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JUSSI KUOSA

taishluffiina f,ollaalla
JOUDUIN kesällä 1,9)9 Uttiin kertausharjoituksiin,
joka oli jonkinlaista seikkailua maalaispo jan elämäs-
sä ja jota on hauska muistella näin jälkeenpäin, vaik-
kakin silloin sai tarpeekseen Utin nlunmien polyä nie-
leskellä. Yksityiskohtaisesti en halua kuitenkaan tästä
kolmiviikkoisesta ajasta paljoakaan kercoa.

Siellä "porukoita" muodostetraessa herätri huomio-
ta joukkueemme johtajaksi ilmesryn),r pieni vaatrma-
ton res.vänrikki, jonka nimeä emme vielä tietäneet.
Nimen kuulin ensi kerran ystävältäni alikersantilta,
joka tokaisi: Sinuahan onnisti kun pääsit Make
Uosikkisen joukkueeseen. Selvyyden vuoksi sanotta-
koon, että olimme molemmat urheiluhulluia, olimme
kilpailleet yhteistoimin Kirvussa kyläkilpailuissa mai-
nitun alikersantin kanssa, joten hän näki minulla ol-
leen tässä eräänlaista tuuria. Katselin nyt ioukkueen-
johtajaamme tietyllä ylpeydellä, olihan hän meidän
joukkueenjoh tala.

Varusteiden jaossa esiintyi tietenkin tavallista pur-
naamista, eiväthän puvut olleet mitään mittapuku ja,

saattoivat olla muutarnan nruneron liian suuria tahi
pieniä. Jäi erityisesti mieleen tapaus , jota seurasin vie-
restä. Uosikkisen luo tuli pienikokoinen reseryiläinen
valittam aan, että sai liian suuret housut, jotka siinä
heti tarkastettiin avaamalla puseron napit ja katso-
malla kaulusta. Suurethan oo, myönteli Make,
mutta eiväthän ne täallå niin sopivat satu, eihän nåitå
pidetä kuin 3 viikkoa, lohdutteli hän lisäksi la sanoi:

Eiväthän nämä minullakaan ole ihan sopivat, ja
aukoi napit. Ympärille kokoontui jo useita miehiä
katsom aan ja mitä näimme. Joukkueenjohtajan hou-
sut olivat kainaloissa saakka , ja voi sitä naurua, mi-
kä siitä seurasi. Sopimattomien housui.. valrttala hii-
pi kuin kananvaras pois paikalta eikä moittinut hou-
sujaan enåå.

Allekirjoittanutkin valitti joukkueenjohtajalle. Soti-
laspassissani luki, että palveluksen laatu on: "Asee-

ton. " ta sanoin Uosikkiselle, että olen saanut erikois-

Punaisentalonmäki Kollaan etul injassa
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koulutuksen asevarastonhoitarjan rrpulaiseksi. Aiatte-
lin, että se olisi laiskalle miehelle sopivarnp'ri hommzt
kuin marssia Utin kankaalla ja kantaa kivetäriri. LI«r-

silii<inen sanoi, että kyllä tuollainen rnies jirksrrtr kan-
trru kivääriä siinä kuin toinenkin jl rrsevirrustollu orr
jo miehiä tarpeeksi, lLr niin otin kiväärin, joster oli mi-
nulla myöhemmin paljonkin seurauksia. Sain nyt ker-
tausharjoitusten påätyttyäL sotilaspassiini merkinnän:
"2L vrk. kiväärimiehenä Utin kertausharjoituksissä",
josta seurasi, että kun syksyllä -39 lähdettiin "Ylimää-
räisiin har joituksiin" sain kiväärin käteeni kuten toi-
setkin, enkä nyt enåa yrittänytkään pin nata. Kantelin
sitä maaliskuun 9. päivään -,40, j«-rlloin minusta tuli
sotainvalidi, mutta se on kokon aan eri asia eikä kuu-
lu tähän.

ljosikkisella oli vakituinen taistelulähettinsä IJtisszr,

enkä tarkalleen muista, miten joucluin hänelle väliai-
kaiseksi lähetiksi, mutta niin kumminkin kävi, että

Rykmentinkomentaja, everstiluutnantti Ville Teittinen, eli
"Sota-Ville" komentopaikallaan Loimolassa

kertaushar joitusten lopussa olleen yli 3 vuorokautta
kestäneen "sodan" aikana hän määräsi allekirjoitta-
neen tuohon tehtäv åän.

N),t kävi taisteluvaiheen viimeisenä päiv2inä niin
ikävästi, että komppanianpäällikkömme eksyi joukois-

ta johonkin Valkealan mirzrstoon ja Uosikkinen joutrri
ottamaan komppunizrn komentoonszr. Sill«rin sotatviierr

paållikkö, kenrazrli Ö.rrenn tt'n tuli scLlrrriunirilr) s( )

dan" loppurr. Kompparniamme hyökk2isi rnarrstossrr,
johon oli vedetry ''piikkilunkeresteitä' ' eli v zrlkt,,istir

plrrnpulilankaa ja siinä oli m)röskin ercttttotntrrina up-

seeri, joka komensi meidät [Josikkisen ktrnssrr rnitrr-

han , atnakin "haavoittuneina ellei kuolleina", mntta
tilanne oli kumminkin niin kiusallinen sikäli, että
puolustajat olivat olleet tässä jo pitempaan ia laske-
neet "ei kenenkään maalle" ns. liukumiinojrr, erntne-
kä voineet niiden päälle rojahtaa ja jouduimme etsi-
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mä?in siistirnpriä pirikkzra, mutta tristri erotllomari nosti
clärnän. Mitkasirnnre Inrlrtssil jrlnku rt atikitit, m utta l«r-

pultu Liosikkir)er) strnoi : etnrlle nre ttissri hrt jLlsstl koko
paiivliii l«rjtr, viriur Iiihcle'tiirirr. Niirr lriksitl'nrIe eK)trt()rIlrt

rin paholtristen karik«)tessil kirrkuLu'r. Oli pirkk«r [ilrteä,
sillä kornppuniar eteni nopeitsti tnaastossit.

Jr"roksimme eråan maantien lähettyville, kr.rn ken-

raali Osterman huusi: "Res. vänrikki Uosikkinen tul-
kaahan tänne! " Jouduin seuraamaan mukana la
kuulin keskustelun. Österman: "Res.vänrikki Uosikki-
nen, tämä sota tartaa olla toista kuin hr.rippuvoimiste-
1u?" 

- 
"Kyllä 03, herra kenraali", myönsi Uosikki-

nen Sitten Osterman: "Missä on komppanian
päällikköi"' Uosikkinen: "Hän on 200 m vasem-
malla". Ö' "Missä on paterl joonan 'komentaj a?"

"Hän or) 4OO m tu«rhon sLlllntaan", näytti Uosik-
kinen "Hyvå or", myönteli kenraali. ''Jatkakaa

virin! " [Josikkinen myhäili tyytFväisenä, kun pää-

t + 'l.ry;. ,'.

Make Uosikkinen

simme toisten luo ja kehzrisi: "sainhan puristaa ken-
raalin kättä' '.

Oltiin ajasszr ehclitry lokakuun 10. päivään -39 ia"\'H" rrlk«ri. K«llrtasirr Ilrsikkisen truclellee'n Viiptrrin
Rvkmcntin kimarn-lilIa Iluultiu'unliessii, jossit hän k«r-

kosi tirirs jrlukkuettirirr), lll- I)yt tapasimrlte vitnh«linit
tuttuinir.' nruttrr rnieliitlu ei strittkaan t>lIr-rt sellitinen
kuirr voirrristcltrkill',ailutrrr vitltnistrurtun(,'eltil. Nyt lr?irr

jirkoi mcillc tuntolcvyt jrt kovirt pittrr,rultiit lir lrilrtlirtt-
me il,tyyrtärn?iän k«lhti Lofutrt>lrtat jl Suuljtirveä.

Otimme soclan virstiriu'r Strvilahcletr kaup,ptrlirn ta-

kuner Kiripatur kylän k«rlrclulta ra jalle päirr muutttmit
kilometri. Olimme yöllä lo sarirneet herätyksen, luittrr-
neet pakkarukset kuntooo, pyyhkineet rzlsvan kiväärin
piipusta ia torkkuneet teltoisszr. Kun ensimmäiset kru-
nirirtit ler',sivät telttoi". yli, n()usilrt,ttc kuirr tiiilrirr rti

nakin l2L k«rkrxlrlnlrinrme sovit u llc prrikitf lc jl rniclr i-



tirnme asemat. En puuru tarkemmin sodan ensimmäi-
siin päiviin, vaan hyppään suoraan joulukuun t. pär-
våan, jolloin jo Kollaan rintama oli muodosrumassa
ja partioimme Näätäojan pysäkin seuduilla aam.ryöl-
iä. Täällä tapasirnme sinne jääneen jc,ukkueen, joka ei
ciiut saanut perääntymiskäs§ä ja piti yhä asema an-
sa. Uusilla ystävillämme oli tosi nälkä ja vilu. An-
noimme heille vähät muon a.varamme , la kun ei vihol-
lista kuulunut läksimme paluumatkalle. Eversti Teitti,-
ri,e?l. eli "Sota-Ville" oli myöhemmin kuuluisaksi tul-
leen "Punaisentalon mäessä" ja, kuten tavallista, pa-
halla päållä. Uosikkisen hän manas i jo meidät myös
sinrre kuumirnpazin paikkaarl. Sanoi: Menkää h-ttiin
ja 1äåkää sinne! " Uosikkinen rohkeni huomaurraa, €t-
tei ureillä ole mlio rivl. Eversti ärjäisi. ertä minä lähe-
tän , l" lähettikin parrssarijunan ruom G.vrr. Tåyq,y sa-
noa, että meidän takaisin lähtömme oli raskas, sillä
crlimme kuoleman väsyneitä ja nälkäisiä jo lähtiessä.

Nyt läksimme siis takaisin etsimään vihollista , jora
etsimme jo ensimmäiselläkin matkalla turh aan ja jot-
ta Sota-Ville kovin hermostui. Etenimme raas ravta-
tien reunassa Näätäojan suunraan. Iöysimme yksinäi-
sen metsätalon ja ajattelimme tarkastaa sen, löyryisi-
kö sieltä vihollista tar jotain syötävää. Talon ympäris-
tö oli suksenlatuja ristiin rastiin, mutta eivätpä olleet
sisälle menneet, ehkä miinoitusta peläten. Me aloim-
me sentään tutkia taloa ja ruokaa löyryikin. Komeros-
sa oli riippumassa melkein kokonainen sika sekä kui-
vaneita leivänpuolikk aita, jotka kokosirune säkkiin.
Aukaisin uuninsuuluukun la siellä oli selvää "Karja-
lan paistia". Nyt kokosin lihakimpaleet paperipussiin
ja niin lähdettiin. Metsän reunassa ruokailimme enkä
ole sen parempaa Karjalan paistia loytänytkään.
Joukkueenjohtajakin sanoi: "Eipä taida Sota-Ville-
kään popsia tällaisia paloja tåna päivänäl "

Mutta nyt meitä odotti uusi ylläq,s. Panssarijuna
tuli kuin tulikin tuomaan meille muonaa, niin kuin
eversti oli luvannut. Junasta kannettiin meille säilyke-
purkk eja oikein roppakaupalla ja syötiin nyr syömisen
päälle, ja sitten taas suunnattiin matka kåän ja pa-
remmalla menestyksellä kuin ensi kerralla.

Etenimme radan suunnassa likelle Piits jokea, kun
näimme eraän puron sillalla vihollisen paivartion.
Hiivimme metsikössä lähelle sitä, ehkä 70 m päähän,
jolloin vihollinen oli kuin tarjottimella. Sillalla oli
kaksi ratsumiestä ja sillan takana iso majoitusalue
havumajoineeo, joiden läpi siivilöityi savua kohti syk-
syistä harma ata taivasta. Miehitirnrne radan varren
arka pitkälti ja jokainen mies otti hyvän ampuma-
alan sillan takarnaastoon. Lähin mies sillasta aloitti.
Ensimmäisellä laukauksella suistui ratsu nurin ja sa-

massa toinenkin. Silloin alkoi havumajoissa huiske.
Siellä ei ollut aikaa hakea oviseinää, vaan ulos tultiin
siitä, minnepäin ::cnä sattui olemaan. Siellä tuli tdy-
dellinen sekameiska, hevoset juoksiyat, miehet juoksi-
vat ja huusivat, hevoset kaasivat havum ajoja, tallasi-
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vat miehiä tantereeseen, ja samaa teki meidän tulem-
ffi€, sillä siinä oli melkein mahdotonta ampua har-
haan, jot vain pyssy oli viholliseen päin. Leikki oli
kaameaa kuoleman leikkiä. On väärtn sanoa, että
tappurnisesta nautti, lnutta oma hurmansa siinä oli.
Ei siinä pal jo. ajatellut omaa tunrallisuutt aan eikä
tanrinnutkaan vielä, sillä venäläisille ei tullut mieleen-
kään ampua. Karkuun vain ja nopeasti. Jatkoimme
tulitusta, vaikea anrella oliko kulunut kymmenen mi-
nuuttia vaiko vähemmän, kun Uosikkinen antoi en-
simmäisille miehille käskyn vetäytyä, samalla kun toi-
set jatkoivat ammu ntaa. Irroittautuminen onnistui hy-
vin, mutta tukin olimme päässeet perääntymaan 300
metriä, kun naapurit saivat kranaatinheittimet ase-

miin ja alkoivat keskiryksen, vaan ampuivat pitkiä.
Ammukset räjähtelivät Näätä ojan pysäkin akana ole-
vassa mäessä, jossa oli useita asuinrakennuksia ja ai-
nakin yksi kauppa. Nämä rakennukset tuikkasimme
tuleen seuraaYana yönä

Puolustimme Punaisen talon mäkeä helmikuun lop-
puun, jolloin rykmenttimme JR 34 pääsi vihdoin
taakse lepoon. Karttapiirros Kollaalta KT:n n:ossa
1172. Asemat otti vastaan JR 69. Hiihtelimme Loi-
molaan, jossa saimme hetken levätä ja sitten taas uu-
siin hommiin. Pistäydyimme Jaakko Ahteen pataljoo-
nan apuna oikealla sivustalla, ja sitten sai Uosikki-
sen joukkue määräyksen hiihtää takaisin Kollaan kes-
kustaan luutnantti Juuti.laisen lohkolle maantien var-
teen, missä tilanne oli vaikein. Jouduimme siirrym äån
pataljoonan komentopaikalta asemiin keskellä kirkas-
ta maaliskuun 4. päivää,. Vihollinen oli jo pureutunut
eturnaastoon niin, että mikään liike ei jåånyt siltä nä-
kemättä, kun metsästäkin oli vain irvokk aat, pitkät
kannot jåljeIlä. Saimme maantien varressa sellaisen
l<ranaattikeskityksen niskaammer että luuli viimeisen
päivän olevan joka miehellä, mutta tappioitta selvi-
simme "Villa Bombaan", Juutilaisen komentokor-
suun.

Mikä sodan kaameus kuvastui siellä ympärillämme.
Korsun edessä oli kuolleita ladottu pinolle kuusien vä-
liin kuin jotain puutav araa, sillä taakse ei päivän ai-
kana ollut hevos- eikä paljon muutakaan yhteyttä. Ja
sisällä oli kuolevia ja haavoittuneita kaikki laverit
täynnå.

"Vettä, vettä ja vieläkin vettä" huusivat miehet vii-
meisinä sanoin aan Joku rukoili, joku kirosi sekapäise-
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Kollaan asemissa 13. 3. 40 otettu kuva

ran vain silmänsä ja siirtyi miehiensä luo: puiden
päälle, påållimmäiseksi.

Leponi ei korsussa muodostunur pitkäksi, kun Uo-
sikkinen sanoi: "Meidän tåyryy mennä ilmoitrauru-
maan 4. komppanian komentopaikalle "Korsukukku-
lalle" ja määräsi allekirjoittaneen seuraarn aan muka-
naan taistelulähettinä. Matkaa oli noin 400-t00 m
maantien yli täysin aukeata maasrot, ja koko ajan
vihollisen näkyvissä. Komentopaikka oli ollut jo käy-
tännöllisesti katsoen koko päivän morissa, murra äyqi
yittaå.

Etenimme Villa Bomban mäen suojassa alkumat-
kan, mutta kuolleen kulman loppuessa auken i aava
kuoleman erämaa, sarna josta vänrikki Riikonen juuri
ruotiin... Pysähdyimme siinä. Luulen arvanneeni, mitä
esimieheni ajatteli niinä hetkinä. Teimme siinä lyhyen
yhteenvedon elämästämme, katsoimme taaksepäin, sil-
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lä eteenpäin ei mielellåän katsonut, koska siellä näytti
olevan lopullinen r'ala mLlutaman sadan metrin pääs-

sä.
"Lähdetään", sanoi Uosikkinen, ja aloimme edetä.

Se meteli mikä )/mpärillämme tässä kuutamomaise-
massa synryi, oli sanoin kuvaamaton. Lumi silrisi ja
kiehui, suihku ja saatiin joka suunn alta paitsi takaa,
maa suorastaan poltti. Kohta alkoi ympärillemme
tulla "kapsäkkejä", isompiakin krana atteja, tankit
ampuivat pienempiä jo alusta alkaen.

Nyt etenimme syöksyjä tehden ja heittäyryen arina

uusim paal kuopp aan, jorta ilmaantui nopeassa rem-
possa. Aina ei tarvinnut heittäytyä, vaan ilmzrnpaine
heitti miehen, ja olimme äkkiä kuopan poh lalla pir-
kinäin tai poikim atn, multaa la lunra silmät ja kor-
vatt täynnä . Läähätimme maassA, liimautuneiner isän-
maan raastettLlun pintaan kuin postimerkit.

Uosikkinen huusi korvaani: "Turhaa meidän on
s1'öksyjä tehdä, juostaan niin pitkälle kuin päästään, ei
me pitkälle päåstä! " Sitten juoksimme kohti Korsukuk-
kulaa peräkkåin ruumiillisen ja henkisen väsymyksen
rajam arlla, joka paikka turtana ja yltä päåLtä hiessä.
Siinä tilassa ei olla enåå urhoollisia, ollaan vain ih-
miskoneita, robott eja. Jalat ruahasivat vain väsynyttä
ruumista aina eteenpäin, mitään tuntem atta tar näke-
mämä . Ja Korsukukkulalle me pääsimme. Sen suo jui-
sessa oviaukossa seurattiin tuloamme. Ehkä siellä vei-
kamiin, miten käy.

Nyt siellä korsussa käytiin neuvottelem LLan tilan-
teesta. Komppanian påållikkö, luutnantti Pohjakallio
vaati suoraa hyökkäystä keskellä paivåa tankkeja la
maastossa olevaa moninkertaista ylivoimaa vastaan
heti, kun taas Uosikkisen mielestä se olisi suoranaista
miesten tapattamista ilman pienintäkåån voiton mah-
dollisuutta, ja niin kävi , että päätettiin odottaa iltaa
la tätå tietoa minä sain varustautua viemään takai-
sin. Mainitsen tässä välillä, että Pohjakalliosta tuli sit-
temmin meille joukkueenjoh taja ja Uosikkisesta Poh-
jakallion komppanialle uusi påällikkö.

