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Hfu on i7-arotias agrologi. Hänellä on aaimo ja 4-tttrotiaat

kakosgril Kairu ja Maija. Hän exii edullista tilaistutta os-

la aksce n kiil te lr a r to n.

Hän on aina maksuvalmis
Sunnuntaipäivän sanomalehdestä voi lövtyä edullinen

ostotilaisuus. Hän on tyytyväinen, sillä hänellä on Yh-

dyspankin käyttötili. Hän voi lvödä kaupat lukkoon

välittömästi ja maksaa talletusshekillä, joten hän on riip-
pumaton käteisestä tahasta ja pankin aukioloaioista.

Kiiyttötili on talletustili

- iolle rahat ovat aina käteisenä kä)tössänne ja kas-

vavat silti korkoa 4,5 % kuukauden alimman
saldon mukaan,

- jolta voitte nostaa vapaasti kuukaudessa 3000 mk,

- iolta voitte ohjata pankkisiirtomääräyksiäf a jopa ku-
luitta silloin, kun vastaanottajallakin on pankkitili,

- ionka käyttämiscstä maksupalvelutilinä voitte sopia.

YAKTOVAAKOf A

Vokiovookomme on vorusleltu koksoisheiluri-, voloosteikko-
loi srirtopoinokoneistoin. Nömä sijoileloon vqihloehtoisino
vokiomilto srin vookosiiloihin (pöytö- toi lolliomollit, viime-
mornitut myös upoletluino toi pyörösoviluksino). Punnilus-
kyky'1 5-5000 kg, siltokool 500x500-1500x2500 mm.

1ATIDEN YAAI(A
LAHTT - PU H. (918) 25 131

Sotilos ymmörtöö peltirosion edut:
helppo kuljettoo, kestöö kovotkin kol-
hoisut, sisöltöö voin hyviö tuotteito. . .

Peltirosio on todello mqinio osio.

*i§TTYHDYSPANKKI
meidan tfth pankki
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.l U L K Al S lJ A : Solomuislo-yhCistys r.y.
TOIMITUSNEUVOSTO: PJfee.tchlcjo K. L. Oesch, kenroqliluulnqnili evp; S.Sundmqn, konlro.omirooli evp.

G. A':;-:sso^, eve.sli e!p; V. Nihlild, eversti evp.
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Toimitussi:lee'i E. KJ!ss03.i, ei'e.sli evp.
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Loimolon rintomollo Kolloon toistelu,
mooslosso oli Jotkosodon oikono elömö
jölleen olkonut pienessö uudistolosso

KAUKO TUKIAINEN

rkollln
SYYSKUUN 4. PÄIVÄNÄ 1944 noin kello 4 kilah-
taa puhelin soimaan korsussa Loimolan itäpuolella.
Hapuilen pimeässä kuulotorven käteeni .ja sytytän
toisella kädelläni taskulampun sekä vastaan yksikköm-
me tunnuksen:

- Puomi 1.

- Yhteiskuuntelu. Ottakaa vastaan puhelinsanoma.

- Ykkönen valmis. . . kakkonen valmis . . .

- Ykkönen toistaa.

- Toistan.
Kun olen laskenut kuulotorven kädestäni, korsussa

syntyy täysi hiljaisuus, vaikka jokainen on valveilla
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herättyään puhelinsanoman toistoon. Edessämme on
kaksi puhelinsanoman lausetta: "Vihollisuudet lopete-
taan tänä aamuna kello 7. Sen jälkeen ei saa esiintyä
etulinjassa eikä muualla enää minkäänlaista ammun-
taa." Äänettömyyden katkaisee vihdoin Kollaan vanha
soturi Talvisodan päiviltä, luutnantti Murto, korostaen
jokaista sanaansa:

- Pojat, sota on loppunut! - Hän kokee rauhan
tulon jo toisen kerran täällä Loimolan itäpuolella.

Sanonra rauhasta on nyt toimitettava heti jokaiseen
korsuun ja jokaiselle miehelle. Tulenjohtopaikalle ja
toimitusjaokseen tieto menee puhelimitse. Minä saan

tehtäväkseni viedä tulipatterin jaoksille sanoman si-
sällön suullisesti. Ulkona on vielä melkein pimeää.
Huudan tietoni ohimennen tykkien luona olevalle var-
tiomiehelle ja kompasteien kiireisesti polkua pitkin
oikean jaoksen korsun ovelle ia sisälle:

- Herätys, tykkijullit. Nouskaa äkkiä ylös, sillä
toiset jo valmistautuvat ottamaan vastaan rauhan
tuloa, joka tapahtuu tänä aamuna kello 7.

Pimeässä korsussa syntyy hälinää ja liikettä. Åluksi
sadatellaan herättäjää, mutta vähitellen alkaa jokainen

.,s

Korvikenuotio on oselevon tultuo viriteity
toisteluhoudon reunolle Loimolosso

Aselevon tultuo ovot pojot Loimolosso nous'
seet korsun kotolle nouttimoon ourinkoisesto
syyspä ivö stö

uskoa, että tuo kaikki on sittenkin totta. Monen vuo-
den odotus on nyt muuttunut todeksi, eikä kukaan
enää nuku, vaikka kello on vasta vähän yli neljän
aamulla.

Yähitellen valkenee sateisenharmaa, usvainen syys-
kuun päivä. Jostakin kaukaa sivustalta kuuluu laukauk-
sia. Kellon viisarit kiertävät tuskastuttavan hitaasti . ..

Nyt on puoli seitsemän. Jälleen joku laukaus.
Vielä viisitoista minuuttia... viisi... yksi minuut-

ti... Nyt on kello seitsemän. Rauha on tullut!
Mutta mitä ihmettä ! Kuka vielä ampuu ? Kello on

jo puoli kahdeksan. Eikö puhelinsanoma ollutkaan
totta? Kyselyjä eteen, kyselyjä taakse. Puhelinsanoma
on totta. Etuliniassa ei saa ampua !

Lähden tulipatterista. hämärissä tulenjohtopaikkaa
kohden. Sen tukikohta si,jaitsee Suo järven rautatien
eteläpuolella aukean suon metsäsaarekkeessa. Kuulen
hajanaisia laukauksia. Ylitän aukean suokohdan pit-
kospuita myöten juosten. Onneksi on yhä sumua. Sel-
keällä säällä olisi tämän kohdan ylitys melkein "hen-
genvaarallinen. "

Kun saavun tukikohtaan, en tapaa rauhasta iloitsevia
kasvoja, r.aan jokainen näyttää hirveän pettyneeltä.
Tukikohdassa on taistelunomainen miehitys. Kaukaa
oikealta kuuluu laukauksia. Tällä kohtaa on kuitenkin
tävsin hiljaista.

Päir'ä kuluu puoleen. Huhuna kuulemme, että jossa-
kin vasemmalla lohkolla meikäläiset olisivat valkoisen
lipun kohotettuaan saaneet neuvotteluyhteyden, jol-
loio vihollisen puolelta olisi ilmoitettu, ettei heille
ole tullur mitään tietoa rauhasta ja tulen lopettami-
sesta. Kuitenkin olisi sovittu olla ampumatta tämän
vuorokauden .rikrna, mutta ellei seuraavaan aamuun
mennessä heille rule omalta taholtaan rauhansanomaa,
he iatkavrr so:.rtoimi,r.

I'{eille oli sensiiun tullut täydentävä ilmoitus, ettei
missään t.tp.luksess.r s.lanut vasiata tuleen. Åinoastaan

siinä tapauksess3. er!ä r'ihollinen tyf.\!lä asemiin, on

lupa aÅpua. Täällä on kuitenkin hiljaista .puolin ja
toisin. Nain kului svyskuun 4. päivä odotuksen mer-

keissä iltaan. joka r'ähitellen hämärtyy ja pimenee'

Osa miehistämme on jo käynyt levolle, kun yhtäk-
kiä noin kello ll kuuluu vihollispatterin lähtölaukaus-
ten kumea sar1a. Melkein samassa kohisevat jo kranaa-

tir ylitsemme ja kuulemme niiden iskevän jonnekin
kauäs Loimolan kylään. Sota ei ole siis loppunut. Äs-
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ken nukahtaneet kavahtavat hereille. Vartiossa olevat
miehet tuijottavat pesäkkeistään sysimustaan yöhön.
Mutta enempää ei enää kuulu. Nuo kranaatit jäär'ät
viimeisiksi tässä sodassa Loimolan iintamalla.
Aamulla 5.9. on huutoa taisteluhaudoissa molem-

min puolin. Lakit lentelevät ilmaan ja kaikkialla hy-
pitään ylös kuopista. On elämys kokea kerran tuol-
laineo tapahtuma. Tuntuu merkilliseltä, että nyt voi-
daan liikkua täysin toistensa näkyvissä. Minkälaista
mahtaisi olla entisen vastustajan puolella? Niin, me-
hän emme ole enää vihollisia. Kyllä kai voisi pistäy-
tyä tuollakin ! Aloitteen lähestymisestä tekevät naapu-
rit tullen piikkilankaesteillemme miinakentän laitaan.

Niin a-lkaa keskustelu luistaa merkkikieltä käyt-
täen ja vähitellen löytyy toistensa kieltä ymmärtäviä.
Naapurimme kertovat ihmetelleensä, miksi me olimme
edellisen päivän niin hiljaa. He jopa odottivat hyök-
käystämme, koska emme antaneet tävanomaista pikku
pauketta millään suunnalla. Rauhan alkamishe[keksi
heille oli ilmoitettu syyskuun i. päivä kello 7. Sen he
olivat saaneet tietää iltayöstä.

Pari-kolme vuorokautta kestää rauhanhumua. Sitten
tulee ankara määräys: Kaikenlainen veljeily ja kanssa-
käynti lopetettava entisen vihollisen kanssa! Samalla

Suomoloisten oseleponeuvotteliiot volkoisinc
lippuineen menosso viilimoostoon neuvotlelu-
poikolle Loimolosso 5.9.1944. Kolmonteno io-
nosso JR 56,n komenioio, eversti M. A. Aornio

saadaan käsky jatkaa varustustöitä. Mieliala laskee.
Mitä hurjimmat huhut alkavat kiertää miesten keskuu-
dessa. Kerrotaan, että jokin sotilasjuntta olisi ottanut
vallan käsiinsä ja pian jatketaan sotaa entiseen tapaan.
Monenlaiset muut arvelut ja huhut kiertävät, ja päi-
vät kuluvat.

Kaksi viikkoa on eletty. Eräänä iltana tulee seuraa-

vanlainen puhelinsanoma: Patteri on huomisaamuna
kello 8 maäntiellä tulipatterin kohdalla marssivalmii'
na. Kaiken, minkä voi mukanaan kuliettaa, saa ot-
taa mukaan, mutta muu on iätettävä ehjänä paikoil'
leen. Mitään ei saa rikkoa.

Niin jää Loimola taakse. Ensimmäisen päivämarssin
jälkeen pystytämme teltan yöpyäksemme ja teemme
valtavan nuotion, jonka ääressä Iämmittelemme ja
keittelemme korviketta. Takanamme ehkä puolenkym-
menen kilometrin päässä kohoaa myös savu. Siellä
keittelevät sajua itäiset naapurimme.

Aamulla taipaleemme jatkuu jälleen. Ohitamme

SA-ktu
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autioksi jääneitä kyliä. Sinne jää Muuanto, Jalovaara
ja monet kauniit karjalaiskylät alakuloisen syksyn sy-
leilyyn. Jossakin Soanlahden pohjoispuolella kor-
kealla mäellä osuu katseemme tien vierelle pystytet-
tyyn tauluun ja sen sanoihin: Matkamies, katso va-
semmalle! - Jokainen meistä pysähtyy hetkeksi ja an-
taa katseen viivähtää Jänisjärven saarissa, niemissä ja
järven pinnassa, ionka syksyn aurinko saa välkehti-
mään. Äänettöminä lähdemme sitten eteenpäin. Sinne
jää taaksemme kappale kauneinta Kar,ialaa.

Saavutaan Värtsilään. Joukkoja tulvii teillä. Patal-
joonat, patteristot jatkalat marssiaan ja pian koko
7. divisioona ohittaa rajalinjan. Tuollr vasemmalla on
Rillineinsuo, jonka lähes kolme vuotta sitten ylitimme.
Tuolla Ellilänmäki, tuolla Kauril.r. Juuri tästä poikke-
simme silloin maantieltä metsään. Nyt on renges ullr-
messa. Joitakin viikkoja vielä odotustr teltoissa aluccl-
la Tohmajän,i-Kitee-Rääkkylä-Pyhäselkä. Joku-
nen omavaltainen puntisreissu Joensuuhun. Tansseja
haitarin ja mandoliinin soidessa. Taloista ostettul m;ri-
toa, voita ;a leipää, ja nälkäkin alkaa jäädä r'hä kau-
kaisemmaksi muistoksi. Niin kuluvat viikot, kunnes
tulee kuormaus junaan, joka lähtee puhisten 1a kipi-
nöiden kolkuttelemaan marraskuiseen yöhön. Se on
viisi vuotta varrottu siviilijuna.

Kotikylä lähestyy. Juna hiljentää jo vauhtiaan, ja
mahdollisimman moni koettaa tunkeutua vaununsil-
lalle, r'aikka lumiräntä piiskaakin vasten kasvoja. Siel-
lä on vastassa sotilassoittokunta, joka on jo puolisen
tuntia odottanut tuloamme. Samalla hetkellä kun jarrut
lakkaavat kirahtelemasta vaunun pyörissä, heilahtaa
kapellimestarin käsi, ja Sotilaspoika-marssin sär,el ka-
jahtaa vastaamme. Mikä lämmittär,ä vastaanotto ! Ke-
nenkään käskemättä rintamasotilas ryhdistäytyy par-
haimpaan asentoonsa r.iimeisen kerran.
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Ukko Pekko jo rouvo Svinhufvud tervehdyskäynnillö Toovetin so-
tilosleirillö 17.7.19Å'l

Sotapoikien
tuokioita 'J4

OLTIIN ja elettiin "leveästi" Taavetin parakkikasar-
mialueella kesällä 1941. Porukka helsinkiiäisiä resen,i-
Iäisiä oli vuorollaan majoittunut sinne muutamiksi päi-
viksi "lähtövalmiusparakkeihin" ennen rintamille iäh-
töään. Tiesimme jo tullessamme, ettei olomme Taar.e-
tin "motissa" venyisi monenkaan päivän rupeamaksi ja
että tämä olisi meille viimeinen kotirintamietappi tuli-
linjoille matkatessamme. Mutta mitäpä sotapojäi noista
tulevista suremaan, kaikki tapahtumat tulevat aika-
naan sellaisina kuin tulevat, niin rintamalle lähdötkin.
Siellä ovat taas omat murheensa kullakin . . .

