ottivat
meidät vastaan kuin omaisensa. Uhrautuen ja auliisti
auttaen he palvelivat meitä kaikin tavoin, loivat yhteen-
kuuluvaisuudm henkeä, innoittivat ja rohkaisivat jo-
kaista. Voivatko tällaiset kokemukset unohtua? Kiitos
teille, Suomen naiset ja Teille, Te taivalkoskelaiset, jot-
ka silloin olitte hengessä tukenamme, sillä Teidän ansi-
ostanne moni mies oli mies paikallaan siellä, missä
miehiä tarvittiin. Korkeimman siunausta Teille!

Jatkoimme matkaa Pyhäkylään autoissa, ja siellä ma-

.ioituimme kauppias Kaikkosen navettaan. Tuo paikka
tuntui silloin. niin puhtaalta, lämpöiseltä ja turvalli-
selta. Ehkäpä tähän vaikutti kova pakkanen ja tietoi-
suus siitä, että oli ioulu ja parituhatta joulua takaperin

Suomussolmen toistel iioilo

SA-L*

Kiontolörven 
- 

§uorns3-JR 65:n toirninto-olue Toivolko3ken 
-solmen völimoillo Tolvisodon olusso
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oli eläintensuoja kelvaonut syntymäpaikaksi eräälle
suuresti kunnioittamallemme ihmiselle.

Pyhäkylästä läksimme hiihtäen Perankaan ja edel-
Ieen Suomussalmelle päin. Illan hämärtyessä saavuim-
me eräälle salmelle, jossa aurattu tie loppui. Siellä
näimme ensimmäisen kaatuneen, jäätyneen vihollisen.
Kuolemanpelon tuntua alkoi liikkua mielessäni, ja jo-
takin tahtoi "pakkaantua" kurkkuuni. Tämä tunne kui-
tenkin vähitellen haihtui, kun näimme useampia kaatu-
neita tien vierillä.

Yövyin'rme eräälle vaaralle, johon vihollinen ampui
harvakseen tykistöllä koko yön. Tämä oli ensimmäinen
kokemukseni sodasta. Etsimme suojaa, vaikka ammuk-
set vilrellellen lensivät ylitsemme. Tämä ja kaikenlaiset
mielikuvitusjutut vihollisen hirmutöistä pitivät mieltä
pelonjännityksessä. Tästä huolimatta Iäksin aamulla
vapaaehtoisena partioon. Hiihtelimme tiedustellen ja
tunnustellen etumaastossa ja "jahtasimme" erästä roh-
keata vihollisen heitinampujaa pitkän ajan, mutta em-
me saaneet häntä näkyviimme, vaikka jälkien perusteel-
la pääsimme liihelle.

Pian läksi joukkomme jälleen liikkeelle, ja pysähdel-
len vähän väliä työnsimme vihollista edessämme. Erään
suuren aukeaman laitaan jäimme yöksi. Laitoimme
konekiväärit asemiin ja järjestimme vartioinnin. Kova
pakkanen ja navakka tuuli tahtoivat meidät väkisinkin
kohmettaa, kun ei saanut tehdä tulia eikä ollut telttoia
eikä muutakaan suojaa. Laitoimme havuista tuulta estä-
viä seioiä, ja miehet koettivat maata suurissa kasoissa
pitääkseen toinen toistaan Iämpöisenä. Kokeilumielessä
torkahtelin parisen tuntia lumeen haudattuna.

Loppuihan vihdoinkin yö, ja entistä väsyneempinä
läksimme seuraavana päivänä vetämään ahkioitamme.
Pakkanen piti miehet virkeinä, ja kun jouduimme usein
asettumaan lentosuojaan ja aukeat oli ylitettävä hikeen
asti hiihtäen, niin ei joutanut kiinnittämään huomio-
taan r,äsymykseen eikä pelkoon.

Lähestyessämme Mustajokea alkoi edestä kuulua
rmmuntaa.Seisahduimme, ja kun ammunta vain kiihtyi,
joukot hajaantuivat kahden puolen tietä. Tilanne tun-
tui epäselvältä, eikä kukaan ollut halukas liikahtamaan
mihinkään. Miehet painoivat päänsä puiden taakse pii-
loon mahdollisimman matalaksi.

Jonkun ajan kuluttua alkoi edestäpäin kajahdella
huutoja. Joukkueenjohtajan kanssa läksimme ottamaan
selr'ää tilanteesta. Silloin vihollisen tykistö alkoi ampua
rneitä ja kranaattien räjähdyspaikat ympäristöineen tu-
livat keltaisiksi. Kuului huutoja, että oli ammuttu
kaasua. Edestä alkoi kuulua myös telaketjujen ja konei'
den kolinaa, hyökkäysvaunuja oli tulossa. Puulta puulle
kahlasimme mahdollisimman matalina syvässä lumessa.

Hätäännyttävä ja rauhattomaksi tekevä pelko herät-
tivät mielessäni sekavia tunteita ja haluja. Toiset niistä
houkuttelivat ja kehoittivat pakenemaan suojaan ja
toiset yrittivät innoittaa ja rohkaista voittamaan pel-
konsa ja menemään eteenpäin täyttämään tehtävää.

"Urriessamme" lumessa eteenpäin sivuutimme lu-
meen kaivautuneita, puiden takana piileskeleviä miehiä.
Siellä oli upseereita, ryhmänjohtaiia ja sotamiehiä eikä
kukaan heistä osoittanut mitään toiminnan merkkejä.
Vaikka oli kova pakkanen, niin yhdessä paikassa hiljaa
ollen monen pää näytti alkavan nuokahdella, ja kuului-
pa jostakin aivan selvää kuorsausta.

Luonto oli ruvennut vaatimaan osuuttaan.
Eteenpäin uppuroidessamme tulimme isolle kuo-

palle, jossa näkyi lääkintämiehiä ja patruunankantajia.
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I(yselimme heiltä tilannetta ja levähdimme siinä het-
ken. Edestä kuului ääniä, jotka lähenivät kuoppaa, ja
pian näimme kahden miehen kävelevän pystyssä edes-
täpäin toinen toistaan tukien.

Valkoisiin lumipukuihin pukeutuneita miehiä ei
aluksi tahtonut erottaa valkoisesta talvimetsän taus-
tasta. Jonkinlainen verenpunainen läikkä heilui vain
siellä edestakaisin. Hetken perästä käsitin tilanteen,
siinä kuljetettiin suomalaista haavoittunutta, jonka
kasvot olivat punaisen veren peitossa. Verta oli valu-
nut jo jonkin verran lumipuvulle, ja hankeen jäi kulki-
essa verinen viiru. Kurkkuani kuristi, henkeäni tukah-
dutti enkä nähnyt mitään, silmäni kostuivat huurtei-
siksi. Siinä oli ensimmäinen uhri, hän kulki tyynesti,
valittamatta, luotti taluttajaansa ja tyytyi kohtaloonsa.
Näky oli jossakin suhteessa ylevän kaunis ja juhlalli-
nen, herätti kunnioitustamme ja oli rohkaiseva. Tun-
sin kuolemanpelkoa, mutta häpesin sitä ja painoin
pääni alas.

Olimme hiljaa ja ihaillen seuranneet, miten nuo kak-
si toverusta kävelivät suorina, pelkäämättä mitään, toi-
nen toistaan auttaen ja rohkaisten, tulivat edestäpäin.
Välillä toinen viittoili ohittamilleen miehille ja tuntui
antavan määräyksiä.ja käskyjä, joista vain osa kantau-
tui kuultavaksemme:

- Hei, siellä Te upseeri, ottakaa miehenne ja viekää
ne oikealle metsän reunaan ja varmistakaa oikea siipi
. . . Levittäytykää pajukkoon, mutta huomatkaa, että
hyökkäysvaunu voi ajaa sinne ... Te siellä, painukaa
eteenpäin suoraan, siellä tarvitaan miehiä . . . Te siellä,
hakekaa patruunoita takaa ja viekää eteen sekä tuokaa
haavoittuneita tullessanne . . .

Tämä oli ollut sitä ääntä, josta olimme tulleet otta-
maan selr'ää. Ja meille se selvisi tähän tapaan . . . Eräs
rohkea ja ehkäpä taitava upseeri oli huomannut, että
kukaan ei edessä johtanut tilannetta. Silloin hän oli
kasvanut tilanteen mukaan ja ottanut johdon käsiinsä
sekä pannut taistelun käyntiin. Sen toteaminen rohkaisi
minua ja ihaillen ajattelin, että olisipa minulla noin
paljon rohkeutta, kuin tuolla upseerilla, silloin voit-
iaisin pelkoni. Näin ajatellen huomasin ihmeekseni,

että pelostani olikin jo hävinnyt suurin annos.
Häavoittuneen taluttaja hyppäsi kuoppaan ia vetd'i-

si toverinsa mukanaan. Huomatessaan lääkintämiehet
hän antoi heti määräyksen toiselle, että veisi haavoittu-
neen sidontapaikalle. Toista lääkintämiestä hän kehoit'

H uonoku ul oisi a viskooleito
Elettiin Valkeasaaressa vuotta 1941 eversti

Pajarin ollessa siellä divisioonan komentaiana ia
käyttäessä kuulolaitteita.

Eversti oli tarkastuskierroksella eteentyönne-
tyissä asemissa, joissa oli äsken rintamalle saapu-

neita nuoria sotilaita. Hänen tultuaan erääseen

pesäkkeeseen vartiossa oleva sotamies löi asen-

non ja ilmoitti kovalla äänellä, mistä komppani-
asta ja kuka oli vartiossa. Silloin eversti huo'
mautti sotamiehelle, että oltiin vihollisen lähei-
syydessä eikä saisi puhua niin kovalia äänellä.
Mutta sotamies alkoi selittää, että oli käsketty

puhua kovasti, koska ne viskaalit ovat niin huo-
nokuuloisia.



tr ottamaan patruunankantaiilta patruunalaatikot ja
seuraamaan itseään. Patruunankantajat saivat määräyk-
sen hakea lisää patruunoita. Sitten tuo urhea sotilas
sieppasi myös patruunalaatikoita käsiinsä ja läksi kah-
laamaan takaisin etulinjalle, lääkintämiehen seuratessa
perässä.

Silloin rohkaisin mieleni ja hyppäsin perään ja ky-
syin, tarvitaanko konekivääreitä edessä ?

- Niitähän olemme odottaneetkin, tuli vastaus.
Tuokaa ne tuonne aukean Iaitaan ja ruvetkaa heti am-
pumaan näkyvissä olevia maaleja. Hän kääntf i vielä
,a sanol:

- Viekää sana taakse, että lähettär'ät vasemmalle
siivelle hyökkäyskiilan, sillä r'ihollinen on tiukasti kai-
vautunut edessä olevaan rinteeseen. joten se ei airan
helpolla lähde asemistaan.

Joukkueenjohtaja i,ii valitsemaan konekirääreille
paikkoja, ja minä läksin hakemaan puolijoukkuettani
ja viemään sanaa hy'ökkäyskiilan tarpeellisuudesta.
Tunsin mennessäni pelkoa, ja kovasti teki mieli hiipiä
pitkin maata, ja kun tykin ammus vihelsi korkealla
pääni yläpuolella. en jaksanut hillitä itseäni, r'aan heit-
täydyin mahalleni hankeen. Mutta äsken näkemäni ja
kokemani tapahrumar olivat jotakin sellaista esimer-
killistä, tarttur.aa ja voittavaa rohkeutta, joka toi mie-
leen sanonnan, että "noin suomalainen taistelee". Siitä
virtasi minulle voimaa r.oittaa pelkoni sillä hetkellä ja
myöhemminkin sekä suorittaa tehtäväni. Kun tulin ko-
nekir'ääreiden kanssa eteen, tuo urhea mies tuii taas
\-astian taluuaen jotakin haavoittunutta. Meillekin
hän neuvoi paikat, mihin konekivääri piti viedä, 1a
jatkoi taas menoaan eteenpäin. Åjattelin siinä silloin.
että on hyr'ä, kun meillä on tällaisia upseereita, niitä
nyt tarvitaankin.

Järjestin konekiväärit paikoilleen ja avustin pakkasen
kohmettamia koneita ampumakuntoon, mutta jätin nii-
den loppuhoidon kivääriqjohtajan tehtäväksi. Niin al-
koi meidän kohdallamme ensimmäinen taistelumme
ja tulikasteemme.

Taistelimme sen päivän, ja iltahämärissä vihollisen
oli pakko lähteä r'etäytymdd.o asemistaan. Niin mekin
pääsimme jatkamaan matkaa eteenpäin, saavutettuam-
me täten ensimmäisen voittomme. Se oli ollut myös
minun henkilökohtainen taisteluni pelon vallassa "mus-
talla" joella. Koko sota oli uutta ja outoa. Olimme
r,äsyneitä, ilman telttoj a ja mitdd.n mahdollisuutta le-
r,ätä, emmekä tienneet, miten soditaan, ja yllättäen
olimme joutuneet odotettutrn taisteluun. Saimme pelä-
tä luoteja, koimme tykistö- ja kaasukauhua, taistelu-
vaunujen liikehtimistä. Åmmunta Iäheisyydessä ai-
heutti oman kammonsa, ja omat haavoittuneet loivat
kuoleman pelkoa. Siten elimme noina hetkinä pelon
ia rohkeuden rajamailla. Oli iättäydyttävä pelon val-
taan ja paettava tai käytävä kiinni pelkoon ja voitetta-
va se sekä täytettävä tehtävänsä. Tähän tilannekuvaan
astui tehtävänsä tietävä, pelkäämätön ja tilanteen hal-
litseva mies, joka esimerkillisellä, rohkaisevalla toimin-
nallaan sai jokaisen taistelemaan oman sisäisen taiste-
lunsa, voittamaan itsensä ja sen jälkeen suorittamaan
sitä tehtävää, jota varten oli joukolla ja yhteistuumin
matkaan lähdetty. Tämän jo tajusin silloin rintamalla.
Voimakas ihailu ja kiitollisuus täytti mieleni silloin
ja niin nytkin vielä muistellessani noita tapahtumia.

Näin kävi minulle ja ehkäpä monelle muullekin...
Kun oli aikaa, rupesin ottamaan selvää siitä, kuka tä-
mä urhea, toimelias ja vaatimaton johtaja oli, ja sel-

r.isihän se lopuksi. Nimen olen unohtanut, mutta sen
muistan, että hän oli kärkeen määrätyn pikakiväärin
ampujan apulainen, sotamies arvoltaan. Miten hänelle
kävi, sitä myös myöhemmin kyselin ja sain tietää, että
mies oli koroitettu alikersantiksi ja saanut jonkun
kunniamerkin. Tässä varmaan piilee suomalaisten
sotilaiden ja ehkäpä urheilijoidenkin salaisuus, he kas-
Yavat tilanteen mukaan vaatimuksia vastaavasti.

