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Assä-rykmentin henki
L. ARVI P. POIJARVI

KUN K;illior-r kansakoulu, Nilsiiir-rkaclun uusi nrotsrrlrri-
nen k,rnsrrkoulu, Tfiiväen«rpisro Helsingink,r.lLrlle jl
rnuut Pirkiinsill,rr.r prohjoi5puolen koulut ja lrritokser syk-
s1'llii i9i9. siis .10 vLrotta sitten, tiiytq'ivät helsinkiläisistii
reserviliiisistii. jotka muutiulli.lssil piiiviissii orgrrrrisoi ti in
jalkaväkin'krner.rtiksi n:o I 1, peitenimenii S-n'krr.rer.rtti,

siis Åssii-rlkrnenrti, ei ktrkaan silrttanut rr;n'istar, että tiis-
tii joukko-osastostr s:.li.rttilisi tLrlla niir-r kiinteä ja tietl'nlai-
sen "hengen" siivvrtiimii veljeskur-rtrr, eträ er-rr-ren pitkiiii
alettiir-r puhul Assii-rlkmentin' hengestii.

Milloin ja n.riten tiimri trenki oikein alkoi synq'iii' Ei «r-
ki vieLi kokoontr-rrnisviriheess:.r, ei rn1'öskiirin Talvisotaa
edel tär-reen oclotuskrruclen, YH : r-r ir ikrrna, jollo in rykn-rentt i
oli sijoitettu pääpuolLrstuslinjllle Kturlenianjärven Hatja-
hhclen kyliiiin jrr siitii oikealle ia vrrsen.mrrlle. Se svnr)'i
vastrr kur.r t1'kit irlkoivat jyski'ii, konekiviiiirit riitistri ja il-
r-na;rornnien kumerrt .jl'sähdykset tiirisyttiviir rnrrrlta; kurl
kotirintamalrrr krrntirr.rtr.ri viestejii soraliijiksi sortLrneisrrr

k«rcleista, vrrimojen ja lasten liicliistä; kun rintrrmllLr ilseto-
veri, "ornir rnies", rinnalta kirirtui tai hirirvoittui, oli jiiii-
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Ässä-ry kmentt i Jän isjärven
asemalla, josta saatiin
vettä miehille ja hevosille

miiisilläiin vihollisen puolelle 
- 

pahirlmirssa trpaukses-
si.l i.luttiur!lrtornasti jiiikin. Silkrin st'ntvi henki, .jokrr ei
suinkruur «rllut "iissiiliiisten tksinonr.,ist,r.,rr,,. r'rrirn luorr-
r-rehti koko Suornen kansanrrrnteijrtrr, krtrkeintntilsrrl Llp-
seeristrr tavalliseer-r rivir-nieheen. Se srrikin pirut Lru.len.
vleisPiireviin'rr-r'riiu nimrtvksen. Alertiin puhua asevelihen-
gesrii.

''Kaveria ei saa jiirriiii pularrn . Jos jonkun perhe or.r hii-
.Lissii, kerätiiiin sille varojrr. Lon-relle rr.r.rrerrrrln talkoorrjil-
lii. Rintemalla iilii Perii tovcriasi viivt'ttelvllii trri 1'rinnauk-
sclle. I-injojen ereen jiiiinvr liaevoirrunut rin k,rr.j.rrr,rr'.r
rtmalle fr-rolclle, r,rrikkrr hengen Lrhalla. Kairtulteer olt orer-
txvil t;rl tcen ja liihcterriivii koti in, prrh inrmrrtkin v rri kerr.lcr
voi trrren.

lli «>le viiliii sillii, rnikii hiin on siviilissä, k«iyhii rai rikrts,
oppinut trri tppimaron, srxxnenkieliner-r trri nurrsinkiel i-
nen. Kaikkiin slrhtirrrtlritrurn siunalllr tln,oin.

''Liioitrelrra. la|sellisrrr aurtecllisLrutrr, sinisilntiiistii Irr.-
viiuskoisLnttta" voi joku, ehkii nt«l-rikin, siu)oi.r.

En kicllii etteiki) joukoss:rntnre olisi ollLrt rorsrrrkin hcn-
keii. rtrkutrttrr. itsekkrvttii, 11'hjiin Plrpyixusrrt. MLrrr.r sc ci
ollLrt lcimaa-rulrrrvr.Li.l, se ei lnerkiltnyr mitiiiin «rclcllisen
''Ässii-rvkrnertrill ltell.gcrt.,rscvcIilrcngcrt rrnlr:rll;t.

Uskon, ettii Trrlvi- j.r Jrrtkos«rrlan vaikeassa l)rlrisrukse s-

se svnrt i tiin-riin hcngen vrrikuttrksesra jorein Irt viu r'.rr-
kLtrtrtvarr ja lit vin l)\'svvriii. OPittiin kunnioittrunrrrul sr.ro-

nrirleisru nricstii ja naista vli sriiiq'- ja kielirirjojen. Olrinr-
nrc niikcmiiiit-r, errii ulkor-rrrinen krtreus jrr suurct s.ur,Lr cr-
viir takrrrr lLronteenlujuritta jrr luoterrilvuLlrril, jora liil,rr i
tlskortlirttol ttrlr-r P1l j1;11 j u uri rnaan Ii ilj aisren j a va.rrint.rtt«r-
mieu joukosta. Mc kointnte jonkinlaisen lteriirt'ksen, I h-
te isktrnnallisen, sosiarrlisen heriirt ksen jr meisrri ruli vilr
cloin vhtcniiinen Suornen kansrr, jok:r kovien k«>crtclc-
nr.rsten jiilkee n niiki v. i9 I ti srravurertrn itseniirsvvtlen
siiilvltccn.

Kukrrrrn ci «rsa;r riisntiillisesri kuvrlrit rr,lolt heriirvksen
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laetu:r cikii Iniiiirirellii sen r,«rinrlkkuLltrrr trli l)vs\'\ \'\'rr:i.
Minun vrlkitunukseni mLrkrrrrn sc siiilvr' 

- 
kaikiste nii-

enr)äisisrii risririi,l,rist:t hLroliln:rrr:L - v;rikrrtr.rr'.ln.l r()si-
iuirne meitlär.r lapsissarnrne ja heicliin jiilkeläisissiiiin. pol-
vesta polveen, j;r tttt Suorneu kansirn vxpirxn, riil-r1:rur-nrrtto-
man tulevaisuuclen tiirkeirnpiii kuLnakiviii.

PAUL L. HACKLIN

Rykmenttimme
päällystön ja
miehistön
yhteishenki
Res.Korp. Pa u I I-. H,rck I i n Ässii-nknrenrir-rensim-
nriiisessii vuosijuhlrrsse Ii. p:nii lokrrkLruta l9 t0 lausur
n-r ieh istiin eclus tir j an a mm . se rlr;l;r\.iri1 :

MEILLÄ ci toclcllekaen ollur juopaa päiillyst«in ja miehis-
riin viilillii 

- 
Me si)ir.r.rnre, join.rn're, IePii5i11111.,", Prrlelim-

nte .ja ta1-1tlir.t'tr.ne rintrrri1111111 
- 

miehinii, lriiiill)'sriin
sil ri sanr allrr epiii mekkiiiisti hrurlehriessrr alaisistaen.

Niiin 
- 

ja vain r-riiin ki'keni jokir mies ottlrrr.r.ru irses-
riiiin krriken irti.-

Me rintrrmlmiehet, j«ltka n.rviis tunsinrme vilsruun so-
rlan kulusta jrr tubksestl 

- 
voir-nme olla rvyrvviiiset. On

hyvii «rlla 
- 

r,aikka selkäiinsii slruleenrr. 
- 

Kenttiiarrlcije.
serr riveissä Assä-rt'kmentti teki sen, mikii sen niahtLrllr-
sur.rksien rrrj«rissa «rli. 

-
Juuri tämän erir-tor.nrrisen vhteisl'mnriilryksen 

- 1'htcis-
hengen rrnsiostl, joke r>li vrrllitsevanrr meirliin .rrrncij.rs-
si.unme piiiillvstön je miehistiin viilillii 

- 
tuli viinre ralve-

na tchcll'ksi korkeirnl.:,iurn miiiiriiiin ,rsti kaikki 
- 

nril)ir.r
ihnrincn jrr sotilas kvkcr-rce.

Viinre trrlven l htcisl'mnriirrvs r lrtcislrcnki 
-iilkiiinse unohtuko. 'l'chkiiiirnmc nvt rrruh.Lr.r oloiss.L. jokrrinen

kohclallrur-rn-re sama, r-nir-rkii teir.r-trne viime trrlven;r 
- 

teh-
kiiiin-rnrc krikkemn-re siiilvrtiiiiksenrn-re riin-riir-r m.1i1u 

-mrrrrn, jonkir lrtrolcste rrristclinrnrc j.r olinrnrc jokrrincn
rilt iis r,Lintis k:r:rtunr.r.ul.

L\'rkikiiiimnrc n1 t sivr iliolriss,rkin toinen t()ist.unnlr
l nrmiirriimiiiin. Marsscill,r olimnrc velmiit k:rntiu)r.riu) \,li-
svllecn escvel.jcmnrc kenr;rnrukscn.

Tukekarrmme j,r rrutt,rkarrr.t-tnre jirtkuv:rsri r'trikeuksiin
j<>trtuv irr vcl j iiin'rnrc.

f'chkäiimnre j<>kainen os;ulnre 
- 

ettii krinsrrnttrte siii-

h'isi
LUJANÅ
YKSIMIIII-ISljNA
VAPÅÅNA KÅNSANA
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M iehet hyppäävät vaunuihin
ja juna viheltää

\.\.Lt t .tVIMPELIN
OSASTO JA "YYBEE''
EINO LEHTORANTA

LOKAKUUN li. piiir'ä 19.j9 r'rrlkeni rvtnen.i i.r .rLrrin-
koiser.ra, kohtdaisen pakkasyiir.r jii.lkeen. Sv ri.iisessJ m.r.r-

hiskl'lässii vall itsi s1'vä rauha. Ihrniset rrskartelivlr tlr'.rt.t-
ornaisissa aarnutehtiivissiiiin pihoissaan ia naveroiss.r,tn.
palkkan'riväen kiirtrhtiressa tytipaikoilleen kirkonkr liiiin.
Klo (r,30 olin jLruri lähtenyr Kankaau Suksitehtl.tseen.
jossa silloir.r «ili t1'tipaikkeni, krrn Oskari H a r j u tLrli r'.rs-

tililltl ra sllllot:

- 
EläPiis menel Se on nvt alkar-rtrt.

En oikeir.r kiisittiini't mistii oli kvsymvs, mtrttii rtiihn iini
Hariur-r vlkavuu.len jrr toisallta tieräen vhrii ja tt>ist,t Ett-
r(x)plur levottornr.ruksista al«rin i-rlvistella pahint.r. Pvsiih-
cl1,tq'Lini Harju selitri:

- 
Suojeluskunnan piiiillikki) soitti meille ja käski kävdii

silnomir.ssr.r ka ik i lle Lirkan ieme n reserv i lii isil le, ertii he icliirl
on rnentävii P),hiilahteen Matti Lir-rnan trrloon räniiiin kltr
9.

Siinä oli uutistrr kerrakseen. Tyiipaikkrrni sai jäiiclii,

pyiirsir-r kotiin. Siellä kerr()ttr.riuri sillrr;ur i v iestit-t, kotivii-
keni jäiviit tui.jottarnirirn tuitrurr kuin olisir-r vhtiikkiä ttrl-
lut mielilruoleksi.

Nlenin kiiskettrl'n talo«»r hvvissä aioin. Siellii oli miehiii
jo n-relkoisesti ja uusia tuli katkeamattorrrna jonona. Sin-
ne oli kiisketo' koko pitrijiin miehct, seki joukko hevosia
kiirry ir-ree n.

Pitiijiin nruonituslotrrtkin olivat srr.rPuneet kenttäkeitti-
ijineen. Linn.rn pihaan oli kiireesti kyhätq' pitkiä pi\'riii,
joisra mieher ntrttivat lottien tarit>arnrtrr krrltvia. T;rrjttiltrn
piiiitvtnä kkr 10 maissa vänrikki Viiinij Pe k rr n h e irn cr

kiiski miehet neliriviin ja ,;akoi heidiit ryhnriksi ja iotrkku-
eiksi sekä niiiiiriisi johtajan kLrllekin yksikölle. Kur.r cpä-
nriiiiriiinen miesjotrkko näin oli sarrntrt jiirjesq'neen rltuo-
don, r'iinrikki Pekanhein.ur piti lyhyen ftrhtrttelr.rn ie se-

noi lopsli5i;

- 
Kursurnrne tiitii Vimpelin osastoksi. N1't osasto hajo-

ail j;1 re srrlme lrennii krlteillinllc, tt-ttttra llttomenaxmtlna
kl«r 9 kokoonllur.nnre .liilleen rliltiin samilrln paikkaan. Pois-

tuk.urI
Meitii oli kehoitetrr.r henkkimrran sotilaselärnään so1'rivia

vaatteitrr, irlusvaarekertoja, saappaitl, selkäreppttjl, rtttt-
kailtrviilineitii ym. Piiivän ktilttessir nreisrii ktrkin tritti
vrrnls tr.lr,r tlur rnah cbll isu uksiensa lu ttk iran.

lkin.ruistertavana lokakuun f -i. päivänä If .i9 liihdimme
Talvisotirrrn, vaikka silloin ernrne vielä tiertrteet sitä.
"Vim|elir-r osllsto kok<xrntui Littnnn trrlcxrtt, vLinrikki Pe-

kanheirlron kriskl'n tuukran. Lottien kenttäkeittiii hiiyrysi
jiilleen Linnan irihrrssit jr k1'rnnrer.ret näppärät lotat juok-
sentelivat edestakaisin sen vailreilla. Pitkiit kahvigtydät
täyttyivät resen,iliiisisrii yhii utrdelleen ia uudelleen.
"Vir-r-rpelin ()srlston virhvuus lienee olh.rt nttir-r 2)0 nriestä
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ja kun heillä oli runsaasti saattaiia, ja mtruta uteliasta vä-
keä oli saapunut paljon katsornaan ainutlaatuista tapaus-
ta, kävi Linnan pihassa aikarnoinen vilske. Väkeä tun-
geksi kaikkialla, sekä ulkona että sisällä. Kuului pul.reen-
sorinaa, rneltra ja htrr.rtoja. Kärryt kolisivat. Hevoset hir-
nahtelivat. Käskyyä annettiin. Veisteltiin melieviä vitse-
jä. Laskettiin hirrehishuumoria. Mutta oli rnyöskin vaite-
liaita miehiä. Oli itkeviä naisia ja nyyhkivä ryttöjä. Elet-
tiin historiallisia hetkiä, jotka eivät häviä mielestä kos-
kaan.

Klo 10 vänrikki Pekanheimo huusi:

- 
"Vimpelin osasto" neliriviin! 

- 
Hän antoi hevosmie-

hille käsky,n liittyä rnarssivan rivisrön perään ja sirren:

- 
Käiinnös varrnpaan päinl Tahdissa, mars!

Ja niin aikoi viidenkymmenen kilometrin rnarssi Lirpu-
lile. Naisvtrltaisesta kansanjor-rkosta huudettiin onnenroi-
votuksia lähteville. Sitten paikalleen n.rykistynyt kansan-
youkko jäi katsomaan poistuvan rivistön perään. Joitakin
käsiä l.ruiskuteltiin ja joku nenäliinakin vilkahti ja niin
ornaiset erosivat, miesten rnarssiessa jonnekin, hevosko-
lonnan seuratessa heitä.

Taivalta tehtiin väl.rin iruhein ,ia rnelko ristiriiteisin
rniettein. "Vimpelin osastoll" saapuessa Ala.iärven Kr.rre-
jt>elle se osui yl'rteen Ala.iärver.r reserviläisrivistön kanssa,
erärissä tienhaarassa. Kun Alajärveläiser liitryivär välitrö-
miisti perään.rme, muodostui kahden pitäjän rniel.risrä r'h-
tenäinen osasto, jolla hevosineen oli l.ritur-rtta puolisen ki-
lon-retriä. Se oI niir-r rnittava joukko, ettei semrnoista ole
nritrn' tiillii tiellä sitten Suornen sodan piiivien Pihlaiakln-
ktran k1'läär-r saapuessrunrne näimme useihin k1'mmeniin
nousevan väki jouko n kokrx-rr-rtunee n rlirrssi marnrne firai.l n-

tien varteen. Joukko koostui vanhoista miehisrä ja kaiken-

ikäisistä nirisista. Marssirivistömme alkupään tullessa
kansanjoukon kohdalle, sen miehet pal,iastivat päänsä ia
kansa alkoi veisata. Näin Alajärven kansa antoi rnatka-
eväät pojilleer.r, joista mekin pääsirnme osallisiksi. Tärnä
ttrpirus kuvastanee, rniten vakrrvasti kansir otti lähtrirnrne.
Miuimrre kenties kohtalokkaimnran vrrihcen liihesq'essii
kansa tirhroi käiinryä K«rrkeimmirn pr.roleen.

Seuraavana aamuna olimme Lapuirn rrser-nalla aat-nukah-
villa, .lota Lir;ruan lotat tarjoilivat. Sieltii nousinrrre ju-
nirrn, Iaskeuruaksernrne siitii Seinäjoelle.

Seir.räjoen kaLrppalan liiheisellii pelkrllrr «rli eräänlainerr
keskus, jossa Seiniijoer.r Sotilaspiirirr rcscrviläisistii mur-
dosretriir.r yksiköitii. "Virnpelin «rsrrsrokin" rnrrrssi tälle
kentälle jrr kohrasi siinii loppLrnsrr. Luutnantti, kirjailija
Jalnrari S a Lr l i oli riin.rär.r ker.rtiin herra jr 1,lhäis1'1,s. Hrin
käski n.reiciiin kunkin krrrsolr Sotilaspassin" loppuur.r lii-
tetystä liikekannallepirnomiiiiriir ksestä, rnillä krrjrrimilla
kunkin "sarjrr" on nrerkitn'. Sirren hiin alkoi huuclellar eri-
laisiir kirjaiulhdistelrniii, kiiskren sitä mtrkaa miesteu rs-
tua esiin. Hiin osoitti l.rrikrrn. n-rihin kunkin kirjainyhdis-
tehnän omistajan oli siirrynävä, ja siellä l.reidät vastaan-
otti jokin upseeri. Vihdoin hur-rdettiin esiin ne miehet,
joiden passissa oli "Sarja yb". KLruluin tähän r1'hmään ia
meidät vastailnotti nr.rori luutnantti, foka esitteli olevansa
AIataIo ja "yybeen" pääliikkö. "Yybee" k<rcstui
Vimpelin miehistä niin, että sitä täydensi noin 20 Kor-
tesjärven poikaa. Upseerit olivat kuitenkin näiden pitä-

.iien ulkopLrolelta.
Seiniijoella turrgeksi sotapolulIe lähteviii r.niehiii kaikki-

alla. Marssiviil osasto.iir tuli ja rner.ri. Osast«r.in harioirettiirl
ja «risia n.rr-urclostetriin. Tiukkrrsanaisia käskyjä jI kornen-
tojrr kiiri ilmirssa. Seiniijoella virllirsi s<ttatunnelrtta, pttut-

t
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Joukkola saapuu
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Sotilasjuna matkalla itään

tui vain aseiden riiiske. TLrngos ja rnelu kii1, i'mmiirrerrii-
viiksi, kun tiecläntnte, ettii koko llajar-r rnirakr.utnrn rcser-
viläiset olivat kok«xrnruneer Seinäjoelle yhtä aikae.

Luutnanmi Alarirlon ver:imainä rnarssirnrne halki krrLrl'r-

palan jir edelleen Soukkljoen kyiään. Siellli viivr imrle
rnuistirrnani rnuka:lr-r nelisen vuo«rkautrl. Viipvmisemrne
fohtLri kai siitii, ettei rautatie pvsryn)'r nielenrään miesnr;rs-
soia nopealnmin. Soukkajoella rrlkoasurnme r-nuuttr.ri hie-
rnan sotilaallisemmaksi, sainrme näet vyiin ja kokirrdin
joka rnies. Aseistukseksi sairnme kiväärin ja rnuiksi vrnrs-
teiksi tuntolevl,n, jolla pian oli rnuitakin nirniä kuren
''kr,ullemirnlerl"' ja "Molo«rvin puhelinnurnero".

Eriiiin illan pimennytq,ä joukkomme kokoonrui j.r

nrarssi Seinäjoen irsemalle, jossa rneille «rsoiterriin "härkri-

vilunut' ja luutnanrti AlrrtLrlo käski:

- 
"Yybee" vrunuihinl

Juostuarnrne virr.rnuihin, juna alkoi piLrn jyskl,ttriii eteliiä
kohti. Haapiin'räellä viivyinrme joitakin tr.rnteja j,r seurr.r-
vrrr.ra päivänii olirnrne Jyvriskylässii. SielLi jLrnamrnc s1 sät-

tiin kaukaiselle sivuruiteelle ja vetLrri liihri r»nille teil-
leen. Meicliin "kotimme" oli siir-rä Parisen vuor«rkrrurrrr.
Saimrne sentiiiin lirskeutua junasta mairhirr-r, r'r-rtrtr.r .jun:in
läheisyyclestii poisttrrninen «rli ankarasti kiellerq,. Aseman
sivuraiteelle ln;lioitettunrl" pohdinrrne pu«rleelt jir toi-
seen, lniksi r)re rähiiu jiiintnte. Mitiiiin vasrllsra emrne
kuitenkarrn si.rr.ureet. Vihckrin kuulLri .iiilleer.r jo tutuksi tul-
Iut huuto:

_ 'YIbce vilnuihinl
Ja taas nrcnnii ketkLrteltiin jtrnlssa jonnekir-r, ntilrin, sirii

ei tiennvr ktrkrurn. Vauhtiir kesti Pieksiimiielle sirakka ja
sitten rrus r:rrrjrrilirnrne".

