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OLI lrruantrri ja lokrrkuun 7 lriiivii 19i9. Terijr>elle sijor-
tetttr Jiiiikiiriprrtaljtxna I Piti lrllxl6ikatsclnrrrsrrr. nrinkii
.tilteeurr rtli sti'sktrtrn slrtl.ttrttiseriitt rtcljiinsrr.l.Ln .rkrkk.r.rn
sotilrrsvala. Paraatiiu osallisrtrivet nrviiskin roLrkokrrrrn.
r.ultnikuutr jrr edellisen vrloqls11 sr r skLrurr s.r.L1.1111-1i5c1iig.

Yhreensii lratrlirxrne kiisitti noin I (r(X) |iiiitii jrr oli siren
hruru'trtttitvirsti sotrtr,:rhvuistr.r jiiiikiiril.rrt.rljoon;rl vlhven-rPi.
Niin pitikin olla, sillii rlr.rorin siliU)rrmiserii ei sisiilq'ni,t
j, rLrkko-osasron tai stel trvrrhv uureen. n i i lr srur()ttr.l r-rn A-ko-
k,^Itt1..111111v11.

T.imii |arairti ei kuitenkaan ollut slr-nanlainen krrin n'ri-
r.i p,rr.r.rrit Terijoclla vlecnsii olivrrt olleet. Tiirii rml.iiriii
c-p.ir.rr.rilinen. rrhclistar':r ilmapiiri. \'leisöii ei ollLrt .jurrri
nu:reksikiiiin. Tuskin pariki'ntmentii henkeii, eruPiiiiss:i
:r.iispLiolisi,r. seurirsi paraatikeurän laitlrlran juhlanrenoa.
-\1.:rr.r eip.i .rikakarrn ollLrt cniiii norntirali. Jo vli ktrukau-
.icn .ij-rn oli toinen mrrailnransotir riehur-rLrt Eurool-155.1 j.1

Pi:,.iI.r. jok.r klnsrrkLrntanl oli yhcleksiin kertria niin suuri
kLirrr Su,inri. oli juuri niiinri Piiivinii luhistunut kalrclen
sLti:n .ill.rn vh teisestr rn ursklurmiurrr. Pturlalrisren urheu tra
eir'.ir r.tikol. Ltol ise t Irt issiiä1'r'aiSeessl .lleet'rruueet k1'see'r-
.rlrr iseksi. n'rurt.r hei.'liiu vrrnhrrnrrikrrinen sotalaitoksensir
ci r',iin ollLrt riitriivii hli)kkririjien uLrclenrikaisia k«rnear-
rneijoitrr virsrrl;u). TLrskin oli Puolan sotirretki }.riiirtyn) r,

URHO HYVARINEN

kutt Sturntenlirlirlcn roisel lrr prrolel l a asuvir vcljesk,ursir .,( )u -

trri so.lltn uhkan rrlla suostr.lnrll:ur srrunaltan.L.rl-rrrirrs.r
vlrarirt-r uks ii r-r j :r ln',rrrmlrru r rlr jrrnsu v icraalle sotavoinralle,
jokir nrrrrssi ntrrahrrn onrun selitl'ksensii r.rtrrk:rrrn i srriviiili-
sissii aikeissa ia lrcnrsti rrscira valrvojrr venrskuntia sekii
lerrto- jrr laivasrottrkikohrie. Ja vrin.rcksi tiillii viikolll oli
Larv ia v trorostlliul slunllnklrlt,risen Lrhkarilan l)rrkot trrnriullr
joutunut rckenriiiin 1'htii rasklan rarkirisun. Meillc ci viclii
oltu csitctry virstlrrn'rruliristi.r. n)r.lttrr johclonnrLrkliscsri .rj.r-
tcltuna runtui nrahcl«rttonrrrltrr uskoa n-rcitliinkäiin s.r.n rur

olla tiiysin omissa okrissrur-lne.
Nriissii asit-rissa kLrlkivar rrjatLrkscnr l)ruxrrtill aikanir seis-

rcssäni rcserviviinrikin I)LrvLlss.l t()isen resen'iviinrikin,
Mrrtti Lcrinarcl Frick in rinnirlla irkrk:r.srivistiin erlessii. me

lruolesrlu.nrne viuuromrlssir rrpsecrinvxlira.'l'ilaisuus Piiiitrvi
ja rner-rrn ohimrrrssirr varrcn onrrrllc Paikirlleni 2. konr1rl.,r-
nirur IV j«rrrkkueen varajolrtajrrksi. NfLris«rja PohjolLstrr"
riijiihti soin-raatt-t siu.urrllrr kertair sekii sytl'ttiivrinii ettii kohta-
lonomrrisuudessirrrn sclkiipiitri krrrntivana. Pataljtrrna
mrrrssi, krrren n.rinr.rsrrr tuntr.ri. .jos mahdo.llista vieliikin tiis-
n.riillisen.unin ja uljaar.rurin kuin cnnen. lkiiiinkuin olisi
riecletrl', että riirnii oli vlpeiin Jiiiikriripatrlirxrnir l:n vii-
r.neinen Paralti Terijoella.

Tuskin oli ;'r11x11i561 Palrrnnrrt kornppania ehclitq ko-
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mentiri.r sisiille kasirrrniin, kun k<tn.rppanian piiällikko an-
toi kantaher.rkili)kunnalle kiiskt'r-r kokoontua roimisroon
puhutteltra varten. Yririn r,ääpeli Heino Kertrulan kanssa
arvrrilla kokoonkutsurlisen aiherta, murta ernrne keksineet
vakavana pidettävää $,yrä, koska mitään ei ollur ehtinyt
tirpahtua parirarisra tulon jälkeen ja puhr-rttelun aihe oli
niin ollen räyrynyr ollrr selvä jo er-rnen paraaria. Sirä taas ei
olisi pidetty, jos jotakin erikoisen hälyrtävää olisi sattr-rnur.
Todellisuus osoittautr-rikin suorasraan ryrmistl,träväksi.

Varsi r.raisen kom ppar.r i ar.rpriiil I ikön ollessa opp ilaana so-
takorkeakoulussa hänen sijaisenaan toirni lur.rtnanmi Rei-
r-ro Honkanen. Tänrä erittäin ornalnatuinen qrseeri oli
reipasotteisuutensa ja rärnäpäisl,yrensä vuoksi runnerru rt-l-

hansille Terijoella palvelleille vamsrlriehille kokonaan
riipptunatta siirä, <llivatko he olleet 2. komppaniassa vai
ei. Luutnantti alkoi hänelle «trninaisella marhtiponrisuudel-
la selostaa tilannetta, rnikä yllärri kaikki läsnäolijat. Neu-
vostoliitto oli päivän aikana esittän)'r Suomen halliruk-
selle, että tärnä kiireisesri lähettäisi Moskovaar.r valruus-
kunnan neuvottelernaarl rärkeisrä molernpia osapuolia
koskev ista kysyrnyksistä.

- 
flsllng tietävät, rnirä vastaavanlainen kursu on rner-

kinnut Baltian rnaille ja ser-rpii vuoksi rre rl,hdyrr-unekirr
nyt viipymämä erinäisiin asian vrrarimiin turvallisuustoi-
miin, selitti h.trtnanrti trlkonaiselra olemukselraan yhtä
huolettomana, kuin jos olisi selosrantrt tavallisen päiväpal-
velusohjehnan n-rukaisen l.rarjoirukser.r tilannerta. Henkeä
pidätellen odottelir.r päällik<in raidepaussir.r päättyrnistii.

Jatkosta iln.reni, että Jääkäripatalj<xrna l:n raul.ranaikai-
nen toiminta oli nyt karsotrava päättyneeksi. Upseereira
ja aliupseereita kehoirettiin lähettän-rään pois perheensä
Terijoelta. Mihin, se oli jokaisen oma asia. Konrppania
n.riiärärtiin välittörnäsri siirrymään raistelukokoonpanoon,
nrikä muun ffruassa merkitsi sitä, että juuri valansa vanno-
neet rrlokkaat jouruivar viipyrnäträ lähtemään Lappeer.r-
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Terijoen upseeri kasino, johon
O. V. Kuusisen hallituksen

päämala oli sijoittunut

rirntriln, rnissä kor,rlr.rrr.rsta voitiin jarkera rar.rl'ranornaisisstr
oloissir.

Ptrhutteh.r päätq'i tehtävien jakoon ja kun §'syträväd ei
enää riittänyt, kalautettiin kantapäät yl'rteen ja ;roisruttiin.
Koska olir.r upseereista nuorin ja poikamiestalouteni puir-
teissa kaikkeir.r vapain mies, rninut määrättiin alktrtoi-
n-rien vzrlvojaksi korr-rppaniaan, kr.rn raas rnLlr-lr upseerir
lähtiviit kiireesci asunr.roilleen jiirjestelernään y,ksiq,isiä
asioi taan j a srur-ral la m r.r uttam aan ilsuir.iul kcnttäkelpoisem -

nraksi. Mel.rän olirnme kaikki paraatipuvussa.
Minulle jätetry tetrtäv1i johtaa hälytl,ksen edelll,märniä

alkutoimintoja oli enernrnän rnr-roclollista larrtua kuin tar-
peen sanelenra. JP 1:r-r kanta-alitrpseerien rilso oli sellai-
nen, ettii siinä ei jtruri kaivattu reserviviinrikin opasrustrr
ja toclettr.rar.ri asioiclen sujuvan h1,r,ir.r, liihdin viiäireli Kert-
tr.rlar-r ehdotr.rksesta hänen safirassa kasarmirakennuksessir
olevaan asllnt()onsa kahville. Näytti väiipelinkin korielä-
mä nyt suistuvan raiteiltaan. Perhe suunnimeli lähröä
miehen kotipitä;ään Toholarnmille ja vaikka olo siellä jär-
jesryisi sukulaisissa, niin näin ylliittävä iikkilähtö Pohjan-
rr.raalle iuti ei sentäiir.r voinr.rt olla kokonrirn järkyrrimättri
sy'nryPeräisen kannakselaisen rouviu) r-ur.rutoiu niin välit-
tömär.r iloista luontoa. Mutta karjalainen on ihrneelliser.r
toirnintatarrnoinen tilanteessa, nrinkä lLrtrlisi kokonaan lir-
lniruttlrvan ihrr-risen. Ktriken kiireen keskelläkin r«luva
ehti osoittaa tavanomaista vieraanvrrraisur.rtta ja kahvipöy'-
clässä kerrattiin nopeasti Lipi Terijoen rniellyttäviir pir«r-

let, sekä rnuisteltiirr urenneitä. Srrattoi olla, että Terijoer.r
päivät er.rtisessii rlielessä olivat kiit tännöilisesti katsottuna
jo r.ryt loppuun eleq,t.

Kun kon.rppanianpiiillikkö palasi asunr-roltaan, hänellä
oli jälleen ylliiq,s anr.rettavana. Sain kuulla jotrttrvani liih-
ternään vielä samana iltapäivänä rajan pir.rtaan Tulok-
kaan vartio-osasron päälliköksi. Siellä enrlestäär) olevir
upseerikokelas oli vaihdetrava pois ja Lrutnantti piti teh-
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Rajapyykin äärelle
kaalunul rajavartija

tiiviiii nrinLrlle crirt,irn SoPil' 111', l.arisrakin cri sr vsrii. In-
srnniikut olin Lrlkol.trolclla 111s;1lj11ynirn Å-koktxrnl).rnoll.
Ir.tLrttrt koskrr m.ri1ss,i ci ktrircnkarrn olltrt r iclii r lcisr;i Iiikc-
krurr.rllcl'.,rr,,.r. (r) \,,irttrr l.ilrrt'ii rrtviisk.i.irr Fi..lri,rgin ,,,-
til:rspiirin resen iiiiisisr;i ntuoclosrerrin rr:u) ()nririur joLrkk<>-

osirst«ror-ri. Toirrc|r sr'r oli se, ertii «rlin t:rrtrsntiesrLikenrr
srrirntrt tiiht stiijiieiiLrlrsccrikorrltrttrsrrr Rrrj.rjocn vrrrrclle si-
jrritscvrrssrt firrni ll.rr vrrrriossrr ja niin ollcn jossakir-r

nriiiiriissii rajrut okrsLrhtcitrr tullteva. Sain rrrnnin rrikrrrr kiir -

rliikseni asunnttli.r sclvrrr.inr.iss.i ()nrirr .rsi.urr. llt ppiisin

l)r'iiriin sclkiiiin j.r lrihJin rtjamrnn Pitkin ÅnrinkrrrLrrL.
\/icrrorictii ja S,rmnronkrrrLr;r kohti konekiviiiirik,,nrl)lr.uri-
rrn viiiilreli Rrrntascrt taLr;r, nrissii asLrin elivuokra]rriscn.L.

l:r olisi oltu Terijocllrr. cllci tiiiill;ikin olisi rrLr:iLrrLrrrLrr

s;Lnrrr n-rikii viiiipeli Kcrtrrrlrrn luonrr. Ei trrllLrt kLrLrloonkaen

l)oistrrnrincn ilrnrn Iiilrtiik:LIrr,cjrr jrr niin lrillccn piirdiiu riii-
rcssii koctctriin valurr kannrrjrr siirii, mirii oli rLrlossrr. Ih-
nrcttelin irseksenr, krrn sutrresti rrr\'ostrllrilni r iiiiPcli kr -

st i krisirt'stiini tilrrntccn r',rk,n urr.lest,r jrr Ncrrvostolirton
.tikcistrr. Å iclrlla krtksikt rnrncnv uoti,trrn rcs.r'.iur.r'I.: rt r.ir-
kcr.lellii csitin onrrrn niiken-rvkseni j.r ilnr.Ln ntinkiiiinl:ri-
sra r<t.lcllisirr pcnrstcitrL vekLrLrtin. ett.i sot.L.r ri rrrlc, rntrtt;r
silti saattoi oll;r nrrrlr.k>llisrir. crrii mci.liin ()rr .r.nncrril\':l r.L-

jtut nruo.Irstrura Lrnrpilisiikkccr-r nrtrtk.r" l{ejir.jotltrL clrkri
KLrokkalaan. tai l).lhinrr)riiss.r t,r|.rrrkscssr Kcllonriiclle
srrrrkka. Sclitvkscni orerriin virstililn q r dt rykscllii, sillri oli-
hrtrt sc rrike rrrulroitt.n'.1 j.r nrLrrt.r trrikintojrr ci ollLrt sirrrt.r-

v isslr.

I);rlLrLrnr.rrk,rll.r nr intrlic r'.rlkeni. ettii Iiiivrin aikan;L'l-crr-
jr>cll.r oli t.Il.rrhtunrrt sotilrr,rllisclt;r kann:rltrL k:rts()ttunir

l..rljort mcrkrrtiiviinrl.iiiikin ktrin JP 1 :n |.1p1.11i. K;rnn.rk-
scn sotil.rsi.iirin rcscn iliiisillc oli jrrctttr P;pl,' r'lltksccn;LS-
ttlrttisrrtiiliriitkser J.I l)ilrilstrt :rikart [r:tikk:rktrnrtrrllir 1.cri1q-
tctt irn t'htii ns. rrrjrrkonrl.l)xniaa. Niiirii rirl:rscrrrltrn rcscr-
viliiisistii nlLrodostcttujir crillisiii kon-rPlrrruioitrr ol i rrrrl<oi-
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rus käyffää suoja.ioukkoina kuten rajavaruskuntien jäkä-
ripataljooniakin.

Uusi ilniö elämässäni oli nähdä kasarmilla siviilistä
otettuja kuorma-autoja, joihin oli asennertu SA-numero-
kilpi. Sain sellaisen kuljerrarnaan pientä osasroani Raja-
joen varteen. Lavalle asettui alikersantti ia 12 jädkä,rra,
kun taas kahdelle hengelle tarkoitetruun ohjaamoon kul-
jettajan viereen sovittautui lisäkseni vänrikki Linko, joka
lähti valvomaan vartion vaihroa.
'Katselin ohi liukuvia maisemia apealla mielellä. Vielä-

köhän niitä tulisin näkemääni' Helsinkiläisyydestäni
huolirnatta olin niin monien muiden Terijoelle joutunei-
den toispaikkakuntalaisten tavoin kokonaan pihkassa
seutuun. Se oli tarjonnut minulle runsain mitoin hauskoja
hetkiä kahtena edeltäneenä vuonna siellä varusmiespalve-
lusta suorittaessani. Nyt, kun en enää ollut varusmies, ei
muistojen joukossa ikäviä saattanutkaan olla, sillä nehän
unohtuvat jo vähänkin vanhemmalla ialld ja vain miellyt-
tävät puolet jäävät jäljelle. Terijoki itsessään oli tuntunut
tienoolta, missä ikävällä ei voinur olla sijaa. Sen vuoksi,
tultuani nyt uudemman kerran Terijoelle syyskuussa 1939
maailmansodan jo riehuessa Euroopassa, minun oli vaikea
tottua painajaiseen, rnikä nrntui lepäävän entisen hilpeän
kylpyläpaikkakunnan yllä. Karjalainen iloisuus oli kadon-
nut ja ihmisten kasvoista kuulri selväsri huolesruneisuus
maan tai ainakin kotiseudun kol.rralosta.

Tutut paikat vilahtelivar ohi. Siihen jäi Vierrorien ja
Sammonkadun risryksen suuri mainosraulu "Klubi 7 pi-
ristää", minkä alle monesri oli kiiruhdettu sovittuun kol.r-
taukseen. Nyt, vaikka oli lar.ranrai-ilra, kulma oli n'hiä
nuorista ihmisistä. Anihan'a 1'leensäkään ruli vastaan
Kannaksen osuusliikkeen funkisc'ylisen ravararalon ja
Seurahuoneen välisellä osuudella tavallisesti niin vilkkaal-
la asfalttitiellä. Matka jatkui pitkin merenrantatierä Kel-
lornäen ohi Kuokkalaan. Tien varren huvilat olivat suu-
rimmaksi osaksi tyhjiä jo luonnostaankin kesäsesongin
mentyä, mutta näissä oloissa sekin oli omiaan vain lisää-
mään lohduttomuuden tlrntua. Oikealla puolella nousi
merestä Kronstadt'in linnoitus, nyt ul.rkaavana, vaikka se

ennen oli ollut pelkästään mielenkiintoa herättävä.
Matka taittui syvän äänettörnyyden vallitessa. Ajan ta-

van mukaisesti kultaruusukkeinen vänrikki ei olut mi-
kään hopeamusukkeisen vänrikin palvelustoveri ja koska
rninun oli kä1,rectävä puhuttehunuotoa "herra vänrikki" ja
hänen minua pul.rutellessaan Te-muotoa, tai vänrikkiä, ei
keskustelusta oikein luontevaa olisi voinut tLrllakaan. Ai-
van varmasti vänrikki Linko oli hyvä upseeri, ei lrän
muuten Porin Rykrnentissä r'arusmiespalveluksensa suo-
ritraneena olisi Kademikoulusta koskaan Jääkäripataljoo-
na l:een päässytkään, mutta ei hän sentään uskaltanut
niin paljoa poiketa totutusta kaavasta, että olisi ruvennlrt
tuttavallisesti kesktrstelemaan kanssani.

Kr-rokkalasta käännyttiin pohjoiseen johtavalle tielle.
Pian kuitenkin poikettiin tältä itään päin ja ajeriin kohti
Tulokkaan vähäistä kylää, mikä sijaitsi sellaisessa valta-
kunnan rajan mutkassa, että Neuvostoliiton aluetta oli
kylästä pohjois- ja itäsuuntaan, vielä osaksi länteenkin.
Rajajoki oli tällä kohtaa leveän puron kaltainen, ehkä
5-10 rr.retriä leveä ja sen rantatöyrdalla rajan mutkan
muoclostaman niemekkeen äärimmäisessä kärjessä seisoi
vartioon kuuluva noin 15 rnetrin korkuinen tähysrystorni.
Tornin jr.rurella olevassa riihessä asui miehistö ja tornilta
vajaan sadan metrin päässä sijaitsevassa Valdemar Piltz'in
talossa majailivat vartiopääiiikkö ja -aliLrpseeri. Muistini
rnnkaan vanha vartio oli konekiväärikomppanian asetta-
rr-ra ja vartiopäällikkönä toimi reserviupseerikokelas Uu-
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no Tarkki. Vaihto kävi nopeasti ja vänrikki Linko lähti
vanhan vartion kera autolla takaisin Terijoelle toivotetru-
aan minulle kädestä pitäen onnea. Tämä ele lämn-rirti
minua suuresti, sillä osoittihan se, että vänrikin suhtautu-
minen minuun oli muuttumassa toverillisemn-raksi. Yk-
sin jääryäni aloin heti tarkemmin perehryä tehtävääni ja
paikallisiin olosuhteisi in.

Tulokkaan vartion luonne oli poikkeuksellinen. Se ei
kuulunut rajan vartioinnista ja valvonnasta varsinaisesti
vastaavaan Kannaksen Rajavartiostoon. Olimme pikem-
minkin Jääkäripataljoona 1:n oma tiedustelu- ja varmis-
ruselin, jonka tehtävänå oli antaa pataljoonan esikunnalle
nroreet ensi käden tiedot kaikesta siitä, mirä rajan akana
näytti olevan tekeillä. Pahirnmassa tapauksessa, suoranai-
sen hyökkäyksen tapahruessa, vartion tuli hälyttää patal-
joona ja vetäyryä aktiivista viivytystaistelua käyden Kel-
lomäen ja Terijoen välissä sijaitsevalle Haukijärven pans-
sarinesrelinj alle, m issä pataljoona oli vastaanottoasemas-
sa. Täten varrio oli luonteeltaan taisteluetuvartio. Silti
velvollisuutena oli, niin kauan kuin rauhantilaa jatkui,
vasrara omalla osuudella rajan varmistamisesta asettamalla
vartioita varsinaisen rajavartioston tapaan. Niin ikään pi-
dettiin kiinteätä yhteyttä naapurivartioihin, jotka kum-
paankin suuntaan olivat Kannaksen Rajavartioston mie-
hittämät. Oman tehtävän kannalta tdhysrystornin pari-
vartio oli ensiasteisen rärkeä, sillä tornissa oli pidecävä
päiväkirjaa näkö- ja kuulohavainnoista. Aika ei siellä
myöskään voinut tulla pitkäksi toisen miehen tähystäessä
voirnakkaalla haarakaukopurkella Neuvostoliiton aluetta
270 asteen kulmassa usean kiiometrin säteeilä ja selostaes-

sa näken.rääns:i toiselle. joka toimi kirjurina.
Huomasin kohta alkuun, että tehtävä tuli olemaan sekä

$'ysisesti raskas että samalla hermoille käypä, viimeksi-
mainittua sitä enempi, mitä kauemmin tehtävä jatkui. Jo-
kainen meistä luonnollisesti oli ollut tavallisessa rauhan-
ajan vartiopalveluksessa, missä yhden vuorokauden ai-
kana eletään neljä kuuden tunnin jaksoa, lorsta jokainen
käsittää kaksi tuntia vartiota ja neljä tuntia lepoa. Sekin
oli väsyttdvää, mutta nyt samanlainen vuorottelu ei jäänyt-
kään yhteen vuorokauteen, vaan tuli jatkun.raan "roistai-

seksi". Alikersantin ja minun itseni kannalta tilanne
näytti vieläkin pahemrnalta, sillä meidän oli pakko jakaa

yö puoliksi, eikä päivällä voinut nukkurnista ajatellakaan
rneille kummallekin riittävien lukr-risten erilaisten palve-
lutehtävien vuoksi.