Kukapa meistä silloisista Taavetin "motissa" oli-
joista olisi osannut kuvitellakaan näker'änsä ennen rin-
tamille lähtöään itse Ukko Pekan, presidentti Svin-
hufvudin puolisoineen "mottilaisten" rantajuhlassa
eriand. heloittavankuumana heinäkuun päir'änä Vain
ani han,a meistä oli koskaan nähnyt Ukko Pekkaa
"elär'änä", ja nyt hän istui puolisonsa kanssa joukos-
samme, kuin olisi ollut yksi meistä. Tosin elämän

YEIKKO HALITIE
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Kopteeni Solovuori
hoostottelee presi-
denttiä

säälimätön halla oli jo iskenyt hänenkin ennen
niin jämerään olemukseensa, mutta virkeänä ja
kiinnostuneena hän jaksoi seurata " jermujen" oh-
jelman suorituksia, uintinäytöstä, käärmevoimiste-
lua, taikatemppuja ja muuta. Silloisessa Taavetin
porukassa oli vaikka minkä alan taiteiliioita; oli-
han siellä musiikki-Similä, taika-Nurmi ja sirkus-

Jurvala, ja ketä kaikkia heitä lie ollutkaan. Kä-
destä pitäen Ukko Pekkr kiitti ohjelman suoritta-
iia, ja varsinkin kookas sirkus-Jurvala tuntui olevan
hänen erikoisessa suosiossaan käärmemäisen notkeine
voimistelutemppuineen. Rouva Svinhufvudia näyttivät
taas huvittavan,taika-Nurmen rahatemput. Taikuri
kehoitti rouva Svinhufvudia heittämään kädessään ole-
van kolikon tyhjään pakkiin, joka oli taikurin kädessä.

- Mutta eihän minulla ole kädessäni mitään kolikkoa,
naureskeli rouva Svinhufvud. Hän heitti kuitenkin
"tyhjää", ja eikös vain pakissa kolahtanutkin... Tai-
kurin näyttäessä pakkia se oli kaikeksi ihmeeksi puo-
lillaan tasavallan oikeita kolikoita.

- Te lähdette nyt miesten töihin ! Isänmaan katse
on luotu Teihin, miehet! Elähdyttäköön Teitä isän-
maanrakkaus ja vapaus ! lausui Ukko Pekka.

Tämä oli vetoavaa puhetta ja voimakasta evästys,tä
rintamalle lähtijöille kokeneelta "maan isältä." Päivän
kallistuessa iltaan olimmekin jo matkalla. . . miesten
töihin. Sinne jonnekin ! Mutta mihin päin . . . i Ei
vielä aavistustakaan !

IR 47 olla lekot.teli lähtövalmiusasemissa vihdoin
elokuulla siellä jossakin Nuijamaan varjoisissa met-
sissä. Odoteltiin lähtökäskyä "eteen."

Täällä olivat maalliset ajatuksetkin lähempänä si-
sintä kuin koskaan ja missään. Mutta eivät sotapojat
.täälläkään huoliaan ja murhei,taan toisten kannetta-
viksi sälyttäneet. Tulee mitä tulee omalle kohdalleen

- päivä kerrallaan. Huomisella ovat omat murheensa,
eikä huomista vielä ollut tullutkaan ?

- Hei! Katsokaas! Vasikka toljottaa ,tuolla aukeal-
Ia! Siinä olisi lihaa, jos 

-?Tuskin oli eräs kaveri ehtinyt lausua toiveensa jul-
ki, kun jo pari ukkoa juosta viipotti kohti vasikkaa.
Elukka "haistoi" uhkaavan va t^n ja säntäsi häntä
soiossa turvallisemmille laitumille viidenkymmenen
metrin piiähän "hyökkääjistä."

- Ensimmäisen erän voitti vasikka, irveili joku
miehistä, jotka kaikki seurasivat kiinniottojuoksua.
Siitä olikin kehkeytymässä iloinen välipala painosta-
van arjen lomaan.

2A

Vasikkahyökkäykseen lähteneet kaverit eivät ryhty-
neet toistamiseen rynnäkköön, vaan muuttivat taktiik-
kansa sissimäiseksi. Kumpikin lähestyi nyt eri tahoilta
otusta matalana kuin vihollispesäkkeen tuhoojat. Pian
he saivat kuin saivatkin vasikan "tuhottua." Oli onni,
että toinen tuhoojista oli helsinkiläinen lihakauppias,
joka osasi käsitellä elukkaa oikein ottein. Pian roik-
kui vasikka puun oksalla lihakauppias-jermun käsitel-
tävänä. Lähitalon saunapadassa lihat keitettiin, suolaa-
kin löytyi talosta. Vihollinen yritti kuitenkin heitti-
mensä "nakuilla" häirltä rituaaliamme. Lihapata oli
kannettava piilopaikkaan metsikön kätköön.

- Ah!! Juuri teurastettua lihaa! Kuin muinaisajan
juhlissa! Teurastettua vasikkaa, olisipa viiniäkin! Mut-
ta vesikin oli nyt viinin veroista.

- Täällä se vasikka nyt uinuu - ja täällä se on
paremmassa turvassa kuin kuolemassa tuolla jossakin
vihollisen luodin kaatamana, huokasi muuan joukosta
ja taputti hellästi masuaan.

- Missäs turvassa se vatsassasi on, häh? virnisteli
toinen sanavalmis jermu. Muutaman tunnin kuluttua
ei mokomassa sulatuspätsissä ole koko vasikasta, jäl-
keäkään.

Murheet eivät jermujen mieltä painaneet. Päivä oli
painumassa iltaan. Tämä päivä oli vielä elämää! Huo-
misesta ei oliut vielä huoltal

Ukko Pekko kiertoköynnillä Toovetin leiri-
olueello ioukko-ososton upseerien oposto-
mono

lll IJR 47,n komentoio, roisumestori C. G.
Gripenberg etuliniosso Nuiiomoollo 30.7.
'I 941
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JR 47 Nuilomoollo viihdytyskierrueen näytöksessä

Vihollinen oli jostain saanu.t vihiä olinpaikastamme,
koskapa se aina silloin tällöin syyti "nak-ujaan" air.an
"kotonurkillemme". Kypärä oli otettava vakituiseksi
kallonsuojaksi. Mutta erdd,nå päivänä tapahtui, mitä
o-limme pelänneet. . . Ilmassa ulelsi itkeasti. Nopeasti
siis kypärä päähän I Kaikilla muilla se olikin läden
ulottuvilla, mutta taistelulähetti Henriksonilta se oli
jäänyt telttaan. Nopeasti poika lähti kirmaisemaan
teltalle noutaakseen kypäränsä. Mutta - kuolema ehti
sinne yhtä aikaa - kranaatti ujelsi suoraan tel,ttaan ja

- nuoren taistelulähetin sota oJi päättynyt ikuisuu-
den portille.
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Oli tullut tieto, että niillä alueilla, jossa meidän
poppoommekin lepäili, epäiltiin vihollisen desantteja
hiippailevan suomalaisiin upseerinvormuihin pukeutu-
neina. Desanttipartiot lähetettiin heti liikkeelle.

Yön selkään jouduin minäkin partioimaan. Oli hil-
jaista, kuin kesäillan ehtoo jossakin salokylässä rau-
hanpäivinä. Etulinjoillakin oli räiske tauonnut muu-
tamiksi yön tunneiksi. Kesäyön hämy kietoi vaippaan-
sa metsät ja maat - Mutta yhtäkkiä tämä tunnelma
pirstoutui hajalle kuin saippuakupla. Eräs partiomie-
histämme havaitsi vasemmalta kinttupolkua pitkin
hiippailevan huoltotielle kaksi hahmoa. Konepistooli-
mies vetäisi varmistimen pois. Odotimme -. Annoim-
me hahmojen tulla lähemmäksi ja sitten. . .

- Seis ! Tunnussana I partionjoh,tajamme ärjäisi.
Konepistoolimies tähtäsi koko ajan hiippailijoita.

- Mitä pirua! Ettekö tunne pataljoonanne komen-
tajaa? tuli äkkiä yhtä tuikea vastaus.

- Trinnussana tai - ! uudisti partionjohtaja.
Olimme kaikki ampumavalmiina. Siinä taisi nyt ol-

lakin juuri niitä upseerin vormuihin puettuja desant-
tejal Puhuivat suomeakin, juuttaatl Tosin vain yhdellä
oli yllään suomalaisen ratsumestarin univormu, toinen
taas oli suomalaisen aliupseerin hyntteissä.

- Oravala - Oulu -! Tunnussanat vaihdettiin'
Hahmot tulivat aivan nenämme eteen.
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- On tämäkin, kun miehet eivät tunne oman pa-
taljoonansa komentajaa! Kauanko olette olleet Valli-
lan porukassa 7 tiukkasi ratsumestari partioltamme.

- fl6116 ratsumestari ! ehätti konepistoolimles en-

nen partioni ohtaiaa sanomaan. - Partionjohtajamme
on aivan hiljattain tullut eikä siis voinut tuntea teitä.
Minä kyllä nyt tunnen teidät, olettehan käynyt etu-
linfoillakin joka päivä. Himärässä en äsken erottanut

- Luuulimme teitä niiksi desanteiksi -
- No, oikeinhan te joka tapauksessa toimitie -

Jatkakaa !

- No, voi helvetti ! kiroili partionjohtajamme. -Vai meinattiin tässä teilata oman pataljoonamme ko-
mentaja !

- Joo ! Ratsumestari Gripenberg se oli. Muuten
looki mies - valisti konepistoolimies meitä kahta
"uunoa."

Yöllinen partioiminen päättyi osaltamme ennen päi-
vän koittoa. Toiset tulivat jatkamaan desanttien etsis-
kelyä. Ihanaa oli kömpiä ahtaaseen maakuoppaan ja
oikaista itsensä kaverin viereen havuvuoteelle. Kave-
rit kuorsasivat molemmin päin - Kuoppa tuoksui
nahalle, hielle, tupakalle ynnä muulle. Mutta turval-
lista kuitenkin oli. Ohohoijaa! Ramaisee! Niin tämä-
kin päivä meni taas merehen - Mitähän huomenissa ?

Monnerheim-ristin ritori, ylikersontti (myöh. vön-
rikki) Mikko Pöllä

SA-kna

VEIKKO SAVOLAINEN

PUUTTUI TULITUKEA
Kesällä 1941 Lunkulassa eräs pioneerijoukkue me-

netti kaatuneina useita miehiä ja loput tulivat lyö-
dyiksi hajalle niin, että pioneeri Harju jatkoi yksin
hyökkäystä. Kun tilanne vähän rauhoittui, sanoi Har-
ju kapteeni Pekanheimolle:

- Kyllä minä vielä olisin hyökännyt, jos lappa-
järveläiset olisivat antaneet vähän tulitukea (Lappa-
järveltä koottu komppania oli naapurina).
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PEIKÄS' KRAN AATTEIA

Talvisodassa Länsi-Kannaksella JR 14:n III pa-
taljoonan esikunnan tienristeykseen, jossa oli puomi-
vartiomies tiellä, tuli eräänä joulukuun yönä kuorma-
auto pyrkien eteenpäin räjähdysainelastissa. Autosta
työntyi ulos mies, joka kysyi hätäisesti vartiomieheltä
tämän aukaistessa puomia:

- Tuleeko tänne asti kranaatteja myös? - Vartio-
mies Kujanpää huomasi miehen pelon ja tokaisi lei-
killään:

- Oikke pahuksest' tuleki. Ja juur' tähä paikkel'.

- Mihin aikaan yöstä niitä tulee? hätäili mies.

- Kyl' se aik' ruppe koht' olema.

- Minne te silloin menette?

- Ja mä mene siks' aikka toho kirnukuoppa.
Mies hyppäsi autoon ja auto ajoi himmennetyin va-

loin viivana paikalta.
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lähdössä kuljettomoon koukoporiioto pitkölle tiedustelumotkolleen

OLI elokuun 23. päivtin llta 1944. Hämärsi jo hiukan.
Vain kuparinhohtoinen rusko horisontin rajalla kertoi
mailleen menneestä päir,ästä.

Suuri Heinkel-vesitaso teki kumeasti jymisten tai-
valta. Kaukana takanamme kiilteli Pälkjärven tumma
pinta, jolta juuri olimme kohonneet Ientoon. Paranto-
lan monikerroksiset valkoiset rakennukset näkyivät
viimeisinä ja vajosivat kerros kerrokselta metsän tum-
muvaan vehreyteen.

Makasin koneen keulan lasikuvussa tähystäjän, luut-
nanlti Laasosen vieressä seuraten allamme vilistäviä
maisemia, metsiä, pieniä peltoaukeita mökkeineen,
tieuria ja järvilampareita. Paikaltani oli erinomainen
näkyvyys. Lentokorkeutemme oli vain noin 300 metriä
ja harvahkoissa metsissä erottui jokainen puu, kivi ja
pensas selväpiirteisenä. Totesin, ettei ainakaan sillä
hetkellä ainoakaan ihmisolento olisi kyennyt välttä-
mään katsettani.

-Koneemme hämärän rungon tynnyrimäisessä onka-
lossa istui raskaitten pakkaustensa vierellä koveraan
seinään nojaillen seitsåmän 2./Er.P 4:n kaukopartio-
kumppaniani: vänrikki Pöllä, kersantti Piironen, ali-
kersanttit Rantala (radistimme), Haltsonen, Kakko-

S A-kcta
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Koukoportio voelsi pöämooleihinso yli
soiden io römeiden

nen ia Juhola sekä korpraali Leskinen. Minä, yliker-
santti ia vanjohtaja, olin saanut ring side-paikan jon-
kinlaisena kohteliaisuuden osoituksena.

Olimme menossa "kyläilemään" naapurin puolelle
muutamiksi viikoiksi suorittaaksemme "liikennetark-
kailua", kuten tapasimme sanoa.

- Pelkkä rutiinitehtä\,äl oli Pälkjän'en hovin ran-
nassa sanonut komppaniamme päällikkö, ma.iuri Into
Kuismanen. - Vapautatte pojat Muurmannin radalta
ja jatkatte sovittua tehtävää. Lykkyä tykö, pojar!

Kohden Karhumäkeä meita kiidätti nyt kuljetus-
kone kahden huumaavasti jyrisevän moottorinsa voi-
malla. Monella meistä oli tämän tapaisia retkiä kym-
menittäin takanaan. Paljon kehuttua, paljon parjattua
kaukopartiointia. Joskin tuntuvasti vaarattomampaa
kuin itselleni tuttu kesäsodan lähitiedustelu ja vihol-
listen takaa-ajo polkupyörillI tai sinnikkäiden vastus-
tajien asemien valtaukset.

Mutta mistä me kaukopartioiden soturit saimme ta-
runomaisen maineemrne ? Ehkä tähän oli syynä siviili-
mäinen vapautemme, mainio muonituksemme ja mat-
ka * loma vakiomme sekä yksikössämme arvoasteista
piittaamaton tuttavallisuutemme: "Tar.joatko, Into,
sitä paistivatia tänne . . . Lainaa Kuismanen minulle
ylihuomiseen asti." Eräs syistä oli varmasti se, että
suuri osa rintamamiehistä oli sellaisia, jotka eir'ät ha-
lunneet pieninä ryhminä irroittautua komppanian tai
muun yksikkönsä joskus hyvinkin kyseenalaisesta tur-
vallisuudesta.

Kuinka hyvänsä. Me kaikki olimme nuoria, r'oimak-
kaita ja erämaaelämään tottuneita miehiä, ja seikkai-

Erömoiden puroien vorret olivoi portioi
den virkisliiviö lepopoikkoio

lunhalu veti meitä retkillemme. Niin nyt,Karhumäkeä
kohti satojen kilometrien päähän majapaikastamme
eikä sata kilometriä sinne tai tänne merkinnytkään
mitäänl Kolmen viikon muona oli repuissamme ja
kahden er'äät käsipakkauksissa tervahuovan sisällä.
Kantamista alkumatkalla ehkä raskaanpuoleisesti.
Kuusikymmentä kiloa suunnilleen yhteensä. Mutta
kepeneehän se joka päir'ä puolitoista kiloa, ja kahden
viikon kuluttua sen kanssa voi hiukan hölkätäkin,
jos tiukka paikka tulee. Ojan yli sen tarakan kanssa ei
voinut hypätä, joskin sitä raavas mies siirteli päivässä
20-40 kilometriä tehtäf istä riippuen. Paidan vaihto
viikottain ei tietysti käynyt päinsä, ja parranajokin
sai odottaa ,joutilaampia päiviä.

