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Haupltslpatterl
Talulsodassa

HAUPITSIPÅTTERI oli sisarpatteriensa "Körjrin" ja
"Oskun" patterin kurssir ollut jo pirkiilri toista kutrkautrt
samoissa tuliasemiss.r piiiiprpolu5,l.,rlinjan rakane Leipii-
sr-ron aseman eteläpuoielh. IlLrrrr 26.1.+0 s;ri sen piiällik-
kö luutn. Yrjö-Koskinen käskln irroirrrruttre ilsernisr:r i.1
siirtyä r,rudelle alueelle Ylä-Horrrk.rn j.r Kii.rniiriin kllien
välirr-reiille uusiin tehrär'iin. Irroirtrutuminen sr.rorirerrr in
iltapimeiissä ja patteri ajetriin pois koko alueelr;r. N{uttir
valsrapelurilla taisi sittenkin oila vähin vihiä meidän pLru-
histamme, koska se Leipäsuon aseman kohdalla rtrpesi
meille tietä valaisemaan. Siinä paukahri parrerin sivulla il-
massa kaksi ammlrsta, joisra lähten1,t kirkas valon leimaus
valaisi hetkeksi pirneän suojassa kulkeneen patrerin. Mie-
het löivät tietenkin itsensii rnataliksi, niin kuin olisi isol-
ia viikatteella vetäisry jalat alta ja jäivdt hetkiseksi odot-
tarlaan mitä tuleman pitää. Kun ei mitään kuuhrnut,
niin .jatkettiin matkaa radan yli 1a läpi hajalle ammurun
Leipäsr.ron kylär.r.

Tärnän jiilkeen tultiin taas metsäiselle aiueelle, jossa

matka suunnattiin talviteitä pitkin Viipuriin johtavalle
maantielle ja sen toiselle puolelle. Tässä räyryi pitää vähän
kiirettä, niin että päästiin pian vihollisen tykinkantaman
ulkopuolelle. Hyvin siinä onnistutriinkin, eikä mainirta-
vampaa häiriötä sattunlrr koko irroitrautumisen aikana.
Riihimäkeläinen har.rpitsipatteri ajoi heti sarnoihin ase-

miin ja jatkoi samaa rel.rtävää, niin kuin vaihtoa ei olisi
ollutkaan. Samaan tapaan vaihtoivat sisarpatteritkin, mut-
ta yksi kerraliaan. Toisilla olivat tykit ampun.ravaimiina,
kun toinen teki vail.rtoa.

VAINO HAVIA

Uudelle alueelle päästyä saatiin vähriksi aikaa jiiädä
huoltarnaan ja korjaamaan vioittuneita välineitä. Hi'vää
teki pieni lepokin siinä sivussa, vallar.rkin sellaisille, joilla
hermot olivat nousseet pinnalle. Täällä eivrit kranaatit iä-

.lähdelleet aivan korsun edessä, niin kuin edellisessä pai-
kmsa. TLrpakiur polttokir.r tLrli r.r-ronellr paljon säännölli-
senrnäksi, kun ei tarvinnLrt sillä hermojaan rauhoirtaa.

Ir,[urta rätä ei kestär.ryt kauan. Jo .]0.1. sli patteri käskyn
ajaa ruliasemiin MLrolaanjiirver.r pohjoispäiiträn ja ruveta
sisarpatteriensa kanssa tukemaan järven rannoilla .ja satr-

rilia taistelevaa jalkaväkeä. Vihollisen toirninta oli täällä
huomatravasti vilkastunur sen jälkeen, kun jää oli niin
paljon vahvistlu.rur, ertii panssarit piiäsivät siellä liikku-
maan. "Hietalan patteri" tairs ei mahtanut vanhoilla
Turkin sodan aikaisilla rykeillään panssareille paljon mi-
taän, ja polttopullojakin oli vaikea mennä avoimella jääl-
lä.kopauttamaan niiden kylkeen, joten p;r66s16ille jäi tii
mäkin tehtävä.

Pari viikkoa kLrlui tällä tavoin. Sitten alkoi tilanne no-
peasti muuttua. Srunman puolustuksen murmttua vihol-
linen ryönsi pitkän kiilan asemien läpi Kiirniirän ilseman
liihetryville saakka ja koetti nyt väkivoin.rin saacla sitä le-
vennetyksi. Haupirsipatterille oli tästä johtuer.r tilanne
kummalli r-ren. Sen tr.rkiessa Muolaan j ärve n pr,rol ustusra, v i -

hollinen hääräili melkein sen selän takana. Patteri vetäy-

ryikin yöllä lill6.2 väliasemiran Ylä-Hotakan poh;ois-
puoleile. Taistelurintama kulki nyt Muoiaan,lärveltä luo-
teeseen Kämärär.r asemalle ja haupitsipatteri jyskymeli
siinä puolivälin prrikkeilla viihiin oikealle ja viihän vrsem-
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malle sen mukaan miten ammuksia riitti. Kämärän ase-

malle saakka sen rykir eivär tästd kantaneet.
Taistelut siellä vain kiihryivät. Vihollinen painosti an-

karrasti Pien-Peron suuntaan. Patterin päällikkö meni ru-
lenjohtueineen tähän leikkiin mukaan. Siellä olikin nr-
kalat paikat. Minkääniaisia varustuksia ei olh.rr, eikä nii-
tä nyt voinut mitenkään rakentaa, kun vihollinen kävi
lakkaamatta päälle. Metsäisellä alueella tä1'ryi tähystys ja
tulenjohto suorittaa usein puusta käsin, ionne oli tämän
tästä noustava, ja joskus pucosi mies sieltä hervotromrnr
alas, ktrten arrrlnr.rttu orava. Tulenjohtue supistuikin lopul-
ta niin vähiin, eträ sitä piti täydenriiä Esikunrap;ltterin
mieh illä voi.lakseen roimia.

Haupirsipatteri oli tähän aikairn hyvin l.rajallaan. TLrli-
patteri oli Ylä-Horakan liepeillä, tulenjohtLre kiik.rror
Kämärän aseman seuduilla ja toin.ritusjaos seki vell.rkko-
asema siinä puoliviilissä. Toimitus.laoksest.r ruh.rsemren
oli tavallinen huoltoyhteys ia erikoistirpauksissr Iihertivh-
teys. Tulenjohtueen olinpaikkaa ei toin.rrru:j.roksessl r.rr-
kemmin tiedetq, eikii sinne voiru roimrrru ntuone.rk.ran.

Patteri siirtymässä
uuteen asemaan

Tr.rli sitter.r 27.2. Iltahämärä oli io käsissä, kun tulipatte-
rin hiihtolähetti saapui kieli vyön alla toimitusjaokseen
ja sai heri sanoruksi.

- 
Valjrrkt>t .ja asema-afoneuvot viipymättä tuliasen.riirr

ja toimitusjaos valmistautuu lähtemään liiryäkseen tu.li-
patteriin.

Val.jakkoaliLrpseeri Mäkitalo ratsureineen pani heti toi-
meksi. He käsittivät, että nyt oli kiire. Pian olivat hevo-
silla rykkivaliaat selässä ja tankohevoset rykkirekien
eclessii sekä muutkin a.ioneuvot vaLniina lähtemään. Mä-
kitalo siinä vielä sanoi kaikille, eftä nyt rnennään lujaa,
joten pitäkää htrolta, että pysytre perässä. Hän hyppäsi he-
vosensr. selkään ja karar.rtti metsän läpi tuliasemiin johta-
r':lle pienelle tielle. Ratsurit valjakkoineen ja ajonerrvor
rulir'.rr sema;r kyytiä perässä. Sitter.r mentiin talvihärnäräs-
sf, r-r-rurkikrst;r metsätietä tuliasemiin minkä hevosten ka-
viorsr.r irri 1ähri. Olisivat siinä tavalliselta jalankulkijalta
;lkrneer i.ror,rsur vlvista rärä rnenoa kartsellessa, mLltta rat-
surir olivrrkin eri miehiä rillaisessa valjakkoajossa. Eikä
siinii ollur miklln pelonsekairren pako kysymyksessä, kur.r

Y
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mentiin viholliseer.r päin, vaan tavallinen haupitsiratsurin
velvollisur-rden räyrräminen. Siinä oli jo tuliasemakin. Ty-
kit olivat ajokunnossa ja käännettyinä valmiiksi lährö-
suuntaan. Sinen vaan valjakot eteen ja rykkimiehet vipu-
sivat rykit rekeen. Ammusmiehet täyttivär omar ajoneu-
vonsa ja taas lähdectiin. Ei siinä monrakaan minuuttia
viivytty. Nyt ensin maanrielle ja sitä pitkin Viipuriin
päin, sekä roimitusjaos sieltä rienvarresta mukaan.

Toirnitr.rsjaos kokosi rnyös kamppeensa ja kiiruhri mää-
rätryyn tienhaaraan odomamaan rulipatreria. Ei ollur ke-
nelläkään aikaa mennä saunaan, vaikka se oli jo siirymäs-
sä ja vedet valmiina, kun tuli lähtö. Tärä ei saunan läm-
mittäjänä ollut mies oikein kärsinyr, vaan veri ruliser
.hiilet saunan lattialle ja selvähän siitä ruli.

Tulipacteri saapui pian paikalle, ja rivisrö riellä piteni,
kun toimitus.jaos liirn'i perään joukon jatkoksi. Patterilla
oli nyt määrävs siirn'ä ralvireirä käyttäen Valkjärven ra-
dan toiselle puolelle Pilppulan ja Heinjoen asemien vä-
Iitse. Parrerin päällikkö, luurn. Yrjö-Koskinen, saapuisi
tulenjohtueineen Pien-Peron suunnalra ja antaisi lähem-
mät ohjeet. Siinä sirä tavoitetta jo olikin. Lähestyrtiin
ICimärän kvlää ja oikaistiin siinä peltojen taitse metsää
pirkin Heinjoeile johtavalle tielle ja vahan markaa sitä
pirkin sekä siren Pilppulaan päin vievälle talvirielle.

Ny'r oli oretrava huomioon, että kysymyksessä oli silloin
koko iäntisen Kannaksen rintaman veräyryminen raka-
asemaan, eli Viipr-rrin-Kuparsaaren-Vuoksen I in jalle,
joten siinä oli liikkeellä ukko poikineen ja kuormineen.
Lisäksi vielä oltiin vihollisen jonkinlaisen painostuksen
aiaisena, siksi ei joka paikassa sopinut käänryä päin, vaik-
ka olisi tarvinnutkin. Kaikki taaksepäin johtavat tiet oli-
vat täynnä joukkoja ja kuormastoja. Tunrui silrä kuin
kaikki Kannaksella olevat kuormastot olisivar ahrauruneer
tälle samalle tielle.

Kaiken lisäksi tien pinta alkoi ku.lua ja svnn'i kuoppia,
jotka kasvoivat kasvamistaan. Åjoneuvojen kulku hidas-
tui. Kuormia kaatuili ja hajosi. Useinkaan ei voinut eroc-
taa, missä oli tie, jora pirkin piri kLrlkea. Kolonnat meni-
vät toistensa kanssa sekaisin, eikä kukaaq auttanur tois-
taan, vieraita kun oltiin. Väs1'neirä miehiä nä§i isruvan
lumil'rangessa tai kuorn.risre pudonr.reiden kollien päälä
lähteäkseen taas hoippumaan toisten mukaan omaa po-
rukkaansa etsien.

Tällaista tietä pitkin ja rällaisissa oloissa ponnisteli hau-
picipatteri yöllå 27 128.2.+0. Tvkkimiehet hiihtivät ryk-
kiensä rinnalla ja auttoivat niirä pahemmissa paikoissa ja
yleensä missä hartiavoimaa tarvimiin n'kkien eteenpäin
viemikeksi. Kuormasto ja roimirr.rsjeos seurasivat sitkeäs-
ri perässä. Vaikka kuormat olivatkin vähän väliä kumoi-
laan. useimmiten ne olivat sentään pysryssä ja silloin
pääsriin eteenpäin. Aisojakin katkeili, mutta onneksi oli
vielä vara-aisoia mukana. Hvvin suorittivat ajomiel.ret teh-
tävänsä.

Matka jatkui yhä, vaikka sen nopeufta ei voimkaan
määritellä runneissa ja kiiornetreissä. Aamuyökin oli io
kulunut i'li puolivälin, eikä marssirauosra ollut puherta-
kaan. Tär'n'i vaan pyrkiä sinne, mihin oli määrätry ja sel-
laiseen paikkaan, missä taas voi panna vasraan. Mutta nyt
olikin jo rien sivussa ornan tulenjohtueen miehiä vasrxssa,
'jotka patterin päällikkö oli lähettänyt opasramaan saapu-
vaa patteriaan lähellä olevaan levähdyspaikkaan. Hän oli
vetäytymisvaiheen aikaessa rientänyr tulenjohtueensa
kanssa Kämärän-Pien-Peron taisrelusra rähän rienvar-
teen, ja kun siinä oli jonkun yksikön jd:ttåmät korsut vie-
iä puolilämpiminä, niin hän alkoi koota patteriaan nii-
hin vähäksi aikaa Iepäämään. Samalla siinä näkyisi min-

Kertomuksessa käsitelty haupitsipatteri
eri asemien tukena Talvisodassa puolustus-
ja vetäytymisvaiheen aikana

kälaisessa kunnossa patteri or-r ja mihin se vielä Pystyy.
Tulenjohtueen miel'ret olivat täällä tienvarrella, kuin

jossakin jokisuulla tukkier.r erottelupaikalla ja noppiv.rt
oman patterin rniel.ret sekä ajoneuvot pois sekaisin kulke-
vasta rivistöstä .fa ohjasivat heiclät ievähdyspaikkaar.r sekä
samalla oikeaan jär.iesq,kseen ryhr.nittäin. Viimeiser.rä pat-
terin perässä tuli lääkintär1'hnrä. ,joka totesi, ettei tieile
jäänyt ketään omia miehiä, vaikka he tunnustelir',rt rien
sivua molemmin puolin. Vääpeli oli vähäliä jäädä, kun ve-
teli hirsiä siinä tienpuolesstr olevan heinäpaalin päällä.
Mutta pieni tönäisy kytkeen sai hänet hereillc ja kömpi-
rnään suksilleen sekä painumaan toisten peräiir.r.

Haupitsipatteri oli nyt kokonaisuLrdessaln koolla sa-

rnassa paikassa. Sen rivissä näkyi n.ronia aukkoja ja oli jo
paikkauksiakin sillä henkilötäydennystäkin oli saatu, jo-
ten n-riehiä riitti vielä tykkier-r taakse. Kaikki olivat rnyös
tietoisia siitä, että nyt mer.rtiin r.rusia taisteluja kohti ja ne
tulisivat siellä taka-asernasszr olemaan entistä tiukempia.
Täyryisi päästä sinne niin ajoissa, eträ el.rtisi kunnolla
käänryä päin, ennen kuin perässä tulija käy kimppuun.
Sen tähden tässä levähdyspaikassa ei viivytrykään kauan.

Joku väsynyt mies siinä ehti ottair pienet nokoset ja Kuula
tarjoamaan keittämärlsä teen. Sitten lähdettiinkin vielii
hiimärän aikana liikkeelle. Tavoitteena oli Karisalmi ja
kul jettavana tavall inen maantie.
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Tykki Turkin sodan aikaista
vuoden 1877 mallia oli vielä
mukana Talvisodassa

*

Maantiellä marssi nyt kaksi rivistöä rinnan. Matkante-
ko kiivi sentäär.r jo nopeamn.rin koska tienpohja oli hyvä
kulkea. Onneksi oli vielä pilvinen s1iä, sekä jonkin verran
Itrmisadetta, joten vihollisen lentotoimintaa ei olh.rt. Illin-
suussrr stravuttiin l(rrisalmelle ja siitä aseman liirxipuo-
lelta rirdan I'li. Äsematieclustelu pantiin heti kä1'ntiin ja

asemiinajo välittön.rästi sen jälkeen. Nyt oli päästävä pian
tulivalmiiksi, sillä vihollinen seurasi kantapäillä. Tänne
oli majoitettuna eräs r),ömuodostelma, mutta se kokosi nyt
karnppeensa ja lähti sen tien. Pelkäsivät kai olonsa tule-
van cääliä liian kr,rumaksi. Niin se olisi käynytkin, sillä
rakair-ajaja tuli kohra ilmateitse tervel.rrimäär.r 1a vieläpä
varsin kovakor.rraisesti. Sen sai "Kööri" raskaimmin cun-

tea rnenettäessään siinä pommitukessa rnonta hyvää
n-riestä.

Kylään majoittr.unisesta ei tullut mitäiin, kun ilmapom-
mituksia oli rr.relkein päivittäin. Vanl.rat teltat jl mttui-
siksi menneer peltikarniinat otettiin taas käyttöön siksi
ajaki, kunnes korsuia saaraisiin valniiksi. Maaperä oii
kuitenkin niin kivikkoista ia karkeat.r soraa, joten korsu-
jen rakentaminen oli kovin hidasta.

Tykit aserettiin naamioituihin, vain tavallisin kannus-
kr.ropin varustertuil.rin asemiin, ja aloitettiin rulitoiniinta.
Maaleja olisi ollut vaikka rnillä'mitalla, rluttil ammukia
riitti vair.r pahimpiin paikkoihin. Suoraan edestä käsin ei
ollur pahinra painostusta jar sisarpatterit pitivät huolen sen
torjunnasta. Oikealla Talin aseman lähettyvillä olivat asiat
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toisin. Siellä vihollinen hyiikkäsi kiivaasti, ja orr.ra jalkavii-
ki oli ;o hätää kärsimässä, rnr,rtta ei antrrnur peräiin. Tä-
hän ampiaispesään unpLri haupitsipatrerirnrne trrli-iskun
toisensa perään ja vihollinen sretiin p1'sävrenksi. Alet-
tiinpa valmistella vastahyökkäi,stäkin, rnLrrr;r sen keskeyt-
ti komento "tuli lakkaa". Patterin tuliesemissr oli riimän
taistelun aikana kiirettä, jota lisiisir'ät vieli keskeneräiset
vanrsteluryöt. Mutta miehet toimivat niin kuin haupitsi-
rniehelle kuuluu vaikeassa rilanteessa. Kukin l.roiri omar
tehtävänsä ja auttoi vieli toisrakin.

Näissii asernissa parreri roimi li..l.+0 saakka, jolloin so-

tatoimet päiittyivät. Yö vieterriin vielä sarnoissa paikois-
Sa, mutta seuraavana ilrlrnLrnJ pistertiin kamppeef ktrsaan
ja lähdemiin pää kum;rrassa ku.lkemaan uuden rajan taakse

ia viimein Lemille saekk.r. Siellä tämä harrpitsiparceri si-
sarpatteriensa krnssr r.ähirellen lopetertiin. Niissä olleer
reserviin krrrrlur'.rr mieher korirrtetriir-r j:r nc. joilla oli vieli
siirrettiin kanr,ihenkilökuntakin. Luutnantti Yrjö-Koski-
nen, joka oli ollur pemsramassa tätä sotavahvuista haupit-
siirrettiin kantahenkilökr.rntakin. Luutnantti Yrjo-Koski-
nen. joka oli ollut perustamassa tätä sotaval.rvuisra lraupit-
sipatreria, toimi siinä päällikkönä kaikissa sen vail.reissa.