Suoritin toisen ''k, janjuoksun'' Korsukukkulalta
Villa Bomb aan yksinäni. Sama metel i ju ruudin
haaskaus jatkui kuin tulomatkallakin. Kun pääsin
Bomban mäkeen, kaaduin siihen kuin maratonjuoksi-
ja maaliin, jalat eivät enaå totelleet. Olin varma, että
joka paikka on seulana. Liikuttelin jalkoja, käsiä, yri-
tin sylkeä verta ja ihmettelin, että elän. Tuntui muka-
valta kun huomasi, ettei vielä ollut vuoro , va n eIå-
mä jatkui kuoleman keskellä.

Tällaista oli minun sotani Kol Iaalla, ja myöhem-
min Ulismaisten korpisodassa ennätin olla vielä mu-
kana muutarnan päivän, kun vuoro tuli haavoittua.

Se kuva mikä minulle jäi res.vänrikki Uosikkisesta
on kaunis ja koruton, vailla suururheilijan pienintä-
kään diivailua. Hän oli yksi meistä, vaatimattomista
vaatimatoin. Pienen isänm aan suuri poika Muis-
tosi elåät

iken 1llä oli kuvott ava veren haju. Seinällä
jossa kaunis enkelikasvoinen, nuori seppele-

rutö katseli ylöspäin luottavin, kirkkain lop-
n. Ajamelin, voiko maailmassa olla suurem-

kahden maailman välillä, sen maailm to,
edusti ja sen, jossa me elimme.
korsuun meidät käskettiin lepääm åån. Tllaa

:ämmenen leveyttä, murra jolläkin tavoin sitä
{e miehet, jotka eivät valirtaneer, olivat jo
seen taistelunsa taistelleet. He olivat jo siir-
rne, mihin tuon rytön katse suunrautui. Nos-
rnkariveljemme korsun ereen toisten päälle,
» kasvoi ja näin saimme korsuun trlaa. Kor-
et asukkaat eivät jaksaneet kantaa kuolleita

jotka olisivat jaksaneet, olivat ulkona, mis-
r jatkui... Sieltä tuotiin uusia miehiä ehtimi-
imme kun rohkea vänrikki Riiko??en tuotiin
5ydälle, kr-riviin vLrotaneena l-rän irukrrisi ker-
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ke olivat nyt luutnantteja jäakdreiden upseerit mo-
lemmat eikä ollut tarvinnut äijien awiota siitä
kauan odottaa:

Kuinkahan moni tinaluti on klimaskinsa niin
kovasta ansainnut... !

Tiedettiin pienen pororaitonsa kanssa hitaasti hiih-
tävässä jåtkäjonossa korpien kätköissä, että retken ta-
kana oli tälla kertaa itse korkea pdämaja Mikkelissä,
missä lienee. Suuren sotasavotan terävistä terävin paa
oli antanut eversti Verneri Vii.klalle tehtäväksi tutkia
mahdollisuuksia etenemiselle Kantalahteen ja Muur-
mannin radan haltuunottoon siellä. Paras mahdolli-
nen porukka oli muodostettu ja kaikki valmistelut,
varustelut ja matkareittisuunnitelmat tehty. Pari sataa
kilometriä lumessa ja pakkasessa vihollismaassa ei
olisi leikintekoa, vaikka partiolla oli lähinnä tieduste-
lutehtävä. Yhteenottoja saattaisi tulla missä ja mil-
loin tahansa 

- 
'pyytämättäkin'.

- 
Alikersantti So'i.n'in,en eteen!
No niin Antti, alahan vetää ja lähdetåån taas

r I i rrro

lykkaamaan.
Herra alapäällikkö! Sotamies Vanninen luovut-

taa tämän lirisen jopin helvetin mielellään vähän huo-

Vermanjoen rintamalla Sallan
rajalla kenttävartio
marraskuulla 1942

HUH, hitto eiko puhallera henkeä hiukan, po-
jat!

Ben jam Vann'inen teki larua laajasra kanjonista
loivaa rinnettä ylöspäin. Suksien pååilå ei hän totisesti
ollut paljo., vanhempaa veli eäan 'Pekkaa pahempi'.
Eipä ollut outo noihin hommiin kaksi upseeria, L2
aliupseeria ja 6L miestä käsittävä joukkokaani poro-
miehiä ja pollintekijöitä, savott ajätkiå tai muuren
vain metsäryömiehiä valtaosaltaan. S,riuihan s€, siva-
koimen käyttö kairoissa kuin leipäryö. Mutra uusi pak-
su lumi oli pehmeäta, kärkimies ei siinä väsym atta
kauan kestänyt. lJraa leventåvåän pororaitoon oli ro-
sin sälytetty väIttämätöntä tavaraa liikaakin niin
kuin vetohärkien väsymisestä pian nä§i 

- 
murca kol-

menkin peninkulman umpihankitaival eramaassa vei
silti miehistä mehut.

Oltiin nyt siinä kaukopartiossa, johon oli jo viikko-
tolkulla valmistauduttu. Alkoi nyr tåallå runrua siltä,
kuin Vermajoella olisi vain vedetty lonkkaa ja vaih-
telun vuoksi riipaistu silloin tällöin jotakin lähim aas-

toissa. Nyt oltiin itsensä divisioonan esikunnan asialla
ja alaisena. Tämän partion tuplav etåjån Veli A,i.neen
kauluslaattaan oli kiinniteffy toinen heraldinen ruusu-
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nommallekin hiihtäjälle!
Partion taival jatkui.
Se oli saatettu matkaan divisioonasta autoilla sak-

salaisten uloimpaan kenttävartioon Nurmijoen suu-
hun. Siitä oli siirrytty suksille ja n?ihty ensimmäiser vi-
hollisen asutuksen jäljet Korjan §lässä Autiojärven
rannalla. Kylä oli kokonaan poltettu, muna jo tutun-
omaiset puhujalava, kunniaportti ja voimisteluväli
neet vallankumouksen vaatiman fyysisen kunnon yllä-
pitämiseksi olivat kaikki paikallaan. Matkaa jatket-
taessa oli ylitetty maantie ja sen vieressä kulkenut pu-
helinlinja lZihellä Siikalampea, kuljettu läpi nimettö-
män vaaramaaston ja tavattu polku Tenniöjoen tie-
noilla. Varrellaan viisi ovea ja yhtä monta ikkunan-
kehystä...!

Lakkimaan eteläpäässä havaintoja oli toki alkanut
ilmaantua lisää. Nyt ylitettiin jo kaksijohtoinen puhe-
linlinja, jonka suunta oli Sarkojansuuhun.. Sen lähei-
syydessä oli punottu kenttäkaapeli jota panio lähti
seuraarnaan. Kaapeli johti pieneen van$rettuun §-
lään, josta vihollinen oli poistunut ennen lumen tuloa.
Kylässä Sarkojansuun kankaalla'Tuntsajoen varrella
oli kaksi kasarmirakennusra, joissa yhteensä oli §m-
menkunta huonetta, kaikissa kamiina, huonekalut
paikoillaan ja punaiset liput liehumassa katoilla. Ka-
lustuksessa kiintyi huomio pariinkymmeneen rautasän-

§yn, toisessa rakennuksessa olevaan suurehkoon kir-
jastoon ja rakennusten välissä olleeseen ruokala-keit-
tiöön ja sen leivinuuneihin. Joen rannassa oli pesuru-
pa ja sen edessä venälänen kenttäkeittiö ilman rattai-
ta. Rannasta löytyi myös laurta. Koko aluetta, jossa

selvästi oli ollut liikettä hiukan vielä lumen aikana,
ympäröivät kuusikulmaiset bunkkerit, joista kukin pys-
tyi hallitsemaan koko ympäristöään, sillä ampuma-
aukot oli sijoitettu bunkkereiden kaikille sivustoille.
Kasarmeista johtivat lattian alta 'juoksuhaudat'
bunkkereihin. Partion tarkastellessa muuarta bunkke-
ria lähemmin sen lattian alta tuli suurehko, tyhjen-
netry varastohuone ja sen ulkopuolella vielä varasto-
katos, jossa ei liioin nyt ollut kuin hiukan bensiiniä li-
monadipulloissa. Rakennusten ylisillä oli joitakin po-
ronv aljaita, suksisauvo j a j a ikkunankehyksiä.

Sotaisen tuntuinen vienankarjalais§lä vieläkin...
Mutta eteenpäin!
Pakkanen alkoi perätä suojan suuntaan. Pororai-

don vetohärät, sadan kilon kuorma ahkioissaan kulla-
kin, alkoivat silmin nähden väsyä, miesten hiki turkki
liivien alla valua vuolaana. Niiden päällä parriomie-
hillä oli niin sanotut kaukopaniolumipuvut, jotka
paksukankaisina tekivät asetakit tarpeettomiksi. Ja-
lassa heillä oli erityiset huopahiihtokengät, selkäre-
puissa muonaa ja kevyet tuliannokset kunkin konepis-
toolia varten. Sissimuonapakkauksissa oli leipää lii
kaakin, mutta metsien miehen suuhun niissä oli myös
'krääsää', jonka tilalle he olisivat mielellään onaneer
lisää lihapurkkeja. Porojen rekiin ja ahkioihin oli sä-
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lf.try myös kinreitä ja sahoja. Mutta sekä porojen
valjaat että reet osoittautuivat matkalla liian heikko-
tekoisiksi. Niitä oli vähän väliä korj alltava. Kokemuk-
sen puute paljastui kaukopartiolla myös siinä, että
suksivoiteita ja -siteitä sekä sauvoja ja muita varaya-
rusteita puuttui.

No, matkahan olikin monessa mielessä myös kokei-
lunluonteinen, oppia sissiretkien vaatimuksiin ei var.
masti tulisi koskaan liikaa. Käytännön tuloksia tar
vittiin taakse taltå retkeltä sitä pientä pulloa myöten,
joka aluksi tärkeämpien asioiden tähden unohtui luut-
nantti Aineen lumipuvun sryään taskuun.

Erämaan ilta pimeni yöksi. Vain jostakin synkem-
mästä kuusikosta kuului huuhk ajan ensimmäinen,
kummallisen ihmismäinen hu-huur. Sen jälkeen rap-
sahti vain oravan korpikuusesta heittämä käpy par-
tion ladulle. EtådLta Vermajoen suunn alta kuului ty-
kistötuli hetken kuin ukonilman kaukaisena kumun?,
sen jälkeen taas vain joku yksinäisenä jyråthtävä lau-
kaus kuin erämaan elonmerkki. Sitten oli ihan hiljais-
t?, miehet pysähtyivät kuin luutnantti Olavi Alakal-
Pin vaisun hiljaiset sanat aavistaen.

Siinä oli parikin käypäå keloa. Oli aika tehdä rako-
valkeat ja käydä yonsydämeksi sen ympärille. Olisipa
siinä saanut nyt olla telttak ankaita tai niitä louevaat-
teita lisälämpimiksi. Mukana oli pieni telttakin. Se

pysrytettiin vain vähemmän väsyneinä ja kovemman
yöpakkasen tullen.

Hetken kuluttua olivat väsyneet miehet tiheikkoön
peitryvillä tulilla syvässä unessa, vain ensimmäiset
vartiomiehet valvoivat er'åmaata vaaran laella ia jo-
kivarressa. Alle minuutin olisi joukko taisteluvalmis
joka suuntaan.

Aamulla tarvittiin taas kaukopartion monia maas-
tontuntijoita. Matka jatkui tosin påäasiassa puroja ja
jokiuomia myöten, koska porojen kulku niitä nouda-
tellen kävi helpommin. Mutta vanhan rajan takana
voi tulla vastaan mitä tahansa. Tällä kertaa tuli en-
simmäiseksi suuri hakkuualue, jossa useita tuhansia
rukkeja oli pinoissa tien varressa. Tie påättyi taloryh-
mään, josta eroittautui ainakin puolensadan miehen
kasarmirakennus ruokaloineen ja toimistoineen. Ke-
yyehköj.. asuntotalojen takana oli vankila aitauksi-
neen ja pesutupineen. Partiolla oli kyynel, niin ikään
koemielessäkin käytettåvä pienoisradiolähetin, jonka
kantosäde riitti omiin saakka. Partion loydetryä nyt
Leivoivaa lähesryessään vihollisen tällaisenkin §tän
lqpynelmiehille tuli rapomoitavaa jo kymmenien kilo-
metrien taakse jääneeseen esikuntaan.

Sitten taas radioasema kasaan, reput pykälään, ko-
nepistoolit selkään ja suksille suuntana siinä vaiheessa
kaakko. Jo parin kilometrin päässä aukesi kaukopar-
tion edessä suuri vienankarjalainen kylä bunkkereiden
ja piikkilankaesteiden keskellä. Maahan! Ja parhail-
le mahdollisille tähystyspaikoille havaintoja teke-
mään.



Saksalaisten ja
suomalaisten
joukkojen ryhm itys
Suomen pohjois-
rintamalla 29. 6. 41

Eve rsti ,

Mannerheim-
ristin ritari
Werner Aug ust
Viikla (kaatui
18. 12. 41)

Sota-a jun laulujen Karjalarr! Hu r.janlaisen huole-
tonta näytti elämä kylässä olevan. Aänekkäät laulut
säestivät yleistä ammuskeluar tai päinvastoin
sen kujilla, ja latuja risteili siellä tä llå vartiomiesten
liikkuessa lumipuvuissa. Kaikissa k1,län keskiosan ter-

loissa oli vzrlo ja. Muttir kr-rn partiosta pistäydyttiin
muutamassa metsänreunrln autiotirlossa, niissäkin oli-
vrrt huonekalut paikoillaern.

Yhä varovammin la tarkkaan tLrnnustellen etenevä
kaukopartio oli jo ylittän1't useita tukkit että, niin
ikän viime päivinä käyttämättömän snurehkon mrrarn-

tien ja ennen Kouderosta johtrtvart ar-rtotietä oli vielä
ylitettåvä Koudero- joki. Joki oli vielä suurimmaksi
osaksi sula, ja partio ylitti sen kymmenkunta metriä
leveältä kohclalta. Rautatien partio ylitti C-asema-
merkin kohclerltrr, mutta rata oli täyclellisesti pr-rrettu
ja ratapöl§tkin viety pois. Radan vieressä kr-rlki

maantie, jota oli liikennöity viimeksi hevosilla, vähän-
laisesti tosin kaikesta päättäen. Tietä seurzts i  -johtoi-
nen pr"rhelinlinja. Rzrtavarressa oli mLrutamia taloja,

ia niistä nä§'i valoja. Näin oli myös Leiv.ivirn maan-
tiellä, muttir sitä oli vastikaän erjettu arutoillakin. Ja
prrrin kilometrin päässä kaakossa oli sitten paitsi po-

roniälkiä, poroja jl miestä enemmänkin.
Nyr, päivän i,, vul jetttra, sLlomalaisclivisioonan kzm-

kaisin kerukopzrrtio lähes stttrr kilometrta syvällä erä-
marln vihollisalueella oli päätavoitteensa, Leivoivan
kaivos§län kynnyksellä.

Tässä tärkeässä pisteessä la vaiheessa olisi huono-
hermoisemmille miehille pienikin sikeiden veto jo kuu-
lostanut mielipuoliselta mahdottomuudelta. Mutta
Alakulpin-Aineen kelonkovat korpisoturit tanritsivrrt
nyt torkut , ja muLln lärnpimän puuttecssa kr,rn ra-

kotulille olisi voinut tulla kutsumarttomiu vieraita
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Luutnantti (nyk majuri
ja kauppaneuvos)
Veli Aine

Mannerheim-ristin ritari, luutnantti
Alaku lppi, kaukopartionjohtaja. On
everstinä Yhdysvaltain armeijassa

Olavi
eläkkeellä

Sallan- Kantalahden maantie ia
rautatie Voittojoen -Verman järven alueella

palio., miehiä ja koiria, ja siellä oli porojen teurasjät-
teitä.

Kolonnan tullessa partio löi maahan kuin nykäis-
ten. Kolonna sivuutti heidät kaikessa rauhassa. Tien-
varressa ketjussa lymynneet sissit olisivat vaivatta ni-
tistäneet konepistooliryöpylläån vihollisista jokaisen.

Nyt se ei tullut kyty-ykseen.
Tämän jälkeen lähesrymisvaihe §län autiontuntui-

sia reunat aloja kohden. Keski§län taloissa, vain
muutaman metrin päässä, loisti valoja.

Alakulppi astui sisään ensimmäiseen taloon, Aine
seuraavaan. Tyhjia olivat, mutta aate asui pitkien
penkkien ja poytien ympärillä siivottoman näköisissä

parakeissa. Muistoikseen mutta ennen kaikkea todis-
teiksi käynnistään kaivosalueella miehet repivät seinil-
ta iskulauseita ja isompiakin plakaatteja.

Kylä oli rakennettu kaivosteollisuutta varten, mut-
ta ollut selvästi viimeksi sotilastarkoituksiin otettu.
T7åssä pimeässä talossa, jossa kolme suomalaista nyt
kollasti, oli ollut ilmeisesti toimisto. Kaivos sijaitsi
heidän ylittämänsä radan itäpuolella ja maantien lä-
hetlä. He olivat siis aamupimeässä kuin huom aamat-
taan ylittänect maailmankuulun Muurmannin radan!
Siitä meni rautakaivokselle oma pistoraide.

Ja §lässä paloivat siis valot kuin käden ulottuvil-
la! Siellä ei kukaan voinut aavrstaa, että vain kiven-
heiton päässä heistä heilui "härmäläisp artio" ia rova-
niemeläiskersantti varmisti ovella "ofitsiiriensä" todella
pimeitä puuhia.

Mutta puhelinyhteyden katkaisussa oli ehkä sitten-
kin tehty virhe! Koirien kiivastunut haukku ilmaisi,

.,

I

:,.§

'i:

.J
t. ne vedettiin suksien päällå selät vastakkain!

Kun koko joukon perillemeno olisi todennäkoisesti
johtanut sen paljastumiseen ja mahdollisesti tuhoon,
siitä oli nyt erotettaya vain pieni kärki, kaukopartion
pääosa jäi kenttävartion muodossa varmistama zo, ja

samalla lepuuttamaan myös poroja. Alakulppi ja Ai-
o€, molemmat upseerit, lähtisivat itse ilman muuta
nrtkimaai kohdetta. Kolmanneksi otettiin vankkate-
koinen ja kokenut kersantti, siviilissä metsätyönjohta-
ja Roveniemeltä. Niin toivoteltiin "dasvidaanijaa", ld
kärkikolmikko liukui kairaan.

Iltahäm arän alkaminen tiesi H-hetken lähesrymistä,
vaikka tehtävä olikin rajoitettu tiedusteluun. Mitä
muuta tahansa näin tärkeässä kohteessa tietysti voisi
tapahtlla.

Lähestyessään kaivosaluetta kolmikko joutui ensin
ylittäm äärt §lään johtavan vanhan varmistuspolun
kaksijohtoisine puhelinlinjoineen. Partiomiehen piikki-
lankasakset napsahtivat linja katkaistiin!
Rehelinyhteys kaivos§lään oli poikki.