Lentomestari Paasonen islui takanamme pukillaan,
ohjaimet varmoissa käsissään. Kumppanieni päiden
yli näkyir'ät konekivääriampujan, kersantti Simanaisen
jalat hänen valppaana vartioidessa aseensa takana tur-
vallisuuttamme. Jokainen meistä ,tiesi, kuinka helppo
saalis kömpelö kuljetuskoneemme olisi nopealle vi-
hollishävittäj dlle, ja me annoimme hengessämme eit-
tämättömän tunnustuksen koneen kolmelle miehelle
heidän ammattitaidostaan. Kolmikolla oli - tietä-
mämme mukaan -- satasen sotalentoa takanaan ja se

saavutus puhui selvää kieltä heidän taidostaan ja hy-
västä onnestaan.

Ohjaaja puhui iotakin leukrnsa alle kiinnitettyyn
mikrofoniin . . . Tähystäjä r'ieressäni vastasi silmät
karttaan liimautuneina.

- Linjat ovat pian allamme, karjui tähystäjä kor'
1,4xni. - Ilomantsi - 

ja kohta ylitämme Hattuvaa-
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- Tunnen paikat, vastasin. Tuolla on Möhkö ja
Ontrovaara. Ja Koitajoki.

Allamme sulautuivat maastoon yksityiskohdat illan
tummuuteen ja metsien väri vaihtui tervanmustaksi.

- Iitee heräsi! Laasonen viittasi alas.
Edessiimme olevalta harjulta ponnahteli jonossa

kiivaasti toisiaan ajaen kauniita, kultaisia palloja, ka-
vuten nopeasti korkeuksiin.

Miten kaunis näky, ajattelin, vaikka tiesin niihin
jokaiseen olevan kätkettynä tuhomme.

Tuossa räjähti yksi aivan edessämme. . . toineo si-
vulla... ja tu<illa... tuolla... Vain kirkas r'älähdys,
mustanharmaa savupilvi, joka nopeasti. Iaajeni ja haa-
leni pumpulipalloksi, jääden taaksemme.

Olin usein ajatellut, miltä mahtoi tuntua istua len-
tokoneessa kiivaan ilmatorjuatatulen keskellä? Ja mi-
tä mahtoivat ajatella miehet, jotka hajalle arlmurussa
lentokoneessaan syöksyir'ät kohti maata ja väistämä-
töntä loppua? Olin nähnyt monen leotokoneeo putoa-
van savuavana ja liekehtir'äoä peltikasana ja katsellut
vainajien muodottomiksi silpoutuneita tai palaneita
ruumiita. Ja tiesin, ettei kuoleman odotus viimeisinä
silmänräpäyksinä useinkaan ollut kivuton, joskin se

oli lyhytaikaineo...
Lentomestari Paasosen miehekkäillä kasvoilla ei il-

mekään värähtänyt. Vain hänen silmänsä elivät. Ne
kiersivät jatkuvasti samaa r^tal; ylös . . . sivuille . . .
eteen... ylös... sivuille... eteen... Hän työnsi
ohjaussauvaa voimakkaasti eteenpäin. Koneen nokka
painui kohden maatt .. . synkkä metsä läheni nopeas-
ti. . . oikaisu. . . vaakalentoa aivan puiden latvoja
hipoen ja 

- - ilmatorjunnan kranaattien savuhat-
tarat ja konekiväärien valojuovat jäivät taaksemme.

- Se oli Hattuvaaran iitee, irvisti Laasooen. -Lähelta pid, mtr,tta ohi on. Panetko savuksi ?

Sytytimme vanhan kunnon Työmiehen.
Pelkäsirnmekö? Vaikea sanoa. Ehkä - ehkä emme.

Kävimme epätoivoista taistelua suunnatonta ylivoi-
maa vastaan jo viivytysmielessä. Ja pahimman pel-
komme kanssa olimme tehneet kompromissin jo vuo-
sia sitten: emme näyttäneet sitä muille. - Ihmisten
kasvot ovat onnistuneesti suunniteltuja. Niillä voi
näyttää ystävyyttä sitä tuotematta, vihaa, iloa ja su-
rua samaten. Ja uljaan ilmeen alle voi kätkeä pelon-
kin. Me jokainen olimme sen aikoja sitten oppineet.
Kuinka hyviä teatterilaisia maailma meissä menetti-
kään.

Jossakin oikealla allamme muutamien kilometrien
pädssä makasi peltiromuna toinen kuljetuskoneemme,
vanha kaksitaso, joka oli pudonnut jokunen viikko
aikaisemmin toisen moottorin sammuttua. Vain sattu-
ma sädsti minut siltä. Neljä miestä siinä rytäkässä
muistaakseni meni. Heistä yksi - koneen mekaanikko,
väpeli Tammi - palasi kotiin myöhemmin entis-
täänkin luisevampana, vankileirin hoikentamana.

Il,ta mustui. Takaviistossa näkyi kultaisen iltarus-
kon aaltoileva viiva tyhiyyteen putoavan metsän takaa,
edessä synkänmustan erämaan kumpuileva raja. Alla
kiiltelivät mustina marmorilaattoina järvien peilit,
sivuilla sahalaitaiset metsät. Lentokoneen sisällä tun-
tui tyynnyttävä tärinä ja ulkoa kautautuva moottorei-
den jymy.

- Vielä puoli tuntia, sitten olemme perillä, sanoi
Laasonen korvaani. - Katsele siellä taivasta kolmen
viikon kuluttua, niin näet kenties meidät uudelleen.

Portio on soonut muo-
notöydennystö lento-
teitse Koriolon kor-
peen
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Haemme silloin pois kahdeksan partaista ja risaista
par,tiomiestä.

Irvistin yöhön: lohdutus tuokin ! - Poltimme toi-
sen savukkeen mieheen.

- Tuolla ovat pojat, Laasonen viittasi alas.
Pikimusta peili kimalteli edessä tähtikuvioineen. Ja

puolivälissä sen viisikilometristä pituutta, Iyhyen nie-
men nokalla, kiilui kolme kultaista pisiettä: vaihta-
van partiomme merkkitulet.

Ajoimme kerran niiden ylitse. Sitten kaarsimme.

Järven musta marmorilaatta kiipesi vasemman tasom-
me kärkeen . . . Sitten horisontti asettui normaalille
tasolleen. . . laskeutuminen. . . moottoreiden kiihtyvää
jyminää... veden kohahdus ponttonien alla.., luis-
tavaa liukua. . . vaimenevaa jyrinäti. . . koneen nokka
kääntyi hitaasti kohti rantaa... Hiljaisuutta... Me
keinuimme äänettöminä omissa aalloissamme.

Rannalla vilkkui taskulampun merkkivalo yönmus-
tao metsän sisästä.

- Veko ! Ota selvää tilanteesta, sanoi r'änrikki
PöIIä.

Avasin oven ja astuin siivelle. Haltsosen Jussi tuli
perässäni.

- Älkää hitossa ajako lähemmäksi! huusi vaimen-
nettu ääni rann,an pimeydestä. - Siinä on liekoja.
Puhkaisette ponttoninne. Taisi olla Tommi. - Sau-
vokaa, kunnes jalkanne pohjaavat.

Joku ojensi meille pitkät seipäät koneen uumenista.
Koettelimme Jussin kanssa pohjaa. . . Neljä metriä. . .

kolme... kaksi... puolitoista...

- Seis ! Ånkkuroikaa kone siihen seipäillänne.

- Voi vaivattu sentään ! Ja kahlatenko tästä pitää
mennä maihin?

Pakkohan se oli. Aikaa ei ollut kumiveneen puhal-
teluun, sillä viholliset saattoivat saapua millä minuu-
tilla hyvänsä, jos ovat huomanneet tulomme. Ankku-

Jännittdvillö korpimotkoillo keitokset
kuumenivot pienillö kynsitulillo .'
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roimme koneemme sauvoimilla pohjaan kiinni. Partio
kömpi pakkauksineen siivelle.

Solahdin veteen. Kainaloihin se ylti. Hemmetti,
kuinka kylmältä se tuntui ! I(akkonen, soppakaverini
ojensi reppuani.

Vesi loiskahteli, kun seitsemän kumppaniani mols-
kahteli perässäni. Kannoimme pakkaukset käsivarassa
maihin... Yksi kahlaus... Aseet ja varamuona...
Toinen loiskuttelu kylmässä r'edessä . . . Voi, seetana
sentään !

Rannalta porskutteli kahdeksan mustra hahmoa tyh-
jiksi syödyin repuin ja naureskellen kohti kuljetuskn
netta ia kiipesi lotisevin saappain ponttooneille ja ta-
soille.

- Lähdetään saunaan, pojatl intoili joku palaa-
vista miehistä.

- Kahden tunnin paleleminen vain, ja pääsemme
heittämään löylyä Pälklärven hovin saunan kirille.

- Ja Into lykkää siellä pullon leikattua nokkaa
päälle.

- Ja aamulla lähdemme kellon vetoon.

- Turpa kiinni ! ärähti ioku meistä jääneistä.

- Hi, hi, hi I ärhenteli kahdeksan varjoa koneen
harmaalla siivellä.

- Eir'ät saa saunaa eivätkä voi laittaa kuivatusnuo-
tiota . . . ja paikatkin heillä märkinä.

Ei se ollut heiltä r'ahingoniloa, vaan tavallista arki-
kieltämme.

- Hi, hi. hi ...1 Terveiset sotamies venäläiselle!
Ovi mäjähti kiinni . . . Moottorit jyrähtivät käyn-

tiin.. . Heinkel kääntyi hitaanrauhallisesti... Jyminä
kiihtyi . . . Vaaleat vaahto'r'anat erottuivat heikosti
ponttoneiden sivuilla . . .

Tuolla jo meni musta lintu, mustalla järvellä, mus-
tassa yössä, jymisevien äänialtojen ponnahdellessa
vastakkaisten rantojen puuseinistä. Pian näkyi vain
tumma piste synkän metsän sahalaidan yllä, tähtien
kultapilkkuisella yötaivaalla. Ja sinne se katosi. Tun-
simme hiukan haikeutta: he menivät kotiin !

- Lähdetään, sanoi Poå f,ataltt.r,.
Nostimme reput selkäämme, noin 40 kiloa, ja vara-

muonapakkauksen toiseen käteen, noin 20 kiloa. Jo-
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nossa sukelsimme korpeen, joka oli mustempi yllään
olevaa yötä.

Lakkimme olivat kuivat, samoin aseet ja muooa-
pakkaukset. Mutta vaatteistamme tippui vesi, se pors-
kui saappaissammekin. Pa,ita ja housut liimautuivat
ilkeästi ihoon. Painavat taakat likistivät meitä maata
kohden.

Kömmimme yössä pqihin ja juurakoihin törmäillen
ja kompastellen ja tasaiseen tahtiin puoliääneen kiroil-
len.

Meillä ei ollut sinä iltana ihanteitr. Olimme vain
kahdeksan märkää, viluista ja katkerea sissiä ja äärim-
milleen kiukkuisia sattumalle, jokr ajoi meidät kyl-
mään veteen. Vain kuivia vaatteita me kaipasimme ja
sauflan lämpöä. Millään muulla ei olisi ollut r'äliä.

Ilmassa tuntui pikku pakk,rnen. niin että kohmet-
tunut sammal rusahteli . . . oli elokuun loppu ja halla-
yö...

Tunnin kuluttur k.rpusimme männikkökank.relle. . .

Pysähdyimme. Prkk.rukser n:.rehrn, levitetyt öllylaka-
nat sammalikkoon. kuivr: villapaidat likomärkien
puseroiden alle. öljvtvt hhkeet je sadetakki ylle, sissit
maehrn j.r ielt:rkrnkeat peitoksi. Niin kävimme me
soppekumppanukset kaksittain vartomaan parempaa
tuleraisuutta.

Raskaita pakkauksiamme raahatessa oli pahin vilu
hetkeksi kadonnut, mutta nyt se iski kiinni entistä
purevampana. Miten ystävälliseltä tuntuikaan Kakko-
sen värisevä selkä. Hytisin ja vapisin Kakkosen teh-
dessä sitä samaa.

- Puolen tunnin vartiovuorot, sanoi vänrikki Pöllä
jostain. 

- Haltsonen alkaa, seuraavana Leskinen, sit-
ten minä ja niin edelleen.

Tämä oli pahempaa kuin Talvisodan tulipalopakka-
sissa . . . Miltä tuntuisi nousta vartioon näiden peit-
teiden alta? Jo pelkkä ajatuskin hirvitti.

Unta ei voinut toivoakaan. Hampaitteni louskutuk-
sen seasta erottuivat vartiomiehen viluiset askeleet . . .

Leskinen on vuorossa . . . Voiko ihmisellä olla näin
kauhean kylmä?... Pöllä on nyt tisurissa. .. Voi sen-
tään ! Taidan jä:d,tyä .. . Piironen siellä nyt tömiste-
lee. . .

- Veko ! Nousehan !

Se oli elämäni pisin puolituntinen . . .

Tuossa häämötti ruskea telttakangas maassa. Halt-
sonen ja Rantala sen alla ähkivät ja tärisivät. . . Mon-
ta pykälää oli kylmää... Piruako me hätäiltiin? Olisi
vain puhallettu kumivene ilmaa täyteen. Lämmittäisi-
köhän savuke?.. . Kymmenen minuuttia.. . Näkyvyys
paranee. . . Voi kun puistattaa. .. Kaksikymmentä
minuuttia mennyt. . . Hirvikö ruskaa tuolla kankaan
päässä, r'aiko viholliset?... Kelo se narisee. .. vielä
viisi minuuttia . . . Käyn tuolla kankaan toisessa Päässä
lämpimikseni. Näen jo melko hyvin, sillä minulla
ovat )ösilmät.. .

- Kakkonen I Nouse palelenraan I

Ihanan lämmin jr pehmeä kolo . . . Puhaltelen po-
veeni. Muistelen menneitä . . . Vapisen ja kiroilen
kiukkuisena . . . Kekkonen rvömii peitteisiin, värisee
ja louskuttaa hampaitaan. Tras meni puoli tuntia . . .

Vaihtoivat. Ja taas seurat\'.l . . .

Puolipimeydessä keräsimme r'.ihdoin verusteemme ja
poistuimme paikalta. Tunnin mrrssi . . .

Päivä valkeni kuivana, aurinkoisena ja k1'lmän kuu-
lakkaana. Eraälld, kumpareella pysähdyimme. Keitim-
me kynsitulilla syötävää ja juoiavaa: toiseen pakkiin

hernesäilykkeitä, toiseen kahvia. Ne upposivat kuumi-
na vatsoihimme. Ja kiiloiksi työnsimme neljänneskilon
mieheen lihasäilykkeitä, juustoa, leipää, voita ja suk-
Laata... Herkkujako? Niitä ne silloin olivat. Mutta
yksi asia oli varma: raskaat varusteemme eivät olisi
keikkuneet mukanamme tavallisella armeijan vanikka-,
voinappi-, puuroannoksella.

