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ANTTI TAKANEN

PITKÄ JA PIINALLINEN
KAUKOPARTIOMATKA

1. OSA
OLI juhannusaatto 1944. Pah,elin silloin JR +):n 8.
komppaniassa ja olimme vetä1'q'neer Sir'ärin Jandebajoel-
ta Mäkrätjärvelle, jossa jouduimme varusrelutöihin. Åse-
mat olivat näet keskeneräiset ja vihollisuhka kasvoi päivä
päivältä.

Kello lienee ollut noin 17 kun komppaniaamme tuli
rykmentistä lähetetryjä kaukopartiomiehiä. Näiden johta-

1a alkoi kohta pyytää rneidän joukkueenjohtajaltamme
paria miestä mukaansa. Vapaaehtoisia ei lör'rln1,t, jolloin
joukkueenjohtaja vilkaisi minuun srnoen:'Takanenhan
ainakir.r lähteei " 

- 
"Mikäpäs siinri . r'asrasin .ya pyysin

toverikseni Lievestuoreelta kotoisin olevan Toivo V i l-
Iase n. Tämä suostui ilman muuta.

Uteliaina tieclustelimme kaukopartion miehiltä tulevaa
tehtäväämme ja ymmärsimme, että olisimme jonkinlaisia
vhtel,smiehiä kaukopartior.r ja oman komppaniamme välil-
lä. Sairnme myös lupauksen, että pärisisimme palaamaan
rrkaisin heti kun kaukopartio olisi päässyt ravoitteeseensa,
iok.r heidän puheittensa mukaan ei kovin kaukana ollut-
k.i.rn. Jo silloin tuli mieleeni tuo "kqvin kaukana", kun
huomasin heillä olleen mm. radiolähettimen.

Saimme karran ja kompassin. Itse otin mukaani kivää-
rin. toverini taas konepistoolin ja pari rumpulipasta. Re-
put järimme pois ajatellen, että matka muodostuisi varsin
lvhleksi. Jl niin sitten lähdimme kaukopartion kanssa
rdmpimään pitkin korpia. Keskiyöhön mennessä olimme
talsineer jo kuusi tuntia ja taivalta oli katkennut melkoi-
sesri.

Siinä puolenyön rraissa trrukoa pidettäessä alkoi Mäk-
rlrjän'en suunnalta kuultra raistelun melskettä. Partiom-
me johtaja (luutnantti Eronen, ellen väärin muista)
k,iski ortira radiolla 1'hteyden omiin, mutta sitä ei saatu.

Jatkoimme matkaamme kesäyön hämärässä kohnisen
tuntia.

- 
Nyt olemme tavoitteessamme, sanoi Eronen. Niin,

tiissä me olemme, kun tuletre sellraavan kerran lausui
luurnantri, kirjoittaessaan samalla jotakin käclessään ole-
valle paperilappuselle.

Olimme pienellä mäen kumpareella, edessämme piikot-
ti kaunis suolampi.

Tästä paikasta meidän piti palata takaisin. Tuo paperi-
lappu jonka luutnantti oli kirjoirtanut, oli jonkinlainen
selostus komppaniamme päällikölle sirten, kun olisimrne
päässeer takaisin omiemme luo.

Lähdimme paluurnatkalle ankein mielin. Omat olivat
kaukana ja välillä epävarma vihollismaa... Kuuntelimme
silloin tdllöin, kuuluisiko joitakin ääniä omilta linjoiltam-
me. Ei mitäänl Tykistökin oli vaiti. Olisivatko miehem-
me torjuneet hyökkäyksen ;a nyt lepäilisiväti' 

- 
Eivät

kai he sentään ole vetäytyn6s6) 
- 

Emme olleet perillä
mistään.

Mitään erityistä ei tapahtunut. Siinä kello yhdentoista
aikoihin lähesryimme iähtöpaikkaamme ja kulkumme
muuttui varovaisemmaksi, koska juuri täältä olimme yöllä
kr.rulleet zunmuntaa. Tultuamme erään pienen, Mäkrätjär-
veen laskevan joen rant^an ehdotin Topille, että men-
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nän siitä pioneerien räjäynämän sillan jätteiden yli. Mi-
nusta näet tuntui, että paikka oli autio. Kuiskasin Topil-
Ie:

- 
Katso noita autojen jälkiä, ne eivät ole meikäläisten.

Voi vietävä, mitenkähän asiat nyt ovatl
Omat asemamme olivatkin ryhjät. Teittammekin oli re-

vitry hajalle. Kylläpä näytti tulleen pojille kiire lähtö.
Pohtiessamme ornaa tilannettamme alkoi läheiseltä

maantielrä kuulua autojen hvrir.rää ja kovaa polpotusta.
Meille nrli äkkilähtö, muma ehdin kuirenkin huomata
puuhun naulatun laudan pätkän. jossa lukil "Huomiol
Vetäytykää Nurmoilar.r 

- 
Korkatjärven rien sulrnnassa."

Sanoma lienee ollut tarkoitetru meille ja kysäisinkin To-
pilta:

- 
Mitä mielrä sinä oleri' Lähdemmekö talsimaan tuota

tietäi Joka tapauksessa asia on ratkaistava heti. Tietenkin
voisimme palata m1'ös kaukopartion luo ja se olisi minusta
järkevintä. Heillä on muooaa ja noin porukassa olisi hel-
pompaa ylirtää linjar.

Päärimme palata takaisin kaukopartion luo ja noin kel-
lo 1.i lähdimme liikkeelle. Nälkä alkoi jo kurnia vatsaa ja
yhtd.mittainen käveleminen oni lujille.

- 
Kuule Topil Jos siihen ilmoitukseen olisi lisätty, että

meidän reppumme ovat siinä ja siinä paikassa, niin eihän
tdssä olisi hätäpäivääkään. Murta kun nyt joskus pääsrään

1'l.rteyteen kaukoparcion kanssa niin syödäänkin sitten rut-
kasti. Heillähän oli niin mahdottomat kantamukser, ertä
reppujen viilekkeet senkun narisivar.

Olimme marssineet parisen tuntia, kun editsemme
juoksi hirvi.

- 
Åmmunko siihen sarjan, kysäisi Topi konepistooli-

aan kohottaen.

- 
Äta helverissä, kielsin. Meillä on vielä pirkälti mat-

kaa jdljelln ja helposti voimme saada myös vähemmän
roivortuja ruokavieraita. 

- 
Niin sai hirvi mennä meno-

jaan.
Taivas vetäytyi synkkiin pilviin ja pian ropisi yllemme

rodellinen kaatosacle. Topi ehdotti, eftä menisimme pitä-
mään tupakkapaussia erään tuuhean kuusen alle, mutta
eihän siitä mitään tullut. Tupakat olivat hajonneet yhdek-
si sotkuksi, ja tulitikut olivat nekin kasruneet läpikotai-
sin. Noiduimme hiljakseen, sillä nyt jos koskaan olisivat
hermosavut olleet rarpeen. 

- Jarkoimme vaireliaina mat-
kaa.

Kowan kuljettuamme ilmestyi eteemme noin metrin le-
ryinen, paljon käytetry polku, jonka viereen oli puihin
ripustettu venäläisen sanomalehden riekaleita. Siitä lienee
menn)'t aikaisemmin joku suuntaryhmä eikä se polun ku-
luneisuudesta päärellen ole vallan pieni ollutkaan. Katse-
limme polkua äänettöminä .la olimme ryyryväisiä, emem-
me olleet sitä hirveä ampuneet. Tällainen porukka olisi
varmaankin laukaukset kuultuaan ryhrynyt ottamaan sel-
vää ammuskeli.loista.

Matkamme jatkui. Jonkun ajan kuluttua otti Topi esille
kartan ja kompassin, molemmat olivat nimittäin häner.r

hallussaan, ja lausui:

- 
Tätä suuntaa kun noudatamme niin kyllä partio löy-

q1 eikä hätä ole tämän näköinenkään. Ota sinä kuiten-
kin haltuusi tdmä kompassi, n-rinä pidän kartan.

- 
Tehdään niin, mutta ollaan nyt entisräkin varovai-

sempia sillä minusta tuntllu, että voimme muuten törmä-
rä suoraan vaikka vil.rollisen syliin. Topi oli samaa miel-
tä.

Marssimme peräkkäin, Topi edellä ja minä takana. Em-
me olleet ehtineet pitkällekään, kun havaitsin edessiirn-
me vihollisia ja samassa Topin kädet nousivatkin yliis

194

Partio kahvin keittopuuhassa

Kaukopartio etenemässä



r

antaunrmisen merkiksi. Hän alkoi samalla myös pitää ko-
vaa mölinää, että hänet varmasti huomattaisiin. Tuon
hetken näky painui aivoihini kuin valokuva: Topi kädet
pystyssä ja edessä valrava pressu, jonka alusra oli vihollisia
täynnä. Etäis1ys lienee ollut parisen§.mmenrä merriä.
Tiesin, erä venäläinen vartiomies tähtdsi Topia, vaikka
en miestä nähnytkään. Kuului laukaus ,ja luoti suhahri ai-
van viereeni. Vedin kiväärini lukon vireeseen ja samassa
pamahti uudelleen. Topi lyyhistyi maahan ja minä otin
viimeisetkin voimavarani käymön ja säntäsin suoraan nä-
reikköön. Vartiomiehen konepistooli oli kesrotulella ja
luodit ryöppysivät ympärilläni. Juoksin mutkitellen ja on-
nistuinkin lopulta pääsemään pois tulilinjalta. Mutta
metsä rytisi vihollisten rynnätessä perääni. Jos nyt jourui-
sin kiinni, olisi loppuni y^rma, ja niin ponnistin viimei-
setkin voimani, kunnes hengirys salpaanrui ja oli pakko
heittäytyä suoiaan erään ruuhean kuusen alle.

Vihollisten leiripaikalla tunrui olevan hauskaa. Siellä
naureffiin ja lauletdin, välillä ammumiin Topin konepis-
toolilla joitakin lyhyirä sarjoja. Vähitellen tilanne sentään
rauhoittui ja minäkin lähdin taas jatkamaan matkaani.
Kävelin puolisen runtia ja koko ajan vemä ruli kuin saa-
vista kaataen. Voimieni taas huveressa pidin tauon. Is-
tuin sankkaoksaisen kuusen alla ja mietin kohtaloani.

Olin yksin synkässä korvessa ilman ruokaa ja karaakin
oli Topin mukana jäänyt viholliselle. Ihmenelin samalla
miksi Topi ei ollut lainkaan yrinänyr roimia, olihan hä-
nellä sentään konepistooli kainalossaan. Mennyr oli sen-
tään mennyttä, ei se enää tuumimalla voinur miksikään
muuttua. Viimeinenkin kunnioiruksen ripe vendläisiä
kohraan hävisi, kun ajattelin heidän ampuneen anrauru-
maan valmiin, kädet pystyssä seisovan miehen.

Vasa alkoi taas muistutraa olemassaolostaan, §lrniikin
oli niin, errä hampaat löivät loukkua. Matkaa oli kaikesta
huolimarta jarkertava siinä roivossa, emä löytäisin kauko-
parrion. Muussa tapauksessa näänryisin tänne Itä-Karja-
lan lopurtomaan korpeen.

Kompassissani oli oikea suunra sille lammelle, jossa
kaukoparrion piti majailla. Miemiessäni oli tullut yö enkä
tdstä lähtien §ennyt seuraarnaan ajan kulua. Villasen To-
pin kello oli sekin vihollisella eikä minulla aurinkoa lu-

kuunottamatta ollut mitään mahdollisuutta mååritellä
vuorokauden aikoja.

Tulin pienelle lammelle, luullakseni samalle, josta
olimme aikaisemmin lähteneet viemään viestiä komppa-
niallemme. Nousin mäelle ja huusin paftion johrajan ni-
meä 

- vastausta ei kuulunut.
Istahdin kannon päälle miettimään. Kaukopartio kyllä-

kin selviäisi, mutta miten kävisi minun, joka olin ensim-
mäistä kertaa linjojen takana, yksin ja ilman muonaa.
Olin vaipumassa epätoivoon, muna sirren rohkaisin irseni.
Miettimällä en missään tapauksessa selviä, on ryhdyttävä
toimimaan ja äkkiä.

Otin kompassillani suunnan länteen. Tätä suuntaa nou-
dattaen saavuttaisin joskus Suomen rajan. Tallustelin yh-
teen menoon, mukoja pitiimämä, usean runnin ajan. Kun
saavuin erään suuren suon laitaan ja Lihdin sitä ylimämään
muistan toivoneeni, että näkisin vaikkapa sammakon, jon-
ka heti olisin syönyt. Nrilkä oli näet ankara. Pääsryäni
suon yli heittäydyin maahan ja nukahdin loppuunväsynee-
nä. Kylmyys sentään herätti minut melko pian ja markaa
oli edes lämmintä saadakseni jatketrava. Sade ja&ui yhä
kiusallisena, eikä vaatteiden kuivaamisesta näissä oloissa
ollut puhettakaan.

Kävelryäni ehkä nelisen tuntia sai väsymys taas vallan
ja nyt päätinkin levärä oikein kunnolla koorakseni voimia.
Valitsin tuuhean kuusen ja heicäydyin levolle. Vaivuin
kohta raskaaseen uneen sareesra huolimatta. Herätessäni
oli sade onneksi lakannut, vain puirten oksista tippui pi-
saroita.

Taas liikkeelle! Taas lyhentämään sitä lop.uttoman pit-
kä etäisyyrtä, joka erorti minur omistani. Äkkiä kuulin
däniå, aivan kuin olisi hevonen kulkenut pirkin kuraista
tietä. Varovasti hiivin eteenpäin ja kohtasin vahvasti käy-
teryn polun, jossa näkyi hevosrenkin jälkiä. Venäläiset
lienevät sitä pitkin rarsastelleet. Jätin polun ja saavuin pi-
an jonkun kylän laitaan. Tällä välin oli yö taas tullut, ja
kylän pelloilla oli useita nuorioira, mutta ketään ihmisiä ei
näkynyt. Mahtoivat olla painuneet raloihin nukkumaan.
Tein päätöksen, erren kierrä §lää, vaan kävelen sen läpi
kävi miten kävi. Ohirin erään talon melko läheltä. Sen pi-
halla oli kaksi ratsua, musta ja valkoinen, ja mieleeni tuli,
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Erämaassa

erä juuri noitten hevosten kavioitten äänet olir-r varmaan-
kin aikaisemmin kuullut. Selvisir-r kylän läpi iLnan, että
kukaar.r olisi minua huomannut. Kun aamr.rkin alkoi valie-
ta, menin eräälle auringon pLroleiselie rinteelle ja aloin
kuivata vaatteitani. Tuiitikut, mikäli niistä ei ollut pää
huvennut, as.'ttelin hellävaroen riviin auringon lämpöör.r
kuivuraan, sillä niitä jos mitä tulisin varmasti tarvitse-
maan.

Kun varusteet olivat kuivuneet, lähdin taas jatkamaau
vaellustani. Hermopainekin oli kova, sillä voisihan tämä
korpi olla vaikka kuinka arvaamaton. Yhdestä tai parista
miehestä kyllä selviäisin, mlrtta jos kohtaisin sutlremman
joukon munttnisi tilanteeni toivottomaksi. Niinpä voin
vain hartaasti mkoilla, etten n-rissään tapauksessa joutuisi
vihollisten kanssa kosketuksiin.

Aurinko paistoi jo korkeaita. Se oli nyt kelloni, jonka
avulla suurin piirtein pysyin selvillä ajankulusta.

Äkkiä alkoi edestäpäin kuulua kovaäänistä venäjänkie-
listä puhetta. Hiivin noin viidenkymmenen metrin pää-
hän, jolloin näin kaksi hevosta, jotka yrittivät kiskoa tyk-
kiä pitkin kehnoa tietä. Miel.ret koettivat lykätä ja kiskoa
apuna. Siinä tehtiin jos jonkinlaisia konsteja, ertä rykki
saataisiin metri metriltä siirtymään eteenpäin. Viimein
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ponrkkrr hiiipvi nJköpririsr.ini. jl piiisin ylittärnään rier.r.

Nälkä oli nvr s.rnoin ki:r-.i.tm.rr.'rn j.r ;rj.rttelir-rkin, ett.i jos

en kohdakkoin s.r.r r'.:,;k..... n.i..:rnr r.r p.rkostakin nrilkärin.
En el.rrinyt pirkl.in x.:ike..i..-:r. .:,.n prv pyrirähti jaloista-

ni ja alkoi jLroksennei,. : ::-.:..::-^::ri. LrLrkaisir.r kiväiirini
ja siiher-r se plr ;Ji. -\-,,ir-- ::::. \:.:-.i!L1.1 .rteriar. Teir-r pie-
nen ntrotion ja i;riton ic:::r :-:::..::t r;.tou pienen ruhou,
josta kiväärini luori oii :i:::::s..:::-..ix,risen osan. Lihrra ei
enäii ollut paljo;rk:;.n r:. .----. ::-.,-::.. sir.i plremmalta se

sitten rnaisruikin. S.rin -.,.::: : .'. -: .<-.n tuLuniskelin, ettii
elänkin vastaisur.rdess.i ::r-::::.:.-::.-..,. mik;ili sitii eteeni
osuu.

51'öryiini jatkoir.r rr.rs m-:i.:..:-.i:i ., :.i.r rririiiir.r erikoista
osunr-ltkailn eteeni, oli r'.,::r i:i ---.-:r- i :;int;riser-nlir. Er-t

liioin kLrLrllLrt milriiiin sLrunn.r-i; :-.>::.--:r .i.iniii. Siinii kii-
vellessäni tLrli mir-rr.rlle kor': r..:: - :-.:--.-'j: rlmcstyi kuin
tilauksesta ereeni pieni. krrx..'.;:.:.:.. :..:i L.rskeu.1uir-r

sen reunrrlle.ja aloin juodrr. m-.::: .:,-:. :. --.-: iliis musreui
maailma sil-r-rissiir-ri. Kr,rn k,rrs,,:: :-r-r.* :-.. sc oli vain
pienenä pisteenä ja käänn'essJr.: ::::- r .:r:.1 niltti ko-
ko lr,urnto tavattofran kirkkli.i:. \-',-.::--::- :cnt.i.in p.r-

larrtui krrikki ettttalleen. mutt.i tc::. :r: \:;:'.. ;rrrrl erliiii

ir.ro tuossa asennossa. Kunp;r löi:.:::: '.-:....::-: s,iilvke-
purkin .jolla voisin runlrenrr;r iL.r,::-...'.;:=-. \{...reni hii-
pi r-r-ryös pelko, erter-r ikir-rii ttrlisi :-.--:i,-::.- >:,' .. :. Irt.i.iu.
Olinhan jo mr.ruterrkin liian heikk.., : -i-..:-: L,.lru:.1i-
raus iskisi lnir-rur.rn, niin olisir-r ilm:r ::-.---:" :-:-.,rn umr.
Päätin sentiiän yrittiiä niin kauln ku::. .-.:...:- i, itrnrsin.

Saavuin vilkkaasti liikennöidrn rier ..:-..::'. -..e j.r hii-
vin aivan tien varteen, katajapensr.:c:: S'::-...ss.r tuli
mrrtkan takaa ktrorma-auto. Åjlrieirit. ;::: \-.:. :..o on
mennyt ohi, syöksyn tien yli, mutt.r jr.i-:: i-:r --:- .-.tKeissr

lähteä, kutrlin joicier.rkin karjalaisisilrrre:: .^:-::: .. kor'.r-

äänistä pul.retta. Näitä nrlikin koh:: :-:i..',:::-. peräti
k1'mmenen toinen toisilleeu jorain se.r:e---:, \l::.rcrri jo
juolahti, että iospa menisin tielle ir .:\s'.::r:- <"-::.Lko ,ri-

kaa siiti on menn)'t kuu sttomelliS€t S,.::-::: .:r :: hript -

neet näilrä maisemilta. Jiitin kLrireei.:: ..:. :.senl.jttii.
Turunin, että ukot olisivat ottaneer ni:: i;:.:1, : ::tiehen
vaikka kair-raloor-rsa ja vieneet tnuklr:-.,::. ' r"iii:r niiin
hassusti ei olisi käynytkään, olisi'r''rr ie i-.-:=:.<rr ruiueer
hälyttää partion kintereilleni. Siir.r'i l:;',-<.i::",'^ isiu .lLrt-

tamatromasti ollut vihollisen krisissi.
Kr.rn kaikki oli taas hiljenrvnvt p:s::- ..:::-:.:.rn rien ja

parisensataa rnetriä käveltvrini rr,li:: :.^<::. ,-'sn r'1lltalan,
jonka ylitse menin kal-rlaarnallr. ], e:: ::i'::" .,ii korkeah-
ko r-r-räki. Kiipesin sen harjallc- j.i :',.:. ;\':-.tlli esteerön
näköala kylään. Päätin seur.rr;r k',..:.:'j:r--rr. heitin saap-

paat pois jalastar-ri, laitoin ne l..:::-.i,:t::r:teeseen kllivtl-
mean, Otin mltkav,tn irsenltr )n :- -:'.:..:lrioutl nOjaten je

aloin tähysrellä kylää. Siini is;,:.ss.ri nukahdin, kunnes
yhtäkkiä havahduin konekn'ilri:,fr:een. Pelästyin ensin
niin, etten tajunnut missä olir.r i.. ::-.isi,i oli k1'syrnys. Sitten
muistin, eträ olenkin vksin x:;-x"n.i omisttr .ioukoistani.
Samalla r.räin k1'liir.r pelroauke.;".; xonekiväärin, .ionka ym-
pärillä pyöri joukko venii.risrl Aluksi en käsittänyr mi-
tä siellä touhutaan, ktintr.s t;.:-r srrj.t sen mäen rinteeseetr
jossa torkuin. Luodir osuir'.it i:vihkin paljon alemmaksi ja

älysin, että siellii hLrr;oireih.rn empumaan konekivääriilä.
Minulle tuli äkkilähtö. siill jos vielä sattuisivat minut nä-

kemään saisivat oikein todeliisen Iiikkuvan maalir.r.