Tähän loppuukin tarina. niistä sisrrrprrtrereisra, jotka
muodosrertiin Hämeenlinnassa (r. 10.39 entisestä KTR
1:stä. joiloin ser.r miehet jänivät rauhanaikaiset tehtävänsä
ja ripustivar tuntolevyt kaulaansa, sekä lährivät "ylimää-

räisiin harjoituksiin" Kannalselie.
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SIIRAN m()tissa ja scn vr.r'rp.irisriissii vrrllirsi melkcin riir.-
.lcllinen hiljrrisuus. Sen rikkoi vrrin silloir.r riilliiin ka.fah-
r.n'l l:rLtkirus, lonlirr r.lrtiorlics unrItri rrik;rns;r kLrltrksi rlri
ehkii r';Lrr-r-tistrruturrkscnsl jostrrkin ep.iilr rtrir iistii "n;ikö-

h.Lrlt.rstrr". Vrrrtiornichct j;1 rnoruir sen ereliin[-rrt>litse
kiert.ir'.i;i virrntistr.rsl;.rrua Itiljalleen liikkur'.rr koln-rintichi-
set f .rrri()t oliver Itereillii 

- 
rnurrr nr.rkkuivrrt sikc;ir.i r-ruo-

rCIl J'oi.11'1 1111111

Nlorrir f.iirirtiiviin, nuorisrx poiisrlr jiirjestetvn crillis-
os.1st( )n p.i.i I 1 i kiin. tiirniin k irjo irrir j rrn, I uurnrnrri Ekrnt;rar-r
telr.1ss.1 ci kLLircnk;ran nukurru. vrrikka kcllon t,iisarir lii-
hentelrr'.ir 1.,:,,lr.rr iir,i SieJIii Iriiillikkii je hiinen Atrnrrk-
sessa srnilnvt Vilho -niminen lähcttinsii värkkiisivät yh-
teisvoin-r in er.isr,i f Lritcrtil seurrri.lvrra piiivriii varten. Vilho
selirti p,rrlt.r.rn kr kr ns.i r.nLrkrrrrn veniiliiisrii luonlterrir, j,r

piiiillikkii sitren lrirri nruo.lostell.r s<>pivie leuseita ciirii sil-
miillii piriien. Heill.i o1i htronriscksi vellrLn huikc.r sr.u.uuri-
tcLna. Kur-r mLlr.rrrll.l l.rLrk.risr.rrrn nrorir r,iiel.lii ja voimalla

- 
ttvlrtltrrrt hekin sirii jrt r rrrt.rnecr. llutt.r ()nnistuntllttrl 

-r-ri i n r-r1' r huontennr vritetiiiin Irrtr krrisrrr nrr>rri kehoi ttanralla
vrrstustajrrrr antilunllnrriut. Tiisr,i johtui riirnii viillincn val-
'r«lruinctt.

Aan.rulla oliv;rrkin sirten keikki r.;rlrnistelrrt selviir.

Asemien välinen
taistelu käynnissä

",.,,*,fl;}

r{
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Tr- §
Joukktrecnjohrajar ja kaikkr miehet riesiviit, mitä rili tLrios-
sir. TrrlitristelLr loperetaen rnotin vmpiirillii kelkl lt), jr
scn jiilkecn sei rurpue r.'rLin eri kiiskyllii.

Hvvissii a.join hiihtelin Vilhon ja toiser.r liiherrini, 1(r-

kesiiisen Vik«rr Ålangon k,rnsstr rnotin itiireunalle, n-rissii

i.lsemissrl olevirn )<>ukkueen johtaja, vrinrikki Leonrtl Kan-
nin jr viinrikki Reino Vauhkonen, .jonka joukkue oli re-
servissii iskujoukkLreenir, jo rlr.rh attom i na otkrttelivat ttrli-
.joitrr.

- 
Olisihan se mielenkiintoista nähdii. mirii t;ist.i seu-

rrrisi, lirusui viinrikki Vatrhkonen ljaruksensa jLxrl-reran

rilp:.1iurs11. Vaikke vesiperiin rninii siitii lur.rlcr-r tulcvan. Kl'l-
lii nc tLrollrr r.t-totissir ktrolevat nlielr.lr,llrmin kurn lrntirutu-
v l.lt.

- 
Mrirtl jos niilkä olisi jo tehnvt tehriiviinsiil

- Jrr p....kar. siuron ntinii. Kt,llii sielrii olisi krrr;rnnrrr j,r
mLiitekin ktrin sc harirvoittr.rnut luutnlrr-rtti. Ja ei kai hän-
kiiiin olisi ilntilutunut, ellei Iin«r olisi hiintä yllärränyr.
Mtrtt,t :tinalt;ut orr ltr1.;r r rirtiiii.

Kellon viisarten liihesrvessii k1'rnn-rentii olin simen Vil-
hon kanssir virLniinr tienvrrrren aser.t-tissrr- Kaikki miel-ret.
vartiomiel)iii lukrrrrnottiurattrr, olivrrt visusti tclroillir, rnut-
trr valrniine j«rkrr hetki sviikst miiiin ilse nliin t,ri sitrer-t
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Siiran
tienhaaran

motti

Vauhkosen joukkue ottaisi vastaan vangit Dorogalammen
jäällä, minne oli valmiiksi suunniteltu mm. kk.asemat kai-
ken varalle.

- 
fl11e11i6 

- 
[1s6r:ri6 

- 
puna-armeijalaiset 

- 
huo-

mio 
- 

huomio 
- 

puna-armeijalaiset 
- 

kuunnelkaa mi-
nua 

- 
minulla on teille asiaal htrlkoi yhtäkkiä raikasta

talvi-ilmaa suomalaisten päällikön l.rr-ruto. Ja lähetti Vilho
huusi kaikuna perässä samat sanat venäjäksi.

- 
Kuunnelkaa minua 

- 
kukaan ei saa ampua nyt,

vaan kuunnelkaa minua 
- 

minulla on teille asiaa!

- 
Ta ta ta ta ta ta ta ta taaa, tulee vihainen sarja koh-

den huutajia, pölly,ttäen lunta ja hiekkaa taisteluhaudan
reunalla.

- Jumalaut - 
älkää ampr,rko, vaan kuunnelkaa mi-

nr.r;r! raivosi luutnanmi.

- Joppojurnait, rähisi ja kiroili Vilho puolestansr ve-
näjäksi.

Ja ampurninen lakkasi.

- 
Nyt ei kukaan saa ampua, vaan kuunnelkaa minr.r.r

rauhassa! 
- 

Latrkauksia ei kuulu.
Varovasti koi.rottautui huutaja ylemmäki taisteluhau-

dar-r reunalla.

- Jos kuulette minnn ääneni, niin heilauttakaa kätdn-
ne merkiksi päänne yläpuolellal

Etuniaisesta taisteluharrtapätkästä kohosi mies varovasrr
ja heilutti kättänsä pään yläpuolella.

- 
Seisokaa vain rauhassa, rne emme ammu, mutta äl-

kää myöskään te arapuko, vaan kuunnelkaa!
Vilho käänsi kaiken venäjänkieliseksi ja 

- 
jälieen hei-

lLri käsi edestakaisin pään yläpuolella. Ja mies toisens.r
jälkeen norrsi siellä täällä pysqyn ,ia kuunteli.

Ja luutnantti puhtri. Hän puhui heille Volga-äidistä,
kodista ,ja kaikesta kauniisra, r:r.irä hän vain osasi. Ja kai-
kuna toisti Vilho sanat venäjänkielisinä.

Ja puhe ;atkui. Seurasi selosrus Haagin rauhansopimuk-
sen vankienkohtelumääräyksistä, joita noudatamme
jne. jne. Eikö ole ihanampaa päästä rauhan palattua ter-
ve'enä jälleen kotiin, kotiin odottavien omaisten luokse
kuin sortua tänne vieraan maan, Suomen, h,rmiseen kor-
peen!
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- 
Kello on nlt kvmmenen. Pi.l;imme nyt tunnin, rasan

tunnin tauon. Sinä ,rikena sa;rtte kaikessa rauhassa liikkua
alueellannel Rientäkää nlr korsusra korsuur.r ja keskusrel-
kaa asiasta rovereittenne k.rnss.rl Lihettäkää sitren kes-
kuudestanne valitsemanne kolme n-riestä luokseni ner.r-

vortelemaan lähemmin antaurumiseen liittyvisrä asioista.
Neuvottelijat voivar alr.rksi e.ierä rämän tien suunnassa, ja
sitten ohjaamme heidät suullisilla neuvoilla ohi miinaken-
tän (olemattornanl ).

Kello käY 
- 

aikaa on txsan trrnti.
Laukaustakaan ei puheen aikana oltu ammurru alkusar-

joja lukuunottamatta.

Ja kyllä sicen alkoikin motissa liike ja vilske. Aluksi
näkyi hiernan aristelua 

- 
syöksyjä paikasta toiseen. Mnr-

ta kun laukauksia ei kuuiunutkaan, muuttui liike rauhal-
liseksi kävelyksi.

- 
voi h....tti 

- 
onko r.roita noin .iumalartomasti tuolla,

tokaisi VaLrhkor-ren.

- 
Harhanäky, harhanäky! tokaisi jokLr ilkikurisesri.

Hvväntutrlisena seisoi luurnanrri srin;i Vilhon kanssa
taisreluhaudan reunalia. Muilta c-,li tämä eru j1'rkästi kiel-
letrv. Ja kun niin rnielelläin kaikki olisisat siinä reunalla
r'ähän rehvastelleet.

Niin 
- 

ei malrtanur pl.illikkö siinä edes israhtaa, pu-
humattakaan teltalle menosr.l. Ei 

- 
hän suunnitteli tark-

k.r.rn. mirä kautre johJer.r.rn vangit'jäälle, miten kootaan
aseer morisra jne. J.r ennen keikkea hän hekumoitsi etukä-
teen ;rjarLrksesra, rniren suurer herrat" hämmästvvät-
käiin ir - 

n.rurr\'.lt trp,rukselle.
Hilj:rsuLrrt.r. loii.rkinlailla pelottavaa hiljaisuurta,fa hy-

r'ää mrelrl kesri ehkii )0 minuuttia. Sinä aikana näkyivät
rniehet k,rnreler-an ravaroita korsusta toiseen 

- 
keräsivär

k-rnrppeirl.rn k.u.r.rn, kuten pojat totesivat.
lvlurta tuon )0 minuutin jälkeen saikin Vilho sitten

tehtär'äksi kiirehtiä neuvottelijoita 
- 

murta pahat epäi-
l1-kset epdonnistumisesta alkoivat itää rnieiessä.

Silmin nähden alkoi luutnantti hermostua 
- 

ja Vilho
luki aikaa minuutteina ja kehoirti neuvorrelijoita liikkeel-
le.

- 
Aikaa 5 minuuttia 

- 
lähertäkää miel.ret neuvottele-

maan ja nopeästi, huutelee Vilho.



Mutta ketään ei lähde liikkeelle pi*in tierä.

- 
Aikaa 3 minuutria 

- 
heiluttakaa kättänne, onko ke-

tään teistä lähtövalmisteluissa!
Ei 

- 
ei heilu l'htään kärrä. 

- 
Voi s....tana - raivosi

lur.rtnanrri.
_ Käksi min*uttia aikaa _ per........, painukaa kuop_

piinne 
- 

minuurin kuluttua me arrrmumme, raivoaa
luutnantti edelleen ja 

- 
Vilho roistaa kaiken omalla ää-

nellään ja kielellään.
Viime hetkillä sitren vihollinen lopuirakin livahti

kuoppiinsa ja koloihinsa. j.r sirten se rävähti.
Kanniu oli viime herkillä ruonut miehensä asemiin. En-

sinnä ampuivar äänenkanrarnan päässä olevat käskyn
saatuansa, murra pien siihen vhryi koko motin ympäristö.
Ja vihollinen vasrari.

- 
Miräs hiien tulia ruolla aukealla nyt näkyy7 sanoi

Var.rhkonen

- 
Niin 

- 
mitä tulial' Siinä syttyi vähitellen iloinen

nuoriorisril Yoi meirä po;at! Sehän on merkki lentoko-
neille.

Eipä siinä niin kovin kauan tarvinnut odotella. Tuskin
oli nuoriorisri sy'trynyt täyteen roihuunsa, kun erelästä al-
koi kuuiua lenrokoneen sirrinaa.

Nluonakone toisensa jälkeen pudotti lastinsa korkealta
nr.rotioar.rkealle ja viholliskr.rmpareitten taakse, häviträjien
koukkiessa asemiemme yläpuolella ja tehdessä asemissa
olevien olon tukalaksi 

- 
eikä teltoissakaan voiru rauhassa

oleskella.
Haikeina siinä saivat pojat katseila ja laskeskella: 

-Karso, tuonne putoaa leipäsäkki, ruolla puroaa sokeri,
tuolla menee varmasti patruunoita! 

- 
Niin 

- 
haikeina

saivat pojat nyt todera, että kaikki tavara meni ensim-
mäisen kerran kokonaan viholliselle.

- 
Olis nyt edes votkasäkin pudottanut meille vaivan

palkaksi, sanoi Vilho.
No 

- 
jos ei tässä muuta saatukaan, niin voidaan aina-

kin olla ylpeitä siitä, ertä meidän porukkamme on melko
varmasti ainoa, joka on tässä sodassa tehnyt välirauhan vi-
hollisen kanssa.

Niin 
- 

häviöllehän me siinäkin välirauhassa ioudut-
tiin, mutta olihan tämä sentään unohtumaron elämr.s. tä-
mä helmikuun 11. päir,ä 19+0.

RATASORTUMA

MUUAN lomalle lähtijä kiusotteli äänislinnalaisessa esi-
kunnassa luutnanttitoveriaan, .foka ei päässyt lomalle.
Luutnantti laati silloin muodollisesti aivan oikean puhe-
iinsanoman: "Rarasorruma Äänislinnusta länteen. Kaik-
ki lomajunavuoror peruuretaan, kunnes sortuma on kor-
janu. Ivlerkirq,ään itsensä puhelinsanoman vastaanotta-
jaksi hän järri sen lomalle lähtijän poydälle säikyrykseksi

ia painui sr'ömään. Esikuntaan tulikin sattumalta eräs kor-
keampi herra. joka näki sanoman, koroitti äänensä, kun
näin tärkeä sanoma oli joutunut odottamaan toimenpitei-
tä. Langar olivat kuumina, radankorjausyksikkö hälytet-
tiin ja luurnanfti iuoksutettiin kesken ateriaansa ilmoirta-
maan sortuman tarkempi sijainti. Tulihan siitä sitten
meteliä paljonkin, mutra luutnantti oli huomaavinaan esi-

miehensä katseessa rahtusen naurua... Lomalle lähtijät ot-
tivat sittemmin tavakseen poiketa §symään luutnantilta:
Onko rata kunnossai'

AMPU! NOKHAAN

ERÄÄNÄ heinäkuun päivänä 1941 Sallassa Nenäpa-
lon-Kuorekevaaran kannaksella. "Linjassa" oli 5./JR
51+ ja siita miehiä vierekkäin ketjr.rssa 4-5 m välimatkoin
Aarne Juusola, Eino Ponka ja allekirjoittanut. Vanjalla
tuntui olevan jotakin mielessä vasemmalla sivustalla. Jal-
kaväen aseet lauioivat ja rdjåhtdvät luodit räiskyivät.
Meillä oli lupa ampua vain näkyviin maaleihin, koska
a.tarvikehuolto oli vielä kanto- ja purilaspelien varassa.

Aarne oli reipas, rohkea ja aina huumorinsa säilyttävä
mies. Eino nosti poterostaan vähän väliä päätään nähdäk-
seen oiimmeko me muutkin vielä asemissamme. Aarne
varoirreli )a kehoitti häntä pitämään päänsä alempana.

Jälleen Eino nosri päätään, ja Aarne sanoi kiivasruneena:

- 
Piä pentele pääsi matalan'rmalla, muuten ampuvat

nokhaanl
Kun Eino seuraavan kerran nosti päåråån, sattui räjäh-

tävä luoti iähellä oievaan puunoksaan ja siitä sirpaleet
haavoittivar Einoa nenään.

- 
Nyt se ampui nokhaan, kil;aisi Eino. 

- Ja Aarne oli
heti valmiina opettamassa:

- Johan mie sanoin, eftä nokhaan se sinua vielä am-

Puu---

- Sopiiko takki?

- Kyllä, herra kersantti.

- Entä housut?

- Kyllä, herra kersantti.

- Ei kai lakki la saappaat?

- Kyllä nekin, herra kersantti.

- Jumppanen, teidän täytyy olla epämuodostunut...
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EINAR PALMUNEN

SYKSYLLA 1939 olivat viimeiset lkp-harjoiukset Lah-
den Hennalassa kävnnissä. Tampereen n'kmentin 1.

komppanian vääpeli T. Heikkinen lähetti esikuntekomp-
panian sairaankantajaksi sotamies A. Lindroosin, ties
misrä syystä. Ehkä siitä, eträ joku sinne oli ioka tapaukses-
sa lähetertävä, koska niin oli paraljoonasta määrätq'. Jou-
dtiin pataljoonan vanhimpana lääkintäaliupseerina seu-

r^ m^an ryhmän vaiheita koko Talvisodan ajern, ja Lind-
roos erottuu sieltä vielä vuosien kuluttua eräänlaisena
persoonallisuutena. Olen mainitun pataljoonan vaiheita
kuvannut teoksessani'Tampereen rykmentin suojapatal-
joona Talvisodassa". Etten olisi liikaa korostanut lääkin-
täryhmän toirnintaa muun toiminnan kustannuksella, jäi
Lindroosinkin osuus mainirsematta. Nyt korjaan tässä lai-
minlyöntini. Olisi kuitenkin viisainta, kun et lukisi tätä,
ruon sinut esiin sellaisena, rniltä silloin runnuit olevan
mielestämme, ja minkälaisena sinut näimme suorittamas-
sa jokapäiväisiä askareitasi, itse asiassa ryhmämme ainai-
sena palvelijana.

Olin jo Pasurissa ja Valkjänellä YH:n aikana harjoi-
tuksissa muodostanut Lindroosisra oman kiisin'kseni ja

hänelle ikään kuin itsestään ja selr'änä asiana tuli anne-
tuksi yksinkertaisimmat tehtävät, jotka eivät suinkaan ol-
leet aina miellyttävimpiä eivätkä kevyimpiä. Voimarh.rn
hänellä oli jakaa muillekin. Purnari l.rän ei mr'öskään ol-
lut.

Pataljoonamme (III/2.Pr.) oli ottanuc asemar Muolaassa
Taasionlampien itäpuolelta. Joukkosidoncapaikka (JSpl
oli Henteenojalla yhteisenä Karjalan Kaartin muodosta-
man I/2.Pr:n kanssa. Korsu oli tilava, kattokin oli mel-
koisesti vahvistemu, joren se täytti hyvin sille asetetur
vaatimukset. Erikoisuurena siinä oli korsun nurkassa kir-
kasvetinen lähde. Vedenkeittohella kattiloineen oli aivan
lähtöen reunalla, joten siirä voi ammenraa vettä suoraan
kattilaan. Veden pitäminen kuumana olikin Lindroosin
tehtävänä, samoin kuin vuorollaan vartiointi korsun ulko-
puolella. Tehtävään ei ryhmältä liiennyt kuin yki mies
kerrallaan, mutta olriinhan jo melkein takalinjalla, aina-
kin kilometri oli matkaa etulinjaan. 

- 
Lindroos jakoi

kuumaa mehua kylmissään oleville haavoittuneille, ja sii-
henpä se kuuma vesi menikin. En muista kenenkään
haaskanneen veträ käsien pesuun. Lääkärikin joskus vain
tenulla pyyhki krisiään. Pahimmat verital.rrat sai kiisistä
lähtemään lumellakin hankaamalla.

Parin viikon linjassa olon jälkeen alkoi oikealta lohkol-
ta kuu-lua tavallista kiivaampaa tykistötulta. Alkoivat
Summan taistelut. Niiden iräisimmäksi painopisteeksi
Summan ja Muolaanjärven välillä mr,rodostuivat Taasion-
lammet. Siellä pataljoona kävi epätoivoisra ja raskasta
puolustustaistelua. Vihollishyökkäystä seurasi oma vastais-
ku raskaine seuraamuksineen. Asemat vaihtoivat omisra-

136

,,LINTRUUSI"

jaa monta kertaa viikon aikana. Kaatuneita oli paikoin
kolmessakin kerroksessa raisreluhaudassa, omia .ja vieraica
sekaisin. Lääkinrämiehillä oli täysi ryö saada haavoittu-
neet, hoitoon. Kaatuneet jäivät suureksi osaksi siihen,
missä olivat matkansa pään kohdanneet.