Valdemar Piltz, jonka talossa pidin korrentopaikkaani,
oli arnmattisotilas, Kannaksen rajavartioston värvätty ra-
javartiosotamies, enkä niin ollen ollut hänen suoranainen
esirniehensä. Hänen tehtävänsä näy'tri olevtrn erikoiner.r si-
käli, että hän sr,roritti palveluksensa kotiaskareiden ohel-
la, ikäänkuin sivuroimenaan. Piltz roirnitteli talonisän-
nälle kuuluvia askareita kotinurkissaan eroamatta ulko-
naisesti rnisrä tahansa maanviljelijäsrä rnutrssa kuin vaa-
teruksessa, sillä hänellä oli aina sotilasasu yllään. Tierysti
l.rän sarnalla piti silmällä rajantakaisren puuhia ja tiedotti
kaiken merkitsevän ornille esimiehilleen. Hänen luonaan
poikkesivat ol.ri kulkevat rajapartiot kuulumisia kysellen
ja molernminpuolisia kokemuksia vaihtaen. Arviointini
mukaan Piltz oli jo lähellä neljääkymmentä. Perheeseen
kur-rlui vaimo, joka huolehti varcion ruoanlaitosta ja alun
toisella kymmenellä oleva rytär. Tähän rnennessä rajalla ei
ollut rapal.rtunut mitään erikoista, ellei sellaiseksi luettu
tavallista paljonkin vilkkaampaa liikehtimistä toisella
puolella. Kuitenkin vaistosin selvästi, että Piltz'in väki
tunsi jonkinlaista levottomuutta ja se tarttui minuunkin.

Aikaisernmin olin ollut rajapalveluksessa aivan toisen-
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i.rr:rcn nrerkkicn virlliresse. JiiiikiiriIataljrxrnrr I :n r;r..1)()i-

:: i n k Lr Lrl Lr i entrrrr kiviiiirikomplranioiclen korlel)rorvh nt il le
ii ri t crikr-,iskoulurus rejrn,arrio|al'",clrrksessa. Miksi niiin
:::c:trrcltiilt. ei ole riiniLkiL;irr lriirviinii n'rirtullc tiiysin sel-
r,: Elk.i siksi. errii tiihvsriijii- je trristeluliiherriryhnriii sra-
::i ir 

^r 
)!.i.:rr,l,1 jonkirt verrrrn tilantccnmuktristir nrLrrstrrtt;r-

r:s:.. ,,,, )s..itrc1)s.1. lll-lttrr slllttlllr <tlle niinkir-r, etrii k),sees-
s.i , r.r pcii<.i't.i.1n crikoisLrtrclen ravoirretu, sillii nrissiiiin
:rLlLr\i.. S.:,)lIclt .rrntcijrn jolrkkri-risastossl r,:rrtrsr-nieltet
eir'.ir j,trii:neei 1l.rir clLrkscssii vrrsrrkkirin Punr-irnneiialiris-
ten kJnss.1. Åur.rkrn nrinrrr kontennettiilt rajrrlle yksin-
(nr.1;1u f .llk i rsent isnt ielcssl. s i i lii r';rrs i nuisel ra tch tiivriltiini
r>li sillrin r'.rin r.n .rllincn kivliiirin hmiinjohraja. Prrren-rpru

Irrrlkir-rro.r ei vuotlen l9l- korl.r.r.rli krllii r,«rinur kuvirella-

Jää kä rei tä
rajalla
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k:ren, siilii se oli r,ctonrLLrl.r. nrillii korrLtrriur aikrrnrr Hel-
sir.rgissii sei lviidvksi kaikki ntuLrr leuhkrjlt. VaikkrL Fe;..e-

rin krrhvilrrssri isrui krurtejcntiiu kirLrltn'ia virrusnr ich i:i
viihiin keikki rrl ta Suor.nen vi.rrusku nnisrrr j rr rrrnrci j iLn 1..r r.rs
jorrkko-osasro kuLrlrri olevan JP l:n lisiiksi nrf iis IJRR jr
KTR I monien n-rui.len «rirelll. put«rsivrLr krrikki nruur kcr-
rrrlla laurlrrlrr, kur-r vetiiisin tirskustrr veniiliiiscn ttrlitikkLr-
rrtsirn ja kvsyin, cttii kukrr nluu on ollut nokikkrrin ncr.r-

\'ostosoti I rliln krrnssa.
Veikka raja silloinkin oli ollur jiinnirriiviin trurruirrcn,

koskrr siihen Irppui scr-r ejln Eurrxrppa ja rrlkoi pun.liscn
hlimiiriin sLrLrnnllttonrilll srruri nrllr, jonka roinen reunil oli
'I'r'r' nennrcrcn rln nrrlla, ci si l ri nt itiiiin rrhcl isr:u, rrrr ru nllerrrr
ttrllr-rt mieleenkriiin. Ki'lliikin tiivtf i ollrr virrovrinen, koskir
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raja joka tapar.rksessa oli arvaamatroman ylliiq,kselliner.r,
kun kummankir-r osapuolen suhtauturninen toiseen oli
vahvan epälr-rulorr sävyttärnä. Minun varriopaikallani vas-
tapäätä venäläistä Aleksar.rdrovkan kasarmia ei tzrpahtu-
nut selkkauksia, rnutta nel.jä kilorr.retriä Rajajoen ah-
juoksun suuntaan komppanratoverini korpraaL IVlauno Ja-
larrka joutui venäläisten kanssa tilanteeseen, r-ninkä seu-
raukset olisivat saattarneet koitua h1'vrnkrn kohtalokkaik-
si. Sillä kertaa korpraali selvisi krtselernalla irseään kohti
suunnattuja kiviiiirinpiippuia r.riin pitkän ajar.r kuin neu-
vostosotilaiclen rrselst.r eri kuLnrrsta suoritrarnrr vlloku-
vien «rtto kesri. Meikiiliiiner.r oli olltrt sellirrrintiissii luur-
nanrri Erkki Lahclen|eriin hiinelle rniiiiriiiirniiii rier'lusreltr-
tchtiir,äii ja paljlsttrr.rut ohi irjrnrrlle veniiliiiselle hevos-
nriehelle, joka sitten oli hiilvrtär'rvt prikalle ufseerirr joh-
ratnau ry'lrrniin, ennenkuin korpraali oli an'annut ka.]«rtrr

piil«rpaikastaan. Venäläisten tulkinnan mukaan oli rapah-
ruuut rajarrruhrrn rikkorr-rinen ja iln-reisesri he tarvicsivrrr
vrrlokuvia toclisrLrsklppaleiksi cliplonrzrtrttiteitse jiitettii-
viiiin noottiin. Pari kuukautrr nryi)hemnrin talvella 19.ifi
rurmuttiin värvät11' rirjavarti«rsotamies Huhtlmiiki jrr hLra-

v«ritettiin hlinen piirtiot()verialu vaikeasti, joteu ei rrrj;rrr

livan kevy'trrielisesti voinut ottair norn-raaliaikoinakairn.
Mutra n1'r krkirkuun 7:nii viireili ilnassa niir.r vahva jiin-

nifl s, cttei laLrrrntrri-ilhn srlunl:.ulnrcnostakaan tullut nti-
tiiiin. Niin krruan kr.rin jotakin vielii saattoi niilrtlii hrirniir-
n'r'iissii illassir. tlrk:rstelin hirirrrrkirLrkr4rutkella Neur'osto-
liiror-r Puolen niikynriii. Ktrn vrrrtio sijiritsi rrrjrrn mr.rtkais-

sa, mikii .10(}- 100 nretrin levlisenii pisti puolisen kilo-
metriii Netrr,ostoli iton altreen sisiiiin, jäi veniiliiistii kirma-
rrr:1 rnrlrkrur kiirjcssii olevlrsta tornistrr katsottur-rrr k«rhneen
piiiiilmansr.runtaan j a kori nrarrra vain eteliiiin. Veniiliiisi l lii
oli orrrra tomiamme hiemrn matalirmpi tiihysq's«rrni prr-
rin sadrrn nretrin Priiissii k<>illiscssrr sr-lunnrrssrr .jrr suurrnir-
tessani hlurlkatrkolrutken sinne, niiir-r kaksi vcniiliiistii
vrtilastir tarklsrelemassa itseiini. Tiihysq'sviilincer h'hcnsi-
viir rnrrtkirn niin. errii sirrltoir)rnre krrmnrrrllakin Puoleu
niihc'lii selviisti toistenr mc pi i rrecr. Venriliiiscr keskusrelivrrr
vilkkrrasti, srunrrllrr nrlrrrrren niir-r, ettii har-trparrt loistivat.
An'rrttavlsti nrinulla oli krrnnir ollrr kesktrstelttu kolrtee-
llil.

Inkerinrnrrr levimiiyrf i niiklviin nrelko lritkiilti. I-iihes
koko idiin ja pohj«riscn viilincn sektori oli altrksi aukeair
strotl tiri vesottulr rr t t ir n l 1rr)'ii, Inttttl kohosi tuor)nemPrlltil
matxlahkoksi virlraksi. Vaarlu rinteellii, sur.utltilleell kol-
rnen kilonretrin etiiisyl'tlessii. krrlki kivettl' r'niliurtie kohti
Mainilaa. Tierii oli niikvvissri parin kilometrin l.rituuclelra,
ennen ktrin se plrhjoisessrr sotkeurui Alaky'liin tal«rryh-
rniiiir.r. Ton.ristir liinreen niikvi Ner.r'r«rstoliiton alueen yli
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parin kilon.retrir.r päässä Suomen puolella kuikeva harjan-
ne, r.r-rirä pitkin rnaar.rtie johti Kuokkalasta Joutselkään.

Pimeän tehtyä täl.rystänrisen rnal.rdottornaksi palasin ta-
loon naurtimaan talonväen ja alikersantin seurassa ilta-
reerä. Kesken kaiken soi puhelin ja tornilta ilnclitettiin
tavanomaista rajapartiota paljon strurernrnan venäläisosirs-
ton taivaltavan ioenpolven läntistä reunaa pitkin Tulok-
kaan niernekkeen t1'veii kohti. Kun paikka oli vartiosra
pois johtavan tien tunturnirssir rnonta saraa metriä \'rrrtiorl
selkäpuolella, liihclir.r irarir.r jääkärin kanssa ottrtt.taan sel-
viiii. mitii veniiliiiset oikein pur.rhasivrt. Kirtselir.r Rrjajoen
törn-rälrii. ktrinkrr vcniiliiiser rarrhrrsivrrt r11uki.ttlilit11 raskaita
t,r.rkkojl. nritkii ilr.rhiirriir.issii niilrrir'är srrmiurlrrisilta laut-
t.U.trsseilr.r. joill.r nteid;in oli r;r;,;rnir soudelll vesistiin yli-
r.nenoh;rrjoiruksissa. \'.rikkrkin lauttlp-ussien kiivrtii noin

l.ienen .il ntirtllirn vesiesteen vlittärnisessii siniins'ii ttrnttri
odottamattornrlta, en p)'sq'n) r löytämään rnuurakaan jär-
ker,ää s1'vtä kaluston paikalle tuonnit.t penrsreluksi. Tie-
ter.rkin kyseeseen saattoi tulla pelkkä pelotustarkoitus jir
mahclollisesti tr-rivc siitii, ertii sr.romalaiset rylrtyisiviit jo-
l-r«rnkin I-rarkitsernirttr)nr.r.un virstrltekrxrn. Joka tapaukses-
srr venäläisten toirnet hennostuttivat r-r-reitii siksi paljon,
ettii vartiointil tehostettiin entisestään )a itse en rnennlrt
nukkumiran oller-rkaan. Alikersantti, jonka ninri valirctta-
virsti on rninulta unohtunut, «rli kaikkein jiinrerimnriin la-
jin nrroria n.riehiii, joka pelkästiiär-r rauhallisellir «rlenruk-
sellaan vaikutti minuunkin piristäviisti. Hiin keh«rtri mi-
nua vain nukkur.naur kaikessa rauhlssir. k«rskrr rurhrr oli
nlolernpien vrrlvon. Hiin kyllii hoitaisi puriikirt rrruutryö-
hön mti. Kesken r-riiitlen tur.u.nirristen kljrrhti jossak.in lii-
hellä kiviiärin laukaus. Ry'ntiisimnie nrolcnrrtt;tt portaillc
ja srunassa ilmesti'i paikalle vilrtiomies. jokrr ilmoitti lau-
kauksen iullmr.rtun nicn.rckkeen itiisr rjiiltii. Mihin lau-
kirus oli tähcliitty, ei kukrrrin os;1nnut srln()r1, nr-rtt:t Il)'ös
rre sisiillii ollecr olin.rnrc ktrLrlleer lLrodin vihelll'ksen. Var-
tir»niesten kertr.rn'rirrr mrrk;rrrn jokivrrrren pensaikor suo-

rastaan kuhisivat viikeii. Veikkl It;tvirinuoissa olisi ollur
rrlkuhermostuneisLr rrtlct t lrroru.t.t l i ioitteltrirkir-r, ol i kuiten-
kin ihneistii, ettii joen uomi.rssrl selkiipuolellanlnc oli
epätavrrllisrr Ii ikehrirrr isr.i.

Kortteeritalon risukkrri.len asema kävi siiiilittiivriksi.
Isiir-rrä ruskin |elkiisi nritiiiin itsensii 1'ruolesta, u'ruttx per-
heen aser.nir tuli turvrrtron'rlksi. Laukrrtrksia ktrtrlui pitkir-r

l,iitii rnolenrn'r iltrr sivtrst«rilti.r, rrrrtta ei suoraan Ttrlokkaan
koh.'lalta. Ehkii iiiinet silti rnuista vartioista kuulrurtrr tun-
tr.rivat tr-rlevan rneiltii piiin, koska Haalralan virrtiopiiiil-
likkrinii toimivrr ririilv:lrtioston kersantti s«ritti prtriin or-
teeseen ja kvsli olernmeko .joutuneet laukrrusteuvaiht<xru
venäläister-r krrussrr.
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27.2.1910 kell«r 2.i aikoihin alkoi Sirllassa Märkiijiirven
linloilla sotilaiclen vaihto. JR +0 eli Perksalon 11'kmer.rtri,
j«rke.r oli pitän1,t linjoja hallussarln 17.1..i0 alkaen, vaihclet-
tiin nrotstrliiisiin virpirirehtoisiin, jotkrr tuuruivart olcvlll-
kin hy,vin ir-rnokklitrr "st>rir.rrarur", ainakin niin kaLralr

krrin rtre vielii olinrnre virstr.u.lssir xselllisrir.
Meille ei silr)ottu, mille rinrrur-ralle rneicliit vicc'liiiin.

n'tutta jokair-ren kyllii rrn,asi, etrii suullraur:.i «x-r etelii ja krrrr-
r-nat paikat eclessii. Niin sitten rrirtkiur-rure kulki r-uonien
vliheic.len kaurtrr :rina Sr-romenlahclen rantarnille lsri. Oli
f rrkkirshuurreinen nrrrrrl iskuun 7. piiivii hlintiirn ntiissii il-
laksi, kun JR +0:n III:rtrr |atalioonaa kuljerranut jun;r pr-
siihty,i Trt'rvetiu asernllle. Mrrtkiunr-ne oli onnistrrnut h1'-

vin. Mrirkiijiirveltii liihdetniinrrne ei ollut tan,innut ollrr
etles yhriiiin kertira ilmlsr.urjirssrrkrurn. Vauhti jLrnalla ei ai-
nrt ollut kovinkrurn srrrrri, sillii rie oli toisin paikoin nrelko
kuol',paincn. Ratakiskot olivrrt jossain ntrrtkrin vrrrrelll
kuin tvhjrin päällä, sillii alustrrurr oli halk«-l- rai rarapiilkkv-
risrikkoja. Varsinkin Kouvolirn ratirlrihir oli l.onrrniretru
rrivirn nruotlottomaksi. Muistrrn. että \,rrin vksi raidc oli

ern. telineitteu varassa liikennriitävässä kunnossa. Onnelli-
sesri siitrikin liipi piirisirnme, vaikka toisinaan tuntui, ettii
rlyt juuri vaLrnu kailtuLr, niin 1:,aljon vrullut kallisruivrrr jl
l-ruojuivrrt.

Tairvetissa alkoi kiireinen ;rurku ja samalla liiht<i Iiik-
keelle. Kiirettä lisäsi vielä ylitsernnre .jrtkuvan,r virtln,r
ktrlkevat vihollisen ponrmikoneirren r-nutxlosrelmat. Mlh-
tava m(x)rtorien jvlinii vaikutti morallisesti meihin, jot-
kl er.r'rn-rc olleet selliriseen tottuneet. Ei'r,iit ne meirliin toLr-

hujan-rnre kuitenkrurn häirir-rr-reet. Ne olivat lraliramirssir
erelii-SLururcn katrl-tr nkeil'rin rcker-n iltiiän pomrn ittrksil ta j a

olivat nt't menossi.r noutrunlriur ur.lsia "eväirii".

Miehisri) kuljetertiin rurroilla Virolalrrlelle. KKK n.rr-
j«rittui Talsin k,rrt.rr.trxrn, jossa olimme seurrlrvrur päivän
iltaar-r. Sieltii .jarkoinrme lin'reiin turvin mrrtkarunnre Siik-
kijiirven kvliirirr. Viin'reir.ren rrrival ktrljcrtiin rrivan ktrir.r

sokkosilla. sillii.rutoihin ei sarnru ottila mirlkäänlaistrr vir-
kra. Jtr<>ksevrr s«rtilrrs. seliissii valkea pf iheliir.ra tiri lumi-

Itrktr oli se joh«rriihti, .joka Piti kolonnan cnsin-rn-riiisen
rtrton riellii. Seurrun'irr autojrr ohjasi tarrs eciellii olevan pe-
riiiin kiinnirern' r'rrlke,r vrrrrrc. Vrrikka ju<>ksijoitrr Lrsersti

r',rihcletriinkin, etenelniuen ei ollr.rt kovitrk,rrur lropcrltrr.
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Siikkijiincllc trriinrnre r'.rsr.r P111yls111iin vrrihcrlle. Kr»r1.-

l).ur irrnrlnt: lcr .ilr t i 5Lr Lr r1.ri.irr r ii ell.r.
Scrrr.L.rr.rlt.i.r.rnrun,1 cli ().i. kcllo 10.10 rrlkoi sittcn

nriLtk.rnrnr(' r iirrcinrn j,r r.rikcirr vrrilrc, joka ktrljcrtiin
lrirlrt.ien. KLrr)rnr.lst()n scrrrirtcss:r. rn.rlrc]ollisLrLtksiun nrLr-

k.i.trt 1.gr.i.'i. \'.rikk.r vilrolliscn rictlLrsrclLrkoncrt olivrrt
r lrrcrt.i.irt I..ililliirnrnc. s\ \ tiicrt nikkcliri rtiskrrrurtntu. l-ii.i-
sirttrrtc pcriJle ilrtt.rrt trr1.1.ioitrr. 'l ilrciit sLrojrr,rr'.rr tiL'n\'.rr-
5rnrut\:it olii'.ir nrcillc Irr viinii sLrojrrn,r. NlLrrt;r riirnii k.Likki
oli r .Lin Irr ttr scn lrvriniiri k.rikcn scrr rinn.rll.r, rnitii .rlkoi
kLrLrlrr.r j.r niikr ii srrii rnLrkrr.L kurrr Vil.tjocn rrLrkciLr liihcsrr i-
r .ir.

S.titnrr.tc korrttntol.;Lik.Lll.r k.rrtrrlt.r t>soitttkscti l)r-r()lustus-
krlrkollcnrnrc j.r nr;rlr.k>llisiurnrrr) srrl)l)errrr vl iolkeiscn sc-
Irstrrkscn ril,inttcsrrr. NlLrttrr rnitiiIii noistrL ril;Lnncsclos-
tLrksist.r, kr ll:i nr til.Lntect Ii,ur :rlkoivrLt sch rrii sicllii Vi,
lrrjocrt llirrsirrrrrrt.rllir. i. KKK srLi lolrkortsrL Vril-111i- g ,-
nrirt.t nt,i.rrrtiestli. Vil.Liocrr sillrLn ltrorrr rerrnikko;r kr>lrri.
toirtticn kiviiiirikornl.l-.utioillrr vrrlrvcrrncttLrrr.r. \/ilrollincn
oli f.i11'6,,,r.,,rr.rt,rsenriin Vil:rlocn r.Lst,rkk;risellr r;rnn.rllc.
N.iirrrnre i ilrolliscrr s.L.rr.Lrr j:irkrn.rsri r:i\.lrnnr srii .j.r lrLrol-

torL..[:ttkLn'.rt kLr,rrnt.rsrokol()nn.rt l.r sorilir:ios.lst()r (.rrni\':ir

l-irkin Stronrenl.rlr.lcrr jiiiit.i kolrri jtlcn itiir.rnr:r.1. S.rnr;rr.r.ri-
k.ri:esti r ilrollistr kisrii tLrlitri .rsclrri.urrnrc krrikr.r 1..iir.ir.

r\l.r.Ll iskLrLrn I l . y.r ll. l-nii r ritti vilrollirrcn rrscrr.ul ot-
lcesccrl lrr iikk.ir:rii Iitkirr lrrt joj.rnrnte r lr Vil.rl, )L n. \.r-
nroin ktr in ntcrt'lt.i l.liirr Vij.Lnitnr('rn n()ussec,t ioLrkor.
I)lttttiL \ rit\ kscr l)\ s:i\ tcttlln .L5unilL ilrnre urLLn Yrrrrt'ii.i.
rt.r,r|111i krll.i,rli. rill.i n.irnrr:rr r::irrn.t ,:l'tr l.il:..:..,.,..

r11i.u'llrllc n iirltr.tl -\L '\L ::...i:l - -.:l-.:il .i:.i::.i ctccrrIiiin.
N{Lrtte rtin.r kLln llir-,1-.ri . . ir :...:l-.:r t.rnt.r.ur piiiitrr i

kaiiel.rrl nlllrkilkln. \-rir,,.......:r...-::: ....rr.,r r,Ilcrcrt jiiitsc
kttirt 1-errrrttirrr linjrrjcnrnru sircll.::-*-: r:ri.i.irt-rrerrllc, lri-
Yiln jorrosse j.r fLrlittir.,: :. "r:...,-,:t ...r:r'.l.rnllt]e. 'l':i
ntii lcikki Irciltii kr ll.i Jrrpctrriir:: ..:.. r.r::. .r,l.i nrcillii oli
viinlcisccrt itsti l)iu)s\,rrinr()riL.ni.,-.t.u::., .,;::ll:1lt.tntntLrk-
ri.t. M,tlltt ttlllUtr.rt I\\.\.ir.ll)r:r. i,,i.t.: -:..','...,,t\.Lt \lrLJ-

rcll.L rrilrrrll:1. r>livrrt jor-rkinl.rirrrr.l i-:r:.:.it.,r.i j.r rlrrrosr.t-
jrrr-re tckcntiiiin krLikkcnsrL nrilrin r.rrn .,,:;..,' i:.irrrrr.r.Lrr:.r

l)u()le st.r kVkcn isi.
'l'iilriin nrcrrrtc:sii ol ivrrt ntelkein k.Likkr Vr,.rt,)un Iiir)si

rllllll:IIl trrlor jo ltiiil-1'6cg1 l)ois nliriScnt.rsr.,. kil.in ttLrrr,r-
Itlctsiit olivrLt ltrrrvcnncct. s;rr)t()ir) sotil.trttrntrnc lir ir. Olo
:tlkoi rtrntu:L tLrkrLlrLItrr, kLrn t.i olltrr cniiii nrink.i.ini.ii:r.r lr
i'iiltrlvs|:rikkrLrr. r'.rikk.r ril:rnrre iiisirr olisi .rnr.urLlrkin.rir).1
osrrllc |ojist:r jorrkinlrLiscn lc|o11 ,,r. Ei ollrrt r ltr.i.in t.rlo.r.
jossrr olisi liinrl.ii srsiillri |\ sur\ t.