C)nneksi senriiiin vain lruolisen piiiviiii. "Majailu ' rnat-
kan rrikrrr.ra .rlkoi runtua q'ntpeältii. Vaikka n.reillii ei ollLrr
.tavistr-rsrlkl;rn siirä, n-rikii meitii ockrrti mirtkan pii.iss:i,
niin kuirenkin halusintme, ett:i iunir «rdella vcisi meitii
jonr-rekin. Reilu rneno tur-rtLri jollakin tavrrllrr vi.r.|rtltrrlviul.
Se urlrirva h Lron-t irttrrva pysiiys tirpahtu i Srrvonl innirssa j rr si tii
scurailvrl Elisenvrurassa. Seinä.joelta irlkrren olimmc "jiin-
niinneet k.rikilla ristel'sasen-rillil r'nihin suuurrr.ru nreni-
sitnme. murtil Elisenvililrilssn jiinniti's n<tusi huiPPuunsl.
"Maj ai l irrnreh;ln " Lrselrilla .jossa krpul l isen rrrtkrrisrrr-r tiil'-
t)'i taf.rhrLr.r, r.r-rihin rint.inlrl()silau .joutuisintnte, jos kai-
kesta huolinrrttr sota sytr)'isi. Er-rner-r kirikkea riin-rii oli
korkelrr jiinniq'ksen tausta. Odotellesslnrnre [,]isenviraras-
sa, hr.rhr-rrehtrrilukir-r irlkoi. Sairnrne niiet sernrnoisen rie-
tlort, eträ f.itkiit taqot mirtkatt varrella rtlisivirt j9[tr.r6eet
siitii, ettei liiiillikkörnme luutnantti Alatalokairn rienny,r.
minne n.reillii oli rnatka, vrrur ettii hiin sai rr.rääräasernilla
kirjLrlliset ohjeet seuraavaan pysiihclyspaikkaan nten()sra.
Nyr Elisenvlarissakin odotirnrne nruka kirjallistir r.r.räii-

riil'stii. n.rinne meidän oli mentävii. Vieliikiiän ei ole tie-
.lossani oliko huhussir jotakin peniii, vli oliko se koko-
turtrtu !ulrlestrr temmattu. Viimein ,junir viltelsi Ityviistit
El isenr'.r.rral.lekin, sivtrtrtti Hi irolirr-r ja sitter-r oli vuorossl
Kiikisrrlmi. Jokohan rnirtkiunlne piiiitn'y, kyseIin-rnre.

- 
Ei piiiin. ne vie suorarrn Venäjälle, selitti joku.

Hur.rmori.rkin oli sentiiiir-r vilyelq' koko matkln, sopiyi-
llrr rnlloksinrr. r'aikka keskusrelua siivyrtikin sLruri epätie-
toisuus j;r melkoinen vrrk!.vuus. Kiikisrrlmesta liilrrlerry-
iirrnre riihr stelimr.ne r.rlos entistä kiihkeäntntin, niihcliik-
semme r.nrrii rrsemirr sivur-rtamnte ja mihin loptrksi .jiiisim-
n-re. Liihes viikon kestiincen .,uneuratkan jälkeen jtrnir vi-
lrelsi jl pvsiih§'i viirneisen kerran.

- 
\'rbee rtlas vitrrtr.ristit! huusi luutnlntti Alatalo.

Kilvr-Lr-r vritirnnre saa.la selville, n-rissä «rlimme j.r niin
voimrne lr.rkea ruemrrhuoneen seiniistii: "Myllypelt«r". Ni-
nri oli tär'sin tlrntemrrton eikä sanonut rnir-rulle nritään,
kuten ei muillekalr.r jouk«rstarnrne. Onneksi senrään "y)'-

been jor.rkosta li;1,q i mirrkailukirrtra, iosrr aikrnaan
voimme todeta Mylll,pellon sijainnin.

Mvllvpellon irsernaltir lnlrssilunte Riiisälän pitäjän Kui-
vrtniemen k1'lään, ja ser.r laidirssa olevalle n.retsäiselle
kr.unmtrlle p),srytimme teltturrne. Kun kaikki oli vahnii-
na, koko<>nnuirnrle luutnantti Alatakrn puhuttelua var-
ten. jolloin hän rrrn. sanoi:

- 
Täsrä hetkestä alkaen "y1,beetä" ei «rle eniiä, se on

muLrttunut pioneerikornppaniaksi. Jos halLratte kirjoirtaa
kotiir-rne, niir-r osoitteekser)ne teidän on annettava .l2.Pi-
on.k.

Ja niin "yyhtxr" alkoi, r.nutta se onkin jo toinen jLrrtrr.

293



Kärsimysten

SE oli vanha kaksikerroksinen kivitalo. Oli rnyös aika stru-
ri, kai entinen kouluta.lo, sillä l'ruoneet olivat niin suuret,
eträ meitä suomalaisia haavoittuneita rnahtui parisenky,m-
rnentäkin vuodepaikoilleen yhteen huoneeseen.

Kun Talvisota riehui parhaillaan, meitä oli tutrtu tänne
Leningradin kautta aluksi l0-{0 miestä. Paikka oli ni-
meltään Borovits, pieni kaupunki Moskovan radan var-
rella. Muutarnan sadan kilometrin päässä Leningradista.

Kuuluen 7.Er.P:hen hairvoituir.r Uudenkirkon taistelus-
sa ja jouduin «rtavangiksi ').12. 39, ja nyt olin siis sotilas-
sairaalassa Venäjällä. Rakennuksen alakerrassa olivat ve-
ndläiset haavoittuneet .jn yläkerrassa suomalaiset. Talven
minaan tuotiin lisää p<ltilaita rintarnarlta, niin että kevääl-
lä talo oli rnelko räynnä.

Tämä oli tuskien talo, sillä joukossa oli pahoin haavoit-
nrneita. Valitusta ja voivotusta ei kuitenkaan juuri kuulu-
nut, sillä olirnrne Leningradissa päättäneet, ettemme me
sw»r.ralaiser valita tuskiamme ääneen, jotta viholliset eir'ät
saisi kuulla valittrstamme. Me kärsimrne tuskamrne valit-
tamatta.

Täällä oli toirninr.rassa hoitajatraria, siis sairaanhoitajat-
taria ja lisäksi tulkkeja kaksi, l.rekin samalla l.roitajanaria.
Tilanne oli täällä tässä suhteessa parempi, sillä Leningra-
dissa ei ollut hoitajattaria ollenkaan. Joskus joku pikku
tyttö tai miestulkki vain ndyttäytyi.

Täällä Borovitsissä oli nainen lääkärinäkin. Oliko hän
läkäri se tuntui arveluttavalta, sillä hoitotoir.r.renpiteet oli-
vat hirveicä kärsimyksiä tr.rottavia hev«rskuureja, joista ai-
noastaan hyvällä onnella ja omaa apua käyttäen saartoi
selvitä hengissä. Ei ollut mitään röntgen- enernpää kuin
läpivalaisukonettakaan. Läkäri ei ollenkaan tiennyt missä
asennossa luut olivat. Haavat sidottiin ja pantiin kipsi ym-
pärille. Minullekin pantiin iso kipsi, säärestä rintaan as-

ti. Olin haavoittunut reiteen, reisinivelestä poikki. Täl-
läinen kipsi oli kiduttavn, jos sitä joutui kauan pitämään.
Se kuihdutti kaikki jäsenet ja saattoi elimet kuoliopistee-
seen. Tapana oli, että melkein kaikkiin haavoittumisiin
panriin kipsi. Siinä potilas sai sitten virua monta kuukatrt-
ta. Moni kuolikin tälläiseen hoitoon. Vaikka monen poti-
laan kipseistä mätä juoksi ulos, ei kipsiä silti avatru.
Kuolkoot 

- 
rnitäpä siitä!

Liki kolne kuukautta rr.rinäkin pidin kipsiä. Sitten tuli
makuuhaava selkään. Se oli hirveän tr:skallinen. Huoma-
sin, että helpotti, .jos käännyin kyljelleni. Naislääkäri
huomasi, kun kääntyilin helpottaakseni oloani. Hän oli
niin ilkeä, että määräsi rninut makaamaan aina selälläni.
Ei aunanut, että selitin makuuhaavan olevar.r kipeän, jo-
ten en enää voinut n-raata selälläni.

- 
Seldlleen vaan, ette saa känryä, oli lääkärin rnää-

räys, selitti tulkki. Lääkäri oli siis kuin sotavankien ki-
duttaja. Selällään makaarnisesta ei olisi olltrt ltritteni pa-

ranerniselle rnitään hyötyä. Eihän hän tiennyt edes luic-
ten asentoa. Sitten tämä lääkäri määräsi kaksi hoitajararta
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tie
vartioon Lrokseni, että todella makaisin selälläni. Muussa
tapauksessa nämä oli käsketry kääntämään minut selälleni
takaisin. Niin meni se päivä murheen merkeissä.

Kun tuli yö, ajattelin, että kuolema olisi helpompi, jos

se äkkiä tLrlisi. Siispä päätin mieluimrlin kuolla kLrin kär-
siä tätä hirveätä kidutusta. Käännyin varrn syrjälleni 

- 
jo

heti tunsin helpotusta makuuhaavassa. Kaksi hoitajatarta
jotka minr,ra vartioivat, riensivät heti kääntämään minua.

Nyt rninä raivostuin, kiroilin ja iskin heitä nyrkeilläni
aina kun he olivat tarpeeksi lähellä, niin että isku myös
tolella osui. Jonkr-rn aikaa katseltuaan he luopuivat taiste-
Iustir. He eivät saaneet minua enää selälleen, joten rr-rinä

sain selvän "selkävoiton".

Se yö oli minulle voitor.r yö, sillä vaikka oiin tunteen-
kuohuissa kuin villipeto, tunsin selvästi tyy,dytystä siitä,
että olin uskaltirnut puolustaar itseäni niin tuskallisessa ti-
lanteessa. Vaikkapa ampuisivatkiu rnir.rut, kuolema olisi
vain vapahtaja näin tuskien suuruuden vtroksi. Seuraavana
aamuna tuli tuo sadistinen naislääkäri hoitajnttarien karrs-

sa. Siinä pidettiin n1't kokousra rninun vuoteeni vieressä.
Veniijänkieli kuului vain niinkuin kosken kohina korvis-
sani. En tietenkään ymrnärtänyt sanaakaan. Tulkki selitti
nyt rninulle, etten ollut totellut läkärin rnääräystä. Selitin
jzilleen, että kuinka voin totella sellaista määräysrä, joka
ruottaa vain tuskia.

- 
Haluatteko nyt totellir ja kääntyä selällenner

- 
En.

- 
Lääkäri ilmoittaa tämän asian kornissaarille ja teitä

voidaan rangaista.

- 
fs sls11s io rankaisseet mintra tällaisella kipsillä,

kuolema on parempi kuin tällainen kidutus.
Siihen kokous päättyikin. He lähtivät lääkäreineen,

nrlkkeineen ja hoitajattarineen.
Samana päivänä saapuikin sitten rnieskomissaari lääkä-

rin, tulkin jl hoitajattarien saactamana. Lääkiiri nä1'tti
minua ja puhua pärpätti virnmattrsti. Minä olin n1't irtro-
rr.rion keskipisteenä. Ihme ky,llä, korr-rissaari ei näyrtänyt
ilkeältä mieheltri. Päinvastoin l.rän esiintyi hyvin rauhalli-
sesti. En ymn-rärtän1't, rnitä hän sanoi, t-nuttt tniuttst,r
näytti, että trän koetti rauhoittaa r.raisia. Hän hilfalleen
hiipi ovelle päin ja puhui sarnalla lääkärille rrrtrhoittavia
sano.ia sekä viittasi kädellään tninuun päin ikäänkuin olisi
sanonut: mitäs tuosta l-rourailevasta potilaasta tan'itsee vä-
llttax:

Tärrän jälkeen minä sain olla ratrhassa, kääntyä mihin
slnrntaan l-rair.rsin. Mitään rangaisttrksirr ei kuulunut. Sen

seikan y,mmärsin hy,vin kun näin komissaarin, hän oli ai-
van il.rmisen näköinen eikä mitään sadisdryyppiä. Kun
huornasin tilanteen rauhoittttneen, a.loin pirisq'ä. Sain
ikäänkLrin utrden elonkipinän äsken samuneesta 'vaPau-

dentiristelusta", iosa olin kät'ttänyt ortaa apua ja selviy-

rynyt voirrajana.
Koetin ruokailuaikoina syödä hapankaaliir vaikka väki-
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sin. \'rnn'riirsin. cttii ru( )k.l .urr.Iil \'oil.n iil pilrilnenr tseclt.

Kiirsinl stcni tic olr vii«>irerrtr eril;risilla rrrPauksille,
srttLrnrill,r j:r koht,rirksill.r. Eriis prtrltrtirnmistrr rrillrrisista
trenviitoistrr oli er.is vanlrrr mies. Hiin oli liiiikiiri, joka osa-

si rnviis su()nrcn kiclrii. Hiin oli ollur lriiikiirinii Stutnressa

kcisrrrir';rll.rn rrik.rn.r. Tiinrii iiiiikiiri ruli nrrisliiiikiirin tilrrlle.
jote ei olltrt niikvnvt i.irkiiiin aikaan.

l'iin'rii s.rtrrrnr.r [)el.rsti minLrt. Tiinrii utrsi liiiikiiri miiiiriisi
kipsir-r otcrr.n.iksi nrinulta pois jrr anncttevaksi nrintrllc li-
sii.urnoksi.r rLrokrr.l, koske olin nreunvt nirr-r heikkrton
kunroon. ctrii r>lir-r .rivltn kur>lemiln [)rrrtirrlllil. Sain nvt ka-
n.lnrrLur.ur j.r rnukin lll:litorr kah,.lcr-r viikon rrjrrn i<>ka l.iii-
r'.i n.ruurr ruoar-r lisiiksi, jotcu akrin n1't elPyii .liillcen. Li-
s.iksi tiirnii liiiikiiri rrntoi n.rinulle henkiliikohtrrisi.r nern r.r-

j.r: eiiimiinuskoa j a tahcl«rnr'oimirrr ol i ki\'rertiivii prrrrurtr.l-
nrtsen rtvuksi. Uskon- jlt reli.knvoir-t'trtrt ttxlcll,r r.rrvirriin,
ettii olisinrn'rc voincet norrstlr vuoreiltanrnre, Petikrrverini
jr nrinii.

Vuoclckavcrini nrakasi vicreisellri ferillii. OIin,r1.l.i11111
tlurtenli.riln hiinct, kur-r olirnnre vierekkiiin nri.ri.IrlneL-t l).rrilr
kuukrrutlcn ajrrn. Hiin oli hiijainen n-tics, kotoisin P«rlrjois-
Su«>nrcst;r lin piriij;ist:i Sicllii hiinellii oli r.r.rrrrrtilrr, r'.riruo j.r

la1-5g6.

Åloiu nvt krivrriiii trrlrtlonvoiruir:r, eliinriinuskorr j.r rLr,r-

krr:r oikein siiiinniilliscsti ja koetin kvlviiii uskorr Pctikrrve-
rinkin ajrrtuksiin. Nluurarnan Piiiviin kulrrttLrrr olin j,r niirr
pitkiil lii, c rrii kiivel i n krr i nrrlosrruvor ll e pirki n srrirrralan kiir'-
tiiviii ja lruoneesrit huor.rccsecn.

EIrkiiPii ort|ti, s;rrturttrr r;ti kolit;rlt> r':Likuttavrrt n-tt'iis ih-
miser-r eliin-riiiin ja kuolcmrlrlu. Sillii Petikrrverir-rr k.insse
olirtrnre h.t;rr'oirrunccr strLrnnillcen srrnrall.t ter',rll,L. olinrnre
si.rnt:rssir s.rir:lirl:tssir. san-tOissa olosrrltrciss.t 

- 
rltrLtt.t en \ n]-

rniirtiinr t. nriksi Iriin ci nt>trsstrr vturteclr.r.rn k.ir rlenr,i.in.
Monrir kerrrur san«rirr: 

- 
uor.lse, ot:r vu()tccsi jl kiir I 

- 
Ei.

här-t ci r-toussrrtl Hiin vesr.rsi sLrrullisell,r ;irinellii 
- 

mrrii se

lrr iitlr rriiri. cnrnrehiin k«rsk.L.rn krLitcnk.L.Lrr |:l.isa- :u( )l'l'lqun.
jrxcn nrcill.i ci olt r.il i.i. jo: el.i.i t.ri krr,ricc. 

- 
Kiik.t,rr-t

rtiirt s.rrtonLrt. l:ttenrnrr 1.,i.isc. irr,i ci r icl.i rrq.l,i kilk.r.in.'
H.incn k.tr.tss.t.tr'r rrit r..rir.t r'.irrqrl,r. ii:rlr.,,,lt koetr.t,r

rnviis loltrlLrrrrL.r lr;ine-n ik.ir'.i.r iironnuri.i.,n. H.in ;r:r i j.irk-
kvrniittii si inii krir-rn.rss.r.rn. ctt:i nrt' j.i.inrnrc Vc'n.i1.iile.
nlcirii ei lrLskerrt Su«rmeen. j,r lrerireeurnre i,i.ir,ir S,., ,n.t(un.

srirli johrLri hiincn strtrrr surLu)srl. Koetrn.rutr.L.L ir.irrr.i I.Lr-
htrnrrrlla lr,rLrsk«rjrr jtrtrujrr jrr vritin s.r.r.l.r iriirtr p.rrenrrn.Ll-
lc rLrLrlellc.

'l'Lrrhrr vrrir',r. Hiincn l.Lrhecnsr piiiirv iviir .rin.r s.rnr.r.Lrr

ilsix.r n:

- 
NIc jiiiirnrne tiinnc \/eniijiille. j.r r'.rrnrot jii.ir.it:innc

Stron.iccrt I

Nlitii sill.i on viilrii. jriri.[iiin sitten tlinne. ()rrt.r.Ln

tiiiillii uLrilct vrrinrot. Koctin laskce leikkiiikin. K,rsk.r er-r

sililnrLr l):inr.i l-.ircrnnr,rllc rrrrrlellc. kiivclin I)rionqc5t.I t(,i-
seen i.r crsin Ir.rLrskenlirirl scurr'1. jota liirnr r'.rikk.i krrin-
krr 1.111j11,,. Onueksr cn ollut cniiii vuotccni r',Lnkr. \'icrin
.rik.rni hrrrrskojcn |o1111i11"n ltron.r. sillii voinrru-ri rlrii i.rh-
vistrrir'.tt 

- 
j.r el:inrii \'.r:rti osiutsir. Yn'rruiirsin kr ll;i hr -

vin. cttii Pctik.Lverrni tLr()ttilil l iialliscll;r sLrrullrr r'.ririnkorr
irscllccn. Niin kiir ikin. KLru rLrr>krrhalLr lo1lIt1i. lriin r Irii
lrcikkcni. kosk.r siri niin viiiriin. H;rrrvir rul)esi nriit.incnr.i.in
jil surlrellcnrir.rn. kosklr lriin ci s.ranrrt r'<>inrrr.r ru():rst,r.

En vointrr lriintii .rurtir.r. kosk;r olin nrirr nt<>rtr.r kerr;rrr
trrrhrrrLrr vrirtiinlt. Iliin kLrilrrrri kuilrrrrnristerrn. nrLlrtir ih-
ntccn krtrtrrlt lrcnki siiih i. V.rsr.r koriinl.rrlurrnt;rtk.rll;r hiin
kuoli ja hiinen rLrrrn.tiins.r j.irt'rtiirr l.,rir jrrrr.rsr.r Lenir-rgr.r-
,lin koh.l:rllrr. Olen rrnolrt,rnut hiincrl niureusii. sillii krrn
kuolcnra rneirliit cr()itti. rtruttri kuiu verlro olisi vetletn hii-

luen uinlensii etecl). Kunni;r tiinriin s()til:r:ur rtrtristolle.
sillii hiin oli Lrskttllinen krurlctlrtetts;I itsti vrtint()lleen j:r

ltrlreelleen.
MLristan vrLngeista nr.rutluniil r<>isiirkin nimrii, jorkrr

ovrt siiilvneer jonkLrn erikoisLtttrertsit vuoksi. Esirtrerkrksi
Hin'onen, jok;r olr kiPsi:rrkLrssr. rluttrt ()li t.rim kor';tlLrotr-
toinen. errei kLrollLrt. r';rikk.r liiiikiirir cr.rnrtstivrtt kuttlc-
mee. Murst:ru nrr'<is [)]sirscll, OLrltru 1.ojen, h;inellii «rli Irv-

vii l:rLrluniiiini, jrr lriin il.rlrrltrtti mcirii toisirr latrltrlltan jrr

ol)etti mciriiki n l.rrrl enr.rrtti. Nltr isrclcn-ri ncn l ienee [)xr;Is lo-
pcrta:r tiillii kcrt.r.r. siliii ci r>lc lrrvii mLrisrell;r liiart prrljon
kerrallarrr-r kärsimlsrcn P.iljorrtt,r. Siitii r'«ri srretla veikkrr
särkyä lonkkaan.

Sotavangit
kävely llä

Sotavangit
tuvassaan kuumaa
vettä nauttimassa
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IIR 7:n komentaja, majuri Eino K uv a j a veräisee pu-
nakynällä karmaan komppanian lohkon rajat. Läh-
den 1. komppaniamme pdälliköksi määräryn, luurnanr-
ti Taisto Ahtolan kanssa asemiin. Ne ovar Siiran-
mäen laelta vasemmalle. Meistä oikealle on paraljoonan
muu osa, luutnantti Lauri §Taldenin 2. komppa-
nia ja Siiranmäen laella kapteeni Jouko Kiiskisen
3. komppania. Vasemmanpuoleisena naapurinam-
me on JR 6:n III pataijoona. Asemar osoirrautuvar var-
sin lujan tuntuisiksi. Taisreluhaudar on verhonu hirsillä
tai vitsakimpuilla, mutta yhteyshaudar asemista syvällä
maan sisässä oleviin betonisiir.r suojakorsuihin puuttuvilt.
Korsut ovat säkkipirneitä, eikä rneillä ole minkäänlirisi;r
vnlaistusvälineitä. L«rhkon eturni.l..lsto on raivalrnrrton, ri-
heän vesaikon peittän'rä. Kuljernme lohkon laidasta lai-
taan ja välimömästi tärnän jälkeen kon'rppania n.riehittää
asemat. Arvelemme, että II/JR 6 pidättää vil.rollista eteläs-
sä Kekrolassa ainakin seuraavaan aamuLrn ja aloitamrle
arnpura-alar.r raivauksen. Raivaustyö ei pääse kr.rnnolla
kuitenkaan edes alkuun, kun komentaja ilmoittaa, että
IVJR 6 irrottaucuu Kekrolasta ja että on valmistauduttava
o[tamaan vihollinen vastaan jo rlr.rutaman nrnnin kuluttua
eli viimeistään klo 22.00.

Illan suussa 14.6. saapuu II/JR 6 Kekrolasta. Tie on strl-
loutunut täyteen miehiä, ajor.reuvoja ja kalustoa. Ihmette-
lernme tätä näytelrnää. On suorastaan käsittdmätöntä, et-
tei vihollinen ole tätä ruuhkautumaa huomaunut. Tuo-
hon ei tarvittaisi kuin yksi maataistelukone ja se tekisi
selvän koko pataljoonasta. Mr.rtta sillä on onni mukanaan.
Ei näy lentokoneita ja viholliser.r tykistökin on vaiti. Me-
nen käymään komppaniamme oikealla siivellä olevassa
tukikohdassa. Oman komppaniamme ja §Taldenin komp-
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paniar-r saumassa, Vehrr-raisista tulevan maantien edessä
on betonibunkkeri. Ilmeisesti se on rakennettu panssarin-
torjunta-asernaksi, mutta nvt siihen oli §flalden sijoirra-
nut pst.aseiden puuttLrmisen vuoksi pikakiväriryhmän.
Ryhn.rän.johtajana oli alikersantti Jonsson, joka oli
toirninut aikaisemmin kornppaniamrne "rättimikkona",
rnutta siirrettl' 2. K:n aliupseeritappioiclen vuoksi Walde-
nin leipiin.