JSp:llä toimi siis kal.rden pataljoonan lääkinrähenkilö-
kunta yhdessä, joten ryövoimaa oli riittäväsri. Suuren po-
tilasruul.rkan aikana 11.2.40 alkaen siellä oli melkoisen
ahdastakin ryöskennellä, koska haavoirruneer voitiin kul-
jettaa taakse ilmavaaran takia vasta aamuyön aikana.
Työtä tehtiin yötä päivää. Nukkuma-ajaksi raisi viikon ai-
kana jäädä yhteensä vain muurama runri. Nurkumarta
hoiti Lir.rdrooskin vakanssiaen, etsi puita, hakkasi ne ha-
loiksi ja keitti vettä. Kuuma karpalomehu jäi sen viikon
aikana myös henkilökunnan ravinnoksi. Yhrevs ulkomaa-
ilmaan jäi vähäiseksi. Postinl.rakumarkat muodosruivat
poikkeuksiksi ryöhön. Niihin il.noitrar.rrui vapaaehtoisia
aina kellon läl'restl,essä 1+:ää. Silloin näer lensi venäläinen
9-koneer.r lentolaivue JSp:r.r vlirse j.r pudorri pommilastin-
sa sen läheisyvreen. Peikk.i niikri liikenteineen Muolaan-
jiirven eteläplässä olevesta tiihlsn'spallosta.

P,rt.rljoone verär.n'i kiskvn saatuaan Kämärälle illasta
16.1 llhrien j.r .rsettui vön 18/19.2 kr.rluessa uusiin ase-

miin K.rrtilrnojan linjalle. Heti ensimmäisen päivän ai-
k.rnr muolotruivar ?.K:n tappiot huomattaviksi. Tilan-
r€€n ollesa pahimmillaan laski vääpeli Heikkinen
kompp.rnien lohkolla olleen linjassa vain 7 miesrä. Sama-

ne p.iivinä saapunut miehistötäydennys ohjattiinkin heti
komppanian pahimpia aukkopaikkoja täyttämään. Kaikki
liikinriimiehetkin olivat haavoittuneet. Krrksi läkintäali-
kersanrria oli kuitenkin tehtäviään hoitamassa, ya lisäksi

JSp oli aivan lin.jojen takana, joten matka sinne oli lyhyt.
Heikkisen pyydettyä sairaankantaj a-apua sinne lähetettiin
Lindroos, koska hän alunperin oli siitä kornppaniasta.

Lukija on kerrties jo vainunnut, eträ Lindroosissa oli jo-
rain hidaskäänteistä. Tdällä hän huomasi sen itsekin.
Kranaatteja ruli koko lohkolla melkoisen tiheään. Lähelle-
kin osuva kranaatti oli jo hajonnut maailman tuuliin,
kun Lindroos vasta suunnitteli maihin lyömistä. Jos hän
raas olisi koko ajan pitänyt päätään pensaassa, ei ryöstä
olisi tullut mitään ja joka suunnalta huudettiin lääkintä-
miestä apuun.

Niin veti Lindroos viikon haavoittuneita Kattilanoialla
etulinjasta erään komppanian toimesta varustetun suoia-
paikan kautta JSp:lle. Kymmeniä kertofa päivässä hän
teki sen matkan ahkioineen. Maihin hän piti tarpeettoma-
na lyödä, koska hän myöhäsryisi kuitenkin. Asetti ahki-
onsa haavoittuneen viereen ja kysyi: "Pääsek sää ite vai
räyryyk sua nostaai"'Varsinaista ensiapua ei hänen rarvin-
nutkaan ahtaa, koska matka oli. vain muutama sata met-
riä hoitopaikkaan. Komppaniaan oli, kuten mainittu, tul-
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lLrt LrLrsi;r michiii eiviitkii kaikki enriserkiiiin lriinr.i rLrnre-
necr \'.r.ur krsviviit, crrii ntikii tlries sinii olet. "NIiiii olcn
I-tnr:ir Lrsi'l".rrnfrereelte' «rl i vesteus. Viikon ku Itrtrurr hiincr
t,.irnurrrnkin jo pelkiiiirlrirtiimiin:i n'riehenii. joka ei kos-
k.,,,n .t,,itr r Itl.tiliirt.

L.ii:.iqrrrrn r.r.Ls Kattilrrrrojrrlrakin jrr linj.rt oliver kirel rr'-
nec-r K.i.i:r:, nr.in-N:iiitiilrin vaihcillc. r.K oli srlrutur rrlits
tiivclennr r:.i. i,,i:k,r:s.L lii.ikinriimiehiiikin j.r niin I-inclrrxrs

frrl.lutcrrlii) J:p.ilc. En nvr hcrtnoisi tiissii kcrtomuksessa-
ni sirri fcio11,,,11.111 ttticltcrt" t.ttattttcli:L [rincltri riistiiri,
nluttir rohkr.rnxrn michcn riclle rtrlee herki, jolkrin hiin
Iticrt-urt Icl.i>ri r . 

- JSp.n k,rrsu oli jur.rri srr:rtrr vrLlmiiksi.
Tiihiin rrsri sc trlr 1r,...: i.lloss.t. jonk.t s:rtrnaa e.lclleen kiiv-
tetriin sen llkupcr.irsccn r.LrkoirLtkseeu. Kerrrrn iltantvii-
hiillii oli I-inclroos kr ipcr:t.i>..i. krrn sruurrr.r nurkelle ttrli
kr:rtrrLarti. Kur-rltri rr,1ir.'l()r(,n 1 r.ih.lvs. koko liiiskii rLrntLri
lcnriiviin ilnririrn, hirsi.i j.r r'.ilik.rron riir rcrtii lcnsi yntpriiris-
tiiiin. Sieltii selstt kiitnli L-rrin r, rr.rntic: I.rn.lr,ros. Hiincl-
lii oli vain srrilppaat jrrl.rss.r sck.i pr r.lie Iiin.L k:rinektss.r.

v ..rÅÄgxruÅruer'r-as

P.rkk.rst,r olr lo .Lstcrrrl Niiissii vrrrtrsrcissa lriin jLroksi kor-
sLrlle. j,rnnc nr.rrk.L.r kerrri lrilrcs [ruoli kik»retriii. Murrt
\'.rr.rtteet lriin :.iikiihqir ksissiiiin unohti trrlrxru, v:rikkrr siilrcn
ei oiltrt rullut rt-rit.i.in vrruriorrr. Viihiiiin aik;rrrn ci I-inclro<.,s

kveunvr mirii.in selvittiimiiiin, Irrhui vein keskutuksestrr".
j<'llle nimell.i h.in kutsui n'kistiikcskinstii. Sxirtr-rriur kurr-
nrrrrr juorr-r.r.r j.r liimnrintii vllccn lriin kvkeni sclvirriimiiiin
tLrit.rns;r .iilrrtt.i. llinirst.r tuntuu. cttii I-inclrrxrs ci lopulra-
krLrrn vrnr.niirt.inr t nrcidiin Ireusktr rrtenrme s)' \'r:i, ;i i u.Lk rralr

ci hiin itse siihen vlrtl'nyr.
I-inclroosin v iclii liimm itcl lcssii k.rrn i i nan iiiircssii sviikst' i

sisiiiin k:ruh ustrr k.r[ca, j rrtrri tiir'.lcnnvsur iel)enii srriri)un ur
ruLrori ;rlok.rs, jokrr oli olltrt r,:irriosse. Hiin iinkrtri niih-
neensii ;lrrvcci r, i.l kr ;r lrrsron nr ics jr-rtlksi melrclr>ton re vrrLrh-

tia hiinen ohitsccn, cihiin .r;n'crrruvoinut irnrpurrkrriur. 
-Onko sitii räiillii nähq I

- 
On kylJii, ruossrr sc isrurr ja liimmitrclcc. 

- 
VLrrrio-

mieskin srri jiirkvrvkseer.rsä kan.rferirvypvrl i11 p:rlrLsi tchtii-
viiiinsii.
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XARHt;ltÄf N je Povents;rrr vrrirrtrstirisrclrrr olir'.rr r.rk.i-
IraPiiin. 'I':rlvi oli ktrr.trt«rsturrrr I..rnrs.rrir'.LLrrrIrj.r. tehn r.rr-
tior.r Åiinislinnrrssrr j:r h.rrjoitcltLr jririkiircittcn krrnss.i.

Keviiiinrnriillii l9 tl trLlvcn valrrr rrlkoi viilritcllcu r.rirru.r.
Hanect IrLrn-trrhtclir':rt j,i krrrkilr,Ln,ct lcnsii iir lrohioisccn.
Lut.trcsr;r strllrlttrt vcsi vrrlLri l.itkin k,rtrlrLrngin kLir.risi.r rcr.
tii Oli kirkkrrirrr ilntoja. Vrrl.,rrr-eikoina istLrskclirttrnc r.r-

Iort sciurrstellrr. Anrtcrtiin rrLrringorr liirnnrirrriii j.L kLrLrn-

neltiin reliti:riseu vrscrrrstii. Sill«rin trrntLri kuin 5()r.r.r cl
ln;rrlilm:rssr oiisikrran. Kuitcnkin o.lotin.trt'rc jotekin. o.Lr,
tin-urtc rrinrr. Ei ktritcnkrrrrn ()srrrtu srrnorr nritii. \'iilr.in
olitunc scntiiiin iirtvncitii kLrin kcviiisct k«rllit.

Kolrtt rtrta prtnssariv ur-rnukonr PP111il1;1 joltti vtrorlcn 1 9.+ l
t:tistcluiss.r luutnrurtri Ka.rrnrrkrrri. Kcviirsolskcirrcn .ri-

keln rrrli hiinen vLroronsrr siirn ii toisiin tehtiiviin. Ko-
koor-rr.tuintrne liihcllii Ukon k;rsrrrmia sijlitscven kaksi-
kerroks iscn hirsit:rion f. ihrrl le. I-uurr-rrur rri rnme kiittcl i ko-
ko kt»r'rlrPxnian ;a krrttr nrrclriii hvviistii sotLrrihcngcstii.
Pitkiin ja Iiirnpinriin l-LrristLrksen srrivrrr osrrkseeu alustrr
liihtien nruklnrr olleet. Oikein h1'viit r-nichet srrivi.rt tunnr.ls-
rukscn sanojakin.
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T.,::-..,:: :.i,keen prlnssrrrivrlr.ulrr[r,rraljoonlr llra;enncttttlt
:-::a.:.::r\.:. l,rlloin lrajosi r-uoni kr>r'i;r kokcrtrrt r'.rrrnrrntit'.
:'.:.:, \-.,:rir.isr,r rlichisrii tchrrrn Lrusiin kourpP111i1,lil1i1i

:'..1", ., r.ilJcr-rnysrniclriii oli pirLn jo cncnrmiin kuin vrrtr-
l:,, ., :,,ll,.lif,t.

\'.,;r:r.i krrs.rurti jo mtrrisikin irsckseen rrusien rliiusr('n
i.r', :i,x:c:r.i. sillii hiincn nriclcstriiin vrtuntrn-tichen tt;Llrk.t-

ir1..rr.i ci olc mikii trtltrrtts,L llkki, jok:r liiinriirtct.i.irr ru-

x.in pciroksi nrilloin r'.rrn. Se on rrinrr encr.nntiilt. Sc on so-

iri.r.in p.iiiliinc. joke l-rrirtetrr,tn piiiihiirr j.r riLrkrrt.r.rr-r Ictrkrr-

runmri. kLrn liihtictiirin trristelLrilrin. Triin jiilkccn klpririi
l..urni1m lcpiiiirliiiin. [.lut]et nricltct pitir'.it k]l.iir.i.irrsii
p.i.issii nrilkrin nrissiikin. joPrr 1-11,,Lr1,r,ross.tkin. Kersantri
pLrhLrr lritkiiiin trrpojsll hiilrvmiscstii jr kekrrroisre. Kcrsrttt-
rir.r r.nurina krritenkin lekk.rsi. kosk.r tulokk.rar olivrr irr-

nokkrririr oppir.nrran je krrrrntclir'rtr kcrs,tntirt kerrocss,t
\'.runustiliur ja tiristel u istrr. VauhrLn kcrs,tnti n iiiini viiriih tc-
Ii. ktrn hiin niivtti verrr.run srriur'rirr osuttti:r jrr kolhuje. \/rrLr-

nu oli hiincllc kailis krrin perinriikello.
Uusi k«rn-rppanian Priiillikkii lurrttrentti l-ciPoncn s.tirls-

tui jrr ltrLrrnantti Tor1. sai kiiskyn ilt-ttoittrturrtrt lrrikrratirr
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kohta Pajari-nimisellä kukkulalla. Tie kulkee aivan sen
vierestä ja tien toisen sivun sulkee iso,järvi.

Miehillä oli kahdenlaista veroa. Toiset epäröivär sitä
kapeikkoon hyökkäystä ja toiset olivat sirä migltä, että
seitsemän kilometriä onajoa vain. Me purskautamme läpi
ja takuulla. Kaikkein viisaimmar ja kokeneimmat olivat
vaiti.

Komppania lähti pimeässä liikkeelle. Kärjessä eteni
Lahtisen joukkue. Niinylä seurasi ja hämiå piti Oesch.
Aamuhämärissä tulimme Bulajevan kvlään. Näimme suu-
ren hirsiladon vieressä kymmenimäin valkoisia ruumis-
arkkuja pinossa. Ei paljoa keskustelru. Joku irvileuka
kyllä oli rietenkin äänessä:

- Siinä on teitille puupalttoo, meitä nekin varroo:

- Ketä vartoo ja ketä ei! fusyhän äijä penkilläsil
fusähdyimme niin, eträ näimme jo kukkulankin ja fär-

veo ja tien, joka kiemuneli ereenpäin avoimessa maasros-
sa. Minuutti oli aikaa H-hetkeen, kun näimme jääkäri-
komppanian kärjen pyöräilevän peräämme. Sitä olimme-
kin jo odottaneet ja mieliala pirisryi heti kerralla, kun
kärkijoukkueessa pyöräili tutruja kasvoja jo Viteleestä as-

ti. Siinä vähän heilautimme käsiä ja suliimme luukut, sil-
lä tulitus alkoi heti.

Tämä oli ihmeellinen aloirus kello 4 (20.4.42), me
ajoimme vihollisen asemien eteen ia ryhmiryimme kuin
harjoituksissa ja sitten lähtö eteenpäin ja rulen avaus. Jää-
kärit heittivät pyöränsä tien sivuun ja kiirehtivät vaunu-
jen rinnalle. Kaksi järveä oli lähekkäin ja tie kulki ensin
niiden välistä. Vaunujen kyljet napsahtelivat, sillä kuulat
osuivat. Alussa oli sellaista alkukankeuca. Mutra kun oli
saaru muutama kranaatti vaunuista matkaan, niin lämpi-
simme ja sodan omalaatuinen ilmapiiri tempasi mukaan-
sa. Jos oli pelkoa, se pian väisryi ja sotilas eli jokaisella
hermolla mukana jokaisen sekunnin väkevästi ja voimak-
kaasti. Kuukausia oli oltu poissa rykin takaa ja nyt tuli-

Os. Björkmanin Vickersit
€tenemässä Shemenskin vasta-
hyökkäykseen keväällä 1942

tertiin senkin edestä. Panimme komppanian voimin, vii-
dellätoista panssarivaunun rykillä vastapäisen mäen pöli-
semään. Mutta sieltä tuli myös vastaan. Kaikesta kuulim-
me, että vastassa oli vahva vihollinen. Molemmin puolin
valojuova-ammuket lensivät yhtämimaisina nauhoina.

Lahtinen painui joukkueerr kanssa eteenpäin ja me
muut pidimme yllä hurjaa pikatulta. Vaunun sisällä ririsi
.rasva ja kuumat hylsyt lensivät la«ialle. Pikakivääri piti
pirullisra papatusta ja hylsyt poukkoilivat ympäri vaunun
sisustaa. Meteli oli kova.

Lahtinen pääsi jo kukkulan juurelle ja Niitrylä seurasi
tiiviisti perässä. Siinä erkanimme. Lahrinen ja Oesch jar-
koivat hurjaa menoa tien suussa. Niirylän viisi vaunua
nousi pitkin kukkulan rinnetta omaan soraansa. Pakoput-
ket ryönsivär raakseen metristä lieskaa ja moorrorir huusi-
v^r. (iyttd päätä...Korpraali Heinonen Tammeiasta ajoi
vaununsa enstmmärsenä kukkulan laelle. Eteen avaurui ra-
sainen kenttå ja akana näkyi vihollisen raisreluhauta.
Sieltä iski vastaan kiivas tuli.

Jääkärit huohottivat hetken rinteen suojassa ja sirren
kaksi jääkäriä yritti jr.rosta vaunun suojaan. Kumpikin sai
osrxnan ja toinen veti roisen pois. Vaunujen panssareissa
kolisi yhtämimainen ruli. Ajoimme lähemmäksi ja suoras-
taan kaadoimme kranaatteja hautaan. Siellä pyöri musta
savu ja seasta löivät tulenväläykset. Hiekka pölisi pilvinä
ilmaan. Annoimme kovimman tulituksen taisteluhaudan
vasempaan päähän, se oli lähinnä jääkåreitä.

Jälleen näimme periskoopista, että aukealle yrirräneet
jääkärii haavoittuivat. Yrirys tuntui menevän mytryyn, el-
leivät jääkärit pääse hautaa vyöryttämään. Kiihdytimme
tulen äärimmilleen ja aivan tuntui kuin ihminen, vaunu ja
tulikuuma rykki olisivat sulaneet samaksi koneeksi. Me
panimme helvetin kiehumaan vihollisen asemissa. Muuta-
man kerran viittaus jääkäreille ja huuco, efiä nyt pääsette
ja puolen rusinaa jääkäreitä svöksvikin heti vaunun taak-
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Vänrikki K. Oesch
Shemenskissä 1942

se. Åjoimme hiraasti taisteluhaudan päähän ja tulitimme
e.lelleen putki kuumana. Jälleen ryöppysi hauta tykkitr.r-
lestr. Siirsimme tulen pitkin taisteluhautaa ia jädkårir
hvpplsivir haudan pääträn. Ensimmäisenä loikki sinne
pienikokoinerr jiiäkäri, joka jo aikaisernmin oli viitroillut
roisille. enii sinne vain. Mieleeni jäi miehen pari numeroa
liian suuri hkki ja lippa oli sivulle. Kypärä ei ollut. Lisää
jääkäreitä svöksli vli aukean ja vyörytys alkoi kuin vain
miehilrä. .jork,r ovlr soraan rorruneer.

Ajoimme aivan lähelle haudan reunaa ja katselimme,
mitä siellä on. jr olihan siellä. Käsikrtnaatteja tuli vastaan
kuorossa. N{iehillä oli klpärät päässä ya pistin kiilteli ki-

vääreissä. Usear olivar käärineer hil.ransa ulos. Puna- ar-
meijalaiset olivat vinosilmäisiä ja tummail.roisia. Arl-
noimme edelleen rulirukea ja odotirr.rme, että viholliset
pian norsisivat penkalle. kun jäiikririr vyöryttävär.

Vihollinen ulitri heimimillä vaunuien suunraan, murra
sai vain multaa ja turpeira vaunujen plälle.

Jäzikärit olivat taisreluhaudassa kovilla. Haavoictuneira

Vänrikki Lahtinen
Shemenskissä 1942

alkoi jo olla rivissä haudan päässä, mutta pois l.reitä ei voi-
ru kuljenaa, sillä tulitus oli aukealla edelleenkin kova.'

Åivan y'lläträen kolme vihollisotilasta nosti konekivää-
rin penkalle ja ase iski sarjaa heti. Koko vyölliner.r tuli
Heinosen vaunuun. Arnpuja Niemi Kangasalta sirisreli
hetken silmiään moisesta röyhkeydestä ja lähemi kranaatin
matkaan. Savun haihduttua näimme, että miel.ret olivat
liikkumatta ja ampuivat edelleen.

Siihen sitä ei voitu jåttåd, ja seuraava kranaatti heitti
mieher ja aseen taistelul'rautaan. Kaikki nährynä kolmesta-
kyn'rmenesrä merrisrä, siksi rnuistankin aina kolmen rnie-
hen lujaleukaiset kasvot. Vähän aikaa vielä kesti nokitre-
lu, ja vihollinen lähti. Ei kuitenkaan noussut penkalle,
vaan sillä oli yhdysheruta taaksepäin ja venäläiset olivatkin
jo prrrin sadan metrin päässä, ki.rn tämän huomasirnme.

