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JalkaYäenlrcnraali §. §imdiuksen
muistosanat [GnraåIiluutnantti Hugo Uiktor 0stermanin

paåf,ien äärcssa 28.2.W5
OLEMME saattamassa itsenäisyytemme ensimmäisten
vuosikymmenien huomattavimpiin sotilaisiin kuulu-
nutta kenraaliluutnantti Hugo Viktor Östermania vii-
meiseen lepoon.

Tämä vie ajatuksemme niihin aikoihin, jolloin Suo-
men vapaus ja riippumattomuus, joka kaukaisena pää-
mddrdnd oli kangastanut menneille sukupolville, saatiin
toteutetuksi Vapaussodan kautra. Suomi kohosi silloin
kansakuntien joukkoon. Jääkärimajuri Hugo Österman
oli niiden miesten joukossa, joiden johdolla vapaustais-
telumme vietiin onnelliseen päätökseen. Saavuttuaan
jaakarien pääjoukon mukana kotimaahan määrättiin hä-
ner perustamaan Kuopiossa V Jääk.Patl. Lyhyessä ajassa

Österman loi siitä sotakelpoisen joukon. Viimeiset osat
tosin vain 8 vrk:n koulutuksen saaneena. Patl:n ryhdik-
kyyrtä korosti yhdenmukainen sotilasmallinen vaatetus,
jonka patl:n komentaja oli loihtinut paikallisten liike-
Iaitosten avulla. V:n Jääk. Pataljoonan komentajana
Öste.man osallistui Tampereen valtaukseen, jonka jäl-
keen hän siirtyi JR 5:n komentajaksi Karjalan Kannak-
selle. 

- 
Me, hänen silloiset alaisensa, muistamme suu-

rella kiitollisuudella, ihailulla ja ylpeydellä komenta-
jaamme.

Kun vapaussota oli ohi, Suomi tarvitsi puolustuslai-
toksen säilyttääkseen saavutetun vapautensa. Sen luo-
misessa jääkärit antoivat korvaamatroman panoksen. Il-
man heitä puolustuslaitoksen rakentaminen ei olisi ol-
Iut mahdollista lyhyessä ajassa. Tässä työssä Österman
vuosina 1919-25 komensi Porin Rykmenttiä. Hän loi
rykmenttiinsä kuuluisan porilaishengen ja -koulutusta-
son. Rykmentin korkea kunto todettiin monissa tarkas-
tuksissa, mm. sotaväenpäällikön tarkastuksessa v 1920

rykmenrri mainittiin parhaaksi ioukko-osastoksi. Sa-

moin Porin Rykmentti voitti vuosi vuoden jälkeen 
-niin kauan kuin Österman oli sen komentajana- am-

munnassa Parolan Kilven, josta kilpailtiin joukko-osas-
tojen kesken. Porilaisten kunnioitus entisrä komenra-
jaansa kohtaan on säilynyt näihin päiviin asti.

Rykmentin komentajana osoittamansa kyvykkyyden
ansiosta Österman määrättiin v t925, nuorena 33-vuo-
daana everstinä, 3.D:n komentajaksi Mikkeliin. Hänen
palveluksensa siellä jäi verraten lyhyeksi, joskin "kehit-
täväksi välivaiheeksi", kuten hän muistelmissaan sanoo.

- 
V. 1927 hdoet komennettiin Ruotsiin sotakorkea-

kouluun. Sen käytyään hänet määrättiin jalkaväen tar-
kastajaksi v 1928 ja ylennettiin kenraalimajuriksi v.
1930.

Östermanin jalkaväen tarkastajakaudella laskettiin
perusta nykyiselle suomalaiselle jalkaväelle. Hänen joh-
dollaan laadittiin ensimmäiset suomalaiset taisteluohje-
säännöt, määritettiin meikäläisiin olosuhteisiin soveltu-
vat taistelun pääperiaatteet ja kehitettiin aseistusta.
Hänen suorittamansa koulutustarkastukset olivat vaari-
via tilaisuuksia. Niissä hänen antamansa esimerkki sä-

teili alas joukkojen toimintaan. Luonteenomaista hänel-
le oli tinkimätön sotilaallisuus, oikeudenmukaisuus ja

huumorin taju. Ominaisuuksia, joita jokainen suoma-
lainen mies kunnioittaa.

Jalkaväen tarkastajana ollessaan Österrrr".r toimi
Svinhufvudin hallituksessa v. l%O-)1 apulaispuolus-
tusministerinä ja Uudenmaan läänin maaherrana v
r9)2.

Y 1933 kenraali Österman määrättiin sotaväen pääl-
liköksi ja ylennettiin kenraaliluutnantiksi v 1935. Sota-
väen päällikkyyskaudelta on todettava, että hän vaikutti
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voimakkaasti puolustusvoimain kehittämiseen. Koulu-
tuksen ohella hän kiinnitti huomiota sotavalmiuteen.
Erittäin merkittävä saavutus oli aluejärjestelmään siir-
tyminen. Sen avulla kohotettiin sotavalmiutta huomat-
tavalla tavalla. Liikekannallepano nopeutui ja varmis-
tui. Se perustui puolustusvoimien ja suojeluskuntajär-
jestön kiinteän yhteistoiminnan aikaansaamiseen. Ös-
terman joutui myös Suomen Marsalkan rinnalla taiste-
lemaan puolustusvoimain materiaalisen rilanteen paran-
tamiseksi. Kahdennellaroista hetkellä saatiin perushan-
kintalaki, joka nosti materiaalista valmiutta juuri ennen
sodan alkamista.

Kun sitten Talvisota syttyi, kävi kenraaliluutnantti
Östermanin johdon alaisena koulutettu kenttäarmeija

miltei epätoivoisilta näyttävissä olosuhteissa 
-päättäväisesti puolustamaan maataan Sen se teki sellai-

sella uljuudella, että Suomen armeijan maine ja soturi-
kunnia loistaa kirkkaana historian lehdillä. Kan.A., jo-
ka puolusti "Suomen porttia" 

- 
Karialan !(2nn351a 

-uskottiin kenraaliluutnantti Östermanin komentoon.
Valitetravasti johtosuhreet Kannaksella eivät olleet

parhaat mahdolliset. Siitä kirjoittaa mm kenr E. Hein-
richs muistelmissaan: 'Varsinkin sodan alku- ja loppu-
vaiheessa koneisto kitisi juuri niissä kohdin, missä pyö-
rien sakaroiden olisi pitänyt äänettömästi sopia toisiin-
sa". Tämä kitka johtui lähinnä siitä, että ylipäällikön,
Kan.A:n komentajan ja II AK:n komentajan operatiivi-
set näkemykset alusta alkaen poikkesivat toisistaan. Ös-
terman joutui voimakkaan painostuksen alaiseksi sekä
ylhäältä että alhaalta. Ösrerm"n katsoi että vasruu Kan-
naksesta kuului hänelle. Tämä johti kriisiin, jolloin Ös-

terman ei nähnyt muuta ratkaisua kuin anoa eroa.
Muistelmateoksensa kenrl Österman päättää juuri tä-

hän vaiheeseen. Viimeisen luvun hän on otsikoinut ni-
mellä "Käännekohta". Se viittaa siihen, että hän näki
mahdollisuuksiensa komentajatehtäviin loppuneen.
Hänen tekemänsä päätös oli näin ollen ollut äärimmäi-
sen raskas. Kuitenkin Österma., velvollisuudentuntoi-
sesti jatkoi palvelustaan niissä tehtävissä, joita hänelle
uskottiin, niin kauan kuin isänmaa oli vaanssa. Hän
toimi Talvisodan loppuajan koulutuksen ylitarkastaja-
na, Jatkosodassa jalkaväen tarkasrajana sekä ylipäälikön
edustajana Saksan päämajassa, kunnes sodan loputtua
sai omasta pyynnöstä eron puolustusvoimista.

Tarmokkaana ihmisenä ja arvosrettuna kansalaisena
Österma., teki merkittävää työtä tämän jälkeenkin
maamme ampumaurheilun, yleisurheilun ja teollisuu-
den parissa.

Kenraaliluutnantti Hugo Viktor Östermanin elä-
mäntyötä tarkasteltaessa sen huipentumana voidaan pi-
tää sitä, että hänen johdollaan luotiin hengeltään ja
koulutustasoltaan se reräksenluja kansallinen armeija,
joka sodassa kesti tulikokeensa. Epäitsekkäästi ja vaati-
mattomasti hän itse torjuu muistelmissaan ansionsa täs-
sä suhteessa. Sen sijaan hän sanoo: "Sen, joka viime vuo-
sisadan vaihteesta alkaen on voinut seurata maamme
taistelua vapautensa puolesta, on oltava kohtalolle kii-
tollinen siitä, että on saanut niiden kykyjen mukaan,
jotka hänelle on annettu, osallisrua maamme vapautta-
miseen ja sen vapauden puolustamiseen."

Tinkimätön, velvollisuudentuntoinen ja rehti sotilas
on siirtynyt iäisyyteen. u
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ETULINJAN taistelijat joutuivat usein tekemisiin sekä
vihollisen että oman tykistön tulen kanssa. Mutta kuin-
ka moni on tullut ajatelleeksi miten monitahoisen ty-
kistön koneiston työn tuloksena on tulikeskitys, joka
iskee "oikeaan maaliin oikealla hetkellä halutun vaiku-
tuksen aikaansaamiseksi". Tämän sotamuistokertomuk-
sen tarkoituksena on erään rajoitetun tehtävän puitteis-
sa kuvata tykistön toimenpiteitä tehtävän suunnittelu-,
valmistelu- ja suoritusvaiheessa.

Keväällä 1943 elettiin itäisellä Karjalan kannaksella
15. D:n lohkolla suhteellisen rauhallista asemasodan
vaihetta. Mutta kesken tätä hiljaiseloa ilmestyi kiusalli-
seksi rauhanhäiritsijäksi Tapparin maastoon JR 15:n
lohkolla vihollisen raskas it.patteri, joka oli tullut tu-
liasemaan suhteellisen lähelle, noin 5 km:n etäisyydelle
puolustusasemamme etulinjasta. Paitsi varsinaista it. -

tehtäväänsä se häiritsi tarkalla tulellaan sangen kiusalli-
sesti liikennettä tärkeällä huoltotiellämme.

Ettekö voi ajaa pois sitä rauhanhäiritsijää? sanottiin
meille tykkimiehille. Me lupasimme yrittdå.

Tutkittuamme mahdollisuuksiamme, tulimme sii-
hen tulokseen, että meillä on mahdollisuus ei ainoas-
taan ajaa it.ptria pois, vaan kertakaikkiaan tuhota se

nykyiseen tuliasemaansa. Me arvioimme, eträ ruon
it.ptrin tärkeimmät taisteluelimet ja kalusto (tykit, tu-
lenjohtolaitteet, a-rarvikkeet ym.) ovat noin kahden
hehtaarin alueella. Kaluston ja korsujen tuhoaminen

LAURI HARVILA

it-pathri
vaatii raskasta, 6-tuumaista kalustoa ja suojartoman
elävän voiman tuhoamiseen on kevyt, 3-tuumainen ka-
lusto tehokasta. Tuhoamistehtävä on suoritettava yllät-
täen yhden minuutin tuli-iskulla ilman edelläkäypää
hakuammuntaa ja nimenomaan sellaisella hetkella, jol-
loin it.ptri on tulitoiminnassa. Silloinhan koko henki-
lökunta on suojaton ja altis sirpalevaikutukselle.

Paljonko tähän tehtävään tarvitaan tykistöä? Se mää
rdytyy tuon yhden minuutin tuli-iskuun käytettäväsr
ammusmäärästä. Hajonnan lakien mukaan osuu edulli-
silla ampumamatkoilla kahden hehtaarin alueelle noin
90 7o ammwtusta kranaattimäärästä edellyttäen tietysti,
että keskimääräinen osumakeskipiste on maalialueen
keskellä. Tuli on tiheintä alueen keskiosassa ja harvenee
laidoille päin. Me arvioimme, että kaluston ja korsujen
tuhovaikutus saavutetaan, jos koko maalialueen jokaista
150 neliömetriä kohti keskimäärin, eli noin 12-13
metrin välein osuu yksi 6-tuumainen kranaatti. laka-
malla kahden hehtaarin alue (20000 neliömetriä) 150
neliömetrillä, saadaan osamääräksi noin 130. Tämä on
tälle kahden hehtaarin alueelle tarvittava ammusmäärä.
Mutta koska hajonnan lakien mukaan tälle alueelle osuu
vain noin 90 7o ammutusta määrästä, on amrnusmäärää
korotettava lO %:lla. Tarvittava ammusmäärä on siis
130+73, eli pyöristetrynä 145 ammusta Kun 6-tuu-
maisen haupitsin tulinopeus on noin 6 laukausta mi-
nuutissa, tarvitaan 141 laukauksen ampumiseen mi-

Venäläinen ittykki tuliasemassa
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nuutissa 24 tykkiå eli kaksi pstoa. Kranaatit on varus-
tertava iäykällä sytyttimellä tunkeutumisvaikutuksen
tehostamiseksi. Elävän voiman tuhoamiseksi arvioitiin
tarvittavan yksi sirpalekranaatti jokaista 180 neliömet-
riä kohti eli noin 13 metrin välein. Laskemalla tarvitta-
va ammusmddrd samalla tavoin kuin edellä, saatiin tar-
vittavaksi ammusmääräksi 120. Kun 3-tuumaisen ka-
nuunan tulinopeus on noin 10 laukausta minuutissa,
tarvittiin tämän laukausmäärän ampumiseen 12 tykkia
eli siis yksi psto. Nämä kranaatit on varustettava her-
kalla sytyttimellä sirpalevaikutuksen tehosramiseksi.

"Operaatio vihollisen it.patteriin" määrättiin siis
kaksi raskasta ja yksi kevyt psto.

Jotta pstojen ampumamatkat saatiin mahdollisim-
man lyhyiksi, oli tuliasemat valittava suhteellisen lähel-
tä etulinjaa. Tulen vaikutuksen tehostamiseksi tuli
pstojen ampua maalia eri suunnista. Siksi tuli tuliase-
mien olla sivusuunnassa kaukana toisistaan. Tämä oli
tärkeätä myös suojautumissyistä.

