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Kun kirjoitatte vuosivaltakirjan
Yhdyspankille, eläkerahat tulevat
suoraan tilillenne ja kasvavat
korkoa maksupäivästä lukien. Näin
säästytte turhilta juoksuilta ja
maksupäivien muistelemiselta.
Yhdyspankin asiakkaana Teillä on
turvallinen tunne siitä, että raha-
asianne hoidetaan oikealla tavalla.
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KESTI
Unto Kumpulainen

.\teidän jouhhomme, rna juri K. A.
Hit i.iri.ren kornentarna Il llR 65 oli jo
t.tt'poillt luntusrannatt. Kiantajärten ja
Raatteen nutkat. Siellå oli tilllilt rell,ää
jälkeä, SiilasL)uott ia hänen jotrkkojen.ra
päällii kinalteli sädekehä kirkhairnntil-
laan. ,\[1,ös rtte itte, nte sotilaat, tlusintnrc
ttton glorian, !e on lilnilil.rlelta?a, ttrltta
.roda.ua hankittu maire ja kunnia on se-
kin asein kuin poli)tikon Aunnia ja
ntaine: elleiaät.ritä naAerra biiret, sen
haakkaa sutriluisentp) ja ahnaantpi.
Näin oli Aä1dä neillehin, Aan lähsinme
toitellen uutehen totahan, murta hiitos
lloilaten, Kallingin, Kautiaiten ja Kor-
ta-läraircn sehä nriden heidän Aaltait-

SA-Lcea

Repolasta Suomeen johtava ti6

tefisa, taonne Löytöaaaran rinteille tor-
lrneilten aseueljien, ne pelastintne sit-
lenkirt tuon maineentne. uaihka ntartu-
nzinen sodan aiitne minrateilla oli hiat-
karuan uat'a.t.ra. Mrtta santalla nte pelat-
limme kappaleen kaunista Kaintuta
.rodan tuhoilta seAä todelliteksi nttisto-
nerkiksi Löytöaaaran ja Kaasijoen ran-
nellun lienoon. Tuon tienoon, joka on
ainoa näkyt,å, raio jemrne siillle jäänyl
.ruurtaittelualae ja jota on hyaä häydä
jo.rkas katsontasu. Siellä Aäyhennellessä
hun aarrnaarT hatoaa nahertamiten hala
ja iellä selaiäaät nyös syyt iihex, niåli
jaari nte toiaomme haihkein aähiten
Jotd4.l.osA
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Kuusijokilinjan murrosmaastoa

HALKI salojen pohjoisesta Kälkäisren ja Silmälam-
men kautta olimme hiihtäneet Löytövaaran laakealle
laelle. Tämä vaara oli ollut jo kuukauden päivät kat-
kerien taistelujen tantereena. Sen nimikin'oli tapah-
tumien ja tilanteitten mukaan saanut jo monta muun-
nosta. Ensin se oli Votkavaara, sillä sen laella tuho-
tussa autdkolonnassa oli tätä "elämän nektatia', run-
saasti. Sitten siitä tuli "Römpsävaara", kunnes sitä
alettiin kutsua "Kuolemanvaaiaksi". Mutta kun vii-
meksimainittu nimi osoittautui liian veriseksi totuu-
deksi, niin hyljättiin sekin hiljaa.

Hyökkäys Löytövaaralle tapahtui 29.1.4o. Se oli ras-
kas, mutta lähes veretön. Tien katkaisemin,en ,tapahtui
tuttuun tyyliin. Lyhyt laukaustenvaihto paikalla ole-
vien vartioitten kanssa, nopea etenemintn tielle ja
varmistus konepistoolein. Sitten konekiväärittienpos-
keen, murros tielle ja miehitys sen kahta puolta, iekä
hetken odottelun jälkeen tavanmukainen autokolon-
nan tuhoaminen tien lopulliseksi tukkeeksi. Tällä ker-
taa tämä kolonna käsitti 10 autoa sekä yhden hyök-
käysvaunun. Toinen, takana ajanut vaunu pääsi ram-
pana karkuun.

- Niinhän siinä taas kävi, totesivat Raatteen pojat

- divisioonan verran naapureita on taas molissa.
Kyllä kai ne nyt tuolla Rastissa ja Saunajärvellä hoi-
televat asiat kun,toon.

- Joo, paukehan tuolta tuntuu kuuluvan.
Nämä tuumailut tapahtuivat tilaoteen rau,hoituttua

ja teltan havuilla loikoessa. Joku miekkonen pohti jo
sitäkin, että mistähän päin ne seuraavan uralan an-
tavat ?

322

Mutta tämäkin "urakka" täällä osoittautui kyllin
suuritöiseksi. Oli tullut eteen paljon hankaluuksia.
Viikot olivat vierineet ja yhä me vain teutaroimme
td'lla vaarallamme. Mofteja oli syntynyt seitsemän,
mutta vain yksi, tuo Reuhkan motti, oli peitottu.
Muut kuusi olivat nälkäsaarroksessa. Naapuri oli op-
pinut jotakin. Se sitoi kaiken liikenevän voimamme
tälle vaaralle, härhysi sivustoilla hiihtoprikaateineen
ja ruokki motteja "ilmasiltaa" käyttäen. Se jopa piti
meitä itseämmekin motissa, niin että haavoittuneet
kuolivat joskus käsiimme ja muonaa piti hankkia tu-
hotusta autokolonnasta taikka kaatuneitten vihollisten
laukuista.

Välillä olimme idempänäkin,.Kuusijoella ia Riihi-
\'aarassa. Siellä oli ollut hyvin raskasta olla ja Kilpe-
län kankaan komea kruununmetsä muuttui aavemet-
säksi. Sen pitäminen oli Iiian raskasta ja helmikuun
lopulla me kaikki tunsimme, ettemme kestä täällä
enää kauan. Hermot alkoivat mennä kireälle ja her-
moromahduksiakin sattui. Se oli surkeaa aikaa. Mutta
minun itseni ei tarvinnut kokea Kuusijokilinjan mur-
tumista 3.3. eikä siellä sattunutta sekasortoa, sillä
edellisenä päivänä minut komennettiin konekiväärei-
neni vänrikki Vierimaan kenttävartiosta Löytövaa-
ralle vastaanottamaan naapuria. Läksin tietysti mie-
lelläni, sillä tiesin, että tässä tukikohdassa joudutaan
pian taistelemaan suurta ylivoimaa vastaan. Kun tu-
Iimme Löytövaaralle, olikin kenttävartio jo tuhottu.
Mieli meni matalaksi. Miten monta kunnon poikaa
menetettiin - - Tuntui kuin rikokselta olla edel-
leen elävien kirjoilla. Tämän kenttävartion tuhoutu-
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minen oli repeämisen alkua ja pian oli läpimurto ta-
pahtunut tosiasia.

*
En muista oliko ilta vai aamu. Hi.mäÄri vain oli.

Seisoin pesäkkeessämme Löytövaaralla. Se oli liki
maantietä loivassa eturinteessä, josta näki tähystää
aika pitkälle eteen.

Vierelläni oikealla oli pikakivääripesäke. Se tulitti
editseni vinosti vasemmalle pitkin pientä nofkelrnaa,
jossa kerran oli naapurikin ryöminyt ja heitelly,t käsi-
kranaatteja sekä ampunut edestäni suojakilven lom-
moille. Onneksi tuo kilpi oli tullut siihen laitettua
vähän ai,kaisemmin. Se pelasti silloin parin miehen
hengen. Nyt sitä notkelmaa pitkin ei päässyt pesäk-
keeni kimppuun, ei ainakaan tällä hetkellä, sillä pika-
kiväärin takaoa näkyi olevan itse Korsu-Järvinen, se

rämäpää.
Siinä se oli meillä sotilas, oikein pääjermu. Muis-

tuu mieleeni eräskin hänen tempauksensa, sen korsun
tuhoaminen tuolla Reuhkassa. Mies lähti yksin juok-
semaan sitkeästi puolustautuvaa korsua vastaan, kun
omat heittimet sitä vielä tulittivat, ja kun hän pääsi
sen katolle, alkoi hän työntää kasapanosta ahtaasta
kattoluukusta sisään. Siellä ei tätä pakettia tahdottu
ottaa vastaan, vaan työnnettiin kovasti takaisin. Mutta
Järvinen ei anrtanut periksi, vaan polki jalallam pt
noksen korsun sisään ja heittaytyi sitten nopeasti
alas korsun katolta. Toiset seurasivat henkeään pidä-
tellen tätä näytelmää. Kuului kumea jysähdys. Hir-
siä, kiviä, multaa ja muuta lensi ilmaan. Kun räjäh-
dyspilvi hälveni,,kaivautui Järvinen hirrenkappaleit-
ten ja maan seasta huutaen nokisena ja mutaisena:

- Hei poijjat! Se on sitte selvä tämä -!Miettee::i tuosta mielenkiintoisesta soturihahmosta
katkaisi Kuusiioelta yhä kuuluva taistelunmelske.
Tykkien suctulien välke näkyi myös selvästi pitkin
taivaat rantaa. Vihollisen raskaat tykit ja kevyemmät
purket sekä heittimet paahtoivat tajan molemmin
puolin. Jylinä oli yhtämittainen. Konetuliaseitten sar-
j^t rätisivät lakkaamatta ja jostakin rkuului hurja
uraa. Siellä kuoli nyt miehiä - -Selkääni lersi multakokkare. Nousin katsomaao.
Korsu-Järvinen seisoi viereisessä pesäkkeessä mahork-
kasätkä suussa. Hä'n osoitti sitä ja huusi:

- Onko sulla tulitikkuja?
Minulla oli tikkuja. Heitin askin hänelle. Hän sy-

tytti sätkänsä ja huusi taas lujasti:

- Minä otan tästä muutaman tikun ja tulusta!
Otanko 7 !

- Ota ! Ota hiivatissa, äläkä huuda ! - Minua kiu-
sasi tuo huuto. Hän kun oli lähes täysin kuuro. Liekö
kuulo mennyt siinä korsun räjäytyksessä vai missä?

Kun hän ei itse kuule, niin luulee, eftä muutkaan
eivät kuule ja sitten huutaa kuin rantapiru. Hankala
kaveri vartiossa, kun pitäisi olla hiliaa.

Hetken kuluttua nousi Korsu-Järvinen kuopastaan
ja heitti itsensä komealla kärrinpyörähypyllä pesäk'
keeseeni. Hän antoi minulle tikkuaskini ja jäi sitten
kyykkysilleen lkuopan pohjalle. Hän ei puhunut mi'
tään, katseli vain maahan ja vilkaisi välillä Kuusi-
joelle päin. Sitten hän sanoi:

- Siellä tapellaan !

- Ja kovasti tapellaankin.

- Niin että mitä sanoit?

- Siellä tapellaan! !

- Joo!
Katselin hänen poikamaisia kasvojaan. Lakin alta
työntyivät tuuheat hiukset otsalle. Niiden alta kat-
seli kaksi hieman ilkikurista silmää. Ne olivat kui'
tenkin levolliset, mutta seurasivat herkästi kaikkea
mitä ympärillä tapahtui. Lisäksi olin hucrmaavinani
niissä samalla hivenen piittaamatonta yli'mielisyyttä.
Hän oli suruton poika, ajanelin. Vaikka ihminenhän
hänkin oli, ei tosin tavallista mallia. Hänessä oli io-
tain hyvin kesytöntä, villiä. Hänestä ei voinut olla
Ditämättä.' Sätkän poltettuaan hän viskasi sen, huiraisi minulle

Repolaste länteen eden-
nyt 54. divisioona saatiin
pysäytetyksi Kuhmon itä-
puolelle Suomussalmelta
si irret§jen joukkojen avul-
la. Vihollinen sulkeutui
Kuhmon-Repolan tien
varrelle useihin motteihin,
ioista toiset tuhottiin kii-
vaissa taisteluissa samalla
kun rajan takaa jatkuneet
hyökkäykset torjuttiin.
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kädellään ja heittäytyi notkeasti poteroonsa. Tämän
jälkeen minä en enää häntä nähnyt - elävänä.

Tiedän, että Kuusijoella oli osiftainen kaaos. Joku
ohi hiihtänyt lähetti sen kertoi. Ihme, miksei kukaan
antanut käskyä asemien miehittämiseksi. Juoksin kor-
sulle ja huomasin juostessani, että kranaatteja putoili
jo ,tännekin. Oli käytävä välillä maassakin. Otin kor-
sulta mukaani ampujan ja ampujan apulaisen. Mie-
hitettävähän asemat oli. Mitäs käskyjä siinä tarvittiin.
Sitäpaitsi eihän täällä vaatan laella ollut upseereja
juuri nyt näkynyt. Olivat kaatuneet taikka olivat
muissa tärkeämmissä tehtävissä. Voi sentään ! Olihan
tosin vänrik'ki Esko Norri, mutta hän'kin oli nyt
tuolla Kuusijoella (Oli tällä hetkellä jo siellä kaa-
tunut). Kranaatteja alkoi tippua pesäk'keittemme ym-
pärille yhä taajemmin. Se oli sulkutulta vastaiskumme
varalta, arvasin. Vastaiskun, hitto vieköön ! Kuka
täällä tekisi vastaiskua nyt? Ei ollut yhtään vapaata
miestä. Eikä ollut tykkejä. Oli vain ne kol,me aina
epäkunnossa olevaa turkinsodan aikuista "hyppyheik-
kiä", joilla oli kuulernma kuusi ammusta pekkaa
päälle siltä vara.lta, että sattuisi hätä tulemaan.

Miehiä alkoi tulla edestä. Ensin yksi, sitten kaksi-
kolme ja vihdoin ryhmissä. He olivat nääntyneitä ja
katkeria. Aseet heillä olivat kuitenkin kaikilla, vain
raskaimmat oli ollut pakko jättää. Kaatuneita ja haa-
voittuneita raahattiin ahkioissa. Vähemmän haavoit-
tuneet yrittivät omin voimin. Verisiä jälkiä jäi han-
keen.

- Mikä on tilanne? huusin eräälle ohi hiihtävälle
ali kersantille..

- Kyllä kai sen näet kysymättäkin, hän vastasi ja
jatkoi 

- Kaikki on sekaisin, omat ja viholliset. Jouk-
kosidontapaikkakin jäi sinne ja paijon haavoittuneita.
Omia miehiä

Miehiä lappautui yhä eteenpäin. Tykistötuli kiihtyi
ympärillämme. Teimme latausotteita konekiväärilläm-
me. Kunnossa tun'tui olevan. Ei ne nyt tästä juokse-
rnalla yli tule. Sitten seurasi hetken tauko, eikä ke-
tään kuulunut enää. Oli tähystettävä tarkasti. Eteen
ilmestyi vielä pari miestä. Hiihtämisestä ja lumipuvun
riekaleista arvasimme, että he olivat vielä suomalai-
sia. Kun tulivat lähelle, tunsin heistä toisen:

- Kas vain ! Sinäkö Pekka !

- Minähän tässä - hän vastasi ihmeen reippaana,
mutta pyöritti päätään.

- Tulet siis edestä. Vieläkö tulee suomalaisia?
_- Ei, vastasi Pekka Moilanen, joka oli tuttavani,

naapurini kotikylästä. - Ne, jotka nyt meidän peräs-
sämme tulevat, ovat taatusti "Molotohvin miehiä",
niin että antakaa soida. Sitä paitsi ne eivät ole kau-
kana. Sitten Pekka lähti hiihtämään, mu,tta pysähtyi
ja huusi:

- Terveisiä kotoasi ja Kuuselasta ! Esa lähetti !

- Niin. Sinähän olit hautaamassa veljeäsi Vihto-
ria?

- Niin olin. Puhutaan toiste!
Hän lähti hiihtämään ja edettyään jonkin matkaa

hän suistui hankeen. Kranaatti oli räjähtänyt lähellä,
ja hän pääsi veljenrsä viereen.

Ampuja, sotamies Kallinki oli tähystänyt kiväärin
takaa etumaastoa. Hän tönäisi minua ja sanoi:

- I(atso tuonne! Ne tulevat jo tuossa. Joko annan
soida ?

-- Ei I Älä vielä, sanoin ja työnsin hänet syrjään
konekiväärin takaa sekä tartuin itse kahvoihin. Sota-
mies Iso-Aho oli valmiina syöttämässä. Hän sormeili
vyötä.

- Varmistutaan
he ovat !

Kallinki, rohkea
len poika, hyppäsi
suulleen ja huusi:

asiasta. Huuda sinä ja kysy, keitä

ja sumeilematon Tampereen puo-
ylös montusta, pani kämmenet

- Keitä te olerteT Oletteko suomalaisia vai ...
Mutta hänen huutonsa katkesi ja hän kaatui ääntä
päästämättä selälleen. Osuma oli täydellinen: Reikä
keskellä otsaa. - Kivuton loppu, totesin. Miksi hä-
nen piti nousta poterostaan 2 Oiiko tämä minun syy-
täni? Mutta sodassa on tilanteita, joissa ei joudeta
pohtimaan syitä enempää kuin seurauksiakaan.

Konetuliaseen sarja räsähti edestä ja suihku pyyhki
pesäkettäni. Miesryhmä edessäni seisoi yhä. Aseeni
oli suunnattu siihen. Painoin sormilevystä ja ase pe-
lasi hyvin. Han.gelle jäi tumma kasa. Siellä 'liikkui
r ielä. Laskin pistetulena uuden sarjan ja sen jälkeen
painoin pitkän sarjan niittotulena samalle korkeudelle
je liike edestä lakkasi heti. Jostakin kuului valittava
huuto:

- Sanitäär, sanitäär, idisudaa -lSe oli hyvin vastenmielinen ääni. En olisi
sitä kuulla.

tien varteen

.-.
E*'diil
frrq

halunnut

( jatkuu)

Suomalaisia täydennysmiehiä saapunut tarstelujen aikana Repolan
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HE saapuivat, talon luokse, joka näytti olevan kaupun-
gin suurin rakennus. Kale arveli sitä vankilaks,i. Saätta-
iana oleva korpraali koputti ovelle, joka avattiin het-
ken kuluttua. Kalesta tuntui kuin astuisi pedon kitaan.
Hän tiesi, että vapauden rippeetkin olivat menneet.
Tuntui kuin joka nurkasta olisi sanottu ilkkuen: Ahaa,
nyt sinä vasta vankina olet ! Miksi aloitit sodan ylivoi-
maa vastaan ?