Ajoimme vaunut eteenpäin ja tulitimme. Vihollisten
täytyi olla hyvirl koulutettuja, koska he juoksunsa aikana
heilauttelivat käsiään meille ja järjestäyryivät parijonoon.
Saimme jonkin kaatumaan, murra he ortivat välit kiinni
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kuin harioirukissa. Jo ennen suoj,r.rr',r,r mers.inre'!:nJ.r n1r--
het käveliviir ja heilurrivet kiisil,in. erti ohi nlenee.

Haavoittuneer vihollinen jiini jälkeensi. s.moin kutr.r-
neet. Åseitr oli runsaasri, ja roisrakvmmenrä krln;r;rrin-
heitintäkin lö1,q,i rinreen rakra. Jäiikärit heirrir'är k;raru-
neet rinteeseen ja rniehirrivät asemar. Me ajoimme rielle
kukkulan juurelle. Tr.rlimme vaunuisra ulos ja hengitre-
lin.rrnc syviiiir.r. Vähän me ihrnettelirnme, kr.rn kompprrni-
an pääosa näkyi tiellä noin kilomerrin päiissä. Edesrä
kutrlui tulitrrsta. Sairnme ;rienen tauon .ja sirren lähdimme
muitten per:iän. Kuulimme, että viholiinen on katkaissrrt
tien takaa, rnufta se ei hermostntranut, sillii tiesimme tlillä
voimalla aina saavirmme tien ar.rki. Hravoirruneiden kulje-
tusta se hetkellisesti hidasti.

Lahtisen joukkueen kärkivaunua kaasutteli eteenpiiin
korpruali Rosi. Hiin niiki rniten Niitrylä erkani ja kiinnir-
ti simen kaiken lruornion eteensii rielle. TulitLrs iski vas-
taan. Kiirkivaulrussa leinrahri lätrellii lLrukkua. Rcxsi hei-
lahti taakse ja vaunu pysähqi. Hiin tunsi, eträ nyt tuli
vi.runusta Lipi ja kun ,jäsener roimivat, hlin painoi h.rukun
auki ja sukelsi ojairn. Panssarintorjturrirkiviiiiri siri osunun.
(M1'öhernn'rin selvisi, errii vihollinen oli saanut sen sora-
sarliinir). Liiäkintrialiupseeri ry'ömi haavoittuneen luo.
Toriuntakiviiärin kur.rla oli iskenyt vaunusr.l irri somren
tnittaisen pultin ja se törrötti ajajan kaulnssa, eträ vain vä-
hiin niikyi. Viihän aikaa alikersanrri Hahninen ljatteli,
että ottlako vai jättääkö pulrin. Veri sen kuitenkin pois.

- 
ikäiinkuin olisi kiskaissur korkin. Veri lensi kaaressir

lumeen. Sirornisen loppuvaiheessa ajaja,jo nar-rreskeli.
Tiiydennysn.rieher krrtselivar tapahtumaa ihmeissään.

Muut viurnut rulirtivar koko ajan rajusri. Viihiin pclkri-
simme, sillii «rrjuntakiväiirin paikkrra emnre tienneer jrr

tnir.lsto oli aivln aukeaa. Yksi vaunr.r järerriin vlnniscir-
maan vaserlmalle. Kärki aj<li pieneer.r rnäkeen ja jäiikärit
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luutruir'.rt p.rikoilleen. He lrrtrn'.ir rien ntoler'mrin puo-
lin. mr,rrrr edessä oli linl kor'.r rulirr.rs. Tappil;is,1 s1,11.

Niitrvli saanrtri muun komppirniirn. Heinoner'r miiiiriir-
riin aillmixn kärkeen. Vrtunlr nousi rnäelle, niin eträ virin
rorni niikyi viholliselle ja tulitri hetken ja veriiy'q'i rnäen
suojaan. Tuota liikettii roisterriin silloin tiilliiin. Jäiikärit
löivät maihin ia tilirnteeseen rr-rli kuollur k«rht:r.

Panssirrimies Kujalir Tammelasta oli vtrrmisravau viiu-
nr.rn ajajrrn penkillä. Vrihän hän rnyhiiili, kun srri r,;rrmis-
tustehtävän. Vanhalla kiivi ruuri. Vihollinen oli aamun
hämiirissä tiertrjrniissii korvessl hinaltnur t«rrjuntrr§,kin
Saarijärven päiihän. Tulittrksen ensimrniiinen kranrrirrri is-
ki Kujalan vluruun. Hiin kuoli penkkiinsii. Tvkki siirsi
tulra ja toinenkin vlur-u.r srri osun'r:llt. Panssrrrinries Nur-
r:rela, isttri ajajan paikalla, kun klljestii räjähti sisiiän.
'l'oinen kranaatti tuli läpi rornin j:r panssarilevyn kappa-
leet py<iriviit vrr.unr.rssir. Nrrrmel.r rerklhri ereenpiiin. Het-
ken ktrluttrra hiin jaksoi rr'önn'.i erupanss;rrille ja siitii vrri-
keasti [rairvoittur.ruttrr l.ih.lerriirt viemään taakse. Pari
rnuutirkin miesrii sai sirf1l6ig1.

Tieto virunujen tuhoutr-rmisesta ttrli kärkecn jl sai ,ri-
kaan ;rier-rtii levotrouluutt,r. Heinosen vaunu rulitti silloin
tiillöin. Ktrn k;irkir'.runu ei saanur pr.rolen rtrnnin aikana
osurnia itseensii. liihti kolmas joukkue hyiikkiiiirnään. Ali-
kersantti Viihii-Hcrrrua siirq'i kiirkeen vaunuineen, muur
seurirsivlt. Repiiisin-rme kovan q'kkitulen vaunuisralilne
rien rtolcrnnrir.r p1161i1. Kiirki jatkoi. Samassa kuului kova
parnilus jir kiirkivrrLrr-run tornissa leimahti. Vähä-Herttua
purosi pg11[iltäiin kranaatritelineelle jir arnpu ja huusi
suoraa hrtrto;r. Vaunua ajoi panssarimies Laine Parolm-
ta. Hänen a.iokkinsa oli saanut piiskasra räysosuman Po-
ventsrin laidassa. Ajaja oli n),tkin tilanreen tasalla. Hän
kaasutti voimakkaasti .ja varrnu pyörähri I'mpäri ja sarnllla
vauhdilla rinreen suojairn.



Vänrikki Oesch ia rrlikers.rnrti H.iiminen hi pp.isilir
vaunun päälle. He vetiviit iimpr.rjrn lr.lLrkust:. T-.i:::.i i.ir-
rautui kuitenkin tukevalla ottee.ll;r luukiin rsi:l).i.in i.,
kesti hetken. ennen ktrin sornret s:rrrtiin irri. SLr,ri.rpuvun
seliissä niihriin kämnrenen kokoisellrr alirll,r reikiti. trIies
vietiin tielle ja rnttka heilLrvissl hev«rsenkärn'issii alkoi.
Nostettii r-r al ikersar-rtti vaLurr.rn johtajrrk in viruuusra, hän ol i
kuollut.

Kiirk iv atr n trn sal.lessrr osru-nlrn rn tr r-rt tul i ttivrrt yrnpäril-
le ja vetiiyclyttiin rinteet.r suojarur. Torjrrntrkiväiiri oli am-
pur-rut takaviistosta.

Taktra tuotiin paikllle kolmen tlr,rrlran q'kki ia hevonen
veti irmmuksia. Tykki ;ranriin rniikeen ja se alk«ri kranart-
reillr re1':rii eturraastoa. Vaunut ryhnrittyivlit ionoon j;r

kiiskl' kiivi, kLrn tl,kinjohtajr nostla kiiter-rsii, konrppani,r
lnirkkiiri. Merri n.retriltri tvkki siirsi ttrlta ja kun mets.in-
reun.r oli ttrliterru nurin. nosti nrics kiirtii.

Åj.rrtelir-r-rn'rc, ertii nyt mennliir-r, o.lipir vastassa nritii te-
h.urs.r j.r kuinka paljon virin, vaikka jiiisi vaunu joka rnut-
k.r.rn. Niin oli kerran Petroskoin ticlliikin. AlussLr kiirki
ei s.r.rnlrr rtLlr.r. r'r-tuttrr muutumiln mutkiur jiiikeen ta;,eltiin.
Kr.rn.r,rricj.i k.i.r.lertiin nrcrsiiiiu. Muuten ei asia selviii, jo
orr kui..1rri;kin r',rir'.riscn rt-t'lien krrnssir. Kovli kovlra virstetr
niin kLrin cnnc-nkin. Vihollinen noLrsi asemisririln ,ir v:ru-
nur k.r.rsutrrr.ir p.i.ilic. \'ih«rllisillc ci rrnnettu irikarr selvi-
rii, se hkosr .iii. i.r rien srvirille. V«rimakkaatkir) ()sirstot

Iujosivrrt j.i.ik.irci ricn rsk Lr isr.r rnersi in. Tu.l itukscn nopeus
ternpilsi ; iillcrn r..riin i: r'n rchcr lnu kilrulsrr.. JoskLrs kuultr i j äii-
kiireitten hur j.r.i h Lrrr.i.inr i:r,r j.r lrcitliin y htiinr ittaiser tul i-
iskuns;r. Nvr .rjeri.ir-r r.irkk.r tuienrr palavaln lrclvcttiin.
Jiilleen oltiin oikeit.r r.rnkkimrehi.i. nvt menniiiin. Erenim-
me rykkirulemllre s,1\'r.rss.r. Ei ricJerrr . oliko n-rarkal j<r

tchtl' viisi viri enemmiinkin kilon.ierrci.i. kun rielle hyppii-
si sotilas Iun-ripukr.r pii.ill.i 1.r ircrlLrrti kutrsenoksa.r. Hcr-

ken vielii vallur.rt pyyhkivät metsiiiin tykkitulta ja vlin ih-
rne pelsti miehen tiellii. Savtra py'öri vieläkin, kun kärki
.rjoi miehen ltro. Siinii selvisi, että läpi on tultu.

P.rhemmin ei r-nies hermostunut, hetkerr vain kiroili ja
sirren p1111ii1r s.1\'ut prrllmaru. Metsiistii tuli lisää omia
miehiii. J.rlkl .ikisotilrrirt olivat viisy,neitii ja miirkiä. He
olir';rtkin jt> t.risrellc'er toistLr viikkoa keviittryl'hn.rliisessii
kon'ess;r.

Plri vaunurr jiii r';rrr-nist.rn-r,ren, muille tttli mtrtka samaa

rietä tirkaisin. Tuhor.rtuueet virunr,lt vedertiin Periissä. Si-
dontapaikalla niikl i kiirertii jrr rr.rr.rmisarkkupinot olivat

POlSSa.
Pin-reässii siravuimme mrrjapaikkaart. Syötiirr ja oikais-

riirr l:rrri:Llle. Uni rrrli heti.
Seurarrviurl päivrinii .luteltiin taistelr.tt.t 1,ksiq'iskohdat i a

niissii ri irri rarinla. Muutiultittt piiiviin aikrura ltttolsirritne
vrlunrrt jrr komppania rllikin hiili rl'svalmiina.

Liihtri ruli. rnr,lttir sr.luntllr-trr «rli rirutirtieasetrta. Lastaus
jr,rnaan rirpirhtui tietyllii rutiinilla. Scn jiilkeen seisoirnrne
kolrr.ririvissii. Ne, .joilla oli pul.rtairt .ia ehjät nrirnttelit, lriiii-
sivät etLrriviir.r. Hetken siir.rii virihrleltiin paikkoya ja txlo-
teltiir-r. J«rkLr riesi kenraali Lagtrkscn silrrpr,rvr.rn. Maasto-

aLuo nrikyikin tiellii. Autosta astui Inaahau lT. .livisitxr-
ruan kor-nentaja, evcrsti Suncluran. Hiin kiitteli uPseerit i;t
vaihtoi nr.lutaman slrnln ionkun jertnr,ru niikiiisert miehell
kanssa. Kovan niikriisiä krrsvojir hiin niiki mtrtttenkiu, ci
siinä hy,rn1,ilt1', katsottiin vrrin. E'r'ersti ln«ri kiitokset
komppanialle hyvin rehclystä q'östri. JuIrrriru norsirrrne sil-
lii mielellii, ettii kyllii sinr.re pirtalj<xrtrau yhtel'tecn n1't voi
mennii. Eiviit päiise kyselemiiiin, ettii no, ei taiut'rrtt ttrlla
r.nistäär.r mitliiin. Veruri vihelsi pitkiiiin .ia nykiisi. Marka
kohti Äiinislinnarr alkoi.
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UAIHT[|A
JORMA VENNOLA

KESA 1944 oli alkamassa. Sotamies Reino Haikon loma
oli päättynyt, ja hänen täyryi palata yksikköönsä. Loma-
laisryhmässä oli mukana myös muutamia aivan nuoria
täydennysmiehiä. He eivär arvanneer millaiseen koeruk-
seen he kohta ,joutuisivat.

Rajajoen takaa kuului jatkuva kolina, kun joitakin r,rs-

kaita esineitä siirrettiin paikasta toiseen. Seertoi olll kv-
symyksessä vaikkapa voimien keskirls. Jot.rin merkitrl-
vää oli tapahrumassa. Rajajoen varnlle oler'.rn Er.P l0:n
asemienkin kohdalll.

Yksi täl,dennysnriehisrä joutui ensi kert.r.r vrrrrorn.
Kersantti varoimeli hänrii kurkkim.rsr.r rinrar'.uusruksen
yli. Tähysrystä varten oli jokrrsessir varriopaikassa peris-
kooppi.

Täydennysmiehen ja hänen toverinsa lähdöstä ei oilut
kulunut viittä minuuttia kauernpaa, kun hälyryskello soi.
Vänrikki riensi katsomaan, mutta palasi pian mkaisin ja
määräsi pari miestä mukaansa paarien kera. Heidän il-
maantuessaan jälleen näkyviin nähtiin kantajien tuovan
kaatunutta. Hän oli tuo uusi täl,dennysmies. Tummareu-
nainen reikä otsassa.

Kohta rärnän tapahtr.uran jälkeen tärisytti tienoota
äkisti alkanut tykistön rr.rmputuli- Onneksi puolijoukku-
een korsu sijaitsi harjun suojanpuoleisessa rinteessä. Am-
mukset jäivät enimmäkseen joko lyhyiksi tai menivät

EI

UTTULL

Taisteluasem ien maastoa
Rajajoen suupuolella

S A-ku,t

hiukan yli. Miten muiden kävi tässä ensimmäisessä keski-

ryksessä, siitä ei saatu paljonkaan.selvää, koska puhelin-
yhteydet katkesivat. Tvkistön ruleniohto toi vähän myö-
hemmin korsuun radiopuhelimen, mutta se toimi erit-
täin heikosri. Siirä simen johtui. ettei oma rykisö paljon-
kaan vastannut tuleen.

Vihollisuudet jatkuivat seuraavan 1'ön samaan tapaan
pieniä taukoja lukuunomarnatra. Korsu oli tärissyt jo mon-
ta kertaa lähelle tulleista osunista. Vartioiden vaihtami-
nen oli sujunut tappioirra, vaikka yhteyshauta olikin mo-
nin paikoin kranaattien ruhjoma. Aamupuolella tilanne
näyrri parernmalta. Kenties vihollisen toiminta ei saisi-
kran tämän vaarallisempia muotoia.

Puolen päivän aikaan kaikki isommat äänet vihollisen
puolella vaikenivat pahaenteiseksi hiljaisuudeksi. Sitä kes-

ti muuraman minuutin. Korsussa kaikki höristelivät kor-
viaan. Jotain entistä pahempaa oli tulossa. Kaksi vaiteli-
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''Sormenkärjen" etumainen korsu "Käsikähmä"

.r...;tr nricsrii liilrti vartioon, .ja kohra hei.liirt nreun'ii,in 1..r-
LL:i krksi tchtiiviinsii suorirrul'rurrrr korsrrun. Hc ryhty,iviir
i.ir crin reun;rlle isttre n siirpimiirin korvikertir. Tilanreestr
r,:'i h.ictti in nt Ll uriulil rrj rrtrs. NIr-rtrrcn ol ti in enintruikseelt

l.;:^..:r: r it :t.tkkc.r'.rrt)irusrir u jels i vihainen krrrnar rr retr r\' -
kcir:',,i ',,r x,,rs'.;r j.r pLrtosi nl.lrrtltrltlllt kl,ntntenen ntetrilr
pii.ih.in 1l(r:kr.:t-,.1.1n. josr,r rrlkoi krrrettu vhteysltlute kum-
t-t-titn vli li.^<s,.l.ellr r.rs.rrtrecllc. Putlotess.llrn siriscvicn
sirpelei.icrt .i.ir:: ci ,,j'ur vicl.i r'.riennur, kun tienrxrrt riiy rti
i hriimitt.rritcit :.,:L )r.-:1. rltk.ip,i rrrhrrnsien rt,kkie n pinthu.
Korsu tiir.i.itre.r ,.,r^-.\.:s.r j.r IrickkrLrr tirisi Itirsien r;roisra
trieuirrii irLlr,,in., ..,::i....c

Viinrikki Telkkj \'.r.i :t) r i.,,r-i ksri-.rn f rihcli n.rcn karul:re:r.
Kornentokorsu ei siii.ik.i.irr kc-rr.rll.r \'.rsr rr)llut. Tiri f.1;snl-
rr-rinkin puhelin olr n-rrkk.i. )'irrcvrr.i ei olru s.titru ri-
krran.

tr
t
t

Korr i.i j.t lrcrntt.rj.r rcpivii vhriinrrtrrrine n l)ltuhinir rllrrur-
ti r'.ihirellcn .rj.rrtrkset je n-rielen. nttrrtr ci pclkor. Krrksin-
kcrt.rincn hirsikrrto ruskin kcsriiisi cclcs k«rlmituurn.riscr)
tiit'sosrtnrir;r. Hc rrrjrrsivrrt jvsiivksen \';rst.r. liLlrrriunlril sc-
klrr-rria mvijhcr-nmin kuin se r.rlL rirlrahtunur. Korsr-l oli si1-

kean fiilvn r'.Lil:rssl. Sen viihitellcn hiilvetrf ii niihtiitt osu-
mrrn ;iilkr: korsrrn nurkastrr Irlistoi rLrrinko sisiiiin. Hirrer
t;livet sirr.i kohtarr siirrl'neer l.aikalrrr,rn. Klan:r:rtri r>li rii-
jiihtiinvr her kkiinii hetr hirrecn k«rske rcrtr-rrrurr. Ntichet
kiinrPir':it laveriltrr 1)\'sr\'\'t) jl pLrclisrelir,;rr hiljrrisina Piilf ii
vrattcistrran. KrrkrLan ci crles kinrnnut. Soramies Kentl-r-
prLisclic tilprlus oli liikrra. L{iin olisi syiiksynvr ovesra ulos.
ellei pari liihintii kirverirL r>lisi kiil'n1't hiinccn kiisiksi. Mies
IiiiPiitti kiisittiimiirriimiii sanojrr .je silmiir p1,r)rir,.ir l.,i.issii
Keskitvksen hiuken vaimenruessir prrri nticstii lältri srrarra-
Inrran hiinrii JSp:llc. Kctiiiin niiistii kolmcsrrr ci sen krxrm-
rnin niiltn .
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Haikon ja Suornisen vuoro oli lähteä varrioon. Sirä en-
nen saapui korsuun pari rykist<in ttrlenjohtr.reen nriestii
racliopuhelimen kanssa. He l.ruutelivat kojeeseen lukerni-
aan,ja kuuntelivat välillä, enimmäkseen venäjär-rkielistii
puhetta ja mtrita häiriöääniä. Vehkeestii ei när'ttänlr ole-
van paljonkaan apua.

Yhteyshar.rta vartiopesäkkeelle oli jo r.r-relko ravalia run-
neltu. Matkaa ei olltrt kuin viisiklmmenrä metriä. Haik-
ko ja Suominen yrittivär p.rinell.r sirrne ;rvointa kaivan-
toa pitkin mahclollisirnmrrn vikkelästi sorrumien ylirse
loikkien. Hiekkrra jrr rrrutrra oli kaiken aikaa ilnassa. On-
neksi rnaaperii oli rodella pelkkää hiekkaa. Kivien ptrtoi-
leminen niskiran olisi r-ielä pahentanut tiiannetta. He

;rääsiviit onr.rellisesti perille. Tehrävästään vapauruneer
rniehet alkoivrrt hölkvrellä korsua kohti.