- Jaksaa tällä, totesi Kakkonen ja kaatoi puoli lit-
raa sulana helmeilevää naudanrasvaa suuhunsa.

- Suden vatsa, sanoi Haltsonen ja yökkäsi.
Kakkonen vain naureskeli.

- Kontti kepenee joka päivä puolitoista kiloa, sa-
noi joku. 

- Viikon perästä jaksamme sen kanssa
juostakin.

- Kevyeltä se tuotui taannoin Viteleenkin nurkilla.
Kun r.anja törmäsi leirillemme, saimme luvan ottaa
hatkat. Voiman anta ja juoksi kintuillamme monta
peninkulmaa

- Kolm-e peninkulmaa kertoi muuan tuttavani pai-
nelleense Kannaksella alkukesällä, kun linjamme mur-
tuivat. Saapaspari meni ja kantapäät auki.

- Veko oli siellä. Miltä tuntui rautasade ?

- Ei kehumista, tunnustin.
Pojat nauroivat:

- Etkä saanut Viipuria takaisin ?

- Saamatta jäi.

- Uskotaan.
Reput taas pykälään . . . Matka jatkui. . .

Vihollisen huoltotie. . . Ei liikettä.. . Hiljaisuus
kaikkialla. Tämä ei ole enää käytössä.

Pieni kylä järven rannalla. . . Ei ketään oäky-
vissä. .. Asumattomia erämaita. . .

Taukoja... Yöpymistä... Kuivia ilmoja... Ihan-
teellinen partiointisää.

- Siirtykää pisteeseen A ! kuului radiosta käsky.
Taas joki. Tarkastelen karttaani . . . Emme pääse

siitä yli ilman kumivenettä. Mahtaisikohan nykais-
tä?... Tuosta saan sopivan vavan. Astuin syryään,
katkaisin sen puukollani, kuoriskelin sitä kävellessäni.

- Mitä sinä sillä?

- Voissa paistettu hauki maistuu hyvältä.

Jolkojen hoitoo io vorusteiden pesu oli hyvö
suorittoo purojen vorsillo

SA-Ltm
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Yhteyden pitöiä kotimoohon oli por-
tioillo hyvin toiminut kenttörodio "Kyy-
nel"

- Kalamies ? Onko hullumpaa kuultu kaukopar-
tiossa ? Hä, hä, hä !

- Katsomme, kuka kärkkyy, kun se tuoksuu pak-
kini kannessaT

Sidoin terässilmukan vavan päähän, silkkisiima siitä
läpi, kerä käteen ja niklattu "professori" paikal-
leen... Heitän... Välähtelee sopivasti... Heti am-
paisi pimennosta kaunis hauki. . . Tempoi väkevästi
vastaan . . . Tulehan pois vain . . . Ja se tuli, suu am-
mollaan ja täynnä neulanteräviä hampaita.

- Kolmatta kiloa painaa. Katsokaahan poikaa.
Jussi puhalteli kumiveoettämme täyteen. Sitoi pu-

helintapsin kummankin pään renkaisiin.

- Mene, Veko, ensimmäisenä yli ja kisko minut
lossariksi. Saat enemmän aikaa uisteluun.

Tein niin. Ja aloin taas heitellä . . . Kolmas kerta
ja se tuli, kiloinen ahven, viirukylki, punaisin vatsa-
suomuin. . . Jo riitti kertaveroksi.

Ruoka-aika nyt, kun joki jäi mahdollisten iäliittä-
jien ja partiomme väliin.

Mehevät kalankyljykset paistuivat pakissani, tirisi-
vät, ruskistuivat ja levittivät metsään ihanaa aro-
mraan. . .

..--, Nuuh, nuuh. Annathan minullekin ? - Ja mi-
nulle myöskin.

- Vieläkö nauratte?

- Hiton hyvää. Kalastele sinä poika vain, mikäli
saat tilaisuuden siihen.
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Kuluivat elokuiset päivät. Meni alku syyskuutakin.

- Siirtykää kohteeseen B! kuului taas käsky ra-
diosta.

Huoltoteitä. . . Järviä. . . Soita. . . Asumattomia
saloja. .. Pieniä kyliä.

- Tarkastettava piste C!
Ja matka jatkui: tavallista partiotoimintaa.
Nuori Juhola sairastui punatautiin toisen viikon

lopulla. Hän makasi lepoajat sammalikossa kasvot vi-
hertävinä, oksenteli ja ulosti verta. Ja hoippui mu-
kana kilometrit toisensa jälkeen.

Minä loukkasin oikean jalan kehräsluuni terävään
kiveen: saapas puhki ja pieni luunhitu irti. - Voi

-kele 
sentään ! No, ehkä menee ohi.

Ja taas radisti avasi sanoman: - Tulkaa heti kotiin!

- Mitä se merkinnee? Tehtävämme on tuskin puo-
lessa.

- Ota uusi yhteys ! Ovat tulleet siellä hulluiksi.

- Lopetti jo. Uusi yhteys illalla sovittuna aikana.

Ja lllilla sama sanoma: "Tulkaa heti kotiin!"

- Se äijä on täysi pöpi. - Pöllä kyhäsi äkkiä
uuden viestin.

- Naputa, titari, tämä !

Katselimme radistin olan yli, kun hän avasi vas-
tauksen: "Vihollisuudet lopetettu. Tulkaa suorinta
tietä kotiin!"

Sitä se siis oli. Sota venäläisten kanssa oli ohi. Me
emme pohtineet, miksi 7 Meillä oli yli kaksisataa kilo-



metriä kotiin. Voi hemmetti sentään ! Ja punatautinen
mies joukossamme. Ja välillä ehkä aselevosta tietämät-
tömiä vihollispartioita. Jo piti olla kehno viuhka.

- Lähettäkää kooe meitä hakemaan. Yksi mies
vakavasti sairas, naputti radistimme.

- Aselepo ! Emme voi lentää enää, vastattiin.
Rauha! Miltä se mahtoikaan tuntua siellä kotona?

Ei pommituslentoja, ei omaisten kuolonsinomia riota-
milta. Rauha !

Entä me? Haavoittua tai kaatua kotimatkalla? Voi
kohtalon ivaa!

- Neuvottelemme, jos törmäämme pahki naapurei-
den kanssa. Jutellaan heille asiat selviksi ennen riitaa,
sanoi Pöllä. - Jaksatko, Juhola, lähteä?

- Yritän.
Ja hän yritti tosissaan. Kär'eli horjuen ja puista tu-

kea ottaen kilometrin... kvmmenen... kaksikym-
mentä. . . ja kesti. Kannoimme l'uorotellen hänen va-
rusteitaan, kunnes mies eräänä päivänä sanoi:

- Tänne reppuni I

Teimme kahden peninkulman ylimääräisen lenkin
muonapoterollemme. Eihän sopinut ketuille ja kar-
huille jättäa suklaata ja muita eväitä.

|alkani turposi. Se sopi vaivoin saappaaseen. Ja sitä
poltteli kuin tulessa. Jokaisen tauon jälkeen tuntui
kuin olisi astellut katkaistulla, verisentuoreella tyn-
gällä. Sitten tuskat katosivat, palatakseen pysähdyk-
sen ensimmäisinä sekunteina. Kuumennetun kynäveit-
sen terällä revio turvottumaa ja laskin pahimpia veriä
pois.

Toisena päir'änä sama tahti: kotiin, kotiin, kotiin . . .

Ja kolmantena päivänä jäi 47 karttakilometriä taak-
semme, halki soiden, korpien ja kumisevien kankai-
den pitkin Pieningän saloa, Euroopan suurinta asuma-
tonta erämaata... Karhujen iälkiä... Villihanhia
metsäjärvellä . . .

Harmaa parakkikylä edessä. Asuneeko siellä ketään ?

Mennään suoraan. Tarkastin Haltsosen kanssa mökit,
pojat odottivat. Tyhjät tuvat. Suomalaisia veneitä ran-
nassa, kalojensuomuja, Työmies-savukkeiden tyhjiä
laatikoita. Tie selvä.

Patikoimme eteenpäin. Puolen peninkulman suo.
Keskellä saarekkeessa kämppä, syli kanttiinsa. Käm-
pässä kiuas ja kaita makuulaveri. Neljä sopi sisälle,
loput ulos.

Ja ulkona oli sinä yönä sääskiä miljoonia. Ne myr-
kyttivät korvamme punaisiksi, söivät tukan rajat ja
silmäkulmat. Emme ikinä yövy siihen saarekkeeseen I

Neljäntenä päivänä alkoi sataa. Ja sitä jatkui yli
seuraavankin päivän. Likomärkinä porskuttelimme
kohti länttä: suo, kangas, korpi, suo, kangas, korpi. . .

loppumattomiin. Ei ollut tietä, ei uraa, vain erämaata
jatkuvasti. Kotiio, kotiin!

Pysähdyimme syvään rotkoon jossa oli louhikkoa
ja valtavia keloja. Jalkaani särki armottomasti. Tein
tenän, en kerta kaikkiaan voinut enää sinä päir'änä
kävellä. Koputtelin kirveelläni tervasjuurakkoja ja raa-
paisin tulen. Roihu leiskui korkealle. Kaverit myön-
tyivät. Ensin toiset, Pöllä viimeisenä.

Kakkonen nukkui laavumme alla selkäni takana, toi-
set piirissä lähistöllä omilla tervastulillaan. Oli läm-
mintä. Metriset lieskat koversivat sateeseeo kuivia on-
kaloita, joiden sisällä oli ihana levätä.

Operoin jalkaani, söin, valvoin ja noituilin nilkkani
poltetta. Päivällä olin tarjoutunut jäämään salolle yk-

sin, parantaakseni vammani, jonka jälkeen jatkaisin
yksin. Mutta Pöllä sanoi:

- Yhdessä mennään.
Leskinen istui viereisellä nuotiolla vartiovuorolla.

Ja söi.
Silloin pamahti: yksi, kaksi, kolme, neljä kertaa!
Kekäleet sinkoilivat edestäni ilmaan. Laavujen alta

syöksyivät kumppanini yöhön. Vain Leskinen jäi to-
verikseni ja virnisti. Pöllä karjui jostakin:

- 
Äkkiä suojaan tekin kaksi hullua! 

- Mutta me
varn naurormme:

- Siellä kastuu, ja täällä ovat eväämmekin.
Olinimeko urhoollisempia kuin toiset kuusi ? Totuus

oli se, että näimme, kun Kakkoselta putosi muutamia
konepistoolin patruunoita nuotioon, ja ne nyt kuu-
mennuttuaan paukahtelivat.

Pojat palasiiat noloina laavujensa alle. Ja niin ku-
lui sekin yö.

*

Sitten aikanaan me kotiuduimme. Loppumatkan
ajoimme kuorma-autoissa Lieksaan. Partaisina ja resui-
sina köröttelimme Kontiomäen kautta Päämajan kau-
punkiin. Oma junamatkani kului konduktöörivaunussa
paareilla. Suonet tykyttivät, ja olo tuntui kumman le-
vottomalta. Verenmyrkytyskö? Taitaa tappaa, ennen-
kuin pääsen perille ? Nolo loppu monen vuoden seik-
kailujen päälle. . . Jatka, Luoja, vielä hiukan kont"
rahtia !

Mikkelissä oli lämmin sauna. Sain puhtaat vaatteet,
söin hiukan. Sitten ajoi auto portaiden eteen ja tun-
nin kuluttua makasin leikkauspöydällä.

- Aika tohelo ylikersantiksi, ärisi tohtori Ingna-
tius, vanha mies jo. 

- Ei hoida itseään. Vielä vuoro-
kausi ja teistä olisi tullut vainaja. Kuka tätä nilkkaa
on rääpinyt?

- Ei ollut lääkäreitä niillä mailla.

- Valetta se. Rauha on kestänyt jo toista viikkoa.

- Ehkä heitä oli. Vieraita tohtoreita.

- 
Mitä yksikköä?

- Sen Sovionhan minä.

- Vai Jussin. - Tohtori ihastui. - Kävittekö
kaukanakin ?

- Karhumäen paikkeilta käänsimme saappaiden
kärjet tänne. Illalla pääsimme omille linjoillemme.

-Mutta 
tehän teitte historiaa: viimeinen kauko-

partio idässä. Ja nyt leikkaamme jalkanne.- 
- 

Polttaako tohtori Työmiestä? Vedämme savut
ensin.

- Tottahan toki. Tarjotkaa vain! Olen himoniko-
tinisti.

Sauhuttelimme.

- Taisitte joutua riitoihinkin matkallanne?

- Emme. Vain neljä patruunaa tärväsimme ja
4796 kappaletta palautimme. Liekö ollut matkastamme
mitään tryOtya, en osaa sanoa. Ne neljä kutia pamah-
tivat nuotiossamme.

- He, he - tohtoria nrauratti. - Viimeinen
partio !
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KIYIRANTA

SODAN aikana manasivat useat etulinjan miehet riri.
tamakirjeenvaihtajia taistelevan armeijan 

- 
jop" 

-loisiksi, TK-miehet kun tekivät työtänsä toisten ianka-
ritekojen avulla. Mutta nyt on joka tapauksessa etäi-
syyttä kertynyt jo riittämiin, niin että TK-kirjeen-
vaihtajan työtä voitanee katsella tasapuolisemmin.

Etulinjan miehet eivät kadehtineet liikunta- ja ve-
täytymisvaiheen aikana kuitenkaan TK-miestä. Kone-
pistooli kainalossa oli toiminta näet sittenkin turval-
lisempaa kuin sodankäynti yksinäisenä harhailijana
parabellum vyöllå ja kamera kourassa. Sen vuoksi
kannattaakin rajoittaa kertomuksemme asemasotavai-
heeseen.

Tämän kirjoittaja toimi vuodesta 1942 lähtien ilma-
voimien ja ilmatorjunnan TK-komppaniassa, joka oli
siitä erikoinen, että komppanian oli ulotettava toimin-
tansa koko sotatoimialueelle. Saapuessani komppa-
niaan hämmästyin sen vahvuutta. Komppanianpäälli-
kön ja varapäällikön sekä toimistoupseerin Iisäksi sii-
hen kuului vain neljä kirjoittajaa, kolme valokuvaajaa,
kaksi piirtäjää, kaksi kenttälehden toimittaiaa ja kolme
huoltoaliupseeria. Eikä tuo vahvuus suurentunut ilma-
voimien toisen "juhlakauden" 

- vetäytymisvaiheen
aikana. Päinvastoin kirjoittajat saivat Päämajasta jar-
rutusmääräyksen, koska ilmavoimien töistä näkyi jut-
tuja suhteettoman paljon.

Luonnollisesti oli TK-komppanioissa laiskureita ja
diivojakin. Kerrotaan :'kritiillisen" Olavi Paavolaisen
synnyttäneen viikkokaupalla jotain kuvausta jo sodan
alkuvaiheessa. Mutta ottakaamme miehistä vaikka "Si-
meoni" Kolkka, joka oli tervetullut vieras lentotuki-
kohtiin eräänlaisena yhdyssiteenä. Muuan Nurmoilan
komppanian TK-mies, luutnantti Tenho Myllymäki
toimi taas vapaaehtoisena jalkaväkijoukkueen johtaja-
na ja komppanian pällikkönäkin varsinaisten ollessa
lomalla - täten saadakseen aitoja aineksia ja koke-
muksia. Eikä ole sy1'tä halveksia erään TK-Syhlmannin
työtä. Hänen tehtär'änään oli pusertaa juttua erityisesti
ilmavalvonnasta ja osoittaa tuon aselajin välttämättö-
myys.