I «"n roolimoru ri

TNulo sARro
kuoli Helsrngissö vrime loulukuun
30. pnö 68 vuoder rl öisenö

Kenroolimcluri Soron toimrnto or-
merlossomme keskittyi kokonoon po -

velukseen merivoimien eri tehfövissö.

Sotien oikonq hön oli viimeksi Uuden-
moon Rqnnikkoprikoolin jo ltö-Suo-
men Ronnikkoprikootin komentojono.

Joulukuusso 1944 hön luli Suomenlin-
non ronnikkolinnokkeision jo sen

nimen muututtuo v. 1957 edelleen

RT1:n komenlojoksi. Vuonno 1953

hönel nimitettiin Uudenmoon sotilos-
löönin jo Helsingin voruskunnon
ko meniojoks i .

Kenroolimojuri Sorio osoll islui myös

loojosli omon olonso yhdislysloimin-
loon, mutlo erikoisesli hön horrosti
sotohisioriollisto luikimuslyölö. Hön

oli mm. Ehrensvörd-Seuron voropu-
heenjohtojo vuodes'lo '1946 sekö Soto-

museoseuron jo Solohistoriollrsen
seuron puheenjohtojo vuodesto 1955.
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,IE'MO OLAV' LAMP'

HIEROSKLLEN iramu-unisia silmiäni ja nousen rstu-
maan petil:rverillani. Katselen joka-aamuista. tuttua
näkyä, ahdasta parakkikämppää, johon koko lentueem-
me oh jaa jakaarti on ahtautunut. Vieri vieressä on
siinä kaksikerroksisia, karkeista laudoista tehty'jä Iave-
risänkyjä. Keskellä kämppää hehkuu tynnl'ristä tehty
kan.riina, fa kämpän perällä on pieni pöytä sekä r'iisi
istuimentapaista, iotka antavat sille jonkinlaista kodik-
kuutta.

Lentue nukkuu vielä. Vain Pappa Turkka, lento-
mestari ja lentueen "grand old man", istuu jo .yakka-
ralla. Pappa on sytyttänyt tulen kamiinaan ja pan-
nut korvikepannun tulelle. Vanhaa "Kon,en Kai-
kua" lueskellen hän nyt siinä odottelee kon,ikkeen
kiehumista.

Samassa pärähtää lentueen häly'tyspuhelin. Pappa
k arjaisee:

- 
Ylös unikeot! )a ryntää puhelimeen. Lentue on

silmänräpäyksessä hereillä, j.r joka puolella ohjrejat
tempol'at lentovarusteita ylleen. Ne on jo nukkumaan

käydessä asetettu sopivalle paikalle määrättyyn järjes-
tykseen, niin että ne hälytyksen sattuessa saadaan
tuossa tuokiossa päälle.

-- Väärä hälytys, huutaa Pappa, kapteenia vain
kaipaar.at puhelimeen.

- 
Helr.etti, kun yrittävät tappaa sydänhalvaukseen,

niinkuin ei tässä muuten hengestään pääsisi, murisee
Peltol,rn Eikka. ylikersantti ja vanha masi hänkin.
Vedettyäär.r peiton korvilleen hän on kohta uudelleen
sikeässä unessa. 

- 
I{utta kapteeni murahtelee puhe-

limeen:

- 
No niin, no, käyhän se, niin, no tehdään niin !

Oh jaa jat puuhailevat aamuaskareissaan. Yksi toi-
sensa jälkeen kaivaa esille vanhan sotamukinsa, .jota
ei oie pesty koko sodan aikana 

- 
peseminenhän tie-

täisi hyr'än sotaonnen loppumista. 
- He alkavat

ryypiskellä korviketta.
Papan sotamuki, sellainen mustaksi painunut puo.

lenlitran peltituoppi, erottuu selr'ästi muista, sillä se

on sotamuki n:o 1, r'anha Talvisodan veteraani, niin-

f A-Ana

ILMATOIMINTA: EI MAINIT
Ii iksiörven rolvrleniokenttö

*t.* *
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kuin isäntänsäkin. Sillä on yksin kunniatehtävä, jota
muille ei uskota, toimia kädestä käteen kiertävänä
"mustana kuppina" silloin, kun eräs viehkeä kotirin-
taman hammaslääkäri on muistanut lentuetta pienellä
ten'ehdyksellä.

Lentueen päällikkö on lopettanut puhelunsa ja istah-
taa joukkoomme.

- OIisi tässä päivän mittaan vilkaistava Muur-
mannin rata Sekehestä Sorokkaan sekä Uikujärven
huoltotiet ja varastoalueet, sanoo hän.

- Mikäpä siinä, tuumiskelee meistä yksi ja toi-
nen, siinähän sitä on taas piristystä kerrakseen tämän
päivän osalle.

Lentueemme päällikkö mad.råa viisi konetta rerssuun
ja toteaa, että lentovuorossa ovat luutnantti Alr.esalo,
vääpelit Nissinen ja Kinnunen, kersantti Lehto ja
minä. Sovimme päällikkömme suostumuksella siitä.
että partio, johon kuuluvat Alvesalo, Kinnunen j.r

minä, lentää osuuden Sekehestä Sorokkaan fa Nissi-
nen partiotoverinaan Lehto tutkii tilannetta Uiku-
!ärvellä.

On tammikuun 29. päivä L)42. Aurinko paista.r
kirkkaalta taivaalta antaen lentokentän pinnalle ja
kenttää ympäröiville hangille huikaisevan hohteen.
Hävittäjämme seisovat moottorit valmiiksi lämmitet-
tyinä valtavien lumikinosten välissä ja mekaanikot
loikoilevat koneideo suojapeitteillä odotellen niiden
lähtöä. Emme pidä mitään kiirettä, kun ei ole lähdet-

tävä hälytyslennolle, vaan tallustelemme vasta puolen
päivän tienoissa hissun kissun kentälle. Rupattelemme
kentän laidassa vielä hetken, ihailemme suurenmoisen
kaunista lentosäätä ja lopuksi sovimme vielä siitä,
että ankaran yöpakkasen takia kokeilemme koneit-
temme konekiväärejä, ennenkuin ylitämme Rukajär-
r.en kohdalta rintamalin jan. Meille oli pari kertaa
sattunut, etteivät här,ittä,1ien konekiväärit olleet kovan
pakkasen takia toimineet, emmekä nyt halunneet jou-
tua tällaiseen tilanteeseen.

Nissisen partio starttaa ensin ja me kohta sen jäl-
keen. Käännymme Tiiksvaaran yli Rukajärven suun-
taan ja otamme muutaman sata metriä korkeutta.
Kohta Tiiksvaaran takana on pari pikku jän,eä ja
Nissinen valitsee toisen niistä, Kuolunkijärven, kone-
kiväärikokeilumme kohteeksi. Näen, kuinka hän ja
Lehto painuvat syöksyyn jtirven jäätä kohti, ja kohta
sylkäisevät molemmat koneet tuliset sarjansa jäähän.

Lennän tiukkaa paraatikiilaa Alvesalon kanssa.
Kinnunen lentää takanamme jonkin verran meitä
ylempänä odottaen siellä ampumavuoroaan. Alvesalo
nyökkää minulle merkiksi, että nyt sitä lähdetään.
Vilkaisen vielä konekir.äärien virrankatkaisijoihin ja
totean, että virta on päällä.

Järven lumipinta kimmeltää ja sädehtii huikaise-
vasti, kun lähestymme sitä noin 410 kilometrin tun-
tinopeudella. Siristän silmiäni ja vilkaisen vierelläni
etuviistossa vasemmalla syöksyvää Alvesaloa. Näen

Lenlomestori Yriö Olovi Turkko
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hänen etukumarassa puuhailevan jotain ohjaamossa.
Nyt olen sopivalla etäisyydellä ja painan laukaisu-
nappia, jolloin neljä raskasta konekivääriäni jyriihtäen
ilmoittavat mioulle, että ne ovat kunnossa.

Järven pinta lähestyy kovalla vauhdilla, mutta Ålve-
salo jatkaa vielä syöksyään. Mitä se mies oikein mei-
naa, ajattelen itsekseni. Näen hänen yhä olevan etu-
kumarassa asennossa, eikä hänellä tunnu olevan mi-
tään aikomustakaan oikaista konettaan.

Noin viiden metrin korkeudessa tempaisen koneeni
vaakalentoon samassa hetkessä, kun Alvesalon kone
iskee hirvittävä[ä voimalla jäähän. Korkea lumipatsas

Päätän yrittää tavoittaa Nissisen partion ja lentää
sen mukana.

Otettuani noin 10 minuutin ajan moottorista irti
miltei viimeisenkin voimanrippeen tavoitan Nissisen.
En ole koko aikana onnistunut saamaan radioyhteyttä
häneen, joten yritän nyt, lennettyäni hänen viereensä,
käsillä elehtimällä selvittää hänelle tilannetta. Jotain
hän tuntuu ymmärtävän, koskapa hän käden heilau-
tuksella vastaa minulle. Siirryn taistelumuodostel-
maan hänen vasemmalle puolelleen ja ryhdyn katse-
lemaan ympärilleni, mutta eo voi keskittyä mihin-
kääo.

Korpilentäi ien osuntopo rokki Ti iksiärvel,lä

Muurmannin rata näkyy jo selvänä, pitkänä nau-
hana edessämme. Välittömdsti sen vieressä näkyy Se-

kehen hävittäiätukikohta ja sen takana aukeaa Uiku-
järven laaja selkä. Lennämme alle 1000 metrin kor-
keudessa voidaksemme suorittaa tiedustelun mahdolli-
simman tarkkaan.

Nissioen, sangen suoraviivainen ja mitään sumeile-
maton hävittäjälentäjä, painuu suoraan vihollistuki-
kohdan ohi ja ottaa suunnan Uikujärven eteläpäähän.
Ilmatorjunta alkaa ampua meitä, ja siellä täällä ym-
pärillämme räjähtelee kranaatteja. Tunnen tienoon jo
kuin omat taskuni ja mietiskelen hiukan itsekseni,
mitenkähän tästä vielä selvitään takaisin, sillä tutkies-
samme vihollisen kahta suurta huoltotietä Uikujär-
vellä joudumme nousemaan etelästä takaisin Seke-
heen, jossa oleva vihollisen hävittäjälaivue on nyt jo
hälytetty ja se tulee varmaan pitämän huolen siitä,
että me kolme saamme takaisin tullessamme lämpi-
män vastaanoton.

Jonkin aikaa lennettyämme s,ravumme aivan järven

SA-Lna

sinkoaa ilmaan ja kaikkialla edessäni lentelee murs-
kautuneen koneen kappaleita. Syöksyn järven yli,
käännän hävittäjäni ympäri ja kierrän matalalla tapah-
tumapaikan. Mieltämasentava näky on allani. Alve-
salon Brewster-hävittäjä on murskautunut täydelli-
sesti ja sen pirstaleet ovat lennelleet hujan hajan noin
J00 metrin matkalle. Savuava moottori ja koneen pyrs-
tö ovat suurimmat kappaleet, mitä koneesta on jäl-
jellä. Siivet ja koneen etuosa ohjaamon takaseinää
myöten ovat kokonaan kadonneet eikä ohjaamosta-
kaan ole mitään jäljetlä. Yritän katseellani tavoittaa
Alvesalon ruumista kaiken rojuo keskeltä, mutta en
löydä sitä. Minusta näyttää siltä, että hän on hajonnut
samalla tavoin kuin hänen koneensakin.

Huomaan Kinnusen kääntyneen takaisin tukikoh-
taamme viemään surusanomaa. Nissinen ja Lehto
eivät ole huomanneet mitään, vaan näen heidän ko-
neensa yhä pienenevinä pisteinä jatkavan matkaa itään.
Hetken mietin, mitä teen. Yksin ei minulla ole asiaa
Sorokan lenkille, mutta kotonakaan ei minua tarvita.
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eteläpäähän ja lähdemme nousemaan takaisin poh-
joiseen pitkin idänpuoleista suurta huoltotietä. Tie on
leveäksi aurattu, niin että kaksi kuorma-autoa mahtuu
siinä hyvin sivuuttamaan toisensa. Vähennämme jat-
kuvasti korkeutta ja lennämme lopuksi vain noin 100
metrin korkeudessa tien yläpuolella. Ohimennen teem-
me pari kierrosta erään saaren pdalld, josta löydämme
muutamia suuria varasiorakennuksia. Varastoihin joh-
taa leveät, paljon käytetyt tiet. Teillä on mitä vilk-
kain liikenne, kuorma-autoja ja. hevosia tulee ja me-
nee.

Saan vihdoinkin radioyhteyden Nissiseen.

Kuolunkiiörven ioolle 29.1 .42 kel-
lo l3 pudonnut luuinontfi Uolevi
Alvesolon ohioomc Brewster.389

- Mitäs tehdään, kun tullaan Sekeheen, siellä on
sauna vastassa? kysyn häneltä.

- Se on sen ajan murhe, kuuluu huoleton las-
taus. - Myöhemmin Nissinen minulle tunnusti, että
samaa asiaa hän mietti koko ajan, mutta kun ei löy-
tänyt muutakaan ratkaisua, niin ajatteli, että kaipa
sekin kysymys aikanaan ratkeaa jollain tavoin.

Itäisen ja läntisen huoltotien risteys on .rivan
Sekehen edustalla jäällä. Pian se alklakin näkyä edes-
sämme ja sen takaa hiiämöttää jo Sekchen le nto-
kenttä.

- Kiipeä katsomaan r ähän ylempää, miltä siellä
edessä näyttää, huutaa Nissinen minulle ,jatkaen itse
Lehdon kanssa matalalennossa matkaa. Otan korkeutta
noin 800 metriä ja tähystän silmä kovana vihollis-
kentän kiitorataa.

- Ei siellä mitään näy, Iienevät yo kaikki ilmassa,
ilmoitan Nissiselle.

Tuossa tuokiossa olemme huoltoteiden risteyksessä.
Koska ei kimppuumme ole vielä käyty ja meillä on
käsky tutkia Uikujärven huoltotiet, käännymme päät-
tävästi läntiselle huoltotielle.

- Kiipeä ylemmäksi ja suojaa meitä, käskee Nissi-
nen ja kääntää samalla koneensa nokan kohti ensim-
nräistä läntisellä huoltotiellä ajavaa kuorma-autoa.
Lehto ottaa seuraavan auton osalleen, ja kohta ovat
molemmat autot tulessa.

Leniomestori Eero Aulis Krnnunen

Lentöiät lähdössö Tiiksjärvelro
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Omo Brewster-hövitlöiö
poloo Tiiksiörvelle

Nyt on viholliskentälle tullut eloa. Näen, kuinka
ympäri kenttää lumi pöllyää ja kiitoradalla on kova
vilske. Siellä on kerta kaikkiaan päätetty tehdä röyh-
keydestämme loppu. Onhan se jo siivotonta, kun kol-
me viholliskonetta keskellä kirkasta päivää tuhoaa
huoltokolonnaa aivao pälentotukikohdan vieressä.

