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KANSALLISPANKKI
ja se onkin pojat sellainen tukikohta, et-
tä raha-asioissa kyllä pärjää. Kun nykyi-
sin on maksuja monelle taholle, ei tarvit-
se juosta niitä makselemassa, senkun vaan
pitää rahat tilillä. Kyllä ne siellä Kan-
sallispankissa hoitavat maksut ja monet
muut asiat niin kuin sovitaan. Ja kun se
on iso pankki, se on myös tukeva tuttava.
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KANSALLISPANKKI
siellä aina ystävä

Huoleton uesielämä alkaa Kello 4:stä
Kello-vene
on lrcti
valmis veille!
Toisilla huoleton vesielämä alkaa
Kello 4:stä tai Kello 2:sta tai
Kello 1:stä. Joka tapauksessa
Kello-veneestä. Su lavalinjaisina
ne liikkuvat nopeasti suhteellisen
pienilläkin moottoreilla ja ovat
uppoamattomana turval I isia.
Alumiiniseos 57 S kestää myös merivettä:
Argonkaasulla hitsatut saumat takaavat
Kello-veneille pettämättömän rakenteen.
Kello-veneitten huolto supistuu tuhtojen
lakkaamiseen. Ja vene on heti valmis
vesille. Huoleton vesielämä voi alkaa heti

- Kello l:llä.2:lla tai 4:llä.
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Kiireellä ](ollaalle
LAURI LEIKKONEN

ON iauantai-ilta, rnaaliskuun 9:nrenä päivänä l9+0.
Komppaniarnrne 2./Er.P 9 on levossa Ägläjärvelrä länteen
Kotasuon talon maasrossa. Yksikkörnrne on saanur neljän-
nen täydennyksensä ja alkaa jälleen olla kunnossa. Idässä
Åittojoella on venäläisten hyökkäykser torjutm, rnutta
kaakosta, Kollaalra päin yo useira päiviä krrntautunur jar-
kuva jyske on rehnyr rnielemrne huolekkaiksi.

Päivän tu«rreirnpia kuulurnisia on rajakersanrti Nirkko-
sen venäliiisille tekernä kolttonen. Hän on pannur kohne
suotnalaisittirin puettua oikiukkol hiihrrirnään lähisuolle.
Piftr ilnestyy niiden ylle sarniln verrrtn veniiliiisiä hiiviträ-
jiii. ,1otka alkavat tehclii sr'öksy.lriiin kohri nirrustl nr.rrin
nvkiiistvjii Nirkkosen poiki.r. Koncer jouruivat vuorosraan
viiiiyksiin irsetetun konekiviiiirin nraaliksi. \'hteen viiitri-
viit rnieher ()suneensa, koska se leikkiin ensirnrnäiseksi
kvlliistl'necr.rii lähri pois irivan puirren lrrrvoissa lenriien.
Ntene ja tiedä.

Kello on jo 2l:n paikkeilla, kun vänrikki Lauria csitriiii,
ertii lähtisimrne kylpemään jonneki r.r liihisr<ille liirnpirniik-
si saatuun si.luniran. Puhelimen heliihdl's cstiiii kLritenkin
nlrrkarnme, ja yiimne mlrlurulr kiireiseksi liikkeelle [ih-
c.lriksi. Ensin kuorrna-irurokuljetus liinteen T«rlvajärvelle.
Olen.ur.re perillä kello .1..10. MatkLr jatkuu vrilitrr)rnästi hal-
ki korpien kohti Konr«ra, ei strink,ran suksillrr vrran .jelan.
Strksernnrc on lasratru rekiin ja liihetetty io ecleilänrme.
Tiintä ei ttrnnu tolkulliscka, rnurrir tllllutuuhan siitä jon-
kinlainen htroltorie, kun 2. ja 1./Er.p 9 sekii prrri nru-
k,riu'nrne rrrllurtr kk. iotrkkuett.r ränrpiviir paripeninkul-
r:taisen raipaleen.

Päärnäiiriin-rn.re st kiihdvttiiii sisir.rräni. Siviilitoinreni on
jo vuosi sitten sitonur minut Suistarnon pitiijriiin ja lorna-
aikoir-rir on Kont«ln k«lrpiki'lii kalakkaine jiirvineen jr

luonnonläheisine ihrnisineen rnerkinnl,r rninulle rnonien
roivematkojen onnellista toreurumista. Perilletulo koirr.ru

§llä nyt petrymyksekeni. Sora on jo el.rtinyr tänne, johon
sitä viimeksi osasin kuvitella. Koko kyli on poltettu Tol-
vajärven taisteluiden aikoihin. Vain puropainanreessa
kyyhöttävä härkinmylll, on säiisrynyr tuholra.

Kontrossa tapaan jo nirnekkiiäksi elrtineen sissiluut-
nantti Juho Pössin. Hiinetkin on siirtokiisky Kollaalle jo
tavoittanut. Parhaillaan ollaan sitornassa eräsrä jalkaan
hravoitrunurta. Pössin parrio ja san-ralla salolla soralnsa
käyvän SissiP J:n parrio ovat iskeneet yhteen. Tunnussa-
nat eivär t?ismänneer, kun toiset olivat liikkeellä IV
AK:n asialla ja toiset Ryhmii Talvelan laskr:un. Trrlena-
virus oli saanut maaliksi jouruneer niin nopeasri rnaihin,
että se sai liipasinta painaneer arvelevrlle rniehelle ja pa-
hernmalta säiistyttiin.

Härkinrnyllyn lähelle pystvtetään til.reiiiir.r ktrusikkoon
rnulltama reltta. Aittoioen suunnllla ovat lentoktxleet iln-
taneet rneiclän olla rnelko rutltassa, rntrrta täällä piirisee
pitkin päivää. On jo pirneii, kr.rn taistelukuorrnasto I vai-
kean rnirtkan jälkeen ehrii Kontr«ron. Yksiköiden päälli
kiit kucutaan kotnenrajatntne. k;rpteeni Tttornrrs Ht'ttisen
telttaan. Esirnieherrune on vasrikään silrlnut velvoittavan
viestin: "Kiirehtikiiiil Kollaan kohtalo riipptru reistäl "

Olerrune .iutrri kr.rmartuneina tutkilnaarr kirrtrojarnrne, kun
voimisruva lentokoneiclen strrina keskeyttää kiiskynjron.
Telttir on valkeaa palttinaa ja sisällä k«rhiseva Pctrott'tax
tekee siitii kuin valaistun lurnilyhcll'n. Jtrokserntne roisecn,
tumrnernpaan telrtaan ja niin hirhnxrttut-t tehtäviirt'rrne.
Liikkelle kohti Kollaata viilitavoittecna Kinnarit'tsLuln
tukkikämppä. Se on eutuuclestlan tiecl«rssani ja niin jou-
clun maastoa tuntevana kornpprani«lineni kärkeen.
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Latu kienää pitkin Herajärven rantaa. Sen joka pouka-
man olen vuosien miftaan kolunnut ja nytkin on tässä lä-
hellä tavarakätköni säältä suojattuna odottamassa ensi
kesää. Kuin läheistä ystävääni hyvästelen siinä öistä mai-
semaa suksen liukuessa pakkaslumella. Kärkipartio ete-
nee valppaana. Venäläisten liikehtiminen on io tehnyr
Kontron ja Kollaan välisen salon epävarmaksi. Jono py-
sähryy kuulostelemaan. Omiahan sielrä runruu lähesry-
vän. Pössin partio on ollut liikkeellä ja tuo jonkun vihol-
lista koskevan ilmoituksen.

Aamuyö on jo pitkällä, kun saavumme pioneerien asu-
man Kinnarinsuon avaran kämpän lämpimiin. Peräka-
marin ahtauden keskellä kapteeni Hyttinen antaa uuden
etenemiskäskyn. Kartra on jälleen levällään ja sitä rurki-
taan, mutta kaksi valvottua yöti ja l?immin kämppä reke-
vät minulle kepposen. Nukahdan pöydän ääreen ja het-
kessä on "kaukana kavala rnaailna".

Kun havahdun, on liikkeellelähtö jo k?isillä. Tarvittaes-

Prolessori Aukusti Tuhkan
maalaama taulu " Kollaanioelta",
ioka sijaitsee KOP:n
pääkonttorissa

sa tiukkaotteiselta kornentajaltamme ovat uneni jääneet

näkernärrä. Joku ajattelee ääneen.vastikään annettua käs-

kya, ia saan siitä siepattua sen, että seuraalnme Pössin
kornppaniaa. Ei hätää, kunhan viimeinen Pössin mies ei
häivy näkymättömiin. Teroiran ensimmäisinä hiihtäville
miehilleni yhreydenpidon tärkeyttä ja niin soluu äänetön
jono korven kätköön.

Odotamme joka hetki kosketr.rsta viholliseen. Jo tulee
pysährymiskäsky. Kuulostellaan. Jännitetään. Levotonta
vilkuilua oikealle ja vasemmalle. Olemmekin osuneet
kohti SissiP .1:a, joka rnyös on matkalla Kollaalle. Jouk-
kornme on nyt entistä iskukykyisempi.

Ohitamme venäläisten ma.ioitusalueita, joilla on läjit-
täin ryhjiä lämmikepulloja. Maasto muuttuu har,iantei-
seksi. Ol'errune Tsumeikassa ja äkkiä ravahråå tuli valloil-
leen edessdmme SissiP .i:n rniehet ovat osuneet halki
rnetsän tehdylle huolrotielle ja yllättävät tåysin 14 ajoneu-
voa kdsittävän kolonnan. Hevoset kaatuvat kuormiensa
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eteen. Sotasaalis tosin on kovin käymätöntä, enimmäkseen
kranaatreja. 3.lEr.P 9:n joutuisa vääpeli Mielonen tuikkaa
kiisikranaatin neljän kenttäkeittiön puuroihin. Kansi kii-
reesri kiinni, mies suojaan, ja tömähdykset ovat melkoi-
sia.

Seuraamme korkealla töyräällä istuen luutnanmi Pössin
kanssa sissikomppanian reipasta hyiikkäystä. Paksu kilpi-
kaarnainen petä.iä on selkänojanarnrne, ja isturnme siinä
kuin aitiopaikalla voileipä kourassa. Akkiä rävähtää sivul-
ta pikakiväärin suihku repäisten kaarnaa niskaamme.
Olen hetkessä matalana puun toisella puolella, mutta Pös-

si käärii voileivät pakettiin ja tunkee paketin reppuunsa.
Vielä huolellinen vetosolmu repun suulle, 

- 
uutta alem-

rnas suunnattua suihkua ei kuulu 
- 

reppu lennähtää
selkään, ja sitten vasta tuleva Mannerheim-ristin ritari
suorautuu.

Järjesrämme komppaniarnme ketjuun suoiaamaan si-
vrlstoia. Samaan aikaan joutuu l./Er.P 9 tulikosketukseen

taaksemme kiertäneiden venäläisten kanssa. Meicä on kui-
tenkin siksi pal.ion, etteivät miehet ensinkään vauhkoon-
nu, vaikka pauketta kuuluu vähän joka taholta.

Joku viimeisen täydennyserän vanhimmista miehistä
tulee luokseni tiukkaan.raan päivärahoia. Tilipäivän piti
olla jo eilen. Pian on liikkeellä toisiakin Pi)'räiiä. Eräs 3.

komppanialle alisteruista konekivääreistä joudutaan het-
keksi jättämään, kun venäläiset painavat päälle ja patruu-
nar loppuvar. Åseestaan hätäilevät kk.miehet saavat Pat-
ruunoira ja hetken kestäneen kahinan jälkeen ovat asiat
jälleen kunnossa.

Näin kuluu päivä kohti iltaa. Eteenpäin yrittävä 1./Sis-

si.P .l on kohdannut yhä tiukempaa vastarintaa ia sen

ereneminen on pysährynyt. Tiimän tästä vedetään Puna-
houuista rakuunaa lähellemme Pemstettuun haavoitru-
neiden suojapaikkaan.

Nälkä ja vilu alkavat ahdistaa. Nälkäisimmät keräävät
hangelta harvinaista ruokaa, råiityterty å hersryyniptruroa.



Vihollisen puolelta alkaa näkyä nuotioiden kajo ,ia pian
roihuaa niitä jo muutama omalla puolellammekin. Konei-
ta surisee ylliimme, mutta siltä taholta ei kylmää, pirkäksi
venyvää yötdrnme häiritä. Pari telmaa on pysryssä haa-
voimuneita varten, mutta terveiden on tarettava aamuun
ulkosalla.

Erään nuotion äärellä ryhryy muuan meikäläinen vaih-
tamaan ylleen kuivaa paitaa. Toimitus on hankalimmil-
laan kun nuotion valopiiriin ilmesryy pari piippalakkista.
Aseeton miehemme käy ankarasti karjaisren käsiki lä-
himpään kutsumatromaan toisen juostessa pakoon. Roh-
kea miehemme sotkeutuu paitaansa, hänen otreensa hel-
tiää, ja niin pääsee toinenkin venäläinen pakoon. Pakka-
sessa on perään ojennettu asekin jäärynyr mykäksi.

Aamuyöstä saan käskyn lähteä Sissi.P 3:n komentajan,
majuri Sandströmin luo. Kapteeni Hyttinenkin on siellä
jo odottamassa. Huomenissa on määrä hvökätä rneisrä oi-
kealla olevan vihollisen kirnppuun. Hr'ökkdvksen roivo-

2.lEr.P 9:n komentoryhmä helmikuulla 1940.
Edessä keskellä taistelulähetti Pieviläinen

taan häiritsevän Kollaan rintaman pohjoisra siipeä kier-
tävän vihollisen uhkaavaa etenemistä. Koska riedän mei-
rä vastassa olevan useira konetuliaseita, uskallan esittää,
että hyökkäys tehtäisiin jo pimeän aikana. Ajatukseni kä-
väisee monissa aikaisemmissa hyökkäyksissd.mme, joissa
pimeä oli liittolaisernme, aseiden sijainti paljasrui heti ja
valojuovista näki, milloin pää oli pidertävä alhaalla. Ehdo-
tukeni ei saa hyväksyrnistä, ja alakuloisin aavistuksin
«lotan aafllua.

On jo täysi päivä, kun hyökkäykernme lähree liikkeel-
le. Huuto rayttaa rinteen, kun laskernme alas myöräleen.
Sitten sukset jalasra ja lyhyin syöksyin yrirämme eteen-
päin miltei aukeaksi avauruvassa maasrossa. Vihollisen
tuli rävähtää heti täyteen voimaansa. Olen harppaamassa

syvään lumeen tallaun jäisen polun poikki, kun huomaan
juosseeni muita nopeammin ja paiskaudun pirkäkseni po-
lulle. Siten olen suojassa edesrä ammutuilta laukaulailra.
Samassa alkaa sivullani papattaa ja luodit pyyhkivär pit-
kin polkua. Tunnen kipua kasvoissani enkä näe mirään.
Nyt oli minun vuoroni,valahtåä ajatuksissani. Se on vain
toteamus, johon ei liiry mitään kauhistavaa. Papatus lak-
kaa, ja ihmeekseni tajuan vielä olevani elossa. Makaan
liikkumatta ja kuolleeksi tekeyryneenä arvaren ampujan
tähystävän tulensa tulosra. Jälleen pärähtää konetuliase,
mutta sen suihku suuntautuu toisaalle. Saan silmäni auki.

Jäiseen polkuun oslrnur räjährävä luoti on vain roiskautta-
nut sirpaleita kasvoihini suihkun samalla nykäistessä vä-
hän sieltä ja tdiLhå. Viereltäni hangesta lähtee soramies
Kaperi ryömimään taaksepäin. Karseemme yhryvär her-
keksi. "Minä haavoituin", kuulen Kaperin huutavan. Oi-
kea istumalihas on hänellä kuin lytryyn mennyr potkupal-
lo. Hanki pöllährelee n'ömijän ympärillä. Lumeen jää ve-

rinen vako, mutta mies pääsee suihkun rielrä suojaan.

Jonnekin on minunkin yritertävä. Paiskautuessani maa-
lran näin lähelläni edessäpäin pieneg näreen, jonka oksat
Iumi on painanut kuin suojaavaksi kodaksi. Muutaman
metrin nopea syöksy. Sukellan näreen juurelle ja koetan
l.reti painaa koko ketroni mahdollisimman syvälle lumeen.
Mitä nyt seuraa, sen olen aavistanut aivan oikein. Päätä
yhä syvemmällä painaen tunnen lLrotiryöpyn löyhyttävän
lunta niskaani. Samassa tunnen kuin ruoskan sivalluksen
takamuksissani. Jälleen osui, murra taisi mennä ihan pit-
kin pintaa vain.

Vastapuolella jårtdvdr rninut jo rauhaan. Ei tainnut käy-
dä pahemmin. Tästä ehkä näreen oksien lomasta saan na-
patuksi valppaan vastustajani. Samassa totean, että olen
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aseeton. Oikea käteni ei syöksyyn lähtiessäni ole totellut
saamaansa kziskyä. Rukkanen on silpoutunut ia kimmene-
ni veressä. Pirsrourunut kiväärini on polulla, tavoitta-
mattomissa.

Varovasti päätäni kohottaen alan katsella lähelläni ta-
pahruvaa. Komppaniallemme alistetun kk:n ampuja, so-

tamies Shinda harppoo varsinainen olallaan taakseni po-
lulle. Parkaisen: 'Tieltä pois! " Shinda hakee katseellaan,
misrä hänelle huudetaan. Katsoo hetken suoraan kohti mi-
nua, mlrtta ei huomaa. Hän käntää päänsä toisaalle ia sa-

massa näen, kuinka miehen silmdkulma repeää auki ia
hän lysähtää polulle. Hetken päästä huomaan lääkintä-
mies Saatsin kiirehtivän ahkiota vetäen polulle kaaru-

neen luo. Hätäinen huutoni: "Saatsil Tieltä pois! " saa

rniehen hypähtämään syrjään ja samassa pyyhkäisee suih-
ku jälleen pitkin polkua. Url.rea lääkintämies ei heitä asi-

ransa kesken. Hän on huomannut Shindan vielä olevan
elossa ja milrei lumen sisässä ryömien hän lähesryy uudel-
leen autettavalnsa vetäen hänet perässään pois tulen ulot-
tuvilta.

Hyrikkdl'ksemrne n1i1'ttää pysähryneen. Vasemrnalra

krrulen Pössin htrutavan: "Oikea siipi eteenpäin! " Meitä-
hän hrruto tirrkoittiur, mutta näen lähelläni enriä vain 1'h-
clen meikäläisen, alikersantti Reijosen. Huuclan hänelle
l.raavoitturnisestani ja käsken hänen viedä ilmoituksen, et-

tei eteenpäin päästii. Pysryssa juosten ryntää llikersanni
kol.rti suojaavaa tiheikkiiä. Oksar tärähtelevät iuoksevan
yrnpärillä, Inutta häneen ei ostt. Lähdin hyökkrivkseen
vailla iohtajaa olevan I joukkueen rnukana ja tissä on kuin
seinä edessä. Oikealla hyökkäiivän vänrikki Latrrian koh-
dalla asiat eiviit rttnnu ttlevan paretnmin. H1'ökkäyshLru-

ro on sielläkin vaiennut ia ioukkueellir tuntutl olevan
vastassaan rniltei tltrkoamaton tuli.

"Oikea siipi eteenpäinl ' ktrtrluu l'hä vaativana. Ei pääs-

tä, yritrin vastirta, rnurtl iiiineni hukkutr kranaattikeski-
r1,kseen, .iokir tuntutt iskevän iuuri sinne, rnistä äskeinen

huuro krrului. Äkkiä tninttt valtaa anklrir janon rtrnne ia
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vdsymys. Tdsrä on yritettävä pois niin kauan kuin vielä
kykenen. Ryntään polulle ja muutaman harppauken jäl-
keen osun entisille jälfilleni. Takanani rätisee, mutta n'lr-

nuun ei enää osu. Vierelläni syvässä lumessa räjähtävä
kranaattikin, jonka tuloa en edes kuule, säästää minut li-
sävammoilta. Vielä muutama metri. Tuossa on jo päin vi-
hollista tähysrävä kk.puolijoukkueenjohtaja, kersantti
Penttonen. Hänen luokseen jalsan, muna sitten menevät
jalar alta.