Ptreiden tuliasemien ja maalina olevan it.ptrin pai-
kan (koordinaattien) määrittäminen edellytti tarkkoja
topografisia mittauksia. Tähän kuului myös suuntien
määrittäminen aurinkomittauksella, koska kompassi-
suunnat eivät ole tykistöllisiin tarkoituksiin riittävän
tarkat. Ptrien koordinaattien mittaaminen sujui totut-
tuun tapaan rutiinityönä, mutta it.ptrin paikanmääri-
tys vaati erikoisia toimenpiteitä. Alueelta, jossa se oli
tuliasemassa ei ollut topografikantaa l:20000, eikä
maali näkynyt puolustusasemamme tj.paikkoihin. Tie-
dustelun perusteella todettiin kuitenkin, että it.ptrin
suuliekit näkyivät kahteen kaukana selustassa olevaan
kolmiomittaustorniin, joiden tarkat koordinaatit olivat
tiedossamme. Tähystysetäisyydet olivat tosin }iovin pit-
kät, mutta vahvasti suurentavilla suunnanmittausväli-
neillä voitiin suunnat mitata melko tarkasti. Kun tä-
hystyssuuntien välinen kulmakin oli sopivan suuruinen,
voitiin maalin mitattuja koordinaatteja pitäå tyydyttä-
vän tarkkoina. Divisionamme lohkolla toimi myös ää-

nenmittauspatteri. Kun sen mittausrintamaa käännet-
tiin tilapäisesti it.ptrin mittaamista varten sopivaksi,
sai se useita mittaustuloksia patterin lähtölaukauksista.
Kun sekä valon- että äänenmittaustuloksia verrattiin,
voitiin todeta, että niiden keskimääräiset mittaustulok-
set olivat hyvin lähellä toisiaan. Lentäjien osoittama
it.ptrin paikka tosin epätarkalla kartalla vahvisti käsi-
rystämme, että maalin koordinaatit olivat oikeat.

Näin olivatkin sitten ammunnan topografiset val-
mistelut loppuun suoritetut. Mutta oli muitakin val-
misteluja.

Kuten tunnettua, vaikuttavat sääsuhteet, erikoisesti
tuuli, mutta myös ilmanpaine ja lämpötila ammuksen
lentorataan. Niiden vaikutus otetaan huomioon matkan
ja sivusuunnan korjauksena. Tykistön säähavaintoase-
man kanssa sovittiin, että se tekee säähavainnot juuri
ennen ammunnan suoritusta, jotta ampuvilla pstoilla
olisi käytettävänään "tuoreet" säätiedot.

1'.|4

Raskas 6-luumarnen hauptlsi

Kevyt 3-tuumainen kanuuna §Ä.llr

Ammuksilla on pieniä painoeroja, jorka lisäävät ha-

iontaa. Tähän erikoistehtävään määräryille pstoille va-
littiin saman painoluokan ammuksia tulen koossapysy-

miseksi. Myös ruudin lämpötilan vaihtelut vaikuttavat
ampumamatkaan. Siksi mitataan ruudin lämpötila
ptrien tuliasemissa ja sen vaikutus ampumamatkaan
lasketaan.

Sattui niin mukavasti, että divisionamme lohkolla
Raudussa oli lentokenttä, iota käytti rukikohtanaan
Hävittäiä Llv 26, joka lensi Fiat G 50 -koneilla. Näi-
den lentäjien kanssa sovittiin yhteistyöstä sekä valmis-
telujen, että varsinaisen vaikutusammunnan aikana. Jo
valmisteluvaiheessa provosoivat lentäiät useita kertoia
it.ptrin avaamaaD tulen, jotta me voimme suorittaa se-

kä valon- että äänenmittauksia maalin paikan määrittä-
miseksi. Myös sovittiin päivä ja tarkka kelloaika T, jol-
loin tuli-iskun ensimmäiset kranaatit iskevät maaliin.
Lentäjien tuli taas provosoida it.ptri 

^vaamaan 
tulen vä-

hän ennen klo T:tä sekä ammunnan aikana ia sen jäl-
keen tähystää tulen vaikutusta.

Valmisteluihin kuului vielä tykistön amPumateknil-
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Omat havrnalat (Fral G 50 Raudun kenlalta) arsyflamassa vrholrsen
it-patteria sÅ.å4r

Tykistön tuli-isku maalialueelle

*{

listen viestiyhteyksien rakentaminen. Ammunnan joh-
taja valitsi komentopaikakseen keskimmäisen psron
pstoupseerin komentopaikan tämän pston tuliasemaalu-
eelta. Sieltä hänellä oli puhelinyhteys molempiin mui-
hin pstoihin ja radioyhteys lentäjiin.

It.ptrin paikan määrittämiseen kului kolme vuoro-
kautta. Sinä aikana ehdittiin vallan hyvin suorirraa
kaikki muutkin valmistelut. Ampumapäivän vastaisena
yönä siirtyivät pstot ptreittain tätä tehtävää varten mi-
tatruihin ja valmisteltuihin tuliasemiin. Aamun ku-
luessa suorittivat pstot tarkistusammunnat tarkistus-
maaleihin, jotka oli valittu siten, että ne voitiin tähys-
tää kahdesta tj.paikasta ja olivat etäällä it.ptrista, jotta
rarkistusammunnat eivät herärtäisi siellä "epäluuloja".
Pstot ampuivat kukin ptrin perustykillä kolme laukaus-
ta. Erään ptrin virhe topografisessa valmistelussa löy-
dettiin tarkistusammunnan perusteella ja korjattiin.
Muuten tarkistusammunnat osoittivat, että ammunnan
perusteet olivat oikeat.

Kun kaikki oli valmista, suoritettiin kaikkien rykis-
tön kellojen vertailu, jotta kaikilla oli sekunnilleen sa-

ma aika. Sen jälkeen ammunnan johtaja määräsi tuli-is-
kun tuloajaksi T klo 10,30,00. Tuloaika T tarkoittaa
tykistössä sitä hetkeä sekunnin rarkkuudella, jolloin tu-
li-iskun ensimmäiset kranaatit iskevät maaliin. Am-
musten lentoajan huomioonortaen on tykit laukaistava
lentoajan verran ennen klo T:tä. Koska lentoaika on
riippuvainen ampumamatkasta ja tykin alkunopeudes-
ta, avaavat ptrit tulen hieman eri aikoina. Myös tuli-is-
kun viimeiset laukaukset ammutaan vastaavasti niin,
että viimeiset ammukset räjähtävät maalissa sekunnil-
leen klo T*1eli tässä ammunnassa klo 10,31,00. Sen
jälkeen vallitsee maalissa kuoleman hiljaisuus.

Edellä kuvattujen valmisrelujen jälkeen koitti vih-
doin "Operaatio it.patterin" räyrtymyksen hetki. Noin
klo 10, 15 ilmoitettiin lentokenrältä, että koneet olivat
juuri nousemassa ilmaan. Klo 10,23 me näimme ne se-

lusran taivaalla kai riittävää korkeurta ottamassa. Klo
10,27 ne lensivät korkealla etulinjamme yläpuolella ja
suunnilleen samanaikaisesti it.ptri avasi pelottavan tar-
kan tulen niitä kohti. Koneet lensivät it.kranaartien
mustien räjähdyshattaroiden ympäröimänä. Noin 13-
l0 sekuntia ennen klo T:tä alkoi tuliasema-alueelta
kuulua ptreiden lähtölaukausten jyskettä. Etulin jan
raisrelijat kuuntelivat "korvat luimussa" tärä tykistön
meteliä ja ammuksien ujellusta heidän ylirseen. He oli-
vat kyllä tietoisia siitä, mitä oli tekeillä.

Sekunnilleen klo 10,30,00 rävähti kauhistuttava rä-
jähdysten ryöppy it.ptrin tuliasema-alueella. Räiähdys-
ten inferno jatkui minuutin ajan ja loppui yhtä täsmäl-
lisesti kuin oli alkanutkin. Lentäjä ilmoitti: "Hyvin
menee, ei korjattavaa". It.kranaattien tuoreita räjähdys-
hattaroita ei enää ilmestynyt taivaalle. Klo 10,34 lentä-
jä ilmoitti: 'Lennämme matalalla it.ptrin yläpuolella.
Meitä ei tuliteta. Pöly ja savu peittää maalialueen. Rä-

iähdyksiä ja tulipaloja näkyy savun läpi".
Lentäjät valokuvasivar vähän myöhemmin maali-

alueen. Näitä kuvia stereolaitteilla rutkittaessa todet-
tiin, että tuli-isku oli melko hyvin peittänyt maalialu-
een. Maasto oli täysin räjähdyskuoppien myllertä,mä ja

kalusto todennäköisesti kokonaan tuhoutunut, tai aina-
kin pahoin vaurioitunut.

"Ei millään pahalla", mutta tätä vihollisen it.patteria
ei enää ollut olemassa. "Operaatio vihollisen it.patteri"
oli päättynyt.

Heti, kun ammunta oli suoritettu, poistuivat patte-
rit kiireenvilkkaa tuliasemistaan välttyäkseen vihollis-
tykistön mahdollisilta vastatoimenpiteiltä. Se ryhtyi-
kin ampumaan harvahkoa ja hajanaista häirintätulta,
mutta sen hajanaisuudesta voimme päärellä, että se ei
ollut onnistunut mittaamaan tähän operaatioon osallis-
tuneiden pattereiden tuliasemia. Tarkistusammunto-
jemme yhteydessä sillä olisi ollut siihen hyvät mahdol-
lisuudet, jos olisi arvannut, misrä on kysymys.

Pian oli "Operaatio vihollisen it.patteri" taakse jää-

nyttä elämää ja rauhallinen asemasodan olotila jatkui
rl
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MAURI VALKONEN

LANSI-LAPISTA Norjaan veräytyvät saksalaiset joukot
jäivät tammikuussa 1941 vielä vahvaan puolustusase-
maan Käsivarren viimeiseen kulmaukseen Saanatuntu-
rin eteläpään tasalle. 1. komppania JR 1:stä saavutri
kapteeni Mauri Valkosen johdolla Ala-Kilpisjärven ete-
lärannan 19.1. 1945. Kova lumipyry vallitsi, Lapin hä-
märä talvipäivä oli lyhimmillään. Saksalaisren asemar
tiedettiin suunnilleen. Omat joukot asettivar kenträ-
vartioita Ala-Kilpisjärven eteläpään tasalle, ensimmäi-
set Muotkatakanvaaralle yli 700 m korkean tunturin
laelle.

Saksalaiset pysyivät asemissaan, toiveer sodan no-
peasta päättymisestä ja samalla kotiin pääsysrä häipyi-
vät. Sotilaan harmaa arki jatkui. Vahvistetun I Paral-
joonan komentajan, Mannerheim-risrin rirari evl K Loi-
mun johdolla suunniteltiin ja miehitetriin puolustus-
asemat. Kenrtävarriolinjaa levennettiin, välimaasrossa
liikkuvat varmistuspartiot kävivät taisteluita vihollis-
partioiden kanssa.

Talvipäivän pidentyessä ja auringon ilmestyessä nä-
kyviin paljastui Käsivarren Lapin jylhä kauneus. Tai-
vaanrannan täyttivät lukemattomat Ruotsin ja Norjan
runtureiden lumipeirteiset reräväsärmäiset huiput. Oli
joudutru käymään sotaa arktisissa olosuhreissa, joista
kenelläkään ei ollur minkäänlaista kokemusra, eikä ar-
meijan lukuisista ohjesäännöisrä yksikään selirtänyr,
miten tällaisessa maasrossa pitäisi menetellä. Suomalai-
sen sotilaan paras turva ja suoja kaurta aikojen 

- 
havu-

metsä puurtui täälrä kokonaan. Tunrurikuruissa ja joki-
varsissa kasvoi ainoa puulaji, omenapuun muoroinen
tunturikoivu.

Hyinen viima puhalsi paljaalla runrurilla, mahtavat
revontulet loimusivar yöllä ja kirkkaalla kuuramolla su-
silauman ulvonta karmi yksinäisen varriomiehen selkä-
piitä, vaikka hänellä olikin konepistooli kainalossa tur-
vanaan. Huolto tuorti vaikeuksia, polttopuutkin oli ah-
kioissa kiskottava kenttävartioille. Tilannetta helpotti,
kun todertiin että jäätynyt tunturikoivu paloi hyvin eri-
koiskamiinoissamme. Kaikilla oli lämpimät talvivarus-
teet ja muona-annoksia oli lisätty. Joukot sopeutuivat
hyvin ankariin olosuhreisiin, vaikka olivatkin asevelvol-
lisia ja nuorinta mahdollista ikäluokkaa. Aina valpas ja
joka asiaan sotkeutuva sotilashuumori olikin jo ehtinyt
nimittää sotamme "Lasten ristiretkeksi". Itse tunsimme
mieluummin olevamme "unohdettujen armeija".

!

uuottit Lapin sodan

Kevättä kohti oltiin kuitenkin hyvää vauhtia menos-
sa. Päivät pitenivät ja aurinko alkoi lämmirtää. Viholli-
sen toimintaa voitiin seurata yhä tarkemmin. Huhti-
kuun alkupäivinä todettiin tähystyksellä, että saksalai-
set joukot alkoivat kuljettaa hevoskolonnilla kuormia
pohjoista kohti. Tämä merkitsi sitä, että vihollinen
suoritri valmisteluja vetäytymistä varten.

JR 1:n komentaja eversti Väinö J Oinonen antoi käs-
kyn taisteluosaston päällikölle majuri Tommi Hyttisel-
le edetä Ala-Kilpisjärven jäätä myöten Salmivaaraan,
nykyisen Matkahotellin eteläpuoleiseen maastoon.
Osasto hiihti sakeassa lumipyryssä ja päästyään tavoit-
teeseensa ryhtyi valmistelemaan annettuja tehtäviä sekä
pystytti teltat.

Seuraavana aamuna kävi ev Oinonen osaston luona

Kun viimeiset saksalaiset oli karkoitettu, nostettiin Suomen lippu kolmen
valtakunnan r$alle 27. 4. 1945.
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anramassa vielä lähempiä ohjeita: osaston ruli toistai-
seksi pysyä paikallaan ia pyrittävä tähysryksellä saamaan
selville vihollisen aikeet ja liikkeet.

Kilpisjärven korkeudella Golfvirran vaikutus tuntuu
siten, että sään vaihtelut voivar olla hyvin nopeita ja ar-
vaamattomia. Lumipyry loppui yht'äkkiä. Huomasim-
me Saanatunturin huipulla saksalaisen tähystysaseman,
johon varmasti kuului myös tykistön tulenjohtaja, iotka
molemmat katsoivat yli tuhannen metrin korkeudesta
meidän matalalla maalla olevia telttojamme, melkein
kamiinan savutorvesta sisään. Vanha soturi majuri Hyt-
rinen oivalsi heti tilanteen. Salaman nopeasti purettiin
teltat, miehet ja hevoset siirrettiin suoiaan. Saksalainen
rykistö ampuikin heti purettujen telttojen alueelle ran-
kan keskityksen, mutta kukaan meistä ei haavoittunut.