Samaan aikaan Nissinen ja Lehto jatkavat tasaista
työtään. Auto toisensa jälkeen jää savuavana tielle
osoittamaan, mistä olemme kulkeneet. Ilmoitan Nissi-
selle jatkuvasti kentältä tekemäni havainnot. Tiedäm-
me molemmat, että nyt on kysymys vain sekunneista,
kun jo voimme olla ankarassa kamppailussa kymmen-
kertaista ylivoimaa vastaan.

Silmä kovana tähystän taas lentokentän suuntaan,
josta vihollishävittäjien pitäisi jo ilmaantua. Sitten
vilkaisen alaspäin todetakseni Nissisen ja Lehdon ase-
man. Siellä kohtaa minua omalaatuinen näytelmä.
Eräs Nissisen hetkeä aikaisemmin tulittama kuorma-
auto, jonka Nissinen oli luullut ampuneensa romuksi,
ei olekaan saanut pahoja osumia, vaikka se olikin
pysähtynyt tielle. Nyt se on lähtenyt uudelleen liik-
keelle, ja auto kiitä jo kovaa vauhtia kohti Seke-
heä. Nissinen huomaa tämän, ja *ia käy hänen kun-
nialleen. "Vai vielä ajelet, kun minä olen sinua jo ker-
ran ampunut", luulen hänen tuumailleen.

"Voi sinua, helkkarin hullua", tuumin mielessäni,
kun näen Nissisen kiepauttavan hävittäjänsä ympäri
ja lähtevän tdvoittamaan autoa. Edessäpäin olisi vielä
ammuttavaa vaikka millä mitalla, mutta ne eivät
Nissiselle nyt kelpaa. Käännän koneeni takaisin kohti
pohjoista varmana siitä, että kohta meille lyödään
löylyä oikein isän kädestä.

Nissinen on juuri tavoittanut auton, ja odotan vain,
milloin hän räiskäyttää siihen konekiväärisarjan.
Mutta ei ! Eikös vaan hänen vielä pidä ryhtyä kons-
tailemaan auton kanssa. Hänen ei kelpaa ampua
autoa takaapäin, vaan hän lentää sen pohjoispuo-
lelle, tekee rauhallisesti kaarron ja lähtee sitten noin
l0 metrin korkeudessa huoltotien yläpuolella kiitä-
mään kohti autoa, joka sekään ei pysiihdy, vaan jat-
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kaa mutkitellen ajoaan. Nissinen on nft päättänyt
tehdä kerta kaikkiaan tarkkuustyötä. Tulinuolet am-
mahtavat lyhyeltä etäisyydeltä kohti autoa, joka an-
karasti heittelehtien syöksyy lumivalliin ja syttyy
palamaan. Hävittäjän pohja miltei viistää auton kat-
toa, kun Nissinen kiitää sen yli.

Tuijotan jälleen lentokenttä. Suuri "hyttysparvi"
kentän länsipuolella ei enää iätä epäilyksille sijaa.
Nyt siellä ovat joukot koossa, ja nyt sieltä tullaan.
Jo huomaa Nissinenkin, että hyvä onnemme on kes-
tänyt vähän liian kauan. Hänen ja Lehdon koneista
ovat patruunat vähissä, joten vain minä olen täydessä
tappelukunnossa. Nissinen heiluttaa koneensa siivillä
merkiksi meille, että tulisimme hänen vierecnsä, ja
ottaa aivan pintalennossa suunnan kohti Seesjärveä.
Hetken päästä, kun vaara on ohi, teemme hienon
paraatikiilan, niin että koneet ovat milt€i taso tasossa
kiinni, ja irvistelemme iloisesti toisillemme tyytyväi-
sinä ainakin omasta mielestämme onnistuneeseen mat-
kaan.

Seesjärven luona käännymme pohjoiseen ja lennäm-
me pitkin Ontajärven kuvetta lähelle Rukajärveä,
josta otamme suunnan kotiin. Lennämme Alvesalon
alassyöksymispaikan yli ja vasta nyt Nissiselle ja Leh-
dolle selviää Ålvesalon surullinen kohtalo.

Kohta olemme jo tukikohtamme Tiiksjärven lento-
kentän yläpuolella ja laskeudumme alas. Hilpeä mieli-
alamme on hävinnyt, sillä mielessämme väikkyy äskei-
nen kuva pirstoutuneesta Brewsteristä, joka kätkee
sirpaleittensa joukkoon yhden meistä. Vaiteliaina as-
telemme kämpälle, jossa joukolla päätämme ottaa
Ålvesalon pienet kaksoispojat lentueemme kummi-
pojiksi.

Noin tunnin päästä palaa Ålvesalon alassyöksymis-
paikalle lähetetty retkikunta takaisin mukanaan itse
Alvesalo - mutta ei lainkaan ruumiina, vaan vain
jonkin verran päästään tärähtäneenä. Meidän on miltei
mahdotonta uskoa, että retkikunnan jäsenet olivat
tavanneet Ålvesalon jäällä kävelemässä. Tutkitaan,



kuinka hän on voinut jäädä henkiin ja vieläpä jok-
seenkin vahingoittumattomaksi, kun kone on noin
410 kilometrin vauhdissa jäähän törmätessään pirs-
toutunut täydellisesti. Tällöin tullaan siihen tulokseen,
että koneen panssaroitu istuin, johon Alvesalo on ollut
vyöllä sidottuna, on törmäyksessä irtaantunut koneesta
ja paiskaantunut sitten kuomun läpi ilmaan sekä len-
nettyään useita kymmeniä metrejä ilmassa pudon-
nut panssaripuoli alaspäin lumihankeen. Hangen alla
oli istuin vielä liukunut jäätä myöten joitakin kymme-
niä metrejä, joten sitä ei voitu nähdä ilmasta. Alve-

LeLv l4:ssö Tiiksläruellö kopteeni R. Mognusson
suoriltomosso kunniomerkkien jotoo

salo oli rytäkässä menettänyt tajuntansa, mutta vi-
ronnut sitten lumiluolassaan ja kömpinyt sieltä esiin.

Sinä iltana elettiin lentueessa hilpeissä tunnelmissa.
Tosin Alvesalo oli jouduttu päänsä takia toimitta-
maan sairaalaan, mutta tieto siitä, ettei hänellä ollut
enää mitään hätää, ja tyytyväisyys toiselta puolen
siitä, että taas oli vanhoille tappelukavereille Seke-
hessä aiheutettu pientä päänsärkyä, kohottivat tun-
nelman kattoon. Taas oli yksi vaiherikas päivä taka-
namme, päivä, joka tilannetiedotuksessa kuitattiin
lyhyesti - ilmatoiminta: ei mainittavaa !

Unto lVliettinen

Käski

Moskovoon

§yksyllä 1943 oli Ontajärven "Mela"-tukikohdassa
eräänä yönä vartiovuorollaan vartiossa jääkäri Onni-
nen. Maa oli musta, yö pimeä kuin säkissä. Myrskysi
ankarasti, aallot raivosivat rannassa ja metsä ryskyi.
Tukikohtaa ympäröi valoansakenttä. Silloin yht'äkkiä
alkoivat hälytyslaitteet rämistä korsussa.

- Hälytys, asemiin !

Miehet juoksivat ase kourassa ulos vartiopaikalle.
Siellä vartiomies tyhjenteli paraikaa kp:n lippaita pit-

kinä sarjoina, ja kun sai ne tyhjäksi, heitti aseen

pois. Sitten hän etsi kiviä ja kantoja ja ryhtyi heitte-
lemään niitä oletettua vihollista kohti sekä menosi:

- Piruako työ tänne työnnytte. Mänkee Moskovaan
ja antooten ihmisten olla raohassa. - Niin hän sanoi
ja jatkoi uutterasti maanpuolustustyötään.

- Missä se "ryly" on? kysyivät toiset, kun sieltä-
päin ei laukaustakaan ammuttu.

- No tuolla, näethän tuon. Tuossa nuotiolla se

tsajua keittäd ja votkaa ryystää. Sillähän on nuotio
siinä.

Ammuttiin valoraketti ja toinenkin, mutta mitään
erikoista ei näkynyt, paitsi nuotio.

Lähempi tarkastelu osoitti, että myrsky oli laukais-
sut valoansan, ja se oli puolestaan sytyttänyt tervas-
hongan tyven palamaan.

15



YRIö ofANEN

Suuntokehällö omPUmosuuntoo lorkisto-
mosso

Potteri viedöiin tclven kynnyksellö ose'

m iin

Patteri
tulittae

Summassa
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ON talvinen aamu helmikuun 2. pnä 1940 Näykki-
järvellä, noin 8 km Viipurista kaakkoon. Patterimme,
2./KTR 2), on Summan puolustuksen tukena tuli-
asemissa. Miehistö lepää teltoissaan jonkinlaisessa hor-
roksessa. Naapurinkin tykit ovat vaienneet. Kello on
siinä puoli viiden hujakoilla.

Kipinä-Mikko laittaa pökköjä pesään. Kamiina sätei-
lee suloista lämpöä. Tykkimiehet nukkuvat kuusen-
havuilla ympyrässä täysissä kutimissaan, jalat kaikilla
kamiinaan päin. Olemme saaneet olla rauhassa vain
pari tuntia, sillä yöllä oli hälytys asemiin. Åmmuimme
sulkutulta erääseen kohteeseen, mistä vihollisen hyök-
käysvaunut yrittivät läpimurtoa. Se saatiin estetyksi.
Saimme monta täysosumaa. Tankkeja paloi aukean lai-
dassa, ja toiset kääntyivät ympäri.

Kon,iini kantautuu telaketjujen kaukaista kolinaa . . .

Jokainen arvaa, että naapuri valmistelee uutta yri-
tvstä . . . Propaganda alkaa purkautua meihin päin.
Naapuri tietää, että nyt on sopiva aika. Kuulakkaassa
aamuilmassa ääni kantaa kauas . . .

- §u6rnsn sotilaat, menkää koteihinne . . . Tuttu
virsi, joka alkaa hiljaista hämäläistä jurnuttaa . . .

Luulevatko ne pirut tuon vaikuttavanT kuulen jonkun
mölähtävän.

- Hälytys! Tuliasemiin! kajahtaa äkkiä jyriser'ä
ääni ulkoa. Hyppäämme kaikki ylös ja juoksemme tyk-
kien luo, kukin omalle paikalleen.

- Nyt mie laseta yhe kova laaki, saooo tykin-
johtaja, kersantti Lehikoinen. Hän on niitä Viipurin
poikia. On vahingossa eksynyt hiljaisten hämäläisten
joukkoon.

Menen hakemaan muonaa tykilleni, joka on neljän
tuuman haupitsi. Kolmenkymmenen metrin päässä
tykistä on minulla pieni varasto - kranaatteja herk-
kinä. . . Tuli kyllä kerran sellainenkin ajatus päähäni,
että jos tähän tulisi täysosuma, lähtö se olisi minulla-
kin.

Kranaatit ovat puulaatikoissa kaksi vierekkäin.
Makaavat siinä kuin lapset kehdossa. Lovet ovat asian-
tuntijain työtä. Niiden välissä ne eivät pääse liikku-
maan mihinkäänpäin. Sitten vasta on suunta selvä,
kun ne pannaan haupitsin kitaan. Se nielee ne himoruo-
kana. Nielisi enemmänkin, mutta ei ole mistä ottaa.
Yön aikana saan aina täydennystä, en päivällä. Ehkä
saan laatikoita tusinan verran, joskus enemmän, joskus
vähemmän. Ei niillä voi suurta keskitystä jauhaa, ku-
ten naapurin tykit jauhavat. Pientä rähinää vain. Har-
kitusti joka laukaus. Yksikään kranaatti ei saa lähteä
tuulta tavoittamaan, vaan seo on osuttava maaliinsa:
höökivaunuihin, soppakanuunoihin ja suuriin massoi-
hin. Vaunujen perässä hiippailevat naapurin miehet
on pidettävä matalina tai tehtävä vaarattomiksi.

Varastoni on nyt melko tyhjä. Yöllä ammuimme
kranaatit vähiin.

- Montaks' kapsäkkii siul' o varastossas ? kysyy
Lehikoinen.

- Ei ole kuin kahdeksan kranua, vastaan.
Tykinjohtaja välittää tiedon patterin päällikölle,

luutnantti N. Räisäselle, jonka teltan huippu näkyy
varastopaikkaar,:,. Kranaatit ovat näreen juurella. Suuri
käytettyjen messinkihylsyjen kasa on maassa. Ne ovat
tehneet tehtävänsä. Olen korjannut ne pois, etteivät
ole ammunnan aikana tiellä.

Kranaatte.ia viheltä itään ja. länteen. Itään päin
menevät ovat omia, raskaan tykistön ammuksia. Ras-
kas on asemissa selkämme takana jonkun matkan pääs-
sä. Omat kranaatit tuntee helposti, sillä niillä on toi-
nen ääni kuin naapurilla. Naapurin Paksu-Bertta am-
puu Perkjärven suunnalta Viipuria. Sen ammukset
menevät viheltäen korkealla pilvimassojen yläpuolella
länttä kohden. Harvakseen niitä menee ja näen kellosta,
kauanko kestää ennen kuin jysähtää. Kertoivat kerran
sellaisen möykyn tulleen lähelle Linnan siltaa jonkun
vartioporukan keskelle, jolloin kahdeksan miestä hä-
visi taivaan tuuliin. Niin saattaa sodassa käydä, mutta
meillä on tähän asti ollut hyvää onnea. Ei ole yhtään
kranua tullut viittä metriä lähemmäksi.

Tulikomentoja! kajahtaa äkkiä jaosjohtajan
suusta. Tykkimiehet syöksyvät haupitsin luo. On siellä
pari kranaattia alkuun, tuumaan itsekseni ja odotan
mitä maalista sanotaan. En pidä kiirettä, sillä olen
valmis kiikuttamaän vähäiset kranut tarvittaessa pai-
kalle. Otan kuitenkin laatikon syliini. Sillä on painoa
yli 40 kiloa. Pistän sen lähellä olevaan monttuun ja
menen odottelemaan tykin viereen, milloin leikki
alkaa.

Suuntaaja, korpraali Suomalainen vääntää kierto-
kaukoputken peruslukemille. Tykkimies Huisman
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odottaa l*aajan paikalla käskyä. Tykinjohtaja Lehi-
koisen Eero seisoo lataajan vieressä. Äkkiä kuuluu
muun infernon keskellä viheltävä ääni suoraan edessä.
Se tulee kohti. Joka mies hyppää ilman eri komentoa
vieressä oleviin monttuihin. Ei siinä ollut kuin sekun-
neista kysymys. Kuuluu valtava räjähdys. l.{aa tärisee
ja vavahtelee. Päät ovat painuneet poteron pohjalle
hyvin mataliksi. Tuleeko lisää? Ei kuulu.