I:r;iiinii iltrrnrr. silloin kLrn rneillii vielii oli vksi nriikki
scn vcrriln clrlrinri, crrii srr:i r,'i l.inrrnirr.i.i, rLrli sisiille k.rksi
virrsill nr()rt;r soril.Lsrrr, r'ielii :rir rrn lrr1.si.r. Hc olir,Lr lr.rr.
h.rlutnrrtce t ()nr.L:it:r ()s.rstostirirr) j:r olivrrr rrr t utsin-r.is:.i
r lr lt i.r.rlr.

Niinr. e rt.i Ite ol ivrtr kr1.1.1r11,, ,1.,,,rj,r jiL olrsir rLt nriclcl-
l:irin j:iiirrcc't r.rloksi. Ålr,l.rst.r,rli jo t.nncst.iiinkirr. nrLrrr.L

krrn n.iin lrc'i.l:irr silrric'ns.i ilnretrr. r.n \()ilrLlr nrurrt:r kLlin
ro,, itt.L.L ]rci.l,itkin k,Ltr,rnrnrc .Lllr. 'l-il.r.r olr r.rirr scll \'crr.u).
Ut r.i r0nkilt].Li\url r\ti.rj't.r-.1\cnnr)n ki:k111 ..1j. 1111111.1 5c oli,
ri . .... : : . : K., :.. ...r..' rr(1.:. 1n](. \.rr)Iililr
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i..in om,rtkin pojat, jotka ntrkkua saivar, unren mailla.
-\.:muli.r nämä vieraat p«rjat lähtivär mlrkaani iinjaan. Eh-
corin heille, että etsisivät omxn osastonsa, mutta se tlln-
rui heistä mal'rdottornalta siinä "tuiskeessa". Iltapäivällä
annoin pojille suunnan ja oh,ieet kohti takalinjaa, jota he
sitten noudattivatkin. Viaton nLrorlllls sai vanhan sorxier-
mun tekemään keskellä hävitysrä, vihaa ja kuolemaa edes
yhden järkevän teon. Niin ainakin itse olen ruon itseller.ri
seiittänyt. Sotaväen rikoslaki kyllä sanoo toisin, mutta lain
kirjain tuntui silloin ilmavirrassa leijuvaa höyhenräkin ke-
vyemmältä. Silloin vaadittiin .lokaiselra sorilaalra orra-
kohtaisia, omar.r järjen hyväksymiä rarkaisuia. Jälkipol-
ven viisaat saivartelijat ne reor jl tekernättäjättämiset
tuornitkoot, se kuuluu heille ja jää heidän rehtäväkseen.

Niin se sitten koitti ntatrliskurrn f .i. päiväkin. Se valke-
r-ri pakkashuuruisena ja tavallista varhaisernpana kovalla
r1'tir-rällii. Vitrollisq,kisrijr-r ehkä kaikki putker alkoivar ul-
voa jtr lähetellä pakettejaar.r jo kello 3 irlkaerr. Ei tahronut
lö1,tää enää rnisräär.r rninkäiir.rlaista piilo;raikkira, kur-r pa-
ketteja tuli kaikkialle ,ja taajassa rahdissa. Noin kello
10.i0 aikoihin sair.nrne tietäii väliraLrhan alkirnrisesta jrr
rnääräykserr tulen lof.ettarlisestr tasan kello 11. Eipä tuota
oikein tahtonut todeksi uskoa. Mr-rutamaa minuuttia vaille
1l alkoi vil.rollisen rykisrö vaietr ja lenrokoneet orrivxr
kr-rrssin itäär-r. KLrn karkkr hil.jer-ri, irkrimrne varovlisesti
nousta koloisramme, mikä rnistdkin. Muurarnar toisrakym-
rnentä lretriä korkean olkiladon altir kaivamastaan ko-
losta ,ja r.r.rr-rista paikoista, joita olivat kävttär.reer mrj,r-
pirikkanaan. Kun karikki sodtrn pinrllir.ren rneteli oli r-räin

yht'äkkiä lakannr.rr, runtr.ri hiljaisuus aivan käsittärnärtti-
mälrä, rarunomaiselta. Kukaan ei tier-rnyt rniten olla, rni-
tä tehdä, kaikilla san.ra k1,si,rny,s l.ruulillaan --- rnirä nyr!,

Ar.rrinko alkoi pilkisrää pilvien raoista ja raivaalta alkoi
putoiila hiljakseen, niir.r pehrneäsri suuria lurr.rihiutaleita
aivan kuin peittääkseer-r krriken sen rumiln ja saasten, mi-
kä oli kuukausia peirtän1'r rnaankamaraa. Taliriaiset ja
keltasirkut aloirtivat hvvin arasrellen sirkuttelunsa ja h1,p-
pelyn pensaiden oksilla. Tuntui, kLrin nekin oudoksuisi-
vat tapahtunutta muutost!r.

Jonkin ajan kuluttua rtrli eräs sodan aikana tutuksi tui-
lut kaveri viereiseltä lohkolra luokser-ri. liii toverillisesri
olkapäälle ja sanoi: "Tulirr krrrsontran, olerko sinä vielä
elävien joukossa." Hetkeen emrne puhuneet rnitään, kat-
soimme vain toisiarnme ja sirter-r kuin sopimuksesrir piri-
noimme piiiirnme alas, vietirnrne hiljaisen herken niitten
rnonien, n.reidär-rkin riveisrärnme poisruneiden, ikLrisen
rauhan saavr.rttaneiden, l-ryvier-r aseveljien rntristolle. Tr.ro
hetki, kaikessir y,ksinkertaisr-ruclessaan oli r-riin virikurtava
ja n.rieleeni jäänyt, erren unohda sitä koskaan. Sirten läh-
climr.ne läheiseen rauniotaloor.r, jossa oli vielä hella ja sa-
vupiil'rpu ,1äljellä, liriroir.nme rulen hellaan .ja keitimme
"rauhankirhvir". Siellä kahden isruessamme,ja .jurellessam-
n.re trnohdirune kokonaan a,ja.n ja paikan. Havahcluim-
me vasta t«rdellisuuteen, kun läl-rettini tuli rninua hake-
rnaan. Oli annettrr käsky vetäyq,ä Vilajoelta kohti Harni-
naa. Joukkojer.r rippeet kokoontuivat tielle, ja niin alkoi
rnarssi kol.rti länmä ja siihen rn1,ös päärty,ivät Vilajoen vii-
meiset päiviit.

Vilajoen kylä tulessa
Talvlsodan taistelun
aikana

Venäläisten valtaama
sillanpää Viipurinlahden
läns iran nalla

73



I

I

lluoren
soturln tammlkulnen

tullkaste

rl
ldP

ALPO V. OKKONEN

SINÄ piiiviinii kun Sakse hvijkkiisi Prrolrurrr, srrn«ri srrkrti)l-
Iin isii l.ojalleen: 

"AsepalvclLrksesi koituk<xrn koko isiin-
nrrlamnrc l.rrrharksi. Tr.rle ten'eenii kotiin..l " Nuonrkrri-
sen liilrtlijssii ei rurhille runreillc sijaa jiiiinvt. 'Niikcnriin,
poikan i l " huoklrisi isri nr iltei kuul ur.r-r utt«rnrlsri.

51'ntvmiipiiiviiniiiin s1'1'skuun 2. piiivänii l9i9 poika il-
moittirLr tr.ri Vi ipLrri n Rv krrcnrissii H rr uhrurmiiessii. Jrrhl a-

lräiviiniiiin anr.reijrrn hrrnrrrat rllii asteli siis kiiyhiin isiin

lroikrr rrrmei.irrn rtrlliin...
Viikko vieriihti harjoitrrksissa. Asentor, leirorr ja kiviiii-

riotteitr iikseerattiin. Sitten jo rrlkoi reserviliiisiii ttrlla kr-
srrm-reille. Miesten keskr-rr.rdessrr odoteltiin, mitii tu.leman
pitii Joku mies suhkrrisi Imp51111 kr)rvairr-r:

- 
Sotrr ttrlee, r,,rikka PaLrsikivi .ja Tanner rivarkin neu-

votrelernrlssil Mr>skovrrssa.

74

Huuhanmäen ase-a :
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- 
K.rxkiril.r miehet seura-

Hs,.:skrrrr'.rt Yielä, ettei so-
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k.."rr eiviir johrlr-reet tulok-
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«risin kiir i. J.rti, rtc-.r ::.
seell

SOTÅ jLiiisrr-Ii:ur :., ,rsii resen'iläisiä alkoi keri\'tyii.
Karikkr he suLrrti.i!tr..l ki:ikr.tr-rsr kohti itärajirtr. Tykkien
krrukrrisrl ilmin.i.i k.:i:lui. j.r l.orur-rikoneiclen lennot oli-
vat jo vieisi.i rinr.:r:r.r1i.r i.i krrr,rernpanakin Stron-rer-r yllii.
Majoitusrvhnr.illekrn. j,rhon ImLrstt kur-rlui, tttli sirre n l.tro-
lestairn kiiskl I.rrtr.r.r krikki pakker-tkset ktrtttoon, ja päi-
viirr Itrint.iriss.i,r>.r'r, nt.rrssi irrn,rett.

Härkär'irr.rnr.rt kolisivat eteer.rpäin. Niiden piruey'dessä

istLrskeli toveriens,r rinullla L-r-rpstrkin. Ortto tttttnelurr



I

r'.r1lirsi r'äs1'r.reiden ;:oikien rnielissä... Yrirertiin r«>rkkua...
OIi oltu edelliset päivät ja yör vähällii levolla.

Hidas ja usein pysähtelevä jLrna teki vaivalloisesri rnar-
kaa koko 1,ön. Aan.ru1,ösrä se pysähtyi Leppäsyrjään, ja
pojat saivat käskyn kiirehtiä suksilleen. Hiihtäen he aloir-
tivat r.natkan kohti yksik<iirä. Kmmottavat rulenkajor ja
tuliaseicler-r, kuten raskaicler-r tykkier-r katkearnaton par.rhu

.lar,yyske todistivat rniehille rinrarnau läheis1,yden.
Sota oli pääss1,t valloilleen. Mirä nyt ruleman pitää, ar-

vtrilivat n.riehet. Kuinka n.reidät eri taisteluosastoil.rir.r jao-
teltanee, rniettivät nyr roden ereen joutuneet mieher.
In.rpsu katsoi asialliseksi esiträä itser.rsä vieressään hiitrtä-
välle toverilleen. Jänr.ritn,n),r rilanne pani hakerrraan to-
venrutt.r. Oitis L-r-rpsur-r puheeseen vastasi ptrhr.rteltu poi-
ka.

- 
Viä mir-rur perässäsi, minne ite jouvvurl

- 
Pittää yrittee, vaikka valta puurtuu... rr-rielt1,i puhee-

seeu Lnpsu. Matkar.r varrella portrkka ;rieneni ja vihdoin
vain pieni yksikkö oli perillä. Vastaarrotta,ja ilrr-roirri ole-
vansa kapteeni Tattari. Heti l.rän iuetteli nin-reltä, mihin
joukkr.reeseen kukin joutui. In.rpsusra ja här.ren toverisraan
tr.rntui n-rieluisalta, kun ktrulivat jouruvansa samaan yksik-
köön: vänrikki Kaurrismaan joukkueeseen...

H i il-rdettiin orr.r ille telro ille. JoLrkkr.reenjohttrj a, vänri kki
Kaunisrnaa rnäiiräsi räällä Intpsun ensirlrnäiseen ja hänen
toverinsa, sotarnies Heim>n toiseen r1'hmään. Sitten hän
kysyi heiltä, ovarko he käsitelleer muita aseita kLrin kivää-
reitä/

- 
Emrne ole, herra vänrikki! vasrasivat pojat. 

- 
Heis-

rä rtrlikin kiväärirniehiä.
Teltta piti purkaa ensirr.unäiseksi. Irr.rpsu tarrtui ensi

kertaa otrdon pulkan l.rihnaan, samoin Heino. Sarnassa al-
koi kuulua maasrosra kamalaa viholiisen hyökkäysvaunLr-

rykkien jyllitän ja n.riesten yrnpärillä alkoi räiskiä räjähre-
leviä luoteja. Maastcr kuirenkin suojeli heitä, vaikka jou-
rLrivatkin näin heti keskityksen kohreeksi...

- 
§s62 on torra, sanoi Impsu Heinolle.

-'Niir-r 
on, pojat, rnyönsi joukkueenjohra,ia.

- Jo tunnen r-nitätrörnyyteni, tunnusti Heino.

- 
Vielä eteenpäin... ja matalana, käski joukkueenjoh-

taja. Metsän suoiassa aseveikor vetivät telttansa rauhalli-
sempaan paikkaan mäen tönnän raakse. Siellä järjesrer-
tiin vartiointi.

- 
Impsu vartioon: määräsi Kaunismaa.

- 
Selvä on... jos vihollisia r.räki'r'kin, pakoon emme

lähde, tuumi poika.

- 
Ei, nuoret miehet: Mikäli on rarpeen, hällrtäkää

an-rpumallal neuvoi vielä joukkueenjohtaja. Impsu nosti
reltan ovil.rupun yiös ja kiirehri suksiileen. Hän tempaisi
kir'äärinsä männyn kupeelta ja hiihri suoraselkäisenä var-
riopaikalle. Siellä hän vapaurri vaftiosta Huotarin.

Hitaasti häneltä ku|-rivat ensimmäiser kaksi runtia...
Sirten Impsua kol.rti hiihri lumipukuinen mies ase kaina-
iossr. Lähesrytryään vartiopaikkaa Impsu kuuli tulijan
xriiriser'.rn:

- 
Tunnussanar 

- 
In-rpsr.r vaval-rti, eikä saanut tunnus-

s.rnrr heri kielelleer.r. Sarnassa tuntematon tulija kohotti
;seens.r 1a kuului laukar.rs. Impsu kaatui poteroonsa. Ti.rlija
hhesn'i .rskelen. Lunimontusta kuului.

- 
H.rrrkkal

K:rkkr rrpal.rrui viidessä sekunnissa. Heino l.ruokaisi.

- 
\-oi minua. mitä tein. Harakka on monrussa, raiska

linrun.r. jolle ei onneksi rullur n-ritään. Tdmdpå aseveljeyt-
rä. sanoi vaisusti Heino.

Impsu pompahri hämmäsryneenä, mutta iloisena yiös ja
virkkoi:

- 
§qvigaxn, ettei tästä puhr.rta muille! Hänen pahasti

erehq'n1,t toverinsa huojentui Lnpsr.rn saltat kuultuaan.
Sarnassa alkoi il'nassa ankara nikkelisade. In"rpsu hiil.rri

teltalle. Sisältä kuLrlui Kar-rr.risrnaan käsk1,:

- 
Aserniin: Kukkrrlalle! Ja nopeasri!

- 
Vihollisia or-r joka puolella, huusi Lnpslr teltan ovel-

ta jl juoksi takaisin suksiensa |-rokse. Siellä Heino jo prLr-
kurrelikir.r. Tulitukseer.r yhtyivät In.rpsu ja vielä apr.rtrn
rientänvt Hr,rotari. Toisia ei tullut, sillä vihollisen ankara
kiviiririttrli pirkotti l'reidät ilmeisesri veräi,ryrnään l.rieman
takrrisin. r'lrsinkin kun konetuliaseet tunnrivar jo yht1,vän
leikkiin. Tiistii ir.rr.rostuneena Lnpsu kiljaisi:

- 
N)', on harakka, varis, kuusikko närl.ri. Teltalle päin

ernrne eniiä pääse ja siellä päin on apu. Täl.rän r.ruo tappa-
vat...

- 
Tappakootl huusivat pojat. 

- 
Mutta elävär.rä emrne

antaudu... I

Lrpsu hlppäsi suksillensa, laski jyrkän mäen alas, viisi-

Haavoitt un utta hoivataan
taistel uhaudassa

kuusikymmentä metriä ja oii pakotettu maastoutumaan vi-
hollisen poiun eteen. Hänen toverinsa näkivät Lnpsun
kaatuvan, ja pitivär varmana, ertä hän kaatui... Nyt tulitus
vaimeni ja Ioppuikin ja päivan valju kajo toi esiin luke-
mattomia toppatakke.ia Heinon ja Huotarin näköpiiriin.
Vil-rolliset marssivat pistimillä r,arustettuine kiväärei-
neen... pysähtelivät ja ammLrskelivat ilman nådraä... ja
taas venättä porraten jatkoivar matkaansa. Pojat seurasi-
var mäen päältä rilannetta.

Hnomattuaan lumeen tuupertLlneen Impsr,rn meni yksi
vihollisista kohri poikaa. Impsu kuuli askeleet ja ajatteli
...nyt haudassa rauha, sen yllä risti ja... odotti hirveän jän-
niryksen vallassa ampumista tai pistimellä tökkäämistä,
tai muura rurkimista... odotusta, mutta näin ei tapahtunut-
kaan. Sen sijaan vihollinen tuntui tarttuvan jalkaan ja ir-

t
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nrirti kiir-rr-ri olcvrrn roisen suksen. Toir-rcr-r suksi j<l olikin
onncksi kilirrrressi.r irronnr.rr. Vaisrouraisesri poika ;ii1kisti
silkrin jalkrrrrns;r, ehkä surrresrir l)elosru, ehkä toivosr.r, errii
roclellrr Iutrlt.risiin ktrolleeksi Piiprl.olakki kopirutti suksirr
vesrrkk.rirr. eikii kosker.rut, ihnre ki'llii enem[-iiii kivriririin,
joke oli jäiinlt Inrl.sun alle, cnernlriiii kuin saur,oilrinkiran.
NIies tur-rru i |oisrLlviur...

Noin runnr rr Jt-,trr r.r i Inrpsr.r r.nlkrrirnt irlrrr Pai koi l lalr n, en-
nen kuin vihollisen liike poliruksinccn kaikkosi kuulr.r-
m;1srir. Nvr uskalsi hiin koirortrra piiiitiiiin. Hiin kuuli ro-
veriensa hoihkeisLrn !

molernnrin puolilr rieu vrrrtt;L istrrskelent.rss;r viltollisi:r:
''hyviii nairlrureita , jotkrr vrtin hLriskutrir'.rr hiinelie, r,iir-
toiller-r ltr<>kseen, hoihkier-r "svinskrii j,r "r,n'arirsi.L 

.

Mutta In-tpsu tcki rikiiiscsti k;iiinniiksen. kohorri r:rin
vilsenrmrut kiitensii viitrrksi kohri liinrr:i. err.i .r|1r ou sicl-
lii... Satrvrtjcn rurr,in hiin s:Li ()tcrnl.1 ntLlLlr.rnr.ut jr.r<tksrras-

kcleer-r, ennen kuirr nikkelisatlc pirkorrr lrrinet I'iirn i-
ntiiiin. Tulituksestrr innostuneeni.r Intpsu kilj.Lisi: "Viclii
cliiii Irrrrrrkka, r,rrris, kuusikko niirhil ' Vih.l«rin hiin Piiiisi
Heinon j:r Hrrotrrrin lrrokse. Anrnrrrskelrr .j.rrktLi nvr kiivae-
nrr r-nolenrnrin pu<llin.

;-\*
!'

t
%t §*-

Telttaelämää
siellä jossakin

- 
Hr lsr t n h jiksi 

- 
cnnqn ki:,ricr.n.rrr, tuunri Inrl)sLr:

- 
MinLrLrr.r ,rsLri. r.ilrrri Hcino j.L r rrrroili voihkier-r lnr1.-

sLrn luokscrn. Inrp-:i: r,i,::-,i t,)\'erins.r Itroksc. Hrrotrrri j;tt-
koi vksin tLrlrti:.r.,.

- 
Åptr.r...l i:Lli:li.r n\ t Hu()r.lrin raholta.

'l'.r,rk:e r ilk.ri:rLi.t.tn rt.iki Inri-511 I.ojrrrr io piteleviin rin-
r.r.urs.1. \:in.]e-rs.i.in t()i\'()rtor.n.ur ril:rnteen Inrlrsu krlrcrri
nrr i.rs pu, ric>r.:.in rt:lirukse ns.r j,r .iikoi lrr.rttalr hirin'oirrunci-
t.r tove rcit.t.r.n i.iirisriill,i oler';rrrrt telttrliur. Sti)kst essiirin
Iu, rtis,rterss.r osrLi s.u'r't;rssrr hiinecnkin 

- 
hiin rLmsi kllll-

tu

- 
Hci, Ir.r-rp511'

Se P111111611 uliellell iriisyl'tlen portilrrr m()nin verroin ko-
keueenrl.rrna. Hiin katseli Piilliin tirvoin ja ri)pehti; 1.r>lr-
tirir, P()lrtrir: Jalit olivet tunnottomilt 

- lrrrkkenen oli ne
Ivönr t.liipi.

- 
Alkiiii ttrlko riir-rr-re 

- 
lriihriikäri |()lun suunurrssrr.

hLrusi hiin rovereillecn. 
- 

TLrrkirrrrrn niiitii seurLrj:rl InrIsLr
mteli viirler.r nrctrin Piirissii olevalle vilrollisen l.olLrllc i:r
Iäksi juoksemil;1n sinne Iiiin. nr isrii n:1irl)rrrir olivrr tLrlleer.
Eclern iiiin sirrrr nrcrriii. reki lrolku kerrrreen .ja edcssii t>li
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::-.,,-sii vrhlliseviln ranteesslrur ,ii1 veri talrri heti lr1prrsen ja

:::l:.rn. ]mpsr.r kiirehti sitomaan teltalle ol-nan harrvansJ ,i1

I,il.rsi niir-r iriln kuir-r voi tr>vereittensa lu«rkse. Hän asetteli
suksensrr Heinon viereen ja sai voihkivan poian käänne-
nksi vrrtsalleen suksien päälle. Hän otti toisella käclel-

liiiin Heir-ura v1'ristii ja veti. Htnrrnasta purren iurtoi iu.r-

tett.lvrl itsekin kLropien hrntir koiran trrvoin. He käyttiviit
krriken tanr-ronsrr ja heikkeneviir vointirnsir... rnrrttrr vih-
cloir-r 1.liilsl1,1i1 teltan viileyteen tlmmikuisesta lraukkuvas-
trr prkkrrsesta. Sisälle oli ornin voirrin r1,öminy,r Huorari-
kin

Vuonrir.r Irnpsu karseli kohtrrlorovereitaan ja rapaili hei-
diir-r sitonr istiran, mLltta särky'r-reer-r kt'\'nirvrrrtensa vuoksi
se kiivi perir.r huonosti. Intpsrrn jllkater,iä alkoi er.rtisrii
cner.r-rn-riir-r palella... veri vuori llati, r.r-ruttl sitii rnukaa run-
tr.ri olo fetollisesti kepenevär.r. Epäiler.nättä rnyiis prilel i

Heinoa jir Htrotaria. Ten'ettii klirtäiin lteillrttelevir In'r1,str-
kin rrsctrui pirkiikseen ja siipirti siinä jalat l,lhiiiillii.

Teltta kyln.reni yhii... ei olltrt enriri pilkkeitri.
Irnpsu t-tousi jir huontrrsi kruninln l.iiiillii rnuutrunirr lrak-

kejrr, j«rissa oli hreleera srrikkaa. Ne olivirr jiiär.reet rtrli-
tLrksen l,lliiträessii, sarnoir-r krrnr inan vierelle kuivrrnruonrr-
rurnokset. Ei kysytq' nvr, kenen rrnnokseti' Impsu .jakeli
vrur«rin toiselle ja «riselle murujr annoksista.