Polkua oli viimeksi nyt suojan aikana kulkenut
kaksi koiraa. Muut iåljet olivat vanhempia. Noin
300 metrin päässä kulki samansuuntainen, vähän käy-
teffy, miesten mielestä koirill a partioitu polku.

Akkiä miesten eteen ilmestyi hevoskolonna. Sissit

olivat juuri tehneet havaintoja kaivos§lästä ja toden-
neet ammuskelun ja koirien haukunnan siellä, toden-
näkoisen vartiomökin Leivoivan rinteellä ja sen laelta
Suomeen päin johtavalle suolle hakatun ky-*enen
metrin levyisen linjan. Suolla oli ajettu henosilla en-
nen viime lumentuloa raian suunn alla oli ollut
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että vartiomiehet ilmeisesti oli hälytetty. Silti kolmikko
jatkoi havaintojen tekoaan. Jor oli edellinen bunkke-
ri§lä todennäkoisesti ollut konesavotta ja nimen-
omaan vankiryövoim aIIa toiminut metsätyokeskus , tä-
mä oli varmasti, maantien varren malmif ätteistäkin
päättäen kaivosaluetta. jora n)-t käytettiin auto- la hå-
vosliikenteen osoimam aan huoltokeskust arkoitukseen.
Rauhanaikaiset kaivoskuljerukset perustuivat varmas-
ti rautatien käyttoön. Savuava kenttävartio Leivoivan
laella oli sen vuoksi luonnollinen. Mutta juuri sen pu-
helinyhteyden he olivat äsken pahaenteisesti
asiaa arvaill katkaisse«!

Koirien jatkuva haukku pian kintereillä nyt kovaa
'kotiin' päin.

Kilometrien päässä päästiin odomaneeseen joukkuee-
seeq..

Hiihtomarssista niin kuin pororaidon paluustakin
tuli äärimmäisen raskas. Lähinnä juuri sitä seuraavas-
ta koirien haukusta partio päätteli paljastuneensa ja
olevansa nyt takaa-a jettu. Vauhti kiihdytettiin åarrm-
milleen ja kaikki olivat todella, €lleivät mestari-
hiihtä jLä, tottuneita ja kestäviä murtomaahiihtåjlå.
Vain hennolle kaupunkilaispoialle Veli Aineelle
vauhti oli pian liikaa. Pari peninkulmaa raskaalla

'suojakelillä rasitti tosin kaikkia, Aine vain oli uupu-
muksesta jo puoli tiedoton.

Minä olen lopussa, hän sanoi istumaan lysäh-
täen tovereilleen. On nyt viisainta meille, että jään
tänne ia te jatkatte matkaa.

Ei jumalauta, kuule. Me menerrme edellä ja si-

nä tulet mukana, ymmärrätkö? Sinun tä;rq.y jaksaa!

Tässä turrassa uupumuksessa Aineen mieleen vasta
välähti pilleripurkki, jonka lääkintäkapteeni Vainio
juuri kokeilutarkoituksessakin oli antanut hänen mu-
kaansa. Juuri nyt 

- 
tätä tarkoitusta vartenhan ne...

Kohmeisilla käsillään kuin hädässä ainakin luut-
nantti kaivoi nyt pillerit taskustaan, kaatoi niitä surn-
mamutikassa kämmenelleen lääkkeen maäräa miten-
kään arvioim atta.. . Keikautti vapisevasta kädestä suu-
hunsa.

Saksalaisten pervitiinivalmisteiden vaikutus oli fan-
tastinen! Hetkessä Aine tunsi voimiensa palaavan ja
moninkertaistuvankin. Kuin hullaantuneena hän hih-
kaisi oyt, että oli hänen vuoronsa avata latua! Ja
matka alkoi jatkua, pojat kuitenkin varoittelivat up-
seeriaan voimien liiasta tuhlaamisesta.

Pian koirien haukku partion jäIilllä alkoi kuulua
helvetillisenä kiliuntana väsyneiden miesten korvissa.
Aivan varma oli; ne olivat hälyttäneet puhelinyhteyk-
sien katkettua, nyt olivat ainakin koirat partion pe-
rässä, eivätkä he enåä pystyneet parempaan vauhtiin.

Jäljet oli häivyt ettavä.
Sukset olkapäille ja juoksua puro jen pohjia; vesi

räiskytti miehet pian likomäriksi.

Jälleen suunnan muuttuessa, sukset jalkaan ja pik-
kupakkasessa jäätyvässä lumipuvussa ja huopakengis-
sä hiihtoa, hiihtoa, hiihtoa; pororaito ravasi toista
tahtia kuin se keväällä jutaa tunturiin.

Taas puron pohjaa veteen hukkuvin jäljin minkä
kintuista päästiin. Sitten taas suksille taas juok-
suun!

EråmaLltarvaka jåi taakse kilpajuoksua kuole-
man kanssa. Suunta noudatteli tuloreittiä tulikos-
ketusta vihollisiin ei nytkään tullut.

Koirat kaiketi olivat menettäneet korpipartion vai-
nun. Niiden änet häipyivät. Askeiseen verraten ko-
tiinpaluu tuntui yo tun/atulta, irtautuminen vihollis-
kohteista onnistuneelta.

Partioradio sai yhteyden vain saksalaiseen kenttä-
vartioon. Divisioonalle kyy..l ei onnistunut raponoi-
maan.

Lepopaikoilla miehet lysähtivät mustanraskaaseen
uneen kuin kuolleet. Vartiomiehiä oli nukkumisen. es-

tämiseksi vaihdettav a vähän väliä.
Kuinka tatvaalliselta tuntuikaan vihdoin tulo

om aan kenmävartioon, ruoka ja tuffattu kunnon le-
po... !

Pian kuvatun kaukopartioretken jälkeen sen johta-
ja Olavi Alakulppi nimitettiin Mannerheimin ristin ri-
tariksi . TälLä hetkellä hän asuu Amerikassa ollen
USA:n armei jan eläkkeellä oleva everstiluutnantti.
Silloin nuori luutnantti Veli Aine puolestaan on pie-
nen, mutta sitkeän Suomen armeijan majuri €vp.,
kauppaneuvos, rctarypiirin presidentti la paljon muu-
ta Pohjan Torniossa.
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Tapanindo$sa
I

shlussa
§uuannolla
27.1.40
KALERVO VISKARI

MONIVAIHEISEN viivyrystaistelun ja asemissa olon
jälkeen tappioita kärsineenä saapui Er.P 6, komentala-
naan kapteeni Saarelain,en, Sakkolan aseman lähei-
syyteen ja sen Krh-osasto majoittui Voloskan k),Iää,r
kansanedusta ja Antti Kti.rn?a?? taloon jor"rlukuun 18.
päivän iltana.

Seuraava päivå valkeni kirkkaana ja lentotoiminta
oli vilkasta. Silloin oli Krh-osastolla myös komenta-
jun vaihdos. Vänrikki Heikki Virta??e??, siirtyi KKK:n
päälliköksi ja osastoon tuli suoraan kadettikoulusta
nuori mies Kalervo Nous'ia'i,n,en johtajaksi. Sam ana
päivänä sairastui kolmea miestä lukuunottam atta

koko joukkue kovaan mahatautiin, joten vaihte-
lua oli kovasti. Sairaus otettiin alkuun leikin kannal-
te-, vaikka joskus oli 10:kin miestä yht'aikaa pihan
perällä. Tåytyi jo melkein uskoa muinaisen koulupo-
jun sanoihin, kun opettaja tunnilla mainitsi, ettei mi-
kän ollut niin nopea kuin ajatus. Silloin Kalle viitta-
si ja torjui tämän. Kertoi hänellä olleen kovan maha-
taudin ja hypätessään aidan yli hänellä meni heti hou-
suun eikä hän ollut ehtinyt mitään ajatella.

Joukkue joutui kokon aan sairaslistalle ja tabletti-
kuurille ennen kuin helpotti. Toinnuttuaan se joutui
linnoitustöihin, joita tehtiin vielä jouluaattonakin puo-
leenpäivään. Iltapäivä kului joulun valmisteluissa. Il-
lalla joukkue vietti haftaan joulujuhlan ylikersantti
Veikko Lebtosen pitäessä liikutt avan puheen, joka
vaikutti jokaiseen mieheen. Olihan ensimmäinen sota-
joulu ja kahta lukuunottam atta kaikki olivat Sakko-
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Suvannon rantarinnettä Keljan itäpuolella

lasta, foka pitåjä oli puoleksi menetetry, ja omaiset
lähteneet evakkoon.

Jouluaamuna heräsimme jo aikaisin ja heti io.r-
duimme hälytystilaan. Sotatoimet tuntuivat olevan
kovia Suvannon alajuoksun suunn aIIa ja ilmatoimin-
ta oli vilkasta. Koko päivän oli osastomme lähtöval-
miina ja illan hämärtyessä saimme määräyksen ko-
koontua Haitermaan koulun pihalle, jossa nousimme
l-ia-autoon ja lähdimme liikkeelle. Siinä matkalla
sulattelimme jaäryneitå auton laseja nähdäksemme,
mihin meitä vietiin. Kun paikat olivat tuttuja, niin
päsimme selville, että olimme matkalla ryhäiänren
Saapruun päin. Sinne saavuttuarnme meidät pureniin
autosta ja käskettiin majoittua taloihin. Aikamme
haeskeltuamme sopivia taloja ja saatuamme ne läm-
miteryiksi oli yökin jo kulunut. Siitä huolim atta lait-
tauduimme nukkum aan siinä I :den arkaan aamulla
joulukuun 26. pnä.

Tuli heti taas hälytys ja kuorma-auto tuli meitä
noutam aan Yksi heitin ja arnmuksia otettiin mu-
kaan. Tamå oli Tapaninpäivän aamu ja Kannaksella
oli tapana juuri Tapanina käydä ajelulla sukulaisten
ja tuttavien luona. Niin lähdimme mekin Tapanin-
ajelulle Kelj aan, vaikka tiesimffie, ettei siellä ollut su-

kulaisia eikä tuttavia. Käs§kin kuului: Vihollinen on
jo ylittänyt Suvannon ja miehittänyt suomalaisten ase-

mat Kel jun §län kohdalla Suvannon rannassa. Me-
nefte la tuhoatte sen. Mutta se ei ollut niin helppo
tehdä kuin sanoa!

Siaprrio
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Matkamme jatkui rykkitietä Koverojalle ta siitä Vi-
lakkalan §län kautta Kelj aan päin. Sivuutetruamme
Vilakkalan oli iso kivi tiellä. Sen tarkoirusra emme
tienneet ja kieritimme sen pois ja jatkoimme matkaa.
Keskimmäisen mäen alla oli kuorma-auto suistunut
tieltä ja toinen oli auttamassa. Koska tie oli poikki,
jouduimme purkauturn aan autosta ja jaämään siihen.

Läherrinä jouduin vänrikin kanssa jatkam aan mar-
kaa. Menimme kohta tien varressa olevaan Simo
Kaart'i.sen taloon, josta meidän oli måårä saada lä-
hempiä ohjeita. Talossa oli minulle rurtuia Metsäpir-
tin poikia, jotka kuuluivat rujakomppaniaan. Nämä
pojat olivat jo menettäneet kotinsa ja kotiseutunsa vi-
holliselle. Taakå emme kuitenkaan saaneff minkäan-
laisia ohjeita ja lähdimme edelleen Kelj aan päin . Lä-
hellä kylää tavoitimme paikallisten joukko je., upsee-
reita, joilta saimme selville tehtävämme. Åsemapai-
kankin katsoimme alustavasti.

Lähdin noutam aan miehiä asemiin la takaisin rul-
lessamme kuulien räiskiessä puissa ruli vasraarnme r-ä-

hemmän haavoittuneita Jsp:lle menijöirä. Joku poiista
kytyi yastaantulijoika,, emä missä se vihollinen oo, ja
sai vastaukseksi vain: "Tossa se on. "

Asetimme heittimen asemiin tien varressa olevan
havum alan viereen lähellä §läaukeaa ja tulenjohto-
paikaksi katsoivat aluksi §1än Iaidassa, rukoushuo-

tessä. Etenkin heitinaseman yllä kierteli hävirtajia mel-
kein keskeytyksettä ampuen miehistöå, joka oli vielä
avomaastossa vallla minkäänlaista tulisuojaa.

Illan hämärtyessä kuulakkaaksi pakkasyöksi alkoi
suomalaisten joukkoj.. hurja hyökkäys vihollisen mie-
hittämien asemien takaisin valtaamiseksi. Hyökkäystä
johti kapteeni Lagerlöf komentopaikan ollessa valta-
tien varressa tulenjohtueemme takana. Heittimemme
ukiessa menesryksellisesti hyökkåystå se eteni rantaan
viettävällå aukealla pellolla raskaita tappioita kär-
sien aina lähellä rantaa olevan piikkilankaesteen au-
kosta sisään. Tähän se sitten kovasta tulituksesta joh-
tuen pysähryi ju meni täysin sekaisin. Jouduin viemään
tästä tietoa kapteeni LagerLöfin p)r)rnnöstä, koska hä-
nellä ei ollut enaa lähettejä käytettävissä, everstiluut-
nantti Milller'i,lle, ionka loysin eÄästå korsusta lähellä
heitinasemaa. Siellä hän istui pienen lampun valaise-
man pöydän ääressä. Möller oli minulle tuttu asevel-
vollisur:sajoilta, nyt ei kuitenkaan ollut aikaa veres-
tää tutta\ruutta, sillä tilanne oli vakava. Olin nähn)rt
hänet jo aikaisemmin suojautuneena tulenjohtuekor-
strrnme kärtär,ässä. Selostettuani asiallisesti Lageilöfin
lähettämän tiedon tilanteesta sain vietäväksi käs§n.
Toistin sen: Joukot vedetään takaisin metsän suoj aan
uutta ryhmirystä varten! 

- 
Niin påättyi tietääkseni

jo kolmas yrirys rannan takaisinvaltaamiseksi, joka
.vaatt raskaat uhrinsa; kaatuneitakin nouti kuorma-
auto melkein täyden lavan.

Yön arkana oli pataljoonarnme siirrynyt Saaprusta
Keljan lohkolle 27 . päivän aarnuna ja ryhmitetryään
kompp antat peräkkäin kapealle alalle aloitti hyök-
käyksen rannan puhdistamiseksi klo 9.30. Hyökkäyk-
'seen osallistui myös krh-osastomme menesryksellisesti,
sillä maasto oli meille tuttua, vihollisen asemat tie-
dossa ja tarkistusammuntakin suoritettu yöllisessä
taistelussa. Epäonnistuneen tykistovalmistelun jälkeen
patalioona hyökkäsi päivän valosta huolim atta au-
kealla rantaan viettäväIlä pellolla, jossa oli vielä
oma piikkilankaeste ylitett åvanå Ei ihme, että pa-
tal joona kärsi murheellisen tappion, sillä vihollinen
tulitti asemistaan konetuliaseilla, rykistö ampui suora-
suuntauksella Suvannon yli Lapinlahdesta ja hävittä-
jåt jatkuvasti ilmasta. Myöskin tässä vaiheessa kaatui
3.K:n päällikkö, luutnantti Lehtonen ja haavoittui
vaikeasti l.K:n luutnantti Ahi. Lisäksi kaatui vasem-

malLa siivellä urhoollinen jäåkärivääpeli Antti Suuro-
nen,

Kaatuneita oli 48 ja haavoittuneita 65. Kaikkien
hyökkäykseen osallistuneiden johtajien oli luovutetta-
va tehtävänsä vararniehille joko kaatuneina tai haa-
voittuneina. Tämä osaltaan hidasti vielä hyökkäystä,
mutta lltaan mennessä oli asemat vallattu, erästä si-

vussa olevaa pesäkettä lukuunottam atta. Tämän
vaiensi myöhemmin käsikranaattiryhmä. Jouduin käy-
mään tuon käsikr anaattiryhmän mukana vallatuissa
asemissa. Siellä oli vasta surkea näky. Oli kaatuneita

Keljan taistelu 27. 1. 40

neen lähellä olevan, kellarin kumpareen. Rukoushuo-
ne paloi parhalllaan Paikaka ei ollut riittävän hyvää
nä§väisyyttä vihollisen miehinämään rantaan, joten
heitin siirrettiin tien yli, paikallisten joukkoi.r Suvan-
non puoleisessa rinteessä olevaan ampuv aan katettuun
konekivääripesäkkeeseen. Nämä valmistelut tehtiin päi-
vän aikana rykistön ja lentokoneiden kiivaasti häiri-
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kasoittain ja aseita sikin sokin, paikoin asemakaivan-
to täynnä.

Valtauksen jälkeen pataljoona siirryi Vilakk alaan
ja heitinosasto pääsi varmistukseen.

Heitinmiehet olivat säilyneet kuin ihmeen kaupalla
tappio rtta, vaikka toiminta olikin tapahtunut koko
ajan avomaastossa sirpalekuoppia lukuunottam atta.
Kovan rykkitulen alaisena ja hävittäjien ahdistelema-
na jalkaväen tuli ei onneksi päässyt häiritsemään, kos-
ka nouseva rinne Suvannon rannasta suojasi meitä.

Pääsimme majoittumaan alivuokralaisiki paikal-
listen joukkoj.., korsuun. Vihollinen aloitti kovan kos-
topommitukseo, jota kesti useita päiviä. Se ulottui laa-
jalle alueelle hävittäjien tulittaessa kaikkea liikku-
vaa. Pommituksen jälkeen alkoi rauhallinen aika.
Suomalaiset siirsivät nyt öisin kaatuneita venäläisiä
syntyneisiin pommikuoppiin, joista venäläiset suoritti-
vat valirauhan aikana paremman hautauksen Kel jun
tannassa olevalle suurelle hautausmaalle.

Pääsin eråanå lumisateisena påivänä käymään koto-
na Vilakkalassa naapurinpojan Heikkr Reaon kans-
sa. Kotikyläå oli kovasti pommitettu, osumia oli tullut
kotini seinustalle ja puimalan lähelle tehden omat tu-
honsa. Sisällä olivat hävirystä täydentäneet suomalai-
set sotilaat, samoin kuin naapurissa Revolla.

Osastomme vahvisti nyt aseistustaan automaattiki-
värein ja toisecn heittimeen saatiin puuttuva vastale-
vy sotasaaliin joukosta, joten olimme taas entistä
ehommassa kunnossa aseistuksen puolesta.

Nyt alkoivat muut vaikeudet. Asuessamme hikises-
sä korsussa alkoi ilmestyä tättå jo likaisiksi käyneisiin
vaatteisiin, mutta onneksi hevosmiehet pääsivät muut-
tamaan pois huonosta rintam amajoituksesta Vilakka-
Iaan Heikki (Seppä) Meskasen betonikellariin. Talon
sauna kun oli kunnossa, kävimme öisin saunassa, ja

kun huoltokin alkoi toimia, katosivat syöpäläisetkin.
Tulenjohtue siirtyi tykiston tulenjohtueen yhteyteen

ja muu miehisto rakenteli asemia. Tammikuun 27 .

päivänä aloitimme korsun kuopan kaivamisen. Apuna
käytimme vihollisen ampumia 6 tuuman suutareita,
joita haettiin kelkalla tarvittaessa. Seiniksi tuotiin Vi-
lakkalasta hryäkuntoinen ja puhdasseinäinen vaa-
teaitta. Korsu valmistui helmikuun alkupäivinä la
muutettuamme siihen tuli pataljoonan pastori Veikko
Vapalahti pitäm ään hartaushetkeä ja ikään kuin vih-
kimään korsun käyttoönsä.