Haavoinuneiden suoiapaikassa on io useita komppani'
amme miehiä. Annan lähetilleni Heikki Pieviläiselle käs-

§n vietäväksi vänrikki Lautialle, enä hän ottaisi komp-
panian johtoonsa. Herken pdästä tuodaan Lautiaa io ah-

kiossa. Hän on saanut luodin viillon päähänsä. Åhkio-
mies kertoo Pieviläisen kaatuneen viestinvientimatkal-
laan. Kuolinsanomia tulee yksi toisensa iälkeen, mutra lii-
hetin kaatuminen kouraisee erikoisen kipeästi' Olenhan
aikanaan vihkinyt hänet ja kastanut kaksi hänen lastaan.

Mihin vetkaan iäinkän yhteisillä havuilla vietetf istii kah-

vituokioista ja rriiskälehetkistä. En siinä murheineni air-

vista, ertä j<>takin velastirni kenties rulee kuitatuksi, ktrn

kesällä l9J2 järjestän itselleni komennuken, kär'n Tstr-

meikan korvessa, etsin ia lopulta etsirtäväni lövdänkin
nukkurnasta Suistamon sankarihaudan mullassa.

Iltaan ehdittäessä kohdallunme hiukan hilienee. Tie
Kollaalle on auki. Sieltä ruodaan meille hiukan muonaa,

että paretntnin jaksaisirnme aarrluun. Yii haavoitttrneitir
räynnii olevassa celtassl on pitkä. Vänrikki Lautia rnakaa

vierellini. Hiin on heikossa kunnossa. Yritän santxt jon-

kun srnan EteLi-Amerikasra asti sotaan kiirehtineelle
upseeritoverilleni, jonka ttren ia ystävyyden olen tnonessir

eirtinvt kokea. Menevätkö sanani ;rerille, sitä en altrksi
tiedä, rnuttr sitten htt«rmaan raollaan olevista silrnistii
kiertvvän pari kirkasta kyyneltä.

Vaikka takana on io kohne trnetonta yötä, en saa nttktt-

ruksi. Makaan selälLini, polvet kotrkussar. Sääriäni ki\'t-
tC.ä sel känoi anaan kotnetai arnrne taistel ulähettial i trpseeri,



Kevät tekee Tsumeikassa haavoittuneesta
vänrikki Lautiasta terveen luutnantin

\'.ltsr.1n heavoirtunur alikersantti Miinalainen. Asennon
muutos lieventäisi kipua rakamuksessani, rnurta pienikin
Iiikahdukeni pusertaa voihkaisun alikersantin suusra.

Haavoirruneiden teltat ovar kunpareiden välisessä pai-
nrnteessa. Jos vihollinen joltakin tirholrir piirisee painrrn-
reen reunirlle, olernrne siinä kuin tarjottirnella. Tiintiin
risrä lauiavat konetuliaseet värssynsä, mtuta siitäkin eh-
roostir ia yiistii tulee senriiän aarurr jrr scrrr:rrrv:r p;iivii.
nualiskuun 1l:s.

Saapuessarnrne avoimena var.ielttra, tulen llla olevaa ah-

kiotietä onnellisesri Kollaalle on sotair eniiii tiihteenii 20
rninur.lttia. Rauhan hinta «rn raskasta kuultlvla Raja-Kar-
jrrlan pitiijistii kootuillc, kotiser.rruaan urheasti puolustri-
neillc Er.P ():n rniehille.

lhn-reellisirnpiinii kokce rrruhrir-t joukkoornme jostekin
Heinolrrn puolestr tävclennyksenii rLrllut sotalnies Niemi-
ncn. Hiin jiii kiiteen hrurvoittuneena tnakaatnaln irivirn
veniiliiisten eteen. Pienikin liikahclLrs olisi Inerkinnyt lisää
nikkeliii. Pin.reän tullen rf iin'rin pois, oli Niemincn rtrurtri-
nut. Yiillii ei hiinestii eniiii ollLrt rf iirnijiiksi. Seuriravlnrr
r.rilnruna hiin oli jo niin rncncttiir-n't tajtrn rilanteesril, ett:i
nor-rsi isturnaan, jolkrin heri s.ri ILr<din päähiinsii jrt trrtrltr-
rtri nurin. Kun Tsun-reikkaiur jririnvt kersantti Blir-rnikan
johtrur-ra joukkue viinreiscnii oli lrilrclössii trristelurt-trrrrstosrrr
n-rrrrrliskuun f .i:n.r ilre[-;iiviill;i. rrskarrutri kersurrri,r trsci-
.'lcn rrrisrelLrst:r f;rl:riu)t.rtte jiiiir-reiilen koht;rlo. Hiin otti
rnu k.r.rrrs.r mriutir nr.ur nt ichcn j,r trsklrlrrrurui viilitt-tlirstoon.

Jo liir n i use;ulrpir kirilruncir.r ia t,rri pik.rkir'.i.iriiikin. Ih-
meekseen huomrrsi Blinnikka, ettii toista vuoroklLrttir lu-
r1lessll nliil.rlnnur soriu.I.lies Nieminen oli nyt vielii ekrssir
vaikkr rajuttornirnil. Liiiikintiimies hälvtettiin hiir:i:in, je

hän alkoi sitoa Niemisen kiirtii. Sa-nralla tulivat plikallc
taistelurnaastoa trrrkrrsrlntlssrr olevat venäläiset. Heirliin
kapteenir.rsa prikalle kiiskcnt:i vcniiliiisren l:i;ikintiimics
rvhtvi sitornrarr Niernisen piiiitii. Kun se kiivi k,rlrrecnin
Inielesrii liiiur rrvurrort'rrrsri, hiin käski miehen s1'rjiiiin ja

ryhtyi itse sirornrrrn mcikiiliiistii. Tr.ronir hetkenii Nicnti-
nen ruli tajuihinsa. Oler-rkohar-r ttrllut trrivlrrscen, oli Nic-
nrisen ensirnnriiiuen ,rjltus, kun Blinnikka ja veniiliiiset
eiviit rrnptrncct toisiaan, varur krrikillrr oli kiviiriri kiltisti
seliiss.i.

Alku aina hankala
MEIKÄLÄINEN opettaja oli jourunut aloimamaan kansa-
kouh.rn pidon Irä-Karjalassa. Hänellä oli eclessään joukk«r
kirkassilnriiisiä lapsia, mLrrta ()perusviilineinii vain pala lii-
tua ja musta uunin kuve. Kun aasta on aloitettava, hiin
piirsi aLrringon.

- 
Mikii rämä oni'

- 
Piiivähinenl 

- 
Ei pääsry, "aahan".

Sitten ilmesryi uunin kupeeseen luron kuver.

- 
Mikä taimä onl'

- 
Masina! 

- 
Ei vieläkään "aahan".

Åuton vierelle ilmesryi sirren kappale iritair.

- 
Enräpä nyri'

Aicltra laaclit! 
- Jo löytyi alkrrrrn "aa".

Kun pommarit olivat liikkeellä
TALVISODAN aikana oli Kul.rmossa suomalaisten ilnra-
torjunta vlllan olernaton. Sen vuoksi kävi linjojen-rme 1l-
lä ,1oka piiivä, milloin sääsul.rteet vain sallivat, vihollisen
tiedtrstelr.rkoneita, hävittäjiä ja "rnirataisrelukoneira".

Usein seurailirnme myöskin asernistun'lrne, kr.rinka kaukir-
na horisontissa purjehti pornmareita. Alikersanrri Asi-
kaiseu tir;rana oli aina, kun pommikoneirlen jylinä alkoi
kuulu,r, senoa kainuulaisittlin:

- 
Sicltä ne tulla juilovaa, siellä ne mennii veivov.rrr.

Kun aisa murtui
UUNITSÅN taisteltrjen jilkeen .joudr.rirnme jälleen etenc-
miiiir-r KarhLuniien suuntaan kun eräässä korkerrssir m.ies-
sii jostakin s1'1'stii murtr.ri t1,kin eruvaunun verr>aisa. Ky,l-
liihiin sellaiseen oli rotuttu ja helppoahan se oli kor;irta-
kin. Siiher.r il'rrnettelen.räiin tilrnnerra eksyi myiis nrrori
viinrikki, joka jurrri k«rultrsr:r päiistyiiän hritriili kaikkcin
eniren. Jern.rLrihin n.rer.ri henki ja Ire kliiinrviv:ir viinrikin
1'ruoleen. ertä n-ritäs nvt tehcliiiin. Vesriurs oli I'ksitotinen:

- 
Krrrrlrrsteltrpöytiik irjei

VALIRÅUFIAN rrikana «rli joukliue Rcrvsnierucn ja Ke-
nriiiirven viiliIlii prleanressrr k«rmennukselta yksikkiitirrsii
Hanhikoskellc. Nostonrics Seerio krrlki junrrssir ,j.r kcrjiisi
sivi ileiItii nhrre m urt.tisten epiiselviisti :

- 
Olisittek«r niin vsrii'r'rillinen jrr rnrrisitre pari rnark-

kaa, kun sen verriln rrupuu ttrpakka-askin hir.rnasta' 
-Kävi kLrirenkin niir.r. errii nrisrr»niehemme erehtl i pyltii-

miiiin jo roisen kerran eräiiltii siviilimieheltii j.r srrrnorn

Penlstcln.
Siviili: 

- 
Sehiin oli iisken krrhta rnarkkrra

rrrrnoin rei.lle kolnre rnirrkklal
Srrario: 

- Juu, nLlttir tiiii unkin jo toinen

rtuki .ja rrrinii

isk i:
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NAAPURIN
MIESTA
EI JATETTY...
ESKO ARPONEN

OLI Talviso.irrr.r hiintärii iiunu 29.1. JR i(r:n (r. kornpl..rpix
oli ryhrnitq'nvt suojrl;rvan rinreen t.rlkse ornalle k.risrel-

leen. Tehtäviinii oli ktrkisrli.l Uornitrln rien vilrressrr Lrlrrro-
kan koillispuolelll olevrr ns. Siiran morti. joka oli slnrr'-
nyt sodirn nlkr.rvaiheissa. Joukkueet olivLrt jiirjestiineer
voimansr valrniusiserniin hyökkiiysrri valrren. Kiiskt't oli.jt>
annettu, rupakoiriin ja oclotelriin liikkeelle lähtöii.

Vihollinen oli linnoittautunLlt sLnlreen karrilalairksoon,
johon se oli kasautunut. "Sven Tuuvaksi" nirnitettl'sota-
rnies Aatto Kortelainen, ainir väsymiiriin veikko, riihl,steli
rir-rnettii rlas lalkson pohjLrlle, jossir Inuutarnlrn saclrrn Iner-
ri n päiissä sopprrkei tt iii otlort i l.rii n.rnrentii j äiinsii.

- 
Liikkeellel 

- 
Mietteet seivar jiiiidii.

Mennii hvssytelriin sLrksillrr hiljrrlleen paljaaksi hakirttr.ra
rinnettii rrlas risr-rkon seasse. Oli hiljlistrr. Hiimiirii runtLri
ult kaavirltr. Palionkohrrn niirii siellii liencc.' Hvr'.it n.ir rrii -

viit olevan buokkerit ja korstrt.

Jo alkoi nriky,ä juoksevia hahmoja. jotke kiiruhri\.1r rse-
miinsrr. Pian repesi taistelu valloilleen. Jokl kiven j.r

kirnnon kolokin tuntui olevirn tiiynnii putkia, jotka olivrrr
sr.lunnattu ini.r rinteelle.

- 
Tuo konekiviiriri on sir.rtrva hiljaiseksi tai se tekee

palua jiilkeii, tr.rutni Arrtto, kohortautr.ri seisaalleen ja alkoi
suolirta pesiikertä.

- 
Aatto, iilii rnene, tirfiltrlt itsesil kutrlui takair. 

- 
Arrt-

«r vilkaisi olkansa vli eikii vointrt olla hvmvilerniittä. Vii-
hiin taen-rpana oli sotarnies Eino Kallinen, joka oli niy'iis
noussut inn<>issrran seisornlr]n ja piiristeli ernmrllrran pit-
kiii sarjt>ja Aaton 1'li ja sivLritse. Klveruksct virnistiviit ja
jltk«rivat arnmuntrlansa, sillii hvrikkiil's tuntr.ri juutttrneen
kiinni. Takaa kuuluvir tupsahclus ya pikakiväiirin vlikcne-
rninen srlivrrt Aaton kiizintiir:iäiin priätiiiin. Hrin hr.rotnasi

Kallisen rnrrkairvan kasvoillaan ja näki 1'rienen veripurosen
v,rluvrrn hiinen tukkrrns,r rejesra.

- 
Liilikintiin-riel-ret hoil 

- 
Aatto ei sairnur virsti.rusti.l.

N1,t ktrn "naapuri oli srranut vliotteen, oli haavoirruneir.r
paljon jLr liiäkintiirniehillä tiiitii sen mukaisesti. Hiin hr'-
pähti yliis, tarttui Kallista kainaloihin )a Lihri rrrrhrtrr-
nrairn hiinrii rinnertä r'liis. Matkdla tavattiin rnviis väsr'-

r-ri't liiäkintrin-ries. jonkrr kanssa harrvoittunur vietiin sut-r-

I lrirn.
Sernan tien Aatto oli jo menossrr takaisin rinteen "hul-

h-rnrnvllvyn , sillii hur>li toisren kohtirlosta pakomi liik-
keelle. Hiin ei ehtinyt ktritenkran pitkälle, ktrn tuli ;rc-
riiäntyrniskiisky. Soppa ei ollutkaan vielii il'rrn kystii, vri-
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liihti Aa«rn tnielccrt, ktrrl hiin Pirlrrsi roisren lllukrlrl:1 11i.lr-

jun suojlan. Mieher Prrinttivrlr viisvneinii 1l'lrlirlli'In, Intrrta

Aaron toitnelias rnieli ei iultilnut r;ltrh11il. Oli liihdertiivii
kltsolnaan lniten toisten oli kiivnvr.

Tupllip" oli kin'oitrantrt kielet jr kertailtiin tirpahtu-
nurta. Aatto ktu.rli ohin-rennen toisen ptroli joukkueen

rniestcrt keskustelun.

- 
p"11'1nsnl(in oli jii;invt. Oli srranut kttttlln kattlaansa'

Ei se er.riiii hengissii ole. Meni h1'vii rniesl

- 
Nlitri. Pckkrrko.' 

- 
N)'t oli Aatto taas tarrrroa rril'n-

nii. Parrasen Pekka oli hänen lähinairpttrertiun ja saman-

ikiiisinii he olivrt ollcet l.r1'viit ysriiq'kser, tiivtlentiien
toisirurn. Åatto oli ktrin elohoper, l)ekka raas vakirrr iir jiiy-

hii.
-- NIille krtl'rtrir hän jäii

- 
Ju1;nns lnuLltlunrln k1'tnrnenen nlerrin piiiihiin van-
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jojen kk-pesiikkeestii. Tr.rrhrrrrn kvsvt. Kuollut hiin ou.

- 
No, pois l-ränet on sailrrlvil. Ei nrrrrpurrn miesrii sinnc

jiitetäl

- 
Hullu. et selviä milliiiin ruosrir rinreestii eliiviinii.

Nliithän tuon iisken n.riten kävi.
Turhaan toiser esteliviit. Artroa ei pidättiinvt mikiiiin.

Srraturran tietää tarkalleen paikan, johon Pekka oli jiiiinyt,
hän liihti ri,i)rnirnäiin rinreen i'li raahaten suksirr periis-
siiän.

Matkalla Aatto kaivoi lurneen rnutkittelevaa kä1,täviiii,
helpottaakseen paluutaan. Varovlsri kirtsellen ristrkon kr-
mitse l-rän huorntrsr viihiin irlernpana jonkun utakaarnas-
sa. C)lisikohan tuo Pekka., Mutta sehän or.r ylempänri
kuin.oli puhe. Ryörniminen jatkui hitaasti. Lähelle piiiis
q'ri Aarto ttrnsi Pekan, joka karsoi tuskaisena takaisin jr
sai vaivalloisesti kuiskatrr.rir :
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- 
Ålii ttrle, minrrsrrr ei ole liitrri jriksi eniiiil Pelrrsrrr irsesi

ja vie terveisiiil
Pekka oli rrrahi.r.Llrunur parikylnlnenrii metriä, rnuta uh-

kaavaan k«rnekiviiiiriin jonkrr suihku hiinet oli karrranur,
ei ollut silti kLrin i0-60 rletriii.

- 
Et sir.rii riinne jiiäl Yhclessii n.renniiiin, air.rrrkin niin

pitkiille kuin piiiisriiiin.
Enen-rpiiii puhelernertir Åltto kaivirurui Pekan vierecn,

kiiiinsi hiir.ret kvljelleen ja huomrrsi l.ränen kar-rlassaan val-
koisen sireen. Joku oli ohijtrosressaun se sitarissur. Asera-
kin selkiirr.rvskin niiyrti <tlevan punaisena. Ltr«tti oli rr-rn-
keutunut krulasra ja rullut kl.lkiluiclen viilisrii selkriran-
grir-r vierestii ulos. Airtostakin alkoi tilanne rr.rnrl-lrr roivor-
tomalra, rnr.rtta hän kaivoi kLritenkin tlskussaan olevrrr
kaksi ensiapusirlettii esillc ja asetti ne haavoihin.

- 
Mr.ristrt kai. rnihin voirnrne kaikki turvata härlän
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Siiran moti n sivustamaastoa
Uomaan-Lemetin tien varrella

tullen.' ky,siiisi Aarto välillä, sillii tutut kasvor olivat ttrr-
vonneet jrr niin rnuuttuneet, errri hrin pelkrisi lähd<jn ole-
vrrn lähellii. Pekka nyiikkäsi ja kostutti kuivuneirrr, vcri-
siii htrulirurn kielcllii. Kiitollisuus riiyrri l.ränen rnielensii.

Pekka niil'tti nvt kLrircnkir.r virkeiirnrnältä, joten Aarto
svryrri l)angen suojassa tuprrkrrn ja rvrkkrisi sen Pekan suir-
l.rtrn, joka loksahti auki. Kurkusril, sireen alta pulplhreli
savtrpilviii. Henkitorvi oli siis lioirrunut. Nyt tuli kiire.

Alrto sitaisi suksensrr lhteen nuoralla. Varovasti päi-
tiiiin nostrunatrir hiin pviiräytti toverinsa vatsalleen suksil-
le, asettui itsekin mahalleen, jalar rnenosuuntaan ia alkoi
kiskoa. Vrihiin, noin l(}-20 metriä kerrallaan liikahti
kuorrnir, rnurta vihollisen l)uonr2rrunatta p:iästiin rinrcen
puoliviiliir.r.

Silkrin tuli punatiihrisiii hävittäjiä. Ne huornasivat lii-
kettri jl rjoivat Inuutarnia kertoja ylitse. Joka kerran kuu-
lui ritiniiä, kun konekiväiirin suihkut pyyhkivät rikki
hangen pinrrrrr. ()nr.reksi ne mcniviit taas ()hi. Hävittiijiit
kirtosivirr ja hilpotLrksestrr hrrokiristen Aatto mpesi jatka-
llliriln rtsklrstt trrakklrirnsn.

Väsynrt's rrlkoi vaiv:rtrr, rt-tr.rttl Arrrro ei hellittänyt. Ruk-
kruet oli jo jiitettiivri, r'nur.rtcn civiit käclet jaksaisi enä:i
puristrrir suksen kiirkiri. Kiire olisi, mutta pari tuntiir kului
Inatkan tekrxrn. Lopr.rlra oltiin rr.rrvassa, Aarto pyyhki hi-
kcii, n'rutta vielii ci «rllut lcvor.r irika. Pekka nä1,rri huo-
nomlni.rltr taas. Ei tlinr-rr.rr irina olla tajr-rissaankaan. Apua
«rli saatrrvl, nruttl läiikintiirniehet olivrt toisaalla ja ornat
It-tiehet jo lrsernissa. San-ta-ssa Altto oli taas menossa. Hän
Ilruisri puoler.r kilornetrin priiässii olevan konekiväliriryh-
n.riin, jonka ahkion hiin nvt kiivi lrrinaarnassa.