Aurinkokin alkoi r;ras laskee ja päivä oila iliassa. Tein
pienen nuotion ja kär'in vöpuulle, ntikuinkin nuotion
idmmössä heti. Tuli oli jo ajat sitren sammunut ktrn herä-

sin ja aurinko oli korkealla raivaalla. Olin nukkunut yör'ri

ilrnan mitään häiriöirä ( jatkuu)
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OLIMME jouruneet orrarna.rn rj.peikan vasraan eräältä
vieraalta poruka.lra srrskesällä --tl. Pirkinirsan kylän ja
Lotinanpellon välilrä.

Syvärissä oli sillä kohtaa, melkein keskellä vircaa saari.
Vihollisen puolelta laski saaren vläpään kohdalle S1väriin
pieni joki. Tj.paikkamme oli 1'ön aikana rannassa kolmen
neljän metrin pituisessa monrussa. NIitään vhtelshauroja
ei ollut, ei myöskään mitään suo.fahauraa taakepäin. Oli
vain muutama sata metriä alavaa niirsä, johon vihollinen
voi konetuliaseilla ampua ristirulra kolmelta raholra.

Palasimme K a r.r ko se n Veikon kanssaeräänä ramu-
na rannasta vartiosta. Silloin "vanja" avasi ankaran ko-
nekir'ääritulen. Me Veikon kanssa olimme hätää kärsi-
missä. Olimme maassa matalina kuin maan maroser.
Kuulat kaatoivat jåaryny:rå heinää edestdmme kuin viika-
remies. mutta eivät ne meihin osuneer, kun sattui juuri
kohirlle pieni ojan tapainen ja oikein matalana kun oli,
kuu.l.rr menir'är ylirse. Toisekseen oli jännääkin siinä hä-
mirissi seurita valojuovien lentoa, kun niiden lentora-
Jrr leikliesilrt roisiaan. Oli kuin jossakin paremmassa-
kin iloruliruksessr.

Kaukosen Veikko sanoikin, kun vihdoin pääsimme nii-
n'lrä pois metsän suojaan:

Pirkinitsin
lohko Syvärill.ä

- 
Kuules Eka, usko tai.älä, mutta ei mene pitkää ai-

kaa, kun minä pääsen toip'umislomalle.

- 
Alä nyt hupsi aika mies, minä nar.rroin, mistä sinä

sen riedäti' Mutta olin väärässä, hän itse tiesi sen ja runsi
karvoissaan. Kohta Veke haavoittui, mutta vain lievästi ja
pääsi sairaalasta toipumislomalle, taisipa samalla lomalla
mennä kihloihinkin.

Veikko palasi muutaman viikon kuluttua porukkaam-
me takaisin. Monra rattoisaa heckeä vietettiin taas Ve-
ken kanssa. Monen monta kertaa väristiin ja paleltiin yh-
dessä vartiossakin, eri tulenjohtueiden paikoilla, jotka
olivatkin meille tuttuja melkein jokainen. Syvärin voima-
laitokselta Lotinanpellon kohdalia olevalle, "punaisen li-
pun sillalle" asti jopa ohi siitäkin.

Kun otimme tämän tj.paikan vastaan, emme tietäneet,
minkälainen se todellisur.rdessa oli. Entiset pojat kehuivat
paikkaa, täällä kun ei tarvinnut olla vartiossa kuin yöllä
rannassa. Päivän aikana olimme olleet vartiossa täällä
metsän laidassa. Isossa kuusessa oli meillä vartiopaikkana
tehty lava.

Jalkaväen 
"äijät" haukkuivat meidät heti jo esittelyssä:

- Jos olette samanlainen tj.porukka kuin entinen, niin
teillä ei ole täällä mitään tekemistä. "Vanja" soutelee, ka-
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lasraa ja mellastaa, kuinka haluaa aivan meidän nenän
edessä kaikessa rauhassa. Ei tiedä yhtään, milloin se nou-
see maihinkin ja tarttuu kiinni niskavilloistamme, se

kun on ollut koko kesän niin röyhkeä. Emmehän me voi
niille mitään, vartiopaikkojen väliä on noin ,i00 metriä,
välillä vain tuo teidän kironu tulenjohtopaikkanne. Jos
miehet eivät saa "vanjaa" rauhoittumaan, niin emmehän
me miten sitä voi tehdä omilla aseillamme. Kun joka yö
on vielä Syvärin pinta paksun sumun peitossa, niin "vant-
ka" soutelee siellä kaikessa rauhassa. "Kranuja" niille pi-
rää amaal

Sattuikin tuo keljuilu jalkaväelrä juuri minun ja H e r-
m u s e n Aaken kohdalie. Jv.ukot vielä ,jatkoivat:

- 
Kyllä te olette varmaan samanlaisia "kyyliä" kuin

nuo entisetkin, paljon porua, vähän villoja. Kunhan olette
mukamas vaan olevrnaan tj.porukkaal 

- 
Tuollainen ivai-

lu ja sur.rnsoitto kävi jo vähän aivoon ja sanottiin Aaken
kanssa: 

- 
Katsotaan kuinka drjdn kdy. Kysytciin pojilta,

mihin aikaan "vanja" on sitten oikein leikkisnld päälla ja
rnellasrelee kuin koronaan. Pojat sanoivat:

- 
Koko y,ön, illasta noin kello 22 alkaeo, aamuhämä-

flln astt.

- 
Kyllä asiat tästä lähtien muuttuvat, meidän silmille

ei hypitä, kehaistiin pojille.
Meitä oli siilä hetkellä vain kuusi miestä ja vänrikki

T u o r i seitsemäs. Nyt meille jäi myöskin pienerl kes-
kuksen hoito ja vikapartioinri muutamilie linjan pätkille.
Tdllii porLrkalla meidän pitäisi päryätä kaikista näistä

homrnista ja välillä vielä kaivaa ja tehdä korsuakin. Ei ol-
Iut varaa laittaa edes parivartiota yön ajaksikaan, joten
siitii oli selvittävä yksin. Ensin kaksi tuntia vartiossa ran-
nassa, sen jälkeen toiser kaksi tuntia keskuspäivystystä,
sirter.r päiisi nukkumaan, jollei heri perään j<.rr.rtunuc vika-

;rartioreissulle. Usein kävi niinkin, sillä päivl,stl,sirikana
oli rnuuten herätettävä jokLr pojista vikapartioon, rnutta
ktLn linjat rneni poikki vähiin enr.ren päivysrysvuoron lop-
pr.ra, silloin ei viitsitty häiritä kavereiden unta, vaar.t

rnentiir.r ennen itse. Sillä kertaa ei saatu unta liiaksi ilman-
kaan eikii lepoa, joten sovittiin keskenämme, ettei anne-
ra rnitään turhia hä11,q'ksiä, ollaar-r sitren vaikka vähän ai-
kaa ilmrrn lhtevksiii.

Vartiovuoror.ri alkoi klo 22 juuri parhaaseen aikaar.r, jv.-
poikien puheider-r rnukrtan. Tr.rnttri väl'rän oucloltrr Inennä
taa^s ulueen tj.paikkaan ja kun mvös ialkaväki vieiii niin
pahasti peloitteli. Nyt ei kuirenkaan olh-rt vielä mitiiin hä-

tää, kaikki tuntui rauhalliselta ja oma mies oli rirnnassa
ensirnmäistä tuuria.

Kirveri lähti teltalle ja minä jiiin yksin, strnu alkoi
nousta, koetir-r puheiinta, oliko yhtets kunnossa, kunnossa
oli. Tarkastelin vähän edessä ja sivulla olevien maalien
paikkojen peitenimiä, että tiedän antaa hädän rullen tar-
kan rnaalin, mihin sulkuttrlta pitäisi arrpurr.

Sarnirlla soikin jo puhelin. Siellii tLrliparterin piiiillikkö,
Iutrtn. K tr is t i o tiecltrsteli, mitä tj.prrikalle kutrltri. Jal-
kaväki oii iimoittanut molemmin puolin siellä olevan vi-
hollisen tal.rolla kovirsti ääntä ja melua. On kuulemrna ko-
vasti sumuakin, olikohan vihollisella jotakin rnielessä

yrittää slrmun turvin. Tuli olla tarkkana, kun ollaan vieiä
uudessa ja oudossa paikassakin. Jos nritä erikoista ktruli
tai huomasi, niin oli soitetrava heti.

Olin jo ääniä ja melua kyllä molerr-urilta sivtrstoilta
kuullut samoin kuin eclesräkinpäin. Mutta luulin, että si-
vustoilta kuuluvat äänet ovat omien poikiemme äär-riä,

kun ne kuuluivat niin pal.ion takaapäin, ja että tämä kaik-
ki kuului tällä lohkoila joka öiseen ohjelmaan, puolin ja

toisin. Kun ttrtkin karttaa paremmin, silloin vasta hunma-
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sin, että Sy-väri rekikin jvrkän mutkan melkein tj.paikan
kohdalla ja meidän nlt ruleva t.i.paikkamme oli melkein
niemen kärjessä. \'rrtioon rullessani, kun oli jo hd.rnårdå
ja maasto maralaa. en sit;i huom;rnnut. Ei nytkään vielä ol-
lur niin pimeää. errei olisi nihnvt vähän matkaa eteensä
ja sivulle. Sdmoin kertrsr: joren kuten näki, kun läheltä
tarkkaan katsoi. trIurt.r sumun l,ipi ei nähnyt mirään, kuu-
Ii vain.

Äänet siis kaikki olir;r rihollisen eivätkä meidän poi-
kiemme aiheuttamia. nvr oiikrn tosissaan oltava tarkkana.
Syvärin yllä oli parin kolmen metrin vahvuinen sakea su-

Syvärin ranta-
asemia. Edessä
tulenjohtue

Voimalaitoksen
patosilta
Syvärillä



=.-re:.u. ionha lli näki korkealla mäellä oleviin viholli-
-: :s<::lun. mutta ei veden pintaan, mirä siellä tapahtui.

\L.a.:^ja ei tdssä montussa ollut mirään rurvaa eikä pe-
--::'--,i:en mahdollisuutta, jos vihollinen yli tulee hei-
tr:n e.ilakaan partiolla.

T.reksepäin oli matkaa 300 metriä avoinra niiryä ja si-
r-.sroille jalkaväen vartiopaikoille molempiin pari sataa
merriä avointa rantaa.

Nvt alkoi "tivoli" pyöriä, kun kohdallani vihollisen
ermissa korkealla mäellä alkoivat pirää pirunmoista elä-
mää. Raapivat ulitikkuja, hypittiin asemien penkalla,

sätkät paloivat, niiden pienet punaiset valot hehkuivat il-
lan hämärässä. Siellä varmaan tanssittiin "tripatskaa",
koska "sirmakka ja balalaikka" soivat. Ajattelin, ertä tässä
voi kohta tulla ripaskaa ihan tarpeeksi.

Kuuntelin ja katselin montustani tarkkana eteen ja mo-
lemmille sivuille, varmaan joka harja pysryssä peläten,
mitä tästä seuraa. Karkuun ei pädssyt, oli vain yksi ehto,
olla hiljaa ja tarkkana. Tarkastin konepistoolin, oliko se

toimintavalmis heti, kun sitä tarvitsen. Samoin valmistin
muutzunan käsikranaatin heittokuntoon, ettei muuta sen-
kun narusta vain nykäisee ja heicää hetken kuluttua me-
nemään.

Ajatus kiersi jatkuvasti, kun vain vene tai veneitä ka-
rahtaa ruohon ranta n, silloin heti sylkee konepistoolini
nr-[ta, sitren käsikranaatit jälkeen ja taas kp.rulta, mikäli
ehdin. Mutta en jää vangiksikaan sovinnolla. Niin kauan
panen vastaan, kuin siihen kykenen, muuta keinoa ei ole.

Näkyväisvys rantaat oli vain 5--{ metriä, sivuille näki
vdhän pitemmälle, kun ei ollut niin paksu sumu haimana.
Edessäni virraila loiskuivat airot, hankaimet vinkuivat,
änestä päärellen siellä soureli useira veneitä.

Puhelin hälytti, siihenkin oli vastattava. Kiroan, ruokin
kiusanhenki vielä häiritsee. Supajan vastauksen melkein
montun pohjalla luuriin, välillä piti nostaa päärä, kuun-
nella ja katsella joka suuntaan, jopa taaksekin, näkyikö
mirään epäilyttävää.

Kuistio tiedusteli kuulumisia. Olin hänelle vähän aikai-
semmin ilmoittanut, mitä näen ,ja kuulen, että pelkään
pahinra. Jv. oli samoin jarkuvasri hälyrtän1'r, että viholli-
nen tulee varmaan ylitse.

Puhelin Kuistion kanssa hiljaa supisren, konepistooli
kainalossa, sormi liipaisimella. Kuistio sanoi, errä nyr sin-
ne on suunnannut putkensa patteri, meidän 5 " pamerim-
me, mikä maali oli siis ammuttava ensiksi? Annoin
maalin, joka oli ensimmäinen tj.paikan edessä, lähin raja
montustani noin 10 m, ja joka leveni jonkin verran sivuil-
le ja vihollisen rantaan asti. Valitsin maalin siksi aivan
edestäni, koska siinä sor.rdetriin jo virran puolivälissä, jol-
iei lähernpänäkin.

Kuistio sar.roi vielä, että jos vaan rreteli ja soutelu jar-
kuu ja lähenee, siirä on iimoiremava heti, errä.ammuraan
sulku. Ja mereli jatkui, kiihryi yhä, nyt ovat veneet kohta
rannassa, ilmoitin Kuistiolle, ja hän antoi parrerille tuli-
komenronsa.

Jo kuuluivat takaa ensimmäiset ryhmän lähtölaukauk-
ser. Kohottauduin melkein penkalle innoissani seuraa-
maan, minne ensimmäiset kranaatit putoavat. Jo suhahti-
vat yiitseni ja hed räjähtivät. Samalla suhahdin minäkir.r
montun pohjalle suojaan. Muna ne menivät ylirseni kaik-
ki oikeaan maaliinsa, niinkuin seuraavatkin ryhmäc.
Odotin, minkälaisen vaikutuksen ne tekivät viholliseeni'

Hetken hiljaisuuden jälkeen alkoi mäeltä kuulua kovaa
naurua ja huutoa, muukin melu vain koveni, vaikka ei
enää aivan niin iäheltä meidän rantaamme kuulunur airo-
jen vinguntaa .ja loisketta. Kuistio riedusteli taas tilan-
netta, minullakin oli mielestäni nyt parempi tilaisuus se-

lostaa hänelle riiannerra ja äskeisten kranujen vaikutusra.
Kuistio lupasi heti omaa yhteyden. Tyk.komentajaan,
kapt.Auviseen.

Kohta Auvinen soirtikin ja kyseli, minkälainen siellä
edessä tilanne oikein on, kun sinne jo ammuttiin ja jv:kin
vain jatkuvasti hälyttää tilanteen olevan vaarallisen. Selos-
tin taas hänellekin, mitä näkyy ja kuuluu ja eträ siellä
vastapeluri vain parhaillaankin naLlraa .fa polittaa jotakin
kovasti. Varmaan nauraa ja ivaa meidän "tykistömme"

keskirystä! Niitä muutamaa hassu4 "nakua".

ij ?§

i:#:
Its':;

iit,§'

ä
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Auvinen sanoi, että nyt piderään vhtevs jatktrvasri auki,
jorta här-r tietäisi tapahtr-rnien kulur-r. Trrrpeen vxatiessl
ammutaan nyt kolmella patterilla tuli-isku. Srrmalla hän
alkoi tiedustella,onko T ir ro se n pltteri valmis-val-
n.ris on! Onko Tuki aisen patteri vilmis 

- 
on val-

misl Viimeksi seurasi meidän ont;r patterimme, joka
r.r-ryös oii valmiina. Ny,t jännin's oli minultakin kuin iau-
ennut, tiesin, että apua on lätrellLi. jos hätä tulee. Jotirir.r
aina ehdin pr-rl.relirneen sanoa, niin tiukkaa paikkaa ei tu-
lekaan.

Nämä Tirrosen ja Tukirrisen pirtterit olivat .i:n tuumai-
sia, nruistaakser-ri pr.roliatrrom.r.rrrisil n'kkejä. Nopeasti
kuitenkin niistä aina "rrakujrr" tuli rneidän patterin "hyp-

pyheikkeihin' verrattuna.
Oltiin varuillaan, rnurt:.l nlrrpuri ei ollut eikä tunttrnut

pelkäävän meidän t1'kisröärr-rn-re, sen enemmiu kuin mie-
hiäkään 1a alkoi juhlia kahta htrrjernmin. Alkoi trras rri-

ron koike .ja loiske liihesnii trhkaavasti. Silloin ilmoitin
Auviselle, että tilanne on nvr sama ja vielä hur,jernpi kuin
äsken ja nyt olisi korkea aika antaa "vanjalle" kova tuli-is-
ku, muuten se ehkä r'oi tulla n1,r yli ja niiuraa meiclän
muutarnalle hassrrlle'nakulle". Samaa sanovat jv.v:rrtior-
kin, niin että nvr alkaa llihen's hetil

Pian alkoivar suuliekit lein.rahdella selkäni takar kol-
rnelta suunnalta ja taas alkoi rninuakin hvm,vilyttää, lak-
kikin laski varmaarl ) crr.r päässä alerr-rmaki, kun olir.r sii-
hen lsti pelänny't hitrskarvat pyst)'ssä, että mill«rin on
"var.rja" niskavilloissa kiinni. Alkoi jo olla aika pirneäkin.
niin että oli pidettävä silmällä rilirnnetra jarkuvasri trl;lkse-
kin päin. Onhan saattanut viholliner-r pääsrä hu«rm:rlm.rt-
ta rantaan vartiopaikkojen viililtä, niir.r että r'alrr LLhk:.i
joka sr,rr.rnnastir samalla tavalla.

Nvt krar-raatit suhahtivat vlitseni j,r l.urosir'.rt \ rrr-1,1n

iuuri sille kohclalle, jostrr äsken kr.ruhri p.1|1111 nreiu j.r sor.r-

teltr. Kranaattittrli eter-ri nvr viihirellen jo sn'trjoen sur.rlle.

rnäen rinteelle jr n.riicn ;räälle. Kun keskins lkkiä loppui
ei er-rää kuulunr.rt kr-rin ulir-r,rr. pLriin.r;r j;r velirusra. Ei enää
naurettu eikä ilkuttLr. siitkritkin mäeili smrnuivat .ja 

"sir-

rnakrul" sär,elet vaikenivat. Pi;ur olikrn ;rivan rar.rhallistir,
vair-r ruudin krin häiritsi svvsvön rauhaa ja runnelmaa. Ta-
klapäin alkoi kuLrlu,r hernien krrl.rinaa jir vaimeita askel-
ten ääniä. Tiediin. ettii hiir-r on rulossrr oleva seuraava var-
tir»nies, H e rrr u se n Ålke. Kello 2+ vartio vaihtrri, ja

olilt v,r1r.t.t v.trriosr.t Ilttttlr.lrtl.ttt tl,lttltitt.
Selostin Aakelle, ;okr oli erikoiser.r rohkeir, teriivii poika

näissä sotasavotoissa, lyhvesti, mitl virrtiovuorollani näin,
kLrulin ja tapal.rtui. Lähdin sitten teltalle priir.r hiippaile-
mran, rnieli kevvenä. Olihan nrielestäni pitkiin aikoihin
tuskrrllisir.r f n pisin vlrtiovLroroni tiiten piiiittyr.ryt onnelli-
sesri.

En ser-rtään vielii päässvt nukkumaan, koskr olin puhe-
lir.rkeskuksen päiv1'stiijiinä seurarlvrrt kirksi runtia. Ja jos

sairtr.risi lir.r joj a mer.remään poi kki, piti liihteä vik.rp.rrtioon
viin pinreälläkir.r. r.riir.rkuin r.rvtkir-r kävi.

Åake joutui vielä rulmutriunaan tykistökeskitt'kser-r sit-

r-r-roihin maaleihin, kr.rter-r n-riniikin. vähän ennen vilrti()-
murinsa ;räätr1,mistri, koskl "vanja" k«;sroksi ant«-ri silloir-r
meidär-r rnljoitusahrcellernr-ne krh.kcskityksen. Srtanritttn
aikaln rnttrta suurempaa tuhoa, kuin puhelinlin)o1a lxrik-
ki, minur.r oli lähdettiivä vikal':arti«rreissulle pimeässä ja

vieläpri tuntemattomillc linjoillc.
Jalkaviiellii oli k«rrsr.rt. jotcn heillii ei ollut mitiiiirr hiitiiii.

rnutta rneiilii oli vain ntrrartpiiiillirten telttrt, jt>ssa ttlo rtrtl-
tui vähän surkealta keskin'kscn aikrna. Josktrs tiivtlikirr
hvpiirä jv. korsu jen kiiv riiv ielr sr.lo, ililn turvaa etsint iiiirt.
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LEA PURHONEN

"0mat
pofat"
sicllä uain

KESÄKUUN ti. piiivri vuonr.rrr L9 t t ei l.,rikennur missiiiin
suhteessa niistii muutrrmista mtList.r l-;iivisr.i. jotka olir-r eh-

tinyt viettiiii Vrrlkelhovissa. llt.r oii t;rrturtirisen kiluttis
iurringon purpPuroidessri hi l j.risen nrcrsi kiin krttttri itt itrtmc
liepeillii. Olin kiivclvllii criiiin nr.r()ren r'.inrikin kanssa ia
ihailintn-re tuotll surlrenrt.tttisr.r .tttrtt.tg,lnl.rskr,rlr klliltLlneetr
puun rungollrr istucrt. \'.rirr eruiini.rsr.r siiloin rälliiin ktrtr-
Iuvlt hrrjanrriset i,tuk.tr:k:et rikk,rir'.rt ILu.uoukset.t, tlttis-
tuttaen meitii soJ.rn ()1(r.n;Iss.1()i()st.r. trlielcmnre oli hiu-
kan haike.r. sillii rsrir.ini oli m.i.ir.i liihreii lt»nalle ilrryöl-
lii jr mcillii olr oliLrt l'r.rusk.tri keskeniimme \-hteisen Itrrr-

rastuksemnre mil:iikin p.1riss.t. Tuo vsrär'iini osirsi ihrrnas-

ti soirell.r pr.rno.r j.r rrinun sr.ruri iutohir-uoni «rli Iatrltr.