He nousivat portaita kuudenteen kerrokseen, jossa
virkapukuinen mies aukaisi oven. Eräs saattajana ole-
va sotilas antoi päivystäjälle rintamaesikunnasta lähe-
tetyn raportin, jonka jälkeen saattovartiosotilaat nosti-
vat kätensä tervehdysasentoon ,ja poistuivat omille teil-
leen.

Päivystäjä painoi seinässä olevaa hälytyskelloa ja
tuossa tuokiossa sivuhuoneesta ilmestyi paikalle varti-
ja. Päivystäiä käski viemään Kalen säilytyskoppiin.
Kaksi vartijaa kuljetti Kalen kuudennen kerrbksen
käytäviä pitkin talon pohjoiseen päähän raskaan pans-
sarioven eteen. Sen keskellä oli neliön muotoinen pie-
ni tähystysreikä. Oven yli oli asetettu poikittain rauta-
tanko, jonka päässä riippui iso lukko. Vartija avasi lu-
kon ja rautatangon toinen pää kolahti kiviperman-
toon.

Kale työnnettiin valottoman kopin sisäpuolelle, ja
ovi paiskattiin samassa kiinni. Vartija tuntui vielä lu-
kitsevao oven. Kale mietti, että tämä kokemus häneltä
vielä puuttui. Hän tajusi, että tässä tilranteessa ei aut-
tÅnur \'lstustella, oli jollakin tavalla siihen sopeudutta-
r-a. Tunrui omituiselta, ,että vaikka hän ei ollut tehnyt
mitäo rikosta, hän sai kuitenkin olla vankityrmdssä,
josta kaiken lisäksi puuttuivat ikku.nat. Koppi oli ver-
raten pieni. Sen seinässä oli puulava, jonka sai yöksi
laskea al:.s. Katosta riippui rautalankaverkolla suojat-
tu valotuikku. josta ei ollut apua kopin pimeydessä.

Tässä sirä nvt ollaan, tuumi Kale. Saä nähdä mitä
menetelmää he kär'ttävät kuulustellessaan! Kale pa-
neutui a,jattelemaen tapahtunutta. Vangiksi joutumi-
nen oli todellr harmillista. Hän ei voinut löy,tää suora-
naista virhettä omassa menettelyssiän. Oli ollut vain

huonoa onnea. Häntä huolestutti vain hämärä tulevai-
suus, mitä seurais,i vankikopissa olon jälkeen. Kalen
sielussa kiehui. Hänen kohtalonsa tuntui jo sinetöidyl-
tä. Siksi hän ajattelikin enemmän mahdollisuuks'ia, mi-
ten Suomi selviää alkaneesta hävityksestä. Hän säpsäh-
ti äkkiä, s,illä rautakanki kolahti kivipermantoon. Na-
risevat ovet aukesivat ja samalla kuului vartijan käheä
ääni: - Pai djom! (- Seuratkaal)

Kaksi miestä oli tullut hakemaan häntä. Toisella oli
kädessä paperiliuska, jossa oli ilmeisesti kuljerusmää-
räys. Noutajilla olivat tummat virkapuvut ja mustat
talvihatut, joissa oli pienehkö metallinen kokardi. He
Iaskeutuivat kdksi kerrosta alemmaksi ja ohjasivat Ka-
len erääseen huoneeseen.

Huoneessa istui siviili- ja so,tilaspukuisia miehiä.
Tulkkina oli noin 60-vuotias nainen. Eräs siviilipukui-
nen mies suoritti kirjurin virkaa. Muut henkilöt toi-
mivat kuulustelijoina ja tarkka.ilijoina. Tarkkailijat
seurasivat sekä Kalen vastauksia että tulkin to,imintaa.
Nainen vaikutti hyväntahtoiselta, ja Kale uskoikin hä-
nen oleva.n suomalaisten heimoa.

Puheenjohtajana toimiva herra pyysi tulkkia kyse-
lemään Kalen henkilötietoja. Kale tiesi, että hänen
kohtalonsa oli jo pelattu. Siksi hän päätti olla tuo,t-
tamatta vahinkoa isänm'aall,een, kuulusteltiinpa häntä
miten tahansa. Hän päätti kertoa asiat lyhvesti, asial-
lisesti ja olla täysin tietämätön kaikesta, mistä saattaisi
oltra isänmaalle vahinkoa. Jos oi puhuisi mitdän, siitä-
kään ei varmasti seuraisi hyvää. Oli ol,tava li'ukas kuin
saippuapala pesijän kädessä. Tätä suunnitelmaa hän
päätti toteuttaa, seuraisi mitä hyvänsä.

Tulkki vaikutti ensikertalaiselta, sillä hän oli hyvin
varovainen. Ehkä hänet oli haettu omista kotiaskareis-
taan tai kadulta tähän tehtävään. Esikuntaan ei var-
maankaan oltu vaivauduftu tilaamaan yhden sotavan-
gin takia ammattitaitoista henl«ilöä. Tulkki oli ioka ta-
pauksessa vaikeassa asemassa, ellei hänen myötätun-
tonsa ollut kiistattomasti kuulustelij'oiden puolella.
Vanki olikin näkevinään tul,kin katseesta selvästi ys-

tävällisyyttä häntä kohtaan, mutta vi rkamriesten k i reistä

325



.ril: ;:

t.-;

:"*-r

Siestarjoen kaupungin maastossa
näkyvää tiikennettä, jonka hätinää
sotavankimme kuunteli siellä ole-
vasta vankilastaan

ja uteliaista katseista ei voinut sanoa samaa. He halusi-
vat uhkailujen ja kierojen kysymysten muodossa saada
tietoja kiperiin kysymyksiinsä.-

, Esikuulustelun jälkeen puheenjohtaja tuli Kalen
luokse, alkoi mitään sanomatta penkoa hänen tasku_
jaan ja otti ensimmäiseksi rintatäskusta pienen kirl.rn

- Uuden Testamentin. Silloin Kale an.äli, errä tämä
saattoi olla kirjan lopullinen meno, eikä hän saisi sitä
enää koskaan takaisin. Kaikkien komission .jäsentenuteliaisuus nousi huippuunsa kirjan vuoksi. Hehän ei-
vät tietysti tulkkia Iukuunottamatta antaneet sille kir-
jalle mitään an'oa.

Kale oli vaikeassa tilanteessa. Hän tunsi kuitenkin
sillä hetkellä iloa sydämessään. Hän oli suomalaisenr
sotilaana saanut tutkia tuota kirjaa ja tunsi suurin piir_
tein sen sisällön. Tulkkina toiminut inkerilaineåkin
oäytti tuntevan Uuden Testamentin ja varmaankin
antoi kirjalle suurta arvoa käännellessään sen lehtiä ko-
mission edessä. Kale seur.rsi tulkin menettelyä ja pyysi
hetken kuluttua kirjaa takaisin, koska halusi lu[e;:itä
vankina olonsa aikana. Komission puheen johtaja il_
moitti hänelle kuitenkin tulkin välityksellä, ette,i hän
tule sitä koskaan saamaan.

Komission jäsenet näyttivät vahingoniloisilta havai_
tessaan, että vanki kaipasi kirjaansa takaisin. Kale ei
voinut,salata pettymysiään, sillä kirjan menettäminen
tuntui henkilökohtaiselta vapauden loukkaukselta.

Puheenjohtaja ilmoitti Iuulustelun sillä kerralla
päättyneeksi ja määräsi vangin vietäväksi takaisin tyr-
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määnsä. Kalen mreltä jäi kan'astelemaan kirjan mene_
tls Hän ei edes seurannut perässään suljetun oven
pa.ukehdusta ja rautojen kalskähtelua, kun tyrmän ovi
salr rttiin jälleen kiinni.

Kuulustelusta Kale sai sen vaikutelman, että tulkki
oli hintä säälinyt, ehkä ei pelkästään suomalaisuutensa
perusteella. Uuden Testamentin löytymisen aiheutta-
nr.rr ilmeet komission jäsenissä jäir,ät hänen mieleensä.
Sellaista kirjaa ei heidän armeijansa miesten ,taskuissa
saanut olla.

\1.rngin mieli oli tyrmistynyt päir,än tapahtumista.
\älkä alkoi saada etusijan huolten joukossa. Ulkoa
kuului katkeamaton jylinä. Siestarjoen vrltatiellä kulki
.rjoneuvoja Karjalan kannasta kohti. Tämä siirsi hänen
ajatuksensa sodan todellisuuteen. Mrten isänmaan koh-
talo tuleekaan päättymään, minusta he eir'ät saa mi-
tään irti, tekivätpä mitä tahansr, hän päafteti. Näitä
ajatellessaan hän unohti nälän tunteeni<in, mutta lo-
pulta se voimistui hetki hetkeltä.

Jälleen kuului or.en takae rapinee. Oven keskellä
oleva luukku aukeni. Varti.y.r. ttrönsi luukusta leveän
alumiinilusikan ja tummansrnisen emal jikipon, joka
sisälsi puolen litran r.erran lämn.irntä teetä. Hänelle tar-
jottiin ensimmäinen ateria r.ihollismaassa. Milloinka-
han tuodaan viimeinen, hän mietti. Kun Kale oli syö-
nyt, r.artija korjasi astiat pois 1a käski nostaa ruokapöy-
tänä toimineen makuulaverin ylös seinälle.

Kivikopissa ei ollut ,jakkaraa, jolla olisi voinut istua.
Sen vuoksi Kale istuikin kir.ilattialla ,ya nojasi päätään
käsien varaan. Hän mietti yhä päivän tapahtumie, mut-
ta hetken kuluttua hän nousi ja alkoi tutkia, oliko ko-
pissa vain seinät ja lavitsa. Kopin tilat oli pian tarkas-
tettu, sillä hän ylti sylellään seinästä seinään ja lat-
tiasta kattoon. Yhdessä seinässä oli merkillisiä kouke-
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ptrhelimen epäkuntoon, hänen oli käytettävä varapu-
helinta havaintojen ilmoittamiseen. Vartiotupaan suun-
nattu konekiväärituli olisi sen sijaan tehnyt hänestä
heti selvää jälkeä.

Kale oli pääsemäisillään uneen, kun putkan ovi tem-
mattiin auki ja häntä lähdettiin viemään uudelleen
jonnekin.

Tultiin huoneeseen, jossa istui muutamia miehiä.
Heidän katseistaan havaitsi, että mitään tervetulotoi-
votusta hänelle ei esitetä. Eräs näytti olevan joukon esi-
mies, sillä toiset kutsuivat häntä komissaariksi ja hä-
nen käskyjään kaikki noudattivat. Kuulustelu arvatta-
vasti löisr edelliset laudalta, siltä näyttir'ät miesten
naamat. Porukan johta ja katseli vankia, kuin kotka
tuuheiden kulmakarvojensa alta.

Nai.nen toimi tälläkin kerralla tulkkina. Johtaya ryh-
tyi muitta mutkitta tehtä\'äänsä. Hän määräsi tulkin
pitämään jonkinlaiseh esitelmän, jonka tarkoituksena
oli saada vangin mieli heti matalaksi. Tulkki aloitti:

- Olette kuulleet, että Venäjällä on valtiollinen
poliisiiärjestö, jota aikaisemmin on nimitetty ohranak-
si. Tämä järjestö tahtoo tietää kaiken, mitä teiltä tul-
laan kysymään kuulustelussa. Teidän ei kannata valeh-
della, muuten saatte vain ikär'iä seurauksia ja lisäksi
valheistanne jää kannettavaksenne raskas vastuu, sillä
saamme asioista muutenkin selr'än. Viisainta on puhua
totta. Vastapalvelukseksi saatte hyr,än kohtelun. Jättä-
kää myös haaveet, että olisitte valkokaartilaisten talu-
tusnuorassa, koska ette enää tule näkemään omaa koti-
maatanne. Valkokaartilaisuuden aika on jo ohi, sillä
Suomi on aivan pian vallattu, ja te olette nyt meidän
armoillamme.

Komissaarin uhkailut ja tulkin karkea esitystapa vain
lisäsivät Kalen tahdo,nvoimaa. Tulkki alkoi kysellä jäl-

ryta

roita, ,iotka alkoivat pian selvitä. Ne tarkoittivat ioita-kin nimiä, Salo, Rokka, Mäkelä ja Taavitsainen. Muut
sanat olivat epäselviä koukeroita. Kopissa oli siis en-

1enki1 säilytetty suomalaisia. Hän tuli lopulta siihen
käsitykseen, että vangit olivat olleet tääilä vain ly-
hytaikaista kuulustelua varten.

Kale aikoi kair.ertaa nimensä luettelon jatkoksi, mut-
ta ei ennättänyt toteuttax aikeitaan, sillä häntä tultiin
jälleen hakemaan. Hänen taskunsa käännettiin nyt pe-
rusteellisesti, tutkittiin vaatteiden saum,atkin, mutta
saalis jäi köyhäksi, sillä etsijät löysir'ät vain kaksi haka-
neulaa, joilla Kale oli aikonut kaivertaa. nimensä sel-
lin seinään. Luulevatkohan he vangilla olevan jonkin
salaisen tehtävän, kun niin tarkkaan tutkivat, hän miet-
ti. Tarkasruksen kuluessa hän sai tuntea myös nyrkin
maun, kun kaikki muu mahdollinen kielitaito oli kay-
tetty. Kun ei päästy yksimielisyyteen, niin miehet ot-
tivat käyttöön kansainr,älisen "kielen".

. Peseytymispaikkaa ei ollut missään. Käytävällä oli
kyllä jonkinlainen \7C. Sen ovi oli niin hatara, että
vartija saattoi oven raoista nähdä siellä olijan. Sisällä
oli 1o pönttö täynnä ja haju sen mukainen. Järjestely
olr kvllä asiallinen, jos näet aiottiin etsiä vankien nii-
lemiä papereita tai muita esineitä.

. Terkestuksen jälkeen sai itse irroittaa seinältä puu-
laverin nukkumaan menoa varten. Kale laski lavitsan
alas ja heittävtvi sille, mutta uni ei tahtonut tulla,
sillä moner s\'t't häiritsivät uneen pääsemistä. Ulkoa
kuului edelleän liikenteen pauhu ja'lisäksi hänen aja-
tusmaailmans.r oli vhä myllerryksen vallassa.

Oli oliur kirottua fouiua silta.,rartioon, vaikka tus-
kinpa oli ollut edes hänen vuoronsakaan viime yönä,
hän manasi. Yhdestä a.siasta hänellä oli kuitenkin ollut
vihollisista hyötr'ä. Kun he olivat saaneet vartiotuvan
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leen henkilötietoja. Oli ihmeellistä, m,,iksi niitä jokai-
sessa kuulustelussa kysyttiin, mutta hän arveli, että jos
hän valehtelisi yhdenkään kerran, heillä olisi mahdol-
lisuus osoi,ttaa heti valhe. Varrnasti raja-asiamiesten
kuittauslcirjat olivat tallella, ja niissä hänen nimensä
oli useassakin kohdassa. Hän vastas:ikin henkilötieto-
jaan koskeviin kysymyksii,n totuuden mukaisesti.

- Ketkä ovat vanhempanne, heidän kansallisuu-
tensa, ikänsä, ammattinsa ja missä he asuvat?

- Vanhempani ovat kuolleet jo aikoja sitten.
Miksi aloi'tte sotia Neuvostolii,ton rnahtavaa

Puna-armeijaa vastaan ?

- Minä en ole ollut halukas sotimaan ketään vas-
taan. En ehtinyt edes ampua laukaustakaan tässä so-
dassa, koska rajalla alkanut tulitus oli niin valtava,
että olisi luullut vähintään divisioonan hrliannoksen
olevan yhdellä kertaa ilmassa.

- Pysykää asiassa.

- Kestotulen vaiettua yritin lähteä heti Terijoen
suuntaan siitä ojasta, jossa olin tulituksen aikana ja
säilyin ihmeekseni hengissä. Kun nousin paikaltani läh-
teäkseni länteen päin, näin kymrnenen miestä käsittä-
vän sotilasryhmän tähtäävän itseäni. Ryhmä lähestyi
koko ajan minua, enkä kiväärilläni olisi ehtinyt tehdä
mitään. Jokaisella miehellä oli sitäpaitsi puoliautomaat-
tiase, paitsi luutnantilla, jolla oli varmaänkin pistooli.
Itselläni oli vain tavallinen pystykorva. Kysyneite luut-
nantilta, miten minä sodin heitä vastaan. Voitte itsekin
arvioida mahdollisuuteni kerrotussa tilanteessa.

- Kauanko olette olleet rajasotilaana?
Kalen teki mieli vastata olleensa vain pari kuukaut-

ta, mutta katsoi olevan asiallisinta kertoi olleensa sel-
laisena jo kaksi vuotta.

- Missä Rajajoen vartiosto on tällä hetkellä?

- En tiedä, sillä meillä ei ollut vara-asemaa, jonne
se olisi voinut vetäytyä, elleivät ole jo palanneet ta-
kaisin Rajajoelle entisiin asemiinsa.

- Suus kiinni I Ettekö ala uskoa, että olette GpU:n
edessä? Puna-armeija ei koskaan peräänny, sen voitte
uskoa !

Vangilta kyseltiin sotilaallisia sijo.ituksia, aselajeja ja
niiden vahvuuksia sekä kauanko ne ovat olleet paikoil-
laan. Kale selitti, ettei hän millään voinut niistä tie-
tää mitään, koska oli ollut koko ajan rajasotilaana ai-
var. rajan pinnassa. Eikä hän toiseksekseen ole ollut
niistä lainkaan kiinnostunut itsekään, ja tuollaiset tie-
dot si'täpaitsi oli varmaan pidetty salassa ra.jalla palve-
levilta miehiltä. Hän tunsi vain oman tehtävänsä, jon-
ka hän oletti kuuntelijain jo tietävän ilman hänen ker-
tomustaankin.

- Mikä on sotilasarvonne?

- Rajamies, sehän näkyy näistä päälläni olevista
vaatteis,tanikin, ei muuta.

- Mikä oli tehtävänne viime aikoina?

- Sama kuin ennenkin. Partioida ja olla joskus
vartiossa sillalla, jossa oli kuitabtava raja-asiamieste-n
lähetykset j a luovutettava ne edelleen vastaano,ttaj i lleen
tai heidän läheteilleen. Rajamiesten päätehtävänä oli
estää luvattomat raian ylitykset puolin j,a to,isin.

- Miksi ette ole kertonut rajalla olevista m,iinoi-
tuksista ?