Huhtikuun 25. p:nä päätettiin lähettää taistelupartio
liikkeelle. Partion johtaia oli kapt Mauri Valkonen ja

vahvuus 60 miestä 1./JR 1:stä. Osasto lähti hiihtäen
klo 13 Salmivaarasta itään Tshahkajärvelle, eikä saanur
rulta vastaansa, nousi 948 m korkealle Jehkatstunturil-
le, edelleen Saanatunturin pohjoispuolelle, josta luutn
Mauno Sutela miehineen hiihti Jäämeren tien suunnassa
Norjan rajalle. Vihollista ei ravatru, hävitetyt majapai-
kat savusivat vain. Partion pääosa kapt Valkosen joh-
dolla eteni Siilas järven yli Mallatuntureiden välistä
Kolmen valtakunnan rajapyykille, jonne se saapui 26.4.
1945 klo 1.15 yöllä.

Partio kiinnitti pienen siniristilipun rajapyykkiin.
Tämä lippu oli ennen sotaa ollut Siilastuvan matkailu-
majan moottoriveneen viiri ja oli tätä tarkoitusta varten
ruotu evakosta Ruotsista.

Partio lepäsi ja ruokaili, olihan se hiihtänyt 30 km
raskaassa tunturimaastossa kahdessatoista tunnissa. Pa-
Iuumatkaakin oli jäljellä lähes 15 km. Oli valoisa huh-
tikuinen Lapin yö. Radiosanoma oli lähetetty: Suomen
valtakunnan alueella ei ole tavattu saksalaisia joukkoja.

Ennen lähtöä kapt Valkonen otti miehensä neliriviin,
toresi puheessaan sodan olevan päättymässä kaukaisessa
Lapissa ja kehoitti jokaista muisramaan ja arvostamaan
osallistumistaan näihin viimeisiin sotatoimiin. Hetken
juhlallisuutta korostaakseen kapt Valkonen ammutti
kolme kunnialaukausta kaikilla aseilla. Täsmälliset
kunnialaukauset kaikuivat mahtavasti tuntureissa ja ai-
heuttivat pakokauhun ruotsalaisessa kenttävartiossa, jo-
ka nukkui kaikessa rauhassa ilman vartiomiestä teltas-
saan oman valtakuntansa puolella 100 m päässä rajapyy-
kistä.

Aamulla 27.4. -45 lähtivät JR 1:n komentaja ev Oi-
nonen ia mai Hyttinen luutn Sutelan varmistaman par-
tion mukana Kolmen valtakunnan rajapyykille. Sota-
lippu kohotettiin salkoon ja suoritettiin valokuvaus.
Partio lähetettiin Norjan rajan tuntumassa Isolle-Malla-
tunturille ja näin tarkastettiin ja havaittiin viimeinen

maastokohta vapaaksi vihollisesta. Saksalaisia hiihto-
joukkoja havaittiin Norjan puolella, mutta tulitaistelua
ei syntynyt.

Näin rykmenttimme komentaja, äskettäin kuollut
kenrluutn Vainö J Oinonen oli henkilökohtaisesti pai-
kan päällä toteamassa sodan päättymisen 27 .4 1945.
Hänen suureksi ansiokseen idd, ettd viimeiset sotatoi-
met suoritettiin harkitusti ja rauhallisesti välttäen tur-
hia tappioita.

Korkeat esikunnat Etelä-Suomessa kiirehtivät päättä-
mään Lapin sodan jo 25.4. -41, mikä päivämäårä jä,i

myös viralliseen sotahistoriaan, mutta sattuuhan sitä ai-
na pieniä erehdyksiä.

I pataljoona jäi edelleen Kilpisjärvelle. Lapin kevät
saapui kovalla ryminällä. Talvella lähes vedettömät joet
ja purot tulvivat yli äyräittensä ja tulva vei mennessään
saksalaisten räjäyttämien siltojen ja rumpujen sijaan ra-
kennetut talviliikenteen ylikulkulkupaikat. Suurten
ammus- elintarvike- ja rehuvarastojen kuljetus etelään
oli mahdotonta. Pataljoonamme aloitti rauhanajan kou-
lutuksen. Suoritimme rajavartiostolle kuuluvia tehtäviä
sekä lakaisimme ja siivosimme kymmenien kilometrien
pituudelta maantien varsia tulevien turistien iloksi.

'l ./JR 1:n miehiä Kilpisjärven jäällä. Edessä vas. kapt Mauri Valkonen,
oik. ltn Mauno Sutela

§

Näkyväksi muisromerkiksi jäi Mallan puiston varti-
jalle Valdemar Viikille rakennettu asuinrakennus, hävi-
tetyn Siilastuvan paikalle. Mestarina ja muurarina aher-
si maj Jukka Ahi. Tämän talon luovutus 26.6. -41 oli
juhlallinen tapahtuma. Kutsuvieraina oli sotilashenki-
Iöiden lisäksi Ruotsin ja Suomen virkamiehiä ja kolmen
valtakunnan kotalappalaisia.

Heinäkuun alkupuolella alkoivat rykmentin kulje-
tukset vihdoinkin vakinaiseen varuskuntaamme Ou-
lrrrrn- Il
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REINO KALERVO 2.0§a
Yllätys Vasilisinsaaren luona ja osaston hajoaminen
Joukkueet aloittivat vetäytymisen heti saaruaan luur-
nantti Englundilta sitä koskevan käskyn, mutra sekaan-
nus sai valitettavasti jalansifaa heti kun irtaantuminen
oli tapahtunut. Rantaa lähestyttäessä kertoivar etukä-
teen lähetetyt latupartiot, että rantarörmään oli raken-
nettu hirsistä panssarinesteitä kuten jäällekin ja että nä-
mä kenties olivat miinoitettuja. Niinikään oli epäiltä-
vdd, ettit aukot, joista läpimeno tapahtui olivat myös
ansoitetut, mutta mikäli niin oli, esti ilmeisesti kinos-
tunut lumi panosren laukeamisen. Varmuudella ei sen-
tään voida sanoa oliko mitään ansoitusta olemassakaan,
sillä sitä ei sen paremmin tutkittu. Luotettiin hyvään
onneen kuten latupartiotkin olivat tehneet ja laskettiin
pitemmittä arveluitta törmältä jäälle. 

- 
Onnerar oli

vielä tällöin osasto Englundille suopea, yksikään miina
ei lauennut.

Jäälle tuli osasto kello 5-5.30 tienoissa. Oikealla
näkyi saari ja sillä loisto. Alikersantti Alestalo sai muu-
taman miehen kanssa tehtäväkseen sen räjäyttämisen.
He nousivat saareen, jolloin miina laukesi katkaisten
alikersantin sukset takaa. Kaikesta huolimatta yritettiin
räjäyttäminen suorittaa, mutta liian pieni panos ei saa-

nut mitään aikaan. Loistosaaren koillisosassa sijaitsevan
talon luona havaittiin f oitakin vihollisia, jotka vetäytyi-
vät talon taakse.

Tällä välin oli jäälle kokoontunut runsaasti hyvin vä-
syneitä miehiä ja nyt ryhtyivät venäläiset myös ajamaan
takaa kylästä viimeisinä vetäytyviä. Englundin aiko-
muksena oli koota pahoin hajalle mennyt osastonsa
Loistosaaren luona ja tätä varten hän tiedusteli ketkä
jaksaisivat tähän työhön ryhtyä. Tehtävään ilmoittautui
ainakin tkm Kinnunen, joka kertoi tavanneensa useita
miehiä, jotka uupumuksesta olivat heittäytyneer jäälle

makaamaan ja nukkuneet heti. Ainakin 5-6 miestä,
jotka sattuivat kohdalle Kinnunen ajoi ylös, mutta
kauemmas saattoi hyvinkin jäädä sellaisia joita hän ei
havainnut.

Osaston kokoontumisen aikana ampui vihollinen
joen suun molemmilta rannoilta kk:lla. Joen suun län-

't18

sipuolisesta niemestä ampui niinikään joku konetykki
(lienee ollut it.tykki) 5 6 laukauksen valoammussar-
joja tappioita aiheuttama:ta ia joen eteläpuolelta avat-
tiin krh.tuli, murta osumat olivat pitkiä. 

- 
Oli vielä

hämärää, sää oli autereinen ja alkoi pyryttäir, mutta keli
oli hyvä. Myöhemmin pyry sakeni.

Krh.tuli aiheutti kuitenkin sen, ertä Englund kaski
kokoonrumassa olevan osastonsa hajaantua uudelleen ja
lähteä hiihtämään Vasilisinsaaren luo (O. Vasilisin p.
44,8), jossa noutavan hevoskolonnan piti odottaa ja jos-

sa voitaisiin ryhtyä tehokkaampaan vastarintaan sekä

tuhota takaa-ajoon lähteneet viholliset.
Hän varoitti ainakin muutamia miehiä menemästä

liian varomattomasti saareen. Hyvänä hiihtäjänä hän
hiihti itse aivan alkupäässä ja paremmat hiihtäjät seura-
sivat hänen kintereilläan kehnompien jäädessä jälkeen.
Näin venyi rivistö hyvin pitkäksi eikä siinä ollut mitään

iohtoa.
Rannan ja Vasilisinsaaren puolivälissä käski Englund

pystyttää radioaseman ja lähettää sanoman: "hevosia".

Hän kyllä mainitsi, että hevoset ovat voineet tulla, jos

ovat päässeet, ilman sanomaakin, mutta voidaanhan se

silti lähettää. Radioalikersantti Laurikainen jäi aseman

pystyttämisen takia melkein rivistön viimeiseksi. Sano-

maan ei saatu vastausta eikä Laurikainen ole varma tuli-
ko asema edes aivan oikein pystytetyksikään.

Kun rivistö oli venynyt hyvin pitkäksi, ruli pohioi-
sesta Kerson kylästä päin 3 ajoneuvoa, joista ammuttiin
konekivääreillä. Eräiden kertomusten mukaan ne ajoi-
vat rivistön poikki, toisen mukaan ne ajoivat rivistön
kanssa yhdensuuntaisesti. Jälkimäinen kertomus tun-
tuu uskottavammalta, sillä jälkipäästä tullut alikersant-
ti Laurikainen ei tavannut ajoneuvoja lainkaan. Missään
tapauksessa ei tällä ollut tärkeää osuutta tapausten kul-
kuun, eikä tiettävästi kukaan ole kaatunur ajoneuvojen
kk.tulessa. Joukon hajoamista se kyllä lienee lisännyt.
Kukaan ei ryhtynyt ampumaan hevosia, koska ne olivat
kaukana, ja pk-aseistus puuttui ja vain sillä olisi mies-
ten käsityksen mukaan kannattanut ryhtyä konekivää-
rien kanssa tulitaisteluun. Mukana ollut vanki yritti
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ajoneuvojen ilmestyessä paera, jonka takia hänet am-
muttiin.

Kun hajanaisen osaston alkupää lähestyi Vasilisin-
saarta antoivat etumaiset miehet sovitun valomerkin

-, 
johon saaresta vastattiin niinikään

sovitulla merkillä . . Mistä ryssät tämän merkin
olivat saaneet vai oliko se sattuma, on vaikea sanoa. Eh-
kä osasto on aamulla aikaisin käyttänyt merkkejä keske-
r.ään ja ryssät ovat sen huomanneet. Merkeistä päätellen
ja aikaisemmasta epäilyksestä huolimatta luuli Eng-
lund, että saaressa oli hevoskolonnan miehiä ja lähestyi

Limosaaren luostari, minkä luota lähtö tapahtui

saarta lähettämättä tiedustelupartioita tai tunnustelijoi-
ta eteen. Hänen lähellään oli 20-30 miestä pieninä
ryhminä. Kun ensimmäiset olivat noin 20 m, Englund
itse noin 50 m ja loput noin 100 m etäisyydellä, avasi-
vat vanjat yhtäaikaisen kiivaan tulen. Äanista päätellen
oli mm. useita pikakiväärejä, mutta konekiväärejä ei
varmuudella todettu. Osasto heittäytyi jäälle alkaen tu-
litaistelun. Ensimmäiset miehet yrittivät vetäytyä ta-
kaisin ja näiden joukossa oli myös ltn Englund. Hänen
päästyään jonkun matkaa taaksepäin sai hän osuman,
koska kaatui suulleen lumeen jääden siihen (kertoja

SA-kuu



Vartiomies Aänisen rannalla talvella 't942

otaksuu, errä osuma sattui selkään, koska E kaatui suul-
leen).

Kun ryssät huomasivat, ertä miehemme pyrkivät ir-
roittautumaan, ryhtyivät he kaakkoon päin edeten saar-

tamaan osastoa. Jäälle tuli n 30 miestä, osa suksilla, osa
jalan. Jo tuliylläkön aikana oli saaresta n 1 km pohjoi-
seen ollut vihollisen ketju, jossa 50-75 m välimatkoin
jäällä oli asemissa 1-2 miestä paikassaan.

Monet asemaan asettuneet miehemme eivät väsynei-
nä uskoneet jaksavansa hiihtää pois, vaikka havaitsivat
saarrostusuhan. He jäivät paikoilleen jatkaen tulitaiste-
lua. Heidän mukanaan olivat myös kornetti Hirvikun-
nas ja vänr Karhusola. Kersantti Lepo, joka oli mainit-
tujen upseerien kanssa asemassa havaitsi, että hänen
vieressään toinen toisensa jälkeen lakkasi ampumasta.
Kun he eivät vastanneet hänen kysymyksiinsä ja kun
ammunta hieman laimeni, lähti hän juoksemaan pois
pohjoista kohden. Perään lähti muutamia ryssiä, jotka
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kuitenkin pian luopuivat takaa-ajosta.
Taistelua oli n 300 m päästä seurannut hyvissä voi-

missa oleva stm Kinnunen, joka auttaakseen kersantti
Hakasen haavoittuneen säären sitomista ja kp:n kätke-
mistä, oli jäänyt muista jälkeen. Hän näki ltn Englun-
din kaatuvan ja aikoi mennä ottamaan hänen kartta-
laukkunsa, mutta tulen tarkkuuden takia luopui yri-
tyR-sesta.

Kersantti Lepon, alikersantti Suomisen, tkm Kinnu-
sen ja stm Laitisen mukaan voidaan suurella varmuudel-
la katsoa seuraavien kaatuneen: Ltn Englund, vänr Kar-
husola, korn Hirvikunnas, alik Henttinen, stm Näppä-
ri, stm Heikkilä, stm Nieminen ja stm Silvennoinen.
Stm Kinnusen arvelun mukaan Englundin mukana ol-
leer 5-6 miestä pääsivät vetäytymään pois, joten saa-

ren luo lienee jääoyt kaikkiaan 15-20 miestä. Ryssiä
arvioivat miehet saaressa olleen noin 100, joista taiste-
lussa kaatui ainakin 15.