Olimmc i.ihter.reer i it.rk.ivelrlle .jiirtääksemrne samalh jiiii-
hlviiiser r'.inri kin lomrrr-r ;rj.rksi. Ei ktunmankelt.t tttielcetr
jr.url.rht.rnur. crt,i tiernme eroaisivitt Ir1'r ikuisesri, cnkii kos-

kr.ur ruiiLrt rrer.im.iiin piiäsikö 1'stäväni lähtemäiir.r lt»nrrl-
leen 1,r mitk.i olir';rt hänen rnyiihernmiit vaihectrsl. Ktttt
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hän saatteli minr.rt rakaisin kantriinille noin k,rhdeksan
ajoissa illalla, näin hänet viimeisen kerrin.

En tiedä kuinka kauan olin ehrinlt oli.r r.rnessa. kun l.re-

rdsin 9.(r. aamulla pelottlvaan p.r'ih,.,un. jokr k,rnrrr-rrui
ulkoa korviini. Luulin ensin, err:i oii puhjennur valtaisa
ukonilma, mutta sitten ajarrelin, errer ukkonen vihelrele
tuolla tavoin. Pelko alkoi saada vliveil.rn. r'aikka vritir.rkir.r
painaa sen alas ja rauhoirraa itseäni sillä. ertä rär'rvvhän
iodurto vähän patrkkuakin. Tuijorin lläperilläni'pimeää
huonettarnme ja koetin erirellä misrä kuulemani äänet
johtuivar. Vasta edellisenä päivänä olin saanut eräälrä
kapteenilta seikkaperäisen oppirunnin rintamaäänien run-
remuksessa, joka muuten näymi pitävän minua aivan höl-
n.rör.rä, jos annoin sodan häirirä mielenrauhaani. Hän oli
seliträn1't pelkoni täysin rril.reerromal§i ja sanonur, ertä
rintama on pal.jon turvallisempi paikka kr.rin Helsinki, ko-
tikaupunkini.

- 
Siviilissä kuolevat kaikki, mutta soclassa vain muura-

Val keasaaren
rintaman
takaisia
parakkeja

Raivolan kylä
taistelun
iärjirtä

mat, hän lohdutreli minua. Hän oli opettanur tietämään
milloin noiden kovaäänisten pakettien lähettäjänä toimi
vihollinen, koska taas oma väkemrne.

Kadehdin huonetovereitteni loistavia unenlahjoja
erottaessani yön pimeyden ja r.rlkoisen metelin keskeltä
heidän rauhallisen hengityksensä. Tärinän ja jytinän yhä
vain kasvaessa napsautin valon palamaan. Valo herätti yh-
den tovereistani. Akäisenä här-r raotti silmiään kysyen,
rniksi panin valor.r keskellä yötä ja herätän kaikki toiset-
kin. Omasta puolestani kysyin arkana ja häkelryneenä,
tiesikö hän mahdollisesti mistä tuo kauhea jytinä ulkona
johtui.

- 
Omat pojathan siellä vain amplrvat. Pane valo heti

pois ja käy nukkumaanl hän tiuskasi minulle.
Tuo käsky' oli niin tehokas, eträ pelostani hr:olimatta

sammutin valon. Toverini käänsi kylkeään ja näytti nu-
kahtaneen heti uudeileen. Mutta mirrä en nukkunut ja
hetken kuiuttua tuo kumea ja räiskyvä ryske sai vielä yh-

;,.§:
i,;r, i ;",/
*rr I

-e'G

,ii

k
!fr

201



den ääniefektin lisää, pommituskoneiden kammorravan
jyrinän. Sen olin oppinut tunlemaan jo Helsingissä.

Sytytin valon uudelleen ja nyt vasra toverinikin heräsi-
vät ja alkoivat ihmerellä, etrei kai ruo nvr raida endä olla
yksinomaan oman rykistömme aiheurramaa. Häpeäkseni
on minun tunnusteltava, errä olin ainoa koko joukosra, jo-
ka näytti pelkonsa. Olenpa melkein valmis uskomaan, er-
tä pelko oli jokseenkin tuntemaron käsire lorratovereille-
ni. Minä olin jopa pelännlr niirä kk-sarjojakin, joira vi-
holliset ampuivat aina muuraman kerran päivdssä konei-
den lentäessä ylirsemme ja räsrä olin saanur toiset make-
asti nauramaan. Kun kerran klst'in heilrä, eivätkö he tul-
leet ajatelleeksi mahdollisuutta, eträ nuo koneet tipaurrai-
sivat kerran muur,unan pomminkin kantriinimme karol-

Pikku emäntä
korviketta
keittämässä

le, sanoivar toverini uskovansa vakaasti, että Jumala kyllä
varjelee heitä pommeilta. Vaikka imekin olisin halunntrt
olla tovereitteni veroinen uskor.ri ei ollut yhtä vahva ia sik-
si pelkäsin. Kenties tovereicteni rohkeureen oli sy1,nä

myris lreidän pitkäaikainen kokemuksensa rintamalorrana,
kun taas minä <llin vasta ensi kertaa sotirroirnialueella ja
k<»nennukseni «rli kestänyt vastir viikon verran.

Kun saimme viratceet pärillemme, tuumimme lähreä
pl,rkimään lähin.rrnän korsun suojaan, koska pelkäsimme
sir;rirleiden särkevän kanttiirrimme ikkunar ja rnahdollisen

Jxrrnrniosuman sattuessa jouttrvamme kanttiinin alle hau-
c-lattriksi. Murta vilkaistessanlme ukrs ovesta näimrne ajir-
tuksen mahdottomuuden, sillä korohorojen räjähttivär
iunrnlrkset ja valtarvien pornrnituskonelaivueiden aiheurtir-
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ma jyrinä ei houkurellut meirä r'rirrämään onnearnme.
Painuimme koko joukko kantriinin kellariin ja luulen, et-
tä ainakin minä saavurin kauhuni maksimin tuona yönä,
koska ainoa ajarukseni oli. eträ edessimme oli nt.t varma,
jos kohta hidas kuolema raunioirren purisruksessa. Rukoi-
lin, vaikka rukoukseni olikin vlilla k,runiira roivomuksia.
Se oli vain yksi lopuron huuro Jumalan puoleen, joka
kunpusi sydämeni uumenista. murrl kai se oli rosi ja Ju-
mala ndymi ymmärrävän ilmirn sanojakin. koskapa pelas-
ti meidät tuosta loukusta. - Vihollisen veräessä vähän
henkeään juoksimme sinen lähimpän korsuun. joka mie-
lesrli.rnme antoi sittenkin mahdollisuuden kuolla nope-
ammin ja kivuttomammin, jos kerran kohralornme oli
oleva hävitä ja tuhoutua.

Tajunnassani elää vieläkin kuva tuosta kilpajuoksusta
vihollisirrlmusren kanssa ja erin'isen selvästi muistur tu-
lomme tuohou korsuun. Sen asukkaat olivat hekin kaikki
heränneet ja isruivirr llvereillaan hiljaisina kuunnellen ja

sanirirkiran siinorn.ltta. Oli kuin meillä kaikilla olisi clllut
niin paljon ljeteltlr';rir. ettemrne ehtineet ptrhua keske-
nifulme.

Aamun ensimmäiset säreer tunkeutuivat jo korsun
ovesra sisiän. r'aikka ilnr:r pimenikin yhtenään mullasta,
jora tupnrsi vlös pommien ja rykinzunrnusten rnuokatessa
yrnpiirillä oleviir maastoa ia niiden tärinärr tiputellessa
niskamme soral korsun seindmistä. Aamun sitten valjet-
rua sirrrptri yhii valtavampia laivueita ja ne lensivät niin
matalalla, errä ne iskivät korvamme lukk()on. Vaikka tie-



srnkin. enä pelkoni oli järjetöntä eikä auttanut tilannena
thtän. en p!'srlnyt kokoamaan voimiani voidakseni pa-
ircrtee itseni jo tovereimeni tähdenkin stunaan ryyney-
:een. mirä hekin osoittivat. Vapisin kuin horkassa ja ma-
iusin erän sotilaan vuoteella jaksamatta enää edes aja-
rell& erren ollut yksin, vaan jaoin saman kohtalon monen
muun ihmisen kanssa. Kun simen vihollinen taas hetkeksi
"vetäisi henkeään", lähti eräs nuori alikersantti hakemaan
minulle lääkintäkorsusra luminaalia, teko jota en koskaan
unohda. Kolmesta hänen tuomasraan tabletista nielaisin
heti kaksi ja he*en kulutrua sai vihollinen minun puoles-
tani tehdä mitä halusi. Laupias uni pelasti minut pariksi
runniksi kuulemasta ja pelkiiiimästä mitään. Kun heräsin,
ja*ui korsun ympärillä sama meteli yhtä voimallisena,
kunnes se yhtäkkiä vaimeni. Ilmarorjuntamme sai nimir-
täin osuman yhteen viholliskoneeseen, jolloin muut pyör-
sivät takaisin. En tiedä, miksi myös vihollisen tykisö vai-
keni ruon tapauksen jälkeen, murra niin se vain reki ja
siinä samassa alkoi myös ruo räyreen ahtaanrunut korsu-
kunta elää päästäeo riemunkiljahdukia pudoterun pom-
mituskoneen vuoksi. Me lähdimme nyr raas rakaisin
kanmiinille tarkoiruksella ehtiä perille ennen uutta näy-
töstä saadaksemme haukata ,ionkin suupalan. Kello oli
näet ehtinyt jo puoleen päivään emmekä moisen jänniryk-
sen aikana olleet lainkaan muistaneet sellaista kuin ruo-
ka. Minun ainoana syynäni oli kylläkin tarkoitus pakara
tavarani ja häipyä. Lorcaemäntäni oli nimitdin jo aikai-
sernmin sanonur, ettei hän asemaisi mitään esreitä, jos ha-
luaisin lähteä pois illalla, kun lomalaisauto saapuisi siinä
kello kuuden tienoissa. Hän rähdensi, että alaikäisyyreni

- 
olin cäyrän1't veste kaksiklmmenrä u.,or1u 

- 
ja se

seikka, että olin vasra ns. koelorte. anroivat minulle tuon
vapauden, jota heillä muilla ei ollur. Näin pi&ään kulu-
neet vuodet eivät ole p)'sn'neer haihdurramaan mr,ristisra-
ni sitä häpeäntunnerra, jora silloin runsin sielussani vali-
tessani minulle suodun poisrumislusen kunni.rkkr;rn jää-

misen sijaar-r. Kun olin saanur sulioruksi r.n'eruni rep-
puun ja juonut lottatovereimeni kansse kon'ikerta. alkoi
vihollinen uudelleen soitella urkuk.rnreerri.r.rn jr
"maanviljelyskoneet" saapr.rivat enrisriän rehoklieampinl
muokkaarnaan maaperää. Voin smo.r rehellisesti. erren
enää tuntenut sitä pelkoa kuin völiä. murre joka tepauk-
sessa tuo "urkukantaatin" toinen j.rko eurroi minua epä-
röimisessäni ja irsesäilyq'svaisroni oli voimakkaampi
kuin tuntemani nolous. 

- 
Päätin lChreä pois, jos vain ri-

laisuus siihen rarjouruisi.
Vihollisen toinen muokkausvaihe kesri noin nelisen

tuntia ja sitten tuli pieni vdliaika. Kaikkiön kasvoilla nä-
k1,i taas tuo tyrmisrynyt hämmennvs ja jokainen näytti
jälleen vaipuvan samaan apaaftiseen odortamisen runnel-
maan kuin aikaisemminkin. Noin kello 17 tai 18 tienoil-
la ilrnestyi korsualueellemme nuori maalaispoika. Hän
ruli etulinjasta aikoen p1'rkiä lomalaisauroon, jonka lähtö-
aika oli jo käsillä. Harvoin sanoin hän kerroi meille kau-
heat uutisensa etulinjasta, sanoen siellä vallitsevan räy-
den kaaoksen.

Ennenkuin pääsimme lähtemään tuli komentajaltamme
tieto, että kaikkien meidän yksiköstämme lomalle lähte-
vien lomat oli perur.rtettu ja lomalaisaurollakin näymi ole-
van jotain tärkeämpää tehtävää, koska sitä ei näkynyr, ei
kuulunut. En varmaan koskaan unohda niiden miesten il-
meitä, jotka olivat kokoontuneet korsumme luo odotta-
mren tietoa, pääsevätkö lomalle vai eivä*ö. Kun he sir-
ten saivat kuulla, ettei lähdösrä tulekaan mitään ja että
ruo etulinjasra saapunut soramies ja minä olimme ainoat
rorkl pädsisirnme lähtemään, oli heidän ilrneensä niin ma-

sentavan peffynyt, että olisin melkein voinut ulvoa myö-
tätunnosta heitä kohtaan ja häpeä oli vdhällä saada mi-
nut käänrymän takaisin. Yksinomaan epäluottamus itse-
äni kohtaan esti minua, sillä tiesin, emä jädessäni nyt
olisi minun myös pakko kestää toisten tavoin. Kiitollisuu-
della muistan vieläkin niin lortatovereitani kuin noira
miehiäkin, sillä yksikän pilkallinen huomautus ei päässyt
heidän huuliltaan. Vilpittöm:isti he sensijaan toivottivat
minulle, kuten matkatoverillenikin, onnellisra matkaa.
Omasta mielestäni olisin kyllä ansainnut heidän jakamat-
tornan halveksumisensa pelkuruuteni takia. Erityisesti on
mieleeni painunut kuva komentajastamme, majuri Tam-
mistosta, joka nautti kaikkien miestensä samoin kuin
lottienkin jakamatonta kunnioitusta ystävällisellä ja hie-
nolla olemuksellaan. Lähdessäni hän seisoi hirsistä ra-
kennetun komentokorsunsa edustalla ja hyvdsteli minua-
kin pelkurin käcäni puristaen ja kaikkea hyvää toivorta-
en. Vain parin viikon kuluttua lähdöstäni sain kuulla, et-
td majuri Tammisto oli jo seuraavana iltana saanut täys-

osuman ja hän itse oli kuin poispyyhkäisry, kertoman mu-
kaan ei hänestä jäänyt jäljelle jälkeäkään. 

- 
Kuolema

on aina yhtä valitseva, tapahtuipa se sicen siviilissä tahi
sodassa, aina se korjaa parhaan.

Taivaltelin seuralaiseni kanssa pitkin "kivitietä" Rai-
volaa kohden. Aina välillä koetimme "liftata" ohitsemme
huristaviin kuorma-autoihin, mutta niillä näytti olevan
niin tulenpalava kiire, etteivät ehtineet pysähtyä, vaan
ajoivat meistä välittämättä ereenpäin. En tiedä rniten pir-
kän matkan olimme taivaltaneet etulinjasta kuuluvan
paukkeen jouduttaessa askeleitamm.e, kunnes lopulta pää-
simme erään kuorma-auton markassa Raivolaan. Seuraa-
vana aarnuna pääsin sitten jatkamaan edelleen, jos k<>l.rta

venäläiset yrimivät kaukotykeillään häiritä,iunan kulkua
ja saattelivat sitä pitkän matkaa "kunnialaukauksillaan".

Jälkeenpäin olen useasti kummastellut miten pelkoni oli
r.ryt kuin kuollut. Päästyäni vihdoinkin tuohon junaan, jo-
ka oli ollut toiveitteni määrä pyrkiessäni pois tuosta in-
ternosra, tunsin itseni levolliseksi.

Jos nvt saisin valita "sotaanlähdön" tai pysymisen sieltä
poissa, r'alitsisin ehdomomasti jälkimmäisen vaihtoehdon.
Kieltär'n'isin ilomielin kunniasta kantaa rohkean ihmisen
säihkvva:i sädekehä. Lyhytaikainen "sotaretkeni " auttoi
minua käsittämään, että ilman tuollaista sädekehääkin on
elämä sentään monin verroin ihanampaa kr-rin se kauhun-
ja avuttomuudentunne, jonka viheltävä kranaatti il'rmises-
sä aiheuttaa.

Olen monasti pohtinut mielessäni, miten nuo viholliset
oikein pystyvät laskemaan Raivolasta läl.rteneen junan no-
peuden ja asemien välin, kun osasivat niin tarkoin varata
ammuksensa juuri väliasemien kohdalle. Aina kun juna
pysähtyi, alkoivat kranaatit räjähdellä sen välittömässä lä-
heisyydessä ja rneidät matkusta jat komennectiin ulos
maistoon. Räjähdykiä en enää pelännyt, mutta sitä pel-
käsin, eträ juna ehtisi lähteä ennenkuin ehtisin kivuta sii-
hen ojasta, johon olin hypännyt ulosmenokomennuksen
kuuluessa.

Kun juna sirren porhalsi Viipurin asemalle, sain opas-
roimistossa kuulla, että vihollisen oli sittenkin onnistunut
katkaista rata, joten taisi olla yhdestoista hetki minunkin
ehtiä pois Raivolan maisemista.

Jossain mielessä tuo minun "sotaretkeni" oli erilainen
kuin kenenkään muun. Minä nimiträin aloitin sen suuren
peränrymisen, joka oli muurua maallemme niin kohta-
lokkaaksi. Jos olisin malttanut odottaa päivän tai pari, en
olisi tarvinnut tuntea imeäni niin kurjaksi ja yksinäiseksi,
sillä joukossani olisi silloin ollut koko 10. divisioona.
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Kranaatinheitin toiminnassa
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KRANAATIN-
HEITIN.
JOUKKUE
SUURHYöK.

II

KAYKSESSA
ONNI VALTONEN

S A-bta

KUN suurten sotatapahtrmien r-r'ör. .i:::. -..:t ,llr-lssil

194.i kohtasi Kanntrksen puolustej.rr.,,^::--:-.; i.:.<r-Kirn-
naksella silloisen piiänäytöksen sivus!..i-.:. .:., L.innes-
tä päir-r kuuluva mahtava soclan kuml: .<.:: :::,...i kie-
lellään, että nyt oli tosi ky'sy'rnvksess; E. :--::,::. LtLrttrt

lär-rsirir-rtamalta" kar.rsi oli päättvnlt.
Länsi-Kannaksen tilar-rteer-r mr.tkrises:: '. ::,'. :. imute

Rautuun ja lyhyen asemissa olon jllke.n .:;....:-. Kivinie-
rnen sillan kautta Vr.rokselaan.

II

Noisniemen kylän Lukkaroisen t.'.ir,:r

me mlllltaman viikon niissä oioiss.. :--

maa. IL.r.rrrtkin län.rpenivät, joten,-::::.
ringon palvonta kur,rlr.rivat olenrt.r:j.:,,.
seen leipään. Ehkäpä jok;rinen r -.:.:
r-räin helpolla tule tel-rdy'ksi. mr::r.r :----

annettu painaa, olir-nmel'ren -J.:ti, ., '::
lukseen astuneita, un511 r$-l ' 1 .. ;:.

:,r:-,--. --i : --,: \'1Ctlm-
::. :,.--- :.:-. kesiiltl-
','- ss.ss" j.t .tr.t-

.,:.: ,,k:piiir'äi-
:--:::-i SOtAmme

::--:::r:1 hr.tOlten ei
: .- --ss.r asepalve-
:J

Lienee ollut juhannuksen j.i.ir;:::.r ,*rnuntai, kun eri

)oukko-osastoista kokoontui s"::,:i-.:.rjt-rira Vuokselan
pitäjän kirkkoon sotilrsp.,pp:.:. : ::'.:it.r.ntran jumalan-
palvelukseen. Tämär-r ser:r-:..l,-:-::: r'trrenveisttltn aito
mahtavuus oli kuin vastrp,i:r,, s:.-e :ioiselle hädälle, jota
Suomen kansa silloin koki E;":..r.Linen oli tämä eseptr-

kuisten pappier-r todenr-rf,ii,l:sc.:: r'rr:reinen tässä kirkos-
sa toimittama jumalrrnp.'.ir.e.--. E:ir.rvallinen oli myös-
kin tähän osallistuneen k::ii s,nsrn kohtalo, sillä pe-
loittavan lukuisalle jo'.:x.,.-t s,-rii viimeinen kirkossa
käynti.

.Heinäkuun alkLrpäivinJ :,--i'o:koilemme kiireinen läh-
tö Vuosalmelle. Teljrl.r nrrisesti kvlästä lähdimme kohti
Vuoksea. Tähän .rikr:n t.itstei.rt riehr-rivat vastakkaisella
rannalla sillanpäälsem.rss.r. Josrrin sr-vstä meitä ei kelpuu-
tettu sinne. r'aln srimme eJelleen seurata kovaa sotea ai-
riopaikoilta. Tosin heirrin.rer rmpuivat ja vetiviit magnee-
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i.r. i;\,,in §ihollisen r1'kisrötulen niskaamme.
Ji,een rLrli kiireinen lähtö. Tiillä kerraa olivat oikein

i-^, ):TnJ.-JLltot odottarnassa, joka antoi aihetta ounasteluun,
c::1 iorrin erikoista tässä on takana. Taisipa siinä joku
', rrrtii ll'väksyttää a.jatusta, etrii taakse mennään lepäii-
::ri.in. mutta tämä toive oli pian h1,ljäträvä, koska hätiii-
>en mokaillrn jälkeen liihdirnme Taljalastn jälleen kohri
raistelun ääniä. Tie muuttui pian kiirrytieksi ja autot jitti-
r'ät meiclät selviCmään matkan jatkosta omin avuin. Siinii
sitä tallattiin eteenpäin sekavin nrnrein ja vähäpuheisina.
Heinäkuinen ilta oli kaunis ja Limmin, rnutta näiden seik-
kojen huon.rioimiseen nreiltii ei liienny't rnielenkiintoa.
Ammuntakin oli iltarnyrihällii tauonnur, mtrtta vihollisen
kaiutin huomasi tilaisuutensa .ja kLrulurreli Vuosalmen ole-
van JR 57:n hautausrnirirn. Kiisiry'srä oli omiaan vahvista-
maan vilstaantulevan hevoskolonnan havupeimeiset kuor-
mat. Jo aj«rmiesten vakavuus kertoi, rnirä kuorrnat sisälsi-
vät.