- Sanon sen vielä uudelleen. Sellaiset tehtävät oli
uskottu vain sellaisille miehille, jotka eivät olleet niin
suuressa vaarassa kui,n minä olin.. Ftreitä ovat pionee-
rit, joiden toim,ista en tiedä lainkaan.
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Vangin antamia vas.tauksia kuitenki,n epäittiin. Joku
kuulustelijoista tuli aivan hänen lähelleen, kierteli hä-
nen ympär,illäiin ja tutki tarkoin vangi,n ilmeitä. Eniten
epäil,tiin sitä, oliko vanki saanut jo,nkuo tehtävän suo-
ritettavakseen sodan alkaessa. Tehtyy.n kysymykseen
Kale vastasi:

- Jos olisin saanut jonkun tehtävän, olisin varmas-
ti hankkinut paremman suojan itselleni kuin heittäytyä
avo-ojaan pellolla. Vanhalla asutusalueella olisi ollut
riittämiin piiloutumiseen sopivia paikkoja, kuten kel-
lareita ja muita sopukoita, joista olisi ollut helppo läh-
teä liikkeelle vihollisen vallattua alueen.

- Teidän on turha valehdell,a. Näistiikin asioista
tulemme ottamaan selvää, jolloin palaamrne uudelleen
asiaan. - Näihin tulkin sanoihin päättyi kuulustelu
sillä kerralla, ja Kale pääsi jarkamaan omia rnietel-
miään sellinsä laverille.

Miettiessään sen päivän tapahtumia hän saattoi to-
deta, että kulunut päivä oli eirttämättömdsti häne,n koh-
talokkaimpia päiviään. Vapaus oli menetetty. Tule-
vaisuuden varalle saattoi tehdä vain arvailuja.. O.nnek-
seen hän kuitenkin pian nukahti ja päiisi siten eroon
päivän rasituksista.

Kuulustelijoilla ei ollut vangille asiaa, ennen kuin
vasta seuraavana aamupäivänä. Silloin hän sai laskeu-
tua GPU:n miesten seurassa muutanlia kerroksia alern-
maksi isoon huoneeseen, joka oli ilmeisesti Kannaksen
rajavartioston esikunta, koska siellä oli sekä rujavar-
tioston upseereita että aliupseereita. Seindllä oli suuri-
kokoinen koko Pohjolaa kuvaava värikartta, jolle oli
maalattu luonnollista kokoa oleva pr:,na-armeijalainen
seisomassa pistimineen Suomen itrirajalLa. Kivääri oli
suunnattuna pohjoismaiden yli Atlantin valtamerelle.
Huoneessa Kale huomasi samaisen punaluutnantin,
jonka kanssa hän oli seisonut silmätysten er'äänä mar-
raskuisena yönä rajaviivalla Rajajoen sill,alla.

Luutnantti huomasi Kalon katselevan nurkassa ole-
vaa kir'ääriään ja otti sen käteensä yrittäen sanoa suo-
meksi:

- Miksikä oletrc lähtenä sotima näi huono kivääri
valtar.a Puna-armeija vasta2 - Hän loi sarnalla ylim,ie-
lisen katseen Kalea kohti. Toiset seurasivat tapahtumaa
kiinnostuneina.

Kale ei pitänyt kivääriään huono,na, vaikka se olikin
nuhrautunut partiomatkoilla. Se oli ensimmäisiä pysty-
korvakivääreitä, sillä sen järjestysnumero oli 45. Kale
vastasi luutnantille:

- Kyllä meidän armeijalla ja suojeluskuntajärjes-
tölläkin ovat paremmat ja tarkemmat kir,äärit kuin tuo.
Niitä vain ei ole annettu käyttöön rajan läheisyyteen,
jos sattuisi olemaan luutnantti Pentikäisiä tai Antikaisia
rajamiehissä. Riittäähän tuollainen vanhanmallinen
tussari rajaloikkareita vastaan.

Hetken kuluttua haki eräs upseereista armei jansa
viimeistä mallia olevan reikätZihtiiinkiväärin ja alkoi ke-
hua sitä. Kale ojensi kätensä tarkastellakseeo kivääriä,
mutta luutnantti vetäytyi taaksepäin ja Kalelta jdi oä-
kemättä naapurin uutta mallia oleva kivääri.

Kale huomasi tilanteen olevan edukseen ja jatkoi:

- Meillä on jo oppitunneilla opetettu teidän ny-
kyisten aseittenne ominaisuudet, joten ei tuo ase meille
täysin tuntematon ole. - Kale oli hiem,an vahingon-
iloinen tästä vastaiskustaan, jossa viholliset tunruivat
jtiävät alakynteen. Hänen ei olisi kuitenkaan kannat-
tanut väitellä tuossa tilanteessa, jos vastassa oli
GPU:n miehiä, sillä niimä eivät sietäneet minkäänlaista



leikkiä, ei edes naurua. Heidän edessään tunsi i.tsensä
aina uhanalaiseksi eikä olisi tullut mrieleenkään min-
käänlainen huumori. Puna-armeijan miehet sensijaan
viljelir,ät itsekin joskus huumoria, ja siksi heille voi
välillä puhua huvittaviakin asioita.

Kiväärijuttujen jälkeen eräs majuri alkoi kertoa Ka-
lelle Moskovan neuvotteluista, joissa ei ollut päästy
sopimukseen. Hän näytti erädstä Neuvostoliiton sano-
naalehdestä saksittua karttaa Itä-Karjalan alueesta, lä-
hemmin Laatokan koillispuolelta, johon oli merkitty
sen alueen rajat, jonka Neut'ostoliitto olisi Suomelle
aotanut, jos tämä olisi luovuttanut taistelufta Karjalan
kannakselta vaaditun raja-alueen Leningradin turvalli-
suuden hyväksi. Lisäksi Neuvostoliiton vaatimuksiin
oli kuulunut mm. Hangon niemimaan vuokraus. Esi-
kunnan herrat tuntuivat olevan Kalelle kiukkuisia,
koska neuvottelijat Paasikivi, Tanner ym. eivät halli-
tuksensa hyväksymättä voineet tehdä vaadittua sopi-
musta. Kalen teki mieli esittää puolestaan omana eh-
d otuksenaan entisen viisastelun tilanteen selvittä,rnisek-
si, ja niinpä hän leikillään sanoikin, että olisi voitu
siirtää Leni,ngradin kaupunkia 30 kilometriä, jolloin
sen turvallisuus ol,isi varmistettu, eikä olisi tarvinnut
ryhtyä sotimaan ja molemmin puolin ihmishenkiä me-
nettämäiin.

Kalen esitys sai aikaan yleisen nauru,n remakan, jo-
hon hän itsekin yhtyi. Kuulustelua varten tarkoitettu
tilaisuus ratkesi tällä kerralla Kalen eduksi. Pöydän
takana istuva rnajuri kertoi vastaperustetusta Terijoen
marionettihallituksesta. Tähän hallitukseen tulisi nyt

suomalaisten kiireesti turvautu4 sillä sen toiminta
miellyttäisi kaikkia työtätekeviä ja se nautbisi Neuvos-
toliiton luottamusta. Hallituksen pääministerinä on
Suomesta paennut Otto Ville Kuusioen, joka jatkaa
hallitustoimiaan Suomessa maa,n tultua vallatuksi. Eikä
siihen enää kuluisi pitkää aikaa" sillä Terijoen, Kiven-
navan ja Salmin kaupungit oli jo vallattu. Viikon ku-
luttua otetaan Viipuri ja kolmen viikon kuluttua mars-
sitaan Helsinkiin. Suomen arm.eijan lentokoneet on jo
kaikki tuhottu j,a pian Suomesta loppuu leipåikin !

Herra varjelkoon ! ajatteli Kale. Hän ei voinut us-
koa tuota kaikkea todeksi, sillä hän arvasi rnajuri,n pu-
heeseen sisältyvän karkeata propagand,aa. Ja koska ker-
ran sota jatkuu edelleen, niin kohta kai hän pääsee
toisten sotavankien yhteyteen, jolloin saa varmempia
tietoja sodan kulusta.

Kuulustelijoilla oli tarkoiluksena saada Kalen miet-
teet horjumaan, ja sen tähden he jatkoivat entiseen
tyyliin. Yhden kuulustelijan lopetottua toinen aloitti:

- Ette enää koskaan tule palvelemaarn Suomen ra-
javartiossa, me pidämme siitä huolen. Teillä on nyt ti-
laisuus Iiittyä niihin, jotka ovat hylänneet kapitalis-
tien ikeen. Heitä on nyt enemmistö Suomessakin.

Hetken kuluttua Kale sai mennä takaisin vankityr-
mään, jonne kantautui tykkien jylinää. Lisäksi aivan
läheltä kuului kumeita jysähdyksiä. Nämä olivat len-
topomrnien aiheuttamia, joten Kale sai kuulustelijat
heti valheesta kiinni. Kaikkia koneita ei siis ollutkaan
tuhottu lentokentille, kuten oli väitetty. - Omat ko-
neet pörisivät vastavierailuilla ja iakoivat kovia ter-
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veisiä niille, jotka eivät uskoneet, että Suomi tahtoo
pysyä itsenäisenä sodankin koettelemuksessa. Tämä
lentotoiminta antoi piristystä Kalelle loikoessaan tyr-
mänsä laverilla.

Joulukuun 2. päir'än ramuna karu todellisuus palasi

,;älleen tajuntaan ja Kele;L ask;rrrutti, n.riten kauan tääl-
lä tyrmässä joutuu olemaan, kenties vuoden, kenties
ky'n.rmenen vai päättf i kö hänen polkunsa onnetto-
nrlsti vihollisen m;ralla.

Hän sai aamuteen kello yhdeksältä. Juotuaan sen hä-
nen teki vielä mieli nousta laverille ja nukkua tuokion
ja unohtra koko yn.rpäristö. Mitäpä muutakaan olisi
voinut tchdri kuin kuluttaa aikaansa parhaalla mah-
dollisella tavalla. Torkuttuarn hetken hän kuitenkin
heräsi rautasalpojen krlinaan, kun vartijrt tulivnt ha-
kernran häntl .jälleen. Mikähän tieto heiltä taas puut-
tui vai joko nyt tekevrit jotakin ratkaisevaa tähän jan-
kutukseen. hän tuumaili.

Kuulusteluhuone sijaitsi tällä kertaa talon neljän-
nessä kerroksessa. Tuskin Krle oli astunut huoneeseen,
kun eräs herroista karjaisi hänelle: 

- 
Istuutukaal

Kuulustelua hoitivat tällä kerralla jälleen GPU:n
nriehet naistulkkeineen. Kale tarkasteli ympärilleen,ja
totesi kuulustelijan itsevarmat kasvot, joista kuvastui
ir';rnsekainen hymy. He halusivat jälleen kuulla, mitä
siltavartija tietää asioista, kun hänet pannaan tiukalle.
Sotimisesta Puna-armeijaa vastaan? Mahdottomuudes-
ta palata koskaan Suomeen ? Tapon uhkaus muodostui
.jatkuvaksi iskulauseeksi toistuvissa kuulusteluissa. Il-
miantojen teko ei Kalea miellyttänyt, vaikka se olisi
ehkä tiennyt hänelle helppoa tulevaisuutta. Hän ei
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halunnut puhua isänmaataan ja tovereitaan va§taan,
vaan jäi n'hmäksi ja tietämättömäksi, kun oli puhe laa-
jakantoisiste ja tärkeistä asioista.

Kuulustelu päättyi vihdoin, ja vartiosotilaat veir'ät
vangin koppiinsa.

Joulukuun päir'ä laski mailleen. Kale laski sellin
puulrr.erin rles ie paneutui levolle. Hän ei kuitenkaan
ennätrlnrr k,ruan nukkua, kun hänet herätettiin ko-
rrllr kolin.rlla. Selliin astui pari siviilipukuista GPU:n
miestä k.i;iröt kainalossaan. Niissä oli vuodevaatteita,
p;rri l.rk.rn.rr ja tyynynpäällinen. Hetken kuluttua saa-

pui kolmrskin mies, iolla oli patjapussi .la tyynyt. He
ehkä luulirrt, että Kele ei ennen ollut nukkunut laka-
noiden r'.ilissä. Hän arveli nyt alkar';rn oikein kissan-

päivät. n.)utti miesten hrmt'ilvn joukossr oli huomatta-
i'a lnn..s pirullisuutta, jok,r prljlsti heidin todellisen
rikeens.r r'.rnkie koht.r.rn. He tekir'ät kolmen miehen
voinr.rll.r puul;rverille hienon vuoteen .ia virnistellen
koettivrt srrda K:ler vmmlrtämiän, että näin hyr'änä
tääll:i pidet.iC.n I Täsll rlk.ren saisi nukkua pehmoisella
petillä k.rhden Lrk.rnrn r älissä.

-- \/oi sr.rkeli I Knle.r suututti koko puuha. Hän oi-
vrlsi. etti timä oli k:ikki paksua propagandaa. Kun
miehet s.rir lt luoteen vrlmiiksi, he pyysir'ät häntä sii-
hen nukkumean. sillä r'anki oli mukamas rasittunut ko-
vissa kuulusteluissa.

Kale ei ehtiny't kunnolla petille, kun toiset vartijat
jo tulivat huutamaan: - 

Ylös heti ia valmistautukaa
lähtöön I - 

Sinne iäi koko peti eikä Kale enää ehtinyt
siinä hotellissa nukkua kovalla puulaverillakaan.

(Jatkuu)



TÄSSÄ tarinassa ei rätise konepistooli eikä vuoda
veri, ei vedetä ahkioita eika kuljeta kin,ttupol,kuja,
vaan tämän tapahtuman tuokiot Iiikkuvat joskus v.
1942-43 takalinjoilla, mikä on paljon harvernmin
käytetty sana kuin sen vastakohta, etulinja, joka -kovuudestaan huolimatta 

- 
,kuluu sekin.'Juuri siksi

puolustanee tämä takalinjataioa paikkaania sotajut-
tujen etulinjassa.

_ O_lin sopinut Jalkaväkirykmen'tti 10:n (JR 1O)
huoltoportaan kanssa, että pääsisin heidän autossaan
divisioonan esikuntaan, joi ajoissa aamulla ehtisin
rykm,entin (kanttiinin edustalle. Paluu tapahtuisi pat-
teriston omalla autolla, jonka kuljettajineeo ottaisin
autokorj aamolta Novaja-Tiiksasta.

Patteristomme (II/KTR 18) oli asemissa Vansjär-
ven etelänpuoleisessa suomaastossa, jonka keskellä
oleville mäenkumpareille olimme rakentaneet asu-
muksemme. Puusta ei ollut pulaa ja aikaakin oli, sillä
tällä rintamalohkolla pidettiin vihaa vain toisella sil-

mällä toisen tähyillessä jotakin sopivaa ajankuluksi.
Asumuksemme olivat siedettävät siviilin mittapuul-
Iakin mitattuna.

Marrasrkuisen päivän hieroessa silmiään olin heit-
täytynyt rekeen, joka ajaa hyristi järven idänpuoleista,
kapeata metsätietä pohjoista kohti. Tuttu oli rnut-
kainen tie. Tuttu oli hevonenkin, samoin ohja'ksia
pitelevä mies aina tupakanhol,kkiaan myöten. Ei tar-
vinnut kysellä eikä vastata. Aika ja hevonen - kurn-
pikin hölkkäsivät ver,kalleen. . .

Rykmentin auto saapui sovittuna aikana lavoillaan
tavaraa ja pati mi,estä. Harmaaksi töhritystä ohjaa-
mosta ilmestyi pullea kersantti, joka kehoitti minua
nousemaan viereensä. Ja niin lä,hdettiin junnaa,maan
'kohti päätietä Vansjärven valkoisen ,lakeuden vilk-
kuessa vasemmalla puiden välissä.

Olirnme jo talven tuntumassa. Jäinen maa oli saa-
nut valkoisen peittonsa, ja pakkanen kierteli [<orsu-
jamme. Täällä oli talvi rkovempi ja Iumisempi kuin

Lauri Urmas
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Rukajårvan klrkonkylån
upoita taloia ruomalais-
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NovlnkaJårven rantaa, jossa metsän
suoJassa näkyy 14. divisioonan esikun-
nan majoituksia

koti-Suomessa. Kesä puolestaan jäi kotoista kesää ly-
hyemmäksi, vaikka sen jotkut päivät saattoivat olla
todella helteisiä.

Konepeltiään keikauttaen hypähti auto päätielle ja
kääntyi vasemmalle. Oikealle jäivät etuliniat mie,hi-
neen. Me olimme matkalla takalinjoille - vasem-
malle.

Päätie oli se valtasuont, jota pifkin l4:nnen divi-
sioonan (14.D) veri kiersi eteen ja'taakse. Ilman sitä
tuskin olisi syntynyt koko "Rukajärven suuntaa".
Ainakin oli vaikeata kuvitella sen olemassaoloa ilman
tätä hyväkuntoista tietä.

Rukajärven tienhaaran virstanpylväs vilahti vihdoin
ohitsemme nimineen ja numeroineen. Automme viil-
lätti riemukseen suonselällä juoksevaa päätietä pirkin.
Lumi ja jää roiskuivat renkaiden alla. Ketään ei tullut
vastaan. Vauhti veti suut hymyyn, ja olo tuntui mu-
kavalta.

Rukavaaran kainalossa asusti ETp (elintarviketäy-
dennyspaikka). Poikkesimme siellä. Kersantilla oli jo-
takin asiaa. Minäkin nousin jaloittelemaan ja ,tapasin

sattumoisin ,sotkamolaisen kapteeni Kädridn, joka ta-
louskomppanian päällikkönä tarkasteli suuria varas-
tojaan. Olimme kerran seisoneet selätysten ia toden-
neet pituuseroksemme tasan 30 cm. Sen jälkeen hän
oli aina puhutellut minua - pitempää - pojaksi.

- Ka, terve! Taaksepäirikö se poika?

- Sinnehän minä asioille. Voihan hyvin. Ja niin
jatkoimme mat{kaa.
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Päivä oli jo pessyt kasvonsa saaPuessamme divi-
sioonan esikuntaan, joka otti vieraao vastaan kuin
vanhan tuttavao.