Lopen uu1rur.reena hiin nosri Pekan ahki<xrn ja veti trli-
net ticlle puolentoistrl kilornetrin päähän, jrxsa oli hevos-
pirssi. Siellii rovenrks.'t purisrivirr toistensa kättä. Katseet

lrrrlrrrivrrr, sirnojx ei t.rrvitttr.
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Tier olivat eronneet. Art«r palasi etulinjaan. Epätietoi-
suus roiscn kohtalostrr pirinoi rniestii, tnufta pian tuli siir-
to jrr uusia tehtäviä.

Kolmcrr piiiviiii nrvi>henttrtin Aaton joukkue joutui srrrrr-

roksiin. Takarrpiiin hiin srri kiviiririn lLrulin hartioihinsrr.
Sc p1 5;il1s, i kuitenkin je jiii sisiille. Lun.rivrrlli. joka oli jiii
ncn jrr hiekk;rinen, pel;rsti mielten. Se oli hidirstanut luo-
din kulkua. Ånkerruri iaisrellen joLrkkLre päiisi irtrutLr-
n'rran. nlurti.l jourui o.lottelel.t'ta.rn pinleiir-r tuloir suuren
stron laidirssa. Åaton selkä oli ollut tLtrt;nir. Inutta n)'t ltl-
rnessa nlilatessa päivän rnittri,ln tusk;r vlrri. Kr-rn l«rpultil
piiästiin liikkeelle, eivär käder jaks,rneerk,ran notrsta. Oli
hiihclettävii siruvoitta. Alun toistakrtnmenrii kilornetriii
kesti tLskier-r taival. Hunrnasta purren ir valittituilttlr, saa-

pui rnies hiljaisernpana kuin tavallista JSp:lle. Sieltii al-
koi rnirrka sairaaloihin, kunnes se päätn'i viikkoien kulut-
tua Varkauteen Sotasrririrala -i7:ään.

Rauhrr oli tulltrt viilillir jrr Artto oli toipuru.rssrr. Hiirr
t'rirti nousra vu«-lteelllrrn istuttrrren. SiLnissii surueni je
hr.u>nc ttrntui pviirivän. Inurtrr vlös oli piiristiivii. Oli nihtii-
vii, pit:iiikii jalat. Mies r;rrrrrri s.in-{r'rr r icressii olevrru
ovcn piclecn .jrr hivuttrruttti seisolt'tl:tn. Kr.rn l-rtrrtne oli lrr-

krrnnur kcinurnirst,r, hiin kurkisti IlarlptIril)r.()neeseett.
Tieclä vaikkr rutrrrjrr niikisil Ei, tuo ei voi olla tottal Mr.rt-

trr jos tLro ei ole Peken pirki tukka, niin ei rnikäiin. Ric-
n-tu rrntoi voin-ria. Ei Inuisru kipeii selkä eikii lruimrurvrr

fiiii mieleen. Vielii rnuutart-ta rukel iil toverLrksct kohtasi-
v;rr. Ilon kvvnel pvrki esiin. Tiiiilliihiin siniikinl

Vier;rilije väsvi nopeasti ja rrtal-rrrutui orttrrlle vttorecl-
Ieen. Kirjoinrsvehkeet esille. Kotiin t.rli sairtirvrr srua Pe-

kastr. Kvnii l.rerval.rti kun.rrninkin kol.rtir kiitlestii. Viisyni't
rnies ntrkahti, rnrrtta kasvoilla karehti t1'vtyviiinen, viihiin
ilkiktrrinen hymy, kuin onnistuneen kepposcn jrilkeen. Et-
rii Pekkakin selvisi!



TolmlntaaKämärän

URPO V. ERONEN

HURISTIMME autoillir Heir.r.joen rietii Ravikenkarrn len-
tokentän ohi ja jarkoirr-rrr.re hiil.rtiien eclelleen Rautalanr-
rren rnaast(xrn, j«rhon p1'sähclyimme oclortarnaan ku«rr-
milstoa sirrrdaksernrne tcltat ia lnr.lonrla. Aarr-ruyöllii kuor-
tnasto saapuikin ja teltat pl,stytettiir.r viiliaikaisesti jonkin
osaston korsr.nlueelle sekä «rrkuttiin scn jiilkeen havuillrr
liihtr)vahniina.

Aamrrlla vihollishiivittiijiit tekiviit syi)ks1,jiiän la pyyhki
viit konckiv iiiireilliiiin u.tairntietii n.rilloi n vrri n niikivrit ajo-
neuvoja liikkecllii. Tämän vuoksi tunrui vihcliiiiscltii kri-
koilllr teltrrssrt rrivrtn rien vieress.i.

Kotnpp ani an priiil likirt kok«x»rtu i vat J iiiikii r ipatal j r x rnrr

2:n esikr.rntaan ja srivrrt kiiskynsä. Scn jiilkccn lurrtrr,rnrri
Vcrlxr sekrsti meillc joukkuccnjohrajillc tilrrnteen. NILrsrrr-

.hrrunen tnarlsto oli vihollisen hrrllussa je lrrmmen it.i1.11,,-

litse kulkevaa tietii rnf iitcn oli }-iurssari«rsirstoja v1iin nr r

rrina Kiintiiriin rrsentalle sairkka. Pcliittiin, ertii ne sieltii

lriiiisisiviit lcvitti\'ti,rniiiin rint.rrttrn suLrnr:risi;r reitii pitkin
1;r rriheuttaisivat sclustr-rssa tuhol. Suorne n Valk«rincn
K.i;rrti, Viipurir.r Rl,kn.rcr.rtti ja Savon Jiiiikiirirl'krnentti
olivat jo yritriincct sLrlkea Mustirlrunrneu jrr l)icn-Pcr<>jrrr-r
r'.iliscn irukean siinii kuitcnklrrn onnisruu-ratta. Ncliscn-

kvmnrentii hyiikkiiisverrnrr;r oli rnurriulrunr-rt aukosta liipi
juuri kun Su«rr.nen Valkoir-ren Kaarti oli sitii sulkcmmsl.
N1't rne oliurme rtrlleet nlaptrriclivisi«xrnasra hiiriiiin ja
Itturttterrn;r olisi lrl iik:irr.iv.i.

Oclrtellessrrn-une lnusriul kehvin kiehtrn-rista sc.lailin
luuiltalltrln piiiviin vrrnh:lrr lchtcii ja huontrrsir-r niuteni vrr-

lratttlcnristit-t slanciclen joukossa. Tiihiin mennessri ci nii-
tri ollut nt«rntakran jaertu ja ihmertclin, nrisrii hyviisrii sc
oli Ir-rinullc mf iinnctrl , k«rskr en ollut mitiiiin urrtryi)rii teh-
nyt. Siinii kahvia jurxlessrrmu.re piiiitin huon.rcnna tlistcl-
la niir.r, että kunniamerkki rulisi totlclla anseitLrksi. Iln ol-
Itrt joukkuccssrr r.r-rainir-rr.rut tliriiiin trrler.,rura tclrtiiviistii,
vair-r rrlikcrsrurtti Trrhrrrincn oli siitii tieroinen i:r r()isrcn
nukkucssrr srrnoin hiinclic.

Jos minrrllc jorakin srrrtLru. niir-r jatka sirtcn jotrkkrr-
ccll,L.

- 
Keskrisrclruiunrne viclii herkiscn i,hrlvimrlrc roisrelr

ktulrs,rukscrr-t.
Årrn-rtrn v rrJ jcrtLrlr hi i h.l irnnte ercen. K«rn-rppirnilr oclott i -

vrrt Ilt.rilst()utuneinrr priiillikiiitiiiin |:rlrraviksi nt;ritsr()nric-
tlustclLrstl. Nleirii oli kr>krxrnrunur sLlruron porukka .jouk-
kueenjohrajia krirnrrattien rckcn'räiin kuusiryrcikkriir.r.

Mustalammella
2l-22.2.1940

Kämärän
Mustalammella
taisteltiin
21-22.2.1940
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Oli 2. K:n "sorapäällikör" Pitkosen Suke, Nordlundin
Masa, Sairasen Olli ja Hohnan Antti, KKK:n Rönkkö ja
Vesanro, Krh.K:n Kiviluoro sekä me, l.K:n fiskaalit.
Polttelirnrne North Statea eikä juuri tullut rnieleen, että se

voisi olla viirneinen savr.rke, sellainenhan se olisi voinut
olla jo ajat sirren. Naureskeltiin vain ja lupailtiin itse ku-
kin ajaa joukkueillarrune viholliset hornan tuurtiin yrns.
paikkoihin.

Tulivat sitten iprnrnat herrat tiedustelusta.

- Kukas toi vanha kapu oni kysyin Sukelta.

- Eks' sää Häkkisen Topia tunnei
.i.K:n päällikköhän se oli, naarna oli vain niin pirkän

räysparran ja kypärän peirossa, erren heti runtenut. Kap-
teeni Häkkinen oli saantrt tehtäväkseen johtaa paraljoo-
nan hyökkäystä.

Siirryttiin lähesryrnisryhrnirylseen, edettiin Pien-Pero-
j<xn varteen, iossa Suornen Valkoisella Kaartilla oli var-
rnisrus ja ryhmiryrriin jutrri hyökkäysvalmiusaserniin,
kun takaa tuli surullinen viesti. Krrnaami oli r»unur arn-
rnuskuonnaan jir Krlr.K:n päiillikkii, lrrtrtnanrti Pokki-
nen oli haavoittunut vaike:rsti.

Pataljoonarnrne tel-rtäviinä oli otraa lrleneteryt i§elnat

takaisin ia sulkea Musralatntnen-Pien-Peroioen välinen

tie siten, ettii 2.K hyökkäisi vasernmalla, rr'ön'riiisi vihol-

Iisasernan ia miehitiäisi sen Pien-Peroioesta rnaenrien l1-

hettl'ville saakka. l.K hyökkäisi oikealla fa suvutruaan

tielle jatkaisi rintarnasutrnnassl rniehiaääkseen asetnat

rnaantien ja Musralarnmen välillä. .l.K:n tuli edetä l.K:n
takana ja vartnistaa selusta sitä rnukaa kuin hyökkäys edis-

tyisi. Tällii tavoin se sulkisi jo läpipäässeiltä panssariosas'

toilta paluurien.

Kämärän aseman seutua

Hyökkäyslähröhe*i koitti. Metsän reunasta sujahti har-
va ketju aukealle, liukui suksillaan loivaa rinnettä alas ja

kapean Perojoen yli harvaan rnännikkiön. Kummulta ka-
jahtivat vihollisen vartiomiesten hälyryslaukaukset, mut-

ta 2.K pärisi asernien päähän ja aloitti v1'öry«ärnisen. Las-

kirnrne kurnrnulta notkoon, ohi korsuiksi aiottujen rnont-

tujen ja nousitnrne vastarinnettä ylös. Venäläisten kone-
kiväärit avasivat tulen ja Paassilta haavoitrui ensimmäi-
senä. Hetkeksi pysähryi hyökkäyl'semme kurnrnun laelle.
Alhaalla notkossa kulki tie, iota pitkin oli autokolonna
parhaillaan menossa Kärnärälle päin. Piiskasimme kolon-
naa pikakivääreillä ja konepisrooleilla niin, että venäläi-

set \ppivät autoista ulos ja iättivät kolonnan oman on'
nensa noiaan.

Notko oL syvä, kurnpu sen toisella puolella vihollisen

vahvasti rniehittänrii ja sielrä tr'rli kuulaa kuin satamalla'

Suoraan tien yli ei ollut yrittärnistäkään. Odotirnrne kun-
nes konekiviiiirit saadin aserniin ja sitten laskimrne hur-
jaa vauhtia rinnettä alas ja yli tien. Kun vauhti hiljeni,
ireittäyclyirnrne lurneen ja avasirnrne tulen. Heri perissärn-

rne lasketreli toinen kk.ryhrnä ahkioineen alas rinnettä'

Osoitin konekiväärille paikan tien vierestä. Siitä se pääsi

anrprunaln neloskurnpua sarnirlla, kun itse loukkueeni
kanssa rviirr-rin kohti kolrnostl. Ankarassil tulesse etenirn-

rne lvhvir,i sviiksvjii tehden. Sahninen ia Torninoia Paa'
volan pikakii'äiirin'hrnCstä kaatuivrrt- N1't aloirnrne kier-
rCi oikealra, it»te norkoa pirkin pädsirnrne kolmoskurn-

rnun makse ia lopulta vlös kurrunun päälle. Teräväisen

pikakivääri4'hmäsrä haavoittuivar vielä Lämsä ja Rauta-

inies, rnutta Inolemmat konekiväärit onnistuin saalnaan

kolmoskurnmulle. Pian niistä kuitenkin toinen vaikeni,

siitä oli jo kaatunur kohne arnpujaa'

SÄ-hrt t
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Kämärän-Su urperon
tienhaara

Kesken kaiken ilmesryivät tankit eteerrune. Oli h1'vä,

ertii tuo siunattu kolonna tukki tien, mr-llrten ei rnikärin
olisi estiinyt niiclen piiiisf ii selkiipuolellemn're, n1'tkir.r niistii
pirri nor.rsi rinteen puoliviiliir.r. Ne olivar pirullisessa pai-

kassa, kasapanosta ei sinne saakka .iaksanut heittää eikä
lälrernn-räs ollur yrittärnistii. Viruni,rt pysähryivät ja avasivat
q'keillään tulen. Kuntna lehahdus tuntui kasvoilla kun
amrnus katkaisi lähellä olleen puun ja takanatntne putoili-
vat rnäntyjen latvat rnaahan. Arokin sai luodin rintaansl
ja komentoryhrnä koemi ahkioilla saada haavoittuneita tal-
emrnas turvailn.

Hyrikkäystä oli enää rnal.rdoton jatkaa, r1'hdyin järjestä-
rnään rniehiäni kurnrr-rulle puolusrukseen. Vaserrunalla,
rninun ja 2.K:n viiiissä oli Holmströrn jotrkkueineen, oi-
kealla taas oli Hakanen pääss1't rninun tasalleni, taka-
narnne oli .l.K:n vannistusketju.

Vihollinen pysytteli sitke:isti asernissaan. Olin juLrri toi-
sen konekiväärin luona, kun iuurnantti Verho tuli tark-
kailernaan tilannetta joukkueeni kohdalla. Ryömirnrne
yhdessii erään kiven taakse täl.rysrärniiän.

- 
Nyr osuil sanoin.

' 
- 

Niinpä näkyy! vastasi Verl.ro katsellen repeyry-
nyttä kypärääni. Korvani hurnisivat ya selkääni 

-särki.

Durn-durn luoti oli räjähtänyt kypärän reunassa ja sirur
ry<inryneet selkiiiini. Tunttri kuin olisi ollut raskas paino
oikean lavan päälh. Luurnanrti Verho rnäärdsi ryhmäksi
supistuneen .foukkueeni johtajaksi Korttisen ja rninä läh-
din kohti joukkosidontapaikkaa.

Kolmannen joukkueen Rossi oli rnyös sinne menossa ja

,vhdessä jarkoirnrne l.ridasra hiihroarnrne. Vihollisen kra-
naatinheirinruli näytti suuntauruvan siihen rnersänreu-
naan, josta hyökkäyksernrne alkoi, kiersirnrne sen ja hiih-

dirtlne edelleer.r rnaantielle. Sitä rnf iiten fatkui rnatkarn-
rne l.revosella joukkosiclontapaikkaan, jossa haavarnrne
sidottiin uuclelleen ja siirryimrr-re SAs:iin kuijetr.rsta odot-
tarnaxn. Siellä oli paljon haavoittuneita arttoa odottele-
rnassa. Aro rnakasi paareillaan liikkr.unattorr-rana ir parri-
potilaita oli korsu täynnii.

Vihcloir.r tuli auto ja vei Ineiclär kenttäsairaalaan, jossa

tals vail.rclettiin siteet .fa jLrotiin tsaikat. Tärnän jälkeen
nousirnrne linjuriin ja ajoirnrne Rauhaan saakka. Olin io
roista kertaa Sotasairaala .ij:ssa.

Sairaalassa tapasin tarkka-anpujani Sotkasiiran Pää
kääreissä. Hän oli haavoittunut heti jälkeeni. Korttinen
ruli rny,is kohta perässäni, l.rän oli jiiänyt kranaatin katkai-
sernan puun alle.

Ylimääräisiä vankeja
SYKSYLLÄ 19,i1 erenemisvaiheen aikana lähetet-
tiin muuanna aamuna )(r miestä käsittävä vanki-
joukko erään korpraalin saatramana divisioonan
esikuntaan. Perille pääsryä l'ravaittiin vankeja ole-
van kaksi enelrnän. Tutkimuksissa selvisi, että
ndmä ylimääräiset olivat olleet piiloutuneina tien
varteen ja nähdessään kolonnan marssivan olivat
kaikessa rauhassa asettuneet jonon etupäähän yhtei-
seen iloon takana astelevan vartiian mitään huo-
maamatta.
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''9..1.-i0 Vuosalmellir ki1 ntoi II/JR6l
raskairnrnan tailkan 

- 
vihollisen irset-

raessa sitä vastaan päir':in mitr'aan di-
visioonirn , toteaa B. G. Geiier kirjssaan "Talvi-

sodan Taipale".
Murskaavan ylivoirnaisen vihollisen hviikkävstä oli rat-

kaisevasti rnukana torjutnassa tärnä kehnosti varustettrt,
suormn Taipaleen etulinjoilta siirretn' ja rasittavan tnars-

sin uuvtrttatna reserviläispataljoonarnme. Setrraavassa kä-
sitrelen (r. kornppaniaa, jota kotipaikkojen rnukern voisi
nimittää 1.1 kunnan kornppaniaksi.

Ylirnalkaisesti trrvosteltaessa jonkun yksikiin toiruintaa
huomioiclaan harvoin sen toimintaedellyrykset. Parernpio-
saisten henkil<istii oli vain rntlrltarnasta kunnasra jit irinl-
kin avainasernat «rlivar tiil'teq't scllaisilla 

- 
usein ker-

tirusharjoituksissa käy'neillii 
- 

joiden k1'v1't ja orniniri-
slnrdet olivlt tieclossa. Närnii pertrsedelll'q'kset lrtrtrtttti-

IUJR 61:n taistelut
Vuosalmella 9-1 3 31940.
Taempana oleva katkovirva
kuvaa tilannetta
laisteluien päättyessä
13.3.1940

Vuosalmi. Taustalla
Ayräpään kirkko
ja vasemmalla
Vasikkasaaren kärki

Erään
komppanian

,t
,{

kohtalonpäivä
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vat, niinkuin useilra muiltakin Talvisodassa, pataljoo-
narnme yksiköiltä. Sotilasvarusreet olivat meillä "poslii-
nidivisioona" 21:een kuuluneilla "Posliinipojilla" erir-
täin puutteelliset, useassa tapauksessa melkeinpä olemar-
tomat. Eriäviä ikäluokkia ja monia aselajejakin oli aivan
improvisoimalla kerätry yhteen. Valraosa oli vanhempiin
ikäluokkiin kuuluvia, joiden sijoitraminen vanhenrunei-
den ja puutteellisten kanrakorrtien perusteella oli kuin
arpapeliä.

Miren epiihomogeeninen esim. 6./JR 61 oli selviää sii-
tä, että sen henkilöstö oli kotoisin 53 kunnasta, kauppa-
lasta tai kaupungisra. Ikäluokkia olivat 190O-1916
(+-20 rn. ikäluokkaa kohti), 1890 ja 1897. Keski-ikä oli
)2-31v. ja vanhin oli .19 v. täymänyr. Mukana oli lisäksi
kaksi reserviupseeria, rkå 13 ja 50 vuotta.

