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" Kotso,
tässä se jo näkyy!"
Tovoitteemme on omo koti, Jos meidön

olisi sööstettävö koko summo etuköteen,
olisi kotimme vielö hyvin koukono, monen

vuoden pöössö. Mutto kun köytömme
Konsollisponkin sööstöluottoo, soomme

loinoo somon verron kuin olemme söös-

töneetkin, jo omo kotl on lo nökyvissö.

Sööstöluotto vie
puolitiestö perille

Oposvihkosen "Omokotitolon jo
kesömökin honkintoohieito" soot-
te Konsollisponkisto. KAII S il.TI S 
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TAISTETI IIIETJABUEIIA
EINAR PALMUNEN

5.D oli 14.7.44 mennessä vetäytynyt Syväriltä ns. U-
Iinjalle, jossa sen JR 44 rlhmittyi puolustukseen di-
visioonan oikealle siivelle Laatokan ja Nietjärven vä-
lille. Heti 15.7. aamulla aloittivat venäläiset voimak-
kaan hyökkäyksen ry'kmentin lohkoa vastaan. Niet-
järven länsirannalla oler-ien I ja III/JR 44:n asemat
eivät kestäneet i'livoiman painostusta, vaan pataljoo-
nat vetäytyir'ät sitkeästi taistellen länteen ja pohjoi-
seen. Kun m1'öhemmät, Teirilammen pohjoispuolella
tapahtuneet sisäänmurrot alkoivat uhata myös II/JR
44:n selustaa, divisioonan asemr muuttui vakavaksi.
Vakauttaakseen tilanteen divisioonan komenta.ja, ken-
raalimajuri K. A. Tapola päätti vahvennuksia saa-

tuaan mm. 15.Pr:sta siirtyä r'astahyökkäykseen. Se

pantiin käyntiin illan ja yön 15 '16.7. kuluessa.

JR 44, komentaja everstiluutnaniti Ilmari E. Ryt-
könen, oli tällöin asemissa siten. että II P oli oikealla,
komentajana majuri Tuomas Hyttioen, ja I P keskellä,
komentajana kapteeni A. E. Siitonen, jonka kaaduttua
kapteeni E. Fabricius. Lähellä Nietjärven rantaa, loh-
kon vasemmalla siivellä oli asemissa Siimeksen ja Yr-
jölän suunnilla III/JR 44, komentajana kapteeni
F. Forsell.

Jo LL.7. lähtien, jolloin joukot olivat alkaneet saa-

pua tähän U-aseman osaan, oli myös vihollinen suorit-
tanut tunnustelunluontoisia hyökkäyksiä asemia vas-

taan. Maksimof fin ja Saarenmäen kukkuloista oli käy-
ty koviakin taisteluja. Takana olivat myös kaksiviik-
koiset, raskaat viivytystaistelut ja pitkät marssit. Mut-
ta nyt oli tultu linjalle, joka oli tarkoitettu viivytys-
alueen takarajaksi.

Vihollinen aloitti koko i.D:n lohkolla 15.7. kello
8.03 valtavan tulivalmistelun etulinjaa ja lähiselustaa
vastaan tykistöllä, kranaatinheittimillä sekä ns. "urku-
pyssyillä" eli raketinheittimillä. Hyökkäyksen paino-
piste oli Nietjärven länsi- ja koillispuolella. -

II

JB 44:n kbmentaja, äverstiluutnantti
llmari Rytkönen korsunsa edessä,
kädessään komentosauva, jossa ryk-
mentin hämäläisyyttä kuvaava ilvek-
sen pää
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Venäläisten hyökkäys U-lin-
jalla otevia JR 44:n asemia
vastaan Laatokan-Nietjärven
kannaksella 15.7.44

>./JR 44 oli sillä hetkellä II pataljoonan reservinä
n. 800 metriä etulinjan takana, lähellä majuri Hytti-
sen komentopaikkaa. Komppanian päällikkö, kapteeni
I. Leino oli ehdottanut, että komppania siirrettäisiin
etulinjaan, olihan siellä edes jonkin 1'erran korsuja-
kin, murta täällä r.ain joitakin kiireessä kyhättyjä po-
teroita. Tulivalmistelu pääftyi n. kello 11, jolloin to-
dettiin 5. K:n jo tässä vaiheessa kärsineen huomatta-
via menetyksiä. Maisemakin komppanian ympärillä
oli täysin muuttunut tykkitulen johdosta.

Samaan aikaan saapui komppaniaan pataljoonan
lähettiupseeri, vänrikki g. gei-kkila ja ilmoitti, että
vihollinen on päässyt vasemmalla pataljoonan äärim-
mäiseen tukikohtaan lähellä I P:n lohkon rujaa ja
uhkasi samalla II P:n selustaa. Tämän johdosta käs-
kettiin, että 5.K:n oli otettava tukikohta takaisin.

Kapteeni Leino antoi heti komppanialleen hälytyk-
sen ja käskyn asettua jonoon majoitusalueen pohjois-
reunassa olevalle polulle. Seurasi lyhyt miesten ja va-
rusteiden tarkastelu, jonka jälkeen nopeasti lähdettiin
matkaan ennalta viitoitettua suuntauraa pitkin. Tämä
tapahtui siis lähes \,älittömästi käskyn saavuttua eli
noin kello 12.10. Tätä ennen kello 11.48 oli jo majuri
Hyct^nen lähettänyt ilmoituksen, että viholliskomp-
pania oli päässyt itäsiivellä pataljoonan asemiin, mutta
muualla olivat linjat vielä omassa hallussa.

Tämä vihollishyökkäys oli ilmeisesti tarkoitettu
vain kevennyshyökkäykseksi, sillä varsinainen paino-
piste muodostui näiden päivien aikana lähelle Niet-
järven rantaa järven molemmin puolin rykmentin
voimin. Hyökkäykseen komppanian lohkolla osallistui
vain yksi valiopataljoona nuorine miehineen ja run-
saine automaattiaseineen.

5.K:n suorittaessa vastaiskuaan se oli tuskin päässyt
50 metriä majoituspaikasta ensimmäisen kumpareen
yli, kun komppanian päällikkö lähetteineen näki po-
lun varressa miehiä kumartuneena karttaa tutkimassa.
Luullen niitä ensin omiksi "hiippareiksi" hän oli jo
karjaisemaisillaan heille muutamia valikoimattomia
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sanoja, kun huomasi kypärän mallin vieraaksi. Samal-
la suomalaisetkin huomattiin, ja kiivas tulitaistelu al-
koi.

Ei ollut aikaa suuriin miettimisiin eikä suunnitel-
mien tekoon. I Joukkue määrättiin luutnantti A. Ra-
polan johdolla levirtäy'tymään polun rnolemmin puo-
Iin estääkseen vihollisen mahdolliset etenemisyrityk-
set. Koko muun kompprnirn määräsi kapteeni Leino
mukaansa etulinjan jr vihollisen väliin jääneelle
mäelle. Se oli ainakin r'.:.;.:..:. viholiisista, koska sieltä
ei ammuttu. Tilannekin virinran parhaiten selviäisi
sieltä.

II ja III joukkue slivar nr': kiskyn edetä suorinta
tietä ta\oitteeseeo, r'ihollisen r':.1:aamaa tukikohtaa
vastaan. Kapteeni Leino jäi aiuksi seuraamaan, mitä
I joukkueen kohdalla tapahtuisi. Ylikersantti A. E.
Puolamäki oli jo tällöin kaatunu: r nimitettiin 2.lk:n
N{annerheim-ristin ritariksi 18.7.) ji joukkueen joh-
taja Rapola haavoittunut. Tilanne näy'tti I joukkueen
kohdalla kuitenkin siksi rauhoittuneelta, että Leino
kiiruhti komppanian pääosan jälkeen kohti tukikoh-
taa, josta jo kuuluikin melkoinen rähäkkä. II .ia III ,,

joukkue olivat suorittamassa tehtäväänsä.
Komppania (paitsi I j.) oli tällä välin jo pureutu-

neena tukikohdan kylkeen, 100-150 metrin päähän
varsinaisista taisteluhaudoista. Se oli taistellen raivan-
nur itselleen tiensä ja saavuttanut täten asemat. Kär-
kijoukkueena oli toiminut II joukkue, johtajana luut-
nantti T. Laurila.

Tukikohta taisteluhautoineen oli kuitenkin edelleen
rihollisen hallussa. Nyt oli siis nopeasti suoritettava
jonkinlainen tilanteenarviointi. Oli myös koetettava
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JR 44:n päällystöä vasemmalta kapteeni A.
Pentti (myöh. puolustusministeri), luutnantti
V. Suomivuori ja ylikersantti A. Karjalainen
tarkastamassa Nietjärven asemien etumaas-
loa 17.9.M
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srrdr Jhters naapurikomppanioihin, sillä takanakin
ilooitettiin vielä olevan vihollisia. .Komppanian pääl-
liköstä se ei ensin tuntunut uskottavalta, mutta kun
erään katkenneen männynlatvan takaa näkyi kypärä
ja konepistoolin piippu, joka samassa ampui sarjan,
asia oli uskottava. Nopea suojautuminen pelasti tilan-
teen. Kapteeni Leino heitti käsikranaatin männynlat-
van sekaan, ja hänen lähertinsä täydensi vaikutusta
aseellaan. Leinon puseron selkä ja pistoolikotelo oli-
vat saaneet osuman.

Linjat olivat siis ilmeisesti sekaisin, ja lähiottelun
mahdollisuus oli otettava jatkuvasti huomioon. Tä-.
män vuoksi kapteeni Leino jatkoi tunnus'telua vasem-
nralle ja sai yhteyden l/JR 44:n partioon, jonka joh-
tajana oli luutnantti Mäkinen. Sovittiin yhteistyöstä
siten, että Mäkisen joukkue puristaa vihollista vasem-
malta ja ).K oikeal'ta. Taakse jääneistä vihollisista ei
tässä vaiheessa ollut aihefta pitää lukua. Mäkinen kaa-
tui tässä taistelussa.

Kapteeni Leino palasi kiireesti komppaniansa luok-
se, mutta innostui tulevaa toimintaa selostaessaan
nousemaan liian korkealle paikalle ja haavoittui va-
sempaan hartiaan harhaluodistr. Vamma ei kuiten-
kaan pahemmin haitannut. .ioten sitä ei ryhdytty lä-
hem.min tarkastelemaan. - Tämän jälkeen Leino
lähti katsomaan tilannetta komppanian oikealla sii-
vellä, jonka äärimmäinen mies korpraali Lehto il-
moitti juuri ampuneensa vihollisen alhaalla suonot-
kossa.

Lähimmistä miehistä keräsi Leino siellä ryhmän,
jonka iohtajaksi määräsi kersrntti Niilo Sillanpään.
Päätettiin tutkia tilannetta oikealla. Ammunnan jat-

JR 44tle Nietjärvelle
saapuneita täydennys-
miehiä 22.7.44

Suunnittainen piirros JR 44:n 5.
komppanian vastahyökkäyksestä vi-
hollisen ..niehittåmän suomalaisten
U-linjan tukikohdan vallaamiseksi
15.7.44

kuessa päästiin eieenpäin vihollisen huomaamatta.
Osoittautui, että äärimmäisenä pesäkkeessä ollut vi-
hollinen oli kaatunut, ja tämäkin auttoi ryhmän lä-
hestymistä. Päästiin viiden metrin päähän vihollis-
pesäkkeestä, jolloin kaikki heittivät käsikranaattinsa
taisteluhautaan. Heti räjähdyksen jälkeen miehet hyp-
päsivät nopeasti hautaan ja konepistoolit täydensivät
työn. Muutamassa hetkessä oli huomattava pätkä tais-
teluhautaa hallussamme. Sen pohja oli täynnä kaatu-
neita, mutta eräästä pikakivääripesäkkeestä löytyi vie-
Iä naarmuton vankikin,

Ålkumenestys oli nopeasti täydennettävä. Muodos-
tettiin vyörvtysryhmä. Käsikranaatti aina vain taistelu-
haudan kulman taakse, ja sen jälkeen konepistooli-
sarja! "Yksinkertaista, multa totista työtä", kuten Lei-
no asian iknaisi, Alku menikin hyvin, mutta sitten kä-
sikranaatit loppuivat.

Taistelulähetti sai kiireisen tehtävän lähteä hankki-
maan lisää käsikranaatteia etulinjan komppanialta
sekä ilmoittamaan vaikeuksista pataljoonaan. Hän pa-
lasi kuitenkin tyhjin käsin. Käsikran^atteia tarviltiin
kuulemma muuallakin. Uusikin yritys oli yhta tulok-
seton.
. Pian huomattiin, että kaatuneilla vihollisilla oli
kaksi varsikäsikranaattia ja rintataskussa niihin nallit.
"Täydennys" siis toimi tällä tavoin jälleen, multa ke-
väällä saapuneet nuoret täydennysmiehet eivät osan-
neet niitä käyttää. Innokkaita he kyllä olivät konepis-
tooleineen. Kun oppituntiin ei liioin ollut aikaa, sai-
vut vapaat miehet etsiä tuota täydennystä. Leino puo-
lestaan heitteli käsikranaatteja itse ja panosti niitä
valmiiksi kärkiryhmälle, jossa varsinkin kersaotti Sil-
lanpää toimi esimerkillisesti.

Tukikohdan puhdistus jatkui näin edelleen. Vihol-
Iinenkin heitteli käsikranaattejaan. Erääslä sellaisesta
haavoittui kapteeni Irino poskeen lievästi. Kun oma
konekir'äärimmekin saatiin paikalle, kersantti Sillan-
pää tulitti sillä vetäytyviä vihollisia piikkilankaesteel-
lä ja murroksessa.

Suuren osan vihollisen miehittämästä tukikohdas-
tamme ollessa io 5.K:n hallussa tuli edettäessä eteen
n. 10-12 metriä sileätä kalliota, jolloin hyökkäys py-
sähtyi. Leinon mentyä lähemmin tutkimaan tilannetta
putmi hänen lähelleen yksinäinen kranaatinheittimen
ämmus, mistä sekin nyt siihen lie tullut? Kap'teeni
Leino haavoittui täten kolmannen kerrag samassa
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oli \ar:a.a hyökkåysvaunukaivanto

- : K oli myös antanut raskaat uhrinsa. Sen r.ahvuus
,-l: r'rikioa ennen taistelua ollut 4 upseeria, 12 aliup-
.e:::: j.r 110 miestä. Heti lähdön aik.rnr settunut ty-
i s:öieskitys maksoi t.K:lle jo 15 miestä kr.rtuneina:.r hearoittuneina. Kaikkiaan kaatui komppaniasta
1:.-. 22 aliupseeria ja miestä.

Onnellista sattumaa oli pidettär'ä eräänä tärkeänä
ei.lellltrksenä menestymiselle. Vihollisen varmistus
seo \'f,semmalla sivustalla oli näet jätetn' vhden mie-
hen laraan, ja sen korpraali Lehto sri poistetuksi
melkein huomaamatta. Näin oli sa;rtu pää auki koko
"sl'steemin romuttamiselle". Siinä ei joukon paljous
enää suuria merkinnyt.

Ifukana olleiden muistissa taistelu kulkee "Kirkko-
ojan taistelun" nimellä ja tässä tosiaan oli 5.K:n osuus
varsio tärkeä. Nykyään kansrkoulunopettrjana
Tampereella toimiva komppanian urhea päällikkö
I. Leino muistelee vieläkin apeana 5.K:n suuria me-
netyksiä. Sen uupumaton taistelu r-aikutti kuitenkin
osaltaan 5.D:n Nietjärven seudull.l saa\-uttamaan tor-
juntavoibtoon, jonka avulla vihollisen eteneminen lo-
pullisesti pysäytettiin Rajakarjalassa.

oooooooooooooooooooooooo

Nietjäruen etulinian takana

taistelussa, nyt leukaan .ia kaulaan siksi pahoin, että
oli poistuttava taakse. Etulinian komppaniassa tapa^-
mansa käsikranaatit Leino käski lahiitinsä viemään
komppanialleen. Päällikön matka jatkui pataljoonan
komentopaikan kautta JSp:lle ja SotaS:aaÅ. 

- Luut-
nantti V Pesonen ryhtyi toimimaan 5.K:n päällik-
.kona.

Komppanian toiminta pysähtyi toistaiseksi kranaat-
tien puutteessa, ja luutnantti Peionen sai käskyn men-
nä pataljoonan komentopaikalle suunnittelemaan jat-
kotoimintaa. DE:n majuii N. EIo ja majuri T. Hvt-
tinen iaativat suunnitelman, jonka mukaan tykistön
a_p_ua saatiin komppanialle yöllä tr/16.7. Sen jälkeen
III joukkue tulini vihollisen miehittämää taisteluhru-
dan osaa ja II joukkue, Iuutnantti pesonen edessä kp.
miehenä, vyörytti taisteluhaudan kello 2 mennessä.
Komppania oli yli puoli vuorokautta suorittanut r-as-
taiskuaan. Åamulla oli takamaastokin puhdistettu r.i-
hollisista.

Kaatuneita vihollisia kertyi taistelualueelle n. 600
osan pää.styä pakenemaan. Vihollisella oli ollut hyr.ä
as€istus ja runsaasti patruunoita sekä käsikranaatteja.

oo oo ooooooooooooo oo ooo
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RAJAVARTIOMIES Kale katseli marraskuun 29. päi-
vän iltana 1939 Rajajoen vartiotuvan ikkunanpielessä
olevaa lämpömittaria. Hänen vuoronsa oli lähteä kel-
1o 18.30 siltavartioon resen'ialikersantti Hämäläisen
kanssa. He suorittaisivat yöllä r-artiopalvelusta. Raja-
joen asemalta tulisi kolmas mies heidän lisäkseen.