Esikunta sijaitsi Noviokajärveen pistäväliä laakealTa
niemellä, jonka kyljestä erottui kaunis saarento. Toi'
mistot ja asunnot oli heitetty hajalleen alueen sopi-
viin maastokohtiin, joita oli viljalti tarjolla. Opera-
tiivinen puoli ohjautui ylös vasemmalle, huolto- ja
linnoitusosastot portista eteen ja oikealle. Seutu o.li

kaunista, kuivaa kangasmaastoa, jonka viihtyisyyttä
lisäsi viehättär'ä järvimaisema. Sen äärellä sijaitsivat
divisioonan komentajan ja hänen lähimpiensä asun-
not. Sieilä oli myöskin komentajan kuuluisaksi tullut
viinivarasto, jonne eräänä kauniina yönä murtaudut-
tiin aivan kenraalin nenän edessä. Se oli tapahtuma,
josta kierteli mielikuvituksellisia juttuja ja ioka kai'
kesta huolimatta taisi jäädä selvittämättä.

Viestitoimiston tienoilla tupsahti itse tykistön'ko-
mentaja vastaani. Hänet oli helppo tuntea nokkapiek-
suista ja kessahtelevasta isäntämiehen käynnistään.
Erinäisistä merkeistä päättelin hänen olevan hyvällä
päällä ja katsoin voir-ani esittää pienet asiani tässä

taivasalla toimiston ulkopuolella. Onnistuinkin siinä
ja sain mieluisat terveiset Patteristoon vietäviksi.

Toimisto "viidessä" selvisivät afioia ia kenttäkeit-
tiöitä koskevat asiat - kiitos kapteeni Laamasen lep-
poisan asiallisuuden.

Intendentin toimistossa oli meikäläisellä vieraalla
aina omat vaikeutensa. Siellä oli paljon viisaita mie-
hiä tutkimassa pitkiä luetteloita, mutta siitä huoli-
matta ei erimielisyyksid a.ita saatu sovitui'ksi. Jokainen
tiesimme kuitenkin syyn tähän: joukot tarvitsivat va'
rusteita ja anoivat niitä enemmän kuin 'köyhä maa

pystyi arm,eijalleen antamaan. OIi siis vain käännet'
tävä paitaa ja puseroa . . . Oli tultava toi,meen . . .
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kuones kaikki järjesryi aina jollakin tavoin. Sen oli
käytäntö,meille opettanut.

A'sia toisensa jälkeen sai nyt "henkselit" rnuistikir-
jassani, mutta kapea päiväkin lyheni omalla tahol-
laan. Välillä olin syönyt aamiaista divisioonan upsee-
riruokalassa, ja todennut, ettei täällä niinkään her-
roiksi eletty. Ruoka oli kuitenkin hyvin valmistettua

- 
rkii,tos mainioiden lottien.
Vielä oli jäljellä käynti divisioonan paslorin toi-

mi§tossa. Tämän kertomuksen aikana se sijaitsi pää-
portista oikealle kohoavan rinteen puolivälissä.

Hämärä oli jo ehtinyt sisälle ennen minua. Pieni
ikkuna yritti parhaansa häätääkseen vieraan, joka oli
rupeamaisillaan taloksi. Kerron terveiset toisen pat-
teriston pastorilta. Toimistopöydän äärestä nousee
nuori, pienikokoinen mies. Hän sanoo tietävänsä
asiasta ja pyytää minua odottamaan heFkisen. Ku'ltai-
set ristit välkähtävät kauluksessa häoen poistuessaan
toimiston talkanurkassa olevaan varaston tapaiseen.
Itse divisioonanpastori on matkalla, ia tapaamani
henkilö on joku toimiston virkailijoista. En ,kuiten-
kaan muista häntä aikaisemmin nähneeni. Samassa
hän jo saapasteli takaisin kantaen isoa, olkahihnallista
nahkalaukkua, jonka sitten ojensi minulle.

- Viekää tämä pastorillenne ! Pitäkää varovasti !

Otin vastaan laukun ja tunsin sen painon kädes-
säni, kii'tin lyhyesti ja tein låihtöä. Mu,bta samassa kuu-
linkin papin epäröivän äänen:

- Jospa minä kuitenkin vielä tarkastan lähetyk-
sen. Voisitteko antaa sen ,minulle?

Ojensin laukun takaisin papille, jonka käsi s.rmassa
värähti ja herätti tarkkaavaisuuteni. Hän vei laukun
nopeasti takaisin sinne, mistä oli sen ottanutkin, avasi
sen siellä, noSti jotakin pois kol,me kertaa, sulki taas
laukun ja toi sen minulle uudelleen:

- Kas niin, nyt se on kunnossa. Jos mitä vielä
tarvitaan, me lähetämme perästä päin, hän sanoi mi-
nulle äänellä, jon'ka reippaudessa oli jotakin väki-
näistä.

Tunsin laukun tyhjäksi ja kevyeksi.

- Oletteko nyt aivan varma, eltä tässä on mukana
kaikki s€, mitä pastorimme on pyftänyt, kysyin
osaksi epäröiden osaksi ihmetellen, sillä uumoilin
asiassa r'äärinkäsitystä, eikä minulla puolestani ollut
halua sen takia iättää toimiteftavakseni annettua asiaa
puolitiehen.

- Kyllä siinä nyt on kaikki, sain vastaukseksi, ja
lähdin ihrnetellen mielessäni papin hieman outoa
käyttäytymistä.

Olin chtinyt toimiston portaat alas, ja käännyin
parhaillaan pääportille johtavalle tielle, kun äkkiä
pysähdyin paikalleni.

Kädessäni oli kenttäjumalanpalveluksissa käytCtty
ehtoollislaukku, joka tietenkin piti tuotaman täytenä
perille, mutta josta pappi poisti ehtoollisviinipullot,
koska ei katsonut voivansa jostakin syystä luottaa
minuun niiden perilleviejänä. Asiahan oli aivan selvä.
Papin epäröinti . . . kaikki tuo sai nyt hetkessä seli-
tyksensä.

Tunsin kuinka veri tunkeutui päähäni ja käski mi-
nut siitä paikasta ptlaamaan takaisin ja lyömään pap-
pia tyhjällä laukulla päin kasvoja sekä ot'tarnaan hä-
neltä lupauksen, ettei 'tämä koskaan vastaisuudessa
näin katalasti loukkaisi suomalaista upseeria.

Niin en kuitenkaan tehnyt, sillä vhtä nopeasti kuin
veri oli pakannut päähäni, yhtä nopeasti se ryntäsi
sieltä pois ja pelasti minut tekemästä mitään harkltse-
matonta. Koetin heti etsiä lieventäviä seikkoja. Yri-
tin nähdä koko tapahtuman papin näkökulmasta kat-
sottuna. Ehkäpä hänellä olivat omat syynsä menCtellä
näin ? Ehkäpä olivat olemassa eri määräykset ehtool-
lisviinin kuljettamisesta kenttäoloissa? Ehkäpä hän ei
heti muistanut niitä? Ehkäpä. .. Mutta entäpä tämä
tyhjä laukku kädessäni? Miksi minulle si'tten annet-
tiin se perille vietäväksi 7 Sitä oli vaikea selittää. Pa-
pin koko menettelyä oli vaikea selittää.

Saavuin pääportille. Kymmeniä 'kertoja olin siihen
saapunut, aina iloisena ja tyytyväisenä, iloisena, koska
edessä oli kotimatka ja tyytyväisenä, koska annetut
tehtävät oli suoritettu. Mutta nyt olivat askeleeni ras-
kaat ja mieleni apea.

Kuinka toisin olisikaan kaikki, jos olisin kulkenut
viimeksi mainitun toimiston ohi? Mutta nyt oli näin.
Se oli tosiasia, jonka edessä seisoin ja sotavuodet oli-
yat jo ehtineet opettaa, ettei tosiasioiden ohella saa-
nut olla muita asioita, ia ebtä sotilaalle voi olla vaa-
rallista sellainen todellisuus, joka rakentuu jostdkin
muusta.

Tosiasia oli, että vasten kasvojani oli heitetty epäi-
lyksen verkko, jonka silmien terävä lanka oli leikkau-
tunut syvälle ja tuntui kipuna.

Pääportin vieressä odotteli autoni, kel'tainen kuor-
mavaunu, jonka kuljettaja oli noutanut korjaamolta.
Siinä oli kaksi tullut yhdeksi: sotamies Reino Tirro-
nen ja hänen ajokkinsa, joka rauhan töistä seurasi

Piirros Rukajårven rinta-
man huoltotoistä
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2./KTR 18:n tykkeJä tutiasemissa

sotapolulle sitä miestä, jonka kättä se oli jo vuosia
totellut. Niin auto kuin mieskin kuuluiva,t nim. si-
viilissä Lieksan Kauppa OY:lle.

Leppoisasti myhäillen hän otti minut vastaan va-
kuuttaen "Letukkansa" nyt olevan kunnossa. Pa"hoit-
teli, kun tuli olluksi lomalla, sillä "vieraalla se tavara
särkyy". Hän puhui autostaan melkein hyväillen.

Minulle teki hyvää ,ioutua nyt juuri heidän ilma-
piiriinsä, johon he varauksetta minut hyväksyivät.
I uottamuksen piristävää happea virtasi sisälleni. Epä-
luottamuksen ja luottamuksen koettu läheisyys sai
minut melkein liikuttuneeksi.

Herkällä vaistollaan huomasi Tirronenkin jotakin
tapahtuneeksi. Ä{utta hän ei käynyt kyselemään eikä
pyrkinyt selittämäänkään puolestani. Ei hän jäänyr
odottamaan, mitä minä sanoisin tai käskisin, vaan
käänsi autonsa, kehoitti minua nousemaan siihen,
varmistui lavalla olevien tavaroideo säilymisestä ja
niin olim'me liikkeellä kotia kohti.

Olen aina arvostanut sellaisia ihmisiä, jotka ovat
tarpeeksi lähellä ja kuitenkin kylliksi kaukana. Em-
pimättä sijoitin nyt tämän kunnon miehen heidän
harvalukuiseen jodkkoonsa.

Tien Tiiksasta Rukajärvelle olen kulkenut niin mo-
neen kertaan, että kilometrit ovat ikään kuin kulu-
neet pois renkaiden alla. Todellisuudessa tuo matka
on vajaat 30 km, mutta nyt se tuntui minusta tuskin
muutamaa kilometriä pitemmäl,tä.

Olimme ottaneet auton lavalle pari miestä, jolka
nousivat pois Rukajärven .tienhaarassa ja 'kiittivätt
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reippaasti kyydistä. Ei käy Tirronen las'kemaan, onko
lavalta jotarkin hävinnyt. Siellä oli kyllä tupakkaa
ym. Mutta hän luotti miehiin, ja minua lämmitti
luottamuksen näkeminen.

Me jatkoimme tienhaarasta etelään läpi Rukajärven
kauppalan jonka raihnaiset talot kyyhöttivät kallel-
Iaan suljetuin silmin. Niiden lohduttomuus oli jo sa-

nonut meille sanottavansa.
Pian olimme Vansjärven eteläpäähän johtavalla

metsätiellä, jota pitkin vielä puolisen tuntia juruu-
timme auton 'kallistellessa puolelta toiselle kuin pieni
laiva myrskyssä. Se oli patteristomme huoltotie, vel-
lova ja vetinen niin syksyllä kuin keväälläkin, mutta
talvella kova ja epätasainen, parhaiten hevosella kul-
jettava. Kelirikon aikoihin olimme vähän aikaa mo-
tissa. Vain ratsain pääsimrne silloin liejun läpi. Mutta
siihen kaikkeen oli jo totuttu.

"Jousessa" 
- se oli patteristornme huoltoportaan

peitenimi - vallitsi kotoinen tunnelma, jonka nyt
huomaamattani an'ostan korkealle. Mainio lähettim-
me Timonen oli keittänyt höyryävät korvikkeet ja ke-
hoitin pöydän ääreen. Alvar tarinoi puheli'messa ys-

tävänsä patteristoupseeri "Tevan" (kapteeni T. Te-
valuoto) kanssa, ja kelpo kuljetusupseerimme, luut-
nantti Tirri maata rojotti vuoteellaan kessusätkä suus-
saan. Varusaliupseeri odotti toi.mi§tossa silmät kiiluen
tuliaisiani . . . Takassa loimusi iloinen, 'kelopuista ra-
kennettu valkea. Tunsin olevani kotona.

Mutta samassa huomasin olallani riippuvan nahka-
laukun ja papin muikea kuva kohosi äkkiä kotoisen
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tauluni tummaksi taustaksi niin kuin ukkospilvi kes-
kellä 'kesäistä maisemaa. Sisälläni syntyi ahdistava
kuva, josta en saanut käännetyksi silmiäni. Kotoinen
tunnelma repeytyi pirstaleiksi, enkä voinut tehdä mi-
tään sen pelastamiseksi.

Mutta tuo laukku oli heti saatava pois tästä ra-
kennuksesta, pois ilkkumasta minulle. Lähetti sai teh-
täväkseen kiikuttaa sen heti pastorille. Jäin hieman
jännittyneenä odottarnaan, tiedustelisitko tämä laukun
sisäll/ksen 'kohtaloa. Mutta ilta kului eikä soilttoa
kuulunut. Ilmeisesti oli "ylhäältä" päin jo annebtu
tarpeellinen selitys.

Ålakuloisuus ajoi minut vuoteelleni, joka tutusti
narahti tervehdykseksi. Tunsin itseni väsyneeksi, mut-
ta uni ei ottanut tullakseen. Yhä uudelleen kertau-
tuivat päivän tapahtumat mielessäni, mutta filmi py-
sähtyi aina papin toimiston tapahtu,miin. Se oli kuin
korkea kynnys, jonka yli en päässyt. . . ja sen eteen
minä lopuksi nukahdin. "Eräs päivä Rukajärvellä"
alkoi vaihtua hiljaa toiseksi.

Koko asia unohtui vähitellen. Muut toimet ja muis-
tenavat tunkivat sen ,tieltään ja se väis,tyi. Kuul<ausia
myöhemmin palautti sen kuitenkin mieleeni minulle
kiertoteitse saapunut seli'tys, joka osaltaan huvitta-
valla tavalla loi valoaan "erään päivän" yllämainit-
tuun tapahtumaan.

Palasin lomahani viluisena lokakuun päivänä.
Noustessani Iomalaiskolonnan suureen autobussiin
tapasin Talvisodao ajoilta tutun lääkärin, jolle va-
litin vilustumistani. Kelpo lääkäri määräsi silloin mi-

14. divisioonan huoltokuormia Bepolan tiellä

nulle kulauksen kenttäpullostaan ja niin päästiin ta-
rinan alkuun. Matka Lieksasta Rukajärvelle oli pitkä
ja lomalta palaavien mieliala muutenkin painuksissa.
Niinpä päätimme ruveta pitä,mään hauskaa kanssamat-
kustajillemme.

Sattui niin, että mainittu nuori pastori matkusti
bussissa, ja hän teki tietenkin meistä omat iohtoPää-
töksensä. Kun hän sitten noin 'kuukautta myöhemmin
divisioonanpastorin toimistossa ojensi minulle maini-
tun laukun, hän tunsi minut tuoksi samaksi ilonpitä-
jäksi ja teki havainnostaan noPeat johtopäätökset
sekä toimi heti niiden mukaan, kuten kunnon sotilaan
tuleekin toimia. Tilanteen arvosteluun häneltä kiel-
tämättä jäi vähän ilkaa, ja niinpä tyhjän laukun ta-
kaisinojentaminen jäikin sitten oPeraation kauneus-
virheeksi. Muutenhan kaikki tuo olisi mennyt täy-
destä, eikä tätäkään tuinaa olisi tarvionut kirjoittaa.

"Eräs päivä Rukajärvellä" on häviävän pieni hetki
päivien suuressa saatossa. Se on ollut ja mennyt, ei-
r'ätkä sitä muista enää silloiset aseveljeni, ei Tirro-
nen, enempää kuin kertomuksen Pastorikaan, joka tie-
tämättään tuli toimineeksi niin, että päivästä muo-
dostui minulle unohtumaton. Kaikkien tapahtumien
arvo mddräytyy sen mukaan, kuinka syvältä ne kul-
loinkin pystyvät meitä koskettamaan. Meitä ihmisiä
sanotaan koviksi ja itsekkäi'ksi. Aivan niin ei kuiten-
kaan liene, vaan meissä löytynee kohtia, joista voi
päästä sisälle. Täytyy vain osata koskettaa. Sellainen
Loskettaja oli minulle "Eräs päivä Rukajärvellä"
unohtumattomana kokemuksena.

I-
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RANUAN seudun taistelut jatkuivat 3.LO.4L ja t.
komppaniamme (JP 3) jatkoi etenemistä saksalaisten
selustassa samalla kuin pataljoonamme pääosa oli kii-
vaassa laukaustenvaihdossa taempana. Pitkälle emme
nyt ehtineet, kun edessä olevalta mäenharjanteelta
kuului kimeitä vihellyspillien ääniå. Meidät oli siis
huomattu ja pian saimmekin tulta vastaamme, joukossa
"piiskatykin" äkäisiä sivalluksia.

Ei tuntunut varsin lohdulliselta käydä käsiasein vi-
hollisen kimppuun, mutta ,kun vastaan saamamme tuli
ei vaikuttanut kovin voimakkaalta, jatkoimme hyök-
käystämme. Reippaasti liikehtien ja aokansti huuiaen
sekä ampuen saksalaiset lyötiin asemistaao. Nähdes-
sään tilanteen kestämättömäksi he yrittivät viime het-
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xellä pelastaa "piiskatykkinsä" ja alkoivat kuljettaa
r;irä traktoreilla pois. Jääkärit olivat kuitentkin no-
peampia, ja saksalaiset joutuivat vangiksi tykkeineen
pä-ivineen Vihollinen toi lisää joukkoja paikalle ja
ryhtri vast:.h1'ökkäyksiin, mutta ne raukesivat lujaan
ruleemsre. Suojaamistehtävämme vuoksi emme enää
usltalraaeer prtemmälle hyökätä, sillä äskeiset rytinät
olivar jo kuluttaneet patruunoita huolestuttavan pal-
jon. Pimeys peirti rienoot ja ikaivoimme poteroja voi-
daksemme peremmin selviytyä mahdollisista vastais-
kuista.

Pirkään aikaan ei selustastamme ollut enää kuulunut
taistelun melskettä ernmekä olleet saaneet minkäänlai-
sia tietoja tilanteeo kehityksestä. Kello 20.30 porhalsi

kuitenkin pataljoonan lähetti hengästyneenä luo'kseni.
Hän sanoi tuovansa käskyä, että oli heti lähdettävä
vetäytymään takaisin lähtöpaikkaan, koska pataljoo-
nan pääosalta olivat loppuneet patruunat ja se oli
kärsinyt suuria tappioita sekä lähtenyt jo aikoja sit-
ten pois.