Eteenpäin samorriin vaivalloisesti, koska l.reikommat-
kin polut olivat kadonneer kulkusuunnasra, ja kanramuk-
set olivat valtavat. Vihdoin tuli vril.rtelua, kun erään ta-
sapohjaisen metsikön laidasta tapasimme jalkaväkikomp-
panian miehiä kuoppia kaivamassa. Tuntui uskomarro-
malta, että rämä prikka olisi pian taisrelutanner. Nyr au-
ringon nousr.rn aikaan ei mik;iän sen rauhaa häirinnyr.

Pian oli omakin rrsernapaikkamme löyrynyt pienen pel-
toaukeaman leid;rsr.r. j;r kova r\'ön rouhu alkoi. Jokaiselle
oli sanomatt:r selvinnlr. errä r'ihollinen oli päässyt yli
Vr-roksen, ja heidin sill.rnpi.insi oli rajoirettava rähän. Lii-
arn aikaisin ei irsem;rrijihin nhJlrrv. sillä vhtä ja toisra oli
vielä tekemättä. kun fsxersen eri:iinirn peikkeilra kuului
äkliisiä konerr.rli asei rren ^..,..r., -- ::::i,, i.r I[.r.rperiiii runnus-
teltiin.

Tästii pienesrä kipinJ.s:1 :; ..i Kcski cf ir'.iiir-r n-ren.

nessä oli ktrin huomaam.irt: q:-,::-. s:, scitirrvnvr r.rivtl-
kru taisrelu. Heittinremme ..j:-.r-.\,. *,.".,-rr,,ns.l I()p-
puun, eikä täydennystä ,a.,,. *,...:. :'. :.--=:; :.innc ricr-
önän taipaleen taakse. Åsentrer'-::-. :.. i-.ii i.im,iu r.i:-
tä jokcl omin avuin kulke§i,r lrer..:. :'-::\,riiitiitcii.1. r.1i

vaikeitir tapauksia, joita kannertrrn ::j:.:--i P..:r ::eri;on
näköistä poikaa ltuureli al.u.r r.rsi<.i::.. .+::.::::'. -i.:rs(:). ll
kuu luutnanttimrne sanoi. ettii kek:l iri =.a:.a:. .-::iil i,r-
verini kanssa. Kaulaan .ja klteen ir::\,,:::.-:..: y :rrrries
oli hätäisesti sidorru ja rajuron. kun i.,.,::-.::.-:',ri^r:r rc-

on. Jouduimme jor-rkun aika;r kui i eri-.: r:r::-. ( :..:,-,i.:{ei..i -

le ja silloinkos ihnaantui päällemnte r ii:,::tc: r-..r:i.:rsr€-
lukone, joka y'rirti tehclä nr.rrk.rsri.::-.::-.- .i L-, s 1 ,, rf L.fl.

Pellon ojat olivat meille ten'eille ktrh::.:is:. :.., :::. :r'rLitt.1

haavoittunut oli jätettiivä koneen iimc.:'.es..:' r-*:1 )uhcrl
paikkaar-r, missä kulloinkin satlrir:-rnte t,^en'.:':1. \-r u:tern
kylläsq'i punalentäjä yksi«rikkoiseen n'iihöns.i.,i-..iic:r ris-
r)'sti lisänneen vainajien lLrkua viiJell.r. \ri irc:Jrr puu-
lestiran autettaviunrne, joka irskel askeieelt.r ,r,r rlk.rnut
painaa yhä enemmän, jl pLrsersi rneisrii kunnun irrkrvrrr,rt
uk». Viilillii oli levättiivii, rnutta hi:rvoirrunrir h()F!.ru nrei-
tii jatkLrvasti liikkeelle. Kisissii olir';rr jo hrr'lÅlliser r.r-
kot, kun llliirriien tuli kiirrvrie vlrsrrinmte ti rlr.i .rjeli
kuin tilaLrksesta hev«rsrnies. Eipä siinä prijort krselrr' ;rjo-
miehetr nrielipirlcttli, ktrn si.joitimme pa.rrit h.inen r.rr-
r.rilleert jrr niin oli tviirnrrrc sturriternr.

J«rstain ilmaar-rtui siilrcn kranairrrien hakuun i.ihetertv

l.rrtiornmekin, joka kaucrnmin poissrr olieene j.r mouen-
irisilla huhuilla kyllästemynä epiiili rsemarrme io nrene-
len ksi. Taistelun äänet «rlivirt toclella rlivokklirr j.r kuu-
.-:ir',rr hevosenkengiin muotoisina m1,ös molemmiltrr si-
r'-:st,rilrrr. Pari veikkoa siinä tirllasi ilnan aseira, slnoir,.rr

olevansa komppaniansa ainoat elossa olevat miehet, ja ettii
heiclärl suunnalleen ei jäänyt ketiiiin. Mr.rtta ei ollut vaka-
vasta tilanteesta huolimarta korprirali Vilho Heikki-
I ii n huunorin sarvi vielä tyhjii, koska hän alokasajar.r
soraharj«ritusten tilanneselosrrsta ravoitellen kolmeen
suuntrlur viittoillen julisti: "Vitrollinen on tuoila, 

- ix
6116112, 

- 
ja tuollakin, 

- 
rnuttir omat ,oukot ovat siellli

sur) täällä." Tän.rän eväswksen jiilkeen lähdimme joukku-
eerl)nre luo, rosin poisrimme aseisr.Lmme vxrmistimet
kaiker.r varalta.

Viholiiser.r ylivoimir oli valtava. Ei parantantrt tilannetta
Snrka-syöksypommittajien raju isku, vaikka maa aivan
keinui rllamme, litteinä kun piti olla p«rmmituskohteen
liilreisli'den takia. Edessä oleva korr.rppar.ria piti sinnik-
kiiiisti puoliaan, mufta ankarassa koitoksessa el'rryivät sen
r,oir-nat. 

- 
Trissä taistelussa kaatui komppanian urhea

piiiillikkö krpteeni Mäer.rkaski, iota roverini Pauli
Santlpu kk i oli yrittän1't saada riitelemään edeilisen
s1'ksy'n sorrhrrjoiruksissa seitsemiinnen komppanian päl-
likön kanssl. Olinrne olleet tulenjohnreessa ja arvon
päälliköitä oli kiinnostanut toverini etäisyysmittari. Niin-
pä he vuoron peräärr arvioivrrt sillä etäisyyksiä ja Pauli
vahvisti lopuksi oikean ruloksen. "Ny't arvioi kapteeni pa-

remmin, 
- 

kvllä luutnantin ttrlos oli nyt lähempänä",
julisteli hajareisin seisova korpraali tuloksia. Kun herrat
hiiipyivät, kysf in Pauliltir, kuirrka ne niin vuorotellen oli-
vat toisiaan parempia, iohon tämä tokaisi kuin selvää asi-
aa ainakir.r, että "koetin saada niitä riitelemäär.r". 

- 
Rei-

lu, iloinen ja monilta ominaisuuksiltaan lahjakas Säkki-

Kranaatinheitinasemassa.
Henkilöt vasemmalta korpraeli
P. Santapukki ja oikealla ksrtomuksen
kirjoittaja
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järven poika kaatui neljän toverinsa kera Lempaalassa
suurhyökkäyksen ensi iskuista.

Asemiemme edessä tilanne oli muuttunut epätoivoisek-
si. Joku aliupseeri yritti saada komppanian ripoeitä ko-
koon, mutta taistelun melske hukutti hänen äänensä. Sii-
nä tuli meillekin vikkelä lährö. Törmäsimme jonkun mat-
kan päässä omien joukkojen ketfuun, joka parhaillaan
eteni vastahyökkäykseen. Ehkäpä siurstat olivat joutuneer
hellittämään aikaisemmin, koska vastatoimenpiteet olivat
jo näin pitkällä.

Harhailtuamme osuimme maantien tuntunaan metsän
laitaan. Paikalta oli h1'r'ä näköala vihollisen asemiin päin.
Miehiä vilisi tuttuja ja tuntemattomia. Tuli oman patal-
joonan autokin siihen muonan jakelun puuhissa. Jotkut

nukkumiseen, ensimmäinen lähes viikkoon. Sodan ääner-
kin olivar pitkän rvtäkän jälkeen hiljentl'neet. Lienen
nukkunut noin runnin, kun heräsin siihen, että joku pot-
kaisi rajusti jalkojani, ne kun olivat poteron r.rlkopuolella.
Lähetti siinä ilmoitti, että oii heti lähdettävä vaihtamaan
rulenjohtueen mieher. No, mikäpä aurroi, neljän miehen
vdhäpuheinen ryhmä lähti liikkeelle viileässä aamuyössä.

Vaihdettava ryhmä vär.iötteli hy'vin surkean näköisenä
pienessä sorakuopassa. Paljon paremmin eivät meidän-
kään asiamme olleet, vaikka olimme 'levänneitä". Ajat-
telimme kuitenkin, että aamupäivä olisi rauhallista, sillä
vastapelurin tapa oli aloittaa tosi rör'k1'n's vasta iltapäiväl-
ld, jota sitten kesti puoleen yöhön. N1itään vanrstetrujr
asemia, enempää kuin taisteluhautojakaan emme nähneet.

Muona saapunut JR 57:n etulinjaan
Kannaksella

Liekö ollut tukikohdan puolustajiakaan kovin tiheässii, ei
ainakaan lähistöllä näkynyt. Ero oli suuri näiden ja Muna-
kukkulan loistoasemien välilH, joissa puoli vuottil sitten
hääräilimme samoissa tehcävissä.

Emme vielä ehtineet pitkäsryä hiljaisuuteen, kun puna-
sotilaat aloittivat epätavallisen kiivaan arnmunnan heitin-
asemiemme slruntaan. Viestimiehen pahat aavistelut
osoittautuivat pian oikeiksi, sillä puhelimen kampi oli ke-

vyr. Tässä sitä jälleen kerran oltiin vailla yhteyksiä ia toi-
mettomina. Asemista lähtee klllä r'ikapartio, muttl se vie
aikansa. Kaiken lisäksi aikamoinen kranaattier.r myllerrys
alkoi tukikohclassamme. Miehittäjien .jonkinlainen katettu
korsu ja samalla tukikohdan komenropaikka oli takannm-
me. Syöksyimme sinne parempaan suojaan. Korstrssa oli
pieni ikkunakin, joka heri rämähti sisään. Tukikohdan
miehiä tuli ja n.reni, joku karjaisi oviaukolta, eaä "häly-

rys". En tiedä, mikä kokonaistilanne lienee olltrt, kra-
naattisade vail.rtui kuirenkin äkkiä konetuliaseitten piis-
kar.rkseen, mutta suihkut eivät tulleet rintamasuunnasta,
vaan pikemminkin takaapäin. Sivustalta oli kaiketi päästy'

läpi ja nyt vyör1'cettiin. Oli siinä kerrakseen ryskemä ja
meteliä. Räjähtär'ät luodit paukkuivat pr.rissa, joten oli
rnahdotonta päätellä, mistä kaikisr,r suunnista oikein am-
muttiin. lvlinkä ratkaisun siinä lienee kukin valinnut,
helppoa se ei ainakaan ollut. sillä korsr.rn edessä kipinöi
kuin hornan karrilassa. Itse valitsin nopean svöksyn siil.ren

suunrasn. josta vielä ei tuita tuiskuttanut. Irluistan njatel-
leeni siinä kvlq'ssä juostessani, ertä näin kovassa rulessa

en ole vielä koskaan juossut. Sinne jäir'ät korsuun puhelin

.ja koulurr.rskeskuksessa saamani vanhan l-ry'vän aian Inanr-
reli. Vaikka hajosimme kr.rin akanat tuuleen, onniscui jo-

kaisen päästä ehjin nahoin suojaiseen notkelmaan. Mi-

urhot olivat riisuneet takkinsrkin. heinäkuun helle kun
vaikutti sotatantereellekin. En muista, missä vaiheessa
oma ruokailuni lienee ollur, kun lhräkkiä raivas repesi.
Kranaatteja räjähteli joka puolella. Alitaiuntaisesti olin
valinnut,unmusren rulosuunnan pakotiekseni, sillä keski-

rysalueelta oli pääsrävä pois, mitä pikemmin, sen parern-
pi. Seurasi syöksyjä ja maahanlyöntejä, 

- 
ehtipä siinä

käväistä mielessä ajatus, että selviänköhän tästä lopulta-
kaan, sillä multaa ryöppysi niskaan kranaattien iskuista
oikealta ja vasemmalta. Vihdoin päsin kukkulan juureile
jonkinlaiseen notkelmaan ja lähdin sen suuntaisesti juok-
semaan. Aidat ja vattupensaat eivät nyt olleet mitään es-

teitä.

Jälleen erinäisten jahkailujen ja odotusten ruloksena
perustettiin asemat erään metsikön laitaan, jäljistä päätel-
len entisiin tykisdn asemiin. Edessä oli miehen mittaista
lepikkoa, jonka seassa kasvoi yksi iso kuusi. Työskentely
oli verkkaista, sillä ainainen jalkeilla olo ja unen putrte al-
koivat vaikuttaa. Mutta liikettä riitti jokaiselle.

Heittimet aloittivat ammunransa, joka oli sen merkki,
eftä asemat olivat välttävästi valmiit. Tarkat ja oikeat lu-
kemat asemiemme sijairrnista tuntuivat olevan neuvosto-
miehenkin tulenjohtokortissa, koska raju keskiq,s tuli
kuin kimmokkeena niskaamme. Opimme jälleen yhden
läkyn, 

- 
ei pidä mennä vanhoihin asemiin, ne kun on jo

valmiiksi haarukoitu. Aikaisempien isäntien rakentamat
katolliset sr.rojakuopat pelastivat meidät kuitenkin tällä
kertaa. Ehkäpä vastustaja h.ruli vaientaneensa meidät aini-
aaksi, koska viimein suuntasi putkensa muualle. Riitti
siinä taas Iiitosten tekoa viestijohtoihin, ennenkuin yl.rtey-

det olivat kunnossa.
Oli jo aamuyö, kun viimein tuntui tulevarr tilaisuus
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Mies matkalla taakse Vuosalmella
heinäkuulla

tän ei ollut enää cehtävissä. ..xr.<, ,.:. ,r .ikki.i vrihra-
nr.rt ornistajaa. Tärnä ei siihen j:.<i- ..-.: r|rme. sillä
komppaniat lienevät olleet joukkuee:: r'.i.r'..:!r: ir niirnä-
kin vähiit puolustajat kolemanr'f,slee::"

Päästyärnme aserniin oli räälll r-...-ii, i, ..:.- rlJessf,
käynr.rissä. Ei ollLrt ihmekään, sillä r ::.;;r-. si.:,l^: musr.ril.i
mullalla. Mainittu iso kuusikin asen'rien eic::: ,,-: i-.:-.,.r-
ru matalaksi. Jälleen maantielle, 

- 
kovlf, ^:::rij:!iolcsÄr-rykiä, joiden aikana hevoset usein pill:'r'.:rr'::. r':rkk.

ajomiel.ret tekivät todella kaikkensa niiden hrr'.:.i-.r
Vihdoin erään uudisasukkarn koripellon irepe iir.i iöv;r i

asernapaikkamme. Väs1,rnys oli sietimlrön j" sr.miliio-
metkin painoivac kuin lyijy. Havainrojen reko j: nrrjen
muistaminen on tämän johdosra näiltä ajoilrr heikt r.'rp.rr.
Asemat, yhtel,det ja suojat oli kuitenkin rakennerr.l\..:. T\'-
kistötuli' ja maataistelukoneet olivar vin'oitr.rneer r'f,s,
myksestä huolimatta joukkueen maankaivuuhalur reil.ri-
siksi, että alkupelissä eivät lapi<tt rahroneer milliän riir-
tä. Varsinkin "siunauskihveli", eräs pieni lapio. oii pir-
kiksi ajoiksi varatru.

Meidän neljän miehen, kahden vanhemman tävdennls-
miehen ja kahden nuoremman kzisiryönä alkoi hahmotru:r
oikein loistosuoja pahoja keskiryksiä vasraan. Siinä oli
kuivia ladon hirsiä katossa pari kerrosta ja heinät r'älissä.
Päällimrnäisenä näkyvänä kattona olivat kivet. Porero al-
koi jo valmistua, kun velvoitimme joukkomme vanhim-
man, punapartaisen Haapaniemen korvikkeen
keittoon, palkkioksi siitä, ertä hän oli niin hyvin huolehri-
nut asuntomme sisustuksesta, kantamalla heiniä pitkän
matkan takaa sen lattialle. Talvisodassa oli pihaamme pu-
donnut valtava pommi ja sen kuopan pohjalle reki rove-
rimme nyt pienen nuotion. Viimeisrelimme siinä pore-

ron kä1'ntiaukkoa, joku sivullinenkin seisoi tyiitä.rnme
sermamassa, kLrn yht'äkkiä kur.rlui nzraptrrin puolelta ur-
kupyssy,n laukrus. Samassa lennlihdimme kaivamaamme
kiivtiiviiiin, minii to.verini päälle, mutta molemmat vahin-
goittLunirrtomana. Askeirlen vieras mies ei sen sijaan sel-
vinnlt yhtä hvvällä onnellir, vazrn hänen kätensä roikkr.ri
I Lron not tor-r-r nssi.i asennossa noustessamme pysr)'), n. Poteron
rrsrkkeen omistajista sai toinen vanhempi rnies sirpaleen
rintaensa ja vririn parhaani mukaan sitoa haavaa. Luulen
hiinen selvivr)'neen, mutta pahimmin kävi korvikkeen
keirräjämme, sillä hän «rli juuri noLrssut krropan reunalle
ilmeisesti hakemaan korviketta ja rnakasi siinä nyt liikku-
nletta. Mitään ei enää ollut hänen hyväkseen tehtävissä.

Kaivoriemme varreen ehkä sadan metrin päähän ase-

misramme oli kaatunut hevonen, joka oli turvonnut
muodottornan pulleaksi. Olimme aluksi sitä mielrä, että
olkoorr siinä, vaikka veclen haktr olikin vastenmielistä ko-
van löy'hkän vuoksi. Se oli uskallernra muutenkin, sillä
rautakuurojen tuiskuttamisessa vihollisen halut vain parl-
nivat. Varsinkin rnaataistelukoneet kävivär sietämättö-
miksi, sillä ne ilmesn'ivät äkkiii ja katosivat samoin,
mutta nritä sillä välillä tapahtr.ri, käsitti vasta, kun kaikki
oli ohi. Auringon paahcle teki kuitenkin vaikutuksensa
hevosen ruh<xrn, ja kun ilma iltaisin ryyntyi, levisi astrin-
paikkamme ylle sellainer.r löyhkä, että sitä saattoi ,rivan
kdsin koetella. Tämä riitti, jo oli lapirn-riehiä l.revosen
hautarjaisiin.

Ne, .iotka sotatoimia johtivat lohkollamme, voisivat
varmaan kertoa käänteen tapahttrneen näir.rä päivinä. Siltä
se ainakin näin rivimiehen kokemana tuntui, sillii nyt lop-
pr.rivat ainaiset asemister toisiin hyppäämiset ja mikä tär-
keir.rrii, ehti lopultakin nukkumaan.
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Kenttäasemia
kunnostetaan
Vuosalmella
15.7.44

Heinäkuu lienee ollut lopullaan, kun vihdoin pääsim-
me Oravankytö-nimiseen kylään lepäämään. Majoituim-
me komeaan taloon, joka kaiken menneen jälkeen run-
tui suorastaan juhlavalra. Pitkästä aikaa näimme oman
pataljoonamme koossa kenmäjumalanpalveluksessa. Murra
mikä olikaan näky. Ennen niin mahravan neliön muodos-
taneet komppaniat räyttivär muurarran ryhmän vahvuisi-
na vain paikkansa alkusijar ja aliupseerit olivar komppa-
nioiden päällikköinä. Komppaniar rärdennerriin van-
hoilla ikäluokilla, mutta kohra rämän jälkeen päärn'i so-
tamrne.

röwÄrlvÄ

JATKOSODAN aikana palveli JR 6:ssa jåäkåri-
joukkueen johtajana Mannerheim-ristin ritari,
luutnantti Toivo Honkaniemi. Toveripiirissä hä-
net tunnettiin ripeäorreisena ja pelottomana
partionjohtajana. Tiedämme kuitenkin, että näil-
lå, retkillä tarvittiin myös älyn näppäryyttä.
T?itä puolta hänessä kuvaa hyvin seuraava tapaus.

Honkaniemi tarvitsi nopeasti pari miestä sr.ro-

rittamaan jotakin pikkLr tehtävää. Kun l.rän kurkisti
kdmppänsä ovesta ulos, hän näki ensimmäiseksi
romaanisoramies Äkerlrrndin.

- 
Hei mustalaispoika, rulehan nopeasti tänne!

hur,rsi Honkaniemi. 
- 

Puhuteltu tuli, teki asen-
non ja ilmoitti:

- 
Herra luutnantti! Minä er.r ole mikään mus-

talaispoika, vaan soramies Åkerlund.
Hetken vaikutri siltä kuin Honkaniemelrä oli-

si mennl,t " jauhot suuhun", sopivia sanoja ei
runtunut lö1'ryvän. Hölmisryneen näköisenä hän tui-
jotti poikaan, kunnes äkkiä laukaisi:

- 
Mirä varten te sirren tänne täytäilertei'

Mustalaispoikaal.ran minä kursuin.

-.-I
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KESÄ I9i1.
Olimme edenneet rykmenttimme JR 10:n III paraljoo-

nan krh-joukkueena Tsirkka-Kemijoelle saakka.
Olimme siis "korohorolutoona", kuten irse porukkaamme
nimitimme - 

"pukinpaskan heiaäjiä", sanoivar roiser,
kelrnit... ne kun sellaisia olivat...

Joukkueemme oli koosrunut suurimmaksi osaksi oman
paikkakuntamme ( Lieksa-Pielisiärvi) suruttomisra tukki-
jätkisrä, siviilikavereisra, jo Talvisodankin yhdessä pelän-
neistä. Joukkueenjohtajana oli vänrikki Kartrunen, ja
joukkueen henki jo alun alkaen superluxusJuokkaa...