Lämpömittari näytti rain kolmea miinusastetta. Hän
ei Iaitakaan jalkaansa uusir villasukkia, vaan jalka-
rätit, sillä hänellä oli melkein uudet ja sopivat saap-
paat.

Vartiorakennuksen olohuoneesta kuului Iaulua:
"Surut minä heitän pitkio teitä ja ilot minä otan myö-
tä juu, missä näen nätin tstön, siellä minä olen yötä
juu." Kun muitakin lauluc pätiiä kuului, Åntero Liit-
teenkangas huusi:

- Laittakaa se radio auki, saatais' kuulla oikeaa
musiikkia !

Kone lämpeni ja alkoi kohta r'älittää tajapojille
musiikkia. Nfiehet eir'ät liikoir surreet, eivätkä surut
painaneet Kaleakaan. ku: hän laitteli varusteita yl-
leen. Hän kiinnitti patruur,::*=kujen kannatushihnat
hyvin, sillä ryöllä oli kanneriva 90 patruunaa.

Kaverit, jotka eivät joutuneer siltavartioon, kiusoit-
telivat toisiaan:

- Kyllä se siltavartio on sellainen paikka, ettei
sinne mene kuin pakolla.

- Ei sinne minua ole koskaan pakotettu mene-
mään. Tämä on vapaaehtoiste peliä, vakuutteli Kale.
Joku jatkoi vielä:

- Mistähän se oikein johtuu. ettei vartiopaikkoja
ole jo vedetty taemmaksi. Tilannehan on vaikea, sillä
neuvottelut eivät ole johtaneet mihinkään tulokseen
Moskovassa,

Alikersantti Hämäläinen saapui samassa vartiolle.
Kello 18.20 miehet ilmoittautuirat vartiopäällikölle ja
lähtivät Rajajoen siltavartioon suorittamaan yövuo-
roaan.

- Hyväi yötä ja hyvää tuuria I sanoivat vartiolle
jääneet miehet.

Kaksi aseveljeä tallasi tuttua vartiopolkua siltavar-
tiota kohti. Milloin he kävelivät rinnakkain, milloin
peräkkäin. Ilta hämärtyi nopeasti. Heidän ajatuksensa
takoivat päivän kriitillisissä kysymyksissä, joiden
vuoksi tilanne tuntui painostavalta. He keskustelivat
myös äskettäin ammutuista kummallisista Mainilan
Iaukauksista.

VILHO MANNTNEN

l.osA

SOTA
SYTTYI
RAJAJOETI.A

Lehdessämme 'tullaan tästä numerosta
lähtien julkaisemaan vanh. poliisikonst.
Vilho Mannisen muistelmia sota-
vankeudestaan Neuvostovenäjällä moni-
osaisena jatkokirjoituksena, jossa hän
esiintyy Kale nimellä.
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Rajajoen silta. Sen molemriissa
päissä näkyvät vartiotuvat

Vihdoin he saapuivat Ra;'ajoen siltavartioon ja va-
pauttivat rajavartijat Longin ja Käävän, jotka saivat
palata majapaikkaansa. Nämä antoivat lyhyet tiedot
uusilie miehille ja häipyivät Rajajoen aseman suun-
taan. Reserviläinen Perasto oli jo saapunut kolman-
neksi yövartiomieheksi. Päivävuoroissa-heitä oli edel-
leenkin vain kaksi.

Siltavartiomiehet sopivat keskenään ulkovuoroista
ennen kuin aloittivat työnsä. He jakoivat ajan kahden
tunnin vuoroihin: Yhden miehen oli aina oltava ul-
kona ja hänen tuli ilmoittaa heti sisällä oler.ille, jos
erityistä sattuisi. Toinen sisällä olevista miehistä oli
aina ylhäällä, mutta toinen sai Ioikoilia r-uoteella.
Vuorot alkoivat illalla seitsemän aikaan ja jatkuir-:t
aamuun kello seitsemään.

Hämäläinen käveli Rajajoen sillan lähistöllä. Tässä
sitä vain ollaan eikä tiedä, mihin kaikki lopulta joh_
taa. Hän hyräili tuttua laulua kuin Iohduttaikseen it-
seään: "En tiedä mä matkani md,ä,rdä, ylin riemu r.ai
kuoloko lie?". Kohta saattoi alkaa pahin aika. Kun-
han ei joutuisi silloin olemaan vartiosia.
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\a::ureideo puolella tuntui kuitenkin olevan hil-
j:is::. Oiivat kai suorittaneet esivalmistelunsa lop-
p':'::. Kello oli tasan 21, joten nyt oli aika käskeä
s e'i :.i:\'.:. kaveri ulkovuoroon.

T':okion kuluttua ensimmäinen vartiomies hiipi
r'::::c::;.ran. Seuraavana oli vuorossa Perasto. Vii-
nei:e: r'uoro sattui Kalelle. Hän nousi päiv1'stämään
p'.:he.::rta. Kalelta oli vähällä unohtua mielestään tär-
kel tehtir-ä, jonka hän aina yksinäisyydessään suoritti.
T.:.ti. 'r'.lrten hän otti taskustaan Uuden Testamentin
ir l':ki siitä kappaleen. Varsinkin eräs psalmin jae jai
hlren mieleensä: "Herra vahvistaa sen miehen aske-
1ee;. jonka tie hänelle kelpaa". Pantuaan kirjan tas-
k':'.rnsa hän käänsi siltavartiotuvan valon sammuksiin
i.: iatkoi pimeässä tehtä\,iään. Pyhä sana vakar.oitti
hlnen ajatuksensa muistamaan maataan ja sotilastove-
:eitaan. Hän risti kätensä hiljaiseen rukoukseen.

Ensi lumi oli jo satanut mustaan maahan. \/artio-
mies Perasto tunsi olonsa lämpimäksi tarkkaillessaan
lmpäristöä. Tavanomaista kolinaa kuului sieltä täältä.
Ilta muuttui vähitellen yöksi, ja äänet 'r'aimenivat.
Vihdoin hänen vartioaikansa kului umpeen ja hän
meni tupaan käskemään Kalea vartioon. Kale oli vuo-
rollaan kello yhteen asti r'öllä ja hänen jälkeensä seu-
rasi Hämäläinen. Niin tekii'ät Perasto ja Hämäläinen



mrös viimeiset vartiovuoronsa. He pysähtelivät ja
kuuntelivat, aivan kuin odottaen jotain tapahtuvaksi.
Åjoneuvojen kolinaa kantautui jostain korviin. Su-
muinen marraskuinen yö jatkui niin kuin muutkin
yöt, mutta tämä yö tuntui entistä sumuisemmalta.

Kale oli jo odottamassa vartioä vaihtoa, kun edelli-
nen vartio palasi. Hän oli syönyt eväänsä loppuun ja
juonut maitopullonsa tyhjäksi. Hän kiristi patruuna.
vyötään ja heitti kiväärin olalleen lausuen:

- Soita ennen seitsemää kuulumisista, ellei sitä
ennen tapahdu mitään sanottavampaa. - Sanoi ja läh-
ti vartiovuorolleen. Kale yritti olla iloisella mielellä,
mutta hän tunsi itsensä jotenkin rauhattomaksi. Elämä
ympäristössä vaikutti kovin hiljaiselta. Joku ajoneuvo
ohitti silloin tällöin Valkeasaaren ratapihan Siestar-
joen tai Myllykylän suunnassa. Ratapihan takaa kuu-
lui kuitenkin enteellistä kolinaa. Kello puoli seitse-
män aikoihin aamulla hänen mieleensä tuli äkkiä
kummallinen tunne, jollaista hän ei ollut aikaisemmin
kokenut. Se ei ollut pelkoa, vaan jotain muuta, jota ei
voinut kuvailla. Hän ei kertonut siitä kavereilleen,
vaikka kävi välillä heitä katsomassa ja kokeilemassa
puhelinta.

Kale ei kuitenkaan lopulta kiinnittänyt tähän va-
kavampaa huomiota, sillä eihän ollut mitään tapahtu-
nut, vaikka kitinä ja kolina olikin rajan takana vil-
kastunut. Kalen aamuinen vartior-uoro loppui ja hän
meni käskemään siltarartiotrrasta miehet ulos. OI-
koot loppuajan ennen uudeo rartion saapumista vaih-
toon, tuumasi ja sanoi heille:

- Olkaa vaihtoa odotellessanne ulkona ettekä si-
sällä. - Hän yritti soittaa silt:.vartiotuvasta vartiolle,
mutta puhelin ei toiminut.

Seinällä oleva sähkömuuntaialiaappi humisi. Kale sa-
noi kavereille:

- Menen soittamaan läic:ä olevasta kenttäpuhe-
limesta. - Hän ajatteli. eträ oo tärkeätä tiedottaa ha-
vainnot, koska ei tiedä- kuinka kauan muuntajakaappi
on rikki ja haittaa puhelinkesk.rstelun kuuluvuutta.

Päivävartiomiehistä Lauri Kuitu saapui jo työhön,
jotavastoin rajaj'däki.ri Hätöcen ei ollut vielä tullut.

Kenttäpuhelin oli luhistuneen talon seioällä noin
6l metrin etäisyydellä Rajajoen sillasta. Kale käänsi
kammesta ja sai yhteyden sarnenaikaisesti Rajajoen
vartioon ja asemalle. Edellises:ä paikasta vastasi raja-
mies Nieminen, jälkimmäisesti kersantti Rautanen,
lähellä asuvan maanviljelijän poika.

- Huomio, täältä siltavaftiolta puhutaan, aloitti
Kale. - Hän selosti kaikki herainnot ja kuulumiset,
joista hänen mielestään piti ilmoittaa esimiehilleen.

Havaintojen vastaanottajan olisi luullut suhtautu-
van asiallisesti niiden laatuun. mutta ilmoittajan häm-
mästykseksi tietojen vastaanottaiat nauroivat ikään
kuin yhteisestä sopimuksesta ia löivät leikiksi koko
puheen offensiivista. He luulivat Kalen pelkäävän,
koska käskivät hänen pitämään hermonsa kurissa. Ka-
le sai tarpeekseen naurajista, hän kuohahti ja sähähti
vastaan:

- Hoidan tehtäväni yhtä hrvin kuin ennenkin.
Hän naksautti kuulokkeen kenttäpuhelimen päälle.

Kale arveli Hätösen tulleen jo siltavartioon ja en-
tisten miesten lähteneen sillalta hänen viipvessään soit-
tomatkalla. Samalla hänen mielessään välähti ajatus,
että naapurit ovat varmaan huomanneet hänen käyn-
tinsä puhelimen luona. Sitä tuskin olisi voinut heiltä
pimittää. Venäläiset olivat viime aikoina vaikuttaneet

varsin uteliailta, hän tiesi ja alkoi palata toista tietä
sillan luo johdattaakseen heidät harhaan.

Kale käveli peltotasanteen reunaa rajansuuntaisesti
koilliseen päin. Hän ennätti kävellä vasta lähes kym-
menen askeleen verran, kun kuuli joitakin kiväärin
laukauksia sillan suunnalta. Hän arveli naapurien jäl-
leen pelottelevan suomalaisia ja pysähtyi.

Vartion vaihto oli varmaan vielä sillan luona. Olisi
ikävää, jos siellä tapahtuisi pahempaa, hän ajatteli.
Kalen vaistot heräsivät. Hän alkoi etsiä itselleen suo-
jaa peltotasanteelta. Ei tässä noin vain lähdetä otta-
maan selvää, mitä tuollainen härnääminen saattaa mer-
kitä! Häntä suututti, kun ei heti löytänyt suojapaik-
kaa, mistä olisi ampunut. Muutaman sekunnin kulut-
tua tapahtui vielä suurempi yllätys. Sen koki koko
Suomen kansa eikä ainoastaan ampuma-asemaa hapui-
Ieva yksinäinen rajamies alastomalla peltotasanteel-
la. Silloin alkoi näet raju tulimyrsky, johon ei het-
kistä aikaisemmin olisi uskonut.

Kale näki fosforiluotien kiitävän nopeassa tempos-
sa ohitseen. Hän oli tehnyt kai väärin, kun ei ollut
heti lähtenyt juoksemaan pellon yli, kun kuuli ensim-
mäiset laukaukset. Mutta hän oli muistanut miesten
naurut pelkuruudesta, joten hän ei ainakaan ensim-
mäisenä lähtisi karkuun. Mitenkä lienevät toiset teh-
neet, jos ovat lähteneet'liikkeelle, hän ajaiteli.

Hän huomasi muutaman metrin päässä lyhyen ojan
ja teki vimmatun syöksyn aivan kriitillisellä hetkellä
heittäytyen siihen. Korjattuaan asentoaan hän näki
muutaman metrin päässä piikkilanka-aidan. Åmmunta
jatkui edelleen. Kale ei aikonut juosta tuossa tilan-
teessa pellon yli, sillä se olisi ollut uhkapeliä, eikä hän
olisi voinut suojautua luotisateessa.

Hämärä aamu muuttui tulituksessa valoisaksi. Ilma
oli yhä täynnä teräviä, vihlovia ja pa'ahaavia äåoiä. Ka-
le päätti olla ojassa niin kauan kuin tulitusta jatkuisi.

- Saakeli ! Oli aivan lapsellista muutaman miehen
tähden tuhlata koko divisioonan tuliannos, hän paki-
noi ojan pohjalla. Luodit kiitivät hänen selkänsä yli.
Hän uskoi jonkin luodin tavoittavan hänet, sillä ilma-
virta repi hänen öljytakkinsa selkämystä ylöspäin,
vaikka takki olikin tiukasti napitettu. Myrsky riehui
varmaan kaikilla rajoilla, maalla, merellä ja ilmassa.
Hetki sitten hän ei olisi uskonut tämän kaiken sytty-
vän niin nopeasti. Kale luuli ensin kiväärin laukauk-
sia vain pelotteluksi, kunnes raskaat aseet alkoivat
puhua. Luodit sihahtelivat ja räiskyivät ojan penkassa,
raskaammat ammukset säestivät tulisadetta kaamean
tuntuisesti.

Kale ei ollut tähän saakka pelännyt. Nyt pelko iski
häneen matalan ojan pohjalla. Häntä paleli, ja teräs-
myrsky pauhasi ,rläpuolella. Kuolema vaani maaliaan
hetki hetkeltä. Kale puristi rintataskussa olevaa Uutta
Testamenttia ja ajatteli, että elämä on suuren Luojan
kädessä. Häoelle ei ole mikään näkymätöntä. Miksi
hän ei näkisi tässä olevaa miestä, jolle jokainen edessä

oleva sekunti voi olla viimeinen. Hän koetti rukoilla,
että hänen elämänsä säilyisi ja jatkuisi tämän myrskyn
jälkeenkin, mutta tajusi, miten valmistautumaton ihmi-
nen voi olla tämänkaltaiseen tilanteeseen. Mutta oliko
ihminen koskaan valmis ikuiseen lähtöön ? Elämä vir-
tasi nopeassa tempossa hänen mielessään kaikkine ta-
pahtumineen. Elämä tuntui rakkaalta. Se oli ollut täyn-
nä arkista vaivaa ja köyhyyttä. Vähäisetkin valopilkut
tuntuivat nyt ihmeen suurilta. Mutta oliko elämään
nyt enää minkäänlaista mahdollisuutta, sillä raivokas
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tulitus riehui vh5 hinen rmpärillään. Ja vaikka hän
tästä selviytt'isi eilvlnä, niin säilyisikö elämä enää
eteenpäin, jos r:hc,ilinen löytäisi hänet, hän mietti
kuumeisesti.

Konetuli:se:: r'rikenivat äkkiä, vain jokin yksinäi-
nen laukaus r':elä kajahti. Kale tunsi itsensä hikiseksi,
mutta eirt':k'et takoivat selkeinä. Hän nousi ja teki
lyhyen sr'öks'.'n poistuakseen paikalta ja vilkaisi samal-
la oikerlle. e:tei juoksisi vihollisten syliin. Mutta sii-
nä sarn:ssr klmmenen miehen vihollispartio lähestyi
häntä :o l0 metrin päässä. Partio oli ylittänyt Raja-
joen nlhtär-ästi völlä ja päässyt sen rannalle väijyksiin
jostakin krhlauspaikalta. Operaatio oli varmaankin
suunniteltu jo edellisenä iltana.

- Saakeli sentään, nyt ei ole enää mitään toivoa,
Kale ajatteli.

Vihollispartio lähestyi lähestymistään. Kale huoma-
si miesten pelkäävän, koska olivat kalpeakasvoisia. Oli-
sipa nyt konepistooli ! Rajapartiossa sai kantaa kone-
pistoolia, mutta sillalla ei.

Kaikeksi onnettomuudeksi jokainen vihollisista täh-
täsi Kalea, olivat huomanneet hänen kohottautumi-
sensa ojasta tai pitäneet häntä silmällä. Kymmenen

{i

automaattikiväärin mustaa suuaukkoa näytti ammotta-
van uhkaravalta vihollisten käsissä. Minä hetkenä hy-
vänsä saattaisi joku heistä r'etää liipaisimesta.

Kalea harmitti. Jos kuolen, niin kuolen turhaan.
Olen kuin rotta loukussa, enkä millään pysty vihollis-
ta vastustamaan. 