Tilanne oli vähintäin "kiinalainen". Pidätin lähetin
luonani, ettei hän pääsisi liikoja levittelemään tietoja
vaarallisesta asemastamme. Reservissä oleva joukkue
sai käskyn siirtyä suojaamaan vetäytymistämme, et-
tei vihollinen aivan "sutena" pääsisi niskaamme.

Pahimpana pulmana olivat haavoittuneet. Jonkin
matkaa takanapäin olevassa haavoittuneiden suo,japai-
kassa kävi aikamoinen vilske, kun meikäläiset sekä
saksalaiset paikkailivat siellä toisiaan. Pari omaa sekä
saksalaista vaikeasti haavoittunutta makasi paareilla,
jotka oli kyhätty lähistöltä löytyvistä tarpeista. Oli toi-
mittava nopeasti, ennenkuin saksalaiset ehtisivät ryn-
nätä paikalle. Joukkueenjohtajat saivat käskyn irroit-
tautua ryhmä kerrallaan taistelusta ja siirtyä haavoit-
tuneiden suojapaikan kautta vetäytymisreitille.

Pari omaa kaatunutta oli peitettävä'metsään, samoin
jätettiin paareilla olevat saksalaiset hyvin peitteillä
suojattuina tienvarteen odottamaan omiensa saapumis-
ta, sillä varmistusryhmien takaa alkoi jo kuulua lii-
kettä. Vangit, joille ero haavoittuneista tovereistaan
näytti kovasti vaikealta, olivat myös harminamme,
sillä heidän vartioimisensa pimeässä ja kovassa kii-
reessä oli työlästä hommaa.

Pari kolme kilometriä tarvottuamme osaksi upotta-
vaa suota pitkin tiesimme olevamme suoiassa. Saksa-
laiset ampuivat muutamia kranaatteja peräämme, mut-
ta niistä ei läpimärkänä ja nälkäisenä laahustava jouk-
ko tuntunut paljon hätkähtävän.

Saksalaiset olivat synkkiä poikia ja pari heitti epä-
toivoissaan metsään kaikki varusteensa, jotka heillä
olivat kangaspussissa. Haetin ne kuitenkin takaisin.
Vangit tuntuivat olevan sitä mieltä, että oli turhaa
vaivaa kannella partakoneita ja muita varusteita. He
vain sahasivat kädenliikkeillään kurkkujaan poikki.

Suomalaiset ylittivät Slmojoen
veneillä ia lautoilla

2,oso
Åamun jo valjetessa saavuimme takaisin pataljoo-

namme yhteyteen, jossa ihmetellen katseltiin tuo-
miamme vankeja sekä hämmästeltiin myöhäistä tu-
loamme. Läksin luovuttamaan van'keja osastomme
komentajalle, joka tuntui olevan peräti huonolla tuu-
lella pataljoonamme pääosan liian hätäisestä lähdöstä.
Apua olisi ollut rulossa. Komentaja kuitenkin piris-
tyi, kun luovutin hänelle moottoripyörälähetiltä saa-

mamme karttalaukun sekä ilmoitin ulkona olevan hiu-
kan muitakin "tuliaisia". Vangit olivat tähän aikaan
haluttua "tayataa", sillä ylempää tulleissa käskyissä
tähdennettiin kovasti vankien ja sotasaaliin hankki-
misen tarpeellisuutta.

Tappiomme Ranuan taisteluissa olivat 2 kaatunutta
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Taisleluosasto Hynnisen et€ne-
minen Ranualta pohjoiseen

jr ) haavotttunutta. Viholliseo tappiot vankeina, kaa-
tuneina ja haavoittuneina olivat komppaniaamme vas-
taan käydyissä taisteluissa huomattavasti suuremmat.

6.10. oli sitten jälleen tosi edessä. Pataljoonamme
sai käskyn lähteä liikkeelle. JP 5 oli suorittanut hyök-
käyksen, joka johti vihollisen vetäytymiseen Nuupak-
sen tienhaarasta. Etenemistä jatkettiin ensi tavoitteena
tämä tienhaara Rovaniemi-Simo-Ranua. Se osoit-
tautui kuitenkin olevan sillä hetkellä vihollisen hal-
lussa, joten osastomme oli suunniteltava laaja kou,k-
kausliike pitkin soita ja korpia pyörät mukana Peu-
rajärven kautta Kaarlejärven ja Suhankojärven länsi-
puolitse Ylimaata kohti.

Kello 18 komppaniamme saapui taisteluosastomme
kärjessä Raiskioon Simojoen rantaan. Tdtnän Ieveän
joen ylittämiseksi ei ollut muuta keinoa kuia ryhtyä
rakentamaan lauttoja lähistöltä irti saatavista tarpeis-
ta. Pilkkosen pimeässä revittiin hajalle rakennuksia
ja heinälatoja ja saatiin kyhätyksi riittävästi lauttoja
ylitystä varten, niin että kello 24 mennessä patalioo-
namme oli pääosiltaan suorittanut joen ylimenon.

Etenemistä jatkettiin puoliyön 6/7.1O. jälkeen kär-
jessä edelleen 1.K ja välitavoitteena Suhaokojärwn
maasto. Kaarlejärveltä pohjoiseen johtavat polut oli-
vat pyörällä ajamiseen suurelta osaltaan mahdottomia.
Kun ne lisäksi usein poikkesivat varsin paljon suun-
nastamme, etenemistä lopulta jatkettiin maastoitse
pelkästään kompassisuunnassa. Pyörä ei ollut tällä
erää jääkäreille mikään helpotus. Kironmeno oli toi-
sinaan valtava, kun jääkärit kiskoivat raskaassa las-
tissa olevia pyöriään ylös suosta. Joka tapaulcsessa
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eteenpäin päästiin, ja kello 6.30 oltiin Suhankojärven
tasalla. Parin tunnin tauon jälkeen jatkettiin etene-
mistä tavoitteena Yli-Portimojärven eteläpää.

Kello 16 pataljoonamme suoritti Ylijoen ylityksen
ja hieman myöhemmio saatiin kosketus Yli-Portimo-
järven koillispuolella olevaan saksalaisten kenttävar-
tioon, joka tuli pahasti yllätetyksi ja kärsi huomatta-
via tappioita. Taistelu kehittyi melko kiivaaksi ja vi-
hollisen tuli aiheutti tappioita myös meille. Pimeys
esti hyökkäyksen jatkamisen. Kello 19 sillanpääasema
tyhjennettiin. Komppaniamme tappiot olivat tässä ka-
hakassa 2 kaatunutta ja ! haavoittunutta.

Seuraavana päivänä (8.10.) aamuo valjettua tais-
telutoiminta alkoi jälleen kehittya kovalla paineella.
1.K sai tehtäväkseen hyökätä Yli-Portimojärven pie-
neen kylään. Kello 9.40 lähdettiin mafkaan. Jo ver-
rattain kaukaa kuulimme vihollisen kirveiden kalku-
tuksen ja vähän lähemmä,ksi päästyä erotimme sen
iloisesti laulelevan työnsä lomassa. Saksalaiset olivat
ilmeisesti murrosten teossa, sillä puita kaatuili kovalla
ryskeellä hakkaamisen ohessa.

Kello 11 maissa kajahtivat ensimmäiset laukaukset.
Taistelu oli pian kiivaana käynnissä. Vihollisia ei
ilmeisesti ollut enempää kuin joukkueen verran,
mutta heidän konekiväärinsä pyyhkivät hyvistä ase-
mista murroksia erittäin tehokkaasti. Syntyi ankaria
ja verisiä lähitaisteluja, kun rynnäkköetäisyydelle pääs-
tyämme kovan huudon säestäminä ryntäsimme juok-
sujalkaa eteenpäin ja tappioista välittämättä heitimme
saksalaiset pois asemista. Hyppäsin "poteroon", jonka
reunalla makasi kaatunut vihollinen ja jooLka pohjalla
lojui kaksi kevyttä konekivääriä vöissä' osittain pat-
ruunat jäljellä. Åseet olivat vielä äskeisestä ampumi-
sesta kuumia, mutta emme saaneet niitä toimimaan.
Seh'isi, että lukot oli rikottu. Valtava määrä hylsyjä
oli "poteron" seutuvilla kertomassa, että parastaan
oli kk-ampuja yrittänyt hvökkäystä toriuessaan.

Jos makasi kaatuneita vihollisia tantereella siellä
täällä ja tavaraa lojui suuria kasoja taistelumaastossa,
niin omat menetyksemme olivat myös olleet varsin
raskaat. Vähistä upseereista menetettiin kal<si nim.
r'änrikki Laakkonen, joka kaatui taistelulähettinsä
Rahkosen kanssa vieriviereen kk-suihkuo satuttama-
na, ja luutnantti Lehtonen, joka 'taistelun ollessa kuu-
mimmillaan osui vastaani painaen kädellä silmäänsä
veren valuessa sormien välistä. Näitä molempia koke-
neita joukkueenjohtajia olisi kipeästi tarvittu komp-
panian riveissä, mutta asiallehan ei voinut enää mi-
tään.

JP 3:n hyökkäyksen jatkamisesta iäljelle olevilla
komppaniamme voimilla ei voinut olla puhettakaan
krh- ja tykistötulen takia. Kaikki, jotka eivät voineet
sijoittua vihollisen kaivamiin poteroihin, panivat la-
piot heilumaan ja hiekkaperäiseen maahan kaivauttu-
minen kävikin helposti.

Ennen pimedn tuloa kävi meistä oikealla toi,miva

JP 2 suo- ja kumparemaastossa ankaria hyökkäyksiä
päätien katkaisemiseksi. Välillä aina kuului rynnäkkö-
huutoja ja aakaraa tulitusta, mutta tilanne pysyi meil-
le arvoituksena.

Iltayöstä räntäsade kasteli vaarteet li,komäriksi, ja
kun sää myöhemmin muuttui pald<aseksi ja lumisa-
teeksi, ne jäätyivät koviksi "haarniskoiksi". Kylmä
hytisytti leukaperiä, mutta nuotion tekoon ei ollut
varaa, sillä sdksalaisten asemat olivat aivan lähellä.

Aamun valkeneminen (9,t0.) aiherltti vaikean
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tilanteen, sillä puhdas ensilumi peitti maan, ja ilman
lumipukuja olimme hyviä maalitauluja vihollisen
tarkka-ampujille. Eräät saivat maksaa kalliin "veron"
hiippaillessaan penkornassa saksalaisilta jäänyttä omai-
suutta löytääkseen mahdollisesti jotakin "lämmikettä"
tai ruokaa kurnivien suoliensa täyfteeksi. Saimme
myös selville, että vihollisen tarkka-ampujat paukut-
telivat läheisen talon vintiltä osumiaan, ja ,kun meillä
oli käytettävissä muutamia krh.a,mmuksia, päätimme
tehdä lopun tästä "ilkeydestä". Taloon saatiin osuma,
ja tämä tähystyspaikka lopetti senjälkeen toimintansa.

Vaikeat olot olivat yön aikaoa olleet myös JP 2:lla,
sillä suomaastossa laski lämpötila monta astetta alle
0 ja jälkeenpäin saimrne kuulla, että useita asemiin
nukahtaneita oli kannettava taaksepäin sulamaan, kun
eivät itse pystyneet liikuttelemaan jään "panssaroi-
mia" jäseniään.

Reservissä ollut JP 4 aloitti aamun valjettua anka-
rat, JP 2:lta kesken jääneet hyökkäykset päätien tkat-

kaisemiseksi Saukkojärven tienhaaramaastossa. Kun
asemamme olivat korkeammassa maastossa, voimme
hvvin nähdä yksityisten miestenkin juoksut hyökkäys-
ren sekä vastahyökkäysten raivokkaina aaltoillessa.
Ty'kistö, kranaatin- ja sumunheittimistö ampuivat [<ii-
§aasti JP 4:n asemia.

Puolenpäivän jäl'keen vihollinen aloitti kovan kes-
kityksen asemiimme ja takamaastoon. Emme aluksi
olleet tävsin selvillä, mitä oli tekeillä, mutta sitten
ilmestyi 3.K:n päällikkö luutnantti Jäntti poterooni
ja kertoi komppaniansa olevan tulossa avul<,semme
hyökkäyksen jatkamista varten. Vihollinen oli ha-

Saksalaiset räläyttivät Ra-
nuan tien us€ista kohdista.
Kuvassa räjäytyspaikka 10
km Ranualta pohjoiseen

vainnut ,komppaoian tulon ja siitä johtuivat närnä

"terveiset". l.K karsi keskityksessä suuret tappiot ja
joutui melkoisen hämmingin valtaan suojattomassa
maastossa. Päätimme kuitenkin käskyn mukaan yrit'
tää hyökkäystä niillä voimilla, jotka olivat käytettä-
vissä ja olimme Jäntin kanssa parhaillaan sitä pdteros-
sani suunnittelemassa, kun kello 14 jälkeen tuli patatl-
joonan komentajan lähetti ludksemme mukanaan käs'
k)' jättää asemat ja palata pataljoonan yhteyteen. Ih-
metielimme hieman 

- 
tilantetn muutosta, sillä eihän

varsinkaan 1.K:lla ollut asemissaan hätäPäiviä ia
l.K:nkin paikalla olevat jääkärit olivat jo_ kaivautu-
neet. Krh- ja tykistötuli oli ky,llä edelleenkin varsin
kiivasta, mutta minkäänlaisia hyökkäysyrityksiä ase-

miamme kohti ei tehty.
Vasta jälkeenpäin saim'me tietää, että vihollisen ras'

kaiden aseiden tulitus ei johtunutkaan yksinomaan

3.K:n tulosta, vaan että se liittyi saksalaisten suurin
voimio suorittamaan vastahyökkäykseen JP 4:n nu-
jer,tamiseksi sekä JP 3:n saartamien saksalaisten P€-
lastamiseksi. Tästä taistelumelskeestä olimme asemis'
tamme saaneet osan nähdä ja kuulla. Saksalaisten
hyökkäys johti heidän toivomaansa tulokseen ja pqu.t-
tunu,t kokonaistilanne aiheutti käskyn palata ta'kaisin
lähtöpaikkaamrne.

I--
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Komppaniamme kokonaistappiot S-9.10. olivat yli
20 miehen ja vaikeudet selviytyä tulevista tehtävistä
lisääntyivät huomattavasti. Se oli kuitenkin vielä
osoittanut hyvää ja railakasta hyökkäyshenkeä niin
Ranualla kuin Yli-Portimojärvelläkin lyödessään hy-
vin varustautuneen vihollisen asemistaan.

Loppupäivä 9.10. sekä seuraava yö vietettiin tel-
toissa ja 10.10. kello 8 haatiin pyörät ja siirryttiin
kilometrio päähän Saukkojärven lienhaarasta valmis-
tautumaan uusiin tehtäviin.

Ranuan sekä Yli-Portimojärven taisteluista muodos-
tuivat Ps.D:n toimintasuunnalla Lapissa ensimmäiset
kovat'koetuksa satksalaisia vastaan. Saksalaisilla blivat
etuina hyvä aseistus ja miltei rajattomat ampumatar-
vikevarastot. Meillä sensijaan voitiin pitki.llä kouk-
kauksilla vaikeissa maasto-olosuhtei,ssa kuljettaa mu-
kana vain kevyttä aseistusta ja rajoitetusti arnpuma-
tarvikkeita. Jokunen krh.ammus ei tässä leikissä pal-
jon painanut. Panssarivaunumme jäivät jo alkuvai-
heessa matkasta pois, joten niidenkään apua ei ollut
käytettävissä. Huoltovaikeudet olivat suuret. Monen
päivän kuivamuonan säännösteleminen oli'kaikille
vaikeaa. Patruunoita sai jokainen tosin kuljettaa kyl-
Iäkseen. Tehtävistä sittenkin jotenkin selvittiin ja saa-
tiin täytayksi laillisessa järjestyksessä saadu,t lkäskyt
parhaan mukaan tulipa "vastapeluri" miltä ilman-
suunnalta tahansa.

Tämän kirioittajalle on ollut mahdollista kertoa
tapahtumista pääasiassa vain L.K/JP 3:n suppeasta
näkövinkkelistä. Ehkäpä 'tämä 'kuitenkin omalta osal-
taan täydentää suuremmissa puitteissa laadittuja ku-
vauksia.

oooooo oooooooooooooooooo

TAPPELU
HUOVIKKAISTA

ERÄÄSSÄ vankileirissä alkoi kaksi vanjax mukiloida
toisiaan nyrkeillä, minkä ennättivät. Vartija tuli kui-
tenkio väliin ja vei miehet kuulusteltaviksi ja niin saa-
'tiin selville tappelun syy.

Miehet olivat kuuluneet aikoinaan samaan partioon.
He olivat osallistuneet mm. erään vihollisen puolelle
jääneen suomalaisen osuuskaupan ryöstöön ja toinen
heistä oli saanut siepatu,ksi huopatossut "sotasaaliiksi".

Kaverukset olivat sitten ioutune€t yhdessä partio-
redkelle ja yöpyneet erääseen heinälatoon. Huopatossu-
jalkaisen nukkuessa oli kaveri anastanut hänen huo-
vikkaansa ja luikkinut saaliineen tiehensä. Seuraava'na
päivänä oli hän kuitenkin joutunut vangi'ksi ja tapasi
sitten vankileirissä myös partiokaverinsa, joka niin-
ikään oli joutunut vankileirin asukkaaksi.

Tappelu oli alkanut huopatossuparista, sillä toinen
väitti kaveriaan varkaaksi.

- No, miksi varastit nukkuvan toverisi huovik-
kaat? suomalainen kuulustelija kysyi.