TK-miehet olivat kuin mitäkin sodan yksityisyrittä-
jiä. Etulinja ei oikein uskonut,, että paras kuvaus syn-
tyy takalinjassa. Kas, vasta tällöinhän tuli kuvaukseen
perspektiiviä ja oikeita tietoja. Sitäpaitsi terve TK-
mies teki aina enemmän kuin haavoittunut tai kaatu-
nut - viimeksi mainittujen prosentti oli muuten aivan
yhtä suuri kuin muun armeijan.

Åina ei myöskään tiedetty, että TK hankki ProPa-
gandajuttujen lisäksi materiaalia sota-arkistoa varten
niin kirjoituskoneella kuin kameroidenkin avulla. TK
toimitti myös kenttälehdet ja sille kuului niinikään
vastapelurille tarkoitettu valistus- ia tiedotustyö'
Kun joukko oli kirjavaa, kirjailijoita ja lehtimiehiä,
joilta oli depressioitaan sekä muita vaivojaan, laiskot-
teluakin luonnollisesti harrastettiin muiden tavoin toi-
mettomina ja hiljaisina aikoina.

Miestemme tyyppikokoelmaa oli varmasti viljalti.
Tämän kirjoittajailä jäi herkkupalaksi muuan kulttu-
relli TK-kämppä asukkaineen. Nurmoilan TK-komp-
paniassa, ainakin urheiluun innostuneen komppanian-

iraattit<Lti Alanteen johdossa, suorittivat taisteluaan
TK-miehet Kari Suomalainen ja Olavi Siippainen,
monipuolisen kulttuurikodin lahjakas vesa_ja ensiaske-

leitaan ottava "työläiskirjailija". Siippaisella oli aika'
moinen annos alemmuudentunnetta, tuota kirjailijan
ammattitautia taakkanaan. Kun TK-giva Paloheimo

riesten sotaa
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Erikoisen rohkeo TK-
mies Nils Helonder
kootui lmmolon pom-
mituksesso 2.7.1944

Volisiusupseeri Ar
vo Alonne

SA-kua

pyysi häntä kerran Äänislinnaan matineaan esiinty-
mään, Siippainen selitti, että kyllä hän muuten, mutta
kun junassa tuijottelevat. No, siitä sai TK-aseveli,
kämppäkaveri, jutun juurta pariinkin palaveriin. Kari
Suomalainen ei puolestaan hyväksynyt Siippaisen väi-
tettä, että tämä olisi jo esikoisteoksensa "Rakkauden
ylistäminen" ansiosta uransa uurtanut lahjakkuus. Siip-
painen puolestaan saattoi sivaltaa Karia, panna tämän
taidemaalarin lahjat matalaksi, koska tällä ei muka
ollut saman verran julkisia näytteitä kuin hänellä.
Tosiasiassa Kari Suomalaisen silloiset sotapiirrokset
arvostettiin jo kuuluisan saksalaisen PK-Liskan töiden
tasalle. Tuon tapaista kulttuurikeskustelua, Pegasok-
sen ja huumorin kyllästämää aivotyötä käytiin jatku-
vasti. Todella vahinko, ettei silloin vielä tunnettu
magnetofonia, joka olisi nuo hauskat ookittelut tal-
lettanut. Lyhytkuvan arvoinen olisi ollut myös se Nur-
moilan TK-komppanian 10 km pituinen vappujuoksu,
jossa Kari ja Siippainen asettuivat vapaaehtoisiksi
peränpitäjiksi. Kari Suomalaisella jaloissaan aamu-
tohvelit, suorat sarkahousut ja kaiketi asetakki N:o
60, jossa kaula-aukkoa olisi riittänyt kolmelle Suoma-
laisen levyiselle miehelle. Alkumatkan keskustelu, näi-
den kahden "hengen miehen" suorittama liikunnan
arvostaminen vapun aamuhetkinä olisi ollut sekin mit-
tava TK-reportaasi.

Mutta sallittanee eräästä TK-miehestä käyttää tässä
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TK-toimittoio Volde Nösi ioposi kotinso hyvin
söilyneenö Sortovolosso

SA-tuu

enemmän palstatilaa, koska hänen mittoihinsa ei
kukaan toinen ylettynyt. Saksalaiset Stuka-lentäiät sa-

noivat: "Olemme taistelleet monilla rintamilla, mutta
emme ole nähneet TK-Helanderin mittaista miestä".
Helander oli 21-vuotias vapaaehtoinen amatöörivalo-
kuvaaja.

Näin kertoivat etulinjan miehet Latvan suunnassa:
Lähdimme vihollisen asemia vyöryttämään, mutta jou-
duimme pysähtymään. Venäläiset olivat kaivautuneet
ja rakentaneet kivistä ja hirsistä päteviä bunkkereita.
Odoteltiin liekinheittimien tuloa, jolloin syntyi hetken
hiljaisuus. Sen rikkoi kuitenkin äkäinen konepistoolin
nauru. Näimme meille tuntemattoman nuoren miehen
bunkkerin kulmassa haparoivan kupeeltaan elokuva-
kameraa. Tuon konepistoolisarjansa päätteeksi hän otti
muutamia panoraarnoja todellisesta taistelumaastosta.
Eikä edes viittonut luokseen apuvoimia ! Turvautui
toistamiseen aseeseen ja jatkoi vielä kerran kuvaustaan.
Tuo yksittäistaistelija oli TK-Helander.

Keväällä 1942 olivat Rajajoen seudun taisteluhaudat
täynnä saviliejua. Helander halusi etumaastoon. Hän
tarpoi yksin viimeiseen mutkaan, nosti kameransa
haudan penkalle ja alkoi työn. Suorasuuntaustykin
ammus räjähti silloin kohta runsaan metrin päässä,

osuen ensin penkkaan. Helander otti kuvelaukustaan
toisen kameran ja jatkoi, koska ammuksesta singonnut
sirpale oli rikkonut edellisen kameran.

I
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Kevättalvella 1944 Helsingin suurpommitusten aika-
na TK-Helander sattui olemaan pääkaupungissa. Hän
liikkui kaupungilla yrittäen veikata pommitusten koh-
teita. Hän saikin täysosuman ollessaan Yliopiston ka-
tolla, kun pommituslaivue pudotti sinne osan lastiansa.

Vetäytymisvaiheen ilmataisteluista pommituskoneen
päällikkö, kapteeni Jouko Saarinen kirjoitti Ilmavoi-
mien kenttälehteen kolmen sivun mittaisen kuvauksen
TK-Helanderista. Sen motossa sanottiin: TK-miehet
kuvaavat tavallisesti lentäjien suorituksia, tällä kertaa
kuvaa lentäjä TK-miestä. Helander kävi "tähtärikurs-
sin" päästäkseen mukaan taistelulennoille. Hän oli
sitten kameroineen mainitussa tehtävässä Blenheim-
koneessa, joka oli joutunut venäläisen hävittäjän
maalitauluksi .ja laskeutui "pintoihin'r puun latvojen
tasalle, väistääkseen nopean ja laajempia kaartoja teke-
vän hävittäjäkoneen hyökkäyksiä. Kun koneen päällik-
kö vilkaisi torniin, hän näki TK-Helanderin roikku-
van siitä yläruumis ulkona kamera kourassaan ja otta-
van kuvia, tosikuvia, tulittavasta vihollishävittäjästä.
Hetken kuluttua Helander huusi kapteeni Saariselle:

- Älä lähde vielä ! Mä otan yhden lähikuvan sen
naaman ilmeistä. - Ja taisi ottaa. Niin ainakin väitti
pommituskoneen päällikkö.

Helander oli hullunrohkea ja sellaisessa toiminnassa
hänen uransakin loppui.

Häntä kiusasi jatkuvasti etulinjan miesten letkautus,
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Aunuksen tyttöret ihmettelevöt TK-miehen komeroo

että TK ottaa vain lavastettuja kuvia. "Mitäs ne

sotilasvirkailijat, juustomestarit, muutakaan pystyvät",
hän oli kuullut etulinjassa sanottavan. Helander päätti
näyttää, että kuvia otetaan mistä vaan ja mistä monet
eivät uskalla.

Kun venäläiset maataistelukoneet tekivät yllätys-
hyökkäyksen Immolan kentälle keväällä 1944 tuhotak-
seen siellä olevat saksalaiset koneet, TK-Helander osui
paikalle. Hän meni keskelle kenttää ja otti polvelta
elokuvaa maataistelukoneiden Parvesta, joka muuta-
man metrin korkeudella putket terästä kentälle syy-
täen lensi hänen ylitseen. Kun koneet olivat ajaneet
Helanderin yli, hän kääntyi, ja otti niistä vielä elo-
kuvaa takaapäin. Mutta toisella kuvauskerralla ei onni
häntä suosinut. Tykin ammus osui hänen rintaansa.
Filmi säilyi, mutta se ei paljon puhunut - sekään.

Päämajan Tiedotusosaston alaiset kymmenkunta TK-
komppaniaa olivat ja jäivät sodan jälkeisinä aikoina
huomattavasti vaatimattomammiksi kuin esim. Saksan
PK-miehet ja Puna-armeijan sotakirjeenvaihtajat. Eivät
edes aiheen puutetta potevat nykykirjailijat ole älyn-
neet tehdä heistä sensaatiota. Mutta ilman Saksan ja

USA:n ja NL:n sotakirjeenvaihtajia emme paljoakaan
tietäisi toisen maailmansodan todellisuudesta.
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PAL^AMME muistoissamme Jatkosodan hyökkäys-
vaiheeseen 1p41. Rykmenttimme JR 26 oli pikaisella
etenemismarssillaan Viipurin seutuja kohti ehtinyt lä-
helle Suurperon kylää. Siellä miehitimme raskaskul-
kuisesta, upottavasta hiekasta muodostuneen harjan-
teisen maastokohdan. Kaivauduimme asemiin, tuollai-
siin yhden miehen poteroihin. Työ sujuikin helposti
pehmeässä hiekassa.

Oli kulumassa elokuun 26. p'divä. Päivä tuntui pit-
kältä. Ryhmäni miehet olivat käyneet vuorotellen
"töpinässä" saamassa jotain suuhunsa. Itse olin ollut
kello 6:sta lähtien 10 tuntia kuivin suin vartiopaikal-
lani. Nyt läksin minäkin ruokailun aikeissa liikkeelle.
Hikisenä, väsyneenä ja nälkäisenä hiekkaharjanteita
ylös ja alas kahlatessani nautiskelin jo ajatuksissani
kuumasta korvikkeesta "fanerin" kera.

Perille teltoille päästyäni minua odotti iloinen yllä-
tys. Oli saapunut paketti kotoa. Avasin paketin ja
totesin sen sisältävän yhtä ja toista hyvää suuhun
pantavaa, joten nythän tässä juhlat järjestyivät, ajatte-
lin. Samassa joukkueemme varajohtaja, kersantti Sajan-
koski osui paikalle ja sanoi:

- Tulit kuin tilattuna. Lähde mukaan. Lähtö heti.
Kyseessä oikea tehtävd. ja varma tappelu edessä! -Tähän vastasin:

- Kahvillehan minä oikeastaan tulin,
päivänä saanut mitään suuhuni.

- En ole minäkään, mutta jää pois

en ole koko

sitten, oli

Matkalla sain kuulla tarkemmin tehtävästä. Oli
tarkoitus vallata Suurpeion kylä siten, että kaksi jouk-
kuetta saartaa kylän ja hyökkää sivustasta. Heti am.
munnan alettua, yhdymme taas me, pari ryhmää, omal-
ta taholtamme leikkiin.

Painuimme hyvää vauhtia metsän halki kylää kohti.
Siellä täällä matkan varrella ohitimme kaatuneita vi-
hollisia. Tulimme piikkilankaesteille. Niihin oli jätet-
ty aukko, josta menimme läpi. Tällä kohtaa oli laati-
koittain kranaatinheitinten ammuksia. Kaikesta päät-
täen viholliset olivat vain satunnaisesti poissa asemis-
taan. Oikealla oli peltoaukeama, sen keskellä autio
talo ulkorakennuksineen. Etenimme edessä olevaan
metsikköön.

Kävimme tämän metsikön kylänpuoleisessa reunassa
silmäilemässä maastoa ja tilannetta. Kylä jo näkyi ja
siellä runsaasti vihollisia. Vetäydyimme takaisin sy-

vemmälle metsikköön odottamaan pääjoukkomme
aloitetta. Polttelimme savukkeita. Risahdus rikkoi sil-
loin tällöin hiljaisuuden.

Joku korjasi asentoaan, joku vaihtoi paikkaa. Minä
istuskelin pienellä metsäaukealla. Minusta etuvasem-
malla oli 10 m päässä iso kivi. Siihen nojaten seisoi
kaksi meikäläistä, toinen heistä konepistoolimies.

Olimme aika jännittyneitä toimintaa odotellessamme.
Äkkiä näin metsästä marssivan vihollisia kiveä kohti.
Heitä oli yksi ryhmä. Mielestäni oli omituista, että
he marssivat jonossa ryhdikkäästi tahdissa, vapaa käsi
sivulla heiluen, aivan kuin harjoituskentällä. Ryhmän
marssissa oli sitäpaitsi poikamaisen iloinen, reipas
henki. Tulenkin aina muistamaan tuon vihollisryhmän
esiinmarssin metsän keskeltä äänettömästi pehmeällä,
sammalpeitteisellä polulla. Viholliset nähtyäni pyö-
rähdin heti vatsalleni ja otin ne jyvälle. Ihmettelin,
että kiven takana olevat miehemme eivät avanneet
tulta. Nyt viholliset olivat 10 m päässä kivestä. Samas-
sa karjaisin:

- Tulta! ja Iaukaisin jyvälle ottamaani, jonossa
viimeistä edellisenä marssivaa kohden. Samalla alkoi-
vat toistenkin aseet soida.

Jotkut marssijoista kaatuivat, jäljelle jääneet heit-
täytyivät maahan ja avasivat tulen. Nyt ammunta
taajeni, luotia tuntui tulevan joka puolelta. Tämä
olikin laajasti vihollisen hallussa olevaa maastoa. Ker-
santti Sajankoski tuli takaa lähelleni. Huusin hänelle:

Hoovoiltunutto soote-
toon kullelukseen
(piirtönyt S. Loesvirto
v.19421

.l-,1-karu
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vastaus.

- No, enhän minä ole koskaan tositehtävistä pois
fäänyt I

Eihän toveria iätetä
tEO RAE
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- Ryhmä vihollisia on tuon kiven takan^t -Sajankoski komensi komeasti:

- Ensimmäinen komppania rynnäkköön !

Minunkin täytyi nyt joka tapauksessa vaihtaa ase-

maa, koska olin aivan suojattomalla paikalla. Nousin
syöksyyn vihollisia kohti. Ennätin ottaa pari askelta,
kun sain kovan iskun lonkkaani. Sen voimasta kaaduin
vatsalleni. Alkoi koskea niin kovasti, että minulta
pääsi äänekäs örinä. Kiemurtelin maassa. Lämmin
veri valui pitkin vatsanpohjaa. Luoti oli mennyt
lonkkaluun läpi.