Uudet varriomiel'ret paineuruivat poreron seinässä ole-
vaan s)'\'enn)'kseen. He kyyristelivät koloissaan ja oclorti-
vat tii)'sosumaa. Siirä huolirnatta oli suoritettava rnyös tii-
hysq'stä. Vuoronperiilin miehet tekiviit syöksyn ireris-
kooppia kol'rti, huolellinen koko erualan ja sivusroiden
tlrkrstelu ja taas takaisin kol<xrn. Vartiopaikka sijaitsi Ra-
jajokeen viettävän j1'rkän rinteen harjalla. Joen vmtak-
k:rinen puoli maastoa oli samanlirista luonteeltaan. Ase-
rnien eclustalla kasvoi pensaita. Piti vain muistaa rnarrs-

ron muutamir kohorLma. Piiloprrikkoja ei ollut paljon-
kaan. Yllärysvaara ei siis ollut kovinkaan suuri. Tiirkein-
tri olisi säilyli trengissä. Tässä suhteessa eivär roiveer ol-
leet kovinkaall sr.luret. Periskoopista katsoen niiltri koko
kaivantoalue olevirn rusenta\,rn mtrokkauksen kohteen.r.
Hiekkaa ja puunkappaleira n'öpsiihteli krikki;rll.r ilm.un.
Kronstadtin sairret leirnr.rsivat kuin nrless,r. Ne olir'.rr lin-
naketykkien suuliekkien vallisemi.r. Ne .rmpuir'.rr suor:-
suuntauksella. Kon'ia vihlovrr ulr';rhdukser i.r n.reikein
slmanaikaiset räjähdvkset erortui\'.1r muun lhrenf ixn lr -

rinän joukosta. Nämä suuret ammukset tonkivat rnaahan
syviä ktroppia .ia tasoittivtrr kaivannot umpeen.

Isojen t1'kkien kraniratit kyllä rnöyhivät maastoa pahas-
ti, rnLrrta mahdollista on, että useimmat vartiomiehet
kuolivirr rnonttr.rihinsa sittenkin pienoisheittimien am-
muksistl. Niitii tuli russahtaen kaikkialle. Ne osuivat
hlvin tarkasti ;rvoinriin pesrikkeisiin. Hiekkaa sinkoili jat-
kuvirsti kr.ropan prohj.rlle ja suoraan sihnille, kun varrio-
n"ries 1'ri rt i terk;u tel I.r etunlili,lstoa.

Haikko .ja Suon.rincn olivar kyyristelleet poterossaan jo
toista tuntia. Åsemien j,r tirkamaaston röykyrys jatkui
kiihryvällä voimrrlla. Kell«rn liihetessä l(r sekaantui rum-
putr.rlen uuvLltra\'liln jr riniiiin n-ratalalla lentävien porn-
mitr.rskoneicler.r pauhirr.r. Ne rulivat mereltä päin ja pyy-
hälsivät rintamaiinjan lli pudortrren pommilastinsa ase-

missaan kyyröttävien miesren niskean. Tiirnän tarkoitlrk-
sena oli kaiketi mLlsertaa viimeirrenkin vrurarinta. Årvat-
trvxsti lentokor.reiden esiintyminen olikin rnoner-r kohdal-
lrr viiri.reinen pisara. Mlteriaalin ylivalca oli liian suuri.

Rinrarnalir.rja jatkui vasemmalle verraten yl.rrenäisenä ja

selvästi havirittavana useita satoja metrejä, murra oikealla
sivustirlla oli rotko. Tästii syystä asemat oli tällä kohtaa ve-
derq' parisaraa metriä taemmaksi. Suoraa yhteyttä taakse-
piiin ei ollut eikä siis myös oikealle.

Kello läheni seitsemäätoista, ktrlui yli, rnutta vaihtoa ei
kuulunut. Strorninen nykäisi muutaman kerran hälyryskel-
Ion nlnrsta. Ketäär'r ei tullut. Kun Haikko hetkistä myö-
hemmin tiihvsti vaser.nn.rrrlle, ylirti ruskeapukuinen jouk-
ko pxvx51xip,,r.jokea, kiipesi kaikessa rauhassa rinnettä
vlris i.r k.rtosi nrikvvisrä. Kauempanakin näkyi liikettä, vie-
iIp;i k.ir elriin k;rivlntojen reunoilla. Tiihän kaikkeen
surroi t-rii.r r'.rin vksi lino;r selin's: r'rrrtiomiel-ret olivat
kuoileet monrruihins.r je korsuissa oleve n-riehitls oli ve-
räinn nvt taaksepiin 

- 
mikäli olivat päässeet. Näin oli-

"Sormenkär,jen"
maastoa

Rajajoella

"Sormenkärjen" tu kikohta
Rajajoen suulla
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kin tilanne kehirrlnrr. Korsuista ulos yriträneet miehet
tuhoutuivet os;rksi kr:rn.rarritulessa, toiset raas vihollisen
iskujoukko jen iuotis.rteessa.

Tekriikk:. nivrri oler-en sellainen, että suhteellisen pie-
ni nhm.i r.ihoilisi;r siirtyi asemiimme kranaatitulen tnn-
rLrmjls.: t: kukisri mahdollisen vastarinnan. Sitten pi-
ieanerriin,lmrnusren kantornarkaa muutamalla metrillä.
i; illvoimat rulivat iskujoukkojen perässä. Sen jälkeen
n'iistö ja lentokoneet alkoivat pommittaa reservijoukko-
i.rmme.

Kello oli kahdeksar.rroista. Vaihdon piti tapahrua tuntia
aikaisemmin. Venäläisren rykistö ampr.ri jonnekin ase-
miemme taal<se. Ruskeapukuisia ei ollut näkyvissä, eikä
taistelun ääniä kuulr.rnut misrään. Tilanr.re näytti vrrsin ar-
veluttavalta. Haikko ja Suominen pälittivät lr.ropua odot-
tavasta asenteesra. Jälkimmiiinen oli halukas lähtemään
tiedr.rsteluretkelle. Edellinen sen sijaan jäi vartiopaikalle.

Suorninen palasi vlläträvin pian takaisin. Hänen kas-
vonså näyttivät rr.rsketuksesta htrolimatta kalpeilra ja sil-
missä oli il.ne, jokir kertoi pelästyksestä. Ktrr.r här.r oli va-
rovasti edeten kurkistanut kaivannon mutkasttr suoralle
osuuclelle, pält ili seLrraavan kulmlr-r rrkaa vierrrs nrlrma.
Kumpikin vetäänn i sitter.r säikährär-reenii tarrksepiiin. Li-
säksi hän oli ehtini't ha'r'ririr omrln korsun karollir viholli-
sen kor-rekiväärin varriopaikk;ransa kohti sr.runnattr.rna.
Mutta n.riehitystä siinä ei ollur.

Sekä Haikko että Srrominen tunsivar olrlnsa lieväsri sa-

noen yksinäiseksi. Mahassir oli jokseer.rkin ilkeii rur.rnc.
Vangiksi,jäärninen tai kr.rolemir-ren Lihiminutrtrien rikana
tuntui vannalta. Voisi ehkä yrirtää loikara perrkan päälle,
ja siitä taaksepäin. Järki ei sinä herkenä oikein roiminur,
mutta luotisuihku selkään ei vaikuttanr.rt honkuttelevirlta
vai lrtoe[-rdoiter.

Heistä oikealle rorkon relrnaan oli noin pariki,mmenrii

metriä. Uloirnmassa kulmzuksessa oli konekivääriasema.
He etenivät siihen sur.rntaan. Vastoin odotuksia siellä oli
pari miestä vartioon unohtuneina, kuten [.re itsekin. Neu-
voteltiin mitä pitäisi tehclii. Varsinkir.r toir.rer.r kor.rekivää-
rimiehistä niiytti säily,ttiiviin netrvokkuurensa ja päiittä-
väisyytensä. Hiin p1'ysi Suornisen konepisroolin .ja kehot-
ti Haikkoa ottimaan mlutamia käsikranaateja. Tässä lä-
hes toivottomassir rilanteessa hänen mistiiän piittaamator-r
rohkeutensa yäi elävästi muiden rnieleen.

Nämä kaksi n.riestii alkoivar ederä kaivanroa pitkin kor-
sua kohti konekiväärin-ries edellä 1a Haikko perässä. Jos
l.re kohraisiver miehirysrä, tulisi Haikor.r heirtää vihollisen
joukkoon krlnarrtti tai pari, jonka jiilkeen konekivääri-
mies sr'ökslisi vanjojen sekaan. Kirpeassa kaivannossa ei
k;rksi r',»si r lrr.i rrik.r.r kiiy ttää rrsertiriur.

lvlerkillisr.i klllrikin, rnutta vhrevs['rauc]msa ei ollut ai-
noarakarrn viholliste. Konekiväiiri sojotri korsr-rr-r katolla,
ja sisältii kuulLri kovrr pulirrir. PeLrhkoivat siellii heiclän r:ep-
pLrjaan. Nvr olisi ollLrt hvvä tilaisur.rs painella n'relkein
ulnpeutllnutt.l k.rivlnro,r rrrrrkse piiin. H«luktrttelevrrir olisi
rny'ös paiskrrr:1 ()\'c-sr.r sisriiin käsikrrrnaarri. Sellaiseen te-
k«rn ei nlr ollur m.rhJollrsutrksia. He eivär tienneer, mi-
ten keukirnrr orn;r joukor olivar. Sitäpaitsi kaksi miestii
oli jriänvt konekir',i.iripeslikkceseen. H.rikon roveri sanoi-
kin tiistii svvsrli: OJot.r sinli cissii, rnir.rii haen kaverit
pois. "

Niin hiin sirren liihri. Haikko cettui rnal.ralleen puoler.r
rnerrin svvlisscr) n)untnlLrrr j.t tLrijt-rtri rnuutirnrirn ruetrin
päässä olevarr korsun'ovea. Sen edessä n.rakasi vänrikki
Telkkä kuolleena, samoin hänen läl.rettinsä. Muira vainr-
jia ei näkln1't. Närnä kaksi olivat rynnänneer ulos ken-
ries ensimmäisinä ja kaatuneet heti luotien lävistiminä.

Kranäatteja räjähteli jiilleen joke pLrolcllir. Arnmr.rkset
rulivat nyt omalta puolelta. Jo enr.resriiän prrhoin vrurioi-
tunut mänty katkesi keskeltä, ja kappaleita ienteli joka
tal.rolle. Korsu vain säilyi täysosurr.rrrlta.

Sisältä kuului rr-rö11, entiseen t?rpaaur. Muttir ketään ei
tullut trios. Lier.reekö se ollut meikriliiisten q,kistiitulen ar.r-

siota. Haikko tajusi tilanteen pahenevan hetki hetkeltä.
Paikalta olisi häivyttävä rr.ritii pikin-rrnin. Mutra koneki-
väärirnies oli menr-ryt noutarnilan niitii kahta kaveria.
Loppujen bpuksi kaikki tuntui turhalra. Takamaastokin
srurttoi olla täyr.rnii vihclllisiir. Niiin ollen juokseminen oii
turhaa. Tär-niir-r kaiker-r hiir-r rrrjusi vaistonvaririsesri. Sel-
viiiin h;rrkintairn hiin ei pvstvnvt.

Hetker kulr.rivrrt. Haikko tiiirvili korsun oven srn-lntil.lrl
1.r .rsetri kt,rneF istoolir-rsa r',rlr-nii ksi. Kranalttien putoilemi-
nen loppui. trIuttrl s;lrrrlssri miehet olivrrt hiinen viercl-
i.iin. jr sirterr loikarti.in rinnettä alas. Koko erjirn oc1«ltet-

tiin i.rukeuksi;1 rrlk.ril piiin. Päiistiin llakson tasrinteelle.
EJess.i oli parinkvrnmenert rnetrin p1iässii kltetun kaivarn-
non sr.rrlukko. Sen kantta pääsisi hrrrjLrr.r ),1i. Muutamr
.rskel r',r,rn ja sitten he olisivar tLrrvrrss.r. nrikiili takamaas-
tossrr ei olisi vihollisitr. Sitii er.rnen heicliin oli kuitenkin
pr siihdlttävä. Mairssir makasi rnies vatsallirirn. Selkäiin osu-
nur lr.roti oli kiratanut hiinet siihen. Miesten tarkoitukse-
n.r oli pair.rella ohi. Mutra kairtuneeksi lLrullLur piiii koho-
si. j.r selkeä ääni sanoi: "Veljet, iilkiiii jiirtäkii." Sarna
torsrui vielä uudelleen.

He vilkrrisivat korsun sLturtlran. Vihollisia ei näkynyt.
Haavoirnrnur oli n'relko kookas mies. Päätijs synrf i srnea
vaihramatta. Konekiväärin.ries tarttui pääpuoleen ja Haik-
ko jalkoihin polvitaipeen kohdalta. He kaksi olivrrr ;rino-
at, joilla oli kylliksi voirnaa edessii olev;ran urukkiran. Jo-
ka ei ole koker-rut, ei tieclii miten vaikeatr hervottornu-r
rnielten k,rnrarninerr on.
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He pääsivät ahtmsccr.t kiiytäviiiin. Kukrrau ei vielä hii-
tistcllyt tlkaapäin. Murta se v«risi trrplhtr.rr minä hetkcnii
hvviir.rsii. Toisarlta ku«rlema voisi viiijr'ä erlessiikin. He oli-
vrrt kuitenkin liilr.r turtuneita si itä viilittiiiiksecn.'I-aakrrs-
srirn hcillä oli kylliksi. Käytävii oli tarltcksi leveii, err:i
rnies sairtt()i kurnirrassa siinii kulkea. Nyr heillä oli viilis-
siiiin hravoittLulut. Kiriken Iisriksi kiil'täviissä «rli hiinriiriiii
,ja kr.rr-rrnair kuin leivinuunissa. Etumaisella kar-rtajrrllr-r oli
vaikeintr. Hänen tiirqi polvilllarr.r nijmiä ctccnpiiin j.r

kar-rnatclla seliissriiin haav<.rittunecr-r priiiipuolta. Heikko
siirq'i sivuuttain hämiirästi kumr>ttrrvira suuaukkorr kohti.
Hiiner.r r>ikea kiisivartensir oli s:rirlan j.rlkojen ympiirill.i
polvien kolrdalla. Hiki valui virtirniran j«rka hu<;koscsr.r. irr
prrhkr.rivat ,ja kirosivat epiitoivosta. f'untui silrä, crrci pi-
rneri kiit'tävii rnilloinkaen lopLr. Mitii tr.rskia hruvoirrLrnLrr
sai kiirsiii kr>vakourlisen kiisittcly'n eikana, r't.ri r'rrin ktrr i-
telll. Mtrtta äiinniihtll'stäkiiiin hrin ei piiiistlnrt. Kuit.n-
kin n-ries oli rajuissarrr-r.'l'iirnri seikka havrittrin. kun ir.
vihcloin piiiisivrit raikkaasccn ulkoilmaen. Sitter.r k.rnr.ri.:.i
olivatkir-r kertl kaikkiairn Iopr-rssrr. Ilmrn p;rur j.r t.rr ir,..,.:..
krrntolairetta hc civiit 1:rystvisi vicrniiiin hr.rrurrr-.:':-.::.,
rrirrr-rekiiiir-r. Micher isrlhri'r,et rnrurh;rrr j.r huoh, rttLr ..: :.,:.
peeksccn. Kctiiiin c'i r-riikvnvt. r'ihollisi.r sc:r'.'.::(::
ktrin onrirrkaan.

I-iihcisvvclessii oli korsLrja. nrLlun nl
komcnrr>peikka. Sieltii r'oisi liir tr .i ;..r.,:

var selittää haavoittuneelle, että he palaavart vannastr tit-
kaisin, mutta mies ei ni\'ttiinvt uskovln. Hän iiitti\'tyi
jiilleen kohrak)r'rsrr hur)n1r.rr.ru. Slirairtr krtrseesta niikyi, eträ
lr.in rrskoi olcv.rrts.r ntertrry trl Inicstii.

Tilrrrne «rli kerta kaikkiaan toiv«rtott, ellei jotain kanto-
Lrirerra Ii\'11 isi. Ja rnirä sen.jiilkeen...l He eivrit tiettuecr
missii omrrr jor.rkot olivat. Tukikohta oli s1 v1't'ssuttnnassa

pitk.i 1,1 k;rpel. Jostakin kttl-rtarr se kenties oli jo sivLrst,r-
lrikkeellii krrtkeistu. He etenir'är lllr.nltrrlltrut nietrirt j;r

kir rk i sri vrrr vilr()vrrsti h ickkaktrn-rn-ru n s ivu i tsc. M iehiri nä-

xi i l.ilreneviin ketjussa, rnutta he olivrtr ouneksi omirr.
H.iikk,r j.r liäncn kumppaninsa astuivar esiin kiiclet var-
::'.....,:un rr.roksi koholla. Orrncksi ei hcitii sertr.iiin rIn-
:r-...::.. l.i.ikiirijoukkue oli liiherettl rie.lustelLrretkclle.
:c- ::.::ii:) l, rlrkkLrett;r johtrrvrrlle luLrtnantille, ettii he neljii
::-.. r ::.:,,. -r .,r r u loss.L or.t-t ist:.r asernistlran. Lisiiksi <.rsoiretti ir-t

r'..:.:i .::-.:rr:l,,1in1..rikkrr. Jiiiikiirir jatkorvat etenernis-
:---::-. \--:'.:'.r:..,i\.rr tLrit;r \'.rst.l11nstl je Pelasrvirt sirten r:r-

:.-..:-:-. H....', :::..n.rt l-.iiisi hoit«x»r ja selvisi hengissii.
;t:.: .. K.:llro
l-.-:::.--- \,.. c:i.

--- .:--.:- . H.,

K

.L.Ln r-reljiir-r nriehcu rt'lrir-rii ha-

i;, , p, ri[:kcsir,at criiiiseer-r kor-
\1;.i:r.i Ir.rk,Lsi lrrverillri ht'viirr

.qrkcisrii l.iiiitellcn jouk-
i -:: ::lr\[.] korst]istil:ut rYlt-

.r \,,clicrclllLiksistll tVllertt'-

Tarste luasemia
Ralaloen seudulla
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nernii rserruneer siihen makaamaan. Joukko oli varusreil-
ta.1n puufteellinen. Monet olivar aseettomia, toisilta o.li
jjänvr enriseen majapaikkaan tarpeellisia vaarekappaleir.r.
Hvvin eriiaisia arvoasteirakin esiintyi. Suominen ja Haik-
ko löysivät itselleen laverilta makuupaikan ja aserrr.rivar
levolle. Vartioinnista ei kr-rkaan näyttänyt välittävän.

Iltapuolella vihollisen rykistö alkoi jälleen röykyträä
kiivaammin. Ammukset putoilivar kuitenkin jonnekin
etäämmälle. Jatkuva jyminä alkoi nukuttaa. Koko korsu-
kunta lepäsi vaivoistaan uupuncena. Pelko ja huoli tur-
vallisuudesra oli pitänyt heirä vallassaaö aikansa. Nyr oli
kaikki yhdentekevää.

Silti varmaan jokainen rajusi, ettei asemissa olh.rt enää
miehirystä. Ne, jotka olivat tällä paikalla asusraneer ja
suorittaneer palvelustehräviään, olivar häip1,nsq1 ties mrn-
ne. Kaivannoissa ei ollut ketään. Trirnä korsu oli sen
laakson perukassa, joka sivusi Haikon ja Suornisen varrio-
paikkaa. Tällä kohdalla ei vihollinen jostakirr srrsrä ollur
vielä edennyt. Aamupuoleen, siinä neljän maissa, Haikkii
heräsi. Hän tunsi irsensä virkisryneeksi, murrr samalla
vaisto alkoi varoirraa vaarasra. Hän israhti In-erin reunalle
ja sanoi kuuluvalla äänellä: "Eiköhän ole korke.r eika iäh-
teä ulos." Kukaan ei sanonut siihen mitään. Suominerr-
kin nukkui edelleen. Haikko siirryi ovelle. Åurirrko pais-
toi kirkkaasti, silti oli vielä viileätä. Kerään ei ni.kr.nvt.
Käsiaseet rätisivät kiivaasti sillä suunnalla, jost: omir
joukkoja saatraisi löytää. Pitkä ja hoikkavartaloinen r.,in-
rikki astui korsusta ulos. Hänen kädessään oii konepis-
tooli. He seisoivar hiekkaisella tasanreella. Edessäpäin si-
jaitsi pieni kumpu, jonka taitse johti polku kaivenroon.