- Å, mä tiesin, että molemmat kuollaan, jos pai-
kalleen iäidiän. Mitä kuollut mies hyvi'llä huovikkail'
la tCkee. Luulin karkuun pääseväni ja siksi huovi'kkaat
otin, oli vastaus.

suoma aista kemian suurteollisuutta
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2. OSA

Sodankylån k€skustassa saksalaisst
jättivät råjäyttämåttå 7 taloa ja kirkot

$Å-La

ROVANIEMEN suunnalta majoituspaikkaan saavut-
tuamme saimme käskyn täydentää varusteemme ja va-
rata muonaa noin kuukauden kestävää, uutta retkeä
varten. Lähdön piti tapahtua seuraavana aamuna. Pari
tuntia ennen lähtöä kutsuttiin koko partio kuulemaao
tehtävää. Ensin meidät vietäisiin autoilla Säräisnie-
meen Oulujärven rannalle. Sieltä suomalaisesta lento-
tukikohdasta jatkuisi matka lentämällä Inariin, lä-
hemmin sanottuna Hammasjärvelle, joka on noio 3o
km Ivalosta länteen. Tehtävä oli sama kuin edellisellä
retkellämmekin.

Ilmitulemista oli tällä kertaa varottava entistä huo-
lellisemmin, sillä oli varm^a, ettei ollut mitään mah-
dollisuutta saada tukea omilta joukoilta, kun jou-
duimme lilkkumaan niistä noin 3rHO0 km etäi-
syydellä. Jokainen mies tiesi tehtävänsä, jossa ei mi-
tään muuta uutta ollutkaan kuin se, että nyt oli pi-
dertävä vihollisina sotilaita, jotka tähän saakka olivat
olleer aseveljiä ja joiden kanssa oli suoritettu monen-
laisia vhteisiä sotatoimia. Olivathan saksalaiset aikai-
semmin monesti vieneet partioitamme lentokoneillaan
kau.rs Venä!än puolelle sekä olleet kenttävartioiden
r'älimeastossa varmistamassa paluutamme. Ei ollut
näio olleo ihme. että aluksi tuntui kuin tehtävämme
olisi uio lasten leikkiä eikä sotaa. Myöhemmin tämä
käsiqs kuiteokin muuttui.

Ennen puoltapäivää saavuttiin Säräisniemeen, jossa

lentäjät il,moittivat, ettei lähdöstä ainakaan heti tulisi
mitään, sä oäet ei suosinut lentotoi,mintaa. Jäätiin
odottamaan sen paranemista.

Kun seuraavana aamuna herättiin, lentäjät ilmoit-
tivat, että lähtö tapahtuu parin tunnin kuluttua, kos-
ka sää oli yön ai'kana parantunut siinä määrin, että
voitiin ainakin retkeä yrittää. Vesitaso oli jo valmiina
odottamassa, ja siirsimme reppumme ja muut varus-
teemme siihen veneillä. Määräaikana oli kaikki val-
miina ja miehet alkoivat painua omille paikoilleen
koneen uumeniin. Siinä olikin touhua, että kailCki
saatiin mahtumaan mukaan. Koneen kaikki mahdolli-
set paikat oli oteltava käyttöön, ja joidenkin miesten
oli jopa ryömittävä vatsalleen tavarasäilöihinkin. Itse
sain hyvän seisomapaikao kk.ampujan vieressä, jossa

näköala oli mitä parhain.
Kohta alkoivat koneen moottorit käydä ja hiljaa

lähdettiin kiitämään Oulujärven pintaa. Vähitellen
moottorien ääni voimistui, vauhti kiihtyi, ja ennen-
kuin huomasinkaan, oltiin .io ilmassa. Lentäjä otti
korkeutta, ja hitaasti nousi raskaassa lastissa oleva
kone yhä ylemmäs pilvien yläpuolelle. Pilvet olivat-
kin tällä haavaa varsin alhaalla, joten meitä ei var-
maan voinut maasta etottaa. Suunnistauduttiin poh-
joiseen, ja vähitellen pilvet alkoivat haihtua. Kun
saavuttiin Rovaniemen maalaiskunnan yläpuolelle,
lentäjä pudotti korkeutta niin, että lensimme aivan
puiden latvojen yläpuolella ja käytimme suojana vaa'
rojen välillä olevia notkelmia. Jos saksalaiset olisivat
huomanneet meidät ja lähettäneet hävittäjäosä liik-
keelle, olisimme olleet heille varma saalis. Ihme kyllä,
ettei näin tapahtunut. Tiedettiin myös, missä saksa'

laisten iv-asemat sijaitsivat, ja nämä kierrettiin riit'
tävän kaukaa.
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Lentomme jatkui edelleen vitrollisalueen yläpuolella
hyvin matalalla jr vaarojen suoiassa kierrellen. Vii-
mein alkoivat tunturit häämöltää kaukana taivaanran-
nalla. Jonkin ajan kuluttua ne olivat jo suoraan edes-
sämme. Ylitettiin Ivalojoki, ja sitten olikin tuntureita
joka puolella. Pidimme varmana, että nyt emme enää
voi pysyä salassa, sillä saksalaisilla oli varmaan tähys-
tdjiä Laanilassa, jonne reitiltämme oli matkaa vajut
20 km ja ilmakin oli taas kirkastunut. Pian olimme
Hammasjärvellä ja koneen tehdessä kierroksen mata-
lalla lentäen jokainen koetti tähystdä jirvea rantoja,
mutta mitään liikettä ei huomattu. Lasku suoriteftiin
järven pohjoispäässä olevaan pienoiseen lahteen. Se

oli sopiva paikka lastin pulkamiseen. Kumivenettä
käyttäen olivatkin kaikki pian kuivalla maalla. Len-
täjällä oli kiire heti takaisin, koska saksalaiset koneet
voivat ilmestyä paikalle milloin tahansa. Hän toi-
votti meille hyvää onnea, ja pian katosi kone etelään.
Niin jäimme lokakuun puolivälissä L944 erd.maahan,
jossa kaikki tehtävämme tulivat suoritettaviksi lähim-
pien vii'kkojen ai'kana.

- Milloinkahan nyt näelnme omien joukkojen kär-
kipartion? aprikoi partionjohtaja.

- No ei ainakaan niin pian kuin viime reissulla,
vastasin.

Ensimmäiseksi oli nyt haettava sopiva kätköpaikka
ylimääräisille muonille. Lentokoneesta olimme huo-
manneet läheisessä niemessä pienen lappalaisten käm-
pän ja lähdimme katsomaan sopisiko se muonavaras-

Teltat ja kamiinat muka'
naan ponnistelivat suo-
malaiset jääkärit tunturien
yli lvaloa kohden marras-
kuun alkupäivinä 1944

toksemme. Laatikot ja pdketit kannertiin aluksi met-
sän suojaan. Tällä välin kävi pari miestä kämpnllä ja
totesi, että sen vintille voidaan eväämme ehkä sijoit-
taa. Siellä ne olisivat suojassa hiiriltä eikä niitä mah-
dolliset kulkijatkaan huomaisi. Kannoimme näin ol-
len muonat kämpän vinttiin ja keitimme sen takassa
ensimmäiset saikat Lapin erämaassa. Siinä istuessamme
huomasimme kämpän eräässä nurkassa kaksi isoa tyn-
nyriä. Uteliaina kurkistimme niihin ja näimme, että
niihin oli suolattu kaloja. Ne eivät olleetkaan mitään
sinttejä, vaan oikeita kalamiehen unelmakaloja. Toi-
sessa tynnyrissä oli kookkaita ahvenia, toisessa suuria
taimenia.

Pitempään emme voineet kämpässä viipyä, sillä teh-
tävät odottivat. Päätettiin lähteä ensin etelään päin.
Reput vain selkään ja matkaan. Aluksi kuljimme jär-
ven länsipuolitse sen eteläpäähän, jossa oli jonkinlai-
nen lappalaisten asumus. Kun ilta alkoi hämärtää,
jäimme siihen yöksi. Se oli täynnä lappalaisten kesäl,lä
tekemiä heiniä, joihin kaivauduimme syvälle varmoina
siitä, etteivät ainakaan saksalaiset ole ensi yönä kim-
pussamme. Pian uni meidät saavutti, oltiinhan tofuttu
nukkumaan jos jonkinlaisissa oloissa. Aamulla jat-
kettiin matkaa etelää kohti. Kuljimme tunturimaas-
tossa ja iltapäir,ällä oltiin Hammastunturin rinteessä,
jossa tavattiin lappalaisten poroaita ja hieman ylem-
pänä lappalaiskota. Kun reppumme vielä olivat kovin
painavat, päätettiin yöpyä tuossa kodassa, antaisihan se
linakin suojan sateelta. Kun vielä oli jokunen tunti
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valoisaa, kiivettiin tunturin huipulle tähystämään. Nä-
köala sieltä oli monelle partion miehelle todellinen elä-
mys, sillä monet näkivät tunturimaisemia nyt ensim-
mäisen kerran.

Lappalaiskota osoittautui sangen mukavaksi yöpy-
mispaikaksi. Sen rakennehan on sellainen, että se sulp-
penee ylöspäin ja yläpäähän jää noin puolen metrin
läpimittainen pyöreä aukko, räppänä. Kodan pohja
on myös muodoltaan pyöreä, läpimitaltaan noin 4-5
metriä. Ålhaalle seinän ja maan väliin oli jätetty 2r-
lO sm korkuinen rako. Kun keskellä olevasta tulisijas-
ta savu kohoaa ylheällä olevaan aukkoon, seinän alit-
se virtaa raitista ilmaa sisään. Savusta ei sisällä tiedä
täten juuri mitään.

Åamulla lähdettiin taas samoamaan etelää kohti.
Ivalojoki ylitettiin kumiveneellä, joka painaa siinä
3-4 kiloa ja kantaa ka'ksi miestä ilman painavia rep-
puja.Hienoa, lujaa narua täytyy olla niin paljon, että
se yltää kahteen kertaan joen yli, ja kun ensimmäinen
mies on rnelonut itsensä yli, venettä vedetään narusta
nopeasti vuoroin rannalta rannalle joen yli. Kun joki
on ylitetty, päästetään ilma veneestä pois ja vene
pannaan reppuun. Nyt kuljimme Ivalojokivartta ylös-
päin muutaman kilometrio verran tarkoituksella jat-
kaa Sotajoen uomaa pitkin edelleen etelää kohti. Täs-
sä Ivalo- ja Sotajokivarsilla näimme, miten [<ullankai-
vajat olivat rikastumisen toivossa ahertaneet. Monet
kilometrit oli jokivartta möyritty, lienevätkö sitten toi-
veet täynyneet. Jouduimme kerran ihmeisiin Sota-

Päämajan kaukopartion toiminta-alue Vuot-
son - lvalon tien länsipuolella loka-marras-
kuun vaihteessa 19214, iolloin saksalaiset jou-
kot vetäytyivät Rovaniemeltä Sodankylän kaut-
ta Lapin perukoille

,iokivartta ylöspäin noustessamme, kun äkkiä ilmestyi
eteemme höyrykone, vieläpä melkoisen suuri. Pää-

teltiin, että täällä oli harjoitettu kullankaivuuta oikein
suuressa mittakaavassa, koska tuollainenkin mahtava
laitos oli raahattu tänne kauas erämaahan. Sinne se

sitten oli kuitenkin hylätty ja lienee siellä vieläkin.
Taivallettuamme Sotajokivartta noin 10 km koh-

taan, jossa Laanilan vanhalta tulliasemalta johtava tie
tu.lee jokivarteen ja jossa on kullankaivuuaikojen van-
ha kämppä, tulevia tehtäviä ruvettiin tarkemmin hah-
mottelemaan. Ilman muuta todettiin, että aukeassa

tunturimaastossa ei voida suuremmalla joukolla kulkea
vihollisen lähituntumassa ilman ilmitulon vaaraa. Pää.-

tettiinkin, että partio jaetaan neljään 2 miehen poruk-
kaan ja perustetaan sopivaan paikkaan 'kiinteä radio-
asema, johon radistin lisäksi iätetään yksi mies hänen
avrlkseen. Siltä varalta, että vihollinen keksisi aseman,
varattiio sille vielä pari muuta vaihtopaikkaa. Meille
jäi siis kolme kahden miehen partiota, joille partion-
johtaja jakoi toiminta-alueet. Yksi partio lähetettäisiin
pohjoiseen Inarin kirkonkylään, toinen etelään Vuot'
son suuotaan ja kolmas Laanilan tunturialuetta ,ia
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*:r valtamaantretä kohden. Tiedot sai iokainen partio tuo-
da radioasemalle heti, kun katsoi olevan siihen ai-
hetta, ja radisti lähertäisi ne sitten edelleen päämajaan.

Eräänä vartaisena aamuna erottiin sitten radioase-
malla eri suuntiin. Kun kahdella partiolla oli aluksi
sama matkasuunta, päätettiin pysytellä yksissä ja kul-
kea Rovaniemcn-lvalon maantien varteen ja erota
vasta Laanilan vanhan tulliaseman luona. Siinä kään-
tyisivät toiset lrohjoiseen ja toiset etelään.

Matkalla ei mitään erityistä tapahtunutkaan. yli-
tett)'ämme Tolasjoen marssimme pitkin leveää tietä
eikä vihollista muistettu ajatellakaan, ennenkuin äkkiä
huomattiin telttoia molemmin puolin tietä. Vänrikki
Suoranta sanoi teltat nähdessään toverilleen rauhal-
lisesti: "Tulel", kääntyi tieltä sivuun etelää kohti ja
viittasi kädellä meille toisille suuntaa poh joiseen.
Nyökkäys vain ja heti olimme juoksujalkaa kiiruhta-
massa poh,ioista kohden.

Päästyämme hieman kauemmas saksalaisten leiri-
alueelta pienen notkelman suojaan pysähdyimme ker-
santti Loposen kanssa kuulostamaan, mitä "vanhat
kaverit" oikein puuhaavat. Pian alkoikin kuulua
äänekkäitä komentosanoja, mutta me emme jääneet
odottamaan, oliko kysymyksessä hälytys, r.aan pois-
tuimme paikalta kiireen vilkkaa. Tarkoituksemme oli
päästä maantien yli sen itäpuolelle, ja kohta notkel-
masta noustuamme tie tulikin näkyviin vain 100 m
päässä. Samaan aikaan lähestyi kuitenkin Laanilan
tuntureilta päin pitkä hevoskolonna eikä tien l.liri-k-
sestä tullut mitään. Peräydyimme takaisin notkelmaan
odottamaan kolonnan ohimenoa, mutta liikenteestä ei
näyttänyt tulevan lainkaan loppua. Parisen tuntia odo-
teltuamme lähdimme liikkeelle tien länsipuolitse,
kiertelimme aukeita ja käytimme kiikaria aina, kun
oli mahdollisuus nähdä pitemmälle. Liikenne tiellä
jatkui vilkkaana, kaikenlaisia moottoreita näkyi lak-
kaamatta, mutta mitään emme havainneet siihen I'iit-
t^a\,^a, että saksalaiset olisivat aikoneet näillä seu-
duilla asettua lu jempaan l,astarintaan. Suurempien
joukkojen kuljetuksiak;ran emme havainneet.

Niinpä siis.jatkettiin kohti Laanilan tuntureita ja
pimeän turvin käytiin siellä aivan saksalaisten hal-
lussa olevan matkustajakodin nurkan takana kurkis-
telemassa pihalla olevien autojen paljoutta. Mitään
tärkeää emme täälläkään havainneet ja matkamme
jatkui edelleen. Eräällä tunturin rinteellä näimme sak-
salaisten kaivavan jonkinlaisia pesäkkeitä, murta mi-
tään yhtenäistä puolLrstuslinjaa ei täälläkään ollut.
Laanilan tunturien rinteellä, tien suunnassa, näimme
tykistöä. Liener,ät olleet it.tykkejä. Kaikki havainnot
merkittiin muistiin, ia muutaman päivän kuluttua
lähdimme kohden radioasemaa. Tullessamme perille
ei toisia partioita ollut vielä saapunut, mutta seuraava-
na päivänä saapui sinne r'änrikki Suorannan partio,
josta olimme niin äkkiä joutuneet eroamaan, ettei eh-
ditty edes sanoa "näkemiin".

Kolmatta partiota odoteltaessa päätettiin vielä käy-
dä päivän parin aikana pitämässä silmällä maantietä.
Sitten palattaisiin takaisin Hammasjärven varastolle,
koska muonat alkoivat jo olla vähissä. Kun lopulta-
kin oltiin taas koossa, aloitettiin paluu kohti täyden-
nyspaikkaa. Hammasjärven sivua tällöin kävellessäm-
me tuli mieleen, että voitaisiin sitä kai yksi ,kalakeitto

tehdä niistä suurista tynnyritaimenista ja kai,kki oli-
vat asiasta samaa mieltä. Askel olikin nyt vetävä, sil-
lä reputkin olivat kutakuinkin tyhjät.

LAHETA
JOULUPOSTI

AJOISSA
Joulu on ioulupuuhio, multo myös joulurouhoo. Se on joulu-
mieltö jo joulumielen luomislo muille. Joulukorlil, -kirjeet
jo -poketit lulkilsevot hyvöötohtoomme löhimmöi;illemme.
Joulurouhoo joudulloo pos'tin jouluoikotoulukin 

- muistol-
tehon poslittoo mieluimmin nöin:

t*
Kotimoiset ioulukortit jo .kirjeet

Kotimoiset joulupoketit

kc:<:rs si'citsevi ie poikkokunnille

l:^r:ci<<c<..:nniIIe

Joulu. io uudenvuodenkortit
)c, -- .c -uCenvuodenkorlleihin, joisso vosloonottojon sekö
iä^e'i3j:n nimen jo osoitleen lisöksi on korkeinloon 5-so-
nc re^ tervehdys, riiltöö Pohjoismoisso 15 p, muihin moi-
hin 23 p poslimerkki.

Kirieet
Kirjeiden poslimoksu kotimoosso .jo muihin pohjoismoihin
on 35 p, muihin moihin 40 p.

Kiiltohilekortti
Kiillohilekortti on löhetellövö sul,ietluno ki:jeenö, jolloin
siitö on mokseltovo ki rjemoksu.

Vöhimmöiskoko
Korltien, kirjeiden, ristisileiden .jo pi<<-cc<etlien vöhim-
möiskoko on 10 cm x 7 cm.

Poketit
Milö huolellisemmin pokeliinne on :o<ctf u, silö poremmin se
keslöä kuljetuksen. Yksivörisessc cöcilyksessö näkyy osoile
selvimmin, jolloin poslin kösitiely nopeutuu.

Postioutot
Postioulot kulkevot pyhinö nru:'len oikoioulun mukoon poit-
si joulupöivönö, jolloin ne eivöt Iiikennöi loinkoon.