- Se oli hakuammuntaa, sanoo Huisman ja kömpii
poterosta ylös. - Oli hyvä kun teimme nämä poterot.
Henki olisi muuten mennyt.

Kaikki nousevat poteroista tarkastamaan, mitä kranu
sai aikaan. Kiväärit puun juurella ovat vääntyneet
luokalle. Sukset ovat kaikki säpäleinä.

- Tuli hellapuita, sanoo Huisman.
Muita vanhinkoja ei kranaatti saanut aikaan. Hau-

pitsin lavetissa on vain pieni naarmu, siinä kaikki.

- Hyvä tuuri meillä oli, sanoo Kotolan Jaska.

- Ehä se, kuule, jäätyneeseen pysty, sanoo Lehi-
koinen.

- Kyllä se pystyisi, jos olisi panssarikranu, sanoo
Kotolan Jaska.

- Älä höpise, ei se pysty, sanoo Suomalainen.

- No olkoon niin, sanoo Kotola. - Ei viitsitä
väitellä.

- Kiväärit meni, sanoo Huisman. - Eipä niillä

*
*$1

- Yhteislaukaus - tulta! kuuluu komento. Tykit
jysähtävät yhtäaikaisesti ja kranaatit viheltävät eteen-
päin. Maa tärisee, kun ammus lähtee, ja tykki hyp-
pää hiukan taaksepäin. Tykit jyskää ia. maa tärisee,
jotta korviin koskee.

Annan Huismanille uuden kranaatin. Tämä heit-
tää sen putkeen. Ojennan hylsyn hänelle. Huisman
pistää sen kranaatin perään. Lukko vedetään kiinni,
ja taas lähtee kapsäkki viemään terveisiä. Kapsäkit
tavoittavat maalinsa. Ammutaan Hörhöttäjän suon
yli yrittäviä hyökkäysvaunuja. Jalkaväki on pyytänyt
tulitukea. Panemme kaikki viimeisen kortin varaan.

Jää r,ain kaksi kranaattia jäljelle. Ne täytyy säästää
yllätysten varalle. Ehkä yöllä saadaan lisää ?

Yöllä tulee soppakuski. Itse patterin äiti on ohjissa
ja karauttaa hevosella teltan eteen. Koko porukka
hyökkää lihapatojen ääreen. Hyvää hernekeittoa. Ei
hullumpaa, tuumaa joku. Tulenjohtueen vänrikki Luo-
ma on syöntipuuhissa mukana. Hän ei saa leivästä irti.
Limput ovat jäässä. Otan kirveen ja paloittelen sillä
limpun pienemmäksi.

- Vassokuu, sanon ja ojennan palaset vänrikille.
Kaikki ahmivat niin paljon kuin vatsa vetää, sillä

päivisin on vain kuivaa muonaa, juustoa ja vanikkaa.
Saatiin kokonainen tahko hyvää juustoa, vaikka ei se

oikein kypsältä tunnu.

ri&.,

Houprtsr oloitioo toimtnnon

Olen juuri saanut täydennystä varastooni. Taivas
on pilvessä. Valonheittäjien kiilat leikkaavat ylös pil-
viin asti. Valopistoolin ammukset palavat kuin ilo-
tulituksessa palokunnan juhlissa. On valkoista, pu-
naista ja ties mitä kaikkia väriyhdistelmiä. Tykistön
kaksintaistelu on käynnissä. Melu on ukkosen jyrinää
kovempaa. Se on korvia huumaavaa. . . Ei eroita yksi-
tyisiä laukauksia. Jylinä yltyy. Helvetin voimat ovat
päässeet liikkeelle. . .
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tykkimies mitään tee. Ammutaan me vähän suurem.
malla pyssyllä.

- Tulikomentoja! kuuluu taas jaosjohtajan ddni.
Kaikki hyppäävät paikoilleen ja valmistautuvat käskyn
mukaan. Maali, asteet, ym. Iukemat kuunnellaan
tarkkaan.

Hetken päästä kuuluu: ensimmäinen valmis; toinen
valmis; kolmas valmis; nejäs valmis! Ammunta voi
a,lkaa . . .
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Mekin pistämme lusikkamrne sarnaan- soppaan. Ty'
kin putkät leiskahtelevat punaista tulta. 

- 
Kranaatit

ujeltaiat kohti vanjoja. Väsymys katoaa- Kannan ty-
tille l;saa purtavaa. Pojat panevat tuulem_aan. Kra'
naatit ojennan paljain käsin lataaialle. Vaikka on

pakkanen, sormia lämmittää.

- Puolipanos, kranaatteja, ampukaa! kuuluu taas.

Otan hylsrstä yhden ruutipussin pois ja ojennan
Huismanille. Tämä heittää ensin kranaatin ja vii-
meiseksi pistää hylsyn . . . Taas lähtee uusi viesti eteen'

päin. Se tavoittaa maalinsa.- Naapuri pysähtyy .ia iää
ädott.m."n. . . Kk:n ääni alkaa loksuttaa jossakin etu-

maastossa, vai lieneekö naapurin pikakivääri ? Tykistö-
tuli loppuu äkkiä. On hiljaista.

- Soppakaouunat lentelivät, sanoo tulenjohrueen
kororaali Nieminen ohi rnennessään. Pistimme vähän

liikätta vanjoille. Kävivät kovin röyhkeiksi.

En nähnyt Niemistä sen jälkeen. Hän kaatui myö-

hemmio, kun kranaatti vei toisen käden.
On päivä. Mutustelen vanikkaa ja juustopalasta

puun jiurella. On pieni tauko, sillä naapurin koneet
iuuraavat lähistöllä ia pitää olla hiljaa kuin hiiri'
Ampua ei saa, vaikka viereen tulisi. Paljastaisimme it-
semme, ja silloin tulisi tulikeskitys niskaamme var-
masti. Nyt juuri menee ylitsemme pommituslaivue,
joka kävi heittämässä lastinsa radan varteen. Se on
menossa uutta lastia hakemaan. Eivät ole meitä huo'
manneet.

Lfiden teltalle ja panen saikan kiehumaan, sillä
juusto kuivaa suuta. Päivä on kirkas. Tykit jauhavat
naapurin puolella ja syytävät tuhoa ja kuolemaa.
Massatulta. Ei mitään kunnon maalia.

Laitan pari pitkää kuusta könölleen kamiinan tor'
ven kohdälle, jotta savu hajoaisi paremmin, enkä
paljastaisi itseäni. Naamiointi onkin tärkeä momentti
sodassa.

Muut ovat kai vetämiissä lonkkaa hangella. Minä
ainakin keitän hyvät §ajut. Tuli syttyy ia alkaa vetää
hyvin. Pistän lunta pakkiin ia iään odottamaan kiehu-
mista.

Äkkiä kuulen kovan räjähdyksen aivan lähellä. Åi-
voni alkavat taas toimia. Hulluhan olin, kun kirk-
kaalla ilmalla tein tulen. Koneita parveilee kuin kär-
päsiä ilmassa. Nyt ne pirut amPuvat savua kohti.
Sarnmutan tulen äkkiä. Heitän lunta kamiinan luu-
kusta sisään. Se sammuu, mutta savuaa vielä hetken.
Kranaatteja sataa lähellä olevan polun varteen. Ei
satu vain telttaan. Polkua ei ole hyvä hiippailla päivän
aikana. Yöllä sitä käytetään huoltotienä. Sitä tietä
tulevat haavoittuneet etulinjasta ja täydennykset

ioukoille.

- Tulikomentoja! kajahtaa taas ääni. Metsikkö
alkaa elää. Tykkimiehet tulevat mikä mistäkin esiin.
Rähioä voi taas alkaa.

- Väärä hälytys! huutaa jaosjohtaja.
Ty'kkimies Kotola on ollut hiukan omissa mietteis-

sään. Koti ja pennut tulevat mieleen. Kyllä tässä hi-
keentvy kuka hyvänsä, kun ei ole kunnon unta saanut
rnooeen viikkoon. Koiran unta se on ollut. Toinen
kon-a aioa hereillä yölläkin teltassa, kun ei tiedä mil-
loio oo r-iimeinen hetki. Sekin Karstulan poika pelkä-
si ja viimein tuli lähtö. Se oli niitä Takkalan poikia.
Miehestä ei jänyt paljoa jäljelle. Tuli täysosuma.
Kranaatti silpoi miehen melkein kahtia.

Olimme juuri saaneet korsun valmiiksi, kun tuli
lähtö. Tulee kisky aseman vaihtoon. Se suututtaa.

Tunnissa pitää kaikki valmistelut suorittaa. Pistämme
töpinäksi ja saammekin kaikki tärkeimmät varusteet
ja kaluston lähtökuntoon.

Ratsurit hevosineen ajavat tykkien luo. Tykit kop-
lataan vetoköysiin ja koukkuihin ja matka kohti Vii-
puria alkaa. Taivas on mustassa pilvessä. Kaikkialla
on hiljaista. Yön pimeys on suojana. Vetäydymme kai-
kessa rauhassa. Koiviston suunnalta loimuaa punainen
hehku. Sen kajossa hiukan näkee. Palaneita rakennuk-
sia on tien kahta puolta. Kranaattien mustaksi myller-
tämää metsää. Katkenneita puita. . .

Kuljetaan kuolleen kaupungin, Viipurin läpi. Men-
nään ohi Papulan ja Markovillan. Sitten tulee pysäh-
dys. Pystytämme telttamme metsään ja käymme pit-
käksemme. Kamiina antaa lämpöä. Ensimmäisen ker-
ran pitkästä aikaa uni tulee heti silmään. Koko po-
rukka nukkuu ja korisee. . .

Aamulla päätän lähteä JSp:lle näyttämään paleltu-
nutta kantapäätäni, jota olen ontunut jo kaksi viik-
koa. JSp:n pitäisi olla jossakin huvilassa vastapäätä
Monrepoon puistoa lahden toisella puolella. Kävelen
Iaahustavin askelin talvista tietä. Tykkien jylinä ei
enää pahasti kuulu. Paksu-Bertta vain joskus ampuu
suurkranaattinsa. . .

Äkkiä kuulen lentokoneiden surinaa. Ne lähestyvät.
Näen seitsemän pommituskoneen muodostelman len-
tävän minua kohti matalalla. Nyt an/aar,, että ne ovat
viholliskoneita. Päälläni on saastaisen likainen lumi-
puku. Se on melkein musta. Hyppään ojaan matalaksi
ja odotan. . . Moottorien pauhina on pääni yläpuo-
lella. Ne ovat nyt kohdalla. Odotan kk:n korah-
dusta . . . Sitä ei kuulu. Nostan viimeio pääni ylös.
Näen punaiset tähdet koneiden tasojen päissä. Ohi
menevät. Jatkan matkaani ja pommituskoneet häipy-
vät Uuraan suuotaan.

Kenttäpostin

huumorio

Kumpikoon se ol', Imppa vae Rauni, joka
§ae sem paketi. Se ol' hyvä paketti ja sem piälle
ol' kirjoitettu: "Sisältää Nuotteja." Sen alle ol'
toesellaesella käsialalla kirjoitettu: "Toenen
nuotti on särkynyt."

Poejjat aakas sem paketi ja siell' ol' sisässä

yks' putel. Iha uus' putel, tarkistusrengas kao-
lassa ku nuorem mieher ravatti. Ol' siinä paekka
toesellehhii, vaa ee ollu putelia. Ol' vua tyhjä
paekka.

"On se meleko huumor tuohiik kenttäposti",
sano poejjat naorae.

Vua Imppa sano: "Sitte se oes minum mie-
lestän huumor, jossoos tuo paketti märkä, vuan
se on ihan kuiva." Poejjat koettel: "Kuiva se o.

Ihak kuiva."
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Käsirysyä
Ruhtinaanmäen

liepeillä
OLI kuulakkaan kaunis tammikuun päir'ä Talvisodan
vuonna 1940. Pakkasherra, joka oli liittolaisemme,
piteli ohiaksia hyisissä hyppysissään. Levon puuttces-
sa. oleville miehille tämä jatkuva pakkanen aiheutti
turtumusta. Se sekä tappiomieliala olivat heikentä-
neet taistelutahtoa. Olihan taisteluosasto "Oinas", jo-
hon meidän Kevyt osastomme 1l kuului ratsumestari
L. Molanderin komentamana, lyöty monasti r,erissä

päin takaisin Ruhtinaanmäestä. Olimme kärsineet rirs-

kaita menetyksiä. Muutama onnistunut operaatio r'.ri-

kutti aina ihmeellisesti miesten mieliin. Mutta paljon
vaikutti myöskin tappio ja epäonni.

Olimme saaneet tehtäväksi katkaista Syskyjän'en
-- Lemetin - Ufomaan maantien ja senjälkeen piti
kaikin mokomin vallata Koirinojan tienristeys. Se oli

tärkeä solmukohta. koskapa vihollinen toi scn kautta
eutoillaan uusi.r joukkoja, panssareita sekä muutil ma-
teriaalia Ruhtinaanmäkcen. Lienee ollut tarkoitus, ettri
Impilahdessa käsin toimir';rt joukot olisivat 1'htynect
meihin jossakin vaiheessa, mutta tuntemxttomxst,r
syystä ne eir'ät tulleetkaan mukaan.

Oinas puski. ikenet irvessä ja san'et tanassr. Maka
simme litteinä kuin luteet Ruhtinaanmäen rintccllä.
Edessä oli l.r.rj.r peltc..iukeame. jonka 1'li oli sut,r:ts
tian toivotonta i'rirtää päir'än aikaan. Vihollinen p1'1h-
ki tulelllan melkein hangen pintaa Ruhtinaanmlierr 1-c-
säkkeistä. Silloin tällöin kuulin vain ilkeitä, pehmeitä
läjähdyksiä, kun suihku sattui eläviin maaleihin.

Näin kir1oitettiin veristä historiaa näillä Rajakarja-
lan mäkisillä rinnemailla. Suomalainen sisu kuohahteli.

Ruhlinoonmöki nähtynä Syskyiärven tieltö
ioulukuun lopullo 1939

PAAYO T{IEMI
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llmotorjuntotyi. K:'r:,:n tien vorrello 4.2.1940

Ponssorintoriunictykki io kk.osemo Ruhlinoonmöessä 14.1.1940

Väliin tuli mieleen katkeria ajatuksia, tapettavaksikos
meidät tänne hangelle tuotiinkin? Miksei jumaliste
rynnätä silmittömästi ja tehdä loppu tuosta - - kelees-
tä? Vieressäni makaava Pitkänrannan poika yritti hie-
man kohentaa asentoaan saadakseen suksen varpaalli-
set kiinni, mutta samassa kuului pehmeä läjähdys,
toverini lysähti hervottomana ääntäkään päästämättä
suksilleen. Katsoin hänen elottomiin kasvoihinsa vi-
han ja raivon kouristaessa sydänalaani.