Vänrikki hihkaisi korsun sisäpuolelle kehoimaen mie-
hiä tulemaan ulos. Ketään ei kuirenkaan näi rrär n nr r

ovella. Sen sijaan kumpareen takaa ilmestyi näkyviin kak-
si ruskeapukuista venäläistä kiväärit hihnasta olaila.
Huomatessaan suomalaiser he pysähryivät. Kaikesra päär-
täen kohtaaminen häkellytti tulijat. Vänrikki toimi ripe-
iisri. Hän suuntasi konepistoolinsa vihollista kol.rti, mutta
rse ei l.ruennutkaan. Hiekka esri liikkuvia osia toimirnas-
re. \'eniilliser eil'är tehneet elettäkään onaakseen kivää-
rinsl esille. Hirikor.r konepisrooli pädsti lyhyen päräyk-
sen. murril preni niirroliike jäi tekemättä. Toinen rr.rskea-
pukuisisre horjahti. Toveri piti hänrä pystl'ssä, ja he al-
koivat periiänn i kummun suojaan. Jostakin syysrä ei
Haikko uudisu.nur rmpumistaan. He karselivar vihollisen
peräänn'mist.r. Kun he k,rrosivar näkyvistä, vänrikki osoir-
ti Haikon r-röilI riippLn'e;r käsikranaattia. Tarkoitus oli
seivä. Harkko iski svn'rtimen rseensil puuosaan ja lennätti
sen osuvasti kummun taakse. J1,rähdyksen jälkeen he
odotrivat hetkisen. rnurre ketään ei tullut näkyviio. Vihol-
lisen konekivärin luodir ;rlkoivar vir.rhua heidän ympäril-
liiän. Täyryi kiireesti suojruru;r. Korsusra ei ketään tullut
ulos, ja sinne he jäivät. Lvhvitä svöksy1ä tehden vänrikki
ja Haikko pääsivät lähemmäksi omia joukkoja. He joutui-
vat tuon tuostakin p),sähn'mään, kun tr-rlitus sivustoilta
oli liian ankaraa. Matkan aikana konepistoolin lippaart
tyhjenivät. Kerran he saavuttivat viivvtvsporukan, mutta
kun hyökkäysvaunlrt ilmesryivät näkösälle, alkoi jälleen
yleinen perääntyminen. Jossakin vaiheessir heidär.r tier.rsä

erkanivat. Haikon rnieleen jäi viinrikin rohkaiseva hyn.ry,
kun tilanne näytti oikein kiperältä.

Terijoen valtatielle oli asetettu partio ohjaamaan mie-
hiä kokoontr.rmispaikkoihin. Myöl.remrnin hajaantuneet
jn taistelukyvyttömät osasrot siirrettiin Vammelsuun taka-
maast«)n.

onhan
rneilH

KANSALLISPANKKI
la 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.

KANSALLISPANKKI
siellä aina ystävä
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Vuo.lcuveihtccn l9 t l,'-r2 jiilkecn ve rriiliiiscr vrirtiliir vrtl-

l;rtrr I-irtr.s:trtre,, Itrtltti.l rii,rri tclrtii'li hcilti elrii,rl.isrui.
Sillri n Irc ekrirtiver suuristtttttt,tiscn sissitoi n'rinn.rn Ä.i,l is'

niemcllii. j«rssrt rrrtsuviiki I-in-rosa.irctt rcisstttts't j.ilkcen

maj;ri l i lriiii:rs iirssrr vrrnr istrrstch tiiv issii.

Niiistri vcniiliiistcn seltrst.rrttt.ttt.tc tcketrlistri sissi,r[.cr.l;rri-

«ristrr jotr.ltrinrnrc kiirsimii.itr ttttitttr'.rsri. kosk.r kiivtiissiim-
nrc olcvrrt voitrt;rr olivrrt r'.ilt.iiscr j.r sis:itoirtlitln;rtr alttc
t>li tirvrrrtontuu l,rajrr sckii ko:k.r r cniiliiistctr keskttttrecrllt.t.tc
liihcrtiinriit l)Jrriot «rl ir'.rt Irtclkoisert r';thvoia. Oli ynlrrl:ir'-

rcttiiviiii, cttii viihiiisin voit.t-titt scll.ristcn rttltclitltlittctr sissi-

tiristeluissa oli h:rnkal.r.r j,r scn vtroksi rrseinkin rvy'dyinl-
r.r'rc vrrin vhrci'.len lrirtx>n vilrttllisparri«xrtr jrt valvottliuttr
ja cstiirn;iiin scn rrikcct.

Olinrme siten eriiiin kcrr,rn ollcct k«rkonaiscu vrtorokrrtt-
rlen ,rjaur.rss.r trrkrur suurtrr vihollisprrrriorr, ktrtr srtintrtte il-
l,rllir nriesren r',rih.Irn ohittacssrrttrrc juuri sitii kvliiii. j«rs-

rrr <llirnme vihollisen etcenrlrc ottru)eer. Uusi joukkuc olr
nrel kein k«rkonrran cskirtl rrxrnanr nrc si i tii «rsasta, jtlkrr riinnc
oli komcnncrtrr. N1't sc liihti T'ilrolliscn jrilkcen, ja rrrc lii-
st'ncet iiiimme ki liiiin lepiiiirniiiin.

Jos oikcin muistan ja osarru kvliin nin'ren kirj,rirr,r.r. :r'
oli \,lrrrsosinrr. Åiiniscn nicrrrellii Iiihcllii \/elik.rjrr Nir'.r.r.
jossir rarstrviicn esikuntir silloiu «rli.

Olin.rme todellirkin niin viisvncitii, ettei meirii r;rrvirrnLrr
mor)esti k«rmerttira nukkunt,ran. j.r niinpii verelirni:re k,,hr.r
kvliiiin Piiiisrviimnrnrc ruok.rilLrn f.iikccn l..rrir.irt., ..r'.:.:.

kutr varriontieltclt .tutott.t.t.trtrkir.i.iri .rlk,rr irr r ut k.i:k;r.r.-
ti Paukkua Iintciissii rIl.rs:.r. L)liInIt)u ir'.;,,.ta.,i.iii.',::'.::-.c.
jlr scllrisess,r rillttttecss.t. j,rrrk.t rtcsitlu.tls n\ t ()ic\.lrt c.ic:..i.
ei meillii ollur rrikl.r eik.i kcll.i.in It,tlu.ik....irr viirrrrsirrtt.
iottrr olisirttntc pukeutultcct. \.l.ln jok.rinerr Irrpir.i5,,r.,-
kuusijaltrr:rn j.r riensi r lrtii ,rikon.r uios .rse k.i.less.i.

V iholl iscn rlortis:rtlir.tcrt pirrtio. s.u-r'].r jorrt olirnure vtro-
rokriu(lcl) rrjlncct jl j«»rk.r olimnre irroittlneet juuri riisrii
slunirsrir kvliisrii, jossa se oli lelriiillvt venäliiisviiestiirt ht-
viissii lroivrrss:r, oli nl r nrihtiiviisri pyrkirnässii raklisin srr-

rt-tlrtur Ic1'roPaikkarrnsri. Sc oli onnisttrnut eksl'tt;irniiiin trr-

kira-ajrrjansa pinreiissii nrersiissii jr oli nyt tulossrt ainakin

.joukkonsrr osalrrr lepiiiinriiiin. Vasta nrr'öhctntrtitr rneille
selvisi, cttii vihr>llinen oli crch.lvttiinvt takerr-ajaii:r,rrr, ni in
err:i osrr I)lrrti()srrr oli tirkaa-.rjcttitvatra .jl osa oli irroirritttrtt-
nr.rc takaa-ljaiisraan saedakseen levätä ainaisesta tirkarr-
ajosta väs1'neenä. Tällirista rakriikkaa käyttivät venäläiser
sinii talvena useinkin. Scn jorrrluin'rme heiltii o1'rpirtrrr;rn i.r
pitiimiiiin vrlrlrl)rrne, ertci ctlcssiinrr.rre «rlevastl ,jotrkosta osrr

päiisisi Iivlhtanriuur.
Vihollincn rtli niihriivristi siinii uskossa, että kaikki ky-

liirin rrrllcct suornillrrisct ovat Ircitä t;.rkiu-ajarnirssa, koska-
pa he trrlivat vli jäiin uiin r'.rn-»nrrrtt(»nrrsti niemessä <>le-

vaan kvliiiin. Suonrirlaincn vartionries oli ensin ltrulltrt
hcitii r»nrrksi joukoksi an,cllen, ettii vilrollinen «rn heiltii
piiiissvt pimeiissii kirrkur.rn jl ettii joukktre on tulossa yi)ksi
majoituspaikkrausrr. Vasrrr kun vihollinen oli aivan kyliin
r:l.ll11i.rssi.I, varriolnies hur-ln-tirsi .ioukon suuruuclcst.r, ertci
kvliiä kohti hiihtävri joukko voi olla onria, sillii «rnriksi hei-
rii oli liian paljon, ja niin lriin irvrrsi tulen rrivirn vilrolliscr.r
neniin edessii rrrntlrpr.lskrrstx.

Kukrrirn ei trrrvinnut ohjeita, sillii jäällii oli kovrt vilske
vihollisten keskurrdessir, kuu irseet alkoivat paukktrrr oi-
kein «rlrur taklrr ja olrjeist:r ei ollut vriliiikiiän. Jokrrincn
riesi tehtävänsä ihnan niitäkin. Kauempana olevat vih«rlli-
set rtrkivlrr tttlelliriru ettlllliusteu Perirernt)'llllstir,,il lllln
tirppslll jatktri jonkin aikrta. Koskrr rrrlali oli iiiiillii hämii-

rissrikin' kohtiilaisen h1'vin niikvvissä, antoivirr Po,xt
lscitrcnsa soida senkun vtin kerkesir'ät, joren prrtruutrrtitr
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ERIK VÄNTTINEN

OMA PIK'
PURI
hLrkka oli srrLrri. Kukiran ci r.rP1.rl111r riin-rellvksessii tullut
huorniurnccksi, ettei n-reillii ollut nruut.r kuin nrukrttrirtunrc
ole\':rt Prrrnrunar, joirakin kvrnmeni;i k.rpp.rl6i11 111i.t,1i

piiällc kiviiiircissii jr kaksi tai kolme lipst.r niiss.i rlrur.rtr-
n'rissrr konepisrooleissrr, jotka olivrrt joukollamrr-re.

\'.rsr.r kun lksr jl «rinen alkoi hiruclella patruunoit:t, tir-
jLrsirnnrc mihin olirlrt'te ior.rtrunirss:t ja ainirkin jos sen vi-
iroiiincn s.rrsi tieriiii, olisi karkuunliihrii edessä, sillä vihol-
,incn ,rli hr vrn rrscisrertu ja niin surlressir joukossa riittiii-
:r\:i: l..irr.:Lirr.rr. Kohrrrlon-rme olisi sinet«iiq', jos trrlen lo-

Talo VelrKala Nivassa
Sungun n remel lä suomalaisten kåytössä
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KIUAARI
pettarninen paljasterisi viholliselle seu. rrr.i r.rcii,.: ci ,,.:::
enää n-rillii vasrara tuleen.

Olir-nr-r-re todellirkin jo nruur.rr.nierr kir'.i.irin;rrri.,..nr-ri.
clett varausa, niin ettii joukosslrrrlre si rrili liikehrimisr;i.
kun jokair-ren tajr.rsi tilrrnteen krxrnrilli:i:ucen. \leili.i oli
kaikki vnltit tirkrrr-rrrrnme k,rrkorrr.r,r vihollinen rrerr]nnre
edestä, j«rhor-r se oli f.ime,inh.in'rfrIss.i .j;r vrrrriomiehen
erehclyksen vuoksi piiiisslt. r-nrrttr. meillii ei ollur err:i:i irrrt-
ruunoite jrr siter.r k.rikki r'.rlrir tiissii trristeltrssa käänq'isi-
vät näillä rninuureilh vihollisen avuksi. Tilanne oli roclel-

lakin niin tuskirllinen, ctrei hernlrilenrinen t>llut kaukana
puolirrlrrstomrrsta jt>ukostirrnnre, jokir oli asernissarur r!1urrr-

tijvrii;illii prrlellen jrr odottren mirii rLrlernan piti, sillii enr-
l.ne pYSt)'neet virstir.arnrliln Yihollisen tulec|r cniiii kuin
nrLrutun illrr kiviiiirinpaLrkaLrksilla.

Yilrollinen levitti ,tf i taisrelrur aikanrr niin, err:i sairnr-nc
rulr.r jo sivustoiltakin, civiirkii .jiiiillii olevrt r.iholliset tch-
ncet clerriikiiiin irnrittrrrrtLrlkseen meisrii. vaikka sillii oli-
si ,rllLrr siihen nririi parhrrimrnrrt mirhtlollisuLrrlct. sillii rue

enlnlc l\ srvrrcet sitii eniiii tLrlellrrnmre hiiiritsen-riiiin. Muu-
r.x.ni.i :.:sk.rllisirr nrinuLrtrejl kulLri ja vihollinen piruktrt-
rel: .i:cr:riin'tme jriiilrii. N{cillii oli trrllissir muurirr.niir kuor-
r:r.:ier', rs:... i.r jrtku hcvosruichistii huomatcn rilirnreet)
kr::.:::-...:rir::--i r .ien nreni vrrljlsrarnaan niitii piiiistäksen-rrne
ii..:.\-:.:,.:1. rt» li,.inne rriiu vrrirrisi. Ne joille ei r>llLrt enäii

;-.1::.:i.i'l(.)i:.:. :ll§:ll\..i! Sis.illc lrukC Lr tultlll.ut, ctteiviir puOl i-
.i...sr,,::-.ir.t., r( ).:r..iii k.rrkLrnt.rtk;rlle ja niin rannrrllrr oleva
l oL:kko i:.irr sns r:,is:.r.rn ir.rn en i. Olirtrr-ne jo todellakin sii-
rr.i vriheess.:. err.i se rrn j.rlkojen vikl, jos siuunme sel-
käiin'rrnc . Sen r.ij.:si j,rk.rincn joukostrrmme. Kesri mutr-
rrrni!-r rusk,lil isi.r rr ir-rLr'.:rre j.i. 1olloin orlorimnte jokirinen
sekunri, ettii lihol linerr l.ihrisi j.i.ilrii rulcnraan ky'liiiinrme,
jota emnre milliiiir.r «risi csr.i.i j.r rriin olisi nreicliin rrjoissrr
liihciettiivii kiipiilän-räkeen. ett.i s,risimme e.les viihänkir.r
etturatkri.r, jos vihollinerr alk;risi liikehriii kohri rlsentrl-
paikkiiirmme.

Meistii jokainen mittaili jo sielunsa sopukoissa juokstr-
ja hiiht«rvoin-rirrirn näinii n-trutiunin:.r rtrskallisine hetkinii
ja rnaliclollisLruksiir siirä, kykeneviitkö irinikrran ne, j«rtka

ovrrr pr,roliplrkeissrr, nrenehtl ntiirtii riillaisessa pakkrrsessir
ntenerniiiin esikuntaan saakkrr, johon oli rrirrkrra noin r,ii-
sitoist.L kilorncrriä.

Vihollinen :rnmruskel i hrrrvrrkseen rrser.r-ri ir.r-rnre jrr alkoi
liikkue jiiiillii. Huomrsinlne, ettii jorlin tiirkeiiä on nl,r r!1-

prrhrumrssrr. Vihollir-ren joko liitrtee rrrnrultamnre trri sir-
ren se tulee suorlliur rrscnriinrnrc,.jos on t,r.jrrnnut r-nissii

i.1semi.1ssi.1 rne olernme, kun lratnrunrunlne ovrt lopr1155;1.

Jokaisen rannalla oli jrtr-r siln-riit olivrtt riukirsti nar.rlitnrna
viholliseerr, joka klsaantr-ri aivrrn rrsemien.rr.ne edessii jäiil[i
suureksi c1:riinruotoiseksi parveksi. Oclotinlne jok'ikinen
sekunri sen latrteviin kohti kyliiii. Muutir kriskyä ei nreille
olrsi rln'innut irroittautumiseen, sen rirnnirlla olijlt r.rjusi-
r'.it. ettei viittei.ien rlllrrimineu ole hvviiksi ja niin jokai-
:tr-rt f.r s\ ttcli peikoillarrn niiniii lrttkirisLtn hetket.

Ji:iirr kLrn viholline n oli krrsrrrrntur-rr.rt n«rin kaht'lenslclan
Ilctiirr I..i.ihiin jiiiilie sLrureksi prrn'eksi, jossr virmiuur teh-
r;iisiin p.i.iriis jr r.rtkrrisLr olisi hetken piiiissii, jtroksi 1'ksi
herosnrichist.ir.r'rr.ne r;rr.rrrriirmiille kiiclessiiiin veniiliiinen
pik.rkir.i.iri Emm;r" j;r klinrrlossir kaksi lipmta aseessrl

oler'.rn k,rlr-r'r.rnnen lisiiksi. Kukaln ei puhunut n-ritiiiin, sil-
lii lok.risen r.rjuntrr srrnoi, r-r-ritii ni,t oli tehtiivii .ja nope;rsti.
Erls .rlikers.rnrri otti rlseen mitään puhurrrrttrr hevrrsmie-
trelrii j.r oli siinii silnriinriipiiyksessii "ru-upunlir-rrserlllossrr

rt'tr1;lten jr ;.ik.rkiviiiiri alkoi s1,östii tultrr kohri vihollispirr-
ve.r jLiiille. Ur.rsi hljeirnttrr.ninen jl uuclet uhrit vihollislau-
n'rrrsrrr tekiviit sen rrikeet tulla kylriiimnie tyhjiksi .jrr niin
olirnme pehsrerut joko vannaltir ruholta tai pirkriltii ja vai-
vrrlloiseltl Ir,rkontltkrLlte.