Yö kuluu rauhallisesti. Toterulnte ktritenkin, että vihol-
linen on saapunut asemiernme eteen. Aarnu on kirkas,
Siiranr.näen lohkolla on hiljaista. Puolenpäivär.r aikaan tru-
keavat vihcloinkin venäläisten tykkien putket. Ankara
keskitys tllntr.rll kohdistuvan Siiranmäen tienristin rnals-
tcxrn. Odotan-une tulijyrän leviävän myöskin ornalle loh-
kollen'une, mutta niin ei vielä käy.

Noin klo 1i.00 tienoilla alkaa Vehn-raister.r tien slrun-
nasra kuulua mahtavnt panssareiden ääntä. Vaunut, joita
or.r parisenkymmentä, eivät kuitenkaar.r pääse kiviesreen
läpi vaan jäävät tukernaan jalkaväen hyökkäystä, joka
näyttää sLluntautr.lvan n-reistä oikealle. Omat lrarrerirnme
ampuvat sulkr.ra esteelle ja hyökkäys torjtrtaan. Eräs T-.1.i
hyökkäysvaunu ( Sotka) ajaa asemiernme edessii esrekivien
päälle, ilmeisesti se yrictää saada aukon prr.rssirriesteeseen.
Se tarttuu kuitenkirr kiinni. Seuraarnme sen yriq'ksiä
päästä loukusta pois, mutta se ei onr.ristu. Kiroarnme pst.
aseiden puutetta, nyt olisi siinä ensiluok,rn maali, mutta
käsiaserlla sille ei vor ruitään. Pian ;rja;r kiinnijurrtruneer.r
luo toinen hyökkäysvaunu. Silmänräpäyksessä loikkaa
mies sen Iuukusta ja suojautuu estekivien taakse. Hän saa

kiinnitettyä vaijerin ja pääsee kovasta tulituksestarnrne
huolimatta, todellisella onnen kaupalla, takaisin omaan
"laatikkoonsa". Pian on kiinni juuttunut irti ja vaunut

Sii ranmäen eteläri nteen taistel uhautoja

I.--
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rrjavar 1,t;i5.
Yhr'iikki:i pvrlrkiiiscc vlitscnrlne pLL,ricnkrnrrnrrrr.i

n'trt.tr.tisrclrrkonctt.r s\ lk icn rLrlt.r k.rikisr.t 1-irrki.r.l.iu. \c
sviiksrriit l.triJen l.rrr,rj.i Itrp,trt j.r k,r5.iist.,r.ir tsk.tts.t es-
teeseen. r'tturt.r kiver kesr,ir..rr. \'cn.il.iincn n ki>rri .rrltlrLlLr

silntirtijmiisti siirrclien kr:krrr k:c:r 1'.ri;t, ,:-r-:ur:.i ;.rik.isr.r
tr>isccn, kunncs ilt.r .rlk.r.r h.irn.irri .i i iixsr i.r .inrllLlnr.r
larrutrru hiiirintLituleksi. Olentnte lirn sv r'.ill.i nr.r.irr si s.iss.i
olevlrssi.r [rtonikorstrssrr, jorrrre n kisriirr';r :kr rr s k.Lnr.rLlrrrrr

Pchntciinii ntLrks.rhteltrn:r. Tierliimnrc. ett.i viirollirten ei
viclii ole oikein totlenreolLr vritriinvrkiiiin pii:isrri liipi j.r ct-
tri sc sitii ePiiilcnrrittii ttrlce koko voimrillarru vrirriintiiiin.
Miclirrlrrr ovrrt jiinnittl'nccr. ntrkkuntisest.r ci rrrle ntrr.iiin.
Yritiin'rrt'rc Ii;lrl)il.lntr)tc Itttrkililtl lrtr<lltlur itseir;rtttpte.

Årtrnrrlle li.(r. klo (i.(X) rrrntrrtr rl,i,rilnr,r hrrjo,n.in. S.r-

rurinkrrvrrrrnr.rton rrrlivriiry ja rrijrilrdyksct Pcitr:iviir koko
Siir.rnn-riien k>lrkt>n. T.ristelLrhrirrtl;rt sortuvirt j.t verlrorrkse-
rt:1 ()lcvilt Irirrcr k.Lrkcilcvrtr kuin k«rrrct. Srr.l.rr l.ourntitrrs-
k<x.tcct k,r,rr.rr.rt ro|rlrcitr.ril) r.rut.lir .rsen'liil)Inc. T.risre lu-
h;ur.loiss:r cr roi oll.r, sicllii ci clii kLrk;rrrn. Ken ehrii. hiin
lrirtiiii h.rkcrrtLr.r srurj.r-.rscnriin jir bLrnkkcrcilrin. S.rnr.rn.ri-
k.risesri l.clrrrittlir iir s;rd.rt jiirciJcn n'kkicn, lr,rrrss.rrci.lcr-r
j.L suor:lsururt.lusk.rrrrrrrrroi.lcn kr.ur.r.rtit ctLrlirrjr.rrrrnrc.
Korsrrnrrlrc tiirttrr rniclristii. lr:r.rvt>irtrrncisrrr. riiriilrriincistii
j.r rrtLrist,r. 'l'Lrlec nrriis cr.iit:i Ill P.rt.rljrxrn.rn ulisccr( t.r.
'l'trrrncu lreist.i lLrLrrn.rrrtri S i rk k.rscn j.r lrrrrrn.rutri
I) i c t rr r i sc n . [{:r.rvoitrrrnccr r'.rlitr,n'rrr, joku lrrurjtrrt:r.r
ruLrnrist.rrrrr kLrin turrrcss.r trrsk.rss.r j;r nrLrnriscc c|iisclvirr
..rrtoirt rLrkortstlr...

'l'rkistiin k:rrrltrsl.rrrtoill,r \'.lrust('ttr.l rnics sviiksvv sisiiiirt
Itrtirt.rctt: 

- 
Nc or'.tt.ts('nris\.r. l)c ()\'.tt.lscntiss.t, 

- 
k,tik-

ki t.ois... trlos LrLrsl 
- 

Sr iiksr n tvkkinrie lrcn |criissii trris-

iri.t

Siiranmäen kiviesteitä

tcluh;rut.rrrr.r ja tiLrkkaar-r, mikii hiin <>n nriehiiiiin. Sa-

r.ux.r olcr',rnsrr V rror is ron p:lrterist()sr.r j.r nimeltiiiin
Nt rr r k k.r r.r c n. S;rmrrssrr niicn, ettii r.tisrelrrh;tura ott
tiivnnii vilrollisia. Hciriinrmc kiisikrrrnaatteja jir sytiksyrn-
rnc etccul.iiin vyiirt'triier-r rrristcltthrrtttrrrr. Viholliscr rtrho-
tlrlrn viin-tciseen nrieheen. Orlrr tvkisriinlnre lulrl)uu rus-

k,rst,r sulkLr.r esteellc jrr hviikkriys srurrlrtett tr>rjtrttrksi.
Y iholl iscn q,kistiin toiminta viihenee, m ieh iriint rtre rr is-

teluh.rrr.l,rr jrr r>ckrtaurme. Liihtlen kiit'mriiin korsttssrt. Setr

erlcssii nrrrkrur lrrutnantti Pietltritretr, ilnlnorrirvil re ikii hlrr-
tioitrens.r viilissii. Korsur-t trlonrmrrincn rcriisovi otr krrt-

kcnnr,rr. Lent«r1.orr-tnti tai jiircri krrrnrrrttri ttt.t tttllttt korstttr
()\'cn ctccn. Se «ln ollttt ltttttn:rt-rrri Pierltrisert lo1.1rtr.

Korsrrssa olevrrt hrutvoittul)cet oclott.tr';tt JsP: llc Priiisvii.
I-iih.len uoutrunil:ln .rsernistrt rnichiii lrci.liin rrvLrkseert.

Ki.l.l()s ()n riivdcllirrcn, kiriltuttcitit vihollisi:r jtr onti,r. 'I'trlert

l. K:n s.rrrn.trrssa olcr',tlle pk.[rtrnkkerillc. Niikr orr jiirkvr-
t:ir'.i. Krrrn:r.rtti r>n trrllut ilurl)untrt-iluk(tsr.r sisiiiirr. Ålikcr-
s:rntti Jonsson orr krttkcnnut sluli.lllurtrk,riscsti kcskcltii
yrikki. krrikki sisiillii ollect ryhmiin nriclrct or'.tt sill.ottttt-
ncct i.r Irtrnkkcrin sisrrstrt r>rt tlriiiin vcrcrt titl)r.r.uttrt.

Trrr.rnrn krtvotustrt j:r liihdcn nretrniikstrti r,tsctrtt.ttrtlla
sivLrst.rllrr olcr':tn I jotrkktrcen ltto. T,t[-,t.ttr nt.rtk,ril;L ]. K:rt

f.iiiil l ikiin. I ttttrtr.ttrrri \\/:rl.lcrri n. Hiirt ort lt.t.n'r rirttt rt ttr kii-
sir.rrteclrs.r j.r s;trrrxr olcr'.rrts,t rttrtrk.rllrr .1.1.:llc'. t.f.ilkccrr-

l.iiin kurrlirr. crrci Wrrl.lcn Js1.:llc kosk.r.ut l,.i.i.'t t ). Kii-
vclcn lrrnkrrista rclrrr ii ticrii lritkin. Ilrnciscsti estt'kivictr

l..riltor.t vLroksi oli ric rrtkcnttttsvrtiltccrr.rik.rrr.r l.rrrkLrtttkscl-
l:r r.rlrvistcrtLr.

iikki,i il,.r,.rrr ivrit jiillccn n.t:trrt.ristclrrk, rrrt.t-t. \r' sviik-
srviit. s:rnr;ur.rik.riscsti Jnrl)ucr) tvkcillii:irr j.,l'tt,l,rtt.tct.t

l.t trnnrej.t ticllc sckii crLrl i rr jrr.rn. I-oikk.r.rrr kt sk(rttckoiseelt

;,,y'
. i.'
' :;ll,ri

ir

,-;i,!l.l]
a.J.§, *-.'

*-?

. l; ,,',

4'r*{'1

297



1,,, We(,

i"@4a<

0s.KUV

,ra
\.h

h.

.'n#.'l'"

028{"D
S[!-9ksiä,

uP suom.rinTama
<r 5uom. lilkkeila

äv:lliillt',zn
xr** h iiki«ilankaesteih
.mv'kivie$eilä

«

!;

valtavan suureen pallonrnuotoiseen betonisuojaan. Se on
osin up<ltettu rr'lilau sisiiän, rnuttrr §'rit ovat täälliikin jää-

ueet kesken. Pirllon sisiillii on veträ piurlisiiäreen j.r v,rin
oviaukostrr Piiiiscc sisiiiin vaioa. Niien, errä 1'rrrllon l.ohiallrr
rnakaa hrrrn,oittunur, jrrlrrr ositrain vedessä. Sarnitssa olr

lromm itus piiällii. U jellukset ja rri jiihciy,kser seura;rv.u rois i -

aan. Pornnrir rtrlcvrrr rrivrrn 1'rirlkrr-r viereen, se heilutr...
Åjatrelen, ettii ios prrllo ei kestii riivs«rsunra;r jl jos sellrri-
tteu tulee, ei klrkarrn koskaan rictlii, rnissii olisi nrirrrrn j.r

lliijaa r,aiittavln lt,iln,oirtuneen rovcrini rniukrrn piiii. Mrrr-
ta betoniPirlkr kcstiiii ja 1lontrnirtrs siirtyy Siiranr-r-riicn l;rcrr
sr.r.ln ti.liur. Liihtlcn krtson r.tirr.r, nr il llrilrcn on h lln,oi rt rrnec n

roverini tilrr. Tyrrnistvksekscni huonrir.rn, ctrii urics ,>n r r-
lrollissorilas. H.incltri on sir[.elc lciklrl-rut vatsrur auki. si-
siielirnet pyrkivrit i)Ltrsui,ul)iIiur trltls ja hiin on trrjtltt('r)lLltl-
den rirjanririll:r. l'rrnncn hirvittiiviiii prrlroiuvointia. I-ii;rn
peljon jiirkrtriiviii niikirniii ja kokcnruksia li'hrelle aj:Lllc
N{crtert ttlr>s irt irrtnen t'lctt.

Jatkarr nrrrtkrr:rni suor.r laiclass;r olcvan I irxrkkueer-r luo.
Heidiin ilscnt:.llls:1. eiviit ole kehrrtrrn,at, r)rutt;L ovirr s:i:isr\'-
r)cet paliirnnrilru 11'r)lryiltii. Trr1.x.111 ioukkueen .jr>ht:rjrrn.
Itttirtrlrtrttt Ånteto S r 1- r sc n. Hiirtett j,rlklrr-rsir (,\,rlt vc-
reslilrallrt. KLtrttisrirlrl-rtrtr ovrLr h:tttt<.rtteet lte pahrur niikiii-
siksi. Juttc'ienrnrc hcrkerr ja ihrnertelcnrrnc, rnirii tiisrii
krrrkesta vielii tr,rle nren Pitiiii. Kcrr«rn hiinellc lretorrilr,rllos-
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UJR 7:n komentaja, majuri E. Kuvaja
SA'lna

Venäjäiset joukot ryhtyivät
Seppälän luona murtamastaan
aukosta keskipäivällä 1 5.6.
hyökkäykseen länteen ia
pohjoiseen. Suomalaisten vasta-
iskuista huolimatta ne etenivät
Kylmäojalle saakka, jossa ne
vasta klo 17 pysäytettiin.
Samanaikaisesti aloitti ll/JR 7
kapteeni A. Raassinan
iohdolla lännestä päin vasta-
hyökkäyksen vihol lisen sivustaan.
Tähän liittyi pohjoisesta myös
majuri A. A h o I a n johtama
osasto. Venäjäiset työnnettiin
jälleen Siiranmäen laelle
panssarivaunujensa turviin.

sa «rlevastir hairvoittuneestrr. Hän r»r sitii ruielrä, ertci sille
kirnnirtrr tchdä eniiii miriiiin. I-iihclen rakirisin kotrt1.1rr11i 111

komcntokorsulle. Ilrmeekseni se or-t tvhjii. Menen viihiiisen
rnirtkln l.iiiissii olevairn nriseen suojakorsuut-t. Siellii on ty-
kisrtin trrlenjohtoaliupsecri 1 ksin. Hän kerroo, ettii Sii-
ranmiien laelLr on vilrollinen srlrurut i.likirirn liipinrr.rrron j,r

cttii patal joonilmnrc oikc,rll,r sivustal ll oler':tr konrlrprt tti rrr
ovrrr jotrtunecr vetlii tl'miiiin iseutistt:.tr-t, ntrlrtrl ertii iäpi-
r)rurt() ()n eristettt . Hän kcrttxr ctielleen o(lottil\'r.lrrslr viIS-

trriskujoukk«rja. joitlen piriiisi tullrr tiiiilrii ketrrte. Pvvdiin
hiintii otrrrrnurrn rir.'l ioll,reu vhtev.letr ;,rtrrrl jtxrnanttne ko-
nrcnrajarrn. Hiin seakin yhtcv.lerr Irol)erlsri ie niirr s.t.rtr ri-
l:risuur1en kcrtorL nrtrjuri KLrvrrj;rlle tilartrccrr kortr1.1..111i-

runme krhkolrr.
I)iln s.rirl.uu tiinriin jiilkcert vestltiskLrr.rsrtstri. Se on ll,JR

i9, ionkrr jolrtl<>ssr otr kal.rccr.ti .) rt n t tr tr c tt . ()s.rstott

vrrsrrriskii Siir.rnnriien l.rclle ci lr.iiisc kunnttil.r rlkLr.L l.ircrl-
nriillc, krrrr vilrolliscrt rtt:tittitisteltik(rnet-r j.t rrkistii klit-
viit lratlrl joonen ktnrD[.uun jo rvlrnrrtn ntisr',riheess:r. Pii.i-
scrr hiiclin tuskin kcskin'k-.cn liivitsc ot.t.i.t.rn kontctrrokor-
sr.lurnnre, joke e.lelleenkin t,r't ri h jri. Hc-itc.ir'.lrn siellii ll-
verille lritkiikscni. Krikki .Jkr.L rLrtrtu,t srulru'rrekeviiltii.
En os,ur .rrvioiclr, ktrinkrr kttLr'tn olisin i.n'crilla ollLrt, ehkii
ll nrinuurtirr. ehkii prrri- koinrc turttirr. Kello ,rn lrvsiihrt -

n1 r. On kuitclrkin ou.l-rn hiij,risra. kr.rn n()r.r5clr lrrverilta

h



ja lähden pyrkimään ulos. Kun tulen ulommaiselle ovelle,
josta portaat nousevat rnaanpinnalle, kuulen huudettavan:
-_ Edetkää varovasti, siellä voi olla vihollinenl 

- 
Näen

miten omia joukkoja la;rpaa asemiimn.re. Tuokiossa on
joukon kärki korsurnme edessä. Sen johtaja on II|R 7:n
korner.rtaja, kapteeni Airno R ir a ss i n a.

Yhäkkiä tömähtää aivan korsun eteen krh:n kra-
naatti. Se priskaa lähellä seisseet kumoon. Orl il.rmeellis-
tä, ettei keräiin haavoitr.r. Vilin eräs alikersanrti, ,joka sai
ammuksen r.nelkein q'liinsä ja rivotäräl.rdy,ksen, aikaa hie-
man selvitrf iän kiiyträytyä raivopäisen rirvoin. En voi ol-
la ihn.retrelemättä ja sarnilla ihailerrltta kapreeni Rarssi-
nan esiinnrnistä rässä rilernreessa. San-ralla kun hän jake-
lee otr jeita vastaiskun .jatkamisesrrr ali johtrrjilleen, här.r

ehrii q'vnnyttelenrään tärähc'lvksen sranurra rniesrä. Rrru-
hallisesti, vieldpä pieni hr-rr.rmorin ruike silnriissiiiin. ei
ääntä. ei eleirä... Vastaiskr.r liilrtee liikkeelle.

Siirar.rrräer.r Iaella on taisteluasenrier.r teko jäänyt kesken-
eräiseksi. Niinpä vajaan 100 metrin pituinen ;rätkii on
kokonaan v ai ll l ta istel u lr iurtirrr. Si säiir-rm u rror-r suori tt:lllee t
vihollisen prurssarit hirl.litsevar rätä irltretta ja pitävät eh-
dottornasti huolen, ettii vastlriskuosiiston etenentiner) p\'-
sähtyv raistelr.rhirr.rrlan piiähiin. LJuttr vlstaiskua 1'rittäii
vielä nrajLrri Arvo A h o la n johtarna ;rieni tiristeluosas-
to, rnrrttil vihollir-rer-r terrorisoi ptlnssiueilLliln irlLretta cikii
Siir:rnuriien llelle cnää I'iiästä.

Yrir-r kulr,ressa slrlpuu vlihto. II/JR +9 ott:.lir irsem:ln-rme
jar pataljcunarnme rippeet vedetään Vtrottaalle Osasto
Ehrn«rotl.rin reserviksi. Töpinii oli sinne p1'styttiir.ry't reltirt
ja ilreria odotti, murta .iossakin sisimn-riissii oli vrrm;r crul-
ne. ettei tiristeluosirston reservi tule Siiranmäessä pitkiri
lepojrr slrrmrrirn. Ojasta allikkoor-r ioutuminen tur-uui vlr-
m,r,rkir-r vrrrnrernmalta. Tuskin ehclimrle irterian jälkeen
Iusikka;urrn're nuolernarrn, ktrn komlrpanirrt huucietrran ka-
srutn. Telrirr nr.rrin jlt rnarssivirl-niiksi. C)len-rme r';trnr,-rj:t.

etrii vasraiskr-r Siiranrnäkeen olisi eclessä. Koment.r.janrnre
tulee j.r ilmoirrarr pirtrrljoonirlle, ettii ylipärillikkii «rnkin er.r-

tiurLrr kiiskvvn, jonka mukrran V-T irserrxt jätetiirin ja ve-
täydr tiiiin Kirkkojrin,en .ja PLrr.rnusjrirven viilisclle ken-
nakselle. Olernrne väsvneirii, rnielet ovat ärty'isiä ja krrt-

keria. Ktrtrlen lausahduksirr: 
- 

Menniiiin varrn, kyllri se

tuonne Tornionjoelle pvsiihtr)' 
-.Ålkukesän luonto on kauneimmillrrirn. Ort liimmin jrr

vrrlois,r Vij jrr tienvrrrressrr olcvirt tuonret tuoksuvrlt. Muttrl
sirrlpil.rr hiertiir,ät jalkoj a, k;lurarnukser ovrrt lyi jyr)rxskilrlr
jir k.rikerr r llii c,n viist nrt s... r'iisvntvs.

Tien r',rrreen on sijoittunut yksikkri. 
- 

Mitä |«rrukkali'

- 
Kolnleu kirr-rnaksen koukkrraji,r 

- 
enrii te7 Joku kr»lp-

peui.unrue neropxtti keksii vrrstltir' 
- 

Me tiler.ur.ne kan-
n.rksen kolr-rrrsti kr>ukkrrejia, ensin Talvisodrusir, sitren
hv«ikiitessii jrr kolnratta kertira kävellä kotrkitarrn nvt. 

-Nlrrrssi nr inen n'rr.ristr.rtt.rir «rclellakin n-rerkill isrli koukkair-
nristrr 

- 
jrrii.rt ovrlr verellii.

Er;i.in miicn piiiil[i seisrxr rvkmenttirlnre konrent:rj.r,
evcrstiluLltllrrnrti Atloli E h r n roo tI) . Tavoilleen r.rs-

kollisen.r hin nvrkin se is<xr rvhr.likkriiinä ja h1'n.rvilee. [)v-

siilrr'ilrnme. Evcrsti totcrlrl: 
- 

No niin, sir-rne Siirar-rnrii-

kecn rLrli lrrtli<>n rrtuta;t. 
- 

Vistrtitn: 
- 

Kvllä, herr:r
evcrsti, kyllä sir-rne rtrli criiirii muttcreitir ja pulttejal 

-Hiin rrirurrrht:ur: 
- 

Trrisi tLrlla ihan jakorrr,rrimiakinl
TLrlemrne lopulta Ptrnnr-rkselle. Tirpinii on tiiiilliikin

|vsrvrr:inyt teltric. Srutt.lrte ru«rkrl ja rr-riehitän'rmc viivv-

ll/JR 7:n komentaja, kapteeni A. Raassina (vas.)
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Pr. K (Kuussaari) marssi Jatkosodan alkuvaiheessa Liek-
sasta Pankakosken teollisuusalueen sivuten suoraan itään
ja edelleen valtakunnan rajirn yli tielle Repola-Porajärvi.
Tien saavutettuaan sai siil.ren kuuluva 7./AHSP (Aunuk-
sen heirnosoturipataljoonan 7. kompp.) tehtäväkseer.r
prikaatir-r sivusran vannistamisen Pieningän srlrnn;rlla jir

sehstan puhclistarnisen vihollispartioista sekä myöskin y'h-
te1,dsrr.,.r-r li. divisioonaan Repolirn taholla 

- 
samillla

kun Prikaatin pääosa eteni Repolan-Porajärven tietä
pitkin eteliiär.r.

