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Seuraava rovasti L. Leikkosen
kirjoittama Talvisotaa koskeva kir-
joitus oli Kansa taisteli -lehden
tämän vuoden kirjoituskilpailun
voittajien kärjessä

LAURI LEIKKONEN

TEOKSESSA "Tolvajärven ja Ikrmantsin taistelut" mai-
niraan (s. 117), eträ Er.P 9 oli 18.12.19i9 "vähällä tuho-
ta koko I AK:n esikunnan". Muistojen kärköisrä löyr1'y
vielä tuokin päivä. Uomaalta kiireesti Tolvajärven raiste-
luihin heitetyn Er.P 9:n 2. komppanian vaiheer ovar jou-
lukuun 12:nnesta eteenpäin päivän tarkkuudella vielä
muistissa tapahtumarikkaina ja vaarantäyteisinä. Joukku-
eenjohtajan näkökenttä on suppea, mutra tunruma vihol-
liseen ja annetruihin tehtäviin sitäkin tiiviimpi.

Joulukur.rn 12:n päivän taistelu Hirvasvaarassa muura-
ma kilometri Tolvajärven kylästä pohjoiseen, seuraavana
päivänä vihollisen kinrereillä eilisessä taistelumaastossa
ihnettelemässä kohti itää tallattujen jälkien paljoutta,
jor.rlukuun f .i:nä hyökkäyksessä kapealia ja verisellä Risti-
sahnen harjulla, seuraavana päivänä mersänvarti.iaralon
valtaus Risrisalmen itäpuolella ja joulukuun 16:na iltal.rä-
rnärissä käyry viholliseile tuhoisan saarrosrusraisrelun
loppuvaihe Palokankaalla kappaleer.r markaa Ristisalmelra
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irään. Eipä ihme, ettei tuon päivän päätryessä lähdetty ko-
vinkaan kaukaa teltan paikkaa etsimään. Sen verran vain
kaatr.rneitten venäläisten rur.uniita syrjään, että teltta mah-
rui pysryyn. Muutama jäinen rnännynhavu patjaksi 

- 
lä-

hitienoolla ei näy ainoatakaan närettä 
- ,ia uni ttrlee he-

ti. Aamulla on jonkun lumipuku saanut uutta väriä veren
kyllästämdstä ja teltan lämmössä sulaneesta lumesta.

Joulukuun 17:n päivän aamuun saarnme herätä aivan
rauhassa, mutta pian ovat useat suoritramassa eilisen ker-
tausra lähimaastossa. Tuossa on kaatunut puu, jonka vai-
heilla käytiin rnerkillinen taistelu. Venäläinen koneki-
vääri oli asemassa koholla törröttävän juurakon suojassa
ja sen vaiensi saman puun latvuksen sekaan tempaistu ja
sieltä yllättäen tulen avannut oma konekiväärimme. Lä-
hellä rnakaa monien muitten joukossa k<xrkas venäläi-
nen, joka oli varrastaa minut viime tingassa syrjään lyö-
rnäiläni pistimellään, vaikka jo oli saanut luodin rintaan-
sa aseestani. Maaston tarkastelu koituu yllättäen erään
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ystäväni tuhoksi. Soanlahden suntion poika, alikersantti
Uuno N i s s i ne n 3. komppaniastasaavalekuolleen ve-
näläisen käsikranaatista tapp van sirpaleen rintaansa.

Idästä Ägläjärvelle menåvän tien suunnasta kuuluu päi-
vän mittaan taistelun ääniä, mutta meille suodaan tänään
kuuntelijan osa. Joulukuun 18:na on liikkeellelähtö sitä
varhaisempi ja suuntana luonnollisesti itä. Koko pataljoo-
na marssii kappaleen matkaa aamupimeätä maantietä.
Silloin kuulen ensi kerran nimen Kotasuo. Sinne ehditry-
dmme lähdemme tiestä oikealle mersään. Tämän totea-
minen tuntuu mieluiselta, sillä viime päivinä on usealn-
paan kertaan ehditry nähdä, miten tien suunnassa erene-
minen tulee hyökkääjälle kalliiksi, mutta isku vihollisen
kimppuun sivustasta sujuu miltei tappioirta.

Jossakin pidetään käskynjako ja pdämddråmme selviää.
Se on vihollisen selustassa Agläjärven ja Aittojoen välillä
oleva Pojasvaaran kylä. Hiihtäen raittuisi tuo runsaan pe-

ninkulman taival piankin, mutta keli on mitä kurjin, yli
puolisääreen vastasatanutta rnärkää ltu-rta. Sukset on pitä-
nyt jättää leirialueelle.

Aamuhämärä on jo vaihcur.rut päiväksi ja muutama
verkkaasti tarvottu kilon-retri takanamme, kun saan jor-roa

pitkin kriskyn kiirehtiä jo viikon verran paraljoonaarnme
komentaneen majr.rri Turkan luo. Siellä seisookinma-
juri paljastettu pistooli kourassaan ympäristöä tarkaten.
Saan selityksen pistoolin esillä oloon. Olemme .iuuri ehti-
neet fiIaastoon, jonka kohdalla maantien suunnassa tais-
tellaan. Jos venäläisillä on varmistuksensa täällä tiestä
etelään, voimme törmätä siihen minä l.retkenä tahansa.

Saan käskyn siirtyä joukkueineni kärkeen. Vilkaisu
karttaan, kompassilukema selviää ja kohra olemme liik-
keellä. Tunnen siellä kär.ien tasalla rarpoessani olon mer-
killisen turvailiseksi. Tuore, koskematon iumi kaikkialla
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ympärillämme eikä missään merkkiäkään venäläisestä.
Pohjoisesta alkaa kuulua lentokoneen surinaa. Konetta ei
näy, mutta surinan siirtyessä kohti itää sitä saattelee yhtä-
mittainen jalkaväen aseitten räiske. Meikäläiskone siis
maalina maantien suunnalla jossakin ruolla parin kolmen
kilometrin päässä.

Joudun yllättäen vaikean ratkaisun eteen. Olemme osu-
neet kohri laajana sekä oikealle errä vasemmalle ulotru-
vaa suota. Pohjoisen kaucta kiertäen pysyisimme mersän
suojassa, mutta joutuisimme kai liian lähelle maanrierä.
Etelässä on rurvallinen metsä paljon kauempana ja sen
suojassa pysytellen vaivalloinen taipaleemme pitenisi eh-
kä parilla kilometrillä. Askelta kiirehtäen suoraan vain
suosta yli. Tuolla vastapäätä on metsä muutaman sadan
metrin päässä jälleen ottamassa meidär syliinsä. Kärki on
juuri ehtimdssä sinne, kun kaakosta jo hetken kuulunur
surina voimisruu ja viisi vendläishävittäjää ilrnestyy näky-
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viin. Punatähdet loistaen ne ylittävät jonomme. Syd'rime-
ni «rn aivan pysähtyä, kun taakse vilkaistessani näen sete-
määrän rniehiä rarpomassa jonossa omaa tahtiaan. Mikä
maali hävirräjillel Seuraavat sekLrnnit saattavat merkitä ta-

vartomia. Mitään ei kr.ritenkaan tapahdu. Ylhäältä ei
rneitä ehkä likaisiksi ehtineissä lumipuvuissarnme runneta
vihollisiksi ja koneet häipyvät slruntaansa muuttamatta
luoteeseen.

Pysähtymisiä, neuvonpitoa ja påivd on jo vaihtunut ilta-
pimeäksi, ennenkuin olemme Pojasvaaran kylän lähei-
syydessä. Olen lähellä komentajaamme, kun hän katselee
kohti verkkaan lähestyvää, viimeistä aukeaa ylittävää
miestensä jonoa. Kuulen hänen suustaan yhden ainoan sa-

nan. Se ei ehkä ollut kenenkään sivullisen kur.rltavaksi
tarkoitettu, mutta korvani sieppaa sen kuitenkin. "Poika-
parat! " Kuin isän sana lapsistaan, joita odottaa vaikea,
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vaarallinen tehtävä. Aavistan ruona herkenä jorakin kau-
kana omista joukoista toimivan komentajan vasruusra.

Pataljoonastamme löyryy joku näitä tienoira runreva sa-
voffamies, joka vakuuttaa tavoitteemme, Pojasvaaran ta-
loryhmän, olevan aivan tässä lähellä. Jostakin syystä
hyökkäyskiisky viipyy. Raskaan marssin jiilkeen pitempi
tauko onkin tarpeen, murra edessä oleva tehtävä mahtanee
askarrella jokaisen ajatuksissa.

l./Er.P 9 saa oman tehtävänsä ja lähtee Pojasvaaran
länsipuolelle. 2. komppania saa käskyn hyökärä Pojasvaa-
ran kylään ja 3. komppania jäd reserviin. Majuri Turkka
f,/iäuåå käskynsä sanoihin: "Lyhyr rysäys vain ja sirren
pois".

Lähdemme komppaniamme I joukkueen johrajan, raja-
vääpeli Ketosen kanssa ja kummallakin lähetti mu-
kana katsomaan, miten se rysäys kylään parhaiten suori-
tetaan. Edestä kuuluu lumisen metsän vaimenramaa

moottorien surinaa. Varovaista hiipin'risrä ja kuulosrelua.
Hetken päästä seisomme neljään mieheen pensairren suo-
jassa pellon laidassa ja vajaan sadan merrin päässä talos-
ta, jonka pihassa ovar melkoiser markkinar. Auroja rulee
ja menee. Meillä on onnea, sillä olemme osuneet, kuren
myöhemmin selviää, aivan tavoitreemme kohdalle vasta-
päätä Rauhalan taloa. Emme pimeässä näe, ertä ralon sei-
niistä menee sisään käsivarren vahvuudelta puhelinkaape-
leita, emme tiedä, että tuossa aivan rakennusten toisella
puolella on asemissa kaksi viisiuumaisra rykkiä, jotka pa-
rin päivän päästä iskevät tuhoisasti Agläjärven lairamalle
majoittuneen komppaniamme kenttäkeittiön vaiheille ja
koko talouspuolemme menee sekaisin. Tykkiasemien vai-
heilta löytyy aikanaan ratkaisu arvoirukseen, joka tuli-is-
kua seuranneena yönä jäi askarruttamaan vartiomiehiäm-
me. He kertoivat nähneensä koko idän puolen taivasta

välähtäneen valkeaksi ja vahaisa jyrinä oli saatellut öistä
ilotulitusta.

Emme siinä seistessämme tuntisi oloamme kovinkaan
nrvalliseksi, jos tieräisimme, että seisontasijoiltamme se-
kä itän että länteen on laaja venäläisten majoitusalue
tdynnä joukkoja. Siinä vain ihmettelemme hetken venä-
läisvarmisruksen hataruutta. Tunnen sisimmässäni samaa
kuin joskus metsästysretkellä teeriparven kintereillä on-
nisruttuani hiipimään lähelle vaaraa aavistamatonra ur-
puaterialla olevien lintujen joukkoa.

Tästä on lyhin matka rysähyttää. Ketonen lähree nouta-
maan joukkuettaan ja minä lähetän oman lähetrini sa-
malle asialle. Jäämme siihen kaksin Ketosen lähetin
kanssa jännäåmädn, pääseekö komppaniamme huomaa-
rnarta aloittamaan tehtävänsä.

Samassa kajahcaa laukaus jossakin vasemmalla. Siellä
on, kuten myöhemmin kuulen, joku malrtamaton runnus-

Retki läpi
korpimaisemien

telija ampunur' kohti ohi ajavaa venäläisrä autoa. Lau-
kauksen hälyttdmänä lähtee talon pihasta kolmen rnie-
hen jono kohti omaa pajupehkoamme. Meidän tirkaam-
me taas metsästä kuuluu jo risahtelua. Meikäläisct uvat
tulossa, mutta yllärysmahdollisuutemme on p'rian mennyt-
tä. Pysähtyisivätpä nuo kolme edes vielä hetkeksi, nrrrtra
eil Sieltä tullaan. Kiväärin'rme kohoavat. Matka.r on enlä
mitä lie 15-20 rnetriä. Nytl Aseernrhe sylkäisevrir s.uniln-
aikaisesti. Niin oiivat rulijat suorassa jonossrr, ettii roi-
voin luotiemme koituvan kaikkien kolnren kohtaloksi.

Paiskaudumme maahan heti ammuttualnme. Ainakin yksi
kolmesta on jäänyt eloon, sillä käsikranaatti tuiskahtaa ai-
van eteeni pensaaseen ja räjähtää, sokaisee hetkeksi sil-
mäni ja ryöpsäyttää lunta niskaan, Ir')r-rtta siiilymrne n-ro-

lernmar miehet el-reinä. Makuulta stroritettu heitto on
jränyt lyhyeksi. Muuta elonmerkkiä eiviit nuo kolme
rniestä enää anna ja pian oler.r un«rhtanut heidär.r läheis1,t'-

ter-nä.

Vasemmirlla ovat Ketosen miel-ret jo ehtineet trkean
laitaan ja avaavat heti tulerr kohti edessä olev,ra rakenuus-
ryhmää. Kersantti B li n n i k k a, vartj«xrkktreenjohta-
jani tuo jo paikalle ornat mieheni, ja he levittävt1'vär ket-
juun rninusta oikealle. Venäläistenkin aseet aloittavat
metelinsä. Miltei rakennlrksen nurkalta avaa konekivääri
tulen kol.rti Ketosen pikakiväärien suuliekkejä. Kuin kak-
si näkymättömissä olevaa vihollista sohisee toisiaan yli
aukean ulottuvilla pitkillä tulikepeillä. Sivusta katsoeu
näyttää, kuin molemmat ampuisivat hiukan toistensa ylit-
se.

Rauhalan talon tienoo on hetken sellaisessa tuliryöp1's-
sä, että siellä on varmasti tukalat oltavat.

Omista miehistäni ovat toinen pk.ampuja, pitkä Alek
santeri Misukka ja hänen lyhyt apulaisensa sotamies
Malassu vieneet pikakiväärinsä kauemmas oikealle,
missä metsä kaartuu lähemmäs Rauhalan taloa. Heidän
rulensa näyttää iskevän aivan kohti vastapuolen koneki-
vääriä. Ihme, ertei se vaikene. Jopa vaikeneekin, mutca
vain hetkeksi ja sitten suihku kääntyy päin Misukan pika-
kivåariå. Se on puolestaan pian äänetön. Pahaa aavistaen
kiirehdin pikakiväärin luo, mutta tapaankin ilokseni mo-
lemmat miehet eheinä. "Piti painr.ra matalaksi, kun suih-
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ku meni aivan meidän välistämme", selittää toinen kuin
anteeksi pyydellen.

Nyt olisi aika räsähyttää, muna venäläisten kiivas ruli
pitää ketjumme pellon reunaan painauruneena. Samassa
kuulen nimeäni mainittavan ja vääpeli Ketonen harppoo
viereeni. Rauhallinen mies, ystävä jo Koirinojan kertaus-
harjoituksista kesdllä 1938, ärjdisee tuohtuneena. "Sinä

tapoit minun parhaat miehenil" En tajua aluksi mitään
tulen alla seisaallaan kiukkuavan njavååpeLn purkaukses-
ta. Jotakin tavatonta on täytynyt tapahrua, sillä koskaan
ennen en ole nähnyt ystävääni tirlld tavalla kiihtyneenä.
'Olet jättänyt konepistoolimiehesi taakse. Sieltä on am-
muttu Primieran päåhajalle ja Houtsonen on
henkihieverissä. " Tuima syytös saa minut unohtamaan ko-
ko kzisillä olevan tehtävän ja lähden harppomaan pitkin
ke{ua löytääkseni konepistoolimieheni. Jo tapaan Oskari
Laitisen ja kohdallaan on ketjussa toinenkin konepistoolin
päristäjä. Jonkun toisen on täytynyt sieltä takaa zunpua.

Omat mieheni ovat syyttömia. Tapaan takana muutaman

§mmenen metrin päässä ketjuun levimäyryneen, meille
3. komppaniasta avuksi lähetetyn joukkueen. Löydän ko-
nepistoolimiehen. "Ammuitteko tei"' "En ole ampu-
nut." Löydän toisenkin. "Ammuitteko te?" En saa vas-
tausta. Tässä on siis selirys äsken tapahtuneeseen.

Joukkue on hetki sitten kokenut oman järkyryksensä.

Kaatumistaan aavistelevarajakersanmi H up po n e n on
juuri äsken kohottautunut mättäänsä takaa ottaakseen sel-

vää tilanteesta ja saanut heti kuulan päähänsä. Tapaan ai-
kanaan tuntolevyttömän vainajan runnistamattomaksi
jäneenä Värtsilän KEKissä, jonne lomamatkalleni poik-

kean.
Välikohtaus on vienyt omat pasmani sekaisin enkä huo-

m a afltaa apuun läheterylle joukkueelle muuta k2iskyä

kuin kiellon tulen avaamisesta edessä olevien omien täh-
den.

Palatessani miesteni luo on tilanne muuttunut oudolla
tavalla. Kaikki liike on edessämme hiljentynyt. Oikealla
ulottuu metsä miltei maantielle asti ja vain siellä pärähte-
lee enää venäläinen pikakivääri. Ampuja nåytraå kuiten-
kin lähinnä ajattelevan vain omaa turvallisuuttaan ja on
painautuneena pesäkkeensä pohjalle, koska valojuovien
vihertävä suihku suuntautuu ylös taivaalle. Ilmassa on kui-
tenkin uhkaa, jonka ketjussa makaavat miehet ovat tajun-
neet. Meistä vasemmalla nikyy laajan majoitusalueen
nuotioitten kajo. Siltä suunnalta on muun metelin lomassa
kuulunut yoku yksiryinen laukaus. Äärimmäisenä vasem-
malla ketjuutuneen vänrikki L a u t i a n joukkueesta
on, kuten my,öhemmin kuulen, alikersantti Jukka T o i-
v o n e n päässyt aivan maantien laitaan asti ia useam-

man yrittämän jälkeen saanut nurin ohitseen Rauhalan
ralosta kohti majoitusaluetta juosseen venäläisen, v 

^rmaanhälyq'stehtävää suorittamaan lähetetyn miehen.
Mirä metsässä meistä oikealla parhaillaan tapahtuu, sen

totearnme kohta jokainen. Tyynessä yössä kantautuu kuu-
luviimme äänt.j, joka synryy läpi tiheän metsän tunkeu-
ruvan suuren miesjoukon liikkeestä. Nyt se kuuluu suo-
raan ketjumme kohdalta ja pian jo takaoikealta. Muuta-
ma laukaus zunmutaan jo meitä kohti ja sotamies H a a-

p al a i n e n saa luodin hanioihinsa. Sitten jälleen vain
ruota uhkaavaakahinaa. Jos jäZimme tähän, paluutiemme
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on kohta poikki. Rauhalan talo tuossa ripeän syöksyn
ulottuvilla eikä vastustajan tuli enää esteenämme 

- 
pel-

käävät ehkä kohta ampuvansa omiaan 
- 

murta halu pai-
nua eteenpäin on häipynyt sen tien, kun vihollinen on
kaahaamassa selkäämme.

Vetäytymiskäskyä ei kuulu, mutta reemme tilanteesta
omat iohtopäätöksemme ja kokoonnumme vähin äänin tu-
lojäljillemme. Olemme tehneet, siltä tuntuu, hukkareis-
sun, mutta vesiperän vetää tiheikössä tarpova venäläi-
nenkin.

Oma heittimemme on asemissa vähän matkan päässä.
Kartan avulla yrittävät heitinmiehet suunnata tulensa äs-

keiseen tavoitteeseemme. Kranaatri toisen jälkeen ku-
mahtaa Pojasvaaran maastoon.

Alkaa alakuloinen paluu Jaloissa runruvat jo taakse
jdäneet raskaat kilometrit. Aänetön jono katkeilee pienik-
si porukoiksi. Jokainen taittaa taivalta voimiensa mukai-
sella vauhdilla. Jonkun kumpareen juurella on ahkio. Sii-
nä makaa haavoittunut, toinen tapahtumia sorkeneen ko-
nepistoolikohtauksen uhreista, loimolalainen autonkul-
jeuaja, sotamies Johannes Hoursonen. Hänen alaruu-
miinsa on halvautunut selkärankaan osuneesta konepis-
toolin luodista. Miehellä on varmaan tuskia, mutta hän ei
valita. Siinä on vierellä pari loppuunväsynyttä lääkintä-
miestä. "Meiltä tdmä jdä tähän. Emme jaksa enää."
Teemme vaihrokaupan. Annan kiväärini toisen kannetra-
vaksi ja saan ahkion vetohihnan harrioitteni kuormaksi.