-[os ojentaisin kivääriäni, niin silloin
rävähtäisi tulta kymmenestä piipusta. En suo viholli-
sille sitä iloa, että kuolisin tähän noin vain. Täytyy
viimeiseen hengenvetoon srakka pitää itsensä kurissa.
Niin kauan kuin elämä hetkenkin jatkuu, on myös
toivoa. - Ja vihollisketju lähestri lähestymistään.

Jokainen sekunti tuntui K.rlestr pitkältä. Vihollis-
ryhmän johtaja astui edellä kädessään tähtipistooli.
Hän piti asettaan Kalea kohti suunnsttuna. Kale tun-
si vihollisrl'hmän johtajan. Hän oli Neuvostovenäjän
rajavartioston luutnantti. Varmaan luutnanttikin tunsi
hänet. He olivat nähneet toisensa Rajajoen sillalla kui-
tatessaan ra ja-asiamiesten asiakirjo ja. Kale uskoi jo
pelinsä pelatuksi, mutta aseet eivät vieläkään puhu-
neet. r'aikka vihollisketju oli saapunut hänestä viiden
metrin päähän. Silloin hän teki äkkiä ratkaisun, hy-
pähti oj.rsta vihollisketjun eteen ja nosti kätensä.

*S V Jl[Å ä+\,!;

SUURET MIEHET

Ylipäällikkö oli Jaikosodassa asemasotavaiheen
aikana tarkastuskierroksella Itä-Karjalassa. Eräissä kr-
lissä olivat koulutkin silloin käynnissä, ja niinpä hän
päätti käydä erääLlä koululla tervehtimässä lapsia, sillä
hän oli tunnetusti lapsirakas.

Koululla oltiin tietoisia ylipäällikön tulosta ja val-
mistauduttiin vastaanottoon. Opettaja sepitti pienen
tervetuliaisrunon, jonka eräs poika opetteli ulkoa ja
joka harjoitellessa meni oikein hyvin.
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Ylipäällikkö saapui. Lapset ottivat hänet vastaan

leululla, fonka jälkeen tuo pikkupoika ryhtyi Iausu-

maan runoa ulkoa konseptipaperin ollessa kädessä.

Runon alku meni reippaasti, mutta sitten tuli lyhyt-
sulku, ja poju häkeltyi eikä muistanutkaan runon jat-
koa. Ylipåallikkö meni pojan luo, taPutti poikaa pos-
kelle ja sanoi rauhoittavasti, että suuret miehet luke-
vat aina paperistal - Tilanne oli pelastettu. Terve-
tuliaisrunon lausunta paperilta jatkui.
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H'ALMAR KOVERO

LAPIN kaunis, mutta lr-hli x:sl or vaihtunut värik-
kääksi syksyksi Sallassakin. Jrs :: ::o on luonut väre-
jään maisemaansa viime kuuk::s::.:. ei ihminenkään
ole ollut toimeton. Sota on äske:: k::ikenut halki Sal-
lan entisen luovutetun alueen.'c,k.r on nyt jälleen
syksyllä 1941 suomalaisten htllussr ioista vuotta kes-
täneen laina-ajan jälkeen.

Vihollinen on lyöty verisin tais:el'.:in omalle maal-
leen, jossa sodan julma viikatemies niittää satoaan
puolin ja toisin. Siellä versoo nrt sod.rn kukka, hors-
mankukka, jota ihmisverellä kastellaan. Siellä aseel-
listen joukkojen tuntumassa, etumaisten taistelulinjo-
jen perässä on myös Lin.Rak.P )71 samonnut tuon
saman taipaleen näissä samoissa talkoissa. Nyt se on

Rintamilla siviilivoimat täydensi-
vät kirveineen, hakkuineen ,ja la-
pioineen työvelvollisina tehok-
kaasti taistelujoukkolen tehtäviä

a ,l

jo syyskuun alkupäivistä lähtien ollut sijoitettuna Han-
hijärven seuduille molemmin puolin vanhaa rajaa'. Eld'-
mä tuolla tienoolla on ollut hien ja veren värittämää.
Kaikkialla ympäristössä on suomalaisten ja saksalais-
ten tykistöpattereita. Näitä ja kaikkea muuta alueella
olevaa on vainolainen vihannut omilla tulisilla ter-
vehdyksillään.

Nfiesten ikä pataljoonassamme vaihtelee 16:sta kuu-
teenky'mmeneen. Åseina ovat lapiot, rautakanget, ha-
kut, sahat, kirveet sekä muutama heinähankoa muis-
tuttava kivääri, viimevuosisadan mallia. Pukuna on
Talvisodasta tuttu malli Cajander, jossa on kokardi
ulkoisena tunnusmerkkinä. Johtopo rras ja komppa-
nioiden vartio-osastot on vain puettu sotilaalliseen so-

tisopaan. Nyt sitten näemme, miten "sodanjumala"
suhtautuu tuollaiseen joukkoon nykyaikaisen sodan
peloittavalla taistelukentällä.

Päivät kuluvat ja 2. komppania majailee edelleen
Hanhijärven maastossa. Taistelut riehuvat entistä kii-
vaampina muutaman kilometrin päässä, kun eräänä
aamuna saamme käskyn valmistautua kahden päivän

i:li§
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Maantie Sallassa Voittojoelta Lyssajatunturin
rinteelle påin

raskasta matkaa varten. Matkavarustukseksi on otetta-
va peitehuopa ja kuivamuona pakattuna reppuun, ke-
nellä sellainen on. Tiedettiin vain, että matkamme
oo suuntautuva jonnekin Lyssajatunturin "motin" ta-
kaliepeille. Se riittää saamaan aikaan pientä jännitystä
ja tietysti hitusen toiveita siitä, että suoriutuisimme
hyvin tehtävästämme. Tervatee, joka on koostunut
vaapukanlehdistä ja saksalaisesta siirapista, juodaan
Daaman ollessa hieman peruslukemilla. Tiedetään, et-
tei tulevan tehtävän kaltaisia "töitä" ole aikaisemmin
suoritettu, ei ainakaan nyt esiintyvissä mitoissa. Eipä
silti, etteikö myös huumorilla olisi sijaansa.

Pelottomasti valmistautuvat nyt miehet tulevaan
tehtäväänsä heidän joukossaan nimeltä mainiten mm.
Putkosen Sulo, Havakan Årmas, Äikään Veikko (saa-
vutti sankarikuoleman Syvärin Kuuttilahdessa v. L944
palvellessaan Rj.P 3:ssa) ja samoin monet muut vel-
voilisuutensa tuntevat aseveljet.

Siirrymme muutaman satametriä linjaan päin ja
saavumme käskynantopaikalle. Siellä on tien varteen
varattu monenlaista materiaalia, jonka kaiken kaman
.keskellä seisoo jokin kapteeni. Paikalle tultuamme
hän siirtyy heti asiaan:

- Tehtava, johon joudutte, on erittäin tärkeä ja
voimia kysyvä. Pohjoisesta korpien kautta Vermajär-
ven suuntaan koukanneet suomalaiset ja saksalaiset
joukot ovat joutuneet suuriin huoltovaikeuksiin. Teh-
tävääne on kantaen viedä muona- ja ammustarviketäy-
dennys joukoillemme. Korpi vilisee vihollisia, eikä
kukaan ole taistelematta selvinnyt tähän saakka perille,
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joten kehotan jokaista, raskaista kantamuksista huoli-
matta, varaamaan aseen ja patruunoita.

Paikalla syntyy kiireinen vilske, kun eri komppa-
nioista kootut miehet pakkaavat selkänsä täyteen ta-
varaa. He ovat lopuksi lastattuina kuin saksalaisten
muulit. Kannettavaa on mitä moninaisinta tatrataa
käsittäen näkkileipää, hevoskakkuja, säilykkeitä, kivää-
rin ja kp:n patruunoita, heittimen kranaatteja ym.

Mutta mikä jääräpää onkaan suomalainen mies. Se

ei koskaan usko toisen sanaa, ennenkuin asian itse ko-
kee. Siinä aseita varailtaessa saooo joku joukosta:

- Johan tässä on kantamista ilman asettakin. Tur-
haan ne meitä vihollisella pelottelevat. - Hän heit-
tää aseensa takaisin, ja tauti tarttuu sille alttiiseen hen-
kilöstöön. Niinpä meitä tartunnalle alttiita on suurin
osa joukosta 

- siis varmaan penikkatautisia. Åseet
heitetään takaisin kasaan siinä sinisilmäisessä uskossa,
että hyvällä onnella selvitään retkestä, kuten tähänkin
asti. Tuo onni on kuitenkin myöhemmin lähellä päät-
tyä katastrofiin.

Niin alkaa tiettömän tien taivaltaminen. Matka
suuntautuu alussa pitkin vanhaa rajalinjaa ja sen par-
tiopolkuja kulkien, ja siitä sitten siirrytään pilkkatiel-
le, suuntauralle, vaelluksen kääntyessä itää kohti. Ken
on samonnut noita erämaita, tietää, mikä silloin alkaa,
kuo tie loppuu. Aina vain suota ja rämettä, vaarcja ja
rotkoja.

Suuntauralle muodostuu täydellinen karavaani.

Joukkoon on liittynyt suomalaisia ja saksalaisia soti-
laita, joiden kantohevosten satulat on lastattu ma-
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teriaalia täyteen. Hiki nousee otsalle. Se valaa miehet
kosteaan vaippaan, ja tylsä kiilto silmissd alkaa sumen-
taa ajatusmaailmaa. Åskel seuraa toistaan aina pair.a-
vampana, ja tätä jatkuu loputtomiin. Taukoja ei paljon
pidetä, sillä ennen iltaa on ennätettävä perille.

Oikealta kuuluu sodansoittoa. Terävät konetuliaseit-
ten sarjat repivät viiltäen ilmaa läheten ja loitoten.
Säestyksestä huolehtivat tykistö, heittimet, lentoko-
neet ja tien suunnassa panssarit. Pilkkatiellä laahusta-
vasta joukosta kuuluu maailmankuuluja suomalaisia si-
vistyssanoja. Niitä on asevelikin jo oppinut lausumaan
muutamia - mitäs muuta ellei niitä ja sellaisia suoma-
lainen mies vieraallekin niin kernaasti opeta.

Ihminen ei ole muuli, mutta nyt se kuitenkin on
muuli ja aivan oikea kantojuhta. Tietoisuus tehtävän
tärkeydestä harventaa kuitenkin turhia puheita. Mutta
minkä sille voi, jos taakka painaa ja luonteen ominai-
suuksiin kuuluu viljellä kauniimmanpuoleisia sanonto-
ja vähemmdssäkin.

Yksi saksalainen raskaan sarjan hevonen on vajon-
nut suohon. Turhaan aseveli ponnistelee sen pelasta-
miseksi tärkeään tehtäväänsä ihmisen nöyränä palve-
lijana. Saksalainen on tarkka tavarastaan, mutta kun
viimeinen neuvo on loppuun käytetty, kajahtaa erä.
maan pohjattoman nevao keskellä vksinäinen armon
laukaus, joka lopettaa eläimen aiheettomat kärsi-
mykset. Lapin pohjaton neva on saanut etelämpänä
kasvaneen jalon eläimen omakseen, eläimen, joka ei
sovellu näihin olosuhteisiin.

Päivä kuluu rämeitä rämpien, joskus kiroten ja jos-

kus taas pienellä huumorilla höystäen. Jono venyy ve-
nymistään, sillä painava taakka tekee tehtävänsä väsy-
myksen muodossa. Jokainen kestää kuitenkin mukana.
Edessä kantosatuloin varustettu hevososasto alkaa jät-
tää meitä jalkamiehiä maaston parantuessa. Taistelut
lähenevät hetki hetkeltä, ja jänoitys kasvaa, mutta mi-
tään ei ole vielä tapahtunut. Oikealta Lyssajan suun-
nasta kuuluu yhä kiivasta taistelua, joka enteilee rat-
kaisuo olevan käsillä.

Maasto muuttuu nyt kangasmaastoksi, jossa vete-
lehtii maassa vanhoja poron sarvia merkkinä siitä,
että elämää on ollut täällä ennenkin. Sitä tasannetta on
nyt mukava kävellä. Vasemmalla aukenee järvi, jonka
takana sanovat olevan vihollisia. Kohta kangas lop-
puu ja muuttuu suoksi, joka enteilee niin pirullisena,
ikäänkuin kuiskaten - odottakaahan jääräpäät. Miten
lie ollut, mutta yhden jos toisenkin katse viivähtää
tuolla suolla siirtyäkseen jälleen eteenpäin tavoitetta
hakeakseen. Tullaanko perille hyvällä onnella?

Kuin rajuilman pyyhkäisemänä on joka mies äkkiä
maassa itselleen suojaa hakien, si[ä niin yllätykselli-
nen on suon takaa tullut tulenavaus keskellemme.
Kerrassa on luotu tulihelvetti ympärillemme. Luoteja
tulee satamalla joka suunnasta, niin tuntuu, vaikka tu-
levatkin vain yhdestä suunnasta. Kukin hakee suojaa
omalla tavallaan. Mutta minne menet, kun ympärillä
maa vain pölyää iskemistä, etkä tiedä mistä niitä oi-
kein tulee. Ei ole muuta suojaa, kuin tuo pahainen re-
husäkki, jonka siirrän nokan eteen toivossa, että jos

kohti tuleva luoti olisi räjähtävä, niin sen taival pää-
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tyisi tuohon säkkiin. Tilanne menee aina vain seka-
vammaksi, ja luotisade tihenee eikä mitään käskyjä tu-
le, kun johtajat ovat kauempana eivätkä sanat tule
perille. Kuuluu haavoittuneiden huudahduksia, jotka
hukkuvat heittimien kranaattien räjähdyksiin. Lähellä
säkkinsä suojassa pohtii Putkonen tilannetta, mies,
joka ei kaikesta päättäen pelkää mitään, vaikka on
aseeton. Aikansa tilannetta puntaroituaan hän tulee
siihen tulokseen, että eipäs lähdetä vielä mihinkään,
vaan katsotaan ensin, millaiseksi tilanne kehittyy. Hän
jatkaa toisia rauhoitellen, että tuo rätinä johtuu räjäh-
tävistä luodeista ja tuolta suolta se tuli tänne kohdis-
tuu. Nyt jos ollaan paikallaan, se ei meihin kiinnitä
huomiotaan, vaan jos aletaan pomppia sinne tänne,
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on pirn kuula kallossa. Ei se tänne tule, koska omiam-
me on llhellI, r'aan koettaa tulella tuhota.

Kuin rhteen ääneen tuumii nyt jokainen, että voi
pentele. ollapa nyt se kivääri, jonka heitin takaisin ka-
iaan. N{inkäs teet, syytä itseäs, kun et ottanut ! Omas-
sa "rykelmässämme" tuo Putkosen rauhoittava käyt-
tär-t)'minen rauhoittaa toisiakin, ja niin aletaan hiliaa
katsella ulospääsytietä tästä loukusta, iossa olemme
kuin rotat. Mielessä karvastelee, kun olen nyt ensim-
mäistä kertaa suoraan kohti tähdätyn kiväärin tulen
alaisena eikä minulla ole mitään asetta, iolla puolus-
tautua. Puukonkin vaihdoin saksalaisen kanssa "käy-

pään tmaraan". Eihän tuolta tosin ketään tule. Tulee
vain tulta ja rattaa, joka saa sielun siunaamaan vii'
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meisen päivän koittaneen voimatta itse tehdä mitään.
Toista vuotta sitten suojeluskunnan Iiikekannallepan-
nuissa joukoissa saatu lyhyt peruskoulutus tulee mie-
leen, ja nyt sitä voi käyttää hyväkseen vain suojautu-
miseen. Tvkistön ja lentokoneitten tulessa olimme op-
pineet suojautumaan joka päivä viime aikoina, mutta
tämä värittää nyt elomme tietä omalla karmealla ta-
vallaan. Tulen voima tuntuu olevan loputon ja tur-
peen haju tuoksuu sieraimissa tuoreena.

Selkäpuoleltamme tulee JR ,4 miehiä, jotka ovat
saaneet hälytyksen lähteä suojaamaan meitä. Sieltä nii-
tä kavereita syöksyy, kuka kunnekin omalle käsketylle
taholleen, kuin taikaiskun voimasta. Saksalaiset sitovat
hevoset puihin tulotien varrelle ja käyvät myös tahol-
taan leikkiin mukaan. Pian me olemme jo tilanteen
tasalla ja mieli rauhoittuu, kun näemme, että tuo suo-
paholainen joutuu vuorostaan ahtaalle. Suomalaisten
ja saksalaisten pihdit puristuvat tuon katalan suon
sivuihin, ja niiden tulen suojassa alamme irtaantua,
joka nyt käykin jo hyvin päinsä nopeasti syöksyen.
Kokoonnumme oikealla ole'r'ien pikkukumpareiden ja
metsän suojaan. Onneksemme toteamme, ettei ketään
ole kaatunut, mutta aioakin kuusi miestä on kuulem-
ma haavoittunut, joista joku on vielä parastaikaa sidot-
tavana.

Ympärillemme kokoontuu joukko JR 54:n miehiä,
jotka kovasti ihmetteler'ät sitä. että olemme tulleet
tänne ilman aseita, kun jo aseellistenkin miesten elä-
mä on epävarmaa. Kovasti rasittuneita ovat myös nä-
mä JR )4:n miehet, sen näkee jokainen, ja vanikan
puute kalvaa pojilla sisuksia. Tämä on korpisotaa, ja
täällä ei voi puhua huollosta kovin suurin kirjaimin.
Vanikkapalasemme tasataac poikien kesken, ja usein
sanaton, mutta silminnähtärä kiitos tulvii vastaamme.
Suomalainen sotilas ei liioia ralita vaivojaan vaikeuk-
sissakaan, vaikka se puroaa jz ki,roaa. Nämä ilmiöt
kuuluvat sen luonteen liensellisominaisuuksiin. Hänen
rinnassaan sykkii kuitenkin srdän. jonka suuret piir-
teet me nuoret poikaset nrt näemme niin elävinä.
Siinä on Jaakkiman ja Lapin mies rinnan osoittaen
lujaa yhteenkuuluraisuuden rrhtoa.