L.r-t|ss1 111s11i sitten ul<ts. Kacsahrletturran 1'lils ri lrrrcsceu,
hiin niiki vihollisia .ju«tksevrrr.r polkua pirkin ja saurrrlla her-
kellii alkoi rairs anlmusren rärinä. Vihollisen 'r.rraa" kiiatoi
pojan har.rkeen ja siitii krrts«ti ihokarvrr karhorraen venä-
liiisten tuloa... vksi heistii rr.sreli suorrurn telrtarr kolrti.
Irt-rpsulle tulr,ahti utieleert viinteisrrt o||i1111111i,, eviis: Ei
vu.rgiksi, eil

- 
Etr antrurr'lu, nlrrtisi poika. Ja alkoi pyörtiiä sir.rertii-

viiii pys§korvirilnsil itseäiin kohri. Alla rlipuivar nuurer
rnänrr1't ja toisella käclelliiär-r här.r kaal:,rrisi poreroir s)'vem-
mriksi. Hetken hiin mietti: olen liian hyvii var.rgiksi...l
Hiin kiiiinq'i selälleen, koLrkisri 1,«rlvet ja aserri piiplrn pol-
vien r,iiliir-r. Sirrer-r l-rän tarkisri pirrrLl-llt:.1u. Lrrkko Paikoil-
leerr... j a silrr-rät ki ir.rr.ri j iivkisti sonnensir l i ipaisi mellc.

- Jumalirni, ole n'rinulle rrrrnollinen, rukoili hiin nrie-
lessiiiin. Ouckn suunnitelman roreuttar.ninen vei voinr.rr

lxri;rn kätlesr.i. r'r'luttrl \iirtteisert roirrr.rrr l,isrrr:r|r I.rrrisrrrru-
iran liipaisin liikrhti jrr... iskuri rap5i[11i... n,rks... murr.r
pltnrunil jiii suutariksil

Lnpsr.ttr siLniiluomet rurkenivlt hirl;rsri. Hiin rLrn.i ,,Lr-

rlon lrvvän«rlon lrrLrkirisevln mielen jiinnin ksen. Kiirsi-
nrvkset, kaikki pelot, kvLrii, ;.1Hi,1nen. h.1.r\'()irrLrnrisen
runteet kirikkosivtt r,ruden rnielen rilrlr.i. TLrier.usLiLrs rlut-
rtri rrttkcnev:rn ur-lteni.r...

Nvt hiir.r vmtrr hr.rornasi triljaisen r.r'npiirisrön. Viholliser
j.r omlt o.livat lrrkirnneet tulitr.rksen. Hän koki uu.'len sr'y'r-

:,iviin ajattrksen: 'Yririt rehclii pahaa... irsellesi...l/" ala-
iiil,risenrr hiin tutki asettaan ja ääneen, hr.rr.r.let värisren
.,,:'c'rsi. ...\,i1an rrnna Herra lnteeksi rnintrlle..." Hiin rLt-

.-tr): \.1st;1 l1\'t tunterniran il«ta. Or-r LlLrsi huornen eliintässii-
:r:. :--rrsvi mieleen.

Kr.::',.in jiivkistämin jiiser.rir.r In.r1.rsu noLrsi seisaalleen,
::-:-.::,r .rrk.rnrr vmpiirilleen ja paleltr.rnein jirkrin t.rrpoi
:;-::....;: Sirp.rletLrlen sälijträn.rän petäjän oksaan här.r kur-
-< ::: i:'.:.:.:iu j.r kr.rnrlrtr-ri sisäiin.

\-::ic:,,:Jen toverit n-rakasivat nvr sislillä teltassa. He
:'::.:..r;: :tr.:.in kttir111111 syr-rq'neitä reikiä. He oclottivat

,-: 
-=,.,,, 

r': 
t:..:::,.:],ktrtiltr,ttt' Mouta rrtutiir he k.ln.r isi.

I-:.::.r:-.: <-.rrcirkin ire kur.rlivat viinrikki Kartrnis-
::-..:.,:: ).:-::..\ -.:r :c,i..iie. IIies kun]lrtui katsomaln sisiär-r

1.1 :l.irlr j..n :,rl.,l i', S!i:

- 
TiirilLik<is r.re p<tj11, ktrinkas jaksetaan...i

- Jiivkiir olee polvet, r,astasi siihen Lnpsr.r. 
- 

Annoin
kLrvereille svritiiriiii ja ju«rtaval, hrrlv«ritrr.rneirir olemrne,
Irurt;1 \'ielii j.rkselen-ur-re...I

- 
Siliii laill.r ne miehet, ttrun.ri joukkueenjol.rtirja Kau-

nismrur. 
- 

Heino otctillur rrhkioon... jaksaakos Huotari
hiihtääl kvsvi Kaur-rismrrr edelleen.

- 
Kokeilen. \';lstlsi Hriotari.

- 
H1'r'iisti. Len'rertil s.rnoi Heino r.ielii rrhkiossa.

Taakse jäi nuorren. ensi rLrleensl jotrtuneitten sottrrei-
clen taistelutanner jr r.nltk.r kori;r kohri elkoi.

§r
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JÅLKAVÄKIRYKMINTTI I.r:n lll lrrrrrrljrxrr.rrur rcscr-
viliiinen Risto N{etsiilii. tiihiinasrisistu trLPIg111i51.1 rn.rini-
osti selvirtrtt t lrtilti.rll l)rltruuneukantlje nukkui le||<;i51,y
iurti.tiur teltessrt joskLrs illenstrrrss:L nrarrliskrrrrn alkrrPiiivinii
vuoltrta - l0 krruar,an varrellil Jrrrrstilrrsse. Vaikka hiinen

[)olver]sa olivirt lviinccr linkktrun hiihtiicssiiiin lcirilrrrik-
krt.rn, lriin «>sasi niihtlii niinkin k.rrrnisrrr unrri. cttii ()li k()
tona heiniissii krrrrniirt vrrin.tonsrr kanssrr cikii viilittiinvt
viihiiiikiiän siitii, mitii vnrpiirillii rirpiilrrui

IVetsiilii. kr,rten mrrutkin, oli rtxlella rrrsirrrrnur. Takan,r
olivat sellaiset retket krrrcn evcrsti V. F. Polrtilan johtrrnrrr
vlrstirisku rtknrenrreineen Strntnr:rjiin'cllc licmnrctrnnroi-
sessrr Iakkascssr. l-iilnii retki rnurrlosrtri uiin r1r()ncile
Ir-r Lrulleki n koh tel« rkk arrks i krrrnaatri trrlessa Niiv kk i.jii rr cl l.i
j:L vi imeisihrm'iissii v iivvn'stirrstclrrssir liellrLn koLrrissa r iiIr-
r)rililstossil. Siiiniiilrii Viipuriin. Mersiiliikin oli l.trntlrrrr.nrrr
vrlir.nirvarirnslr n'vsti n Io|1.111111.

Piiiviin t>llessa kieriihtiineenii iltapuolclle osrrstt> oli r.i-
svneenii jl niilissiiiin lriihtricn tilrponut liipi Trrntnri>Lr, rrt

h:.itrtr.usurrnn, jorrka iiiire-llii kul k i v i imeinen toi\,o, l rrr ttr.tr t

tuP1i11611 PiiiiPuolustus.linja. Miesten kltscllcssa siirtii ohL-

rrer)nen risrelii, he jouttrivrrt rrjirttelemiuur vhrii j.r n,i.r..
eliin-riin tiesrii jri sen krtkeamisesta. Vih«rlliskoneer oiir.r:
s))'tiilteer ltroteja r{)}r[r1rli111p;11111 raivairlta, cikii strksi n:r]-
liiän luistanur, jrr sluvat sen kuin vi1i11 nxrisivirt.

Mersiilii ei tlrkoin r.r-r.ristantrt, nritii oli [)uuhilillur ir:-
n'rtuiessiiiin roisten toveriensl klussl telttea viih.i1.111.s. -.

Pensrikk(x)n. Eikii siilrcn teltan pohjalle ehclittv r icl.i :.., -

cl;r montakrran havurr, kun hiin jo iski selkiireppuns.r r-,.,.,-

hln. painoi piiänsii sille ja nukxhri tuttr.r.rn tilli.1.1rr\.. --

det rinnen priiillä. Hiineltii oli näläntrrnnekin lr.ir::r:r'.:
§')'stin.

Ker.rtriikeittiön äiirellli oli trii'si riihinä priiillii, ntutr!-: .\.-
lan Mäkincn, hoikka kcittrijä, sarrnlrt henrerokk.r., k.:'.. -

nriiiir.r kiiclcnkiiiintecssii, r,aikke keitin sl'usi ilnr.n .i.r:.-::.,
huolimarra kuin kvliimei.lerin korsteeni. Monikrr;rn ci c:-:.-
nl't huorratrr liihellii olevaa jiiiivaippaan kiitk.r r'. n. -:..

Saimaan kart,*':.r:.r.

Silloin se rlkoi tuo vih«rllishiivittiijicn ilm.rk.rr......:
Kr.rkaar-r tuskin ehti htr«rr.nata, nrisräpiiin p;lr\ i Ilt.\i:., .:::-.-

l.iaisia ilnraantui relrta-rrltrecn Päälle. Århiikk.i.r::r :rc

kiiviviit telr«)ien kirt.tlr;rv1111, jotka likrrisinir ir.11rkc., \.*i:c:r
ol iv at ihlnteell isirr rnealej a ilrl.r rrsta krlts()en. r'.rrsr n.< : ;: i.. r't

niirii ei olru ehclittv viclii naanri«riclrr.

Oli si inii kerr,rksee n isokali i1:,eristen här' irtii j ie n ik- 1'.i i:-
ketta, r';rlojuovier.r viIiniiii ja kamiinoirlen helinl.r

Ivlielristii relrt.r-,tlrreclt:r .urip1151 rnrp.irisri,iln ., :...i:i
suojaa krrka mistiikin. Jo rekivät ;rimliriset kolrr,,,rcn. r:r.i-
nrrttiin. Juostiin kuin olisi olltrt kusiirisirr f.iiksli>:.r.

Hijvrviir,är.r ker.rrtiikeitt itjn vmpärille tul i n i i n r k.i.i n r.i rs-

kettii. Mustar pirll()lalset uskaltrutuivrrr nrelko .rl.L:. Jo:-
tair.r liil'rertyviltä tulcva rneikiiliiisen kaksoiskonek ir .iririn
tulittrs ei tlllltunilt [rirher-un-titt Iiiiiritseviirr nii.'lcn r.iiskr -

rYsrii.
Keirtiijii Miikisen oli krpulta pakko ryiirniii keirtiiin elle

viilrrr'äksecn vmpiirillii rirpisevilta Iuodeilta. Jos hiin vritri
ki.rtsoil rurvilPrrikmtran nriltä krntilru tahansrr. hrin niiki il-
n-r an hiin'riirtvcssii hiiv i ttii.jiin ;Lseen sLrulieki n leinr u nn.rn j rr

t()1\ ()r s\.liinrcssiiir-r hrrrtarrsri, ettii keirtiii jiiisi eheiiksi. Oli-
silatprr |ojat ehtincct lairtee k«rnepYssl'nsii kanrtor.t ne-
niiiin. hiin aj.rtteli, sc olisi nvt cetvirrttirr , lnr.rttrr krrn ei,
niin ei. J'uskrnhiki nousi prrlili6esr;r huolimritt:r piltt.r.rrr
ja liän pcikLisi nrilkrin kettilasta alkaisi vur>tll kuunrar
kcirro.r Ir.incrr rrisk.r.tns.r.

Kur-t IrrLrkc jl nrrxrttorien jrske hellitti, Miikincn kiirnpi
Iroiram:.ran kcirriijr;i. Hiirirtiijistii kuului vielii [)irul)irirvir
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:-,, \r.rorien lentojyrinä. Hän pyyhkäsi enirnrnät ltunet li-
x::nruneelta ltunipuvr.rltaan ja lisäsi pölkkyä pesään kiro-
ren .irrärikkäästi:

- 
Erre te psrllkslesn ilmapaskat pysty rnirlun ruoka-

kr,rnraani nälkään tapparnaan! Pyörivär siir.rä krrin f.ierLr
kir:ltrssal

Koko ilnrakarusellin tuottamat vaurior, lukuunottar-nat-
ta ntiesten repuissa olevissa vamsreissa ja teltoissa sekä
kamiinoissa olevia reikiä, jäivät melko olernartorniksi.

Monet rniehistä olivat ateriaa odotellessaan menneet lä-
l-rellä olevaar.r Ver.rtelän lortakanttiir.riir.r virkistäyryrrään
kahvitilkalla ja loput olivar l'rajaarltuneer taitavasri rnaas-
toon.

Tärnän hävitykser.r keskellä oli töpinän rnies Mersälä
nukkunut koko hävittäjien paukumelujen ajan. Herätes-
säär'r l.rän ihn.retteli toisten kiihkeätä puherra ja vanrstei-
den inventointia. Oli här.rkin unissaan kuullut konepys-
syr.r ääntä, mutta sitä oli kuuh-rnut harva se yö, eikä hän
siitä ollut piitannut. Naarn'rr-rittakir.r här.r oli, vaikka venä-
läisten ar.npuma luoti oli vieraillLrr hänenkin repussaan,
eikä se ollr.rt kaukanakaan ollessaan pään alla.

Kun ei n-ritään pal-rernpaa sarrunlrr, rauha palautr.ri leiri-
alueelle. Ktrr.r lisäksi kohra saatiin kuurna ateria, miehet
vetäänryivät nukkrulaan lämpiär'iin telttoihir.r. Tosin oli
rnonelta jään1't svönri kesken, ja he olivar nukahtaneer
keittoastia jalkojen r'älissä. Heillä piri olh lLn,essa lepo-
vuoro, joka tulikin silloin. kun oli eniten levon rerpeessi.r.

Ensirnrnäiser päivät rniehet kuunreliver l.ranaksti r;ris-

Saimaan kanava
Talvisodan aikana

ieiun ääniä pääpuolustr.rslinjalta. Ylimäessään sen asernar
he nlkir'ät ornin silmin, ertei se niin kaksinen ollut. Ase-
::-,ren j.r korsujen kattaminen näytti olevan vasra räräh-
:i ksili vein.rentavalia vitsakirnppuasteella, ainakin Tam-
:.r:uon h.urrltsmaan luona. Saivar siinä pojar huiskia
:irirl r'ök:uder oikein olkansa takaa, jotra asemar kestäisi-
vi: :,,.xisrön n.rövkvn'ksen.

-\in.: oii s€ \'ir.ra olemassa, emä linja perräisi ,ioltakin
kor;in. t.r s.:;rrisiin raas rarpoa vasraiskuissa, jotka olivar
lr::ovir:-ieisif m.lncijvereiä upomavassa nietoksessa ja pu-
reri.ssi. pikk:-'ess.r. Eikä ollut edes merkkiäkään siitä, et-
tä ker'äneivi rnr.risi pian periksi ja ilnar lärr.rpenisivär
edes sieJerrlviksr.

Kaiker.r lisäksi aser.r-rissa oli edessä sillä kohttrn osasto,
joka oli ruoru Lähteen mr-lrtr-unan jälkeer-r t<>isaalta, ja se

oli siinä r'ail-reessl vielii ttrnten-raton suuruLls.
Koitti seura,rvi] lluomen. tavanontainen huurceiuen

pakkasaarrru, )olloin ptrut j" pe,'tt""t olivat valkoisessa par-
rassaan. Kompp;r1i111 nukkuivat reltoissaan tavallisra pi-
ten.rpäärr, koska r-rvt oli lepo ja sillä hi'vä. Oli ilmeistä, jos

toveri venäläir.ren [räiritsisi jatkuvasti ilnrasta käsin, ko-
mentopuolelta tulisi enner-r pitkää käsky iln-ratorjunnrn
aserramisesta. Toisraiseksi nrlilmioillti olisi rnielll,ttävir-r
torjr.rntatapra, eikä tan'itsisi ;15€rtli;r vxrriointi;r, kur.r lelro-
kin oli poikaa.

Eräässä teltassa Auno Peltosrrlo, iloiner-r, ornatoirnisuut-
ta uhoava nuori alitrpseeri, rnakasi vah'eilla. Häntä har-
n.ritti eilir.rer.r trävittäjien aiheurtanra miesten leirålueelta
r.iirkirrinen. i:r siinä joukossa hän oli itsekin joutunut
Iar.rkkaamaan sen kun käpälistä pääsi. 

- 
Ei per... Auno

ajatteli, piloottivenäläinen ei tänäärr hänrä k1'örää ympäri

l)uutil. vaan hän panee Iranttiirt.
Hän l'rerätti syöttäjä Ruokosen, konepyssyä kevy'esti kä-

sittelevän karhunotreisen miestyypin ja kertoi täile ai-
keistaan. Ruokosella ei tLurtunut olevar-r r-nitäär-r sitä vas-
taan, että maksettaisiin eiliset saarniset takaisin.

Peltosalolla oli houkuttirnena toinenkin tekijä, joka
rniellytti, murta hän piti sen visusti salassa toisilta. Vain
itselleen hän tunnusti, että olisi vietävän lystikästä käväis-
tä kotona.

Keittäjä Mäkinen ihn.retteli kahden sotapojan varhaisra
teerrarn i ai sta j ir kr,r ultuaan l.re idän rneiningeistäär.r, l'rän käs-

ki hlvillään:

- 
Ånrf,kxe lr.rotien hujeltaal

K;rhreen pekkaan miehet raahasivat konekiväärin so;ri-
r',r.rn rukioon. josra oli esteetön tulirusmal-rdollisuus ylös-
päin jok,r sLrLrntaan. Jotkut aan.rusaikkaa keitriöltä nouta-
vrt r.nieirer krrsoivat r'äheksi'r'ästi poikien it.touhuja ja
puheliver:

- 
LLrlllerteko te solttu venäläisen konetta niin vaau

alas kor-rkkaavanne, kol.rra se tulee ja ampuu ittenne, ja sit-
ren raas juosraan, kuten eilen, oikeen penteleesti!

Auno Peltosalo sen kun nauroi. Ei siinä hypiay pitkään
pakkaspolskaa, kun taivaalta jo erottui l.rävittäjien toisin
ajoin kovenev aa ja valilld vairneaksi katoavaa taajaa rnoot-
torin j1'skettä.

Enin osa rniehistä nukkr.ri vielä, toiset nauttivat teltois-
saan äänertöminä teeaarniaistaan, voileipää ja viipaleen

.juustoa. Viimeiset päivät olivat verottaneet heitä, ja rnieli-
ala oli vieiä joter.rsakin kuopassa. Jotkut olivat nousseet
lyhdyn valossa kirjoittarnaan kirjettä lähirr-uläileen, sillä
siitä oli pitkä aika, kun siil.ren oli oilut tiiaisuus. Viirnei-
sirnrnät viestit oli lähetetry suullisesti haavoittuneiden
mukana, että elossa ollaan.

Kenrtäkeitriö oli eilisessäkin luotisateessa jäänyt eheäk-
si. Keittäjä Mäkinen oli asettanut sen puiden väliin, ettei
siihen noin vain osur-tut. Se oli saanut moniaita kolhuja,
rnlrtta sen sisus oli eheä. Mtrr.rten Mäkisellä oli aina ladat-
nr ase kätensä ulottuvilla. Hän oli arnplra Projauttartuc
lenrokorreita, r.r-rilloin silmille tuppautuivat, niinkuin hä-
nellä oli rapana sanoa. Kerran hän oii viivyrystaistelun
aikana ajanut venäläisten puolelle, mutta kun vanjaa rtr-
pesi lappaanraan keitolle, l.re olivat ajomiel-ren kanssa aja-
neet keirtiönsä pois paikalta pirunmoista kaloppia.

Peltosalo oli niin paljon selvillä ilmatorjunnasta, ettei
käsipvssyllä kannattanut nrutata korkealla lentäviä laitok-
sia, mutta alassy,öksyviä hävittäjiä kyllä. Tarnmisuolta ia
Kärstilästä päin kur.rluivat jo voin-rakkaat kranaattien rä-
jähtelyt. Etäällä olevan tykistön lähtölaukaukset kantatt-
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tuivrrr virirneina, kuir.r olisi olutpulloja aukaistu. Vih«rllis-
här'iträjien r.n«rottorir.l jyske voirnistui.

Jorkut poistuivat teltoistrr viclii hvviin siiär'r likanrr. toi-
set olivat ajrrneet partiursir ja kiivivät lottirkanrtiinissrr
kaln,illa sekii nähdiiksccn rnir.rkälainer.r olisi nainen lähi-
kuvrusir.

Lent«rkonettir ei vielii niikl'nvt, r'nuttrr iiiirlcstii piiiitellen
se ei ollut klukurir.

- Jos sc r>n vaikka orna tiechrstelr.rkone/ Sen on tlrprulr
hip«ra puiclen lan,o.jir, Rr.rokonen sanoi ja hrrukotteli. Sa-

n.rassa hiivittiijii pujahti metsiin 1'lle. Se oi tiil'snttrsr.r jrr

Aur-ro virnisti:

- Ja or-nat hakaristit ()\,irr vcr:ilteer viLstrr|uol611 5111yj11-

viirir-r kor-reeseen, r-niräs lrveletl
Mig-kone katosi niikt'r,ist1i n-tctsän txirkse, ser) nl(x)tt()-

rin vouh<ltus sen sijalr-r kieli, ettei se nrennvt f.,rrsl..iirr.
va,ttt eretr i sivrtstttU)t:r,tt).

Peltosalo tur-rsi viiriseviir-rsii. Här-ressii ol i jr>nkinn:, ir.t..
rxiottavan jiinniq'stri, joskir-r viluntLrnteell.r oli nrr,i: :i .,::-

sa. Jos eilinert raakrr leikki uLr.listLrisi. Åun, r .r j.rttcr i. :r.ur

surar.rttelisi matalalla lentäviin koneisiin. H.ir rril t.i.r.i,,i r: r

siinä tapauksessa niikyvrssii nrliis ohj.:..ii.r. ::rir-rk.i;,,tst,r.r
tunruisi rrnpu.r sitäi No. sert ir,in n.ikr.r k, ,trri. cilci korte
eksyisi muille maisenrille.

Krme kutrlui liihesrlviin j.i hcr.1,in viiiileen nivrti str-

keutuvan tlistellr. rrinlkin h,in reriisrsi ku;.x1i11,, sen sii-
piin. Ettrkiiteen ei voir.tut rier.il. kuink.r siinii kär'isi, kos-
ka pier.rikrrlilrerinen.ue ei ,rllLrt rriirii k.iikkein tehok-
krrin'rpie ilnrarorjtrnt.r-.ueit.r. Pelrosllostir tärnä oli koe-
arnrnuntar ja mviihernnrin roisir'.rr joukktreen r-reljii kone.
kiviiäriii rnennii ir.;rsernirn. rnik,ili se olisi tarpeen.

Salnassrr hiivirtiijii strj,rirri metsiin vlle. Se rtrli ktrin virn-
hasta tortrrnruksesr.r hei.liin relttakvläänsii kohti. Sen

iikill inen ilnr aantr,un i nen mvk isri i t.poj rrt.

Kesti katoavan tuokiot't eutren kuitt Pclr<tsitlo ehri toirt-
tua Migin iikkinäisesrii ilnrp;1isr.rsr;1 niikiisiille. Sitten hiin
suuntasi koneensa piipLrn sitii kohri. Niivrti liikkeissiirirr
olevan hemntetin noper, sitii olisi r';rikerr lritiiii riihtiiirnis-
s1i.

Hänerl klitensä vapisivrrr, j:r hlin ptrristi irseelt kahvaa,
niir.r ettii r)'styset valkenivat. Vaikka oli viclii usvaista, leu-
tokone niiky i tair''rst'r vruteu selvänä, peloittaver-r strtlrctlrr
nraalinl. Se svöksvi kuir-r l'ralrkka saalistaessiriru, ktttthirtl se

ei vaan sekoittaisi h'rinen nuotteiiran/

Ja tosialn 
- 

viholliskone oli aikeissa ttusia telttoieu
tulirr-rksen. Se painoi Irokau itlas ia silbinkos sitä tuotiin.

Oitis se pujatrti Peltosalon rrseen tiihräi'ksen alle. Epä-
t«rivor.r vin.rr.r'ralla hiin nosti perää ja sai kun saikin jiilleen
koneen näk1'viin.