Suota, vastamaata, hankalaa myötämaata loputtoman-
tuntuisesti. Maisema hyppii jo silmissä. Joskus kolahtaa
ahkion keula lumessa piilevään kanroon ja akaa kuuhru
hiljainen voihkaisu. Kompastun kasvoilleni ja siinä olisi
hyvi maata hikiset kasvoc lumikl'lvyssä, murra on jaksetta-
va. Lopputaipaleella uran pohja kovenee ja jotenkin sel-

Tolvajärven
seudun taistelu-
toimet ja
etenem inen
Poiasvaaran kautta
Aittoioelle
joulukuussa 1939

Teltta Aittojoella

Pikakivääri
Ägläjärven
taistelussa
22.12.39

vtämme maanuen varteen. Joku hoitaa haavoirtuneen
edelleen eikä tajuuni jää minkäänlaista mielikuvaa siirä
hetkestä, jolloin olkapää heltiää vetohihnan orreesra.

Aikanaan tulee jostakin viesti: Houtsonen on rammi-
kur.rn l:na, syntymäpäivänään, nukkunut pois Kuopion
sotasairaalassa.

Sinne jäivät neljä kaatunumamme Pojasvaaran pellon
laitaan, mutta tapaarnme vielä. Hyökkäysvaiheen pääryt-
ryä Aittojoelle pääsemme lepoon ja saan käskyn lähteä
muutiuna mies muassani etsimään niitä neljää. Sielä he
löytyvätkin, lumen pehmeän käärinliinan peirdmät. Löy-
tyy muutakin. Venäläinen kk.ampuja pesäkkeesrä suuren
hylsykasan viereltä. Pensaani kohdalla pellolla makaa
mies kasvoillaan, varma n niisrä kolmesta ensimmäisenä
asrunur. Vesaikko pellon laidassa on matalalta pyyhkineen
tu.len rikkaamaa. Ammusvaraston räjähdyksessä kallelleen
nyrjähcän1't Rauhalan talo katselee ammorravin ikkuna-
aukoin sodan kipeitten muistojen sävytrdmää maisemaa.

Sodassa hallirsee ajarusta eräs merkillinen laki. Jokai-
nen vihollisen kokema menerys antaa aiheen roivoa edes
pientä kevennysrä omalla puolella kannemavaan kuor-
maan. Yksikkömme kantautuu jonkun venäläisen sota-
vangin kenomana tieto heikäläisesrä divisioonankomen-
rajasta, joka haavoirrui Pojasvaarassa ja ajeli siren pää
kääreessä Pojasvaaran ja Agläjårven väliä pysrymärtä enää
keskimymään tehräväänsä. Mene ja tiedä, kuinka rorra rä-
mä lienee, mutta neljä päivää Pojasvaatassa käyntimme
jälkeen Agläjärven kylä on meikäläisten hallussa ja päivåa
myöhemmin vihollinen lyöty ohi Pojasvaaran aina Airto-
joelle asti.

I
yi. i

{Br

!

:.*rff;
0 ri

d 'r4.$

?

t

133



PARTIOITA
II

JOL]UIAJARVEN
TAKANA

:-Å
t-lr

t-
. :Ä\'

6.D:n rintamalla oleva kenttävartiornme sijaitsi Vienan-
Karjalassa Jolmajärven itäpuolella komeita ikipetäjiä
kasvavalla harjanteella, josra oli hyvä näköala harjun itä-
puolelle ja muillekin ilnansuunnille. Se oli 1'mpäröity,
kohtalaisen hyvin piikkilarnkaesteillä ja putkimiina-ansoi-
tuksilla. Samoin sieilä oli kaivettujir asemia ja useita hir-
sillii karettuja pesäkkeirä, joren sitä oli helpp<-r puolustaa.
Kuitenkaan kornppaniarnme siellä ollessa vihollinen ei si-
rä vastaan suoranaisesti kertaakaan hyökännyt, vaan ceis-

telut käyriin air.ra sitä ympäröivissä laajoissa erämaissa.
Eräristä sellaisesta on tässä rarkoitukseni kertoa.

Tukikohtamme oli josrain s\')stä saanut mielesrämme
kovin eksoottisen nimen "Sisilia", sy1,tä en tieclä. Jääkiiri-
komppaniamme, jonka päällikkönä oli pidetty Manner-
heirn-ristin ritari, kapteeni Soini A. Mikkonen (kaattri

muLrtamaa viikkoa myöhemmin), oli alistettu RjP 5:lle
tmajuri Kiuikk,t), jolta otimme asemat vastsan tammi-
kuun l. päivänä 19.i4. Kertomani taisteh-rn ajankohdan
tarkkaa päivää on vaikea muistaa. Se oli joskus

tamm i--åelm ikur.rn v aihreessa.

Olin juuri palannut vartiosta teltan lämpöisiin ja piste-
lin ääntäni kohti soppaa, jota ruokaporukkakaverini,
alik. Yrjö Hatkinen (Mantsin poikia, kaatui samassa tais-

telussa kuin kapt. Mikkonen) oli pitänyt lämpimänä.
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Silloin telran ovivaate ryöntyi syrjään .la käryävän karbidi-
lampun valopiiriin ilmestyi joukkueemme varajohtaja,
kers. Raatikaincn ja kertoi päivällä lentotiedustelun ha-

vainneen välimaiutossa kaksi vahvaa, rinnakkaista latua,
joiden suurta oli suora:rn idästii länteen. Raatikainen sa-

noi tarvitsevansa tästä teltasta (r vapaaehtoisra riedusteltr-
partioonsa, muut partiomiehet tulisivat toisista teltoista.

Teltassa oli ensin jonkin aikaa hiijaista, nähtär'ästi itse
kukin l.ralusi miettiä asiaa hetkisen, sitten alkoi yksi ja rci-
nen ilmoittaa läl.rtevänsä mukaan. Ilmoittauduin myös
lähtijäksi ja niin meitä siitä teltasra oii porukka pian kool-
la. Lumipuvr.rt laitettiin ylle, vanikkaa ja sokeripaloja tas-

kr.run sekä rumpulippaat vyölle. "Moottoripyssy" eli ko-
nepistooli otettiin hil.rr.rasta selkään siten, että se oli siitä
helppo pyöräyrtää kainaloon. Niin sitten ryönnyimme.
enemmittä puheirta ladulle, jota repaieisen pilvipeitteen
rakaa paistava kuu valaisi.

Aluksi rukikohtamme läheisyydessä hiihdimme vanhoja
tuttr.rja latu.ia, mutta jonkin ajan kuluttua poikkesimme
niiltä. Tunnr.rsteli.jat edessä aukaisivat uutta tietä, ja kun
heitä vaihdettiin melko r.rsein ia oli verraten hyvä hiihto-
keli ja kaikki olimme kutakuinkin hyviä hiihtäjiä ja par-
haassa iässä, niin matka taittui nopeasti. Taukoa pitäes-

sänme kuulin hakkar.rsääntä aivan kuin mies olisi kir-
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veellä hakannut kuivunutra keloa poikki. Ilmoitin rästä
Raatikaiselle ja kuunnelruamme sirä hetken joukolla, ru-
limme siihen rulokseen, errä naapuri siellä rulipuita hak-
kaa. Hiihtelimme åäntä kohden mahdollisimman varo-
vaisesti. Lähelle päZisryiimme kuitenkin todertiin, ettå åå-
nen aiheuttaja oli kasvavaa petäjää vastaan käänrynyt ke-
lohonka, joka tuulen peräjää heilunaessa antoi aika ajoit-
rain hyvinkin kirveen iskuja muisruftavan äänen: Joku jo
rupesi vitsailemaankin asiasta, ja taisi joku sanoa: "Taita-
vat olla ne ladutkin samanlaisia harhakuuloja ja näkyjä".

Hiihdimme kuitenkin ereenpäin suurehkon suoaukean
yli siinä olevaan saarekkeeseen, joka oli jo melkein suon
laidassa. Saarekkeessa ollessa alkoi taas kuulua samaa hak-
kausääntä, mutta nyt jo hiukan voimakkaammin, nyr
aloimme olla jo yksimielisiä siitä, errä ruo ei voi olla muu-

ta kuin puiden kaatamisesta aiheutuvaa ääntä. Saarek-
keen toisessa laidassa levittäydyimme ketjuun ja etenim-
me varovaisesti ja siinä ne dskeiset puunhakkaajat oli-
vat. Noin 100-110 metriä leveän pientä puustoa kasva-
van suoaukean takana olevassa synkässä kuusikossa näkyi
kymmeniä nuotiotulia, joiden ympärille oli tehry havuista
suojia. Muuten naapurit elelivät suhteellisen hiljaa, jos-
tain kauempaa vain kuului ilmeisesti nuotiopuiden teosta
aiheutuvaa adnrå. Eraär joukostamme alkoivar ehdotella,
enä mitdhän jos mentäisiin tuonne tulille pikku pahante-
koon, mutta "vetäidmme" sanoi rähän, eaä "niitä on
siellä sen verran iso porukka ja ilmeisesti ainakin muuta-
ma 'emmakin' suunnattuna ålle kuun valaisemalla suo-
aukealle, joten on parasta, enä palaamme tukikohtaan,
mitä pikemmin sen parempi."

Paluumatkalla hiihdimme tulolauamme ja pidimme yl-
lä melkoista vauhtia. Noin 4-5 kilomeuin päähän tuki-
kohdastamme sijaimevan pienen järven rannalle jäi muu-
taman miehen joukko jälkivarmisrukseen siltä vare,lta,
emä vihollinen olisi saanut vihiä partiostarnme ia ldhtenyt
meitä jdljittämään. Tukikohtaamme päsryä pädsimme vä-
häksi aikaa telttoihin, saimme lZimmikkeeksi sisällemme
kahvinkorviketta ja vanikkaa ja, jos jollain sattui vielä
olemaan kuivamuona-annoksista jäIjellä marmeladia tai

keinohunajaa, niin he laittelivat sitä leipiersä päälle, voit
ja juustot bli jo aikaisemmin syöty.

Siinä lämmitellessä.mme telttaamme tuli joukkueenjoh-
taja vänrikki Similä ja sanoi "pankaas pojat lippaat täv-
teen, leipälaukkuun panoksia ja taskuun vanikkaa, lähde-
tän tdstä välimaastoon vähän operoimaan." Hänen
mentyädn kuului jonkin verran purinaa "vai vanikkaa tas-

kuun, onhan sitä sissimuonaa, miksi sitä nyt ei tällä ker-
taa anneta?" Kokoonnuimme ulos telnojen ulkopuolelle,
jossa kapt. Mikkonen selosti suunnitelmaansa tukikoh-
tarnme puolustamiseksi. Perusajatuksena oli, että vihol-
lista koetetaan häiritä mahdollisimman paljon sen hiihtä-
essä kohti tukikohtaamme, pienillä porukoilla sen sivus-
roihin ja taakse tehtävillä häirinrlihyöLkäyksillä. Sen

kanssa piti kaikissa mahdollisissa tilanteissa pyrkiä tuli-

Jolmajärven idänpuoleista
erämaaseutua Seesjärven
ja Rukaiärven välillä

kosketukseen.
Pääosa komppaniastamme ja avuksemme tullut yksi

jäkärijoukkue, joka muistaakseni oli Sinisen prikaatin
jäkärikomppaniasta, nousivatkin sitten suksille ja niin
lähdimme hiihtiimään takaisin pääasiallisesti aikaisempaa
laruamme hyväksi käyttäen. Taaksemme jätetyt jälkivar-
mistuksemme olivat paikallaan ja saivat kenttäpulloissa
tuomarune korvikkeet lämmikkeeksi. He eivär olleet ha-
vainneet vihollisesta vielä merkkiäkään. Täällä komppa-
niamme jaoteltiin pienempiin osiin ja niin jouduin alik.
Nils Niz,az johtamaan ryhmään, jonka tarkoituksena oli
lähteä ottamaan selvää, vieläkö vihollinen on pysytellyt
entisellä paikallaan. Kiersimme edessämme olevan järven
rantaa ja ylitimme sen pohjoispäähän laskevan pienoisen
puron ja niin lähdimme nousemaan vinosti ylös sen vasta-

fiåtå olevaa korkeanpuoleism männikköä kasvavaa har-
jua. Taivaskin oli tällä välin saanut pilvipeiton, joten
kuukaan ei enää valaissut maisemia eikä näkyväisyys ollut
erikoisen hyvä. PääsryZimme melkein harjun päälle huo-
masin dkkiä, kuinka kaksi miestä lumipuvut yllään ja ko-
nepistoolit kaulasta roikkuen laskeurui kaikessa rauhassa

umpihangessa kohti laruamme, osa jonostamme pysähtyi
heitä tarkastelemaan, toinen miehistä oli isompi ja toinen
pienempi, joten kerkisin ajamelemaan, että siinä ovat
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kers. Raatikainen ja komppanian päällikön lähetti. Mie-
het hiihtivät edeliäni hiihtävien sotamiesren Pirttimäen
ja Karrko Satan valr,in, ehkä rnetrir.r puolentoista päähän
ladusta ja käänryivät siinä ympäri ja lährivät triihtänrään
kohti harjur.r lakea, silloin vasta rupesin ilunettelen.räär.r,
että konepistoolien rumpulippaat näyttivät mielestär.ri
suuremmilta kuin meillä ja lumipuvut löysemrnän malli-
silta. Huusir.r heille suomeksi: seisl ja käänsin konepis-
toolin heitä kohti poisraen varmisrimen. Joku takanani
jonossa sanoi: "Ålä arnmu, ne ovar ornia" ja niin miehet
pääsivät harjun laelle ja pois näkyvistämme. Lähdimme
vetär-r ään rakoa ki inn i ry,hmän johtaj aarnme, m uma samas-
sa huomasimme viholliset aivan latunme varressa ase-
missa. Siiloin aivan kuin yhdestä päätöksestä sukset
kääntyivät ja laskimme mäkeä harjunrinnettä alas. Sarnas-
sa vihollinen avasi rulen, mutta arnpr:i onneksemme yli.
Harjun alle päästyämme hiihdirnrne jonkin rnarkaa sen si-
vua .ja jäimme sitten hetkeksi seuraamaan vihollisen arn-
muntaa joka jatkui edelleenkin herkeän-rättä. Samaan ai-
kaan harjun laelta nousi ilr,aan erivärisiä valoraketteja
kuin parernmassakin ilorulituksessa.

Vihollinen ampui väärään suunraan, ja olimrne jo hei-
hin nähden kuolleessa kulmassa, joten voimrn e jd.ådn

pohtimaan hetkeksi, kuinka ryllnänjohtajallemme «rli
käynyt. Olimme kaikki varmoja, että hän joko joutr.ri van-
giki tai kaatui. Mutta hänellä oli ilmiömäinen tuuri, sil-
lä hän tavoitti meidät myöhemrnin seuraavana päivänä .la
kertoi vihollisen pitäneen häntä omana miehenään, olivat
melkolailla olleet jännimävär paikar, kun venäiäinen Lrp-
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seeri tai aliupseeri neuvoi häntä asemiin ammunnan ai-
kana. Sanoi päässensä pimeän ja tiheikkö.jen turvin heisrä
eroon ja aikansa harhailtuaan jälleen omien luokse. Vihol-
lir.rer.r oli rneitäkin todennäköisesri luullut omikseen ja
sen vuoksi oli päästänyt meidät aivan asemiensa viereen,
nähtävästi heillä oli oma partio silloin jo ollut jossain rulo-
sulrnnassarrrme liikkeellä, joten se selittänee heidän liian
rr-ryöhäisen tulen avauksensa.

Korpraali Matri Krnts otti nyt ryhmärnme johdon kä-
siinsä ja niin lähdirnrne ottamaan l,hteymä toisiin, jorka
jo hetker.r aikaa olivat pitäneet meitä rnenetettyir.rä. Tavoi-
timmekin sitten toiset vaiherikkaan parituntisen jälkeen,
jonka aikana meitä omat erehdyksessä luulivat viholiisik-
si, rniksi ja rninkälaisin seurauksin, se ;ääköön kerromar-
ta.

Joukkueemrne yhteyteen pääsryämme alkoi talvipäivän
aan"ru hiljalleen valjeta. Olirnme silioin pitkänomaisella
surlla si,jaitsevassa saarekkeessa ja tähystelimme suolle.
Silloir.r havaitsirnme noin kilometrin päässä meistä pohjoi-
seen suon kapeimmassa kol.rdassa joidenkin hiihtäjien
ylittävän aukeamaa ja aikamme niitä seurattua tulimme
siii.ren tulokseen, että omia ne eivät olleet. Pääsirnme ptr-

.jahtamaan saarekkeesta vihollisen meitä havaitsen)atta
suon itäpr.roleiselle rannalle ja niin hiil.rtelimme metsän
suojassa kohti dskeistä l.ravaintopaikkaa. Kun pääsirnme
sinne, vihollista ei enää näkynyt, ainoastaan kaksi rinnak-
kaista latua todisti naapurin painuneen menemään. Ai-
kamme odoteltuamme, vieiäkö siltä tulisi lisää, sanoi vän-
rikki Similä: "Jäljistä päätellen ne ovat menossa Sisili-
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Konepistooli-
miesten
tulitaistelu
kenttävartiota
vastaan
hyökänneen
vihollisen
kanssa ltä-
Karjalan
erämaassa
on alkanut

aan, joten eiköhän pojat painuta perän." Jonkin matkaa
hiihdettyärnme antoivar tunnusrelijar ensimmäisen pysäh-
dysrnerkin, ja iimassa tuntui selvä mahorkan käry. Jon-
kin ajan kulutttra taas suksisauvat heilahtivat osoittaen,
että rata on selvä ja niin mentiin taas eteenpäin, jonkin
matkan päässä ladun varressa oli mahorkansätkiä ja muira
merkkejä. Jonkin matkaa hiihdettyämme tulimme pienen
suoaukeaman laitaan, .jossa latu lasker.rtui loivasti alaspäin
ja joka muutenkin tarjosi meille oivallisen väijytysmah-
dollisuuden maastonsa puolesta. Tähän jätettiin kaikki
konepistoolimiehet joukkueestamme .ja muuramia kivääri-
miehiä väijyq'sasemaan, sukset veimme takanir olevan
pienen kr.rmpareen taakse valmiiksi nopeaa lähtöä varten
ja loput miehet lähtivät aukaisemaan meille latua, jonka
tarkoirus oli kaartaa tukikohtamme lähistölle. Naapurit
häär?isivär aukeaman takana jorain, kaatoivat muutamia
puita, ilmeisesti raivasivat arnpuma-alaa mukanaan nro-
mia kranaatinheittimiä varten, he olivar nyt noin kilo-
metrin päässä tukikohdastamme. Olimme jo saaneet ir-
sellemme katselluksi väijyryspaikat, kuka minkäkin kuu-
sen juurelta, ja odottelimme, kun naapurien joukosta er-
kani 10-11 miehen suuruinen porukka, joka lähti hiih-
tdmään väijyrystämme kohti. Siitä ei heillä huolettomas-
ta tulostaan päätellen ollut aavistustakaan. Aurinko pais-
toi jo taivaalla ja näkyvyys oli erinomainen. Heidän joh-
tajanaan oli pitkä mies, iimeisesri upseeri, jolla oli pääl-
län vielä jokseenkin puhdas lammasnahkainen turkki,
pistooli roikkui kupeella, josta lähti hihna yii olan. Mies
hiihti huolettomasti ja hiihtotyyli vaikutti hiukan sivur-
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tain horjuvalta ja tummapintaiset kasvot näymivät huo-
iettornilta, sanoisinko iloisilta, seurailin niitä jonkin ai-
kaa konepistoolin takaa. Miehen päästyä noin 10-1)
metrin päähän, vieruskaverini konepistooli puhui ja sa-

massa pärisi minunkin tikkakoskelaiseni, kuusenoksilta
varisi lunta konepistoolin vaipalle ja tummapintaiset kas-
vot painuivat lumeen, lippaan vaihto ja vielä rumpulip-
paallinen, sen jälkeen «rli taas hiljaista, naapurit aukea-
man toisellakin puolella olivat maastoutuneet eivätkä il-
meisesti olleet täysin selvillä, mistä lähti äskeinen tuli.
Suksille juostessani, kr-rmpareen taakse, matka tuntui pir-
l«älle ja kerkisin ajatteiemaan, miksi naapuri ei vieläkään
ammui' Aikamme hiihdettydmme tapasimrne ladun aukai-
sijat ja niin hiihtelimme erityistä kiirettä pitämättä takai-
sin tr.rkikohtaarnme, minne taisimme tulla ensimmäisinä.
Toiset porukat saivat vielä venäläisiin muutaman kerran
tr.rlikosketuksen, mutta jo iclernpänä, joten naaptrri iLnei-
sesti irtautui ,;a lähti vetäyrymään takaisinpäin heti väijy-
tyksemme jälkeen. Toisetkin portrkat palasivat iltaan
mennessä nrkikohtaan ja niin oli sekin vuorokausi päätty-
nyt.