Näiden suppeiden tilastoiden voitaneen karsoa kuvaa-
van m1'öskin läpileikkauksena koko paraijoonaa, II/JR
61 (Jääk.kapreeni H. E. Holopainen), jonka miehet l1'h1'-
essä ajassa pvsn'ivät sulaurumaan vhreen ja jonka yksikör
kaikesta huolimatta suoriuruivat rehrävisrään monen pa-
rempiosaisen :2.paan.

6.K:n olrua ensin parrio- ja varmisrusrehrävissä Laato-
kan Lohijoen suunnalla ya Ylöjärvellä se siirremiin Su-
vannon rantaviivan Volossulan ja Paroniemen välisiin
tukikohtiin. Näistä se toistuvasri jourui luovurtamaan osi-
aan Taipaleen Kirvesmrien kovia kokeneisiin rukikoh-
tiin. Siellä se kaikkialla oli naurtinur onnertaren suosios-
ta, kunnes Vuosahnella sillekin soivat kohralon kellot.

Kohtalokas maal iskuun yhdeksäs

Pataljoonan pädosa saapui Vuosalmelle yöllä 819.3.40.
Osaksi kuljetus tapahtui autoilla sinne Taipaleen lohkolta,
mutta suuri osa matkasta suoritetriin jalan. Kiireträ oli pi-
dettävä Vuosalmella kehitryneen kriitillisen rilanteen ta-
kia ja mukana olleet tulevat aina muisrelemaan rärä
marssia kuin painajaisunta.

Vihollinen oli illan pimeressä saanut osumia §mmen-
kuntaan rakennukseen, joten lukuisar rulipalot valaisivat
aukeahkoa Vuokseen viettävää maasroa ja sille rarroutui
tilaisuus suoralla suunrauksella tulittaa saapuvaa pataljoo-
naa. 6.K, kuten myöskin paraljoonan 5.K, määrämiin
asemiin va$apeåtä Vasikkasaarta. Osa sen 4.K:sta oli jo
edellisenä päivänä siirtynyt ahtaaseen sillanpääasemaan
yli Vuoksen johtavan lossin seuruville.

(Paiai 2l.D:n II/JR 61 oli Vuosalmen suunnalla
6-l3 .3 .4O eri vaiheissa rykmenrtiimme alisretruina
llJR62 (kapt. V. V. Larko) ja III/JR 63 (m^j. K. E. Ru-
da), joiden yhteinen raisteluvahvuus oli 1668 miestä. Li-
säksi oli divisioonaan liitetryinä osia JR23:srä,llll[P. 24
ja Kev.os. 8.

Maasto oli puolustajalle avoin, mahdollisimman epäe-
dullinen ja kenrälinnoitukset olivar olemattomat; ainoa-
na suojana olivat kranaatrikuopat.

Varhain aamulla 9.3. voimakkaan rykisrörulen rukema
hyökkäys osaksi Vasikkasaareo kautta mantereelle. torjut-
tiin, samoin kuin puolenpäivän jälkeen rykmentillä suo-
rircttu hyökkäys äsken toriurun ohitse. Päivän kallistues-
sa jo iltaan lähti vielä kolmas sarnanvahvuinen hyökkäys
liikkeelle. Sekin torjuttiin. Sivustatukea puolustajille an-
toivat myöskin sillanpäasemassa olevat konekiväärit.
Tykistöruki rajoittui muutamaan äärimmäisen niukoin
ammusmäärin, mufta tehokkaasti toimivaan patteriin.

Sitkeästi asemia pitäen 
- rulimyrs§stä huolimatta -muodostuivat tappiomme järkynävän raskaiksi. 

- 
Tässä

kaatuivat lyhyin väliajoin kaikkien kunnioittamat res.
luutnantit, veljekset Ny känen. (6.K).

Vanhempi veljeksistä Y r j ö, äsken 50 v. täyttänyt voi-
mistelunopetteja j a tunnettu urheilujohtaja, sekä 43 -vrto-
tias Hermanni, entinen maaottelupainlja, joka 12

vuotta oli asunur Kanadassa, mutta koiravaljakoin, lentä-
en ja laivalla oli rientänyt isänmaataan puolustamaan. 

-Yrjöä eli "Jyrää" kuvasti suuri vastuuntunto ja hänen isäl-
linen huolcnpitonsa komppaniansa jokaisesta miehestä.
"Herkko" oli pelomoman sotilaan esimerkillinen periku-
va. Kaatuessaan hän toimi pataljoonankomentajana
jäk.kapt. Holopaisen haavoituttua edellisenä yönä.

Taistelu riehui ankarana koko päivän ja tappiot kasvoi-
var runri tunnilra. Illalla pitivät vain muutaman miehen
taisteluryhmär puoliaan olemamomissa asemissa pataljoo-
nan meneterryä 165 miestä. Vihollinen pärisi Vasikka-
saaren kohdalla pureutumaan kiinni pohjoisrantaan,
mutra illalla oli ranraviiva suurin piirrein raas hallussam-
me. +.K oli mvös järkkymärtä pitänyt puoliaan sillan-
pdäasemassa Vuoksen eteläpuolella. Vihollisen tappiot
olivat varmaankin valtavat.

Maaliskuun 9. päivå muodostui varsinkin 6.K:lle todel-
liseksi kohtalon päiväksi. Tappiot olivat:

uPs
Kaat. 2

Haav. 2

Yht. 1t

aliups. sotam. yht.
629)7
4 ö- lil
10 67 til

Linjat olivat kestäneet joskin taipuneet, mutta miten
kallis olikaan rämän päivän saavutusten hinta.

Sodan viimeisinä päivinä 21.D:n Vasikkasaaren suun-
nassa taistelevien viiden pataljoonan jäännökset (esim.
II/JR 61:n taisteluosan vahvuus 12.3.40 lllalla oli L24
miestä) pureutuivat edelleenkin sitkeästi varustamatto-
miin asemiin ja vihollisen maastovoitto rajoittui loppu-
ien lopuksi noin puoleen kilomemiin ja supistunut sillan-
päasemammekin oli vielä hallussamme.

Tarkoiruksella ruoda kotiin haudattavaksi Talvisodassa
kentälle jååneird osallistuin v . 1942 pieneen retkikuntaan,
joka kävi pataljoonamme taistelupaikoilla. - Lumen su-
lattua keväällä 1940 olivat uudet isännät ilmeisesti siirtä-
neet vainajat kranaacikuoppaan ja peittäneet
ne ohuella rnaakerroksella. Näihin paikkoihin oli verso-
nut ympäristöstä hiukan poikkeava kasvillisuus, joka mo-
nessa tapauksessa helpotti etsimistä. Kahden maalliser
jäännökset olivat Vuosalmella peittämättöminä. Valtaosa
voitiin tunnistaa runtolevyjen perusteella, muca eräissä
tapauksissa olivat Talvisodan aikuiset ohuet runrolevyt
pahasti jo syöpyneet.

Vuosalmella jäi suuri osa kaaruneista ankaran rykistötu-
len myllertämään maahan tai lumeen ja aselevon yhrey-
dessä oli vetäycyminen suoritetrava heti. Pä?isystä viimei-
sinä päivinä meneteryille alueille neuvoteltiin 13.3.40
tarmokkaasri, mutra huolimarta siitä, että ne melkein
kaikkialla tällä suppealla alalla olivar joukkojemme näkö-
piirissä, voittajat vastasivat jyrkdsti kielräen. Tämän
vuoksi löysimme nyr vasra v. 1942 sielrä useita vainajia,
kuren edellämainitut Nykäsen veljekser.

T'ämä oli "Vuoksen ihmeen" Vuosalmen rintamanosan
loppunäytös!
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Kollaalta yhteisen

isänmaan ralofen sisälle
z.lEr.P 9:n mukana

TEUVO BLINNIKKA 2.0s4

MEIDÅN rnrlrkimme suunr;luruu roisr;lnne, liipi korpien.
lli soiden ja riimeicien kohti eriistii rnairnrierri. Illan hiimä-
rrissä pärisemrnekin rt-tlirntielle eräiin rnetsänvirrtijarr rir-
Ion liiheisyyteen. Tic on riil'nnii kuorrnasroa, q,kisti)ii ja
rniehiii, jorka ovrrr pysiihtl'ncer. Saunme tietiiii, cttii eriis
suurernpi ver-riiliiinen partio, joka ei ole vielä sarrnur rarr-
lrrrn viestiii, on hyiikiinny't mersiinvartijan trrloa vilsrrlln,
johon oli uraj«rirerrr.rna meikiiliiinen pioneeriporukkir. Nlr
ktrctetaln tulkin avulla sllrlrr heille tiet«xrr-r rauhirn vicsri.
Viih itellen piiirstiiiinkin y ksimielisvl' rccn jrr koh rrr srrr.rrnnrc
jiillecn jatk.re nlirtkiurtme.

L-lprseereitrnrrnc li ik ktru vilkkaasr i t iellii. Hcilr.i s.r.rnu nc
vihcloin vlnnirltir rrrholt;r tieriiii sen trilelliscn isktrn. ettii
Karjala on luovutctru. Onko tiiniii prrh;r;r unr,r.' Ei. ci. r.i-
rnii ei voi olla t«rttrrl Hvvii Junt.rl;r. olemmeko ktxlirr,r-
n-ria.' Ovrrrko i.lseemrlre turh;rrrn kvlviineer kuolern;u lukc-
nrrlttornien vihollisl.rumojen keskutrreen.' Olrrtku nrr-
hrran t,.rhtrnner Suor.nen urheirr sorurir svdänverensii ktri-
viir.r vuotiarraneet.' Ovatko kvlrniit. niiliit, kärsimykscr,
kirikki rurhaan trtenneet.' Miksi on kohtllomrne näir-r ko-
va, juhnai' Kotlit«rn.riai Olernme Koditr«rrnia.' Miksi
kohtll«r ei ole srrllinur nrcitliinkin krutu,r srrnkrrrcina rak-
karrn Krrrjalrrn ikihongikon lrtrrninaan.' Miksi t:ivtrr jiir-
riiii kauentpanl olev:rt kotoiset kunna;rt verellii rehrrr.r-
nlrrtt(nninir vihollisellc/ Miksi. miksi enlrne saancct tiris.
rellr-r k«rtoisilla picntareilla 

- 
ja kairtua kotintrnc kynnyk-

sclle.' Miksi riil'tyy iouruir kulkuriksi maailm;ran.' Tiil-
lrristen rrirltusten ahtlistrrtttina hiihtclemtne alrrktrklisinrr
talvi- illan hiinriir:in pcirriimiiii mcrsiiistii ticrii. Piiiiscnrnrc
viimciu noiu kl,r f.i,rj,riss,r cr:i:isecn llrrrur.lln:lr) lricnen
n-riikin Intuxl)st:.imiri.ln §rngcrseliin kr liiiin. Kvliin [ihetrr'-
villii on tviikompplnlrrn rrikrrisemnrin tekenriii l':ahvitclt-
toja, ioissa nreidiin «rn miiiirii r'öprii. Menemnrc sisiillc
tclrtrrrrn, ktrivirrrlne rcpuistir esille pakkirntne, tiivtiirnrttc
ne ltunellir ja panenrnrc sirten kamiinan piiiille kiehu-
rnir;1n. Kun tee ()n virlntis. ctsintnte repuisr.rrnrr-te rn()rlen-
liriser herkut sviirliikscn-une. Murta rr.xrka ei runnu nr()-

nellekaan rni.ristr.rvrrn. Krrikki ovrt k«rvin hiiaisil ia rlaku-
krisen niiköisiii. Ei kuulu l.uheen sorinirar, eikii laskctella
virsejri, nirurrrsrrr ptrh umattakiran. Vähitellen llskerr.luru-
rne kaikki koko ruumiin vrririln oclottelernnan untir, joka
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tavallisesti tiinlnöistenkin päivärriiden päiiryrryä tuli tur.r-

dittarnatta. Murta toisin oli nyt. Kuuluu yskirnisrä, roiset
syryttiivät tupakoitaan, roiser taas ntrkkuvat hiljaa koira-
nuntaan. Kaikkien kasvoilla on vaktrva ilne ja ajatukset
tekevät al.rkerasti t1,ötä.

Näin kului aika jo aarnuptroleen yötii, jolloin tuli läher-
ti ihnoittarnaan markan jatkarnisesra. Noin kello puoli
kohne nlkoivar rniesjonot suksilla luikerrella eteenpiiin ta-
v«ritteenl n«rin i krn:n piiiissii olevl tier-rristevs. Mielitla ei
olltrt kaclehclittrrva. Kaikki vai tel iai r.ra kuin varj«lt hi ihtel i-
vät verkalleen aarnul.rärniirässä. Eclestii alkoi näkyä auto-
jen vakra. Siis olirnrne sirirvr.rrrilneer rnäiiräryn ravoitreen.

Jonkun aikaa kestäneen järjestell'n jälkeen saimrne käskyn
kiivetii tiellä oleviin kuorrna-auroihir.r. Kun lastaus oli suo-
ritettu l«rpptrun, alkoivat atrtojen rnrxrrrorir srrristzr, ja ko-
lonna liihti liikkeelle aarntrhärnäriin virihtuessa kirkkaa-
seen piiivänvakxrn.

Sivuutarnrne trlrs eriiiin kyliin. Ainoasrarrn sotilaita he-
vosineen siiniikin häärii t:rlojen pilroissir. Åurornrne i'lit-
tävät sillan ja kiitiivär pirkin rnarirll;r, krpeilra harjanner-
ta, jota kesäisin rnolernrnin puolin kaunisravar välkklr'är
veciet. Olen noitakin vesiä soudellut joskus kauniina ke-
säiltana .jonkun toverin kanssa ollessani kalasttsmatkalla.
Edessitunrne on Salo-Uuksun kylä, jonka keskellä on järvi.
Tuolla sarnalla yärvellä olen onkinut jo pikkupoikana ol-
lessani. Siinä olen n'ryös svkslisin ahrlistellut usein luke-

rnirttornia sorsaparvia. Tuossn on uusi koulu, joka jtruri
syksyllii valrnisrui. Kylässä vallitsee haudanhiljaisuus.
Näyttää siltä kuin kylän keskeisirnrnällä kunnaalla ylpeii-
nä kohoava hautausrnaan kuusikko olisi loitsinrrt kniken
ek;n rnaan alaiseen iktriseen hiljaisuuteen.

Tuosra johtatr tie tältä strunnalta srloraan kotiini. Ttrota
tietä oler.r trsein joko puu- trri heinäkuorman päällä r1'yq'

viiisenä hy'niillen a.ianLrt, ruielesslini yhä uusier.r tyiistrtrn-
nirelrnien onnellinen toteuttarninen. Ttrolla näkyykin
kauernpana latoja jrr viljelyksiii. Viljelyksiä, ioitn io ktrtrru.r

olen rrstellr.rt rruraukurjen 1 li kuttr,rrrurreena irjareller-r:
"Yhii kypsernpi kvnniis jrilkecni .liiii, tutrat nruistoien pvhiiii
l1li.li.lti.l

Lapsena velieni 1a siskojeni kera istuttamat ktrtrser ja
rniinnvt piirittär'ät llirstotrtirr otnena- ja kirsikkapuit,r, ra-
kennukia j,r koko olentustl. Pvsryrtärr-räni kuultavarnval-
k«rinen lippurlnko seisoo kaiken tärnän keskellii l'htii
suorinr kuin ennenkin. Siinä on korini, sieliä cln vielii
perheenikin. Korinil' Onko se enää rninunl' Onko ktlclissa-

ni rurha kuten ennen.' Voinko enäii koskaan avi.lta sen

oven, astua k1'nn1'ksen yli ia israhtaa lavitsalle ryyryviiise-
nä viisl'rnykestä levähtiirniiän, huoaten: "Olen kotona! "

Eihän ole ensirmnäinen kerta, kun Karjalan tnies on
saanut iärtää kotinsir tai seisour korinsrr raunioilla. Karjalrrn
mies on luotu kiirsirniiiir.r ja kestiin.rään. Ei, l.rän ei srra sor-

tur epiitoivoisen sunrtirakan irlle, vairn hiinen tiil'tt'y 1'hii
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esi-isäin lailla kulkea pystyssäpäin halki synkän tulevai-
suuden, näyttäköön se vaikka kuinka rnnstalta ja uhkaa-
valta.

- 
Viekää terveisiä kotiini ja sanokaa perheelleni, että

rninä elän vielä, huudan ohikiitävästä aurosra.

- 
Miksi er rnennyr kotiisi käyrnääni kysyi joku tove-

reistani.

- 
En voinur, sillä riedän, errä perheeni on vielä siellä.

Luulen, että on helpornpaa heille sekä rninulie itselleni-
kin, etternrne tapaa enää toisiarnrne kotona ränä kohta-
lokkaana hetkenä, saan vastatuksi värähtelevällä äänellä.

Olernrne taas erään naapuritalon kohdalla. Ison kuusen
alle maantien varreen on koortu kaikki, rnitä ralossa on ol-
lut irtairnistoa. Lr-rojalle kiitos! Olen sittenkin onnelli-
nen! Olenhan elossa ja aivan rerveenä, ja jostakin rapaxn
perheeni. Voi ehkä kerran jossakin korven kolkassa koho-
ta savu ornasta tuvasra ja voin nähclä koko 1'mpiiristöni
iloitsevan yhteiseen kekoon verämästiini korresra. Mr.rttrr
toista on tässii. Lähteä rril't11' kohti runrelnaronra nrlevli-
suutta.

Pari tuntia viivi'rnrne Vrirrsiliin tel.rdrsklliissii. Sirren
lähdernrne suksirnaan r.ruden rajrn r'1i. JonkLrn rnarkaa
hiiQdetryämrne sairnnte jälleen nousre auroihin, joissa t.r,rs
kuskattiin vähän rnatkaa ereenpäin. Saavuirnme pieneen
Kenraalin kylään, johon rnajoirurnrne taloihin pariksi
rr-rorokaudeksi. Täällä vietirnrne niirnä vuorokaudet aivan
l.rerraselärnää, sillä herkkua oli vaikka rninkälaista ja rnin-
kä verran vain olisi saanur sisälle painurnaan. Mutta
poissa oli ruokahalu, poissa rinnasta rauha. "Ramrnari"
soi .jatkuvasti rnelkein läpi vuorokauder, rnurta kukaan ei
tuntunut siitä nauttivan. Kukaan ei saanur sydärneileen
rauhaa, ei kaipuulleen lohdurusta, Päivisin huornasi ikkr-r-
naan suLrntautuvan useasri kyyneleiset sihnäparit, jotka
täyhyilivät vaaroja idän suunnalta. Ajatuker kiirävät kar.r-

ernmaksi kuin mitä silmä kanraa. Ne kiirävät noiden sil-
miin siintävien vaarojen taakse, kotoisille tantereille ja
lapsuuden leikkipaikoille. Näkyy aivan seivästi kuinka jo-
kainen rneistä koettaa kartraa roisremrne k1'yneleisrä kar-
setta ja koetamme ainakin ulkonaisesri olia vailla elon-
huolia. Toisin sanoen, riistää sr.rrun pois rinnasra. On ku-
lunut näin pari sisäisen ruskan rnurramaa vuorokautca,
kun alamme taas hiihdellä parinkymmenen kilomerrin pi-
tuista metsäistä taivalta. On jyrkkiä laskuja joisra sukser
varjon kanssa kilpaa alas kiitävär. On pitkiä nousuja, jois-
ta ähkyen ja puhkuen kiipeämrne ylös. On sankkoja vii-
dakoita, joiden läpi pujorrelernme kierrellen ja kaarrel-
len. On tietä ja tietöntä, jota kuljemme, mLrtta kaikkialle
vain seuraa tuo sarna kodittomuuden runne tuskineen ja
kyyneleineen.