Myöhen.u.nir.r 7./AHSP, jossa suurin osa vrrhvuudestii oli
kunniamerkeir-r koristettr,rja vanhoj ir vapaus- ja l-reimosorLr-
reita ja jotrr nuorernmat ikäluokat alkoivat nimittää "jotr-

lupukkikon.rppirr.riirksi", sai tehriiviikseen ecletä polkutie-
tå Lentiera-Aimolahti-Pieninkd.-Honkaniemi-Laa-
sari-Särkisalmi-Paatene. Tällä Euroopan suurimmalla
saloalueella komppania joutui toimimaan edesrakaisin
kuukausimääriä vastassaan venäläisiä rajavartiopataljoo-
nia ja loppuaikana 

- 
vähän ennen ensilumia 

- 
lisäksi

partisaanivoimia.
Viholiiner-r oli huomattrrvasti )'livoirnxinen ja se tavirlli-

sesti ilrr.resq'i toirnirnaan irinii silloin, kun "joulLrpukit"
ylittivät ns. Karjirlan Maaselär.r harjlnteen, )ohon oli r.nrrt-

kaa Relxrlan-Porajiirven tiestii r.r. J0 krn. Tär.r-rän seuclrtt.t

kautta nirr.rittriin kulkivat veniiläiset pxrtisaanit Liek-
san-Repohr.r maantielle ja siksi se oli näille arkaa aluet-
ti.l.

Myöhäisellä sy'yskesällä olir.nrle tunkeutuneet Maaseliin
kannaksen 1'li sen itäpuolella olevirn Volomajärver.r etelii-
päähän ns. Volornan kannakselle. Paikka oli melko ihan-

J. TAKKINEN

teellinen puolustukselle. Luntn. H. Latinen, jonka
joukkue oli vasemrnan sivustan puoltrstuksessa, rakennutti
hyvän saunankin rantatörmän suojaan. Tiiksjärven vesi-
lentueesta vesitzrsot kr.rljettivat meiiie muona-, patruuna-
ja varustäydennystä. Saimme ur.rdet kurniteräsaappmt jr
rr-relkein koko rniehistölle riittävän housu- jir kesäpusero-
täydennyksen. Partioidessa, kalastuksessa, saunomisessa
yrn. puul-rail r.rssir r-neni aikl h uontalntatta.

Olirnrne olleet paikalla jo 1':irriser.r viikkoa, eikä venäjän
rnies ollr.rt häq,yttänyt r.neitä. Tän.rii tuntui hieman ihmeel-
Iiseltii, koska olirnrne heidän Iiikkumaprrikoillaan.

Kun vesitirsoiset Riponit taas kerrln llskivirt Volornl-
jiirven eteliiiseen lahteen ja purkivirt r.neille arvokkaat si-
suksensa, lähclin rnukaan pohjoiseen Tiiksjärvelle ja sirä
tietä ki1,rnäiin clivisioonan kornentopaikalla. Seuriravana
ili.lrlrunir liihclinrr-ne taas tirkaisin Volon-rajiirver-r etellilirh-
teen. Mtrtkallani olin s.rirnut kenraalirnajuri R ir a p p l-
n a I t a ltrvan lentää sarnallir kor-reellir Lieksarrn nouta-
rnaan rr-riehillernme tupakkan, jokl ei kur.rlunut lnuorlatu-

i,akkir-annokseen jrr rntrutrr hyviiii, rnitä n-reillii oli tilai-
suus Lieksasta slacla sekä lääkkeitii.

Tultuani n-ririhin Vol«rman kannirkselle, irloin sairda uu-
tisia eclellisen yön rjalta. Linjojernn.re edessii oli huomat-
tu tiessä olevissa hiekka- jrr multrlraikoissa irivirn kuin
niiy,tteiksi tallattuir.ra kahdet saxppilxn jäljet poispäin
suuntirutuneina asemistamrne, rnuttir ei yksiäkiiän jälkiii
memiirnme päin. Lisäksi oli kon.rentopaikkani kohc'lalh
länteen jol'rtirvan sillan eteläpuolella pin.reässä yössä ollut
liikettä. Tärniir.r vuoksi vartiossa sillii suunnirlla olleet irli-
kers. Nuuti r)en ja korpraali J.rskari olivat ttrlit-

" Jo u I u pu kki ko m ppan iaa"
yritettiin motittaa

Kylä Pieningän salolla
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trrueer IikrtrulirtseilIrurn jocn vrrstirisrrr rrrntiri1. jr>lloin siel-
rii oli r,:rrrionriesten kerton.tr.rn nrukrrlrn krrLrluntrr joit;rkin
ihnrisiiiiniri ja aivan kuin jrroksua jrr r>ksien rrritrtrrrrisr.r \ rrr.
n'rniniiii. Sijrriscnani toinrinut lLrLrtn. N{. A ir t o n ic nr r

viiitti kunrn-rinkin vrrkaviss.l;1n, cttci sicllii ole «rllur nruLrrrr

kuin Iiin'iri. Annt>in lriincllc miiiiriivksen strorittrr:r ticrlus-
relLr.t Iitkiisti ticn suLrnnirssit, si.rnroin rlrk:rn;rnrnrc csi inrt -

nytrri liikclrtinr isrii.
Krrrilcnrani kerr«rnr rrksct kitrsrrsir';tt kLrr rcnkin rrj rrtLrksi;r-

Iri. Miksikris hrrver liikkrrisir';rr l,inrciissii yiissii.' N{rrkutrl-
l:rlr.tu ne ovirt. IUiksi on t:rhallrren jiitctrr niikrriii jiilkiri
ilscntistxnrnle poispiiinl 

-'I'ulc\"lt 
jrilkicn j«>lt.losrir ntrus-

kin.r;urn 
- 

sris viiijvtlksccn jrr vrrnkicn siePP.L,1111iq.g,r.

Jiiinkin tiintiin trrkirr l)aikrrlle jrr rrlikc.rsrLnttr H j el r (JLr-

r':rn .rP5cc'likxri sivi il iss;i ) s;ri liilrtcii l)uolcst;uri I-icks;urn.
Vii;i1tli Esrr A h v c n :r i sc r) l:ilrcrin kLrtr.lcn nrichcr)

r)rLrk:Ir)J ricrlustclenrir;ut ticu sr.luuness.r iriiiin |:iirr. Hiin oli
tottul)r.lt rrristclijrr, eikii olltrt surlrtirk;riut vrrrrr:rrr Iriinen joLr-

turltiscstirilrr viiijr rvksccn. lrsc l.iksin hin'icn liikktrrnis-
sur.ulti.Iir.rl. Etlctrviini t.rr|ecksi e tiiiillc. niikr ikin Ptksrrss.r
srlnlttillccssil, nritcn lr.rj,rll.r;rn ol lcct rniclrcr ol ir';rr kokoon-
tuncct vlr.lcksi jonoksi. Si inii oli ollLrt siis \';lrnlirsti vil)ol-
l isp111 l1;.

Alrvcttrriscn l);rrti«rn strrrr.tn:rltrr trr:rs rLlkr>r vlrtiikkiii krrtr-
Itr.r nrclkoistir ,rsci.lcn l)ilukcrt.r, jt>rlr kcsrr rroirt k\ nur.rq-

nen nrinr.rrrrin ;rjxn. Sittcrr rrrli lrrkkesi cikii sicltii piiin
krrLrlLrnLrt cniiii nritiiiin.

Åunoin tiinrrin j:ilkccn k;iskvn lLrtrtn.Lrtrri I:. R c k ,r-
l.r I I c ()tr;Lrr joLrkktrccns.r j.r lnelllr:i kirts()nr.l.ur. nritc|l
Ahvenrrisen pirrtion on kiiyr.rl't, piiiitehtiivriniiiiu viikival-
trinen rierlustelr.r. Ttrrr,:rkscen srri Rckolrr viiiil.eli
K a llio p rr s k rr n ornistrrntirn jrr hoit:rman |rrrtiokoi-
rrrn. San.rirlLi liihetin yiiiikiiriviiiipeli Antti Ke s r i n n'h-
rliirt vltltvtrisen [r11'6i1v,, k,urss,r lrertiorrlr.L'rn sclLrsr.r.rnrnrc
j;t r'.inrikki O. I- in k o s.r Io n srtnroirt |.trtioinr.t.ttr Vo-
Itxr.Lj.incrr liinsir.Lur.r.r:cn l.Lr,rlir':iliss.i olrr'.Lllc k.Ll.rstrrr-
kiinr1..i11c r.i.Lkk.i. -\r t .ilk,rikirt t.rP.tirtLr.i.

Rckol.rrr j,,LrkkLlc l()t.t,u ;.i,In rLtltk,r:kctLrk:ecn. [).trrio-
koir.r oli irr irk,inrtr t \1,( )r.:.i11 r rrt.ii.ii:rcu 1.k.n ltrn.i.i r.L:,
rrurn. Sieli.i oli hern.i,rsrritrir j.r .ir.inr: ri;ii. j,rlloin koir.rnr-
'rte k,riltul. Rekol.rn le vr.iii.i rinr.ur.rli.r sricnrr\ t j,rLrkktrc

,&
*

lq., ,'Y:
k"k

,rr tulcnirvru.rs ereliiiscllii siivellii srrivrrt vcniiliiisct l)eti rrvrlil-
lnrrrur tulcn koko lrcr'oscnkengiin nruot(x)n rrsetetun .tsc-

nrlrnsrr f.iruu.lelra. HLuinrioirteni tulokseurr r>li, crtii crles-
siinrnrc ol i noin p;rralioon;rr-r vrrhvuincn partislr.tltios.tsto.
Rrrj:n'artioston sotililitrr, joitrr vrrstrurn riihiin srrrrkka olinr-
n-rc krrhakoinerr. ci sillii sLrunn.rllrr r>lltrt. Rckole [rrLlesr
rehriiviistiiiin t:rppioitrrr. V;iiipeli Ålrvcnrrincn tul i rnf iiskin
r.rkrrisin. Hiin,rli vetiivrvnvt sivLrrrein ctcliiii kolrri kintc-
rcill:iiirr vilrollisosrrstt>. Tirkrrrr-rrjrrjrrr olir'.tt kr.rircnkin ck-
svrtcct n rtikkirisessii nrrlrlstossir. Hiincn l).1rti()sr.riIn l)uLtt-
ttri sor.rnrics Y u o r i r.r c n, jokrL lr.rrhrrili uscir.r piiiviii
|\'r'kicn koirrr liirrttii. Hiin s.rrrvrrtri krPlllsx Rc|o1.111-1>,,-
r',rjiirvcn ricn j.L s:rrr|tri vilr.Iri n trrkrrisin j<ttrkktx»rttt-tc.

K;Likcn t.inrrin j;ilkccn r,li jo lrrimririi. I-op11111 rnviis I-in-
tosrrlon l..rrrio lulrsi j.r ilrnortti krLlrrkiinrpiiu ollccn n lrjiin
cikii sil lii ILr{)lcn jiin'cn Irrn':ri nnccnsir rni t.iiin crikoist;r.

Yiirrrikki K Lr r e jo k i s.rrprri sitrcn joss.rkin \'.rihecssir
kturrnr.r:r, rircr'ostcnrnrc jlr t h.len srlllrtoryl)ll:in krrnssrr Ai-
nrol:rlr.lcsr.L. Krurrnr:rsto t>li c.lclliscnii viinii jouttrnut krr,
lr:rkk.r.rn I)icni ngiissii vcniiliiisP:rrrir)n kiurss.t. Krr,rrnr.rsto
I.ilrt i lr.ri 1..,lLILrrrt,rtk.rllt.

\/riril.gli Kestin Parritr P.rl.tsi rtt,,iis P;Likrrllc. Kusti s.Ltroi

Prik.K:n 7. komppanian
toim inta-alue

Aunuksen heimosoturipatalioonan (AHSP) 7. komppanian
miehiä (vasemmalta edessä) Juho Kuusiniemi, A. Tolvanen,
A. Viljakainen ja Puolakka
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rodenneensa, että takaa oli tulossa suurempi osasto, koska
yölepoon asettuneita lintuja rumisteli meille päin melkoi-
sen leveältä alueelta. Pimeys esti jo näkyvyyden.

Tässä vaiheessa pamahti Voloma.iärven pohjoispäässä
kaksi kovaa paukkua. Meillä oli siellä putkimiinoja asetet-
tr.ura paikkoihin, rnistä olimme arvioineet panisaanien
kuljeskelevan Lieksan-Repolan maantielle.

Kutsuin upseerit kokoon ja selosrin heille heti tieroni
sekä niiden mukaan muovailemani todennäköisen tilan-
teen arvioinnin. Mainitsin myös hiljattain saamastani di-
visioonan kirjallisesta käskystä, jossa meitä kielletriin
ryhrymästä mihinkään ratkaisevaan taisteluun. K1'sf in
kuitenkin upseereilta, rnitä kukin rekisi, jos olisi nyt päär-
tdmässä. Vastaukset olivat: Pois tästä paikasta mahdolli-
simman pian 

- 
paitsi yksi vastasi: Minä raistelisinl

Käskin siis luutnantti Rekolan joukkueen heti Maase-
län harjanteella olevalle metsälinjalle varmisramaan sen,
sillä pimedssä ryteikössä oli muuta kautta rnal.rdotonra
ederä selkäämme. Teltat oli kannettava takanamme ole-
vaan korpikuusikkoon, liiat parruunarnme ja käsikre-
nirattimme oli kaivettava maahan. Samoin se osa muo-
nastamme, jota miel.ristö ei halunnur orraa irselleen.
Luutn. Aittoniernen joukkr.reen tuli jäädä yälkeemme sekä
syryrellä ur.rsia nuotioira linjoillemme ja lisätä entisiir.r
nuotioihin kauan palavia polkkyjä.

Kaiken t2imän touhun suoritettuarnme aloirnme verär'-
q'ä struntana länsi. Se oli melkoisra rouhua ja raskastakin
oli tuo kätkeminen. Pioneerimrne rniinoittelivat sopivia
paikkoya sen kuin miinoja riitti. Vähitellen pääsin.rme
Maaselän harjanteelle ja jatkoirnme varrnisruslin.jamme
ohi. Vihollisesta ei kuuiunut mistäänpäin mitäärr. Yritim-
rne radioyhteyttä Rukajärvelle, mr.rtta venäläiset häiritsi-
vät lähetyksiä niin, ettei yhteyttä saaru. Aikaisemmin oli
kuirenkin saatu Lieksaan l,hteys ja tiedotertu, ettei lenro-
kone tulisi enää Volomajärvelle, vaan Pieninkään.

Laskeudr.rimme harjanteen loivaa länsirinnettä metsä-
linjasta noin 4 km ja pysähdyimme eräälle rnetsäiselle
saarekkeelle. Yritimrne jdlleen radioyhteyttä, mutta tulos
oli sama kuin ennenkin. Ja sitten, kun aamunsarasrus oli
lähellä, aseer alkoivat paukkua Voloman kannaksella. Siel-
tä kuului kivääritulta ja pikatuliaseitten rätinää, heikosti
kylläkin. Väliin taas yymähteli, jolloin tiesimme putkimii-
nojemme räjähtelevän.

Myöhen'unin saimme tierää, emä Volomajärven pohjois-
pään kautta oli kiertdmässä 1'ksi venäläinen rajapataljoo-
na. Ensiksi räjähtänyt miina vei sen komentajan, paate-
nelaissyntyisen kapteenin, ja toinen räjäys oli tappanut
yhden komppanianpällikön. Tämä tappio oli viivästyttä-
nyt huornanavasti tuon pataljoonan koukkausiiikettä.
Rintamamrne edessä oli ollut partisaanipataljoona, joka
oli tuotu päänrnenoksemme suunniteltua liikertä varten.

Ja se sakki, joka lintuja pelotteli takanamme, oli toinen
vakinaisesti vastassamme olleista rajapataljoonista. Närnä
rulivat tietenkin suunnitelmiensa mukaan kukin raholtaan
tavoitteenaan Voloman karnnas. Kun ne luulivat meidän
olevan nuotioillamme, avasivat tulen, liikehtivät.ja laukoi-
vat lisäksi miinojamme. Toista tuntia kestäneen "taiste-

Iun" ja aamun valkenemisen yälkeen he vasta huomasivat
erehdyksensä. Sitten he olivat tutkineet paikkojamme,
särkeneet j lilkeemme j rittämämme sLnr ren m uur ipadan, p i-
lanneet hirvenlihamme, löytäneet pari patruunakätköän-r-
me, purkaneet niin itän kuin länteen johtavat sillat,
h audanneet kaatuneensa sekä läl'rteneet Horrkan iernen I i n-
noitettuun asemaansa.

Me saimme radioyhteyden Rukajärvelle vrrsra kello I l.
Päivällä lähti luutn. Svantte Kop o ne n kahden jouk-

kueen kanssa tiedusrelerr-raan rapahtunutra ja l'rakemaar-r

kätkerniämn.re vamsteira. Seuriravana päivänä hän toikin
telttamme ja muut tavaramme sekii kenoi, rnitä vendläiset
olivat tehneet.

7. komppanian päällikkö,
kapteeniJ.Takkinen
S A-har a

7./AHSP etenemässä Pieningin
sal ojen hal ki tavoitteeseensa
Seesjärven rannalle
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H. RANIN

KÅPTEENI Kangasvaaran pataljoona, III/JR 6,
oli hämyisenä keskikesän iltana lähellä Imatraa vuonna
1941 kokoontunut avoneliöön ihaharraurra ja karselemus-
ta varten.

Pastori Ah va n puheen pääaiheena oli: "Te päsette
kotiin". Pataljoona oli lähdössä taisteluun ja pastorin aja-
tus oli vertauskuvallinen 

- 
osa päsee kotiin haavoirtu-

neena, osa taas siihen kotiin, jossa soruria ei murhe enää
paina. "Te pääsette kotiinl " Se valoi uskoa sotilaan mie-
leen, sillä koti hänellä oli alari ajaruksissaaan.

Pataljoonan tehtäviin oli kuulunur kesäkuun puolivälis-
tä heinäkuun loppuun puolustaa Vuoksen ja lmmalanjdrr-
ven välistä aluetta Enson rehtaita vasrapäätä. Imarran
voimalairos oli selustassa. Pääpuolustuslinjan edessä oli
kahakoitu. Kerran rykn'renrin varusmiespataljoona suorini
myös vastaiskun asemiemme edessä jolloin panssarivoi-
milla tuettu vihollinen tungerriin rajan raakse. Enson reh-
dasyhdyskunta pysyi vihollisen hallussa. Päivälehdet to-
sin .lLrlistivat Enson tulleen vallatuksi kesäkuun lopuila.
Uutinen johtui Boisman i n osaston väkivalraisesra
tiedustelusta Ensoon. Kohde tulikin melkein vallatuksi.
mutra hyökkääjät lyötiin verissä päin takaisin. Tiedustelu
antoi ainakin selwyden, ertei Enso ollut ky;rsä vallarra-
vaksi.

Heinäkuun lopulla Pajar in divisioona (18.D), ;o-
hon JR 6 kuului, oli aloimanr.rt pääosin h1'ökkäyksen ra-
jan yli Raurjärven pitäjän kohdalta. Nyt III[R (r oli
koottu yhteen marssia varten Imarran Jakolasra Rautjär-
velle. Tarkoitus oli divisioonan puhkaisemasrir eukosra
lähteä taistellen etenemään kierroteirse kohri Ensoa.

JR 6:n III pataljoona oli koortu pääasiassa Vuok-
senlaakon tehtaalaisista ja kanrapitä jän Ruoko-
lahder.r rnaanviljeli jöistä. Rvhnränjohraj ir.rir oli \'rrusmies-

lähetti. Se valoi lisää hyökkäyshenkeä väsyneeseen jouk-
koon.

Jouduimme kulkemaan riihen ohi, johon oli koottu
edellisten päivien taisteluissa kaatuneet. KEKin miehet
lajirrelivat parhaillaan tuntolevyjä ja riihi oli ruumiita
puolillaan. Vähän matkaa marssittuamme tuli rykistön
aioneuvo vastaan ja siinä lojui päätön rykkimies. Ensim-
mäisen bunkkerilinjan luona rajan pinnassa oli enem-
mänkin sodan jälkiä. Puunoksilta riippui paidanrieka-
leita ja maa tuoksui kesäisenä päivänä vahvasti räjähdys-
kaasuilta.

Kerrottiin, ettei katettuja pesäkkeitä saatu muuten val-
latuksi kuin tuomalla kanuuna ampumaan pesäkkeirten
aukosta suoralla suuntauksella sisään. Se oli puolustajien
murhaavassa tulessa vaarallista tor.rhua. Tykin miehistö
jouduttiinkin uusimaan monesti. Liekö jäänyt ketään ker-
tomaan rästä jrilkipolville!

Taiva.lsimme halki ryteikköjen ja sakean kuusimetsän
pitkänä kiemurtelevana jonona tuntikausia 

- 
silrä vdsy-

neestä tuncui. Tunnustelija pysähdytri kärjen usein ja
kulku oli kummallisen nykivää. Komppania iaavtrtti
iltaan mennessä kol.rteensa. I .ioLrkkue joutui varmis-
tustel.rtär'iin kallioiseen maastoon, jossa alik. K u k k u-
rainen sai ku<-rlettavan haavan ammuksen sirpalees-
ta. Kranaatteja tippui lähiympäriströn koko ajan. IV
joukkue maioittui metsäiseen notkelmaan. Kaksi vartio-
miestä valvoi vurrollaan nukkuvien turvallisuutta. Päi-
vän val jettua määrättiin osa komppaniasta tiedustele-
maan Haakanalan kansakoulun 

- 
pääravoitteernme 

-sllLlntaan.
Pääsq'ämme metsän läpi peitoaukean laitaan ja ensim-

mäisten jo ylite«yä aidan vihollinen avasi pikakivääritu-
len eukean keskellä olevan talon vintilcä. Osasto lähti
.. i,.. .

rällöin perääntymään ja siinävaiheessastm. Pe I li ne n
l.raavoitnri kuolettavasti. Tiedustelun osittain epäonnisrut-

Haakanalan talstelu
palvelr,rstiran suorittavia ntroria aliupseereitl. tr{onet teh-
taitten johtajat ja insintörit roimivar joukliueenjohrajina
ja kon.rprp16ilnpäällikköinä.