Iltayöstä kuului kuitenkin välimaastosta verraten kovaa
kranaatinheittimien ammuntaa, kun muutaman päivän
kuluttua satuimme tulemaan sen järven rannalle niin huo-
masimme, ertä naapuri oii ampunut kranunsa järven sille
rannalie, jossa komppaniamme edellisenä yönä jaoteltiin.
Silloin siellä olisi ollut maaleja, vuorokautta myöhemmin
se oli tyhjää mersää. Naapureita oli ollut tässä parriossa
varovaisesti arvioiden noin patal.ioonan verran.

Partio
kiirehtii
tavoitteeseensa
talvisessa
tuiskussa
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WONNA 1944 huhtikuussa astui Suomen armeijan pal-
velukseen ikäluokka, josta ei paljon sankaritaruja ole kir-
joitettu ja joka ei isänmaan kohtalonvuosiin ehtinyt pal-
jon vaikuttamaan. Kysymyksessä olivat vuoden -26 lop-
pupuolella synryneet.

Kun t?imän "sotaväen" eräs yksikkö marssi Lappeen-
rannan katuja laulaen sen ajan mahdikkaita marssilaulu-
ja, taisi se ohikulkijoissa herämää enemmin sääliä kuin
sitä sotilaallista uljuutta, mistä laulujen sanoissa kerrot-
tiin. Ja kyllähän äidinhelma olisi monelle ollut vielä oike-
ampi paikka kuin se "valkoristitarha" minne "Tellervo"
meitä saatteli.

Se jalkaväkikomppania, johon kuuluin, koosrui päåasi-
assa Ruokolahden pitäjän pojista. Vaikka itse olinkin hel-
sinkiläinen, oli kohtalo heicänyt minut silloin Imatralle
ja niin jouduin yksikkön, jossa kaverit olivat aivan outo-
ja, mutta pianpa siinä tutustuttiin nuoruuden välittö-
myydellä. Näistä "sotaveikoista" onkin vain miellyttäviä
muistoja joitakin "ryhmyreitä" lukuunottamatta, .fotka
olivat vanhempaa ikäluokkaa.

Koulutus oli melko rankkaa. Mitään ikähyvitystä meille
ruskin annettiin, vaan koulutusohjelmaa vietiin läpi sellai-
sena, kuin se oli armeijan ohjesääntöihin sovellertu aikai-
semminkin. Kyllähän tierysti konekiväärin raskas "varsi-

nainen" monenkin pojan vielä kovin hentoja olkapäitä
hankasi, mutta kukaan ei huonouttaan helposti näyttänyr,
vaan hampaat irvessä koetimme "teit isäin astua".

Varusteissa ei liioin liiat nauhat loistaneet. Heti kevääl-
lä saimme suojeluskuntalaisten ruskeat asetakit, suorar
housut ja "maihinnousut". Erikoisesti asetakit olivat nr-
mia ja körnpelöird 1a kun ne lisäksi olivat melkein kaikil-
Ie liian isoja, me ei todellakaan mitään paraatiioukkoa ol-
ru.

Jos vielä vertaa ns. vapza-aikaa nykyiseen, niin vapaata
ei oikeastaan ollutkaan. Iltaisinkin riitti aina jotain jyns-
sättävää, jos ei muuta niin alir.rpseerien saappaita. Kai-
kenlainen sirnputus myös kuului aivan kuin asiaan eikä

Eräs

niistä "yleisön osastoihin" kirjoiteltu.
Alokasajan päätytryä osa meistä joutui siirtymään Uu-

denmaan rakuunarykmenttiin. Aivan alamittaisia ei sin-
ne kuitenkaan huolittu, vaan jouduimme käymään lääkä-
rinrarkastuksen, missä jyvät valitriin akanoista. Koska
tiesimme että koulutus ratsuväessä olisi vieläkin rankem-
paa, koettivat useimmat meistä keksiä verukkeita pääs-

täkseen "luupäiden" harjaamiselta. Itse vetosin kaupun-
kilaisuuteeni ja kokemattomuuteeni hevosten hoidossa.

- Juu, että kaupunginpoikia, sanoi lääkintämajuri ja
katsoi papereitani.

- 
Kyllä, herra majuri, hevosista en tiedä 1,htään mi-

tän, kiirehdin vastaamaan.

- 
Noo, on aika oppia tuntemaan hevonenkin, tutrmi

majuri ja lisäsi, että se on hyvin jalo eläin.
Siihen se audienssi päätryi ja parin päivän päästä siir-

ryimme ns. leirikentän laidassa olevaan kasarmiin ja tu-
tusruminen tähän jaloon eläimeen alkoi. Kuten sanottu,
suurin osa pojista oli maalta kotoisin ja heille talli ja hevo-
set olivat kuin roinen koti. Toista oli minun laitani. En-
simmäiset tailipalvelukseni ja ratsastukseni olivat kuin
painajaista.

Tutustuminen ratsastuksen aakkosiin tapahtui ns. kavio-
uralla. Siinä hevoset ravasivat kehää ja me "r.rlaanit"

pompimme ilman satulaa pollen seldssä. Kun satrui oikein
luisevaselkäinen partneri, tuli ainakin silloin mamma
mieleen. kun "munaravi" tuntui irrottavan kaikki sisäka-
lut nuoresta ruumiista. Iltaisin oli alapäå niin hellä, ettei
isrua kärsiny'r. Mutra oli toki armeijalla lääke tähänkin.
Ennen maaramenoa koko joukkue suoritti esimiesten val-
vonnassa "perseenpesun". Kylmää vemä valeltiin taka-
muksiin ja vähitellen paikat "känsisryivät."

Saatiin sitten aikanaan satulatkin ja ratsastus, samoin
kuin hevonenkin alkoivat saada inhimillisiä piirteitä.

Kesäkuun 10. alkoi venäläisten suurhyökkäys Kannak-
sella. Silloin Lappeenrannankin katukuva muuttui. Rin-
tamakarkurit .ja muut yksiköistään eksyneet olivat joka-

kuolema"
VIL'O MUIKKU

"sankafi-

Suomalaista
ratsuväkeä
marssilla
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päiväinen näky. Mekin näitä kavereita partioitiin, joskin
huonolla menesryksellä. Muistan kuitenkin päävartion ol-
leen joskus niin täynnä sotilaita, että kahden hengen sel-
lissä oli 12:kin miestä.

Vähän ennen juhannusta saimme sitten yllättävän käs-
kyr, - Eskadroona siirryy uuteen olinpaikkaanl

Kohahdus kävi riveissä: - Joudutaanko rintamalle?
Kouluruksen yksitoikkoisuus ja kovahko kurikin olivat
meidät jo niin aivopesseer, errä moni otti rälläisenkin
mahdollisuuden ilolla vastaan. Toisaalta tilannekin oli ai-
ka kriittinen, sillä rniehiä oli Kannaksella mennyt paljon.

IFimme ja kouluruksen vähyys sori taas rintamalle me-
noa vzstaan. Joka tapauksessa juhannusaaton vasraisena
iltana olimme valmiit lähdön. Siinä "maaarrrss"-ldhtöä
odotellessa alkoi vähitellen meille selvitä, eftä ei rässä nyr
sentään rintamalle.

Meillä oli kullakin 3 hevosta huollenavana ja vaikka
aseisrus ja pakkaukset tekivätkin sotaisen vaikurelman,
porukkamme vaikutti pikemminkin evakkomarkueelra
kuin rintamajoukoilta. Ja evakkojapa olriinkin. Veimme
kallisarvoiset hevoser rurvaan sodan jaloista ja siinä sivus-
sa päsimme itsekin. Määränpääkin selvisi aikoinaan, se

oli Mänryharjun kaunis kirkonkylä. Minulle paikka oli
ruttu. Olin siellä jo Talvisodan aikana sotaa paossa. Nyt
siis Mänryharju otti minut taas suoiiinsa ja vähän samois-
sa merkeissä. Tdällä myös tapahtui tuo otsikossa mainirtu
kuolema, muma edetäänpä ilman syöksyjä.

Kolmen päivän tai paremminkin yön ratsastuksen jäl-
keen saavuimme väsyneinä, viluisina ja nälkäisinä kir-
konkylän nuorisoseurantalon pihamaalle. Huollerruam-
me hevoset, jotka aina saivat annoksensa ennen meitä,
siitä piti rehumestari huolen, pääsimme viimein ruokai-
luun. Ruokana oli kauravelliä ja ensimmäinen lämmin-
ruoka si«en Lappeenrannan. Sen jälkeen kellistyimme
seurantalon lattialle, mantteli yli korvien ja muutapa tuu-
ulauluja siinä ei kaivattukaan. Isänmaan evakkopojat
olivat heti untenmailla.

Seuraavana päivänä hevoset vietiin n. 6 km kirkolta
olevalle laidunta-alueelle. Sinne jätettiin vain muu[ama
mies laidunvartioon ja me muut palasimme kasarmillem-
me nuorisoseurantalolle.

Laitettiin kolmikerroslaverit ja muutakin mukavuutta,
ja sitten olimmekin valmiit jalkauteruina jatkamaan
"harjoituksia", jotka itäinen naapuri oli hetkeksi keskeyr-
rdnyt.

Rymysimme pitkin metsiä ja pelottelimme rauhaa ra-
kastaneet lehmät lairumilra paukkupatruunoillamme.
Kovin mielellämme olisimme jättäneet ne maisemat niissä
olosuhteissa ja tu.lleet sinne joskus turisteina ilman kivää-
reitä.

Iltalomat, joita myös saimme olivat useimmille vain ky-
ldraitin edestakaista kulkemista. Tytötkin pysyivät piilos-
sa eikä ollut edes elokuvia. Oli tietenkin sotilaita, jotka
olisivat vaihtaneet ilomielin osamme, mutta puhunkin nyt
17-18 vuotiaimen näkökulmasta, joista monet oli tem-
mattu ensikerran kodin piiristä ja joille sota ei ollut vie-
lä oikeastaan häivääkään heimänyt sen lukuisista haitois-
ta, ja mamma ja pappa olivat ne, jo*a kurinpidostakin
olivat td.hän asti huolta pitäneet.

Minulla sentään oli muutama kyläpaikka Talvisodan
evakko-reissulta. Tällöin ystävystyin erikoisesti rarsumies
Penttiten kanssa, joka oli eskadroonan päällikön, ratsu-
mestari Parikan hevosen hoitaja. Pentrinen oli kova kes-
sumies ja vein hänet usein rumuihin taloihin, missä isän-
nät auliisti tarjosivat nurkantakuisia, semminkin kun en
itse silloin polttanut.

N?iillä retkillämme tähyilimme myös talojen omenapui-
m ja odotimme hedelmien kypsymistä, muutarnan ome-
nan evakuointi kun olisi ollut terverullut piristys niuk-
kaan ruoka-annokseemme.

Oltiin vihdoin elokuun lopussa. Olin parhaillaan varti-
ossa "kasarmimme" portilla lämpimänä iltana, kun Pent-
tinen ilmesryi viereeni ja näyttäen n. 300 metrin päässä
olevaa taloa pienen kumpareen harjalla hän uumi, että
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Vartiossa

i,tH;':T.x'"1:

jos hän hakisi hiukan vitanriineja, koska ne ovat vrrmasti
,1«r kypsiä.

Sanoin, ettii hän odottaisi vähiin, niir.r tulisin mr.rkaan,
kun vartiovur-rro tunnin kulurrul päättf isi.

Penttinen ei kuitenkaan jäänyt odottamaan, vazrn hei-
lautti kättään ia häipyi hämärään.

Kulr,ri aikaa vain noin neljiinnestunti, kun sitten kuului
ylhäältä mäeltä konepistoolin terävä sarja. Se tuli juuri sen

talon suunnaltir, ionne Penttisen evakointirnatka suuntau-
ttri.

Niiin sitten heikkoja valonhäivähdyksiii talon pulrtar-
l.rmta ja pian kertyi kavereitir portille, sillä laukaukset
kuuluivat selvästi hiljaisessa illassa. Myiis eskadroonan
vääpeli tuli kysymään, missä oli paukktrnuti

Viittasin talon suuntaan, mutta en kuitenkaan puhunut
pirhoista epäilyistiini. Stnrnniteltiin jo partion lähettiirnis-
tä paikalle, ja samassa rr.rli paikalle myös sotilaspastorim-
n.re pyöräänsii talr.rttaen pitiiäkseen yksikön iltahartatr-
den.

Partio ei kuirenkaan ehrinyt vielä lähteä, kun näirnrne
verkkaan astelevan hevosen tulevan kärryineen sa,rtt;rjina

iokin siviili ja sotiltrsptrkuinen henkilö. Kiirryillä oli har-
rnaa, suurehko m)'tt)', joka valitti hiljaa. Se oli rlrsr-unies
Penttinen. Hän oli saanut s«rt.virkailija luutnantin lnrplr-
man konepistoolin suihkun vatsaansa. Toinen sa,rrr:rjisr;r

oli iuuri arnpuja.
Vääpeli hätisteli liiat r.r-riehet kämpille, niin että prikal-

la ei lopulta ollut muita kLrin hän, pastori ia saatrriilt. se-

kä tietysti rninä vartiomiel.renä. Tällöin selitti h.rutnantti
lr.rulleensa Penttistä desantiksi j:r ampuneensa kuin r';rroi-
nrkseksi, mutta luodit olivarkin hdmärdssä menneet suo-
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raan kohti. Hiljalleen nytkähtivät kärrit liikkeelle ja Pent-
tinen lähti viimeiselle matkalleen Mikkelin sotilas-sairaa-
lan kautta. Siellä hän eli vielä muLrtarnan piiiviin ampu-
miser.r jälkeer.r.

En tiedä tuliko .jutusta aikanaan mitäär.r tuomioita. Es-
kadroonrrmmekin oli siis sairnut ensimmäisen ,la tietääk-
seni my<is viirneisen sankarivainajansa, sillä meidät ko-
titrtettiin n. nlnsaan kur-rkauden kulurtua.

Monta miestä menehtyi vielä Lapissa, ennen kuin kr-
pullinen rauha oli maassa. Mutta sittenkin lienee yllä
kerrottlr muisteLna paikallaan. Tapaus järkytti sill«>in
rnieliämme ja hyvä on nykyisten nuorernpienkin tietää,
kuinka paljon isiinmaa on joskus eri tavoin saattanut vaa-
tia uhreja pr-rolestaan.

>:"*-



#

WODEN 1941 lopulla oli komppaniamme 11./JR 35
asemissa Maaselän kannaksella Y iäråjirven eteläpuolella.
Komppanian päällikkönä toimi siihen aikaan, noin kuu-
kauden verran sen mukana ollut, nuori vänrikki Haapa-
mäki. Muita upseereita ei ollurkaan, vaan joukkueenjoh-
tajina toimivat I joukkueessa ylikersamti Ojala ja ll
joukkueessa allekirjoiaanut kersantti. Pataljoonan komen-
tajaa emme siihen aikaan tunteneet, vaan puljua hoiti
giäasiassa adjutanmi, vanha tuttu ystäväni, silloinen luut-
nantti Gunnar Laatio. Joukkueeni asemat käsittivät joku-
sen lumeen kaivetun vartiopaikan noin viidensadan met-
rin matkalla pitkin suon lairaaYååräjärvestä erelään. Yk-
kösjoukkue oli meistä oikealla, ja sen poterot kaartuivat
rintamasuunnassa itään. Meidän lohkomme pd:ätryi va-
sernmalla siis Vääräjärveen ja sen jälkeen ei ollut miään,
oli vain jonkun porukan rukikohta Krivin asemalla. Mutta
eipä meillä tuntunut olevan vas[assakaan ketään. Olimme
siellä partioineet parin viikon ajan kymmeniä kilometrejä
eteen, näkemdttd 

- 
haistamatta vihollista. Kunnes:

Vuoden viimeisenä päivänä jourui hiihroparriomme yhr-
äkkiä itäradalla väijyryksen kohteeksi. Erästä loivaa mä-
keä laskerellessa pojat saivat ylläcäen vasraansa voimak-
kaan.kivääri- ja pk-tulen. Soramies Korbonen haavoittui
ja vaivoin saivat muut mukana ollee\ Ukkonen, Oksa ja

Kopra häner suoiaan ja kuljeteruksi teltoille.
Nyt alkoi kuulua kummia. Vuoden vaihtuessa ampuivat

onat tykistömme kunnianlaukauksia ja kohta niiden pe-
rän alkoivat vihollisen rykistöt vastailla. Aluksi toimin-
ta alkoi etelän suunnalta, mutta sarnaan aikaan jouruivat
taisteluetuvartiomme Barrissa ja parissa muussa paikassa
vihollisen saarrostukseen, josta he vaivoin pääsivät luikki-
maan pois. Kohta vuoden 1942 ensimmäisenä aarnuna
aloitti vihollinen, kovan keskiryken jälkeen, kiivaan
hyökkäyksen heikosti miehitenyä Krivin isemaa vastaan,
sai sen haltuunsa ja alkoi painella suurella voimalla Suk-
järven (Haukijärvi) takaa länttä kohden. Krivillä olevat
meikäläiset hajaantuivat maailman tuuliin ja minun oli
joukkueeni puolustus ulotettava nyt myös radan poikki,
Kriviä kohti. Tiimä lisäsi lohkomme piuutta lähes puolel-
la, jos:a nyt tuli lähes kilometrin mittainen. Tiimä oli
mahdorroman paljon liikaa kolmellekymmenelle peläsry-
neelle miehelle.

Seuraavana aarruna alkoi sitten hyökkäys codenteolla
meidän tukikohtaamme vastaan. Ensin ruli kova rykistö-
keskitys js sen jälkeen alkoi miestä lappaa suon yli oike-
alla siivellä olevia pesäkkeitämme kohden. Jätin vain pa-
ri miestä vartioon radan suuntaan ja kokosin muur mie-
het asemiin hyökkäyskohteeseen. Olaan Väinö haavoit-

Krivin seudun
taistelut
v. 1942 alussa

rui luodista käteen heti ensimmäisessä rähiniissä ja Kul-
nt.alan Onnin kanssa painuimmekin hänen pesäkkeeseen-
sä, jolla vaiheilla painostus tuntui kovimmalta. Edess2im-
me oli noin sadan metrin levyinen suo, jonka keskivai-
heilla viholliset paksussa lumessa kahlasivat vastazun-

me ja takamaastossa karjuivat politrukit kehorushuu-
oja miehilleen. Kranaatit vonkuivat, luodit vihelsivät,
huutoja, meteliä, räjähdyksiä, pauketta. Ammuimme kä-
siaseillamme senkun kerkisimme. Vihollisia kaatui, kai-
vautui lumeen, kk.suihkut pyyhkivät ylitsemme. Kesken
kovimman rähinän sai naapurimontussarnme oleva sota-

mies Holopainen luodin rintaansa ja kaatui paikalleen...
Iltapäivällä vihollisen painostus laimeni. Suolle jäi vain

jokunen äijä lapioineen kaivelemaan hyökkäysuraa meirä
kohden. Näitä ammuskellen jouduimmekin vihollisen lä-
heisyydessä joka mies olemaan asemissa koko seuraavan
yön.