Takanamme oli, Kivivaaran kohdalra rajan ylitemyäm-
me, kilometrejä kymmeniä, ehkä jo muutama satakin,
mistäpä sen olisimme tienneet! Emme olleer jouraneet ki-
lornetrejä enemmälti mittailemaan, rätilöunään... Olim-
me edenneet tien sunnassa, siitä sivuun kaikenmoisia



APTEENI" TUTUSTTru
oMALAISIIN
IRAWINHEITTIMIIN

koukkauksia tehden. Olimme tosiaankin kolunneer kor-
vet, rämpineer rämeet, hatelikot hamuilleet. Jätk2imiehi-
nä olimme ihastelleer koskemattomia hongikoita ja joku
oli niitä katsellessa hyrähdellyt: On Karjalan kunnailla
rukkipuu... 

- tuosrapa jos palstan saisi, niin siitä lohkeai-
si tuohta, peseroira, pojatl 

- Sitä saattaisi Repolassa pis-
täyryessä olla alkohopahoolilla osuurra asiaan, kun siellä
urmastaa viidenky'mpin tyttöä... sirten... joskus..., haaveili
muutarna.

Olimme olleet alisretruina, l,ksinkin heittimin, jos min-
kinlaisille porukoille, kaikerrelieer ja kurvailleer - mit-
taile tässä sinen kilomerriri

Emmepä liioin olleer selviLlä ajan kulumisesta, oliko se
sitten heinä- vaiko elokuura. ehki niiden vaihreessa. Ei
rutkittu allakoita, tukinpa niitä kellän olikaan...

Oli valoisat yör, aurinko nousi. nrli helteinen päivä ja

JR 1 0:n yhdyspartio Tsirkk&Kemiioetta

ilta... Me pämkyttelimme, olimme väsyneitä, marssimme,
tai oikeasraan tallustelimme joskus tietäkin pi*in, koetta-
en karnutella karheista kurkuistamme kankahan Kaari-
naa...

Kavereitten äkillisiä lähröjä viereltämme, mersäpaloja
ja käryävd,n ihmislihan katkua sieraimissamme... sieluis-
samme... 

- 
sitäköhän perhanoita siellä lie ollutkaan...l

Kirosimme ja siunasimme vuorotellen, olimmehan ja
elimme vielä, toistaiseksi... talsimme pojat... jukoliste...

Kyllä Te pojat ruon tyylin tiedättekinl
Tuleepa vielä mieleen näin vuosien perästä ne moner

kaverit, jotka siinä vierellä raapertelivat, kiroilivar, pitivät
yllä hurttia huumoria. Purnailivat, kuten ryyliin kuului,
mutta menivät sittenkin, menivär, paikka kuin paikka, ai-
ka kuin aika 

- 
ei väliä...

Tulee väkisinkin mieleen Onni Mohell, huumorimies
sanan tär'dessä merkin'kessä. Ankara pokkamies, nokitre-
lija. lutfäri. murta mr'öskin tel.rrävissään Mies, aivan suu-
relia alkukirjaimella.

Tulee mieleen ruon samaisen Onnin muutamakin sa-
nanheitä.llvs rien varressa oleville tupakkataukolaisille :

Kuormasromme oli jäänyt pr.rrojen siltojen polttamisen
takia taakse ja jokaisella miehellä oli sinipunertavia heirti-
men ammuksia niin paljon kannetravanaan kuin kukin
jakoi. Muutama tupakkataukolaisisra nakkasi kysymyk-
sen, virnuili:

- 
No minnekkäs ne poejjar on mänössäi'

- 
Läksimmä viemään näetä turnaeta (Turnipsi) noa-

purille, kun saemma siltä niitä toessa ralavena laenaksi.
Viime kesänä satu meijjän kylyvykset onnisrumaan ja nyr
näetä on. Viemmä laennat poekkeen. 

- 
Tupakkatauko-

laiset hyväksyivät selityksen naumnhohotuksella.
Näinpä Onni. Turpeen alla jo hänkin, muuraman vuo-

den jo... 
- 

Vieläkin kohautan hänelle hattureuhkaani.
Kahdestikin...

Tsirkka-Kemijoki.
Hyökkäyskaistarrune ja joen l,litys (veneillä) oli tien

Raja-Rukajärvi vasemmalla puolella, riesrä noin
200-300 metriä. Odottelimme joen ylitystä jonka itäran-
nalta olivat kiväärikomppaniat jo sillanpään saaneer.
Sieltä kuului tappeluksen melske ja meidän 'ihanana'osa-

na oli olla kiivaassa tykistö- ja heitintulessa. Tappioitta
ernme siitä ryöpystä selvinneetkään, sillä joukkueemme
pidetry johraja, Karttunen, haavotrui varsaan, kuollen
muutaman päivän kuluttua kenmäsairaalassa. Myöskin yk-

----

209



kösheittimen suuntaaja, korpraali Eskelinen sai sirpaleen
päänsä läpi ja kuoli silmänräpäyksessä. Vielä tajuissaan ol-
len määräsi Karttunen tämän kirjoirtajan joukkueenjol.r-
tajaksi.

Ilmoitin lähetin välityksellä Karttusen haavoittumisen
pataljoonankomentajalle, silloiselle kapreeni Haloselle ja
hän vahvisti sanallaan'virkani' toisraiseksi.

- 
Ollos tervehditty, sinä suuri sotapomol , tervehrivät

nuo ikuiset vin'ruilijat heil-malliin. 
- 

ft25s11ign tavaritsii
vaen...

Siinäpäs oli juhlallinen seremonia alikessulle!
Vuoromme tultua ylitimme joen edelleenkin kiivaassa

tulessa, mutta tappioita ei sattunut. Hyökkäys jatkui kii-
vaana ja me menimme sukkelansorttisesti asemiin, ryhty-
en tukemaan hyökkär'stä. lvlaasto oli aivan tasaista, har-
varnetsiiistä kangasta, jossa ei ollut minkäänlaisrr strojaa
jv.tulelta. Kaivauduimme kaikessa kiireessä rnaahan vuo-
rotellen 

- 
kaksi heitinrä tulimi, kaksi kaivaurui. 

- Jur-
srrkin viilissä kerkesi kuirenkin Onni todeta, emä 'kyllii se

vaen on helevetin hvvii, kun se Pilnässi keksi tuon lapi-
on...'

Muutaman tr.rnnin kulutrua hyökkäys pysähtyi veniiliiis-
ten tiukkaan vrrstustukseen ja tulitus laimeni molernrnilta
ptx>lilta ammuttuihin harvahkoihin kiviiärinlaukauksiin.
Mvöskin tykisröt hiljeniviir.

- 
Lutoonrr tu;rakalle, vmilii pyöräättliä siitkär.r, kuului

Onnin kon.rerlto, 
- 

se puhistaa nyr pyssyt välillä...
Huorhdimr.ne rtroksinan päälle, tupnkoinrrne jrr sottli-

lirnn're, ertä siir-uipäs oli sirren semmoinen ttrpraus. Tu;r-
rauspa oli, mutta tässii sitii vaar.r ollaan... tässä ollaan

1oo... hikisinä, nokisir.ra, partaisina, räh.iäisinii kaikin ra-

voin...

- 
Voe aekojl, voe tapojir, hLrokaili Onni hikeä pyy'his-

kellen.
Ktrn tryökkä1'ksen py,siihn'minen nä1'tti vhiiti jrrrktn'rrn.

ntpesimme krivautumaan yhii svvernmälle suuren Veniijii-

"Musta kapteeni" tutustuu
suomalaisii n kranaatin-
heittimiin JR 10:n rintamalla

äidin kamaraan. Maa tuntui vetävän puoleensa, se imi,
oli imeny't... pirusti oli imenytkin jo...

Saimme laitetuksi asemat jonkinlaiseer.r kuntoon ja
kunnostelimme kaikkea mikä hätäisen kunnostelun tar-
peessa oli, ainahan niistä vinkeistä jotakin näpläilemistä
löyryi. Jotkut pojista lähtivät jo jokivaneen korvikkeen-
keittopuul'riin, joku järsi vanikkapalasta todeten mur-
heellisen näköisenä, että 'voi kuinka pieninä palasir:a on-
kaan mun leipäni maailmalla...' 

- 
Kunhan kähnehclim-

Jv.vitjaan oli heittimiltämme matkaa
riä ja pataljoonan komentopaikkaan,
kolmisensaraa metriä.

Parlsensataa met-
jokivarteen, ehkä

JR l0:n muonaparlro
Tsirkka-Kem iJoella

,l

T -1,-!
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Silloinpa, juuri silloin h ä n ilmesryil - Silloin hän il-
mesn'i, tuo kertomuksen "Musta kapreeni".

N{usra kahdessakin mielessä. Hän oli erikoisen turuna
kasvoiltaan ja hänen Iiikkumisessaan yksiköittemme jou-
kossa oli hämdrid, harmaata, mustaa...

Hän käveli rempseään ryyliin jv.linjoilta päin ja hänellä
oli yllän rykistön kauluslaatoin vamstettu diakonaalipu-
ku. Puhdas, prdssäykset terävinä housuissa, valkoinen
kauluksensuojus pilkisti takin kauluksen alta.

- Ka, saatanankos mustilainen sieltä nyt..., jupisi On-
ni.

Kapteeni pysähtyi asemiimme ja alkoi jutusrelunsa.
Kuten jo mainitsin, erinäin fi.uftna kasvoiltaan ja hänen

JR 10:n osia saapunut
Tsirkka-Kemijoelle.
Korsun pohiaa raivataan

ikänsä saattoi olla kolmenkymmenen vaiheilla. Tarjoili
Klubi-tupakat kaikille ja me sottailimme itse kukin aja-
tukissamme, että kyllä se noiden herrojen rykkijullu-
koitten kelpaa... imetään Klubia, ollaan niin hiivatin
siistejä ja haistaan parfyymeille... kyllä sitä passaa joo... 

-keleitten...
No mikäpäsi
Herra kapteeni kyseli kaikenlaista toiminnastamme, ru-

patteli, myhähteli... 
- 

Me emme strinkaan mitään kai-
nostelleet selitrelyissämme. Selvirimme kaiken mitä hän
kyseli, eihän niissä mielestämme mitään hänäräperäistä.

- 
Reilut pelir, kaikin mokomin... 

- 
Olimme tietenkin

ylpeitäkin kun saimme selitellä kapteenismiehelle asioi-
ta...

Olimme äskettäin saaneet uudet heittimet vanhojen ti-
lalle, joita olimme sanoneet saatanan torveiksi. Tulenjoh-
tueen pojat olivar niistä sanoneet, että kun niillä ampur.r
pistetulta räikävät kranaacit ainakin hehtaarin alueelle. 

-Eiköpä tuo muuttuna männe Moskovaanni, olivat epäil-
leer.

- 
Sielli on tuas jänikser olleet helisemässä, oli Onni

maininnut erään rulituksen jälkeen.
Vanhoja, iänikuisia räikkiä ne olivatkin olleet.
Nämä uudet heitrimet kiinnostivat kovasti kapteenia.

Hän katseli niitä rarkoin, tutki suuntauslaitteita ja kyseli
niiclen umpumaominaisuuksia. Vaikka sur-r tuhattulista
hän siinii meiltii titrkkasi. 

- Ja rne kun olirnme hiiylejii

lxrikia selvittärnriiinl 
-11;s1111i111 

sirii nt't kirl':reenismic-
helle!

Puolisen tuntia, ehkä katrernrninkin hän siinä jutusteii,
leikitteli, lurpotteli. Sitten ikäänkuin ohimennen kysäisi,
että missähän se mahtanee pataljoonan komentopaikka ol-
la. Joku pojista hujautti jokivarteen päin sanoen että
tuolla se ainakin äskettäin oli.

Herra kapteeni kiitteli hövelisti ja vieläkin tupakat rar-
joten lähti kävelemään osoirettuun suuntaan, jokivarteen.

- 
Vihellellen lähti, ehkä se 'Muistoja pohjolasta'oli, hu-

jrurteli käclessään olevaa pihlajakeppiä... 
- 

Ryhti suora,
Iiivnti huolettoman rempseäcä, jätkämäistä, paljon kävele-
mään joutuvan renroa käyntiä...

Ihestelimme hänen hyvää ryhtiään ja hänen käyttäyty-
misrään k.rnssamme. Sanoimme, errä olipas siinä sirren
p'erh.rnan mukrrva kirpr.r, olipa lempi soikoon!

- 
Se on ruo herra herrana helevetissää, mainitsi joku.

Niin. hän lähti... mutta... MUTT A !

Ntr kun hvökkäyksemme näytti todella pysähty'vän pi-
temmäksi ajaksi (se pysähryi siihen useiksi päiviksi) lä-
herin pari miesrä riedustelemaan uusia, parempia, asema-
p.rikkoja rien oikealta puolelta. Miehet palasivar ja sanoi-
vrr. errä a-\'otl, siellähän on. Onhan tok, paljonkin pa-
remmir. Kolmisensataa metriä tiestä. Kumpareita 

- 
ka-

ro 
- 

kunpareira. kvhmyjä, ,;oiden suoiasta on mukava
posorellr sirten kun taas trlrnrsvelkoja ruvetaan makele-
m.ran. Lähdemme pojat sinne, sielrä posottelemrne... 

-Sitren kun ilime vuetii nras kajjaaksii', kuten Kiiskis Eik-
kl ruukk.rsi san-oa, kun joko rykistö ampui rai me itse
pärsklrelri in...

Eihin muuta kun vöryr völjyyn ja muuttamaan, erään-
kin kerran. Perustimme uuden hartsuvin (hartsuvi on
rukkileisten asentopaikka eli muonituspaikka), kuren
olinpaikkaamme rapasimme nimittää. Tulenjohtue lähti
uniin rehrär'iinsä. 

- 
Ilmoitin asemien vaihdosta pataljoo-

naan, josta oli sanotru, eträ senpä kun vain, selvähkö on!
Mekin muutamme, olivat sanoneet. Samoin kuin kaikki
muutkin yksiköt, jotka komentopaikan lähettyvillä joen

I'liq'spaikan vuoksi vielä siinä olivat.

---'
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- 
Pirustil.rl.ran tuolla oli jätkii, kertoi lähetti.

Me parar-rtelimme asemiamme, tulenjohtue antoi maa-
lit, jotka tarkisteiimme ampumalla. 

- 
Korvikerönrpsär

kuohuivat ja kiehuivat, kokkailijat kiroilivat sorrnien px-
lamista, korttiporukat pihistivät raamien ja jokerin nä§--
mistä... Muutamat heittelivät uistinta joella...

Oli koroista, toturtua jo...

- 
On kesän kirkas huomen ja strvi sunnunrain.... tun-

tui Onni kiskoskelevan aika lailla nuorin vieritse. 
-Mistäpäs närnä lauleskeluäänet yätkäpoyalla, viinamiehel-

lä...
Sittenpä iltamyöhällä ( tappelus oli oilut aamuvarhaisel-

la) alkoi siil-ren suuntaan, josre olimme muuttaneet sut-
tahdella harvakseen n'kisrön culra.

- 
Tusjauttelee muuten vain, lvstikseen, sottailimme.

Mutta sittenpä alkoil AJkoipa persunatl
Siihen suuntaan meni ainakin puolen runnin ajan rnitä

kiivain tykistö- 1a heitintuiiaöppy.

- 
Taesi vasili innostuu nyt vasta koko hommaan, tur.l-

mailimme, 
- 

6xs5i tulla höpelöksi koko muaottelukave-
ri... toproi tavaritsi...

Kun rulitus aikanaan loppui, Iähti pari pojistamme va-
siten katsomaan tuota äskeistä tulituskohdetta. Palattu-
aan he sanoivat, että sielläpäs oli käynyt kuokkamies.
Entiset asemamme, pataljoonan komentopaikka je sen
seutu laajalta alueelta oli koperrelru, kertoivat. Kusiaispe-
sätkin levällään, mainitsivat vielä ja yhryivät pokkasak-
kiin...

- 
Kaher parit... vitja... kolome tiltuu... täyskäsi... juko-

liste...
Siinäpä välähti, en muista keneltä, että jospa tuoll.r is-

keisellä tulituksella ja 'Mustalla kapteenilh . joksi me
olimme kapteenin ristineet, olisikin iotakin lhtevrtä. Jos-
pa se oli naapurin sällejä, l.rörisrelimme.

Olimmel.ran toki nähneet paljonkin rvkisrön upseereit.r,
jouruneet tekemisiinkin heidän kanssaen. muma tällaisra
heppua emme olleer ennemmin nähneer. Olivarhan hekin
yhtä rähjäisiä kuin kaikki mtrurkin nuohooiar, tappeluk-
sen jälkeen varsinkin. Tämä klpu oli oilut niin pr.rhtoi-
nen kuin paraskin pulmunen ya vielä haissut kaikille n-ra-

keuksille, voiteilie ia mirhameille...

- 
No niinhän se haesi kuin korreimmat Viipurin

knäkät, muisteli muutama. 
- 

Oli nähtävästi tutustunut
Viipuriinkin.

Yhä siinä järkeillessämme muistimme vasta nyt, että
hänen pul.reessaan oli sirrenkin oilut jonkinlaista vierasta
korostusta, olrtoa... Muutakin siinä johtui mieleen, sekin,
emä se oli ollu niin saakurin utelias kaikkeen...

Ehkä hän oli jäänyt verä)'r)'vän venäläisen jälkeen jo-
honkin piilopaikkaan, ehkä kiertänyt tauon aikana sivr.rs-

tan. Huomaltuaan asemamme, pataljoonan komentopai-
kan ja yksiköt, jotka siinä 1,mpäristössä olivat, hän ehkä
antoi jollakin konstilla tiedot omilleen ja siitä jol'rtui tuo
kiivakka tulitus, tosin silloin jo ryhjälle alueelle. Ehkäpä
johti tulta lostakin takaa rai sivustalta.

Korsun
sisustaa
Tsirkka-
Kemijoki-
linjalla

Näitä n.re sottailimrne ,ja olintme loppujen lopuksi täy-
sin vakutrttuneita siitä, ertä ky,llä se vennäänmies piru
oli.

- Joosel.rvin järkii, siitä oon hallelujal vakuutti Onni-
kin.

Seuraavana päivänä kierteli kapreeni Halonen edus-
kunraläl.rerystön, oli siinä joku piruntorjuntarnieskin mu-
kana, asemiimme tutustumassa. Papilla oli tuomisina vir-
sikirjo;a ja niillä toisilla sakirriinimakeita pastelleja ja
korttipakkoja. 

- 
Taisi se muutama virsikirjankin ottaa...

Selvitimrne epäilyksemme edeilisen päivän kapteenista
seurueeile. Kerroirnme kapteer.rin kilnnisrä ja asernisram-
n're ja tulituksesta, jonka kor:tenrajamrnekin kyllii jo tie-
si. Kyselimrne, olisiko pataljoonassa kär'nt'r semmoinen
musta kapteeni. 

- 
Ei ollut käynyt, ei ainakaar.r kapteeni

Halosen pakinoilla. Hänkin yhryi epäilyihimme ja lupasi
koettaa ottaa selvää asiasta.

Me tarkkailimme vielä perästäpäinkin erikoisesti juuri

rykistöupseereita, mutta ttrrha mi turha! 
- 

Herra kaptee-
ni näytti häipyneen lopullisesti meidän näkökentästäm-
me. Oli ehken jo saattanut muuttaa muotoaankin, asu-

aan...
Siiherr sirter.r unohtui asia niin meiltä kuin ehkä kaptee-

ni Haloselrakin, olil.ran noita vielä kiiresorttisia muita
rouhuja, askareira, käpsehtinrisiä... 

- 
Olipa hyvinkin...

T?issäpä oii kerromukseni'IUustasta kapteenista'.
Kuke hän olir }Iistäpäs rulii lvlinne menii' Mitä hän

ehkä muutl roimineli:
Kukapa rieränee... kenpä kenoa raitaa...
Tämä oli kerromus kapteenista, joka tiettäväsri esiinryi

vain meidän lutoonalle, huomasi tietenkin meidät koko
Rukajärven suunnan hoopoimmiksi jätkiksi...

Näin perästä päin sottaillen luulen, että tuskinpa hän
siinä pahemmin erehtyikään. 

- 
En tiedä miten se niin

siltä tuntunee...

Er-r tiec.lä onko tän'rä tapirus tullut merkirl'ksi edes oman
porukkamme päiväkirjoihin, kr.rr.rh.rihan semmoinenkin ol-
leen, sillä sen urhokkaana kirjoittajana oli muutama va-
kava tapaus: kroonillista mahatautia poteva korpist-rturi.
Hän kuului siviilissä olleen jokin alemman palkkausluo-
kan tilinnostaja, siellä hän oli kymppi. Hän viihtyi par-
haiten kuormaston mukana... taempana...

- 
Siinä se oli yksi perkeleen sotapomo, paska koko

mies, oli hänestä joku sanonut.
Eipä hassr.rmmin sanottu. sanoisin...

N1,t, vuosien vieritq'ä ios joskus lyörr ii hiir.irrpvllväkin,
kun me entiset lutoonalaiset joskr.rs t.rp;r11lme. ohimot
harmaantuvina ja kaljut kiiltäen, me ol.mrme hörpyt.
Hörpyt me otamme ja muisteiemme noit.r .rikoja.

Muistelemme kirkkornaissa m akaar-i.r k.rverei tamme i a

kohotarnme tuoppimme heidän muisrolleen. Tuolloin,
hörpyn herkistäm inä, saattaa sol j aht.rr s ilrn in urkkaamme
kirkas tippa, mutta emme me siti hipeiie. R'r'hkäisemme
kdsiselällä tipan pois, kohorrmme moppimme ja sanom-
me:

- 
Teidän muistoksenne. p'ojrtl Te olitte .rika veikkoja,

olirtepa saakelitl
Me muistelemme reissuj,mme. Onni.r. Ilr,rstaa kaptee-

nia' ja kaikkea... kaikkea...
Kapteenia muistelless.r me silnomme:

- 
Shiinä she o-hop-holi shaakutinmoinen sheppul

Tuskinpa hänestä kukaan voi muuta sanoakaan.
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PAUL! TUOMINEN

NYKYAJAN nuorempi merimies, joka tekee markan
Ruotsin Luulajasta halki Itärneren Saksaan, ei varmasri
tiedä kuinka monra vastoinkäyrnistä tähän markaan saar-
taa sisältyä silloin, kun on sota ja viholliset toimivat sekä
idässä että lännessä, ja molemmilla on tosi mieiessä ilman
leikin sijaa. Kerron riissä erädstä tällaisesra "reissusra",
josta ruli oikea koertelemusren marka, muistoksi koko iäk-
seni.