Pääsernrne taas kylään, jossa levähdärnme ja syörnme re-
puissamme olevia einehiä. Onnistuupa niinkin hyvin, et-
tä saamme maitoakin maistella. Olihan siitä kuukausia
kulunut, kun olirnme maitoa nähneet ja juoneer. Kohrapa
alkoi taipaleen loppukiri. Vaikka vauhti ei mitään kiri-
mistä muistuttanut, oli siitä rnonelle aivan tarpeeksi.
Ryyppäsimmepä välillä kahvitkin eräässä matkan varrella
olevassa talossa, ennenkuin pääsirnrne matkan päähän.
Majapaikaksemrne tuli Uskalin kansakoulu Kiihtelysvaa-
ran pitäjässä hajanaisen syrjäkylän keskustassa. Täsä
saimme viettää keväiset touonteon ajat, kuunnella kevään
ensimmäisen käkösen kukahtelut. Kaiholla rnuistellen ko-
toisten peltojen kääntämistä ja siemenen sirottamista.
Turhaan käänryi usein katseemme vihertäviin vaaroihin,
siihen suuntaan missä kotimrne olivat. Tudraan rnonenlai-
set arkiset ajatukset askarruttivat rnieliärrune entisiltä ko-
toisilta ryösaroiita. Turhaan ilahduttivat mieltämrne ne
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kauniit lupaukset, joiden rnukaan jo heri keväällä piti saa-

da korvauksena entisistä kodeistamrne uudet, ainakin sa-

man arvoiset ja saman suuruiset kodit. Turhaan haavei-

iirmr-re noiden uusien kotien vainioilla työskennellessä
haihtuvan kaipuun entisiin rakkaihin synrymäseutuihirn-
rne. Turhaan odotimrne reservistä vaPautulnisen tuolnaa
iloa. Muistan vallan hywin sen hetken, kun sitten sain lit-
teran käteeni. Se tuntui olevan avain kulkurin polulle.

Oli toukokuun 27. päivän rka 1940, kun heitimrne hy-
västit komppaniassamme ja läksimme vaeltarnaan tunte-
matonta tulevaisuutta kohti. Raskaaltd nrnrui nostaa har-
tioilleen kulkurin reppu ensi kertaa ja suunnata matka
vailla lopullista päämäärää. Lähinnä sydäntä oli tierysti
perhe, jonka luo oli ensinnä päåståvä ja siitä otettava uusi
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Rajakarjalan rintamalta palaavia joukkoja Korpiselässä 16.3.1940

suunta "sinne jonnekin", rnistä lutrlisi elatuksen hankki-
van perheelleen ja itselleen.

Perheeni oli siirretry Etelä-Pohjanrnaalle, jonne rierysri
täytyi rninunkin päästä. Matka kesti pari vuorokauffa en-
nenkuin pääsin perille laajoille lakeuksille. Sykähtelevin
sydämin irvasin talon oven, rnissä perheeni asui.

Näin vairnoni nurkassa, vieraassrr nurkassa kyyköttävän
nukuttamassa vuoden vanhaa poiktramn're. Vanha äitini is-

tui sisareni kanssa lrellanvieruspenkillä kyynelsihnin.
Kaksivuotiirs q'ttöni nähdessiiiiu nrinut levirti piener kii-
tensii huutaen sanornirton'ran iloisena. Isii tuli, isii tulil '

ja juoksi luokseni. Otin hiinet svliini. Hiin kietoi pierrct
kiitensii kaulani yrnpiiri.

- 
Oi Jurnalani, lapseni on kodironl Sinii iloitsc-t is.rsr

saapurnisesta, sinä et tieclli, et yrnmärrä, rnikä sanornaton
tuska raastaa isäsi sydäntii. 

- 
!1i66ni, äiti, sisko, rne

olernrne kodittornia. Mutta älkää itkekö! Vaikka olernrne-
kin kodittornia, ernrne ole onnettomiir. Ei ole korejarnnre
turhaan luovr.rtettu, ei sankareitternrne vcri ole hukkaan
vuotanut valkoiselle hangelle. Eiviit ole turharan rykkiern-
rt'te putket lyöneet loirnr-ra talviseile taivaalle, eivätkä ki-
vääreitternrue piipur rurhaan salarnoineer, eivätkä rur-
haan vercvq'neer kiiltävät pistitnemrne, vaan nän-rä kaik-
ki lhdessii ovat säil1'ttäneer rnaarnrne ja kansarnme va-
pauden ja itsenäisyyden. Me olernrne vieläkin vapaar .ja
meilli on Jtunala raivaassa. Hän ainakin auttaa rneitä ja
korvaa nreille kaiken, mitii olernrne kärsineet ja rnenerrä-
neet.

"/ r,{,,
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TU]ISI]{ PETKOA
EMIL LOUKO

Er.P I oli Talvisotlan trristeluien iarkuessa vctiilinq'nyt La-

volaln. Luutnlntti Mur6nin i. korttPpania, jossrr toirnin
jrxrkkrreenj<>l-rtajanrr, sai tarrs n-talliskuur-r alkupiiivinii nriiri-
riiyksen Iiilrteii sieltii kiireesti Nisllahteen.

Olinrrt.te siell:i liitrcs viikon piiiviit sotineet suurtr nar-
purinrrirtrr virstaan. Oli asetetnl miinr>ilr, k<rrertrr t.rrjtra
tankkeja, oli anrmrrtttr pikrkivriiircil[i ja muilla picnillri
rlseillrr. Vilua ja niilk:iiikin oli niihtv. Tiimii krikki ktrului
sotiliran jokrpiiiviiisecn elrinriirin sotl:rrr :rikrrnl. Lvhvesti
silnoen s()tilaan oli t;ristclt:rr'.r urh«rollisesri. I)'lurrl IIliss:i.in
ci mainirtrr, cttii sorilrran oli ;,cl,irr.ilri.

Kourp;'rrniirn-rlre oli ollut r;ristciuiss.r nitrk.rnrr koko Tal-
viso.lan rrjan. Oli kicrrelrr Sun-tlt-t;rn kr l.ir, Lcipiisuot, Suo-
kanuat, \'liisr»-nnrcct. sekii rnonet nrtrtrr [r;rik;rr. Miestii oli
mcncrctty kosolri, nrrrrte Pclosre ci nraiuirttr ntiriiiin, vaik-
ka sorilaskin ou r'.rir.r rrn'rrllincn ihrnincn. Oltuirmn'rc
ktrttkrttrsia ;raikoiss,r. lttiss.i Ir1 551 1 .rin:i r,.rirt |.trrkkuivat,
oli PC'lk() scll:rincn sctrr.rlrinen. ctrii sirii ci srirrnrrr nrill:irirr
kcinoin jriiinrriLin nrxrkirsr:l pois. Kun oli krrvcrcita rr-rclkcin
ainrr i'mpiirillii, niin ci rrit:i pelkoa niin kovrrsri ruurcntrr-
krt:rn. .fosku-s raes oli niin kiircrrii, crrii ci ollrrr aikarrk:rrrn
pcliitii. Mtrtta nritii rncmnr:i11 oli jotrtilasra rrikaa, sit:i
enenlnliin pclk:isi.

No niin. kcrron rrvt lrclko:r koskcvJn jutr.ur Nisllrrlr.lcs-
trt. iossrr kon'rpP111i1ll,1rnnrc oli tclt:u kt liin Pohjoispturlcl-
la t>lcvrrssrr rnctsiissii. Olirr ollrrt uricst(ui krtnssa mclkcirr
kt>ko priiviin pcllorr l:rirl.rssJ .unIrul].r-.r\(.rlriss.r, j.r rulirttmc.
illalla kello kah.lcnkvnrn'rcnen rijoiss:r rcl«rillc sviirniiiin.

'l-rrskin silkrin olinrrnc Piiiissccr rtr«rkailun rrlkuun. krru
jo trrli tankkihrih tvs . Olinrrnc iiitro:r l)()rukk:r tclrr>ill:r jrr

siksi otin rilrrt.riin vcrriut michi:i sckii niiillc nrukrran riijiih-
riir'.iii trrvar:ra, jrr niirr liiksirnnre nrark:rrrr.r.

E.lcss.irttrttc olcvrrn kv liirruke:uni.rn h.rl k i krr lk i Hrrrn inrrn
tt-t.r,rntie . Årrkclrrn;rn viiscntntrlllrr Pu()lclllr sijtritser,;trr tic0-
sr.u.rder) l.ihcllri oli hrrvaitru t,rnkkeja .ja rncitliin rehrrivri-
niin-rrne oli nvt niii.len kvrriiiinrincu . Aukcrunirrt rctr-
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nirssa rnctsiin ptr«rlelll kulki viihen-uniin kiit'tcttt huolto-
tie. Jonkun n'lxtkiln priiissii tiiltii rieltii erkani virsetrunulle
l.riihtolatu, jota pitkin n.reicliin oli rarkoirus liihtcii erene-
rnään.

Hiihclin ryhruiir.r kiirfessii kunnes lrrclun erkatremisk<>h-

dassa, jossa tie kulki pirkin Inyiitrimmtir, ptsiivtin sukse-

ni ja jiiin tthjurtt.trurn poikiir vasentrnirlle. Ktrn kaikki oli-
vat ohittaneet paikrrn, liiksin poikien periliin. Hiihclcttt'ii-
ni jonkin rnatkrrrr lrrtu haarrurtui eriiiin suuren kivcn ltro-
na kahtcen sur.lntri.rn.

Ilrnassa oli nvt sen verri.rn rilutiur , etten oikcin s.tJlrut
selvliri, ktrrnpiur lilrull pojat olivat rlrennceet. Koska olin
kuitenkin kurrlevinani jonkinlirista iiiintii virsellIllrltlPuo-
leiseltn larlulta, liihdin sen suunrlran. Verelin jonkin
matkair lujasti, ja kun en sairnrrt rvhrt-tiiri kiinni, Ituornasin,
että ()lin jtxrtunut viiiiriille laciulle.

Olin n1,t juuri kiiiintvmiissii rakaisin, kun 'kilrro rcpe-
si". Tvkistiin keskin's oli niin rrnkrrrrr, errii srrkcrr kuusik-
ko oli vhtcnii nrvllerriiviinii krreokscr-r:r. Suuren kiraruvln
kursen oks.it h ip.risir .rr scl kri.ini. jolkrin praiskrru,.luin ion-
kinlaiseen kaaruneiden ptri.len peirriirniiiin rnlankolrxrn.

Keskirys ei riehrrnut kuin rnuuriunan rrinuurin .ia lak-
kasi sitten yhtri iikisti kuin oli alkanutkin. Mrrtta keski-

ryksen aikana Ininut vxltasi roclellinen hiitii ja pelko. Tii-
Inä oli jrnain niin karrlre:rtiI tr.urnettil. err:i sir:i ci r'or s.r-

noin kuvata. Åiattrksissa viiliihteli sellainenkin Inalrtblli-
suus, ettii kukarrn krrvereisrrrni ei eniiii riennyr, ruissii n'ri-

nii olin tai kuir.rka n.rinulle oli krivnt't. Srutoin hrrirvoirtu.r

ia joutua AvurtomlnA kiirsirniiiin hirvittriviii tuskia ehkii
pitkiinkin ajirn. .Jrr kukaan ci nurnut apua, kun ci tiennyt,
n-rissii olenkairn. Tiilliiin. ios koskrurn ttrnsin itscni orvoksi
tiiällli ruairn krrmarrrlla .ja pclkrisin.

Ktrn kcskitvs oli ohitsc. olin katrrtarrltalrr hicssii ia vapi-
sin viclii pitkiirr ;rikrra. Lop11l1x liiksin hiihriimririn takaisin
kiven lur>ksc, josrrr kiiiinnvin oikerrlle lrrclulle. Onneksi
sr.rkser olivrrt |\'sInect rnclko eh jin;i. r'rrin tt>incrt sauvn oli
katkennut. Srrirvuin rvhn'riini luoke, joka Iuaanricllii oli
jonkin ;rika.r vrrrrtonut .ja ihrnetelh't, rnissii nrinii oikcin
viivvin. V;rsresin heille lvht'esri. crt.i kiivin r,:rin viihiin
rturlla rnctsiissii ru ntcmrrssa pclko.r ".

Partio Karjalan kannaksella
samoilemassa
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HEIKKI URPILAINEN

Kev.Os. tt), jonka vailteitrt nluuriunlrn piiiviin ajalta setr-
r:.lavi.Issil kuvlilen, oli koottu nykyisen Keski-suornen
lri"iinin pienistii pohjoisisra kunnisrar siten, cttii l.K oli
Kaunoukr>skelta, 2.K Kinnrrlastrr ja konekiviiiirikomplrrr-
nia Kivi,jiirvcltä. Upsecristo oli piiiiosiltaan Hclsingisr.i.

Nirnensii mukrrisesri oli osrrsromntc crirriiin Iiikktn,e,r.
Kun oli lravairtu vilrolliscn liikchrinrrsr.i Svviirin rrrk.rn.r
talvella - Il, osrrsrr>mnrc siirrerrrin Perrj.irrclr.i +. t. tl
itiiiin priin irrmeijirkrrnn.rn rcsen iksi B.rrrrnin kr l.i.in.

Pitk;i:rik.rise ksi ei ol(skslLunr)rc B.rr.urin kr l.iss.i I,i,invr.
sillii prtlrinrrlan kelirikon ,rletrrr.r vitrollincn nhtvi hvdk-
kiivksccn Il. t. llrrjlll.r rint.rru.rll.r Lorin,rnpeikrn i.r'Åri-
nisjiirvcn viililli sielLi tiiiillii olevia kenrriivartio,rsenriiun-
lne vilstarur. Sotilasjolrtkrllernme selvisi nrelkr> pien, ert.i
vihollisen hviikkiiyksen lrrrintT',istesutrnra oli Pert jiirven ja
Bulrrjevan viilillii.

Jo seuriravana piiiviinii l -2. +. sai osasrornme riiuriin
vrroksi kiiskv r.r si irtv ii trrkirisin Pertj iirvellc. Pcri llii ol imrnc
Inviihiiiin san.ran piiiviin ilrana. Sitii scurarrvanr piiiviinii
ll..t. s:ri 2.K, johon Iii:ikinriikorprrrrilinrr kuuluin, kiiskvn
siirtvii vr, rntistukseen Pcrr jiir.r, i-Bulirjcvrr ticn v itrrcen n.
> krn piiiihiin Perrjiirvelrii jLr csriiri mirhtkrllinen vilrollisen
ctcllclni lrcu Perrj,irvcl le.

Kivi jrirvcliiiscn viinrikki Niskava,rrrrn j«rhrkrlla komppa-
uiir escttrri siellii puolLrsrukseen rien kurumallckin Puolel-
le. Koska Ininulla liiiikintänriehenii ei juuri silloin ollrrr
''anrmrrtti rriitii, srrin komppanirrn piiiillikiiltii kiiskvr.r siir-
ttii n. 100 In taakscl.riiin tien varrelle kohtrrrrn, rnissii le-
veri linjrr vlirti rien.

f'chtiiviir.riir.ri oli tiihystellii l in jln suur.rnassa v ihollistrr.
Mikrili j«rtain hrvairsisin, olisi siitii viipyniiirrri iluroiret-

tavl k«rrnplranirrn piiiillikiillc. Eipii siinii kr.rtrrrn t.rn'innut
seisoskellakarrn pll ldsn suoj rrssrr, ktrn ensitnmiiiscr l tur-ripu-
vurtornirr rnieher jo iLnesrviviit linjallc ylittiicn scr-r lri-
taasti reisiii rt'tviiten ukrttuvirssrr miiriissii |-rnressa. Vihol-
listen rravisrrrmrrttrr scur;rsin rilanncrtrr jonkin aikaa. He
trrllrrsir'.rt krrtkcrutt,rrronliln;1 iononil polkua lr.u:-tccn Pert-
j,irvcr-r suLrnr.r.ur. S.rarrlni k.iskvn rnukirisesti liihdin kii-
rccsti vicn-r.i.in nr r rieto.r viinrikki Niskrrvairralle. Pvvsin
hrir-r rii i rseiiiir-r ki n tote;unrrrln ti I rttrrce n.

S.uroihir-r ;rikoihin sirirntne Itruonrrtiildennystii Pcrtjiir-
vel tii koml'r1-rlrrti ru.nr.t-tc h r.rol krsta ylrrlc n h evosrr j onc trv on j.r
kahcler-r n-tiehen srirttrlrni.urrr. Kuul ruarrn v ihol liscn I i ikkcis-
tii miehet jakr>ivat lrtuonrt tirvallistl vilkk;ranrnin j;r liih-
tiviit kiirecsti Palrrun-rrrtkrrllc kohri riipiniiii. Pelkiisirmne,
ertii viholline n chtisi e uneu t.t-ticsrcn p1111116r, katk,tistrr tien
kornpprrn iau'r mc j rr Perr.j rirven vril i llii. Pclkourn.re ol i ki n ai-
lrccllinen sillii vihollincn oli j<> r'iiijlksissii tien virrrcssir
ruriesten rullessrr. Kompl-r111i11ltrttrc krrului hcrkcr-r aikrr,r
kiivasta iilllrnunr.r.r tien r':rrrclt.r. Ån'clirurnc. errii miclrcr
olisivrrt rrjancct srrnll:1n sr.ruhun. Jonkin ,rjrrn krrlurrrra ri-
lanne selvisi. N{ichct rr,rlir';rr trrkaisin j.r kcrrr>ivrrr vih«rlli-
scrl iunpullcen hcvosen kuolirrirksi. Hc olir'.rt sviiksvnect
mirirntien ojaan. 'l'oincn michisrii oli hairvoitrLrnur vaikerrs-
ti, tnurtir oli jaksrrnut serlriltil irscveljciiiin takrrisirt kttnreu-
topaikrrllc. Totcsinrmc. ettii haav«rittuntrc olisi toitnitcrt.r-
r,.r hcti sir.unir.rn.rpr.ri.r, muttrr. tic oli l.oikki je ainorr Ih-
tcvs Pcrtj.incllc s:ratiirr rrrclion viilirr kscll;i. Siin,i r'.ri-
Irress.r t'i rnirrtrrr l:iiik.irinr.titoni riirriinvr. \'ir.ln nri(s nrc-
nehni riillri ltrra'r'oil.rinsa. Hiin «rli -I'oholatnrnin poikia jrr

tull ur riivtlcnnvkscnii osi.rstoomrrle.
Aatnullrr t t. t. Lihti viinrikki Niskevaara nrr.rLltirnlielr
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Hyökkäys lähdössä Pertjärven
mottia vastaan

tniesten kanssa etsirniiiin rnrrtstosrrr rakoa, j<tsta r',risi prr-
jahtaa karkuun. Jonkin irjrn kulr-rrturr partio palrrsi il-
tnoittrren, ettii L-Itu, jot;r rt'tr iireu l..i.ist.iisirn Ir, )is. ()lt i1\'.1r-

tu. Silk;in tuli kiirerrii. Telrrr 1-11y611jin j.r kr.rtrrm.rrriin .rh-
kioihin. Jriiikiiri Ihrrnnin k.rr.rssr rvh jertsirnme i h,len rh-
kior-r liilsta kuonr-r,rsr,r s;1.1d:1ksc-nlne rlliis k;url'rneen
tnukrrrrn. Åseveljeii ei ollLrr r.rir.1n.r t.irr:i:i riiell kuolleena-
kairn. Liian kuormln peirimme lumeen, jotrrr siitä ci olisi
h1,iin'ii v iholl isclle.

Pian oli kaikki vrrlmisr;r. Keulrrpiiii liihri etenenriiän pir-
kin avrtnrl lirtua. Minii lhclessä jiiäkäri Ihrrnnin kanssa
vetlir.r viirneisenii hiljer.rrvnyrrii aseveljeä. Näin edettiin
hissLrn kissun lurnen tarrruessa suksien pohjiin j.r p,iiisriin
livahtirmaen ulos motistrr. Puron«rrkehnassa kvliiaukeln
laiclassa alettiin klrsella korvikkeen keimomatrdollisuLrksi,r
taLron ilikanrr. Pian piiiisi siinii jokLr jo niin pirkälle, ertii
sai tulen sytq,rniiän. Murra santassl kajahti 1ääkLiri Ihan-
r.rir.r iiiini:

- 
Banrski leittaa kk-ta tuon ison kuusen juurella ase-

1n;1;1pr 
- 

Tiihiin joku 5;1111;i 
- 

Mitii sinii l.rullutreler, ei-
hii tiiiillii ketiiiin ole! 