Emme kuitenkaan saaneet nauttia työmme tulok-
sista ja elellä pitkään uudessa korsussarnme, vaan
jouduimme lähtemään helmikuun 7. päwanä illalla.
Tilallemme tuli "posliinipataljoon an" miehiä ni-
mrtys johtui siitä, että heillä oli kaikki asu puhtaan
valkoista. Hevosillakin olivat lakanat selässä, reet ja
sukset oli maalattu valkoisiksi, ja miehillä puhtaat
lumipuvut yLläån.

MPPI

---/,

KUN Jatkosota oli käynnissä, olin oppikoulun alaluo-
killa. Koulunkäynti oli silloin epämäaräistä, kun ei
koskaan tiennyt kouluun mennessään päästiinkö sisälle
luokkaan vai oliko siellä jo ylempiluokkalaisia. Kou-
luumme oli näet tullut toiseen paahan rakennusta
tär'sosLuna pommituksessa ja tamä oli kuin syttopuik-
si revitry kuiva puukasa. Jatkoimme kiertolaisina vii-
kon, mutta sitten tuli vapauttaya päätös, meidän mie-
lestämffie, kun koulu suljettiin korjaustöiden vuoksi.

Minulle siitä loma-a jasta muodostui painajainen,
joka syöpyi mieleeni lähtemättömästi. Äti ja me kol-
me lasta istuimme isän ollessa sodassa iltaruualla
eräånå alkutalven iltana Ovelle koputettiin. Kun
silloin harvoin kävi vieraita, siksipä tuijotimme toi-
siamme ja epäilimme mennä avaamaan Aitini kui-
tenkin käski minua, vanhinta lastaan, ovea avaa-
maan. Ovella seisoi pappi...

Takaam alkoi kuulua mieletöntä äitini huutoa.
Kun silloin pappi vieraili talossa, saattoi sillä olla
vain yksi merkirys. Isä oli kaatunut. Tuttu pastori
ryönryi sisälle äitini luo, kosketti häntä kasvoihin ja
ryönryi nojatuoliin istumaan. Sitten hän puhui:

"Elisa ja tytot! Minun on tuotava ikävä sanoma
Teille. Sain kuulla, että isänne Pekka on kaatunut.
Teidän tåytyy ottaa tämä surusanoma vastaan ja tur-
vautua siihen, että näin oli Taivaallisen Isämme tah-
to... Teidän uhrinne ei ole turha, isänmaarnme va-
paus ja teidän turvallisuutenne vaativat hänet..."

Silloin alkoi kotonani raskas aika kuin yö. Ku-
kaan ei tehnyt mitään. Me lapset kyyhötimme kuka

ffi

76



TOI
PEffiEE[[E
Mffifl4il
UIE§TIII

ANJA TIKKANEN

missäkin nurkassa. Äitiak äan emme uskaltaneer puhu-
tella. Eräs tLrttavamme toi meille laittam aansa ruo-
kaa. Äiti oli kuuro eikä vastannut, ios §syttiin, itki
vain ja valitti kuin pieni lapsi. Koska emme kuulleet
mitään siunarustilaisr,rudesttr, elimme kuin unissa. Toi-
voin ja rukoilin, ettei se olisi sittenkåän totta, vaan
olisi sattunut erehdl,s.

Miehiä tuli lomille. Isän komppanian miehiä ei
vaan tullut. Miehet kertoivat, että kyllä ne kaikki me-
tri, ei ne jåtå ketään henkiin, kun kerran mottiin saa-

vat. Kuulin tämän maitokaupassa lomalle tulleelta
sotilaalta. Siitä puhumiin minua kyräillen, sillä tiedet-
tiin, että isäni oli kaartunut. Juoksin kotiin ja jätin os-
tokset ostamatta. Kerrottuani äidille varovasti, että
he ovat motissa, s)'tq'i hän kuin tuleen. Näytti siltä,
että hän pakkaa laukkunsa ja lähtee itse mottia lau-
kaisem aan Soi siinä sinä päivänä useaan kertaan pu-
helin, kun koetettiin varmistaa tåtå uutta tietoa. Vih-
doin meille soitertiin, että ei voida vahvistaa mitään
tietoa. Odotusta jartkui ja olimme yhä toivossa. Hy-
myilimme toisillemme la vritimme kaikkemme mieli-
alan nostamiseksi. Vihdoin äitikin suostui lähtemään
ulos.

Saapui Joulukin eikä vieläkään tullut mitään tietoa.
Kuulimme radiosta: Siellä niitä honkia humisee,
tuolla Suomen sydänm arlLa Tuli mieleeni, minkä-
hän kuusen alla isäkin lienee Lähetyksen lopussa
kuulimme Ei muuta kunniaa, kuin kuulla kum-
multansa Sun honkiesi... Silloin, kuin yhteisestä so-

pimuksesta purkautui monta pitkää viikkoa patoutu-

nut surumme. Olin kutonut isälle sukat joulupukin
konttiin varmarrä, että hän palaa. Otin ne esille ja it-
kin ja purin ne sanoen, ettei isä niitä koskaan enåa
tarvitse. Sinä Joulunaattona ei meillä ollut joulumiel-
tå. Syytimme Jumalaa, että Hän vei meiltä isän.

Istuirnme kamerrissa. Ilta oli jo myöhäinen. Kuulin,
ktrn yöjuna szrapui asemalle. Se vihelsi pitk aän Tr-rn-

sin itseni kurmman levottomzrksi. Jokaista rasausta
säikähdin. Puolen tunnin kuluttua kuului jymeitä as-

kelia kadulta. Se on isä, se on isä! huusin kuin
mieletön. Sain kaikki juoksemaan ovelle.

Se olikin isä. Näin kuinka äiti koetteli ensin isän
käsiva rtta, sitten paätå, silmiä. Kamarin ovi sulkeutui
heidän jälkeensä. Meidän lasten vuoro tulisi kohta.
Pitkä odotus oli paåttynyt.

Myöhemmin isä kertoi, että he olivat olleet motissa.
Saivat olla syömättäkin monta päivåa. He olivat syö-

neet puunkuorta. Joku oli murtautunut linjojen läpi ja
tuonut apua ja ruokaa tulless aan Monta oli jään1,t

sille tielle. Viholliset olivat ampuneet...
Ei muutrl kunniera kuin kuulla kummultansa Sun

honkiesi huminaa, Kun Sä kätkenyt olet Hänet viime
lepohon.

Rakastakaamme :,jtå kalliisti ostettua Isänmazr-
tarnme. Rakenakaa siitä sisäisesti eheä ja voimakas
maa. Jåttäkäämme kaikki keskinäiset riitamme. Osoit-
takaamme niille leskille ja tuhansille orvoille, joiden
isä ei palannut, ettei heidän uhrinsa ollut sittenkåån
turha.

Kalle Lehmus:

KOLME KRIISIA
230 sivua
fuclruraikainen Päämajan tiecloirusosaston piiiillikkit var-

lortarr muutarn ia lähihisroriamme vrril'reitrr.
Eversti Kalle LehnrLrs toimi sodan aikana päämajarr

tiec-lotusos;rstorl piiällikkönä je sen jrilkeen priäesikunnirn
tieclotusosilston piiiillikkönä. Hänellä on ollut [rirrvinai-
nen jrr monitrrhoirlen näkökulma tnoniin lähihistoriamme
merkirriiviin vaiheisiin. Kirjassaan hän kertoo ensimmäi-
sen kerran rrsioista, joita hän jotrttri sellralrn-lzriln hl,vinkin
lzihelrä. Här-r käsittelee siinä kolrnea kriisik«rhtai'r: Jatko-
scrdirn svttvrn isvrrihetra l9rtl, pvrkirn,vksiä irrottautua so-

dasta l9-r'r sekä Poh jolan pu«rltreettomLu-rskri isiä
l9-iti-i 0. Sarnallir hän antaer lisävalaistusta Itii- Kzrr jalan

§'sy'rn1'kseen ja Mannerheimin henkilökuvaarn.
Poi n-rinto ja teoksen sisällristä: Velrjens pretktrtti Man-

nerheirr-riä. Koskerukset Suomen jl Srrksan välillä kuutta-
kulkusopimtrksen yälkeen. Buschenhalgen. Miten fu rnil-
loin R1'ri jt Mannerheim inforn-roitiin Hitlerin sotaret-
kestä itäär-r / Rtrotsi jt Ahven:.rnrnaa jatkosodan sytty,essä.

Eräs tLlnnustelur Stromen irrottarr-r iseksi sodasta gxmm i-
helmiktrussa 1943. 3.3:n kirjelmä. Mannerheirnin nuh-
teet. Pakolaishallitr-rs Tukholmaan. Tanner pelasti Ger-
hardser-rin. Hallitus vähällä kaatua Ribbentropiin. Talvi-
ja Jatkosodan jälkitilirystä. Eräiden saksalaisten saarna
ktrva Mannerheimista. Linkomies-\Witting-Manner-
heim-Dietrch . Zdanov-Stalin-Mannerheim.
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TAMAN kerromukseni vaiheet alkavat Joulukuun 3.

p:nä 1939 Aittojoella, jossa olin PPP:n 7 . KK-komp-
paniassa ampuj LLna. Joukkueen johta jana toimi vän-
rikki Kes kinen,

Koko aamun oli keskeytymätön tulitus käynnissä.
Isompaa hyökkäystä ei kuitenkaan tapahtunut, sillä
varin pienet vihollisryhmät pitivät meitä lämpiminä.
Ihrnettelimme tätå aika tavalla, koska olimme odot-
terneet suurempaa \rntäystä. Asia selvisi meille kuiten-
kin aivan pian. Kl,yhötin konekiväärini takaon, täh1,5-

tellen edessä avautuvaa jokipenkkaa. ''Varsinaisen "
piippu hohti punaisena, sen laulaessa loputonta kuo-
linlauluaan. Silloin K-kiväärini teki äkkiä lakon, lLt

siitä ei enäå saanut äantå millään keinolla. Nopea tut-
kirnus osoitti, ettei sitä tässä voinut korj ata. Niinpä tu-
lenjohtalan Kalev i Vtrotin käsk),stä lähdin vaihta-
maan aseeni uuteen.

Topinä sijaitsi noin 100 m takanamme maantien
vatressa. Vähän matkaa juostuani tapasin puun j,rr-
relta istumassa joukliueenjoh talan, vänrikki Keskisen.
Hän pyysi pistooliani, jonka annoin, vaikka itse olisin

78

Pa rt io ra javiival la
neuvottelee, mistä
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S A-hnt,a

sitä m),öhemmin tarvinnut. Tulin maantielle ja lähdin
pinkom aan sitä pitkin. Silloin äkkiä rasahti tien sivus-

sa la alkoi tulla kuulaa satam aIIa. Heittäydyin
ojaan la ryömin sitä myöten jonkin matkaa. Oli alka-
nut kur-rlua pauketta edestä ja takaa. Nyt minulle sel-

visi, miksei vihollinen hyökännyt suuremmilla voimil"
la. Ne olivat kuin olivatkin kiertäneet meidät mottiin"
Ei ollut menemistä tielle, joten ryömin ojasta metsään.
Heti alkoivat luodit ujelttra )/mpärilläni la lastut vain
sinkoilivat puista. Paransin tahtia ja ajattelin:

Näyttåkää nyt jalat, mihin pysrytte! Vilkaisu
taakse todisti ainakin kolmen miehen harppovan p('-

rässäni, ja ne ampuivat ''ryökäleet'' sen kun kerkesi-

vät. Heitin siinä juostessani manttelin ja leipälaukun
menem åån, jotta ne eivät haittaisi juoksuani. Tämä
leipäla.ukun heittäminen oli suuri erehdys, mutta sen

huomasin vasta sitten kun nälkä tuntui suolissa. Vii-
mein uskalsin pysähq,i. Kun mitään ei kuulunttt
takaa-ajajista, istahdin kaatuneelle puunrungolle
miettimään tilannetta. Silloin yht'äkkiä risu rasahti
takanani. Kimposin pysryyn la huomasin miehen, jo-



ka seisoi 10 mctrin 1räässä. 
'l'Lrnsin heti hänet rneikäläi-

seksi, Siispä hutrsin: 'I'u[c tänne! 
- 

Mies tuli lä-
lremmäksi, l'rän oli 1ääkäri Ein«r Koltttt, samasta kyläs-
ta ktrin minäkin.

- 
Miten sinä taällå olet/ kysyin.

- 
Entä sinä, oli vastaus/

Tuijotimme l-retken toisiamme kuin aaveet. Siinä
vasta ilo repesi, kun ei tarvinnutkaan yksin jääclä har-
hailem aan Selvitimme toisillemme, kuinka oli käy-
n)rt. Motissa oltiin, koska oli jäåq, rintaman taa vi-
hollisen ptrolelle. §zllä siinä h),-yt hyyq,ivät. Tilan-
teelnme ei totisesti olltrt kehu.ttava. Yht'äkkiä huomu-
sin jotain:

Älil,Js trrolla r ll.thti/ ustiititr Ko1,strll.,.

- 
En minä huornannut rnitään, vasrasi hän.
Kyllä tuolla on joku, puiden suojassa. Nyt mies

loikkasi toisen puun taa. Jo huomasi Kopsakin. Mies
läheni varovasti.

Painut aan matalaksi, saattaa olla venäläinen.

- 
Oletko suomalaineni huusin.

- 
Oleo, kuului vastaus.

Kömmimme varovasti ylös ja nyt jo eroitimmekin
suomalaisessa sotilaspuvussa olevan miehen :

Ei, mutta sehän on vääpeli Ville Pietilä, sanoin
Kopsalle.

Oho, Kopsa ja Mäntylähän taällå olivatkin ja
minä kun )rritin ilrlptra teitä. Kaksi kertara yritin,
lnutta onneksi ei s)ztsrny1, vaikkzr on se tavallisesti
"totellut" minua, puheli Pietilä.

-. Oletteko eksyksissä i
Ei n)rt aivan, ntuttrr vihollisen taakse on lääqr,

sanoin Pietilälle.

- 
Niin kävi meillekin, joukkueeni pötki kuka min-

nekin ja tässä nyt olen, sanoi Pietilä. Samassa syffyi
minussa pieni toivonkipinä:

Nythän me osaamme «rrnien puolelle, koska on
kartta ja kompassi.

Kyllä, mikäli pääsemme linjojen läpi, muistutti
Kopsa. Hetken karnaa tutkittuamme, lähdimme liik-
keelle, sLruntana taistelulin ja, joka paukkeellaan to-
disti olemassaolonsa. Ainoastaan Pietilällä oli ase.

Olimme sitten kulkeneet jo usearnpia kilometrejä,
kun pysähdlimrne lepääm äån N),, i,, vatsakin ilmoitti
haluavansa ruokaa, r,iel åpä ' sangen kovaäänisesti, ei-
kä minulla ollut minkänlaista suuhun pantavaa.
Olinhan hädissäni viskannut leipälaukkuni metsään.
Pietilällä oli vähän näkkil eipåå ja kaurarrynejä. K.rp-
salla oli myös muutama leipäpala ia sokeria.

Söimme vain vähän, sillä emmehän tienneet kuinka
kauan joudumme näillä muonilla pärjåämaän. Ha-
vahduimme Kopsan kuiskaukseen:

Hei, katsokaa, ketä tuolta tulee! Katsoim-
me suorl laitaan, joka avautni edessämme. Sieltä tuli
todellakin kaksi rniestä, venäläisiä. Kiväärit etupuolel-
la.

Menn ään maihin tuon puunjuurakon taa, minä

otan teille kiväärit, sanoi Pietilä. Nyt olivat venäläiset
noin ,0 m päässä, selkä meihin päin.

Laske nyt läpi ia tahtaå tarkasti, sanoin Pieti-
lälle I-aukaus kajaht i ju molemmat kaatuivat
suulleen. Juoksirnme kaatuneiden luo. Otimme Kop-
sarl kanssa kiväärit ja patruunavyöt. Nyt jo tunsimme
itsemme paljm rohkeammiksi kuin äsken. Minun ki-
väärini oli aivan veressä tukin kohdaka, hankasin sitä
lumella. Samalla tuli mieleeni, kun katsoin kaatunei-
ta:

- 
Toisen kuolema on sodassa toisen elämä.
Niinhän se on, sanoivat kaverit. Heitimme pis-

tirnet pois, kun tuntui niin vaikealta liikkua niiden
li.rnss.r risu kossa.

Kierretaän niin kauas sivustasn, että pästään
«rrnien punlelle, ei tåäLlä kauan eletä näillä eväillä, sä-

noi vääpeli.
Lunta oli noin 20 ctn ja maa.vielä sula, joten jul-

kamme painuivat puolisääreen suota ylittäessämme.

Partio erämaatiellä

Vuorotellen aukaisimme tietä, ettei yksi väsyisi liikaa.
Pimeä alkoi jo hiipiä maille, eikä linjasta ollut "ha-
juakaan".

Kyllä meidän on yövyttävä tänne, sanoi Pietilä.
Tässähän uupuu kokon aan iot yhteen menoon tata
vauhtia jatketaan. Iöysimme kowan kuljettuamme ti-
heän metsäpuskan, jonne teimme tulet. Tulipuista ei
ollut plrutetta la tulitikkuia oli m),ös valaa aski joka
miehellä. Nuotion ympärille pysrytimme vieriviereen
pieniä kuusenkäppyröitä, ettei tulenloimotus näkyisi
kauas, sillä vaara ylläteryksi tulemisesta ei ollut pie-
ni.

Kaikkein pahinta oli nälkä. Keitimme pakissa kau-
ralientä. Ryy nejå ei ollut paljoa ja pitihän säästääkin
vastaisen varalle. Olihan se sellaista vesivelllä, sa-

malla lusikalla sitä söimme. Mutta anraahan sen,

kun oli kolme nälkäistä miestä, ettei siitä vatsa täytty-
n),t. Luulenpa, että nälkä vain kiihtyi. Saimmehan
sentään olla kiitollisia, että oli senkin verran. Jokai-
nen varmasti ajatteli, että täyryisi pian päästå omien
puolelle, inr mieli selvitä nälkäkuolemasta. Havula
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laitoimme vuoteeksi ja rupesimme Kopsan kanssa
nukkumaan, Pietilän aikoessa valvoa ensimmäisen
vartiovuoron. Uni oli yllättänyt vartiomiehenkin, kos-
ka yöllä herätessäni oli tuli sammunut ja toiset nuk-
kuivat. Kylmä kai se herätti minut ja pian heräsivät
toisetkin.