Oli vuosi 1942 ja laiva oli Vihuri-yhtymän "Visa" eli
"Antin visa", kuten vanhemmat merimiehet tapasivat sa-

noa, ja sen lastina oli saksalaisille kultaakin arvokkaam-
paa rar-uamalmia. Määräsatamana oli Bremenin malmi-
satama.

Palvelin silloin puolin-rarnlusina ruossa aluksessa, joka
mr.ristini mnkaan kuului silloin kauppalaivastomme kym-
menen suurimman aluksen ryhmään. Lähriessämme
Luulajasta tiesimme, ertä suunnilleen Tukholman edustal-
la kokoontui saattue, johon meidän nrlisi liitryä. Elätte-
limme mielissämme roiverra, errä se olisi iso saattue, jol-
loin se olisi myös vahvasri saartoaluksilla varmistertu.
Edelliselläkin matkalla, kun meitä oli 12 alusta, suojana
oli saksalainen ilmatorjuntarisreilijä sekä 2 suurta saatftre-
hävittäjää.

Naamamme venähri nyt kuirenkin pitkäksi, kun näim-
me saarrueen vaivaiset -1 alusra, joitten lisäksi olimme
viidentenä joukossa. Er.rräs sirten varmiscusi' Katseemme
kiersi huolestuneena koko horisontin. Yksi saksalainen E-
vene oli näk1'vissä eikä mirään muural Se oli rorpedo- tai
ilrnahyökkäyksen sarruessl melkein 1'hrä rvh; än kanssa.

Alkunatka sujui raul.raliisesti, n'mtta sitten alkoi vas-
roinkäymisiä kasautna tiellemme. Olimme suunnilleen
Hiidenmaan tasalla Itämerellä, kun saimme aivan yllättä-
en kimppuu.mme parven venäläisiä pommituskoneita,
joita suojasi kymmenkunta Mig-hävittäjää. Saatttre ha-
jaantui heti, ja väistellen sekä kaarroksia tehden ah.rk-

semme onnistui välttää pommien osrrmac, vaikka talon
korkuisia vesipatsaita ponnahteli ilmaan aluksen molem-
rnin ptrolin. Mutrtamia pommeja osui niin lähelle, että
valtaisa vesimassa rojahti kannelle ja sai aluksen kallisre-
lemaan arvehlttavan tuntuisesti. Sääsryimme kuitenkin
täysosr.rmilta. Täytyy tunnustaa, ertä saksalainen E-vene
pani parastaan eikä sen miehistö olh.rt arkalasta kotoisirr.
Kiihdyttäen vauhtinsa äärimmilleen se sr'öksy,i ainrr sinne,
missä l.ravaitsi pommituskoneiden järjestä1'tvvän hyök-
käykseen. Kiivaalla torjuntatulella sen onnistui pahasti
sekoittaa pommittnkoneiden hyökkäyssuunnitelmar, joten
niiden ryhmähyökkäykset eivät ottaneet oikein onnistuak-
seen. Tämä saksalainen E-vene oli erittäin monipuolinen
alus, sillä sitä voitiin kä)rttää minkälaisissa tehtävissä ta-
hansa. Se oli moottoritorpedovene pääasiallisesri, murrx
siinä oli erittäin voimakas it-aseistus. Syvyyspommin hei-
tinlaiaeilla se saattoi härätilassa torjua rn1,ös sukellusve-
nehyökkäyksen. Sen onnistui saada osr.rma kahteen pom-
mituskoneeseen, jotka kovasti savuten hävisivät meidän
näköpiiristämme.

Ilmeisesti vimmastuneina pommiruskoneiden epäonnis-
trunisesta kävivät saattohävittäjät hyökkäilemään aluksi-
arlme vastaan ampuen vimmirtrsti konekivääreillään.
Täten niistä näytti tulleen meille r.rusi vaara.

Minulta oli .luuri päätq,n1,t 'merivahti", kun pommit-

KOETTELEMUSTEN
Saattue ltämerellä

MERIMATKA
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tajien hyökkäys alkoi ja olin siis vapaavuorossa. Ir{eill.i
oli siihen aikaan i tuntia töitä ja taas -i tuntiir \'.rp;lrt.r
Seisoi r.r pommitr.rskoneiden hyökkäykser.r rrj an keskil.rir'.ril.r
komentclsillan rakenteen alla. mutta näh.lessär-ri koneicen
p»istuvan en osannLrt oc'lottar hävittäjien hrökk.ir sr.i. r.:.;n
päätin lähteä keulaan asuntoorri. Niiin tehJess.ir'tr r:rrni.n
oli ylitettävä noin 20 rn pitkä keul.rtrikki

Kesken tämär.r rnatkan minut llliirti Itig-h1r irtljl rui-
len salakavalasti liukuen auringon puoielt.i nturrrori pr'-
sdytettynä, joten kukairn ei kuullLrt eJes nt..xrrtorin lintii.
ja ar.rtoi konekiväiiriensii soid.r. Tunrui x.:tn p.in'i ,'iheisia
iunpiaisia olisi yllärtiinvt minur luotien kimmoressa lirivan
kannesta, kLrn Mig iähesn'i rneiko m::-rlrirr. Sitten runsin
aivan kuir-r tulikur.une rlut.1 ()iisi lkkil p.rinerttr polveani
virsten. Ly'sähdin polvilleni vritrf,en nrr'ös heti nousta,
mutta ialat eivät pi1f,p66r. \'l.in kr.rJuin uudelleen. Ehkä
trimä .johttri suurrmmrksr os.iksi peliisn'ksestä, sillä haava
polvessani ei ollur nirn prhi kuin .rlussir luulin. Kuitenkin
vielä tiinäkin p.iivJnI ruc, rrpi on seh'äsri nähtiivissii.

Er-rsinrmärnen fsrjnies. jokl roimi errsiapurniehenii, si-

toi h;rrrvrni. iok.r ci ollur kuin maraia lihashariva. Pirrin
senrirt er,-rrus ii:oiin sr.rr.rnnass,r olisi kyllii rrurskannut pol-
veni riilsir-r.

Hiivirr;iiien hvökkävs loppui pian tämiin ililkeen. Kone-
kisriiiriruii .iiheutri lrrivassrr uruutrrrnia pieniii virurioit.r,
murr.r ei rlruirl h.urvoittrurisiir kuin vrrin itselleni srrrtu-
neen.

Yirmeiser.rii niirtöksenii" hiivittiijiit kiivivrir kLrin yhre-
nI n-rieher-rii hr'ökkäykseen kiusankapl-rrrlettiriut E-venettii
\'.§r.r.rn. L.ihesrven jokir suunnirltl rtseitten Piurhirtessa ne

s.li\';rt sen n-relko ttrkalrriur tilrrrur, vaikka se pllti kitrkktri-
sesri h;rnrtiin . Kaikesrrr Iruolinratta niivtti trrliprrlr svt-
n'neen lllrksessll. nluttrr sen slrivlrt alr.rksessa tuclko Ir<lpe-

;rsti s;u.r'rn-rur.r-rrrrrn. Ilrnciscsti vksi nries oli :rlrtkscssrr s:r;ttrrrt

surm;rns;1. siIl;i sen Iipptr laskettiiu puolitltnk<xlt't.
Kiel in k.rnlvrrn e.lust,rll e meicläu pienellii s:rartueellru't-t-

nre oli toir.tcn koettelcnrLrs.'l'trlinrnre illirllrr nrelko nrvii-
hiiiin krn.rlrrn s u rrl lc j :r jotr.l rr in-rrnc lnkkrrroitt-r rtrttr lah.lel-
le o.ltlrtlr.r'r;rrrn irirnrull vrilkencmista. k«rsk,r saks,rlrriset ei-
viit pimeiin ;rikanrr vicnect kauplrrrlrrivoja krrnavrr-strr liil'ri.
Lrrlrr'lclla niivtti .rnkkrrrivrrkristrr Priiirellcn olcr';ur trscir.t
nruitirkin elLrksi.r o(lortcleurrrss:t, jotcn liityinm-re jotrk-
krxrn. kuirenkin Irienr.rn crillecn nrrrist,t.

Kclkr I :rikl.rrr viill.i rtrli Ir.ilrtrs. j.r nrt olir',rt crrglrtttti-
leiser vu«rrr>ssrr. I)on-tr.t'tituskrrlrci.lcn jvrirr.i kLILrltri sclviisri
yliiprxrlellrulme. Voi oll.r. etrii mcit.i cr oliri lrrronrrttrrr ol-
lenkarrn, kLrn kaikki velot oli Pinlcnnctt\. nrutr.r \ittcn
krrksi ilnr,rrorjunnau r'.rlonhcitinrii rcki,rLrrt.rnrrrtt()nrirn
virhccn, jortka se rrrrrtrksct sainrn'rc piar-r koke;r.

Englantilaiset olir':rt siihcn aikartn jo o|1li11g., liiksvnsii,
niin cttii heillri oli keikenlaisir jrr«»rirr jrr kikkoj.r rlriis
niiissii liillisissä hr'ökkiirksissriiin. Niinpli he jiirjcstiviit
raskiritten p(nnlritrrskoneittcn joukkrxrn n-rtrurur-ria kcvci-
tii svriksvkvkvisiii koncitrr, jotka erittiiin h,rlukk;rasri t,rr-
joutuivar ilrnirt()riunniu-t virlor-rheittimien "sarrliiksi".

Koska ne «rlivrt ketteriii liikkeissäiin ne selvisiviir lrelposri
eroon kahrlenkin valonheittinren mrxrclt)strunilstir risrels-
kiilasta. Ihrneellistä kyllii, saksalaiset virlonheirtirncn
sur-rntrrirjirt meniviit tiihiin "lrrnkaan" kertr toisensrr jiil-
keen. Ser,rrrrsintnre laivrin tiikilrä tätä yiillistii niivtelnriiä,
ktrr.r ilrnirt«rrjurltir i.rmpr.ri ,jo täyttii päätii. Kaikcn viirisiii
''hehninrruhoja ' niivtti nousevan lahclen rrrnnoilrr kor-
keukiin. Eritvisen viirikkiiitii näyttivät oleviur ker,f itter.r

l0-millisten neliptrllii5ssll it-aseitlen "tulill'htcet". KLrn

sirlonheirtimet s;r ivrrr k«rneen keikrjer-rsa ristey kseerr, tlinrii
aloirri svökslnsri viilirtiimiisri ja valokiilat seunsivat ko-
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neen frrro;urlisr.r. kunnes meni\'ät innoissaan liiallisuuk-
srin: K,rne ,rik-risi sliiksvns:i nlLrLrt.unan ky'mmenen rnet-
rrn korkeuJessl veJen pinnlst.r. llurta silloin oli onne-
ron virhe ;,r ehrinrr rrp.rirrr-r,r. Koko l;rhti oli hetken va-
Ilrsnin.r kuin plir Ji.JI \'.rionheittintieu slruntaajat tajusi-
r'.rr virheens.i srn-r.il1.r irerkelll. kosk.r lre san]rnuttivxt
lvhrvnsä kokon;r.rn. \[rirr.i r]rf ei enää auttanut xsiaa,

siliä vläpuolella jvrise'r'ir f":rnmrrrlt.lt olivat jo havainneet
alapuolella olevirn orollisen kohteen. Heidän tarvirsi vain
rvata pommikuilujen iuLrkur j.r ent.r.r por.nmien pudota!

Se, ;oka näki r'öllä r'ereen trprhruvrrr fsmrnlruksen, ei
voinut olla sitä ihailemarra. ellei s.lrrLrrtlr irse olernaan
hengenvaarassa. Korkealle ponnahreler-:r vesiryöp),t sai-
vat pimeässä ihmeellisen väriloisreen. 1,rk.r vrrihteli sina-
pinkeltaisesta oranssiin. Joukoss,r oli vrnr-rrsri rnvös sel-
laisia pommeja, .loita ei ollut tarkoinrs vereen pudottirrr,
koska ne räjrihtivrit syvällä veden alla jvsiihräen ,ri'r-ln kuiu
syv),)'sPommir.

Sitten äkkiä nrikf i valtava leirnal.rdus, srm;rssi korvat
Irrkkoon iskevä riijähd),s saavLrtti meidiit, paineiralk».r ol-
lessa niin voilnirkirs, että se heilautti lrrivaamme ririLrsri.

Srrurin os;r 'r'rrnhernpair miehistöii, joka ei paljon penrstel-
Iut näistii vijllisistii pomrr.rituksistrr., vaan nukkui kaikessr
riruhass.r, p,risk.rurui tiistä rajusta heilahduksesta alas
"pturkirstaan . Ollerikin vläperin rnieher saivlr kovakou-
raisen herlrvksen. Pi.rn oli kar.rnella pu«rlipukeissa olevia
vielä unenpiipperrissii ri)rrniiileviri rniehiii, toiset noirueu

Sodan jälkiä Bremenin satamassa



l.i hreroen helliksi kä1'neitä päänuppejaan ja kl,lkilLritaan.
Eräs säiliölaiva, ehkä saksalainen, oli saanut osuman f a

lensi ilmaan. Kaikilla, juuri väkivaltaiser.r herätyksen saa-

neillir n.riehistön .jäsenillä näytti olevan luulo, että oma
alus oli saanut osurnan. Mutta sitten l-re huomasivat valta-
van tulipalor.r meistä noin .i00 rn päässä, ja tajusivat, rni-
tä oli tapahtunut. Hiljennl,irnrne vakavaksi hetkeksi, sillä
lähirnrr.räisen ja arnmarttivel.jen äkillinen raju lähtö tästä
mairilmirsta suureen tuntemattomaan aivan siimien edessä,

hiljensi vanllxsti kenet tahansa.
Pornn.rej ir putoil i edel lee n. E ns irnrn äinen peräm ies htrtr-

si kornentosillirlta: "Merivahti ulos, ia ankkuri ylös, ,1a

sitter.r vihirisesti liikkeelle. Olernrne tiissä kuir.r tarjottimel-
lal " 

- 
Se olikin aivan tottir, sillä palava säiliöalus valaisi

rneidät trivsin. Oli siis vain ajan kysyrnys, rnilbin seisin'r-
me osrunan nrekir-t vuorostiullrne. Ankkurivinssi kiskoi
ankkurirr yliis niir.r nopeasti kuin rnrhdollisra. Koneet kä-
viviit jo tä1 ttii eteer.r, vrikka ar.rkkuri ei ollut kerennl,t
vielii 1'liiskiirin. Toinen perilr.ries «rli hädissään ja pelkiisi,
eträ ankkLrriketju yltriii vielä potkuriin. Kapreeni ei kui-
teukaln triljentiinyt koneitten viruhtirr.

Ajoimn.re noin 10 rninuurtia ulkomerta kohti. Päiisirn-
rne juuri vrtlaistun arlueen rej.rlle, kr.rn Morse-larnppLr irl-
koi virnrnrrtr.rsti vilkkua edessiirnnte. Kukiran ei kuiten-
kaan ehrinvt vr.rstililnottllllilrn siln( )r'n.r.r, .joten jatkoirnr-r-re
ja annoimme krriken menr.rii ohi. Krrptceni, joka oli jo hie-
mrn rauhoitnrnur. nturisi: Se oli tiras niirä saksalaisren

metkuja"
Pornmirus oli viirnein l«r1:rpunut. Siiiliölaiva paloi eciel-

leen, murra sinne när'rri kiirehtivän irvustajia, valoista ja
äänistä päätellen. Ennen nukkumlan menoarnnre y'ririnr-
rne tiirailla pimel'teen nälrdiiksemrne'Prins Eugenin",
rnutta pimel,s oli liian srkea. sirä suurenrrnalla syy'llii, kun
palava säiliölaiva oli rakanamme. Ernrne nähneet siitä
muuta kuin ankkurivalon, ionka sekin oli nyt svtytt:inyt,
hälyryksen ment),ä ohi. Vrnr.rotimme r'ör';rhtiir, ettii hänen
oli herätettävä meidät heti aantun valjetessa, jolloin näki-
sirnme sen. Aarnun val.fetessa ytivahrinir ollut "Junkki"
tuli herlittämään meidät kovalla metelillä. I\futta hieman
liian rnyöhäär.r, Prins ELrgen oli läl.rter-ry't heti iumun virl-
jettuir vähin äänin ja niiimrne vain sen rnrrhtrrven silhue-
tin hiiviävän ulkomeren i.rutereeseen. Ytjllisessii por.r-rr.r-ri-

ruksessa oli tulltrt jotain vikira Kielin kanavan sulkupuo-
meihin, koska niiir-nrne hitslusvalon välkklvrin sulku-
porttien luona. Liihrtjrnme siis viiväsryi ja vasta puolen
piiivän maissa irmrnr.lttiin vihreii raketti tai ammus vrrlvon-
tatomista, jolloin laivat alk«rivat jiirjesq'ii jonomutxkrstel-
rnalr-r liihtöii virrten.

Tiilliriseksi voi siis tällainer.rkin, sinärrsä l1'hyt rnerimirt-
kir n-tuoclosturr. Kun orr sote jrr ktrn ei ihmishenki srxlen
vrrakrrkul-rissa paina nririiiin. Olen usein ajirrellur niitii an-r-

nratriveljiii, )otkrr ruonir aikrura r-riiir-r poistuvan tiistii elii-
rniistl ikuisuuteell. iir roivor-trrt, ertii lreidiin siclrrnsrr s.risi
levritii rkrrisessJ r:rull,rssrr.
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"Viikinkien
assa

OLI vielä vrrhaiuen .rrrmu. kun heriisin siipsähtäen val-
veille rclrrrssan-rn're kesiikur.rn lJ. p:nii 19i1. Ornirn q'kis-
tömrne rrrnprunil rumfLrruli tiirisvrti lähitienriita, ja kuhta
sen jälkeen vr'örri lentolaivue toiserxir jiilkeen I'litsemme
itiiänpäin. Toinen suuri mrrailmrrn;,irlo oli rlkanut.

Useista eri kanslllisuuksisrrr k«rkoonprrnrr-r Saksar-r "Vi-

king"-clivisioona oli silloin marrsroutllneena demarkatio-
linjan lähellii Ptxrlirssa Ltrblinin kaupungisral vähän kirak-
kurn olcvalla rretsätaipaleella. Divisiot-rr.rrr oli alistetnr
rnuider-r r-ropeiden rnootorisoitujer-r divisioonien kanssa I
Ps. ÅK:lle, jota komensi kenraalieversti v. K le is t. Me
100 sr.urn-r irla ista kal-rclen ensi rnmäisen kul j etuseriin muka-
na tullutta vapaaehtoista, jotka oli värvätt1' Saksan sota-
voirniin, olirnrne jotrtuneet lyhyen koulutusajan jälkeen
rintarnalle .jir oclotimrne r.ry't muiclen "viikinkien" kanssa
tulevia taprhrumia kairkana kotimaastamme. Tr.rskin ku-
kiran rneistä vielä silloin aavisti, millaisten valtavien so-

truaprrhrunrien pyörteisiin joutuisirnme.
Olimn.re leiriyry'neer erään laajan peltoaukean retrnalla

sij aitsevaln niets ikkijör'r. Naam ioi r.rti ol i sr.roritettu huoiel -

la niin, errei meitä rnissään tapauksessa voitu huomata
sen paremmin iLnastir kuin maastakaar-r käsin. Palvelus «rli

,jatkunut täiillä Heubergin kor.rlutuskeskuksernme ryyliin.
Varustarkasrukset, asehuolro .izr -harjoitukset olivat seu-
ranneet mr"riden palvelusrnuotojen kanssa tiiviissä nrntu-
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, SS-suomalais-
pataljoonan osia
Ukrainassa.
Kertom u ksen
kirjoittaja
menossa
corukkansa kanssa
asem iin Ambrorosi-
a- s (aj assa

JUSSI PAAKKONEN

massa toinen toisrlriru. S.r:::-.::-.-:- :-<-.: :tt.tisr;truvielii
"suljettuakin". Meisrii 5Li',::-..-..- : :-- :-....::lqn irortlt.tla '

rint:unaokrissa tuntrti viih.i:: :--.-,.- :.- -.. .:::-..::i.i :iit.i. srr;i
olirntne )o saaneet ktlke.r k, -----:-:-,:.---.,.:l-.::--c .:li, ).r Irreus-
sil,rista "hiki siiästäii verr., -- :..-':. ....:..':.. ); :L.p|.r51

kyllii kiil'rniiiin .josktts sr.tt,r.:.i;..,- '. - -- : . '.::.--:-. ,euvoil-
le". Hyvin kyllä olintnt..:-:,..-..- '.-'-. :- -: s.r'rkker.

Divisioonankomentirjattttr:. F...-,. ::: -.::,.rk.r oli
kätellyt meidät kaikki ork.:: \-,--- r --:- :;:.;:--lleeksi
§7afi-en-SS:n (aseellinen SS :.:: ----i::. :'ih.in
saakka ollut meihin tvtrrr:.:.::. - -:: ''--'-: .:;rijon
alir.rpseereita .ja upseereir:. ; -\--: -'-:.'. -: v,,rrkoke-
rnrtstekin. Tälle seikrlle ;;...:: :-.'. '..:. =rrren ar-

voa, koska meidät oli kei;-.--:.:t- 1: .-1. .- :(;riie :lrvos-

tettlrun iskujoukkoon. En-i::--. : :..=- :::::-: i:ikki sLro-

rnalaiser ylrteen )l s,trrt.t.lr. -:.:. , :. .. -:;:. ,.:nlrne roi-
voneet, vaan meidiir Il.ilr ) iic ::. -.-. : - - --,::--il'.--., :,,s.rlle koko
clivisioonan aluetrrr j,i '. isr< .:. J' ' .- -:ui "\7est-

land"- ja 'Nordl.rnJ -n i::-.c:.::;..'..:. - j- iit lt)utlli vie-
lä "Germaniairn sekf .\----i.::-:.:.-r:;..-.:-.-J i:eenkin".