).lF'4'

Saimme käskyn lähteä liikkeelle, jo oli aikakin.
Jokainen lihas värisi, kylmi ja, sisäinen järkytys olivrt
rurruttaneet aistit.

- Päälle pojat, kersantti Eklöf komensi joukkueen
liikkelle.

Valojuovasuihkut piirtelivät ratojaan hämärtyväs-
sä illassa. Jossain toisessa tilanteessa näky olisi ollut
kai suurenmoinen, mutta kun noiden juovien kohteena
olivat elävät ihmiset, niin ne eivät voineet ilahduttaa
kenenkään silmää.

Pitkällään maaten oli keinoteltava sukset jalkaansa,
ja sitten raivokkaasti syöksyttävä edessä olevalle ticlle.
Lähellä Koirinojan tienristeystä oli neuvostomiehen
suuri kuorma-auto. Sinne ja siitä yli ! Åivoissa takoi
vain yksi ajatus: sen täytyy onnistua, sen täytyy! Yhä-
ti hämärtyvässä illassa valkoisissa lumipuvuissa ole-
vat miehet näyttivät aaveilta. Heidän nyt liikkues-
saan ei kuulunut muuta kuin suksen kahahtelua ja

huohottavaa hengitystä.
Mitä tapahtuisi tien toisella puolenT Mitä olisi au-

ton luona, joka varmasti oli vihollisen miehittämä,
kuten tien toinenkin puoli? Hämärästi muistan, mi-
ten tulla tupsahdimme kovaksi jyrätylle tielle. Muis-
tan, kuinka äkkiä huomasimme olevamme neuvosto-

miesten ympäröimiä. Kuului laukauksia ia mölinää.

Tunsin suuliekin polttavan kasvojani. Läheltä meni !

Näin sydämellistä vastaanottoa ei kukaan ollut osan-

nut odottaa, että ihan kädestä pitäen tultaisiin terve-
tulleeksi toivottamaan.
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Sitten se hornan tanssi alkoi. Åmpua ei enää ku-
kaan uskaltanut, sillä omia ja naapureita oli joka puo-
lella. Jokaisen oli käytettävä sitä asetta, mikä käteen
sattui. Onneksi naapuri oli enemmän ymmällä odotta-
mattomasta tapaamisesta kuin me, jotka varta vasten

olimme siihen törmänneet. Meikäläisille' niin tutun-
omainen kehoitushuuto "käykää päälle" kaiahti sil-
loin tällöin, se kannusti ja rohkaisi.

Poissa oli väsymys ja kylmyys, poissa hangelle kuo-
lemisen pelkokin, hiki virtaili pitkin selkää, miesten
huohottava hengitys nosti vain huuruja pakkasilmaan.
Kuului ähkinää ja kiroilua, kuului hiljaista ja ulise-
vaa valitusta. Helvetti näytti päässeen valloilleen.

Yhä lisää tuli eteen lummia hahmoja, nyt ei enää

erottanut, kuka oli kukakin, usein täytyi tunnustella.
oliko naapurin pyssyn jatkona pistintä vai ei. Pahinta
oli, että monellakaan ei ollut enää asetta, josta olisi
voinut tunnistaa vastustajansa.

Pieni, raivopäinen joukko riehui ja lysähteli maa-

han, nousi ja iski uudelleen. Puhtaanvalkoinen iumi
sai outoja värivivahduksia, tie ja hanki tahrauruivat
paikoittain vereen, kuvottava tuoksu täytti ilman. Li-
haksia särki, r'oimat tuntuivat loppuvan kesken. kun
joutui sylipainiin ihan toiseen sarjaan kuuluvan romu-
luun kanssa. Kaikkialla oli ruumiit4 omia ja tiholli-
sia rinta rinnan.

Turtuneet aistini huomasivat edessä olevan suuren
möhkäleen, siinä oli kuorma-auto, jonka toisellakin
puolen tapeltiin, koska kuului aitoa suomalaista kiroi-
lua. Tunsin silloin kovan iskun kasvoissani, kompas-
tuin jaloissani makaavaan ruumiiseen ja kierähdin au-
ton alle.

En tiedä, kuinka kauan olin ollut tolkuttomana,
kun heräsin horroksesta ja huomasin makaavani kas-
vot Iumessa, avopäin, puukko oikeassa kädessä. Kom-
puroin pystyyn ja kuulin etäämpää poistuvaa melua.
OIi tullut oudon hiljaista. Kasvojani kirvelsi ja kuu-
motti. Millähän minua oli lyöty ia kuka sen teki, sitä
en saanut koskaan tietää.

Pieni murhenäytelmä oli näytelty loppuun, oli saa-

vutettu Koirinojan tienristeys. Muisto oli liitetty muis-
toien ioukkoon. Valoiuovat piirtelivät yhä ratojaan
Laatokan rannikon yöllisiin maisemiin.

Kuumot poikot
Vanhat sotakarhut olivat kokoontuneet kertoile-

maan kokemuksiaan sota-ajoilta. Joukkoon oli tullut
myös muuan kaveri, jolla oli tapana väritellä tapah-
tumia hieman totuudesta poiketen. Nytkin hänen
juttunsa alkoivat saada aikamoista väriä hänen ker-
toillessaan kuinka "kuumissa paikoissa" tuli oltua.
Todellisuudessa tuo urho oli ollut melkein koko ajan
töpinän puolella, ja sen vuoksi joukossa istuskellut
Jaska ei kestänytkään tuota leventelyä, vaan lausui
harvakseen:

- Kyllä sitä minäkin olin kuumissa paikoissa -ensimmäinen peti kamiinasta. . .

»Taka-
ovestahan

kuokka-
Yierahat

oa aa

menooooo»

Gunnor Moberg

ll oso
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Muonoo viedciön Alekscndrovkosso ose-
m iin

Kertomuksen kirioirtcio luutnontli G. Mo.
berg Aleksondrovkosso

{?

KARJÅLAN KANNÅKSELLA Aleksandrovkan rin-
tamalla oli Jalkar-äkirykmentti 6, jonka komentajana
toimi elersti T. Ekman, lähettänyt luutnantti Toivo
Honkaniemen johdolia 24.8.41 taistelupartion asemien-
sa etumaastoon tehtär'änä r'astassa olevan venä.läisen tu-
kikohdan tuhoaminen ja vangin sieppaaminen. Lehtem-
me viime numerossa kerrottiin partion m'atkavalmis-
teluista ja retkestä r'ihollisen linjoille saakka. Partion
toiminta jatkuu ni't lihollisen asemissa ja tukikoh-
dissa seikkaillen. 

:::

Tuima sihahdus jalkoleni juurelta palautti minut
todellisuuteen.

- Miinoja - varokaal - J" heti perään Honka-
niemen käsky kaikille: "Miinavaara 

- Iiikkumatta", jo-
ka toistettiin mies mieheltä edelleen.

*3 &, ,+ ** \+'s jt '
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Nyt alkoi pioneerien työ, jota en näin jälkeenpäin-
.kään pysty tarpeellisessa määrin kunnioittamaan, ku-
ten pitäisi. Se oli suurinta tarkkuustyötä. Jo heti en-
simmäisen varoituksen kuullessani jokin varoitti mi-
nua laskemasta kantapäitäni maahan. Pyysin saada no-
jata Honkaniemeen ja kehoitin vierelläni työskentele-
vää pioneerikersantti Tissaria tarkastamaan oikean
kantapääni alustaa. Tunsin kuinka hänen sormensa ha-
ravoivat oikean jalkani ympäristöä ja siellä se oli. Siis-
tissä laatikkopakkauksessa puoli "saippuapalaa" (tro-
tylia). Vaistoni oli pelastanut jalkani ja ehkä koko
porukan. Ålkrci liikkumaton odottaminen, jonka aika-
na pioneerit työskentelivät kuumeisesti. Kuului hil-
jaista mutinaa joka puolelta ja suorastaan raivostutti,
kun lähettini Jussi mutisi vierelläni: "Tupakka ois poi-
kaa nyt". Kello oli jo yli yhden, kun pioneerikorpraali
Sormunen tuli ilmoittamaan:

il:F,:i
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ukikohla 3 (venat)

alaytelfg bunkkeri

JR 6:n iskuososton tolminlomocsto Alek.
sondrovkon rintomollo, iosso se tuhosi
vihollisen tukikohdon 24-25.8.1943

- Åukko tehty, molemmat raiat merkitty valkoi-
sella kreppipaperilla. Senjälkeen maasto vapaa mii-
noista.

- Liikkeelle! - Lähtöaukolle jäi korpraali Sormu-
nen toistamaan tietonsa jokaiselle. Katse maahan suun-
nattuna erotimme ju,uri ja juuri nuo valkeat paperi-'
suikaleet, joiden rajoittama kulkuväylä takaisi meille
turvallisuuden. Työ oli todella pioneerien riemuvoitto.
Tuolla sadan mefrin matkalla he olivat joutuneet sor-
mituntqmalla pilkkopimeiissä purkamaan jos jonkin-
laista miinoitusta ja ansakenttää. Mikäs meidän oli
kulkiessa kuin kaupungin jalkakäytävällä, tosin ei niin
tasaisella. Tulimme vanhan taisteluhaudan ylitettyäm-
me kumpuilevaan maastokohtaan, jdka tuntui olevan
täysin peitteetöntä, vain siellä tädllä kasvoi matalaa
pajukkoa. Löysimme kohtalaisen syvennyksen maas-
tosta, johon tulenjohtue veti puhelintapsinsa ja jonne
Honkaniemi kutsui ylikersantti Lumennon ja minut
selostaakseen suunnitelmiaan. Pohdittuamme asioita
puolin ja toisin hän päätyi seuraavaan ratkaisuun:
"Sinä Moberg, varmistat tämän maastokohdan eteen
ja oikealle. Lin.P 3:n paarikunnat varmistavat tulo-
suunnan ja aukon miinakentässä. Tulenjohtue pysyy
tässä maastokohdassa. Kaikki siihen asti, kunnes toisin
ilmoitan. Itse lähden joukkueeni kanssa "Kuusi"-tuki-
kohdan suunnalta tulevan tien varteen tutkimaan
mahdollisutrksiamme. Tulenavaus vain pakottavissa ta-
pauksissa. Paluutie pidettävä avoinna hinnalla millä
hyvänsä". Kun "Lyhdystä" oli saatu siunaus suunni-
telmalle, erosimme toisistamme tietoisina siitä, että
ratkaisun hetket lähenivät.

Ajan kuluminen pelotti ja hermostutti meitä. Ihmi-
nen odottaa aamua pelastu'ksen ja elämän tuojana,
mutta me pelkäsimme nyt sen koittavan liian nopeasti.
Annoin aliupseerilleni käskyn varmistustoimenpiteis-
tä. Kaikki tapahtui täyden hiljaisuuden vallitessa, ja
pian huomasin kuopassamme olevan.vain tulenjohto-
upseerin ja hänen kolme viestimiestään sckä lähettini
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Jussin ja itsenr. Koska puhuminen oli kuiskaten han-
kalaa, olimme enimmän aikaa hiljalleen omissa miet-
teissämme. Åika riensi. eikä mitään ilmoitusta Honka-
niemeltä vielä kuulunur.

Tunsin itseni rauhattomalisi ja siitä johtuen halusin
siirtyä toiseen paikkaan, etten olisi tartuntalähteenä
muille. Määräsin lähettini Jussin yhdysmieheksi ia
lähdin äänettömästi tarkastamaan varmistustoimenpi-
teitämme. Palasin jo paljon rauhallisempana ja idin
viereiseen notkelmaan. Tuskin olio istuutunut maa'
han, kun Jussi kieräytti itsensä harjanteen yli samaan

kuoppaan.

- Mitä nyt ? kysyin hämmästyneenä.

- No kun tuo . . . keleen etulinjamies uhkasi am'
pua mut !

- Miksi - mitä on tapahtunut?

- Vedin vaan muutaman henkosen.

- Ottiko se tupakan pois?

Jussi raoitti vaiovasti sormiansa, joiden takaa tul'
vahti ihana tuoksu, ja sanoi:

- On siinä pari henkosta vielä. - Ja tosiaan ne

olivat ihanat savut.
Kuten kaikki tietävät, tykistön ja jalkar'äen r'älillä

oli aina pientä kinaa, useimmiten täysin aiheetta, mut-

ta me jalkaväkimiehet olimme suoraan sanoen

kateellisia heille. Heillä oli paremmat kamppeet, Pa-
remmat sapuskat ja korsut. Kaikki he sanoivat ole-

vansa tuleÅjohtomiehiä. Keskustelin kenen tykkimie-
hen kanssa tahansa, hän ilmoitti olevansa etulinjan
tulenjohtueesta. Aivan samoin kuin Talvisodan jäl-

keen jokainen sanoi olleensa Summassa - 
ja kuiten-

kin Summa sortui ! Lisäksi tuo tykkimiesten lempi-

nimi "etulinjamies" aiheutui osin siitä, että heillä oli-
vat punaiset eli "veriset" kauluslaatat'

Aämua enteilevä itäinen taivaanranta vaaleni hitaas-

ti, mutta varmasti. Näkyväisyys oli parantunut huo-

mattavasti. Silloin kuulin kauempaa hiljalleen tois-

tettavan:



å

- Etsin luurnanrtia - etsin luutnanttial
\os:in käteni ja samanaikaisesti Honkaniemen lä-

her:r :o:selta ja minä toiselta puolen vierähdimme
:u^eniohtueen kuoppaan. Odottamisen tuoma hermos-
:':nsisuus oli kuin pois puhallettu. Ennenkuin ehdin
:nrrään kysyä, päästeli lähetti hengästyksissään:

- Honkaniemi käskee Iuutnantin miehineen seu-
ra^m^an heti minua. Tulenjohtue ja toinen paarikun-
ta palaavat takaisin tulotietämme. Tunkeudumme tu-
kikohta 4:ään. Ilmoitettava toimenpiteistämme Lyh-
tyyn.

Vihdoinkin läheni toiminnan ja ratkaisun hetki.
Otin heti yhteyden Lyhtyyn. Selvitin saamani tiedot
everstille. Hän kuunteli tarkkaavaisesti, ja kun olin
lopettanut, syntyi hetken tauko, jonka jälkeen kuulin
hänen hiljaa sanovan: "Toivotan teille kaikille sydä-
mestäni onnea matkalle". Se oli sotilaan vilpitön
tervehdys aseveljilleen. "Kiitän 

- loppul"

Kään,nyin t.j.upseerin puoleen, ojensin käteni ja sa-

Aleksondrovkon osemien etumoostoo

- Nikemiin - unohdetaan koko tupakkajuttu. -Hän purisri lujasti kättäni toivottaen kaikkea hyvää
matkalle ja käänn'essäni sain vielä aimo onnenpotkun
takamuksiini.