Sar.nassir hävittäjii irvmi tulen. Peltosalo näki sen nokalla
n'kvttär'iin lrunaisen ttrlipisteen. Hän tiihriisi tutnrnrta, il-
rnasra liukuvla nriihkälettä, lru.i hiunpairnsa yhreen ja

larnoi Iiipaisintir.
Hän trrjtrsi kouel',r'ss|u riiinekkään vasaroiunitr, rtrnsi

aseen tr.rhkltiheiit ri)vrii.ist't kiisivarsissaan .ja I'ritti pitää
rähtäin.rissiiän svöksv'r'ää hävittäjää. Tehtiivii ei ollut niin-
kään l.relppo. sillii hiivittrijä oli rr<4>ea.

Rr.rokr>nen nlki s.rl;rrnanpätkien välähtelyn här'ittäjän
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iunl)uessr ja erotti vliis.rl.rrsin vil.ilrtelcv irr valojuovirr. li-
siiksi hiin er<;rti kiPunointi.r lentokt)ucen ()sist:.1, lr.urtien
()suesslt lDra.liin. Hiir-r tunsi ilkcir.i koLrr;Lisujir \':1ts;rnl)oll-

,jrrss,i,rn ja keskitn i kokon.r.rn reirr.ir iinsii.
Arrnosta ttrntrri llr«rtituiskeen j.r onr.rn .rsccn iyskvryksen

kcskcllii, kuin lihamyllr «rlisi l.ihrt-nr t Iriincn vatsaans;r
j:rrrh:unrurn, sitii polrti jrr korrrisri j.r Ir.in oli lrrrirnrrukscr-t

Prrrrarilla.
Hiin ci krrullur rrtpinru vmpärillii:in. kun lu,r.lir piiskrr-

sivat jäiitvnvttii nrrrrrre, nruttir hiin tunsi nli(len rLihetrrta-
nt;ut iLttrrvirrrtn j:r t:rjtrsi. ctrii nvt oli torlcllrL kvslnrrs elii-
rniistä ja kuolenr,rstrr.

Kenttäkeittiö rintamal la

{r{

*,§L

1 rå .t,
,tf t :\

1
!

;
I

:{

s
{,},

'. *'
,' \L

l,;
i,

lrrl
al ,

§t

!ffi
;ll "

ill.

. ,1,i
I

!*' I

l+i§

+

81



Vastapeluri ei ollut rr-rikään jänishousu. Se sieti valojuo-
vien vilkettä ja lvijyn rapinaa koneessaan il'uneellisesti ja
jatkoi syöks1'ä. Sen irmpumat sarjat olivat vaarallisen tar-
kat.

Peltosalon konekiväiiri oli ampurnakulnan viirneisellä
rajalla. Hän näki pur.raisia ja kirkkaita välähclyksiä ja pai-
mri kouristuksenorraisesri liipasinra. Hän painoi sitä epä-
roivon virnr-r-ralla, kturnes kor-re katosi r-räkyvistä.

Vaistomaisesti l.rän irrotri peukalot sormilevyiltä ja arn-
n-runta lakkasi. Hävittäjän ase oli laannut takornasta,
nrurta lentokohina kuului.

Hän seurasi katseellaan hävittä.iäkoneen jatkuvaa syiik-
sy,ä maata kohti ja yritti suunnata aseen uudelleer.r ko-
neen perään. Hän havaitsi sen tohinan keskellä, ettei ko-
ne ampunr.lt telttoja, vaikka se oli n-ritä parhaassa asemas-
sa niil.rin nähden.

Sitten kor.reen siivet alkoivat viiltää matalien puider.r
latvoja.

Peltosalo tunsi vapisevansa. Jauhava polte vatsassa oli
hellittänyt. Hän ei ollut vielä läheskään selvillä, mitä oli
koneelle rrpirl)runut ja vaL-r-ristui lu.lteen kohtaarniseen hä-

vittäjän kanssa, kun kuuli puiden katkearnisesta aiheutu-
van räiskeen, joka päättyi lopullisesti kovaan rysähdyk-
seen. Ympärillä vallitsi hiljaisuus, rnr.ttta korvissa soi vie-
rävästi.

Ylläryksekseen it.miehet, kuin muutkin sinnikästä kak-
sinkarnppailua seuranneet, näkivät venäläisen här'ittäjä-
koneen pusikossa, nokka hangen läpi syöksyneenä r'tlaan

kamarassa.

Peltosalo oli toveriensakin mielestä tehnl't loistosuori-
nrksen, eikä Ruokostakaan jätetry varjoon. Ulkonaisesti
miesren päältä näki ttrskin mitään, rnikä olisi kertonut, er-

tä he olisivac kdyneet lyhyen, rnutta kovan ottelun. Heis-
tä irsestään kyllä tuntui, kuin äsken olisivat olleer irti
kaikki hornan paholaiset. Peltosalo kertoi tapauksesta:

- 
Kun luodit vonkuivat yrnpärilläni, vihollisase sah-

moi vastassani ja on-ra konerautani takoi korvia huunt:..l-
vana. Olin yhteen aikaan jo ly'sähtämäisilläni ma.lh.rn j.r

kädet olivat irtoamassa kal.rvoista. kun sattunaita vilkrisin
syöttäjääni ja näin tämän päärtär'in ilnein keskirn'neen
rehtäväänsä. Sinä herkenä itsekin terisn'in. keskin in ie
luulen, että sillä hetkellä arnpumani luodit pu.lotrrvrr r i-
hollishävittäjän.

- 
Olivatpa hurjia poikial rmpärilrä kei.rhreli ampu-

jien korviin huutoja. Koko rinne raikui miesren iloisesta
rnekastuksesta.

Kun Peltosalo ja Ruokonen toisten mukena menivät
hylyn luo, he näkivät pilootin lentäneen muutaman met-
rin päähän koneesta ja hänen päässään oli luodinreikä.
Lentäjä näytti sotilasarvoltaan olevan kapteeni.

Allekirjoittanut kuului sarlaan pataljoonaan kuin Pel-

tosalo ja olin miltei heti koneen pudottua paikalla. Mie-
leeni on jäänyt puun oksalle riippumaan jään1'r karvai-
nen möykky, oliko se huopikas tai käsine, en jaksa rnuis-
taa. Yhteisesti totesimme, että jälleen oli yksi kone ja pi-
lootti pois vihollisleiristä.

Kun molemmat olisivat l.ralunneet kotilornan, joka oli
luvattu lentokoneen alasampun'risesta, ratkaisi pataljoonan
komentaja rnajuri M. Kuiri, suoraviivair.ren jääkäriupsee-
ri, mutkartomasti tapauksen. Ampuja sai 7 vuorokauden
loman ja apulainen rnaahantipahtaneen lentokapteenin
tähtipistoolin. Se oli erikoinen kapine kupeella, sitä kat-
sottiin.

Auno Peltosalo kelpuutettiin kotilomalleen heti eikä
viidestoista päir'ä. Hänen viimeöinen salainen toiveensa
täytryi melko mukavasti.

rI

EPA.

01rlilsTU1rUT
Ptltl{AUS

TÅLVI oir ri:ioss.l i9+1. kun ver.räläiset olivat vetäyryneet
p'ois K.rrj:,:r'l x.:.nn.ik:eltl. ntttrra Koiviston saaret olivat
vielä jonkin :rk.r: heicin h.rllr,tss;ran. Tällöin yksikköm-
me. Eriilinen konekrr'.i.iripet.rljoone. oli muuramia viik-
koja r.rnnrkkor-.:.r::,rs:i:ksess.t niiitä sa;1ria vastapäätä.
Rvhm.imme konekir.liripesäke silairsi Koiviston luoteis-
puoieU-r Hlrkj.ln ktllssl runtlviivrn sutrnn,rssa kulke-
r'.in Ll iiiie:l \'f, rress:

Kfvi si:ren niin. erri neapurimaan poiar kvlläsq'ivät
olesiei:'l-:nsr :nr'ös k.runiissa saaristomaisemissa ja ottivat
kurssin eielffn. Timä tien'sti lamaannutti meikäläisten
r'.:.rriomresten innostusta r1'ötään kohtaan, ioskin sitä ei
s.itrnur s.ilTrl.ssa tuokiossa lopettaakaan.

Ki:inlie iienevät olleet niinä päivinä ryhmästämme
mieher niin vähissä, ettei paikalla ollut kuin kolme sotr.r-

ri.r. joren varriohomma kävi täydestä ryöstä. No, anna-
h.rn olia, eräänä kylmänä lokakuisena iltana me. joista

ruskin kukaan he&eäkään oli armeijan hommissa pinnari-
na esiinq'nyt, jouduimme siinä määrin sielunvihollisen
kuiskumeluille alttiiksi, että yksimielisin päätöksin tuuma-
simme viettää yhden ruhtinaallisen yön eikä mentäisi
vaftioon ollenkaan. Kun Venäiän pojatkin häipf ivät Raja-
joen taakse, niin mitäpäs me kolmeen pekkaan itseämme
rdäkkddmåän rurhan takia. Eikä täällä ole herrojakaan tar-
kasruksilla näkynyt keftaakaan. Seisköön konepl'ssy yksi-
nään siellä pesäkkeessä. Kukapa tuota rilutrista möykkyä
kehtaa varastaakaan, onhan niitä aseira k.rlisemassa ioka
puolla jo muutenkin.

Niin aloitettiin makea lonkanvero uudessa pikkukor-
sussa, mikä oli satakunta metriä pesäkkeemme takana

oievassa metsikössä. Aiemmin. kun mr'ös oli miehistä
puutema, ryhmämme mukana majaileva joukkueen johta-
jamme, Paavolan Olavi, varatuomari ie pesäpallokuului-
suns siviilissä, tarjoutui ain.r lähtemään varrioon' Nyt
kun ei hänkään ollut enää porukassarnme "apumiehenä",

me kolme soturia aloimme kaikesse rauhassa viettää rau-

hanomaista, joskin sotaväen rikoslain vastaista rinnak-
kaiseloa korsun lavereitren kanss't.

Olimme tekevinämme niin iärkevän päätöksen, etrei
omatuntolYlmekaan t'htän moitiskellut, vaikka rakas ko-

nekivääri joutuisikirr viettämään . pitkän syksyisen yön
ypöyksin.

K;rikkr olisikin srtiunut erirtäin siististi, ellei komppa-
nian päällikkömme Haafan Väinö olisi iuuri samoilla
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kelkrrr luken-rilla .jouttrnut aiven päinvasrlisen rniclenrilan
valtaln. Hän tunsi sr.lorasrrlrln sisäisrii |rrkkol pitää er-rtistä
prlrernpiril huoitr krl-rkostiran ja alaistensa roirninnastl. Sik-
si här-ren ei mur.r illlttlurur, kuin lähteä tarkastuskierrok-
selle. Kon-rppaniar-r viiäpeli Päivältor-rgan Lauri v.Lin mu-
kaan ja hevouen reellä kyyriin, koska n.rarka «rli pitkä.
Krrskipukille koh.r.rar.rneksr irsertui lähetriali Lrpseeri Harj Lrn
Eino. Kaikki sulLrikir.r alkun.ratkasta hien<>sti eikii rnoit-
reen sijaa lr\,rynyt. Varriomiehet «rlivar paikoillarrn, ja
rnuutenkin oli lLrpsrrkka ajella rekipelillä ensiltrrnille jo
r-räin lokrrkur.rssa.

Hevonen plsiihtvi sitter.r r.r'reicliin kiv;iiirimme kohdalla.
jossa kor.rekiväärin piipPtr vain yksikseen sojorri Piisrrarre
k«rhti.

No 
- 

missäs vrrrrion-ries. eikiis, voi saakuri 
- 

eihär')
täällii ole ketäänl Johar.r r.rvt on p6r111111;111 per 

- -l 
Kel-

po ka1-:,teenilnrne rnenerri rrielenrauhensl kertrrheirollrr

- 
eikii syy,ttii.

Or.rneksi l«11'wi pesiikkeeltä krisikrrinaatteja 
- 

kr il.i
niille lLrrjirksille pian niiytetiiänl

Nyt alkoi parivaljakon rivirkanl:rtxrle.inen erensn)irrcn
k<trsuatnme kohti. Käs ikrlnarrtei llir varltstetur, k,,ur1.p,rn i -

irr.r vääpeli eclellä ja kolnp,panirrn pätillikkö riiviiss.i rLrnr.:-
massa perässä. Päivähongalle olikin lrolkLr r ien rLrrr'.r. ,r1r-

l-ran hiin olltrr iruolijoukkueemrne johrej.rn.r viin-rc r':rk-
koihin asti, ollen korsr.ramn-re reken-riissäkir-r.

Me pojar ernrne tässä viriheessrr ricnnc-er k.rr.ri.isr.r m.i.r-
ilman rnenostrr rahtuakarrr-r. Uni oli niin hi'r.i,i l.i,iketrii.
ertei 1.;115'111111rrstrr väl i,i.

Tiillii kertaa se lonkrrnletr> lo;,pLri krlliikin melko äkki-
nrkiivksellii. Ohuelti kr.rn oli m.r.rr,r m.rj,rnme k;rrolla,
niin krLtrlui serrrnonen jvsä1's. Ei rnitenkiiiin ru.rk.rr;r räjiih-
.ir s. rnurta kuiter-rkin sen verrrur kovrr f.aukrus. errii nre

'....:i :ikeäär-r ur-reen piiiisseer urhot siintäsimrne silnänrä-
:... <:css.i .rles lavirsalta. Unenpökkerössii oleviltir n-riehil-
:" , -: k..in rolkkLr pr.rissa, emrnekä l,mmiirräneet mitä «rli
:..;..:'. :.. r: i.t. H.rl.trilin-rme pirneässä overr au ki. Sairrulltrre
r-.:r, ,::^-::--q ..lk,,iltn;ralt. ktrului siellä unisiin kalloihin-u-r-re
r'.trrt x..;:..::r H.r.tj,rn harvinirisen lahjakas raivo:unincn.

Tii.rnn.::., , r.isi oilLrt sclr'äjärkisen sivullisen har.rska
seLir.rr.i. ]Iciif, ,,:i.tnos.risi.r rr.rskin voi sillä herkellä ketään
selr'äj ärkisex: i n ur: r :r.i.i. P.iiil li kkiimme oli nim itriii n rosis-
saan tuohtunur. \-.i.i;.c,iiliintrne ri1r1s, joka roimi vxrsin.ri-
senir pomln i nhe irr.i;.i n.i. i ienee oll trr n;r.rlnlssilillt p itelentis-

Koiviston
sal men
rantaa
maanteineen
Härkölän
ky län
kaa kko is-
puolelta

tii. Je nte ^,,1---... - 
kr r hrjrin-rn-re krrin lvutror.r-ret vririkscrr

poj.rr kor..ri: \ )\.:r )\ \'eirrrlkscssii. Kaiken lisiiksi elkoi pikkLr-
hiljrr.r sisik..:r:.,:r',:resilr huon-irrurelle vakavasri rikoksen
tielle liris:::::::cs:... r.ih.in siirii mihinkään päässyr. Tosin
t-ritintnrc- lr::.i t,,t.ikrn puoiustuksekserlme 

- 
errii, kull

oli niur r,,::,r:: ::rlcirr.i. eiki s;raressrrklurn 
- - 

rlrurri.r se
oli s.ult",. xr-.i:: .,i.rskerr vikrnii.

Sit.i. :: :i., ,.: >c :.r1.ihJls. srrii ei rneillii pokrisilla «rllut
:tik.L.i n.s::.ir-..:.. :r,,.i r.trtirxrr.t k.Ur16s111 rnei.liir ajoi jokl
irkrn. r.,: .;:r. :i:.r .1.i:Iutrn.rsti sicllii r'rn r'ritrt.r,rr j0ka ntics!

]l .I]t. :-.i c::]::t ,)1c|n.t.Lr.t. Krtrkcirtrlltrr k]'mlnelten trut-
nin jr:lr.. i

K,'k ,i .:: :-.-.lnilreltu rtukkuntinelt lluLltrrri l,lliittiicn
ktrkL, -,, :: .. -..r ::-.rsc-ksi. \/iin-reistenkin Lrnenrippeitten krr-
J()rr..., sr.::-.r]:..1::n:e .rioimrre niihclii rapaLrsren ku.lussrr
niiir ;-..- ,;: i:..::rorrsrisi.r piirtei«i, etrii melkein pakkrrsi
i'.i ::-., r.'. i:.r:::.i,in.

T..:rli-r. pi,rin kuluttrrrr kuului kar.ioitten kopserrir
s.,..'.''a,...rn suunn;lsr;1. Seunre plrlesi slrmirlr tietii takaisin.
\':::r:::ne t.irjesrLiii keh<>nlrle .jrr olemuksemmc t.lcn riirkc-
.ir:r.ixirisiksi.

H.inrmiisn ksenrme oli suLrri, sillii llvr reessii isruikin sa-
::-,., lLrl.s.rkkrr Hrrirjan pitfpir, jollaisenrr ltänet olinrmc rot-
ilineer näkerniiiin. Hän, .jopa ohirneunessiiiin lie'r,ensi an-
k.lr.lt;1 tilomioti.rmlnc sLrrrnnilleen puolelIl.

Se riijiihclys, ntikii teki lopun h1.vir.r ;rlkrrneesr;r nrrkku-
miltouhustrlmme, se selkisi l<4rullisesti meillc r,.tst.r myii-
hernrnin, kun Piiiv2ihongrn Latrri sirrrpui hvmr huulin
ihailer-nrrrrr-r kiittensii tiiirii. Hrin oli ollLrr rriirk.rss.i. n()in
niinkuin sivusta-rrljrrranrrinrl, reltnyr tviirä kiiskertvii j:r

pririskannur kranarrin karolle. Ei viirsinvr rrivan ovclle
t.trskrl\'ff.l:l l

- 
Vrrikkakin niimii prkkrrkornmelluscr. j«rita jokaisen

rintamuliehen kohclalle on srrrlurLrr monenmoisi.r, o\'.lr
irse asiassa hyvir-rkirt viihiipritöisiä je ttrskin kerrr»nisen ,Lr-
voisia, kuten riin.räkir.r. nirllii on ktrrtenkin rnonasri liilki-
käteer-r hyvin pirisriir'ä r',rikutus. O.lkoot ne sitten hrrLrsko-
jrr tli viihemn-riir-r h.rr-rskojrr. Virrsinkir-r etrrlir-r.jar-r kolkoissa
taisreluhaucl<tiss.r ja ltrrikkrrisissa korsuissl vr-rosia viettä-
n'riiiir-r jourur-reille miehi.lle pier-retkin virihrelua ruoneer
hetker ovirt olleer rodellisia pirisryspillereirii. Sirii ne ovirr
vielii vuosier-r periisriikin, raskaampien mr.ristojen l«rrnirssrr.

Mviis räniiiinkin 
- 

missii kaksi tahi kolmc kokrxrnrutr
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Kl -N (.rnlr,rr rinrrrntenticlrct t;rl).rir\ l1a trliscrtsrr \ Lr( )\L(:''..
k:r.1. on titIiliuriscss:r jot:rin liirnrnintii jrr srriillisr.i. l:: :..:

vit.r 1-,L.lj1;11 s.rrrrj.r t'ik.i rriit.i 1.;11j1;11 krirrcriikiirirr...,..-
drit r'lr.listrir.it toisiins.r r lrrcisct kokcnrrrksct .r j.L1r.i. ..

krrolrllr,L ol i trLrlin j.rn nr ie lrcn cliirniissii jok.L1-;i11 .,; ...
r,Ls. j.L lrLroli ()nr:rst.i l.L ,rni.iisten kolrtrrLrst,t l,lr ,. :

lrci.l.irr olcnrLrksiins.r. .)ok.Lincrt lrcrkr roi rLrllcrr.,.,:. :...-..
ttrnrirr. joisr:t toisct tLrlivrrt vlliitriicn Jir toist:r r.i.:-..
tic.Lrtt slt:tl.tttttiscst:t:irt l-;Lljort l.LrlttrttLritt:t crttrir'...

Hcnkili)kolrrrrisesti en krrLrltr niilrin. jor^.. -.-. ...
'rrcstcilrilr tLrlrtentiltt()nr.lstl . nlLrttil k0lr.i.,r,.:.. ...::...

.f,ttkoso.lrtlt :Lik.ilt:t t,ti..ttrs. iok;r l..Lkotti Ittirt.,l -.\ :.'....:
cttii on ()lcnr:rss.l jot.rirt srrirrt,r j,r sclittiinr.itiinl.i. , :.. .:. .-

rrcn ci kiisirii
Yksikkiirri Jl{():rr J. kotrr1.1-11111;L olr l.LtoLL.-..N.(.... \.. -

viirirt rint:tnr:rlla Osrrrn iolrkoll.r. joss:I sc.,r11cn .i,..i krr-
r.r.r rcscrr issii trrkikoht.r KirrrsessrL. nriclrirrr t.i:l.irr r.Likt--
.rlt sirLrsr,rtrrkikolr.]rur. Åscnrrrnrnrc oli r;rkerrncrr.. Ä:i,,,.
lirrn.in Vvtegrrrrt ticlt nrolclrnt irt P111,1111 criliisrn.i trrki-
kolrrin.L. joist:r "Jiirvclii" ticn irii-. KtrLrsi i.r 'trIiintr"'

liLnsi1.11r vl1'll 1 nru()(lostivrt kornl-1.111i111 l.LtrllLtsrttslohkotr.
I-isiik:i oli korrl-l.rrni:rstrr kon.rcltlrrttrr rniclriii l-;irirr n'lt-
nr.irr r rrr.tn K:rrtlrr::tn tLrkikohtlr;ur noitt i krn rr.iisr r

Je iie k,rrn1.1..ttti.tst.t Äiirtisl,il crt jri K:trtrrr';rrt 'iiliscllc'
k.trr n.rksclic.

'K.rn.n .Ln rLrkrkolr,lrrssrL oli nrLristrrrrkscni kk-rniclriri .i(,
viinrikkr Lr riiko:rrr jolr.Lrll.r. JoLrkkonrnrc oI r rniiiiriittv hii-
nrll irl.lisLlLrrccn\.r 

-l'rrkik,rlrr;i oli rlrkennettLr k:Ir);I\':Ilr

l-crtkkrr,in .ek.i Ä.rn isi.irvcn r.urtiriur, joitlcrr viil inrrttkrr ol i

norn t0() nrutri.i. Sc k.i:itti k,rlnrc korsLrrr. lorsr.r k.Lksi k.L-
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.r.,n j.r j,irren

r:t.r..ir rL.i. Piiiviill;i
;-.,rkk,rrr krtlrtlcrr

:.u':.r t Lrkikolrri:rs-

:.innc sLrhteclIiscn
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.1.

.:.::.:r:., t.L t ksi 
'Livtrt 

jiin'crt rruut.rlle. TLrkikolrt:r
. . -.. .::'. rriiliscrrii ()nrirssrr r ksiniiisr r'.lessiiiin. \'lrro'r-

-. .:J :.r l..Lrrioill;r l-;ttrtljtxrrt;ur lriiikririlorrkkLrccsecr).
.. :t,,rn I krrr |;i;l5qil ntiriurticll liirrsrl.rrolellrr.