Seuraavana iuununa alkoi'sama rytinä uudelleen ja me
jouduimme taistelemaan ja*uvasri vuorokausikaupalla,
syömättä, juomatta, nukkumatta. Rykmenttimme oikealla
puolella olevat joukot joutuivat epäjärjestyksessä vetäyry-
mään asemistaan, samaten kävi oikealla puolellamme
olevan toisen pataljoonamme.

Olimme miltei yksin. Ainoastaan meidän pataljoonam-
me lohko, kahden komppanian kaistalla säilyi paikoil-
laan, samaan aikaan kun oikealta ja vasemmalta lappoi
vihollisia ohitsemme kohden Karhumäkeä senkun vinkke-
litossuilla ja paksussa lumessa pääsi. Krivin vallannut vi-
hollisprikaati eteni kymmeniä kilometrejä taaksemme
länteen.

Tilanne näytti murheelliselta meidän kannaltamme.

Mukana Kriuin taisteluissa

OLAVI JARVELA!NEN
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Joukkueeseemme alistettiin kuitenkin joukkue pst:stä,,jo-
ka kävi tykkeineen asemiin radan suuntaan, sarnaten
saimme vahvistusta rykmentin jääkäreistä ja kolonnasta.
Pahimman hyökkäysuhan saimme näiden avuila torjutuk-
si, mutta... mitä tekee vihollinen/ Joko pian olemme mo-
tissai Onkohan tämä taistelu viimeinen meille ja eikö tä-
täkin ole turha enää jarkaa? Parasta, kun alamme muiden
perään kalppia myös kohden Karhumäkeä... Näissä aja-
nrlcsissa kävi taistelu, niin sisäinen kuin ulkonainenkin.

Reput olivat valmiina 
- 

miehet samoin 
- 

lähtriön...
Tarvittiin vain yksi epäonnen hetki, yksi paikalle osunur
kranaatti tai yksi valikoimaton sana johdon taholta, niin
silloin nämä pojat olisivat vetäneet radan viertä pitkin.
Samalla kun se olisi ollut myös patal.loonarnme tuho. Pa-
keneminen neljänkymmenen asreen pakkasessa, rämpien
metriä vahvassa lumessa, iiman suksia, ilman telttoja, il-
man muonaa ja kaikkialla ympäriiiä vaaniva viholiinen.
Siinä olisi kaiken loppu, sellainenko on meidän, jo näin
pitkälle kunniakkaasti raistelleiden matkan pää...

Jatkuvasti olin puhelinyhteydessä pataljoonan adjutant-
tiin. Sieltä saimme apua, niin henkistä kuin aseellistakin.
Samaten oli minulla sr.rorat yhteydet rykisröön ja Helinton
heimimeen. Näiden kanssa meillä oli valmiiksi sovirut,
nu.meroidut maaiit. Tulenjohtajia ei tukikohdassamme o1-

1ut.

Karhumäessä olevan Ässä-rykmentin piti vaihtaa mei-
dät pois iinjasta, mutta se teki omaa historiaansa ja omai-
la tavallaan, paikassaan, samaan aikaan kun meillä, kai-
kista pettymyksistä .ia aivan kuin heitteellejärösräkin huo-
limatta vaan tapeltiin...

Viidentenä päivänä illansuussa vihoilinen alkoi painos-
taa vasemmalta, Vääräjärven eteläpäästä. Voimakkaan
keskiryksen jälkeen ja kovan huudon my'öräilemänä se

pädsi etenemään rantapuskikossa miltei asemille asti. Olin
juuri sairastunut kovaan flunssaan, ja kr-rumeen kurkotel-
iessa neljääkymmentä piti painr.ra asemiin järjestämään
torjuntaa, kun tilaileni luvattu upseerikaan ei ollut vielä
saapunut. Ensiksi otin kuitenkin yhteyden rykistöön, jossa
tutttr tulenjoh :aja J iirt inen vastaili.

- 
Hei, tailla Jiirteliiil?ell. t:lyt on hätä, maali kolme,

ranta, ammu niin lähelle n-reidän asemia kuin voir ja sen-
kun riittää.

-\

- 
Emme saa ampua lähemmäs sataa metriä.

- 
Ammlr viidenkymmenen metrin päähän 

-.ia 
heti,

nyt on tosi kysymyksessä.

- 
Yritetään, varoita ensin poikia.

- 
Kyllä sanotaan, antaa tulla ja pian.

Jutteluni aikana oli jokin pioneeripulju mllut teltoille,
tarkoitus oli miinoittaa etumaastoa.

- 
Ny, ei voida miinoittaa, mutta joka mies asemiin, se

on rykmentin komentajan määräys, sanoin samalla kun
painoin puhelimen kiinni. 

- 
Opasta sinä Kulmala nämät

miehet asemiin omien seuraksi. Jokaiseen yhden miehen
monttuun toinen kaveriksi, rannasra alken. Ja kiirertä.

"Pinohiiret" häipvivär Kulmalan mr-rkaan, samaan ai-
kaan, kun toinen lähetti kiersi monrulta montulle, varoit-
tarnassa lähesryvästä keskiryksestä. Minä painuin suoraan
lähimpänä rantaa olevaile isolle pesäkkeelle. Siellä oleva
kk. ei toiminut ja kiväärinjohtaja Vainio korlaili sitä taka-
rnaastossa. Ehdin xmplra automaattikiväärilläni tityrti
sarjaa polottavaan puskikkoon, kun suoraan oikealra, yh-
dekänr.ren komppanian takaa kuului suloisia hyväentei-
siä, kuuden tuuman 1ähtölaukauksia, haupitsipatterilta.
Painr-rimme monttujemme pohjalle niin littanaksi kr.rin
voi-rnme, samalla kun kohina alkoi kuulua, se kasvoi, v«ri-

misrui. r'onkui, sihisi 
- 

ujellus, ja sirren iski kolne voi-
makasta kranua maahan, ehkä vähän lähemrnäksi meitä
kuir.r puhe 6li 

-61i112 
aivan sille paikalle, missä niitä tar-

vimiin ja samalla nousi etelästä uusi Lrlvonra 
- 

uuder
r.r.jellukset ja, 

- 
rajdhdykset ja sirpaleet täyttivät ilman. Se

oli sitä toivottua musiikkia, jota kädet ristissä kur-rnteli,
ajatellen ja toivoen, että koskaan ei itse jouruisi lähem-
mäksi sellaista ryöppyä, mitä r.ryt oli.

Järvisen tuli teki tehtävänsä ja vihollinen vetäyryi ta-
ernmas. Kun uhka kuiterlkin edelleen jatkui ja häirintää
riitti läpi viin, saimrne vielä joukkueen II pataljoonan
miehiä tueksemrne. Järjestin närä vielä yöllä esemiinse
ja sitten vasta kävin teltoille sairastelemaan. Tappelun ai-
kana oli utsi mies, vänrikki LrtlLt saapuntrt pomkkaam-
me ja tilanteer-r vähän rauhoituttua annoin Kulmalan tu-
tustuttaa hänet asemiimme.

Aamulla tuli eräs vieraan porukan mies telttaamme ja
tiedusteli Lallalta minua...

- 
Hei Järveläinen, täällä kysyy eräs rnies tukikohdan

Sotasaalista kootaan
Krivillä (8.2.42\
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Päällikköä.

- 
No missä Lalla on?

-Tädllä 
ollaan, mutra rdllä pioneerillä on jotain asiaa

enkä minä niisrä vielä tiedä mitään.

- 
No mikäs nyt sitren on hdtad/

- 
Niin kqn meidän luurnanrti käski kysyä, eträ eikö

me jo saada lähteä, kun rilannekin on rauhoicrunut.

- 
Missä se semmoinen luutnantti on ja mistä lähteä?

- 
Tuolla se on asemissa ja siellä on meidän koko po-

rukka, kun 
- - 

herra 
- - 

kun komentaja illalla mää-
rdsi.

- Iau niin, minähän komensin hädissäni jonkun pul-
jun asemiin. Vai on siellä ollut herra luurnanmi parkakin
eikä tiedä kaikeksi onneksi, kuinka suuren viskaalin mää-
räyksestä.

- 
Aivan oikein, aivan oikein. Sanokaa luutnantillen-

ne, että saatte mennä yksikköönne päiväksi, mutta illalla
pitää tulla takaisin ja sitten .jatketaan miinoirusta.

Aijä teki tyyryväisenä asennon reltan ovella ja paineli
hyvillä mielin viemään sanaa ereen.

- 
pn;n5g2 pojat, etrei ilialla puhuta, kuka täällä heitä

oikein komentelee tai muuren lairtavat jonkun miinan
telttaammekin.

Illalla tuli kuitenkin toinen pioneeriryhmä hommiin,
edellinen oli kai saanut kerrasra roistaiseksi tarpeekseen.

Tammikuun 8:na sattui täysosuma komppaniamme ko-
mentotelttaan, jossa haavoirruivat mukana vasra jonkin
päivän olleet vänrikir Brln seka Vendelin ja ldhetft Kul-
tnala, Ylinen sekä lääkintänies Saarinen. Seuraavana päi-
vänä tuli komppaniamme päälliköksi luurnanrti Ahvo
Yli-Lonttinen, Näihin aikoihin saapui myös JR 5 Sukjär-
ven taakse asemiin ja kuulimme, että vihollisprikaati oii
hävitetry alkurekijöihinsä kaukana takanamme, lähellä
Tsopinan kylää. Meille valmisrui sauna komppaniaan,
aloimme kaivella korsuja ja 17. rammikuuta saimme rur-
kulaisia alokkaita täydennysmiehiksi.

Helmikuun 6:nä hiihteli kolmas prikaati ohitsemme ja
valtasi Krivin takaisin.

Saman kuun 18:na pääsimme me, yli puoli vuotta yhtä-
perää taistelleer vihdoinkin lepovuoroon.

Erds vaihe komppaniamne historiassa oli päättynyr.

.!r>
.l "l!

*G
Taistelu Krivillä
päättynyt (6.2.42)

SAASTAKAA 1,5-5 I/1OO KM
tinkimättä vauhdistanne ia

mukavuudestanne!

LUKEKAA TÄYSIN ILMAISEKSI
amerikkalaisen asiantuntiian VINCENT LOMBARDIN

maailmankuulu taloudellisen autoilun kurssi
,,MITEN VOIN KAKSINKERTAISTAA AUTON!

SUORITUSKYVYN''
(Huom! Jo yli 10 000 tilaajaa)

lä. Jos osaatte

- voitte sä,istää huo-
maltavasti polttoainet-
la kaikilla autoilla
Mossesta Cadillaciin

- saavulatte ällistyttä-
vän kaihtyvyyden

- voitte ajaa samalla
moottorilla ilman kor-
iauksia yli 150 000
kilometriä

- 
voilte mitättömillä

kusiannuksilla saada
vanhan moottorinne öl-
lynkulutuksen loppu-
maan ja palaultaa sen
tehon uuden veroiseksi

- voitta pidentää ren-
kailtenne ikää 20 000
kilomelrillä

- voitte huoletta kak-
sinkertaistaa öl,ynvaih-
toväl it

- 
pääsette kai krsta

käyn n istysvai keu ksi sta
sekä pakkasella että
lämpimäl lä

- voitte kätevästi nuo-
rentaa vanhan akkunne
ja saada sen kestä-
miän kahden akun iän

- voitte 15 minuutis-
sa poistaa karstan
m@ttoristanne käsiän-
ne likaamatta.

ei ole mikään ko-

ja varma opas,

Ette larvitse leknillisiä
lretola ettekä erikois-
työkalula voidaksenne
soveltaa Lombardin

varhtaa palaneen su-
lakkeen kotonanne.
osaatte itse säätää
moottoilnne srten. etlä
se aina antaa hurppu-
tehon. Tässä erikoi-
sessa kurssikiriassa,

koelma pikku kikkoia,

ioilla salunnaisesli Yoi

saada aulosta irli vä-
hän enemmän, Yaan yh-

tenäinen, selväpiirlei-

ionka aYulla saavulal-
le sekä maantiellä
että kaupungissa yli-
voimaisen asiantunle-
van aiolekniikan, selvi-
leläån Teille mm. mi-
len

KUKA ON
VINCENT LOMBAROI

35vuoden ajan Gene-
ral Motorsin parhai-
ta teknikkoja-Ame-
rikan AutokorJaamo-
ien yhdistyksen enti-
nen puheenjohtaia.
mies, joka on itse
parantanut yli 50 000
auton suoratuskykyä.
Tåssä kirjassa l'/'lr.

Lombardi osorttaa,
kurnka voitte saada
JOKAI SESTA pollto-
ainelitrasta kilomet-
rin tai kaksi enem-
mån, ilman työkalu-
ta, mootloria katso-
matta. vieläpä kone-
peltiä nostamalta.

- voilte lisätä uuden-
kin autonne tehoa
2s-30 0/"

Viikon tutustumisaika täysin maksutta ia
sitoumuksetta

Lombardrn neuvola on opetettu maailman suurimpien oppilartosten la
monien radro- la TV-yhtiöiden järjestämillä taloudellisen autorlun
kursseilla. Olemme varmoia siitä, että kun saatte käsiinne tämän kir-
,an, joka srsåltää vielä mm.
a täydellisen taulukon erilarsrsta vioista la niiden oireisla. niin

ellä voitte aioissa havaita ja löylää sekä korjala viat. jotka myöhem-
mrn aiheullarsivat valtavia kulu,a.

aoppaan häiriöiden löytämiseksi sytyiys- ja polltoaine,är,estelmästä,
,os auto uhkaa jäädä tielle kesken matkan, ja neuvol, joiden avulla
sen saa ainakin väliaikaisesti liikkeelle,

a luettelon kausihuoltotoimenpiteistä,
a testrt, jotka on tehtävä käytettyä autoa ostellaessa,
aoh,eet aulon kunnoslamiseksi myynliä varten
etle enää halua luopua siitä. Siksi annammekin Tealle epäröimåltä lrlar-
suuden tutkia tätä ainutlaatuista teosla vrikon alan kaikessa rauhas-
sa ennenkuin päätätte, ostatteko sen vai etle.
Teidän laryilsee yain lähettää meille låyletlynä allaoleva kuponki,
iolloin låhetämme Teillo kiiian viipymånä ia tåysin maksutta! Voit-
le myös lähettää lapun tai korlin, jossa on nimenne ia osottteenne
sekä merkintä "Lombardi K 6. Jollette viikon aikana tule vakuuttu-
neeksi kirjan hyödyllisyydestä Ja tarpeellisuudesta, Teidän on vain
palautettava se. eltekä ole meille mitään velkaa. Päinvastaisessa ta-
pauksessa kirja on Teidän vaalimattomasta l3 mk 75 p maksusta. ionka
samassa ajassa voitte maksaa kirjan mukana seuraavalla trlrllepanokorlil-
la. Kåytläkäå hyväkrenne tätä tilaisuulta, sillä vaikka ette ostaisi-
kaan lälä mainiola leosla, ehditte viikossa oppia uskomattoman pal-
ion uusia hyödyllisiä asioila!

Leikatkaa ia postittakaa heti!

i,"."YT:,T,IJ: l.:.:*"I::: l3:::i"i:i:::li l:,. , i

lJotten ote toka suhteessa tyytyvåinen. palautan kirjan viikon kuluessa I:sen vaslaanottamrsesta enkä ole Terlle mrtaän velkaa Pärnvastarsessa ]
Itapauksessa lähelan Terlle samassa atassa 13 mk 75 p. I
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OLI hyvin kylmä, aurinkoinen päivä taivella 19ri0. Sota
oli riehurrut jo pari kuukautta rajoillamme ja melkein .ioka
päivä oli kotiseutua pommitettu. 

- 
Mikäpä olisi estänyt

vihollisra pommirusmatkojaan tekemästä, heillähän riirti
lentäjiä, aseita ja ammuksia sekä "pommi6u5k6nsiu" 

-ja kun Iimojen Valtiaskin piti huolen siitä, että päivät ja

1,öt olivat kirkkaita, ihanteellisia lentohyökkäysilmoja, ei-
kä kotiseudr-rn ilmapuolr-rstus peloittanut vihollisra. 

-Tarvittiinhan rintamalle jokseenkin kaikki puolusrusvoi-
mamme .ja aseemme 

- 
paljon, palj<>r'r enernmär.rkin r.riitä

olisi tarvittu.
Kar.rkana rliltt ja sotanäyttämöltä olevassa pier.ressä

maaseutukaupur.rgissa olirnn-re tähän päivään asri sääsry-
neet pornmituksilta. IP-keskuksernme oli monesri anra-
nrrt ilmavaara-hälyty'ksen, kur.r vihollislirivueet tr.rlivat
niir.r lähelle, eträ kohreena r.räytti olevan "jtruri rn6", 

-mutta ihmeellisen Kohtalon ohjaamana laivueet pudotti-
vat pomminsa joka kerran ja kohdistivat kk-tulituksensa
johonkin toiseen paikkakr"rntaan idässä, ereldssä tiri poh-
joisernpana. Onneksi rneille 

- 
surmaksi noille roisille.

Iv-lottamrne ja hänen tyiiryhmänsä saapuivat työvuorol-
leen hr-xrhottaer-r, plkkasen ( - 2-1 

oC) puremin poskin
rnuutama!1 rninr-rr.rtria vaille kello f.i. Naiki, eträ iime oli
sihköistä. Vair.r siln.räys saaptrr.reisiir.r "viesteihin" roclisri
vilrolliskor.reita lentelevär.r viihän joka puolella. l.icnin jr
suurir-r r.r-r r-rod<lstelrnin.

Pi'siihdyin ovelle. Näirr ja kuulin kaiken olevan viihän
sekaisin..Lotat l.rätäär.rtyneitii 

- 
kauhisruneitakoi' Srrmoin

päällikkörnrne, res.väur X (: "kenrarli K '-rrnkea, kuten
häntä ninritirnrne). Päällikkörnrne selosti jotekir.r vihollis-
koneitten liikehtirnisistä tänäär.r 

- 
"Murra tuo laivue

Nurnreksesta Ralrtavaaralle j^ 
- 

j^ 
-mitäi 

N u o ru-
levat rneitii pommirrarnaanl: kuului ai-
van kuin hiitähuutona. Apulaispäällikkrimr.r-re, kersantti
K (Saku), vapalrs- ja heim«rsodet ansiokkaasri sotir.rut ve-
teraani ( joka ei oikeir-r viihtyny,t rässä koriseudLrlla toimi-
vmsa "akkojen porukassa", vaan anoi kr»nennuste rinta-
rnajoukkoil.rin) oli tekevir.rään lotakin, en tajunnut n.rit2ii'

- 
seurrui krri tilanteen kehitq,mistii.

Puhelin s«ri. ILravutiomnte ilmoirri 7 viholliskoneen
tulevan n.reitii kohti. Vaistomrrisesri sihnäsin kellooni.
Tl,rivuo«rni alkaa 1-2 minuutin kulurrua. Jos nuo tule-
virt ja pornmittavat r.r-reitä 

- 
kestävätkii herrnonii 

-väis§'nkö7 
- 

Ei sarr viiistyä vaikka kLrir.rka pelotraisi. Pian
onr.1 ton)inrre viestittäisil! Säpsähclin. Mirii: Ei näy yh-
riiiir.r lottaal 

- 
Päällikkömme, "kenraali K" pitää kiinni

oven pielistä 
-Herra Jurnala - 

n-ritii 111lssu 
- 

en kestä
Olen .lärky,tn'n),t, - 

pitäisi voittaa pelko... Mirent 
-Saku on vakava. Kats«ro kumrnasti 

- 
vilpitöntii ilmeerön-

tä naumako v21i 
- 

'Kur-rlel Nyt on parasra errä mener".
Mennä/ Mitä ja r.nihir.r/

Huomaan, että olemrne kahden. Saku ja rninä.
Missä kaikki roiset, en kysy,, tiedän sen 

-"Talon alla on kellari, 
- 

eihiin se mikäär.r pornrninkes-
tävä suoja ole, mutta onhan se ainakin 

- 
näkösr-roja 

- 
ja

joka paikkaar-r voi osua, ffntttt ilteile jt l:cti.'
Ajarukseni selvenivät. Kysl,in: Lähdetkö siniiT
"En, mutta sinä rnenet n)'t... nyt on tosi edes-

sä. .. "

Olin peloissar.ri. Olin melkein varma, että lähtisin, mur-
ta jokir.r sanoi minulle, emä pelkäsin ja se jokin .jatkoi, et-
tä "kumpi Teistä ensin lähree" 

- 
tai jotain siihen suun-
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Kertom uksessa main itut
henkilöt työssään
IPAK:issa v. 1940

llmavalvonta oli
päåasiassa lottien
tehtävän ä

raao ja sanoinkin "- jor sinäkin lähdet, niin" 
- 

Pelot-
ti. Puhelin soi... Prr-Prrr!