Avasin pistoolikotelon ja vedin parabellumini esiin:
aioin taistella loppuun asti. Ammunta loittoni, harveni
ja lakkasi äkkiä kokonaan. Hetken kuluttua jouk-
kueemme nuori lähetti, 1!-vuotias vapaaehtoinen tuli
näkyviin. Annoin hänelle käskyn toimittaa minulle
paarit kantajineen. Hän lähti heti tehtävää täyttä-
mään.

Nyt olio yksin hiljaisuudeo keskellä. Ääretön väsy-
mys alkoi vallata ja silmissä hämärsi. Olin tajunnan
ja tajuttomuuden rajamailla. Päätäni koetin pitää
ylhäällä tarkkaillakseoi etumaastoa, jossa tiesin olevan
vihollisia, mutta se putosi lopulta hervottomana täräh-
täen maahan. Koetin ryhdistäytyä, puistelin päätäni,
koetin purra hampaitani yhteen ja vakuuttaa itselleni:
en saa pyörtyä, en tahdo antautua eläväoä vihollisten
käsiin! Täten ihmeekseni kipujenkin keskellä taistelu-
mieleni säilyi. Halusin ottaa mukaani tuntemattomaan
mahdollisimman monta vihollista saattojoukoksi. Kuo-
leman ajatukseen olirt totuttautunut kauan ennen tätä
hetkeä.

Olin jo keski-ikäinen mies, elämältä paljon saanut.
Tulivat mieleen koti, vaimo ja lapset. Aika kului,
lämmin veri tuntui hiljalleen vuotavan. Mieleni valtasi
haikea orpouden tunne. En enää odottanut tovereita-
ni. En pitänyt viisaana heidän tänne tuloakaan.

Tämäkö mäntymetsikkö sammalpeitteisine maan-
kamaroineen olisi nyt minun matkani pää? Katselin
kuin hyvästiiättönä sitä vähää, mitä vatsallani maaten
näin. Vielä heräsi kuitenkin mielessä yrittämisen halu.
Jos sittenkin pääsisin liikkumaan. Koetin ryömiä ja
yritin kaivaa sormeni maahan sekä vetää itseäni. Kipu
oli liian kova. En kestänyt. Alistuin kohtalooni. Tässä
minun oli viimeinen taisteluni taisteltava.

Ihmettelin yhä hiljaisuutta. Mikseivät viholliset jo
tule esille? Aika kului. En voinut arvioida, kauanko
olin ollut yksin, kun äkkiä kuulin risahduksen. Säp-
sähdin, puristin pistoolin perää kaikki aistit valppai-
na. Sitten kuulin selvällä äänellä mainittavan nimeäni.
Tunsin Mannerin äänen.

- Täällä, vastasin.
Nyt kuului askeleita, ja kersantti Sajankoski puhui:

- Sain nyt vasta tietää sinun haavoittuneen. Tulin
heti hakemaan.

Tovereitteni tulo toi lämpöisen hyvänolon tunteen
mieleeni. Tilanne muuttui. Voimakas Sajankoski nosti
minut selkäänsä. Hän ehti jonkun askeleen kantaa,
kun kipu kävi minulle ylivoimaiseksi kestää. Pyysin
päästä alas. Nyt Sajankoski, Manner ja alikersantti
Tasa yrittivät yhdessä kantaa. Mutta silloin viholliset
avasivat äkkiä tulen.

- Heittäkää minut ojaan ja alkakaa painua! sanoin,
kun olimme jo päässeet metsiköstä pellolle.

Pojat laskivat minut varovasti ojaan, mutta jäivät
vierelleni ja ryhtyivät vastaamaan tuleen. Toiset alkoi-
vat myös etäämpää tulittaa vihollista.

Viholliseo tulituksen laimetessa pojat yrittivät uutta
keinoa poiskuljettamisekseni. He nostivat minut ylös
ojasta ja alkoivat vetää ranteist^ m^ ta myöten. Kun
pistoolikotelo ja patruunatasku harasivat kovasti vas-
taan, pyysin heitä avaamaan vyöni. Vihollinen avasi
jälleen kiivaan tulen.

- Nyt häipykää äkkiä ! Tapatatte itsenne tässä
aukealla suotta! karjaisin pojille.

- Eihän toveria jätetä, sanoi Tasa.
'Eihän toveria jätetä'. Kuinka hyvää minulle teki-

kään kuulla nuo sanat. Lämmin kiitollisuus valtaa
vieläkin mieleni noita rehtejä taistelutovereita koh-
taan. Elämällä oli varmaan varattuna minulle vielä
jotain !

Juoksujalkaa kär'i nyt matka, Tasan vetäessä toises-
ta ja Sajankosken toisesta ranteesta. Poikittain pelto-
sarkojen yli. Pidin pistoolia koko ajan kädessäni.

Pääsimme riukuaidan luo, siihen kiväärinperällä
aukko ja mies läpi. Näin pääsimme lepikkoon, jossa
olivat toiset poikamme. Tuntui jo turvallisemmalta
kun tultiin metsän. Pojat yrittivät taas kantaa käsin,
mutta minusta se oli kurjinta. Pyysin asettamaan kaksi
kivääriä poikittain alleni ja neljä miestä kantamaan.

Suurperon iokilinio

.lA-kna
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Suurperon kongosmoostoo, iosso venälöiset suorittivot vostohyökköyksen

Nyt olo tuntui paremmalta. Kalle Kuosmanen jäi
konepistooleineen saattueemme varmistaiaksi.

Mitkalla joku kantajista kompastui piikkilankoihin.
Jokainen piti silti otteensa. Olin jo sen vettan päästäni
sumuinen, etten kantajistani tuntenut äänestä muita
kuin Sa.iankosken ia Tasan. Jälkeenpäin kuulin, että
toiset olivat Manner ja lWeissman.

Päästyämme vihollisasemien ohi Rautiainen tuli
paareineen vastaan. Pyysin savukkeen ja vetelin sitä
äautinnolla. Rautiainen sitoi minut, mutta tuntui ole-
van murheissaan, sillä toinen reikä oli tuuman päässä

selkärangasta ja toinen lonkassa.

Hoovoitiunutto kulletetoon sidontopoi-
ko lle

#.*

i jstr, r.iÅ.

llÄ,tor. -å;

Matkaila ttrFssr.ome komppaniamme päällikön. Kat-
selimme toisian':me Puheitta Paras! Neuvottelivat, mi'
ten parhaiten n:ennään eteenpäin, kärreillä vai kanta-
mallä. Kapteeni :r.ifräsi: kantamalla, 6 miestä kanta-
maan! Se oli hel:o:us minulle. Matkaa oli vielä arviol-
ta noin kolme <,locnelriä. Kranaatteja roiski lähetty-
villemme m]tk,::r r'.rrrella. Paareilla oli hyvä olla,
sillä siinä en :L:c:enut kipuia. Sitten siirto autoon
kuoppaiselle :::lle ia ankarien kipujen saattamana
sairaalaan.

Pitkistä k':iie:usr.rikeuksista huolimatta miehet eivät
toveriaan jä::1:::e:.
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Tupakkatauko Raivolq.ssa
Paul lfakaste

OLIMME länsi-Kannaksen läpimurrosta lähtien eden-
neet aina vain jatkuvasti eteenpäin. Olimme jo monta
elokuun päivää ja yötäkin l94l vaeltaneet väsyneinä
ja unen tarpeessa.

Palvelin eversti Saureen komentamassa JR 46:ssa
erään komppanian r'ääpelinä - 

"äitinä", ja päätehtä-
viini kuului toimitusjoukkueen ja kuormaston viemi-
nen määräaikoina määrättyihin paikkoihin komppa-
nian ruokailua ja huoltoa varten. Komppania kulki
omia oikoteitään, pitkin metsiä, mutta kuormastolle
oli löydettävä ajokuntoinen tie. Siten oli aina pääs-
tävä eteenpäin, vaikka r'äliin tuli eteen vastuksiakin.

Motkollo Roivoloon 28.8.41

t+s#:-).t§ :r+i: :i":iiiri+li*iii_\i+:s
' ,l+Pr'ii*:l*d'+

*å|

{Bi} r #

Jos sattui jossakin huonolla metsätiellä rattaan aisa
katkeamaan, rivistön täytyi pysähtyå, ja silloin usein
pimeässä sekä sateessakin kului taas aikaa korjaukseen.
Mutta ehtipä taas välillä levätäkin ja olla unen mailla
jonkin puun runkoon nojaten. Näkyi kyllä vastustajal-
lakin olleen hankaluutensa. Kahden puolen tietä oli
ojassa parivaljakoita ja nelipyöräisiä "telegoja" ku-
mollaan jos jollakin tzvalla kuormattuina.

Toisin hetkin vähän taisteluja käytyään joukkomme
lähestyi Raivolaa 30.8. Tie laskeutui Sahakylän har-
julta alas notkoon, jossa oli pieni Raivolanjoki. Yllät-
täen joki ylitettiin, mutta kuormastomme sai kulkea
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sillan kautta. Ehdimme nähdä vielä naapurin viimeisen
junankin puuskuttavan kauempana Rai.r,olan asemalla,
jonne se toi apujoukkojansa. Hyökkäyksemme jatkui
Suomenkylää vastaan, jossa puolustautuva vihollinen
tuhottiin pari tuntia kestäneessä taistelussa. Olimme
täällä vallan sekaisin vihollisten kanssa, joita oli joka
puolella ja joiden kanssa taistelu yhä jatkui niiden
tehdessä vastaiskujaan.

Kylän läpi kulkiessamme näimme myöskin suuren
ihmeen - naisväkeä - heiti istui parissa autossa
vankeina. Emmehän olleet hamer'äkeä nähneet pitkään
aikaan, joten ei ollut ihme, että pollet tahtoivat py-
sähtyä, kun ajomiehet unohtivat ohjakset naisia tui-
jottaessaan. Toisella puolella kylää alkoi vuotostaan
nousu harjanteelle, jonne kuormastomme pysäytettiin,
sillä olimme jo edenneet liikaakin. Kun kuormasto ei
sentään kulje hyökkäyksen edellä, saimme illalla pa-
lata hiukan taaksepäin.

Harjulta oli hyvä oäköala alas kylään, jossa vilah-
teli omia sekä naapureita toisiaan paukutellen. Pojat
tapasivat eräästä mökistä 7O-r,uotiaan mummon, jonka
toivat joukkoomme. Hän puhui suomea ja ihmetteli,
että isännät olivat kylässä muuttuneet äkkiä toisiksi.
Pojat yrittir.ät hiukan jutella mukavia mummon
kanssa, mu,tta vastaukset olivat sellaisia, että pojilta
meni suu tukkoon.

Ilma oli illalla kylmää, ja kova tuuli sopi olinpaik-
kaamme mäelle, joten palelimme. Silloin päätimme,
kersantti Salmi, ali,kersantti Perttilä ja minä, Iähteä
pienen peltoaukeaman takana näkyr'ään suureen, \'al-
keaksi maalattuun huvilaan tuulen suoiaan. Siinä nä-
kyi olevan isohko lasiveranta, jonne oli noustava
useita askelmia. Menimme avoimesta ovesta sisälle ja
kiersimme alakerran huoneet. Aseet olivat kainalossa
valmiina, mutta ketään ei näkynyt. Poistimme pimen-
nysverhot ikkunoista ja huomasimme, että huvilaa
oli käytetty kirjapainona. Siellä oli painokone ja lato-
makone sekä muuta alaan kuuluvaa välineistöä.
Pysähdyimme pieneen, noin 3x3 m suuruiseen kulma-
kamariin, jota oli nähtävästi käytetty toimistona, kos-
ka kirjoituspöydällä oli pieni valkoinen puhelin.

Roivoloo toistelun iol-
iiltö syyskuullo l94l

- .Istuttuamme ja tupakoituamme hetkisen päätimme
Iähteä jälleen toisten luo. Perttilä etumaiseni kulkien
avasi oven halliin, mutta samalla hän karjaisi jotain
v_ihollisista ja oli kaataa minut astuessaan taaksepäin.
Ovi jäi avoimeksi ja hallissa näkyi olevan kaksi- vie-
rasta ukkoa, jotka molemmat äkkiä heittivät muna-
käsikranaatin kamariin. Niistä toinen kieri jalkojeni
välitse takaseinään. Vanjat loikkasivat portaita alas
pihalle, ja minä laskin käsiaseelh ikkunan lävitse
perään. Toisilla olivat kir,äärit hihnasta olalla, joten
eivät ehtineet ampua. Molemmat munat olivat latti-
alla - varmistimet päällä - Siinä oli meidän pelas-
tuksemme.

Pidimme pienen neuvottelun, miten pääsisimme
ulos, jos heitä on enemmänkin ja väijyvät nurkalla.
Aseet valmiina kiersimme huvilan, mutta ketään ei
näkynyt. Taikastimme ulkorakennuksen ja laskette-
limme muutamia paukkuja huvilan yläkerran lävitse.
Päättelimme heidän ehtineen lähellä olevaan metsään
sillä aikaa, kun neuvottelimme lähdöstä ulos.

Kuljimme pellon yli takaisin toisten luo. Silloin
tuli vastaamme muutamia vieraan porukan miehiä
huvilalle päin - muistan, että eräs heistä kantoi ki-
r'ääriään olkapäällä piipusta kiinni pidellen. Vähän
matkaa kuljertuemme kuulimme takaa huvilan nur-
kalta laukauksia. Palasimme takaisin ja näimme äskei-
set, huvilassa kranaatteja heittäneet miehet ammut-
tuina. Vastaamme tulleet miehet selittivät, että heidän
saavuttuaan huvilan nurkalla kasvavien tiheiden hal-
lain- ja viinimrrjapensaiden luo nousi niiden takaa
kaksi vihollistr ylös je aikoi jälleen heittää kranaatteja,
mutta kir'ääriään piipusta kantanut mies ehti lyödä
toista kranaattimiestä kir'äärin tukilla käsivar.teen ja
toiset ehtir'ät ampua heidät, ennenkuin hei.tto onnistui.

Siinä naapurit makasivat nyt pensai'kossa, jonka
ohitse minä äsken kuljin, tuskin parin metrin päästä.
Siinä oli ollut toinen pelastukseni, koska vanjat eivät
silloin heittäneer krenaattejaan. Myöhemmin meille
selvisi, että nuo neapurit olivat tulossa alas huvilan
yläkerrasta sattumalta samalla kertaa, kun meidän
tupakkamme loppuivat, niin että jouduimme heidän
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PATALJOONAN ÅIKÅ

Lr-ru:nrniri oli s.t.rpLlnut kor-rlutuskcsl<uk-
sc)l.l c:LtJ ItlLtt k1,1111.n.1pi1.11t i.r s,,ittr enii
töiksuen I-.rt.tljoonlp kcskqksccp ticclr.rstclle,,
mik:i on ir-rt.rljoonrn .Lik.r. Vicstimics vrih;rn
hölntrs:r'r klslttrvkscst,r, krttsoi'korsur, sci-
nrillri r.rksu:t.rr rr hcr.ityskcllor, jok;r oli ajrrn
jl soJan kuhmu:irn.r.r. ntritt.L l<:ivi kLrrtcnkin
sllunnilleen s.t;:r,-,ill.r r r-r,rr,,k.Lusill.1 ()nrist.r
jans:L kenss.r 

- e ih:r sicii.i r iLj.i,s.L .rikr
1>aljon n-rerkinnr: i'.ii:ii \.111i,,11 r.L;h,l,rssr.