Roulrollisto touluo jo Onnekasto Uutto Vuotta

PS Koti- jo ulkornoisten sonomo- jo oikokouslehtien tilouk-
sio oltovol vostoon posiitoimipoikoi.

viimelstöön
lo uonloi no

17. 12

pe rionloi no
16.12

moonontoino
19. 12

''(
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lvalo täysln tuhottuna

SÅ-Lna

''MIEHISTEN MIESTEN MIELIKIRJAT''

Bogley: Andlen vonglt 10 mk - Björkelund: Stoll-
nllle menetetyt vuodet 15 mk - Churchill: Olen
muistonut kcikkl syntini 14 mk - Deighton: Mil-
jordin dollorin oivot 10 mk - Gornen: foukko-
tuho '10 mk - Holl: Berliinin muistio 9:50 mk
läökörityklstö l916-1966 16 mk - lmmonen: Kok-
si tykkiö 12 mk_- Kenyon: Onni kuollo lrlon-
nisso 10 mk - Solohov: Hilioo virtoo Don l-3
22 mk - Horne: Yerdun l9t6 18 mk
TEOSTEN YHTEISHINTA l-13 kcngosk. lz16:50
Kuukousimoksu 15 mk
Titoon yllömoinitut WSOY:n kirjol kuukousimoksullo/
<ä'e;sellö. Korollomosli. Rohlikuluitto.
PU HELIMITSE numerollo ,1,1,f 3t5.
,, q_ ! 'il'nt....,,..,,..,...

An: :: cr^rotti ........................

Posllrc :' i3 <<o ...........

J. SARNO JA KUMPP.
Runebergi:<:', 25 A 23 Helsinki 10 puh. 444315

Pian tultiin niemeen, jossa muonavarastomme ia
kämpän piti olla. Niin, kyllä niiden olisi siinä pitänyt
olla, vaan kun eivät enää olleet'kaan. Saksalaiset oli-
vat käyneet täällä tekemässä tihutöitään, arveltiin.
Jaljella oli vain yksi toivonkipinä, olisikohan siellä
paistunutta kalaa. Käänneltiin tuhkaläjää tynnyrien
kohdalta, mutta muuta ei löydetty kuin hiiltyneitä
astialautoja. Kai ne saksmannit olivat tynnyrit ensin
t1'hjentäneet ja sitten panneet ne tuleen.

Nyt ei tilanne enää naurattanut ketään.

- Lähdetään ja otetaan omat pois korkojen kanssa,
tuumi joku kiihtyneenä.

- I(eitetään nyt sentään vettä ja tuumitaan mitä
tehdään, sanoi partionjohtaja maltillisesti.

Kaikki reput tarkastettiin ja todettiin, että ellei ko-
vin runsaasti syödä, pärjätään jäljellä olevilla eväillä
vielä pari päivää. Täydennystä oli vain pyydettär,ä vii-
pymättä lentokoneella. Ennen yhteydenottoa oli kui-
tenkin valittava uusi täydennyspaikka, sillä emme us-

kaltaneet tilata konetta tänne keskelle tuntureita,'jossa
tunturitäh1'stäjät voisivat pilata koko homman.

- On valittava sopiva täydennyspaikka tunturien
eteläpuolelta, päätti vänrikki Suoranta. - Lopputu-
lokseksi tuli, että täydennystä pyydetään Sotajoki-
varteen Tankapirtin korkeudelle, jonne me parissa
päivässä ehdimme päästä. Ennen Iähtöä otti radisti yh-
teyden ,,kotiin" ilmoittaen täydennyspaikan ja selvit-
täen samalla nuotiomerkit. Nuotiot olisivat kolmiossa,
jonka kärki osoittaisi potr.ioiseen ja ne sytytettäisiin,
kun määräaikana ja määrätystä suunnasta alkaisi kuu-
lua koneen ääni.

Määräpäivän koittaessa oltiin jo hyvissä ajoin ko-
netta odottamassa. Nuotiot oli valmistettu huolellises-

345



ffi,
{ry

r tllipärlta.r
foKa paMa

kun Teillä on palkkatili
Ottokqo polkkonne Konsollisponkin koutto. Kun nostotte
polkkotililtönne voin kulloinkin torvitsemonne möörön,
kertyy sööstöjö kuin itsestöön. Teillö on tilipöivö useom'
min io lisöksi soqtte korkotulojo.

KAII S il.ll S. O SIK E. PAII KKI
siel!ö oino ystävö

ti tervaslastuista niin, että ne syttyisivät heti, kun
vain tulitikulla raapaistaan. Määräaika lähestyi ja jo-
kainen oli valmiina toimimaan, kun lentokoneen ääni
alkaisi kuulua. Mutta erämaa pysyi äänettömänä, mi-
tään moottorin ääntä ei kuulunut, vaikka iltahämä-
riin saakka odotettiin. Tästä tiedettiin, ettei ainakaan
tänä päivänä muonaa enää tule. Illalla saatiin yhtey-
denotossa sanoma: "Lentokone joutunut päivällä pa-
laamaan takaisin. Odottakaa samassa paikassa!". 

-

Seuraavana päivänä oltiin kuitenkin melko toivotto-
mia, sillä taivas oli paksussa pilvessä ja satoi. Ruoka
oli jo tyystin loppunut jokaisen repusta. Tämän ta-
kia päätimme kersantti Loposen kanssa lähteä etsi-
mään ruokaa, sillä olin aikaisemmin huomannut poro-
tokan muutaman kilometrin ,päässä. Porot löytyivät-
kin helposti, sillä tokassa oli kellokas ja kellon ääni
kantautui kauas. Ei ollut mitään vaikeutta päästä am-
pumamatkan päähän, ja pian olikin poro nyljetty ja
lihat paloiteltu. Otin vielä korvat reppuuni korvausta
varten ja niin lähdimme takaisin leiripaikalle, kuten
ainakin pelastavat enkelit.

Leirillä varoiteltiin sitten toisia liikasyömisen
vaaroista, mutta kaikki eivät silti säästyneet ikäviltä
seurauksilta, vaan monet saivat tämän tästä juosta
laavun suojasta metsään. Menihän tietysti vatsa sekai-
sin vähän jokaiselta, mutta mitään sen pahempia seu-
rauksia ei ilmennyt, ja olihan vatsassa ainakin jotain,
kun oli syönyt "peuran paistia ihanaa".

Täydennystä odotettiin edelleenkin hartaasti, ja vih-
doin neljäntenä päivänä, hieman jälkeen sovitun
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Kesökuun 9. pöivänö 1944 repesi
moonpööllinen helvetti
Konnoksen hiljoiseen kesäoomuun

Paauo

Rintala äänst
'sotiloiden äönet' on tolletettuo todellisuutto: so-

tiloot, komentoiosto tovolliseen rivimieheen, ker-
tovot kokemuksistoon Konnoksen löpimurtotois-
teluisso. Topohtumopoikkoino ovot Volkeosoori,
Roiojoki-Kuuterselkö, Vommelioki-Summo, Rokko-
lonjoki, Viipuri.

Poovo Rintolo on koonnut oineiston Yleisrodion äöni-
orkistonouhoituksisto jo jörjestönyl sen niin, etlö ko-
konoisuus muodostoq ojollisesti etenevön topohlumo-
sorj on,

356 sivuo, 14,20117,-.

$otilaiden

Kertomus suomalaisen Grönlannin retki-
kunnan sisukkaasta kamppailusta säälimä
töntä luontoa vastaan.
138 tekstisivua ja 68 kuvasivua, joista 20
r elivårisiä.
Saa:avana kirjakaupoista, nidottuna 20:-,
s dc:una 23:- ia nahkaselkäisenä 26:-.
SANOM,A OSAKEYHTIÖ

ajan, alkoi odotetusta suunnasta kuulua lentokoneen
surinaa. Riennettiin juoksujalkaa nuotiolle, ja pian
ilmestyikin näkyviin lentokone niin matalalla 'lentäen,
että helposti totesimme sen omaksi ja tuikkasimme tu-
len nuotiotarpeisiin. Kone lensi ensin ylitsemme, mut-
ta palasi pienen kierroksen jälkeen takaisin yläpuo-
lellemme ja pudotti ensimmäisen torpedon laskuvar-
jor. varassa maata kohti sekä hetken perästä toisen.
Kone teki vielä kierroksen ja päästyään kohdallem-
me pudotti kolmannen torpedon. Viimeinen pudotus
epäonnistui sikäli, että laskuvarjo avautui liian myö-
häan ja torpedo tuli räsähtäen kivikkoiseen jokitör-
mään. Korre teki vielä kerran kierroksen ja aivan ma-
talalta lentäjä huiskut,ti kättään hyvästiksi sekä häi-
pyi pian näkyvistä.

Nopeasti kannettiin torpedot suojaisaan paikkaan
ja ryhdyttiin purkamaan. Suutarina alas tullut torpedo
oli ruhjoutunut aivan muodottoma'ksi ja sisältö oli
sen mukainen. Voit ja hienot sokerit, juustot ja yleen-
sä kaikki oli yhtä sekasotkua, mutta kaikesta huoli-
marta aloitettiin syöminen tästä sekatavarasta eikä sii-
nä kursailtu. Lusikalla ammennettiin tuota soppaa lei-
vän päälle, kuten lautaselle, eikä ruokahalussa ollut
moittimista. Kun nälkä oli tyydytetty, jaettiin toisten
torpedojen sisältö, laskuvarjot koottiin ja torpedot pii-
lotetliin.

Sen jälkeen lähdettiin kiireesti liikkeelle, jotta eh-
dittäisiin mahdollisimman kauas pudotuspaikalta. Oli
näet huomattu, että saksalaiset olivat kovin uteliaita
koneista, jotka kävivät niin kaukana selustassa.

Pienellä kidevastaanottimella olimme viime aikoina
kuunnelleet ahkerasti STT:n uutisia ja olimme siten
perillä siitä, missä joulckomme olivat tulossa. Tiesim-
me näet, että heti, kun omat joukkomme saapuvat
Ivalon tienoille, pääsemme lähtemään etelään ja koko
sota on silloin kohdaltamme päättynyt.

Tekemistä ei meillä enää paljoa ollutkaan, sillä sak-
salaiset perääntyivät ilman mainittavia taisteluja. Olim-
me myös ilmoittaneet havaitsemistamme kenttävartiois-
ta ja puolustuslinjoista, ioten nyt vain seurattiin sak-
salaisten vetäytymistä. Löysimme tosin ioitakio suu-
rempia varastoalueitakin, mutta koska meillä oli puh-
das tiedustelutehtävä eikä ollut räjähdysaineitakaan
mukana, jätimme ne rauhaan, vaikka olisimmekin
kernaasti saksmanneja kärsimästämme nälkäkuurista
muistuttaneet.

Vihdoin eräänä päivänä lokakuun lopussa ollessam-
me Ivalojoen l'arressa alkoi Vuotson suunnalta kuulua
ty'kistötulta. Silloin päätimme lähteä omia vastaan.
Olimme näet aikaisemmin pyytäneet päämajalta len-
tokonetta poiskuljetustamme varten, mutta saaneet
kielteisen vastauksen ja ohjeen: "Tul'kaa pois miten
parhaiten pääsette. Lentokonetta ei voida enää lähet-
taa

Mieli keveänä lähdettiin Sotajoen runtoj^ pitkin ete-
lää kohden. Entisellä radioasemapaikalla levättiin vii-
meinen yö, ja silloin taistelut siirtyivät ohitsemme.
Heti seuraavana aamuna lähdimme maantien varteen.

Siten oli sota kohdaltamme päättynyt. Tuntui to-
siaan ihmeelliseltä, sillä olihan 5 vuotta kirjoittajalta-
kin kulunut näissä hommissa. Vain välirauha oli ollut
välillä, mutta senkin ajan olin palvellut varusmiehenä
mentyäni Talvisotaan vapaaehtoisena. Monet reissut
ja rintamat käyneenä tuntui ihmeelliseltä, ettei on-
neksi miokäänlaista naarmua ollut tullut, vaikka mo-
net kaverini olivat jääneet jo ensimmäiselle reissulleen.

RETIOI(U1{TÄ
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OLI vuosi 1942. Yieoan rannattomat kotvet katto:
talvi, ja pakkanen helisi kaiken olevaisen yllä. Tämän
melkein äänettömän hiljaisuuden keskellä hiihdimme
kohti itää. Tavoitteenamme oli rautatie, josta joskus
olimme koulussa lukeneet ja jonka tiesimme kulke-
van jossakin edessämme suurien soiden ja äärettömien
nretsien takana Jäärnerta kohden. Näiden rajattomien
kiveliöiden laajuudesta pääsimme varsinaisesti selville
vasta kun olimme hiihtäneet niiden sylissä viisi vuo.
rokautta tapaamatta ainoatakaan elonmerkkiä ihmisis-
tä tai eläimistä. Erämaa oli autio ja kuollut.

Oli aamuyö, kun saavutimme tuon rautatien. Siellä
piti vihollisella olla suuret huoltotutkikohdat, ,ia teh-
tävämme oli nyt tuhota nämä varastot sekä katkaista
liikenne rautatiellä joksikin aikaa. Koska tämän kai-
ken tuli tapahtua kaukana vihollisen selustassa ja mitä
r-aikeimmissa olosuhteissa, tehtävä asetti joukkomme
kunnon kovalle koaukselle. Yksikään meistä ei sitä-
paitsi epäillyt, etteikö perillä tulisi tapahtumaan yhtä
ja toista sotaan Iiittyväd, jota ei voinut tietää etukä-
teen.

Joukkue, johon kuuluin, jäi aluksi varmistamaan
rautatietä pohjoiseen päin, kun toiset joukkomme
taas kävivät samaan aikaan etelämpänä sijaitsevien vi-
hollisen huoltotukikohtien kimppuun. Pakkasta oli
sinä yönä yli 50o C ja sen ansiosta oli kaikki muo-
namme kirjaimellisesti muuttunut "kiveksi". Kaikki
oli armottomasti jäässä.

Aivan poh joispuolella ratavallin vieressä oli suu-
rehko rakennus, johon menimme välillä lämmirtele-
mään. Siellä oli kolme naista, puolen tusinaa lapsia ja
viisi vihollissotilasta, jotka eivät tehneet vastarinraa.
Kokosimme heidät suureen keittiöön ia laitoimme tee-
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kr:::la: k:ehumran. Kuuma tee olrkin paikallaan, sillä
..::::re h:ih:lneer prxk.rsessa koko vön.

\:::r::e se.lras::. e:tä r'angit pe.lkäsir'ät meitä, mikä
a.:i::. ::', sr:. .':-.r-rl'.ll:si.r. r'.rikkakin aiheetonta. Em-
:reh::. ::3 i --,::e.t he:tä kuljettaa mukanamme .ia am-
:.r:::l:.i::: e::rme heitä ryhtyneet, koska hekään ei-
v.:.: ...1:s: ]:iFuneet meitä. Sinne he jäivät keittiöön,
kun l.:re::: :o; meille uuden käskyn.

Jur:i.<ki:sernme sai tehtäväkseee lähteä tuhoamaan
etell:r:rii sijaitsevaa varastoaluetta. Lähdimme suo-
rrtirnriri 3nnettua tehtävää. Laskeusimme jäälle ja
hirhdinme rli pienen lahden, jonka takana varastot
oiivrt. Sukset jätimme rantaan, koska ensimmärset
pe.r.rkit olir-at aivan rannan tuntumass.l. Järjestäy-
di'imme nelläksi iskuryhmäksi ja lähdimme lumessr
k.rhlaten kohti rakennuksia.

R.rkennusten suo jista avattiin heti tuli meitä r'as-
taan. Kir'äärit rätisivät ja .iokunen pikrkir'äärikin
louskutti niiden mukana. Maastouduimme ja vasta-
simme tuleen. Emme kuitenkaan voineet jäädä makaa-
maan paikoillemme hyödyttömään tulitaisteluun, vaan
s1'öksyimme päin parakkeja ja saimmekin niistä pari
rakennusta haltuumme. O.limme näin päässeet kiinni
varastoalueeseen. Lumi sen luona oli kovaksi tal-
lattua, mikä auttoi meitä etenemään nopeammin eteen-
päin. Vihollinen vetä)'t)'i keskemmälle aluetta aset-
tuen nähtävästi puolustamaan rautatien varressa ole-
via rakennuksia.

Kun jarkoimme etenemistä, innoStuin tunnustelijan
ominaisuudessa juoksemaan erään ehkä parinkFmme-
nen metrin pituisen rakennuksen seinustaa pitkin kes-
kemmälle aluetta. Saavuttuani sen nurkalle melkein
törmäsin kahteen vihollissotilaaseen, jotka ties mistä



syystä olivat jääneet nurkan suojaan, vaikka heidän
toverinsa olivat jo kauempana.

YIIätys oli molemmin puolin täydellinen. Katsoim-
me muutaman sekunnin toisiamme tekemättä mitään.
Sitten toinen vastustajistani selvisi hämmennykses-
tään. Ehkä hänen kir'äärinsä oli ammuttu tyhjäksi tai
hänen mielesrään ei aika riittäisi ampumiseen. Joka
tapauksessa hän sun-aisi minua pistimellään, ja tuo
"rotanhäntä" tunkeutui reppuni läpi samalla iskien
minut maahan. Vastustajani tempaisi kiivaalla nykäyk-
sellä pistimensä irti repustani ja kohotti sen uuteen
iskuun. Hänen toverinsa seisoi parin metrin päässä

puuttumatta asiain kulkuun mitenkään.
Makasin kovaksi tallatulla tantereella. Näinä se-

kunteina tunsin hikoavani pakkasesta huolimatta ja
jonkinlainen lamaannus valtasi minut. Tuntui kuin
en saisi mitään ai'kaan. Näin tuon tavattoman suurel-
ta näyttävän tumman hahmon vieressäni ja tiesin mi-
tä tulisi tapahtumaan pian. Tuo lamaannus ei kuiten-
kaan kestänyt kuin hetken. Pimeästä huolimatta näin
tuon hahmon käsivarsien nousevan ylös tai ainakin
olin näkevinäni ja se riitti.

. Nopealla tempaisulla heitin konepistoolini suun
kohti vihollista ja painoin liipaisinta. Kohotettu pis-
tin jäi ylös. Se ei milloinkaan enää syöksynyt iskuun.
Sekunnin ajan valaisi konepistoolin punertavanlepat-
tava suuliekki 'tammikuun yötä. Tämä liekki löi mel-
kein vastustajaani kasvoihin. Kohotettu pistin vaipui
ionnekin ja musta, kuolemaa ennustanut hahmo sor-
tui suoraan selälleen tantereeseen. Hänen takanaan
seisonut sotilas sai saman kohtalon. Konepistoolini
pyyhkäisi hänetkin nurin samassa hengenvedossa.