Sanoin tunnuksemme. Oma l-vartiomme ilrnoitti hä-
täntyneenä 

- 
ei raiteiltaan suistuneena eikä sekavasti:

- 
Nyr sglss 

- 
suoraan 6[n66 

- 
ainakin / k6ns61n 

-heri ovat päällä 
- 

aika korkealla 
- 

pommittavatko? 
-Nyt pommittavat 

- 
os u u 

- 
nahkakaupan gnle6n 

-aseman 6xa[56 
- 

asemalle 
- 

meijerin lähelle 
- 

Merkit-
sin paperille viestin sisältöä enkä huomannut edes ihme-
tellä, kuinka suuresti saamani viesti poikkesi kaikesta
oppimastamrne. Ei mitään numeroita eikä kaavaa, kaikki
selväkielistä... (Ttrnsimme jokainen kaupunkimme joka
kadun, joka ralon...)

Painauduin nurkkaan niin pitkälle kuin puhelinjohtoa
riitti ja odotin vain 

- 
seuratessani ja kirjoittaessani pape-

rille saamaani viestiä pommitr.rskohlsi5sn 
- 

millä hetkel-
Iä talomme sira osuman ja millä hetkellä minun täyryy
yrittää ioikata ulos ja jatkra ryötäni lähimmästä ehjänä
löytämästäni puhel imesta.

P u rn I I Pummll 
- 

suurenmoinen näky, radanvarrei-
la pöllähtävät osrunat 

- 
P um m m I ! 

-hirvittävä 
pa-

maus ja valtava multapatsas pxillähri omasta pihasta ylös

- 
seinät ja katto lainehtivat 

- 
nyt romahtaa 

- 
suojar-rdu

nurkkaan 
- 

aLä jää sortuvien seinien alle, takoo aivoiss,r-
ni 

- 
suuren ikkunan paksu lasi väreili, kuterr alkava voi-

makas vihuri ryynen järven pinnalln 
- 

rnsss2 seinät ja
lasi kestivär...

"Koneet poisnrvat 
- 

LoppLrl" 
- 

Tilanne on päärry-
nyt. Hengähdän helpotuksesta. Tilanteen alkaessa hävisi
pelkokin ihan huon.raamatta. En tiennyt, missä vail.reessa
siitä pääsin 

- 
ehkä silloin, kun pommit alkoivat putoilla.

Kaiken aikaa oli Saku pitänyr puhelinyhteymä "ylem-

piin portaisiin" viestittäen heille kaiken meille tapahtu-
neen. Tämä kaikki vei aikaa vain hetken, ajartomrrn
ajan.

Vaara oli ohi. Hälytyssireeni antoi vaara-ohi -merkkin-
sä.

- 
Kaikki olimme taas paikalla. Päällikkö, apulaispääl-

likkö, lotat ja lähettipoika. Nyt selvisi lähetinkin poissa-
olo. Hän ampui, pihamaalla maaten, pienellä käsiaseella
noita "rauhankyyhkysiä" 

- 
eikä pelännyt 

- 
eikä osunut-

ke,rn.
Hälinää. 

- 
Millaista olii Pelottikoi 

- 
Nolottaa se

kellariin menol Hämmästyksekseni kuulin päällikkömme
sanol'an, että me paikalla olleet saamme vapaata koko jäl-
jellä olevan työvuoromme 

- 
saamme mitalit 

- 
saarrune

korotuksen 
- 

kyllä järjestyy.
Kun lähdimrne ulos, hänen sanansa kaikui korvissani

(puhelu ylempään portaaseen): Tilanteen aikanakin kaik-
ki täällä rxrl rait 

- 
ei 

- 
ei pelkoa.

- 
Saku paiskasi oven kiinni ja kävelimme suoraan ase-

nralle. Sinne tiesimme pommien osuneen ja sinne tiesim-
me sairas- ja evakko.junan tulleen hetkistä ennen pom-
mituta. Täysosurna väestönsuojaan. Vs- ja lääkintöhen-
kilöt siellä parhaillaan selvittivät.

Seuraavan y'ön kuluessa muutettiin IPAK toisen talon
"parernmin strojattuun" kellarikerrokseen.

Viikko on kulunut edellä kerrotusta. Olemme IPAK-is-
sa ja "poppoo" palkitaan. Päällikkömme ylennettiin
luutnantiksi, apulaispädllikkö llikersantiksi ja me lotat
saimme mitaiimrne.

Ja sota jatkui.
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SAARENPAA, Humaljoki ja Tiuri olivat Talvisodan vai-
heissa jo taaksejäänyttä elämää. Samoin vetäyrymisvai-
heen aikana käydyt taistelut Kiurlahdessa, Piisaaressa ja
A-lvatissakin. Niitä oli seurannut hiihtomarssi Viipurin-
Iahden yli Säkkijärven Vilaniemeen. Oli levätry yksi yö-
kin marssin aikana noilla seuduilla pienissä rantakylissä
oikein katon alla.

Säkkijärvelle rultaessa oli Tuppuran saari linnakkei-
neen jäänyt lumilakeuden keskelle. Nyt hiihdettiin sitä
kohden ja yli tuon kuhisevan linnakkeen, josta oli piak-
koin tulossa etulinja. Kapean, mantereesta erottavan sal-
men toisella puolen, hieman etelämpänä, kolkutteli vi-
hollinen jo Viipurin portteja tdltäkin suunnalta.

Pitkä, luoteeseen ryönryvä Puliinniemi oli "katkaistu"
poikki, itä-länsisuunnassa, suunnilleen linjalla Köri ja
Maisala nimisten kylien kohdalta. Niemen itäpuolella si-
jaitseva Revonsaari oli sekin jo vihollisen hallussa. Sa-

moin kuin linjan Maisala-Köri eteläpr.rolella oleva nie-
n-ren osakin... Tuon edellä mainitun puolustuslinjan va-
liaeminen ei ollut ollut mikään "harkitru teko", vaan se

oli olosuhteiden ja tilanteen määräämä rarkaisu, jonka tar-
koituksena oli pidättää hyökkääjää kunnes 

- 
niin, mitäi,

Sitähän me, jotka olimme saaneet kk.ahkiomme je mr.rur
väskymme vedetyksi yli lumisen ViipLrrinlahden ja läpi

Tuppuran aina tänne Maisalan kylän maisemille, emme
tienneet.

Olimme RT 2:n miehiä ja kuuluimme äsken perustet-
tuun Pataljoona Här'riseen, eli lyhennettynä H-pa-
taljoonaan. Osa siitä oii sijoitettu Ravansaareen tai jon-
nekin Säkkijärven rantrrmille, ja tämä osasto komenta-

,jansa kapteeni S. Häyrisen johdolla Pulliin. Tarkoitukse-
narnme oli rulla vahvistukseksi niemeä aikaisemmin ptr«.r-

lusraneille taikka vaihtaa heidär kokonaan. Sitähän me
emme tieq'sti tienneet. Me vain niin arvelimme...

Epämääräisesti "merkiryt asemrt. jotka mutkittelivat
läpi niitrvjen, peltojen ja metsiköiden. ruottivat meille utr-
sille yöpimeässä asemia etsivilie, ensimmiiiset tappiot:
Joukkueenjohtajat, vänrikit Kohi ja Lenkkeri krrtuivar
muutamien miesrensä mukana. Pimeässä hiihtäen olimme
törmänneet viholl isen etuvarrioasemiin.

Asetuimme sirren esemiin, jotka päivän valjetessa nä-
kyivät kulkevan murkirellen lumisen peltoaukean laito,ia
pitkin. Aukean katkrisi siellii räällä koivumetsää kasvava
saareke jossa saattoi olla oma rai vieras miehirys. Jossakin
oli myös molempien miehin'stä. ja tär.1enn1'stä sinne vie-
mään yrittäneet saivat tulta kahdelt;r raholta. Täyryikin
olla tarkkana siitä ketä ampua ja ketä ei. Sattuipa yön ai-
kana pimedssä huvittava tapauskin, kun q'kkimies H e i-

ARVO SEPPINEN
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n o makasi ryhmänsä mukana asemissa mättään takana.
E_destäpäin, pimeästä kuului kiivasta yskimistä ja epäsel_
vää hiljaisra puhelua. Varmistuakseen asiasra Håi"o, jot ,
puhui venäjää "solkenaan", niin kuin hän itse sanoi, Åu,r_
si kovaäänisesti: "Mirä sieilä yskit? Tule lämmittele-
mään, täällä on teltta." Ja naapuri tuli, mutta suuri oli
:i:h-. hämmäsr1's huomatessaÅ tulleensa vieraalle puo-
lelle. Tie jarkui esikuntaan ja vankileirille.

Aikoinaan varasi kol.rtalo rvkkimies Heinolle miitei sa-
manlaisen vllän'lsen. Slksvllä 19+1 hän karosi parriorer-
kellä Koiviston saariin. jr i.,nn.n t*ot.,,.to";; ili runremar-
tomaksi.

Aamulla 28. l. -+0 oli alikersantri Ku r jen kk.n.hmä
asemissa Maisalan kvlän liepeillä pellon laidessa. läheliä
vanhaa riihrä. Åsemat olivai pääas'iassa lumiasemia. niin
miehrstön kuin irse pl.ssvnkin . KK:lle oli rosin jorain
mätästäkin suojenaan. Mutra maahan kair.errua asemaa ei
ollut. Kurjen n'hmään kuului johrajan lisäki r.ain kaksi
varsinaisra kk.miesrä. Muut olivar n.kkimiehiä taikka lai-
voissa avoveden aikana palvelleira, niin kuin korpraali T.
S,:p.pinenkin, joka oli ammatilraan llipeåmies ja
oli.ollut y,hrel.salus "Goljarin ' päällikkönå ja loka alus
makasi nyt Koiviston salmen pohlurru upo,.,ir.r.,u.

. Aamupäivällä oli vihanpito hiijenn.nyi melkein pelkäk_
si täh.ysrykseksi, jota vairpieneksi lämmirykseksi tarkoi-
tetru kiväärituli häiritsi. Toisinaan sen katkaisi Revonsaa_
resta tai jostain Härkälän suunnalta rullut kevyen rykis-tön lyhyt keskitys. Ammukset olivat pääasiassa ns. sek-
menttejä, jorka räjähtivät jo ilmassa maahan kosketta-
matta, tai sitten piiskatykin umpimähkäisiä sivalluksia.

Vaikka ilma ei ollutkaan eriryisen kyknä, se oli tarpeek_
si viluista saadakseen hangessa makaavat miehet hyrise_
mään. Ryhmänjohtajan luvalla muutarna! heistä måivät
"lämmittelemåän" tyhjdän riiheen. Eihän sekään lärnmin

Tirpprra

,,\

-ä\z)-
J'

\t%

Rannikkotykki
Vilaniemessä
vastapäätä
Tuppuraa

Pullinniemen seutu
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ollut, mutta olihan sielld ainakin tuulen suoja ja vähem-
män kosteaakin kuin lumihangessa.

Asemiin jääneer pitivät tähysryksesrä huolen, samoin
siitä, ettei ylläryksiä voinut tapahrua. Ruoka-aika, jora pi-
detään sodassakin, oli oikeastaan jo ohi. Tänne ei käynyr
päivällä hevosella ajaminen, eikä tänne voinut kävellen-
kään ruokapönttöä kanraa. Täyryi käydä vuororellen
kenttäkeittiöllä, joka sijairsi vajaan kilometrin päässä ta-
kanapäin. Ensin ryömien mättäältä mättäälle ja metsän
suojaan pädstyä vaikka juoksuksi pistäen.

Tosin silläkin matkalla saattoi sarrua yllätys yhtäkkiä al-
kavan tai päätryvän kranaactisateen sarruessa.

Viereinen mies ketjussa oli jo palannut ruokailumatkal-
taan. "Nyt on siis sinun vuorosi", hän sanoi korpraali
Seppiseile. "No, lähdenkin sitten".

Korpraali alkoi ryömiä lumeen kaivettua uraa pitkin
riihen taakse ja siitä mersän suojaavaan syliin. Pääsryään
riihen kohdalle, kuuli hän huudon avonaisesta ovesra:
"Odota muurama minuutti, lähdetään yhdessä". Korp-
raali muutri suunraansa. Metsän sijasta hän, nyt jo riihen
tarjoaman näkösuojan rurvin käveli pystyssä riil.reen. Siel-
lä oli kolme miestä. Askeinen huutaja etsi laukusraan ruo-
kailuvälineitään.

Aamupäivällä käyty liikehtiminen ei ollut jäänyr ves-
takkaiselra puolelta vailie huomiota. Jossakin siellä par-
haillaan lyötiin kranaattia heittimeen riihessä olijoiden
pään menoksi. Sen lähtölaukaulaen kuulivat kaikki ja
tunsivat myös ilmanpaineen röytäyksen kranaatin reväis-
tessä räjähtäessään katon auki. Päreirä sinkoili 1'mpäriin-
sä.

"Se oli Sattuma", kuului jonkun huulilra. Tuskin ku-
kaan noista ilmanpaineen maahan kaatamista miehistä
ehti ajatelia sitä, että tuli olisi ehkä suunnatrua ja juLrri
heitä varten.

Toinen kranaatti iski seinän läpi miesten keskeile. Jos-
takin satoi hirrenkappaleita pölyn seasta heidän päälleen.
Räjähdystä seurasi hiljaisuus, kuin uutta samanlaista odot-
tava. Mutta nyt ne kuuluivat ,jo eräänpää. 

- 
"Aurrakaa,

käteni on poikki", kuului rykkimies Toivosen ääni.
Hän ruki poikki mennyttä kättään rerveellä kädeliään.
Tykkimies Seppinen, korpraalin serkku, valitti selkänsä:
"Jokin iski siihen". Korpraali makasi maassa, hiljaa valit-
taen, pysrymättä nousemaan ylös. Pian lakkasi hiljainen-
kin valitus, loppu oli tullut. Sirpaleer olivar repineer ke-
hoa monesta kohden.

Ahkiossa alkoi rykkimiehen matka sarraan suunraan,
mihin hän oli äsken ollut menossakin. Eroa oli vain siinä,
että siiloin hän kuiki omin ,jaloin, nyt kylmänä toisten ve-
tdmänä. Se pyydery "muurama minuurti" erorri häner
ahkiota vetävistä, vielä elävistä...

Seuraavana yönä järimme asemar ilman suurempaa me-
lua. Hiihdimme läpi hiljaisten, autioiden kylien, joissa ei
tuli pilkottanut, vetäen perässämme ahkiota. Laskeuduim-
me rantatörmåka jdålle ja edelleen Tuppuraan suunnis-
taen. Tällä aikaa sekin oli jo muununut paljon. Ilmapom-
mitr-rkset olivat särkeneer kasarmista jokaisen ikkunan,
repineet sen seiniä ja särkeneet kaivon. Pommikuoppia
oli siellä täällä, mutta kovemmar ajat olivat sillä vielä
edessäpäin, yön parin takana.

Meidän matkamme vei vain läpi tuon kohraloaan odot-
tavan linnakkeen. Kolmannen kerran hiihdimme yli Vii-
purinlahden, päin länrtä, jonne kompassi osoitti. Raskaa-
na tapasi .jalka taas Säkkilärven ranrakamaran, niiden .jal-
ka, jotka takaisin palasivat.

Aamuyön nukuimme lämpimässä ruvassa katon alla
unia näkemättä...

SOTIEN aikana eivät raurarieläiset yleensä joutuneet tais-
telemaan etulinjassa, joten monetkin saattoivar pitää rau-
tatieläisen ammattia verrarrain vaarattomana, mutta so-
tatoimialueella sijaitsevat ristevsasemat olivat varsinkin
Talvisodan aikana melkeinpä jokapäiväisiä pommituskoh-
teita, joten vaihde- ja junamiehistör, sekä asemahenkilö-
kunta olivat alituisessa vaaravr'ö[rvkkeessä.

Talvisodan aikana palvelin vrrihdemiehenä Hiitolan
asemalla. jota joulukuun 1. päir'äsrä .rlkeen vihollisen len-
tokoneet pommittivat melkein joka päir'ä soJan loppur.rr.r

saakka joulun edellä ollutta muuraman päivän raukoa lu-
kuunottam arr a. 

- 
Helm i-maal iskuulla ndm ä pommitus-

retket muodostuivat melkoisen säännöllisiksi kolrne ker-
taa päir'ässä r:pahtuviksi. Lisäksi kävivät koneet öisinkin
tipauttelemassa muuramia pommeja aseman seudulle,
muma niillä ei oilur sånomavampaa merkitysrä koneiden
vähälukuisuuden raki.r. Päivisin käsittivät muodosreimar
useita kymmeniä koneir.r. Suurin muodosrelma, jonka sa-
malla kertaa näin Hiirohn vllä, oli 101 konetta. Niinpä
ryöskentely tällaisess.r tilanreessa ei ollur mirään leikinre-
koa rautatieläisillekään.

Jatkosodan aikana Hiitola sääsn'i pommituksilta niin,
että ainoastaan peräänrymisvaiheen aikana r'. 19i4 se jor.r-

rui kaksi kertaa pommituskohteeki. Palvelin silloin Hii-
tolassa junamiehenä,,ja talvisodan satoihin pommiruksiin
verrattuna elämä sieliä runtui ihmeen "rauhanomaiselra".

Tuntui melkein siltä kuin sotaa ei olisi ollutkaan. Ilmahä-
ll,rrksiä oii silloin tällöin ja joskus öisin lenteli yksinäisiä

Bauta-
tieläisen
s0taa
EMIL PORSTI
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koneita pudotellen desantteja sekä niirä huoltaen, mutra
pommitukia ei ollut vuosikausiin. Tähän "rauhanomai-

seen hiljaiseloon" oli niin rorurru, ertä ainoastaan desant-
tivaara piti jonkin verran sotaista tunnelmaa vireillä.

Kesäkutrn keskivaiheilla 1914 
- 

päivämaårdä en enää
tarkaileen muisra 

- 
palasimme järjestelyjunan kanssa

Raudusta Hiitolaan. Kun oli saavurru Hiirolan asemaile
menin veturin mukana veruritallin läheisyydessä olevalle
polttoainevarasroile avustamaan puiden ja veden ottoa.

Juuri kun rarvikkeet oli saatu oretuksi, alkoi hälyryssiree-
ni ulvoa ilmahdlytystä. Jostakin syystä hälyrys ruli niin
myöhään, että katsahdettuani taivaalle näin 45 koneen
muodostelman olevan jo melkein ratapihan kohdalla, ja
irroittavan juuri pommejaan. Veturi ajoi halkotien perälle
ollakseen mahdollisimman kaukana pommiruskohteesra,
ja minä heittäydyin pitkäkseni halkopinon vierelle. Kun
pommien rytinä oli iakannut, lähdin ratapihalle ottamaan
selvää syntyneistä vaurioista ,ja harkitsemaan, mirä oiisi
tehtävä. Yksi hävittäjä ajoi vieiä pitkin ratapihaa ampua
kurnuttaen konekiväärillä ja luultavasti valokr.rvaren ryön-
sä tuloksia. Ratapiha oli rär'nnä vaunuia, joista monet
näkyivät palavan jo ilniliekeissä. Samassa alkoi jyske uLr-

delleen. Ensin arvelin, eträ oliko kä1'tetty jonkinlaisia ai-
kasyrytyksellä varustettujir pommeja, jotka nyt vasta rä-

.ldhrelivät, mutta sirren rotesin rarapihaila seisovien am-
musvaunujen olevan tulessa ja niissä olevien tykin am-
musten pahessaan räjähreler,än. Junanlähettäjää enem-
pää kuin muitakaan ihmisiä ei näkynyt missään.