Ei kLrkrrer.r rier'lri, mistii rärnii veniiläincn pikrrkiviiiiri oli
rekeen tullut, josra sen srttlulaltir tilanteen kireinunilliiiin
ollessa tlmii hevosmies lör'si. LuLrltiivrrsti se oli joltekin vi-
hollisjoukolra niiissä sissitaisteluissa sotasaaliiksi sarrru jrr

heitetty' rekeen, mutta kur-r hevosmiehetkin vaihtuivat,
niin sen siellä olosra ei sillä kertera oltu riet<-risia ja niin oli
tätnän tuutetnattornlur pikakivliäri n ans ionl pelastrr,r mei -

clät kovalta kohtalolta, jol'ron olin.ur.re ioutunrassa.
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UyÖfI(Äf'S\/AIHEIN .rikirrr.r. scn i.ilkrerr kun os;Ls-

tonluc oli vallltntr,rt Kivcrtnar'.rtt 1.1 olriin t.rk.r.r .r j,rnr.rss.t

lviityri, epiijiirjcstvksecrr rnennr rt.i r riroiir:r.r. olr s.ravutru
eriiiisecn isoja kLrusiir kirs\'.r\'.r.ur ::rct:rkki.iiir-t. jonkrr kat-
soiutrnc hvvin strojaiscksi rLrok.,rir:p.,ik.rksr. Niin alettiin
nurkaill.r metsrkiiss.i rnic:rcl't , rltc::., hr vin hajirliiran. Sil-
loin alkoi aine pic11i11 r.ili.,i,rr:r ::.i1,1 kiviiiirin Irrotcj.r. lor-
kir rrrvclinrmc jost.rkin k.r,:x.i.L .rilmLrrLriksi hlrhaluotleik-
si. Siinii s.Lrtui sill,rin r:.i.irr:lrchen srir.lcssii, jtruri hiir-rcr-r

litittaess,ren rrrok,r.i 1i:-iik.:i..i s.luhLrnsrr. ettii hiin ili sam,rn-
aikaisesri kir'.i.irinlt:,,.irs!.i osurrrln suuhunsa. Luoti oli
niirt nol.e.isrr kL.orc:i.:r .,. cttci lties 1-ritiiii, eltri,y't ptt6Lr-
rlr:r,rn t'ik.i .j.. i...rXx.L-i ,,tt.rnt.l.ln Pois SrrrrStlr.trt. Kutr tii-
nriirr j.iikrcn .ii()rlr:rc c1..iillii. ertii vih«rllisia olisi,jossakin
r'.iijr k:rss.i. nirir .iiorntnte Ircri rurki.r r ln1--iiriiiviiri ntersik-
kii.i Pi.rn :.ii::-.r:tekin h.rr'.rirrr. crtii r,ihollisi:r oli kiipcilll r
rsoiirin. rLrLrirersrin l.riihin, oliprt lreitii joissakrn lrrriss.r
k;rksikin. \r r .ilkor onrJl) rniehcn kiiatunrisestl vihastu-
ne.cn.i heti viirollisen nrctsiisn's ja pirrn vihollisia purt>ili
puisrrl. kuin kt)r'rsrrnrrirn haulikolla anrmuttrrj:r orrrviir. No-
peirsri puh(listetti.in puut vihollisisra .ja voiriin .jarkrrrr ikii-
r'.isri kcskcvri nvrtii ruokrrilrrrr.

t

Kun vihollisia
,I

il
ii

l!

ilii
I

ii
,l

metsästettiin
puista

REINO SUONPOHJA

152



1.,

lentällen
una

TUURE HANNULA

vÄnfStlÄ mur>dostlri laivueellemme tLe.Lr'.r1 , eri:n-
l.riseksi koJiksi. jos nvt rriin voisi slnor sot.r-ri.lst.1 i..-
hcen ollen. Tosin olimnre sieltä pitkiäkin aikoj,r poir:.r
k«rnennuksilIrr. nrilloin rnissiikin kentällii, mLlrta ennem-
nrin tai rnviihemmin rrina kotitrcltrirnme takaisin tähin
tLrruki kiivneeseen tukikohtaammc. Ehclirnme olla kolmi-
sen vuottil \'iirtsiliissii.jir monet kesvot sieltä ntuisruvrt
vieläkin miclcen kvrnr.nenicn vuosien jiilkeen. Ei vrihiten
krtat, joita oli n.ronenluisissa tehriivissii yleenslikin lrmei-
ian aL',una. Tukikohdassamr.r.re l'reitii oli keittiiillä, esikun-
nirss.r jrr ptrlrclirrr'.ilirrijinii.

Ornan lukuns!1 ;11'rsi.ritsev!rt Ivak:n krtat kentän liihellii
Värtsiliin kylässii, josse heillii oli vartiopeikkansa. Keittiii-
ja iv.lotrt olivat niitä. joiden kansstr ior.r.luimrne piiivin ja
riir.r tekernisiin, silli eivät vrrmaan jiiiineet aivtrn muutrr-
rniin kertoihin öisetkiiän pornmituslennot. Triytyi herätä
kelkr kahclenkin aikoihin, koska ktrkaan ei viitsinyt riipel-
la n,hjiillä vatsalla. Keittiölorilla oli herätys sitäkin aikai-
5crttmin. My,iis iln-ravalvonnln täyq'i olla tietoiner-r reis-

,d1
f* - ,, ',1,i.,*S...r i

Ii

a,

tP

lV AK:n lottia vapaavuorossa.
Taustal la heidän asuntolansa
Värtsilän palokunnantalolla

s.:isi:mn-ic lr srnne rir rvi sorrelll ornakoneviesrir. Muttrr
n.in:e n rör p.iivlsrn'ärkin yrnpriri vuorokauden v.rrrioror-
nissr.in krnsekoulun katolla, ja majapaikassa prlokunnan
telr-,1i-r oli keskr.rs. jossa rieter.rkin oli toinen piiivysriijä.
\'.rrsinkin varriovuoror kovilla pakkasilla yksir.r tornissi.r
olir'.rr kovanlaisra, herm«rille käypää puulrae.

\',rikkei hiljaisina vr.rosina lenrot«tirnir.rta niin vilkruta
ollr-rtkrirn. niin aina siellä taivaallir .joku hiippailila liikkui
r'ön pin.reinä heckinä desantteja tipumelemassa, ja nämii
oli riirkeiitä sar.la paikanneruiksi. Siinä tehrävässä iv.loril-
la olikin or-na tiirkeä osuurensa. Olipahan muurarnirr 1.om-
mitukiakin iramulla varlrain tiri sirren yksinäinen PE-2
painarteli yläkorkeuksissrr rukikohclan 1,li valokuvaren ja
tipiruttaen urnpirr-rähkään pari'patrkkua" kentän runtu-
maan. Tärnä oli sitä "leipär1,ötii" silloin, murra ihnrinen
kaipaa muutakin kuin q,iitä ja niinpii viihdl,ryskiertueet-
kin rnuistivat silloin tällijin poiketa luonan'rme. Jos civät
muistaneet, ,-rii,-, ,r,-,r"rr" poiukassakin oli kvkylä tähin
l'tomtnaan ja niin pistettiin omirsta tnkaa joskLrs viihclyq's-

t-
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Värtsilän lotat tutustumassa
kentällä käymässä olevaan
Cu rt iss-hävittäjää n

iltr p)'stv\n rietenkin Ir.,x :: . ::..:- :i ,-::.:::--:::
Kr,rn sitten rint.rm,riinl,.r -,,x, ,:', -: . :i^ -*. ,- *:-.:::rj:.e

siir$'nriiiin t()rsille kenrriic : !::-.:-.c :::\:i .\' .u:li nurii-
n'laan omiri.l riirkeätii tehrlr'l.ii-.:.i H.ir rri:t.iienr.r;.ir r ri-
tasivat tukikohtlnxre je n-reii.in ner-nme r er sisf,r-nl.rh.rn
piiin. Keittiölotat, jork,r kuulr:rr.ir i.rivueemme henkilij-
kuntaan, seurasivar rierenkin nrr.lk.rn.r. ,\1utt.r ei ,rinr r.rr-
peeksi nopeasti, kuren kerrankir.r sattui L;rpin soclan lika-
na. Tullessarnme pommirLrsrerkelrä r;rdio rupesi yhr'äk-
kiä kutsurnaan ja ar.r«ri kvLriin määräyksen lasketrrua
PLrclasjiirvelle. Olirnn.re lähreneer Palramosra ia sinne jäi-
viit kaikki 'rykötarpeet", paitsi r.re rnitä oli yllä. Pudasjär-
velle ei ollut ehtinyt tulla rnuura kuin polrro- ja voireluai-
nevarastoja,,joita kuljetuskoueer sinne toimirtivat. Tär-
keintiihän oli tietysti. errä moo.r()rir pvörivär, mutta oma
laitiimrne ei ollLrt aivan niin l.ryvin, koska keittiö oli pois-
sa. Jir poissa se pysyikin lupauksista huolirnatta liian kau-
an. JokLr onnellinen oli äl1,nn1't otraa mukaansa rruuta-
r-nan palan "vaueeria ' ja se oli silloin kovaa valuuttaa.
Siirii riitti pieni pala itse kullekin ja puolLrkc,ita keräilim-
me metsästii jälkiruoaksi. Välillä kLrunrelirnme korvat
höriissii surinair, joko kul.jetuskone alkaisi olla tulossa. Ei
kuulunut. Siellii istuskelirlune rnättäillä ja kanr.ron nenissii
pLrrrl:lten ja kiroillen l'ridirsta huolrotr. Kun mieliala alkoi
jo olla nollassa 1a nälkii huipr.rssa ja jorkur l.rirtehiser suun-
nittelivat kannibaliksi 11 ht1 n'ristii, kuultri etäisrä surinaa,
j«rka voimistui ja tlrota pikaa laskeLrrui Aerolta "lirinatru"
ktrljettrskonceksi rnuurctrtr "Srsu ker-rtälle. Se ei kunnolla
ehtinl't pysiihrvii. kun <;lirnme sen piirittiineet jrr ensrm-
rniiir.ren leipäpaketti kuvannollisesri revittiin hr jalle ja
l.lrrrvoin niikee hartarrnrpi.r ruoklilijoirir kuin silltiin.

Kenträkeirriökin sielrii rlnresn i näkyliin lorrine.en jr
pi;rrt sl:rtiin l.irrrminr.i rrrukL.r. El.irnri livrnr rli r.r.rs t.ivsin
uarrnoirr, ja keitriölotar olirar vläpuolell,r keikkien ntLrr-

der.r.

SIIRI.ELISA N!EMINEN

IN
f,rRIO;TETTii\ r,- ..
s"::":,": \- i,s:s:,,..:. K-... r,'ss:kiit .clxLrreii ,, rrjoillrt .la

:: in..n i:"..r'eir,i..r:,,1 "1..i..<seni pi,irlehrr\'.1t kilutamclssl
r'-rrii.r i.irtl jr p,rir1.r.i. \'.iin poikien r.rsaisen rauhallinen
hengirvs el..ivöitri vön hillaisia hetkiä,. joista olin paljon
oppinLrr pirirn.iJn. niiJen irserunternusoptusten i:r vrs-
ruun vLloksi.

Ajattelin osastoni erästä potilasta. Kuukauc.len valvottu-
jen yönhetkien käytöstri tein tiliii tärniin viin.rcisen yiin,
viimeisten ol.riki itiiv ier.r rninuLrttien ki ihryr'ässä sartossl ja
olin epämääräisen ristiriitainen. Vivirl.rclerikkaat ajarukse-
ni ajoivat toisiaar.r takeii krrin mersiistiijiir sirrlisr.urr.r tässä

noitamaisessr kuutarnossa, jossa varjot valjuina liiikkyiviir
ja epiitaiellisLrus .lstui roclelliseen hirhn-ttxrn.

Tuo potilas saapui osastolieni k;rksi viikkorr :itren .je
strl.jettiin yks.itf ishuoneesccn. Surrri, r.rskas .rr'.rin Ilsket-
tiin ryh.jriiin kiiteeni trxn'r iltrrl'rerken,i. ittliorn salvuin
osalstolleni ja vrrstuu hiinestii plnrlrn ir;rrioilleni. Tehtä-
viin ar-rtoi itseiin i v:ir-rl-ren-r I i lgssr 5 15.1s

- 
Elisa, sinr,rllrr on nvt r.tsk.rlrr:;.I \',rsttlLl ktrin koskaart.

Mutta muista. etrii oler krrt.r 1.r err.i olet hyvii lotta.
Opi rakrutama;rn h.ir-rr,i 5e on tehr.iviimme. Kaikki rntrtr

on toisarvoistrl.
Viricten suljin,rr.-.ii:rcn k.ireeni. Raudan koskeruksen

trLjLrtess.Lrti. rult)lrt i:(lk{,,itrrr. iot.t ell sa;.lnuc näyrriiä.
Punnitsin sir.i ;.i .rl.:.rrelrn sen raakse kätkeryn elämän ar-
voirusr.r. Ei.im.in. r,iki iroirooni Lrskottiin, kiisiir-ri anner-
riin je 1,rr.: min..n rulec rakastair. Olin nuori ja eh-
doron. T,.rnsrn \.irn vhien tien: selr,än ja murkarromall.
Viis.r.rstr oii srrs l()rrlsis.trelrrrni Kertrrr Waiheelta palirut-
tJ;l r'nleieeni Lorrren Ktrltaisten Sanojen" ohjeita ennen-
kittn it,ur r.ttr Lri:.lrlt relrriviilt.

Åjrtrciin os.rstoni 60 rintamalta saitpunutrlt sotilasp()ri-
1.rst.r. \'.rrnmoiss;rau t1'1'ninä lepiiiiviii. Hcihin nä['rder.r
k;rh.len krisrar'.rn l.iuseen s«rveltanrincn ei tuottanut v;ti-
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keLrksia. Se oli itsestiiiin jtiter.rkrn tiivsin selviiii. JirLLri rii-
hän selvään kiisitteeseen l'reitettiir-r voirrlnrrrrromin sLnl-

rena ki'syrny'snrerkkinii ruo uusi rehriivii, jotl en r()riscsri
vmmärrän),t, muttl jorr silti tuli rakrrsrrrll Kapin;rllisesti
tiedtrstclir-r: rniksi. mitii varrenT Nosrrn avirintl. Sen tirak-
se klitketryii .ln,oirusr;1 utietin. Äkki:i kuin ruoskirn s,rrtrr-
ttlmilna ranne vrripui 

- 
sieriintiirr<imiin tLrskalliscsri ril,u-

sin kok«r t«rruuclen: isiinmaan kavalrljirl Oppisir-rko e.les
sietiimiiiin häntii. Tunsin ri i1-.r i5s1,,1111 ri nr.rrtr:rl-otilrri tteni
her-rgityksen.

NiLrkkasanaisenir suoritir-r ruona ilrana kierrokseni 1.,rri-
laslruoneissii, toivortrren "hyviin hr.Lorneneni" merkiksi
saapumisestani vartioperikalleni.

Vuorollaan sairvuir-r kiitketyn eliin-riin oven raakse, jossl
ovipielccn nojrltelt kutrntelin tllnteln.lrrolltan hengitvstä.
Viiiinsir.r hil.jaa ltrkor.r auki ja olin lretkessä kasvokkainen
r»rr.lorr rnelilntrrrr klnssl.

Siinii hiin lepiisi suurer-rir ja rotevauir, voirnakasrakentei-
sena jo keski-ilin saavllrraneella keuhkovirrnmaisenlr val-

sairaalan pihalla

Pälksaaren sairaala

koisten Lrk.rnoirrcu r.ilissii j.r hlmvili n-rir-rulle. Ojcnsin
kiiteni j.r selitin pir.ir.ini h.inestii htrolte yiin aikirna.

Tilrii ensrn-rnr.iiscn.i viin,i irin ei tarvinnut aptrani. Ja
hyvri oli, ettei r.rn'rnnilr. T.rn.itsin rrikae t'mmiirtääkseni
jollakin tar',rlla. mrksi h,in oli iinj.rn toisella ja r.r-rinä sen

toisella pLlole11.

Kun roiset nr-rkkuivrrr os.rsrolhr-ri slviiii, reuhrrllistl uur,r,
tiir-niin llr'ainten trurkse k.itketrv eliimii valv«ri katr.rn j.r lrir-
kiiän. Hänen seirrir.ssi.lrn r';rlvr:ir'.rr r'.rlokLrvakehl,ksissiiiin
kaksi krrLrnisra lasta ja vilirno. Siinii oli hiinen irj.rtusrcnsrr
kcskipiste. MLrtta oli toinenkin s\r. rniksi tunternattoman
outo elämä vrrlvoi. Hänen sielltrns;r oli srrrrrstr.rnrrrssil a.1-

mu, jor-rka valossa hän näki ornan onnettomuutenslr. Tätii
tiet<>isur.rteen kohonnutta taakkaa eteenpäin raahrtessur-t,
hiir.r vritti löytäii liittyrnäkohtia oman kansans;r piirirn.
Niiinä raskair-ra, tLunmin!1, saumattomin!1 öin1i, jolloin hil-
jaisur.rs Iepiisi liipipäiisemättörnänä potilishuoneissx ix
käytävillä, hiin karnppaili oman eliimänsä tarkoitr-rksen tai
tarkoituksertomuuden ja Kohtalor-rsa arvoituksen selvitrii-
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miseksi itselleen. Tånä ihana hän käänryi puoleeni:

- 
Sisar, sanokaapa minulle totuus: miksi tuone kukkia

pöydälleni, vaikka lottana hyvin tiedäne, etten ansaitse
niitä. 

- 
Katsoin ystävällisesti:

- 
Siksi, enä pidän teistä kansani jäsenenä. Olene poti-

laani. Lisäki uskon vaimonne menemelevän samoin, jos

hänellä olisi tähän rilaisuus.
Yhteen puristetut huulet värähtivät ja silmäluomien

epätasainen kamppailu osoirti voimakasta sisäisrä tuone-

ryöppyä. Hiliaisesti hän sopersi:

- 
Olen tuntenut sen. Lottana teilrä en odottanut mi-

tään. Minulla oli sellainen kuva järjestöstänne, enä se hy-

"Kipusisar" avustaa kirjeen laatimisessa

väksyy vain samanmieliset. Täällä olen korjannut tätä
erehdysrä. Te lotat olette osoitraneet ystävällisyyttä, olette
tulleet maailmaani ystävinä. Toivon, eträ voisin korjata
sen, mitä olen tähän saakka tehnyt 

- 
ja oppisin käsittä-

mään tavallanne: minun isänmaani. Avainta, jolla olin
monta kertaa sulkenut runtemattoman elämän oven, pu-
risrin lämpimämmin. Olin kauan siaen oppinut pitä-
mään täsrä kansani eksyneestä jäseneså, joka olisi yhtä
hyr in voinur olla veljeni, isäni, puolisoni, joka ei oman
elämänsä kaaoksessa suoraa tietä ollut löytänyt 

- 
yrinäes-

säni kär'rännössä toteuttaa lottien kahta vaikeaa lausetta.
Mielelläni olisin suonut hänelle liikkumisvapautta,

murra tiesin velvollisuuteni ja hän tunsi sen my'ös. Tänä
r-iimeisen.i r.önä koerin selvittää itselleni: miksi niin mo-
ner kensani jtsenistä jouruivat kulkemaan raskaiden ri-

I}ll,,i'll::::::',11.X"i;'JJil':".*:T;":HHä:
rär'Iti, J: r::iksi monien meistä oli astuttava tuomarin ras-
k.rirse >erpp.irssi,' Om,rssa sisimmässäni tuomari oli saa-

nur r..iGc.;ä. Lhcen viikon r'ör'rl.retkien, kätkeryn ja sel-
sr af, kohcen L:.:::,;;eilesrn elämän tuskaa seuratessani.

Eoneok::o riimersen kerren avasin aamutoimilleni kät-
ken'n ela.riia oven- oli minulle vihdoinkin selvinnyt,
n:rksr [r:rtien Ku]r:rsten :anojen viidenneksi lauseeksi oli
nuocoilru reilier.: Oie hrr'äl kilrinnösä toteutettavaksi.

-l.r kun r-:-cru uirleiri rer:iirj.ir s.insri. s.rrasri mvös sieluu-
ni r'.rper:r::n::: ueroisui:-. roisen i:.:seen mehtar'.rsra voi-
m.rste: Opi rekrsreme.rn me-rr.r-:i;.r kens.resi I

T ä n ä plir';inä siun.r.i.n lon.r Kemu §'.riherta, tätä
rurkuieista mielisairaanhoirajaa. jolla oli ps'kologista sil-
mä aunaa nuorempaa(§a löyämään sodankin keskeltä
ihminen 

- 
vieläpä vihollisleiristä rulleesra.

Uuffir lm kirioitrskilpailunurrc osamtb ia pdkinmt

Kansa taisteli -lehti lulisti viime matraskuussa Talvi' la Jatkoso'
dao sotakokemuksia koskevan kirfoituskilpailun tarkoituksena
koota talteen ia julkaista seki tuleville sukupolville siilyttä kerto'
muksia ia kuvauksia lukemattomista teoista, iotka vielä elävät
mukana olleiden muistissa.

Kilpailuun osallistui 231 kirioitusta, ioten osanotto oli eritåin
vilkas ia ansaisee osanottaiille prarhaat kiitokset.

Kaikista julkaisukelpoisista kirloituksista, ioita palkinnon saa-

neiden liviksi oli suuri ioukko, iaetaan lulkaistaessa aikanaan kir-
ioiruspalkkio. Mukana olevista valokuvista suoritetaan myös kor-
vaus.