- 
Mutta Ihar.rti puhui rotre. "Brrnrs-

kin peukalo ;rair.roi jo kk:n laukaisijaa ja sarr-rallir krriktri
voitnrrkirs "Llral ururl " Mutrl kukran ei hyiikännlr. Eipii
meillekiiiin tappioita tullut, sillii olirnrne jonkin verr.rn
krxtlleessa kultnrrssir, ja suihku rneni 

- 
katkoen lepikkor

- 
totuttLllrn trrprurn vähiin i,li. Pian siir-rii mekirr kirivau-

duirnrne uuoskairn lurneen, jl niiissii lun-ripoteroissr vie-
rin.rme yiin 1+/ l i. j.

Settraav rt t-rrr r.1ilrl1 u n ll osirstolnlne sai y,hcle r-r konipPln i xll
tä1'cier.rnykseksi, ja hy«ikkiiys alkoi. Yii o1i niin kyhnä, ertä
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eclellisenii piiiviinii miiriiksi krlstunut ltrn'ri ker.rtoi h1'vin
rnieher. Strkcr jiirerriinkin tiintiin vLroksr heti elkuLrn pois

Siinii nvr nrpesir'.rr !.i,rn topiingit prrlisemäiin. Kuu-
Iir.r r.r.ier rr.urss.r r.risrelr.rn urelskeessii liiiikiiri O1li Toikka
sen htrLrt,rr-;rn:

''Poika juoksee, r'aikka takisrr toplingit priliseel" Sarnir
''poika' toclellir juoksi'ernrna"-pikrkir'ääri kainirlossaatr
käänt1'en vrilillä päin ja antaen ernman louskuttira. Miih-
clollisesti pojan saarna kp-suihku tuli r.riin kar.rka,r, cttä se

rikkoi vain toppatakin pääilisen.
Ankarier.r tiristeluier.r jiilkeen piiäsi kornppania viholli-

sen selustairn, jolloin tiin-rii alkoi irtrrantua rnaanrien poh-
joispuolelta. Vihollinen perriäntyi ja osastorlrlre sri
n-riranrien haltuunsir. Tien eteläpuolella motitettiin vihol-
lispatrrljoor-rn. Osnstott-ttne jorrtuikin nvt tnotti;r vertioi-
rniran. Teltat p)'st),tettiin n-rotin laireille. Krana;rtteja tip-
pui puolin jir toisin. Tuli haavoitruneita. En tuntenut lä-
heskiiiin kaikkil, sillii olivat vieraastl porukasta. Yksi oli
hirirvoittunut selkään. Ei hänkiiiin liikoja valittLrnLrt, kun
revin prridtrn pois, jottl saatoin l'ränet sitoa. Kulki siitä ohi
pari TK-rniestiikin, jotka nappasivat ktrvan rnennessiiän
rnottia kuvlarnairn. Hetken piiristä jo toisrir kannettiin r;r-

kaisir.r k1'ln.riinii. Lr-roti oli «>sunut suoraan sydän.reen.
1r.+. tuli utrsil joukkojrr, joille lu«rvutitntne tnorin ver-

rioinnin. Me puolestarr-rrne joudtrirntne vastaiskuun, kr.tn

vereksii vih«rllisvoirnia oli tulossa tnotin rvr.tksi. Telttan.r-
n-rekir.r järin.rrne uusille miehille, koska uusi rehrävärnrne
ei ollur kovin kltrkana.

Vil.rollinen painosti kovasti, tnutta ei kuitenkl.rn piiis-
svt eteenpäin. Kon.rppanian päällikkrirnrne, vrinrikki Nis-
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Hyökkäys käynnissä
Pertjärven-Bu laievan tiel le,
jossa vihollinen
pureutunut tien varressa
olevalle kukkulalle.

kavaara lähetti alikersantti Heirno Kinnusen, korpraali
Giiti Pietilän ja allekirjoittaneen hakernaan a-tarvikkeita
maantien varresta. Sarnalla markalla rninun tuli täydentää
Iääkintälaukkuni JSp:ltä, koska siteet ja lääketarpeet oii-
vat loPPuneet.

Kuljirnrne ornan relttarrune kautta, jonka olirnrne väli-
aikaisesti iuovlrttaneer vieraille joukoille. Oli kuutarnor'ö,
joskaan ei aivan kirkirs. Sairnne hakernarnme a-tan'ikkeet
ja rninäkin sarin ornan lääkinrälaukkuni tär'teen ao. rarvik-
keita.

Palasirnrne sitter-r väsyneinä ornan telttarnrne luo. Joku
rneistä ehclotti, että otetaan nokkaunet, kun niin vierävästi
vrisyttää.

- 
Nukutaan, keritäänh,ir-r ruonne takaisin, sanoi toi-

nen. 
- 

Yksissä rulunin rncnirnrne telttaan, joka oli aivan
täynnä miehiä sekä tietenkin aivan pirneä. Sytyttän-räni tu-
litikun valossa näin, että telrirn periiliä oli vähän väljern-
päii. Väsyneitä rniehiä nukkLri sirappaar jalassa, avojaloin
ja sukkasillaan. Aseernrne ja varusteernme jätirnrne teltan
lrlkopuolelle. Heittiiydyin teltar.r perälle pirkäkeni tä1,sis-

sii pukeissani .ja nukuin heti.
Heräsin kovaan huutor>rl .ja arnrnuntaan, kr.rn telttaam-

rne tulitettiin konepistooleilla. Vihollinen oli 1'llämänyr
teltan. Kun väl.rän toinnuin, tyiinsin pääni teltan helman
alitse hankeen ja ryörnin teltastir kuutarnoon. Juoksin heri-
ker-ri edestä pakoon suoraan ereenpäin nseetrornana ja la-
kittornana niin nopeasri, kuin vain vahvassa luruessa pää-
sin, ja päiisinkin rnielestäni ihrneteltiivän kovaa. Noin 20
m:n päässii tcltasta oli suuri, jr.nrrineen kaatunut kuusi.

Jutrrakon takana huomasin rnustaviiksisen vihollisen

kyykkysillään konepistooli pystyssä jalkojen välissä.
Aseettornena en osannut rnuuta kuin til.renrää ja piclentliii
askeleitani. Mintrsta tuntui, että ainoana selvisin hengissä
teltasra. Mutta pakoon yrittäjiä oii rnuitakin, olihan teltta
rniehiä täyr.rnä. Oli rnrn. Uuno Linna Perhosta, joka pyrki
pakoon sarnan kuusen juurakon kauttl. Hän juoksi "pal-
liksi" rnustaviiksisen aron pojan kanssa. Vihollinen ei
kär'ttänr.r konepisrooliaan, koska lienevät häneltä parrur.r-
nar loppuneet, vaan hyökkäsi paljain käsin Linnan kirnp-
puun. Linna tuli I'lläteryksi ja hän vahvetnpana rniehenä
jrii rriLrksi alle. Nyt aikoi oikea painirnaaottelu, jossa pal-
kintona oli joko eliirnii tai kuolen.ta. KLunpikin prrni pr-
rastarn ja otteet olivat toclellakin kuin vapLrapainissa. Si-
tä osoitti sekir-r, kur-r vihollinen sai suuhunsa Linuan va-
sernrnan käclen kolme sonnea ja piteli niiin hiinen roista
käträiin poissa "pelistii". Linna oli jo tiissä vail.reessa vihol-
liscn piiällä, joskaan sclklivoitto ei ollut vielä tiiycleliinen.
Linnalla oli kuitenkin henkiliikohtaisena aseena putrkko
trrllella. Mutta pirinin tr.roksinassa oli tuppi siirtyr.rvt liian
paljon vasernrnilile, iotta oikea kiisi olisi sen tavr.rittrrnut.
Vieiä olivat sonnet aron lxrjan suussa jr tiimii puri hen-
kensii etlestä. Linna teki vielii riul.rtaisun ptrukkoa kohti
ja r.riin oikea käsi tavoitti scn. Onneksi se ei ollut taisteltrn
tuoksinassa pudonnut. Plinit oli nyt piirr-r painittLr. Kun
puukko katklisi henkitorven, niin solnetkin hcri virpxu-
tr,rivat.

Minii en tietenkiiiin rienn)'r .juosrcssani rnitiiiin koko
Pirit-tiurairottclusta. J u<>ksin n-rr.riurtien vrtrrcclt, joss;t trrvoi-
tin vartir»nieher.r. Kysyir.r tiilrii komerrtopaikkar, .jonka
rnies r-reuvoikin. En tiennyr, mitii joukko-osastrxr re.lrra-
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2./Kev.Os. 10:n lääkintäryhmä ja komentoryhmä.
Komppanian päällikkö, luutnantti Niskavaara
takarivissä toinen vasemmalta.
Kirioittaia alarivissä toinen vasemmalta

kunta oli. Telttaan menq'äni tapasin everstin, joka oli
valveilla. Selostin häneile parl.raan kykyni rnukaan tilan-
teen. Pian sain rnatkaani joukkueen verran Iniehiä vänri-
kin johclolla. Läl'rclinrrne haravoirnaan metsikköä teltalle
piiin. Mitiiän ei näkynyt, ei vihollisia eikä on.ria. Piiätte-
limrne, eträ kaikki teltassa olijat olivat kuolleet. Kun saa-

vuirnrne teltalle, näirnrne, että se oli rornahtanut alas.

Keskisalko oli "sahattu" konepistoolilia poikki, sarnoin
karniinan torvi. Vain yhden rniehen tapasilnme kuolleena
teltasta, toinen oli haavoittunut, satnoin Uuno Linnan ni-
rnetön varvas oli katkennut jo teltassa. Se ei sinänsä pai-
nia hairrrnnut. Sicloin haavoitnrneet mrn. IJuno Linnan
varpaln ja sortnet. Kl,llii vastustaja oli olltrt rnyöskin tosis-
saan, sillii sortnista olivat lihakset luita rnyöten poikki.
Pian lähdirlune katsotnaan painipaikkaa. Todella siinä oli
painittu elärnästä ia kuolernaster. Mustat viikset olivat kaa-

tuneeiltr, niir.r kuin n.rinä ohi juostessani toresin. Vähitel-
len alkoi tulla rniehiii takaisin teltalle. Kuka oli sukat ia-
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lassa, kuka ihnan niitäkin, rnutta Inuuten terveinä. Ase-
toverini Pietilä oli tultuaan telttaan ottanut saaPPaxt jx-

lastaan ja kiiynyt nukkutnaan. KLrn yiillinen ylläkkö ta-
pahtui, niin l.rän säikähd1'ksissään iuoksi sukkasillaan
Pertjiirvelle asti (n. 5 krn.)

Seuraavana priivänii 1[J.J. rnotti laukesi. Anratttuvat
vangit olivat kohteliaita, tarjosivat kokardeja, ennenkuin
niitä ehdittiin pyytäiikään. Sotasaalistakin tuii rnelkoisesti.
Vankeja saatiir.r 1(r0, ioista ; r.rpseeria. Kaatuneita oli
rlonra sataa. Kranaatinheittirniä saariin 21, liekinheitti-
miä 2, pst-kiväärejä .i, kiväärejä (r00 ja konepistooleja
100. Vankien kertotnan tnukaan oli 7 upseeria yön aikana
päiiss1't pakenernaan motista. Närnä 7 upseeria yllättivät
telttarnrne. joten todellisuttdessa (r upseeria selviytyi rno-

r ista.
Kev.Os. 10:n kevättaistelut vuonnr 1942 päättyivät

ern. motin laukeamiseen. Osastotntne sai siirtyä etulinjan
kenttävartioinen tnakse rnsaittttttn reserviin.
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VUOSI 19+i oii y,leensii kaikilla rinrtrn.ranosilia rauhalli-
r.rer.r. Niinpii my'ös Rj.P (r Ontajärven-Pdlkäjärven rnaas-
tossa siri olla viholliseltrr jokseenkin rauhassir. 2. konrppa-
r-ria oli harvlrssa puolustr.rksessa Ontajiirven eteliirannalla.
Kornpprnian pr.rolustuslol.rkon level,s oli n. i0 krn. Järven
pituus oli r.r. -i0 km jir leveys vaihteli ) 10 km. PSp. si-
jaitsi Korpilahclen kyliin laiclassa.

Tukik«lhtien vartrstelrrtiiitii stroritettiin. pertioiriin vi-
holliser-r selustrrssrr, ajettiin trrkea vihollisen partioita, ui-
tiin, kalasteltiin. Vihollisen koneita kävi usein tiedusteiu-
lennoilla ja se teki lukuisitr hyökkäysyriryksiä tukikohti-
nrnrne vastaan. Htrolto stroritettiin talvella hevosilla. Yh-
rel,sparrioira liihetettiin joka irarnu tukikohtien välille. Se

tapirhtui siten, että tirvellisesti ryhrniin vahvuinen osasto
piiiviin hiirniirtiiessii kulki jiiitse karlempar järveii tutkien
rnahdolliset yäljet ja palirsi rnaitse rantaa seuraillen takai-
sin tukikohtaansa. Vasta tämän toimenpiteen jälkeen oli
hevosilla lupa ajaa kornppaniastir tukikohtiin.

Oli joulukuinen, pilvinen, hitrtt.tirrr piiivri, joka ktrlui,
kuten tntrutkin päivät. Iltasella tr'rr-rsin jotrrin erikoista. En

voinut paneuttta nttkktttnlan, kttteu tavallisesti. Valvoin,
rnietin, yritin lukea, ei. Liihdin lcvottotnuutta trrntien

ulos. Kävir-r vartiolniesten ltrtlna. Kiersin ptloltlst!'lsaselnat,

kuuntelin, palasin kiimppään takaisin. Mtrtta ei, uni ei

vaan tulh.rt. Loikoilin laverilla. Kaikerrlaiset ajatukset tuli-
vat Inieleen: koci, ornaiset... Kuinkal-ran kauln tätä vielä

kestänee.' Tirlvisota .ia tiirnäkin sota loputtornalta tttnttttt
vielä. Ylihuornenna on io aatto ja pian ioulu, raul.ran iuh-
la. Trxrlla nurkassa on jo nyt joukko paketteja kotirinta-
rnan n-ryiitättrn non ihn attksena j tettav iki airttona rr-riehi l-

le. Ja l'rtromenna lupirsivat kanttiinirmne Iotat tuila
tänne tukikol.rtiirrune oikein henkilökohtaisesti jouluter-

vehdyksille lahjoineen. Se oli jotain se. Pelkkä toisen su-

kupuolen näkerninenkir-r piristää karun rintatnatniehen
sisinrä tässä harrnaudessa.

On rnyöhä, kello 2.1-22r. Korsun ovi rvirttttttt ia yksi
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vartiorniehisrä ttrlee hiljaa luokseni, pr.rl.rur.r kuiskaren, et-
tei herättäisi toisia:

- 
Ylikersentri, siellä sl,rtvi valoansa vaikka on tyyni.

Ei siellä kyllii näv eikä kuulu n.ritään, rnurta aiattelimrne
kuitenkin errri ios...

Heriitin lähettini ja vedin saappalr siinä sekunnissa jal-
kaani. Aseet krrinalossa työnnyirnrne ulos. Valoansan
jäiinnökser kvriviit vielä. Liikuirnme rnahcloliisirnnan hil-
jaa. Kuuntelirnrne ruon tuostakin, lnurra miriiiin ei kuultr-
nut.

Åtnrnuin vurlkoisen raketin valliserniran etLuDirasroa.
Mitäiin erikoista ei näkyn1,r. Sensijaan kol.rdallarnrr-re n.
2,J krn päässä vihollisen l-rallussa olevasra saaresra alt-lnllr-
tiin rnyiis viilitriirnäsri valorakerri iLnaan. Mitä se rnerkit-
si.' Saarihan oli rr-riel.rittärnärön. Anlnuin vielä pari raker-
tia, rnutta ne eiviit prl.irrsrrrneer rniriilin.

Mutta mikii syt)'tti vrrloitusatr/ Sc tiiyq'y selvittiiii. Hii
virnme paikille jr tarkastclin'rn.re siihki)lan.rptrn vrrl«rssir. Ja
siinähiin se selvisi s)')' 

- iiinis sen oli tehny't. Pitkin hy-

pf in se oli tullLrt jrirvcltii 1'riiitt, Intrttrr viclii pitemnlillti ve-

tä1't1'r.rvt pois.
Piriasirt.ur.te takaisi n kiint l'r1'riiiin. Vehv ist in v art ioi ta, s il lii

rnintrllrr .li eclcllec. sell:rirlcn rttrl.c' crtci'iir Itrllat .llcct
oikein uunissa. Miksi vihollincn oli ttrlltrt kohclrrllanlrnc
olevaan slrarccn./ Sen ttrkikohtrrhrrtt oll virstaraunrrlla s1'viil-

lä sislin-rrrrrssrr. Miksi sc ltt.t1-rtti valorakctit-t viilitti)miisti
kuir-r n.rir-riikin/ Mikii pithtrs sctt jiinikscnkin ajoi siihcr.r

viiksilar-rkrrrrn.'
Mitiiiin ei kuitcnkrran v«illii rrrpahtrrtttlt. N{Ltttil rtatrlttll.r

alkoi tapahtuit. Kotnppllirtstit soitcrtiiu ia iln-rtrircttiin krr-

ticr-r liihrcncen krrhc'lcllrr hcvosclla ttrkikohtiirl. lln'rt>itir-r

nyt hxvilinnoistani kt»rtpp:rnian priiillikiillc, kaptccni Sctii-

liille:
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- 
Ovatko l,hteyspartiot läl.rteneet.'

- 
Kyllä ovat, herra "köysi"l

- 
Hyvä, älkää päästäkö hevosia ennenkuin parriot

ovat palanneetl Ne ajavat nirnittäin er-rsin takirnrneiseen
ttrkikol-rtaan .1a käyvät sitten palr-rr.ur-rarkalla n-ruissa tuki-
kohdissa.

- 
Selvä.

Puhelin soi jälleen. Käskin kr.ritenkin ensin rniehen no-
peasti rantaan pidrittärnäiin l.revosia. Vasrasin puheli-
rneen. Nanpuritukikohtaan enniittänyt parrio ilmoirri
niil.rnecnsä jiiällii noin joukkueen val.rvuisen osaston teke-
rnät jiiljet. Ne olivat aluksi hajallaan, rnurra yhryivrit sit-
ten .ja sur-rntautuivat vihollisen rannalle.

- 
Lähtekää nopeasti .ja palatkaa käskerryä reittiä.

Olernrne lähtiivrlrniinl jos tarvitean.
Srttt-trrss:r ruli liihettini riurnlrstil, ionka olin hetki sitten

#,iy,lf 'f#frIs;:?li3
liilrcrr.irrr t Iritl.itt.inr.i,irr Itcvosirt.

Nc olivrrr jo Incntrcct ohi karr:ru sittu-r, iluroitti Iriirt
- Trtlt.utrtc'tt tLtliltlttrrtist:t s.rrvip.i.i1.i
Soi tin ncll-rcrrsti sctrrlun, rr.rn rukikt>hta;rrt.

- 
Unikcko 

- 
Kuppi puhclimcssr:

- 
Niemi riiiillii. Picliirii hcti, jos vielii ehdir ne kornppa-

niiur lrevoset. Nc piiiisi tiistii livehtrrntrrrrn ohi. Nyt «»r pi.
fu lllclftlssli.

- 
Mikri on mcrr...