Liihtör,iinä jätimme painirvat reppumme kuormasron
kuljetettaviksi. Marssi sujui pikavauhtia ia In'rmal;rnfän,i
kierrettiin ktrin parernrnassakin maaorrelumarssissa. Vi-
hollisen lerrtotoiminnar.r takia täyryi käyrrää vön han'oja
hämäriä tunteja hyväkseen. Joukko ei ollur mikään paraa-
tiosirsto saapuessaan 6.ti. perille Rautjärven Vähikkälään.
Kesäpuseron napit olivat auki ja itse pusero oli muucunur
hiestä mustankirjavaksi. Kivääri sojotri kuin halko olalla.
Piipusta kiinni pitäen se runnri keveämmältä. Ruokailim-
rne Vähikkälän kansakoulun luona koko yön kesräneen
marssin jälkeen.

Kornpprrniarnme, 9./JR (r, solui joukkueitririn harvassa
jonossa Purnujärven rykkipacereitten ohi. Vänrikki Olavi
K a r u seisoi mietteliän näköisenä q,kkiensä vieressä
katsellen mosureitten kulkua kohti vihollista. Marssin ai-
kana yöllä kerrottiin, että taisteluroimia oli rukemassa ta-
vallista vahvempi rykistö. "Pojat, sata putkea on rakana
kLrn hyökätään", vahvisti komppanian päällikön taistelu-

tua määrätriin k<>ko kornppania hyökkäämään ja otta-
rnaan Haakanalan kansakoulun maasto lraltr.runsa. Voi-
rnakas tykistö- ia krh.keskitvs luvatriin alkupehmennyk-
seksi.

Tulenjohtajaa ei kuitenkaan ollut hyökkäävän kornppa-
nian mukana, ja tykisrti joutui arnlrurnaan kartan avulla.
Parikyrnmentä prrrteria syyti rauraa kohti vihollisen tu-
kikohtaa piru.llisella jytinällä. Parrhu hakkasi rumpukal-
voja, .ia nraa törnisi niin iujaa, että tr.rnnri kuin olisi ollut
ilnassa leijtur-rassa maatessarnme aukean reunassa H-het-
keä odottaen. Vaikea oli enää erottaa omia laukauksia vi-
hollisen rl.kistön vastatoimenpiteistä. Ryhmät liikkuivat
liian tiuhaan sulloutuneina, koska kr.rkaan ei olisi halun-
nur joutua oikealla olevalle ar.rkealle. Saavutimme ensim-
rnäiset taisteluhaudat, ioista vihollinen oli vetäyrynyt ta-

empana olevaan suureen, katettuun pesäkkeeseen ja jää-

ny't siinä puolustautr,rmaan siiliasemassa.
Poteroitten kohdalla rykistötuli pauhasi vielä niin ko-

vira, ettei jv.aseirten tulra erottanut ollenkaan. Arnmuk-
sia räjähteli joka ;ruolella ja etenerninen tapahtui ryömi-
mzillä. Ne, jotka vähänkin kol.rottautuivat, sirpaleet niitti-
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JR 6:n
upseeristoa

.\,1-*rr.r

JR 6:n
saa rrostava
hyökkäys
Ensoon

vät rnalhirn. Tykistiin tuli elk«ri hiljlllecn siirrvii meistii
l.roispiiin. I-iiiiki ntiin.riehiii hrrucletriin joka pLrolella. Kiive-
len-riiiin p)styviir siirq iviit trrrrkse tlsrrisenir virtanrr. Muu-
ten-ria hcicliin tovcrinsrr tukivat kainrrloisrrt killtltrlrrrleir.

JSp:llc oJ i pitkii mrrtkri rnersiin Irrrlki.

JoLrkkLrcen verejohtajar-r, kersrrntti M rr rr r i se n iiiini
kuului kinreiinii keiken melrrn )'li: 'Ercenpiiin pojrrr,
eteenpiiinl N{eirii jiii eniiii kourellir.rer.r ntiehiii virrsinri-
seetl lolrlrtttghriiviiiirt 

- 
b.,kkeri, vrrltrutkseeu. Aliker-

siintti K rr r o lt c lt , il«rinen Krrnnaksen poika, kulki
editseni irse t;.1nrrss:l vrrlmiina, ktrn kk:n strihkLr osui Iriinen
ritrtrtrtttsrr. Hiirr krurli enlrcn kuin elrti krratu.r rnxrrhrlll r1sti.

Bur-rkkerin l)uolusriljiil oli tullrrt ulos taisrelemrrrln, kos-
ka heirliin :lnrl)unrilscktorinse osr>itti vrrsrakkaisecn srrun-
t.rrrn, krrin nristii nrc lryiikkiisimme. I joukkuc oli kierrii-
tr1't Picncn ktttrt1.,u6c11 l:relle l.esiikkeen .l'riheisl'r'tecn, jos-
t;r srrivrrr tulr«rttrr:r rrkrssyiiksyneer viholliset tai pirkottivar
heicliit veriivn miiiin takaisir-r Pesiililis.,rrii rrr.rnre niin. Ko-
nekiviiiirin vilrollinen oli n«rsranut lrcsiikkcen sivullc, jos-
rir se jrrrkoi tuliorn'rrrr tulr;r kencnk'riiin sirii rrluksi hirr.irirse-
rttatrrr. Niiin rrlik. Krrronen kulki sllori.l;.lu kk:n erccn.
Eriis vlikersantti, jt>trkkueert vrrrrr jolrtrrjrt krrattri sirntall:r ra-
l'rrllrr. ]\'[lrkasin nrlrlrsslr Iiencn krrrrsen tlrimen vieressii
noin Prrrinkvlnnreneu lnetrin lriiiissii kk:sta. Olir-r ser-r ver-
rrul kuollecssrr kulmrrssa, ettii voin kierirellii irseiini, mut-
ta piiiitiini en voinrrt nostail srrihkun osuessrl kohdalle. TLr-
sirinen luorisuihktr heilutti ki'rrmenen sentin etiiisyvciellii
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piiästäni kur.lsen Irrtvxa.
Kk.rrrnPujl vcivrsi vrrrsinrristairn Pienesrii kuolr,rsrir

eclestakirisin puolelrl toiselle. I j«»rkkueen pieni je pi1.pu-
riuen pk.rrrnpLrja lryppiisi kun'tpareelta vierelleni .ia rrlkoi
syyräii kiisikrtnarrtte.jir rtrupujlri k«rhri aina suihkun sivulle
käiintyessii. Krlnrrirrit eiviit runtur-rcet tehr.rrrvirn,,jl uiin
n.reni pk.lipas q'lr jiiksi y hclcl [i pitkiillii kr.rrnLrruksellrr lon-
krrlt'.r irt.trlrueu. Tiiytin liPPaitir hiinelle, minkii ehclin, ja
välillä Piri likisrt'ii rnirirl)lur tiukrrsti.

Veniiliiinen kk. PaPatti karnrivrrrr laulururn. Anrpuja oli
kk:n suojaler'1'n rrrkrna rurvrrssi,r ja siksi verjeltui krrikilta
toin'renP i tci ltiinrnre. LoPul t;r sarirrt nr Pcsivat 11'lteneruiiiin.
Pari nykiiisyii vielii ja kk. vaikeni. OLr«xr hiljrrisuLrtt:1 kcsti
viihiin eikrrrr. Kukairn ei lreti kiisittiir)\'r, ettii raistelu lriiiir-
tf i tiihiin. Liikettii niikyi vähitcllen kivicn ja märtiiirten
tlkl.r, nrihin kukin «rli chtinyt strojrrtrrurr villinii prrlrattx-
vrrlra konekivriririlrii. Åscen tirkrur porlt)rrhti lritkii ja hon-
telo vilrollissotilas jonkin vcrrrrn huumaantuncena kiisi-
kranrr:rttien rii;iihre\'stii. Hiin alkoi trrussiir ripaskaa nrei-
cliin edessiinrme niivttiiiikseen sisr,ri.ran. Stru leveiissii lrr'-
nryssii hiin viirtoili nteille, ertri kaikki kk:n vy,ii6 tuli rrnt-
rnuttua lol:,puun. Kirhclcn ntcikiiläisen tr.rkentana lriintii
liihderti i n v ientiiiin JSp : lle paikrrtrn,rrksi. Trnssista hrxrl i-
lnirtta havxitsinrme hiiuen vaikelsri hlavoitrr.rneen eikii
här.r pysn'nyt eniiii rukernirctir kiivelemiiiin. Krtviir trrsteli-
joirrr vrstustajiulme olivirt tässii vaiheessir 

- 
rrrjrrv.rrri,rs-

c«rn kuuluv ia v,rliosotil;rita.

s"

; jl:
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Haakanalan kansakoulun maastoa, joka puhdistettiin 8.8.1 941

V iholl isen joukkoien vetäyrym istä suoj aav asta osasros ra
ei jäänyt henkiin kuin yksi mies. Bunkkeriin piiloutunei-
ta vihollisia kornennettiin rnr;lr.ltr-rrnlau, rrLlrr:r sielrä ei
ketiiiir-r ilmesr)'r'r),t. I-äheisellä Haakanrrlrrn kansakoululla
oli sijainnut esikunrrr jii varastopaikka.

Sodar.r äänet vaikenivat ja raistelr,rah.reelh olevat käärir -

q'ivät telttlkankaisiin kiii,cläkseen levolle. Lähirien,',,r
peittyi leijailevaan surnLrlrn härniiränii kesäyönä. Parivrrr-
tio jäi vrrlvomaan ntrkkuvien nrnallisuuttir ja kuuntele-
maar.r yiin äiiniii. Silloin sunr-ur seasta alkoi kuulua tahtli-
kasta mlrssia ja rrseirten kolahtelua läheisen §'liitien
suunnalta. Suljetun nelijon«;n kärki irtrtkahti yht'äkki.i
esille sumusta. Parivartio siirfi,i aseet kainalossa rau.l'ralli-
sesti marssivia kohti. Heidän trrkrsuuntansa oli sielrä, jon-
ne haavoitruneita kuljetettiir-r, joten rulijat eir,ät v«rineer
olla vihollisia. Osasron johtaja komensi joukolleen "seis '

,ya jLroksi kysvn.rään vrrrtionrielriltä: "Trrvitaanko riiiil.i
apuai " Prtaljoonan I l. kon-rpplnia siinä sxapui rneir:i
i1\/ustarnaan mr;rston vil terrksessa.

9. kornppaniir sr.loritri sille uskortrn tehrär,iin menesrvk-
sellisesti l«;ppuun rnenettäen noin neljriuneksen riristelu-
vahvuudestaan kaatuneina ja haavoittuneina. Hirakane-
lan taistelu avasi tien laajen-rrna.ile etenemiselle halki
metsien ja kinttupolkujen Kirvun Tietäväläiin saakka.
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Paikka oli
jälleen
tyhj ä PENTTI HIUNU

- JAAHA: Onkos tär'nii kolnrnnen joukkueen teittai
-- Kvllii riin'rii on.

- Jrrrrhal
Trrmrnettrkklinen Iuutnanrti kiiveli teltan lreriille. Siel[i

oli rlhjii praikka. enrinen johtrLirr oli rlennvt.
Tcltrrssa oii liiljeista. miehet loikoivrrr vasta taitelluille

lehcleksillii. Ensirnrnäiner.r rvhmii oli oikeallrr. t()inen vr-
senrrnrlla. Jotkut puhaltelivirt srrvrrnhrriku ja reltln k,rt-
toon. Savu vyiirvi siitri ja lalhasi vinoe [rir.ttiiri yliispiiin
keskrsalor-r reikiiii kohri ja hiiipyi siitii sLrureen :rvrlnrLrteen.

Tuskir-r keneltiiklirin jäi huon-rioin'rilttrt tr.lon tclrtrr.tt.t sr.tit-

puneen Iuutnantin olen'rus. JotkLrt karsoir,;rr hiintä rehcl-
lisesti tLrijottrien. jotkur salrr,r vilkaisten, relrti in kuin lo1--

lrusillus tl|alttLtueel le asirrlle.

JoLrkktreer.r keskrrrrdessir oltiin jo edeltiikäsin oltu ticroi-
sia siirii, mikä vilsta tullLrt johr:rjrr oli miehiiiiin. Hiinen
kentlkorttinsl r>livlr sililpuneet kortrpplnign tointistoott
jo rrikaiserr.rrnin. Toirnistossrr «rli kiivtv kvlässä, sieltii
ktrr-r oli pal,rttu r-riin joLrkkueess.r oli keskustelrLt .qsilsr:t

sutrnnilleen seurirr\rrsti :

- 
Toipr.unislornalla ktrultru oler'.r.

- 
KLrka/

- 
No, se uus luri, joka rullee meiile johtajaks'.

- 
Mistäs sic serr riiiir:

-'l'i)pir.rässii i:,trhuvat. Ei se ookkrran mikkäiin alokrrs,

ta.lavisoankin on kävny, kahiste on haav«rttur-ru. K a a s i-
n e n se on nin'reltäiin.



Joukkueen toinen taistelulähetti oli ollut enrisen johta-
jan menryä kuin viralta heirery, nyr uuden saapuessa
hän touhusi teltan perällä:

- 
Täalliä on entisen johtajan paikka, minäpäs panen

herra luutnantin repun tänne näin. 
- 

Luurnanrti silmäili
ympärilleen ja alkoi jutella:

- Jaaha, eihän tässä tämän kummempia esirtelyjä, te-
hän arvaatte, kuka olen. Kaasinen on nimeni ja eiköhän
ne asiat ldhde luistamaan, kunhan tutuiksi tullaan.

Miesten ilmeet kielivät keskustelun halua, mutta läherri
oli sukkelin ja touhuissaan.

- 
Pittää kait ne ruliaiskorvikkeet keimää 

- 
herra

luutnantti 7

Nuotio lepatti pienessä
maankolossa kankaalla
teltan lähettyvillä

Kenttävartion pojat uimassa syyskuussa 1942
Headjärvessä, joka oli noin 17 km päässä Rukajärveltä
oohioiseen keskel lä suurta erämaata

Luutnantti katsoi rouhukesr.r lähertiä i.r sanoi:

- Joo keitetään vaen. eiköhän ruolu repusr.rkin lör'dr-
jotakin.

Nuotio lepatti pienessä maankoioss.:. k;nk.rail.r relran
lähetryvillä. Sen päälle ilmesn'i nokisi.r kenrtäpak-keje.
Tulen äärellä istui muutamia miehiä. iork: keskusrelivlt
kuiskaillen.

- 
Tärnähän taitaakin olla loti poikal

- Jool Missähän p,orukassa lie ennen ollu:

- 
En tiiä.

- 
Liekköhä pahastikki haavottunui'

- 
Ei tieten 

- 
koska kumminni tänne on rullr.r.

Teltan ovihuppu katrahti ja aukosta suorisraurui rum-
matukkainen, pitkänsalskea 

- 
se uus luri. Nr.rotiolla is-

nrvien silmät vilkaisivat l.räneen, joku kiuskasi:

- 
Nytkö se on jo karnppeensa vaihtanuT

Lr.rutnanmi asteli nuotiolle korvikepussi kädessään. Hän
oli paitahihasillaan verryttelyhousut .lalassa ja paljaat var-
paat painoivat kuvioita hiekkaan. Nuotiolla isrujille hän
alkoi jutella:

- 
Taa,lle taitaakin olla rauhallinen paikka. Mikäs sen

mukavempaa. Uimavettäkin on ihan vieressä.
Nuotiolla istuvien ilmeet ja eleet kielivät keskustelun

halua.

- 
Nii on. Headjärvi se siinä lipattelloo, rnonasti siinä

o uitu.

- 
Eipä täälä ois paskankaan härrää, jos ei tarvittis teh-

rä noita partioreisuja. 
- Joku sivummalta kiirehtii sano-'

maan luutnantille:

- 
Ohan se käyny tääIä kurkkimassa, eihän siit' oo

monta päivää, kun rärytti tlron suon cakkaa.
Luutnantin karse kierteli kauempana, se turki ympäris-

töä ja vilkaisipa taivaallekin. Hän sanoi:

- 
Syksyyn tämä kesä alkaa kallistua. Eiköhän ruveta ja

tekaista korsu tuon mäen laitaan. Se olis vähän jämerämpi
syyssateita vastaan. 

- 
Nuotion ja luutnantin ympärille oli

vähin erin saapunut koko puolijoukkue. Korsun rakenra-
misesta oli jo ennenkin keskusteltu. Valmiita oltiin taas-
kin siitä puhumaan.

- 
Pianhan me siihen korsu tekastaan, eihän siinä kau-

an nokat tohise. Minusra vaa tuntuu, ettei siinä kaua asu-
ta. 

- Joku toinen jatkoi kuin siepaten sanat äskeisen
suusta:

- 
Nii se o. Valamiiks ku saahaa, nii lähtö tullee. Ei rne

vanahattu oo juuri missää kohi. Pari kuukautta on pisin
aika ku yhessä kohi on oltu.

Juuri tuo epätietoisuus ajan pitr,rudesta kalvoi nytkin
miesren mieliä, kun puhuttiin korsun rakentamisesta. Nyt
he hiljenryivät ja odottivat, olisiko uudella luutnantilla jo-
takin varmaa sanoftavana.

- 
Eiköhän me siinä kumrninkin jonkun aikaa, mitä pi-

kemmin se siihen tulee, sitä kauemmin siinä asutaan!
Miellyttävältä tuntui olo uuden johtajan seurassa, mutta

tämän kirjoittajan mielessä risreili silloin jotain muuta,
sillä vuorolomapaperit rapisivat taskussa.

Kun sitten aikanaan palasin lomalta, niin uusi korsu

§yhötti kankaan laidassa. Noin ylimalkaan sitä vilkaisin,
kun astelin oviaukkoa kohti. Kepein tuntein tarruin tuo-
hon vielä valkoiseen koivunmutkaan, joka oli ovessa ri-
pana. Mielessäni liikkui nLlo ennen koetut lomaltatuio-
hetket. Ne olivat olleet huumorin täyteisiä, kerrassaan
vertaansa vailla ollutta leukojen mälväämistä q'ttöväen
asioista. Se oli tullut tavaksi aseveikoille. Saapuipa lomal-
ta kuka tahansa, niin aina kuului tuo naurunhelske ja toi-
nen toistaan mel.revärnmät jutut, joilla lornalta tulija otet-
tiin vastaan.

Nyt koin petryrnyksen. Ei kuulunutkaan iloisia terveh-
dyksiä. Korsun laverilta kuuhri vain jostakin:

- 
Hiän saapuu. Mittees siviiliin kr.rulutri' 

- 
Tunnelnra

oli jotenkin vieras ja kankea. Korsun perältä oletin löytä-
väni tuon rummatukkaisen luutnantin, mutta l-ränen

paikkansa oii tyhjä. Sen vierelle asetin reppuni, oikaisin
matkasta väsyneen selkäni pihkaa ruoksuvalle laverille.

Ulkona iltahämärä kääri kunnaita vaippaansa, tr.ruli ko-
hisi petäjien lawoissa. Korsun perälle sytryi kar;riidinri-
ju, sen sinivihreä liekki iepatti ja sähisi. Siinä viipyi kat-
seeni hetken, ajatukser.ri olivat tuolla ryhiällä paikalla.
Missä ja miten? Jos hän makaakin haavoissaan jossakin

sairaalassa i'

Vierelläni oli ensirnmäisen ryhmän konepistoolimies,
hänen katseensa luotasi jotain ajatusmaailman kuvia. Pään-

alusena hänellä oli ryynyn mLrotoon taivurettu sotilas-
reppu, vartalo lepäsi suorana uudella laverilla, kädet rin-
nan päällä ristissä. Jalat olivat paljaina, varpaat tekivät
ryötä, ne ponniscivat ,fa hieroivat toisiaan.

- 
Missäs on Kaasinen/ tein hänelle kysymyksen.

- 
Siekö et tiiäi' 

- 
hää on kaatunut. Nii mistäpäs sie,

siehä tuut lomalta. Taalähd, olj yhtenä yönä tappeh.rnahi-
na. Pahalaine piäs hiipimää ihan korsulle asti. Leirivartio-
mies se pit herärykse. Kyllii ne unet häipy. Ei muuta ku
ulos voa, liekkö kaikille sattunna oma asekkaa. Mie kaho,
jotta olj se Kaasine ravakka mies, ei muuta ku piälle voa
vaikka ilimassa nauku jotta korvii kuumenti. Tuola se pa-
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ras kahakkir olj tuola rxnni.rssil. Ne olj niiät vartntstauua
tr() r:rnna puole. Nii jotra hiii paremi piäsis livistiiä, sitte-
ku o tekonsa telrr-rt.

- 
Osa niistii pair.rel krrktrtr. Myö senkLr k«rhti vaa. Luo-

tii tulj vastaa, jotta ptrsikko liitis. Mie krrho, iottrr mies ei
ollunna arkdrrstl, vaikka Veniijri mies ol n«rkir ees, soittel
mättiiä trrkkoo, nii hrin seko 1':aintri vaa. Mie krliti hLrtttair:

- 
Krasine varol Sillo siihe jo srrttr. Siihe se jiii se ru'r.r1.tr-

jakkii, rnuttl r.nie en ehtinnii euneututi. Jos mie oisi eh-

tinnii ennemrli. r.rii se Krrrsine eliis vicliiki. Ois siinii ol-
Iur-rnir nreillii hyvii rnies, tnutta uii seuki val pit mertnii.
Miu ois pitrinl' ehtii hitustrr enne.

K«rrsut-r periillii lrtrrl',1-rtt [ra.loi hin-rmeiirttluir-r, kiisi t;rrtrtri
siitren jrr suurensi liekkiii. Vrrrtiomies s>uuustrrLrttti tehrii-
viiiinsii. Kur-r oli valn-tis, lririnui hartilt ktutl,tr,tssrt ot'esrrt
yiihiin. Sisiiiir.r rulvehti rriitista ilmrra.

Ulkonl trrivrurllrr l<>isti vuoclen 19-i2 syysktrtr. Ptticlct-t

nrnkojen lon.tistrt vilkkLri Heirdjiirven peilitl'1'ni f.int.1.
Vartiorn ies,rstcli l.likalleeu, r'rrjot leikkiviit tyynessii viis-
sii. Ornrr virrjo kiinnosti eniten, pian sekir-r rtrli ttrttrksi.
Hiin nosti ki.rtseensil k;rr.ternm ltksi. eclessii stroll l k irllrnelsi -

viit jiiiikiteet 
- 

siellii oli hrlla. Vaset.tttnrrlle jiirvenpin-
tarrn, mclkein iiiinctrii synryiviit pirkenevrrt Pvreet. I{ics
kirtsoi rrrntlrirn, hiin tiesi ia nrLrisri 

- 
siellii olt lntltttiutlrlll

vcr-riiläiser-r sotilarrn hru-ltir, ri.lntrtlliekrrssrr t»-r nrl'tiskin vcri-
trrhra. Se on siillen rullut kairtulleetl stttltltrrlrrisen lutttll;lll-
tiu rtrr.rrniista. Hiin oli vrtitt uruutlut-trur piiiviin I/JRl0:n
2. kornpp. III joukkueen jotrtajrr.