Jäljessä tulevat kiersivät saaren yleensä sen pohiois-
puolelta. Muutamat pyrkivät kyllä eteläpuolitse, mutta
näkivät jäällä ryssiä ia palasivat takaisin. Saaren pohjois-
ja Iuoteispuolella liikkui vihollispartioita. Stm Kinnu-
sen mukaan ne tulivat ryssien iäällä olevan ketiun läpi.

Saaren luona hajaantui osasto lopullisesti. Limosaa-
reen palanneet saapuivat yksitellen tai aivan pieninä
ryhminä. Ensimmäiset palasivat kello 16-17, viimei-
set vasta seuraavana päivänä yövyttyään välillä iäiällä.

Vasilisinsaaren luota lähti 6-miehinen ryhmä pyrki-
mään kahden ryssän partion ahdistamana luoteeseen,
mutta kun he eivät jaksaneet hiihtää riittävän lujaa,
kiersi roinen ryssän partio n 1 km etäisyydellä vasem-
malle eteen, pakottaen partion omaa rannikkoaan koh-
den. Ryhmässä olivat alik Sydänlampi, stm Kinnunen
ja stm Sukuvaara paremmassa kunnossa ja riihtivät
edellä. Heistä jäivät jälkeen la*l<.a- Pedelius, st^n Nie-
minen ja eräs rakuuna ia hiihtivät Kurdilo-nimiseen
saareen. Saaresta ei kuulunut laukauksia, mutta mieh;:-
tä ei sen jälkeen ole kuultu mitään. Heidän tarkoituk-
sensa oli mennä saareen lepäämään ja ainakin Pedeliuk-
sella oli mukanaan myös muonaa. Edella hiihrävät teki-
vät piirroksessa esitetyn reitin todeten Novaja-Tonja ni-
misen saaren tyjäksi. Lugsaaren eteläpäässä oleva kylä
oli asumaron, mutta taloista huomasi, että niitä oli joku
aika sitten käytetty majoitukseen. Alikersantti Sydän-
lampi määritteli kartan mukaan paikan ja toiset etsivät
keittomahdollisuuksia. Mantereen suunnalla oli fäällä
työssä 20 miestä, ilmeissti asettamassa miinoja. Kun
niistä lähti 4 saareen päin, poistuivat miehemme saares-

ta Mudr-saaren eteläpuolitse havaiten saaren eteläkär-
jessä parivartion ja lounaiskärjessä tykinputken. Min-
käänlaista laivaa ei näkynyr (siitä oli mainirtu osasron
saamassa käskyssä). Tääkä jatkoivat he Limosaareen.
Ryssän partiot olivat jo ennen saareen menoa lopetta-
neet takaa-ajon.

Se 6-miehinen ryhmä, joka oli lähtenyt proomuilta,
hiihtänyr pitkin jokea ja tullut jäälle, näki Kladovez-
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rsaaren luona parivartion. Taempana saaressa ja iäällä
liikkui n 20 miestä, osa ilman lumipukuja, mutta saa-
resta ei ammuttu eikä sieltä liioin lähtenyt partioita
fäälle. Miehet olivat nähneet etelässä n 20-miehisen
partion, mutta se saattoi yhtä hyvin olla vain jääröyk-
kiöitä. Ryhmä oli kuljettanut mukanaan hinaajia varten
tarkoitettuja räjähdysaineita ja jonkun markaa hiihdet-
tyään he pysähtyivät tupakalle ja rdjdyttivät vettä saa-

dakseen jäähän avannon. Tämän jälkeen he hiihtivät ke-
nenkään ahdistamatta 2-3 km Vasilisinsaaren pohjois-

Partio yrittää radioyhteyttä

Kranaatinheitin Äänisen rannalla

puolelle. Saaresta kuului kiivasta laukaustenvaihtoa n
kello 11, jonka takia he eivät menneet sinne, vaikka
saari olikin määrätty kokoontumispaikaksi. Saaren luo-
teispuolella näytti heidän eteensä pyrkivän -hiihtäjiä,
joita he arvelivat vihollisiksi. Tämän takia he muurtivat
suuntaansa enemmän pohjoiseen ja pääsivät irtaantu-
maan.

Lentokelkkoja ei kukaan nähnyt, vaikka niiden ääntä
kuultiin Vodlaioen suun ja Vasilisinsaaren seutuvilla.

Hajatietoia
Miehet olivat 2 vuorokauden miltei yhtämittaisesta
hermojännityksestä niin uupuneita, etteivär monetkaan
erottaneet näkemiään unia ja kuvitteluja todellisuudes-
ta, vaan esittivät kaikenlaisia ihmeellisiä juttuja tosina.
Myöhemmin useat ovar ruvenneet epäilemään näkyjään
(kuulustelut suoritettiin vasta pari vuorokauden kulut-
tua kun miehet olivar ehtineet levätä). Sotilasvirkamies

\tr7 eg el i us ndy ttdä m e net tänee n j ärken sä ja harhaili jäållä
sekapäisenä pyytäen kers Lepoa hautaamaan itsensä.
Hän nousi kuitenkin ylös väittäen pään tulleen väärddn
suuntaan ja hautaaminen oli suoritettava uudestaan.
Tuskin hän sittenkään pysyi paikoillaan, sillä jäljessä

tulleet näkivät hänet taas harhailemassa. Eräs mies
ndyttäd niinikään menettäneen järkensä eikä suostunut
seuraamaan ketäään.

Pervetin-tableteista antoivat kaikki erittäin kieltei-
sen lausunnon. Monet väittivät, että kun olivat ottaneet
niitä useampia, seurasi muutaman tunnin kuluttua vas-
tavaikutus. Ltn Englund oli kyllä saanut laakarilta oh-
jeet, ettei niitä saanut ottaa kuin korkeintaan pari kap-
paletta, mutta siitä huolimatta useat olivat syöneet niitä
paljon enemmän. Väitetään mm. §Tegeliuksen otta-
neen jopa 12-13 kpl.

Kukaan ei todennut, että ryssän partiot olisivat aja-
neer takaa Limosaaren lähelle saakka. tl
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KAUNIALAN sotavammasairaalan uudistaminen on
tullut rarpeelliseksi. Tutustuminen tähän laitokseen
Tampereen Sotainvalidien Veljeskuoron mukana
8.4. 1973 oli minulle vaikuttava kokemus.

Saavumme Sotainvalidien Veliesliiton Tampereen
osasto r.y:n Naisiaoston johdattamana vanhan kartano-
maisen rakennuksen eteisaulaan. Sivuilta päin käytävää
pitkin lähestyy sotasokea, jonka valkea tutkain hapuilee
lattialla, etenee tuntosarvena taipuen ja hypähdellen.
Etsitty porrasaskelma löytyy, ja etsijän käynti varme-
nee. Kasvoilla tummien lasien takana käväisee hy-y;
onhan ympärillä odotettuja ystäviä. Autettuina taikka
kutka vain kykenevät omin voimin, kaikki rientävät
juhlasaliin.

Laulu kajahtaa. Rullatuolissa istujan silmäkulmassa
kimmeltää. Myöhemmin samalta paikalta puhuvan vel-
jen sanat ovat vakaat: menetykset eivät saa mieltämme
lannistaa, katse on suunnattava tulevaisuuteen. On on-
nellista, kun on olemassa tämä sotainvalidien oman vel-
jesavun ansiosta saatu laitos, jossa me monipuolista
apua tarvitsevat veljet ja sisaretkin olemme saaneet
oloissamme parhaan mahdollisen, meille kodin vertai-

Monet sotavammaiset ovat iatkuvan laiioshoidon tarpeessa, eikä tähän
ole kuitenkaan mahdollisuuksia paikkapulan takia

VEIKKO PAJUNEN

sen turvapaikan. Ilman tällaista kotia olisimme ruotu-
laisina parempiosaisten nurkissa, jota vaihtoehtoa oli ai-
kanaan osallemme kaavailtu.

Tervehdyksiä vaihdetaan käytävillä ja huoneissa.
Vuoteellaan kauan maanneen, jo Suuren Rajan tuntu-
massa olevan velien huulilta kuuluu:

- 
Toivotan terveyttä ja... hyvää... matkaa...

Toivotuksen kuuluviin saaminen vaati vähäisten voi-
mien ankaran keskittämisen. Vieraat saa valtaansa hil-
jainen liikutus.

Eräässä huoneessa makaavan jo luulisi kuolleeksi,
mutta sitten avautuu tutkimaton katse väsyneiden sil-
mäluomien välistä. Toisen silmän kohdalla on pieluk-
sella lepäävässä laihassa kallossa kelmeän ihokudoksen
myötäilemä syvä kuoppa. Siinäkin on kerran tuikkinut
arvokas sielun kuvastin. Tämä veli ajattelee vielä ja
näyttää yrittävän ilmaista itseään. Huulet liikkuvat,
mutra ääntäminen vaatisi voimia enemmän. Palvele-
maan altis hoitaja ymmärtää...

Myös me ymmärrämme, että joidenkin osana on täl-
lä hidas lahoaminen vuoteellaan. Emme kuitenkaan
osaa täysin käsittää sitä kärsimyksien määrää, mikä täl-
laisten veljien kestettäväksi on kertynyr kymmenien
vuosien kuluessa. Mikä onkaan johdatuksemme ollut,
kun minä en ole hänen tilallaan etkä ole sinäkään, laula-
va veli. Mahdollisuuksia on ollut monta.

Tarvitseva saa täältä avun, mitä enempää ihminen ei
voine kärivälle lähimmäiselleen 

^Dtaa. 
Hoidon ja turva-

paikan on täältä saanut vuonna 1918 rappionkin kärsi-
neellä puolella taistellessaan vammautunut. Maan ma-
tonen, jonka osana on olla ihminen, on valmis kaatu-
maan aattensa puolesta. Taakkanamme taikka henkise-
nä rikkautenamme on meillä ollut ihanteita, velvolli-
suudentuntoa, isänmaanrakkautta. Tdllaisin edellytyk-
sin ihmisenä eläminen on vaatinut monelta kalliin hin-
nan, joka on velkana elämälle ja jota maksetaan alitui-
silla kärsimyksillä. Älkaamme unohtako Kaunialan
asukkaita, jotka saavat tämän velkansa loppuun makse-
tuksi vasta päästessään tästä elämästä.

Veljesapua antaessaan sotainvalidit ran'itsegat hen-
kistä ja aineellista tukea. Sodissa ten'evrensä menettä-
neiden veljien ja sisarten e saisi anraa runtea, että hei-
dän kärsimystensä hinnalla on luoru vain irsekkäille ih-
misille sopiva tulonjakoyhteiskunta, jossa lähimmäi-
senrakkaudelle ei löydy sijaa.

Sairaala sotavammaisille keräy's pvrkii luomaan edel-
lytykset Kaunialan sotavammasairaalan toiminnalle.
Osallistumalla keräykseen voir auttaa soravammaisia
heidän vaikeassa asemassaan. D
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ANSELMI TAMMINEN

TALVISOTAA oli päästy helmikuuhun asti, kylmänä
ja lumisena jatkunut tammikuu oli onnellisesti sivuu-
tettu, mutta pakkanen jatkui yhä ja villavaatteet olivat
kysyttyä tav^raa rintamilla jossa taistelutoiminta alkoi
kiihtyä vähän joka puolella. Siellä täällä aavisteltiin
ratkaisun hetkien lähestyvän, mieliala alkoi laskea ja
lomalta lähtevien rinnassa oli outo aavistus. Minulla
sattui olemaan myöskin loma juuri siihen aikaan, se

loppui tiistaina ja keskiviikkoaamuna päivän alkaessa

hämärtää, minä nousin Lahden asemalga junaan suun-
tana Viipuri. Sinne oli menossa paljon muitakin, sillä
juna oli tupaten täynnä sotilaita, tupakan savua ja
siviileiä, etupäässä naisia ja lapsia, minne lie heilläkin
asiaa tällaisena aikana ja tällaisessa ahtaudessa.

Penkit olivat täynnä istuvia, makaavia ja nukkuvia
sotilaita, sillä sotilaat yleensä pitivät puolensa paikko-
jen suhteen, naiset saivat seisoa käytävällä ja penkkien
väkissä, tai istua tavaroittens^ pä llä missä vain sopi is-
tumaan. Joku sotamies oli kivunnut tavaratelineellekin
ja näytti olevan täydessä unessa.

Vaunun käytävällä liikkuminen oli vaikeata ja minä
jouduinkin seisomaan kylmässä eteisessä pitkät tovit,
mutta Taavettiin mennessä olin päässyt vaunuun asti ja
vihdoin onnistuin saamaan istuinpaikankin yhden pen-
kin päästä.

Mieliala vaunussa oli jollakin tavalla ärtyisä, kuor-
sausta kuului sieltä täältä ja matalaa puheen sorinaa ja
joskus karhea kirouskin, mutta naurua ei kuulunut. Jo-
ku yritti saada laulun päästä kiinni ja voimakas ääni
kaikuu vaunussa:

- 
Kun tais...

- 
...kele auo päätäs, en mä kärsi kuulla tollasta

määkimistä.
Laulu lakkasi. Puheensorina ja kuorsaukset täyttivät

tupakansavuisen vaunun ia äkäisiä ääniä kuului sieltä
tältä:

- 
...tanan dijd, tallaa mun varpaitani.

Pokkasakkia oli syntynyt sinne tänne penkkien vä-
liin, missä vain oli saatu raivattua sen verran tilaa, vent-
tiä vedetttin ahtaimmissakin paikoissa. Käytävällä jat-
kui ahdas liike koko ajan, aina ioku ruli tai meni ia

koetti tunkea itseään eteenpäin. Junailijakin kulki pari-
kertaa vaunun läpi hikisenä ja kärsivän näköisenä, mut-
ta lippujen keruu oli vähän sitä ja tätä. Juna pysähtyi
usein, kaikilla pysäkeillä ja seisakkeillakin, sillä aina oli
joku tulossa tai menossa. Yhdeltä seisakkeelta tuli vau-
nuun sotamies joka kantoi reppunsa päällä haitaria ia sai

jotenkin tungettua itsensä sisäpuolelle.

- 
Mitä hyvä mies sinä tuolla kurtulla teet, ihmetel-

tiin vaunun puolelta.

- 
Olisit ny jo jättänyt kotiin.

-\aal 
kun ei oo kotia, huuteli haitarimies. - 

Vii-
puriin jäi kun läksin, nyt en tiedä. Sain lomaa että oli-
sin etsinyt, ei löytynyt. Ei oo kuule muuta kun tämä
haitari ja siks me kuljetaan yhessä.