1..:..., r:;kikol)t:I trursi ntci.liin nticsrcrt kcskLtu.lcrs.r tti-
-:-. H.trrt.Lusn.rrut . koskrL sc oli crilliirirr nrLrisr.r i.r iiik

\-.:r.li)cr) l-iiiviis,rik.L,rn oli rtt.LIr.]otortt.L tttuLr.Lll.t ki,ut t.rtr-
:r,.,ir.ILl(l.rssil. N{rr:rsto vrlrolliseen l.iiin ,,lr .l.lk(.1.r r,Lrlt,t-
:rrrrr,,.i. \/ilroililrcn 0li kiitkcvtVncrnli r'.1cr'.r I )lu\.I.u) nlet-
r.i.in Osrrr- jocrt t.L.iksc. Sc Irrrllirsi rLrkik,,l::.,.i:t::ttt pii5ii,1-
nkriliiiiin je kr.rn,r.rtinlrcirtinrillii.irr. :r,l.i ...,,j.r.r Incrilc
t.trlost :tino.tst.rilrt k.lr)rt\ ilrl l.crtkk.r'l'.,i.:u...rt.,.:r.r kLtlki vi-
lr,'lli't.t k,,lr.ltrr l.rtkrtt k.trt.tr.rrr I'(rrNi.. .

scsti j.r viin .rjrLksi rc.icrtiinkirr \.ilir : i
rrilille. Niiirr srtrttiur ritrt;Ltrrrt koir.iu:r
oli c.iessii k,rn,n',tn l.Ltolcllrr k.Lk.: '..
l.tt, rlurt k.rn.ir.r.r. 1 .11'f i, 'it.L , t r, ,;: .. '..
srr viiltriiii jrr siitii tLro cntcellin.:r ;:,:'

Kiviiiirijotrkkrrcctt nrichct r.,tir.r.:::
trscirr. sillii cliinrii:Lin.riscn nr.l.ir).r..,...,,,,,rtr rttoksi rrtsitti
nriclristiiii lrenkistsri crtcrnrtt.Ll i..:;r ::rLtLt,tlirr. Olirrrrrc
krritcnkin ollccr 1o r li rniiiir.i.,: . r i..,,i r.l.rss.L j, rlr r.r j.rnt

nrc. rLlikers;rrttri S. l{r r n.r..:r :..:r.iiliscssrr lrottloss:t.
()linrlnc srrrrncct tiiiriin oloon',r-.. -..i .,ir. :illii Krrn;rr'.ill;r oli
,rnr;rr hvviitkirt l.rrolcns.i rrirn lu, );r ...irtcc1l. Siellii ci r ksin-
kcrtaisesri vointrt rclr.lii n.irr.i :il;i.i. j,irk.r konr1.|.rrti.r:r.t
olir':rt jokril.iiii:iistii lcil-.i.r: i', ricr.n k.tir ttrr. K.rrstrirttrttt
rriiin Irell.ontnr.Lksi oll.r H.t..r.iir:nr,t.til.r" \'itIi\LIrl.t\s.r
krri n trrk ikolrtrr " KtrLrscs..i l-.1 T.l n t.^nt.r\\.r .t:r'n'r i.r.

Victinrnrc rrorntrr.rli.r crLrlinl.rn nriclrctr cliinriiii korsLr
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Venäläisten hallussa
oleva Ostan kylä
nähtynä suomalaisten
asem ista

"Kypärässä" ja pul.ruirlrrne rnyös usein enreistä ja unista,
jotka olivat r.nikä enemrrän mikä vähernmän antineet itse
kullekin uskomisen aihetta. Henkilökohtaisesti naLrroin
poikien tarinoilie ja väitin niitä mielikuvituksen tuotteik-
si. Sitä nikkeliä ei ole koskaan l«>uhittu, joka rr-rinr-run rei-
än poraisi, oli len.rpilauseeni, vaikka olinkin jo kerren ei-
kaisernmin haavoittunut Kaskanan taistelussa syyskur.rssa

-41. Tärnä kaikki oli ehkä minun, vapairehtoisenx nrilatxni
pr-rolustamaan iähteneen, itsetehostusta.

Kohtalo oli määrännyt kuitenkir.r rriin, etteivlt rrän'rä

Kaskanan reiät kohdalleni riittäneet, vaan ttrlisilr saamaan
niitä huomattavan rnäärän lisää.

Nyt or.r siirryttävä ajassa vr.roteen 1942, jolloin lähties-
säni lomalta menetin isäni. Hän saatteli minut autoase-
rnalle ja vilkutti hyvästiksi. Autor-r häivytryä näköpiiristä-
ni hän kaatui krolleena maahan. Sydän ei kestän1't surua
nuorimmaisen iähtiessä kohden taisteltrjen teitä.

Isäni oli aina kel-roittanut minua tLlrvaamaan Jumalaan.
"Sodasta et selviä trritosi ja hyvän fysiikkasi ansiosta, ellet
h-rora Härreen, jolla on elärnä ja kr.rolerna kädessään" olivat
hänen sanansa. Muistir.r usein närnä sanat ia hänen äkki-
Tulipesäke Äänisen kanavalla.
Kirjoittaia vartiopaikallaan
ei-kenenkään-maalla,
iossa myöhemmin haavoittui

näisen poistr,rmisensa elän-rästä. Korsun hiin.rärässä se Par-
noi mieltäni ja yhä useammin )a rtseamnrin alkoi r.rsko

omiin kykyihin hor.ir.ra.

Suoritimme normaalia vartioinria ja rintamaila oli hil-
jrista. Kuitenkin olin näl'rnyt kahtena yönä peräkkäin
unen. jossa isäni saapui etulinjaan ja kysyi, olinko muista-
nr,rr nrkoillai' Tähän vastasin hänelle, että kyllä minä
rCälIä selviän. Hän pyysi minua lähtemään kanssaan sin-
ne. missä olisi hlvä olla. Unessa kuitenkin kieltäydyin
el-rdottorn ast i r-r-roler-r-rrn il la kerroilla 

.j 
a sanoir-r olevani m ie-

luummin poikien luona.
Maaiiskuun neljättä päivää vasten yöllä saapui isäni

taas unessa luokseni ja pyysi n-rinua lähtemään kanssaan
sinne, missä ei ole taistelua. Nyt lähdinkin kulkemaan kä-

si kädessä hänen kansszran kol.rden Voznesenjaa ja rninul-
la oli sanomattornan hyvä ja ttrrvallinen olo. Heih.rtin
pojille hvr'äsriä, ja kaikki oli liian selvää ja todentuntr.ris«t.
Kuijin.rn.re k;u.rln aikaa yhdessii, kunnes yhtäkkiä tninttn
tuli kvlmä j;r revisrir.r käteni irti isän käclestä:

- 
Siniihrin oler kuollLrt, päästä minLrtl En l'rah.ra settrata

sir.ruir vielä. hLrusin ja jLroksin kohti ttrkik«rhtzramme. 
-Tähiin heräsin j.r kvlvin hiessii. Uni oli ollLrt liian todellis-

ta ja ttrnsin pelkiiär'äni. Menin trlos .ja kuuntelin, Inuttn
kaikkialla vrrllitsi nomaeli rauha.

Unta en en.ii s.r.rnut sir-rii yönä. Aamulla kerroin unest.I-
ni pojille srnoerr. erten minä taidakaan enää selvitä lo;:r-

pLlLln r1sn. \vr oli r.r.rs poikier-r vLloro nauraa ur-relleni,
rnurtl irse en s.i.inur ruotl klikkea rrielestiini.

Vartiovu,rroni oli sinii päir'är.rä kello 17 ja 19 viilisenii
aikrrn;r. \',ih.in cnnen keiio l1:ttii saapui eriis kk:n poikir
Iuokseni j: ;rrsi r..riirt;rrttaart vLlororl k,russaan. Suosttrit-t
ilomielin j.r nirn .,iksimme kärkeen" kor;:,rirali O. Ilvosen
krrnss.r sek.i ;irnuimrne ntatalana vaihtamaan vartiotl.

Tutkin periskoopilll etrunaaston tarkoin ja virnnistin
aseitren ;.r ii-isrxr.rr-r,r.rtrien kunnot-r. Ttrusitr jotain kohtalo-
krlsrl r.lF.rirri:r'.rksi. muttl en aavisranut, mitä se olisi.

Kor1.1.,..,r, Iivonen oli myös vapaaelttoiner-r, Rääkkylän
griki.r. j.r iksr seitsemiistä veljeksestii, jotka kaikki olivat
prroir.rsr.,r:-..iss.I rsinmmtaan eri rintarnilia. Hän oli iloir-rer-r

je roirke.i g,rr1.rs. jota eir,ät murl'reet painaneet.
Trrki<.:.i,imn're hänen kanssaau etulnaastotl, ja hän itr-

mertelr i:r,.iill,>in rrina iloisen olemr.tkseni vakavrttttta sa-

nL)en: 
. .

- 
Åii murel.rdi, ei rneitä tässä tapeta. TäälIähän or.r hil-

j:isr.r ki:in vrrapoliisin hajoittamissa latotansseissa.
Tuo i.luse vapautti rnieleni ja rupesirnme painiskele-

n,i.in t.ristelr,rhartdassa saadaksetlme lämmintä kel-rcxtr-rt-

rne. Se oli rortuneen etr.rlinjan tniehen valppatrtta, vatik-

kei se silrä nä1'ttänyt.
Sitten äkkiä tunsin repäisevän tuskan koko rtrr.rmiissar-ri.

Tr.rntui kuin piiskatykin amrnus olisi lävistänyt l.rartiani.
Tiesin saaneeni osurnan. Näinkö se sitten kaikki rapahtui-
kinl' Eikö kuolerna olekaan peloittavai' Sitten kaikki peit-
rt'i armahtavaan pirneyteen. Nyt rninttt-t oli sanomatto-
rnan l.ryvä olla. Näin vanhernpani ia koirne siskoani ltro-

nani. Isä tuli kädet ojossa luokseni. "Sir-rä tr,rlit sitten-
kin", hän sanoi ja il.rmeellinen vapaus täytti ajatukseni.

Sitten heräsin ja veren pllrsuessa suusrani ja kasvoisteni
huomasin makaavani kk-pesäkkeen pohjalla. Toisella puo-
lella makasi verissään korpraali Ilvonen. Veren ja räjäh-
dyskaasu jen len.ru ympärilläni l.ruusin hänen nimeään,
mutta hän oli viliri. Totesin nyt pesäkkeemlne saaneen

täysoslunan. Yritin notrsta y'lös, mutta vain vasernman .ia-
lan ja käteni varassa pvsrf in ryömimään kohden taistelu-
haudan seinämässä olevira pul.relinta. Sitten menecin ta-

.jnntani.
En mr.rista häh'ttäneeni puhelirnella apua, vaikka pojat

kirjeissän sotasairaalaan näin kertoivatkin. Seuraava
rnuistikuva rulee mieleeni matkalla patalioonan JSp:lle.
Kaksi a.iorniestä, minä etumaisessa reessä ia korpraali ta-
kimmaisessa, kuljetti Mars-.iumalan saalista totLlttuun ta-
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''Kypärän korsun
miehistöä tatvella
1942. Kirjoittaja

Suomalars'ten
itäisrn etuvart c

Ostan suunnalla
äärimmäisenä vasem malla

Pxansa. Nvt kuulin takir-nrrisen rj«>ntiehen kr>rr.in :,:...-
tr1:

- 
Kuinkas se silri.rr-r krn.erisi j.rk:.r.i. :.i:::.. :r^.::..:t .-, ,:.-

lairni on selvii ruunriskaslrrn.

- 
Eipä taicla tiintiikiiiin f.inutrni.i j-:()1.r.. -..r\i:.1. ,,.:

ajon-r ieher-ri visti.rLls.
Nyt halLrsin huurr1.1 r,ii rr.i xi:rikii.l. nturr.l I-elktl l.r-

rrrarrtri ii;irrijiirtreerri k,,k,,n.r.trr. \'rrrrrr liikrrrr.r.L l.:i:ir:inr j.l
tervettä kärtäni. nt Lrrrrr rtek.i.in eir .ir roint ineer. StrLlnllrlrort
kauhu tävrri ntieleui. srll.i i..:Lriin ,rjr;ntieheni jiirriiriin rni-
ltur JSp:n ulkor'.rj;r.rr-r. j.rssl k.r.rruneirl oli odorrill-ri.rssr1
evakuoir.rtia. Jiirkrrrkserri r-rli nirn sriuri, ettii rnenerin jäl-
leen tirjuntrrni jrr heriisin r.rsrrr I;iiikärin suorirriressa veren-
siirtoa JSp:llii. Tiistii .ilkoi p.isl,lilikainen kiirsin.rysten
sarja sotasainaloissrr j;r vih,loin siir«t invalidina siviiiiir.r.

Nyt jälkeenpäir.r olen \'rnni.r. ertii kLrollur isäni ar.rroi rni-
nr-rlle tiedon hairvoirtLu-r'risestrrni etukäteer-r. Ellen olisi sil-
loin kertonut näistä unrsr;rni pojitle siell:i Äänisen rannal-
la, voisi jr>ku sarroa, kuren n-rinäkin silkrin 20 virorrir sir-
ten, että täntä oli n-rielikr-rr.irusra.

Kun isär-ri unessa ru.li noutan"raan kolnannen kerran,
liihdin jo hänen ntukaansa ja kuljirr hyvän matkira. Sanoin
rnvös pojille silloin hi,viistit. Sitter.r riisräyclyin irri isäni
kädesr:i .1a palasin rakeisjn.

Näin kävi Lrnessa, r.r.rutta näin kävi n.ryös rodellistrudes-
sa. Häilyin kuolenan ja elärnän rajarirailla ktrukar.rsia,
seurasir.r isääni, n.rurra kuitenkin elärnä voitti. Keuhkot lä-
visterryinä jt yli l+O sirpaleen reikää rur"uniissar-ri joLrduin
vihdoirl läl.rremäärl siviiliin. Näin oli uneni käynyr ntel-
keir-r sataprosenttisesti roteen.

Er-r ole ravannur "Kypärän" rr-riel-riä 20 vuoreen, murra
ehkä joku l.reisrä n.rr,risraa nän.rä r.rner-rnäkörri. Ajirrukser.ri
ovat r.ieläkir.r hi'vir.r r.rsein yön hiljaisina herkinä sielH Ää-
nisen rannalla. Sinne palaavat varmasri rnyöskin teidiin
ajatuksenne. Mr-risrot eir,är ole yksinornaan helppoja, nrut-
ta toivon reidän aina rnuisravan, ertä rnitään emne uh-
ranneet rllrhaan. Noisra uhreista emrne kuitenkaan kos-
kaar-r olisi selvinneer iln-ran Jru-nalan apua.

86



l7'

'tl
Y

-.. I {
. tl.'a .

I
ll,n,

. 
I *::ir.::§;i

I
v"

'I

1

!t'
r#
ii* ,

J*

't
.yF

B

-.?r*t'

Korha-amiraali
Svarte August $undman

Lchre rr,r'nc K.urs.r trristcli 
- 

miclrer kr'rrovrrr

ktrst,Lnt.Lj.Lrr 5or.in.rLrisrovhtlisq kscn hallitukscn jii-
scl) k()r)tr,i-.urir.r,rli SvlLnte Aul.lust SLrnclnan kLro-

li Helsrngissri I I 1.69 pitkän sairrrr,rclen r.r'rtrrrrrr-r-rrr-

ll:1.

,\rir.i.rii SuncLrrrn oli tiLmokas, aloiterikas j,L

n.r,nir,rirr-rinen rries. OppikoulLrr-r päiitettyään hän
r'...lirsi eliirränurlkseen rktiivisen maanpuolustus-
rc-irr.ir'.in rantojer-nme 1,uolustrrksessa toimivan Iai-
r.rsron lrrlveluksessa. Tässä q,iissä hiin kyky.lensii .ja

i.iirj.rkkutrter-rsir ansiosta j<;Lrtui suorittanrlrrn mirä
r r.ror.t i n;ris ir.t.tpr iir teh tiiv i ii : lLr i v tr el-iiiil l i kkii nii, reser-

r.iLrps661ilin1551",-r johtajar-ra. koulrrl,rive Suonrer.r

Jt.rursenen Piiiillikkiinii, nrerisotrrkoLrlr,rn jolrrajlna,

f.irnssarilaiva Ilrlarisen pääl1ikkönä, merivoimien
esikur-rtapäällikkrjnä ja rneriv«rimier-r va. päällikk<i-
nä. Soclrrn jiilkeisista toin'rista mait-tittekoot't r-neren-

kulkLrhallitLrksen priiijohtrjan je katrpl-e- ja tcolli-
suusn-ri nisterirjr-r rnerenkr,rlktLosirstor-r t' I i j ohta j ar-r se-

kä Sotevar.r johtajar-r toimet.
Sotamuistoyhdistvksen hallituksen jäsenenä

Sunclnan oli usko.llisesti sen perustamisvuodesta
19)7 alkaen jar Karrsa taisteli -lel-rden toirnitusneu-
voston .iäsenenä koko sen täl-ränastisen roiminta-
kauden aikana. Här-ren suurta asiarttLrnternLrstazrn

olemme monin tavoin kä1,ttär.reet hyväksernn.re. Kii-
tär.nme häner-r t1'östään, kunnioiramrre häner-r

muistoaan.

'TAA*"/^
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OLIMIUE kiil'ncet viivvtrst.ri:rciu.r R..t.. ,.:. .::.:r ...:.. T.-
rijoen ja Vlur-rrnelsur-rrr krLrtt.r S..::-.:r-..:.::r'.r r.-:'. .-..\.::-,

1:,iirisseet mLrurertriksi l.iiir iksr .c;'.i.i::-..,.,;r L.1-,,.,.i.,;'...
olirrme tehneet plrrtiom,rtkoi., r r::,,.,;:c'r'i .ciiisr.r.lrr 1., i..,
iteet vrulgitt. Nvr konrpp.ilti.:::-,::-.c,,ir k.: irenkirt . j i rrcr:r
vrrrsinaisel le N'{.rn ncrhci nr - j ur i.r., c 1.i p LLt.ri ustert;rvilksemnr c
annettirn NIrrnilsLl() lllrlrnun ri:xrk, rirt.r. jokr kur.rltri Sunr-
nrrn lohkon \'.lsenlf ,i.in .ir .r.i,i.In. Ptroli,rstett;tvlt ;rlue oli
ntiin kil<»rretrin lcvlrnen. 1.i siin.i olir';rt t;ristelr.rl-rirr.rdrrt jo
vrrlnr ii n.r sekii ni i Jc'n L-r Ll lu.i.rs r()ss.r. p r rkk il.rnkeesteet.

Yksikkömme. K.innlksen R.rjavrrrtiosron l. koml.pa-
nia, piiällikki)nsii krrfceeni Erkki Prloireinron )ohclolla,
pvs§'tti teltrrrnsir tukikoh.lrrn r.r.rkse . r.roiu vrrjrurn kilornet-
rin Päährin etulinjasta. Telttoj.r r'.rrten k;rivertiin mrurhen
kuopat, .ja teltat tr,rlivrrt niin sr.rille. etrii siellä «rlevilla oli
sivustapiiir.r sirpalesuoja, r'rrikkakrrrrn piiiillii ei ollr.rt rnitiiiin
vrthvistr-rstrr sille kohclalle nrirhdollisesri osuvien kraniurt-
tien suojaksi. Teltoilla olevirt saivirt viilirrikoir.rir leviihtiiii
ja teltoiltrr liihetettiin vaihtlot etul in jan trrisrelr-rh auto ih i n.

Koska olin jotrkktreen johtajan taistelLrliihetti, jouduin
vuorokauden mittaan useillrpaan kerta,rn kulkemaan tuon
relrtojen j rL taisreltrh rrrclirr-r viiliser-r taipaleen. Vihol lisen rv-
kistti piti siitä huolen, ettii sair.r välillä pistäii juoksLrksi
tai heiträr'ryii rnilloin mihinkin kiven koloorr rrri svven-
nvkseen etsimiiiin suojaa vonkuvilta sirplleilta. Pian tun-
sinkin tuon matkrrn varrella jokaisen *:ucrpan niin hyvin,
ettii ;rirneiissäkin osasin heiträ1'ryä lähimpäiin s1'venn1'k-
seen. kur.r nkistökeskitt's alkoi.

Joskus r-r-relkein kiirlehdir-r tovereitani, jotka saivrrt ollir
taisteluhludms;1 tilrvitserrrattir tehclii noita alinonraisia
ntatko j ir tel tto j en j rr trristeltrhiu.rdan viil illii. Koskrr l htel'clet
hoidetriin l.rihelimen viilin'ksellä, q'kistiitLrli katkaisi
r-rseir-r vhtevden jir jok.rinen rällainen linjan katkearninen
irntoi m inul le vI imiiiiriiisen'kiivnnin etr.rlin j assa.

EtLrlinjassa oli jollekin tr1\'oin mrtrter-rkir-r rr-rielenkiin-
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:.::,-. --.\--:-.:.ri:'..-.:1i.i.i r)ll er.ts eteelllilln t\'ollt\'\'l.Ill
::-.r-::..:.:..:rsirrrt p.i.iss.i oier.r pikaki'r'riiiripesiike. Pesiik-
.cr:r .-.,,.... \),r 'risein i.urkar.rsten virihtoir, j.r yrillii ktrultri-
r,:: ;.s.ikkeeseer.r selviisri v iho lliser.r liikkeet, jola p11l1sl ua-

kin.
J o ensin-rmiiiser-rii iltan,r rtrk i kr tlt rrriur s.rirl. u rl i senr rne jiil-

keen srrinrme hiili'q'ksen vihollisen alkrrr',rsta h1'okkiiyk-
sesti. Sitii etlelsi mclko voiturrkirs tvkisriivalrtisreltr ia sert

jiilkeen hyiikkäsiviit turkit. Niitii oli neljii kcskirrrskrrstrL

rurnillrsta. Mcillii ci ktritenkaan ollttt trtttitrr r.ttrkitrr,,rj LtIt-

tarru sopivirr aseita ktrin kasai.atrt>ksil, joit.r ttttrtte vielii
silloin osirnneet tarpeeksi hvvin kiir ttiiii. T,rnkrr rtLiir'.rtkir-r

hitrrrrsti jurrirten rrser.niir.uure, ja rtiiclen per.i::.i s.r.rptr1 .j1i-
kaviikeii. Tankkier-r carkoitr.rksenrr oli ilrlciscsri rrrisreltr-

hirtrrojen edessii «rlevan piikkillnk.tesrccrt rrkkontinelt,
jorta jllkaviiki piirisisi niiden etrkor:t.r .ris:rtiirrrue. Kii-
vaasti iunpuen r:rnkir tLrlittiverkin .Lie:rti., :.i ntieheulttle
koettivat heittäii klslprrrnoksi,r nii.len :.l.ikcrjujen alle,
rr-rr.rttl tul«rksetta. Eiviit tosin rrrnkirk.,.,:r >.i.inc-et kovin ilt-
n-reitii irikirrrn. Aiuoirsrirltr criis .ur-tr.t:... ':rihkiiisi r\'.sota-
rnies Lrrjamaan hatuu piiiistii sek.i :c;.ir:r ILttttt piiiilaelta
niin p1llsi11, ettii livor rrrlir'.tr n.ix'.rL::r. Aivot eivät ktri-
tenkaur ilmeiseti lieneet \'.r'!rri()r:..r.ra'c:. koska Larjatlrra
liiäkiirinhoi«xrn päiisniiiin s.ri niLl :.iter'.in hoitlttn, ettii
säilyi hcn.qissii.