Lähtöhetki tulee jälleeo. ja niio alamme jatkaa mat-
kaamme yhtä kokemusta rikkaampina. Edessämme on
hitaasti alkavaan pimeyteen h':likuva etulinja. Ohitam-
me komentopaikan, jossa eras everstiluutnantti katse-
selee menoamme ja taitaapa iot.rio sanoakin. Mitähän
lienee sisimmässään ajatellut rneidän oudon poruk-
kamme menoa katsellessaan. Yö pimenee - tuntuma
lyhenee - kaikkialla on sekaraa rähinää. Niskanup-
pimme on tiukalla. Voi miksi ei ole asetta, sitä ehkä
pian taas voisi tarvita - niin. ia taas se ase! Kyllä
se nyt olisi hyvä veli tällä taipaleella. Poikamaisuus
saa vallan:

- Hei pojat, tämä on jännäl On se p.....e, kun
ei ole asetta.

Vartiomiehiä ja muita kulkijoita on siellä tå:ållä ja
alituiseen tulee varoituksia van joista. Tulemme vii-
mein erään lammikon ohitettuarnrne aivan pienelle
harjanteelle, jossa huomaamme poikia asemissa, ja, aioa
väliin napsahtaa.

- Älkää tulko tänne, sillä vantka on tuossa neljän-
kymmenen metrio päässä!

- No voi sun suutari, joko se taas on siinä. Niitä-
hän on täällä kaikkialla.

Aikamme pimeässä pyörittyämme saimme viimein
luovuttaa kantamuksinamme olevan materiaalin kuka

minnekin kohteeseen. Nyt saimme käskyn majoittua
parhaamme mukaan ja aloittaa paluumarssin aamulla.

Harvalukuiset teltat ovat täynnä miehiä kuin muu-
rahaisia, ja siksi haemme kankaalta makuusijoja. Li,y-
dämme Havakan kanssa kämmenen syvyisen pair:rn-
teen. Pala vanikkaa suuhun, sitten viltti korviin. jl
sen alla savuke palamaan varovaisuussyistä. Siinä sa-

vuketta tuprutellessa luomme katsauksen kuluneeseen
päivään ja an,elemme, mitä huomen toisi tullessaan.
Siihen uuvumme 13.9. koleaan syysyöhön selät vasta-
tusten.

Uni muodostuu hyvin katkonaiseksi, sillä alinomaa
jossain paukahtelee ja joku kompuroi pimeydessä mil-
loin kenenkin ylitse. Ei liioin aseettomana arvaa ky-
sellä kulkijan kotiosoitetta, sillä ties vaikka vanja oli-
si. Ammunta tuntuu joskus kuin kurittoman poika-
sakin paukuttelulta, mutta nyt se kuuluu täällä asiaan,
kun niitä vieraita kuulemma liikkuu usein.

Koittaa vihdoin aam,t ja se valkenee aivan kuin
kuluneena yönä käydyissä taisteluissa verensä vuodat-
taneiden veren kajoon. Sitä onkin vuotanut, sillä saam-
me kuulla, että Lyssajan tunturin seutu on loppuun
selvitetty. Kuitenkin siellä harhailee vainolaisia niin
paljon metsissä, ettemme voi mennä takaisin oikotietä
aseettomina, vaan on käytettävä samaa tietä kuin tul-
lessa. Kokoontuminen tapahtuu muistaakseni luutnant-
ti Hallikaisen johdolla, joka on johtajamme. Paluu-
kuormana saamme käskyn kantaa evakuoitavia haa-
voittuneita, jorka eivät muilla neuvoin selviä 'taakse.

Nyt on ilmestynyt aseitakin joillekin, ja miten sel-
laista käsissäni puristelenkaan, kun sen erään puskan
juurelta tapa.an. Mieleen ,tulee ajatus: - ei koskaan
eoää tuleen ilman asetta. Ilosta olisi hyppinyt, vaikka
pieni jännitys vielä miestä vaivaisikio, sillä eihän oltu
kuin puolimatkassa.

Hikinen on paluutaival erämaassa paareja kantaen.
Tehdään siinä sivussa leppäkepeistä ja säärystimistä
paarit, joilla tielle sattunut venäläinen luutnantti eva-
kuoidaan saksalaisten JSp:lle. Luutnantin arvoisen sa-

novat olevan, mutta arvomerkkinsä on kadottanut.
Parranajovälineet ja pala limppua muodostavat hänen
omaisuutensa puoliautomaatin lisäksi. Oli sattunut
kulkemaan samoilla maisemilla toverinsa kanssa, joka
pääsi karkuun, mutta tälle joku porasi reiän reiteen.

Ahkerin suomalaisia kantamaan on aunukselaispoi-
ka, jota tässä nyt sanottakoon vaikka Jussiksi, jos vie-
Iä sattuu elossa olemaan. Hän on juuri hetkistä aikai-
semmin tullut meidän puolelle antautuen ja haluten
taistella riveissämme. Nyt hänet ohjataan taakse lu-
pauksella, että siellä saanee siihen myöhemmin mah-
dollisuuden. Hän on henkeen ja vereen saakka suo-
.malainen, vaikkakin on rajan takaa kotoisin.

Niin päättyi arkanaan retkemme, joka on muisto-
rikas omalla tavallaan. Menimme tuleen ilman aseita
ja palasimme kuin ihmeen kautta takaisin, joskin osa

haavoittuneena. Kokonaisuutena tapahtumat tuossa
suon laidassa jäivdt tavallaan arvoitukseksi niin mi-
nulle kuin monelle kaverillekin. Mistä loppujen lo-
puksi oikein oli kysymys? Kuitenkin saatiin oppia se-

kä kokemusta, ja näin jäljestä päin voin sanoa, että
hetket tuolla kankaalla ja seuraava yö olivat minulle
viime sodassa hermoja kysyvimmät. Ollapa vainolai-
sen maalitauluna vain sinivalkoisella kokardilla varus-
tettuna ja vain osalla miehiä kivääri, jota eivät edes

osanneet kunnolla käsitellä.
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KÅLÅSTÅJÅN elämä on ko\'r3 rruh.lnkin aikana,
mutta maan ollessa sodrssa se on eniistä karumpaa
j a hengenvaarallisemp.ra.

Koska sotiva armei;amme tarvirsi k.rlaakin leipänsä
särpimeksi, irroitettiin siitä amn"ralritritoisia kalasta-
jia suorittamaan ammattiaan armeijan laskuun. Niin-
pä minutkin vapautetriin Kannaksella sotivasta yksi-
köstäni komentajamme er.ersti Hers,rlon myötär,aiku-
tuksella ja sain komennuksen Ä[erikari'ialle, jonne
oli muodostettu kalastusjoukkue. Tämä oli puhtaasti
sotilaallinen yksikkö. Saimme päir,ärahrmme, 1a kalk-
kien oli alistuttava sotilaalliseen komentoon. Jouk-
kueemme johtajana oli upseeri, luutnantin arvoinen
viskaeli, joka tiesi kalastuksesta yhtä paljon kuin so-
dankär'r'rnistäkin. Porukassamme oli reserviläisiä, jot-
ka olivat haistelleet ruudinkatkua muuallakin kuin
hy 1k een emmunn assa.

Jos joku uskoi, että pääsimme ammattimme vuoksi
helpo:ile ja rauhallisille kotirintamapäiville, hän ereh.
tyi. Kuten tiedetään, leipä on merellä hien 1a
tuskan trkana. Myrskyt, pimeät yöt ja karrkot o\.ac
alituisena riesana, ja kun siihen liittyr'ät sodanaikaiset
vaatat, se on kaikkea muuta kuin ruusuilla tanssimis-
ta, näin runollista sanontaa käyttääkseni.

Å jelehtivat miinat, vihollisen hävittä jälaivueet ia
lentokoneet toivat kyllä sodan tuntua kalastajankin
elämään. Kerran takertuivat verkkomme miinaan, en
tiedä oliko se omien sotavoimiemme vaiko vihollisten
laskema. Hirviöltä se näytti, ihme vain, kun ei pos-
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sahtanut ilmaan. s:1.::::: ^-:':s:i olivat verkkomme
silmut takertuneei s3:: jr:'.::::. Teimme kovan työn
aallokossa, ennen .:i::: s;.:.:.:::te vyyhden. Sitten
tulivat miinanraivarj.r: ;: :-^.:..'.'.:.: otuksen.

Vuonna 1942 svls-l;..:..::: r'aihteessa ilmestyi
vihollisen vedenalainen i;:: Pohjanlahdella Iähel-
lemme, kun olimme rr'..:::::-^: Siipyyn majakasta
eteläsuuntaan. Päir'ä ol: :'.::::.,::::en. eikä merenkäyn-
tikään ollut kovin anka::.. S:--.::karin suunnalla sa.
vusi silloin saksalainen r::::::.:. Se oli ilmeisesti ot-
tanut puutavar.rlastir )I.:.:.:-..--:::s:r ja pyrki nyt täy-
dentämään sitä Kr:sl:in::i"-: -:gissa. Alus oli pit-
källä veneestämme. e:::::.e.<.:. kiinnittäneet siihen
enempää huornio:r. \l::.:::.::::te pi'yntipaikkamme
ja olimme juuri ;;.:e:ss: !-::.:j.:.i matkamme pois,
kun avomeren suua::--. :^j:.aj:i'r näkyviin sukellus-
veneen torni.

Saksalaiseksi silä .:.rve.:::::.:. i:.:::r. pian arvelumme
muuttui toiseksi, kun vene .<::t:s: iokonaan pinnalle
ja posautti tykillään pä::te:::.e rl::se saksalaista rahti-
alusta.

-. Nyt alta pois I kili-:.:s: \.-neemme päällikkö.
Tuohan on selvää merisotaa.

Kaikki kävi nopeasti . . . J. rir':.n silmiemme edessä
vihollisvene ampui torpedon. Eror:::rme selvästi sen
vanan, kun se kiiti kohden saksalris:r. Tämä käänsi
matkansa suuntaa aikoen tutvautua Siilrnkarin taakse,
mutta sai sitä ennen osuman. Sukellusr.ene risteili
tuokion alueella. Se iätti rahtialuksen rauhaan, ja tä-

Sotapojat suorittamassa
nuottakalastusta saaris-
tossa

S A'futa

män onnistui livistää vaurioituneena Sillankarin suo-
mi.an turvaan-

Näimme, että sukellusveneestä kiikaroitiin meitä,
murta ehkä rauhallinen esiintymisemme pelasti mei-
dät. Eihän yllämme ollut sotilasasujakaan. Sytkytim-
me hrtaasti kohden mannerta ja ritarillinen sukellus-
lene katosi aaltoihin.

Mutta saksalainen kauppalaiva oli sähköttänyt Po-
rissa oleville veljilleen surkeasta kohtalostaan. Kun
pääsimme rantaan, siellä oli piskuinen hinaaja, joka
valmistautui sukellusvenesotaan. Suojeluskuntalaiset
raahasivat sen kannelle vuoristotykin, syvyyspommeja
ja miinoja, ja saksalainen upseeri otti meidätkin ve-
neinemme käyt'töönsä. Kalastuspuuhat unohtuivat,
sillä nyt oli tosi kysymyksessä. Jykevä kalastusve-
neemme oli melkein uppoamaisillaan syvyyspommi-
lastissaan.

Näin .jälkeenpäin tuollainen homma hymyilyttää.
Oliko tuossa nyt käytännön järkeä, mennä hinaajalla
ja kalapaatilla ajamaan ja tilaisuuden tullessa tuhoa-
maan veden alla kulkevaa alusta, jolla on varustukse-
naan torpedot ja muut julmat sota-aseet!

Risteilimme avomerellä savuavan hinaajan vana-
vedessä tapaamatta mitään. Oliko saksalainen tosis-
saan vai käyttikö se tilaisuutta harjoitukseen, en tiedä.
Pudotettuaan muutaman syvyyspommin se savusi pois
ja me korjasimme laskemistamme rysistä kalansaaliin,
joka kaiken lisäksi oli perin laiha.

Jälkeenpäin kuulin, että saksalaiset olivat asetta-
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neet vuoristotykkinsä asemaan jollekin luodolle ranni-
kolla ja suojelivat muka siten aluelta mahdolliselta
maihinnousulta.

Jos vihollissukellusvene sillä kerralla jättikin mei-
dät rauhaan, niin hävittäjäkoneet eivät olleet yhtä ri-
tarillisia. Lokakuussa L942 silmme näet niskaamme
hävittä.1älaivueen käsittäen kolme konetta, jotka är-
häkkäästi kävivät kimppuumme. Veneitämme oli
kaksi ja aseistuksenamme oli muutama kivääri sekä
hr-ljepyssy. Kun koneet ilmestyir'ät pilvistä yläpuo-
lellemme, luulimme niitä ensin omiksi tai saksalai-
siksi. Mutta pian nämäkin näyttir'ät kansallisuutensa,
sillä kiikarimme tavoitti punatähdet tasojen päissä.

Toverini österholm sieppasi hyljepyssyn ja ampui
koneita kohden.

- Älä hemmetissä ammuskelel kiljaisin. Saamme
ne vihaisiksi.

Odotimme vesi sukassa. Lentokoneet tekivät uhkaa-
van syöksyn veneitämme kohden ja pian kuulimme
tutun kurnutuksen ilmassa. Ensimmäinen syöksy oli ve-
siperä, sillä luodit kiehuttivat veden pintaa kaukana
meistä. Lisäsimme veneittemme vauhtia, ja nyt koneet

1'rittir'ät vaakalennosta ampuen saada kalapaattimme
seulaksi. Likeltä pitikin, sillä vene, missä minä olin.
sai osuman ja pohjalla lojuva bentsiinikanisteri syttli
tuleen. Toverini nakkasi astian mereen ja leneen poh-
jalle valunut neste saatiin oitis sammumaan. Klmme-
nisen minuuttia vainosivat här-ittäjät meitä sramrt::
aikaan sen enempää. Sitten ilmestyi mantereen suun-
nalle saksalaisia koneita, jotka tulitat Porin hivuees-
ta. Venäläiset katosivat pilviin kintereiilään kiukku:-
set stukat. Tarkastimme haavamme. Veneen pohirssr
oli mitätön reikä, eikä siitä edes pursunut vettä \'e-
neeseen.

Ketran taas jouduimme saksalaisten vangiksi. Tämä
tapahtui Reposaaren edustalla.
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O-.::-.:.: ^.iskemassa rysiä, kun näkyviin ilmestyi
s:.:,:." :.::. :roottorit,ene. se antoi joitakin merkkejä,
l:':::: s:.-3 ymmärtäneet niistä sen taivaallista. Ilta
:e.:: :-.:::: jr meillä oli kiire. Mutta veneestä am-

:--:::- .:-<:us sai meidät jähmettymään liikkumatto-

=-.:s: i-::.e ajoi viereemme, konepistoolit ja kiväärit
::-.-.:-.:::i:e meihin nakattiin veneeseemme kiinnitys-
. --:.-.:: ': niin lähti moottorivene pikavauhtia kohti
R:: ...:::. Toverini kiristeli hampaitaan ja lupasi
:...,..:':iun raskaasti noille alppijääkärimerisoti-
l::--: O.::lme todella ihmeissämme, mutta moottori-
\.e:.e:: srnnella seisova konepistoolimies sai meidät
:-.'s-.':::.: liikkumattomina. Varomaton liike vain ja'

.-..',:.-.: olleet täynnä reikiä. Niin 't'akavan näköistä
:::::.:: :ä;tti konepistoolillaan meitä tähtäävä var-
:: ' .:.

S:::::,eiset upseerit nauroivat mahaansa pidellen,
s::. ::e:Jät saatettiin venäläisinä miinanlaskijoina
::=:::.: suulusteltavakseen. Saksalaisen moottorive-
:::: :i.llikön rautaristi sai siivet ja sen näköinen oli
:1:::: ::.rmansakin. Sen näkeminen lievitti happa-
:::::3:::re. Väkiviinapullon, keksipaketteja ja tupak-
s.:.-:. s::rnme korvaukseksi. Lisäksi saksalainen vene
s:::::: :reidät tukikohtaamme N{erikarvialle. Tuollai-
:::: ::kku väärinkäsitys saattaa sattua kenelle hyvän-

':. .:'.in osapuolet eivät ymmärrä toistensa kieltä, mut-
:: illlä siinä oli liialla virkainnollakin osuutensa.

Kolme kuukautta kesti komennuksemme. Kalaste-

-i=me puolustuvoimien nimessä, mutta mitään Pieta-
:in krljnsaaliita emme saaneet, heitimmepä r'erkkom-
::re ir rvsämme miten hyvänsä taikoen. Ehkä sotaher-
r:tkin tämän havaitsivat. Joka tapauksessa komennuk-
semme päättyi ja pian olin jälleen Rajajoen tuntu-
massa.
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ELETTIIN Jatkosodan aikaa syksyllä 1941. Olimme
hetkeksi pysähtyneet Ostretsinan kylään Itä-Karjalas-
s:. Sain tehtär'äkseni katkaista Syväriin laskevan Vaa-
sheninjoen saareen johtavan sillan kolmesta kohdasta
poikki. Silta oli ennestään jo yhdestä kohdasta kat-
kaistu.