.' F''I
i
rr.

JR 10:n maehet
korsua rakentamassa

:;lct ,

SEN aamun rrtrrittk<tl ei vtnltiiriiirlvt loistavir sädekehii,

v!1,1n se notrsi rcriiviiretllt:tiselt;l. r'ereukarvaisena kttit-t tloe-

tun lasin rakaa. Niikv ei olltrt n-reille ur-rsi. Tiesirlrrlle' ettii
jossrrkin eclessii, icliirt strtrnnrlla, paloivat yhii nretsiir ja nii-
clcr-r savujer-r l-raj tr tunrtr i vakittrisesti tletrissiilt.ttlre.

N{uisriinpatlristani ovttt niiclen priivien riikanriiiiriit
nuhrltrruttcet 1rois. Vttosi oli ktritenkin l9 r I ja heiniiktrLr.

\/ictin-tnre f i)n jtlssakirt Sllmin Pirrijiin tlttrtr.ttrlrrssrr. johot't

vksikkiini lf R >0:n jiiiikiirijotrkktre oli e.lellisenii iltruiinii
mlr joirrutrttt.

N{onien kilonretricn Itt ittli uett kcl liruh rtrrtl,t.t tonl r'tp ilv i

liilisi ruLrtikuiv;tstit ttlrtr.ttttiestii, iolh solr'ti krtrkeatnatto-
,ler',a 

" 
i rt,rt-,,, rttei lle ttttttematt<llll ie jotrkko-tlsltstoi a: jal-

krrviikcii, ty kist«iii jrr huol «rktllonn irr. Jok,rinen iLnakuutitr
oli ti\'nnii tukahclrtttavaa liilvii. iota rtrprLrili ttthrtrsiet.t

sxirpLrslrariell, j Lrhtien kavioi.ler-r jrr rrrtrdoitetttrjell, r,rtisc-

vien ajoneuvojen pviiriert altrr.

Sotilirat laarhtrstivat trlttttutteiu, 11'hj in kasvoin, synkki nii

ja iiänettiimir.rii, kuivin sLrir.r, kirvelevin kurktrirl ja verest.i-

vin silmin. Oli kuin heidän kasvonsa olisi iisken Iuaalrtttt

t
I
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jol lakin |.rksull;r, juokscvirlla Ii isrcriIlii, 1.1'sq suorilla, kotr-
kcroisillrr viivoilla, ir>nka lriiiillc <>li PLllilllc'rtu kcll:rnlrrtr-
nt;te Puuteri. Hci.liin silnriiriPscnsii je krrlnrek,rn':ulsrr ol i-
\'.rt |:rksuu tomurcur)rrkscu [)cirriinriir. j«riilcn viilcisrii vc-
tiscr. r'crestiiviir silnriir kiilrrivrrt. Sanr;L talkkirn,rirrcn to-
nrLr Psil1l vlltrttcct. ascct, rr.ioncrrvr>t jlr jLrlrtl:rt. Sc ttrnkctr-
rLri Yi.rstr.lst:lnrirtt()nrlrsti sotillrirlcn,rsclrLrscroi.lcn ;rllc
iltoon. sLrihin j:r ncniin vskitrlicn, kLrtitr;rcn. kirvcllcrr.

Hcllc oli ;rrr)rot()u. I-clrtil.trtrt rtrrt>kktrivrtt Iclr.lct sLrl.-

l.uUn k:il)ristt ncirtii lc'rP:rrtilen kuivr.il.l(lcr) jlr t()nrur) kci-
I;rst.rnlilrJ. Jrr rlrii jrrrrltoir':tr r:rsk:t:lt lrviiriit i:r rn.trssivit'rr
ilntrrrirt ke ltrrist.r rict.i lri«noksi Iriekkel.iilr ksi. jokrt .rlkoi
lcijrr.r |.rirrott()nrirr).r ilnr.rss.r j.r rcki jokrriscrr clollirr'rr olcrr-
rr,rt L'l.irtt.irt lrclr ctillis. k'i

- 'l'rrtrkol

Kiiskt srrrrlrrri trrkrrrL j.r lcrtsi ntits nriclreltii kettl.rrrn. Scrt

krrLrllccr lo|.11111r.rt kc'skcrr.rskcltert. lrorjrrivrLt ticrt rivrrrrrr
j:r k.r.rtLrir'.rt sirtrtc ltc'll.otLrksc'st.r lrLrokiristcrt krrirt r iinrri.
scrr l.iiir.itriirtsii tc'lrrrcct. NlLrrrt.rrn.rt trLrl.rrncirrtnt.rt j.rtkoi-
\.rt trls.irr .rut()n).r.rttis('sti j.;krrs :rlk.rrlr,r.uts;r liikctr.i.

li:"

,,, *1
r{Ud*,i

l'

VEIKKO SAVOLAINEN

Kolatselän kylän mummot
hamstraamassa jauhoja kolhoosin
varastosta suomala isten saavuttua

Yli
Iuletaan

I

;rl:
,

I

i.,,t
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kunnes tönndsivät edellään kulkeneeseen, pysähryneeseen
mieheen tai ajoneuvoon.

Pölypilvi laskeutui ;a liike taukt>si. Juhdat pärisrelivär
päät alhaalla nuokkuen ja ravisrelivar itseään. Niiden
hiesryneisiin karvoihin iskostr.rneet pölykakkarat lenteli-
vät yrlpäriinsä ja saivat aikaan ärtyr.ryttä kiroilua.

Katselirnrne rnarssijoita rnyötätuntoisina. Emme ky.sel-
leet n-ritään, näir-nme sen iln-rankin: nuo olivat olleet koko
yörr rrarssilla.

Odotirnme. Osa joukkueesramme nukktri vielä relrassa
tien liihellä. Ja joukkueemrne johtaja, r,ääpeli Eino K e s-

k i n e n clli yöllä lährenyr taerlrnaksi kon.renrajan pu-
heille. San.rassa hiin saa;ruikir.r.

- 
No, rnitii uutta/

- 
Meiltä viisi miestä paftioon slroraan yli rajan. I\{a-

joitustiedustelu, Eino virr.risti. 
- 

N,"t sopii sekaar.r, kuin
tuo revohka pysiihq,i. Loppu jotrkkueesra jriä kanssar.ri tii-
hiin. Odorarn-r me patal j txrr-raar.

Hiin aukaisi kartransir ja viittasi rninur karsornaan.

-Veko, 
sinä vetäjäksi, A u t io r.r Ossi, Korp. Ma r-

tiskin, Iso-Ahon Aaro ja Punapäii kirr,c-
reiksesi. 

- 
Punapiiiirrä ttrnnettiin vapaaehroinen sorx-

miesYrjri Hererlriki.
Viiäpel i Keskisen jän.reriit kasvor ntyhäiliviit.

- 
Venäjälle pojat! Ei sitii joka heppu pääsekäiin Lrlko-

nraille passeitta ja viisurneirra. En tiedä, onko eclelliinne
ketriiin, mutra viili hiiilii. Suoraar-r ruonne 1'ulemajrrcn vlr-
teen. Sen vieressä on K«rlatselkä -niminen kylii. Menette
perille, ellei ole esreirä.

Vilkaisirnme toisiirnrne. Ne esreet ennesriilin riesimme.

- 
Mikäpä siinii, rnurisirnnre. Eino jarkoi:

- 
Lähtisin nrukaurne. r.nutta nrajuri käski toisin. Kiir

teitä kateekser-ri, kaverit. H istorial li ner.r l'retki teille : yl itiir-
re ensirnrnäisinä portrkastanrnte rajan. C)lin siellä itse jo
kerrarr; Aunlrksen retkikunnan aikana I92 l. Silloin ajoi-
vat pois häntii koipien välissä. Ny,t Pysyntme.

- 
ALi ole ihar.r vissi siitii, Punapriii vimtrili. 

- Jospr
lopn[16,,r,,, eviiiimme.

- 
Eiviit lopllrcla. Prrnkll vain hy,ntrvi't pyririin ja ala.

Veko, vetiiäl

Ja niin viiden nriehen p111i1; nousi pyiirilleen.

- 
T.1r,,,,,.,.t,,',c kaalipelkriIla, Ptrnapiiii hihkaisr.

- 
N{enkiiri silmiir aukil viiii|eli va«rittcli.

- 
Huoli sinii sirtii, Punr|iiä tokaisi. 

- Jur kal1ra6s1l
kiii', toirn i rl tunrole'r'r',iernmc |uolikkairt r()\'astiltt()intistol -

le. Heil
Tf iir-rr-rvinrnre tielle. Valririsa, krriken kirttanut lirlypilvi

ttli oheutunur, niikt'r,y1's oli jo kohtalaincn. Vrrin hienou-
hicno trru IcijLri iLrass.r kimrrllellcn kulrrrisina riiliilrdvk-
si nii lr, rlrt.rr'.rss.r .t Lr ri ng,,r'rlr.r isrccssrr.

Leporirrrolle fvsiilrtvrtvt ntiLrssikok»tna jrr roverirnme
jiiiviir t:r.r.

Rajal
Se ar.rkcrti eteernnre nrclkein vliiittiicn krLlrtlcrr runnin

ralrhelliscn |olkcrttisert .l,ilkccn. Koko r:Lrl.iLlceliri cn.tntc
olleet niilincer rnerkkiiikiiiin vihollisisrrr. r'rrin nirnrtiuni.r
rarrnioitrL. lrcinirn rrertii |eitoja ja jonkLrn siiiisrt'nccn nrir-
kin. Sicllii tiiiillii paloivrt nrctslir. r;iltavrrsti s:rvr-rt(.n
Pl siilr.li'iurrnc. 5cisoinrrrrc keskellii riet.i pf iiriinrntc rrojeil-
lcn. Silnriirnnrc riilty'ilir'.ir t'PiilLrrrloisinrr ticn(x)t:l j.L kcl-
reisre ura;iutictii. jonkrL vcn.iliirsct olivrrt viiliraLrlrau aikrr-
rtu rekcrrtrrrtcct Kolerseliistii S:llnrirrr.

Jok.riscn l<rrsvoilra n.ik1 i outo iinrc. Rajrrl Ilurcissiirrrrne
oli clriiilr ri. ilrnrerrclvii j;r vrrarojcu rrlvistLrksie. \'.rikcninr-
rne. I:rtm-tc vll.rnect krruutrjrL siirri. rninkii vuoksi Irviik.
kiiiirnrrc r.rjen tlra. r':LikkrL htrlrur olivrrr kcrt()ncet t()lsrJ:
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'Otamnre vain oman alueemme, ei rnuuta."
Korpraali N{artiskinillc ser.rtu oli tuttr:rr: seisoin-rn-re hii-

ner.r kotilririijänsii kamaralla. Minä olin roinen jotrkosta,
joka olin vucsil aiemrnin niihnvt ra,jan Ilomantsissa ker-
rar.r kä1'dessiini ja lnossa. r'akinaisen ' aikoihin.

Venrijäl
Se oclotti meitä tuon sarlkrur, liipiniikymättönrän kuusi-

kon takana. Vai oclortiko sei... Jo kur-rsik«rn turnrna s1'nk-
klys niivtti epäystävälliseltii. Ei näkyny,t leppeitä lel.rr«rja,

ei kutsuvina siintäviä viileitii sinijärviä, ei lriiiviinpaistei-
sia ahoja, ei viljavia lakeira, ei hrrrr.naita, koristeellisia
karialaistaloja, joiden k1'lritanhuvilla r.aaleat, katrniit nei-
dot kansallisgruvuissaan tarnhusivat viil.liin rubashkoihin
puettr.r jen salskeicler-r uroiclcn krrnssrr, joisra olin u'rtrner
kerrat lLrkenut. Niikyi v;rin uhkaevrr kuLrsikko, jonkrr kiit-
köihin lLrikerteieva sotilastie katosi.

Tiesin-rn-rc: jossrrkin tuolla eclcssiinrnrc oli nreille or.rt<r

rnrrai lnr a.

Tiesimnrc: jrlssekin tuoll:r etlessii meitii oclottivat tulran-
net. miljoonat rrrske;rnvihertiiviit sotilzrat, sonlrci I iipaisi-
rnilla. He olivat n1,t samassa asernassa kuin urc olinrnre



olleet puolitoista vuorta aikaisemmin: he puolustivat maa-
taan. Tiesimme jo liiankin h1,vin, mikä rneirä o,lorti. Sa-
toja rniehiä oli jo joukostamme rrenn)'r Korpiselän ja rä-
rnär-r ;raikan välillä, kaarr.rneina tai h;urvoittunein,r. Ken-
ties prian olisi meidän vuorontmel

Tarkastelin-rr-ne tietii rerär'in arrrnartisilmirr. Sen keirri-
sesta tomusta oli r.uahdoron mirään päärelll. Oliko edel-
län.rme omia joukkojr.'... \'hrä r'rike:. en'rra YJijvivärkö
viholliset ruossa kuusikosse.'... k nihrlisiin pienkin. Prr-
hirnmassa tapauksess.r ei vkikiin r:.reisrl p.rhisr kerro-
maan, missä heidär raprsimme r.ri PunepJin leukeilu
tuntolevyistämme kär'isi roreen. Silloin muurrman siikon
ku.lurrua saisivat rurravamme ja vsrlvimme lulie.r JlvCskv-
län sanomalehdisrä viisi uurra nimei hakaristin alrt ia
alimpana rnaininta: "Kaaruivat parriom,rrkallr Åunuksen
tiellä.''

Ei merkkiäkään elollisista. Vanhim!.ana je kokeneim-
pana päättelin: Tuossir kuusikossa he eivlr rdore: Prr-
remnan väijytl,spaikan he valitsevar. Sielii kviln lridas-
sa, peninkulman päässä viholliset odorravar asenrissr.rn.

Valn'ristauduin lähriiön ja nosrin jalkani rang.in vli.
Meilli ei ollut vaihtoehtoja. Käsky kuului: '\'li rej.rnl '

- 
Erinornaista paperipr"run raaka-ainerta ruoss:l kuusi-

kossa, tokaisin ja polkaisin ajokkini liikkeelle. h'öriini
liukLri ker,y'esti yli 

-rajan. 
Olin kohnarra kerra.r r i..r.r.rll.r

rnaalla.
Naureskellen kuin h1'vällekin pilalle ro\.erini seurusivrrt

aivar-r kannoillani.
A joimnre silmiir rarkkoina muuramie kilomerrejii.

Erään suomn piiiissä p1.säh cl1, i r.nme, q,'önsi mrne pyörii rnn're

1>ensaikk«xrn ja israhdimr.ne tupakalle. Orin esiirr karrtani
,a sanoll):

- 
Minusta tllntuu, ecteiviit ltairpltrit odota rneirii ennen

kuiu vasta Kolatseliissä. Jos pä!i5s1111ne hurmiorl heriirtii-
nrittii Trrlen-rajrrcn varteen, <tn rehtiivänlme päärq nvt.
Odotarnnre siellii prtrlj«xrnrra.

- 
Sclr ii se, kaverit srrnoivlr.

- 
Keitänkö saikat? Ossi kysyi.

Nauroimme. Saikka oli Ossille kuin ryyppy puliukolle.
Ossilla ei ollut koskaan muita lähtöestoja kuin ruo: 

- 
Eh.

dinkö keittää saikan?

- 
Sieltä tullaan, ilmoirti Punapää rasaisesri.

Tarruimrne konepistooleihimme ja käännyimrne äkkiä
päin.

- 
Matalaksil Avaatre rulen vasta kriskystänil

Tuijotimme tielle. Kolarselästä lähesryi kolmen hevo-
sen kolonna nopeaa vauhtia. Piener karjalaiset ponihevo-
set laukkasivat omituista lyhyttä, nyökyttävää neliä, kis-
koen perässään nelipyöräisiä rattaita, telegoja. Kussakin
kärryssä ärisi kolme, neljä henkeä 

- 
huivipäisiä naisia

keulassa ohjaksillaan hevosia hoputtaen ja heidän selkien-
sä takana pieniä lapsia.

Nousimme naureskellen n.rättäiden takaa ja asruimme
rielle. Nämä viholliset olivat varmasti täysin vaararromis.

Kulkue seisahtr,ri eteemme.
Minne markal
Ilosilmäinen, tanakka rnaatushka nauroi hohravin ham-

pain, kuin vanhoille rutuille. Tuntui kLrin hänestä olisi
ollut jokapäiväinen tapahtuma tavata viisi konepistoolein
aseistettua suomalaista sotilasta melkein kotinsa ovella.
Pienokaiset roikuttivat paljaita jalkojaan ramaiden Iaidan
yli ja tirskuivat. Olimrne odottaneet äkillisrä kuolemaa
tuovaa tulitusta iosrakin pensaikosta, mutta rulikin kolme
ditiä lapsineen. Tilarrne oli vapauftava ,ja ärettörnän hul-
lunkurinen.

- 
Aal Finski soldatil Ruski soldati meni jo. Heil ba-

rak' tuol' metsäs'. Myö männää sieltä jauhoi hakkee,
maatushka selitti ,jir vyyl.rtesi ol.rjasperiä työn kovettamaan
käteensä.

Ja kai hän arveli sen riiniivän, koska jo samassa sivalsi
poniaan takarnuksilie, ioka poukkosi heti lyhyeen lauk-
kaansa.

- 
Siel' tulloo kohtsillää teit' vastaa paljo finski soldaat-

rejal Maritiskin trihkaisi naureskellen.

- 
Myö ei heit' peliitä, eukko luikkasi.

Ja rr.ratkrre karosi tornuprilveen. Punapää himui:

- 
Voi, veljetl Ensi kosketuksemrne täkäläisiir.r. Se ta-

pal-rtui mr:tkatton'rasti: "4a, finski solclatil " Hemrnetin
helppoa ymmärtää tuo vanjain kieli.

- 
Taisivat odottaa n.reirä, joku sanoi.

- Jauhosäkir tuntuivat tärkeämmiltä, Punapää tokaisi.

- 
Ne puhuivar sarnaa murretta kuin sinä, Martiskir-r!'

- 
Korpraali virnisti:

- 
Tott" hitossa, samoja karjalaisia

nrä heil perrtuina kyliis .

- 
Se leveäperseiuen rnanrrna oli

veisteli.

«rllah'. Myös kiivim-

kai tiitisii' Punairäii

Martiskir.r vair.r hyrnyili. 
- 

Tiijä häntl

- Jackeraan rr)atkaa, sanoiu. 
- 

Ivlikiili rnaatushkar.r
pul.re oli totta, jonka k1,llä rrskon, ei nreilli ole n'ritäiin pe-
läctär'riii ennen t;rvoitettarnrne. N'[utta silniir auki silti.

Eikä ollLrtkaan. i)air-ruimme Trriemajtrcn kosteikkoon,
Iuonnonniirylle, jonka laidoillc merkitsinrure paikar i)atal-
jrxrnamme k<»rtppanioille. Jäiikärijoukkueenrme .ja nrejLr-

ri Väin<i I-ieskan telttlt saivzrt tieq'sti parhairnman
kohdrur aurinkoiselle nunniaukiolle mclkein vesire.j,r,rn.
Siihen niikyi osa Kolatseliin harrnaisrl taklista kikrntetrin
piiäsrii rnäeltii.

Ticnrxr iir vastarlnnrur pensaikko niivttivät rauhallisilta.
Loikoi lin'une .iir sav Lr ttel i lnme. J rr io nel jännesrr.rnni n p1i1i5-

rä Ossi kiikutri kahta kiehuuutta vesiprkillista eteernme.
Ensirnrnäineu eiueenrme Venii;älli: teet.i ia leipiiii.
I\Iirassa rnirart tavirll a.
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ERKKI KESKINEN

KIISAKUUN 2fi:urrcn rrenruviin tunnit [9.t.I <lliver kulrr-
massa, kun JR 10:n II |1111j1x;,',"1)tntc n'hntirrri Lciri-
nrojiirven liinsiPuolclle louhikkoisccrr Nlrrrokallion nr.r.rs-
«xrn n'hrviikseet) 

- 
kttren huhulrulteitr.t ktrulriin 

- ) l)-
rlcssii JiiiikiiriPrika.rtin krrnssa htiikkiiiimiirin kolrti Ånis-
kal,r,r, lonka liurreisl.uolcl le oli slrrrvnriissii sLruri veniil.iis-
llt()tti. Srult()ist:l cl)ii\';trnt()isra l:ihtcisrii salrtiin urii)s ric-
tiiii, ctrri lrr iikkiir stii tukisivirr nrcikiiliiiscr jrr s.rks.rl.rrsct

lrrrnssarit jorcn vrin s ci trrlisi olcnrrr:rr.r nrikriiin f.ikktr jLrr-

ttr. N'[rrhtr>ivrrtko srr:rn.rrtn.u)te rie(l()r pitiiri vlrt;i jolitkrn
srrttnnitelmien kirnssrr. crnnrc tullccr niikcrniiiin. koskrr r'.rs-
trr1rurllgll,, oli siksi Piiir:iksi \':lr;rttunir ehkii ravrrllisr.r
cnenrlt-tiin runnr ustcol l istrtr.lcn tturrtc irrr kiiytcrriiviiksi I-ei -

rinrojiin,cn sur.rr)r);rss,r, sil[i heirrikin hrurlcstrrrti Ih:rurrrl,r.r
kohti kiilana crlenncirlcn joukk<>jcns,r kohrrrlo.

Rt'hm irtvrn isPrr i kkrrnr nrc h:rrr':rlr koss.r nrcrsiinr rursross.r
vietetvt kuulrrkkarrn kcsii.renrun varh.risct hctket tl,.rr err-
tviscsti jiirineet nrielccni. Liihes kolrnc viikkoa Krrnn,rk-
sclllr rielrunut tcriisnrl rsky oli ttrokioksi ratrlroitttrnur.
Errrlinjirn-rmekin oli ler'ossrr. Ttrntui krrin siellii krrolriss.r
rnak:rrn,irt nriehet olisivrrt lriljenri nriillii rahroneet kiitriiri
l-tur.jrransa siitii. ettii viclii srrivrrt ;rkrirr;rrr Lrtrrlen Piil.r,.ii11. -Mtrtra riimii kaikki oli r'.iin tlvnrii nrvrskvn eJellii. Olisi-
kohirn kelkr ollLrr yhtlcksiin. kLrn kr.rrviintrne kiintauttri
itliistii Piiin voinrrtk,rs lcntokorreirleu nrootrorien jvntinii.

T

II

Murokallio
Hetken kultrtturr vliipuolellarnnre jrrrrasi kt'rnrncniii lronr-
nrituskonelirivtrcit:r, jotka niiittiviir j.rtk:n':ru nrerke,rnse
sisiimir:rhrrn.

- 
Kvlli siiniikin iiitc nrielccn tulce. n-rissii nu() mirhilr)-

rrlustrrrtsrr atrktrisevlrr, n,rureskeli joktr lcvolliscnrl, lltutr.t
pian lrinrt hyttti, kun havairriin ensiurrn.iisen lrrivtrecn
fi hierrtiinccn lrrstinsrr Jtrrrstillrnkankirrrlle. S.rnrlrss,r runtu i

rnitrr rel.eiiviirr rnvtis etulinj:rss;r. n-rikii .rihcLrrrr lrcnnosttr-
ntrttrr liikehtimistii rilreiiiin nhn-rittvnccss.i os.srossanr-
n]c.