å*...!

i.lx;.r'
".t&,;

Jonkun ajan kulutrua ruli ratapihalle kondukt<jöri Väi-
nö Väänänen, jonka kanssa olimme juuri palanneet ryö-
matkalta. Kehoitin häntä etsimään kdsiinsä jonkun vetu-
rimiehen, joka rulisi veturin kanssa ratapihalle, että voi-
simme yrittää pelastaa mahdollisimman suuren osan vau-
nuista, joita ratapihalla seisoi saroja. Minä lupasin irroi-
tella ja kytkeä vaunuja aina rarpeen mukaan. Väänäsen
ollessa veturia etsimässä rapasin ratapihalla Viipurista Eli-
senvaaraan matkalla olleen kappaletavarajunan elisenvaa-
ralaisen konduktöörin Oiva Vepsäläisen, ioka kertoi toi-
ser-r junamiehensä kuolleen, ja toisen 

- 
Qlss Hannrt.ren

- 
haavoittuneen vaikeasti. Junansa hän kerroi olevan

lähtökunnossa, murta junanlähettä,jä hänkään ei sanonut
lövtäneensä mistään. Silloin päätin otraa "ohjakser käsii-
ni ' ja kdskin Vepsdläisen menemään jr,rnansa kanssa va-
ro'r'asti Haukkavaaran laiturivaihteeile ja otramaan sieltä
lähtöluvan edelleen Alhoon ja Elisenvaaraan. Varoitin et-
tei missään tapauksessa peruuttaisi junaa takaisin Hiito-
laan. sillä r'edämme vaunuja linjalle. Näin saimme vähän
enemmän liikkumatilaa ratapihalle,,jossa päätietä lukuun-
orrarnarra kaikki raiteet olivat vaunuja täynnä. Nämä
vaunur sisälsir,är enimmäkseen uudelleen evakkotieile jou-
rLrneiden kannlkselaisren trvaroita.

Sillä aikaa kun kappaletavarajuna lähti kohti Haukka-
vaaraa irrottelir.r liikuntakelpoiset vaunut palavista tahi
muuten liikuntakyvyrtömiksi särkyneistä anlmLrs- .ja muis-
ta tavaravaunuista. Kun Väänäsen toimittama veturi tuli
ensimmäisen vaunuionon eteen, olin taas valmiina kytke-

Hiitolan ratapiha taistelun aikana

149



mässä vaunuja toisiinsa, kun keräilimme niitä eri raiteil-
ta yhdeksi jonoksi Väänäsen näyttäessä veturille opastei-
ta. Tämä pitkä vaunujono vedätemiin simen linjalle kohti
Haukkavaaraa. Näin saimme pelastetuksi palamasta arvi-
olta sata vaunua. Tarkkaa lLrkumäärää meillä ei ollut ai-
kaa laskea, sillä oli .jouduttava uusiin tehtäviin.

Kun nämä varsinaisella ratapihalla olleet "liikuntaky-
kyiset" vaunut olimme saaneet turvaan, huomasin pisto-
raiteella ns. "Pösön pussissa" vielä pitkän jonon käyttö-
kelpoisia vaunuja. Tämän jonon etelänpuoleinen pää pa-
loi ammusvaunujen vierellä. Nyt aloin irroitella jonon
päiistä vaunuja ja ryönnellä aina yhden vaunun kerrallaan
etäämmäksi palavista ja räjähtelevistä vaunuista. Kun
näin olin jo yksinäni ryönnellyr puolenkymmentä vaunua,
ilrnestyi jostakin vanha setäni, maanviljelijä Antti Pör.rti,
joka ryhtyi auttamaan minua vaunujen työntämisessä, si-
ten huomattavasti helpottaen työtäni. Vähän ajan kulut-
tua tuli avuksemme veturin lämmittäjä Hiirkönen. ja rars
herken kuluttua joutui paikalle konduktöri Väänänen-
kin. Nyt alkoi ryömme sujua nopeammin ja joustavam-
min, sillä aina irroitettuani vaunun ja ryönnetryäni sitä
ensin yksin jonkun matkaa, jätin sen toisten hoidettavak-
si, jotka työnsivät kauemmaksi ja .iarruttelivat raas sopi-
valle paikalle. Viimeisen vaunun irroirin sellaisesta vau-
nusta, jonka toinen pää jo paloi.

"Työn iomassa" piti ehtiä väistelemään erilaista lenrä-
våä tavaraa, silld. 25-30 metrin päässä paloivar arnmus-
vaunut, josta lenteli ryöppynä vaunun ovia ja kattoja.
kranaatin kuoria, rykin hylsyjä ja rnitä kaikkee rojua lie-
nee tullutkaan. Kaikki neljä rniesrä onnisruimme senrään
säilymään vahingoittumattomina. Näin miesvoimin saim-
me pelastetuksi 21 erilaisella evakkotavaralla kuormat-
tua tavaravaunua, joten sinä päivänä pelastamiemme
vaunujen lukumäärä nousi hyvän matkaa toiselle sadalle,
ja se tuli tehtyä noin vaanvapaa-ajan harrasruksena, varsi-
naisen ryö-ajan päätyrryä.

Ihmishenkiä tässä rytäkässä meni muistaakseni 7--å ja
suunnilleen saman verran haavoittrri. Vaunuja tuhouttri
useira §mmeniä.

Oman kuvauksensa ansaitsisi se radankorjauskomppa-
nian juna, joka seuraavana aamLrna tuli kytevälle ,ja savua-
valle ratapihalle jääden seisomaan edellisenä iltana kuin
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ihmeen kauma palamatta .jääneiden kahden ,unmusvaunun
vierelle miehistön mennessä ruokailuun. Ruokailun aika-
na tuulen kiihryessä svrrvi kltevä tuii iimiliekkiin sytyt-
täen palamaan edellisenä ilraru säilyneet ammusvaunut
sekä eräitä radankorjaus.junan r'.lrnuja, joista eräässä ker-
rottiin olleen pari asetyleenikaasusäiliötä sekä 200 kg dy-
namiittia, jotka räjähtivät t:rir-a.rn ruuliin. Tämän ta-
pauken aikana olin vajaan puolen kilometrin päässä ole-
valla asunnollani, joten en voi sirä rerkemmin kuvailla,
murra sattumalta näin, kun rä!ähdvsherkeli.i noin 100 m:n
korkeudella 1'li lentänyt varis keikahti i.r purosi alas kuin
arTlmuttuna.

Kun nlt kerron tästä kolmatraky'mmentä r'uortr sittelr
satruneesra tapauksesra, ei minua enää rangaistane niistä
omavalraisisra reoistani, ennenkaikkea ryhrymällä junan-
Idhettä;älle kuuluviin tehtäviin toimittamalla junan pois
palavaite r.rrepihalta. jossa se melkoisella varmuudella oli-
si ruhoutr:nur joko palamalla tahi pirstouunut palavien
arnmus\-ilunuien rllihdellessä. Silloin alkanaan minua ei
siirä rang.risru. eikl eJes nostettu syyrertäkään enempää
kuin siiräkäin. enl ilm.rn junirr.rlähettäjän lupaa vedätim-
me vaunujr Iinjalie. Tjmä lienee johtunur siitä, että ku-
kaan ei tiennrr niisrl toilauksisramme " muut kuin
edelli meinirsemf,nr henkiiöt. joiden kanssa rulimme pe-
lasreneeki suunnilleen p.rrisenseraa vaunua meiko var-
malta tuholta. Eihän junanlähettäjää, enempää kuin
muitakaan 'silmäntekeviä" ollut mailla eikä halrneilla.

En kertonut rätä tapausta siksi, että se olisi ollut sodan
aikana mitenkään erikoinen tahi harvinainen, sillä saman
rapaisia sattui Hiitolassakin kymmenittäin, ,ja eri pLrolilla
raraverkostoa niitä lienee saftunur useita satoja. Varsinkin
sotatoimialueella ne kuuluivat jokapäiväisiin tapauksiin.

- 
Kerroinpahan näistä vain osoittaakseni, ettei rautatie-

läiscenkään sodankäynri aivan niin vaaratonta ja vastuu-
tonta ollut kuin asioihin perehtymätön voisi luulla, sillä
näistä tapauksista ei juuri olh.rt mainintoja sanomalehdis-
sä, enempää kuin päiväkäsk1,issäkään. Kukapa niistä olisi
mirään maininnut, kun eivät rnonet tietäneetkään, mitä
siellä pomn.risateessa tapahtui. Mainintoja saivat kyllä mo-
net, jorka hoitelivat tehräviään pommisuojissa tahi kilo-
metrien päässä vaarallisilta ratapiha-alueilta.

Hiitolan
ratapihan yli
kulkenut
maantiesilta
vihollisen
räjäyttämänä
noin 100 m
asemalta



Sotilasaruon mukaiset
lisäeläkkeet v. 1970

Vv. 19++-i6 vapauterut, kehoituksesra eronneet
ja lakkauruspalkalle asererut, eläkkeellä olevat up-
seerit ja aliupseerir, myöskin v. 1959 lisäeläkerrä
saaneet voivar anoa Valtiokonttorilra sotien aikana
smvurramaansa sotilasarvoa vastaavista eläkkeestä
puuttuvaa osaa lisäeläkkeenä. Tarkoitusra varren on
Eduskunra myönränyt mädrarahan. Kyselyihin rar-
peelliset tiedot vasrauskuluineen.

Upseerit evp. r.y.

Os. Harjuviita I B 31, Tapiola; puh. 46 47 74
Anomuslomakkeita saa myös Valtiokonttorilta, Ka-
sarmik. 42, H:ki 13.

'Tanne Ost"

Toimirukselle on esitety toivomus, ertä lehdessämme N:o
I 1910 otsikossa mainittua kirjoitusta täydennettäisiin
huomautuksella, ertä kir,foirrajan lähteinä ovat olleet hä-
nen suorittamansa haasramelur sekä saksalainen aihema
k?isittelevä teos.

Rintamatöitä
HONKÅJOKELÅINEN sotamies Salomäki oli
Keljan rristelussa peiskinur "töirä" oikein har-
riavoimin. Komppani.rn päiillikön kvsl'essä miltä
tällainen homma ensikerr,rlaisesra runrui, tuuni
Salomäki tyynesti:

- No, oiihan se sellaista lisrimisr.i.

Gummeruksen kirjallisuutta ilmestynyt

Kaappari-Morgan on Mickel Spill.uen uusin sankari.
Kirjassaan Harrikaani Spillane kerroo tämän n1'kyajan
gladiaattorin ja ammamiseikkailijan matkasta Karibian-
meren saarille, jossa erään pikkuvaition dikraattori uh-
kaa läntistä maailmaa, pirämällä vankinaan sekä idälle
että lännelle rärkeää miestä.

Jännityskirja Tyttö panttina on Ellerl' Queenin kåsi-
alaa. Teoksesta ilmenee mesrarikerroj at laaja kokenei-
suus. Vaikka kirja onkin carkoiteru jännäriksi, se sisältää
paljon myös romaanin aineksia.

-.\

uotmtr[
@PltG.tJJ, a.t:f -Pzg

PNEUMANT P29-kesärengas ei ole sattumal-
ta sellainen kuin on. Sen jokainen yksityis-
kohta on tarkoin harkittu, kuten esimerkiksi:

KULUTUSPINNAN KUVIOINTI. Neljä voima-
kasta uraa ja mielekkäästi sijoitetut lamellit
takaavat pitävän otteen tienpinnasta. Suuri
kulutuspinta pienentää kulumista ja lisää
renkaan ikää.

EPÄSYMMETRINEN KUVIOINT! tekee ajon
meluttomaksi suurillakin nopeuksilla ja lisää
renkaan suorituskykyä.

PYöREÄ OLKA lisää varmuutta ja turvalli-
suutta. Olan vaihteleva kuviointi varmistaa
tasaisen ajon kuoppaisellakin tiellä. Ham-
maslaidat renkaan molemmissa reunoissa
pureutuvat tiehen vaarallisissa kaarteissa.
Pyöreäolkaisuus takaa myös sen, että ku-
viointi pysyy puhtaampana märällä, kurai-
sella ja öljyiselläkin ajoradalla.

@PalcatJJlalrt, ?iE
- turvallista rengasmatkaa

EOUSTAJA
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POIKA
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II

Saattueessa kulkevat
kauppalaivat toivat
maahan monia
sodankäynnille
välttämättömiä
tarvikkeita

viin rrvsyihin tarvitse nukkumaan käydä, vaan hänellä
pirää olla jo kotona tutuiksi tulleet petivaarreer, errä hän
edes yöllii saisi rnuistella kotinsa ihanuurta! "

Katsoimrne viisaimmaksi pitää sr.rumme visr.rsti kiinni.
Itse pojassa ei ollut rnitään vikaa. Hän oli kookas, vahvan
näköinen nuorukainen, joka uhkLri inroa pääsrä laivaan,
todelliseksi merirnieheksi.

Saavuttiin siis Brerner.rin prilf iseen ja meluisaan sata-
maan, .iossa siihen aikaan puutavaran pLrrkauspaikka si-
jaitsi liihellä malmisatarnaa, rivan vasrapäärä Focke-\i7ulf
hävittäjien kokoor.rpanohalleja. Yleensä merimiesren sa-

nonta pirikasta oli kur.unl paikka" juuri sen takia, ertä
englantilaiset, sekä silloin jo mr'ös amerikkalaiser koetti-
vat usein pommitrra nrimii lullir hajalle. Olihan heillä
tässä täten kaksi erittäin riirkeätii kohderra.

Kyselimme pojalta illirll.r. n-riltä hänestä tur.rtr-ri näin en-
nakolta, jos vaikka "tomit tulevat ensi y,önä ja panevar
koko paikan matalaksi. Poik;r vasrasi virkavanh: "Tuskin
siitä ku«;lemaa pahempaa voi seurata".

Katsoimme poikaa hienoinen kunnioitus mielissämme,
sillä parempaa vastausta tuskin kr.rkaan olisi kl,ennyr anra-
maan. Ne, jotka olivat luulleer pojrrn kalpenevan peiosra,
saivat pitkän nenän. Pojan kasvoilla ei näk1,n1,t pelon l.ri-

ventäkään.
Odotin.rrne yötä kaikki hieman jännitq'neinä. Ilma ei

olltrt paras rnahdollinen: hieman uruinen ja pilvinen. Suu-
rin osa meistä tiesi, etteivät englantilrriset rleensä lähde
suurempaa ja tärkedmpää kohderte pommittamaan, kuin
kirkkaina öinä. Amerikkalaisisra sen siiaan ei ollut mitäär.r
taikaa. He saattoivat pornrnittaa aivan n'ril.loin tahansa,
päivällä ja yöllä, pilvisellä säiillä sekä taas kirkkaana päi-
vänä. Aivan kuinka heidän päähänsä sattui pälkähtä-
mään.

Meidän jorrkostamme vanhimmat, jotka olivar jo muu-
tamia kertoja olleer mukana niinä öinä, jolloin "tomit"
olivat vierailleet näitten maisemien yllä, tiesivät, eträ nä-
mä kohteet eivät suinkaan olleet heille mikään helppo
"keikka", vaan näitä kohteita suojasi erittäin voimakas il-

II

TOTSSA

PAULI TUOMINEN

KATSOS nyt poika, nyt tullaan suureen ja komiaan keu-
punkiin, jossa et ole ennen käynytl 

- 
Laivrpoik.r eli

"jr.rngmanni" kiirehti vanhemman toverinsa viereen lai-
van kannelle ja ser.rrasi tärnän käderr Iiikettä, toverin ku-
vaillessa suuren kaupungin näkymiä nuorelle roverilleen.

He seurailivat Bremenin enemmän tai vähemmän rnie-
liinjääviä näköalo1a, laivan kiirehtiessä rJ/eserin-Allerin

yhrynl,rrä uomaa rnyören kohti määräsaramaa . Oli kesä
1942.

Laivapoika oli hyvin nlrori, vasta ensi reissuaan mukanir
oleva. Hänen toverinsrl oli jo hieman vanhempi "puoli-
m:rtruusi" ja oli nähnyt nämä samat maisemat jo monta
kertaa.

Laiva oli F.O.A:n eli Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön
"Norma" ja lastina oli Saksaan menevää puutavaraa.

Timän "jungin" tulo laivaan Suornen satamassa oli jo
vaikr.rttavr ,ja mieliin jäävä rapaus. Äiri nimiträin coi poi-
kansa laivaan asti, häntä vaalien ja neuvoja antaen sekä
viipyi laivalla pari tuntia. Otti meistä muutamia puhutte-
luun ja painosti meiclän mieliirnrne, kuinka herkkä ja ko-
kematon häner.r poikansa oli. Meidän tuli kaikissa tilan-
teissa sr.rojella ja varjella poikaa, surrren maailman hou-
kutuksia ja pahuutta vastaan. Tämän me pyhästi vxnno-
en lupasimme tehdä.

Sitren hän komensi meidär kantamaan pojan tavarat
ylös laiturilta laivaan, koska hän, omien sanojensa rrLr-
kaan, ei haiunnut niitä tuoda, ennen kuin oli itse tarkas-
tanut, minkäiainen "rosvojen pesä" tdmä laiva oli.

Katselimme silnät pyöreinä ällistyksestä sitä tavaran
paljoutta, joka laiturilla odotti. Emme olleet koskaan en-
nen nähneet mitään tähän verrattavaa. Tavallisesti pes-
tin saanut mies tuli laivaan vähin äänin, joku pieni kap-
säkki rai nyytti kainalossa, jossa olivat vain väittärnättö-
mär rykörarpeet, joita laivassa tarvitsi.

Joku uskalsi arvon rouvalle huomauttaa, että eihän lai-
vassa tarvita patjaa eikä muitakaan petivaatteita, vaan ne

annetaan laivan puolesta. Tähän rouva vastasi topakasti,
ettei "hänen poikansa sellaisiin luteita ja täitä täynnä ole-
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matoriunta. Sen huomasi, kun kiipesi laivan masroon ja
katseli sieltä alueca. Saattoi havaita, eträ kaikissa mahdol-
lisissa ja mahdottomissa paikoissa sojorti 88 ja 37 millin
ilmatorjuntatykkejä. Myös satama-alueen varasroraken-
nulsien katoille oli rakennettu tasanreira, joissa sijaitsi
neliputkisia 20 mm pattereita. Kaikesta huomasi, että
tunkeilijoille oli varattu erimäin lämmin vasraanorro.

Kellon ollessa yli 23 kävimme kaikki nukkumaan ja
eLätimme mielissämme toivema, että englantilaiset järtäisi-
vät sinä yönä tulematta, koska heidän tavanmukainen
saapumisaikansa alkoi olla jo ohi. Ja ihme toteutui: "to-
mit" eivät sinä yönä rulleet ensinkään.

T?imä meidän uusi "junkki" oli sinä yönä yövahtina,
niin kuin jungmannit yleensä joutuvat olemaan. Hän tuli
aamulla kello 5 aikaat håtåänryneen näköisenä herättä-
mään minut ylös sanoen, emä nälkäiset venäläiset sota-
vangit syövät ja ryöstävär keimiön puhraaksi. K?iskin hä-
nen mennä herättämään perämiehen, murra hän empi .ia
vitkasteli, jolloin lopulta lähdin hänen mukaansa katso-
maan, minkälaisesta "ryösrämisestä" oli kysymys.

Selitys sille, emä venäläisiä soravankeja oli näin aikaisin
laivassa, oli se, emä saksalaiser purkivar laivoja kahdessa
vnorossa. Aamuvuoro alkoi näin ollen kello 5 aarnulla, ja
heillä oli sotavankeia suorinamassa rätä ryötä.

Saavuimme keskilaivaan, missä keiciö sijaitsi. Huoma-
sin kyllä heti alkuun, että minkäänlainen "ryösrdminen"
ei ollut kysymy,ksessä, muma silloin jouduin kyllä näke-
mään, mitä on rodellinen nälkä. Soravangir olivat nosta-
neer keittiössä sijainneen järeämpärin kannelle, kaara-
neet sen sisällön levälleen, ja kolme-neljä miesrä ajoi
parhaillaan suuhunsa sen sisdltöä, perunankuoria, kalojen
jännölaiä, palaneita leivänkuoria 1'm. Kuvorus nousi
kurkkuuni nähdessäni tämän omin silmin.

Toiset vangit olivat löytäneet keittiösrä raakoja, multai-
sia perunoica, joita he mättivät pesemättä suuhunsa, ku-
ravellin valuessa pitkin suupieliä. Kuitenkin he olivar
äärettömän onnellisen näköisiä, aivan kuin olisivar naucri-
neet runsaan ja lajirikkaan poydän antimia. Häpeän tun-
nustaa, asian vakavuuden ja olosuhreet huomioon ottaen,
että olin vähällä anraa ylen, kaiken tdmän nähdessäni.