Varmistuttuani. ertä kaikki niehet olivat paikalla,
annoin Honkaniemen lähetille merkin. Ymmärtäen
eleeni hän alkoi nopeasti edetä k1.1'ryasennossa kohti
i(uusi-tukikohtaa. Kello oli silloin noin 2.30 ja nä-
kyväisyys lisääntynyt yhä huomattavasti.

Päästyämme tien varteen huomasin ojanvierustalla

jälleen nuo tutuksi käyneet valkeat reittimerkinnät.
Tää11äkin pioneerit olivat joutuneet suorittamarn
tarkkuustyötaan, ja kuten myöhemmin kuulin, ojan
penkat olivat molemmin puolin olleet erittäin hyvin
miinoitettuja. Tiellä oli kuulemma myös miinoitusta,
mutta se oli jätetty purkamatta. 1'örmäsimme pian
Honkaniemen osaston jälkipäähän, jossa alikersantti
Sarkanen ilmoitti, että minun oli heti jatkettava edel-
leen Honkaniemen luo. Annoin miehilleni käskyn
maastoutua ojaan ja pitää jatkuvaa yhteyttä jääkärien
viimeisenä olevaan mieheen, jonka jälkeen jatkoin
matkaani.

Löysin luutnantti Honkaniemen aivan kärjestä. Hän
oli koko ajan ollut liemessä, enkä yhtään ihmetellyt,
että hän näytti hyvin väsyneeltä. Myöhemmin sain tie-
tää hänen olleen, kuumeessa jo ennen reissulle lähtöä.
Kohdasta, jossa hänet tapasin, r'ielä noin 10 metriä
eteenpäin oli tien toisella puolen olevassa koivu- j.r
pajuryteikössä jonkinlainen kulkuaukko lehvistön ja
maan välissä. Honkaniemi oli itse käynyt paikan pääl-
lä ja todennut kohdan sopivaksi sisäänmur'topaikaksi.
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Hiukan huoahdettuani kerroin hänelle keskustelustani
eversti Ekmanin kanssa.

Suoritimme yhdessä tilanteenan'ostelun ja päädyim-
me siihen, ebtä etenemme tukikohta 4:ään takaviistost.r
vasemmalta sisään. Kello oli tasan kolme, kun lähdin
hänen käskystään pioneerien luo, jotka noin 10 met-
rin päässä meistä arvioivat tien, ylitysmahdollisuuksi-
amme. Saapuessani heidän luokseen ja katsoessani yli
tien huomasin heti lehvistön ja maan r,äliin jäävän
selr,än kulkuaukon. Varmaan heidän omat partions.r
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käyttivät tätä paikkaa lähtökohtanaan. Åukko oli niin
suuri, että saatoin tehdä jo ensi havaintoja tukikoh-
dan sisältäkin. Kersantti Tissari ja korpraali Sormu-
rren olivat jo tutkineet tien tältä kohdin ja havainneet
sen - ihme kyllä - miinoittamattomaksi. He epäili-
r'ät aivan oikeutetusti, että aukon kohdalla oli varmasti
rr-riinoitusta ja hälytyslankoja. Kersantti Tissari oletti
r.rähneensäkin putkimiinan puun kylkeen kiinnitet-
tynä.

- Mikäpä tässä auttaa, nukkumaan on päästär'ä r'ie
Iä tänäkin päir,änä, sanoi kersantti Tissari, nousi ojas-
ta ja lähti varovasti matelemaan tien yli. Samalla kun
korpraali Sormunen nosti kätensä ja tarttui Tissaria
toisesta jalasta, kuulin aivan kuin maan tömähtelyä.
Nostin konepistoolin tien tasalle ja suuntasin sen suo-
riran edessämnre olevaan aukkoon. Poistin hiljaa rar-
rnistimen ja asetin aseeni kestotulelle. Tömähtelr'
rnuuttui selr.iksi askeliksi ,ja samalla alkoi rasemmalt.r
tien toiselta puolen k,uulua katkeilevien oksien svn.
nyttämää risahtelua. Kersantti Tissari oli myös tajun-
nut tilanteen, mutta hänellä ei ollut enää mitään mah-
dollisuuksia vetäytyä takaisin. Huomasin hänen re'
tävän kätensä varovasti vartalonsa alle ja kääntärän
kasvonsa vasten tien kiveystä. Lienenkö hengittänvt
noina sekunteina lainkaan. Tiesin r-ain sen, ette minun
olisi pakko avata tuli, jos askeleet hiukankaan epäröi-
vät ohittaessaan meidät. Åskeleiden mukaan oli ruli-
joita ainakin kaksi. Ennenkuin olin osannut odottaa-
kaan,, nuo kahden miehen jalkaparit olivat ohittaneet
a,ukkokohdan ja jatkaneet matkaansa polkua pitkin
oikealle, jonne niiden synnyttämä ääni pian häipyi.
En käsitä, miten nämä "veljet" kulkivat. Kaiken järjen
mukaan heidän olisi pitänyt havaita parin metrin pääs.

sä jalkojensa juurella makaava kersantti Tissari. Se

oli heidän onnensa sillä kertaa ja onneksi myös mei-
dän tehtävällemme. Kersantti Tissari vetäytyi varovai-
sesti takaisin, sillä saattoihan kyseessä olla kulkupartio,
joka palaa takaisin samaa reittiä.

Odotimme jonkin aikaa, mutta kun rikkomaton hil-
jaisuus jatkui, kersantti Tissari ja korpraali Sormunen
nousivat ja ylittivät tien nopeasti. Seurasin perässä
konepistooli valmiina toimimaan. Jo tuolloin tunsin
sisimmässäni, että .tehtävämme tulee onnistumaan.
Tuntui mahdottomalta, että epäonni saavuttaisi meidät

Aldksondrovkon [(irkon rounio'l

jälleen. Viittoillen näytti kersantti . Tissari minulle
puunrunkoon kiinnitetyn putkimiinan. Hänen tarkat
silmänsä olivat tehneet oikean havainnon. Samalla hän
osoitti kahta muuta lankaa, ja polun toisellakin puo.
lella näkyi olevan ainakin yksi. Ei aikaakaan kun kuu.
lin kersantti Tissarin kuiskaavan:

- 
Selr.ä. - Pyörähdin ympäri ja annoin merkin

tien toisella puolen olevalle yhdysmiehelle, joka jat-
koi merkeillä edelleen. Ei aikaakaan kun Honkaniemi
oli äänettömästi saapunut vierelleni. Li'hvt selostus
tilanteesta, jota auttoi jo melko hyr,ä näkyräisy'yskin.
Sitä mukaa kuin miehiä työntyi aukosta tukikohtaan,
valuivat myös hiekkajyr,äset tukikohta 4:n tiim,rlasista.
Jääkärit ketjuuntuivat oikealle ia keskustaan, omrt
mieheni vasemmalle edessä olevan taisteluhaud,rn ntu-
kaan. Aamunkajo oli jo niin voimakas, että näkvr'äi-
st'r'den raja ylettyi yli koko tukikohdan. Llskon lokai-
sen meistä tuolloin tienneen, että tämän tukikohdan
kohtrlo oli nyt ratkaistu.

-{setelmassa oli jotain järkyttavtiä. Edessämme ole-
lessa raisreluhaudassa seisoi vihollisen parivartio pika-
kir'ääreineen. katse tirrkasti suunnattuna kohti länttä
rr rertioi ror.ereittensa aamurauhaa. Yhtä tiukasti iän-
leen suunnatruna katse näytti olevan toisellakin kau-
empÅnÅ olevell.r parivartiolla. Suoraan edessämme, be-
tonikorsun r ierellä, r'inottain selin meihin pilkkoi vi-
hollisen soturi puita aamusaikkaansa varten. Oli toden-
näköisesti toinen niistä, joiden ja,lat jo olin nähnyt. He
eir-ät voineet an ata. että Kuolema seisoi heidän taka-
naan pitäen meitä r'älikappaleinaan.

Oikealle ketjuuntuneet jääkärimme olivat kaartaneet
jyrkemmin noudatellen keskellä olevan betonikorsun
muotoja. Äärimmäisenä oikealla näin alikersantti Sar-
kasen pystyssä, etsimässä jotain takataskustaan, aivan-
kuin haluten maksaa ostoksensa. kuten rehdille isäntä-
miehelle kuuluukin. Tämän kaiken havaitseminen j:r

näkeminen oli väliihdyksenomaista.
Seisoimme kaikki pystyssä vartalomme taivutettuna

syöksyyn ja aseittemme etsiessä kohdetta tuottaakseen
tuhoa. Edessämme oleva puiden noutaja oli lopettanut
kirveen käytön, saaout sylyksensä valmiiksi ja kohot-
tautui samalla pystyyn. Kääntäessään kasvonsa meihin
hän varmasti näki kaiken, mutta hänen järkensä ei

taipunut myöntämään sitä todeksi, mitä hänen silmän-
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sä näkir'ät. Kauhu lamaannutti hänet täysin. Hänen kä-
tensä laskeuruivat hitaasti sylyksen alkaessa purkaan-
tua kohden maata. Samassa kohosi partiomme johtajan,
Iuurnanrti Honkaniemen käsi ja ennenkuin ensimmäi-
:er: pilke oii saavuttanut maan kamaran, terävä ja läpi-
:u::ker-a huuto kajahti:

- Tulta . . . eteenpäin I sanan kadotessa konepistoo-
liemme jatkuvaan soittoon.

Syöksyessäni eteenpäin huomasin vasemmalla olevan
pikakiväärin nousevan takapenkalle kohti eteenpäin

hu, ja pelko hänen koko olemuksessaan näytti rukoile-
van armoa. Pakokauhu sai hänet kuitenkin valtoihinsa,
ja kuin kärppä hän lähti mu,tkitellen juoksemaan kohti
alikersantti Sarkasta. Huusin voimieni takaa:

- Älkää ampuko, ottakaa vangiksi !

Ålikersantti Sarkanen kuuli huutoni ja yritti aseel-
laan uhaten pakottaa miehen autautumaan, mutta hän
pyöräytti itsensä salamannopeasti edessä olevan varas-
tokorsun taitse ja ilmaantui uudelleen näkyviin sen ta-
kaa. Hänelle lasketut askelparit oli kuitenkin jo lop-
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syöksyrrä mrehri. ::.::t.i käänn-i heti pystysuoraan ja
vajosi hiraes:: r:äxr-;rs:l Bunkkerin katolla ollut kone-
kivääri ehti ar';.:.:. :u-e:. e:nenkuin sinne heitetyt käsi-
kranaatit tekir'är teh:är'ä::s.i. Sröksr.in edessäni ål.r""n
yhteyshautaan. jostr ki:scsss.rni bunkkerin taitse huo-
masin alikersanttr Sark,esei: :ir1ssf,. joka selvitti minulle
hänen käyttäytymisensä ennen :ulen a\-austa. Hän oli
etsinyt lin japihtejään. joill-r hän nrr kaikessa rau-
hassa 'katkoi tukikohdast.r rtään johraria puhelintap-
sej a.

Juuri silloin tömähti r.asemmalla oler.assa korsussa
käsikranaatti tai pienempi kasapanos. Or.en rämähtä-
essä irti saranoiltaan korsusta syöksyi eteeni mies ilman
asetta ja asetakkia. Hänen valkoinen paitansa piirty,i
alita,juntaani lähtemättömästi. Katseessäan näkl.i kau-

t,
F

§*
,.

,*;.,

I e<sl'c': r'<:' 3se-:sso korsun edustollo oikeolto kersontti Hyvärinen (Loukoo|, korprooli Ronkio {lniö), korprooli Numminen {Roumo),
sc':r €s V <<3-o. Oulul io luutnonili Moberg (Viipuri)

puun käytetty, sillä samanaikaisesti vasemmalta vyöryt-
tävät mieheni törmäsivät häntä vastaan. YIIätys oli
varmaan molemminpuolinen, mutta toisilla oli sormi
herkästi liipaisimella. Näytti siltä kuin hän nyt olisi
tajunnut tilanteen toivottomuuden ja aikonut nostaa
kätensä, mutta se oli liian myöhäistä. Konepistoolista
lähtenyt suihku ravisteli häntä hetken ja kädet eteen
ojennettuina hän syöksyi pää edellä vieressä olevaan
hautaan. Matkan pää oli saavutettu.

Pari sekuntia olin ollut tarkkaamatta ympäristöä-
ni, kunnes vasen silmäkulmani tuntui viittovan
SOS:ää. Varovasti päätäni kääntäen huomasin vasem-
malta korsun mustasta oviaukosta työntyvän esiin ko-
nepistoolin piipun. Odottelin rauhallisesti, sillä minulle
oli opetettu, että aseella täytyi olla myös ampujakin.
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En ollutkaan erehtynyt, jotavastoin naapuri erehtyi
omaksi vahingokseen. Hän oli varmaankin nähnyt kor-
susta iohtavan kulkuväylän tyhjäksi ja oletti korsun
katolla ja penkalla häntä odotettavan. Katse ylös'koho-
tettuna hän varovaisesti eteni oviaukolle. Hän oli hyvä
taistelija, sillä vaikka minulla oli voittoarpa jo taskus-
sa, sain silti tuntea korvissani kuin piiskan läimäystä
muistuttavan äänen hänen aseestaan lähteneenä. Kuin
sulkeutuva linkkuveitsi hän taipui samalla keskeltä ka-
saan syöksyen selkä edellä takanaan mustana tuijot-
tavaan korsun oviaukkoon. Sieppasin vyöltäni varsi-
kranaatin ja hyppäsin betonibunkkerin kyljessä havai.t-
semaani aukkoa kohden räjäyttääkseni aukolla olevan
lautasuojuksen hajalle. Silloin kuulin oikealta kovaa
huutoa ja r.äin miesten viittoilevan minulle.

- Pois sieltä, siellä ovat kasapanokset sisällä! - Eh-
din ottaa pari askelta taaksepäin, kun valtava ilmanpai-
ne auttoi minut saman tien yhteyshaudan penkalle asti.
Näytti aivan kuin edessäni oleva betonirakennelma oli-
si noussut ylös ilmaan ja painunut taas syvään huokais-
ten takaisin. Kasvojani poltti ja pisteli oudosti, mutta
koettaessani kasvojani en havainnut ainakaan verta
ilmaantuvan käteeni. Bunkkerin kylkeen oli syntynyt
aukko, josta paraillaan työntyi ulos mies. Hyppäsin ta-
kaisin hautaan ja autoin miehen esiin, mutta ei kyllin
tässä, vaan sieltä oli toinenkin tulossa. Åpu näytti hä-
nellekin kelpaavan, vaikkakin se hänelle tuli liian myö-
hään, sillä ulos päästyään oli hän jo taistelunsa tais-
tellut.