- 
Iriru, pirLr j.r sillii on v:rinooja kainakrssa, yntrn.irriir-

kii.' C)rrr nc hcvosct kiinni ja srrssiin, selitiin sittcn.
Hiin krrului lihcttiiviin uriehen asialle rrrnrrrirn:

- 
OIc-tko nr-rkktrnur f i)si kehnosti vrri nrikii sinu;r vrri-

r.r.r.' Ortko iot.rirt t.tl.,rlrtrutttt.'
LLurj:rn kiitos. lli ainakaau viclii ole taprrhrLrltLtt ttti-

tiiiin. Olct kai liihettär.ryt 1'hto'spirrtion.'

*
I
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- 
Olen, rnutta mitä sirtenlr Milsi sinä vaikurat niin

hermostuneelta l'

- 
Kerroi kai meidän panionjohrajamrne Heiskanen

nähneensä iäällä jälktä ?

- 
Keftoi. Mutta mitä niistäl, Nehän johtivar toiselle

puolelle. Säikkyivät kai sinun ilorulirusrasi yöllä.

- 
Mutta rnissä mielessä luulet jälkien ilmestyneen!,

Mikä niiden aikornus on ollurl,

- 
Eiköhän nuo liene... Mutta, muma olisivatkohan nuo

aikoneet...l'

- 
Olisi varmasri. Ja onko v^rmaa, emeikö sellainen

väijytys ole juuri paraillaan sinun ja seuraavan rukikohdan
välillä/ Sitä väliä kun on niin pitkdsd, 5 krni,

- 
Murta partio ei ilmoirtanut nähneensä jällä mitään

jälkiä. Soitti äsken naapurisra.

- 
Qs1 lruomioon, että jällä on lunra vain paikoin, läi-

kissä. Se on voinur hyvin kienä lumikohdar järrämätrii

1./Rj.P 6:n komentopaikka Lietmajärven rannalla. Kuvassa 1.
kapteeni Setälä ja oikealla luutnantti Kauppila

jälkiä ollenkaan. Sitä se oli yrimänyr rälläkin välillä. Tulo-
jälkiä ei näkynyt, mutta kun ammuin rakerin, sai se kut-
sr.rn palara rakaisin luullen rulleen paljastetuksi. Nyr ne
eivät enäii 1'riträneetkän peittä jälkiän...

- 
Hetkinen!

- 
Ne hevoset ovat ehtinet mennä rdsräkin ohi...

_ P_l-1i1...

Paiskasin puhelintorven pövdälle ja juoksin rantaan sa-
datellen, ehtiäkseni sinne juuri siksi kun se alkoi. Jotakin
onnettomuutra, tavallisuudesta poikkeavaa, olin aavistel-
lut edellisestä illasta saakka ja nyt se rapahruu.

Vaikka tapahrumapaikalle olikin markaa 7-4 kn,
kuului ääni a.avaa jårvä varsin selväsri. Lyhyirä pk.sarjo-
ja, kirkurn ista, yksiryisiä laukauksia, huutoja:

Rukil.rverh, idisutait... ym- polorusta kaikui kaukaa...

Juoksin rakaisin k?imppii:in ja puhelimeeh sekä ilmoitin

lyhyesti tapahtumasta komppanianpäällikölle. Säntäsin ra-
kaisin rantaan kp. kainalossa ikäänkuin sillä olisin sinne
saakka voinur jotain rehdä, rnutra olin niin kuohuksissa,
etten voinut edes kaikkea räysin harkita. Rannassa voim-
me vain voimattornina todettr, kuinka heitä vieriin jiir-
ven yli. Vankeja, kahta lottaa ja yhtä jääkäriä. Kahta ah-
kiota vedettiin ja yhtä talurctriin kainaloista. Kaikilla
kova kiire, kaikilla parilla kymmenellä. Perhana!

Tuollaista ja paljon muuta kuului sillä hetkellä joukos-
ta. Lukijan lienee helppo kuvitella sen hetkiset mielialar,
rnitä tuollainen tilanne saa aikaan.

Muutarnat hilasivat 20 mrn pst.kivääriä ranraan avatak-
seen tulen, rnurra luopuivat yriryksestään, koska se ei oli-
si hyödyttänyt rnitään, ehkä pikernrninkin olisirnrne vaa-
rantaneet vankien asemaa. Olirnme §llä tottuneer sii-
hen, ettii seveli kaatui, haavoitttri tai joutui pakkotilan-
reessa virnsiksikin, rnutra ertii kornppaniirrnme lotar, ei!

*".'t\*
komppanian päällikkö,

- Joukkueenjohtaja puhelirneenl

- 
Huornio. Niemi räällä.

Köysi puhuu. Olkaa valmiina koko ior.rkkueen voirnalla
takaa-ajoon! Täältä tulee pikavar,rl.rtia vänrikki Blom
res.joukkueen kanssa. Varatkaa runsaasti patruunoita ja

ottakaa rnyös ahkio ja lääkintärnies tnukaan. Blorn selittää
sielll tehtäv.in tarkerntnin.

- 
Selvä.

- 
l(2p[6p111tio-osasto on rnyös läl-rtenyt satnaan tehtä-

vään... Vaikka kyllähän me voitnrne vetää vesiperän,
heillä kun on nlnsaasti etumatkaa, mutta täyryy edes 1'rit-
rää parhaansa.

- 
Kyllä me yritärrune. Miehet ovat suorastaan kuohuk-

sissa.

- 
Sen r6kon. Teki ne pirut tekosensa, vielä ioulun

§nnyksellä. Tuossa tuokiossa olikin vänrikki Lars Blorn
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(kairtui rnytihernmin eriiäsecn Ontajiirven sairreen) jouk-
kueineen tLrkikohdassa. Sen enempiiii likrrrr hukkirartnatta
painoin.ur.te jiirven 1'li kohri peikkaa, iohon olirnme näh-
rrecr ryiistii.jien meneviin.

Vasta kun rulirnme n-ririhin vastarirnnalle, huotnirsitntne
kr.rinka harkitsernartt)n'r:lsri olirnme antaLltllneet vakavirlle
virirralle alrtiiksi. Olisihan pitrinyt tietäii, että kuka tahansir
v:.rrtt-tistr.r.r.r ral)niln ainlkin niin kauan, kun otnia on toisella
puolen. Oli rneidän orlnernrne, ettii se oli ehtinyt ver;iii
vannistuksensa pois. Jiiljet niikviviit kuitenkin selviisti n.

i cn.r prksuisessrr hrrnessa. Oli nriehirrän1'r varsin leveältii
rlalra rinraa. Ilkeli tilanne, jos sieltä olisi tvattu osirstotuli
silloin, kr.rn olimrne rannan liiheisyl,dessä. Jiiä kLrn oli lu-
rneton.

J äi jet yhty ivrit syven.rrr-riillii rnetsiissii sarnaksi pol uksi. J rr

tätii me seurasintrne noperssrr rahclissa. Sillii on mrin p:rrin
tr.rnnin etumatkn rntutn yrirtiiii tiil'tyy, ajattelin. Se valitsee
reitin ja rnäiiräii tah.lir.r, mutt:.r...

- 
p11nl

Olirnme jäljittäneer vihollista ser.r polkurr kLrlkien noin
2 krn rnatkan, ktrn eclcllini kulkeneen BIom in j«rtrkkr.reen

viimeinen tnies railirsi polkuntiin.r.rn I11.1;lrrrneen sLlLlren

l.rongan vierellä, jonka lli oli ;o joukkue nrennvt slrn;r;r
polkua.

- 
Lääkintärnies riinne. Srastarnoinen hravoittr.ril Blon.r

asetti nopeasti varmistuksen ja tuli luokseni tapahturna-
paikalie. Jääkäri Saastamoinen rnakasi siinii naama rnii-
nirn aiheutrarnasta noesta mr.lstana ja jalkarerli poissa,
rnurskanr. Jalka sidorriin noperrsti ja haavoirtunut nostet-
riin al.rkioon.

- 
Nopeasti suorinta tietä Unikekoonl Soittakaa heti

sinne hevonenl

- 
Kuule, tuosslr ne ovat istuskelleet jar siinä on verisiä

riepuja. Ovat kai sitoneet haavoittuneita virnkejiran. Tiisrii
taisi tulla kansainvälinen siclontrpaikka. Tulehirn katso-
rnaan!

Menin Blorr-rin Inukanrr ja totesin asirrn olevan krtten
hiin kertoi. Tärniin vrrrnisrukseksi tr.rokin Iniinrr.

- 
KLule, sirno suori.lrn ntinulle. kltnt'lilttl:1ko t,ill.i t.r-

kaa-ajoi'

- 
Olisin mielutuntnin tuppistrr.rnl, ratkiis€ \'ilan osils-

ton johtajana, l'xstirsin.

- 
Tieclän, rnitii tiistä rrii,lttelen ja rnelkeinpii xrvxan,

rnitä sinäkin ajatteler. Sano vaan reilusti näin rneidän kes-

ken. Onhan sulla verrartotnasti enempi sotakokemusta
kuin rnulla. Kyliä minii sitren teen ratkaisun ja kannan
vastuun.

- 
No niin, kiiskvhiin on kvlliikin kiisky'. Murra siror:.ri.rtl

salnoen tiin.riin rehriiviin jatkarr-rinen on hvödyröntä. Pian
on täysi pirneii. Jiilesrän.rinen kiiv vhii hitaanrrnaksi, silli
etnrne voi kiil,rtriä ecles ruora vihollisen polkLrakaan. Tap-
pioita voi tulla lisiiii, ahkiorir ei ole enää ja muona puut-
tuu kokonaan.

- 
Olet tä1'sin oikeassa. Eikä piiiillikiin käskykiiän eclcl-

lytii tiimän piternrr-rälle rnenevää toirninririr. Meiclän olisi
pitär-rt't ehtiii ctcen, murra nyr sekin on mrrhdot«rntrr. Heil-
lii on liian pirkii erun.rirtka. Palaraan takirisin. Tiillii emnre
voirrr v;rrrtr:rstikrun nr itiiiin.

Suunnistirnrne suoraan rukikohra "Unikekoon". 
Jäiillii

terpasir:rrne ennernmin liil-rreneen haavoirtunurta kuljetta-
virn rrlrkion.

- 
Srirkeekii .jalkaa.'

- 
Eipä erikoisernrnin. Saanko rLrpakkrra., Orniani en

saa tasktristani.
Hiin sai rupakan. Murta kurnmallista. Eikö haavoirru-

nlrt tllnne ruon enertunän kipuia, vaikka ialkarerii on

lxrissa.
Slrrvuirnrne pimeiin tullen tukikohtaan. Siellii sairnrne

nvr trrrkoin tietiiii trrprrhtuneen:
Yihollinen oli tullut r'ön aikenrr jiin'en r li jäiillä olevia

llurertornrl p.rikko j.r ser.rreillen jrr rrserrunr-rt rirnnalle väi-
ivksiin. IleiJ.in r'.rrmisrrsprrriortrnie se .rnroi rnennii.
rnurta kun hevoser rrntil\'ii\';]!1 seurlillen rrilir.at kohclalle,
evattiin niirii kohti tuli. Toinen lrevosisrl jl rjornies kaa-
ruivat. Toinen hevonen h1'ppäsi tä\'teen laukkairn. Sen
ajomies pyörähti kuskipukiltaan reen taakse jiirven ptro-
lelle, sotkeusi ohjaksiin ja raahautui tukikol.rtaan vahin-
goitturnatt()lnana. Mutra roisessa reessii olleer lotat La-
vikkala ja Ruotsalairren sekä liiiikäri Ullgr6n joutuivar
vangiksi. Näistä Ullgren ja Ruotsalainen olivrrt l.raavoit-
tlrneet.

Tiirnä on surr.rllinen rirprrhrrun:r. Olin-unehan tottuneet
näkernaiän rnainitut lottarnrne iloisina, pirteinä ja palve-
I unha.l uisina kr-rnttiin issanune.

Nluutrman päiviin kulurtua ilmesn'i kerrotulle prrikalle
rLrkku lenrolehtisiii. joissrr kerrottiin rnuki.L lottrr RLrotsalai-
sen strr.rlle. erri treillii krikillir on 'täiilLi hvvii hoito, trrl-
kaa roki jokainen ränne '. Vartnetnrnaksi vakuui.leksi «rli
niissä lorra Ruotsalaisen kuvakin, rnutta lottaneula pr.nrt-

rui. Lohru senrään, emä ovat vielä elossa.

Ja eloon he jäivätkin. Olen kuuilut, että tässii kerrotut
vangit ovat kaikki palanneet takaisin terveinii ja lähettii-
neer terveisensä Rj.P 6:n silloisille aseveljille.

Mikäli tiin.rä kertornus tavoittaa Teicliit, niin kiiros rer-
veisistiil ja terveiset rnl,ris ec'lelleen.

Vartiomies näyttää
joukkueeniohtaial le
Rj.P 6:n rintaman etumaastossa
liikkuvia vihollisia
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PAREMMITTE

MARKKIIItlIttE
ARV! KUJALA

"Mantshuria, olet ihana vuorimaa,
laulutnme kaikuu, soirtornme raikuu
vuorilla Mantshurian.
Aatos aina ollos sä vakaa,
rnaaihnan myrskyistä olen rninä vapaa"

LINDGREN eli "Linkku" oli rnustalainen, nuori kornea
rnies, keväällä l9)9 otettu alokkaana Lappeenrannan ra-
kuunoihin, joista Sissiparal)oona -i mr.rociostettiin. Ja kos-
ka hän oii rnustalainen, hän ornui mvöskin kornean lau-
luäänen ia 1'lläoleva oli hänen iernpiiauh.rnsa. Mutta kos-
ka Lindgren oli mustalainen, tehtiin hänesrä tietenkin
hevosrnies. Kaikilla ratsumiehillä oli ollut ennen sdan
sytrymistä' hevonen, mutta lähdeträessä Karjalan korpiin,
vaihdemiin hevoset suksiin, ratsuilla kun siellä tiheiköissä
ja toisin paikoin kainaloihin asti uportavissa nietoksissa ei
tehnyt mitään. Mutta kuorrnastohevosia luonnollisesti tar-
vittiin. Lindgren sai ajetcavakseen hevosen, joka kiskoi
rnuonakuormaa. Se oli sieväruruniinen, pirteä raudikko
tamrna. Mikä hevosen nimi lienee ollut "siviilissä", ei ol-
lur kenenkään riedossa, rnurra Linkku nimitti sitä Pokuk-
si.

Poku oli hyvä hevonen, säy'seä ja väsvrnätön. Kärsivälli-
sesti se kiskoi rnuonakuormaa läpi tiheikköjen ja viös
jyrkkien vaarojen rinteitä, joiden laelta aukeni kornea nä-
köala joka ihnansuunnalle, yli rannattornan erämaan. Ja
silloin kajahti ilmoille ,iälleen Lindgrenin komea tenori
laulaessaan "Mantshr.rriaansa". Se virkisti väsyneitä rnieliä
ja usea rnies, jolle Luoja oli suonut laulun lahjan, yhryi
lauluun.

Kuormahevoser, jotka lähetettiin rintarnalle suoraan ta-
lollisten talleista, olivat yleensä hyvässä lihassa. Mutta
ankara talvi karisti lihat niiden kupeista. Kevättalvella
kun vihollisen kiivas ihnaroiminta katkaisi huoltotiet, al-
koi rehusta, heinistä sekä kauroista olla ankara puute.
Hevoset rnuuttuivat tärnän johdosta "karvahanskoiksi".

Oli sääliträvää katsella, kun ne järsivät puiden kaarnaa ia
näykkivät havuneulasia nälkäisiin vatsoihinsa.

Mutta.Poku oli poikkeus. Se pysyi yhtä hyvässä kunnos-
sa, niinkuin oli ollut tullessaankin. Vieläpä sen kunto
näytti paranevan päivä päivältä. Sen sijaan että rnuiden
hevosten karva oli kasvanut pitkäksi ja takkuiseksi, Pokun
kiiisi ja välkkyi kuin kesällä parhaana laiduntarnisaikana.
Kun roiset hevoser riiputtivat väsyneinii päärään, se pysyi
aina virkkuna ja hirnahteli iloisesti hoitajalleen.

Näytti siltä niinkuin Poku ja sen isäntä olisivat rnaini-
osti ymrnärräneet roisiaan. Eikä ihmekään, sillä pojac
kuiskailivat, että kun leiri nukkui päivän ponnisteluista
väsyneenä sikeää unta, Linkku pistäyryi tuontuostakin he-
vostaan katsomassa. Mutta toisten kuonnien sivu kul-
kiessaan hän nyhtäisi joka reestä heinätukon kainaloonsa.
Eivärhän heinär kokonaan olleet lopussa, rnuutoinhan
eläirnet olisivar kr.rolleet nälkään. Mutta kun niirä oli niu-
kalti, hupenir%t toisten hevosten vähäiset annokset rnil-
tei olernattomiin Linkun "huolenpidon" takia. Sarnalla
tavalla kevenivät rnuiden hevosrniesten kar-rrapussitkin ja
nämri rietenkin kirosivat rnustalaista ja sanoivat tälle, ettii
pitäisihän se riirräii jo Pokuilesi, kun s1,ötät puoiet rnies-
ten leipäannoksista sille. Mutta Lindgren viittasi miesten
murinalle kintaallaan ja vihelsi iloisen sävelen tai lau-
loi lauiunpätkän pääile.

Mutta kun taistelutoiminta sitten rnaaliskuun alkupäi-
vinä alkoi Ulismaisissa kiihryä, rupesivat Lindgrenin,
niinkuin rnonen rnuunkin poian herrnot reistailernaan.
Kun vihollisen rykkituli myllersi lurnista rnaastoa kuokos-
rnaaksi ja pirstosi metsän kaskeksi sen päälle, häipyi rnies
takarnaastoon, il rnesryäkseen leirialueelle keskityksen tau-
otma. Miehen rnuoro oli synkkä ja alakuloinen, eikä
enää laulu kajahdellut hänen huuliltaan. Ja Pokun laita al-
koi olla sarnoin. Se alkoi silrninnäl.rtävästi laihtua, sen pää
riippui alhaalla eikä se eniiä hirnahdellut iloisesti, vaan
sdpsähreli iokaisra yksityisrä laukaustakin. Tierysti tärnä
johtui siitä, että Lindgren alkoi lairninlyödä Pokun hoita-
rnisen, ja varastot loppuivatkin niin tarkoin, ettei hiin
olisi voinut parhaalla tahdollaankaan pitää Pokr-ra kunnos-
sa. Kenenkään kuonnassa ei ollut enää heiniä enetnpää
kuin kauro.lakaan, joten hän ei voinut niitä rnistään voh-
kia.

Tietenkään eivät kova räiske, pauke ja rytinti olleet vai-
kurramatra hevosten samoin kuin rniestenkin herrnos-
toon. Muuramana kovimrnista taistelupäivistä riistäyryi-
vät kaikki hevoser irti ja ne saatiin kiinni vasta Korpijär-
vellä, lähes parinkvrnrnenen kilometrin pädssä. Mutta
rniehet veistelivät, ertä Jurnala oli antanut Lindgrenille
Pokun sieh,rn ja päin vastoin. Ja kenties asia niin olikin,
sillä tuona sarnana ilrana näin Lindgrenin taputtelevan
Pokua kaulalle ja puhelevan sille:

- 
Kyllä rne olemrne, Poku-parka, joutuneet huonoille

rnarkkinoillel Ei heinää, ei kauroja, ei leivänkannikkaa-
kaan, rnillä ruokkisin sinr-ra. Vain ranuja, ranr.rja! Niitii
sataa aarnusra iltaan. Tätä ei kestii enää meidän kutntnan-
kaan hermor. Sinä Poku-parka, laihdut ja käyt niin raih-
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naiscn niikiiiscksi, crrci sintrsre cnriii kohra I-irpp6snlan-
nir.ssll siril rnlrrkrln nrrrrkkle. Kt'llii, kyllii lDe t()siaxn olem-
rne jouruneet huonoille rnarkkinoillel

Mtrrta kaikcllrr on lrppLrnsr. Tuli maaliskuun I i. plliyli
jrr scn mrrk;rn.r rrruh.r. Viih;in rulenlopcmarnisherken jiil-
keen ilrnesrvi Linkku jostakin luokseni .ja kysf i:

Onko se vilrmrrsti :rivan rottrr, crrii sota on nvt lopr.ls-
sa.'