- 
Perkclc, 1.ojrrt, tiistii ci hcngissii seh'ir.i. kLrLrlin jon-

kun iiriihtriviin hyPiils5riiini lrorcrtxrni. Siun,rilin sir;i, ettii
<tlin nratkrrn vrrrrelrrr pistiinvr kcntriilapion viiilleni 1.r k.ri-
ken varltlrrr krtivrrnut sen verriur kuolrlrx;1, errii l)iiiisln
rnarrnlri nrt,rlt alaPuolellc. Tienoon riivtti hetkessii hirv irt:i-
vii nreteli. Krrrntrrttien vksin isili rri;rilrdr ksiri ci voinur
roisist:rrrn erottrlir, oli vlrin tlrtiimittrristlr tiiriniiii. nrrrtt.r .ri-
nrr ktrrr lcntopon-tnri riijrihti lrihellii, tunttri krrin sr'.liin-ren
trrkovrrt lv<innit olisivrrt pysiilrq'neet. Hcngitvstii salpa5i j,,

suu hrrukkoi lr:rPs11111sx ilmrra krrin ktri'r,ille heitctvllii krrlrrl-
la. Krrikkel. rt-titii me:rn krtrnrrraan kiinteiisti ktrrrltrrr. oli
nr t ilnrassir je lisiiksi rarrt:ra j.r rcriisrii. 'I'.rir';t.rnr.urt;rkin.

jorl on totr.r tt u f.itiinriiiin l i i kktr rnrrtton'r.rn.r. k,i[r ristcl i ku i n
jiirven pinra risriaall«rkoss;r. l)orttr.r-titrrsviiin.jcn viilissii
g'ihiilsi t'liilrtrolcllernme l).Irvi rnarnviljelijiiitii . jotk.r

Tie Talin asemalta Murokalliolle päin

I

:
"r"

Reumaattinen

SARKY
ia muut lihaskivut

lievenevät
nopeasti

ia miellyttävästi
Hcti kun siirkv alk;rr, lievittiiii

Ål.r.icsal scllai srssl virivoiss.r k trten
rcunliurtt nen lihassiirkl j.r nivcl-
jiivkkvls 

- 
ncurrrlgi.rt, ur rjiih-

.llksct j.r rcviilrJr kscr, noi.l.rr.r-
nuoli 

- 
siirkr' .rnk.rran ruunriil-

liscn 1'r11111i51.;urr i.ilkccrr t.'ii.
.rik.rn.r r.ri rrrlrciluss.r - s;irkr 

'rr,,-

1ti.lt'n s.i.in r'.rilrrclrrjurr rirrrv-
,lcssii.

'l'iinrii kipu j.r licvitt.ir'.i s.rh.r orr
ttiilt Itol.r'.tsti 1.i1.it,,,r|'.,r.,.,. ..,,'
x' r'.tikLrtr.r.r rrr,rr.r.rn r.irkqr'.i.irr
k,,lrr.r.rn lrcti ilrrx,rr ilut.r,lrrrr.i.irr

- 
j,r sc orr rriilr rrricto.r. niilr lrcl-

l.iv.trrrist,r j.r iholk. r'st.ivril lisr.i,
cttci sc .irsvt.i f.ilililll.lstcrrk.Lrrr
ilro.r csinrcrkiksi rrrrl.ilr,lrksrss.i
j.r rcvrihJlksissii.

r\lgcs.rl ci .rill( rtr.r kllunt()tusr.r
t'ik,i lrolrto.r ilrosr.r.

Ki1111 1.L.. .ikkr.rrr.r.rrrr.rtr.r: .il
k.iii siksi lvkiitkii,\lrc..rl i. rrLtrr

',\t.ullist.r. l'ir.ik.i.i .\Iu,..rlr.r .rur.r
r'.tr.tll.r koti.rl'rsckisr.r. Rcstl'titt.i
k:rikistl ir[)tcckcist.l.

LÅ'TI]trIÅ

ri i.r



Leitimdärvi
rnöyl.rensiviit kor-rekiväärisuil.rkuillaan rlaata myös poteror.ri
vierestä. Josrrrkir-r läheltä kurilr.ri hiravoittuneen surkea
huuto. n.rutta rr.ritii hänelle voitiir.r tehclä7 Eikö sittenkin
olh-rt parernpi pysyä kuopassa, j«rssa oli reoreerrinen hen-
gissii Frvst'rnisen mahdollisuus, kuir-r 1ä[-rteä auttamaar-r
häntä, )«rka ehkii kLritenkir.r piar.r kuolisi.

KLr r-r r-n1'ller4,stä o.l i kestäp1, t ttt un i t-t verrrl 11, lert tokortee t
Lihtir,ät, n'rr.rtta vil-rollisty,kistii ei :.rntlnut rlnnoa. Nousin
kuol'rtrstani r«rdetirkseni, nitä oli tirp':rr[11s111L1. 

- 
Näky «rli

kaikkea rnuuta kuin loh.lullinen. Äsken r-riir-r klunis kum-

1'rare oli rikkirevittyr-rä. Krtkenneet puuqnrngor riirrötri-
viit kuir-r rrpua anoen. Sr.ruria kivenkrl-rkirreita oli siinynr r

paikoiltaan §'mmenien metrien päähärr. Kaiken hävitik-
seu keskellä lojtrivat krrltuneet ja haavoittuneet. 

-Tuossrr rntrkasi r.ruori läiikintämies kalpeana, toinerr jrrlk.r
sirplleen repirnänä, n-relkein irr«rnneenir kehosta. Kenen-
kiiät.r [ruorrrlrnatta l'riilr sai viimeisillä voimillrrrn irrui-
tettua pistoolin r1,öllään o.lleesta kotelosta. Kr.rr.rlui l,rLr-

kaus 
- 

jrr hänen sotxnsrl oli päättyr.ry,t.

- 
Perhana, r-niksei kukaalr älynr-ryt ottaa hänelrii rrserr;r

pois, här.r olisi voir.rut 1ääclä henkiinl 
- 

Ne olivrrt K;rlien
sirnat, rniehen, joka vair-r hirrvoir-r sturjar.rtui, rruttr oli siirii
huolir.r.ratta siiilynyt ehy'enii jalkaväkijoukkueessrr ktrksi s,r-

t11rl.

Pali, joukkueerlrme johtajt, kokoili r.r-riehiä r'iemliiir.r

kailtuneitil ja harvoittr-rneita taaksepiiin. Heistii jokaisesra
tuli kon-rpparnillle nelkein aina kolnen miehen tappil,l,
koska kantajat r-rseirnmiten j:iivät sille rielleen. He j«rko

kokivat srrrnan kohtalon I.rr.rolt<;tiellä, joka oli .jarkuvrrn ry-
kistötLrlcr-r rrlaisena, tai eivät palanneet n-rLrLrsta sf i srii.

Muttrr etulir-rjassl ei säästettl' konepistrxrlir-r pltnrunoir.r
eikä muLrtakaan. Sieltii kuLrlui yhtiin'rittliner.r riitinii jl
pauke.

- 
Se htjrikii r.rvt, sanoi Pali. 

- 
Käypä ilnoirt;un;1ss:r

Aa1':,olle, että hän pitää ryhnriinsä ktxrsse, voirnure j,rurrr,r
yikkiiiirniirin koska trrhansrr.

Matkaa ei oilut satarkaan n-retriä, r'ntrtta joucluin useit;r
kertoje etsirräär-r suojaa rnaasta, tavallisesti kLriter-rkin li ien
rn)röhään, koskl suorlsuLrnraustl'kin arnmukset tulivirt iik-
kiirrvaar.natta kuir.r piiskan sivallukset ja räjiihtivät kin.rrr-
kasti kalliossa j«r enner-r ktrin olin enniittär-r1't mirilstoutrra.
TLrskir.r olin piiässyt trrkaisin rr'luriiini lu«r, kun rnies tLrli
periissär.ri ihnoittaen, ettii Arrpor.rkin taisteh-r oli piiiittyny t.

Koko piiiviin rrakasimme poteroissiu-nrne kicluttavassa
kranaattitulessl oclottaen kiiskl'ä eteen, rnr.rtta vasta ilhlla
kahcieksiu-r rnaissir etulinjrrn puolustr-ls murtLri. Samalle

Jiiiikärifrikurin osia r.rhkasi sairrrosttrs Leitimojiirveii v;rs-

ten, klrn sisäär-rr-nurtautur-reet v iholl isosrrstot Lrlkoivat le-
vittiivtvii jrr edetii Munrkirlliota kohclcr.r.

Sur,rnnitellun yleishyökkäykscn sijrrsra srrirnme siis ryh-
q,ä vastaiskuun. Liikkeelle lähcletq,ärnr.ne trjrmäsinme
koht;r viholliseen, ,joka trrpallsa rnukiran oli kaiv,rr.rtunut
r-ropeasri. Edessä tuntui olevarr konekiviiiiri eht1'rniittömi-
ne 1)!1trl[rnavarast<.rineen. Sitä lähti kiertän]äiifr yksi q'tr-
mä, jorrka pikakiväiiriä hoiteli ikälLurkkaan m/2i kutrltr-
va sotluries. Jonkir-r ajar-r kuluttua kuuluikin oikealtrr
mLrLrtlm!r pk:r-r räsähd1's ja konekivääri vaikeni. Se oli
semrloinen suonenisku. että siunen tien rcx-uirhti siiliirse-
rnrrn koko puolustus, enrmekii voineet muuta ktrin ihme-
teller-r todeta, että soclarlkäynti voi joskus «rllir lli.lllrctti.l-
vrrn lksinkertrrista.

Kärjisq'nyt tilirnne selvitettiin l',uoleen yölxin mcnnessii
jorer.r kr.rten, vaikka pieniä vihollisosastoja jiiikin harhaile-
r-naan Nlurokallion ja Leitimojärven väliseen mersätnlls-
tr»n. Hennojär-rniryksen vähär-r latrettua päivrin r,rsitukset
alkoivat tuntua jäser-rissä. Nukktuninen ei ktriter-rkaan rul-
Lrt kvsyn-rykseen, oli .jatkettava r-natkrir.

- 
f,,[11s11 n-rikäs rr-ries tuossx poteron pohialla torkkuul'

Tytrrrsin kp:rri vam.ristirren eteen ja astuin härrärässä lii-
l'rernmäksi parcmmin nähdiikseni. Sehär.r oli,ioukkireer.r-r-
n-re r-niehiä, tuskin l)0 sentiu tnittaineu nttorttkainen,
joka r-riivtti olevan horroksissir. 

- 
Nrl, Mikko, lätrcletään-

päs rirasl 
- 

l(6s6i11 saadr här.ret tajuarnaan, rnistä oli k1'-

sym)'s, nlutta ei här.r näyttänyt käsiträvär.r.

- 
Hei, perhana! Alä iiiä yksiksesi, jouclut vangiksil

TääIlähän vilisee vanjoja joka puolelhl

- 
Viekrjöt tai ar.r.rptrkoot, nrLrtta tninä en jerksa enäii, en

jaksal

Kesäkuun 2!):nnen aatnul,ön ttrnr-rit kuluivar trnetr je
valveilla olon rajamailia. Aurirlko oli jo errnättänyt kiertää
korkeal le p ilvettömällä ter ivairl la, kun eteu i t.t-ttr.te Le iti n.ro-
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järven pohjoispuolelle pieneile kallionkumpareelle, jota
oli pitänyt hallussaan saarroksissa ollen parikymmentä uu-
purlrrttir 1däkäriä. En tiedä, oliko tarkoituksernme .iatkaa
etenernistä kauemrnaksi vai vaihcaa ainoastaan asemat jää-

kdreilrä. Vihollinen pakotti kuitenkin meidät pyq'ttele-
rniiän tiiviisti kumpareen tuntumassa, sillä selkäpiitä kar-
rnivat "uraa" -huudot kaikuivat kol-rta siltä suunnalta,
mistä olimme tulleet.

- 
Saakeli, pitikö sitä nyt vielä mottiin jouduttaman,

sähisi Kuokkanen. 
- 

Luulisi sen jo ryhmälläkin
järjellä käsittävän, ettei näillä ioukoilla tämmöisiä kiilo.ia
auki pidetä. Kun edes tietäisi, missä ollaan, mutta kun se-

kin kr.ruluu taktiikkaan, ertä miehet pidetään pussissa. Ei
sr.rinkaan sinullakaan karttaa olei

- 
Eipä ole. Palikin taisi vieclä kartan mennessään taka-

linjaan saatuaan koipeensa viime yönä. Mutta olisikohan
noilla kaatuneillaT Tuossahan makaa "pioneeriluti", kat-

Murokallion-

[:xl:13'i'""
29.6.1944

sotaanpas, or.rko hänelläl
Mutta karttaa ei löywnyt ja tarkka sijaintipaikka jäi sel-

vittärnättä. Naapurikin kävi tunti tunnilta yhä röyhkeäm-
rnäksi. Se oli hilannut pikakiväärinsä 30---40 metrin
päähän kuusen juurelle, josta sirautteli ilkeitä sarjoja kal-
liolle.

- 
Onko kellään "munia", annettais sille tärsky! huute-

li joku. 
- 

Olin sääsränyt pahojer-r päivien varalle kaksi
rrunakäsikranaattia, joista lähetin toisen pikakiväarii
kohti. Se lannistikin liikaa intoa, mutta vain vähäksi ai-
kaa.

Olotila ei ollut kadehdittava. Patruunat olivat vähissä
eikä tä1'dennyksestä ollut pul.rettakaan. Ruokaa oli saatr.r

viimeksi toista vuorokautta sitten, mutta ei nälän tunne
erityisemmin kiusirnnut. Sen sijaan jano ja keskipäivän
kuur.nuus tekivär elämän tuskalliseksi. _ ,,Juo 

vertä, sirä_

l.rän [.rerro.ien hevosetkin juovat", häivähti iroonisesti
mielessäni, rnutta vettä ei löytynyt kivierl koloistakaan,
siitii viime päivien helteet olivat pitäneet huolen.

- 
Pojat, tästä ei pitäis järvi olla hyvin kaukana, n-rie lä-

l'ren hakernaan vettä, sanoi eräs Värtsilän rnies.

- 
Siinä voi olla vanjoja välissä, sinne ei ole hyvä läh-

teä, esteli joku.

- 
Perkeek, kerraha se kirpassoo, mie en janoon kuole,
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kuului vastaus.
Hän ei palannut koskaan. Pari tuntia sitten lähetetry

yhteyspartio ei myöskään olltrt palannut, mikä antoi lisää
ajattelemisen aihetta.

Vaikein oli tilanne haavoittuneiden kohdalla, kun l.reitä

ei voiut toimittaa hoitoon. Eräs alikersantti, joka heti tul-
tuaan oli haavoittunut käsivarteensa lievästi, kuten rräyc-

ti, veti juuri viirneiset henkäy'ksensä. Ei jaksanut kestää
vänrikki S:kään, joka oli haavoirtrtnut sirpaleesta takarai-
voonsa. Upseereista oli nyt jäliellä vain kapteeni Kalevi
Ny y rsö ne n eli "Nysä", komppirniarnme päällikkö.

Kumarmttuani erän haavoittuneen puoleen kuulin hä-

nen katkonaisesti kuiskaavan:

- Joko pian läl.rdemmei' Viettekö minut rnukananne/

- 
Viemme, viemme, sain vaivoin sanotlrksi, vaikka pa-

la r.rousikin kurkkuuni, koska tiesin luvrnneeni hänelle
sellaista, mitä en ehkä voisi rayrtåd. 

- 
Poisruessani kuole-

van veljeni luota koetin ajatuksissani löytää r'astauksen

§synrykseen, minkä vuoksi muutamien ihmisten tä1'ryi
k;irsiä näin paljon. Omakin elämäni kulki helminauhan
tavoin silmieni editse. Jo runsaat neljä vuotta olin yhtä-
jaksoisesti kantanut kruunun kamppeita. Siitä ajasta
erottui selvemmin viimeiset kolme vuotta, jotka oli uhrat-
tu järjettörnälle sodalle. Alkuaikoina oiin uskonut selviä-
väni joskus kotiinkin, mtrtta vähitellen kaikki haaveetkin
siviilielärnästä olivat kaikonneet ajatuksistani. Sen oli saa-

nut aikaan asemasodan yksitoikkoinen "odotus", joka oli
Iiisittänyt päasiassa päivästä päivään ja viikosta viikkoon
erulinjan kuopissa tehryjä vartiovuoroia, partiointeja van-
ginsieppausyriryksineen purlin ja toisin sekä korstrjen iir
puolusttrslinjojen rakentarnista vapira-irikoina. Kuir-r kei-
raina erärnaassa olivirt +-) kk:n r,äliaioin vieteq't kotilo-
mat, mutta paljon puhutuista etulinjan ioukkojen vail.r-

doista emr.r.re olleet päässeet osallisiksi lttkuunottamatta
runsaan viikon lepoa pataljoonan tasalla, jonka myös mo-
net käsittivät etulinjaksi. Nyt tärnä kaikki näytti huiper-r-

runeen vain yhdeksi ainoaksi päämääräksi: txPPxx rili
tulla itse tapetuksi.

- 
Mutta minkä vuoksi odottaa, että joku toinen lopet-

taisi närlä kärsirnykset, ker-rties taitamattornasti, jolloin
tuskat jatkuisivat viimeiseen hengenvetoon saakka, kun
sen itse voisi tehdä paljon kivuttomammin. Kaivoin re-
pustani viimeisen käsikranaattini, irroitin sokan ja katse-
lin vaarattoman näköistä munaa kämmeneliäni. Tarvir-
taisiin vain kevyt napautus konepistooiin perää vasten,
minkä ,jälkeen kaikki olisi ol.ri minun kohdaltani. 

- 
Niin,

ainoastaan minun, mutta kavereitteni käsrimykset ehkä
vain lisäänryisivät, mikä ei olisi oikein. Karistin itsel.in-
taiset ajatukset mielestäni ja kiinnitin sokan p,aikoilleen.
Ripustin käsikranaatin vyölleni, mistä se olisi helposti
saatavissa vaikean haavoittumisen sattllesst.

Havahdutruani aiatuksistani huomasin r',rsemmrlla kal-

Iionkielekkeellä asemassa olevan r.rirapuriioukkueen Pika-
kivääriampujan viittoilevan hätääntlneen näköisenä
Iuokseen. Ryömittyäni l.ränen viereensii niiin pensaikossa

10-r0 metrin päässä vilahtelevan ruskeera.

- 
Vantkoja siellä on, rmmut;l.rn. nrurta lvl.ryitä sarjoja,

patruunoita on vähänl
Kädet täristen painoimrne liipasimia. Mitähän saamrne

vastaani' Kuuntelimme, eikä pikakivääriampuja malttanut
olla kohottamatta lläruumistaan. Trr-trr-trrrr, räsähti
pensaikosta, mies vieressäni när'tti nousevan ilmaan, oli
pari sekr.rntia kol.rolla ja retkal.rti sirten pikakiväärilleen
pää murskana.

- 
Se oli "Emma", väiähti aivoissani. Vilkaisin taakse-

ni, ja näin iääkintäkersantin ryön-rivän myös kalliolle.



Niivtin kii.lclliini. iilii rulcl Hiin rLrli kuircnkir.r. oli jo k:L.r-

tuuecn vieressii toiscll:r l.Lrolelle je koliottrrLrtLri |1;ll ll-
leclt. 

- 
Olisihan sc Pi1;i1111 r.lskoir. ctt:i s:un;I ;lrnt()t()n

niivrelnrii rulisi toistrrrnrurn. L.iiikintrikers.tntti lr r hisn i p.iii
IuotisrrrlrkLrn liivistiimiinii k,urtrrneert tttvcriltsri l-;i.illc. rnin-
k:i jiilkeen krrsa tiirisi f.itkiin eikerr konettrli.tsci.icrt i.rr-
jr>isr.L.

Olin u:r.rl.Lrrin .rrnr()ill.r siicrillri k.rlliollrt t)rlott.tcr:.irtt 1,,-

ke hctki kiisikr.rrr.L.rrin lcnniilrtiiviin [)cns.rikost;i \ rtrru(n i

ia lriiiistiivrin nriurrr uiikqm:isr.i enernl..i.i. ntrrrt,r \'.r|.rL,tt.I-
r':L.r r iLrh.rrrst,r ci krrLrlrrnrrr.

- 
I:rkkii. l)erlr;rp.r, rtrlc 116is. j6s r ielri piiiisetl Sr- , r i

K;rllen hritiiiin§'nvr iiiini trrcr)rP.ur:r. H ivLrttrrLr.lLr in ir.irtcrr
lLr«rksccn lnetri nrcrriltii t;rkal.erin n'irn-rien.

- 
l:i ollrLt kr>ntririrris rielri tiirsii

- 
l:i. mutt.r jiirkcvristi .rjatcllcn liihtii on viirst.ir:-..itr,,-

rniisti crlessii, cllci tiiniiiin niin lruonrennil. 
- 

NILLtt.r .:ir-

-

n,rl)l),1\ tul)i1kk'I, Inirrtti].r ci «rie Ii.trs.t:tk.r;rrtl

lst.rh.lin l)()ter()n l.olrjrillc j.r virivtrin 1 nt1-iirillii r':rllirl-
nccst:r liiiskcestii hut>lintrrttit tllleclt. C)lttrani ltorroksiss,t
elrk;i puoli trrnri.L jokLr r.Lvisti Irtit.tttt ltcrcillc jrr s.rrtoi kohta
liilrrlctt;iviin. l-.ilrisriillii ollcct jiiiikiirit olir'.rt sir:rncet kcnt-
riir;r.liollrLrru r htcr'.lcn konrcntol-aikk,tens,L. rrristii oli,rn-
nctttr kiiskv krrikkicn joLrkkojcn vct:inriscsrii 1.ois I-crri-
nrojiirven lroh joisl.uoleit.r. l'ic«r vltrcr'.lctt s;ranriscsrrr jt>h-

rrxrn lcvisi no|gx511 ntichesrii miclrecn. crkii l.:rrcrnl.;r.r
nricltrrlan nost.rttirjirir oi isi voinLrt ejrrtcllrr. r':rikk.r olikin t«r

Jcnniikiiistii. crtei 1-,rlrrLrnt.rrkrr krrpcrrrr. Lrscir;t kik>nrctrcj.i
sr viin l.trssiu Poh jrLst.r. jonk.r suLur r ilrollinen oli sLrlkenr.ri-

sill.r.rn Portirrlurikrrrr korkcu.lelt.r j.r oli liilrcrnl.iiii chkii jrr

srrlkcnrrrkin. tLrlisr oleme;Ln lcikin rckorL.