Viittasin viereisen korsun katolla hääräävän Jussin
luokseni. Nopeasti tarkastimme vankimme, huomasin

miehen aseetiomaksi ja niin sai Jussi auttaa miestä ot-
tamaan ensimmäisiä askeleita kohti sotavankeutta. Ym-
pärilläni olivat taistelun äänet jo vaimentumassa, r,ain
siellä täällä Iaadittiin Ioppulauseita päivän tekstiin.
Bunkkeri oli syttynyt palamaan ja sakea musta savu
työntyi siitä ylös pilviä kohden. Outo hiljaisuus oli
laskeutunut tukikohtaan. Uskoin olevani viimeinen
mies tukikohdassa ja otin jo pari juoksuaskeltakin,
kun huomasin alikersantti Sarkasen montussa kaikessa
rauhassa tarkastelevan huononnäköistä puoliauto-
maattia.

- Eipä tästä näy aseeksi olevan, sanoi Sarkanen
humauttaen kiväärin koko voimallaan taistel,-rhaudan
seinässä olevaan tukipaaluun, säleiden sinkoillessa
ympärillemme.

- Kotiin kai tästä on lähdettävä, jatkoi Sarkanen
luodessaan viimeisen silmäyksen hiljentyneeseen tuki-
kohtaan. Oli aivan kuin olisimme halunneet sanoa:
"Valitamme, mahdollisuudet puolin ja toisin olivat
yhtä hp'åir, mutta meillä oli tällä kerralla onnea".

Minä edellä ja Sarkanen jäljessäni poistuimme tuki-
kohdasta. Paluureitti oli samoin merkitty kuin yöllä,
mutta kreppipaperi oli kai loppunut kesken, koska
kauempaoa huoroasimme miehen viittomalla opastavan
meitä oikeaao suuntaan. Kasvojani poltti yhä, joten
huomatessani tanhan kranaattikuopan,,lionka pohjal-
le oli kerdänrrnrr hiukan vettä, pysähdyin ja painoin
käteni kurar-eteen. iolla Iievensin kasvoissani tuntuvaa
polttoa. Sarkanen käntvi katsomaan minua ja ihme-
tellen kysyi:

- Mitis nr?

- Pitäähän siti olle hiulian sotaisan näköinen, kun
reissulta palataan. va.srasin jotain sanoakseni.

Lähestyesså.m-oe orDaa rukikohtaani tuntui naapurin
puolelta heränoeeo joku aamuvirkku tulenjohtaja, kos-
ka 4 /2 tuu-coaioeo rksioäioen "susi" saatteli meitä pit-
källe omiin aseoiimme, joskin kohteliaisuudesta pysyi
sopivasti takaoemme. Perillä oli eversti Ekman iloisena,
joikin vatvomisesta ldsyneend, toivottamassa meidät
terverulleiksi takarsin muonavahvuuteen. Toista tuntia
jatkoimme rielä jälkipelaamista tapahtuneista, jolloin
sain myös kuulla" ettemme olleet aivan ilman tappioita
selvinneet. Kersantti Hämäläinen oli tulomatkalla haa'
voittunut falka-rn miioan räjähtäessä hänen vierellään.
Yhdessä kersantti Hämäläisen kanssa sai myös vankim-
me nopeasti krrdin JSp:lle, sillä vasta täällä perillä oli
huomalru, ertä hänen toisen jalkansa varpaat olivat
murskautuoeet bunkkerin räjäytyksessä. Tajuntaansa
menettämättä, ralittamatta ja apua pyytämättä hän oli
tarponut toisten mukana tuskasta ja väsymyk-sestä välit-
tämättä ja ruuperrui vasta perillä maahan. Todellinen
sisunnäyte ruokin suoritus.

Seuraavana päir'äoä r'älitettiin osanottajille_ Marskin
kiitokset, ja paii päivää myöhemmin koottiin k9k9 par'
tio jälleen ytrteen, iolloin kenraaliluutnantti Öhquist
henkilökohtaisesti kävi kiittämässä. Uskoimme tämän

tilaisuudeo muodosruran luutnantti Honkaniemen rita-
riksilyöntitilaisuudeksi, mutiÅ \'asta 1944 Siiranmäen
kovisia vastaiskutaisteluissa D.6. katsottiin hänen

ansionsa vaikeasti haavoituttuaan riittävän ritariuteen.
Me, hänen aseveljensä, jos ketkään, tiedämme hänen

ansainneen ritariristinsä.

TILATKAA

EtsNSts TPts8§EEtsB
- rniehet kertovat

ulkomoillo osuville suomoloisille. Heitö

lehden kirioitukset erikoisesti kiinnosto-
vot io kertomollo niistä tuttqvilleen he

tekevät mootomme myönteisellä tovollo
tunnetuksi.

Viime sotommehon olivot oikqnoon te-
hokkointo moinosto mool'lemme io vor-
sinkin tolvisotomme muistetoon vieläkin
koikkiollo konsomme ihoiluo heröttönee-
nä komppoiluno.

Lehtemme ulkomoinen levikki on töllä
hetkellä 569 kpl., iosto Ruotsiin 356 kpl.,
Konodqon 164 kpl., Yhdysvoltoihin 33
kpl. sekä muutqmio tkoppoleito Austro-
lioon, Norioon, Etelä-Afri,kkoqn, Tqns-

koon, Uuteen Seelontiin, ltolioon, Brosi-
lioon io Turkkiin.
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PORUKKAMME oli niihin aikoihin Löytövaarassa,
Siellä olevien osastojen tilanne oli aika vaikea, sillä
lohkomme oli suuri ja miehet olivat huvenneet vähiin.
Sen vuoksi etulinjojemme varmistuskaan ei ollut lä-
himainkaan sellainen kuin sen olisi pitänyt olla. Vi-
hollisen partiolta pujahtikin silloin tällöin selustaam-
me, jopa ne joskus yllättivat jonkin pienemmän osas-
tommekin.

Komppaniamme kaikki joukkueet, toimitusjouk-
kuetta lukuunottamatta, olivat etulin jassa. Toimitus-
ioukkueestammekin, joka oli noin puolentoista kilo-
metrin päässä takana, oli myös jo suurin osa "evakoi-
tu" etulinjaan.

Eräänä päivänä oti toimitusjoukkueessa vain muu-
tama mies "kotosalla", koska vääpeli oli muonittajan
kanssa edessä ja hevosmiehet rehun- ja muonanhaku-
matkalla. Silloin yllätti vihollisen parinkymmenen
miehen suuruinen partio keittohommissa olevat töpi-
nän miehet.

Tämä partio oli joko uhkarohkeudessaan tunkeutu-
nut selustaamme tai se oli yksinkertaisesti eksynyt, jo-
ka olettamus ehkä onkin oikeampi. Joka tapauksessa

Löytövooron toistelumoosloo Kuhmon rinto-
mollo tykistötulen runielemono 1939
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tämä partio, huomatessaan vastustuksen vähyyden,
kävi ,tapansa mukaisesti kovasti kiljuen miestemme
kimppuun.

Mutta eivät suomalaiset keittiömiehetkään enää ol-
leet eilisen teeren poikia. He yrittivät pistää kovasti
hanttiin, kuten sanotaan, tempaisivat kiväärit kou-
raansa ja antoivat paukkua. Ylivoima oli kuitenkin
liian suuri. Ei auttanut muu, kuin iättää keitokset kut-
sumattomille vieraille ja lähteä lipettiin. Onneksi ei
tässä nopeassa rytäkässä ehtinyt kukaan vielä haavoit-
tua.

Pojat eivät kuitenkaan lähteneet kauas. He pais-
kautuivat jonkin matkan päässä lumihankeen ia
alkoivat pitää vihollisen hommia tarkasti silmällä.
Eräs heistä lähti hiihtämään minkä suksista lähti et-
siäkseen etulinjasta apua.

Kumma kyllä, vihollinen ei yrittänytkään seurata
keittiömiehiämme, joten nämä saivat apua odotelles-
saan rauhassa tarkkailla asemistaan sen puuhia. Vi-
hollinen näkyi sumeilematta asettuvan "taloksi". Eräät
häärivät kenttäkeittiön kimpussa, jossa parhaillaan
porisi hernekeitto. Toiset työntyivät joukkueen telt-
taan ja kantoivat ulos miesten reppuja. Niideo sisällys
näytti erikoisesti kiinnostavan. Ja olihan siihen srytä-
kin, sillä löytyihän niistä alusvaatteit4 kintaita, r'illa-
paitoja, tupakkaa ja muutakin otettavaksi kelpaavaa.

Keittiömiehemme katselivat voimattomina kiukuis-
saan vihollisen hommia. Kun korpraali Nylund huo-
masi erään vihollisen saaneen käsiinsä hänen reppunsa.
jota mies ilmeisellä nautinnolla ryhtyi tyhjentämään,
hän ei malttanut olla melko äänekkäästi murisematta:

- Pahuksen kanalja, niitä flanellihousuja ja sitä
villapaitaa et kyllä pitkälti pitele.

Kun mies sitten sai lisäksi käsiinsä Nylundin hel-
lästi vaaliman tupakkavaraston, oli hän vähällä tehdä
munauksen. Hän kohottautui jo polvilleen, mutta
malttoi 'kuitenkin mielensä ja tyytyi vain sadattele-
maan:

- Pistäpäs, juutas, ykskään pilli hampaisiisi, niin
täältä tulee tulta.

Sitä hän ei kuitenkaan ennättänyt tehdä, vaikka vi-
hollinen sytyttelikin jo parhaillaan hänen tupakoitaan.
Hätään tuli sotamies Kiiski, joka puhahti:

- Älä hiivatissa ammu, sehän olisi koko lorun
loppu. Pian ne pojatkin jo joutuvat, ehdithän sitten
saamaan tupakkasi kolkojen kanssa.

Tämä ja eräs toinenkin seikka saivat aikaan sen,

ettei Nylund ampunut. Hän oli yhtäkkiä saanut muuta
tarkkailtavaa. Muutamat viholliset raahasivat näet tel-
tasta ulos parhaillaan toimistoarkkua. Huomattuaan
ulkona, että arkku oli munalukolla suljettu, he alkoi-
vat tiirikoida sitä pistimillään. Nylund ei puhunut
hetkeen mitään, tuijotti vain silmä kovana vihollisen
meininkejä. Sitten hän alkoi verkkaan kaivella tas-

kuistaan patruunoita viereensä hangelle. Sen tehtyään
hän kääntyi Kiiskin puoleen ja tuhahti kiukkuisesti:

- Jos ne saavat tuon ,toimistoarkun auki, ja saa-

vathan ne, niin minä täräytän. Siinä on komppanian
palkkarahat, jotka vääpeli kävi eilen rykmentistä nou-
tamassa, ja niitä nuo herrat eivät ota, eivät pahus
soikoon otakaan, niin kauan kuin minulla on y'ksikään
kuti jäljellä.

Ja Nylund olisi sumeilematta täräyttänyt, ellei juuri
silloin olisi apujoukkokin vääpelin johdolla ryöminyt
siihen heidän viereensä. Ensimmäiseksi huomasi vää-
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pelikin toimistoarkkua uhkaavan kohtalon, vihelsi
hiljaa ja tuumaili naureskellen:

-_ Ei toverit, siitä puusta ei tule pilliä tekemällä-
kään! Sitä paitsi tuo muistuttaa jo ilmielävästi pank'
kirosvousta ja se on laitonta sekä sotii hyviä tapoja
vastaan. Katsoa saa, mutta koskea ei I No, pojat, pis'
tetäänpä töpinäksi !

Hänen mielestään oli molemmille sivustoille levit-
täytyen hyökättävä yllättäen. Mutta sotaan tottuneella
vihollisellakin oli tuo kuudes aisti. Vaikka vanjat
eivät ilmeisesti olleet vielä huomanneet tai edes kuul-
leet mitään, he ^aavistivat kuitenkin vaalan lähellään
ja ryhtyivät kuuntelemaan ja tähyilivät metsässä pii-
leviin miehiimme päin. Ja kaikeksi onnettomuudeksi
sattui tietysti Nylund innostuksessaan kompastumaan
kantoon, jolloin hän huomaamattaan ärähti äänek-
käästi:

- Juuttaao kanto!
Muuta lähtökäskyä viholliselle enempää kuin hyök-

käysmerkkiä vääpelin joukollekaan ei sitten tan'ittu.
Po)at säntäsir'ät päin kuin ampiaiset. Yhteislaukaus
räsähti. ja kiivas ammunta alkoi molemmin puolin.
Yihollinen ei jatkanut kauan ammuntaansa, vaan lähti
paioeiemaan metsän kätköihin ja perääntyessään am-

pua räisk1'treli yhtenään.
Vääpeli oli ensimmäisenä toimistoarkun luona, tulki

nopeasti sen mrllätyn sisällyksen ja hihkaisi sitten
sotaäänellä:

- Yksi kahdenkympin setelinippu puuttuu. Päir'ä-
rahoja ei makseta. ellei se löydy. No, pistetäänpä tö-
pinäksi taas pojatl

Tällä kertaa töpinäksi pistäminen tarkoitti viholli-
sen takaa-ajamista. Ja niin alkoi aiojahti.

Nylund ei kai ollut myöskään löytänyt flanellihou-
sujaan tai tupakoitaan, koskapa hänkin touhuissaan
ryntäsi vääpelin rinnalle ja puuskubti hengästyksissään:

- Ne juuttaan kanaliat on saatava kiinni, siinä ei

auta mikään. I(unhan tapaisin vain oikean miehen.
Teltalle vartioon jätetyt miehet saivat odottaa run-

saan tunnin, ennenkuin takaa-.aiaiat palasivat matkal-
taan. Parhaan käsityksen heidän matkansa onnistumi-
sesta saanee vääpelin ja Nylundin juttelusta, jonka
r,ääpeli aloitti hyvin opettavaan sävyyn:

- Minähän olen aina sanonut teille, pojat, että
epärehellisyydellä ja rosvouksella ei pitkälle potkita.
Naitte juuri kouraantuntuvan havaintoesimerkin. Mies
tulee, ties mistä, ja tiirikoi teidän rahanne - ne ovat
kylläkin tässä - 

ja lähtee sitten karkuun setelitukku
huolimattomasti taskussaan. Mutta miten hänen käy?
Hän joutuu ennen aikojaan onnettomuuteen. En tiedä
minkälainen olotila se on, mutta sen voin I'akuuttaa,
ettei se ainakaan tällaisen syyn takia sovi kenenkään
teidän ruumiinrakenteellenne. Niin. muuta sitten ei

tällä kertaa. Pistetäänpä töpinäksi sitten taas, Poiat!
Töpinäksi pistäminen tarkoitti nyt käymistä herne-

keiton kimppuun, koskapa vääpeli omassa Persoonas-
saan kauhoi sitä aimo pakillisen itselleen. Mutta vää-

pelin tyytyväisyyteen ei yhtynyt Nylund. Hänen naa-

mansa oli lievimmin sanoen hapan ja hänen vuoda-
tuksensa takaa-ajomatkalta palattua r'ähintäin katkera:

- Juuttaan kanaljat, mahometit . . . Ei niillä ollut
flanellihousujen eikä villapaitojen puutetta, ei. Mutta
tupakkaa, tupakkaa ne himoitsivat, ja sitä varten ne

tietysti tulivätkin, kun tiesivät. minulla sitä hiukan
olevan. Ja juuri sen ruipelon, joka kähvelsi 'tupak-



kani, pitikin päästä häipymään. Maailmassa ei ole oi-
keutta. ei sitten nimeksikään.