Päätimme taas heti låihteä liikkeelle. Vaikka oli pi-
meä, näimme kulkea lumen ansiosta. Suuntasimme
jälleen kulkumme laukauksien mukaan. Näin kuljim-
me, ties kuinka pitkästi, mutta emme saavutraneet
linjoja. Vihollinen varmaankin eteni niin nopeasti, et-
temme jaksaneet pysyä perässä. Olimme jo niin uupu-
neita ja nälkäisiä, ettemme osanneet vdlittdä misrään
mitään. Ryynit ja vähäiset leipäpalat loppuivat. Me-
nimme suunnastakin sekaisin ja olimme aivan toivot-
tomia. Vain Pietilä oli sisukkaampi, hän valoi meihin
uskoa, että: "§llä me pojat selvitään". Päivät meni-
vät sekaisin, emme jaksaneet pitää niistä lukua. Aina
vähän aian päåstå oli yö, ja sitten taas päivä...

Olimme jälleen "löntystelleet" puhumattomina pit-
kän tovin, kun yht'äkkiä aivomme heräsivät... Edestä
alkoi kuulua kolinaa ja rattaiden jyÅnää,, arvasimme,
että maantie oli l?ihellä. Hiivimme niin hiljaa kuin
mahdollista ja vaikka kolina kuului aivan läheltä,
emme eroittaneet mitään. Hiivimme vielä vähän mat-
kaa ja silloin putkahti maantie näkyviin. Itse olimme
pienellä mäennyppylällä ja maantie kulki siinä alla.

Kyyristyimme tiheäoksaisen kuusen juurelle katsele-
maan pitkän viholliskolonnan menoa. Sitä kestikin
kauan aikaa ja siinä oli vaikka minkälaista ajopeliä.
Kuusi hevosta veti kuutta valtavaa tykkiä, ajomiehet
"molottivat" omaa kieltään, vaan emmehän me ym-
märtäneet siitä sanaakaan. ' Upseerit istuivat reessä,
niitäkin oli pitkä jono ja kaksi ratsumiestä ajoi rinnan
noin 30 merrin päässä reestä. Pietilä nosti kiväärin
poskelle ja tähtäsi yhtä korkea-arvoista upseeria.

- 
Tuon minä ammun, hän aikoi.

- 
Äa helkkarissa tee sitä, sanoin, ja painoin pys-

synpiipun alas.

- 
Miksii hän kivahti.

- 
Käsitä nyt, nehän saavat meidät heti kiinni, en-

kä minä ainakaan halua vangiksi, ennemmin.kuolen
tänne korpeen.

Viimein sain Pietilän rauhoittumaan ja käsittihän
hän itsekin myöhemmin, että oli vähällä turmella kai-
ken. Kun kolonna viimein oli mennyt, päätimme kul-
kea samaan suuntaan kuin sekin, vaikka maantielle
emme uskaltaneet mennä. Kuljimme jälleen niin
kauan kuin jaksoimme. Jalat ja vatsa alkoivat §llä
panna vastaan.

- 
Mennään vielä tuon suon yli ja tehdään tulet,

sanoi Pietilä. Ja niin lZihdimme ylittZimään suota, mut-
ta silloin jo minun kesto§§ni oli lopussa. Olin kaa-
tunut ia heti nukkunut. Kaverit olivat raahanneet mi-
nut suon yli ja tehneet rulen. Muistan herättyäni havu-
jen päältä, että olin ioskus kauan sitten saanut oikein
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mukavan vuoteen nukuttavakseni, luultavasti silloin
olin uupunut suolle. Sen tekivät nälkä ja vdsymys.

Kuljettuamme jälleen linj alna kuuluvan melskeen
.suuntaan tulimme eraånä iltapäivanä poltetun talon
raunioille. Riihi oli jåanyt palam atta ja sieltä löysim-
me pienen säkin rukiin jWiä, söimme niitä ja täytimme
taskutkin. Kyllä ne maistuivat hyviltä. Nämä jyvät
olivat pelastuksemme nälkäkuolem asta.

Venäläiset hyökkäsivät Suomeen sellaista vauhtia,
eremme pysyneet perässä ja maantielle errme tskal-
taneet mennä, siellä olisimme heti jdånet vangiksi,
ja päätoksemme oli etternme vangilsi jää.Paitsi nälkäå,

la §lmää tuli uusi vastus. Kopsalta alkoi hermot pet-
titit. Hän hoki vain yhtäm ittaa Jåttåkdå minut
änne, en minä pääse tådltå kumminkaan pois. Viekää
vaimolleni ja äidille terveiset, etten minä jaksanut.
Hän oli juuri ennen sotaan lähtöä mennyt naimisiin.

Vääpeli Pietilä oli myös naimisissa ia hänellä oli
lapsiakin. Minä olin poikamies, eikä varmaan ku-
kaan muu minua kaivannut kuin isä ja neljä vel jrä.
(Kaksi heistä jäi rintamalle.) Kuljetimme tietenkin
Kopsaa mukanamme, vaikka vaikeaa se oli, kun hän
ei tahtonut kulkea. Itki vain:

- 
Tä,nne minä iaån kuitenkin.
Kyllä me jaksamffi€, syö jyvlä, koetimme hou-

kutella. Ia soihän hän, kun jaksoimme suostutella.
Sitten kerran tuli puro eteen, se oli jååtyneen näköi-
nen, muffa jaa olikin heikkoa ja Kopsa putosi kastel-
len sukkansa. Piti tehdä tulet ja kuivatimme hänen
sukkansa. Ei ollut tarkoitrs iäädä pidemmälsi aikaa,
kuin saada sukat kuiviksi, mutta uni voitti.

Herätys oli karmea. Havahduin siihen l«rn käsieni



Partio korpitiellä
SA-åat a

Pa rt io levossa
Partio ylittää purolinf an SA-kut,a

p*ållä seisoi joku, €o ensin tajunnut mitä oli tekeillä,
mutta selvisin kyllä pian ja käsitin, että meidät oli yI-
lätetry. Yritin nousta, vaan en päässyt, kun kaksi
miestä seisoi käsieni päälla ,ja kaksi oli jaloissa kiinni.
Yksi tuli ja tarkasti taskut. Tarkastuksen loputtua
viittasivat nousem aan ylös.

Tähyilin ympärilleni ja näin kuinka Pietilää piteli
kaksi miestä, hän oli myös seisoallaan Kopsa oli
maassa polvillaan ja joukko miehiä ympärillä, hiillos
hehkui vielä, joten se vähän valaisi y-päristöä. Yksi
miehistä kehoitti nostarn aan kädet ylös, tein työtä käs-

ketryä. Siinä ennätti rulla monenlaiset ajatukset mie-
leen. Päätin että pakoon yritän, jot suinkin rakoa il-
menee. Laskin toisen käteni ja taputin pååtåni, jossa

ei ollut lakkia. Se oli pudonnut nukkuessa. Mufta äi-
jät pudistivat päataån,, emei sitä saanut ottaa, silloin
käsitin, ettei heillä ollut rarkoitus viedä meitä edem-
mäksi. Tuli siinä yo hätä mieleen, en tosiaankaan ha-
lunnut vielä kuolla. Kädet pl,rkivät väkisinkin laskeu-
tulnaan. Silloin yksi äi,jåL osoini pistimellään, mutta ei
vielä kuitenkaan pistän1-r. Taemp ana, missä Pietilä oli,
rupesi käymään hirmuinen "molotus", näin kuinka
kaksi miestä lensi nurin. Pietilä ryntäsi niiden käsistä
ja syöksyi mets ään Samassa yksi miehistä loikkas i Iä-
hemmäksi minua, käännyin nopeasti niin, että olin nyt
sivuttain häneen päin . Ja silloin tämä iski pistimen

§lkeeni. En tuntenut palion minkäänlaista kipua, vå-
hän vain kirveli. Toisella sivullani ei ollut ketään,
l«åännyin enemmän ja silloin sain toisen piston vasem-
man lavan alle. Se tunnri kipeåsti, muna purin ham-
mzlsta. Huomasin, l«rinka se äijä vetäisi nopeasri ki-
värin itseensä päin, aivan kuin vauhtia ottaaksåen,



Kuinkaknffaihnsa
Yhdppankissasåiåistettyåiåin

alkoi niipyä entistä rT,H*ä

Varsinkin kauniilla ilmalla
Pentti mietiskeli asiaa pitkään,
Katseli taivaalle ja laskest<bti. Hä-
nen tavoitteensa oli korkeammalla
kuin rnonilla muilla. Sitten Pentti
paineli Yhdyspankkiin ja alkoi
säästää.

Ja oli todella hyvä päivä, kun
Pentti aloitti lentotuntinsa. Ei ollut
enää lentolupakirja ainakaan ra-
hasta kiinni.

Itse tiedät oman tavoitteesi.
Tee siitä totta. Samalla kun aloitat,

s'
T
hä*r
*
-
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::

#
silloin välähti mieleeni, että nyt tulee kuolettava isku
ja sitä en aikonut jäädä odotta maan, yaan rempaisin
niin pitkän loikan kuin suinkin vain. Lensin pitkåkse-
ni ja taas salamannopeasti ylös sekä eteenpäin.

Siinä oli pientä tiheää näreikköä, törmäilin niihin,
mutta siitä viis veisasin, ereenpäin vain, kunnes vii-
mein hengästyin ja veri rupesi tulem aan suusta. En
välittäoyt, vaikka olisivat saaneetkin kiinni. Nyt tun-
rui toivottomalta. Vedet pyrkivät väkisinkin silmiin.
Tuli kai siinä rukous. Kaikkivaltiaan puoleenkin. Ei
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tosiaankaan tuntunut lupaav alta: Yksin, haavoittu-
neena, nälissään ja §lmissään. Samassa muistin K.rp-
san, hän ei yarmaan yrittänytkäan pakoon. Tuli mie-
leen, että kaveria pitäisi avttaa) vaan eihän minusta
ollut auttajaksi. Mitenkähän kävi Pietilän? Nämä, ja
monet muut ajatukset risteilivät päässäni. Lähdin
eteenpäin ja syljin verta vähän väliä... Kuuntelin... ei
rnttåån... kuuntelin jälkeen... nyt kuului jotakin heik-
koa kahinaa... nyt rasahti risu poikki... Olisipa Pieti-
lä, ajattelin. Nyt se oli jo lähellä... Huusin hiljaa:



pyydä saestirohjelmavihko kontto-
ristammc. Yhdyspankin ta.roite-
säästäjänä hyödyt koko ajan. Ra-
hasi kasvsroz;1{ korkoa. Ja kun tulee
se hyvä pärvä, jonka varalle säästit,
voit toteuttaa suunnitelmasi var-
memmin ia edullisemmin. Kerta-
heitolla ja kiiteismaksun eduin"

Säästä "iu saal'uta Y hdi-span kissa.

YHDYSPANKKI
luottamuspanldd

- 
Villee!

- 
Oletr, kuului vasraus.

Voi sitä riemun maäraä, kun l:ohrasimme vielä.

- 
Miten pääsit niiden keskeltä 7 lq,tyi Pietilä.
En tiedä, vastasin. i\futta tässä nyr olen ja tun-

tuu taas kova elämisen halu, ku n ei tarvinnur )rksin
jäädä tänne.

- 
Minulta tulee suusra verra.
Haavoittiko ne sinuakin, minua ampuivar ol-

kapäästä läpi, sanoi Pietilä.

En minä kuullut amprunisra, sanoin. Kai minä
en tajunnut niin parl joa, että olisin kuullut. Ne pisti
minua kaksi kertara, se on varm'aan käynyr kurkkuun
asti, koska suusta tulee verta. Menn aän vähän
matkaa ja sidotaan haavat, sanoi Pietilä. Jonkin
matkaa kuljettuamme en jaksanr-rt enempää.

Tehdään tulet, tai me pzrlellumme, siinä oli iso
tervaskanto, johon teimme tr-rlet. Tuntr-ri teras saman-
tekeväkå, vaikka venäläiset tr-rlisivatkin. Siinä sidoim-
me toistemme haavat. Minä nukuin koko yön, Pietilä
sanoi valvoneensa. Aamulla Pietilä b,syi Missäs'
sinun lakkisi on i

Se terisi jäädä sinne, eivät anraneer ottaa, sa-

noin . Ja sinne jåivåt käsineetkin. Pietilän taskuun oli
jåanyt linkkuveitsi. Sillä leikkasin sukanvarren poikki
ja panin päähäni, joten suojasi vähän N),, näin
vääpelin ensi kertau naLrrav an: Oletpa sinä n)rt
oikein sotilaan näköiner, hän virnuili. Päätimme
palata katsom aan miten Kopsan oli käynyt, kun oli
jo valoisaa.

Varovasti kul jimme yöllisiä jäIkLä. Minun räytyi
kr-rlkea aivirn kr,rmarassa, sillä koski niin kipeästi rin-
taan ja k),lkeen. Pietilällä haittasi olkapää. b),simme
yollisen nuotion ja siinä makeui Kopsa suullrran , t?-
karaivo oli lyöty sisään , arvatenkin kivärin perällä.
Kenkiä ei hänellä ollut jalassa, o€ oli vieq,. Seisoim-
me siinä vähän arkaa ääneti ja ajartelimme:

Noin olisi voinut käydä meillekin. Tott apa ei
meidän aikamme ollut vielä tullut.

Käänsimme Kopsan selälleen ja r)rt vasta oli näkT
kaamea: Toinen silmä riippui poskella. Oli h1ruä, että
omaiset eivät näe, ajattelin. Sormus oli sormessir, mut-
ta sormi oli jaarynyt koukkuun, emmekä viitsineet kat-
kaista sitä. Jääkön sormus, kun kerran on jäån5,t

mieskin, ei kai se vaimoa pal loa lohduttaisi.
Tähän kai meidän tå7,t7,y ruumis jattåä, Pietilä

katkaisi hiliaisuudeo, eihän sitä voi mihinkään hauda-
ta. Katsoimme vielä taaksemme lähtiessämme.

Hitaammin kävi kulku n)/t, yksi puuttui joukosta ja
lisäksi haavat vaivasivat Tulimme eräälle ta.iste-
lutantereelle. Siinä makasi venäläinen ja vähän trlem-
pana suomalainen viestimies. Vieressä oli kahdet suk-
set, otimme ne ja .),t oli vähän helpompi liikkua.
Eteemme tuli tie ja hiihdimme sitä pitkin jonkin mat-
kaa.

Tuolla on tiessä mutka, mennäänko tietä, vai
olisiko parasta mennä metsään7 Kysyi Pietilä.

Menn aån vain tietä, on helpompi kulkea, vasta-
sin. Mutkaan ehdittyämme oli noin ,0 metrin päässä

viisi venäläistä yhdessä kasassa. Meidät huom attvaan
he loikkasivat metsä än. Niin teimme mekin.

Minä aukaisen latua, tule perässä, sanoin Pieti-
lälle.

Ihmettelimme kun eivät ampuneet perään. Kaipa
he säikähtivät meidän äkillistä ilmestymistämme. Näin
onnellisesti pääsimme heistä eroon. Olimme hiihtäneet
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jo kauetn, kun tLrli järvi eteernme ,,, jiin'cn toiscll.r
rannallzr oli titlo. Tuntui ihirntrltir nähclä tirlo r.r.r.s

pitkästä aiktta, liekci iuukkaitir, irr\rclinrmc. Rarnr;1ir-
pikossa tähystimme, nä§zisikij trrl«)SSar liikettä, kr-rn em-
me mitliän huotrtarnneet hiiprl'rerilinrme oil\'ettalrirker-r-
nuksen taarkse jl sieltii \rirrovirsti pihrrlle. Alkoi olla
jo pimeätä. Menimme sisälle tarloon. Autio se oli, r,äki
varmzrankin evakossil. Tä1,sineen oli jåanyt tukt. Kr>
merossa oli hapanta kermaa, vehnä - ja ohra jauho ja.

Laitoimme ikkunoihin viltit ILL verernnan oven eteen
tangon, ettei ovi ar-rkeaisi. Teimrne uuniin tulen ja lei-
voimme rieskaa jl kirnusimme v«rita, tiri "roppi.rir-

han" se oikeastaan oli, mLltta hryää silti.
Hei ,, älähån syö niin, että kuolet, sillä liikasr-ij-

miseenkin sirattaa kr-rolla, nauroi Pietilä.
Kuuleman pitää, kun korkeirmpi käskee, vilStal-

sin, mutta taisi kr"rmminkin tulla syciclyksi liikara, kos-
ka vatsaa rupesi polttamaan. Sitten menimme krrmrr-
riin nukkumazln. Olimme iloisiar, kun oli onni näin
potkaissttt, vaikka eihän tärnä vielä krpussar olltrt, eikä
minkäänlarista tietoar pääsystä omien pr-r«llelle, rrrutrrr
sille n)rt sama, nukutti niin mirkeirsti. Kumarinseinäl-
lä oli haulikko ja metsäs§,skiv ååri sekä prrnoksiir.
Näillä suolataan ior tulevat, strnoin ILL panin har-rli-
kon q/ynyn alle. Sänky oli kapea, murtar l-ryvi,-, siihen
silti sovimme. Lämpimät olivat peitot, ei siinä tuuclit-
tajaa tanrirru, uni tuli heti.

Kun heräsin, oli pimeä. En tiedä kuinka karuirn
olimme nukkuneet. Kylkeä p,zrkotti armottomirsti,
mutta nukuin heti kohta uudestrran. Ser-rraarvrrn ker-
ran heräsin, kun Pietilä ravisteli rninua jl sanoi : "He-
rätys. "

Kuinkrrhan kzruarn lienemme nukkuneet. Viltin
raosta näkyi verloa, oli siis päivä. Nälkä kariveli suo-
lia, muttrl eihän ollut n)rt.. rLroastrr puutetta. Lehdestä
näimme että olimme Ylä-A gläjärvellä. En muistzr sen
talon omistai^r nimeä. Kirjoitimme lehden reLrnaan
kiitokset ja rupesimme laittam aan mLlonaa, mat-
kaamme varten. Otimme kahdesta {T,nystä päälliset
ja laitoimme niihin narusta viilekkeet. Sinne panim-
me rieskaa voita ja aitasta löysimme kuivattua ah-
venta. Pih alla mennessämme, kur-rlimme heikkoa åån-

84

f;g-;
Partio erämaan ryteikössä

tel1,ä nrlvetitstir. Kurkistimme sinne 1a siellä oli t«r-

siitirn il-rirn clävä lehmä. Se ynisi surkeersti lil varrrhto
tippui suustu. Annoimme sille vettä niin palyon kuin
se joi jl kirnnoimme heiniä sen eteen slruren kasan,
cliiisihän sc siten vielä vähän aikarr . Ja niin lähdimme
trt;rs )rrittärniiän linjalle. Ammuskelu tuntui jo kuulu-
viln pienemmältä alalta. Minä hiihtelin edellä hiljal-
leen, vielä tr-rli silloin tällöin verta syl jen mukzrna,
mumar htrava ei enåå pahemmin haitannut. Pietilän
olkap2iä oli vielä kankear. Vielä jouduimme yöpym åån
metsään, mutttr n)rt ei ollut ruoan puutettar.