Junassa oli ahdasta
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Kivääri toisella jahaitari toisella olalla mies tunkiit-
sensä vähän peremmälle

- 
Pojat, soittajalle dlaa... no päästähän sieltä jota-

kin ulos.

- 
Säkkiiärven polkka.

Poika nojasi penkin päähän ia Säkkiiärven polkka
täytti vaunun.

Joku kirkas ääni lisäsi siihen sanoja ja siihen yhtyi
muitakin, vähitellen oli koko vaunu mukana ja mieliala
oli hetkessä muuttunur, jännitys oli lauennut kuin tai-
kaiskusta, huumoria ja nauruakin kuului jo sieltä tääl-
tä. Ikkunan vieressä istuva sotamies, joka katseli ulos
huuruiseen pakkasilmaan, nykäsi minua kylkeen:

- K21s5 tonne, hän viittasi sormellaan taivaalle.

- Mitäs siellä...

- 
(sns tuolla, nääks sä tuolla.

Minä näin, kaukana taivaan rannalla oli musta piste.
Niin selvästi se kuitenkin näkyi että sen tunsi hävittäjä-
koneeksi joka kierteli siellä rinkiä.

- 
Toi ei tiedä hyvää.

- Ei tiedä, minä vastasin. 
- 

[ds1s2 se on tosin niin
kaukana, mahtaa tähystellä muuallepäin.

Matka iatkui. Juna kulki hiljalleen halki lumisten
maisemien ja paukkuvan pakkasen, mutta lentokone
taivaanrannalla kierteli yhä ympyröitään.

- Simola, kuului junailijan kahea aani kaytdvålta,
kun hän yritti tunkea itseään eteenpäin. Sotapoliisi seu-
rasi junailij Vaunusra ei saa poistua muut kun ne
jotka läävät asemalle.

Junan vauhti hiljeni, maisemat muuttuivat asutuiksi
ja hetken kuluttua juna pysähtyi aivan aseman kohdal-
le. Siviiliväki hävisi melkein kaikki junasta ja me jäljel-
le jääneet saatiin parempaa tilaa ja saatiin oikoa puutu-
neita jäseniä.

Minä vilkaisin ikkunasta taivaan rannalle, kone oli
yhä siellä, ehkä hieman lähempänäkin kun ennen.

- 
Mitähän me nyt tähän jäätiin, aprikoi kaveri ik-

kunan vieressä. 
- 

Näin kirkas päiväkin.

- 
Poja soropil, huusi joku joka oli kaivanut suuren

termospullon repustaan.

- Juo itte vaan, ei tos o jakamista.

- 
Tuokaa mukit vaan, kyllä täältä riittää, tää on

kuumaakin vielä.
Pari lähintä sotamiestä ojensi pakkinsa kannen ja sai

muutaman ryypyn mustaa korviketta.
Minäkin kaivoin reppuni esille ja useammat muutkin

aukoivat pakettiaan. Vaunussa oli hiljaista, elettiin si-
viilimuistoissa.

van.
Ei

Minä käyn asemalla pojat, kuului joku huutele-

- Tarttisko tuoda jotakin?
tarvinnut, pojilla oli vielä kaikkea.
Kysy kauvanko tässä vielä seisoskellaan.

- 
Aa tilaus sun siviileistäsi jos sillä aikaa lähdetään.

Aika kului matelemalla ja juna seisoi yhä.
Sitten yhtäkkia kuului veturin vihellys jostakin kau-

kaa edestäpäin ja hetken kuluttua puuskutti juna toisil-
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le raiteille ja pysähtyi vähän matkan päähän meistä.

- Se on evakkojuna Viipurista, tiesi joku sanoa kun
oli käynyt tutkimassa tilannetta ulkona.

- Varmaan me kohta päästään lähteen.

- Pysykaa vaunuissa, ei saa liikkua ulkona, kuului
sotapoliisin huudot ratapihalta.

Samassa alkoi kuulua raskas rytmikäs jyminä kaukaa
edestäpäin. Pojat katsoivat toisiinsa, nukkuvat heräsi-
vÅt ja tavaratelineellä makaavat kömpivät alas.

- Siellä tehdään radasta selvää. Ei mennä pojat Vii-
puriin.

Pitkä vihellys halkoi pakkasilmaa ja asemalle höyrysi
yksi juna lisää.

- Mitä hittoa tänne ahdetaan noita junia koko piha
täyteen. Täällähän on väkeä kuin Ryttylän markkinoil-
la.

- Sotilasjuna, huusi joku joka oli jo ehtinut ottaa
asiasta selvää. 

- Alokkaita pohjanmaan rannikolta.

- 
Voi veljet, kolme täyteen ahdettua junaa kuin tar-

jottimella.

- Kattoppas noita.
Minä vilkaisin taivaalle, jonne oli alkanut kerääntyä

ohuita pilviä. Siellä kaukana oli rivi mustia pisteitä.
Kaksi, neljä kuusi, kahdeksan, minä laskin.

Hälytyssireeni alkoi ulvoa jossakin kauempana.
Kaikki vaunussa olijat olivat nousseet ja tuijottivat ik-
kunaan, muutamar siviilit joita vielä oli vaunussa jäljel-
lä, siunailivat hädissään:
llmahyökkäyksen varalta ulos iunasta

- 
Mihin me nyt joudutaan, pitasköhän lähteä jon-

nekin.

- 
Ätt aa ny juuri lähtekö kun koneet päällä on.

- Noi on hävittäjiä, istukaa rauhassa pojat. Siviilit
kuitenkin lähtivät.

- 
Ei saa liikkua siellä, karjui kaha aani ratapihalta.

- Maahan siellä, etkö sinä ...keleen ronttu kuule. Ää-
ni sortui epätoivoiseen pelkoon. Terävä ulvonta voimis-
tuu ilmassa, konekiväärin rätinä jaharva pa..pa..pa se-
kaantuu syöksyvien koneiden ulinaan.

Vaunun katto alkoi rapista, joitakin säröileviä reikiä
ilmestyi sinne tänne. Minun olkapääni takana pöllähti
vaunun istuin ja siihen ilmestyi iso reikä.

- 
Oho, sehän oli tipalla. Minä kaivoin istuimen si-

sältä luodin, joka oli neljä senttiä pitka ja kaksi senttiä
paksu. Se oli lentokonetykin ammus, jotka olivat räfäh-
cämättömiä ja tuottivat verraten vähän vahinkoa.

- 
Ohi on pojat.

Koneet hävisivät tosiaankin samaa tietä kun olivat
rulleetkin.

- Enpä usko että on ohi.
Eikä ollutkaan. Taiyaan rannalle ilmestyi uusia pis-

teitä, pitkä rivi, toinen, kolmas, neljäs... 
- Ei pojat,

nyt tuli soppahan liemi, niitä on kuin marjoja metsässä.
Voimakas aaltoileva ulvonta täytti ilman.

- Eiköhän pojat lähetä...
Lähempänä ovea olevat alkoivat rynnätä ulos, reput

jäi, joltakin jäi päällystakkikin ia lakki unohtui joltakin
naulaan.

Minä menin viimeisten joukossa ulos, siellä oli kor-
via huumaava meteli, pellolle putoilivat jo ensimmäiset
pommit ja ryöpsyttivät ilmaan lunta ja multaa. Ratapi-
ha oli täynnä juoksevia ja huutavia ihmisiä. Kukaan ei
tiennyt minne pitäisi mennä, mutta juostava oli jonne-
kin, ei sillä väliä, kun vaan pääsisi pois.

Minä juoksin asemarakennusta kohti ja vilkasin sa-

malla alokasjunaa, joka oli jänyt siihen oman onnensa
nojaan. Siellä oli hiljaista, ikkunoissa vain näkyi kalpei-
ta kasvoja. 'Ei noi onnettomat osaa tulla vaunusta pois",
mietin minä itsekseni. Mutta samassa tuli liikettä ju-
naan, sen viimeisenä oleva tavaravaunu sai osuman ja
syttyi palamaan. Enempää ei tarvittu kun junasta alkoi
hyppiä miehiä ulos, mutta vähän liian myöhän, joita-
kin pommeja putoili junan ympärille ja juuri katsoessa-
ni junan kohtaloa, näin kuinka juuri ulos hyppäävältä
mieheltä vei sirpale jalan, mies putosi mätkähtäen maa-
han. En nähnyt miten hänen kävi, sillä ilmavirta pais-
kasi minut kellarinoven edessä olevaan monttuun.

Valtavan pauhun keskeltä kuului väliin valitusta ia
avunhuutoa.

- 
Jrrottakaa vaunu, yritti joku saadaddntdän kuulu-

ville. 
- 

Irrottakaa se palava vaunu, siinä on ammuksia.
Äani traipyi yhä valtavampaan jylinään, maa keinui ja

tutisi, ilma oli täynnä lunta ja multaa, kiviä ja puita,
eikä ratapihasta näkynyt mitään, ei nähnyt kättään pi-
temmälle.
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Joitakin jäätyneitä maanlohkareita rapisi selkääni ia
vieressäni makaava vanha mies mutisi yhtenään: 

-Tääon loppu... tä on loppu.

- 
[11s1ixkaa vaunu, se räjähtää, kuului yhtenään

jostakin jylinän seasta, mutta nostaessani hiukan päätä-
ni, näin että vaunu savusi yhä entisellä paikallaan.

- 
Åuttakaa... auttakaa hyvät ihmiset... Minun jal-

kani.
Pommitus jatkui mielestäni ikuisuuden, yhä uusia

aaltoja nousi vähitellen hämärtyvän taivaan rannalta.
Viimein kuitenkin melu hiljeni ja ilma selkeni niin pal-
jon, että voitiin nähdä mitä viimeiset kaksi tuntia olivat
saaneet aikaan.

Äsken niin puhtaan valkoinen maisema oli nyt mus-
taa ja likaista ioka puolella. Multaa, kiviä, puiden ok-
sia, kaatuneita puita ja savun ja ruudin hajua. Junat oli-
vat kuitenkin ihme kyllä paikoillaan ja vaunut pystyssä,
vain joitakin ikkunoita oli rikki ia muutamia sirpaleen
reikiä seinissä. Savuava vaunukin oli saatu irroitettua
junasta ja saatu sammumaan ilman räjähdystä. Ratapi-
halle tuli vähitellen liikettä. Sotilaita aseineen ja rep-
puineen, tai pikkutakillaan ja paljain päin ja paljain kä-
sin paukkuvassa pakkasessa, ja siviiliä likaisina ja nuh-
ruisin vaattein etsien omaisia ja tavatoiaan. Ratakisko-
jen välissä seisoi pikkupoika ja huuteli itkunsa seasta

isää, hän oli paljain kasin ja toisesta jalasta puuttui huo-
patossu.

Elohopeamittari näytti kahtakymmentä astetta. Ase-
mahuone oli kylmä, ikkunat ja ovet auki, siellä ei ollut
paljon suoiaa paleleville ihmisille. Mutta apua oli kui-
tenkin tulossa. Tuli ambulanssia ja linja-autoja kuljet-
tamaan ihmisiä suojaan. Sotilaat saivat auttaa itse it-
seään, vain haavoittuneet vietiin pois.

- Junaan, kaikui alokasjunan seutuvilta huutoja ja

liikettä syntyi. Se juna olikin ensimmäisenä lähtökun-
nossa ja höyrysi pois, takasin siihen suuntaan mistä oli
tullutkin, jonnekin suojaisempaan paikkaan.

Me lomalaisetkin kömmimme vähitellen vaunuihin
etsimään tavaroitamme ja lämmintä, mutta vaunut oli-
vat jådtdvdn kylmiä, ikkunoita oli rikki ja veturi poissa.

Lohdutonta oli.

- 
Minä kyllä lähden kyttäämään autokyytiä, sanoi

joku ja heitti repun selkäänsä.
Muutamia muitakin lähti.

- 
Eihän hätä ole tämän näköinen, minä sanoin. -Kyllä se vie joka on tuonutkin odotellaan rauhasia.

Asemalta saatiin paperia ikkunoiden peitoksi ja het-
ken kuluttua kuului veturikin tulevan junan päähän,
vaunu alkoi vähitellen lämmitä.

Sotapoliisi kulki junan läpi. 
- 

Menemme Lappeen-
tantan, hän sanoi. - Viipuriin päin on rata rikki, sin-
ne ei päästä.

- 
Kuhan johonkin viette, tässä onkin jo lysti loppu.

Ilta pimeni ja juna lähti. Yksi Talvisodan päivä oli
kulunut loppuun. D
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Perheen pakastekeittokiria (arvo 64,-).

vain 35 mk/kk
a 6 osr 4 5.5O kuvr a
3.380 surt 3lwa lhmls
kunnrn v.lh.ld.n lulmln l.
lairkyitavln nlynö3. Valtav€
tapahtumion vyöry Miinche'
nin p€tok$sta Hiro§iman tu
h@n. Mahtava ja ainullaalui,
nen kokmai$sitys loisr
maailmansodån lapshtumis'
ta. Nyl snd«ohlnt. muo
vlnehk kant. 8aO,- (k rt!,
mk1 8OG,4O). NYr u
mk3.: gapusa 35,- l
kuukausitain 23 kk x 35.-
= 840,-. 3 osa valmiina, 4
ldkok-. muut 2 Garvuosi.

Nyt tulee
LAUTTAMUS
-saria 1-8

Krhd.kcn Sum.n loi.klrlal
lieudan m3tuln Parhtl3lh
kuuluE taoata on ny{ k@tlt
up..tC aault !n Yht nÖltk!
Lault:nur-§rl.kC. Sarja vålii
tää lukilal16 vahvan, monipuolisr
kuvan Nrkk6" Lauttamuk$sll
sllai*na kuin sotakiriallisuud€r
yslävåt wat oppinGt hänet tunla
maan mottmana jännityk$l
rakst4ana, vauMikkana sota
tqmr6 kuvajana, misliinpainu
vrs fEnkibhahmojen piirtåjånä
Erka Launmuk$n kirioista huu
lErakan puutu.