Sieppasin jäteämpärin heidän edestään, ja potkaisin lo-
put jätteer yli reelingin mereen. Tämä ei kuitenkaan ol-
lut heille mieleen, vaan kovasti selittäen ja käsillään eleh-
tien he lähesryivär minua. Yhteen aikaan jo luulin että
joku heistä kävisi minuun käsiksi. Silloin eräs fueistä, hie-
man sivummalla seissl'r, joka ei otranur osaa näihin syö-
minkeihin, huusi heille muutaman sanan. Miehet torreli-
vat heti alkaen peräänryä. Arvasin hänen olevan jonkun-
laisen upseerin. Jälkeenpäin sain tier.ää hänen olevan
luutnantin arvoltaan, jostakin kuuluisasra venäläisestä
kaartista. Hän oli noin 30-vuorias, ylväsr1'htinen mies,
jonka ryhtiä eivär sotavangin ryysyiser vaatreerkaan kyen-
neet peittämään.

Irläin hänen silmistään ja olemuksestaan, että myös hä-
nellä oli tosi nälkä, mutta hän ei kuitenkaan alenrunut
muiden tavoin syömään edes raako)a perunoira, joita eräs
mies hänelle tarjosi.

Olin jotenkin kiitollinen ruon upseerin läsnäolosta ta-
pahtuneen johdosta. Käden liikkeellä kehotin häntä
odottamaan paikallaan hetkisen. Hain miehisrön ruokai-
lumessistä eilispäivän ruokailusta jääneen puolikkaan lei-
vän, ojensin sen hänelle. Hän ori sen vasraan, sanaton
kiitos silmissään ja teki paraatikunnian, niin kuin vain
kaartilainen osaa sen rehdä. Se oli minusta suurempi kii-
ros kuin mitkään sanat.

Juuri samalla hetkellä meidät yllätti saksalainen varrio-

mies, joka kovasti karjuen ja hitaammille potkuja jaellen
ajoi nämä miehet laivan lastiruunaan tekemään nosrurille
nippuja. Seuraavana päivänä tavatessani tämän kaartilais-
luutnantin hän antoi paperin, johon oli yön aikana piirtä-
nyr nimensä ja kotipaikkakuntansa. Hän oli Aleksei Sol-
jakoa Harkovista. Samalla kertaa hän toi minulle muis-
mlai tekemänsä sormuksen, joka oli eriträin taidokkaasti
valmistetru alumiinista, johon oli upotettu messinkinen
laatta. Laattaan oli taidokkaasti kaiverrettu riuuneen soti-
laan kasvot, piikkilangasta oli kierretry punos sotilaan
piähän. Ilmeisesti saksalainen sotilassaapas oli kuvatru ral-
laarnaan kuvassa olevaa päätä maahan.

Säilytin tätä sormusta kauan, ilmeisesti se olisi minulla
vieläkin, mutta eräs satamapummi varasti sen minulta
kerran Helsingin satamassa. Ilmeisesti hän luuli sitä ar-
vokkaammaksi, vaikka hänelle se ruskin oli paljonkaan
arvoinen, mutta minulle se oli kullan arvoinen.

Meisrä ruli hyvät ystdvät sinä aikana, minkä silloin
viivyimme Bremenin satamassa. Yritin aina, milloin sii-
hen vain oli tilaisuutta jårjeståä hänelle jotain syötävää,
vaikka se oli kyllä aokarasti kiellemy. Saksalaiset vartiomie-
het pirivät tarkasti silmällä niin meitä, kuin myös vanke-
ja, joten mihinkään läheiseen tutustumiseen ei ollut mah-
dollisuuksia.

Pojalle Aleksei antoi upseerin viisisakaraisen neuvosto-
rähden, joka pojasta tuntui olevan eriryisesti mieleen.

Sicen koitti päivä, jolloin meidän oli jätettävä hyv'äsrit.
Oli viimeinen vuoro hänen olla töissä tällä laivalla. Edelli-
senä iltana olin varannut hänelle lähtiäisiksi kokonaisen
limpun ja säilykkeitä ym. Tiesin tarkalleen, milloin hänen
pitäisi saapua töihin. Ajallaan hän myös saapui. Sinä päi-
vänä vartiomiehet tuntuivat olevan erityisen tarkkaavai-
sia. En päässyt vuoron alkaessa edes niin lähelle, eträ oli-
sin voinut vaihtaa muutaman sanan. Päätin kuitenkin
vuoron loppuessa odoftaa sopivaa tilaisuutta antaakseni
hänelle eväsnyyttini.

Vuoro loppui, ja samalla kertaa laivamme oli taas tyhjä.
Näin Aleksein nousevan eturuurnasta kannelle, varasin it-
seni keskilaivalle, sillä hänen oli tultava sen kautta lasku-
sillalle. Saksalainen vartiomies kulki aivan vankien vie-
rellä, ja yhteen aikaan jo olin epätoivoinen siitä, että an-

timeni jäävät antzunatta. Sitten saksalainen hieman kään-
tyi, hätistelemään peräkannelta tulevia, jolloin minulla
oli tilaisuuteni.

Juoksin piilosrani Aleksein vierelle. Hän sekä hämmäs-
ryi ertä ilostui tavatessaan lähdön he*ellä vielä minut.
Työntäessäni vaatimattoman läksiäislahiani hänen käteen-
sä hän ilostui niin, että koppasi minut syliinsä ja mois-
kautti molemmille poskille niin kuin venäläisillä on tapa-
na.

Uskoimme jo ecä kaikki oli mennyt hyvin. Mutta kui-
tenkin eräs vartiomiehistä oli vielä seisonut komentosil-
lalla ja nähnyt tapahtuneen. Hän huusi sieltä jotain al-
haalla oleville kumppaneilleen. Nämä pysäyttivär vangit
laskusillan alapädssä, tarkastivat Aleksein, ja pakottivat
hänet heicämään antamani nyytin mereen. Katselin ta-
pahrumaa voimattomana laivan kannella. Silloin unsin,
että olisin voinut murhata tuon vartiomiehen ilman mi-
tän omanrunnontuskia. Näin myös Aleksein ilmeestä,
ertä hän olisi tehnyt samoin jos tilanne olisi ollut toinen.

Surullisena hän heilautti minulle kättään. Sen koommin
en ole häntä nähnyt. Aina silloin hän palaa elävästi mie-
leeni, kun kuulen venäläisistä tai vangeista puhuttavan.
Silloin ajatuksissani toivon, enä ios hänen täytyi kuolla
vankina vieraalla maalla, hänen osansa olisi parempi siel-
lä, missä ei nälkää ole...
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Pommituslentue retkellään

ONNI KUULUVAINEN

kuulakkaaseen kesäyöhön lähtevä laivue sai kentän toisel-
la puolella majailevien Morane-miesrenkin silmisrä uner
karisemaan, vaikkeivät he paljoa tainneer meidän hei-
kompiosaisten lentomiesten puuhista välirellä, jos ei ote-
ta lukuun meikäläisten hurjia mersdsrys- ja kalajurtuja,
joista puhuttiin Suomen puolella asti.

Huomioonottaen vähäisen kokemuksemme koko laivu-
een lentoonlähdössä, sujui lährö kommellukirta ja het-
ken päiistä oli koko lerka menossa kohreelle päin. Sopi si-
tä Morane-miestenkin ihmerellä. Viisi FK:ra lensi kärki-
parvessa ia neljä LY:tä seurasi niitä sopivan välimarkan
pääsä.

Näin suuren konemäärän liikkeelle pano oli kuitenkin
aiheuttanut laivueelle määrärynlaisia lisähuolia, sillä sen
vahvuudessa ei ollut tarpeeksi paljon tiihystäjtå. T{hystå-
jien puute korvattiin yksinkenaisesti panemalla ylimä-
räis« ohjaajat tähysriijiksi. T?ihystäjåin homma ei tierysti
ketän ohjaajaa miellyttänyt, sillä mikäjn ei ole ohjaajalle
vaikeampaa kuin takaroosassa "pelkääminen", sillä siellä
ei ollut ohjaimia.

Arvalla suoritecu valinta oli mäZiriionyt vänrikki Heik-
ki Vilarnon tähystäjäksi LY-120:een, jonka ohjaimet taas
oli uskottu huostaani, meille kummallekin vähemmän

nrnnetussa koneessa, sillä olimme erupäässä lentäneet
GL:llä. Sen perusteella kyllä tunsimme toisemme, eikä sii-
nä suhteessa ollut valittamista.

Lähestyessämme kohdetta, siirtyivät FK:t pommitusjo-
noon noin 2500 metrin korkeudessa. Lysanderien lähtö-
korkeus oli määrätry hieman pienemmäksi, jotta ne pa-
rernmin voisivat seurata edellä lentävien liikkeitä. Kun
paikkani muodostelmassa oli heti FK:nen jälkeen, hivut-
tauduin niiden hännille seuraten tarkoin edellä lentävän
FK:n toimenpiteitä, sillä tiesin siellä olevan asiantuntijan
ohjaimissa. Katsottuani tarkoin FK:n lähtöpaikan, kaa-
doin oman ajokkini syöksyyn samasta paikasta. Liekö
FK:ohjaajalle sattunut erehdys, vai lienenkö itse toiminut
taitamattomasti, en osaa sanoa, murta jostakin syystä maa-
li jäi liikaa koneen alle. - Sen sai kyllä helposti korjatuk-
si, jyrkentämZillä syöksykulmaa, jolloin kone alkoi pudo-
ta kiihryviillä nopeudella - suoraan ja vakavasti kohti
Kk-valorenkaassa näkyvä maalialuetta, joka vähitellen
alkoi peitryä pommien aiheuttamaan savu- ja rulimereen.

Pudoruskorkeudeksi oli määrärty tavanomainen 900
metriä, jonka jiilkeen koneille jäi tarpeeksi aikaa oikai-
suun.

Seuraten yhä kiihryviillä nopeudella lähesryvää maalia
valorengastähtäimen läpi, saatoin syrjdsilmällä seurata
korkeusmi marin lukemi a pudotuskorkeuden määrääm istä
va.rten. Kohta nrlisi he*i, jolloin koneen nokkaa olisi
"notettava" yli tiihtäyspisteen - 

pommiennakon saami-
selsi - 

ja siksi, etteivät runkoripustimissa olevat pom-
mit irrotessaan iskisi pystysyöksyssä olevan koneen pot-
kuriin.

Juuri ratkaisevalla hetkellä kiinnitti näkökenttäni raja-
mailla rapahtuva ilmiö huomion puoleensa. Vilkaistessa-
ni ylös ndin, kuinka ohjaamon läpinäkyvä katto-osa alkoi
raorua tuulilasin kehyksestä, taipui ylöspäin - 

ja häipyi
huumaavan pamauksen seuraamana näkyvistä. Pamausta
seurannut humaus veti ilmavirran mukana kaiken irralli-
sen ulos koneesta ohjaamon kautta. Mitään muuta en eh-
tioytkään näkemään, sillä koneen pohjalle keräänryneen
hiekan ja poron lentäessä ulos menivät silrnäni roskia räy-
teen.

Kaikki tapahtui silmänräpäyksessä. fusrymättä silmiäni
kirveleviltä kyyneleiltä näkemän ympärilleni, koetin
epätoivoisesti vetää konetta syöksystä, mutta ohjaajavoi-
mia suuremmat voimat puristivat koneen peräsimiä, eikä
se hievahtanutkaan hurjasta syöksystään. Vasta vakaaian
sätöpyöriistä epätoivoisesti vääntiimällä antoivat ohjai-
met periksi ja runsin koneen alkavan sissa - ehdsikö se

ajoissa, ennen kuin maa tulisi vastaan, en voinut nähdä,
muna nyt saatoin laukaista pommit ini. Pommien irrotes-
sa tuntui jokin vastustamaton voima tartruvan koneeseen
ja heittävän sen ulos syöksystä, samalla kun rusentava kes-

kipakoisvoima iski lyijynraskaan painonsa kaikkiin jäse-

niin - 
lamaannumaen voiman - 

ja tajunnan. Silmissä
välkkyi hetken punaista usvaa, sitten se alkoi tummua ja
korvissa pauhaava humina häipyi tajunnasta - Pimeni -Takaisin palaava tajunta ilrnoitti ensimmäiseksi, että
kone "roikkui" 

- liiaksi vedetrynä ja syöksyn lopussa
kuristettu moottori ponnisteli pysährymisen parraalla, sa-

malla kun saatoin vetistävillä silmilläni nähdä palan tai-
vasta ja vinossa olevan horisontin kaatuvan vasta,unme.
Saatuani moottoriin kierroksia ja koneen normaaliin len-
toasentoon, alkoi takaa kuulua ääntelyä. Sitten kuului
Vilamon vähemmän^ystävällinen äni:

"Hiljennä hitossa vauhtia! - Tåällä vetää niin vietä-
västi, ettei tahdo pysyä koneessa."

"Alä välitä, vetä se täälläkin, muna ei tässä hätää ole.
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"Ät-Y" oti herrasmieskone

Capiini vain lähti syöksyssä" 
- 

lohduttelin puolestani ta-
vallista kovemmalle joutuntrtta "rähtäriä".

"Ethän sinä mistään välirä" 
-moitti 

Vilamo 
- 

rrmur-

ta katsohan tänne taakse 
- 

täältä lähri kans' jorakinl " 
-niin kuin oli lähtenyrkin 

-Ohjaamosta taaksepäin karsotruna näkyi vain Iräkarjir-
lan karua korpimaisemaa 

- b muuramia alasromia ko-
neen n'nkoputkia. Koneen sivulevyr olivat irronneer 

-moottr .'ista tähysrämön perään asti. Käyrännöllisesti ker-
sotturr me lensimme nyt "avokoneella", eikä siis ihn.re.
jos siellä hiernan veti. Suurempi ihme oli se. errei rähvsri-
iä ollut lenränyt saman rierl ulos koneesra. kun verholrk-
set lähtivär.

Kun pahernpia vaurioita ei ollut hlrr'rirr;rvissa. klsr.i Vi-
lamo asialliseen tapaansa: Åmmuteanko kansT ' 

- 
jo-

hon saatoin vain rodeta, errii: "eikös siirä olru sovirru io
iähtiessäi"' 

- Ja mikä kerran oii sovitru, niin se tehtiin
rn1'ös, ettei tehtävä jään1't keskeneräiseksi. Niinpä me en'r-
me sitten ehtineetkiiän enää samaan matkaan toisren
kanssa, vaan tulimme hiljaksiin omia teitämme koriin
päin.

Tiihystäjää säästääkseni minun oli lenneträvä ravallista
pienemmällä nopeudella, sillä koneen läpi kulkeva viima
tunki luihin ja l,rimiin asti, vaikka muuren saimmekin
ihailla lauhan kesäyön kuulakasta kauneutta tavallista es-
teettömämrnin.

Koneernme nopeus oli noin sataa rLrnrikilometriä taval-
lista pienempi, sillä moomori räristi suuremmilla kierrok-
silla. Tunternatta paremmin tärinän syytä, ei se meitä
erityisemrnin huolesturtanut, sillä olimme torluneer luor-
tan"laan silloisiin m«)rroreihin, vaikka nämä samat moot-
torit myöhemmin rauhan aikana tuortivarkin ylirnääräisiä
huolia Suomen lentokoneteollisuudelle "Vihuri"-konei-
siin asennettuina.

- 
Silloin "täristäminen" johtui yleensä muusra s),)'srä,

mutta ei se kur,rlu rähän kertomukseen!

- 
Myöhemmin nimimäin hr.romartiin, että täristämi-

nen johtui "epäpalanssista porkurisra". Yksi potkurinla-
pa oli nimittäin vääntynyg 

- 
si65 rnistä syystä. Pornrni

vai mikä lie siihen sirren osr.rnutkini'
Saapuessamme viimein 

- 
huomarravasti aikaraulusta

rnyöhästyneenä 
- 

kentällä hr-rolestuneina odottavien r.rä-

köpiiriin, ei meitä enää meinattu tuntea omiksi, vaan It-
miesten keskuudessa syntyi aikamoinen hämminki, kun
kukaan ei osannut sanoa, oliko kysymyksessä joku viholli-
sen uusi sotaiuoni, vai sota-ase, sillä läpinäkyviä lentoko-
neita ei oltu aikaisemmin nähty.

- 
Nyt kuitenkin näkivät 

- -
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- 
NIe rrrs emme karsoneet olevan mirään eriryistä ai-

hetre klrnnirkierroksen tekemiseen, vaan laskimme tr-rr-
hie pomppimlrr.l. ennen kuin It-rniesren toimesta ehti
pahemp.r: rrpahrur.

Tlp,ruksen johJosrr suorirertiin tien'sti tarkka kuulus-
reiLr. 5en ruloksenr ilmoirertiin. ertei Llsanderia voida
pitJJ r.,rrsi n.r isen.r st'öksvpommirtaj ana 

- 
ohjekirjan mai -

ninnesr,r huolimatta, eikä sillä saa suoritraa syöksyporn-
mirukie.

Ile raas olimme varauksettomasti sitä mieltä, errä ÄLY
oli erinomaisesti osoittanut olevansa sopiva tällaisiin teh-
täviin. Olihan se 

- 
kärsimistään vaurioisra huolimarta

- 
päässyt perillel Olisiko silloisissa ol«rsuhteissa miltään

koneelta voitu vaatia enerr-rpää/ Joku huonompi kone olisi
varmaan jäänyt siltäkin reissulta palaamatta.

Kakkoslentueen ohjaajien nimenornrrisesrl roivomuk-
sesta 

- 
konepuutteesta jol-rttren rn1'önr-rettiin Lysande-

reille kuitenkin "liukupornmituslupa" 
- 

paremman
osr-rnistarkkuuden saavuttamiseksi. (LY:n pornrnitähtäi-
met olivat jääneet j«>llonkir.r varikkojen huolellisesri varri-
oimihin varastoihin ).

Kaiken varalta ohjaa;ia kLrirenkin "varoitettiin" 
- 

lii-
an jyrkkien syöksvjen teken.risestä täydessä pommilastis-
sa, .joka sivumenneu sxnortLrna oli .i0-50 kiloa suu-
rempi kuin Fokker-C X:n. Erityisesti tdmä ero kaiveli
koLnoslentr.reen ohjaajien irsemntoa, vaikka he määrätyllä
tavalla olivatkin 

- 
viirneisen pommitusretken jälkeen 

-ruvenneet arvostamaan mr'ös kakkoslentueen syöksypom-
mitussuorituksia, koska pon.rmit 

- 
ja kaikki koneesta

iroava oli 
- 

kuuleman mukaan 
- 

osunut aivan oikeaan
paikkaan. 

- 
Se on aika paljon 

- 
vasrapuolen sanomaksi,

sillä he olivat "erikoisammattimiel.riä" rällä alalla.
Kun "herrasmieskersantti" Uolevi Pdauoluinen palrci

seuraavalta pommitusretkeltä t:rkaisin 
- 

ilman clpiinin
yläosaa, kiellettiin Lysandereilta liukupommiruskin 

- ia
varikolle lähetemiin rnääräys LY:n pon'rmitäl.rräinten ersi-
miseksi.

Siihen lop;rui ÄlyN syöks1'pommitusvaihe, mutta siitä
htx>limatta se oli herrasmieskone I 

- J" vaikka se ei ehkä
ansaitsekaan kuolematonta mainetta Suomen ilmavoimien
taistelukor.reena, niin kuin jokin muu 

- 
parempien mies-

ten kone, r-riin me muutam.rt muistamme sen, sillä vallas-
sarnme ei olh.rt koneiden vnll65srnins6 

-
- 

Valinnan olivat tehneet vaikutusvaltaisemmat, maan
asioista vastartvxt piirit 

-
- 

Me vain leniin.rrne ÄfyffÄ, sillä halusimrne pysyä
"Herrasmiehinä".