Annettu tehtävä näytti aika toivottomalta, kun
käy'tettävissä oli vain 22 kappaletta kilon painoisia
rotulipalasia. Täysin onnistuakseen olisi tehtärä r'aa-
tinut suurenpuoleisen lentopommin. Lähtökohtanam-
me oli satamalaituri, jota laivat käi'tti\'ät purkrnriss.rtr-
mana. Sain avustajikseni kaksi miestä kuljettrni.r.rn rä-
jähdysaineita ja välineitä. Toiset rksikköön.ir..re kuulu-
vat miehet peloittelivat meitl sanomrila: Er:e te
pääse sillalle asti, koska metsässä harhailee p.rrituhatta
vihollista." En tällaisen 3nt.1nut kuitenkarn itseäni
pelotella, vaan Iähdin reipp:in mielin matkaan. Rä-
jähdysaineet oli kuorr,rattu i:laksella varustettuun laa-
tikkoon, jollaisia siihen .:ik.ran käytettiin myöskin
piikkilankaesteiden tuho::.rseen. Ilatkaa lähtökohdas-
ta tavoitteeseen oli noin I k:lometriä. Lähdimme sinne
jalkaisin pitkin rant.rle;:!k.-: johtevaa polkua.

TOIVO A. ESKOLA

Jonkin matkaa kuljettuamme tavoitimme k:ksi vies-
tialiupseeria, jotka olivat lähteneet seikkailur h.:ke-
maan. Heillä oli mukanaan kaksi venäläistä pik.:k:r.:.:..
riä, ja he liittyivät joukkoomme.

Matka jatkui edelleen, ja jonkin matkaa kuljettu.rn-
me juoksi editsemme polun poikki neljä vihollissoti.
lasta. Yhdellä heistä oli kir-ääri, muut olivat aseetro-
mia. Vähän myöhemmin tavoitimme vielä viisi oman
kevyen osastomme miestä, jotka jostakin syystä joko
haavoittuneina tai väsyneinä olivat jääneet yksiköstään
jäikeen. He liittyivät ilman muuta joukkoomme.

Yihdoin oli sitten tavoite näkyvissä, mutta kuiten-
kin sitä ennen tuli eteemme tie, joka johti kulkusuun-
nastamme etuoikealle ja jonka päässä näkyi taloryhmä.
-lätin tienr-rrteen kp.miehen varmistustehtdvdd'n, je,

muun joukon krnssa jatkoimme matkaa 100 m:n pääs-
sä näkyr'än tr.\'oitteenamme olevan sillan luo. Olimme
siis moniveiheisen matkan jälkeen tavoitteessamrne.

Siltaa pitkin johti mantereelta saareen rullavaunu-
rata, jonka mantereen puoleisessa päässä oli kivilouhi-
mo. Nyt oli kiireenlilkkaa järjestettär,ä vannistus saa-
ren ja louhimon r'äliscn radan r.arteen. Tähän tehtä-

Iännittövö elömys
SA-Ltoa

Vaasheninjoen vanhat sil-
ta-arkut räjäytyksen jäl-
keen
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vihollinen oli huomannut
"Uraata" huutaen se alkoi

O-::. :'lli.ttvnyt, kun hetken kuluttua huomasin ole-
:'::.. ;.:s::Ini. Ei auttanut muu kuin aloittaa vetäyty-

=-.:..:.. O;rnekseni radan varressa kasvoi lepikkoa,
'::..:: s:.:,:rssa oli myötämaata pitkin hyvä vetäytyä.
F.::.:.::- :äästyäni tuli eteen kysymys, millä keinoin
:::i.:. ,r::ien puolelle. Edessäni oli vihollisen pk.tu-
-::. =:..iostama ,iyrkkä tuliseinä. Nyt oli siis kaikki
:::.::'.,1 rhden kortin varaan, kuten sanotaan. Oli
..,.:, =.hdollisuutta, joko kaatua tai pelastua. Syök-

'.:::i:: uhkarohkeasti läpi pikakiväärisuihkun ja pe-
-:s:::: r'hdenkään luodin minuun osumatta. Syöksyä
:::jessäni ehdin jo tuona Iyhyeänä hetkenä murehtia,
::.i:er: käl vaimoni ja tyttäreni, jos jään kentälle. Jäl-
s:erpäin asiaa arvioituani tulin tulokseen, ettei päi-
r':eni mitta ollut vielä täysi. Ånnettu tehtävä jäi
s:ilä kertaa suorittamatta. Viholliset hyökkäsivät saa-

reen suuren osan heistä tuhoutuessa saaren valtauk-
sessr ja toisten antautuessa taistelun toivottomuuden
huomatessaan.

y'{tt;-.,f :'::;-'
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Taloja Vaashenissa

r'ään määräsin erään puoliautomaattikiväärillä varus-
tetun miehen. Samanaikaisesti toinen viestialiupseeri
asettui edellä mainitun taloryhmään johtavan tien j.r
saareen johtavan radan väliseen maastoon asemiin.
Kun varotoimenpiteet oli suoritettu, ryhdyin sillan
Iuona valmistamaan erillisiä räjähdyspanoksia, jotk,r
oli kiinnitettävä siltaan.

Olin sitten juuri aikeissa mennä kiinnittämään pa-
noksia siltaan, kun takaani kivilouhimon suunnast.l
alkoi kuulua äaniä ja, näkyä liikettä. \rarmistustehrä.
vissä ollut mies avasi samalla tulen. Lopetin panok.
sien valmistamisen ja lähdin kir.ääri kädessl juosre:
rataa pitkin ottamaan asiasta selvää. Jonkin rn:rk.r:
katveessa .iuostuani jouduin yhtäkkiä vihollisen pikr-
kiväärin eteen. En tiedä, mistä sain rohkeutta - olen
sitä jälkeenpäin ihmetellyt - sillä jouduttuani pk:n
eteen nostin kir'äärin poskelle ja ammuin pikakir.ääri-
miehen.

Hetken kuluttua kuulin, kuinka politrukki antoi
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Rintamalotta luovuttamassa
ta kipusiskon hoitamana

rRENE RtVtNOJA

PITKÄN Jatkosodan aikana lääkintäkoulutuksen saa-
neita lottia tarvittiin runsaasti kenttä- ja sotasairaa-
loissamme. Emme me toki valmiita sairaanhoitajattaria
olleet, mutta jonkinlaisina apusisarina menettelimme,
ja näissä sairaaloissa työtä riitti niin ylenmäärin, että
yleensä oli puute työvoimasta. Eikä työtä kaihdettu
vaan tartutriin kulloinkin siihen tehtävään, missä paine
oli suurin. ja toisinaan oli nääntymyksenkin rajoille
pon:ristelteva. Tihän olimmekin varautuneet eikä nu-
rinaa kuul::nut.

Lääkintälottr sai määräyksen tehtäviinsä senkin mu-
kaisesti, miten hinen perheolosuhteensa myönsivät.
Perheen äitiä. ioll.r oli huolleltavia kotona, ei komen-
nettu kor'in prtkälle kodin piiristä. Niinpä Jatkosodan

Löäkintölottana
I(arialan kqnnaksen
tulivyör.yssö
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Kenttäsai raala kouluraken nu ksessa
lottien hoidossa
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l' ,,1,::r,;r,,let nlnräkin sdin hoitia tehtäviäni silloisellr
x.,trparkkakunn,rllani Rovaniemellä olevassa sotasf,i-
r.lriassa. Se oL lähinnä pohioisia rintamia varten ;3

potilaslirta sinne oli jatkuva.
Näin sota krlltii vuoteeo 1944. Silloin saapui p.:.i-

krlliseen lottapiiriin tretoia, että Karjalan kannakselle
trrlittaisiin kipeästi lisää lääkintälottia ja tiedusrel-
tiin. kenellä olisi mahdollisuuksia ottaa sinne komen-
nus. Ilmoirtauduin. N[ieheni oli näet "siellä jossakin".
\':ohin pojista oli jo sen verran varttunut, että puu-
hasi kotirintan.rln it.porukoissa ja nuorimman pojan
sijoitin hyvään turviran maalaistuttavien luokse. Niin
jäi koti tyhjäksi.

Lähtiessäni ei ollut vielä tietoa Kannaksella puhjen-
neesta rajumyrskystä, mutta matkalla erään rautatiease-
mrn radion kovaääninen kertoi Kannaksen ankarista
taisteluista. Minulle olivat Kannas ja erikoisesti Teri-
joki lapsuudestani tuttuia seutuja, ja nämä tiedot pa-
nivat epäilemään, tokko vain vanhoille kotiseuduillc
asti enää ennätän. Sattui vielä niin, että mieheni oli
käymässä tavanmukaisella vuorolomallaan ja matkusti
samanaikaisesti omaan joukko-osastoonsa. Simolan
asemalla tiemme erkanivat hänen junansa puksuttaes-
sa Karhumäen suuotaan, ja minä taas koetin päästä
Viipuriin. Aikataulut olivat jo sekaisin, ja tuntien odo-
tusten jälkeen pääsin sinne eräässä sotilaskuljetusju-
nassa, ja taisin olla ainoa naishenkilö siinä junassr.

Iltamyöhällä sain puhelimella yhteyden Viipurin lie-
peillä jollakin koululla sijaitsevaan ilmoittautumis-
paikkaan. Minua kehoitettiin yöpymään jossakin ho-
tellissa ja saapumaan seuraavana aamuna paikalle. Yri-
tin hotelli Hospitziin. Se oli täynnä ja nr-t neur-ottiin
lähellä olevaan hotelli Marskiin. Siellä r'ahtimestrri
selitti kaiken olevan täyttä. Mutta nälkäisenä sain lu-
van mennä yläkerran ravintolaan tilatakseni jotakin
syötävää. Viipurilaisilla näytti olevan aavistus kaupun-
gin tulevasta kohtalosta, hälytyksiä oli, pommituksia
oli ja hälyttäviä tietoja tuli rintamalta. Ravintola oli
täynnä väkeä, soitto soi ja laulut raikuivat - kai
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Lotta kenttäsairaalassa kir-
ioittamassa kirjettä haavoit-
tuneen puolesta

i:-:::.,.. ::ohtaa se hetki. Tunnin verran minä har-
-.- .:::: -.iottaa kyhjötin, mutta tuloksetta. Välillä
:--::.:-;:;s ya sali tyhjennettiin. Vahtimestari tiesi
i:-::. :::i heillä on kokonainen kerros tyhjänä ja
si:-:: ',:,i :lajoittua, kunhan pitää huolen, että häly-
:i.<;.:. s:::uessa kipaisee alas. Lopulta sain sen pihvin-
ir:-. -':::.: ruli taas hälytys, sali tyhjennettiin, ja sinne
se ::'-';i ;äi pöydälle. Sellaista oli sen hetken Viipu-
..<i:

](::::.rran tunnin levättyäni lähdin aamuvarhaisella
il--.i:::'::umiskoululleni. Ensimmäiset kaupungin
:.:,:-:-:::kset alkoivat jo aamusta, ja koululla oli kii-
::::i hilvä. levotonta. Vasta iltapäivällä joku täyden-
-;-.'i-:-Lko lähti autoilla kohti rintamaa, ja siihen mat-
s-: ;äjsimme mekin pari lottaa yhteyslotan muka-
::. P:ikkaa, mihin matka suuntautui, emme tienneet,
:::':::.r kohti rintamaa kuljettiin. Siitä antoi aavistuksen
:i:-ikie se, että matkan varrella saimme useita kertoja
:,::eesri purkautua autoista ja maastoutua vihollisko-
cei:en takia. Tykistön kaukainen jyly voimistui yhte-
::!ise:ä kuminana korvissamme kuta pitemmälle mat-
ka:::re kului. Årvasimme, että siellä lääkintälotillakin
rrörä nvt tiittää.

illan pimetessä oltiin määränpäässä. Paikkakunta oli
K;rrölä ja siellä oli 24. kenttäsairaala. Minulle äsken
r.rlleelle osoitettiin oma työryhmäni, eikä tosiaan tar-
vinnut kysellä mihin tarttua, mihin ryhtyä. Vuosien
aikana saamani koulutus ja kokemus pian osoittivat
sen, vaikka olihan tämä kokonaan toista kuin rauhalli-
sen kotiseudun sotasairaala. Kannaksen suurtaistelujen
puhkeamisen sato näkyi ja tuntui täällä korkeapainee-
na. Haavoittuneita virtasi tänne yhtenään, joukossa lie-
vempiä, vaikeita, kuolevia haavoittuneita. Ei riittänyt
eoää tilaa niiden talojen huonetiloissa, joita sairaalalla
oli käytössään. Haavoittuneita oli sijoitettava tilapäi-
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sesti pystytettyihin telttoihin, ja kun ei riittänyt tilaa
niissäkään, oli heitä autettava paareille ia paliaalle
maallekin ulkosalle. Leikkaussali oli ylikuormitettu,
ja siellä lääkärit yötä päivää leikkasivat ja leikkasivat,
koettivat antaa apuansa.

Työvuorojen pituutta ei kukaan niissä oloissa las-
kenut eikä vuoroista voinut olla kysymyskään, sillä
jokainen henkilökunnasta teki työtä niin kauan kuin
jaksoi ja vähän enemmänkin. Tykistön jymy kuului
jatkuvana orkesterina ja vihollisen lentolaivueet pyyh-
käisivät välillä kenttäsairaalamme alueen ylitse ja an-
toivat konekivääriensä soida luotisuihkujaan, mutta tä-
mä ei saanut keskeyttää työtä. Kaikesta tästä kiireestä
ja näennäisestä sekamelskasta huolimatta niin lääkä-
rien kuin muunkin henkilökunnan työ sujui suunnitel-
manmukaisesti, ilman hätäilyä, ilman turhaa tör-
mäilyä.

Yhteydet olivat välillä tyystin poikki, ei päästy pu-
helimella eikä radiolla minnekään. Kenttäsairaala pur-
sui yli äyräittensä potilaita, mutta määrätietoinen rau-
hallisuus ja suunnitelmallisuus oli kaiken takaoa, ja
jokainen haavoittunut oli samanlaisen huolemme koh-
teena. Kun vain ehtisi, kun vain ehtisi antamaan aPua
tuollekin, ennenkuin se on liian myöhäistä! Tämä oli
kuin yhteisenä tunnussär'elenämme. Sääli ja surku pak-

kasi monesti valtaamaan mielen kesken kaiken tode-
tessaan vaikeasti haavoittuneen hiljaa sammuvan tai
hourekuvissaan ja järkyttyneenä vielä raivoavan men-
neen taistelunsa muistoissa, jotka vielä elivät hänen
viimeisinä aivokuvinaan.

Jatkuvan rasituksen alaisena kenttäsairaalan henki-
lökunta ikäänkuin turtui, vaikka työ jatkuikin armot-
tomana ja tehoisana, kiireisenä. Lääkintätoimet olivat
tärkeimmät, mutta usein ja monelle lohdun sanakin
näytti olevan yhtä tärkeä. Moni haavoittunut tunsi jo
mielessään, että hänellä on käsissään viimeiset het-
ket, hän oli epätoivoinen, mieli palasi kotiin ja omais-
ten luo ja hän aavisti, ettei heitä enää näe. Lääkintä-
lotta saattoi silloin olla hänelle viimeinen side omais-
ten luokse, ja sammuvassa katseessa saattoi havaita sil-
loin rauhoittumisen ja lohdun viimeisen pilkahduk-
sen. Tuolla matkansa päättävällä oli lottasisaressa vii-
me hetkinä kuin oma äiti tai sisar vierellään saatta-
massa häntä pitkälle matkalle.

Eräänlainen epätodellisuus jatkuvan paineen ja kii-
reen alaisena valtasi omankin mieleni. Tuntui siltä,
ettei maailmassa enää muuta olekaan kuin haavoittu-
neita. leikkauksia, verta, kuolemaa. Tuntui, ettei maail-
massa kulje enää 1'htään ten'että miestä tai siviilipu-
kuista. r'aan ainoastaan tämä I'mpäristö on todellinen
maailmamme ja entinen rauhallinen elämä oli kuin
hämärin verhon takana.

Tuli sittea ;äirien kuluttua äkkiä käsky siirtymises-
tä taakse:iin. Onia joukkoja oli virrannut jo ajat
kenttisai=.:1rn ohi ja viimeiset niistä ihmettelivät,
minki r'-:c,ksi kenttisairaala on vielä paikoillaan, vaik-
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kei siellä edessä eoää ole omia joukkoja juuri minkään
vertaa. Potilaiden siinä.minen kuljetukseen oli ensim-
mäinen työ ja siioä onnistuttiinkin. Mutta niin kiire
tuli meille loppuhenkilökunnalle, että sairaalatarvik-
keista ja kalustosta jäi paikalle huomattava osa.

Kenttäsairaalan seuraava si joituspaikka oli Hein-
foki. Siirtymisemme sinne oli vaivalloinen, sillä sinne
johtava tie oli ahdinkoon saakka täynnä perääntyviä
tai muuten siirreltäviä omia joukkojamme sekä niiden
kuormastoja.