Tarirs ilirrrrLlo val jetesser , jatkoimme matkaarnme.
Ttrlimme pienelle männikkirä kasvavalle mäelle, kun
.ilkoi kuuluit åantå, rtivan kr-rin halkoja olisi hakattu.
Päätimme ottirrr asiarstrr selvää, varovemti etenimme
puiden sLro jassrr. Jo alkoi kr-rulua puhetta, se tuntui
cnsin' oudoltir, että meinasimme joutua pakokauhun
r-,.rltJan, mutta kuunneltuamme jonkin aikaa erotim-
nle sLromalaisia srrnoja. Nyt näimme miehiä istuvan
r.rkor'.rlkeirlla. He olivat ryökomppanian miehiä, jorr-
k.i pi.rn sirimme tietää. Hiihdimme nyt rohkeasti, eikä
eniiä hiipimåIlä. Miehet huomasivat meidät vasta noin
10 m päästä )LL 1,ksi hyppäsi ylös pistooli kädessä ko-
nrent.ren ''kädet 

),1ös". Tottelimme ja sarnoimme ole-
\-.unme sLlomarlaisia.

Suomeerhan tuota puhutte, mutta ei teistä muu-
ten selr'ää sael, mitä olette/

Selvitimme miehille olleemme eksyksissä, la nyt jo
laski pistooli jl pääsimme samoille tulille. Simen

saimme erään miehen opastam aan meidät pääsidonra-
paikalle. En muista sen lääkintåmajurin nimeä, joka
tirrkarsti meidät. Hän käski kaikkia sairaanhoitajia
katsomllirn, kuinka hyvin olimme parantuneet metsäs-
sä. Il'rmettelimme vain, että kokonaista kaksi viikkoa
olimme harhailleet. Karksi päivåä olimme pääsidonta-
paikallir, ja sitten saimme auto§),din kompparniaan
Tolvar järvelle. Siellä ei kukaan tuntenut meitä, niin
lzrihoja ja mustia olimme. Tänne Tolvalärvelle asti
oli vihollinen päässyt hyökkåamåån, ffie olimme kulke-
neet jäl1essä noin 100 km.

Hyvinhän tämå reissn muuten meni, mutta ikävästi
kävi aseveli Kopsalle.
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TIEDÄMME, että sodassa samuu vhtä ja toista sel-
laista, jota sitten jälkeenpäin pohdiskell aan joukolla,
milloin ihmetellen milloin r-aikkapa nauraen siitäkin
huolimatta, että tapaukseen on saamanut liittyä suuri-
kin vaaranhetki. Tässä kerron jutun edellämainitun-
laisesta kokemuksesta.

Viisimiehinen pirrrio oli saanut tehtäväkseen kovan
urakan. Ol i pååstär-ä melkein parinkymmenen kilo-
metrin päähän vihollisen selustaan tutkim aan sen

mahdollisia uusia n'hmin-Lsiä. la samalla oli tierysti
siepatt ava vanki tai pari.

Kaikki sujui aluksi oikein hn-in. Suoritettuaan pit-
kän koukkauksen soimen vlitse. partio kiersi varsinai-
sen etulin lan la tunkeutui air-an esteettä noin 10 km
vihollisen selutaan. Päterriin pitåd tupakkatauko
erään tien mutkassa olevan halkopinon takana. Toi-
mittiin aivan kuin joskus pikkupoikana koulussa väli-
tunnin atkana.

Koko seutu tuntui nukku\-an häm1,isen syysillan sy-

lissä. Savukkeet s1'nteniin \-aroen tietenkin välåyttä-
mästä vaLoa liikaa. Savur maisruivat hyvälle ja ase-

tinkin tämän kokemuksen takia konepistoolini halko-
pinolle, piippu suunnamuna maantielle päin. Hil jui-
suuden katkaisi silloin kuitenkin vhtäkkiä tien mut-
kan takaa lähesryvän marssivan osaston saappaiden
tominä.

Savukkeet sammuivat nopeasti. Sr'öksyin heti asee-

ni luokse. Bsyttelin kuitenkin piilossa halkopinon ta-
kana, kypäräni ehkä hiukan nä§'i, mutta luotin hä-
måraan ja halusin luonnollisesti nähdä mitä mutkan
takaa oli tulossa . Ja sieltä tulikin koko kompp anra
täysissä aseissa marssivia vihollisia.

Jäykisryin heti aivan liikkumamomaksi, samoin
kuin maassa makaavat toverinikin. Joukko ohitti tä-
män improvisoidun näkotornini noin 20 metrin päästä,
mutta kukaan vihollisista ei vilkaissut tien oheen.
Tunsin jänniryksen jo laukeavan, kun yhtäkkiä rivis-
tössä viimeisenä marssiva mies käänsi katseensa suo-

raan silmiini.
Hän avasi suunsa, mutta heilauttaessani konepis-

toolin piipun suoraan hänen otsaansa kohti, se sulkeu-
rui heti. Koko marssin ajan seurasi aseeni piippu hän-

tä. Jankutin ajatuksissani: 'ammun ,.rr huudat
alnmun iot huudat' . Mies varmasti ta jusi heti kohta
tilanteen. Päästyåån yo etäämmälle hän käänsi päänsä
nopeasti eteenpäin la - 

heilautti vaivihkaa kättään.
Viholliskomppanian ohimarssi påättyi. Parilla srl-

nalla selostin heti koko jutr-rn partiokavereilleni ja eh-
dotin mahdollisimman nopeazr häipymistä paikalta.
Paettuamme paikalta jäimme vastzr monen kilometrin
päässä eråan kuusen alle tilannetta pohtim aan L.p-
pujen lopuksi olimme varmat siitä, ettei vihollissotilas
enaå jälkeenpäin r-rskaltanut puhua havainnostaan
mitään. Hän käsitti olleenser ameeni tähtäimessä la
punnitsi kaiketi uudelleen elämänsä arvon.

" L a n{rilto n " pel erst i p art io r-r .

lihakset vain 5 minuutin
päivittäise! lä harjoittel ul la.

Fantasti nen Bu llworker-
menetelmä on osoittautunut
tehokkaaksi: se voi muuttaa
vartalonne sel laiseksi, josta

olette aina uneksinut. Ja m ikä
parasta nopeasti. Voitte todeta 4 "/"

lisäyksen voimiinne jo heti ensimmäisen viikon
aikana. Kolmessa kuukaudessa lisäys on io 50 "/".

nÄnxÄÄ uA MITATKAA EDISTYMISENNE!
Harloitellessanne Bullworkerin voimamittari rekisteröi
automaattisesti lihastenne maksimiponnistuksen, todis-
taen Teille päivittäisen voimienne lisääntymisen. Har-
loituksen jälkeen lukekaa vain voimamittarin asteikosta
suorituksenne ia verratkaa sitä edellisen päivän vastaa-
vaan. Hämmästytte voimienne asteittaisesta kasvami-
sesta heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

l- r r r iir,,'liil;NEsfi".ls"=*l.X-lJI
I Hobby Hall o PL 18 o 00560 HKI 56 I
I Lähettäkää minulle ilmaiseksi 24-sivuinen, kuvitettu esite, jossa kerrotaan -
t tehokkaasta Bullworker-harloitusmenetelmästä. 

I

I*im l
I osoiie

l-"',lgilri-ll - - r - - - - - - ulrr-l
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2.0§a
NYT oli iskuosasto haudan reunalla. Alue edessäm-

me kylpi kuun valossa. Kylmä valo, kasvillisuuden
puute ja kraatterimaiset kuopat tekivät maaston kuin
kuun maisemaksi. Ussamman metrin levyinsn aukko
oli tehty piikkilankaesteeseen la piikkilankaa oli sikin
sokin kaikki alla.

Yhdellä silmäyksellä koetin saada kuvan vihollis-
maastosta ja sen aseista. Heti oike alta kuului vielä
yhden konetuliaseen papatus, sen tuli oli suunnattu
meihin. Viistoon vasemmalla oli toiminnassa kolme
konetuliasetta. Ne apuivat yhtaikaa, vaikenivat il
ampuivat taas. Vielä kauempaa vasemmalta, toden-
näköisesti rautatien takaa ampui pst.rykki.

Kului muutarna hetki, ennefikuin sain käsiryksen ti-
lanteesta. Ensimmäisinä ylöE päässeet olivat ryömineet
aukolle. Räiähdyspanoksen paikalla oli ojanrainen s),-

vennys, jossa miehet makasivat toisiinsa painautunei-
nd, kun kk-tuli soitteli heidän päittensä yli. Nyt suun-

tasi vihollinen kolmen konetuliaseensakin tulen viis-
toon vasemmalle, aukkoa kohti . Langat soivat, kun
luodit iskivät niihin. Jot jäimme tähän, osui meihin
varmasti ennemmin tai myöhemmin.

Pistooli kädessä ryntäsin makaavien miesten ),li la
vasemmalle haudan suuntaisesti. Juoksin minkä iuk-
soin, mutta se ei sujunut niin nopeasti kuin toivoin.
Vaikka minulla olikin piikkikengät, oli raskasta juos-

ta irtohiekassa.J.,oksin määråtietoiresti rautatietå
kohti, mutta raskaiden kranaattien ilmanpaine heitte-
li minua sinne tänne. Suuria sirpaleita lensi ilmassa,
ja kiväärinluodit vinkuivat ympärilläni. Kirkas kuu ia
l<tanaattien valolieskat antoivat minulle tunteen,
kuin olisin juossut näyttämöllä. Tuhansittain neulasia
ja kaarnankappaleita, jotka ilmanpaine oli irroitta-
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nut ja lennättänyt ilmaan, putoili hopeanhohtoisena
maahan.

Ryntäsin eteenpäin mieletöntä vauhtia, sillä tiesin,
että monen vihollisen sormi oli tåIlä hetkellä liipaisi-
mella. Tuolla oli kuoppia! Låähättäen ja sydän läpät-
täen heittäydyin maahan.

En ollut odottanut selviäväni hengissä tästä k"i an-
juoksusta. Olin todella tuntenutkin ohi vinkuvien luo-
tien pyyhkäisyjä. Kaivantoa oli maantien ja rautatien
vätillä ollut noin I40 m ja vähintäin 100 m olin siitä
juossut samalla kun neljä konetuliasetta tulitti n. 60
m päästä.

Mutta ilo omasta selvil'q'misestä vaihtui pian huo-
leksi tovereistani. Tässä makasin l,ksin vihollisaseman
sisällä. Kuka oli lähimmässä kuopassa, mitä oli pen-

saan takana? Mutta salnassa tulikin Leijon konepis-
tooleineen ja heittäytyi viereiseen kuopp aan Oliko
ajantajuni kokon aan sekaisin vat mistä johtui , etta
toiset viipyivät niin kauan. Että joku oli poissa pelistä,

oli hywin uskott avaa, mutta mikseivät muut jo tul-
leet i

Lopultakin heitä alkoi tulla.
Räiähdyspartio 2. pioneeriryhm åstä råiåydåa au-

kon tuohon piikkilankaesteeseen! Muu hyökkäysosasto

latkaa suoraan yli ravtatien!

- 
Täälläkin on este, kaksirivinen, huusi Leijon.
Piikkilankasakset esiin Leikatkaa aukko

Kukaan ei liikahtanut.
Kenellä ovat sakset? Ei kenelldkään lähellä-

ni

- 
Rä jäyuåkaa este kasapanoksella!
TåäIIä on kahdet sakset! 

- 
Kuopasta toiseen

heitertiin nuo arvokk aat työkalut lähinnä oleville.
Leikliasimme itsemme läpi ja ryömimme oiaan esteen

roiselle puolelle. Edessämme oli kolmiraiteinen järjes-

teh'ratapiha.
Tästä oli mentävä yli. Parasta oli koettaa viedä ko-

ko osasto samalla kertaa, ettei käynyt kuten maantie-

tå ylitenäessä, jolloin ensimmäiset pääsivätkin yli va-

hingoimumattomina, mutta hälyttivät samalla viholli-
sen la jäljessä tulleita tulitettiin.

R),ömimme vasemmalle la oikealle. Vasemmalla
hämötti kaksi avointa tavaravaunua. Tähän asti

vaiti ollut kk. avasi tulen meitä vastaan jostain rau-

tatien vasem malta puolen. Se tuntui olevan kauem-

pana kuin aikaisemmin havaitsemamme. Heittäy-
dl,imme päistikkaa ojaan rautatien toisella puolen,
mutta jäimme ikäänkuin verkkoon. Siinä oli pingoitet-
rua piikkilankaa. Makasimme rivissä viivasuorana
linj ana, ja kk sylki tulta yllämme. Suojaa ei löyrynyt
mistään. Edessä oli vielä toinenkin piikkilankaeste, ta-

kana avoin rataplha, joka kahta tavaravaunua lu-

kuuno ttamatta oli tyhiä.
Menemme leikkaamalla alas ennen seuraavaa

estettä !

TäIIä kertaa saatiin aukko nopeasti tehdyksi. Mut-



lskuryhmä nousemassa
maihin Hangon
saa ristossa kesällä 1941

ta vanja oli tehn),t työnsä hyvin. Ei ollut §symys
vain piikkilankakatosta ojan yIIä. Itse syvennyksessä-
kin oli lanko ja ristiin rastiin. Kiirehdin leikka ajia.
Takaamme kuului kärsimätöntä kalinaa.

Ryömin aivan kiinni saksimieheen, jotta mahdolli-
simman moni saisi trlaa o jassa. Toiset ryöntyivät
eteenpäin. Olimme limittäin noiautuneina toisiamme
vasten kuin kattotiilet. Tähän olisi vihollisen käsikra-
naatllla kohtalokrrs vtr.ikutus .

Vihollisen kk. alkoi jälleen ampua meitä, mutta
vaikka sen ampumasuunta oli sarna kuin o jan, sat-
tuivat luodit vain ojan reunaan. Oli onni, että ehdim-
me alas.

Vilkaisin nopeasti taaksepäin. Viimeiset miehet
makasivat tovereittensa selässä ,, lt hopeanhohtoiset
kasapanokset välkkyivät kuvajaisia. Miksei niitä ollut
maalattu himmeiksii Jor y'ksikään räjåhtåvå luoti
osuisi niihin, olisimme kaikki poissa pelistä.

Kaksi miestä tutkim aan rautrrtievaunuja!
Annoin toistaa käskyn saadakseni huomion pois epä-

miellyttävästä ti lanteestamme.
Vihdoin pääsimme eteenpäin. Erään pensaan varjos-

sa saimme tehdyksi aukon piikkilankaesteese€n, joka
kiersi rautatiealuetta sen eteläpuolell rr. Vihollisen
kk:n täytyi olla siellä, mikäli vangit olivat puhuneet
totta. Juostessani pitkin hyökkäysvaunuesteen reunaa
olin nähnyt kk:n tulittavan jossain näillä paikoin.
Mutta sen jälkeen kun olimme menneet ratapihan yli,
ei mikään ase ollut ampunut tåIlå puolen rautatietä,
paitsi tuo edessä oleva kk. Annoin kolmen kk-ampu-
jun ryömiä edelleen ojaa pitkin oikealle.

Tarkoitukseni oli saada tuo jossain lähettryillä ole-
Ya kk. pal jastam aan itsensä.

Me toiset löysimme uuden olan, joka aluksi kulki
sarnansuuntaisesti rautatien kanssa, mutta kääntyi sit-
ten oikealle ja kulki lopuksi taas rautatien suunnas-
sa. Hitaasti, mutta varmasti ryönnyimme ete€npäin.
Oju päättyi j^ olimme korkeassa heinikossa. Nyt täy-

ryi kk:n olla jossain läheisyydessä. Ryömien jatkoim-
me lounaaseen.

Välillä pysähdyimme ja kuuntelimme. Tykistotuli
oli vaimentunut. Vihollisen puolelta arrunuttiin vain
silloin tällöin. Tuntui kuin se olisi tiennyt olinpaik-
kamme, sillä tuli oli suunnattu meitä kohti. Suoma-
laisten tuli oli myös jatkuvasti vilkasta. Sitten oli hil-
jaista pitkän arkaa, vain joitakin laukauksia kuului.
Oli epämiellyttäväå maata vihollisen alueella, jossa

vr>i tapahtua mitä tahansa. Oli sittenkin parempi ryn-
nåtå eteenpäin ja tuntea, että aloite oli omissa käsissä

sekä että joka tapauksessa teki jotain. Meidän olikin
saatava selville vihollisen bunkkerien paikat voidak-
semme tuhota ne.

Suomalaisten konepistoolien valojuovista ymmärsin,
että lähetetty partio oli saapunut osoitettuun paik-
kaan. Nyt oli vain nähtåvå, antoiko vanja narrata it-
seänsä avaamaan tulen tunkeilijoita vastaan. Mutta
epämiellyttävä hiliaisuus jatkui. Kuitenkin tiesimme,
että olimme satoja metrejä vihollisen asemien sisällä.
Missään tapauksessa emme saaneet viipyä liian
kauan taäIla. Jatkoimme ryömimistä korkeassa heini-
kossa.

- 
Seis, miinoja, sanoi joku.

Jatkoimme yhä etenemistä. Kahden, kolmen aske-

leen välein oli sijoitettu laatikkomiinoja. Ohuita lan-
koia oli pujoteltu sinne tänne. Ensin yritimme huolelli-
sesti väistää lankoja, mutta kun emme tässä onnistu-
neet eikä mitään tapahtunut, tulimme yhå rohkeam-
miksi. Keskelle miinakenttää oli vihollinen pujottanut
puolen metrin korkuisia mattoesteitä ohuista metalli-
langoista. Ne voitiin ylittäa, mutta ei ryömimällä. Oli
nostettav a ialkaa joka askeleella.

Yhtäkkiä kuuhmme valtavan räjähdyksen. Kän-
ryessäni näin, miten suuret tukit lensivät ilmassa kuin
tulitikut. Taivas hohti punaisena rautatien toisella
puolen.

RäiZihtänyt panos oli nähtävästi tuo vankien mainit-
sema 600 kg trotyyliä. Vihollinen oli kai huomannut
pioneeripartiomme olevan vieläkin ryössä esteaukolla.
Nyt ne tahtoivat helposti ja kätevästi päästä koko ior.r-
kosta. Mutta se oli arka korkea hinta kuudesta mie-
hestä. Vihollinen varmaankin tiesi meistä, mutta olisi-
ko se välittänyt råjaytää jättlLäispanoksiaan pienen vi-
hollisporukan takia?

Tässä on bunkkeri, sanoi joku. Ne ovat pingot-
tu.reei kanaverkon sen ympäri, ettei sitä pääsisi lähes-

tymåån. T åyt1ry saada piikkilankasakset.
Leiior ja kaksi pioneeria sai sakset ja kasapanok-

set mukaansa. Heidän valmistelunsa tuntui kestävän
kauan. Jälleen kuului naksahtelevia åänia. Aika kului
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sietämättömän hitaasti, kunnes hirveä räjähdys osoitti,
että partio oli tehnyt tehtävänsä. Puut taipuivat kuin
jouset, runkoja ja raiteänkappaleita putoili y*päril-
lemme. Olin näkevinäni jotain mustaa ja metallin-
hohtoista lentävän ilmaan. Olimme täyttäneet tehtä-
vämme.

Konepistoolimiehet minun johdossani jälkipar-
tioon! Muut Sternsiö. mukana takaisin!

Ryömimme nopeasti pitkin ojaa. Housuni tarttui-
vat piikkilankaan, mutta ei ollut aikaa jäädä niitä ir-
rottam aan, ja nyt roikkui toinen lahje kuin räsy val-
koisen alushousun päållä. Vasta nyt huomasin senkin,
että sääressä oli verta vuotava'h aava.