Toisia upseereira liencr' , -:-.:.--: :-.. : :. <..:ii,n Tiimrin
kirjoittaja joutui \\-es:.::: -:. s;:-.:::::^ ' i,':',pp.rnilln.
Sen toisessa jotrkkLieess: ;. u-^..i ::-.-.::; s-.!)::l.il:isil kuin
rninä ja K Lr j a I .r n Pexk". ttrii" .<:,r:t sirien i-reri ensirn-
rnäisenä kesiirrii \lekrn io;iLrrmme vieif, eri n'hrniin.



Tosir-r joukossamlre oli ollut rnuutuniir virnhern;.i,t mie-
hiii,kuten Hilddn ja Parvilahti tsilloinen Bc.,-
rn lr n ) ja ehkä vielii eräitä muitakin, jotka oiir'.rt saa-

neet ;ruhr.rtuksi r-riin paljon, että useira suur-r.rl.risi.r oli
päiiss1,t san"raan joukkueeseer-r ja jopa silmeJn n hnr.i.inkin,
rnutta nrinur-t tielleni ei satrunut sel.lrrist,r orrner. Ilr'öhem-
rninhiin rneidät kyllri yhclistettiin kaikki s.rm.1.1n suoma-
laispataljrnr-raamme, rnutta tiimii ta;r.rl1n,t \'.:.5t.1 srtten,
kun piiiiose päiisi rintan.ralle yli pLrolen r'.-:uien kesri.neer.t
kclultrtusajan periistä, ja vain niiden os.r,;.. ;orkr olivat
vielii j iil jellii ensir.nrniiisen kesiin rask.riicrr r.. r:rciu iilen jäl-
keen. (Osa tästä ns. "clivisioonrrn prr-i:js:.i xoririrettiin
jo heti cnsin-unäisen kesiin jälkeen r. .\..e-<: :r,.rrrt.rnr.rr jor.r-

tui olernlan rnuklnir loppr,rr,rn s.i.rkx., .--<..unortamatta
Iraavoirttrmistaltlt. sitir;tsttrrnisrr.tn r., :'..-::. :'.,,;clnpl.l seu-
rrrnneirrr roiptunislornia), ja kerni :.:.:" ..: x.iksi vr,rorta
kestiinccltii retkeltä rnielenkiinrt,r::.: t .e::-..:ksirr. Tul-
k«xrn rässii n)'t kerrotuksi vrrikk.r':., -:rr:i-. c:ljrolntlisestä
hf iikkäyksestä, joka on jäänr-t m:c.:.... ;::r, rrsesri ehkä
sen tiihden, ettii olin sill«rin vie;: r..:-.,:- : ::-:::.it,;n ralon
tirv«rille ".

Enrter-rkuin menen itse .tsruri.:'. .r --:. --i.. .c.r'irettäkön
r1,ll-r-riin-ur-re kokoonplno: Rlir::.::-. ..i- ;r.: .. r.rr.rjol-rtaja-
kir.r olivat saksaleisirr. Lis.iksi i-.-.... : .--..::-. holl;rntilai-
sia, Ix'lgialainen. Prroi.rlt ::i:--.---:.:.. --:':;:-.iurgilainen
jir italialainen. Olimnre srrs s:-,-... :. i-: -r\.1 sekoitus
gertt-tirlnistir verr,L n,rinkir. ::::.r:. :..-.:. r. _:-.rrreissa. H1,-

virt ktrifeltkin s, rpe ---: -.:::-.:r-.i s.: :.;:-.r:--:--; : >rkselaiseen
kor.ne nrr x ln.

Saimme siis t:u::..:::.-..: -,:.- >:.. '

rnirtliintrtre ulos rc.:-:. - ....:.::: - -
lentaamnte ja niiken.i.:.:-.:-.. -. -:- :-; '..:

taa, rnistä oli kvslmls. K:'. =::.::-:. :-.-:
oudolta, kLrinka oli mahcoi-:s::. ;li- .:r.i =
hitien<tita ja tl,kistökin .1ni-:. r'...-:.:
vrrtltart Sakse ja Neuvosro,ir:: ...t ::-

kiruluvaa Ptrolan aluetta. Itse olin kyllä ;o viirne piiivinä
irlkrnut yhii varmemr-nin ounarstella, ettci tänä jonnekin
Irakin katrtttr Afrikkaan, Iuriaan taikka n-rihirr kurnmlar-t
paikkaan nrainostettu retkemnte tiriraisi aivan pi.rn linr-
kaan sinnc perille saakka johrlakiran. Ja niir.rplihiin nvt
näyttikir-r jo tr.rlevar-r esteitii tiellernn-re, vaikka olimme virs-
ta Puoiassa.

Ernme siinä kauan saarueet ihn-rete.llii. kun setrrasikin jo
kornppar.rianpiiällikkijrnme kiisklr.rar.rto. En rnuista eniiii
tiirnän url.rean ,jir rehclin piiällikkömme nimel, sillä kauan
hiin ei saantrt olla joukossarnrne. L)'hvesti s:urottuna olin
ymmärtävirläni l.ränen ptrheestaan niin paljon, ettii Neu-
vostoliitto oli pettiinyt Saksan keskiniiisestii liit«rsr.r j,r so-

pirnuksista I.ruolimatta keskirtärnällii valtirvrrsri joukko-

.jaan der.r.rarkatiolinjan Iiihcisyt,teen. Siksi cler Fiitrrer
(Johtaja) oli irntanut hyiikki\,skäskynsä. Or.rharr etLrlyrir.rti
puoli voitrca, kuten sanotaln. 

- 
Senjälkeen olimmc vielii

kotvan 
- 

r-r-ruistaakseni uscita tlrnteje rrivan erikoisen her-
kässä valriustilassa. K.ukarrn ei sarurut liikkua kauem-
maksi, ia muutenkin oI kaikki valmista lähtöii virrtcn.
Samana päivänä sentään 

- 
ehkii siinä koLnen tai r.reljiin

paikkeilla iltapäivdll1i 
- 

ruli r.r-reille vhtiikkiä hälytys ja
liikkeelle liihtö.

Ei siinä kar.ran kuhr-rittrrkarrn, kun olirnnrc jo rrutr-riss,un-

rne .ja kolonnirss:r vah.r-riina isken-riiiin kiisketty'1'n surrn-
taar) ia paikkaran. Jokaisella ryhrnällä oli onra kuomra-au-
tonsa, jonkr lavalie oli kiinnitetty isttrinper.rkit n.riehist«iri
virten. Pakkauksensa jokainen oli si.joittantrt oman fraik-
kansa alle. Lisäksi oli ar.rtossa olnat tilrrnsrr rntrille varlrs-
teille, aseille ja kaikelle tirrvittavalle "kamalle" nritä tiil-
laisen porukan ikinä vair-r ajateltiin sodlssa tarvirscvrru.
Lisää seurasi tieter.rkir.r vielii "Trossissa" (kuormastossa).
Keskellä lavaa oli teline it-kk:ta varterl, j«xrka asetti krur.r-

pikin ryhmän kahdesta kevy,estä kor.rekiväiiristä r,uolr-
tellen. "Rylrrr.ryri" istui kopissa kuljettajan vieressii, Ja
niin sitä sitten liihdettiir.r. 

- 
"Abfahren!" kuului vair.r

kisky.

Suomalainen SS-miesten joukkue Hietaniemen
sankarihaudalla. Jääkärieverstiluutnantti
Hannes Anttila puhuu
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Pian ajoimme jo kovaa var.rhtia kolonnassa, niin että
valtavat pölypilvet jäivät näyttämään kulkemaamme reit-
tiä. Hyvin kouluretut kuijettajat antoivat ensimmäisen
taidonnäytteensä oikein tositiianteessa. Moottoripyörälä-
hetit vilistivät kolonnan sivuilla omine tehtävineen. Au-
ri'ko helotti kirkkaalta :aivaalta, ja kohta olimme kaikki
partlun pölykerroksen vallassa. Hiki tuppasi tulemaan pei-
kzistä jännityksestä .ia siitä, kun toisella kädeilä piti varjel-
la kivääriä ja toisella patruunalippaita, jo*a olivat minun
huostassani, 1a olisi pitänyt pitää vielä penkistäkin kiinni
kun moisessa var.rhdissa ei tahtonut lavalla kestää. Silmi-
ämme suojasivat erikoiset ajolasit, muutenhan emme olisi
nähneet siinä polypilvessä n'ritään.

Kotvirn näin ajettr.ramme vaihtelevaa maastoa ja erilai-
sia teitä rnutkitellen, aloimme vähitellen lähesrr'ä er.isr.i
laajen.rpaa peltoaukeaa. jol.ron rie vierri loivaa rnäenrinner-
tä pitkin. Edellärnrne ajavlr autot pvsiihrlivlr niin .ikkil
aukean reunailn. etrl muutu-nien oli p:kko .:i;,-. u€','..,-,-
leer-r välttväkseen .rj.rm:su roisrens: p11..e. S:l--:--: i--,
lui kiiskv: K,rikki el.rs. r'.:.imisl.rui;ol:j :r,-,.i<"'.-<s;;:
taikkrr olikoh;io S€ e ttf, n irmir,, xlä hi,rxrr"r i>=;:. :--.
hen rik;ran en vielä rin,r t.rjunnur eies k"rkir" i',':..::, ,

sanoja ja lauserta saarikka sitren. erri oirsin ir:.::.,-,r.i:

s.s.

&.w
qrfih

kaiken puhutun saksar.r kielen.
Vasta nyt huomasin, eträ keskellen-rme sat<-ri rautea, niit-r

että ilnassa vair.r vonkr.ri ja vinkui ja paukkui aivankuin
sodassa ninakin. Kranaattien räjähdyskLroppia iLnestf i
vlrtäkkiii liihinraastoon, ikäänkuin jokin näkymätörr il.r-

rneolcnto olisi ne loihtintrt siihen ja tarjonnut r-r-reille si-
ten piuernpaa sLrojaa siellii kuin iutojen lavoilia. Hyppä-
sir.r yl.rteen sellaiseer.r oman puoliryhmäni kevyen kk:n
kakkosarnpujan perään. Tehtävär.räni oli nirn. huolehtia
r.ri il.rin ai koih ir-r tärnän eclel ldmai n itr.rr.r oikeirr hyvän j alkn-
väen konetuliaseen parruunien kantamisesta. Olin siis
kolrr.rosan.rpuja, patruunankantaja eli "mr"rlischiitze", ku-
ten nimi paraijoonamrne omalla kielellä kuului sitten
m1'öhernmin.

Nlt lruornasin, kuinka saksalaiset syöksypommirrejat,
StLrkat, kllvir'ät tuhoaan vihollisen asemiin. Siellä nor.rsi

valtavia n'öppvjä ilmarrn joka kerran, kun jokin noist:r
"teräslinnuistr" oikaisi itser-rsä takaisin korkealle pudotet-
tr.raan sitä ennen hr.rrjirsta svöksystä pornmit-rsa. Orna ty-
kistörnme yl.rrli mvöskin jo leikkiin mukaan. Nämä lie-
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nevät olleet kevyempää kaliberia, siliä olihan raskas ty-
kistö ampunut jo koko aamupäivän.

Kauan emme saaneet tätä näytelmää karsella. ennen-
kuin kur-rlimme jo ryhmänjohtajamme komenraven rnei-
där "Schttzenreihessa" (avo- tai ampuma.jonossa) eteen-
päin. Olin jo äsken kuopassa maatessani aprikoinut, että
jos tehtär'änämme on hyökätä noita laajan peltoeukearnan
rakanr olevia vihollisasemia vastaan javalla:a niiden taka-
na oleva kllä, niin kaiketikin kierrämme josrain rr-rl<ean

l;riremien kautta tai jakaannumme tässä kehti.r. toisen
osan mennessä metsän sdojassa toista iaitaa, ja roisen hvö-
kiressi v.isr,ravasti toista laitaa myöten. N{urt;r "kirriä

krrus: . :.iehän pojat lähdimmekin snoraan piiälle rinta-
mrhröik"vkseliä. Eiköhän tämä röyhkeys kostaudu. ajat-
reii:: \, . :,.-riserl'ran tästä "puljusta" vastaavat. minä sen
k..r :e:: r,ir tr'ötä käskettyä. Mutta jos tuolla nvt naa-

:-.::.." : r i:riin elär,ää miestä jonkin konekir'äärin ta-
i;:r: .- ;--:. ,-r!,1 en n-x'öskään epäiilyt, niin montakohar-r
.'.:i.< , ::-;:s:f or-t vielä elävien kirjoissa, ennenkuin. - .' ..,]
-=-- : -- --i -a:.JJ.

-\{-::= :-..:. ri".: ...r.letriin eteenpäin, ja kovasti men-
:..r-'-:- L-.::. - .<!-.: r'-r.in veli venäläisen" syliin, niin
:::: r:::- ...-: . .:-.<i :.. senklrn vain kolisivat, ja kiväärini

Vihollisen panssari saatu
palamaan arolla

kolahteli milloir.r sääriluil.rir.ri, milloir.r peirisiir,:.rtikkoi-
hin. Syöksypakkaus heilrri selässä ja krrstit.t.r..::-.::i. se :ri-
nainen kiusankappale, oli aina t ell- trIiiir,re 'c kcikktri
vatsan päällä, milioin se kolal.rteli lor.rkk,luri:::. r.. :::iiloin
se pieksi selkärankaa. Pois olisin sen het:i::.::. ::..!!.1 en

vielä siiloin uskaltanut. Läähätin niinktril , i:: i:.p.rr.rc-
su, hiki virtasi aivarr virtanaan. siinti.i i::r'.^: e:ii t.rhto-
nur nähdä mitäiir-r eteensä, kgr1 1e r'.ilr".:::",,,.-kerrokset
nyt virtasivat hien mukana silmiini. -\---.r::::eet rartttti-
vat l-rikiseen pir-rtaar-r kiinni, ja s.r;rp:.::: ::-.:^.stvat kanta-
pääni verille. Kaiker.r lisiiksi s.rir i"::...'.'ni toiseell
saappaaseeni vähän hiekkee j.r pix<:. i:r r. \[-rrr.r ei siinä
ollut aikaa korjailla varusteita.rn. si.^: ,,,: :":xeiimpääkin
tehtävää ja ajateltavaa. ennenk.:i: r..,,, -,';;umrttomalta
tuntuva aukea vihcloin loppr.risi. Kc,::p,s;:rr mtlutaman
kerran kirnpsuineni .ia klmpsurneni p.ih.;ri..isesri. rtrtrttl
piar-r olin taru plsrvssi j,r lrukx.r:n*s.: ereenpiin pää

kolmantena jalkar.ra . Rvhntlnjol.rr.ijrn koment,,rsrnar ja

om an kranazrti nl-re ittirnemn-re lähtöl;rukaukset rr-rskin kuu-
luivat, kurr lä2ihiitimrne eteenpäin. Oli siinä kilinää ia ka-



linaa. Ykkösampujamme juoksi edelläni, niin errä par-
ruunavyö vain heilahteli.

En siinä kiireessä huomannutkaan, milloin meidät oli
komennettu "Feuerkeiliin" (tulikiilaan), muma tajusin
vain yhtlikkiä, enä etenimmekin nyt vain syöksyen. Teki
oikein hyvää heittäytyä edes hetkeksi vatsalleen, kunhan
ei vain olisi ollut niin tuhottomasti tuota kaikenlaisra ka-
maa vastuksena. Ja tuo kirottu kaasunaamari se tuppasi
aina yain jddmäån vatsan alle, kun paiskauduin maahan.
Vähitellen syöksymme lyhenivät. Ja aina, kun roinen puo-
Iiryhmä syökyi tulitti toinen puoliryhmä. Kummallakin
puoliryhmrillä oli nim. oma kevyt kk:nsa. Sama tapahtui
ryhmien puitteissa ja edelieen joukkueirtain, ja kuka ties
kuinka pitkälle suurempien yksiköitten puiaeissa rärä ru-
len ja liikkeen vuorottelua jatkettiin. Vihollinen sai siis
aina tulta vastaansa "jatkuvalla syötöllä".

Ja sitten alkoi vihollisen ruIi. Yhtäkkiä alkoi vihua vain
yrnpärillämme, ja maa ryöpsähteli siellä, missä vastusra-
jamme konetuliaseen suihkut tapasivat maan. Tuli äkkiä
komento "Feuerreihe'en " (tuliriviin). Välillä kohrasimme
pahanlaisen esteenkin, joka oli sotkea pahasti meidän
"konseptimme". Eteemme ilmestyi nim. yhtäkkiä aika le-
veä puro, (tai ehkä sitä olisi paras kursua nimellä oja, sil-

Iä ei se mikään niin suuri joki ollut, kuten esim Kymijoki
tai jokin muu vastaavanlainen) jonka yli ei kuitenkaan
pädssyt aivan joka kohdasta. Ylimenopaikassakin, joka
sattui meidän tieliemme, täytyi kahlata vyötäisiään myö-
ten vedessä ja pitåå aseet ja ammukset käsien varassa
pädn pädlld, sillä eihän märkä ruuti enää palaisi. Piristävä
kylpy ei sinänsä pahaa rehnytkään, mutta oli kuitenkin
muodostua meille vaaralliseksi.

Tässä vaiheessa hyökkäykseemme oli pakostakin tullut
vähän keskeytystä, ja tätä hyväksi käyttäen vastustajamme
pääsi hetkeksi "niskan pääile". Sen saimme karvaasti ko-
kea heti toiselle joen reunaile noustessarnme. Toiset ryh-
mät kokivat sen jo ylimenopaikalla ja muutamat jo sitä-
kin ennen. Kun vastustayamme huomasi, että yliryskoh-
tiin muodostui pakostakin ryhmitrymiä, keskitti se tie-
tenkin kaiken tulensa niihin. Joskus viuhahti ja vihelsi
niin, että luulin jo ihokarvojeni palavan. Maa pölisi ja
multaa tupsahti vasten kasvoja, kun suihkut ryöpyttivät
maara y.mpärillämme. Kuului jo muutamia avunhuuto.ja.

Joku oli saanut osuman. Jäljessämme tulevan ryhmän ka-

veri se näkyi olevankin. Hän oli saanut kranaatinsirpa-
leen päähänsä keskeliä puroa, eikä ollut jaksaakaan enää
toiselle rannalle, ennenkuin toiset ehtivät apuun. Pian
saapui lääkintämieskin sitomaan häntä.

Emme ehtineet kuitenkaan kauan seurata ylimenokoh-
dan tilanteita. Vuoromme oli jo kiiruhtaa eteenpäin.
Röyhkeästi käytiin eteenpäin vihollisrulesta huolimatta.
Mutta syöksyimme nyt vain hyvin lyhyin ponnahduksin,
joskin kaikki kävi edelleenkin hyvin nopeasti. Konekivää-
rimme antoi yhä pitempiä sarjoja, joten minun kantama-
ni patruunalaatikotkin alkoivat vähitelien kevenryä. Py-
syttelinkin tdstä lähtien yhä lähempänä ykkösampujam-
me valitsemia asemia, ja kun hän antoi merkin, enä vyö
alkoi loppua, luovuin aina mielihyvin pitkästä nauhasta,
joka tiesi huojennusta kantamuksiini. Mutra itse en ollut
vielä ehtinyt arrrpumaan kiväärilläni laukaustakaan, vaik-
ka olin jo muutaman kerran nähnyt selviä kohteiakin,
sillä aina kun yritin saada "jyvälle", tuli jo lähtö eteen-
päin. Enkä ollut vielä silloin tottunut niin nopeisiin heit-
tolaukauksiin, joita tuollaiset tilanteet olisivat vaarineer.
Olin kuitenkin mielissäni siitä,. että konekiväärimme oli
saanut koko hyökkäyksen ajan toimia keskeytyksettä. Pi-

Kurakelin aikoia
Ukrainan aroilla

din näet kunnia-asianani, että olin aina paikalla patruu-
noineni, kun minua tarvittiin. Sentähden yritin pysytellä
aina mieluummin vähän liian edellä kuin jäljessä, vaikka
paikkani olikin jokseenkin tarkalieen määrätry hyökkäyk-
sen aikana. Mielestäni oli konekiväärimme "ruokkimi-
nen" parruunoilla paljon tärkeämpi rehtäväni, kun ehkä
muutaman vastusta.jan enemmän kuin epävarma kaatami-
nen. Tätä käsitystäni vielä vahvisti sekin, kun kuulin ryh-
mänjohtajamme käymävän kovia sanoja neuvoessaan toi-
sen puoliryhmän "virkaveljeäni", erästä hollantilaista.
Hän kun ei rahtonut enaå jaksaa pysyä mukana, vaan tup-
pasi yäämään aiati liiaksi 1älkeen. Kädet olivat kyllä jo
herpaantua minultakin, niin uupunut jo olin, mutta sisul-
Ia yririn vain ereenpäin. Ja nyt, kun aloimme lähestyä jo
vihollisasemia, tulivat pysähdyksetkin yhä vain pitemmik-
si, ja parruunien kulutus kasvoi kasvamistaan. Koneki-
väärimme nakutti joskus jo pitkän vyön melkein yhtämit-
taa. Kerran näin ykkösen vaihtavan jo piippuakin, koska
enrinen oli käynyt iiian tuliseksi. Koska tässä aseessa oli
ilrnajäähdyrys, tarpeen tullen voitiin piippu vaihtaa aivan
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219



-

käden käänteessä viemämä aikaa kuin muutaman sekun-
nin.