Samaao ahdiokoon työntyi lisäksi Kivennavalta ja
muualta Kannaksen rajapitäjistä evakuoitavaa väes-
töä, jonka siirtäminenkin oli jäänyt viimeiseen vaihee-
seen ja sekamelskaan. Varsinkin evakuoitavien rivis-
töjen ja parvien näkymät olivat kuin painajaisten val-
lassa, sillä siksi paljon kurjuutta ja hätää sisältyi nii-
hin. Tuossa äiti itkee ja valittaa, hakee ja harhailee
hukkaan joutunutta pientä poikaansa. Tuossa paita-
sillaan oleva vanha ukko puristelee kainalossain ai-
noaa mukanaan olevaa omaisuuttaan, kukkoa. Hän
on neuvoton eikä tunnu tietävän, minne mennä, mihin
ryhtvä. Tuossa taas eukko raahaa mukanaan vasikkaa
ja hätistelee samalla koiraa, joka yrittää käydä sen
kinttuihin kiinni. Siinä hämärässä tien päällä huu-
dellaan omaisia, voivotellaan, vaikeroidaan. - Jor-
kot, niiden kuormastot, tämä kenttäsairaalakin, vyö-
ryr'ät vakaasti eteenpäin, vain niillä näyttää olevan tiet-
ty päämääränsä. Epätodelliset kuvat täyttivät jälleen
mielen: vain tämä kaaos oli todellisuutta.

Heinjoellakaan ei kenttäsairaalamme viipynyt kovin
monta päivää, mutta työskentelymme ehti siellä ki-
te1'tyä jo entisiin muotoihinsa. Pitkiä aikoja ei siirron
jälkeen tarvittu, kun kaikki oli jälleen vastaanottokun-
nossa ja haavoittuneiden virta voi jatkua.

- -Siirto tuli jälleen, sillä taistelujen rintama lähestyi
lähestymistään täälläkin. Liikaa hätiköideo kenttäsii-
raalaa ei täältäkään lähetetty taaksepäin, sillä Hein-
joella ehdittiin välillä olla muutama tunti mottiinkin
saarrettuna.

Sijoituspaikaksi 24. kenttäsairaalalle määrättiin nyt
Vuoksen länsipuolella oleva Lottola. Siellä olevia
asuinrakennuksia ei voitu käyttää hyväksi kenttäsai-
raalan sijoittamiseen, vaan oli rakennettava telttaleiri
metsäiseen maastoon. Vihollisen hävittäjät ja maatais-
telukoneet olivat jatkuvasti täälläkin yiäpuolellamme
ja tulittivat kaikkea näkyvää liikennettä. fämän vuok-
si metsän suoja oli välttämätön sainalan työn jatku-
vuudelle.

Koska käynnissä olivat Ihantalan ja Vuoksen ranto-
jen ankarat taistelut, haavoittuneiden virta jatkui kes-
keytymättömänä ja työn paine saavutti entiset mittan-
sa. Kaikl<i tämä oli jo turruttanut työvoimat, mutta
siihen oli totuttu. Se ei tiennyt silti väsymystä tai vä-
linpitämättömyyttä potilaiden suhteen. §^-" ouprrm"-
ton toiminnan tarmokkuus elähdytti lääkäreitä, sairaa.r-
hoitajia ja meitä Iääkintälottia. Kenttäsairaala antoi sen
avun, minkä se niissä olosuhteissa mahdollisuuksineen
voi antaa. Vaikeammat, pitempää hoitoa vaativat ta-
paukset lähetettiin kenttäsairaalasta Saimaan rannalla
sijaitsevaan sotasairaalan. Telttaolot olivat potilaiden
hoitoon nähden luonnollisesti puutteelliset ja sade-
aikoina jopa kiusalliset ja hankaiat. Huovat, vaatteet,
kaikki oli kosteata, niljakkaa.

Ihantalassa vihollisen hyökkäys pian taantui, mutta
Vuosalmella taistelut raivosivat piikaan ja haavoittu-
neita riitti. Täällä Lottolassa alettiin kuitenkin jo ha-
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vaita, että haavoittuneiden tulo väheni ja paine rinta-
milla tasaantui, joten kenttäsairaalankin työmahdolli-
suudet vakiintuivat. Årmeijaan tuli kuitenkin nyt
uusi riesa, kun joukoissa alkoi raivota punatauti. Näi-
tä potilaita tuli yhä enemmän ja heitä varten oli pe-
rustettava oma osastonsa. Kenttäsairaalan oma henki-
löstökään ei siltä sääst)'nrr. r'aan monet joutuivat vuo-
rollaan potilaiksi.

Omia henkilökohtajsia e;isodeja sattui myös. Mer-
killinen oli Lottolao !:irsto. sillä sinne oli sisilisko-
jen sukukunta kokooorunur koko laajuudessaan. Niitä
ryömi telttoihin. ia niiti lörsi huopien päältä, alta ja
välistä. En tottioxi niihio mareliioihin, ja ne etoivat
mieltä eoerenaa k'rio sodan kuriuus. Lienevät olleet
jonkinlaisia soCan vertauskuvallisia olioita?

Toioer j':rtu t,'.. Erä,äni ehtoona potilastelttaaoi
tultiio iinoi.t3.?3an, että joku vieras kapteeni kyseli
minua air-.rrt nimeltäni. Ihmettelin, mikähän siellä, ja
sieltähäe raa:rrri mieheni, ihan elävänä ja eheänä.

- \ii::ä *esä-heinäkuun vyöryn viikkoina ei enem-
pää nio::Jla huio monella muullakaan ollut minkään-
laisia rhterksii omaisiin, sillä mahdolliset kirjeet siir-
ir3:s:e:: r-uoksi seilasivat missä seilasivat ja tulivat pe-
rille ehlii ioskus. Henkisesti tämä oli sikäli painosta-
ra-r- ettei :iea tiennyt omaistensa kohtaloista. - Sel-
risihl^ =;ös tämä "vieraan kapteenio" juttu. Jouk-
ko-:, :-::-<e::a hän oli Karhumäen rintamalta siirretty
Ih-tJ::.:: 'a siellä nyt taistelujen hieman rauhoituttua
oii Cii,-':: :uhelimella haravoida yhteyslottatoimisto-
;:- Sielli tiCertiin, missä sen niminen lääkintälotta sil-
li hetiell! oli ja sattuikin ihan naapuriin. - Tämä
s3i3 grsl;rkseksi siitä, ettei meitä lottia johtopor-
tr-e=-6 suiokaan jättänyt heitteille. Siellä he kyllä
aiee :iesiråt. missä kukin lotta oli ja oäinä levottomi-
na sii-oien aikoina osasivat osoittaa tarkan paikankin.
\iic oli shtel's saatu ainakin yhteen perheen jäseneen.
Hla hI;ri aivan pian omille teilleen, mutta tämähän
olikia rksitrisepisodi.

S<:raava siirtymismatka Kenttäsairaala 24:lld. oli ai-
kr lrhrt. sillä siirryttiin Vuoksen itärannalle Rouhia-
Iea kenanoon ja sen voimalaitoksen rakennuksiin.
Oloschtea sairaalan sijoittamiseen olivat täällä ihan-
teel[s<t. sillä kaikki pääsivät tilaviin suojiin. Paine
väeci haavoittuneiden osalta, mutta Vuosalmen rin-
raroa piti huolen siitä, että haavoittuneita riitti lop-
puua saakka. Vihollislennot laimenivat, mutta tykis-
töo irroinä kantautui kenttäsairaalaan saakka aika
aioia mahtavana orkesterina. Työtä riitti.

Kua rauhasta tuli sanoma kenttäsairaalaamme, tykis-
töa frminä vielä hetken jatkui, kunnes se vaikeni lo-
pulta. Rouhiala oli uuden rajaviivan paikkeilla ja 24.
keartasairaala sai siirtyä nyt Lappeenrantaan. Uudet
tehtärät olivat sitä odåttamassa, iilla matkan määräk-
si ilmoitettiin nyt joku paikkakunta Pohjois-Suomes-
sa- Sota jatkui, mutta nyt saksalaisia vastaan.

*
Ifinkälainen oli suomalainen sotilas haavoituttuaan

rai sairastuttrtaaa ja jouduttuaan kenttäsairaalan hoi-
dertavaksi ?

Poikkeuksetta on merkittävä, että hän on kärsiväl-
Iinen ja äärimmäisen rauhallinen. Koko olemuksellaan
hän ikäänkuin pyytää anteeksi, että hänestä on täl-
laista vaivaa ja vastusta ja että hän joutuu alkeelli-
sissakin toimituksissaan autettavaksi. Hän on ujo ja
hämillisenä pyrkii pikemminkio peittämään vaivansa
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kuin niihin pyytämään apua. Hän ei ruikuta, vaikka
tuskanhiki kasvoilla kertoo ankarista kivuista, ja kdr-
simyksistä ja hammasta purren hän nielee ne itseensä.
Hermonsa menettäneitä, ns. järkyttyneitä, sattui jos-
kus joukkoon, mutta kun tiesi sen paineen, jossa he
olivat joutuneet olemaan ja toivottomuuden, josta ei
mikään näyttänyt pelastavan ja tovereitten suurin jou-
koin kaatumisen ja menehtymisen, ymmärsi tämän

,yärkytyksen inhimillisenä sielunliikkeenä. Se meni
aikanaan ohi, vaikka tasapaino oli siksi hetkeksi hor-
junut, mutta palasi sairaalan hoidossa. Monella kenttä-
sairaalassa viruvalla tuntui olevan huoli siitä. miten
kaverit lin jassa nyt jaksavat, kun hän makaa tää11ä

avuttomana.

korpraalin, alikersantin ja koko arvoasteikon nimistöä.
Mutta vaikka nuo merkityt rivit ovat jäyhän ktrutto-
mia, henkii niissä se sama kiitollisuus, ioka parh.iim-
pana kuvastui heidän katseestaan ja koko nör'rästi ole-
muksestaan. Se oli kiitosta elämälle.

Entä sitten lotat ja muu kenttäsairaalaa henkilökun-
ta, jonka osana oli noina raskaina vuosina antaa heille
kykyjensä ja voimiensa mukainen apu. Lotista on näi-
den vuosien aikana niin paljon irvailtu, ettei tee oi-
kein mieli asiaan puuttua, tuntee itsensä ikäänkuin
tahratuksi. trfutta tahraajia eivät ole nuo pojat, jotka
kulkir-at kenttäsairaalan kautta. Heidät oli tuli kirkas-
tanut ja terästänvt, ja oikea suomalainen sotilas ei ole
alhainen ajatuksissaankaan. He olivat oppineet erot-
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SA-kroa

Tunnettu sisar Saara Rampanen kenttäsairaalas-
sa haastattelee nuorinta potilasta

Vilpitön ilo ja kiitollisuus saadusta avusta kuvastui
katseessa ja koko olemuksessa. Kur-astui helpotuksen-
kin tunne semminkin aivan sodan loppuaikoina. Se

tuntui sanovan: olen pelastunut ja selviän hengissä,
pääsen vielä kotiin ja omaisteni luo ja hyvinhän tässä
sitten loppujen lopuksi kävikin. He kaipasivat myös
ymmärtämystä, j.r monet aivan kuin avuttomat lapset
odottivat rohkaisua ir lohduttavia sanoja. Niistä he
olivat kiitollisia.

Pidin eräänlaista päir'äkiriar. johon toisetkin saivat
merkitä ajatuksiansa. Sel.rilen ruon jo vuosikymme-
nien takaisen kirjan iehtiä. ]Ionet kenttäsairaalan po-
tilaista halusivat vaatimattom3na je eleettömänä kii-
toksensa merkitä siihen muur.rmrn rivein ja nimensä.
Koruttomia nuo rivit ovat, monesti kömpelöin kirjai-
min piirretty.jä, mutta ne kertovat vksinkertrista. sldä-
mestä pulpunnutta kiitollisuutta uudelleen olastavasta
elämästä, joka näytti ehkä jo menetetyltä. Siellä r'ilah-
telee rivistönä sotamiehen, jädkdrin, tykkimiehen,

tamaan oikean ja viildn, ja heidän vaistonsa jo tiesi
ja tunsi. mikä on oikea ihmissuhde näillä kuoleman
kenttien äärillä.

Päir'äkiriassani vilahtelee myös nimiä 24. kenttäsai-

raal.rn henkilökunnasta ja lääkintälotista. Vakaina ja
vastuuntuntoisina nousevat sieltä esiin sairaalamme
lääkäreitten, Lahdensuo, Ervast, Skurnik ja muiden
hahmot. srmoin koulutettujen sairaanhoitajattarien
nimet ylihoitaiatar ltir,ia Kivikurun johdolla. Ja sitten
pitkä iääkintälottien rivistö. Sen henkilöt eivät nouse

muistikuviin suinkaan hentona, haaveilevana sisare-

na, joka lohduttaa potilastaan Pitämällä _viilentävää
kattaan tämän otsalla. Hänen tehtävänsä oli työtä, lo-
putonta työtä uupumuksen rajoille asti ia yli siitäkin.
Se ei ollut ainoaltaan siteitten vaihtamista, pulvereit-
ten tai pistosten antamista. Se oli samalla puhdis.ta-

mista, silvoamista, nostamista, kantamista, työtä aina

likaisimpiin tehtär'iin saakka. Riippui 
- 
hänen omasta

luonteestaan ja mielenlaadustaan, minkä verran hän

tämän lisäksi pystyi antamaan toivoa, lohtua ja uutta
mielenvirikettf potilaalle. Tämä henkinenkin tuki ai-

na otettiin vastaan kiitollisena ja iloisena.
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Iuhla
Laatokan
?annalla

AJOII\{}IE Volvo-autolla erädnä syyskuun päivänä
1944 maantietä Sortavalasta Huuhanmäen kasarmeja
kohden, jossa asuimme. Pidimme kiirettä, koska aikaa
oli vähän. Olimme vieneet polttoainetta erääseen yk-
sikköön ja palasimme tyhjänä, vaikka maantien lai-
toja reunustivat vuorenkorkuiset röykkiöt evakuoita-
vaksi koottua siviiliomaisuutta. Olimme yksinkertai-
sesti räsyneitä ja haluttomia niitä nyt kuljettamaan.

Olin 88.P-autoK:n vääpeli, mutta himokuljeftajana
tuppauduin mukaan, milloin vähänkin oli tiedossa,
että saisin ajaa. Siihen ei ollut useinkaan tilaisuutta.
sillä ajotaitoni oli suhteettoman heikko verrattuna
haluuni. Tällä kertaa sain ajra, koska oli hyvä ja le-
..'eä tie ja kuljettaja Pekka Talvio, Lahden pirssisu-
hari, r'äsyneempi kuin minä. Kun saavuimme \frrir-
lahden tienristille, seisoi siinä tavararör'kkiöiden kes-
kellä neljä nahkatakkista, rotevaa miesrä. \.:r:r::::
rekkamme he astuivat tien yli je koh::::r.r: k.i:e:sl.

- Anna mennä, Pekka sanoi t';öi.:.srsneenl. - Si-
r-iilimiehet koettivat ostaa eruoi-<euksia kuljetuksiin.
ja Pekka oli useammin kuin kerran jourunut heidän
uhrikseen, siitä tämä ti'öläsrvminen. Seisautin kuiten-
kin. Minulla oli vielä jäljellä hituinen myötätuntoa
lähimmäistä kohtaan ja halusin aioakin kuulla, mitä
asiaa miehillä olisi. Silmänräpär'ksessä miehet olivat
ahtautuneina kopin oville.

- Luojan kiitos, r'iimeinkin auto. johon mahtuu,
yksi miehistä sanoi. Miehet olivat kalastajia Marja-
lahden kylästä, vähän matkaa maantieltä Laatokan
rantaan, ja heillä oli kalastajaveneensä r'ielä raonassa.

- Tulkaa hyvät miehet, ajamaa.n veneemme pois,
maksamme mitä tahansa, kalastajat sanoivat. Yksi al-
koi viittiloiden selostaa asiaansa:

- Meidät evakuoidaan lähelle Yaasaa. Millä me
elämme siellä, jos veneet jäävät tänne. Uusia ei ta-
kuulla saada moneen vuoteen. Millä me elämme?
Moottorit ovat meidän työkalumme. Emme ole saa-
neet autoja mistään. Kukaan ei kuuntele meitä. Tämä
on ensimmäinen rekkavaunu, jonka olemme täällä
nähneet. Tulkaa edes katsomaan.

He puhuivat veneistä, ja oli vähällä ettemme iättä-
neet miehiä siihen paikkaan. Kun tuli mainittua myös
sana moottori, se sai mielenkiintoni heräämään.
Moottorit olivat enemmän kuin pelkät veneet. Ne
olivat jopa elintärkeitä, kun asiaa ajatteli. Ne edusti-
vat tänä aikana kansantaloudellisia arvoja, r'ieläpä
korvaamattomia, kun vieläkin tarkemmin a;'atteli.

Miehet olivat yrittäneet puhutella kymmeniä soti-
lashenkilöitä, mutta kukaan ei ollut kuunnellut heitä.
Valittajia oli liian paljon. Jokainen piti omaa yksi-
tyisomaisuuttaan kaikkein tärkeimpänä. Yksi auto oli
käynyt rannassa - tavallinen lyhytlavainen Opel -mutta kuljettaja oli kauhistunut pystysuorana kohoa-
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via ja laskevia mäkiä ja kiittänyt Luojaa, kun pääsi
sieltä pois tyhjiltään.

- Näillä vaunuilla pitäisi kulkea, sanoivat aurin-
gon ahavoittamat ja epätoivoiset miehet. Åikaa oli
enää kaksi päivåä. Miehet kirjaimellisesti roikkuivat
auton ovissa ja pitelivät käsissään ohuita lompakko-
jaan ikään kuin rahalla olisi ollut merkitystä tässä

hullunmyllyssä.
Pekkakin oli virkistynyt ja katsoi minuun. Edustin

.ionkinlaista auktoriteettia huolimalta korpraalin ar-
r-ostrni. Olinhan vääpelin asemassa ja puhelintuttu
suurtenxln herrojen kanssa.