Ojassa tuli pysähdyt. Käskin iatkaa edelle€o, mut-
ta pimeydestä tuli vastaus:

- 
Emme löydä tietä.
Toistakaa: Joukkueenjohtaja käskee iskuosas-

ton kokoontua ojaan piiloutuneena rautatien tållå
puolen!

Syöksyimme takaisin rautatien yli. Sama kk. am-
pui kuin mennessämmekin. Kolme konetuliasetta ter-
vehti meitä heti radan yli päästyämme, mutta emme
välittäneet heittäytyä maahan. Kotiin! oli ainoa ala-
trls.

Tähän olisi pioneerien pitänyt tehdä aukko kotimat-
kaa varten. Siinä missä olimme menneet hyökkäysvau-
nuesteen yli olivat kaivannon seinät olleet kohtisuorat.
Tässä ne olivat sortuneet. Partio heittäytyi empimattå
edelläni alas. Minä taas vanhempana lähdin luisu-
malla laskeutun aan alas pengertå, koska edellinen
hyppy oli vielä tuoreessa muistissa. Yksi iälkipartion

miehistä tuli saappaineen niskaani. Ptrtosimme kaikki
yhteen rykelm åän, mlrtta olimme pian ialoillamme ia
kiipesimme toista reunaa ylös. Juuri tähän reunaan,
josta olisi pitänyt ottaur kiinni, kohdistui vihollisen tu-
li.

Juoksimme ketjussa suurin välimatkoin takaisin
ei-kenenkään-maan yli. Linjojen puolivälissä oli ioita-
kin vanhoja varustuksia. Niiden kohdalla pysähdyim-
me nähdäksemme olivatko kaikki mukana. Vähän iäI-
keen muiden tuli eräs poiista sukkasillaan. Hän oli
tarttunut alas hypätessään johonkin ansaan ja jåånyt

roikkum aan pää alaspäin. Olipa notkea ia §lmäveri-
nen poika. Heiluttaen itseään hänen oli onnistunut
taivuttautua ja riisua kengät. Ne 1åivät ansaan riip-
pum aan, kun hän itse tipahti haudan pohialle.

Vain kaksi pioneeria oli mukana. Poissa oli myös
vänrikki Edlund ja pari ruotsalaista. Mutta eipä siinä
ollut ihmettelemistä. Anrelin, että minun täytyisi ottaa
uusi partio ja lähteä etsimään haavoittuneita, kunhan
muut ovat ensin päässeet takaisin.

Jatkuvasti huutaen: "Täällä ruotsalaisia! " kulii--
me lähintä pesäkettä kohti. Innokkaat äänet vastasi-

vat meille ruotsiksi.
Meidät otettiin vastaan ja ohiattiin yhteyspaik-

kaan, jossa saatoin laskea mieheni. Ahtaassa ampu-
mahaudassa huomasin vänrikki Edlundin, ioka il-
moini:

Herra luutnantti, räjähdyspartio palannut.
Bunkkeri råjåytetty. Kaikki vahingoittumattomia.

Muiden joukkueiden miehiä tunkeutui ohi. Kiireessä
olin laskea nekin omiini.

I[arssimme takaisin joukkueen asemaan, Edlund
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seurassatli. Mcrutcssä näitrtme, ettii etr-rlin jararr r oli krri-
ken varalta kattnetru paarc,a meitä varten. Yhteys-
haudan risteyksessä tapasunmc rr)Lrlrranrall nrukarrarll-
me olleen sLtolnalatisert pioneerin. Käskin heicliin liittl,ii
jc,ukko()rr.

Pujotcllessantrlre taisteluhautojerr läpi Edlund kertoi
puc,lestaali:

Jo ulosmennessämnre rneitä oli ampunur jokin kk.
jostain hyökkäysvaunukaivannon ja maanrien ristelrfu-

sestä Hatrgon sLrLInnalta. Ecllurrcl oii .l-miehisen par-
tion kanssa lähestynyt kk:ta, joka oli noin 20 m kai-
vannon sisäpuolella aiv an m aantlst) !'arressa. Partit-r

)rritti prtkin maallttetä paästä haudarr torselle pr-rolerr.
He siirsivät syri åån "espan jalaisen ratsasr ajan" ja
keinottelivat itsensä piikkil.tr)kaesteen läpi, nruttar jor.r-

tuivat krväärituleen, ;oka oli varmistanrassa kk:ta
kaukana haudasta. Ampumrnen oli kiivasra. Päästäk-
seen pois tieltä olivat ruotsalariset hyppineet hautaan,
joka oli varustettu helr-etillisillä laitteilla.

Haudan puol ikorkcudessa hc c,livat täl liiin jääneer
hierrc»lankaiseen. s u urisilm äiseen rautalankaverkl«-ron .

Siinä he olivat ponnisrelleet reunaa kohden, murra ei-
vät ensin päässeet 1,1ös eivätkä alas. Vasta pitkän rG
vin perästä heidän onnistui keplotellrr itsensä verk«rstzr

ylös.
Pistooleilla ja käsikranaateilla heidän oli sen jäl-

keen onnistunut alaa pois vihollisen kiväärimiehet.
Kuullessaran näiden 1ättavån juosten arsemansa hyppäsi
ylikersantti Schoön hautaan sLrunnilleen siinä, mistä
iskujoukon pääosa oli mennyt yli. Toiselle puolelle
pääst1,åån hän ry'ömi konekiväärille, joka oli naamioi-

Vrucnsi scrr. I'ämä oli jur-rri se räjähd)rt,
rräilnnre rnarrtessumme raut?rtien toisel-
Kaksi bunkkeria oli siis rajaytetT, la
ktrikki rttichct olivat pirlunneet. Otin
urudcllscrt.

Ny, tuli järrnitykser t jålkeen vastavaikutus, mutta ei
kuv iteltuna naåutyruyksenä. Päirrvastoin olimme vilk-
kaita kr-rin lapset. Vihollisen rykistö oli ampunut vas-
tatulta ja ampui yhå. Puut ensimmäisen joukkueen
rrlr-recllir olivat kartkeil leet puolivälistä ja kzrivannot
ptrhoin tr-rkkeurtuneet krrtrtuncister pr-rista. Yrnpärillä
räiskyivät kranaatit. Ny, virstir huorntrsimme kuiken
tätrtärr, ulutta v eisasururle siitä viis.

Koko iskujoukko tunsi varmaankin, kuten minäkin.
Kun rrrrrurirr käskyn, nriehet järjestäytyivat kolmcen ri-
viirr. Kuin trrumfissa ilnroittivat ryhmänjohtzrjat jouk-
konsa. Ensimmäisen la ainoan kerran käytin ohiesään-
nöissä mainittua kiitosmuotoa:

Kiit«>s tästä päivästä, toverit!
Kahdest,rkl,tnrlIcr)estäneljästä kurkLlstir kirikrri tir-

kaisir r :

Kiitos tästä päivästä, herra luutnantti!

tLt. Kttsarlrr[l l()s

jt-rnka heltkun
la puolen.
kurten näy11i,,

f )atttior ri luv ur r

e- f{angon
valtau ksessa
iskujou kko
eten emässä
esteiden läpi

t rvristön
tulenjohto
Hangon
rintamalla

J Partio
H angon
rintamalla
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§UUilTAIIA HOBIIA.
§UililAII TAI§TEI.U
ELIS SEPPALA

SUNNUNTAINA helmikuun 11. päivånä. Aa-
mulla kello kahdeksan jälkeen Äjåhti. Tunrui kuin
taivas olisi revähtänyt auki ja sieltä olisi alettu kylvää
maahan kuumia, tappavia vierinkiviä.

Pum... pum... pum... kajahtivat vihollisrykistön en-
simmäiset lähtölaukaukset. Siitä se lähti. Koko L2 km
levyinen Summan rintamalohko koki sodan hirveim-
män keskiryksensä. Tykit eivät jys§neet yksin tåallä.
Niiden jylina vyoryi Summasra Suomenlahteen ja Tai-
paleenjoelle saakka. Se sulki koko Kannaksen puolus-
tuslinjan kilometrien syvyiseen noidankattila an. Se oli
kaame ata sunnu ntaiaamun soittoa , ja soitti myös mo-
nelle kuolinkelloja. Päivemmällä jyrinaån liitryi ajoit-
tainen ilmapommien mahtava jytinå.

Pataljoona oli ollut muuraman viikon Kämä råIlä
levossa, ties minkä porukan håthdtaä kyhäämissä vihe-
liäisissä korsuissa. Kaikkiin sellaisiin ei sopinut edes
seisomaan, istumaan kyllä ja nukkumaan jo muka-
vasti.

Ympäristöstä löysimme muuramia käyttokelpoisia
saunoja, joista eräs lämmitysvaiheen aikana naapurin
pommituksesta lennähti hujalle. Kaikesta huolim afia
§lvimm€, puimme päätlemme puhtaat alusvaarreer

ia vietimme oikeata laiskan elåmäå. Se oli miellyttävå
elämys moniviikkoisen etulinjassa olon jälkeen. T*å,
lepoa ei nyt voitu verrata aivan lepokodissa vietettä-
väån viikkoon, päällystö kyllä atna keksi varusreiden

Summan bun kke ri, Lähteen pataljoona

huoltoa ja aseiden jynssäysrä, muma sittenkin. Pitkä
p),ss), Perkjärveltä haukahteli joskus öisin, lähettäes-
våän aayepaukkuja Viipuriin, häiritsemättä pahemmin
unta, ja päivin hävitt äjat hätistelivät raitilla liikkujat
suoj aan.

Jokainen vaistosi, ettei saataisi kauan naumia tal-
laisesta mukavuudesra. Ja pian se loppuikin. Iltapäi-
r'ällä tuli III/JR L4:stå Esikuntaan hälyrys: pataljoona
kuormastoineen kaikkineen marssivalmiiksi! Se ai-
heutti erinäisiä kiireellisiä toimenpiteitä. Esikun taan
ruli liikettä, lähetit ravasivar ja summerit soivat. Ryk-
mentin jo koossa olevien II: n ja III: n pataljoonan oli
oltava marssivalmiina ja valmiina myöhemmin hei-
tettäväksi tuleen.

Siinä hiihtomarssiin valmistauduttaessa kuultiin
mainittavan maaston nimiä, jonne ehkä lylyillä lykit-
täisiin. Mikä pahinta: juuri tuolta samaiselta suunnal-
ta olivat jo lähes pari viikkoa päivisin kuuluneer
a joittaiset hirvitt ävat ilmapommitusren kohisevat jyti-
nät ja jatkuvat, yhä ykyvät tykistökeskitykset . Tånään
siellä kuului olevan räiske sellain€o, että siellä etsitään
suo jaa ihan tosissa an. Jo aarnusta lähtien siellä oli
raivonnut sodan jattllåistornado . la sinne tästä tehtiin
hissun kissun lähtövalmisteluja. Pikemminkin odotet-
tiin lähtökäskyä. Lähteeltä palaavat haavoittuneet
kertoivat päälle rynnivistä panssariosastoista ja suuris-
ta h1,ökkäysjoukoista, jotka iopu kuulostivat mieliku-

Summ an ta istelutannerta
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vituksellisilta. Lisäksi "kenraali talvi" piti öisin lujaa
otettaan. Pieni vaikka laiha lohdutus, vastapuoli koki
ainakin yhdessä mielessä saman 

- 
kylmän.

Lähtökäskyä sinä päivänä ei tullut hälytystila

fatkui jännirys kasvoi.
Seuraava päivä oli loputtoman pitkä. Tykit jylisivät

taukoamatta edessä: niitä kuulostettiin. Vasta illan-
suussa tuli marssikäs§. III:n pataljoonan komentaja,
jåtåkärikapteeni M. Kui.ri, oli lomalla. Tämän marssi-
käskyn antoi komentajan v.s. luutnantti R. Ketonen,
Niin pataLjoona lähti matkaan kuormastoineen päivi-
neen.

Matkan varrella saatiin vastaantulevilta kuul la
Lähteen tapahtumista. Niiden mukaa,n PoPPiu,ksen"

betonilaite olisi käyttökelvotromana jätemy la errä
"Miljoonalinnakkeessa" mahdollisesti oli vielä eloa
sekä että panssarit olivat murtautuneer kiviesteiden lä-
vitse, ja oli jopo nähry, liekö ollur kangasrusra, tank-
keja möyry åvan tukilin iun kair-annollar. Mene ja tiedä...

Taivalluksen aikana miesten aatokset olivat va-
l<aat Moni teki itsekseen sisäistä selvitystä. Lisäksi
tiellä sattuneen ruuhkan r-uoksi monikin ehti nähdä
linjoilta päin palaavien kuorma-autoi.., lavoilla kaa-
tuneita, jååtyneinä törömävine käsineen. Oltiinko mat-
kalla, josta ei ole paluuta tai palattiin vain näin
Kun viimein oli hiihdeq' io lähes puolitoista§mmen-
ta kilometriä, olivat rintaman mitä moninaisimmat
äänet ja leimunta uhkaavan lähellä.

Lähteen myllystä hieman edemp ana olevassa metsi-
kossä pataljoona yöp),i. Se oli todella kolkko yö läm-
pimässä korsussa nukutru jen öiden rinnalla, vaikkar
kuu taivaalla paistoi niin somasti. Pakkanen puri sor-
mia ja varpaita. K1'lmr-r-s pani miehet liikkeelle. Sen
johdosta tehtiin turusrumisretkiä ryhi äån ympäristoön,
josta ei löytynyt mitän houliurtelevaa, saatikka läm-
mintä sopukkaa. Sen sijaan q'kistötuli möyrysi edessä,

rakana kaikki alla. Lin joilla panssarit pitivät vi-
hanpito aan, niiden valonheinimet valoittivat kenttää
ja piiskatykit mäiskivär. Konekiväärit rätisivät vasta-

tusten ja valojuovat nuolivat nietoksia. Lisäksi noiden
sotaisten melskeiden välistä kuului välillä etäinen ko-
vaaäninen, joka soirti marssia.

Ikuisuudelta tuntui kestävän nousevan päivän saras-

tus. Aamulla alkaisi hyöklä)'s Oli päivän varhai-
nen hetki 

- 
helmikuun 1j:sta.

Jo aamun kalpea kajastus enteili turmaa. Ja kun
oli oltu lähtövalmiina ajat sinen, olivat kaikki kyl-
män kohmeloisia. II la III pataljoona lähtivät jo kello
6 etenemdän viholliskärjen sivuitse suuntana Sum-
manjärvi. Seitsemän maissa yliteniin tukilinja. Jot
kompp ailat kohtaisivat kovempaa vastarintaa kai-
vauduttaisiin. Sukset oli jätetty majoitusmetsikköön ja
talsittiin syvässä, yhä tummemmaksi käyvässä lumes-
sa.

Mitä edemmäs ryhmiffynyt pataljoona vaelsi, sen

tiheämmäksi ilma kävi erisuuruisista turmantuojista.

Panssarivaunuia mekasti Lähteen tien suunn alla, ja
ne alkoivat olla jo takana. Tässä sivuuttivat toisensa
kaksi hyökkääjää. Toinen oli joku noista suurvallan
divisiooneista, vahvistettuna hävittäjä-, rykistö- ja
panssartarmaadalla, ja meikäläiset: pari vajaata pa-
taljoonaa ilman pst.asetta, vahvistettuina polttopul-
loilla ia muutamilla' kasapanoksilla. Toiselta sivus-
talta meikäläiset etenivät käskyjen mukaan salnanlai-
sin pihtiliikkein. Kärki poikki, sitä tääIlä puuhattiin.
Ylitettiin miinakenttä, sivuutettiin komentopaikku,
josta JR 7 :n kovan aarrrat olivat saaneet taistelukäs-

§nsä. Niin ikään ylitettiin silta jokiuomassa.
Korpraali Hrrnte konekiväärikomppaniasta kertoo

seikkailustaan: "Hyökkäyksen aikana olin kk:n kans-
sa sivustavarmistustehtävissä tukemassa patal joonan
hyökkäystä. Kun olin aikani rätistellyt esiinryviin vi-
hollisiin ne suuttuivat ja pian jyrräsi paikalle panssa-

rivaunu. Se vasta myrkyn lykkäsi: mikä nyt eteenT Ei
minkäänmoista suojaa avoasemassa. Kasapanos-
miehiä ei näkynyt. Lanro siitä tuli ja liukkaasti... da
din tuskin ehdimme ison kiven taakse, mistä lie tuol-
lainen möhk åIe tänne singottu, kun luodit jo räis§ivät
kivessä. Mutta vaunupa lähti kiertäm ään rilä hiiden-
kiveä, ryhmä edellä l^ vaunu perässä ja ampui vim-
matusti. Luojan kiitos: vaunuja oli toistaiseksi vain
yksi. Kukaties vaikka siitä olisi muodostunut viimeinen
juoksumffie, sillä luoteja alkoi tulla muualtakin, ellei
pst.miehiä olisi ilmaantunut kärkkymäån sitä. Nyt oli
rullut sen vuoro."

Yhä kiihtyvästä rykkitulesta ja pika- ja konekivdåri-
tulen tiheydestä huolimatta kymmenen jälkeen saavu-
tettiin Summ anjarvi jo kukkula siitä itddn Mutta täs-

ta eteenpäin... Kaikkialta kuului helvetillinen pauk-
keiden ryminä, ilmassa vonkuivat miljoo namaan kra-
naatit, ja kenttä aivan kuin kohosi läpinä§mättö-
mäksi lumityrskeeksi.

Kukkulalla olevat olivat ehtineet nähdä jotakin, jo-
ka mykisti. He näkivät rikkirevityn maiseman, tynkäi-
sen autiom aan ammuskuoppineen ja tankeilla vals-
sattujen pikkilankaesteiden riekaleet. Se oli lohduton
nä§mä. Omien elämä tuolta oli kaikonnut. Ja jatku-
vasti noiden murskattujen asemien ohi kolisi panssari-
vaunuja la virtasi vereksiä joukkoja. Tuolla oli äsken

oltu maanpäällisessä helvetissä ja oltiin edelleen sivus-

toilla.
Kuinka rakkaaksi maa olikaan käynyt hyökkääjil-

le, siihen kaivettuine kirnukuoppineen, arnmuskraatte-
reineen ia luonnon muovaamine suojineerl. Lumipu-
kuinen pataljoona katosi äkkiä nä§vistä kuin kentäl-
ta pois pyyhkäistynä. Pää oli painettava maankama-
raa vasten ja lujasti, sillä kapsäkkejä lennätettiin nis-
kaan niin julmetusti suoralla ja vddrdllå suuntauksel-
la. Mistä ne kaikki olivat lähtöisin, siitä ei olisi saa-

nut selvää itse pirukaan.
Kun tulitus tässä hornassa oli saavuttanut huippun-

sä, oli kk.mies Aaron Tuomi.nen, harvapuheinen hu-
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moristi, vrt kavissaan jorahtanLrt samassel montllssa
olevalle toverilleen: "Ei täst' lähdettykkä p<>ia enä,
mihenkäs Szrlo osultr ofiama niit grokei?"