ANTTALAN KAUKOPARTIOSARJA
vain 25 mk/kk 1-8

OSATAKO: a VlJun lrypårån lllr a Hlllllxt totllut a SorrPoalltii a KaPlp.rtlo a S{p'
p.rl cdalll a F.utareaipa o Xuvolttun-t Lllond a Vllklr$.,hdal@na Hinta 175,- (ker-

im. 168,-). Nyt osil.: såpuosa 25,- + kuuk. 6 kk x 25.- = 175 -

Pilåmrlrn kuulu k ukoodtdhaa htl6 ktlolamlnva.rllll-
3ld. r.tldttatn vlhollln -au.b.r. OSAIAKO: a Pååma-

ian kaukoparlio a Pååmata kårfQanio sailroksisa a Ho-
p€aa raian taka a Påstrqa kutsJu-ktukopanio a Viimeinon
partio O Kädst ybs kaukcpatto a Aavopanio a Kuriiri kat@a.
Nyt muryinahkakat. 2@.- Osam. sp. 25,- + 7 kk x 25'

- -- 2OO,-. llmlrtd r.{ret-ntLdldtla

JÄNNTTYSTARJOUS, Alistair MacLean -saria
JoNxa vEnorsra Er ENNEN oLE rEHw 1-18 vain 35 mk/kk

S7ilt SI\AJA JATKWAA JINNTTYATÄ

OSAJAXO: a Sfrkyn-n .flm -a. (utr.an) a Katkuinon kuole-
man lie a Kalmekora-Taiffiuoli a T*8-ap Vaccdåslln a
Kahlenukko a Karhuwi a Jååe.na Zå.e a Kotket kuuntolevat a
Kun kello lyö a Loputon yö a Mltoååm laiva a Navaronsn haukel
a Nav&onen t)Åit a ViirB6 nntma a Pako yli Jevtr meren a
Pglko on 6@ni a Sanue Muumaskiin a llfral-kal KrPicanl
Cook. Hinla 424,50 (kertmak$lla .107,52). Osamaksulla: såepu6s
39,50 + kuukau§nain 11 kk x 35,- = 42tl,5o

llrsrarn uacLEAN - JrNxrrYKsEt{ rllLLaNttEsraRl



Auttakaa tekin tehokkaasti Iap-
sianne parempaan koulume-
nestykseen - antakaa heille

KOULULAISEN UUSI
TIETOSANAKIRJA
l! Ll.&lrtolm plkkuptlllllm
vain 30 mk/kk

To. tr.dttrn yhi.l.työ$f op.t-
i.lbn lr nualaon .dutt{Ln
kms. S. on kryiltåmlaalko-
lurrattu3i. l! .uttr. PlEmplln tu-
bk lln. a 7 oxr a rl3.3OO !lvu.
a n.f.Oohakuxnaoruns}

ii kuvh. Jokllä iln loPu§ n. lGdwll|.n LlrltLtolc plkku-
låttllllnm. llmdrk3i lotri.lxkrl KdluLln Fut.amkl4e (§s.
124.000 hakusna ia kislet sumi<uols'<nglanli) + PruC(oulu-
S-pr.. Nyt dnd(kohlnt. muwinahk. 655.-. myoh€mmin 735,- (kd'
tam. 638,40). Nyt @m.: sap. 35.- - kuuk. 2l kk x 3O.- = 665,-.

@1s.-7sffi
Nyt uudon polven uudet tiedot ennakkoeduln

fla
$'§

Påtevin taustatieto päivän uutisille

\IKAMME MAAILMA 14
- Aikamme maailman laktat

rain 25 mk/kk

r tuhrnrh monlvldkwl. a yll 2O.m hlkusu a l.l5o
uurt! 3lvu. a llmllsk3l kjtt!kl4..
Jvrn uud.ntyypplm mlli lr kmDl. aallt.l.vl sutt-3
elulllr.ll., opllkclulllc Ir lolol..lla mullm.nhp.lttu-
ti. suruvalla. 4 suurL oxa, ldst ykal oaa sltlltilå
Llnm.nllataan. 5. oE Alkmma malllmln trktlt sisåltåå
nksn tilasto- ja p€rustiodol eri maista aakk6jå49s§/k$så.
mlek.l (6. il) Kutllklrl!. l. Ga huhtikuusa, muui 2
$rvuosi. Nyt mnakkohlnt. mudinahkakani. 600,- (ker-
r 576,-). Nyl ilm.: eap.25,- + kuuk. 23 kk x 25,- =
00-
UKAiIiTE MAAILI'A _ OPISKELIJALLE JA JO.
IAISEEN AIKAANSA SEURAAVAAN KOTI]N

UUTUUS
KARTTA.
PALLO
GT 2000
vain
25 mk/kk

Alvrn uudantnrp
plm k.rtLp.llo:
.lcktrcnl-itl oh-

IritNan vrloplrt-n
lvull! löydllt k rtia-
p.llon plnn.ltl 54.0@

p.lkkrl Pytirifi åasänne ia-

}EKSI KIRJA: ltry.rd.hl, nA (aruo 29,-)

Vlrltikal nyt NlnlnrdllC. h.tdl yllm vEhn tshulF
mn Md.ls krloir klrlola Fdu.

KALLE PÄÄTALO -sarja 1-15
vain 35 mk/kk
OSAJAKO: a Tåysi tuntitaha (uusin) a Kunnen jeuhot
a Tammellu viria a Huffmiohon poika a Höylln mio-
h€n syksy O Näkåmåki O Kairankåviiå a Mustan lumn
talvi O Kcrillism8 a Selken kans a WBky KdllB-
masa a Myrskyn jålk*n a EnM ruska a Viimei-
nen savona a lhmisiå ialineillå. Ykal il llm.lm. Hin-
ta 456,- (kenil. /ri17,76). Osmaks.: sap. 36,- +
kuuk. 12 kk x 35.- = 456.-

UUTUUS
täydellinen
esitys
kalkista
maapallon
malsta ia
kansoista

r§0r

SUOSITTU MATKA.
KIRJOITUSKONE
vain 35 mk/kk

TUTUSTUMIS.
TARJOUS:
8 PÄIVÄN
PALAUTUS.
OIKEUS

Verraikaapa
konetta
vaslaavan
hintaisiin -yllä§/tle
miollyl-
tävästi

a kokffaan metallia a låydellinon nåppäimistö a kä-
leva kannetlava kansilaukku a kaksivårinen värinau-
ha ia vahasasnto a pap€.ituki a lyönliluiuuden såä-
tölaite a raun@steid€n vapauttaja a vålilyöntimeka-
nisi lisäyk§ä ia kaiauksia varten a ym. ym. a TYY-
LIKÅS ULKOASU 

' 
ILMAISEKSI KONEKIRJOITUS.

OPAS. BFOTHER d.luxlklrloltutkm ko.tmak-
sulla 399,- (ndmmlihinta 482,-). Osamaksulla:
saapuGsa 49,- + kuukausittain l l kk x 35,- :
49{.-
Opplku kmC(l4ohui.lio kotmnm

_ TILATKAA JO TÄNÄINI

+2
llmals-
kiriea

HELSINGIN
KIRJAEDUSTUS
SALOMO
KARVINEN KY

ABRAHAMINK. 8
00003 HELSINKI 300

Vastauslähetys
HKI 10/18 Lupa 1606

ffit
Tämän päivän suuri
taetosanakiria

vain
45 mk/kk
allou
. yli «Xr.oq, hr-

kcmlatosnE
a n. l7.0OO ku.

v[, krrttu,
taulukko

a yll 8.(D dw!

1. 5. -75
Facla on kauttaalien luqe la vrmerstelly (11 ca ihestynyt jouluksi
-74). Se on valmistunut poikkeuk*lli9. nopeasii, iotan 9n antmat tie-
dol ovat aian tsalla. Nyt nahkelk 1 2Oa - myohmmin 1.485,- (ksr-
iam. 1.'155,80). Nyt osm.: sap 34.- - kuuk. 26 kk x 45,- =
1.204,-.

ia 0q, klrl.ptlklnnd .ffitrrn
Tilaan f kuukau§mak$ : ksrtmaksullaf kuukau§mak$lla

KILPAI LUOHJ EET: rlr.t .unm tåtrå rrmoltuku-
1., p.llult k[ .ll! oLv! kuponkl tltt tfynä llmln po.tlmk-
klå. Puhallnfilraltt qlllrtuvtt m!ö3 rruffion.
SALORA våri-Tv:n ja 30O kirjapalkinn6 arvonta sudilelan 15.5. -
75 $kå SMB gGhonkilöautm ia 3Oo kiriapalkinnm 15.12.'75.
Pååvoitlajim nimet julkaistaan Helsingin Sanmisa 21 . 5. ia
21.12.-75. Kilpailuun voi Gallistua ilman tilaami§a lähsnämällä

trf lliffÄh'^'"ä""x.''TJå j'|"Jl'Jjli'H"Bi,l,"lIf '';A
3:9llEMulsrlo 

Huml Tlhukslr låh'tämm' lll- 
g

HELSINGIN KIRJA- on-601 1106:..

il Hitl'r,:,i{:"-,,.""' ffi ff
Abrahamink 8.00180 Hki l8

facta

rmr#åå"I'im I fac ta :btåi^i-
i:i33,,"'""§,ffi,1'*:'11å"*l I I I I I r I I I I I
valoa meaniietsllinon. Läpi- r

nrna 30 cm. Hinta te1.- f*..ä"iäääjl'&lå": "'- I Nyrill.i..Inlulll.tm..m.ll.saaB-h.nkllö.uln,.saLoRAvtd-Tv:n
Bap 16,- + kuuk.7 kk " zs,- = rgr,-.i:'iituul- - 8.0oo khl'Ptlklnnd ryPn,.-

III
I rirutgta r

Itlt-ri-* I

lFrlm"orrn I

IIII

iEKsl KIR''a: hcy'rdtnl' xa (aruo ä'-'' 
I o"-uu. ."r*n*manr rtmotukss marnrturn hrnnoin, ehdoin ja eduin. (Kirjat ia karttapallo ilman kqk@
I ia kaikki loimiiuk$t ilman låh€tyskulula)

I ' ;"J:i,I#iMANsorA 
1--6

n Viisi sodan vuona
I P6h6n paxKsröe,trqrra
I xoululltsetr uusr rtErösallxtnll

1-7 ennakkohintaan 665 -I FAcTA-trsl6an«rna 1-1',1 1 204,-
I o ltr<euue ueerurå r--4-2 600.-

D ANTTALAN KAUKOPAFITOT 1.-€ 2OO,_
I o KARTTAPALLOGT2M 191,_
I o aRoTHen (btue g(x}krirrsm,

t plh.ln FhduDlkru
I 

tr ALISTAIR MACLEAN 1-18 /t24.so

I *,-, -,n*r tr.rrrårn
Ado tal
mmrit
Trkkr
osha

I KALLE Pr\ÄTALO-sria 1-15 456,-
j L-AUTTAMUS-*ria 1---8 175,-
- AIKAMME MAAILMA + TOINEN M.SOTA

f .it4o.-. 48 mk/kk
: AIKAMME MAAILMA * FACTA 1,8O4._,

@ mukk
: AIKAMME MAAILMA . MACLEAN

1.024.50,
38 mukk

: TOINEN M.SOTA + MACLEAN 1.264,50,
40 mk/kk
PÄÄTALO . LAUTTAMUS 631,-.
42 mukk

I
I
-I omttrtmr nlmlklrloltu.

l-;
I



EELIS KAKKO

KUN alkuvuodesta v. 1943, tarkemmin sanoen 19.2.
-43 tulimme me, pääasiassa v.mallia 23 olevat räyden-
nysjoukot Viipurin HTK:sta Itä-Kannakselle Raudun
pitäjän lohkolle, olivat linjat asetruneet paikoilleen ja
asemasotaa käytiin. Tähän mennessä olimme saaneer

Jv.koulutusta koulutuskeskuksessa runsaan vuoden
ajao.

Meistä muodostettiin sitten 9.3.-43 TlJF. 15 III
joukkue, johon tuli entisiä kokemusta omaavia veteraa-
neja, joukkueen johtajana vänr Ruskokivi, varajohtaja-
na kers Ilomäki ja lisäksi lääkinrämies sekä pari muura.

Tässä kokoonpanossa sitten suurin piirtein oltiinkin
Ioppuun asti. Täydennystä saatiin silloin rällöin harven-
tuneiden rivien täytteeksi. Porukkamme oli pääasiassa

satakuntalaisia, mutra meissä oli huomatravasti myös
evakkopoikia.

Suurempia sopeutumisvaikeuksia ei ollut, ihmeen
hyvin jäykempi satakuntalainen ja vilkkaampi karjalai-
nen sopeutuivat yhteen.

Runsaat toista vuotta sitten vietimmekin linjassa,
välillä tietenkin vuorollamme huilivuorossa i/2-1 km
takana olevissa korsuissa.

Meille tuli hyvin tutuksi nimi Viisjoki. Paikkahan
oli Raudun kirkolta itään, ensin oli Palkealan kylä, jos-
sa tuo pääpuolustuslinja oli. Maantie kulki siitä vielä
itään, jota kai ennen hyvään aikaan lienee liikennöity ja

tehty rajakauppaa puolin ja toisin. Nyt kauppa oli täy-
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"Espanialaisista ratsuista" tehty este

sin pysähdyksissä ja neuvotteluja käytiin kovilla pie-
nemmillä ja suuremmilla tuliaseilla.

Lohkomme, josta meille tuli pääasiallinen olinpaik-
ka, nimi oli ristitty "TULEKSI", sijaitsi maantien oi-
kealla puolella ja välimaastossa virtasi tuo kuulu Viisjo-
ki, joka ei ollut suuren suuri, n. 10 m leveä. Kumpikin
olimme omalla puolellamme, välissä ns. vanha raja.
Naapurilla oli vanhat paksusta piikkilangasta tehdyt es-

teet ia niillä leveyttä jonkinverran, tämän tulimme jäl-
keenpäin kouriinmntuvasti toteamaan kun partioimme
ja yritimme käyttää lievää väkivaltaa vasrapuolen neu-
vottelijoille.

Meillä oli tuollaiset "hevoset", pukit, ioita huilates-
samme teimme aina takamaastossa kun suorasuuntaus-
piiskat aina silloin tällöin rikkoivar nirrä. Joen ylitys-
paikka, vanha-silta oli kuolleessa kulmassa, iossa kum-
mankin pioneerit vuorotellen vierailivar. miinoitellen
sitä parhaan kykyjensä mukaan. Kerrankin saivat ken-
tän omasta mielestään kuntoon, muutaman vuorokau-
den kuluttua menivät tutustumaan taas tilanreeseen il-
lansuussa. Tällävälin oli naapuri kaynyr ia purkanut ko-
ko kentän ia laittanut miinat nätisti pinoon kuusen iuu-
relle, aivan kuin halot ojennukseen. Tuo nyt oli sitä vä-
hän karkeamman luokan pilaa.

Meidän juoksuhautamme kulkivat metsänreunassa.