- Herre luutn,rn':i. k.-1i,, ,,:r 1i.lr)
Siten tuo r'.rnhr. kuhi:rur:rcn i.1 Li'liril.i.irr

klyr,i heratlrkrll,, .t:,,rr:::'.ir-.:..i:r .',,::l.r.rlli.
sen tehtä\'äir

foR!{A HUBUI

desanttei a
.lelSKL'S i:elrtkes..illi i9-1j olr i 

.T 
I{ -t6 lcvoss:r r'.rnh.rr.r

:.lrln ei.lin-uoleisell.r .rluee ll:r l{.rutlustr ctclärin nrc-
levieu r.rut.rtien jr t.nelnticr-t vllisessä nrl:rstossr. Oll
Lrr-r.rnr.ri-iltl, joltoin Suonren puolella r,Ljrt.r .LsLrvicn

sLr iili;rsukkaiden srrnnirt h,rukuttclrvlt rtin.r nteilirilrii-
siii pr-roleensr,L. Kosl<l k.rikcn lisril<si oli t1'vni kesiiinen
rlt;r. sekin puc,lesteln r.riliutti sirhen. ettir rttielellriän
l:lhti pienelle pr'öriinrrrtk:rllc Suotttcen s.tuIr()ntr.In.
Otin nruk;rani viinrikkr I--räsen, er.irin joukkueenioh-
t.riist;rni. sekr sotamies H:rkll.rn. erään lriheteistäni.
Annoin lähetilleni itir',rn jlttä.i konepistoolin 1)ois
j.r ottiLrr r ein 1--istoolin :tscrstttkscksccu, l<,rski.L tir:rl si-

vLrt olivrrt pitkirr nr.tik,r.r meikä1äisten milioitustlueinir.
Sturrott.ttttte ircrr-rrtcclliscsti sck:i n.Ltttillltrlc trrlotl-

r'äcn yst:ir rillisl:t,lcst.i j.t s'rrtnrliorr ikke ist.r. Niin ku-

Iurl<in aililL httotttr.L.rrll.ttt:lltllllc vlt iruolerlyrin, ellncll-
kr-ri n alo j nrrle son tttlst'iu tu'I P.1ILlLllll.ttkrI i clllrl-rc.

Hilj.r.r irvirr.iillcn s,tlr ttintrlrc sittcr-r r'trnh'rllc

vlltakunnrnr.rl.rlle sckl siitri vielä jrrnl<irr nl'It-
kaa jatkcttuamrnc tuollc veltlvellc lretr,r-ribr'rnkkcrillc,
jonlir vcnäläisr:t olir''tt rrrkcntrrtlcct jrlsl<us rruhrn
aikenl jr jok.r kur-rlui hcr,liin r''rtlh.rn pltolrrstuslirl-
jansa trloinrpiin osiin. Sc siirritsi ctcliiiirr p;iin nletk'rt-

tacssa tien vrscrttrti'rll.r lrtrolellr lllcll<o liorkc'rn h;tr'
j:rntecn y.lii;illä. Olrn.trli.rrscrnnrirr rLi.rnut siit;i ohi j'r

aina olin ihrnctclll't tttotr Lrr-rrlkkcrin sijrLintil scl<ä

scn alnl)Lllrt:lrn.rh,l,rllisuLrlisi.r, silll n'rielcst:irli Irc oli-
i'rt rlcllio oIcnt.tttonl;rt sLltlrtell ku,rIIciJcn kr-rltlliclls't
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Roudun roiokyliö suu-
ren Lumisuon kohdol.
lo

takia. Huomasinkin nyt tulleen hyvän tilaisuuden tuon
bunkkerin lähempään tutkimiseen.

Tuumasta toimeen ! Panimme pyörämme tien si-
vuun ja kiipesimme polkua pitkin bunkkerille. Työn-
nyimme sen pitkiin, pimeisiin käytäviin tulitikkujen
valossa. Totesimrne sen olevan ainakin kaksikerrok-
sisen ja käytävien kiertävän ympäri sen keskiosan.

Tulimme pian erääseen pesäkkeeseen, jonka am-
puma-aukko on juuri maantien suuntaan. Vilkaisin
silloin ulos ampuma-aukosta ja huomasin samassa
kahden miehen suomalaisissa sotilaspukimissa sekä
varustettuina konepistoolein puolijuoksua kiiruhtavan
bunkkeriltamme alas maantielle samaa polkua, jota
olimme tulleet.

- Hei pojat. . . desantteja! iruudahdin puoleksi lei-
killäni, mutta samassa ajattelin tämän ehkä olevankin
totista totta. Totesimme heidän konepistooleittensa
vaikuttavan venäläismallisilta. Samassa tuumin myös-
kin, että mitä näillä miehillä on ollut täällä bunkke-
rissa tekemistä tähän vuorokauden aikaan ja miksi
heille tuli niin kiire lähtö, kun näkivät tai kuulivat
meidän sinne tulleen. En kuitenkaan voinut olla sata-
prosenttisen varrna, että he olisivat desantteja, mutta
päätin ottaa asiasta tarkemman selvän. - Huomasin
miesten päässeen jo maantielle. Eivät sentään otta-
neet pyöriämme, vaan lähtivät kävelemään kohti lä-
hellä olevaa ÅTp:n puomia sekä vartiomiestä.

- Pojat, nyt mennään perään ja tarkastetaan, ovat-
ko ne omia vai desaottej^! - Juoksimme alas pyö-
rillemme ja lähdimme ajamaar perään. He huomasi-
vat silloin meidän lähestymisemme ja hyppäsivät
aidan yli niitylle sekä jatkoivat matkaansa kiireisin
askelin. Seurasimme jäljessä, mutta heillä oli noin 7l
m etumatka. Vedimme esiin pistoolimme, ja huusin
miehiä pysähtymään. En kuitenkaan uskaltanut vielä
ampua, koska en ollut aivan varma, jos he olisivatkin
krmluneet johonkin poppooseen, joka oli majoitet-
tuna tänne. Huusin uudellen ja käskin ampumisen
uhalla pysähtymään, mutta kun he näkivät meidän
juoksevan perässä pistoolit käsissä, niin pistivät juok-
suksi. Nyt olin varma, että he ovat kun ovatkin de-
santteja. Annoin lähetilleni käskyn mennä hälyttä-
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mään ATp:n sekä hakemaan sieltä konepistoolin taik-
ka jonkun konepistoolilla varustetun miehen. Jat-
koimme juoksuamme vänrikki Eräsen kanssa desant-
tien jäljessä ja avasimme tulen pistooleillamme. Mie-
het juoksivat mutkitellen, ja me ammuimme pistoo-
limme tyhjiksi - kuitenkaan osumatta. Nyt olivat
miehet päässeet vastakkaiseen metsän laitaan, ja kun
näkivät meidän lfiestyvän, pysähtyivät he rauhalli-
sesti, ottivat konepistoolinsa, heittäytyivät asemiin
sekä vetivät kp:t poskelleen.

Olisi ollut selr'ä itsemurha painua nyt yhä eteen'
päin, joten meillä ei ollut muuta keinoa kuin suo-

iautua. - Jonkin aikaa odotettuani, ja kun apua ei

ÅTp:ltä alkanut kuulua, juoksin sinne itse_,ja nyt
vasä sain siellä hälytyksen käyntiin. Samalla tein
ilmoituksen 10.D:n esikuntaan, jolloin sain käskyn

odottaa sotakoiria sekä estää kenenkään meoemästä sot-

kemaan jälkiä. Kesti ainakin tunnin, ennenkuin koi'
rat saapuivat. Aurinko oli tallä aikaa ehtinyt kuivat'
taa aaÅukasteen jokseenkin kokonaan, joten koirien
vainusta ei voinut odottaa Parasta mahdollista. Koi'
rat seurasivat kuitenkin jälkiä Raudun rautatielle,
mutta kun ne kuivassa hiekassa alkoivat vetää Suomen
puolelle kohti Raudun asemaa, luultiin koirien
-harhautuneen, koska oletettiin desanttien yrittävän
Lumisuon kautta omalle puolelleen juuri nyt, kun
olivat tulleet huomatuiksi. - Suomalaisten puolus'
tuslinjoilla suoritettiin hälytys, ja sieltä lähtivät reservi-

komppaniat ketjussa haravoimaan maastoa, mutta tu'
loksetta.

Kuulin myöhemmin, että koirat olivat olleet
oikeassa, sillä desantit oli sittemmin nähty Raudussa,

mutta selvinneet silloinkin tilanteesta.

Minua harmitti, ettei lähetilläni ollut konepistoolia
mukanaan, ja että minä, joka niihin aikoihin olin
mestariampuy'a pistoolilla, en osunut desantteihin.

Olin monesti aikaisemmin toivonut tapaavani ker'
ran noita desantteja, ja sitten kun todellakin tapasin
niitä, niin pitipä tuon jahdin päättyi nolosti' Toi-
sin toimimalla ne varmaan olisi saatu Pidätettyä tai tu-
hottua, mutta. .. se mutta.
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SAATTU E
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LIITTOUTUNEIDEN sotavoimien niin ase-, muona-
kuin lääkintär'arusteidenkin huolto Åtlantin valtame-
ren Amerikan puoleiselta rannikolta Euroopan sota-
näyttämöille tapahtui, kuten hyvin tiedetään, kauppa-
aluksilla. Nämä alukset purjehtivat monien eri lippu-
jen alla ja monien kansallisuuksien miehittämina.Lai-
vasaattueita liikkui eri puolilla maailman meriä, sillä
käsittihän II maailmansota koko maapallon. Sodan
alkupäivistä, vuoden 1919 syyskuusta lähtien saattuei-
den suuruus eli laivaluku kasvoi kasvamistaan. Sa-

Stukotn hyökkäömössii Iiittouluneiden loivosoottuetto

moin lisäytyir'ät myös saksalaisten sukellusveneiden
hyökkäykset saattueita vastaan.

Tämän kirjoittajan ollessa vuosina 1939-41 suoma-
laisen kauppalaivao perämiehenä teimme useita saat-
tuematkoja (convoy) Pohjois-Åmerikasta Eurooppaan,
mm. Le Havreen Ranskassa sekä Englannin itäranni-
kon satamiin. Saattueet koottiin silloin, kuten myö-
häisemmissäkin sodan vaiheissa Halifaxin satamassa
Nova Scotiassa. Kokoamisvaihe saattoi kestää yli vii-
konkin, ja kun laivoja oli koossa 60-80 kpl, niin kaikil-

Lcivoscottueiden reitli [.iSA:sto Murmonskiin
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le näiden laivojen päälliköille annettiin toimintaohjeet
eri tilanteisiin, sekä määrättiin aluksen tarkka paikka
saattuejärjestelmässä.

Vuoteen L94L saakka olivat myös suomalaiset kaup-
palaivat olleef mukana näissä saattueissa, mutta Jatko-
sodan puhjettua ja Englannin ym. valtioiden julistet-
tua Suomelle sodan näiden oli vetäydyttävä syr,iään
tai ne joutuivat internoiduiksi.

Kun saattue oli päässyt lähtemään merelle parin
"valelähdön" jälkeen mahdollisten vakoilijoiden hä-
määmiseksi, se järjestäytyi ohjeiden mukaan riveihin
ja jonoihin. Sen jälkeen johtolaiva, jossa saattueen
komentaja majaili, antoi Iähtökäskyn, suunnan ja
vauhdin.

Saattueen saattoalukset, joita sodan alussa oli vain
muutama, yksi tai kaksi kevyttä risteilijää sekä pari
hävittäjää, partioivat saattueen lähivesillä. Joka aamu
ja ilta, ennen päivän sarastusta ja iltahämärää, lähetti
risteilijä tiedustelukoneen ottamaan selkoa mahdolli-
sista sukellusveneistä. Lentokone kierteli saattueen
ympärillä ja palasi tukialukselleen työnsä tehtyään.

Juuri päivän sarastuksessa ja rllar. hämärtyessä tapah-
tuivat enimmät torpedohyökkäykset.

Päivisin oli saattueella harjoituksia, kuten zig-zag-
ajoa ym. Tällaisia harjoituksia oli varsinkin alkumat-
kasta, jolloin sukellusvenevaaraa ei pidetty kovinkaan
suurena. Kun kahdeskymmenes läntinen pituusaste
ylitettiin, tuli kuitenkin tosi eteen, sillä siltä meri-
diaanilta alkoi vaaravyöhyke, koska alettiin kulkea
Norjan rannikon ohi, jossa olivat saksaiaisten meri-
ja ilmavoimien tukikohdat. Sodan myöhemmässä vai-
heessa kaikki meret olivat lopulta samaa vaaravyöhy-
kettä, eivätkä mitkään laivojen kulkureitit olleet

. varmoja
Palvelusalukseni s/s Virran haaksirikkouduttua

Reykjavikin vuonossa Islannissa keväällä 1p41 jouduin
sen miehistöo mukana palaamaan Suomeen. Odotelles-
samme uutta laivaa tulikin liikekannallepano ja tämän
kirjoittaja määrättiin Liinahamariin ja Pohjoisen jää-

meren rannikolle v/l Turjaan. Näin olivat osat muut-
tuneet - liittou,tuneiden apulaisesta saksalaisten apu-
laiseksi.

Turjan työnä oli etupäässä ammus- ja muonahuol-
lon hoitaminen Petsamon rannikon vartioasemille,
mutta välipaloi,ksi saimme myös saattuevarmistusteh-
täviä Narvikista ja Tromsöstä Kirkkoniemeen ja Liina-
hamariin, sekä kaksi kertaa komennuksen saksalaisten
Raum-veneiden kanssa vartiopalvelukseen Nordka-
pista pohjoiseen. Molempien vartiopalvelujen tarkoi-
tuksena oli, kuten meille puhuttelussa selostettiin, par-
tioida rannikolta "ulos" aina 90-100 mpk:n etäisyy-
teen mahdollisten venäläisten merivoimien totea-
miseksi niiden odottaessa saattuei,ta Englannista ja
USA:sta sekä saksalaisten voimien hyökkäyksiä Norjan
vuonoista saattueita vastaan.

Vuosina 1942-41 olivat Norjan vuonoissa saksalai-
set sotalaivat Scharnhorst, Gneisenau, Prinz Eugen,
Tirpitz, Liitzow, Scheer, Hipper, Köln ja Niirnberg -siis Saksan sotalaivaston "kerma" 

- sekä lisäksi jouk-

ko pienempiä aluksia. Nämä olivat aina valmiina kat-
kaisemaan saattueiden reitit Murmanskiin.

Helmikuun puolivälissä 1941 t:uJi hälytys saattueen
lähestymisestä. Saattue kasitti kaikkiaaa 48 amerik-
kalaista ja brittiläistä kauppalaivaa, joita saattoi Eng-
lannin kuninkaallisen laivaston osasto, jossa myöhem-
min saadun tiedon mukaan oli yksi raskas risteilijä,
2 kevyttä risteilijää ja 6 här'ittäjäalusta. Saattue oli
varma läpipääsystään pimeyden ja huonon näkyväi-
syyden turvin, mutta yllättävä tutkan käyttö saksa-

laisten taholla sai aikaan pahoja vaurioita ja upotuk-
sia. Osa edellä mainituista saksalaisista suurlaivoista
syöksyi äkkiarvaamatta saattueen kimppuun, ajoi sitä
tutkalla takaa ja upotti kahdeksan laivaa, kolme hä-
vittdjää sekä vaurioitti pahoin toisia saattoaluksia.
Olimme "rähinäpaikalta" noin 40 mpk etäisyydellä,
mutta tuntui siltä, kuin kaikki olisi tapahtunut aivan
vieressämme.