Aurink«> oli i,, jättänyt keskitzrivazrn, kun joukoil le
tuli vctiiänt),miskäsk1,. Edessä oli läpipääsemätön tuli-
muuri. J,, n),tkin oli yiiftäp väliä tlrvittu ahkioitar
harrrvoittrrneita vetämaan Monikyprlenpiippuinen vi-
hollisen pir.nssariosrr.sto oli jyrrånnyr läpi jl vaunur
möyrysivät jossain takana. Ne olivat oh jattavia l,L
voivat pulatu minä hetkenä tahansa, ja eiköhän virin
niitä ollutkin vielä tuolla edessä tankkipirssissäkin.
Panssarintorjuntrl-aseita ei olh-rt, eivätkä kasapanos-
miehet olisi tnahtzrneet mitään toinen toisiir;.rD suo i..,-
via patnsszrreita vastzrrrn. Vetääntymiskäskvstä ruli iki-
muistoitren hcrätys monelle vlrrmiraln tuhoon tr,rudir-
taLrttrva I le miel-rel le.

Vetääntypinen ei ollr-rt helppoa sekään. Hornan en-
kelit s),iiks),wåt ilmasta käsin k1'lr,äen konek ivaårikuo-
lemaa jl vetivät sLlvumerkkiviirr-rja taivaalle rykis-
toään varten, että sarivat mäiskiä krirnaattejar.an. Porn-
marit trtrts voivtrt viskoa mö),kkyjäan huolimattontan
nenän alle, ja silloin se oli vientiä. Kaikkialla räisk1,i-
vät kranaatit. Hyökkäysretkeltä tuli palin. haavoittu-
neitzr. Viivyttänyt se oli vihollista, tekemällä sen vrlro-
vaiseksi. Pataljoona kävi asemiin tukilinjon ki-
viesteiden taakse.

Korpraa.li Viljo Esk.ola,7. kornppanian taistelulä-

Reumaattinen
SARKY

ia muut lihaskiuut
!ieueneuät
nopeasti

Algesal -hoidolla
Reumaattinen lihassärky ja
n ive ljäy k kyys, n e u ra lg i at,
nyrjähdykset, revähdykset ja
noidannuoli kaipaavat !ievi-
tystä. Kaikki nämä sekä myös
eriko isten rasitusten, kuten
työn ja urheilun aiheuttamat
lihaskivut hoidatte miellyttä-
västi Algesalilla.

Algesal uaikuttaa
nopeasti

Sivelkää Algesalia iholle suo-
raan kipeään kohtaan. Se vai-
kuttaa heti. Se ei aiheuta
kuumotusta eikä ärsytä pikku-
lapsenkaan ihoa.
Kipu tulee yllättäen ja apu
p itää s aa da h et i . Pitä kää va-
ralla A lgesalia, tun nette sen
vihreästä putkilosta. Resep-
tittä kaikista apteekeista.

LATE MA (ilmo itu s)

hetti, kertoo sotapäiväkir jassaan: ''Kornppania on
asettunut asemiin. Kk:t it, pk:t ovrrt paikuiiiiian. Ase-
tun jälleen kompp.pääiiikön lähettl,ville ja si,tytärr tu-
pakzrn. Kranaerttittili seuraa meitä yha, joskin pali,r.
äskeistä lerimealrlpil t * . Eräs niistä rä jähtriii e ricssänlrne
pienen sil lan korv .ts 3:i. I.liicr-r, rniten siii.i, La kiivel lyt
mies tr-rpsahti rnaahan " ''Jr,rkoliste, tuossa meni taas

mies! " Mutta eipäs rnennytkään. Hetken kuluttua läh-
tee mies jatkam'cLärr inatkaansa. Ihme, että säilyi, kun
kranaani putosi 2 tai i rnetrin päähän hänestä. Taka-
namme kävi hullumnrin. Kranaatti putosi kk.ahkioon
la siinä meni viisi rnicstii. Ruma näky. Kaikki pahasti
tolr jcrna . Eråarrktn irlvci r.altrivart itirngc'llc."

Iltahärnärässä hvpi-,iiri allä krana.lttisatcessa patal-

;trunir vaelsi kaiscean vilme,Sisecri kor r'rc3:iin.sa. jorrne

ci hinklru c-rllrit"

Sittemminkin helri:rkuun 1.J:sta muodosill JR I4:n
kovimman kohtalon päiväksi. Jo arilmu\'östä oli toi-
Sarlrlla taistellut I pataljoonar menettänyt konrentajan-
sa1, kapteeni Ablak.i c'ii kaatuneena. Hän tuli tunne-
ruksi joulukuurt 2) n päivän hyökkäyksessä. Rykmen-
rin vksikoissä oli paljon kaatuneita ja haravc,rittuneita,
jalkansrl palelluttancita ja kateissa olevia. Illalla itse
q-kmentin komentaja. eversti Polttila, haavoittui, ior-
t.1 ei enå toipurrut, Valonheittäjällä varustcttu pans-
Sirri oli tykillä siv.iltÅriut komentajaa jalkaan hänen
hiiht2iessään pois cräästä Lähteen komentopaikasta.

Paar it talvi käytössä
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Kertomaan mukaan hänen erenemistään olivat hai-
tanneet pimeässä vaihtuneet sukset, joissa siteet eivät
olleet pitäneet. Rykmentin komenta jaksi tuli majuri
Oksanen, myöhemnrin everstt Lerglt.t, Kylmyydestä oli
melko turha nrainita, koska se oli kroonillista. Nuo-
tion teosta ei myösk äan kannata puhua, sillä lennät
ilmaan, jos sen sytytät. Armoron Lähteen päivä se-
t oo

ka yo.
Sitten sukset jalkaan ja marssille. Se pelasr i aina-

kin kylmetrymiseltä. Pakkanen oli kuulemma maail-
man parasta unilääkettä. Hiihtoretki, jonne patalioo-
na iltayöstä lähti, tuntui tilannetta ja maasroa tunte-
mattomalta kaameaka korpivaellukselta. Nälkä kur-
ni suolissa ja nukutti, nukutti niin vietävästi . Ja lin-
joilla jylisivät tykit leimuten.

Kun marssi suunnattiin jälleen vihollislinjoja kohti,
oli näky aito helvetillinen. Kaikenvärisiä valorakette-
ja kohosi eri korkeuksiin, eikä tunnelma niitä katsel-
lessa kohonnLrt, valonheimäjär ryönsivät valokiilojaan
kenttään ja taivaalle, lukemamomar valojuovasuihkut
tuikuttivat ilmassa, leimuntaa ja välähdyksiä tuikahti
kaikki aha, ja savun karku lei jaili ilmassa.

Hitaasti laskeutuvat valoammukset kiteyttivät hiih-
täjät paikoilleen. Parasra p)'s),ä niiden paloaikana
ihan liikkum atta, iot mielit selvitä hengissä. Itse
asiassa ne olivat vaarattomia, murta ne paljastivat
sinun liikkeesi. Valoammrsten äkillinen ilmaantumi-

nen ja katoaminen 1öhön karmivat selkäpiitä kuin
konsan aan arvaamatta näkyviin pistävä vihollisen
aseen piippu. Joka suksenpotkulla tLro valopiiri läheni,
kunnes pataljoona upposi kokonaan värihehkuun, jor-
sa jo varjot kummittelivat.

Eskola kertoo sotapäiväkirjassaan: "Edessä on siis
uusi taistelu toisessa paikassa. Joku yksinäinen luoti
vingahtaa ohi. Se rapsahtaa aitaan', josra seipään
yläpää putoaa maahan. Pojissa se herättää hilpeyttä.

Joku joukosta vitsikkäästi huom avttaakin . "Tää sora
voi olla hengenyaarallista." Vierelläni, hiukan
edellä jonojen välissä hiihtää joku (yhteydet yöllä kat-

, keavat helposti), tönäsen häntä sauvallani takamuk-
siin ja hihkaisen: "Hei äijä, painuhan jonoon! " Sa-

malla pinkaisen lujemmin, että hän jäisi taakseni, sil-
Lä taistelulähettinä minun pitää olla etenemässä. Sil-
loin ajammekin melkein kylki §lkeen kiinni.
"Nooh!" sanoi mies kuin ihmetellen ja katsoo minua
päin naama itte pataljoonankomentaja."

Eräässä metsikossä koettiin tämän retken ensimmäi-
nen valonpilkahdus saatiin lämmin ateria ma-
karoonikeittoa. Jälleen päti klassilliseksi tullut sanon-
ta, sillä miesten mielet todella virkisryivät hieman.
Ruokailupaikalla hääri myös kk.komppanian puuha-
kas keittäjä Allan Salntinen, Hän oli ampunut osu-
man saanutta matal aIIa roikkuyaa pommikonetta is-

tuessaan hevos§ydissä, ju oli tunnettu sanonnasta:

LiNdryä?
Tuliko ponnistetuksi liikaa?
Ei hätää! Särky häipyy aika-
naan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaud
Theranyliin.

Theranyl tekee tottumat-
tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-
pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa veren-
kiertoa käsitellyllä alueella.
Se lieviträä särkyä ja joudutta
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamol sal icylaattia).

Reseptittä apteekeista.

Ttemnyl
-uoide lilnssärftyyn 

I

Lääketehdas
Medisan, Uppsala

Talvisodan
taisteluhautaa
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"Mä ampusi projauti sitä kiväril viel varoks! "
Aamuyöllä patal joona hiihti eteen maaston hara-

vointitehtävissä. Aamulla pataljoona asettui asemiin
tukilin jalla. Koko rykmentin piti olla lo koossa ja rin-
nakkain asemissa. Meidän III oli Lähteen tien varres-
sa. Vihollisella tavanomaista tykistötoimintaa.
Hävittåjåt ilmassa: päivystivät ilmatilaa pimeän ru-
loon asti. Tällä Summan rintamalohkolla oli jo pal-

ion tautaa ja laukemattomia suutareita, ettei maata
kohta tongita, ja ties kuinka paljon vielä tämän kär-
hämän aikana heitetään moista materraalia.

Päivän tapahtumista jälleen Eskolan päiväkirjasta:
"Tapaan komppaniani valmistelemassa asemia
hyökkäysvaunu- ja piikkilankaesteen takana mäen
pädllå. Kello 9 tienoissa tulevat pataljoonankomenta-
ja luutnantti Ketonen ja komppaniamme päällikkö
res.luutnantti Uotila rinteessä olevasta korsusta tielle.
Ketonen sanoi lujalla aänellå: "Nyt ryssä lähtee h1ök-
käämään. Tatå paikkaa puolustetaan viimeiseen mie-
he-en! " Komppanian päällikko käskee miehiä ona-
maan pensapulloja ja kasapanoksia mukaansa alas
hyökkäysvaunuesteelle. Hän lähtee itse sinne ja minä
seuraan mukana. Pioneerit miinoittavat tietä hv.es-
teen edessä, ja me väännämme kiviä tielle. Yksi on
vielä kääntäm åtta, aiomme vääntåa vielä sen, muna
silloin laulaa jo mäen aIIa vihollisen konekiväärit
tåyttå meteliä. Luodit vinkuivat. Mäen alla kuuluu
tseiden hyökkäysvaunujen surinaa, ja niiden kk:n
pauketta lyhyin väliajoin. Jo ryöntyy valkea pans-
sarihirviö puista putoavan lumen seasta nä§viin. Se

on jo 60-70 metrin päässä. Hyökkäysvaunu ryör,r:'
uvan kuoppaamme kohti. Se ampuu nopeassa tahdis-
sa kytt -enkunta tykinlaukausta tielle vierittämiämme
kiviä kohti. Tuskin olivat rykinlaukaukset vielä am-
muftu, kun konekiväärin pauke jo alkaa. Se ampuu
meidän ylitsemme asemia kohti. Jor se ylittåå kivies-
teet, on meillä oivallinen tilaisuus sytyttää se tuleen ja

käyudå, kasapanoksiamme mufta eipäs se vaan ru-
le lähemmäksi. Kovin viisaiksi ovat tulleet. Toinen
hyökkäysvaunu on ajanut tien toiselle puolelle. Muut
pysyrtelevät kauempana. Jo nähy yksinäinen viholli-
nen hyökkäysvaunun korkeudella. Päätin tähdätä var-
masti. Laukaus pamahti. Vihollisen käsi heilahti il-
massa. Lataus käy moitteeftomasti. Vihollisia ndydåy-

W yhå enerrmän. Päästyäni mäen päälle puolusttslin-
jalle, erääseen panssarikolooo, hyppää komppanian
päällikkö Uotila myöskin siihen ja hryy: "Aiomeko

jaadä jo tähän?" "En. Tästä ei näe arnpua." Se oli
meidän viimeinen keskustelumffie, sillä lähdettyäni sii-
tä kuopasta errme enaa tavanneet. Mutta oman
komppaniani miehiä en nähnyt. Koetan katseellani
etsiä heitä joka puolelta. Sähköiskun tapainen ny-
käys taräyttdä vasenta kättäni niin että kivääri putoaa
maahan. En lainkaan dlyä mistä se johtui. Kumar-
nrin vain ottam aan kivääriäni, mutta silloin huo-
maan käsivarrestani pulppuavan' verta. "Jokohan mi-
nun nyt taas tåytyy lähteä sairaalaan, kun vasta siel-
rä pois pääsin", kiroilin huonoa viuhkaani lähtiessäni
hiljalleen kulkemaan taaksepäin. Komppanian päal-
likkönä toiminut res.luutnantti Hannu Uot'ila oli kaa-
tunut sen jälkeen kun minä olin jo lähtenyt Jsp:lle.
Hän oli saanut samasta hyökkäysvaunusta konekivdå-
risuihkun selkänsä jääden liikkum atta siihen paik-
kaan. (Tiensulkua miinoittanut pioneeriluutnantti oli
kaatunut esteille.)

Jo pataljoonan komentajan käs§stä kuulsi, että
Lähteen tienristeys oli pidettävå hallussamme mihin
hintaan tahansa. I(un vilkaisee kartta ?n, huomaa
helposti, että se avaisi tieyhteyden Summan suunn aLla

olevien puolustajien selustaan. Lähteen tien risteys oli
meikäläisten tärkeä maastokohta.

Esikuntakomppanian viestikorpraali Olavi Eloruaa
oli ollut kerämässä keskusmiehiä kokoon yhteyksien

;ärjestämistä varten. Hän oli juuri ehtinyt pataljoonan
adjutantin vänrikki Lahden luo. Panssarit olivat näh-
neet liikettä, erään putkea käännettiin ja suoraan hei-
tå kohti. VLUH... UIIIIIUH... Akkiä suoj aan. Mie-
het piiloittautuivat harvassa metsässä hankeen puiden
taakse. PRÄTS... räiskähti yksi kranaatti puussa, jon-
ka taakse Elomaa oli piiloutunut. Ohut puu katkesi
kuin kuiva oksa ja mies iäi sen oksiston alle. Kun
arrununta hetkeksi taukosi j^ hiliaisuus koimi, adju-
tantti oli kuullut puun alta ähkinää ja mutinaa:
"Kuinkas nyk' kävi tuleks' verta kans'? " Kun
koqpraali kaivettiin esiin, hän oli räjähdyksestä poppe-
rö: l<ypfuä päässä oli kuhmuuntunut, päällystakki ol-
kapästä puhki ja sanoi, että korvissa pirunlaisesti soi,

ei s€n kummempaa.
Taistelulähetti Aapio kertoi Lähteen tiellä kärk§-

vien hyökkäysvaunujen iltahämärässä rynnineen kivies-
teiden läpi ja tulittaneen vimmatusti heitä. Paikalle
ehtinyt pst.tykki oli ampunut niistä pari tuleen ja toi-
set olivat lähteneet karkuun esteiden tolle puolen.

Myös vihollisjalkaväki hyökkäsi. Niiden konekivdd-
rit la pikakivåärit mätkivät pakkasessa la suuliekit
loimusivat. Panssarit pitivät ylla surmaavaa tulta,
kunnes niille kävi, kuten edellä oli kerrottu.

Tatatatatatatatatata... konekiväärimme takoivat,
pysrykorvat haukahteli ja konepistooli niittasi ltroteja
ilmaan: valojuovat viilettivät hankien ylld. Läh-
teen tienristeys oli yhä omien hallussa. Vihollinen ta-
koi päälle. Asemat olivat heikosti varustettuja, muffa
aseemme syytivät tulta, tulta...

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäänntillisyyksiä tai puutteellisuuksia leh-
den jakelussa koskeva kirjeenvaihto on lähe-
tettävä osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300.
Toimitus (Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele.
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Voimakkaan Iihasrasituksen jäl keen koettu Iihasten
kipeytyminen ja särky on jokaiselle tuttu ilmiö.
Lihasrevähtymä voi syntyä harjaantumattoman
Iihaksen äkillisestä ponnistuksesta. trtyös
epämukava asento aiheuttaa I ihasryhmissä
voimakkaita kipuja. Jännittäminen autoa
ohjattaessa ja koneella ki rjoitettaessa jäykistää
hartioita ja niskaa. Lantion tai ristiselän lihasten
kipeytyessä nimitetään sai rautta kansanomaisesti
noidannuoleksi. Asu nto jen vetoisuuden katsotaan
olevan syynä varsinkin vanhempien ihmisten
reu m aatt isi i n I ih assä rlqy ih i n .

Ol koonpa syyt mitkä tahansa, kärsivät lihasryhmät
vaativat samanlaista hoitoa 

- 
!epoa 

- 
voidakseen

parantua mah dollisimman nopeasti. Mutta levon
Iisäksi tarvitaan kipuja lievittävää lääkettä.
Atsopyran Mite tabletit on valmistettu reumaattisen
säryn ja lihaskipujen lievittämiseksi . 2-3 tablettia
3-4 kertaa päivässä on riittävä annos aikuisille,
kou lu ikäisille vastaavasti 1 tabletti .

Hoitoa tehostetaan hieroma! la hoitoalueelle
muutamia kertoja päivässä kipuja !ievittävää
Atsöpyr voidetta. Voidetta voidaan käyttää myös
yksinään, esimerkiksi urheilutapaturmien jäl keisissä
tulehduksissa, turvotu ksissa ja mustelmissa.
Se imeytyy helposti ihon läpi kudoksiin ja edistää
paikallista verenkiertoa. Atsopyr voide on hajutonta
eikä tah raa ihoa tai vaatteita.

rihaskipuihin ATSI| m voide ia

AIS[|Pmil M[[,abe,,
ATSOPYRAN MITE 20 ja 50
tabletin pakkauksissa
ATSOPYR voide 30 g:n
pakkauksissa 

lL",,",,,

Alokas Mäkinen on ampunut "vapaavalintai-
sesti" eli taulun ohi jo useassa harjoituk-
sessa. Niin iälleen.

- Ja mihinkäs ne Mäkisen kudit taas me-
nivät? tuhahtaa ryhmänjohtaja.

- Eteenpäin, herra alikersantti.

__=-=_j=---- .-
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Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipi-
teistä. Käsikirjoitukset on tehtävä koneella
joka toiselle riville. Ne palautetaan vain, ios
postimaksu seuraa, muussa tapauksessa ne
siirretään Sota-arkistoon. Maksetut valokuvat
jäävät lehden omaisuudeksi, muut palaute-
taan, mikäli palautusta on pyydetty käsikir-
joituksen yhteydessä ia postimaksu suoritettu.
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