- P::hu:rrn lutille, minä sanoin ja tartuin vaihde-
::ik:oi. - \Iiehet hätäänt)'il'ät. Yksi sanoi:

- P':h::::i.es:: ei ole apua tänä päivänä. On teh-

:l:'ksistl. :,:,1.::::. iox.:. r'mmärtää ja hälua a auttaa.
P::11 oll: jo.:o irilin;ieni tri kvllin suuri herra.
Srnä oler pieni. rritä nrt. Teet suuren palveluksen.

- Hyvä on, sanoin. Minä tai joku muu tuo sanan
puolerr tunnin kuluttua. Siihen mennessä asia ratkeaa.

- Voi pojat, mitä tämä meille merkitsee, jos on-
nistutte. Illalla on semmoiset juhlat, että . . ."

- Ja maksetaan vaikka tinaa!
Ajoimme kasarmille. Komppanianpäällikkömme

Mikkilä oli poissa autoineen. Soitin 28. kuljetusesikun-
taan luutnantti Hakalle ja selostin asian. Hän oli
myötämielinen, kuten aina, kehoitti soi'ttamaan eräälle
korkealle viskaalille. Soitin ja puhuin kansantalou-
dellisesta hyödystä. Sanoin:

- Noita hemmetin penkkejä ja pöytiä ja tuoleja ja

patoja emme kuitenkaan ehdi kaikkia ja mitå arvoa
niilla loppujen lopuksi on. Toista ovat suuret kalas-
tajamoottorit.

- Mutta ne ovat niin huonon tien takana. - Kor-
kea viskaali epäröi muutaman sekunnin ja käytin tilai-
suutta selostaakseni, miten mainioita kuljettajani oli-
vat ja miten mainioita automme - Hän myöntyi äk-
kiä:

- Koettakaa sitten ! Varaan vaunuja asemalle.
Tämä oli oikeata virastonotkeutta vastapainona sille

jäykkyydelle, jota näissä asioissa yleensä osoitettiio.
]{e saimme esimerkiksi suurimman osan varaosista
mustan pörssin kautta korjaamoomme. Musta pörssi
toimitti meille petromaksin silkkisukkia, joita armei-
jalla ei ollut tai jotka jäätyivät huoltoportaisiin, ja
kun kon'aamaton työkalu meni rikki, me yksinkertai-
sesti lähetimme miehen lomakielloista ja muista huo-
limatta koti-suomeen hankintamatkalle ja aina tuli
jotain. Kerran oli erään m;ehen rikottava hammas-

proteesinsa, kun ei ollut muuta keinoa saada miestä
Helsinkiin varaosaa hakemaan. Me olimme Yatma,an-

kin armeijan itsenäisin autoporukka, ainakin omatoi-
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m:sin, ja niinpä sivuutimme tässäkin evakuointikysy-
myksessä jokseenkin liaikki virkaportaat alkaessamme
työn pelkän suusanallisen luvan perusteel.la.

Lähetin Tauno Lavosen, Ylämaan pojan, katsomaan
tietä. Hänen vaunussaan ei ollut lainkaan jarruja,
mutta mies oli varmasti pätevin ja hän toi tullessaan
kolmenkymmenen kuuden jalan mittaisen moottori-
veneen kuio tyhjää vaan. Pari rakennusta tosin särkyi
ahtaissa tienmutkissa, mutta sillä tavoin avautui myös-
kin tie toisille kuljetuksille. Tunnin kuluessa sain
kiinni toisen ja kolmannen vaunrrn f a vielä r,hden
ennen iltaa. Kun jokainen teki kaksi ikimuistettavaa
matkaa pystysuoria Laatokan kallioita kiipeileviä tei-
tä, paitsi Lavosta, joka teki kolme, olivat kaikki yksi-
toista moottoria ennen pimeän tuloa rautatievaunuis-
sa Huuhanmäen asemalla.

Istuin kirjurini, Ville Jaatisen kanssa toimistossa
tupakoiden, kun oveen kolkutettiin. Sisälle tulivat
nuo neljä aikaisemmin tapaamaani kalastajaa. Trillä
kertaa miesten kasvot loisrivat mielihyvästä. He eivät
olleet ikinä tavanneet selhisia miehiä ja sellaisia au-
toja. Nyt oli tullut tilinreon hetki.

He tulivat kirjoituspövdän ääreen ja iskivät siihen
ison tukun seteleitä. S:inä olisi .jaettavaa. He olivat
tarjonneet miehille. ioiriselle. mutta yksikään ei ollut
ottanut. Silti he h:lusir':.: nrrksa.r.

- Pankra rrh.ir :,:ls I s:.rti:. Ei sotilailla ole oi-
keutta ottaa mJ..:sir. :-, -,s::.::: I - ]Iiehet nauroivat
äänekkäästi.

- Hiiteen oike:i:: 1.!...-" ::. millä maksaa, mil-
lä hyvittää, he i,:.:,:..'.:: :. ::-:r:oivat nimenomaan.
Mutta - ellei r-ln.:. : .::::.:.:.:: kelpaa, jos tapahtuu

s<:mmoinen ihme, ettei raha kelpaa, kun sitä reilusti
ja surkeilemattx terjotaan, silloin ehdotetaan muuta.
Olisi siellä k1'lässä sauna valmiina, olisi muuripadal-
linen ke.tetrr',i ruohovasikkaa, r,asta teurastettua, o.[isi
kirkasta valtion viinaa ja kahvia ja jos mitä.

- Pankaa n.riehet autoon ja raitis kuljettaja aja-
maan ja tuikaa, juhlat ovat valmiina! sanoi ioukon
vanhin.

Se tuntui paremmalta, se tuntui jopa oikein hyväl-
td.. Ennen muuta oli puhe muuripadallisesta lihaa
kuin jorain .juhlahymniä. Sodassa on miehellä alitui-
nen nälkä ja alituinen himo saunaan. Muitakin haluia
kenties on, murir ne ovat vähäisempiä. Ruoka ja sau-
rra ja sen päIlle kunnon lepo, siinä miesten unelma.

Kaikki läksir är. jotka joutivat, kymmenkunta mies-
tä. Kuu nousi Learokan kallioiden takaa. Rantasome-
rikolla oli iihaprtr ja hiillos ja rivi kirkkaita pulloja
miesten vartioimana. Sauna oli koverrettu mäen ku-
peeseen ja kuuma kuin mikä.

Se oli todeilinen juhlr meren rannalla. Alastomia,
höyryäviä miehiä. kihisevii r)')'ppyiä ja niiden päälle
makeaa lihaa suoraan sormista, niin että rasva tihkui
suupielistä.

Vieläköhän mahravat elää nämä Marjalahden ka-
lastajat? Mikseir'ät eläisi. elämmehän mekin, jotka
sitä juhlaa muistelemme. Åinakin osa meistä. Pekka
Talvio on Kanadassa, J.rllu Ruotsissa, Kalevi Neuvos-
toliiton puolella voimalaitostvössä ja kuka missäkin.
Terveisiä kuitenkin N{arjalahden ukoille ja kiitoksia
juhlista! Toivottavasti moortoriveneet aikanaan mak-
soi'r'at tuoreella kalalla krns:lle sen tappion, minkä
trrottivat valtaamalla liian pienestä kuljetuskalustosta
kuusi tavarajunavaunua.

Moottorivenettä kuormataan rautatie-
vaunuun evakuoitavaksi länteen päin
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PERÄMEREN maioingit velloivat Iaiskasti etelästä
päin kapeitten salmien ja lukuisien saarten lomitse
Laivaniemen karikkoisia rantoja. Siellä seisoi Laiva-
niemen vauras kvlä ylväänd pitkin rannikkoa moni-
värisine taloineen uhmaten vuodesta vuoteen tuota
samaa merta, sen jäistä kylmyyttä tai suolaisen lauh-
keaa kesätuulta.

Kylän asukkaat oli meri muokannut pelkäämättö-
miksi. r'aprut:a rakastaviksi ja monenlaisiin elämän
vaihteluihin tottuneiksi. Pirkkalaisten jälkeläisinä he
olivat perineet tahdon olla isäntinä omilla maillaan.
Vaikka elettiinkin arkaluontoisen kiusallista aikaa
uuden sodan pelossa syyskuussa 1944, niin sittenkin
he uskoivat oikeuden voittoon.

Sota Venäjää vastaan oli päättynyt. Asekuntoinen
miesr'äki oli vielä miesten teillä, vain naiset, lapset
ja vanhukset kansoittivat paikkakunnan. Huhu uudes-
ta sodasta - entisiä aseveljiä - saksalaisia vastaan
synnltti sekasortoisia mielikuvia uhkasta, jonka rau-
hanehdot entisen vastustajan kanssa olivat väistämättä
sanelleet.

Tarkoin asioita seuranneet kylän vanhemmat mie-
het eir'ät kuitenkaan alkuunkaan uskoneet tähän. Hei-
dän mielestään olisi tällainen sota sulaa hulluutta ir
rehdin asetoveruuden pettämistä. Olivathan heidän
omat poikansa taistelleet rinta rinnan saksalaisten
kanssa vapautemme puolesta. Uhtuan, Kiestingin, Sal-
lan ja Petsamon'taistelukentillä oli saksalainen veri
vuotanut suomalaisen veren kanssa rinnan, jotta elämI
olisi jälkipolville elämisen arvoista. He uskoivat tuo-
renvarmasti, etteivät nyt samat asevel jet vuodattaisi
toistensa verta sodan jumalalle. Mutta kohtalon sormi
oli kuitenkin lopulta osoittava toisin.

Vaikka tuohon huhuun ei uskottukaan, niin sitten-
kin tilanteen kehitystä arvailtiin asukkaiden keskuu-
dessa. Varsinkin, kun uusi salakavala huhu koko Lapin
kohtalosta sai mielet mataliksi. Ahdistavana peikkona
kyti pelko tulevaisuudesta ja sitä lisäsivät valmiiksi
matkaa varten pakatut tavarat. Evakon taival peloitti.

Syyskuu kului, mutta mitääo erikoisempaa ei vielä
tapahtunut. Vainovalkeat ja piilopirtteihin meno al-
koi unohtua, ja sitä toivoa valottivat paikallisen val-
talehden "Pohjolan Sanomain" selitykset, ettei mitään
sodan vaaraa endå ollut. Yksinpä viranomaistenkin
puolesta pyrittiin mieliä rauhoittamaan ja tuhoamaan
turhat huhut.

Elettiin sitten lauantai-iltaa 30.9.44. Åuringon pu-
nertava kehrä oli jo painunut länteen. Kylän keskei-
simpien talojen, kuten Hookanan, Pörhölän ja Taski-
lan väki palasi päivän touhuistaan, ja lauantaisaunat
houkuttelivat kylpijöitään. Kaukana tuntuivat olevan
sodan pelko ja huhujen valtava syöveri. Kahdeksan-
nellakymmenellä oleva Pörhölän Iisakki nojaili piha-
aitaukseensa ja katseli hyvän mielen tuntein siihen
keräiltyä talon kymmenpäistä karjaa ja puheli itsek-
seen ääneen:

- Mihinkähän nuokin lehmärievut vielä viedään,
jos sota tulisi? Kun ei vain täällä sodittaisi - niin -
- koskas Alatorniolla on tapeltu - vielä vähem-
män täällä Laivaniemessä !

Hookanan Janne isäntä keskeytti samassa kimeällä
äänellään Iisakin yksinpuhelun:

- Tytöistä on joskus nyrkein tapeltu. Hittoon ko-
ko huhu - sakemannin ja suomalaiJten välillä ei tap-
pelua tule koskaan ! Kyllä viranomaiset tietäisivät
asian. Meidäthän olisi jo aikoja kiikutettu pois tääl-
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Sodan jalkoihin lokakuun alussa
19144 ioutunut Laivaniemi

Suomalaisia etenemässä Tornion
-Kemin tiellä

tä, jos jotain olisi tekeillä. Niinhän tehtiin Karjalassa
ja Petsamossakin.

- Mutta - kun mie aanaan jotain 
- liekö van-

han hourailua - tunnen itsessäni, että jotain tapah-
tuu, virkahti yksivakainen Iisakki.

Myöhäisen saunassa käynnin jälkeen ei Iisakki saa-
nut unta. Aika oli kulunut jo ohi puolen yön, kun hän
rauhattomana nousi ylös ja laahusti ulos pihalle. Siellä
hän kuulosteli ja katsoa tihrusteli ympäriinsä.

Tornion suunnalla läntisellä taivaanrannalla oli tai-
vas helakanpunainen, ja olipa hän kuulevinaan nap-
sahtelua - kuin ammuttaisiin. Iisakki pyörähti pirt-
tiin, herätti muun talonväen ja virkahti:

-.Torniossa .p.alaa.. - siellä ammutaankin - sitä
se minun painajaiseni oli - maailmanloppu tässä tu-
lee !

Samassa hetkessä oli koko talonväki ulkona.

- Ammutaan siellä - polttavatkin. Voi kauhis-
tus ! - Naiset tulivat hysteerisiksi. Se tarttui pieniin
lapsiinkin. Parku ja itku täytti koko loppuyön. Suun-
natonta pelkoa lisäsi syksyinen pimeys ja mereltä pu-
haltava puuskittainen tuuli, joka jäisenä ulisi talon
nurkissa, hakkasi ja naputti, kuin sota olisi jo syttynyt.

Aamu valkeni harmaana ja huhut kertoivat Tor-
nion saksalaispesäkkeitten valtauksista yön aikana.
Tämä lis?isi jännitystä, ja piilopirtteihin meno jauhoi
suusta suuhun. Mutta päivä painui iltaan entisellään.
Seuraavana päivänä (2.10.) talojen väki vain olla jöl-
lötti paikoillaan ja odotti mielessään viranomaisten
toimenpiteitä, ,ios todella hätä olisi niin suuri, että
pakolaisen polulle täytyisi lähteä I Tulikin vihdoin vi-
ranomaisten toimenpiteitä, sillä iltapäivällä nähtiin
Laivaniemen kylätiellä hurjasti ajava moottoripyörä.
Se pyörähti Taskilan talon pihaan ja pyörältä huudahti
suomalainen vänrikki hätääatyneellä äänellä talon
väelle:

- Jumalan tähden, lähtekää kiireesti pois - men-
kää pian jonnekin 

- kellariin - Ruotsiin - minne
vain! Kiireesti - kiireesti, tdssä tulee sota - olette
pian sodan jaloissa 

- menkä - 
jättäkää kaikki

omaisuus, enempään ei ole aikaa !

Samalla hetkellä työntyikin jo Tornion suunnalta
kylälle suomalaisia sotilaita tien täydeltä.

Pian olivat suomalaiset etujoukot Taskilan ja Pör-
hölän talojen tasalla. Siinä samassa ne aloittivat kii-
vaan asemien ja poteroitteo kaivamisen. Mustan mul-
lan peittämät pellot joutuivat erilaisten kaivantojen
valtaamiksi, vaikka ampuma-alaa oli vain nimeksi, kos-
ka peltoja kiersivät pitkät kiviaidat. Mutta hätä ei lue
lakia, sillä edestäpäin kuului jo moottorien ääilä jt
telaketjujen kolinaa.

Partiot tiesivät pian kertoa, että edestä oli tulossa
moottoroitu saksalainen joukko-osasto. Tietojen mu-
kaan se eteni Kemistä tien suunnassa länteen, mutta
oli poikennut Kaakamaoniernelle ollen jo osillaan
kilometrin päässä Laivaniemen Määtän talon tasalla.

Taskilan talossa ja lähinaapureissa saivat yhtäkkiset
tapaukset kaaosmaiset ryntäykset aikaan. Suoritettiin
tärkeimmän ja rakkaimman omaisuuden haalintaa hä-
täisesti, oli itkua ja manausta. Päätöntäkin tohinaa.

Pian ajoi vauhkoutuneita hevosia pitkin tietä suo-
malaisten asemien ohi kohti Torniota. Kärryissä keik-
kui vanhuksia, naisia ja lapsia vähäiset nyytit muka-
naan. Jokaisella oli kiire päästä pois saksalaisvyöryn
alta. Ka$aa tai suurempaa omaisuutta ei kukaan ollut
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ehtinyt evakuoimaan. Henki oli kalleinta, ja omaisuus
sai jäädä paikoilleen sodan raiskattavaksi.

Alkun talon isäntä ajoi yksin kovapyöräisillä kärryil-
lään, jotka poukkoilivat uhkaavasti heikolla kylätiellä,
kun vanha hevosressukka koetti ruoskan pelosta ravata
eteenpäin. Vaimo juosta lylleröitsi perässä jotain omai-
suuttaan kdsilaukussa retuuttaen. Oli kiire ja hengen-
hätä kaikilla. Se ilmeni myös Alkun isännän yhtamit-
taisesta hälvttävästä huudosta:

- Sakemanneja tulee - sakemanneja tulee -hyökkäysvaunujakin - tulkaa - tulkaa - 5afts614n-

neja tulee I - Hajareisin hän seisoi kärryillään, ia
hevonen laukkasi yhä hurjemmin.

Hookanan talon väki piiloutui kellareihin peru-
noiden seuraksi. Suomalaisten peräännyttyä heidät
löydettiin ja vietiin saksalaisten esikuntaan Salmelan
taloon kuulusteltaviksi.