Tilar-rr-re ttrkikohtlassa .rlkoi k.:iic;-rkrrt r;rnkkieu rul'ller-
11'ksen vuoksi r-t-tttoclostr.t,r kesr.i::t.itti-,rttiiksi. Tankkicr-r tLr-

Iosta sairnme rieciorettu.r 1-rt.i,t, r,rt-t.i.rn ja ptrtaljoonar-r ko-
r-nentaja liihetti irvLrksemnrc xr.rrtl.rtinheittir-t-tiii sekä

hv.torj Lrr-rtan'kir.r. Heiri nrtilr :.r r noi k i n hr'ökkiiiiviin j atka-

vii.en mrrahrrn, j.r torjunt.rn kki p.111;16t1rrau orti n()Pe.rsti

iseman rnetsiinreut-t.rsr.r sek,i sLILrrttrlsi ensirtttniiiserl Iar.t-

kltrksensa iiserttiert eJess.i silioin oler';.rau hyökki\'svatr-
r-rur.rn. Ensin-rn-tiiinen Ilr.tk;rr.Ls ostri irr tlnkki leirt-ral'rti tr.r-

leer-r. Eriis trrnkeisr,r riensi 1..rlrrr';rn teukir-r vicrelle, sai
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()sunriur j:r j;ii 1.1111'11r vic;ccn l iikLrntrrkvvvrtirrniirrri. KLri-
rcnkin sc .rkritri kiivrrrn ttrlitukscn torjLrntatlkkiii vrrs-

trrrrn. Toi:ctkin k.rk:i r.lrrkki.l trrIirrir rrr nvt nrviis torj111',,.,-

rykkiii. Er.is n kin :riclri:r.i s.ri ()sunrrul Piiiilriinsii scurrl.uk-
sellrr, crtii l..i.i k,rk, )n.u:r.!.!iu)).r.in irrLrsi rLrllntiisrrl. Krlksi
lnLrtrre rykin nriest.i :.ri rri::r ;-.rtr,, j.r ir.i.rr ojrr. crrii hcitliit oli
tointitcttar':r t;r;rkse :t.t, rrti.,i-.,:^.,iru i.r 'iultii c.lcllccn s,ri-
riliIl lIllll .

Ilriis alikcrsantti hypp.i:r \ ...fr,.;.,.' r .rrrt1'Lrj.rrt l..rikrrllc
ja sri k«rlrnanrccnkin trrnkkiin ():..::-.,:'.. :::-:r urt:i ..kirr rLrii

liiktrnrrrkt'r'r rriinrriksi j.r jiir i lr.(c:r :. <r.:::...rrt k.rlr.icrt
ctlclliscn kartssrr. Ncljiis. ilrtteiscstr i(,:'.:.,r..:.,:'.is:.:,,k.r,,1i
vrrlkoiscksi llrillllirttu. k:ttsoi 1.1yl1.1.ikri i-.:c:.. :-.. i..,:.,. :u
vctiilrvi kunr[-,rrecn str«rjlr:rr.t jrr jiii srn:tu. (]\.. : :' .:t:..:.-
killii ollrrt cniiii nritri:in ntrrlirkrllisLiurr.l .i::-. 1'......:.. \'i:;
r.utkcistil ktritcrrkirt j.rtk,ri r ir. l.i .Lnt|.untr.r.:..:,. :.. ::.. :. iul
()sul)rrr scn tvkkitorniin \':riutcltsl scnkin loi.l:i:.i.

Jirlkaviicn lrriikkiirs LrPPlli 111f ii5 siilterr 1.r r.,p;'r,,:r., l.r>.

kicss,unrnc trlrcsirt.trle om:rlla l-uolella olcr.rn k,,,"-,. L.,.r-
tr.ltr-ltti.r ja viisi hrtrrr'oirtrrrtuttlr. Viholliscn r.rlri-l()l:i.i uiI-
nre sillrin vielii ticnncct ntr.lurir. krrin ertii kolnrt: t.rnkkiil
oli tulrorrLr nriehisriiirrccn jtt ntrr;rsrossr oli rrrr.ts.,.r.rr rLrru-

nria nriivkkv jii, jr>istrr os:r viclii r':rlirre li. Yi)n nrirr.r.rn .i.i-
rtct kuitcnkirt veinrcnivrrr.

Koko viirr jatkLri trrnkin l)irl() irr seu sisiillii olcr'.rr .urr-
nrrrkset r:ijiilireliviir silloin tiilliiin. Arrnrrrllir sirrcrr 1..r-
ktxrrt Piiiissvr vrilkt>irtcn rankki jrrtkoi :urmrrskcltr.r.rn.
nrutr:1 ei ktritenkrrau tLrllut cniiii rlscnticnrnc liihclic. P.rri
rnrestii liilrri sitii ttrhorrnrruur, nlurrlr ruiehct |alasir':rr r;tk.ri-
siu, kun toir.tcn ntics srri kiviiiirin lu<ilin sclkiiiinsii. I-rroti
oli menrlt nriehen kirrvssii ollcssa vi'iitiiisren kohtl.rlr;r
rtalian :rllc, kLrlkenut Pirkin sclkiirrrngan |iiiillystiiii nrrhirn
.rllrr iir Pvsiilin ntr uiskaart niin. crtii se trrnrui sitii s«rrnrin
koctelraess:r.

Koska valkoiscn tirnkin ;rnrnruskeltr lienn«rstutri rncirii,

1./Kann. Rajavartioston
päällikkö. kapteeni
Erkki Paloheimo

Venäläisten hyökkäys
Summan Munasuon
rintamalla

srrin kelrorttrkscn liilltcii sirii trrlro;rnrrLru. Sirin kaverikseni
kolnrc nricstii j;r otin mukrr.rni prri kirsJprurost:r, j<>illrr ai-
oinrnrc scn nrhor.r. Neljiiiin nrichccrr liilrtlinrnrckin tuon
.100 nrctrin l.liiissii olcr'.rn t:rnkin lLurksc. Prtj«rttrtrr.luim-
nrc liiIi l.rikkil.Lnk,rrstei.lcn j,r kcrjrrsse ecletcn liihes-

rvinrnrc r.Lnkki.r. j,rk.r ci sill,rirr cn;iii rtnrPunut. [)iiiisinrnrc-
kin onncllr..>u t.rrrkin lrr,r j;r hrr«rnrlrsinrnrc ilrrncckscrtr-
nre. crr.i r.urkin k.ursilLrtrkkLr oli .rtrki. Runrilus olikin
rniclrrrr.irn.itiin. ilrncisesti n)icl)ct olivrrr liihtcrrcct viilillii
rri()k.riIunt.r,irt.

L'n,,lr.linrrnc \':rr()\'i.lisuutcrlnrc jlr t'kst tr>isens,r l.eriist.i
kip.r.inrnrc rankin sisiiiin je j.itinrnrc rrsccr)rnrc scn ttlko-

l.L:oicllc Ruuvirsin.tnre tilnkisr:l irti rnitii srLirnrtrc, nttrt.
ki:r'rn, rss:r olelen I-e*' is-nrcrkkiscn 

1- 
i krrkiviiiirin. Minii liir -

.rrr r.rnkistrr helnrillii kerrniisti k«rristctLrn vrrlopi5slnvlill i',
rirtii j.r toist;r sirimn.tc riiten sot;unuisroksr. I-oILrltrr krlliis-
n'imnre koko honrnr:ran jrr liilrticssiinrrnc slrlrinlnrc tull-
kin ttrlccn.

Plr.lrrttr.rrrn-tme ilnnoinrnre nlrrinitun f.ik:rkiviiiirin Incitri
niin tchokkirasti rlvr.lstilnccn lrr'.torjrir.ttrrtl'kin nriehisti,illc.
Vrrlop is«rol in irnuoin joukktr ccn i johtir j rrn, r'iinri kk i Noro-
vr.l()rcn halruun, llrurrrr iiilkccnPiiirt «>lcrr hrrrntitcllLrr, ct-
ren sir:i cniiii txvilnllr.lt. sillii joLrlrurpvhinii jouclrrin s,rir,rrr-

Iaan jrr vrrlt4ris«xrli jiii sille ricllccn.
Iltrrpuolell a rvlrrlv i rrure jotrkol lrr "bcsorkkltartr rtrtll ctu -

mirl§t();r. Siellii olikin kok«r.rnristrr. silL.i (r0 art>tt p1;ili1x
nrakasi jiiiitvnecnri h.urgcll.r. Vihollisen trr1r1'riot ()s()itt,lLr-

tuivrt rrikrt huomatt,rviksi mci.liin t:tpptoihirttnrc verrit-
ten. Siril)rme siten slreliikscnrme mvits rullsrri.rsti .tscistLls-

rrr. Illrrn pinrercrcssii muutr.lllri.lt kirvcrit ltrLlusn'.tt nrcnn:i
etsimiiiin kaatunciltrr pisttxllcja. Nlirrrikin Iiitvirr jotrkkoon
je kolnr isin rviinr inr me ei-kcncnkiiiin-r)lrrirllc. Ticsin, ettii
toppxl)ousilillrr kaatuneilla ei ole f.is«xrlirr, t.t-ttttta jrts liil -

tiiisin sirrilroustriscn, se olisi ul)seeri. ja siltii voisitr srrir.l;t

pistool i u sotrr.r-r u istokscn i. Kriiintel in nr antteleirlcn I iepe i -
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tri jrr aik:rni etsirrviini lijvsinkin sinihousuisen. Miehcllii
oli vielii vitrellvsl.illi kiitlessäiin kuin olisi ollLrt vihelll'sai-
keiss:r. Keskelle otsrrrr sarrunr.lt kiviiiirin luoti oli lopetta-
nut Iliineu urrrallisen vaclltrksensa. Kriiinsin jiiiiri neen
rrrumiir.r seliillcen ja havaitsin, ertii tiillii oli olrrn ylitse kul-
kevrr renrrn i. .lonka :rlalriiiissii «rikkui pisroolir.r kotclo.
Otir.r kotekrn hihnoineen on.rallc olrrlleni. Pis«xrlin periissii
kt»neili viisisakrrrainen neu\'()stotiihti. Olin klrullrrc, cttii
oli olemrrssrr tiihtipis«roleja, mutt:r en ollut niitii eunen
niihnvr, joren sirirtoin olla n'vq'viiinen.

Rvhdr in sitten kohnre rtunein kiisin rutkinraan miellelr
resktr jrr. Aserakin rlskuistrr l<ivsin vielii lrunaisen viisisaka-
rrrisen u|seerikokarclin sekii nel.jii neliiinrnr.rotoista krru-
Itrsn-rerkkiii, joten aneliu miehen olleen neuvostorrnnei.
jan luutnlt-rtin. L«jvsin m\'(is tlkirtlrskustrl tukuu venriliiis-
t'ri setelirrrhla, nrutta llitoin ue takirisin. koska en rrrhro-
nr.rt olla rr.rr.uniin ryi)stäjii. L«ivsin mvris kummalliscn stro-
rrrkaiteen ntrurtoisen |eltilaatan, joka ilmeisesti oli nric-
hen runtolevy. Otin sert rnrrkrrrrni sarrclrrksemn-re ticriiii,
mitii .joukkoj:r oli vlstirssarnme.

Siihen lol.rpLrt urinrrn "besorkkirusretkeni" sillii kerra;r.

Venäläisten tankki
tuhotaan kasapanoksella

er.rkii enriii tehnvr scllriistrr rn1'öhernminkiiiin. Olin kuiten-
kir.r lrivtiir.rvr pistoolin, jollaista ei ollut vielii kenelliikiiiin
rureistä. Teltoillir hrrviritsin, ertii kaikki lr)vtänräni esineer
olir.r pirnnur rnanrtclini trrskrrun, n-rissii oli jo ennestiiiin ir-
rirllisen;r rrik,risernmin piiiviillii srurr.nluri sokerit. En voi-
nr.rr .rj.rrellrrkrran sokeriannokscni kiiy'ttiiniistii ja sainkin
liihipiiiriit olla ilmar.r sokeria, sillii vaihcloir.r r.rc krrikcssa
Ii il j.r istr u.lessa eriiiir-r nr iehen krurssa tupakkrrrn. Tuntoler,\'.
jonk.r liivsin. oli snrirr-urilla vrrrustettu kote.lo, jonkrr sisiillii
oli silkkil.rrlreri je siinri nriehen nin'ri, koriprrikka sekii
mieherr henkilirieclot. Mies «rli kotoisin jostakin N'fusko-
vrrn liihisriiltii .jrr s1'nti'ni't l()0S. iorer-r hiin oli kaatrrcss,reu
olltrr I l -r'u«rtias. Aioin vieclii rur-rtolevl n takirisin kaatu-
neert t.rskutrrt, mrrttrr en si.rill'rrrt siihen eniiii tilaisutrrtlr.

SetL rir;u' rrr ur Pii iviinii sri n k rhko n komentlj altir miiiiriiy k -

5en s,l:U)Lllr hänen Itrokseen. Tein selkoa hiir-relle kaunr-
neiJer.r vihollister.r ltrkLrmiiiiriisrii ja sotasarrl iista. K«rrnen-
r.rj.r s.rnoi pitiiviinsii ulinLlt nruisrissrrrur ,iir Iupasi liihettiiii
ehJrrtuksen kersantir-r uirtsoistrl. Lisiiksi hiin kiiski rninrrn
ncnnii Polttirnlillul klksi vielii rrsernien ctlessii olcvrrrr rank-
ki.r. Tiirniin tehtiiviin suoritirlkin prrrin toverini kanssrr.
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(-rL- :--.. :.'..:...-. .'t +(). irrrukkrn':rt P1lili15"1 ja lLrrtrrr 1-1lj«y11

i ..-: ..-.:::::-.::-,c. Jelkaviikin'knrerttti 27, jonkir lll P:n
:. :'.r -.i.<..c-c-r-r j«rlitajrrna ja srrntrtlla esikunta.r'iiiiirclinii

. -.-.r. .:. r.,lkeen siirrero' rru«rkuljcruksirr Su«»russirlnrcl-
: . \- ,.:..,,,,n. Sille oli anncrru tclrriiviiksi osrrllisrLrrr ncLr-
- -: --.::t,i.risen 5-t. tlivrsirxrnrrn rulroarnisccr-r.

l'1-- ..rr;.:imme rehtiiviiiin vrrlnrisrrrurtrn'rista vartcn Kiil-
:..- -r-r j.in'en lrohjoisptrolcllc Kcsseliin. Meilrin "SLr«r-

--...,.ntert sirtrk:rreiltin" «rli siell:i kiir tr jcrt r'oirokkaitlcn
:--..:ciLlien liklrnrr iskostultrrr se kiisitvs, ertii netrvostoliit-
:, ...rtreu sorilris Pelkiiii Irtetsiiii, ei osar Iiiilrriiii cikii liioin
:..oj.irrturr rulta ja siiiirii vrrstaan. Tiintä erlrecllinen kiisirr s

j.r r'.rstusta j rrn al irrn, ioi n-r i r-ren osoittrrrrtu i uryiiheurur in kolr -

r.riokkaaksi rnonclle sur>nrirleiselle sinisilnrriisclle sori-
l.rrrllc ja johtrrjlllekin.

Su<».nrrlrr isten su rl rlr\'(ikkiivs Kuhnrossrr rrl koi |s1r.ls1cc l -

listen vrrlnristclLrjen jiilkeen rrunntikurrr.r 2§. |iiiviinii
l 9. t(). Rvknrentrinllc rchtiiviinii «rli kirrkaisra vcuiiliiisrcn
tlrrevclet Satrr-rajiirven iriiPu<;lcllrt, r'rrlletrr Liiyri)r,irxril jil r:i-
ten esriiii ncrrvr>stojorrkkojer-r vlttet dcnirito iriiän. Rrltrnir-
§'nrincn tehriiviin stroritrrstrr virrten til[):ll)trri tlrntntikrrtrn
29. piiiviinii rranrtrvijstii.

Pittrrlj<xrn;rntntc (lll P) strirnnrrrriin Kiilkiiistcn jiirvcn
lli tclrrriviinii ticn karkrriscrnincn Rctrlrk.Lss.r j.r sicllii ole-
van vihollisctt trrlrorulrincn. Patrrljoon.rn l)u()lro. lukLrrrn-
ottrlnrrrttrr trrisreluku«rrmrlsto I:rii. jiii Kesscliin r.iiipclr
JLrssi Bro.rk sen j()l)t(n)n.

Pttctttt;trttt vllccn virivrrlk«riser lLrmil-uvrLr. l..Lr.Llirx,n.L
lirrkLri srrksillrr,,r,rnruviin krrrrtrrnrossir, r'ii Kiilk:ii.rcn j:i:in
Ensirttnriiiscnii trrvoiitccn.r sillri,rli jiirvc,r crciiipLurlcll.i
olevrr I-irr tiir;r.rrrtn jrr RcLrhkrrrt ricnlr.rrrra. Tar'oirc,.r.n Lr-

tetti itt crltctt l.:iiviirt vlrlkcncntistlr. TlrPilli6l,lr""n |1 5;il1-

tllltiscl) vh rei.ltssii l)rrt.LI j«xrnrru rvl)nl irrs t;rrkasturri in.
Inncn I iikkccn j.rrk.rrnisrrl irr]r()i l)irrirl.i(x)u:rn kontenr.r-

,irr, krrlrteeni Å.rrne- G. Å i r i rn o. (kaartri nrvi;l]emrnirl
Jetkoso.lassrr cvcrsaiiLrL,rn.rrrrrrn.L llt.rrrtrrl.rss.r ollessrurn
ll/JR t2:n kontcnr.Lj.rn.r kc-s.ill.i I() r rr kiiskvnsri jrrtkoroi-
ntcrtIitcistii- NIinrrlle .rli.1sppll1l,,r.1 korl)urrr,,jorrkkrrcrr.r
vrlhvilllnettunrr konekivii.iriprr, rirl, rLrkktrccll.r t l kk: iä ko-
kcles Riinnvn kon.tcrtr.toss.rr sek.i nrrrk.rn.r olleer k<»n1r1.rr-

Itioi.lcrt rriiiPelir j.r kirjrrrir. Tcirr.ir.ik:cntnte .utr)uruut
.tltistelttkur>rnrr-tst«l I:r.r sLurjrr.uninen j.r p,rr.rlloonrLn \';rscnt-
trtltn siYtrstlrI.t Iernrisf,rnti|tcn I-irr'ri^.1.!r.i1t tict) SuLlt)t.r.ln.
MLttt os:r l)rlt:tl.i()()tr;r;r jrrtkoi cte rtcttt isr,i.irt RcLrlrk.Lrt ricrt
sur.ulritssir.. Kr>skrr vilrolliscsr.r e-i ,rllLtr ric-r,,i.i. s.Lintntt ke -

lroirtrkscn rnikiili rnrrlr.lollisr.r orr.r.r r.rnkcj.L.
Kiiskr n rrnucrtu:r11n liilrri k«rnrcnr;L j.r ,r.ljLrr.rurrins.r. r'.irt-

rikki O. Pcrtrtiliin kenssrr hiihroriltsirin |..rr.rljrxrr1.111 |.i.i-
osrln nrilkiurir li ikkeellc.

Srrrrnrrrrrr rrrc kiiskr n Ircrllsrccl l.r jiirjcstinrnrc konckir iiii-
rit :tscnriirt Liivriir'.rar.i:rn .joht:Lvlur tien nrolcntnurr l)u()-
lin. n«rin i(X) nr ticnlrrrirrirsrrr iriiiin. 'l'cht:iviinii oli vrrnnis-
trlit \'.tscrt sivtLst,tnrrnc lrolr joisccn sur.lntiliilt. Oikc.rn sir Lrs-

trlnlnrc karrkkrx>n jrr ctcliiiin r,:rlnristinrnrc rrlrrksi vrrrn liik-
kuvrrllrr l* I nricstii vahvuisella [)arrioll:r. Mriilren-rnrin
piiiviin vrrljctessa [rerttsrintntc sittnc nrviis tiiliystvsl)aikan,
kr>skrt nrrrrrsto oli sillc c.lullincn. [.]elleen ntiiiiriisinrnrc
n Irrnii Hanntrlen, I t t n'riestii, \,ilrntistilnt;l:ln raklut;r <>lc-

r'.rn jiirven ja su«rn suurtr:ri.ur jrr rvlin-rii Säiireliin, ratliorr.lr-
:r .i I + l. crturikcalle olcr':rllc lr:rrjLLllc.. lisritchtiiviill;i

:'...:.r.1 nrrrlrrkrlliscsti crlcsrii tuler.ar liiherit, Iiarrvoirrunccr
.- -.- : :.L.tr konrentoplrikklunnte klurrttt raktrnirnlnc olct,rrl lc
:..: ';:riin 

JSp:lle, krrskrr r»rrr JSp oli silkrin viclii "l.rrkc-

:.:--- Hc\ ( )scr kLrorntineen suojirttiin kaivrut'ralla lrrnreclr
:i :;: . ::;:r i.ilrtriin'riissii liiheisvi rlcssii olcvien rvri)ktru-

O. KOPRA

Huutokln
u0r

auttaa

I

JR 27:n hyökkäys Kuhmon-Repolan
tielle, jonka varrelle
venäläiset olivat asettuneet
puo I ustu ksee n

sicn ;rllc. K.rikki riinrii srretiin r'.Llnriiksi runeu .rrrriltg,rrt
llOtlS tlil.

KLrrt 1-rLkkrtstrr oli liihcs i0''. rtnrroin liihctin telrilii eriiiirt
ison ktrtrsen trilc naln oisr,r j.r krrir trncisrlt «lksisr,r piencrt
rrLu>rion, istrLlr.lirr krrikcssrr r;rtrh;rssrr scn vicrccrt j,r st rt tirr
srtvtrkkccn. Herkistii urviiltenrrnin rtrrt>tiollc tulivrrr rnt irr
rcs.r'iiiipeli H. Tvvdn j;L kers.rnrti T. Orlrrurrr. Irleliincn
«rinri konckiviiiirik«lnr1-l.rLuirrn (lkLrn) .jrr jiilkirnrn:iincn
fi.K:n (Kissin) r'iiii|elinii. Siinii lrinrpiiiscn lickin krimu-
tessir jir piiiviin jLrLrri lal.jcressa totcsintrue okrrt-tnre :tnkrr-
rrrstrr [.rrkk,rscstrr lr Lrol inr.rrrrr j«rkseenk i n sierlcttiiviiks i. E n-
nustcttiiu lcnt«rsiiiitii jrr nrtrutcnkin t:rprrlrtrrnrrrrik,Lst.r [..ii-
viiii, olihrrn Prrtirljrxrnrn.rnrc trrrIS Irriikkiiiinriissii k<>Lr-rcn

viikon t:ruon jiilkccrr. Srrnrrrssa e.lestii ktrulrrikin jo rrtrrutiL-

91



{
'l
I
ti

it

nria vksiniiisiii lrrtrk,itrksi.r jrr sarioja, joista lriiiittelinrnrc.
crrii k«rsketLrs vilrollisccn ()n sil:rtr.r. Eikii eikaaka:ur. kun
e.lcsrii ttrllrt |orltillsi rarstrliiherti. criis ontrrtt jt>ukkttccn i

mies. i.l ilnroitri. etrii koskcrr-rs vih<>llisccn olr saaru. Ko-
Irtcttt;tj:r jrrlkrrLrtLri suksillc j.r Liherri het'oscnsr t.innc suo-
jruur. Kiiskin Irrrik;rlla olcvien i1i()nricsten Iirrolehri.i r:usLr-

hcvoscst.r j.r liihdin kilrsonrrliur sille srurjrristrr prrikkla.
Tiill;i .rik.r.r t>li rrrtsun trronut liilrctri hakcnrrr suksens,r j,r

krr.Lrnnut huor.ttrtrrrllttani prrikaltrr. Tovcrit kcrtoivat hii-
r.tcn liilrtenecn eteen...

Koskrr edestii tLrllut vicsti e i viilimiinräsri irntiurut aihetta
rrtrsiin toinrcnlriteisiin, jatk<>iurme ruprrttclurr nrroti()llil.
kunncs sen klrk;risi ctrrvrrscnrnr.rltir noin ti0-10() rn:n
piiiissii olevrrlra Irrrrjrrntcelta vhrcislatrkarrkscnrr rrr'.rttLr j.r

nrcihiu sru-rnnrltnr tuli-isku. N{itcn vihollincn oli \'()inut
l.iiiistii kcskcllcnrnrc, oli verm,rrrr.r jokaisen liisnii olijrrn cn-
sin'ttttiiiucn rrjatus... Mikiirin nluu sc ci lr>inLrr olll, koskrr

Pvso ssii olevrr rrrrkinkrruIrrkscni kiiriihti jo cnsirnrniiisistii
laLrkeuksiste. Vilrr>lliscn jiirjestiirnii ttrlillliikkii oli tiir tlclli-
ncn. Nuoti«rllrr svntli liikcttii. Sriiksvinrn'rc. «riser liilrellii
olcvrrllc sr viillc rieurrrllc mahrrllcen, toiser krrorru:rrrtrjeu
rekicn jrr nlur.ltrrnr:lt isr>jcr-t .l.trunrunko.jen ralrksc suoj,L.rn.
\/rrlirsin viinrcksi rt'trrinitrrn sLrojal.xili;11-1 kai siitii s\'\'st:i, cr-
rii sLrkserti <>livar liiheiscn ison krrtrscn rtlle j:r t()isrrrrlt:r svn-
rtuccstii tilarttccsta prti siut.lrr lrian sch'tIs.