Pian olimme niin lähellä vihollista, örä kuulin komen-
non "käsikranaarit valmiiksi ja rynnäkköön". Jos oli am-
puminen kiväärillä tuortanur minulle hankaluuksia, niin
samoin kävi nytkin. Kaikki tapahtui niin nopeasti, ertä
ennenkuin ehdin saada laatikot pois kiisistä ja käsikranaa-
tin esille, olivat toiset jo rynrämässä vihollisasemiin. Sy-
rytin kuitenkin kranaartini ja heitin sen niin paljon kau-
emmaksi, että se näytti putoavan asemien toiselle puolel-
le, koska pelkäsin muuren vahingoirtavani omia kaverei-
tani. Ehdinhän minäkin siirä sirren aikanani mukaan ryn-
näkkön ja toisten perästä vihollisen asemiin, joita jo ko-
nepistooliampujamme alkoi vyöryttää toisten avusr,una-
na. En tosin jäänyt viimeiseksi riissä kilpajuoksussa, sillä
äsken mainisemani "virkaveljeni" ruli sinne vielä minun-
kin jdlkeeni. Olisin mielelläni ainakin yrirtänyt olla rois-
ten kanssa samalla rasolla, murra rosi vaikeaa näytri ole-
van tällaisessa salamasodassa "kantojuhdan" osuus.

Vihollisasemat vihdoin vallattiin. Niin sitkeä oli vas-

S9suomalaispataljoonan etenemisreitti
Puolasta Ukrainaan Dneprille v. 1941

rustajamme kuirenkin ollut, että ainoastaan muutamien
heistä näimme pakenevan §1än läpi sen takana hdämöttä-
vään metsikktjön. Ammuimme tietenkin jälkeen. Ja jot-
kut näkyivät saavankin osumia, koska tuupertuivat siihen
paikkaan makuulleen. Murta useimmat olivat kaaruneet jo
asemiinsa. Kaikki oli käynyr niin nopeasti, erten minä ol-
lut ehtinyt ,unpumaan ennen asemia laukaustak^ n -kuten jo edellä totesin - 

ja ainoastaan yhden kdsikranaa-
tin olin ehtinyt heittää, senkin osoirteen ollessa vähän
niin ja näin.

Viimeinen muistikuvani tästä hyökkäyksestä ei ollut
mitenkään lohdullinen. Meistä oikealla hyökkäävä I jouk-
kue ei ollut jostakin syystä pysynyt aivan meidän tasal-
lamme, vaan oli jäänyt jälkeen. Ehkä se oli saanut enem-
män dra vastaansa. Oli kuinka tahansa, näimme kui-
tenkin sen ryhtyvän rynnäkkön vasta sen jälkeen, kun
me jo olimme ampumassa pakenevia vihollisia. Näin
erään kaverin juuri aikovan heimä käsikranaattia, kun
hän äkkiä keikahti taaksepäin ja lysähti kasaan paikallen-
sa vihollisluodin lävistämänå ja samalla hänen sytyttä-
mänsä ja vihollisen pään menoksi aiotru käsikranaatd rä-
j?ihri hänen vierellän maassa silpoen hänen ruumiinsa
pahannäköiseksi ja haavoittaen vielä toistakin omaa tove-
ria.

Komppaniallemme asetettu tavoire saavutettiin, vihol-
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lisasemat miehiteriin ja henkisauhut vedertiin. Vaih-
doimme mielipiteitä tilanteista, ja jokaisella oli jotain
kerrotravaa käydystä taistelusta. - Muistarko, miten siinä
tapahrui, ja näitkö, kuinka minä ammuin sen vihollisen ja
kuinka minä lasketelin oikein pitk'in sarjan kk:stani nii-
den niskaan ja niin edespäin? Ihmeekseni sain kuulla, et-
tä jokainen oli ollut suorastaan sankarillinen, ja niinhän
he tietenkin olivatkin olleet. Minua vain eivät oikein
miellyttäneet tuollaiset puheet, koska en itse ollut ehtinyt
zunpunaan laukaustakaan.

Ihmeekseni sain kuulla, että nyr suorirertu hvökkäys oli
maksanut komppaniallemme vain 2 kaarunurta ja kolrne
lievästi haavoitrunutta, joista yhden ei ran'innut lähteä
edes sairaalaan. Siis salamahyökkäys öyhkedsti rynnäten
suurta tulivoimaa hyväki käyttäen oli osoinautunur sit-
tenkin päteväksi "lääkkeeki" ainakin näin aluki ja näin
pienestä "vinkkelistä" katsoen. Samoja lääkkeirä hyväksi
käyttäen, ehkä suuremmistakin yksiköistä puheen ollen ja
taitavan johdon alaisina, etenivät hyvän kouluruksen saa-

neet joukkomme tämän jälkeen vielä kauaksikin vihollis-
maahan, mutta se on jo luku erikseen.

Loppuroteamuksenani haluaisin vielä mainita saksalai-
sen ryhmänjohrajamme arvostelun äsken käydystä taisre-
lustamme. Ire n'hmämme toimintaan kokonaisuudes-
saan hän oli jorakuinkin q'yq,väinen. Yhtä ja toista pien-
tä hän rierenkin lörsi huomaunamista ja sanottakoon et-
td tuin suorasrf,an kiiai meitä r'leisesti, sillä olimmehan
rehneet kaiken niin nopeasri. kun olimme vallanneet
meidän oallemme rulleet pesäkkeet aivan ensimmäisinä.
Minur hän orri erikoiseen puhurreluunsa kahden kesken.

Tarkastemraao kiväärini piipun ja todettuaan, että kiil-
dvähän se oli, oiinkuin vain hlvin putsattu kiväärin
piippu voi olla, jolla ei "jynssäykrn" jälkeen ole ammut-
ru la"kaustakaan, hän alkoi rlostaa, emä eihän sellaisella
meneael,vllä mitän saada arkaan Hän painosti tulivoi-
man tärkeyttä näin avomaastossa hyökätessä ja ymmärsin

§llä, että oikeassahan hän oli. Yritin selostaa hänelle
huonolla saksankielen taidollani, että olen totrunut siihen,
emä jos vedän liipaisimesta, vihollisen täyryy istua myös
jyvällä, sillä eihän meillä ole totuttu moiseen panoksien
ruhlaamiseen. Selirykseni eivät tietenkän auttaneet, vaan
hän yhä uudestaan ja uudestaan selosti minulle, kuinka
tå.rkeldtÄ on juuri ammuksien "tuhlaus". No opinhan minä-
kin aikanani "talon tavoille". Ammuin heittolaukauksia
kantamuksistani huolimatta, heitin käsikranaameja siinä
missä toisetkin, enkä enäå jäänyt jälkeen rynnäköissäkään,
sillä eivät ne myöhemmin aina käyneet niin kiivaassa tah-
dissakaan, ettenkö olisi hyvin ehdnyt vieä mukaan vaik-
ka millaisten kantamuksien kanssa. Ryhmänf ohtaj anikin
oppi vielä huomaamaan, enä myöskin minun esirämäni
kanta oli joskus tarpeellinen.

Yksi hyvä puoli asiassa kuitenkin oli. Sain näer keskus-
tella koko sen ajan kahden kesken n'hmäniohrajani kans-
sa, kun toiset jynssäsivät aseitaan. Kivärini piippuhan
oli puhdas. Varusteeni jouduin ivnssämän tietenkin
niinkuin muutkin. Tapahan oli seliainen. enä aina hyök-
kiiyksen jälkeen kunnostertiin kaikki ennalleen saappai-
den ja vyön kiilloitusta ja parcanaioa mr'ören. Saksalainen
sotilas ja etenkin Waffen-SS:n sotilas oli siihen aikaan
vielä aina siisti ja kaikin puolin tip top" kunnossa.
Hyökkäykseen lähderiin aina kaikki varusteff kuanossa,
sillä jos sellainen kohtalo olisi sarrunut ionkun osaksi, että
ruumis olisi jourunut vihollisen käsiin. piti rärrnän nähdä,
millaista joukkoa vastassa oli. No tietenkin näistä periaat-
teista joskus vielä myöhemmin iouduniin tinkimäänkin,
mutta nythän sota olikin vasta alussa.
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Rintaman
"Kotieläinrakkautta"

I

tfÄ fAn;aLASSA elerriin vuosina 19+,1-r+ mm ruo-
hikultttrurin renessanssiaikaa. Suomen vair.rkunn.rn ir.i-
mailla" olivat tr.rolloin esim. tuohivirsut, -r'ak,rr j.r -konrrr
ajankohtaista aluetuotantoa. Ja tuon kulrruurin elimän-
menoon korsr,rasukaspiireissä kai kuLrlui niinikäIn. etrl
jopa varsinaisella rintamalinjallakin eli ns. erulin jell.r
asLukeli siellä täällä rottia, aitoja rnusta-siimahäntiä, jorka
päivisinkin rohkenivar hiippailla vähäisiä muonapaloja
verottamassa.

Niinpä v. l94i JR 2:ssa S1'värin voimalaicoksen (Svir)
tienoilla Aunuksessa esiinn'i siinä määrin kiusallisen pal-
jon ko. verottajia, enä moisesre riesasta vapautumiseki
paikallisen "kuvernementin" sotilasjohto myönsi ylimää-
räisen kr.rntoisnusioman niille "pappenheimareille", joi-
den önnistui koota ja luovuttaa yksikkönsä päällikölle vä-
hintään sata rotanhäntää.

Rakettivaul.rdilla tulikin rocanhännistä siiloisen Voima-
lan veteraanipiirin eräs kvsvn'immistä markkina-artikke-
leista, jonka kurssikin noteerattiin pian kuin arvopape-
reille kctirintaman pörssissä Helsir.rgissä. Poh janoteeraus
oli kymmenkunta silloista valtakunnan markkaa ja ttron-
tuostakin joku palkittu raitava vereraaniveli sai litrerat
käteensä ja matkusti rottasodan tiimoilta .lunalla Mäkriäl-
tä länttä kohti kotirintamalomalle.

Pop-suosion huipputason saavurtaneiden rotralomien
myöntdminen loppui kuitenkin arvan kuin yllätcäen jon-
kin ajan kuluttua, kun kuulemma vastoin lautamiesjär-
keäkin lomalaisten lukumäärän kerrottiin hämmästellen
vain lisääntyvän, vaikka taktikkojen käsirysten mukaan
asianlaidan olisi tietenkin pitänyt olla täysin päinvastai-
nen 

- 
jopa etulinjankin piirissä. Sittemmin kerrottiin-

UUNO UOMALA

kin mysrerion selvinneen Ilves-divisioonan kenttäpostin
sensuurissa, .jossa instanssissa kuulemma sensorit olivat
lövtär.reet läjär.r rotar.rhär.rtiä etulinjaan vaippaalta kotirin-
un'r.l'äelri m;rtkalla olleesta "ruokapaketista". 

- Ja
näin päätn'ikin siinä r,aiheessa ko. rottasota jonkinlaiseen
r'älirauhaan tai pikemminkin ehkä pelkästään sotanaumn-
omaiseen aselepoon.

lvlurra kun tuon kriisivaiheen jälkeenkin aivan ilmei-
sesti yhä asuskeli rottia myös etulinjan korsumailla, oival-
si sikäläinen katastrofi.fohto mielestään ratkaistrr rottaso-
dan perustamalla muutamista veteraaniveljistä taitol .ja
vainuvalppautta vaativan eriq'isen rottakomennuskunnan,
jonka jäsenet vapautettiin taisteh.rhar.rdan säännöllisistä
vartiovuoroista. "Rortakomireankaan" q'öskenrelyllä ei ri-
lanne kuitenkaan otranut rauhoittuakseen rottarintaman
osalta, vaan jatkuvasti kuului melkeinpä päivä;ärjesryk-
seen hämmäsryttävä rnuonapalojen "verottaminen". Ko-
hosipa hdmminki suorastaan lakipisteeseensä, kun yksi
hlvinvointia uhkuva siimahäntä ilmestyi alueen komento-
portaan lounaspaikalle keskellä kirkkainta keskipäivää.

"Huuli-veikkojen" kesken tuolloin kehittyneessä vuo-
rokeskustelussa eräs koileegiossa vakanssin omannut jah-
ti-vereraani vihdoin paljastikin ammattisalaisuuden sota-
naurunluonteisesti hymyillen: "Ei kai me oltu niin perin
hulluja, että olisi ammuftu se viimeinenkin rottar ja mene-
tetty siten loisrovakanssimme".

Veteraani-naurun vallassa loppujen lopuksi kävikin
vielä ilmi, että ao. rotta-musketöörit olivat jo jonkin aikaa
päinvastoin ruokkineet suojarriaan erorrarrarta enää rorraa
kotieläimestä.
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TÅNIÅ kerromus ei ole mikään kölninveden mainos,
vaikka otsikosta saatraisi niin luuliakin. Se on rarina mer-
killisistä sattumuksisra vai pitäisikö sanoa kohtalon yh-
teydestä. Kysymyksessä on nimiträin radio, ravallinen
viihdevastaanotin. Vai oliko se loppujen lopuksi aivan ta-
vallinen radio. Jotairr erikoista siinä oli.

Ensimmäinen erikoisuus oli sen numero -i7 11, joka roi
mieleen tunnerun "kolinan". 

Jos nurnero olisi ollur jokin
muu, ei rätä muistelusta ilneisesti kerrottaisikaar-r, sillä
numerot eivät olisi jääneet mieleen ja radion kohraloita ei
olisi tullur seuratrua. Luulen myös, että jokin radiomekaa-
nikko oli jossain vaiheessa kurillaan sranssannur numero-
sariaan viimeisen ykköser.r, koska se oli hieman muira
numeroita kookkaampi ja l.rauskasri taaksepäin kallellaan.
Tämrikin oli omiaan eroftamaan juuri riimän radion kai-
kista muista arrneijamme ruhansisra radioista.

En muista rarkoin lahjoirtivatko radion divisioonallem-
me sotilaskotisisaret vai lorat. Ennen Kannaksen läpi-
murtohyökkiiyksen alkua kesiillä 19il näin sen ensi ker-
ran Ruokolahdella. Se oli kiilrävä ja uusi ja verraren iso-
kokoiner.r, kuten kaikki sen aikaiset paristovastaanotri-
met. Ennenkuin radio lähetettiin etulinjar.r yksiköille,
vietiin se kirjanpitoon ja siiloin ensikerran kiintyi huo-
rnioni rungossa olevaan numeroon -17 I l.

Seuraavart kerran nurnero tnli vastaani etenemisvaiheer-r
päiitytq,ä ja rinramalir.rjojen kiteydyttl,ä vanhan rajen seu-
tuville. Tällriin oli aikaa inventoicla ja luereloida myös
kalustollisia voirroja ja tappioita. Viimeki mainittuihin
kuuh-ri mt'ös rnuutamien viihderadioitlen rnenerys. Eräs
niisrä oli -j2 11. Se oli ollut erään JR l:n komppanian ajo-
neuvoissa, jorka .jouruivar vihollisen käsiin. Muistan sil-
loir.r ajatelleer.ri, että mahtoikol.ran naapurin viestikirjar.r-
pitäjä huomata n.ritään erikoisra radion numerossa.

Tavanomaisen paperisodan jälkeen poistertiin niur re-
diot kuin muurkin menereryr välineer kirjanpid«rsta ja ra-
rinan luulisi loppuvankin tähän.

Kolme vuotta olikin hiljaiseloa niin rintamilla kuin
+711:kin kohclalla. Vuonn:r 19i-i kesrillii toistui eräs si-
rränsä merkityksetön pieni tapal.rruma joskin piiinvastiri-
sessa suunnassa kuin kolrnisen vtrottir sirren. Tällöin eräs
venäläinen ku<>rma-autr; eksf i etenenriiiir-r Uuclenkirk«xr
vaiheilla sivutietä pitkin liian kaurrksi on.rista linjoistaln
ja joutui suomalaisten käsiin. Koska auto vaurioitui pa-
hoin ja sen kuormana oli n-relko arvor()nta vaaterusmate-
riaa\a, se sytytettiin palamaan, siilä joukoilla «rli siinä
vaiheessa täysi rekeminen omankin kirluston evakuoimi-
sessa. Kuitenkin el-rti joku siepata kainakxrnsa kuonnassa
päällirnmäisenii olleer.r viihderadion ja rntrr.rtarnan pak-
kauksen n.rahorkkaa, jorka löyryivär ohjaushl'tistii.

Minä näin rrrclion piiivää rnyöhemmin Kauk.järvellii.
Valtatier.r sivuss:r oli n.rtrutamilla sotilailla jonkinlainen le-
g>tauko. Eriiär.r kann«ln piiällä «rli radio, jonka kirnpussa
hääri pari poikaa yrittirien saacla siitä äiir.rtä, muttr onnisru-
matta. Yririn ollir avuksi ja silkrin näin takakanuen avrlr-
ruani vihreitten ver-räliiisren paristojer-r viilistii turtrt nu-
meror -i7 I 1.

Laitteesta ei voinut erehty:i. Vaikka poissa olikin kau-
nis kiilto .ja asteikkolasi oli säri)inä, osoitti veikeiisti kal-
listunut viirneinen t'kkrinen, ettii kysymyksessii oli kol-
tnen vuoden takainen trrttavuus. Koska havairsin parin
putker.rkin olevan sirpaleina kehoitir.r rniehiri luoprmaan
korjaarnisyriryksistään .ja jättämäiir-r raclion mukana laa-
haamisen pitemmälle. Niiirr rniten laite n.relko k«rvak«rr.r-

raisesti paiskamiin maanrien ojaan. Ennerr kuin erosinr-
me, F)irlt kertoivat mistä olivat radi«lr sllneer jrr rarjosi-
vat piipullisen rr.rahorkkaa.

Viipuri jäi taakse ja liniamrne alkoivat pitää. Eriiiinä aa-

muna laahasi muuan keittiön-ries viestikorjaamolle run-
nellun r.räköistä radiovastaanotintir ja kysyi, voisiko sitii
koriata ja saada paristoix, ettii töpiniissiikin voitaisiin
kuunnella musiikkia, kun ,rikr,rkin tairs tuntui sellaiseen-
kin liikenev:in.

r*
*
r.. i'f "4lll"

G. ERONEN

Rad iovastaanotin
oli sodan
aikana tärkeä
vi ihdytysväl i ne

a

il!;§r^J
".W***re t

223



Ei olisi korjattu jos se olisi ollut mikä tahansa radio,
mutta se oli 

- 
.i7 11. Töpinän pojat kertoivat ottaneensa

sen kärryihinsä tien puolesta Säiniöltä. Miten se oli kul-
keutunut sinne parikymmentä kilometriä etelämpänä ole-
valta Kaukjärveltä on arvoitus. Radio korjattiin, asennet-
tiin uusi asteikkolasikin ja mekaanikot tekivät. parhaausa
saadakseen hiernan rnenneinen aikojen kiiltoakin jalopui-
seen pintaan.

Taas oli aikaa su;rittaa voirtojen ia tappioiden tilas-
toir.rtia. En muista oliko kirjoihin vietiiväksi kerrynyr mi-
tiiiin muura viestiprrolen sotasaalisra kr,rin viihderadio
j7 I l. Tappioita oli sensijaan runsaasti. Radio oretriin jo-
katapauksessa takaisin Suomen armei.ian kirjanpit«»n
entisellä numerollaan ja rauhan ttrltua lähetettiin kotiseu-
clun varikolle.

Kovin pitkäksi ei t-Il:n varikolla olo kuitenkaan
mucxlostunut, sillii sen kohtalona oli osallisnra myös Lapin
socaan. Tätä en tiennvt ennenkuin soclan loputtua.

Jälleennäkeniinen rapahrui v. 1915 Rovaniemellä. Olir.r
ttrlLrt silloin Lapin rtriavartioston palvelukseen ja tarkas-
tellessani kerran varaston hyllyillä olevia radioita, joita
sotatoimiin osallistuneet joukot olivat rajavartiostolle lah-
joinaneet, huomasin tutun niiköiset piirteet. Lähempi
tarkastelu osoitti, kuinkas mllllten, että tiemme olivat taas
yhtyneet .17 11:n kanssa. Koska radioita oli siinä vaiheessa
rajavartiostolla yli oman tarpeen, saimme käskyn lähettää
ylimääräiset etelään merivartiostojen käya<ön. Perusteel-
lisen kunnostuksen jälkeen lähetettiin myös i7 11 rr-ruiden
rnukana Helsinkiin.

En enää ihrnetellyt, vaan pidin jopa asiaan kuuluvana
seuraavaa tapaamistamme, joka sattr-ri kur,rsi vnocta nrr'ö-
hernmin, jolloin olin siirtynyt Saaristomeren merir'.rrrios-
toon. Ensimmäisellä tarkastusmatkallani sllirrisrossa tapa-
sin vanhan tutun soittelemassa raustrunusiikkia Lvpertön
merivartioaseman hyllyllä.

Transisroritekniikan kehirys q'önsi lopulta aurrarnatro-
masti vanhan sotaveteraanin syrjään. Palveltuaan vielä
jonkin aikaa eri merivartioykiköissä +- I t hr'lättiin, pois-
tettiin lopullisesti valrion kirjanpidosta ja huutokaupat-
tiin. Muun romun mukana se iourui jonkin osto- ja
myyntiliikkeen varasroon. Ja niinpä luulisikin, eftä tiem-
me olisivat siinä vaiheessa lopullisesri eronneet. Vai-
heemme olivat kuirenkin kietouruneet niin lujasti yh-
teen, että vielä kerran jouduimme vastakkain.

Eräänä päivänä kertoi harrasreluiässä oleva poikani, et-
tä hän oli mulrtamalla markalla saanur romukaupasta'os-
taa ison ja hyvän radion. Hänen kainalossaan oli tierysti
ystäväni, miksipäs muuksikaan sitä olisi voinur enää tdssä

vaiheessa sanoa,47 11. Kauppias oli kertonut saaneensa
sen vaihdossa joltakin maalaiselta pari päivää aikaisem-
min.

En oikeastaan kummeksinut sitä, etca 17 1 I oli taas
edessäni, vaan sitä, miksen ollut sattunut syystä tai toises-
ta poikkeamaan siihen maalaistaloon, jonka asukkaita ra-
clio oli vuoden päivät viihdymänyt.

Jos tdmdkin safturnus olisi tapahtunut, ei tätä rarinaa
ktrkaan enää uskoisi 

- 
jos uskoo nytkään.

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutlee!!isuuksia
lehden jakelussa koskeva kirieenvaihto pyy-
detään lähettämään osoitteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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