Taskilan Iisakkikin valjasti hevosen, kärreihin hei-
tettiin kiireessä käteen sattunut vähäinen omaisuus ja
lapset. Pian kirmasi hevonen kohti Torniota, nai-
set juoksivat, jokin ajoi pyörällä, ja hirmuinen hätä
täytti jokaisen. Vielä viimeinen silmäys piha-aitauk-
seen osoitti, että siihen jäi karjalauma rauhallisesti
märehtimään, tietämättömänä maailman pahuudesta
mitään.

Laivaniemen kylätiellä oli pakolaisten vilinää ja sa-

manaikaisesti vihelsivät ilmassa saksalaisten luodit an-
taen uutta puhtia sodan jaloista pakoon rientärille
siviilijoukoille.

Pakokauhu tarttui talosta taloon. Retuuttaen vähäi-
siä tavaroitaan jokaisen mieli oli päästä pois sodan ja-
loista. Useimmat pakolaisista pysähtyivät Raumon-
joen alajuoksulla olevaan Juneksen taloon. Hengen-
hädässä oli taaperrettu 6-' km taival, ja pian olikin
suuri talo. vieläpä lähinaapuritkin täynnään uupunei-
ta matkalaisia. Oltiinhan nr-t kuitenkin poissa sen het-
ken taistelun jaloista. r'rikka samat seudut hiukan
myöhemmin olivatkie kiivaiden ,ja veristen taistelujen
temmellyskenttänä. \Iutta ni't oli sota vielä kilomet-
rien päässä.

Seuraavana päivänä puhuttiin aselevosta. Siitä huo-
limatta pakolaisten virta kasvoi kasvamistaan. Edelli-
senä päivänä ja yön aikana saapuneet kiirehtivät tie-
dustelemaan uusilta tulokkailta tuoreimpia kuulumisia.
Ihmisiä tungeksi talojen pihoiila suurina laumoina ja
sodan äänet kuuluivat valtavana kaaoksena jo selvästi
Taponmäen suunnalta. Tämä oli merkkinä siitä, että
suomalaiset joukot olivat vuorokauden aikana vetäyty-
neet ylivoiman tieltä länteen päin.

Epätoivo kuvastui pakolaisten olemuksista, ja se
puhui omaa äänetöntä kieltään. Kotiseudun jättämi-
nen sodan kurimukseen, talojen ja tavarain noustessa
sasuna ilmaan, oli mieltä masentavaa katseltavaa.

Ihmismassat liikehtivät edestakaisin. Juneksen ta,
lost.r ja sen naapureista oli tullut turvan antaja, mutta
ei irnmfrretty jatkaa matkaa kohti Ruotsia. Ehkä us-
ko:ei:iin. että suomalaiset joukot piankin löisivät sak-
s:iaiset ja voitaisiin palata takaisin koteihin.

Kylåjoen lånsipuolella oleva
Raumonjoen silta, jonka seu-
dulla kåytiin kovia taisteluja
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Paikkakunnan li1: k.:..:.::eli lksinäinen lentokone,
joka Iaiskasti kiintelei.r:: :: krarteissa moottorit ul-
voen Ieijaili kuin h:'.:kk: s.::listusretkillään. Sitä seu-
rattiin, ja jokin us.iur:!eli sen olevan oman kodeen.

Annankin nvt puheenvuo:on kahdelle tuon hetken
pakolaiselle, emäntä Kerttu Taskilalle ja hänen sisa-
relleen:

- Åamupäivällä menimme narpuritaloon, joka oli
Iyhyen matkan päässä Juneksest:. l[atkalla näimme
yläpuolellamme lentokoneen, joka leijaili kuin haukka
saalistusretkillään. Kyläjoen suunnasta kuului kovaa
pauketta, ja syksyinen harmaa päir'ä r'äreili kotiemme
suunnasta tummien savujen ja sieltä täältä loimotta-
vien tulipalojen r'ärittämänä. Haiusimme kuulla naa-
puritaloon äsken saapuneitten uusien pakolaisten tuo-
reimmat kuulumiset.

- Parveilimme pihalla ja rupattelimme toisillem-
me viimeiset kuulumiset ja tiedot sodan keskellä ole-
vasta kodistamme. Samanaikaisesti herkeämätön papa-
tus ja räjähdvkset kiirir'ät Taponmäen suunnasta.

- Kesken kaiken peukahti Juneksen pellolla jo-
kin. Se nostatti musr.,.l mullan patsaana 

-kohti 
kor-

keutta. Leijuva pöllntap:inen pilvi, ikäänkuin iso sie-
ni, pysähtyi hetkeksi räiähCvsprikan 1'lle, kunnes tuu-
lenhenki puhalsi sen hajalle.

- Hetken kuluttua koko pelro. r'ainiot ja talojen
pihat ryöpsähtivät räjähdtsten roimasra. leiskuen ja
loimuten. Ilman täytti pistär'ä ruudink-itku ja vmpä-
rillämme tuntui räjähdysaaltojen srnnvrtämä ilman-
paine, kuului omituista vinkunaa ja suhinaa.

- Joukossamme oli jokin vanhempi mies, muis-
taakseni Pirttiperä nimeltään, joka ajeli meitä jonne-

Siviiliväestö juottaa maitoa Alatorniolla
suomalaisille taistelujoukoille

kin suo jautumaan. Niin tävttr-ir'ät talojen seinustat,
lähiojat ja perunakellarit peloissaan kyyhöttävistä ih-
mispoloisista. Mekin tungeksimrrre perunakellariin,
olimme toinen toistemme päällä kuin sillit tynnöris-
sä .ja pelkäsimme väristen henkemme edestä.

- Kellarimme ulkopuolella räjähteli raskaasti, maa
tärähteli. multa ja tomu tunkkaisessa kellarissa tuntui
tukahduttavalta. Käsitimme, että saksalaisten tykistö
oli ott;rnut meidät maalikseen. Lentokone, ioka oli
kaarrellut 1'llämme, oli ohjannut tulta luullen meitä
kai sotilasjoukoiksi.

- N)'t vasta muistimme, että lapsemme olivat jää-

neet Junekselle. Työnnyimme kellarin oviluukulle, jo'
ka oli tavallisen maakuopan oviaukkona ja kierähdim-
me ulos. Hätä lapsistamme sai meidät unohtamaan
oman henkemme. Emme lmmärtäneet sodasta mitään
ja kun silmäsimme Junekselle päin, näimme, että koko
välimaasto kiehui hin'eiden tuli-iskujen kourissa. Tus-
ka leikkasi sisintämme kuin veitsi, sillä pelko lapsien
kohtaloista tuntui hin'eältä painajaiselta.

- Åmpaisimme juoksuun. Ympärillämme suhisi,
vonkui ja pöiyinen multa leijaili pilvimäisenä maan

yllä. Juoksimme, kompuroimme, nousimme uudestaan
ylös ja tunsimme läkähtyvämme. Olimme jo aivan

Juneksen läheisyldessä, kun valtava suhina täytti il-
man. Samassa olimme jo maassa litteinä kuin luteet.
Sillä hetkellä iossain läheisyydessämme räjähti korvia
huumaalasti. Tämä lennätti päällemme multaa, ja kor-
vamme suhisivat kuin sääskiparven tukkimina.

- Samassa huomasin itse huutavani täyttä kurkkua.
Oikea jalkani oli saanut jonkin iskun, ja sisareni oli
kuurona ja tärähtäneenä. Vedimme itseämme pitkin
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Vakuutusten
asiantuntija
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HELSINKI 1O

fiaata. Tunsin kynsien katkeilevan ja vaatteiden repei-
levän, mutta toistemme tukemina jotenkin selvisimme
Juneksen pihaan.

- Talo oli tyhjäna, lapsemme oli viety jonnekin
turvaan. Kahmaisimme r'ähäiset tavaramme mukaan

ia löytämiimme polkupr-öriin nojaten nilkutimme pois.

Jonkin matkaa rähjittvämme heittäydyimme pellon
ojaan ja silloin kuolemanhätä vasta purkautui itkuna
ulos.

- Olimme hurjan näköisiä, kun vihdoin pääsimme
turvaan Luotomäelle ja sieltä Ruotsiin. Sinne saavuim-
me rähjäiset vaateriekaleet yllämme, noen ja mullan
tuhraamin kasvoin, polvet ja kyynärpäät verillä. Olim-
me kuitenkin onnellisia koska lapsemme olivat turvas-
sa ja pahemminkin olisi voinut käydä.

- Sodan aallon vyöryjen mentyä kotiseutumme
ohitse palasimme evakon tieltä takaisin. Löysimme ko-
timme raiskattuna, monen koti vain tuhkana ja karja
tapettuna, mutta kiitimme Herraa, että kotiseutumme
jäi sittenkin meille eikä meitä tavoittanut Karjalan
kansan kohtalo.

Tämä on korutonta kerrontaa vain muutamista ih-
miskohtaloista sodan kurimuksessa. Samanlaisia koh-
taloita oli satoja - tuhansia. Kuka pystyisi mittaa-
rnian ne kärsimykset, jotka sota vaati alttarilleen viat-
to=ie: s:r':ili-ihmisten kustannuksella? Kuitenkin, hei-
i::ki:'::::eistaan ja kärsimyksistään uskoisi jälkipol-
viei riis.:-s:':r'rn. Vain väkivalta repii ja sopu raken-
taal \-::::- hiileen puhaltaen voitaisiin voittaa pal-

reie: rantakivien välissä
:si ehonpi krlä on noussut
c,:.a: koriseudun pvsyvästä

§A-Lsa

Laivaniemen
ressa palaa
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T. LALLUKKA

HELTEINEN heinäkuun pd,ivn D4t oli vaihtunut
viileäksi kesäyöksi. Rajajääkärijoukosta muodostettu
pieni sissiosasto, joka kuului Ilomantsista itään päin
toimivaan Ryhmä Oinoseen, samosi vihollisen selustas-
sa. Se oli paluumatkalla onnistuneen, noin viikon kes-
täneen, Suojän'en suunnalle tekemänsä häirintäretken
jälkeen takaisin omrlle puolelle.

Vaikkakin päivisin oli heiteistä, yö oli kuitenkin
viileä ja tarpeeksi r-aloisa liikkumiseen. Pienestä väsy-
myksestä huolimatta osasto kiiruhti kulkuaan päästäk-
seen yön aikana mahdollisimman lähelle rintamalin-
joja. Sisseillä oli seurrar-rna yönä tarkoitus läpäistä
vihollisen linjat ja pal.:.tr iakrisin omien joukkojen yh-
teyteen. Vaikka osasto oli ;rrtiomatkansa aikana hyö-
kännyt useammassa kohdrsse r-rholiisen huoltokulje-
tuksia vastaan, se ei ollut har'.rrnnur. että r'ihollinen oli-
si suorittanut takaa-ajoa, kuten niin monella aikaisem-
malla partiomatkalla. Aamuvarhaisen aikrnl osasto oli
taivaltanut lepäämättä noin 25 km, ja r-ielä oli matkaa
omille linjoille noin 20 km.

Osaston saapuessa erään kirkasvetisen, pienen erä-
maapuron varteen osaston johtaja, vänrikki Lehti antoi
käskyn pysähtyä, ruokailla ja asettua lepoon. Välittö-

Partio. asettunut lepoon

mästi varmistustoimenpiteiden jälkeen alkoivat sissit
r.almistaa ruokaansa. Saatuaan osaston johtajalta tietää,
että päivän kuumin aika käytetään lepoon ja illalla jat-
ketaan taas matkaa omilie 1in joille, sissit hakivat
lepopaikan kankaalta. Tähän aikaan ei heillä ollut käy-
tettävissään telttoia eikä makuupusseja. Jokainen sissi
haki kankaalta tasaisen kohdrn. reppu oli pakattuna
lähtökuntoon ja toimi tyynlnä. Käden ulottuvilla ole-
va ase takasi rauhallisen unen. Kaikilla ei kuitenkaan
ollut tilaisuus nukkua, sillä r'armistajat, jotka takasi-
vat osaston turvallisuuden, olivat valppaina osaston
ympärillä. Aikaa ei kulunut kauan, kun nuo lepäämään
päässeet sissit olivat .jo vaipuneet raskaaseen uneen.
Vartiomies, joka oli asetettu pienen polun varteen le-
popaikan läheisyyteen, oli suojautunut taitavasti niin,
että hän voi tähystää polkua, mutta polulla liikkuva
ei häntä voinut havaita.

Oltuaan paikallaan lähes tunnin vartiomies havaitsi
polulla majoituspaikkaa kohden lähestyvän yksinäisen
ja käynnistä päätellen r,äsyneen sotilaan. Outoa tulijas-
sa oli se, että mies täällä vihollisen selustassa kulki
suomalaisessa sotilaspuvussa, kivääri hihnassa olalla ja
kypärä tiukasti päässä. Vartiomies oli ihmeissään, mut-
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ta koska kyseessä oli vain t'ksinäinen mies, hän ei kat-
sonut aiheelliseksi herättää nukkuvia ja väsyneitä to-
vereitaan. Tulijan päästyä muutaman metrin päähän
vartiopaikasta vartiomies nousi ylös kp. ampumavalmii-
na ja sanoi rauhallisesti miehelle: "Jos olet suomalai-
nen, niin tule kahville!"

Vartiomiehen ilmestyminen oli myös tuolle kulkijal-
le yllätys. Herxeen ei mies p)'stynyt sanomaan mitään,
mutta todet;uaan vartiomiehen rauhallisuuden ja hä-
nen kasvojense rehdin, vilpittömän ilmeen mies kertoi
olevansa suomalainen, omista joukoistaan eksynyt so-
tilas.

Vartiomiehen ja tulijan välillä käyty keskustelu oli
tähän mennessä herättänyt myös muutamia Iähellä
nukkuoeita sissejä, jotka kiiruhtivat vartiopaikalle ot-
tamaan selr'ää, mitä oli tapahtumassa. Mies saatettiin
nopeasti leiripaikalle, hänelle keitettiin oikeat kahvit
ja annettiin ruokaa. Miehen ruokaillessa hänelle esitet-
tiin lukemattomia kysymyksiä, joihin mies auliisti vas-
tasi tietojensa mukaan.

"Löytöpojan" tarina oli todella ihmeellinen. Mies,
joka oli ristitty ;'o ensimmäisessä keskustelussa löytö-
po.faksi, kertoi osallistuneensa Ilomantsin suunnalla
jonkin pienen kylän valtaukseen. Taistelu kylän omis-
tuksesta oli muodostunut kiivaaksi, ja airan löytöpojan
viereen oli tullut vihollisen krh:n ammus, jonka rä-
jähdyksen voimasta mies oli menettän)'t tajuntansr.
Tultuaan tajuihinsa mies totesi olevansa täysin kunnos-
sa, mutta ketään ei ollut näkyvissä. Kauanko tajurt.r-
muus oli kestänyt, jäi arvailujen v^t^arr. Ollen eCel-
leen täräyksestä hieman sekaisin ja suunnista tietä;rä-
tön löytöpoika oli lähtenyt hakemaan omaa komppa-
niaansa. Lähtö oli tapahtunut kuitenkin aivan päinr.as-
taiseen suuntaan, kuin mihin miehen olisi pitänr:
mennä. Kovasti mies kertoi ihmetelleensä taivalluksen-
sa aikana, kun ei tavannut ketään, vaikka oli omastg
m;elestään kaukana omien puolella. Kerrottuamme hä-
nelle nyt oltavan noin 20 km päässä omista linjoista.
mutta vihollisen puolella mies ei ollut uskoa puhettam-
me, vaan luuli meidän pilailevan hänen kustannuksel-
laan. Lupasimme toimittaa miehen omalle puolelle ja
otimme illalla lähtiessämme hänet mukaamme. Osas-
tomme läpäistyä seuraavana yönä linjat ja päästyään
omien joukkojen luo löytyi myös erämaassa harhail-
Ieen löytöpojan oma yksikkö.

Mikä olisikaan ollut löytöpojan kohtalo, ellei hän
aivan sattumalta olisi tullut sissiosastomme lepopaik-
kaan. Todennäköisesti mies olisi pian törmännyt jo-
hookin vihollisen osastoon, tullut surmatuksi tai ioutu-
nut vangiksi. Kolmaskin mahdollisuus oli tietenkin ole-
massa, sillä ilman muonaa aikansa erämaassa harhail-
tuaan mies olisi voinut uupua ja menehtyä.
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Nostakaa liedelle
tuokaa pöfiäåin
iloinen F'INEL
emaliteräs.
Suomalainen
silmänrtroka.

Iloinen Finel-emaliteräs tuo kodik-
kuutta keittiöön ja pirteyttä pöy- FINEL
tåiän. Se "ei ota eikä anna" makuja - valmistettiinpa
siinä mitä tahansa, marjoja, lipeäkalaa, kahvia. Se
on kevyttä ja hygieenistä. Järkevänkauniin muotoi-
lun ansiosta Finel-astia on helppo pitää puhtaana.
Wärtsilän sitkeä Finel-emalointi on turvallinen ja luja.

WITRTISTL'Ä
ARABIA. NUI.II'AJÄRVI . FINEL
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AGAn Elektroniikka-
ryhmän tuote

transistoroitu - suurin teho 25 W
,

AGAcom-asemia on saatavlssa simplex-, semaduplex-
ja duplexliikennettä varten 1 . ..8 kanavalla

kaikki neljä VHF-radiopuhelintaajuutta, myös
teollisuustaajuudet 100. . .108 MHz

yli 40 kilometrin kantosäde

vastaanottimen lähtöteho 5 W - arvokas etu meluisassa autossa

sopii kaikkiin kulkuvälineisiin: taksi, poliisi, palokunnat,

lehdistö, veneet ja laivat jne.
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