Meil[i ei ollttt ricttxL viholliscn vrrlrvurrelestrr. V:tsr;t
n-tviiltenrmin sclvisi, cttii voiln.rsrrl)tccnrnrc ol iver t.r:oi:s.r.
Onncksr vilrollinen ci ticnnvt riirii cik;i nlrtvlrrt r\r)n:ik-
kijiirt. R.ttrlrortrrirnrnt' 1.1.111 ill.1[iirr .rilr.Lrrt.rn..l5r.i l:irk\-
n'kscstii jir aLririn-rn-re \.rst,ri5kLu). \'.rrr]r.r:t.L r()ttL.lrL:k\c\t i
rtttt.toirt kotncrtrojrr ktrin k.ir röss.irtr ,rlirr ,,lli.r k,,k, , t, ,..i-
kLrc. Tiimii lriinriiiirrnr tti vilrollisl..rrrion. jtrrrk., l, rir:.r.1.r.

krrtcu mli)hcrnrnin kiivi sch ille. \'nlm:irsl su()nrc.i. K()-
Irlerlsirl: "Jotrkktrc Ko1111 

- 
.rscille -- ttrlr.r". Tiilr.i k,-

n)eltto cl tuottilltUt toiv0tttrlt tulost;l. Aseentrne. ntr ii:
«»rrrr.ti. olivrrt kovrrn Iakkrucr-r takirr jiiiissii ix osir .r,()ntjss-
tcn irsclstir nlrrtrn rrllrr ku«>rmrrssa. Yhtiiiin llrLrklrLrsrlr ci cn-
sinrnr:irscllii tLrl ikonrcurtollrr onrelta puolclrrnl)re k;lirlh-
trruut. Strksct j;rlkrr;rrr". krrrrlrr i setrrrurvil I)uuro: J()uk-
krrc K hiihriien kerjtrrrn. riilir l0 

- 
syiiksvvn 

- 
mrrrs-

nlirrs . Tiill:i k.iskr ll.i s.rirr tcn.tr.r.rr.rttua liikkcellc nlur.rtrt-
nti;r nriehiii. roiser olir.rt sLrksrll;1. roiset jalrrn, nr.rtt.l \'i.
Iurlliscn tuli Pxi111;1 nrciJiit irrnrott.i Iirnrccn. Virstrl scr.u".li1-

Yrr hiiriihutrto: Rrhnrii H.rnrrrri.r \':rsenrrilltrr sr.roll rcu-
n:rssrr olevrlrr n teikkiiii 1-itkin j.r n hnrii Siiiirclii t>ikealra
herjrrnreen sLrojrrssir crccnpiiin 

- 
s.lrrrtrkir;l: johti tLrlok-

sccn. Vih()lliscn rLrli lrrkk:rsi iikkiii jrr se |1lic'11i suin lriiin,
osa ilnrlr-t suksirl. tilkiurilrln olcvallc suollc krlhlrtrert kaina-
krjrr:tn mviitcn svviissii ltrr.ue'ss:t. Nvr olirnn'rc j() \'()it()r'l
l)uole llrr, je osir on-ristrr irseistilnlnekin trser.'len vrit\ sturt
jiilkeen rrlkoi uroitteett(nrrlsti toinr ta. Ureliainir syiiksl inr-
me hrlrjrrnteclle, jossa vih<>llincn oli iisken ollut j.r torc-
simme ser) jiittiineen jiilkeensii viisi prrrirr suksi;t srLrtvoi-

necn, nr.il.rtllnr ia lrrkkc j rr j rr kiisinei tii, Irrrnru noitr, hvlsv j ii
jlr lippeit.r. Asccnsrr se oli vienyt nrukrlnililrl. "Periiiirr, r'rur-

kil" oli seurirrrvr.r kiiskr. Kaikki prrikella olleet nriehet
''siintiisiviit innr>issrran viholliscn periiiin. Jo tiirii crtner-r

oli aina onra-rrlritreincn ia rohkea rcs.r'iiiipcli Heikki
Tvr'6n ortanLrr r':rsenrnrrrllrr siivcllii olleer nriehct joht<xrnsa
jrr srr:rrtrrnut hiihtiien suolla jrrlrrn scikkeillcct, silloin riil-
liiin lreitrolirtrk,ruksi:r rrnrpunect vih«rllisct liihcs hevosen-
kengiin mu()toiseen "nrottiin", j«rsta niillii ei ollLrr cniiii
n-ralrrhllisiruksi.r selvitii. Tirn,ittrin cniiii vain kehoitLrs
''Ruki-Verhl niir-t l/l-rrLrtomirittrikiviiiirit vksr t,>isctrsr
jiilkecn heitctriin p\'sn \ n Iunreen jl kiiclcr l.iiiin vliilrtrolel-
lc.
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S,rarrelinrme vangir, joit,r oli viisi riir siu vrrlrir.rgr>rtttrnr;r-
tontrr n.t icstii, jotrkossa l)rrrtiort .j«rhtrr j.r, konrcrtt«>lririkal-
lcnrrne. Viiiipli Tvvdn osasi jonkin vcrrrLn veniijiiii ja n'h-
rvi heri csikur-rlrrsteluun, nrutti.r keskLrstcitr ci r>ikcin ltris-
trrnLrt. V;riktrtti siltii. ettii toverit lriinrnriisrcliviit nrci-
rliin viilriilLrkuisurrrrirnmre civiitkri ollect oikein rr r n'r'liisiii
( )silrlnsil. Jiirjestetil'iimme trrrk:rn vlrti( )i nn i n vrrngci l lc kii-
rclr.limn.tc ilr.r-toitranrlrlrn t;rPah11,1,""t,,r "kelrlrk.rstrL jlr

sen tuLrksistrr pirtalirx»rrn konrcntrrjrrlle. Ilnrr>rtr.rrrrincn
kiivikin kiiteviisti, sillii aivln ktrin srrtrtrnrrrlta osui I.rrikrrllc
§'kistiin rtrlcnj«rhtorr'lrmii, joke su«rritri krrnnan rttirr.rtr:r.r

Irrrt;rljrxrrr.rn etenclrr issuunn:rsse. Trrlcnjohron hnriiltli lrri-
rtrrksi s,tenrirnrnrc Prrltelimen kvrkinrnrc l)iltrll,(x)niln l)c-
riissii krrlkcvrran Pllllslilllinjarrn jrr riillii sainrnrc licti vlr-
tevrlen I ll P:n vicstirrlrsccri in, r'iinrikki Åntrilrrau, jonkrr

tr >inresr.r konren rrr j a lr rrctri i n l-uhcl inrccn.
Teirlnrc rrU)orttinrnre s«rtilaallisen lvlivcsti, clrkii viihiin

)'ll-eillen. Se kurrlui: "Vilrollincn vlliitti rnertliit trrlcllean.
rrr1lIi1v,',',,',," r'ksi ltrotlistl licvlisti olkavrtrrcctr lr.utr,,itrurtrtr
uries (konckiviiiirikonrl.l-irnian kirjuri t j.r krrksi lr.L.rr oirrrr-
nr.rtti.t he\'osti.r, joistrr toincn riivtYncc Iopsttrr;1. Srurliinrnrc
oli viisi tiirsin vrrlrirrgoittunr:rtonl;r Yankra. rucinccrr j.r r'.r-
rttstcitlccn. jotrkosse prrrtit>tt j6[trrjrr." 

- 
No yt>i 5elk-

kari. sc oli hieno jtrrrLr",,rlir':rt korlcntrrjrrn ensirnnriiisct

I'

:

tI

i



I

:.:i-..:i \linii chclin jo sieltä rakaapiiin taisrelun ääniri
. -. .....! :.il l .r j.rrtelentlln, ettii k«rk<l "[rltrtonlr " on lneltetet-
:. ., :.:-rrrv järjestiiii uusi vtrrr.nisrus vruemnralle ja raak-
s H.in j,rrkoi: 'Nvt ovlt riecl«rr vihollisesra ensirrrvoi-
s:: r.irkeirii. Kutrltrstelkrxrn viiäncli Tvr'6r.r niitii altrstr-
r.,.rr j.r iL-noitraktxrr-r viipl'miittii minLrlle n'ritii «rn siranr,rt
nrririi irri ja sen jiilkeen liiherriikää vrngit 11'kntenrin esi-
kunrrrrrn lutrtnantti Turtilrisen kur-rlusteltaviksi. Itse en
ehtisi sir-rne tulenrlrrn, kuu len-r i i r-r, lo1r1r1r. " Luutnirntti Tur-
ri.rinen palveli ryknrentrirnr-r-re esikunnrrssa rieclustelrr- jrr

i.ihettiupseerina jrr oli veniijlir-rkieleu trriroinen.
Ehtimiittä vielä n.riettimiiiin, n.riten kaikki oli raP;111611-

nr.rt ia rristä s),),stii olirnrre tälliiiseen rilanteescen jorrru-
rteet, kiirelidin ,jiilleen vankien lrur, nrissii oli rnyiis vriii-
peli Tyv6n. Annertuani hänelle komentirjan rerveisinii
ohjeet vankien kuuIustelusta ntenimr.ne rrrrkasran-rrrirn var-
n'tistukset. Mtristin rauhanajan kouluruksesra sell kulrili-
sen ohieen, että si:.rvLltettu menest)'s on turvattavrr. Me-
nirnnte ensir.r paikalle, jossrr konekiviiiirier.r piti olla irse-
rrissrr, koska ktunn-rastelirnrne rniksi 'ne eivät olleukaar-r
tunteneet mielenkiintoa kokr "kahakkaa" kohtaar.r. Ih-
rneeksemrne totesinrme, ertei pnikallu ollut enää kerään.
Suksen ja ahkion jiilier johrivar Liivtijviraririrr.r päin.

N1't alkoi visainen vyyhri r'ähitellen selvitii. Joh«tpiiä-

Löytövaaran
taistelu-
maastoa

SÄ'Lrt t

ti)ksen'rrne oli, ettii kokelirs Riin§, osasroineen oli lähtenyt
priikalra ennen "kahrrkkrra " 

i lnt«ricrrlntrrrrrr meille ntitiiiin.
Ratsuhevosen eclesrii u-()neen lähetin kiivnnillii srrarrrra o.lla
jorain vhrevtrii r4P11111111111sn krrlkLrLrn. L:ihtrj oli t:rPirhtu-
nut irittakitr Iu()li tulttirl eltneu vilt«rlliser-r esiiurynriscii.
Vih«rllinen oli joko ennen rreitä rullur lraikirlle ja ollLrt
kiitkevnneer-rii pi111"iin ja tilrcrin utersiin sLurjassa tai tullr.rt
hiihtäen sen jiilkecn. kun osasto Rrinry oli poisrunur var-
n-ristr.rspaiklltarur ,.r ue tiiten rrrrennut. Nrimii atvistukset
risteiliviit ajatuksiss:Lmme rhii. kun virrmisrukscn uudel-
leer-r jii r jes retn'iimnr e P;rl.is r m nrc tuk i kolr rriunme.

Tiinii aikana oli viiiipeli Tvvdn suorirrrrnur vankien esi-
kuulustelr.rn j a liihri tekemäiin si irii iLrtoirtrsta k«rntenta jal-
le. S«rrilaallisen l1'h1'tsanaisirr «riir'.rt rrrngir niilkiiisinii jl
viluisinir olleer ja olivat edelleenkir.r. Esreenä keskusrelulle
oli lisäksi eri äiclinkieli. Puolin ja roisin kohirr.rtertiin vrrin
olkal.äitii 

- 
v:tsrrtukseksi.

Olinrrne juuri .lärjestäntiissä r,ankien kul.jetusra 11,k-

mentriin. slttur.nalta ohirneneviin osisr()n mukar-ra. Siinä
touhutessrrni <>tin tupakkl-irskin ja svrvrin savrrkkeen.
Här.r.rn.riis§'kser-ri oli sr.ruri, kun vankiryhn.ränjohtaja ylliir-
täen selviillä sLromen kielcllii sanoi: "Annir tuprrkkrrl " 

-"Vai tupakke, stnoin ttrolle kielin-riehelle vihaisenirr" 
-No ttrlrakkrrhrrn ktllii runertiin kaikille var.rgeille, kLrn ti-

#
,P""{

rrq,f

L
i*t§..; :;r
l'*:"
a '-
il

i

*aL:, :;

I

I\h

t; §
it l"

Fr:9,:i

ffi :§rJ*5
H"sslå :
Sårg*** **.

93



n

(

lrrpiiinen h.it:lr.i:r.o::e:r: loltrr.rrtut viltltnpltttska Ineni
ohi. Tiim.in i.i.xee:: >..u:la-.i l.rrilLrvil \'!lnki suostui kerto-
rnaur. ett,i i.i::i, r,,: j,r r',rrir.rir-r iran-rtn'iistii liihtenyt Lril'-
trir'.rlr.rsr.r. Hc ,.,,ir.jr i() ennen meidän tuloatur.te ttlleet
kiitkevn neer.i r.irln n teikköiin tarkkaillakseel) suomil-
laisren liikeirrir'nrsrä Kälkäisren suunuastrl. Varsinaisrii
r;risteiLrrshi.ir'.i.i ireille ei ollLrt annettu. Han-r-rikseen he oli-
\';1t sirr-n r()Jcnneet osastolllnc pysiihtYmisen kiitkiipaik-
k.rns.r r.n.rlsrtxrr-r uoin klo (r aamulla. Siitii hetkestii rlkrren
ire, ri ir. lt. 1.;rkk;rsen kohnteruttrrnl ina, kiirkkv neet tilaisur.rr-
t.r lir'.rhrlnriseen vannistrrslinjlmme liipi, mutrrr civiit
p.iir,in vhi valietessn rohienneet sirii rchclii. Vasta noitr
rueljliunesrrruti sen jiilkeen. kun hc olivrrt t«rclenneet vrlr-

te

!
tt
{
å

.-:!
*t'r
a
!ry

t
tr

a.

t
I

ri
ai

t{

n-ristukser.r'rr.r-rc Liiltiivrrrrrrrrr rien srrrrr.trrlrssl liihteneen liik-
keelle ja tiet-r tiiten riuenneen, kiitsoivrtt he tulleert sopil',111

hetken "livrrhtaa". Hiirnäännvttiiiikseen rneirii .ja tuottrrak-
secn nrrrltciollisia trrppioirrr I)e olivrrt piiiiträr-reet avltrr
oslsrotrrlen riiten vlrn-tistlraksectt n-ttiis irtirttrttnlisensit.
Vaikka tiihtäin.ressii ol i lihava rraitl i. osoi triru tui vihol liserr

hskelma riissii ta|auksessa kuirenkin virheelliseksi, kt>skrr

Irrkklsen kourissir kohrlcrrrrrteidett vr rr i, rit'rr rLrli oli e1.ii-

trrrkkrrir eikä tr,r<lttlnrrt t«rivottr-rar tukrsre i;r roisrli-Lltri tr-r-

lenrrvarus prljasti nreille vihollisen sij.rinnin. Hiljrrinen
liilrrii kcrrrics olisi sen sij;r:rn onuisttrrtrrr...

Kun sitten keskutr.lessamn-re liihen'rrtrin rutkinrnrc kx-
lrakkruru" jolrtencitrr svitii, kiivi ilnri. ctt.i r.rtstthcvosetr

Suomalaisten puolustusasem ra Kuhmossa
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:-. -:-:: :-.,,nLrr liilterri oli sarnalla kerraa vieny't kokelas
R :-.:--..^. iiskrn liihreä liikkeelle Liiyrövaariur rien sutur-
:-.-.::, :c:'.:ir'.iniän srr«tjata pataljoonan vasen sivtrsta. Lii-
:::, -: riireissään käsittiir.rl't kiiskyn tarkoitetuksi suo-

:,--:-- Ri ,nr'nlle, eikii sen rakia puhunur itsiiuta nreille n-ri-
:,,.-, K,rkells Rönt1' taas 1'ruolestaan luuli, että kiiskl' on
. -.,-: .<.ruttrrnrr.re jrr kiirehti sirä täy,ttämiiiin. Santanaikai-

s::. ..iirerti oli liihrenl't hiihtäen erulir.rjaan. Tapahtunrlr
\-,-:rsi\'.lt n)'r lLx)rlnollisesti r«tisiaan edelläkerrotulla ra-
-......:. No kerrank«ts sitä niiir-r sodassir sr.rttr.lr.l nlr-ltra ;rinl ei
::r:rJvksistä selvitä niiir-r «»rnellisesti.

\Irölren-rmin, kr.rn vr-rngit oli saarertr.r rvkmenrriin j,r
:rrrr:i siellä krrulrr-r. srrintnte luutnlnrti Ttrrrirriseltir tietiiii

,1tr-;;

hciltii sairr.lun erittiiin rrirkeitii tie«rja viliollisert :r rrr:rin k-
sistii ia linnoitturtur:risestrr Rcuhkarrn, Lostxrrr i., Li;r r,;-
v:.rlrr:.1:.ur sekii sumrn i tta iset v rrhv rr trderk i n.

Tieclrr olivat 11'kmentille lturnnollisesti eusi.ln()irur)
tiirkcitii, k«rska osalliscuintnte raisteluihin ensintnt.iitr.i
priiviiii tiillii rintarnirlohkolla. Ne olivirr saaneer nrrii: !/.
.liv iti,rr,',",-t kornentrrjan, ker-rraal i Siilirs.r'u<tn .je n llnienr-
tirnrne konrentirjln, eversti Miikiniemcn leveäsri ltvn-rvile-
miiiin.

Prttaljrxrnlntntc ctcni nyr ritisrcllell, ioskin r.nelko rrrs-
kaitrr rrrppioitrr kiirsicn, lvlrvcn talvipiiiviin iltaan nlcnnes-
sii Rculrkaan. Moritri' siune linnoitrirurtulccu vihollisen
ja 

l atkoi osi llrrrrn hi'rjkkiit'stii Ukonvrrrrrarrn asri. Prrolenpiii-
viin jiilkccn saimme komenta.jalta kiisky'n siirtf ii paraljrxr-
rtrut lreriissä Rcuhkaa n, n'r ih in n-rajoittr intn'rc i l lan hiintiir-
n cssii. Scrrrern'rrnrr |iiivrinii jrrtkettiin "ntorrierl kirisrcll ii

ja rnuistairkseni hyiikkiiystä Losoon. Santirr.raikaisesti
Ukonvaara vaihroi "isiintiiii" useita kerrojir piiivissä. Sen
rurheista puohrstaiista jiii erikoisesti mieleen r,änrikki Jon-
heim.

Verratraessa vihollisen kiiyrtäy.tyn-ristii Sturn-russalmen ja
Kuhrnon rintamalohkoilla «rli selvristi rotlettrrvissa viimek-
si nrainitussa pirikirssa se periiiinanramaron irktiivisuus,
sitkey's jl trristelrrtahto, jolla veniiliiiser l)r()lusrivilr ntorre-
jaan jri yrittiviit iluttitrl toisirlrrn. Esinterkkinä ru,rinitr:r-
korln, etri noin 200 nriehen vrrhr.uinen Reuhk:rn ntorri,
parirljootrlmme alueellrr. srrrrriin ruhotuksi vruta Irelni-
ktrun 2). piiiviinii. Muut ntorir siiilviviir rrinrr sodan Lr1'r-

Puurt sititkkit ,l:r rriitii kre'rtrirr r'.rirr r'.rir',rin srrlrist;trn:urrr jrr

å

-{åL sltÅ i

\';rrtioimrliur. l'il.Lnnc oli r'.rrsin kriirillinen helnrikr-rr.rn

l.Lrol iviil issii. kLr n cversti Dol in in joh rrrnrrr veniiliiincn h iih-
topp1li,1 ,,1 nrnkerrtui joukkojemnre selustiran ja sertr,urli-
k,Lisesti r iirollincn hriikkiisi n knrentin v«rinrir.t Lt\'ttivaa-
r.rss.L sekii rroin pr11;lljlxvnrrn r'«rimin Satrnajärver-r rien ete-
l.\ruoiell.r. NIviis s<>dirn viimciset piiiviit, ehkii eniter.r vii-
nreisrii e.lcllinen ja viimeinen, .jäiviit varsinkin Löytövi.ra-
r.rn |11o11151',1ille p1'syviisti nrielecu. Slintme sen viriktrtel-
mr1n. ettii Kuhnrossrr ollcet vihollisen joukor olivat kotrlu-
tust;rsoltrliln korkerrtrr luokkru. Osir-r rirjavnrtio.joukkoja,

iil suurill osa hiihtokoulutrrkscn sirrureita sekii rrnkariin tal-
viol«rsrrhreisiin ja kLrriin t«rttuncita «rsisotilrrita, jo'iden

kiurssa leikirtclv oli hcngenvaarrrllistrr.
Talvisota osoitti, etrii kokcn]trs oll |ruils, urutti.l Llnkilril

r4rettrrja. Tiimiin "kirhiniur" jiilkecn ei itselläni eikii johta-
malIani osrrsrollrr ollect rueet enriii Iiirissii.

tr
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Jalkaväen vuosikirja
on jälleen ilmestynyt sisältäen mm.
jvkenr. S. Simeliuksen kirjoituksen suo-
malaisen sotilaan olemuksesta ja kou-
lutuksesta, ev.evp. K-E Lindemanin kir-
joituksen kurista, kapt. J. Kaarnolan kir-
joituksen rauhanliikkeistä, maj. B. Hasti-
on kirjoituksen vesistön ylityskykyisistä
ajoneuvoista, kapt. A. Maunulan kirjoi-
tuksen maahanlaskujen suoritustavoista
sekä kapt. T. Haapajärven kirjoituksen
sissitoim innasta.

Lisäksi kirjassa on reserviläisten oma-
kohtaisia havaintoja kertausharjoituk-
sista.

Pelko ja pakokauhu
teos on ilmestynyt fil.maisteri, kapteeni
evp. Erkki Mielosen kirjoittamana ja
Kauppiaitten Kustannus Oy:n julkaise-
mana käsitellen henkistä painetta so-
dassa. Tätä ilmiötä, samoin kuin pelon,
jopa sielullisen tuskan kokemista, selvi-
tetään siinä monipuoliseen kokemusai-
neistoon nojautuen. Mielialojen ja
psyykkisen paineen nousua kuvastavat
huhut sekä vastustajan henkistä kestoky-
kyä murentamaan pyrkivä propaganda
ovat myös saaneet oman lukunsa.

Luhistumisilmiöiden syiden ja oireiden
lisäksi Mielonen esittää runsaasti niiden
ehkäisyä ja torjuntaa koskevia toiminta-
periaatteita ja menettelytapoja, jotka
"modernisuudessaan" ehkä tuntuvat yl-
lättäviltä ja herättänevät vilkasta kes-
kustelua: Kuuluuko alaisiin kohdistuva
mielenterveystyö nykyaikaisen sotilas-
esimiehen tärkeimpiin johtamistehtä-
viin? Onko konferenssimenetelmällä
käyttöä taisteluosastoa johdettaessa?
Siinä kysymyksiä, joita kirjoittaja asettaa
ja joihin hän antaa myös vastaukset.
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