Rakennuksiakin oli ollut, koska yksi vartiopaikkamme
sijaitsi kivijalan juuressa.
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Maa oli hiekkamaata, joten varmaan hyviä perunoita
oli siinä joskus kasvanut. Peltoalue oli ehkä n. puoli-
kymmentä hehtaaria. Matkaa veli venäläisen juoksu-
hautaan oli tällä kohdin n. 300 m. Siellä puolen maasto
vähän korkeampaa, metsäistä, jotenka hyviä paikkoja
löytyi meidän silmälläpitoon ja kiusan tekoon. Tätä he
käyttivätkin kaikin keinoin, mutta emme mekään, ai-
kamiehiä kun oltiin, toimettomina maanneet ja kun
saimme lisäkokemusta niin luulen, että pitivät meitä
hyvin hankalina kavereina.

Vähitellen selvisi meille, eträ tuo kova sodan laki
'-Iapa tai tulee tapetuksi" piti paikkansa.

Muuten suurin osa ajastamme kului tässä Tulen tii-
moilla, ja allekirjoittanutkin vietti korsussa suurimman
osan linjassa oloajasta. Se olikin lujaa tekoa ja uuden-
puoleinen, oli paljon hirsivarveja päällä. Olisikin pitä-
nyt olla melkoinen pommi tai kranaatti, ennen kuin
täysosumallaan olisi tehnyt olon tukalaksi sisällä olijoil-
le.

Kun kaminamme savu joskus kuulakkaana aamuna
ärsytti tavaritsia, niin hän veti piiskatykin esiin ja meil-
le saattoi hiukan tulla poroa silmille samoin kuin kor-
vikkeen keittäiällekin kaminan luona, tavallisesti se ei
ehtinyt monta kertaa tårdyttää korsumme penkkaan,
sillä vieressä olevalta krh:n tulenjohtueelta tilattiin
muutama sarja kranaatteja, jotka ikävä kyllä osuivat ja
piiska vaikeni heti paikalla.

Vaikka radio- ja lehtiuutisissa useimmiten mainittiin
Kannaksen kohdalla Tavanomaista partiotoimintaa, tai
ei mitään mainittavaa. Niin silti me olimme varpail-
lamme ja mielestämme elelimme hienoisessa jännityk-
sessä. Tällöin meillä oli jo muutenkin tiukempi seka ti-
heämpi vartio. Olihan lohkollamme kummallakin puo-
lijoukkueellamme, tulenjohtueella, kk:lla sekä pst:lla
parivartiot.

Siksi näin, koska tuo pirun naapuri pakkaili yönaika-
na hiippailemaan ia yrittämään siepata vankia meistä.
Kerrankin puolenyön aikana alkoi lehmänkello soida
korsumme oven päällä. Se tiesi hälytystä, vartio oli teh-
nyt hälytyksen, nykimällä vartiopaikalla olevasta lan-
gan päästä. Muuta kaskya ei tarvittu, jokainen riensi
juoksuhautaan paikoilleen.

Vanjan partio oli päässyt tunkeutumaan piikkilan-
kaesteemme läpi tarkoituksella vieda meidän vartio-
vaihdon aikana uudet vartioon menevät miehet leveäm-
män leivän ääreen, mutta miehemme olivat valppaina ja
sieppaajat tekivät virheen, lieneekö ollut hermot liian
pinnalla, kun heittivät munakäsikranaatin hautaan ja
ainoastaan toinen miehemme Koivula sai sirun jalkaan-
sa, hän alkoi samassa pitää kovaa meteliä, että täällä on

ryssiä. Tiesimme heti paikallistaa missä oli. Saimme va-
loraketit ilmaan ja lähellä olevat näkivätkin vielä vii-

Viisloen seutua

meiset, sillä nyt tuli kavereille kiire. PK:mme ja muut-
kin aseemme antoivat vielä lisävauhtia heille. Päivän
valjetessa totesimme, että siinä kiireessä olivat yhden
kaverin jättäneet meidän piikkilankoihin muistoksi, tä-
mä vanja ei meitä enää tullut koskaan häiritsemään.

Muuten kului aika mukavasti, valoisina aikoina teh-
tiin vartioinnin lisäksi vapaa-aikoina kuka mitäkin.

Kenttäpostia käytettiin vilkkaasti, tuo 6430 oli mie-
leen painunut numero. Sen tiesivät myös kotipuolessa
olevat didit ja morsiamet. Loma veti kiinni n. 2 kk vä-
liajoin, sitäkin odotettiin, tiesihän se 4-6 vrk:n oles-
kelua pois tdältå ja kun kaverit tulivat kotirintamalta,
roivat he usein tullessaan siviilipaketteja. Tuliaisia kor-
vikkeen kanssa sitten nautittiin, lomalta tulleet kertoi-
livat ehkä vähän liioiteltujakin juttuja, varsinkin nais-
asioistaan. Kyllähän me toiset kuulijat taas olimme us-
kovinaan, emme pahoittaneet heidän mieltään epäile-
mällä.

Täällä jäi mieleen erikoisesti joulu 1943. Korsuissa
oli koristellut kuuset. Ruoka oli tavallista juhlavampaa,

kaikki saivat paketin. Niille jotka eivät saaneet omaisil-
ta järiestettiin tuntemattoman sotilaan paketti. Kiitok-
set lähetettiin ja kirjeen vaihtoa jatkettiin myöhemmin-
kin.

Pastorikin kavi linfakorsuissa, pitäen pienen hartau-
den, samalla toivoteltiin toisillemme hyvää joulua.
Vartioon mentiin vuorollamme normaalisti ja hälytysti-
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lassa oltiin, sillä 300 m päässä olevat toverit eivät pitä-
neet joulua.

Toinen mainittava päivä oli Mannerheimin, marsalk-
kamme syntymäpäivä kesäkuun 4 pv 197 3 . Silloin mm.
jaettiin puolikas 5 pekkaan. Meillä tehtiin kauppoja ja
pelattiin kortilla, jotenka lopulta ne joutuivar muuta-
mien harvojen käsiin, mikä olikin parempi, oli vain jo-
kunen kännissä ja kaikki näkivät mirä viina vaikutti.

Helmikuussa 1944, kun ilmassa alkoi olla jo sellaisra
tuntua, että näin ei kovin pitkaan voi jatkua, jotain tu-
lee tapahtumaan!

Partioinnit molemmin puolin alkoivat vilkastua, oli
suurempia väkivaltaisia, voimakkaan rykistötulen tuke-
mia ja pienempiä tiedusteluluontoisia retkiä välimaas-

joukkueen johtaja sekä vänr Rosendahl. Tervehdysten
jälkeen kysyivät onko vapaaehtoisia. Olisi tarvittu
muutama tästä korsusta.

Alkuun vähän ihmeteltiin, että mitäs niillä nyt teh-
dään kun saunassakin on käyty. Jonkun aikaa siinä poh-
dittiin ja löytyihän niitä.

Pyydettiin varttitunnin kuluttua komppanian ko-
mentopaikalle puhutteluun. Siellä lyhyesti selvitettiin,
että lähdetään noin 2 t. kuluttua partioon, tarkoitukse-
na hakea vanki tai parikin kuulusteluun, tarvitgevat
kaikkia mahd. tietoja toiminnoista sieltä toiselta puo-
len. Lupailtiin ylimääräistä lomaakin jos kunnialla sel-
vitään ja saadaan jotain aikaan. Partio muodostettiin
meidän ja 2 joukkueen miehistä, lisäksi alkumatkalla
auttaisivar rykmentin pioneerit. Vetäjinä olivar nämä
maisemat hyvin tuntevina, ennenkin kolunneina luutn
Kauppila ja vänr Rosendahl. Asia oli hyvin valmisteltu
jo ennakolta. Meille jäi vain tehtäväksi valmistella omat
varusteemme ia kokoontua n. tunnin kuluttua tähän
korsulle, varusteina lumipuvut ia aseina toimivat kone-
pistoolit täysine lippaineen.

Vähän oli jännitystä ilmassa kun pimeässä n. klo
22.OO olimme paikalla yhteensä melko iso porukka, 20
miestä ja lisäksi tulivat vielä linjasta em. pioneerit.
Tässä selostettiin lyhyesti meille tilanne, mistä kohdin
tulemme menemään välimaastoon ja mistä ylitämme
joen sekä naapurin piikkilankaesteet. Åseistustamme
täydennettiin tässä vaiheessa käsikranaat eilla ja minul -

lekin annettiin selkään tuollainen 6 kg kasapanos. Pek-
ka meinasi, että tuikataan se sitten sieltä lähtiessä vaik-
ka kk pesäkkeeseen. Hän määräsi tässä vaiheessa meidän
menojärjestystä, jossa tulimme kulkemaan siellä maas-

tossa. Olin itse alkupäässä eli seuraavana miehenä Pe-
kasta ja näin tulin läheltä seuraamaan kuinka vanha te-
kijä missäkin vaiheessa kdyttåytyy. Hänellä oli kp:n li-
säksi myös valorakettipistoolit samoin kuin perässä tu-
levalla vänrikilläkin. Hän siinä selitti hiljalleen tulen-
johtueelle, että ios hän ampuu punaisen raketin, niin
raskas rykistö antm naapurin asemiin aika ryöpyn ja

vihreällä pienemmät krh:t vastaavasti, riippuen mistä
paikasta ammutaan ja tarvitaanko ranuja aivan etumai-
siin asemiin.

Oliko kenellä kysyttävää?
Ei ollut. - Samanaikaisesti oli töpinästä tullut kus-

kit ja 3:lla hevosella lähdettiin linfaa kohti, reserviläisiä
kun olriin ja oli kai laskettu niin, että voivat pojat jou-
tua ehkä lujillekin tulevana yönä.

Matkaa siihen paikkaan josta menimme välimaas-
toon, oli n. 3-4 km huoltotietä pirkin. Pakkasta il-
massa n. 20o.

Yö oli pimeä. Tunnelma hiukan odottavan jännittä-
vä. Hevosmiehet pysäyttivät hevosensa ja sanoivat, että
he eivät tule kauemmaksi.

Lähdimme sovitussa järjestyksessä, jonossa yhdys-
hautaa pitkin etenemään. Tulimme meikäläisten vii-
meiselle parivartiopaikalle iuoksuhaudassa, josta nou-

Takamaastossa rakensimme näitä hevosia,
eli espanjalaisia ratsuia

toon ja entisrä tarkempaa naapurin liikkeiden seuraa-
mista, aivan heidän vartiopaikkojensa edessä.

Tässä piili jo aika lailla jännitystä, kun ei saanut ko-
vin paljon pitää ääntä, eikä muutenkaan herättää huo-
miota.

Olimme parhaillaan reservijoukkueena, siis huilivuo-
rossa 1/2 km takana, paikassa jossa oli sauna Viisjoen
rannalla. Joki tuli tässä Suomen puolelle ja linjat olivat
asettuneet niin, ertä etummaiset juoksuhaudat kulkivat
muutaman km matkalla Venäjän puolella (Tulen tuki-
kohdasta oikealle Lempaalaan päin). Vietimme leppoi-
saa iltahetkeä, olimme olleet saunassa, vedimme venttiä
ja kuka mitäkin. Kaikki koittivat tehdä olonsa mahdol-
lisimman mukavaksi. Ovi avartiin ja sisälle tulivat
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simme penkalle ja edelleen alas mäkeä välimaastoon.
Vartiomiehet toivottelivat hiljalleen onnea matkalle ja

hyvää tuuria. Pioneerit kulkivat edellä miinaharavaa
käyttäen vieden samalla ritiläsiltaa, jolla ylitämme
Viisfoen. Tässä oli kuollut kulma, niin ettei kumpikaan
päässyt ampumaan suoraan. Lunta muuten oli n. 1/2 m

ia täällä notkossa enemmänkin, jonkun verran hankike-
liä. Joki virtasi sulana ja kohisi, niin ettei tarvinnut eri-
koisen hiljaa olla. Voitiin ainakin hengittää vapaasti.

Joki oli ylitetty, kuliimme joen suunnassa oikealle n.
100 m ja tästä etenimme ylös etuoikealle, sitten tulim-
mekin naapurin piikkilankaesteen tuntumaan. Tämä oli
leveä ehkä 10-15 m, maasto aukea ja maantie edessä.

Pekka antoi merkin, levittäydyimme hangelle, mutta

.'tj'- - i!.

!'{

ne tässä oloaikanamme tapahtui varcion vaihtokin. Yh-
dyshauta, jota käyttivät, kulki n. 30 m päästä meistä.
Eivät tienneet tai aavistaneet kuinka lähellä olivat nou-
taiat.

Löivät siinä tuluksilla tulta pariin kertaan tosin hau-
dan pohjalla ja kämmenissä, mutta hyvin nähtiin kun
mahorkkasätkat kiiluivat.

Meidän ei tässä vaiheessa sopinut sytyttää savuketta.
Meni tässä arviolta toista tuntia, kunnes olimme pääs-

seet piikkilankaesteestä.
Kevätpuolta kun elettiin niin hiukan oli jo ilmassa

aamun valkenemisen merkkejä. Pimein keskiyön aika
oli ohitettu.

Tämän jälkeen sitten tapahtuikin kaikki nopeam-

Omatekoinen raskas kasapanos hyökkäysvaunujen tuhoksi -\'1 rrr';

massa tempossa, emme aikoneet päivän valjetessa enää

olla räällä. Olimme selvillä, että eteentyönnetyn vartion
vaihto tapahtuisi suurinpiirtein tunnin kuluttua, mei-
dän on ehdittävä ennen sitä toimia. Heidän korsuille oli
200-300 m matkaa. Seuraava lähin vartiopaikka on
100 m korsulle päin ja yhdyshauta samoin kun juoksu-
haudatkin aivan nenämme edessä. Tähän asti olimme
pystyneet olemaan hiljaa eikä meitä oltu havaittu.

Edessä olevassa haudassa oli pk. ampumapesäkkeitä
ja 1 kk pesäkekin, johon oli tarkoitus kasapanoskin tui-
kata sitten lähtiessä: Narut jo painoivatkin olkapäitä il-
keän makuisesti (vai liekö ollut vastuu, joka painoi).
Pekka teki ratkaisun, iossa pääosa porukasta jäi tähän
välille yhdyshautaa varmistamaan, ettei apujoukot pää-
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Hirsillä vahvistenu korsu
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kuitenkin melko suppealle alalle ja pioneerit alkoivat
toirnia, tekemällä aukkoa esteeseen, sen verran että pää-

simme vaivatta kulkemaan läpi. Ottaen huomioon es-

teen leveyden ja lankojen määrän, kesti meistä mahdot-
toman pitkaan tuo aukon teko. Aina kuulimme kun
lanka naksahti poikki saksilla, vaikka sitä hiljaakin
yrittivät. Tuntui niin kuin olisi ollut liian hiljaista, yk-
sinäiset laukaukset ja pienet sarjat valojuovineen pitivät
kumminkin hereillä hyvin.