Fokker CX
oli syöksypommittaia



Lotta löysi syntymäkotinsa
VELJENI poika, alikersanmi Reino Viskari (kuollur
1969) kertoi minulle selrraavan näkemänsä tapauksen:

Hyökkäysvaiheen aikana, kun suomalaiser jor.rkot olivat
Itä-Karjalassa, Reino Viskari oli ryhmänsä kanssa parrio,
matkalla. Siellä Veskelyksen kylässä he menivät suureen
taloon .ja pr'1'sivät ruokaa. Heidän syödessään tuli pihaan
auro, ja siitä ruli sisään suomalainen luutnantti ja kaksi
lottaa. Lotat olivat menossa edessä olevaan kanrtiiniin.

Lottien rulrua sisään, alkoi talon lihava emäntä katsoa
toista lottaa, ja yht'äkkiä ryntäsi tärä lotraa kohti kädet
ojossa huutaen: "miun ryttöin, miun tytröinl " Hän otti lo-
tan melkein syliinsä ja itkien l.re halasivat toisiaan.

Sitten emäntä alkoi selittää: Sinä olet meidän ryrröm-
me, lähde katsomaan, tuolla yläkerran kamarissa oyat
vieläkin Sinr-rn leikkikalusi. Näkyi selvästi, että tyrtö myös
nrnsi äitinsä. Selvisi, että q'rön vanhemmar olivar vuonna
1920 siirtyneet lapsineen muiden pakolaisten mukana
Suomeen, mufta vanhemmar oiivat myöhemmin palanneer
takaisin, kahden rytön jäädessä Suomeen. Täällä tytöt oli-
vat nyt lottina, ja tilaisuuden tulrua toiselle rytölle herdsi
ajatus päästä etsimään lapsuuden kotiaan. Ja näin hän sii-
nä onnistuikin. Lotta kertoi äidilieen, että heillä on sisa-
ren kanssa kauppa Savonlinnassa, ja pyysi vanhempiaan
lähtemään Suomeen. Täsrä r'anhemmar kuitenkin kieltäy-
ryivät.

VILHO VlSKARI

Veskelyksen kylää

Uuoden lg7tl kirioihrskilpailumme ratkaishl

Kansa taisteli -lehti iulisri viime marraskuussa Talvisodan ja Jat-
kosodan sotakokemuksia koskevan kirioituskilpailun tarkoituk-
sella koota talteen ja lehdessä iulkaista sekä ruleville sukupolville
säilyttää kertomuksia ja kuvauksia lukemattomista teoista, iotka
vielä elävät mukana olleiden muistissa.

Kilpailuun osallistui yli 200 kirioitusta, ioten osanotto oli kii-
tettävän vilkasta. Vaikka osanoton ehrona oli kirjoitusten kirjoit-
taminen koneella, palkintolaurakunra on läpikäynyt ia arvoste-
luissa huomioonoftanur myös käsin kirjoitetut kirjoitukset. Kaksi
parhainta kirjoitusta todettiin niin tasavertaisiksi, enä molemmille
jaettiin toinen palkinto ja samoin kahdelle seuraavalle kolmas pal-
kinto.

Kaikista iulkaisukelpoisista kirioituksista, joita palkinnon saa-
neiden lisäksi oli suuri joukko, jaetaan lulkaistaessa aikaoaan kir-
ioituspalkkio. Mukana olevista valokuvista suoriretaan myös kor-
vaus.

Palkinnot jakautuivat kirioituksista seuraavasri :

100:- Lauri Leikkonen, Virolahti, "Retki Pojasvaaraan"
-100:- Yrjö Saarelainen, Joensuu, "Maantien katkaisu selus-

tassa Präsän pohjoispuolella syyskuussa 194 l "
200:- Matti Saarento, Pyhältö, "Salmenkaidan vaiheilla"
200:- Jorma Liikkanen, Pyhälrö, "Huollon vaikeuksia Talvi-

sodassa"
50:- Niilo Jarnamo, Soini, "Maiewskin rataretki"
10:- Erkki Holkeri, Lahti, "Palvelin tykkikomppaniassa"
50:- Eino Hyyryläinen, Kajaani, "Elämme vielä"
)0:- Jaakko Kontula, Savijoki, Pukkila, "Teräksen sinfonia"
50:- Aake Kaarnama, Helsinki, "Oinalan paise"
50:- Väinö Hahtela, Kumpuranta, "Talvisodan aattoa ja al-

kutunnelmia"
56'- fagle Taipale, Pyhältö, "Sotaa Kyyröldssä"

50:- Feliks Kemilä, Karihaara, "Sinä päivänä oli runnussana
Kemi"

50:- Eino Mustamo, Kiuruvesi, "Ristisalmen taistelu"
50:- Årvo Heikkinen, Kuusamo, "Tulikaste Nätäojalla"

Seuraavat kirjoittajat saivat lehtemme vuosikerran lah jakortin:
T. E. Manninen, Kouvola, "Ravaa.jan mukana Laatokan Karialas-
sa"
Onni Kuuluvainen, Lohia, "Kone iäi - 

miehet palasivat"
Antero Pohjanpalo, Helsinki, "lhmisiä kurimuksessa"
Teuvo Blinnikkq Kohtavaara, "Kuva"
Lauri Lanamäki (pyydetän ilmoittamaan osoitteensa), "Heinä-
hellettä Åunuksessa v. 1944"
Herkko Pesonen, Joensuu, "Asemasotaa todellisen miljoonan
tuntrunassa"
Vilho Vine, Imatra, "Nyt tuiee hyviä kuvia"
Niilo Teerijoki, Kemi, "Ensimmäinen päivä Aunuksen kansa-
koulussa ioulukuussa 1941"
O. A. Heikkinen, Vieremä, "Kaukasuksen kanioneissa"
Einar Palmunen, Hämeenlinna, "Talvisodan joukkosidontapai-
kalla"
Eero Vuohio, Riihimäki, "Tulikomentoa ei tullut 

-alokkaille"Unto Kumpulainen, Sonkaiärvi, "Heivetistä taivaaseen"
Viljo Sipiläinen, Kouvola, "Koukkaus"
Marni Loikkanen, Forssa, "Ohran lohkolta Äyräpäähän"
Erkki Kemppi, Parkano, "Päivä Krivillä"
Eelis Seppälä, Salo, "Torjuntavoitto"
Eelis Hyvärinen, Muhos, "Pioneerijoukkueen toimintaa Talviso-
dan Muolaassa'
Olavi Järveläinen, Järvenpää, "Kristiaanian motti"
Pauli Tuomikoski, Nurmo, "Poventsan liepeillä asemissa"
Laila Cederholm, Göteborg, "Kotirintamanaisen pieniä muistel-
mia"
Eino Kantala, Kaustinen, "Eräs lokakuun aamu Uhtualla"
Tony Auer, Otaniemi, "Lottana Laatokan koillispuolella"
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Pakkotyöleirin
aitau ksia

l(ol«emuksia
uankileiriltä
TOIVO ja Kallc N,7)'1ri, jorka kuuluivar Div. J:n P,rtrtkr,t
k c t t 1t;rt,tljtxtn arut, jourrr iver Tu<4r|ejiirven L,tkrinsaeressrr
cksl,trviiiin myrskyssii ;ir suntrrssir vrillisellii prrrti<;rcrkelliiiin
2li/l 9.fi.+ I vcniiliiisren vangei ksi. Heidät ntiiiiriirti ir.r jol le-
kin isonrrnellc vankileirille. jollrr oli Lrseita cri kansrrlli-
struksil eclusterruinrr.

Strottt rrlaisct Pvsyttel iv iit tturll a vrutkile irillii «»nassir ryh-
miissiiän luottaen toisiinsa, koska siten oli hclpt»11-i r.rr.
vittaessa ptrolustauturrkin. Virrkrruder olivrrr siellii yleisiä,
vrrsinkir-r koskir leiviistii kiir,tiin koval krrr-n1-:,1railua. Sr.ro-
rlrrllriset alenrtrivlrt ktritenkin vain hlrrv«lin varltsr,urlilln
vrrnk itovereiIta;rn.

Suomalaisia
rajalla
palaamassa
sotavankeudesta

ARVI ETELAMAKI
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Närhi teki kaikenmoista kauppaa eikä kaihtanur leirin
vartiomiehiäkään. Vangeissa oli useita hyvinkin arcavia
käsistään. He tekivät monia pieniä esineirä melkeinpä il-
man minkäänlaisia työkaluja. Näitä kekseliäs Närhi sir-
ten kaupitteli vartiomiehille. Hän nautti jonkinlaista
luottamusta heidän keskuudessaan. Maksuvälineeksi kel-
pasi vain leipä ja tupakka.

Kerran Närhi jourui tappeluun. Eräs puolalainen vanki
yritti varastaa hänen pussistaan leipäpalan. Tavallisesri
ruo hyvin vartioiru aarre oli visusti tavoirtamattomissa,
mufta tällä kertaa se oli unohrunut vuoteelle huonosti sol-
mittuna. Leipäpala oli jo puolalaisella, kun Närhi huoma-
si varkauden. Hän hyökkäsi puolalaisen kimppuun. Kak-
si "sakemannia" tuli puolalaisen avuksi. Nyr katsoi Toi-
vo asiakseen mennä auttarnaan toveriaan. Synryi armoron
meteli. Mitään vakavarnpaa ei kuitenkaan sattunur, sillä
voimat olivat niukkojen aterioirten vuoksi vähissä, mutra
meteliä riitti. Varriomiehet kuulivat h2ilinän ja divat sel-
vittämään tilannetta. Kun tappelu saariin selviteryksi, oli
ruo leivänkappale, itse tappelun alkusyy jo murenrunut
kokonaan lattialle. Vartiomiehet pitivät lyhyen kuuluste-
lun ja veivär puolalaisen ja sakemannit pois.

Kun nuo veikot sitten herken kuluttua palasivat parak-
kiin, he olivat piiskatun näköisiä ja kohoavar sinelrnär
heidän kasvoissaan kenoivar kuulustelun rapahtumac sel-
väkin selvemmin. Närhi päivitteli Toivolle:

- Jos minä olisin ruon arvannut, olisin antanut ukon
pitää sen kannikan... se piru taisi olla jo homehtunutkin.

Vankeja käytetriin töissä. Suomalaiset olivat nyt kevät-
kesällä tLrkinnostoporukassa jokivarressa. Se oli heille ter-
vetullutta puuhaa, vahinko vain, eträ vaafteet kastuivat.
Niitä ei rahronut saada yön aikana kuivumaan huonoissa
olosuhcissa.

Eråana ilrana töisrä lähdettäessä Närhi vaikutti salape-
räiseltä.

-Tänä 
iltana saadaan hyvää soppaa, sanoi hän Toivol-

le. T?imä katsoi kaveriaan ja arveli mitähän ruokin rasku-
jen pullotus mahtoi merkitä. Aivankuin niissä olisi näky-
nyt pientä liikehtelyä... kaloja ehkä... murta misrä ih-
meestä hän niitä olisi saanur... Hän ei kuitenkaan kysy-
nyt mitään, tyytyi vaio odomelemaan.

Leirille saavurrua alkoi Närhi touhura häviren parakisra
pakkiensa kera. Toivo syrymeli toisten vankien kanssa ka-
miinaa. Vaameet olisi saatava vielä kuiviksi, ainakin osit-
tain.

Viimein ilmaantui Närhi pakkeineen kamiinan luokse
ja laimoi pakin kamiinan uuniin kiehumaan. Aikansa sii-
nä odoteltiin, kunnes Närhi arveli keitoksen kypsdksi.
Hän otti pakin uunisra, meni Toivon luokse parakin
nurkkaan ja tokaisi 

-Nyt syödään siaen lihasoppaa!

- 
Lihasoppaa, ällisteli Toivo. Ja minä kun arvelin si-

nun kalasoppaa keirrelevän, luulin sinun saaneen pihis-
teayä jostakin kaloja.

- 
Misräs minä nyt kaloja!... Syödään nyt... minä seli-

tän sitten. Keitoksesra kohoava tuoksu oli niin kiihoitta-
va, että sen pitemmirtä puheitta alkoivat kaverukset kau-
hoa keittoa suuhunsa. Toivo koeri mielessään arvallla
mitä eläviä Närhin keirossa oli. Tämä oli kuitenkin puh-
distanut ja paloitellut lihan niin pieniksi palasiksi ettei
siitä tiennyt minkä valtakunnan elävä oli kysymyksessä.

Keitto loppui ja Toivon vielä tutkiskellessa hentoja lui-
ta Närhi tokaisi:

Ei tuossa sammakossa ole isot luut...

- 
Sammakossa! äännähti Toivo. 

- 
No sammakkosop-

paa sitä syötiin, Närhi vastasi. Niitä kun hyppiä mätki
siinä rantaliejussa, niin ajatrelin kokeilla minkälainen liha
niissä olisi, ja eikös ollutkin hyvdål Toivon täytyi myön-
tää sen olevan parempaa kuin leirin oma soppa. Tämän
jälkeen oli sammakoitten hengenvaarallista liikkua När-
hin ja Toivon lähettyvillä.

Aika kului vangeilta kuin huomaamatta. He elivät
omaa eristettyä elämäänsä. Korimaasta ei saaru paljon rie-
toja, ser.r kohtalo oli hämärän peitossa. Huhrrja leirillä ro-
sin liikkui, muma niihin vangit eivär osanneer luortaa.

Eräänä aamuna kaikki ieirin vangit kornennettiir.r auki-
olle riviin. Suurih osa vangeista oli saksaiaisia, suomalai-
sia ei ollut kuin parisenkymmentä. Vankien keskuudessa
syntyi arvailuja, mistä oli kysymys. Joskus aikaisemrnir.r oli
vastaavasti järjestäydytry jonkin rikkomuksen tai rnr.run il-
rnoituksen takia. Rivistör saatiin jotenkuten ojer.rnukseen
ja rr.rajurin arvoinen r.rpseeri alkoi puhua saksaksi. Suoma-
laisten ,joukossa ei ollut ketään saksan kielen taitoista, l.re

eivät ymrnärtäneet puheesta mirään. Finlandia nimi mai-
nittiin kuitenkin useampaan kertaan puheessa ja tämä oli
om iaan herättämään arvai lua pienen suon'ralaisj oukon kes-
kuudessa.

Majurin lopetettua puheensa saariin hajaantua ja eräs
virolainen, joka oli joutunut saksalaisten mukana vangik-
si, tuli tulkiksi. Hän osasi useampaakiekå. ja häneltä saa-
tiinkin kuulla Neuvostoliiton solmineen rauhan Suomen

ff;: 
Joitakin maa-alueita oli Suomi jourunut luovutta-

T:imä uutinen herätti jonkinlaista kotiinpaluun toivoa
suomalaisten keskuudessa. Vankeudessa vietetyr vuodet
olivat mrruttaneet mielet niin, erteivär ajatukset oikein
oftaneet sopeutuakseen rähän uuteen rilanteeseen. Yhä
useammille muisrui kuirenkin koti ja omaiset mieleen.
Mitä heistä mahdettiin Suomessa ajatella'? Minkälaisen
vastaanoton he saisivat, jos täältä joskus sinne pääsisivär?
Närhikin oli vakavana jutuissaan:

2"

,-El-
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Jos rninä täältä sinne Suomeen joskus vielä pääsen, niin
mistä minä sieltä äitimuorinkin löytäisin... ei ole aaviscus-
takaan, missä se siellä mennä hyssyttää... ja mitä se sanoi-
si kun minä olen näin likainenkin... muori kun aina oli
niin tarkka, ettei sitten missään saanut olla likatahraa...

Aika kului. Vapauttamisesra ei enää puhnmu. Eräs mur.r-
tos oli kuitenkin tapahtunut slromalaisten vankien strh-
teen. Heitä ei enää kuljerettu muualla töissä. Ulkosalla
täytyi kyllä olia määrätty aika päiväsrä leiriah.reen puhdis-
tustöissä. Lisäravinnon saanriin ei ollut mahdollisuuksia.
Ruumiillinen kunto laski. Ajarusmaailma supistui vain
siihen, mitä ympärillä satrui ja tapal.rtui. Hyvin l.rarvoin
pr.rl.ruttiin enää poispääsymahdollisuudesta.

Eräånå aamuna joutuivat suomalaiset kuulustehrun. Se

toimeenpantiin tällä kertaa hieman poikkeuksellisesti. Jo-
kaiselta riedusteltiin, oliko hän runrenur ketään täällä
olevista vangeisra siviilielämässä/ Onko reitä tääliäoloai-
kana kohdeltu huonostiT Kaikkia kuulustelriin vuoronpe-
rään.

Kuulustelun päärytryä l.ruudetriin kaikki vangir nume-
ron mukaan ulos riviin. Heidät lastattiin odorravaan
kuorma-autoon, joka ku.l;erri vangir raurarieasemalle. Ra-
tapihalla heidät rnies kerrallaarr, nluleron mukaan, ko-
mennettiin härkävaunuun. Kuivamuona-annos annerriin
käteen, vettä pakkiin ja ovi kiinni sekä lukkoon. Alkoi
odotus.

Useimmat vangir olivat sitä n'rieltä, emä Suomeen men-
nään... eriiär raas ennlrsrivat Siperiiia...

Viimein vaunu liitettiin junaan ja marka alkoi. Kerrarr
päivässä vaunun ovi avattiin ilman py1'ntöä ja jaetriin kui-
varruona-annos: viipale ieipää ja iihapala. Kahdeksannen
päivän aamtrna vaunu irroitettiin rxxs junasr:r ja ovi lvar-
tiin. Närhi katsoi ulos ovesra:

- 
Pojat, piru vie. Tämä on Viipuri... ei sirä Siperiaan

mentykään. Viipuri rdmä on, kyllä minä runnen, monra
kertaa pahasena poikana äitimuorin kanssa tr.rlin tälle ase-
n-ralle. 

- 
Närhi riemastr.ri r.riir.r, että aikoi rörmätä vau-

nr.rsta väkisinkin alas, mutta vartiosotilaat esrivät hänen
aikeensa. Tunuahan tärnä oli monelle. Toivoliekin, olihan
hän ollut vuoden verran räällä asevelvollisuurtaan suorir-
tarnassa. Vangit komennettiin ulos ja kaikkien oli pesey-
dyttävä, vaatteitakin yritertiin puhdistella. Kaikkien pe-
seydyttyä vietiin heidät taas vaunun lLro, numerohuudolla
vaunuun, ovi kiinni ja lukkoon.

Ovi avattiin selrraavan kerran saman päivän iltana. Sii-
nä oli Suomen raja... Paikalla oli sr.rornalainen vääpeli pa-
perinippu käsissään. Vangit komennettiin ulos riviin
vaunlln eteen. Vääpeli suorimi nimenhr.rudon.

Toivon nimen kohdalla hän tankkasi ja viimein hän sa-
noi:

- 
Kyllä se Mäki on. 

- 
Toivo oli jo niin rorrunur ruo-

hon Mäki nimeen, ertä hiin vasrasi vain välinpitämätö-
mästi' 

- 
On se. Kaikkien siirryttyä vaLrnun vierescä vää-

pelin eteen tämä tervehti saarraiia ja kornensi:

- 
§ss1xs[2nr 

- 
N],t kuljeriin nuo rarkaisevar metrit.

Raja ylitettiin. Oltiin Suomessa, kotonal

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirieenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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Kevät saapunut
suu rille saloille

NUMERO 5:n KIRJOITUKSET
Leuri Leikkonen:

RETKI POJASVAARAAN.

Matri Suortri:
PARTIOITA JOLMAJÄRVEN TAKANA.. ..

Viljo Muikku:
ERÅS''SANKÅRIKUOLEMA"

Olavi Järveläinen:
MUKANA KRIVIN TÅISTELUISSA. . .... ..

Tyyne Saramäki:
PON,IMITUS.

Ån,o Seppinen:
ODOTÅ JOKU IIINUUTTII

Emii Pörsti:
RAUTÅTIELÄISIX SOTÅA

Pauli Tuominen:
POIKA MIESTEN
MIESTEN TÖISSÄ

Onni Kuuluvainen:

MUKÅN,t...

SYOKSYPOMMTTTAJA LY 120. .. ...
Vilho Viskari:

LOTTA LÖYSI SYNTYMÄKOTINSA .

Arvi Etelämäki:
KOKEMUKSIA VANKILEIRILTÄ

Kirjoittoiot vqstooyot esittömistöön
mielipiteistä

Kösikirjoitukset poloutetoqn yoin
postimoksun seurotesso
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- rniehet kertowat

Tilauskonttori: Ludviginkatu 10, puh. 790822
Toimitus: Töölönkatu 35 B, puh. 446242
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