Oikeutta sai Nylundkin sentään osakseen. Pojat
panivat keskuudessaan,toimeen vapaaehtoisen tupak-
kaverotuksen, jonka tuloksena Nylund sai vahinkonsa
ja hyväntuulensa takaisin. Sitä kuvasi parhaiten hänen
anteeksiantavainen mietteensä, kun hän kannon ne-
nässä istuen ja tupakkaansa sytytellen ptrheli:

- Saivatpahan kerrankin, kanaljat, maistaa hyvää
tupakkaa. Vaikka eipähän siitä pitkää iloa, kun pilli
on käryytetty, jaa vain haikea mieliteko jäljelle.

KOHTALO

Elettiin Talvisodan loppuvaiheita Äyräpäässä. Sil-
loin saatiin nähdä, että jokaisella on oma kohtalonsa.
Yksikössä palveli eräs sotamies, joka tunnettiin siitä,
että häntä ei hyökkäyksen tai kovemman taistelun sat-
tuessa löydetty mistään, ennenkuin tilanne oli onnel-
lisesti ohi. Eräänä yönä vihollisen jälleen hyökätessä
kaikki menivät asemiin ja vain tämä mies jäi kor-
suun. Kun sitten palattiin korsulle ilman tappioita,
todettiin korsuun jäännyt mies kuolleeksi. Korsun
lämmittyä oli seinästä irtautunut iso kivi ja pudonnut
suoraan miehen päähän.

Velkko Sovololnen

Arka
m ies

Postijuna oli v. 1943 menossa pohjoisesta päin
Helsinkiin. Vahvasti ärränvoittoinen puheensorina
täytti vaunun. Nousin junaan Ähtärin asemalta, nos-
tin reppuni telineelle ja asetuin taloksi. Lomani oli
loppunut, ja pitkä matka Aunukseen oli edessäni.
Lähimmät naapurit vilkaisivat pikipäin tulokkaaseen

fa jatkoivat juttujaan. Sain sopivan paikan vastapäätä
juronnäköistä sotamiestä, joka piippuaan imeskellen
körötti penkillään. Sattuvien kompien naurattaessa
meitä muita ei hymynvärekään ilmestynyt hänen kas-
voilleen, vain silmien iloinen tuike ja kulmilla ole-
vat naurunrypyt kielivät herkästä huumorintajusta.

Vaihdoimme Haapamäellä "Äänislinnan pikaju-
naan". Tuttuja kun nyt oltiin, kävimme samaan penk-
kiin ja teimme olomme mukavaksi, sillä matka perille
veisi vielä vuorokauden.

Jo Jyväskylässä olivat kaikki samassa penkkivälissä
olevat jollakin tavalla tuttuja keskenään: nimet, koti-
paikat, yksiköt ja muut sellaiset tiedettiin. Kaupun-
gista työntyi vaunuun lisäksi useita vilkkaita Keski-
Suomen poikia, ja matkan edistyessä äänten sorina
kasvoi. Juttu luisti solkenaan, ja kaskujen varastot
tuntuivat ehtymättömiltä. Niiden mehua omalla taval-
laan lisäsivät monestakin repusta esiinkaivetut "vir-
voitusjuomapullot", joita muutamat olivat ostelleet
laillistetuista Seinäjoen tai Jyväskylän liikkeistä tai
eri asemilla olevilta jälleenmyyjiltä.

Åinoa tuppisuu koko seurassa oli Nikula, tuo vie-
ressäni köröttävä mies. Muuan jyväskyläläinen halusi
vetää hänetkin mukaan ja tokaisi:

- Etkös soa suutas auki, vai lakkasko moalla kie-
Ies laklattamasta, ku riitelit eukkos kanssa ja kal-
kattelit pennuilles ?

Nikula vilkaisi miestä alta tuuheiden kulmiensa,
otti verkkaisin liikkein piipun suustaan, latasi sen ja
alkoi savuntuprujen lomasta:

- Eei mulloo akkaa eikä mukuloota. Olimma ker-
rasti muhinoos erään Vienon kans. Soli sellaane turski
ja muutonki komjannäkööne ja hääräs meirä krannis
karjakkoona. Äiree tykkäs siitä kyllä eneet kum mä,
mut ku hän käski ja mä oon kuulijaane poika, nii
mä myönnyyn. Äiree ku tahtoo siitä Vienosta, siitä
karjakosta, minijää ittellensä ja meiltä mukuloota lul-
lattavaksensa. - l(6114n äiree sitten käski mun men-
nä sinne krannihi ja viefi meirä nutipää hieho sinne
fölissän. Se hieho ku sairastu ikävästä krannin suuree
sonnihi. Siihe, jolloo oli se rengas turvasnansa. Kran-
ni emäntä käski mun mennä sen hiehon kans sinne
navetan puolelle ja sanoo notta:

- Vieno on siellä sikalas ja sonnit navetas.
Vieno istuu siellä sikalan käytäväs, pallilla, kuu-

kaure vanaha uroosnassu vahavooren reisiiensä välis.
Eikä se nassu eres päässy karkuhu, nii soli tiukas,
vaikka kuinka potkii ja poras lujaa. Pois kaivoo,
se Vieno, siltä pokkuuselta nassulta sen miehuuren
merkit, vaikka se huuti vallan jumalattoman lujaa:
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Jolkovöen Söötiön
vuosikirjo

1963-1964
ilmestynyt joulukuussa 1963.

Tätä samoin kuin aikaisempia Jalkaväen
vuosikirjoja (t96r ja, 1962-1963) on saa-

tavissa seuraavasti:

1. Varuskunnissa olevat Jalkaväen Säätiön

asiamiehet myyvät kirjaa hintaan 6 mk kap-

paleelta. Edellämainittujen aikaisempien
vuosikirjojen hinta on nyt 3 mk kappale.

2. Kirjaa voi, ellei asiamiehiin saa yhteyttä,
tilata suoraan Jalkaväen Säätiöltä maksamalla

6 mk postisiirtotilille 6582. T'ållöin on tilil-
lepano- tai tilisiirtokortin kuponkiin selvästi

merkittävä tilaajan nimi ja osoite sekä kään-
töpuolelle asia, mitä vuosikirjaa maksusuo-

ritus koskee. Tilattu ja maksettu vuosikirja
(-kirjat) lähetetään postitse muutaman päi-
vän kuluessa.



- Iiii... iiiii... aaiii ... älkää ... än... rtr...
teköö kipijää. . .

Mun teki aivan häjyä, nii pahalla ja surkijalla
äänellä se nassu kili juu. Ja, vooi, kulukaa, soli i<-r

kahareksas perätyysten siitä pahanueesta.
Sitten Vieno kipristi silimijänsä ja supaji:

- Tuuk sä ehtoolla, mull olis asiaa?
Mä vahtasin toisella silimälläni sitä salavuuveistä,

säikährin vallan kamalasti sekä sieppasin meirän hie-
hon kriimunvarresta lujasti kii ia lipitin vähä vinkiää
kotiini.

Niire viattomaan urosnassujen kohtalo om ntua ain.t
hin'ittäny enkä mä tyttöin muhinoihi aio enää yrittää.

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

USKOMATONTA, MUTTA TOTTA

Joukko-osastomme oli talvella 1942 tuotu Kannak-
selta Kotkaan, jossa odoteltiin hyökkäystä Suursaa-
reen. Silloin meni kolme kaverusta, kersantti Suvi,
alikersantti Kesä ja alikersantti Syksy Kotkassa Pova-
rin luokse, kun ei ollut muutakaan tekemistä.

Povari en,nusti kersantti Suvelle: edessä vaikea
matka, mutta kaikki menee hyvin, saatte jotain huo-
miota osaksenne ja olette tyytl'väinen matkaan.

Alikersantti Kesälle povari ennusti:

- Lähdette matkalle, mutta palaatte takaisin ja
joudutte sairaalaan, ei kuitenkaan mitään vakavaa.

Alikersantti Syksylle hän ennusti:

- Edessä pitkä ja rasittava matka, josta ette palaa
terr.eenä ja teillä on muutenkin huonoin osa, tuskin
tulette näkemään edessä olevan matkan päättymistä.

Ennustus kävi toteen seuraavasti: Kersantti Suvi
lähti hyökkäykseen Suursaareen, palasi täysin vahin-
goittumattomana takaisin Kotllaan ja sai kunniamer-
kin. Ålikersantti Kesän ennustus kävi toteen siten,
että hän oli Kotkassa saanut sukupuolitaudin ja jou-
tui palaamaan takaisin sekä sairaalaan. Ålikersantti
Syksyn kohdalta ennustus toteutui siten, että hänen
oltuaan hyökkäyksessä Suursaaressa mukana ja saaren
oltua miltei vallattu sotilaita meni rannassa olevalle
kasinolle, mukana myös alikersantti Syksy. Siellä he
löysivät biljardipöydän ja alkoivat pelata. Yksi pal-
Ioista putosi lattialle ja rijdhti, jolloin kolme soti-
lasta haavoittui, alikersantti Syksy vaikeimmin. Hän
kuoli myöhemmin Kotkan sairaalassa haavoihinsa.

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

EHDOLLISTA PUTKAA

Yhteysesikunta Roissa Rovaniemellä oli Jatkoso.
dan aikana eversti §Tillamolla alaisenaan alikersantti
Pelkonen, esimiehelleen mieleinen koiranleuka. Ker-
ran antoi Villamo hänelle putkamääräyksenr:

- Riittääkö 7 vuorokautta vai pitääkö olla t 4 ?

johon Pelkonen:

- Herra eversti, t4 ja matkat päälle - Tämän joh-
dosta §flillamo:

- No, 21 ja matkat päälle, tänään kello 18 pää-
vartiossa alkaa.

Illalla Pelkonen tiedusteli adjutantilta, miksei häntä
jo haeta putkaan. Tähän saatiin eversti lJ(/illamolta
vastaus:

- Ei mitään putkaa, huomenna kello 8 esikuntaan
vaan I

32

Konsikuvo:
Portio nuotiollo

NUMERO l:n KlRrOlTUl( SEf

Olavi M. Venercia:
KARHU}IÅKEÄ VÅLTÅÅ}TASSA

K. K. Korhonen:
TULIKÅSTEE\I }IL'STÅTOELLÅ

KENR IA-]L'RI \IILO SARIO KLOLLUT ,,,,,,,,

Heimo Ola.i Lampi:
ILIIATOIIIINTA: EI I{,{INITT^VAA ..... .

Unto lrlietrinen:
KÅSKI }fOSKOVÅÅN

Yrjö Ojanen:
PATTERI TULITTAA SUIUI{ÅSSA

Paavo Niemi:
KÄSIRYSYÄ RUHTINÅANMÅEN LIEPEILLÄ .

Gunnar Moberg:
"TAKÅOVESTÅHÅN KUOKKAVIERAHAT
llENÖÖ.. .' II osa . ..

V. M. Ruusumaa:
.'PISTETÄÄNPÄ TÖPINÅKSI ... "

Veikko Savolainen:
ÅRKA IUIES

Kirjoittojot vostoovot 6ittömi*öön
mieliPitcistö

l0

'l 
5

16

22

il



K/ALEVAo @ YUODESTA

1874
18.74-t964

on KALEVA voikultqnul mqqmme ilsenöisen lolouselömön

hyvöksi edistömöllö puhloosli konsollisello pohjollo olevqo

koiimoislq henkivokuutusloiminloq. Seisomme tönökin pöi-

vönö vonkollo konsollisello jo toloudellisesli lujollo peruslollo

jo kotseemme suuntquluvot eleenpöin - konsomme jo

vokuuleltujemme hyvinvoinnin kohotlomiseksi.

I,}

i

I

f-

I

I

Tuukko Mökelci, mo-
ninkertoinen Suomen
mestori Skeet-ommun-
nosso, sonoo nciin:
"Vihtqvuoren houli-
konpotruunoillo olen
sqovuttonut porhoot
lulokseni sekci kilpo-
rodoillo ettö metsös-
tyksessö. VIHTAVUO-
Rl on todello lootupoi-
ruuno, jollo kiekko
scirkyy jo riisto koo-
tuu."

2. siio
l. ,,
2. ),
1. ,,
t. ,,
1. t,
1. ,,

2. sijo
7. rt

VIHTAYUOREN
hou I i kon potru unoi I lo mestorisoovutuksi i n

Tuukko Mökelön tulokset josijoitukset.
Skeet-ommunnon

SM.KILPAILUISSA
1957 89 kiekkoo
1958 93 ,,
1959 90 ,,
1960 97 ,, (SE)
1961 91 ,,
1962 147 ,,
1963 141 ,,

PM-KILPAILUISSA
1961 l4l kiekkoo
1963 t4l ,,

EM.KILPAILU!SSA
1961 139 kiekkoo 9. siio
1963 136 ,, 9. ,,

MM-KILPAILUISSA
1961 192 kiekkoo 13. siio
1962 195 ,, (SE) ll. ,,ffiw
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ROSMARIN ASTIASTO
Kouniit ostiot ovot jokoisen kodin kounistus. Ne lisöävöt
viihtyisyyttci, kertovot perheen hyvöstö mousto.
Arobion ROSMARIN ostiot ovot suurikuvioisio, lömpimön-
scivyisici esineitö. Kouniito orkipöydössö, ihoiltovon tyylik-
köitö juhlo-oteriollo. Kuvioinnin vöri ruskeo. Volmistetoon
myös sinisellö kuviollo, ANEMONE.

N uutojörven uutuuslosi
fukevo orkilosi, jonko erikoisuuteno on ohennettu reuno.

Volmistetoon sekö kirkkoono ettd vörillisenö. Koot 18 cl

12 cl jo 4 cl.

lrtonumero 80 penniö
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