NIirtt.r nritiis n\ t t.r[)irlltui: \'lirscnrnrc kohri T;rlirL l.or-
hrLlsi toisr.rkr mnrcntii Strrk.r-1.onrnritt.r j.L.r. joit.r \ ilst,r.in
syiiksiihti k1'n-rmer-ristii, elikii sarl«ristrr purklstrl torjuntattrli,

Vihollisen panssarit
ja lentä!ät
hyökkäämässä
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rninkä läpi näytti olevan rnahdoton päästä. Stukia ei kui-
renkrtan pidlittiinyt mikiiiin. Ne karrrsivirt kolrteen vllii,
Painoivat nokkansrr svöksyyn ja yksi roisensr jiilkeen lä-
hettiviit koko liih iseutulr tiiris)' ttiineet terveisensii Taliin.

Sinii aikana kun'rpareellir virlrlistertiir.r kaikessa kiirees-
sä peareja kiratuneita varten. Vaikeasti haavoitrrrneita ei
ollut, he olivat kaikki nreneh§'neet. Kello oli etrkä neljii
iltaliiivällä, kLrn joLrkkojen ri1'rireet 1'roistuivat kelliolta ja
sen I' n-rpiiri stöstii. K«rhta r-uih t i in k ien-ru rtelevalla nret säl.o-
Iulla n.rerkillisen nlikriinen kulkue. Erlessä hiiviskeli pari
nrnnustelijaa, he iclän jiiljessään kulki Nysä, toisessrr käcles-

sä iristooli, toisessl klrtrir, sitten l-uril-r|trivat kiurrJiirr p:u-
reineen ja viir.neisenä teki taivalta jiilkivamrisrus.
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Ahtaat olivat taistel uhaudat
lhantalan-{eitimojärven väli ma il la

Irtautuminen tapilhrui vihollisen huomaarnatta, Drlrta
vielä oli turrna tulernaisillaan. Saavutettuamme pienen suo-

lrkerrr.r olirnme jLrLrri likeissa liihteii kiertämiiiin sirä. kur.r
j«rstakin sivulra riisiihri konetuliasei.len sarjoj,r. Ei olltrt rri-
kaa n.rietiskelyyn. N1'sä viittasi kiiclelliiiin arrkerrn vli, kos-
ktr vastakkainen p116li vaikutti rnichittiin.rätrtinriiltii. Päii-
miiiiriiniirn n-re metsän reu nrl i uoksimnre j a kont i.rrstel itnnte
plikoitellen polv iin saxkkir u[)otti].vilssr.r letoss,r. j a odotirn-
n-re n-rill«rir-r tirhansir kirpaisevrn ltuxiin krrtkaisev,rn j,-rn-

kun matkan. Kun iiisyvtielrii tuutr.ttreen ,r)atr kulutrua
havrritsin olevani slroiairvrrssrr metsikiissii, myrinsin itselle-
ni, ettii eliirnii «>li sitrer.rkin rakas, vaikkei se 1r.rri turrri;r
likaisemrnin olIur tuntunut elämisen irrvoiseIril.
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Mutta kaatuneet olivat jääneet aukean toiseen laittran
paareilleen lepäämään. Siellä on heidän hautansa Leitin.ro-
järven pohjoispr.rolella pienen suon reunassa. Joskus hei-
dätkin siunattiin kentälle jääneinä.

Löydettyärnrne patalj«>namn.re komentopaikan 
- 

jos-

takin, en tiedä rnistä 
- 

ja saatuamme rr.rajuri Hänniseltä
käskyn kok«xrntua Vakkilan maastossa olimrne jur.rri r-nrrt-

kalla sinne, kun eräs nuori "vänskä" tavoitti joukkornrne
lähellä Portinhoikkaa.

- 
Edessä on vielä omia. Olisi lähdettävä varmiscaura,rr.t

heidän pah-rutietään Murokallion rnaastoon, sanoi hän.

- 
Mitä pirua se poika pälpättää! Eihän me enää takai-

sin lähdetä, meillä on "ukon" käsky mennä Vakkilaan,
kuului useasta sllusta.

Onneksi nrli paikalle Nysä, joka asian kuultuaan pälitti
lätrettää porukan pyydetcyyn varrnistustehtävään. Kenelle-
kään paluu ei ollut mieluista, mutta ne, joiden velvolli-
suudenftrnto voitti, iähtivät.

Ilta oli jo myöhäinen, luf yri,i,r-e Kallen kanssa ki-
ven kupeessa istuen saada jonkin näköistä yl.rtenäistä ku-
vaa päivän tapal.rtumista.

- 
Kolmas tällainen päivä vielä, niin komppaniass.ini

ei ole enää vhtään rr-riestä, noitui Nysä. Hänen puheensa
hukkui Talin suunnasta kuuluneeseen kri.rahdukseen. Se

oli "Urkupyssyjen" lähtölaLrkaus, mikä oli n.rerkkinii hel-
vetilliser-r tykistökeskiq,ksen rlkamisestir MLr«rklllion
maastoon.

- 
N)'t se perkeek jyräii viirr-reisetkin matalrrks. ettei

tarvihe sirten muuta kun nostella, rrrivosi Kalle.
Olisikohan rytiniiä kestänyt puoli tr.rntia virr rLrr.trrirr.

Louhi kkoisessa M urokallion maastossa

vaikea sar.roa koska aivot eivät pysryneet rekisteröirniirir.r
ajan kulurnista, mutta kun l'ravaitsirr-rme r),kistön porrast.i-
van, tiesimme heidän kohtir tulevan. Samassa ilmestyikin
metsän hämiirästä esiin rniel.riä, jotka olivat onr.reksi ornia,
sillä'päälleryntääjien villi taisceluhur-rto kiiri jo uhkaavan
lähellä. Laskeuduimrr.re kalliolta alas viimeisen kerran, ja
lentokoneen ohjaan-ran, tirrkan tykistiitulen saartarnin:r
syöksyirnn.re peltoaukealle, jonka molernrnilta sivuilta
rnetsäktrmpareilta kuuiui myös kaarnea "uraa".

Tuossa sukelsi eräs kaveri tr.rolta sr.ojaan valtaojean, jo-
ka oli puolillaan vettä. Irse hyppäsin eteeni oslruneeseer.r
poteroon. Joku tunki päilleni samaan kuoppaan, rnutta
ajattelin, onl.ran sirpalesuojana seliissäni, .ja koetin peintra
matalammaksi. 

- 
Tajusin samassa aivan lähellii tapahtu-

neen hirvittävän rä,jähdyksen. Mies niskassani päästi sur-
kean parkaisun. Häneen sattui, lr,rulin, ntutta kun mullan
seasttr körnrnimme pystyyn, kaveri osoittautui el.ry'eksi. To-
tesimrne, että amrrottava kr.roppa oli syntynyt viiden
metrin päähän poterostarnlne. En kuullut oikeastann mi-
tään, mutta kun näin toisten jo juoksevan aukealia, Lih-
din samaan suuntaan.

Mutta mikäs porukka ttrossa teki tarivalta/ Siinä talutet-
tiin miestä nrolemrnista käsistä kiinnipitäen. Oiiko hän
el-rkä haavoittunut? Ei voinut olla, koska hän epätoivoises-
ti ritrhtoi itseään irti taluttrjiltaan. Hän oli vain y,ksi niis-
tä, joilie päivän kokernr.rkset olivat olleet liian järk1'ruiviä
kestäii.

Loppr.runajettuina, vailla todeliisuustajua pääsimme
vihdoin aukean yli, missä toiset miehet olivat vastaanot-
tamassa vihollisen rynnistystä. Suviyön hämärä laskeutui
Leitimojärven ylle, ja unohtumaton kesäkuun 2!:s vuonna
19-r.1 oli vaihtumasa uudeksi päiväksi.

317



Lentolaivue on
lähtenyt retkelleen
vihollisen puolelle
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Lentopommitusretki
Taliin
SL;ORITE'I'TUÅNI J.rtkosotl.rn rrikuiscn tiihystii.jiikurssi
S:n KrrLrhavalla sckii iirrktxrrr sille n'ronirritten lritkien viik-
kojcn olcilun tiivrlcnnvslcnt<>lrrivrrccssa Luonet.jiirvcllii
kartrrrtiren tie«rj,rni j;r t:riroj.rrri r':rrsir.t.tisrcrr sot:rk<>ucittclr
Bristol Blcnhcinricn l.,rriss,r s,rin vih.krin vu()ft)st;lni nruu-
t:unien lentiijii«rvcreitteni kanssrr komcnnukscn Lentr>-

n kmentti .t:iiiirr, ja siinii lentolrivLre I2:n ensinrnriiisecn
lcntuecseeu, .jonkrr silloincn sijoitusl'ririkkrr oli Vrrrtlre-
Vii rts ilii. Tiiiil tii Vri rrsiliisrii jourlrr i mnrc suorirtirnrilrur m()-
nirrita vaihcrikklitrr sotelcntojrr, krrnnes criiiinii piiiviiuii
liiivuccnrnrc joutLri siirnn-riiiin lrtrolroineen krrikkinccn
Pieksiimiien liihersr vc'lcssii si j ei tscvaarr Narrr.rjiin'en tuk i-
kohrarrn. Trinrii rul i olcnrir:rn kotinrrtrc Jatk«rsoclan lolrlrtr-
vrrihccrt kovin-rpicr-t t;tistelLrjen richucss.r j:t lrtivuccrnttte
osrrll istuessa ni i hi n ve ihtclcvel la n-tc ucstl'ksellii.

Jatkosotlan Iopulla suoritt,urisr.rnrnrc lcnnoist.r on er.is
jiiiirrvt erikoisesti n'rielecni. Sen irikaurr srtin näet kiisirtii-
rniittiinr iin vrrroituksen. iorir ilrlan konecn-tnre tuho'r' ilrol -

lishiivittiijiin ansiostrr <>lisi elriiilcnriirtii «rllrrt \'rrnrrr..i;r \'.rs-
taP111;lc1r rtmmarrivcli olisi sarnr-rt ri1.111;1rp', lriiiir-ralrkenrrrc
vviil lcnsii kartutrae n n-rrrh.krll istrr prr.krtrrsti liiinsii mc itliin
kustar-rnuksellarnrne. Tlillä kertaa krriter-rkin kuren vlsr-
e<lesk i n sel v isirnme n i ir.rk u ir.r koira verli jristä.

Selostan nyt tapauksen r.riinkuin sen tiihystäjärr silnillä
näin ja lennon kokeneenir vielii nruistan. Vihollisen jouk«rt
olivat vallattuirnsa Viipurin nrnsasta kalustoir ja joukko-
ylivoin.rair käytden eclenneet Trrlin asemalle, ,josta ne pans-
srrrcitrrrrn kiirkeen kcskirtäen alkoivat jrrrkart hvi)kkiiys-
tiiiin kttvrrllrr lrrrinccllrr Ilrrrntrrlrrnjiin,cn suLlntrri.ut. 'I'rilliiin

kcsiiktrrrn 2(r. Ppji srri Lrivuccnrrle hriikkiivskiiskvn tclrtii-
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vriniiiin lronrlr-t ittal Trtl irt .tscrn,tseuttr:t, ioss:t t ictlustel u nt -

me oli hrn'rrinnut vilkastrr liikcnniiinristii, l.anss,rreiu sc-

k;i joLrkkojcrr kcskitr.irrrrst:i.
Kclkrn trrllcsse I t.l0 olinrrnc n'rrrtkalle lronrmit trrkc-

vasti lririkoill,r,rn koneittcrttnrc ril.ustintiss.t serrrittett to-
nreraa komentrrjarrmmc. nrrrjuri Kellc K c 1, s u rr , jonk.r
trrpi,urJ ;riulr «rli olla rnukanrr ensin-rn-riiisenii lcnriicn r'.Luh:L-

na pilottina Lrivueen johrokonertrr. Lent<>rcittinii kiivtirn-
rne vrrnhrr.t rutrua tietii ohirtrtcu Mikkelin, joss;r Innl. sil-
loiner-r Piiiinrrrjlmme ol i si joircttLrna. lrnmolrtrru sillvtlrttl-
arnr-nc liittviviit nruklirrnnre ornrt hiivitrriiiit, Mersur. )oi-
rlen tehtiiviinii oli slurjrrta nrcitii strorittiless:unnre reht:i-
viiiinrmc sekii rnah.ioll isurrksictrse muklan sito:r k<tlrteel l.r

olevat vih«rllisen hiivittiijiiilrnailij.rr trrisrcluurt k,tttss.t.u.t

tlarrrkseeu mcille tl,iirauhan. 'l'iinriin hc rrina krrikki kiircr-
riiviisti tekiviitkin, joten srrir.t-tr.t.tc lroikkctrksctt,t jok,L kerr.r
keskitq'ii r:ruhirssrr tchriiviiiinrnre. Ki i« tksct Ireil le si iriiI

Hviikkiir skt>hreen si jrrintilr.rik,rsrr ci, rllLrt nt inkiiiinl;r i-

sirr cPiiilvksiii, r'rrrrn sicltii lrilrriiisiu rrler.tr s.1\'r.lPiltsiri,It

osoittivrrt scn kvllin sclviisti. Jo1-.1 ,, i1, t rkin T.tlin ,rsc-

rnan scuclrrr rrrureriekiskoitLrksineen ()s.l11 .Isemirri.lken-
nlrksista ollesse tuless.r j,L s.n'ur.t os.rksi lreittiinrinii. Trirnii
klikki niihq'nii 1(r0() Inctrit.t korkeLr.lcsr.t. .irtka oli nrcillc
rniiiiriirn vrrrsinliseksi porrn'tituskorkeu.leksi, mikii «rli

rietcnkin viilremn'tän miellvrtiiviiii'r'ilxrllisen ilnt:rtorjurt-
t.r.rrr niih.lcn, jotrr alkoikin tull;r ririvaatr rril'.leltii liihesn -

essiimnrc koh.letta. Oli vrrkrjrrovla, kekrilcttii, hattrtrea,
jos rninkii viirisrii. Aseme rtli sclviisti niikyvissii. Port.ttt.ti-

nrsriihtiiin oli vain tarkistctravrt, porrrn-titusluukut rn'rttt;t-
vrr jrr viinrciscr korjrrukset sivusuuntrrrru niilrtlen tehriivii



Laivueen komentaja,
majuri Kalle Kepsu (keskellä)
lentäi iään puhuttelemassa

Blenheim-kone eli
"Pelti-Heikki" lähdössä
pitkälle lennolle

olrj,L.i1.rJic. l,rrt.r r,ri:rti r.irrrrkkr \'.iirro \'.1 t rt i,,
l.tirk.ri.r: i.r .iitn. ::ultr\.,:. K(,:t(u::|tr k..:1.r..., :

rtcllcss.inr,,ii :::r:r.:.,., ::-.,
sen Ir.r\.Iinn()n. (ii.i r-.ir.,r..:

cen i()ss.i lr.u.Lrt:in 1-.ii1,r:r
d:rnkiivnri irr r.rr|ccllisI.r. l

., -\'. .rl-i..:\Uf :l )r )-

.: ,.. .si,, ;..,r.i.i

Olrjrrrrjrrrri viinr. Varnio oli hcti. linr()rictIL..i1r: ;, ':r'.:-.rrt
lrrr.lotcrtriksi,;rik.rnLrr sturritt.r.r jrrkk.i.i k.i.rrr,,.,;-, i.1-.,in
kohtcclr.L, jorcn tiirniin jiilkcen j;ii t:r.rksc j.i.ir.L:: i,,.riucrr
t:rrkkrrilLr kk-;Lrnl-Lrj.tnnrckorl-r.rel i V iIInr.i rr i n :c)t.i-
viiksi. Hiin su«rritti e nsin-rnriiisiii sotrllent()j.1.ur \.i:i., t.rl-
lccne l.Livircesccnrnc. lrr clrk:ip;i tiinrii t.Lrkk.rr l ir k,,ir.ir.rLLi
l ii.rksi sLrl-lrcrrllc .Ll Lrccilc, kosk.r l.rrrrr oi i nrnr rncnrnr.ink l n

kLrin Iicn-ressii.

Piiiisrliinrmc l)()is i t.tulen r';rikrrtrrs.rlrrrclt;r irri,rk.r r:rn't-
rnc lrcll.otLrksest,r. Olih:Ln trii jiillccrr tclrtv j.L k,rtirn.,rkri
kohri Nrr:rrrrjiin'e.i rrlkrrnr;lss:r. C)tinlrtc tttP1li.11 c.rlie j.r

tiit'tt i rurrnrrst;rir. ctt:i oLrtil;unme rrikoi trrrrtrrrr rnrrk.rr.Llr.r
lent()utuess.rrnnrc iiskciscn jrr1r,1L,,, jLilkccn.

lsttrcss,Lrti siinii oh jerrjrrn vicrcssii sckii to.lctrLr.Lnr {\ r( '-
kon.t1.15,5,iq1,1, ctrii lcntosLrturt.r.nrnrc ol i oikcrL. olin kLrLrle -

r jrtrrrri .iiincn. jok.L rrir'.in sclviisti srrnoi nrinrrlle k.rts,r1.,t5
,,ike.illc Ptrolcllcl jr rlitii niiinkiiiin: 

- 
oike.tnl.rurlcisen

r,( ){ )tr( )rinllc j.r t;Lson kiirjcrr ttrntLrrrr.rssr v il isr vekrjLrove.L
*tr j.tr.tn.t.tlt. Vrlk:tisin olt jerrnross.r olcvrr.rn Pciliin. jost.r

rt.iKrr kottccn tilk:u11rI;rsto j;r sicltiilriin sc r':Lkrjtr,»icrt .ri-
k.L.r:rs.L.rj.r niikr rkin t:rivrLrrn kirkrrst.L siucttii vrrstcn. Vihol-
liscn,{ ir,rcolrr.r-lriir,irtii jii liihcsrvi sicltli k,rikcss.r konrcri-
.lcss.L.rn tr krn j;r konckiviiiiricn sLrLrt trrlr.r lcirn:LIr.lcllcn.

KrLrjeisin olrjrr:rjrtllc .rsirrste 1rL silloirr Ilcitii victiin. OlrjrrLrs'

s.rLl\'.r t:tecrt. j;r siitii sr rtrli scll;Lirten l.t stt svi)ksr . jok;r oli
vicrniirsilliiiin ureirii srrorinrrr tict;i ntitiu)l)iltt.tiu) s;utkk;r.
'I'iissii 

l.vsrrsriiksvssii ticsinrnrc rn.rlt.lolliscksi l.iiiisrii crourt
vrrirrooj,rst,rn-rnrc, koskx trt<>n nralline tr lriivittiijii oli kLrLrlc-

r)lrimnlc llruk;r;11) huono kcstiinriiiin Iitg11-1|riii sr iiksr ;i
srrrrrtrr nkenlrckcstiivt yrtii \'.lirtivinc oik.tisttinccn. l-turrint-
rnc riilriin tieroonrnre jrr toivoimrttc. crt:i \ rir\ k5cst.inttttc
tLrlrsi |cl astrrksnrnrc. Sviiksvn :tlk.tcssrt lcnniih.l in IrrLik;Ll r.t-

ni k«>nccmnre kcrrlrrrr kolrrlerr jrr trrkrt.t korrccst,r .rlkoi Icrt-

:t::uD
i,';q11-
.i:rlll
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rriä piiälleni kaikenlaistrr tlrvirrair, kuten valol.risto«rlil,

lrltrtrunia, työkaltr,jl lr.n. Huornasin sar-nrrlla, että viinr.
Virinio oli ryhq'nyt yrittärniiär.r koneen oikaisurr ia tästii
nrvellen oletin liihesn'väutnte tniuupintaa. Koerin kaikin
voirnin ilurtiur ohjarl.iarrni koneen oikaisemisessl sillrvi.l!l

plinamirllrr, ja oikesihan se vlnhl kunuon "Pelti-Heik-

kin-rme" noin niinkuin srnoaksernlne puiden latvoiss.l.
KK-irrnpujamrne kor1r. Villn.rar.r oli lähtenyt pois kk.

tornistaan eiki osanöur vrnnarrnkiran rnuura aryell,r kuin,
etrii olin-rrne srrllneet osLlnllln jl ettii r-ryr sirä rnentiin nr.r,rn-

1'rintmr-r sairkka, jrr hiir.r vrrrrnaan oclottikir.r jo lopptrnsiih-
c\,stri koko torrhulle. Sirii suurer-r-rpi rnlhtoi ltänen ilonsa
olla huornatessarlrl koneen oikenevau sf iiksysrään )a krrLrl-

lessrran n.reitliir.r kahJen edessii olijan piiivittelyt viihen.r-

miin k;rtrrr ii ne s.rnrrntrroroi oern.
Viinr. Vrrinion todetturr k«rneen olevirn kttnuossl kelioi-

tin irmpujrurr-r-rrne kiireesti menelriiiin kk-romiins,r j.r se-

lostin tilantecn hiinelle. Srrmoin esitin ilmetrelyni, enei
hiin Irtu»nirnnut vilrollisen konetrl, )okl «rli «rlltrt vähiillii
sracla n.reirliit saaliikseen. Villnranin ehditq,ii paikoillccn
srrirnr.ne hiineltii iLroitLrksen, ettii vihollisen hiivitäjii ci
ollrrt niiki'vissii je etrii tirkar-t-tr.t:.tsto oli tiiysir-r selvii. Koti-
mrtkrimme Naara)iirvelle sLrjui sitten It1'vin. Mr.rttl s.r.L-

tiinpa j1illss11 kourrrlu tr.lntr.rvir opetus, mitenkii tiirke.it.i
oli pitiiii htroli koncen tirkru.n:urst«rstl sekii ertä oli olr.rr'.r
rrina vrlmiirrir t<.rrjurnarin nrrrhrl«rll iset 14'tikkiiykser. NIutt.r
sitii ihn-rettelirr-llne Prll.ion, nrisrii sirin virroitr.rksen, jokrr t,r-
siaankir-r tuli rrivan viir-nc lretkessii. Eik<ihiin siiniikin ,rl-
lLrt jonkinlrrisra rrlttajtrnnirllistLr itsesiiilvrt'sv,ristort,rs,rl-
raer-r, j:r toiscksi srrllimLrksellrr «rli orna osuutensir .lsi.rirt
kulkuun, jokrr jolrti rneicliin pelrtsturn isecrnrtte vi.tntlrll ti.l rLi-

holta.

G
THURE LARJO

Tornion
kuappaus

Tornion kaappxu5; jora Nlannerheim
muistelmissaan kutsuu kansannousuksi,
on tävsin tunt(mrton vaihe viime sori-
cnrr:tc lristoriirss.r. Evqrsriluutnarrtti er'1.
TltLrrt' T-rrjo. juk,r 

- srll,,in ltr.rjrrrin.r
suunnirteli ia iohti Tornion kansan-
nr)usun. kcrtuo tcokscsslrn tuon suti.
ernme lristoriassa ainurl,rirtuisen tapah-
trrrrtJrr vJilrccr r ksirr rskolrrirr rn\ i;r(l).
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