Osastomme komentajan määräyksestä käännyimme
taistelupaikkaa kohden ia jouduimmekin leikkiin mu-
kaan sikäli, että saimme vetää sumuverhon suojak-
semme englantilaisen hävittäiän ilmestyessä yhtäkkiä
yöstä näkyviimme. Osa laivasta oli tulessa, ja sillä
näytti olevan ohjausvaikeuksiakin. Siitä huolimatta se

alasi tulen johtovenettämme kohti, kuitenkaan
osumatta.

Tarkoituksemme ei oliut ottaa osaa taisteluun, shän
oli "iso jen" asir, r'aan mahdolliseen pelastustyöhön.
Åamupuolella yötä ilmestyikin eteemme pelastusvene,
joka liuului englantilaiselle s, s Cantor'ille. Siinä oli
14 miestä, jotka r'äs1'neinä ja läpimärkinä pysäyttivät
soutunsa. Turje sai käskrn ottaa sen hinaukseensa ja

Raum-veneen str!!aminr palata Norjan rannikolle
Honningsvaag'iin. Otimme englantilaiset merimiehet
TurjallJlampimaan suojean, ja muutaman tunnin ku-
luttua olimme satamsssa. Saimme jäädä sinne odotta-
maan uusia määräyksiä.

Kun ker'ät ia kesä toivat tullessaan valoisan "yöt-
tömän yön", Ioppuitat myös saattueiden matkat Poh-
joiselle jäämerelle. Englannin Royal Navy ei voinut
irroittaa kylliksi saattolaivoia Välimereltä ja kotilai-
vastostaan varmistamaan saattueiden matkoja. Stalinin
vaatimuksesta ja Yendiän sotamateriaalin uhkaavan

loppumisen pelosta saattueiden lähettäminen iälleen
kuiienkin alöitettiin. Laivalukua saattueissa pienen-

nettiin, kun taas saattoalusten lukua lisättiin' Esim'
joul'ukuun 194J saattueessa oli sotalaivoja. kolme ris-

ieilijää sekä neljätoista hät'ittäjää, ja lisäksi parveili
saatlueen ymparitla kon'ette)a ja pienempiä aluksia.

Lopuksi'on mainittava, että juuri tuon joulukuun
saattueen eteläpuolella oli ylimääräinenkin vahvistus,
jota saksalaisten tiedustelukaan ei ollut saanut selville'
3iihen kuuluivat taistelulaiva Duke of York, raskas

risteilifä Jamaica ym. Joulukutn 24. päivänä, joulu-
aattona, iatna yttatytlaivue sai kosketuksen saksalai-

seen Scharnhoist'iin ja pimeydessä "tulkataistelun"

avulla sen onoistui täysorumallaan uPottaa tämä tais-

telulaiva. Sitä ennen oli Scharnhorst kuitenkin ehtinyt
tehdä tuhoisaa iälkeä saattueessa.
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ALEX KOKKO

Hoovoittunut pooreillo löäkintömiesten kon.
tomono
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Varma ja rohkea haavoittuneiden huolto helpotti
näet aina taistelussa jänn.ittyneitä mieliä.

Joukkosidontapaikan valinta tuotti usein huolta.
Teiden risteykset, rakennukset ja etulinjan takana ole-
vat tienvarren katveet olivat paikkoja, joihin apua
tarvitsevat saatiin nopeasti kuljetetuiksi, mutta vihol-
lisen tykistö peittosi niitä halukkaasti. Samoin sen
kranaatinheittimistö ja lentäjät kuppasivat antaumuk-
sella tuollaisia paikkoja. Monesti asetuimme uhkaroh-
keasti sellaiseen paikkaan, johon haavoittuneet voitiin
nopeasti kuljettaa vihollisen häirinnästä huolimatta.
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Lääkintähuollon
l«okemul«sia

PALVELIN lääkintäaliupseerina Rajapataljoona 2:ssa

Jatkosodan ajan. Muistot ovat osittain himmentyneet
vuosien mukana, mutta osa niistä on jäänyt pysyvästi
mieleen eikä lähdekään sieltä koskaan. Huvittavaa oli
varsinkin toverien suhtautuminen lääkintämiehiin.
Etulinjan ensimmäisen portaan miehet esimerkiksi piti-
vät kilometriin saakka etulin jan takana sijaitsevaa
JSp:tä sisä-Suomena ja lääkintämiehiä kotirintaman
tyyppeinä! Leikillähän tässä oli tietysti sijansa, koska-
pa jokainen halusi ennen kovia taisteluja varmistautua
lääkintäelinten läsnäolosta ja toimintavalmiudesta.
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Kiusallisia tilanteita syntyi, kun kranaatt"l" ikol ,rtt.,
paikalle kesken vaikeasti haavoittuneen miehen sitomi-
sen. Joutilas väki juoksi poteroihin, mutt:. sitomistr
ei auttanut heittää kesken eikä potilast^ jättdi tur\..rr-
tomaksi, tuuli mistä tuuli. Mainitunlainen tilanne saar-
toi kysyä hermoja enemmän kuin kuuminkaan tappelu
etulinjassa, jossa sentään sopii aina r,äliin etsiä isän-
maan pinnan kuperia tai kor.eria kohtia edes hetkeksi.

Hiitolassa Kilpolansaaren valtausyrityksen aikana
rakensimme sidontapaikalle teltan tienristeykseen.
Vaikka omat pelimme antoivat viholliselle melkoista
hivutusta, se pystyi muistamaan tienhaaraamme tuke-
villa "paketeilla." Kiire oli silloin kova. Kilpolansaa-
resta tuli lievemmin haavoittuneita uimallakin. Ve-
neellä kuljetettiin vaikeimmat tapaukset. Pari vuoro-
kautta virtasi haavoittuneita yhtenään. Vihollisia ja
omia sekaisin. Joukko-osastomme tapoihin kuului näet
auttaa samalla tavalla vastapuolen haavoittuneita kuin
omiakin. Olisi tehnyt mieli tehdä enemmänkin kuin
mihin pystyimme. Oli järkyttär,ää todeta oma mitättö-
myytensä "Suuren noutajan" edessä.

Rajajääkd,ri Hakkarainen oli saanut pahan rojauk-
sen vatsaansa. Totesin heti, ettei hänestä tule enää
eläjää. Kun hänen tajuntansa yhä säilyi, hän pyyteli
jatkuvasti tekemään hyväkseen kaiken voitavamme,
koska monen lapsen orvoksi jääminen painoi raskaana
hänen mieltään. Olimmekin tehneet kaiken mahdolli-
sen. Huumaavan aineen ruiskuttaminen helpotti mie-
hen kärsimyksiä. Meidän lohduttelumme eivät saaneet
lähtevää eloonjäännistä vakuuttuneeksi. Lähiympäris-
töön äkäisesti iskevät vihollisen kranaatit muistuttivat
kuoleman kyllästymättömästä ruokahalusta. Kuolr-
man viikatemies tempaisi pian myös Hakkaraisen koh-
dalla kaikki peittävän ia unohtavan vetäisynsä.

Hyökkäysvaiheen aikana edettiin niinkin rutakasti,
että JSp:tä piti muuttaa kymmenen jopa kaksitoista
kertaa vuorokaudessa. Kivennavan Pamppalassa patal-
joonamme rysäytti isommasti yhteen viholaisen kanssa.
Sidontapaikalla oli silloin kova tungos. Totesin, ettei
aseveljien kärsimysten näkemiseen totu koskaan. Raja-
miehet olivat "turskia" porukkaa eivätkä pahemmin va-
litelleet tajuissaan, olivatpa repeämät millaisia tahansa.
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Valkerslrren kirkonkrlässä r'ihollinen pani hanttiin
rosissr.rn. \riir,lkemies koukkrrili miesten parhaasta
päästä, nrrk.ili roinen nries vord,r.rn laskea toista parem-
maksi. Henkilökohtrisren ominaisuuksien takia syn-
tyy "pidetysti toveriste käsitteitä, jotka eivät aina
mddräd. miehen hlrvrrtl tri huonoutta. Toisen jättä-
mä aukko tuntuu rrin .iälkeen jääneistä kipeämmältä
kuin toisen. Luutnrntti Ruuskanen tuotiin sidonta-
paikkaan vaikeasti haavoittuneena. Hän oli niitä mie-
hiä, joiden jättämä "aukko" tekee kipeää. Saimme
hänet lähtemään elossa kenttäsairaalaan, henki oli
paennut matkalla.

Röltinöyttely motkon vorrello metsän siimek-
ses sö
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Eräässä vaiheessa vihollispartio iski sivustaamme.
Sen törmäys sattui sidontapaikan kohdalle. Rähinän
alkaessa Iuoteja tupsahteli telttamme läpi. Ovella syn-
tyi tungosta. Ylikersantti Seppänen kaipasi raitista il-
maa niin innokkaasti, että humautti puukolla teltan sei-
nän auki toimittaen itsensä ulos oikotietä. Siitä tem-
pusta luettelin hänelle myöhemmin pariin kertaan sie-
lunvihollisen haukkumanimet lävitse.

Vihollispartio oli tullut harvaa metsää kasvavalta
suolta. Me olimme suon laitapensaikossa, ja nyt ei aut-
tanut miettiä Punaisen Ristin sääntöjä. Repäisin lää-
kintämiehen tunnukset pois lähimmilrä miehiltä. Ki-
vääri kouraan ja tiukasti .tappelemaan. Siinä rytäkässä
minäkin posautin koko sodan aino:t laukeukseni.

Paikalla sattui olemaan myös huoiro- r-m. miehiä.
Ilmeisesti oli ihmeiden tapahtumisrik:., koske srimme
yhdeksäntoista vankia, joukossr .rlrluuin.rnrri. Seitse-
män vihollista kaatui. Omir trppiorr.r ei rullut. Sillois-
ten tietojen muka.rn oli ilmeistä, errä olimme saaneer
satimeen sinnikkä:in. r'rrr.r.llisen pertion, sillä 1ähiseu-
duilla oli trp:.hiunut prhojr ri'tinöitä, joissa vihollis-
partio oli päässyt luiskahtamaan pakoon tehtyään
tuhmia temppujr. Sidoin haavoittuneet ja marssitin
vangit komentopaikalle.

Vetäytymistaiheen aikana suoritin Lipolan mutkas-
sa erikoislaatuisen tehtär'än. Olimme saaneet käskyu
irtaantua, mutta luutnantti Aunolan partio ei päässyt
aikanaan palaamaan vihollisen puolelta. Kapteeni Tiai-
nen jäi odottamaan sitä omien irtauduttua. Hänen mu-
kaansa jäi muutama pioneeri rd'idyttdmään joen siltaa.
I(un oli pelättävissä, että Aunolan partiolla on muka-
naan myös haavoittuneita, katsoin parhaaksi jäädä

odottamaan sen paluuta kapteeni Tiaisen luo. Tähys-
täessämme silmät tapilla etumaastoa huomasimme siellä
liikettä. Emme ehtineet selvittää, ketä oli tulossa, kun
pioneereille kävi i,ahinko. Silta lähti räjäytettynä lentä-
mään. Samassa tuli Aunolan partio näkyviin. Se pääsi
kuitenkin raunioiden yli luoksemme. Haavoittuneita
ei onneksi ollut. Kapteeni Tiainen oli hauska mies ta-

vallisesti. Tässä tilanteessa pioneerit eivät varmaan-
kaan voineet yhtyä r,iimeksi mainittuun toteamukseen.
Sillan paukauttaminen partion nenän edestä olikin
paha touhu, mutta sattuihan vahinkoja sodassa huo-
nolla tuurilla kelle vain

Valkeasaaren lähettyvillä pataljoonamme järjesti
epäonnistuneen, vai olisiko parempi sanoa, huonosti
päättyneen jalkarättinäytteiyn. Olimme päässeet lepää-
maan, ja leirialueellemme muodostui tosiaan valtava
jalkarättiliputus puiden oksille. Kun vedimme siinä
juuri sikeetä, kolme vihollisen panssaria pääsi näytte-
lyvieraiksemme. Niiden tuliaiset olivat kuivaa ta.vataa.
Ukko kuin ukko paineli varpaat paljaana kankaalle
etsimääo maaäidin rinnasta kumpareiden välejäl

Kovasta paukkeesta huolimatta selvisimme tappioit-
ta. Hevoset vrin saivat siipeensä, ja minun piti auttaa
eläinparkojakin. Ompelin erään hepan vatsan kiinni.
Sen myöhemmistä vaiheista en kuullut. Sairastalli sai
valmiiksi paikatun potilaan.

Ihantalan-Talin taisteluiden aikana pataljoona sai
käyttöönsä panssarinyrkit .ja -kauhut. Niiden käyttä-
misen koulutus oli suoritettava hätäisesti rintamaolois-
sa. Lääkintämuodostelmille tuli tästä uusi huolen aihe,
palohaavat. Enemmän tai r'ähemmän korventuneita
miehiä tuli vähän väliä sidontapaikalle. Lyhyen koulu-
tuksen aikana eivät koulutettavat näet oppineet vaisto-
maisesti varomaan polttavia suihkuja. - Uusien asei-
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ESA ANTTALA sodonqikoisen
sissitoiminnqn
kuvoojo

juuri ilmestynyt

eÄÄma1aru KAUKoPARTto
6. poinos 9:-112:-

sqq tovi sso

pÄÄMAJAN KAUKopARTTo SAARRoKstssA (i961)
PÄÄMAJA KUTSUU - KAuKopARTto (1962)

vilMETNEN PARTTO (1 963)

KIRJAYHTYMÄ

den ansiosta pystyttiin panssareille panemaan luu
kurkkuun. Siinä touhussa kävi sellaineÅ ryminä, ettei
kaikkia varovaisuusmääräyksiä pystytty noudatta-
maan. Karskit panssarintorjujat rysäyttelivät panssa-
reita niin läheltä, että särkyvien vaunujen sirpaleet
olivat pahana yaatana. Luutnantti Lahtisenkin rintaan
lensi kokonainen telapyörä räjähtäneestä panssarista.
Lähtö tuli reippaalle miehelle siinä silmänräpäyksessä.

Sota päättyi aikanaan, j" JSp. lakkasi olemasta.
Monet muistot kaatuneista sekä haavoittuneista ase-
veljistä jäivät mieleen. Lääkintämiehille niitä j^ä
enimmän, ikävältä puolelta nimittäin, koska heidän
kdsiensä kautta kulkee kuoleman 'korjaama sato ja
elämälle pelastettavissa olevat haavoittuneet.

Konsikuvo:

Kronootteio volmisietoon

N U MERO 9:n KlRrOlTUl(SET

Ikuko T,,Liainco:

SOTÅ ON LOPPUNUT - KOTIIN

Vcikko flatm63

SOTÅPOIKIEN TUOKIOIT,{ .. .. .

Vcikko Sevolaiaco:

VIIMEINEN KÅUKOPARTIO

Ecto Kiviranta:
TK-MIESTEN SOTÅA

Lco Ree:

EIHÅN TOVERIA JÅTETÄ

Paul Hekecte:

TUPÅKKÅTAUKO RAIVOLASSÅ.

Jotma Nurmi:
HEr POJAT - DES,{NTTEJA! ..

Leo Lahdenpcrä:

SAATTUE MURMANSKIIN
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