Partio lähdössä kaukaiselle
tiedusteluretkelleen Pohjois-
Vienassa talvella 1942

.9 A-ktta

Nousin pystyyn ja otin päähineen päästäni. Annoin
pakkasen jäähdyttää hiestä mäikää tukkaani. Seisoin
siinä paljain päin palavien varastojen verenpunaisessa
kajossa ja mieleeni iski yksi ajatus:

- Entäpä, jos konepistoolini ei olisi toiminutkaan !

Pelkkä tuo ajatuskin riitti puistattamaan minua.
Laitoin päähineen päähäni, mufta en halunnut juuri
nyt tunkeutua syvemmälle varastoalueelle yksin. Jäin
seisomaan nopeasti jäätyvien vihollisten ruumiiden
ääreen, kunnes ryhmän muut miehet 'tulivat. Sitten
jatkoimme hyökkäystä.

Hiihtäessämme jään yli takaisin pohjoisenpuolei-
selle ratavallille valaisi taivaltamme palavan varasto-
alueen punainen loimotus ja jostakin hyvin korkealta
katselivat tunteettomat, kylmät tähd,et tätä kaikkea.

T O I M'T U KSELLE S MP U N UTT A
,(,R/At trsuuTTA

Matti A, Aarnio: Talvisodan ihme (Gummerus)
Richard Aldington: Erään sankarin kuolema

(Gummerus)
Latri Immonez.' Kaksi tykkiä (WSOY)
lanet lonet: Pistooli (Tammi)
Hant Peter Krosby: Nikkelisotaa Petsamossa

(Kirjayhtymä)
G ord on Lonsdal e : Neuvostovakoilijoita

(Gummerus)
Kalle Päätalo.' Viimeinen savotta (Gummerus)
Paaao Rintala; Sotilaiden äänet (§Teilin 1 Göös)
Väinö Salmela.' Kalvan taipaleelta I-II

(7.D :,n juhlatoimikunta)
C harle s lY ei gh t on : Mestarivakoilijat

(Kirjayhtymä)
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Töysosuma
VILJAM HALONEN

TALVISODAN alkupuolella olimme joutuneet toi-
mintaan Äyräpään seudulle. Ryhmäni oli majoittunut
erääseen maalaistaloon, joka oli ollut jonkin aikaa
kylmänä, mutta kun löysimme talon halkovajan, johon
oli varattu kuivia puita talvea varten, niin mitäs muu-
ta kuin puita pesään ja talo lämpimäksi.

Ryhmässämrne oli mukana eräs r,ähän vanhempi so-
turi Mäki, jolla oli kotonaan eukko ja pari lasta. Hän
oli tottunut ruoanlaittotehtä\,iin ja monesti näyttänyt-
kin taitonsa. Toisten puuhaillessa lämmitystouhuissa,
Mäki häipyi omille tiedusteluretkilleen. Åikansa kier-
reltyään mies palasi ja ilmoitti, ettei tuolta ulkoa mi-
triän erikoisempaa löytänyt, mutta aitassa olisi puolu-
koita ja jauho.ja, että voisihan keittää marjapuuroa
vaihteeksi, sillä menisihän se liharuokien jatkona.

Talvinen päivä oli vaihtunut hämäräksi illaksi, täh-
ciet tuikkivat kirkkaina taivaalla ennustaen yöksi hy-
vää pakkasta. N{ajoitustalossamme alkoi lämmitys r,;ri-
kuttaa ja muutenkin tuntui elimä siellä kotoiselta. Mä-
ki oli ladannut puurotarpeensa noin l) litran r.etoi-
seen pataan, .lota hän nyt hämrnenteli tyytyväisen nä-
köisenä, toisten touhuillessa omissa puuhissaan.

Vaan eikös pitänyt taas ilmestyä tuo taisteluiähetin
muoto ovelle ilmoittaen:

- 
Miehet lähtövalmiiksi ja kokoontuminen naapu-

ritalon pihalla, kuului se kaveri taas törmäilevän
edessä.

Eihän meillä sen suurempia valmisteluja tarvittu,
I\{äki nosti höyrvävän patansa hellan reunalle, pistim-
me reppumme kasaan ja nostimme sen selkään vain,
joten taas olimme valmiit.

3s0

Päästli::::-: ::.:::.::.^::. ;:h.rlle. siellä oli pari ryh-
mää nrreh:. . .:,:-.::"::.:'päällrkkökin oli paikaila.
Aloin-rnre .: :. : . i- ::::r::.rlla, niinkuin vain keske-
närnme. -::::-: !::.:i:.rlkaa törmäitlä, jotta marja-

ltuuronrn:.:::. :. :',-r:rl::ä. Kuultuaan asiamme pääl-
likkön::::. .:. -.: ::serr iluutnantti .ja muutenkin kan-
sann-iieh.. .:: -:::. ;::l mennään vain syömään puuro
pois. e::::. :i...: se.1.r:str hätää ole ja lisäsi lähetilleen,
että rul.:: :::',-.::.imään, jos alkavat tehdä lähtöä.

..::;":rtte ei ollut aikaa ihmetellä sen enem-

-*:" <uin n.rusta höyryävä pata pöydälle ,;a
miehe:...:,-.: Ei siinä pövtätapo.ya paljon seurattu. Lu-
sik.Lr s:: i:: herlumaanl Päälliköllä ei tosin ollut lu-
sikk.r :::::*":-:.. s:.uha vain kädessään, mutta niin siinä
pisrel: s,:::,s:: padasta puuroa koko ry'hmä miehiä ja
kom::.::::. piällikkö mukana hytdssä vhteisvmmär-
rvksess:.

Te:n::: :.r:.!kra y'ön aikana. r'erkk.r tuo iltayön kiire
oli en:::.:i.,.is:e. koska tilanne edessä pian rauhoittui.
Årmui .:l ::ess.r tulimme teseiselle mäntymetsää kas-
vrr':,1.. k::k.rrlle. johon oli määrä jäädä toistaiseksi
reserr':rl Tei:ir pvstv:erriin mrantien molemmille
puolille. :ru::: nlrmiornri lienee suoritettu huolimat-
tom.ls:i. .<ursi.r sir:i srimme myöhemmin kokemuksia.
Päirän'iulue'sr ssurr:lrmme ilmatoimintaa kirkkaalla
tair-rrll:. l<un su'.:re: pommituskonemuodosteimat len-
sir.ät vlitsemme \-rrpuria kohti.

Iltapäivällä ruli meidänkin vuoromme. Tien suun-
nalta rlkoi kuulu.:. r'oimakasta moottorien surinaa, ja
hetken kuluttua ilmestyi näkyviin yhdeksän koneen
lai'r'ue, joka lensi maantien molemmilla puolilla suo-
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§UOMEN
§UURINViime vuonno nesle -ö. srcr-oon kuluttojille ylikol-

monneksen ko<o -:c: icr^peeslo. NESTE-poliloöl-
jyö luotelcc^ \r3s'e O-:n o:r lio jolostomoillo Por-
voosso jc Ncc^:c'isso. Jclkuvo Iooduntorkkoilu jo
iuikl- -s:.. a 'c<co'/ot sen, ettö NESTE-polltoöljyt
....' . . '<e:'-o<koisio jolosolooluisio polttooineito.
'i i ::': y<sityisten omistomoo söiliöoutoo huoleh-
- ::::cöljyjen nopeosto jo vormosto toimittomi-
.::'c. Öllylömmilyksen toloudellisuus tuo NESTEeI-
e;ctkuvosli uusiq osiokkoilo, jotko luottovot moon

su urimpoon polttoöljyn myyjöön.

POLTTOöLJYN MYYNTI: Etelö-suomen olue,
Neste Oy, Koivokotu 10, Helsinki 10, puh. 13 833

o Lönsi- jo Pohjois-Suomen olue, Neste Oy, Noon-
toli, puh.26080. . Itci-Suomen olue, Voliokotu 34,

Loppeenronlo, puh. '1 3 845. o Poikollisedustojiom-
me lörkeimmillö Suomen pcikkokunnillo.

NESTE OY
NESTE LUO IÄT'TPöÄ O NESTE TUO IÄMPöÄ

ulll/
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raa'n maioitusalueemme yli. Seuratessamme koneita
huomasimme kirkkaalla taivaalla jotain välkkyvän, ei-
kä siinä kauan tarvinnut an'ailia, mistä oli kysymys,
koska seuraavalla hetkellä maa alkoi täristä ympäril-
lämme ja ilma muuttui rautapitoiseksi. Kaikesta tuosta
selvisimme kuitenkin aika pienin tappioin, tuli muuta-
ma lievästi haavoittunut ja JSp:n teltta meni rieka-
leiksi, sekin sillä hetkellä tyhjänä.

Meillä oli patal joonassa viipurilainen lääkäri, ar-
voltaan reservikapteeni. Illan hämärtyessä oli tohto-
rimme poikennut telttaamme ja istuutunut oviaukon
pieleen halkokasan päällä lämmittelemään. Tari.noim-
me siinä päivän tapahtumista ja koetimme arvailla, mi-
tä ilkeyttä naapurilla mahtoi olla mielessä meitä koh-
taan seuraavalla kerralla.

Silloin se tapahtui: Edestä alkoi kuulua valtava.a jy-
rinää, kuin ankara ukkosen ilma olisi lähestynyt. Sa-

massa kuului outoa vihellystä ja ulinaa ilmastä. Makai-
lin teltan perällä mitään pahempaa aavistamatta, kun
samassa hetkessä ensimmäiset kranaatit räsähtivät ym-
pärillämme. Tunsin valtavan sysäyksen kehossani ja
maailma musteni silmissäni. Luulin loppuni tulleen.
Kranaattien ryskäessä ympärillämme sain taas silmäni
auki ja alorn tajuta, mitä oli tapahtunut. Siinä minun
päälläni köllötteli tohtorimme toistasataa kiloa painava
keho kaikessa komeudessaan, valn en vielä tänäkään
päivänä voi kuvitella, miten kaikki oli oikein tapahtu-
nut ja kuinka niin lihava mies pystyi toimimaan tilan-
teen mukaan. Tos,iasia vain oli, että minä olin niinkuin
hiiri heinäkuorman alla.

Saimme ympärillemme arviolta noin 7G-80 kranaa-

tin sarjan ja tms tilanne heti rauhoittui. Tappiomme
olivat tälläkin kertaa, minä ja tohtori täysin terveinä,
muutamilla miehillä lievempiä vammoja. Vain kaksi
hevosta menetimme. Kömpiessään teltan ovelle tohto-
rimme murahti:

- 
Kyllä tämä niin pirullista leikkiä on, että ios

tästä joku hengissä selviää, niin kirioitan 1000 gram'
man reseptin ,iokaiselle. Vaan ei ole tohtorimme sat-

tunut vastaani tulemaan, tekisihän se lääke hyvää näin
vanhalle, raihnaiselle keholle.

HUONO TULKKI

PASTORI X on eräänä kesäisenä pyhäpäivänä osunut

follekin asialle Äänislinnasta pohjoiseen olevalle So-

lomannin venäläisen siviiliväen keskitysleirille. Leiri-
läiset kuulevat pastorin tulosta ja pyytävät häntä pi-
tämään hartaushetken. Pastori estelee, kun ei osaa al-

kuunkaan venäjää. Leiriläisten joukosta löytyy kuiten-
kin kielitaitoinen inkeriläispoika, ja niin alkaa pastori
puheensa. Tekstinä on sinä pyhänä Pietarin kalansaa-
lis. Pastori tulee kuitenkin pian epävarmaksi sanotta-
vassaan ja lopettaa puheensa, kun parastaan yrittävä
tulkki kääntäi nimen Pietari sanaksi Leningrad.

I.^AMMONMYYJA
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OSOITTEITA
TIEDUSTETI.ÄAN

Seuraavia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan
osoitteensa palkkioiden maksua ym. varten toi-
mitukselle:

A h o, Tenho
Hannuksela, Iiris
Helpi, Usko
Juvonen, V
Korhonen, Lauri
Lahti, Oiva
Launisto, Esko
Niemi, Kalevi
Välitalo, Reino

H EITT/,V ÄT SUO MA[A'S'A
TYKINAMMU'<SILLA

ERÄS haavoittunut suomalainen sotilas kertoi olleen-
sa yhtäjaksoisesti viisi vuorokautta maahan kaivautu-
neena etulinjoilla. Koko ajan olivat viholliset pitä-
neet vireillä tykkitulta, joten ahtaassa maakuopassa ei
ollut puhettakaan nukkumisesta. Lopulta päättir,ät to-
verukset - heitä oli neljä miestä - lähteä vaimen-
tamaan sen vihollisen patterin, joka pahiten häiritsi
heidän rauhaansa. Hämärän turvin onnistui poikien
päästä noin viidenkymmenen metrin päähän vihollis-
tykistä, jonka äärellä hääräili parikymmentd. vanjaa.

Eräs suomalaisista avasi tulen konepistoolistaan juu-
ri sillä hetkellä, kun tykin lataaja oli pistämässä pa-
nosta putkeen. Mitä lienee vanja miettinyt, mutta äk-
kiä hän paiskasi kädessä olevan ammuksen poikiamme
kohti ja heittäytyi maahan - luuli kai ammuksen rä-

.1ähtävän ja tuhoavan vastustajansa. Toiset, vielä heit-
tokuntoiset seurasivat toverinsa esimerkkiä ja ehtivät
viskata lisäksi puoliirymmentä tykin ammusta. Tykki
joutui suomalaisten haltuun ja seuraavana päivänä
puhuivat sen lennättämät'kraoaatit kovaa kieltä vihol-
lisen asemia vastaan.

KONEESTA UIOS TUOT'SSA 
'STUENLENTÄESSÄÄN'korkealla Nottinghamin yläpuolella

r'änrikki Ian Mitchinson veti suihkukoneensa pystyyn,
kallisti sen siivelleen ja painui syöksykierteeseen. Hä-
nen yrittäessään oikaista kierrettä kone ei totellut-
kaan. Maa lähestyi vinhaa vauhtia, kone kieppui kai-
kista yritl,ksistä huolimalta suoraan ma^ta kohti.
Mitchinson luopui toivottomasta'taistelusta, ojensi kä-
tensä päänsä yläpuolelle ja veti lujasti eräästä kumi-
renkaasta. Tuokion kuluttua hän leijaili pehmeästi
alaspäin ja näki koneensa iskeytyvän maahan.

Heittoistuin on pelastanut enemmän lentäjiä kuin
mikään muu laite laskuvarjon jälkeen. Heittoistui-
mesta ja sen keksijästä kertoo Valitut Palat marras-
kuun nu,merossa julkaistussa vauhdikkaassa artikke-
lissa.

Kanelkuva: Ylipäällikkö. sc:a-a.sa'kka Mannerheim lähei-
simpine upseereineen Ma n a^ -åeriå liikuntasodan pää-
tyttyä syksyllä 1941 tähystänåsså S-cmenlahden perukoita
ia Kronstadtin seutuja

NUMERO I t:n KTRToTTUKSET

Unto Kumpulainen:
KI-:USI.TOKI .\IL F.TL'I - LÖYTÖVAÅR/T
KESTI 1. OSÅ

Vilho Manninen:
RAJÅ^\fiES - SOT.{\-.{\KINÅ 3. OSÅ
GPL:n \'.{\KIL{SSÅ

I-auri Urmas:
ERÄS P.{I\"1, RLKÅTÄRVELLÄ ...

Olavi Venesoja:
.iÄÄK.{RIT SÅKSALAISIÅ VASTAAN
RÅ\I--.{\ TITI,LÅ 2, OSA

Olli Kestilä:
VII\fEI\F\ PÅRTIO 2. OSA

Åno Karppinen:
KOHOTEI'TI: PISTIN

Viljam Ha.lonen:
TÄ\'SOSU}IA

)25
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32r

148

150

Kirjoittojot vostooyot esittömistöön
mielipiteistö

Kösikirjoitukset potoutetoon voin
postimoksun seurotesso

352

Ilmoitur



Turvollisin mielin
Turkin sotoon

Kun Suomen Koorti vuonno 18Z/ löhti kohti

Konstontinopolio, oli monello koortiloisello

henkivokuutus KALEVAsso - Suomen ensim-

möisessö henkivokuutusyhtiössö. Jo KALEVA

piti vokuutukset töysin voimqssq huolimottq

"epöterveellisestö ilmostosto jo turkkilois-

ten vähemmön inhimillisestö sodonköynti-

tqvosto",

Tönöön torjooo KALEVA vokuutetuilleen

nykyoikoisen henkl- jo soirousvokuutustur-

vqn. Soirous- jo elökevokuutuslokien ontomo

perusturvs on pieni jo usein riittömötön.

Siksi se kqnnqttoq töydentöö KALEVAN

henki- jo soirousvokuutuksillo.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTTö

iIAAN VAilHlN VAKUUTUSYHTIö

[[[|B!*-=i"

KLUBI 7 20kpl
KLUBI 77 25 kpl

l:60
l:8O

K5

KLUBI on
anvokas savuke
kevyemmän tupakoinnin
ystäville - naisillekin.
Itamaista tupakkaa
- nikkaat anomit.
Pitkä imuke
-viileät sauhut.
Vanusuodatin
-pehmeä, puhdas maku.

F

RETTIG



polttavat
korkea laatu ista tupakkaa
näin edulliseen hintaan

KILTA on Suomen suurin
piipputupakkamerkki. Siksi
Tupakka-Kilta syntyy aina, kun
piippumiehet tapaavat toisensa :

useimmat heistä polttavat
Kiltaa. Yhdessä he muodostavat
Suomen suurimman piippu-
miesten veljeskunnan.

RETTIG r4i dti C.no!
otåddJ.

ärn
ditrh {xr

$is§lun R§{q:
{tlät rurq, $
, idrltrrt
d t rra[ .siltlqgl&

KILTA tarjoaa tupakka-
nautinnon edullisimpaan hintaan.

50 grammaa korkealaatuista
tupakkaa, oikein leikattua,

hyvältä maistuvaa ja
miel lyttävästi tuoksuvaa -vain mk 'l ,15!

Liittykää Tekin kiltaan -ladatkaa piippuunne KILTAA!
KILTA
- Suomcn ruorituin pilpputup.kka

Helsinki 1966 - Sonomq OsokeYhtiö
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