- 
Siltii se runrur.r. koskrr "Katrhu «rn kuulernlna ilnril-

nLrt tulenkrpetrrrnriskiiskyn', virsrirsin. Sill<>in risti I-in.l-
gren kiitensii jrr srrnoi hrrrrrurnrt:

- Jurnalrrlle kiirosl
Mtrurlntt p:iivii tiirniin jrilkccn rrrrrklrsirnrne jo Soanl;rh-

tlclla kohclcn Viirrsiliiii. C)li kirrrnis. rurinkoinerr kcviirr.rl-
vcn piiivii. Åtrrinko faistoi tiivrlclLi rcriilliiiin pilvertiim.il-
tii tlivaaltrr, j:r hohr.n'an valkcrrr henger kimalrelivet.
M rranric ki ipcsi k«rrkcll le vrrerrrl lc, n-ristii rtrkesi k ich ror'.rrr
karrnis niikiiala vli J:inisliirven .rinrr k.rukrrisiin ilrnojcn .i.i-
riin asri. Vaikkrr hrrhur oiir'.rt jo kerronecr. nrinklil.riscn
rauhirn tulisintrne silruniliut jrr sc kinclri rnieliii. her.isi r,,r-
vo Inieliir-r lrcr;iiiviin kcvri.in rnuk.inr. Ktrk.t;rn ei r.iel.i us.
kr»rut n«riclcn huhujen roJcn|er.iisrrrr.i. r'.rikk.r nc sirr(n.
ikiivri kvllii kiiviviirkin roreen. Kesrervr vrrrrirr i;r kiirsinrvk-
set trnohtuivat. KtrLrlui ihlsrtrksen hr.ruclehduksia. kr.rn
rttoncr sihniil'rarit sii nri h il j.rlleen h iihr'lellessärnrne rähf il i-
viit rnieliinP;Linuvrrr niikr':i.

Siihcn ajoi I-inclgrcnkin. Hrincn recssiiiin ci ollut nyr
juuri muon;rir, cncnlniin hevoselle krrin mietrillekririn.
Mutta rrse hiin oli jiilleen cnrinen iloinen poikä ja Poku-
kin niivtti niiinii rntrrrtantina piiivinii siisril,rynccn i.r pi-

risnneen. Tulruirirn koh.lalleni hiin pl,sriymi ajokkinsa ja
kelroitti:

- 
Soviralrrur ne sukscsi tiinne rckecn ja nousc itsc

rnviiskin. Ei tiissä nyr muur kuorrnar ole hairrana.
Miclihvvin n«ruclrtin kchoirrrsrir, sillii ikLini l:ihcni jo

korkearnpaa ltrktra ja hiihtiirninen rasitti rnintrir cnernnrän
kuin nuorernpirr. Kun olin irserrunur kunnollisesri paikal-
lcni. hLritaisi Lindgren Pokuir ohjuperillii fa hihk:risi.

- 
N)', sirii rncnniiänkin parerr.unille markkinoille. Hei

P<tkrr rrlrrlrPiis f ltvlrtit:

J.r l)okun iloisesri r.rvrrressa. alr>irti Linkku pitkiisrii ai-
k.t.r Lrrrlrrn ja Iriincn :iiinensri kuului yhrii komerrne kuin
cnnenki n:

\{.rrtrslrtrri.r. olt.r i lr.r rr.r vu( )ri nt:lil...

Sodissamme ioutuivat kuormastoien
hevoset, kuten "töpinän" miehetkin,
koviin koetuksiin ja kärsimyksiin,
mutta täyttivät sotatoim ien
kaikissa vaiheissa ratkaisevalla
tavalla niiden menestykseen
vaikuttavat tehtävänsä
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Jyvälahden kylä Uhtuan suunnalla

UHTUAN päiitien suuntl oli tullut meillc kelliiksi rnie-
iristiitarppioineen, lnutta sLlorastaan sr.rhteettotuan pirkät
sivustirrntne olirnrne saa.neet onnistuneiden, paljon hikeii
kiskoneicler-r koukkausternrne tu.loksenr. Tiettiirnien t.ri-
valten tirkana oleviir eriin-tiurky'liii puoltstetti in vrrin l i ivr'-
rysjoukoilh.

Srxlllta se silloin tr-rntui. Vastassa oli vihollisen lisiiksi
eriirnaa riin.reineen ja r1'teikkriineen - koskineen ja .lrirvi-
neen. Siiiisket, kuurnuus ja lopprrmirton criimiur, missii ka-

Iusto kiskottiir-r [iip,i ntetsiin niin, ettii krLrrrnrr kahtrrpttolte
puiste repeili. Se veti rniehisrii mehrrr.

Tu«rn riratirrnisen I-rir-rnallrr li1 rJ\'oittecn lrrrr nostuksclllr
kai n-reirri luultiin cnernl'riiksi kr-rir-r oiinrrnck.r.rn. .\..iin srur-

vutimme Kis-Kis-linjan jir lelitimnre hen'.rr kcncr.ir.rrti-
onrmc pitkiksi venähtäneille sivusrtriilentntc. Kuios.nur-r
nokeluninrr, taiprrleen tlittamina pureuduimme .lssmilnl-
me, rnr.rttrr viisynvt oli veniiliiinenkin. Tt'kkirrrlcll.r j.r r':i-
liin kiisiaseilla hiin-riisimme toisilrnrt-te. Ktrmplli;1,111 si
hyiikiinnyr. Arruuksesstr vain .jrrtkui etencnrinen.

Vaikke cmmc ottrrisiklrrn Irtronrior>n viholliserr 1..rriin
kolrncen ottccseen vahvrrllrr, keskirrrskrasti aseistetullrr
partirtllrr tekerlriii hyökkiivksiii Jvviilahcler.r lrritirunt:risi in
kcnttiivartioihin, oli tuo 1ro|1j11i561r Vicnan heLli kaikcn
kaikkiaar-r vrrllarttriva kirksi kertlrr. Sit'tne ;:,urcurunrlr vrls-
rustlja olisi ollr-rr irinrrinen selr.rstrrtrhkrr Uhrurrn sur.lnnrllr
j«rukoillc ja otollir.ren prrrtioirlen tukikohta niirlcn iskrrillc
nrkajiirveliiisten sivLrstrrrrn je virnbiran Suotlcen.

Siksi scn nriehin'skin vuonnir l9 t I oli hiirnmiistlrr.ir,.irr
hcikko, kourrrllinen linn«ritusjotrkkoj.r ja [)rlttcri cnsir]t-
ruiiiscssii Irtluilntlnsotlrrssrr r<>ntuksi irnrnr-lttu.irr t1'kkcj:i-
Iin'rankos vcniiliiisct liiksivrit rrsialle pari l.riiiv.iii cnnen
r trorlcn l<>pp1r11 jrr kokor-reiscllrr rvknrcntillri lekrrisir'.rr r'.i-
h.iiset kcnttiivrrrtiort-trne Kcski-Krrirri jiirvcrr rrrnrt.rsr,r .ri-
. .rn kr liin runrunr:rrllr.

Tilannc oli vrrklva. Koko vrrruskttnurrt vrthvttus oli allc
kohnen saclirn 

- 
sr.rurcksi osaksi j«r ikiirnichiii -- ainirkir.r

lrrheellisiii. Vih«rllisen rieclustclupartiot vieririliviit tr.r()n

tr.rostakin. Vartio veti kiinni teejatn. 
- 

Kotrr:rllinerr viist -

neitä, ryrr-rpeenrl,neitii n.riehiii .jr se patteri. Sekin j.ii vi-
hollisen haltutrn. Oli olltrt liiirksi cclessii. lnuttrl kluetrt-
paaklan se ei yltiinyt iunpurniri.ur. Eiviit tt'kkimiehet sitii
tosin iln-raiseksi lntirnecc -- krratuneirrr oli, joskin t.trolent-

n-rin puolin. Nt,t eiv:it 11'kit run;rut-tcet kutrtptrrrnkaln
sr.runtlrirn. Sicllii olivat vihollistcn seassa.

IMurrit rrpurkin tuli .10.1f . aarntrlle. Piiiinreje liihctti
Vienrrn hcirtros«rtrtripirtrrljtxrnrrn t VIISP:n ). NLu tri.t rci1.-
paita ntichiii ja sclviipiiinct't u1.scctist,,. n'rLrtrrr lteiriikin
«rli virin kourallinen. Koko pltaljrx)nirn vrlhvur.rs <>li vain n.
100 rniestii. Divisioona irroitri viirncisensii, n'kisriiii rci-
Itrstr ja pirraljrxrnan jalkevrikeii. Sc patrrljtxrnrr oli r-rrin sa-

notru rcscrvi kesiin taistcluissaPrLltirnrtr,rn Ir-ticshukrrtt

kiirsinvr, juLrri hiithritriii lcpoor.r piiiissr t. Urrsi kourrtllincn
n.richiii, n.trrttu niiurii vatrhkojrr. Sotlan iiiini oli iiikea her-
n-roillc. Onrrrkin rvkisrii oli sotlen iiiini. Srrttrri kerkrLrrnti-
s ia.

Uuricrrvuorlcn f iinii yritti vihollinen liihettiiii jiiiin vli
tuusia jorrkkojrr. Vastrrssa oli rvkistiin ttrlcrtj«rhtr.rc ja krtnc-
kiviiiirirt'h nrii. Onncks i tuler.r johr,r j a oli kll rniipri i ncn poi -

k.r, rrrsl.:i xnt[)u:1 rrirrru crcensii jrr s.ri vihollisen uskott-trtrttt.
ctrii ranta on vrrlrvctnrninkin michitcrl'. Pahoja r.lf [)ir)it.l
kiirsinein:i vcniiliiisct vcriivtviviir Ulttuan nllltirlln.

SckrrsotkLrn sch'irriijiiksi Jyviil,rh.len lohkollr oli clivisi-
rxrna rniiiiriirnvt ri.rtsurltcstari Ahri llrtt.tri Paavolart. Ko-
nrcnt.rj.r vritti rnotitrerr vilxrlliscrr kolnrcn jiirvikrrnnakscn
v iil i i n. rtr rrtt.r reserv ip.itrrl joonir pctri.

f 'rr.lcnvLur.lcn iriiivrinii, H-hctkcrr r rtrh:titt,r;rrlrull:r lt ii-
.lcss.i oli vihollincn k1'psri. Kilririu johtavrrn lrrntl:rik.rn
nrrkscn. rttihin paine oli kolrtlisttrnrrt kovim1..tnrr. 1.111
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Ratsumestari Paavola kiittää Jyvälahden
valtaukseen osall istuneita
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Joukot lähdössä
hyökkäykseen JYvälahdella
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Vienan heimosoturipataljoonan (VHSP)
komentaja, luutnantti M. Sisto
ilmoittaa pataljoonansa Jyvälahden
valtausjoukkojen pääll ikölle,
ratsumestari A. L Paavolalle

vankasti hoteissairn kylän vakinainen varusväki. Toiselta
kannakselta hyilkkäsivät heimosorurit virstustarnarrornirlltr
voin-ralla rnelkein kaksirnetriser-r kornsnsnjnn5n Iuutnantti
Mikko Siston johdolla, u.tuttir vihollinen pääsi livahta-
Inaan pois kolmannen kannaksen krrutta. Reservipatal-
joonan loppr.runraasrerur hennor olivat pettäneer kerra-
kaikkiaan. Sillä suunnalla ei ollur kiiyrrinn<illisesri kilrso-
en ketään tukkeenir.

Kaatuneet .ja pahirnn.rin hiravoirtuneer venäliiisilrii jiii-
vät. Jäi sotasaalistakin. Se kaikki oli kalliilla osrerma, ku-
ten säätää sodan laki. Olirnn.re voirraiia. Jäljellä oli raisre-
lualueen raivaus. Venäläinen rnuistaa jättää rniino.la jäl-
keensä. Niin oli järränyt nyrkin.

Mutta siellä olivat tykkirnrnekin. Ei olru vieq,, ei edes
tuhorru. Patterinpiiäliikk<j rnelkein syleili pLrtkivanhuksi-
aan 

- 
hyvä, kun ei suudellur. Pakkanen niier oii neljissri-

kvrnrnenissä.

Jyvälahti oli vallattu roistirmiseen. Konrentajir irllekir-
ioitti kunniarnerkkiehdotuksia. Pastori kirjoirti lunnairr
maksaneisiin koteil.r in. Kaikesta huol i r.narra Jlvä Litrreii lo-
pultakin vahvistettiin. Seuraavana kesänä sitä jo srrartoi
sanoa repeärnättörnäksi. Silloin siellä ei ollur enää r'htäiin
vain jalkaväkiryhrnän rniehirtärnää kenrtävartiota 

- 
ei

enää niin harvassakaan.

Tunteet vahvistuivat
MUUAN auropoppoo, joka tavanmukaisesti oli
majoirettuna kauemmas linjoilta, oli vihollislenrä_
jäin raholta rullut keksiryksi. Seurauksena oli mo-
niaina päivinä toistunut "ruiskutus", ja tulipa sen
kohdalle muurama pikku pommikin. Kerran-tällai-
sen tapahtuman jälkeen sai korpraali Jussila aiheen
todeta:

- Jor tätä jarkuu, niin rintamamieheksi tässä
kohta alkaa itsensä runrea.

Kylläse
taktiikkaon
hyvä
olemassa
ERKKI ANSA

Tykki tuliasemissa

5.{'lrr'r

JOKAINEN arrneija painattaa ohjesääntöjii, jotka ovat il-
rnauksia kulkin arrneijan ja ennen krrikkea kansakunnan
rniesten taktillisesta ajattelusta, tai ehkä parernrninkin sa-

noen rnenraliteetisra. Itse asiassa rn'eidän koukkar.rstak-
tiikkarnrne on kuin soratoirniin s«rvellettu sananlasku:
"Ennen virsra väärää kuin vaaksa va,araa

Mutta aina rulee eteen tilanteita, joissa eivät auta tnit-
kään ohjesäännön pykälät, koska ne eivät voi edeliytciiä
niin "ville;ä" tilanteira, kuin rnitä todellisuudessa sattuLr.
Tänän tulin kokernaan elokuussa 19,i1.

Olin .i.Kev.Er.Lt.prrin patteriupseeri ja parterirnrne ttr-
ki Kev.Os. z:ää, jota kornensi rnajuri Boisrnan. Olirnrne
edenneer välirauhan rajalta hyvän rnatkaa Kirvuun päin.
Kevl'en osasron hyökkäys jr"ruttui kiinni, koska tilanne oli
menn)'r aivan sekaiseksi. Eroruornareita ei näet ollut pai-
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kalla ensinkään eikii rnajuri Bt>isrnan cnnättiiny't j;irjest:i-
Inään yksin kaikkeir.

J«rspa aloittaisin tilanteen kuvirarnisen etulinjasta. Se oli
patteristani n. i i ) kilunetrin priässä, siis aivan "passeli-

hollilla", rnuttlr sen lisäksi oli n. 2112 kilornetrin päissä
rnotti, jossir oli vihollisia siten, että he pystyivät hallitse-
tnaan rnirirntietii. He oiivat eräiin suoniiq'n keskusrassa,
jossa kasvoi muutatnia rnrintl'jri ja pensaita. Sitten vährin
päälle kilon.retrin oii tien laidassa suuri kivinavetta, johon
oii linnoittautunLrt epärnäiiräinen luktr vihollisia. Niirnä
pitivät kir.rkkuisesti puoliairn, j«xen keryen osasron :rjo-
neuvojen piti kierrellii pirkin rnersiä.

Majuri Boisrnan soitri ja alkoi netrvotellir asiasra, nriten
tri.mii oiisi parhiriten selvitettävissä. Päätin ensin touhuta
niittysaarekkeen selväksi. Majuri antoi ptrl.relirnen torven
pioneeriupseerilleen, jonka jotrkkue kuritri tiirii osastoa.
Vaiker.rtena oli se, ettii heil[i oli vain 1:J0 000 karrte, rnin-
kä tarkkutrs ei tahtonut riittää rykisti)n tarpeisiin. He an-
toivat vilxrllisen sijainnin sen nruklln, rt-trrtta onneksi
hr.rotnersin ehdottal, ettii kuvailisin rnlraston 1:20 000 kar-
tastu. Etsin siirii irukean, joka sopi annettuil-rin tunnrrs-
rnerkkeihin ja kun rloin kuvet,r. s;rin kuulla. ertii olin ei-
van vartnasri l«it'tänvt oikean paikirn.

Lirskin anrn-runnan ja purkaurirnrne kerran perusn-kill,i.
Selvä, h1'vin viel Ei rnuutrr kuin rautaa lenroradalle. j.i
kohta ilnroitettiin, eträ valnisra on. Pioneerir senkuin
irneskelivät pirkiä sauhuja tr.rpakoistaan ja katselivat, rni-
ren vähiillii selvisi koko pulja.

Sitten se navettal Putki ei noLlssut paljoakaan vaaka-
suorersta, kun annclin lukernart. Matkaa lie ollut jotain
1li0 rnetriä. Kun ei «>llur rnuuta kuin täyspanoksia, niin
lentorata taisi olla latrkearnpi kuin kiväärillä. Mutta sys-

reerni pelasi! Ensirrunäinen kranaatti kohautti kattoa ja
kun ensirnrnäinen .jaos poksautti rnulltarnan laukauksen li-
sää n,kkiä kohti, loppui naapurin pojilta sisu ja he antau-
tuivatl

Toinen jaos paukurreli tällä aikra sinne lailliseen ettr-
lin jaan.

Kyllähän ne navetan seiniit olivrrt tukevat, It-tutra kun
välikatto oli lankuisrir, kuren trrvrllisesti, ja kranaarit r.i-
jähreliviit vuoliaisissa, niin iskiviir sirpaleet sinne kivisei-
nien sisiiän. Tukala siellä varrr-raan oli. Kevven osaston
pojat olivat koetraneer arnmuskella pst.kiväärillä, Inutra
sitäträn narpurin rnicl.ret olivar pitäneet pilkkanaan.

Nyt kun nän.rä kiusankappaleet oli selvitetry, voi Kevyt
Osasro taas käyclä s«rtaa oikein laillisesti ja tr1'väksyryn tak-
tiikan rr-rukaar-r.

Patteri oli eclellii kuvirtun aikana asemissa pientä rniin-

ryii kasvavalla kunnaalla. Rauhan aikana vakuurertiin,
ettii ktrn nirarniointi suoritetairn hrurlellisesti ja rniehet
ovat liikkumattl, niin lent<>koneestir ei havrritse pltteria.
Se osoittrrutui tocleksi r.riiissä iuscrnissa, sillii vihollisen ko-
neita pyiiri I'htii rnittira päiilLi ja hy,vinkin alhairlla, nlr.rtta

ne eiviir hrrolt-trrnncet rneitii. 
- 

Niiissii asclnissir näirnrue
rlryös il n-rlporn mi tuksen, j okir vas trstunatt<xnasti kut ku tt i
nauruhennojrr. Tie luketrtui tiiltii kunuaalta notktxrn, jon-
ka pohjalla «lli vähiiinen puro ja ticn kohclalla siltir, taisi

olla kokonaistl kolmc metriä pitkä. Vihollisen teki Inieli
tuhotir se, jotterurne muka «rlisi piiiisseet sitii pitkin eterle-

rr.riirir.r. Tiissii tarkoituksessir eriis lentiiiii otti oh,aalnoon
grrnrnejir mukir:111, kdlisri kotrccn sivtrttain milrei p1'srvvn

ja suurella kiirccllri lrcitrcli Iriitii p<;rnn.rin napptrloita alasl

Se niit'tti irivan ktrin joktt pikktrpoikrr olisi ollut pahante-
ossel Mitiiiin vrrikrtrttstrr sil[i ci «rllut.
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Keväinen maisema
Itä-Karj al an Ontajoelta
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