Pal kinnot lakautuivat kirioituksista seuraavasti:

100:- Lauri Leikkonen, Virolahti, "Päiväkirjan kertomaa Vii-
tavarasta"

300:- Eino Ka4rpinen, Väksy, "Uudenvuoden lahia"
200:- Väinö Hahtela, Kumpurana, "Syvärin yläluoksun yli-

tys 6.10.1941"
50:- Erkki Kemppi, Parkano, "Tää oo viimeinen taisto"
50:- Niilo Jarnamo, Sauru, "Taistelu Virtain kannaksella"
50:- Erkki Holkeri, Lahti, "Muuan suomalainen kiväripa-

talioona"
50:- Helge Blomqvist, Dragsvik, "Panssareiden seassa"

10:- Kaarlo Valkonen, Rautavaara, "Kuolemanpainia parti-
saanien kanssa"

)0:- Onoi Kuuluvainen, Lohja, "Tuurissa se oli"
50:- Onni Kuuluvainen, Lohia, "13 minuunia..."
l0:- O. A. Heikkinen, Liikasenvaara, "Marssikisky Stalin-

gradiin"

10:- Pauli Tuomikoski, Nurmo, "Nurmolainen ratsuväki
Talvisodassa"

I 0 :- Lauri Äla-Jåiiiski, E rÅ1årv i, "Sotasairaalan arkea"

Seuraavat kirioittaiat saivat lehtemme vuosikerran lah-
jakortin:

Tauno Pukka, Hoikankangas, "42.Rj.K: n hyökkä-vs Liistepohiaan"
Eelis Seppälä Salo, "llmakaruselli Saimaan kanavalla"
S. Rakka Helsinki, "Upotussotaa Turkinsaaressa"
Eino Mustamo, Kiuruvesi, "Sodassakaan ei saa suuttua"
Martti Tomperi, Karkku, "Isä-Järvisen p-hetki oli pelastuksem-
me
Erkki Holkeri, Lahti, "Pikaläheai ia Pikasilta"
Onni Nivala, Kuusamo, "Årveliet vastakkain"
Olavi Järveläinen, Järvenpä, "Tulikaste Vuosalmella maalis-
kuusssa 1940"
Mami Saarento, P-vhältö, "Uoenomia vuorokausia"
Rainer Gustavson, KallUåck, "Pioneerikohtaloita Rajaioen loh-
kolla"
Toivo Ojaneo, Niinisalo, 'Eris vastaisku"
Kauno Heinonen, Kemilärvi, "Viimeinen'kampa"'
Tauoo Yriioen, fummiE, "Tapahrui Teikarissa -41"
Emil Lappalaineo, Iisakni, "Tapahtui Rukai2irven suunnalla"
Yriö Sipola" Raahe, 'Yanha kersanmi muistelee"
Mani Saari lkaalioen, "Kokkolanjoen partio"
}Iauoo Raekallio, Olofström (Ruotsi), "Talvipartion ioulu"
Vilio Vierimaa, Ylitomio, "I;åpimurto pimeiisså"
Evert Merola, Yliskulma, "Koiviston saarilta Viipurinlahdelle"
Tyyne I-htooeo, Revonlahti, "Heimosoturit"
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oli rakennettr.r kaksikerroksiset makuulaverit. Kiipesin
ylernmille makuusijoille ja aloin sammLrrraa nälkääni äiri-
ni laittamilla eväillä.

Syöryäni pahimman nälän pireeksi laircin reppuni pään-
aluseksi ja siinä loikoillen panin rupakaksi.

Niin, tässä sirä raas ollaan rintamalle menossa vuoden
poissa olon jälkeen. Kokonainen vr.rosi oli vierähtänyt so-
tasairaaloissa, haavoituttuani 9.9.41 Prääsän valtaukses-
sa. Tosin välillä olin oliut useira kr.rukausia toipumislo-
milla sodan pahasti runtelernassa koripitäjässäni Salmis-
sa, jossa elämä takaisin vallatulla kotiseudulla oli useim-
m illa alkeellisen säälirtävää.

Matkani takaisin rintamalle alkoi Joensuussa, jossa sain
määräyksen ilrlroittaurua Lappeenrannan henkilötäyden-
nyskeskr.rksessa. Siellä mlluraman päivän oltuani sain pa-
perit kouraan, joissa luki, että ilmoirtauduttava Åunuk-
sessa, Nurmoilan H.T.K:ssa. Käytin tilaisuurta hyväkse-
ni ja poikkesin kotipitäjäni Salmin kautta matkustessa
kotiihi Miinalan kylään, jossa autoin isääni rnuutanran
päivän polrtopuiden teossa. Nurmoilaan saavuttuani ih-
mettelivät viikon päivär kesränyrä markaani Lappeen-
raonasta Nurmoilaan, murra suurempia purinoita pitä-
mättä hyväksyivät selitykseni, kun kerroin poikenneeni
saunomaan, kotikyläni halki matkusraessani.

Oleskeluni Nr.rrmoilassa supisrui kolmeen päivään, jon-
ka jälkeen sain määräyksen ilmoirtautua JR S:ssa, jossa-
kin Juksovan takana. Autokyydissä markusrin Vaashenin
kautta Syvärin rautarieasemalle, josta jr.uralla tänne Toka-
riin ja rässä nyr sitä ollaan säkkipirneässä huoneessa.
Huomenna aamupäivällä pitäisi sirren lomalaiscen arrrois-
sa matkustaa perille.

Noissa huomispäivän mierteissä olin vaipun'raisillani
väsyneen ihrnisen sikeään uneen, jolloin kuin unen läpi
kuulin käytävässä askelia ja hiliaisra puherra. Teriisrin
kuuloani ja aivan oikein, sielrä kuului askelisra johruvea
lanian tahdikasta narahrelua ja hiljaista kuiskailua.

Laskeuduin noin miehen korkeudella olevilra makuula-
vereilta, hamuilin ovelle ja huusin avaamasrani ovesra pi-
rneään käytdvään: Hei pojar, rulkaa ränne, rässä huonees-
sa on makuulaverir! 

- Ei tullur kusuuni vasrausta, kuu-
lin vain loittonevia, kiireisiä askelia, jotka alakerraan
johtavissa rapuissa kiihryivät juoksuaskeliksi ja häipyivät
kuulopiiristäni yön pimeyteen.

Scisoin ovenraossa hiljaa kuunnellen ja salaperäisiä
juoksijoira ihrnerellen, rnurta kun mitään ei enää kuulu-
nut, niin vedin oven lujasti kiinni ja kiipesin takaisin la-
vereille. Makuusijan valitsin nyt lavereiden roisesta lai-
dasta.

Olin luullakeni nukkunut pari runria, kun herdsin si-
keästä unesta oven narahdukseen. Hetken hengirystä pi-
delryäni kuulin varovaisen jalanliikahduksen ovensuussa
ja aivan todella, sisälle hiipi äänistä päärellen kaksi ihmis-
tä. Silloin tajusin, eceivär sisälle hiipijät olleer yösijan
tarpeessa olevia. Varovasri istualleni nousren irroirin puu-
kon tupesta. Samalla narahrivar latrialankur huoneessa
hiipivien alla ja tuora rilaisuurta hyväksi käyrtäen nousin
äänettömästi kyykkyasenroon. Olin varma erreivär nuo
hiippailijat kuulleet minun kyykkyasenroon nousernisra,
koska herken paikoillaan hiljaa seisottuaan kur.rlin niiden
ikäänkuin pelosta vapauruneer, voimakkaar trengiq,kset
suoraan edessäni.

Kuin panneri puunoksaka, minä loikkasin laverinreu-
nalta hengirystä kohden, mutta hl,ppdsin rodennäköisesri
liian pitkälle. Sillä ilmalennon aikana runsin vaipaanr
koskettavan pehmeän, luullakseni toisen hiipijän kasvoi-
hin, joilloin samalla herkellä pääni jysähri sisällepäin au-
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kenevaan, avartuun oveen sellaisella voimalla, että tuhat
tähteä säkenöi silmissäni. Putosin mätkähtäen oven eteen,
puukon kolahtaessa kourastani lattialle. Silloin ilmavirras-
ta tunsin, kuinka toinen hiippailija loikkasi ylitseni käy-
tävään, mutta toinen tönnättyään minuun lensi kuin
karnpattuna nurin ylitseni käytävään. Tarrauduin kaksin
käsin kiinni nr-rrinlentäneeseen ia tunsin saaneeni otreen
häntä säärestä.

Se oli todella voimien kovaa koitosta säkkipimedssä
huoneessa, kahden toisilleen tuntemaftoman välistä
kamppailua. Toiselir kädellä vastaan po*ivaa säärestä

kiinni piräen ja toisella kädellä pimeässä otena haroen, ja

sellaisen saaruani, kiskaisin vasraanpyristelevän takaisin
huoneeseen, joka vuorosraan saatuaan todennäköisesti ot-
teen molemmin käsin oven pihtipielisrä, våtäisi irseään
koukkuun ja räfähtävällä r'oimalla porkaisi vapaana ole-
valla jalalla kynsilleni, jolloin siärestä orreen arvaama:ua
pettäessä lensin vasten alalaverie trkamuksilleni.

Hyppdsin pystyyn ja srökrin säkkipimeään käytävään,
jonka toisessa päässä kuulin poisl:r irehräviä j uoksuaskelia.
Menosuuntaani kädellä seindsrä ohiaten, juoksin alaker-
rokseen johtavilie rapuille, joiden liipä:issä aikani kuun-
neltuani palasin takaisin huoneeseen ja larriaa käsilläni
tunnustellen löysin pudomamani puukon.

Nousin uudestaan makuulasereille. je mielessäni rein
päätöksen, errä valvon lopun r'ön. Ilurre unikin vaatii
osansa. Ja niinpä aikani valvota-ra nukehdin uudestaan ja
heräsin outoon, kasvoihini kohdisrur'.ren ilmevinaan. Sil-
loin rnuistin alkur'ön rapehrumat ia påiaelin. emä ne sa-

rnaiset hiippailijat over onnisruneer minue herärtämättä
pääser:.riiän viereeni levereille ja ve.lmisrauru\'.rr nlr lopul-
lisesti minur nujertemaen.

Tunsin, erri puuklio on lhä kjdessäni, kuin valvoessa-
nikin. SiIoin kiljasin t.irsin keuhkoin ja samanaikaisesti
ponnahdin 1'lix seisr.llen, jolloin kuulin la«ialra mär-
kähdvksen je epämädräistä vikinää, jonka tunsin rotan
ääntelemiseki. Rotan vietävä oli kiivennyt rintani päälle
ja kasvojani läheltä nuuhkiessaan oli aiheuttamallaan il-
mavirralla aiheuttanut minulle kammottavan heräcyksen.

Kirosin ruolloin perimmäiseen hornaan koko yösi,jan ja
ikäänkuin r.rhma mielessäni, painauduin uudestaan nukku-
maan.

Aamu oli valjennut jo päiväksi, kun heräsin kovaan jy-
rinään ja talon keinahteluun. Silloin aluksi r.rskoin oleva-
ni jo rintamalla, mutta hypättyäni ikkunaan, tajusin ym-
päristön ja näin kuinka vihollisen pommitukoneet ma-
talalla lentäen pommimivat Tokarin asemaa, pommien
pudotessa suuriin rintamaile vietäviksi tarkoitenuihin
piikkilankakeräkasoihin, jotka jänisten tavoin pomppien
lentelivär pitkin ratapihaa.

Jätin hyvästit yösijalle ja repun selkääni nakaten käve-
lin ulos syksyiseen aarnuun. Jo piti kurjalta näyttää yösija
päivän valossa enkä olisi enää ollenkaan ihmeteilyr, vaik-
ka itse sarvipäät olisivar völlä perikavereikseni pyrki-
neet.

Käveltyäni rakaisin asemalle ja jutellessani paikalle sat-
tuneen sotapoliisin kanssa hän ihmetellen kysyi, kuka oli
minur sellaiseen paikkaan neuvonut yötä viettämään. Sillä
samaisesra aavetalosra oli moni yksinäinen yöpyjä löydetry
hengetrömänä. alusvaatteisilleeo riisuttuna ja joihin tekoi-
hin svvlliseksi usein osoittautuivat karanneet soravangit
ja rhkerasri liikkuvat desantit.

Ny't näin kahden vuosikymmenen takaa ajatellen olen
pärynyt sellaiseen rulokseen, että kaikenlaisia yösijoja on
ollur vaiherikkaan elämäni aikana, mutta Tokarin aaveta-
lossa se on ollur ainirtlaatuisin.
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VANHAN r:rkcnntrksen lrtrrkenrinen slarril.l joskus piii-
viinvalrxrn pain«>tuotrcira je esineitä. loidcn paikka prr-
rernr-t-tinkiu on rrrkisroissl r;rhi muscoisse ku iu kaaropai-
koilll. Jotrdrrin tuollriseen tilrrnreesccn cni;inä piiiviinii
purkacssan i r':rnhrrrr f.ihlrakcnn trsrru'r i. Keriisi n krrsarrn vh-
tii jrr «rista «rjua k.rrrropeik.rllc toimitcrtaviksi. ktrn Iru«r-
n-rioni kiinryi vrurlr.urn riinsistvneesccn, Puiloj.r riivrrnii
olcva.rrt ;rahvil.r.rtikkor»t. Ån'clin siirii li)r'tlr';in jor.rin s, r-

pivrr,r Riilrirniiert vrrltakunrrLlliscn lirsintuscon kokoc,l-
n-riir-r. Larrrikr»u k,rnteert oli v.rl.rsc,,'alle kiisirrielia krrj«ritcr-
rtr: "Porrrrnitehraallc". T:rvlsirr osoirrcen urr.lellccn. lr,[i-
rrih,irt ihnteen i)onrmitchdrrsrrr larrtikou sisiillijllii oli trrr-
koitLrs ilrrhtluttiur. Tusinrtn vcrran sekellisi:r q'hjiii viini-
pullojrr, n-ritii tekenrisrii niillii orr 1-rontntien kanssrr/

Mutta rrsia sclvisi hetkcn rnicttinrisen jiilkccn. I)ulkrr oli
tarkoitettrr Talvisotlan likaurr rornt incclle Ri ilti miicn pol t-
ropullotel-rtrralle. Sisareni «rli sanortrssrr rchtrrrrssrr ollut
cräiclen ikiitovericnsl kanssl rvijssii. koskrr Trl'.'istxhn
lxrmm i rukset ol i'r,rrt katk;rissecr rvröi I rii koLr I rr rien. Teh.lrrs
oli kovrrsti sallinen, murtir kun [rtrllojir tarvittiin, rriin r,ri-

Polttopullo kiinnitettynä

Jonkrn mummon hyvässä
tarkoitu ksessa lahjoittamat paksut

viinipullot eivät sopineet
polttopu lloiksi
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mitetriin nt)'iiskin ptrllokerävksiri. Pulloja kertvikin run-
saasti. Niinpii joku nrraPuri oli rlirhannr.rr m1'<is rnliniruu
laatikon sisrrreni erlelleen roirniretrirvlksi. Mtrrta ptrlkrt
olivat ktritcnkin liian kovakuorisia polttoptrlloiksi, ja trv-
viiii r;rrkoittrrvilu mumrnon pullolaatikko oli siirrerrv lrors
niikvvist;i.

Polrropullolla, Trrlvis<lrlirn korin-raisella r»narekoisella
.rsecllrr ruhorriin l ukenrrrron rnäiirii lry,iikkiil,svaunLr j a. Polr-
top11l1611 kiivrtii vrrari kurrenkin raudanlujirr hermojr j.r

vcrtJ;tnslt vaiIIe olcva:r riintiipiiisvyrrii.
Mutrl Icikkiii ei ollLrr polttopullojen valmistrrrniucn-

k.ran. Kirj:rilij.r Ånjr V:rnrr.nclvuo kertrxr esikoisromi.ur-
nisserrn Nltrur ot'at ltrr()rii.l rtrunclmia PolrroPuiloreh-
taan r'.rilreilta. Nuorcn.r koultrritriinii hiinkin roinri 'rch-

taanr)'ttijnii polrt«rp'rullorchrilrrssi.t. Hiin ker«xr vilusra lrr'-
tisevistii n'tiiistii, jotka yiistii tgisecr.r vllntisrivat polrr()-

Pull«lja [rienessii s.tlrrisessa tehtuuss:r nrol'liel) ntu i.lcrt nais-
ten ,oukossrr - - 

Kiirlcr sieretrvv:ir ja punoirrevar kvl-
miistii ja Iullrljer-r teosr;L tlkcrtuvirsrir liimirsra. Murrrr ci
niitiikiiiin ehrli surrir".

Polttopulloja rirrvirriin ilmeisesti paljon. Tvijrahri oli
kiireinen. J<>ulunkir-r vietto sLrpisrr.ri viihiin, nturril illtril-
krrittnrne Anjrr Vrrn-rnrclvu«rn vielii kert«ra: Niin trrlee so-
trrjoulu 19.19. Aaron c.lcllincn i'ii ja Lratto klo l(r:een rclr-
tliiiin ti)irii rncr)riivi jouluarrmr.rnl krihdeksalr.r
q'iih<in tees. Scn aj;rtrelerninen tur-rruu viil-riir-r haikeirlte.
Mtrtta krriken mr-run poikkeuksclliscn keskellii sekin mc-
nce. Eliirnii on 1'hr'irikrra su1-risrunur kovin ahraalle, jrr s,r-

nt;rlla siin.i viiikehtii ennenuuvisrrrrnaron lcinta. On r';ri-
kca rrskoa. crtii niiin on: hlrmrrirrr, rlsk:rita. kirskur'.rn
kvlntiii talvipiiiviii, rrihrikirkkeirrr. r'rLrtrrrllisi:r rvii-iiirri. s.in-
kariristejä leltclissii 

- - 
illnt iscr runru\,.rr kc-skLrsrelcr'.rrr

n-tclko hirjarniclisesri roisrens.r k.rnss.r. Enir.r-u-n.ik:ct:n r .,ur
tiihvileviit herntosturt.n'.rn kirkk,r.rllc r.rir'.r.rlic.. ilr.ltcsrr', si
kotrcir.r vrri ei.'

Niiin j älkeenpiiin ir j arellen sor.rr.rn ikereh r.r r \5.i :.. ri.,.. :. -

clysaineiden parissa rvöskennellerJcn uLlrj.snL\i.i :-,.,..:--

vapau.len pLlolestf, ruler'.rr hlkemrtr.r mielecn Vjnrix;l
srrnirr: 'Voi irsceronkin uljuur osoirr;..r . Kuinkr Ilhe.i.i
"hengen rnerlo' Riih irniienkin f ( )lrr()pu lloreltr.r.lss.r s.lrrr()r
olla, selviriii kirtkelmasta, jonkl viel.i loprrksi or;1n Vrm-
rnelvuon kirjasra: Pommisuo j.rsre hän sirrerr
rientiiii sLrora;ur ryöhön. Kädet kohrneisin:r hän liimaa sv-
tvtystikkuja polt«rpulloihin, kun puutaloriihjii .ikkiii tii.
riihtää hornanrrisesra rrijrihdyksestii.

n*,.*o,r"", 
ovar piiiillii. Ulos kaikki, huuraa nuori insi-

[Jl«rs, trl«rsl Sinikkrrkin työnryy huirovrn naislar,rman
r.nukana ovel kolrclen. kunnes rtrlce toinen vielii krruheanr-
pi riijrihdys. Ihnl sekenee sahrrnpurusta, sitä tr'önn'1' sil-
miin, suuhun...

- 
Hirret ;iirkk1'viit, kiljuu pieni parturi.

- 
Eiviit ne putoa. Painukaa n)'r nopeasti vain kellariin,

krrrhea n-riesiiiini vasta;r.

- 
Yksitellen rne rnenniiiin. Konekiväiirillii laskerravat

joukkoorrune, pr()testeeriu joku naisääni raas.
-I'uleå kolmas räjiitrdys. Talo ttrtisee niin, ettii Sinikkrr

kairtuu pullolaatikkoir kohclen.

- 
Herrir jumirla, varjelkea pulkrjll Kauhusta lirirjcn-

nein silmin kiiiintl,viir vielii sisällii olevat nrriset krtso-
rnrr.rrt Sinikk.rrr, joka oltrrl.rrt jrruri rtiven virrrrrir siirqmi-
sestään toiselle planeetalle, könipii hieman piikcrrvr)eenii
y'liis vaarallisen laatikor.r liihetrii.

- 
Se tuli liihelle, huutalr'taas joku.

Koko jotrlupäivän sataar pommeja. Tutut t,rlot tuhoutu-
vat, tuttuja ihrnisiä silp«rr.rtr.rtr raunioihin. 

- -
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ttl

AVAIN I i-r
I 9(,li KIRJOITL'SKILPÅl LUNVUODEN

TULOS

t.]6

tis
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Heikki. rSuopslx;
YO TOKARIN ÅÅ\'ETÅIOSSA

Ee«r Hilli:
157

RI IHIIIIAEN POLTTOPULLOTEHDA S

Ki rloittofot yostoovot esittömistöön
mielipiteistö

Kösikirloitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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