Omille vartioille koko lähialueella oli tiedoitettu
meidän paikkamme, jotenka omat eivät tälle alueelle
ampuneet.

Meistä vasemmalle n. 200 m ja hiukan takaviistoon
oli naapurilla eteentyönnetty parivartio yön aikana, jon-
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se häirirsemään sieppaafia. Puol'kymmentä miestä lähti
hiljaa etenemään eteentyönnettyä vartiopaikkaa kohti,
jossa 2 vanjaa odotti vaihtoa.

Vasta kun olimme n. 10 m päässä, enää mutkan ta-
kana vaistosivat he jotain ja tiukkasivat luultavasti tun-
nussanaa meiltä, jota me emme tienneet, mutta sen si-
jaan heitimme yhden munakäsikranaatin loppusuoralle
ja kun se oli räjähtänyt, syöksyimme perässä kpt val-
miina. Toinen yritti penkan päälle tarkoituksella kai
ottaa hatkat, mutra pieni sarja palautti hänet monttuun
jälleen. Tiukkasimme ruki ver' ja toinen tottelikin.
Näin lähdimme, ensin meidän mies ja vartiomies seura-
si häntä, me toiset seuraressa perässä, reitti oli sama jota
olimme tulleetkin.

Kasapanos teki tehtävänsä eräässä pikakivääripesäk-
keessä, ei ollut oikein aikaa viedä sitä kk:lle asti.

Jäi heille varmasti korjailemista seuraavaksi päiväksi
tämänkin montun paikkeilla. Paluumatkamme meiltä
sujui tuntuvasti nopeammin kuin meno. Päästyämme
viimeiset piikkilanka-esteelle ja läpi, olivat naapurit

Pioneerit kulkivat edellä miinaharavaa käyttäen

heränneet, mutta jonkinlaista epätietoisuutta oli, niin
kuin yleensä kun kesken unesta herätetään. Kuului ai-
kamoista polqtusta ja piippolakkeja juoksenteli sinne
tänne. Se meidän saaliimme ei olisi oikein mielellään
seurannut meitä, vaikka ioen rannalla oli ahkiokin, jos-

sa tariosimme vapaan kyydinkin. Katsoi kuitenkin par-
haaksi seurata mukana.

Päästyämme joen yli ja lähelle omaa juoksuhautaam-
me, alkoi tulla ranuja niin pirusti siihen sillan paikkeil-
le, mistä me naapurin esteen ylitimme, mutta me olim-
me jo tässä vaiheessa parisataa metriä sivussa ia nyt al-
koivat meidän omatkin isot pyssyt puhua. Me menim-
me lähempiin korsuihin, joissa oli varattu kuumat sai-
kat ja tupakkaa, nämä maistuivatkin nyt. Ulkomaalai-
nen luovutettiin komentopaikalle vietäväksi ja kuulus-
teltavaksi, mitä tietoja lienee häneltä saatu.

Me siinä hilailimme aikamme ja kun päivä kirkastui,
lähdimme omille korsuiliemme odottelemaan lomia.

Näissä merkeissä kului aika aina kesään asti, kunnes
suurhyökkäys eräänä aamuna jatkuvan jytinän merkeis-
sä alkoi.

Se tarkoitti Lempaalanjärveä, Siiranmäkeä jne. Tais-
telut etenivät jo vauhdilla ja me aloimme jaädä taakse,
joten piti meidänkin irtaantua.

Pääjoukot lähtivät illalla ja veivät meidänkin pak-
kauksemme. Muistan kun meitä jäi 3 kaveria Tulen
lohkolle yöksi seuraamaan tilanteen kehitystä. Liniaa oli
meillä kilometrin verran. Pidimme yhteyttä oikealle se-

kä vasemmalle, siellä oli samanlaiser partiot, uni ei tul-
lut sinä yönä. Aamulla päivän valiettua polttelimme
korsuissa katajia ja muuta savua antavaa korsuien lähel-
lä, ammuskelimme silloin rällöin ja koitimme antaa

kuvan, että onhan meitä tällä. Naapuri vaistosi kui-
renkin tilanteen tulleen io etumaastoon ja niitä oli tun-
tuvasti enemmän kuin meitä.

Matkamme kohti Palkealaa, Rautua, Kiviniemeä,
Ihantalaa, Vuosalmea jne. alkoi. Sanoimme mieles-
sämme hyvästit Viisjoelle. n

Nimim. O. H. kirjoitti 2. 3 erittäin
asiallista ja velvoirtavaa tekstiä ylläole-
valla otsikolla. Kyseiseen suomalaisen
sota-ajan naisen patsasajatukseen yhtyy
jokaikinen Suomen mies. On rotta, et-
tä elleivät ajatusta ryhdy johtamaan te-
koihin nykyiset sotaveteraanit, jää pat-
sas myöhemmiltä sukupolvilta pystyt-
tämättä. Tulisi järjestää valtakunnalli-
nen kilpailu ja varainkeräys tämän yh-
teisen muistomerkin saamiseksi.

Tässäpä olisikin sellainen yhdistävä
tehtävä niin sota- kuin rintamamiesve-
reraaneillekin ja heidän liitoilleen, jos-

ta ei tule erimielisyyttä. Asian taakse
asettuisi varmaankin Sotainvalidien
Veljesliitto, Kaatuneiden omaiset jne.

Pankaa pystyyn yhteinen palaveri ja

antakaa kuulua tuloksista. Kiitos.
Eino Huuskonen

sotaveteraani
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MEIDÄT on tuoru tänne. Vuosalmelle. Olimme kolme
viikkoa kouluruskeskuksessa Lammilla ja pariviikkoa
aliupseerikoulussa Tuuloksessa. Sitten tultiin junalla
Käkisalmeen ja marssien sekä välillä autokyydilläkin
Pyhäjärven kautta Vuoksenrantaan. Jr nyt yöllä tänne.
Vänrikki Pihlajan johdolla tarvoimme paksussa lumessa
ja pimeässä yössä. Ensin kylän umpeentuiskanneita pol-
kuja, sitten yli Vuoksen, rinnettä ylös, polkua sinne,
toista tänne. Lopuksi, tuossa on sinun monttusi, käy
asemiin ja aamua odottamaan ...

- 
Tämä on nyt siis sotaa, - soraa jota joskus on

tullut kirjoista ja elokuvista hyvinkin kiinnostuneena
seurattua. Josta aina on kuvitelma, että ei Eurooppaan
ainakaan sellaista enää tule. Että nykyään ovat ihmiset
jo niin sivistyneitä, että osaavat välttää sodan... Sotaa

- iosta puolivuotta sitten ei olisi osannut kuvitella vie-
lä oikein mitään. Kaikkein vähiten, että sellaista tapah-
tuisi meidän maamme rajojen sisäpuolella ja että MI-
NÄKIN olisin siinä mukana. - T^ llä nyt kuitenkin
seison yksin pimeässä yössä katsellen eteeni jonne en
näe, enkä tiedä siitä mitään. 

- 
En tieda kuka on vas-

tassa, mistä Siperian kolkasra tai Kaukaasian kodista
lähtenyt mies seisoo vastapäisessä montussa tähystellen
myöskin. Tähystellen ja odotraen aamua - sd6112gn,
että näkisi minut ja saisi ampua kuulan kallooni. -
Jaa-a, onpas tilanne. Mies - tai miehet joita koskaan
en ole nähnyt, ei pahaa sanaa vaihdettu ja kytätään toi-
nen toistaan niin kuin mitäkin petoeläintä

Nyt - nyt rapsahti jokin edessä oikealla - - 
ja

taas - - oksat taittuu - kuuluu ähkimistä - 
noin

50 metrin päässä minusta.

- Kuka siellä. Kuuluu ääni jostakin montusta oi-
kealta.

- 
Hei, kuka siellä. Äania kuuluu useammasra suus-

ta.

- 
Kuka perkele siellä, - ammutaan pojat.

- 
Elekee ampuko, minnäi tiellä vuan.

- No, kuka minä. Kakistele ulos ja äkkiä.

- 
Korhonenhan minnäi.

- Mitäs te siellä teette?

- Ka katkon vuan näitä oksia iestä.

- Tulkaa kiireesti pois, siellä voi olla vaikka miino-
ja. Kuinka te nyt sinne menitte kun ette puhu kelle-
kän mitään. Vähältä piti että ei ammuttu.

Korhonen kuuluu kapuavan ylös ja selittelevän, että
hän koetti vaan karsia vähän puita edestä pois.

OLAVI
JÄRVELÄINEN

Taas on kaikki rauhallista. Lähden kävelemään va-
semmalle, kukahan siellä mahtaa malaa pitää 

-. Pää-
sen kymmenkunta metriä.

- Kuka siella?

- Järveläinen täältä naapurimontusta. Lähdin vähän
jaloittelemaan.

- J^ , kyllä minä vähän arvelinkin, mutta päätin
varmistaa kun sieltä teiltäpäin kuului äsken niin kovaa
metakkaa, kuka siellä oikein äänes. Alikersantti Luoto-
han siellä oli naapurimontussa.

- Korhonen siellä vaan kävi etumaastoa tutkimassa.
Taisi olla paskalla ja pojrt meinas ampua, kun ei vas-
rannut mitään vaikka huusivat.

- Mitä sinnepäin muuta kuuluu?

- No ei ihmettä, yksin minä siellä olen ollut, nyt
lahdin kävelemään.

Kukas tuolla seuraavassa montussa on?

- Velipoika on tuossa ensimmäisessä ja sitten on
Granit ja Kajanto, kavinkin niitä katsomassa, mutta
lahdin takaisin kun alkoi kuulua sitä mekastusta.

Juttelimme aikamme ja lähdin taas montulle päin.

- Täällä on kaikki kuin ollakin pitää. 
- 

Mitäs jos

kurkistas vielä Paavolan poikaakin.

- 
Hei Paavola, missäs oot?

- 
Hei, hei, meinasinkin juuri huutaa, että kukas

siellä taas on liikkeellä, kun toi Korhosen pahus tuolla
edessä tonttuili äsken.

- Niin, onkos se seuraavassa montussa?

- 
Ei, siinä on Ylikännö, Korhonen on pari monttua

siitä eteenpäin.

- 
Minkalainen mies se Ylikännö on, onkos se niitä

uusia.

- Jrrr, se pitka poika kun tuli toissapäivänä, mikä
nukkuu aina.

- Jaa-a, mennääs katsomaan nukkuuko nytkin.
Lähdettiin, Paavola käveli edellä kun oli tutumpi.

- Kännö.

- 
Ylikännö, hei.

- 
Ei siellä taida olla ketään, mennään vaan. Ei,

murra täällä se kuorsaa täyttäpdätä, tules katsoma^n -kuiskaa Paavola.
Menin Paavolan rinnalle. - Jor, siellä äijä istuske-

lee kuopan pohjalla, kivääri polvilla ia - 
kuorsaa.

- 
Hei Ylikännö - 

kuiskaan ja tuljutan poikaa ol-
kapäästä.

- täh? Samassa Ylikännö on pystyssä ia
kivääri päin Paavolan rintaa.
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- Äta helkutissa 
- kivahtaa Paavola, saa piipusta

kiinni ja nostaa kiväärin pystyyn.

- Ju, - sääkös siinä vaan olitkin, mää luulin ryssiä
olevan.

- Me tässä. Kiitä luojaas, että me, jos olisikin ollut
venäläisiä, et siinä enää jutteliska.

No mitäs siinä enempää, nauroimme asian päälle, ju-
tellaan. - Kysellään, miltä runtuu - ihmetellään kun
on hiljaista ja 

- lähdetään taas kävelemään omaa
monttua kohden. On kuin päivä olisi hiljalleen kaiastu-
massa, äsken vielä niin harmaat puut ovat kuin saaneet

vähän selvem,::än leiman. Painelen kohti monttuani,
Paavola jää omaansa. 

- 
Mutta - kukas siellä - mon-

tullani seisoo ioku?

- 
Kuka?

- Minä täällä vaan, Pihlaja 
- arvelinkin juuri että

mistä päin se mies ilmestyy. No, miltä tunruuT

- Mitäs tässä, rauhallista on ollut, kävin vaan vähän
Paavolaa katsomassa.

- J"/, parempi se on vähäsen olla liikkeellä ettei
jäädy ia pysyy hereilläkin paremmin. Mutra nyt 

- 
päi-

vä valkenee vähitellen. Kohta tdällå, alkaa melu pariks
tunniks, kun vihollinen pitää aamukonserrrinsa, silloin
on viisaanpi pitää pää alhaalla. Minä tulinkin juuri sa-

nomaan teille nuorille miehille, että räyryy olla mon-
tussa näihin aikoihin. Tavallisesti ne aloitraa ennen päi-
vän valkenemista. Ei siitä pidä niin hermosrua, täytyy
pysyä montussa vaan, kyllä se siitä sitten taas rauhoit-
tuu. Päivällä, jos on rauhallista niin voirte Paavolan
kanssa vuorotellen kayda tuolla rannassa kellarissa läm-
mittelemässa. 

- 
Päa kylmänä vaan, kyllä siihen pian

tottuu ja oppii äänetkin tuntemaan, mitä pirää kumar-

taa, mlta el.

Vänrikki lahti painelemaan Paavolan suuntaan. Minä
käyn montturi pohjalle Aivan oikein, nyt kay
päivä valkenemaan, eroitan jo peltoaukeaman koko sel-
västi ja sen takana kuin suuri harmaa muuri, se taitaa
olla seuraava metsikkö 

- 
5s enkin kaukana. Mutta oi-

kealla on metsäniemi se on lähellä ja vielä lähemmäs se

kaartuu oikealla. Taitaa kayda tähän metsään kiinni
tuolla edempänä. Sitä ei näy kun puut ovat edessä, siellä
onkin varmasti pahat paikat. 

- 
Kyllä tässä sentään tai-

taa kelvata olla kun on suuri aukea edess[. - 
lv[tr132

mitäs tuolla on ihan suoraan edessä, kaksi mustaa möh-
kälettä 

- 
ihan niin kuin ei, mutta kyllä ne ovat-

kin iunan vaunuja - tavarayaunuja. - Joo-o, tuossa
siis kulkee rata viistoon tämän harjun suuntaan ja siinä
sitren on ne vihollisen pesäkkeet, noin 200 metriä,
niinhän ne sano - no siinä se sitten on. Ja vasemmalla
on pieni metsän saareke ihan radan varressa ja sen edessä

on syvennys, taitaa olla jokin lampi tai puro, 
- 

aika al-
haalla. Penger on ainakin 5-6 metriä, siinä on paha

kuollut kulma, mutta onneksi se ei ole ihan minun
kohdallani.

Hiljaista niin pahuksen hiljaista - 
tainneet

olla hiljaa jo pari tuntia, mahtavatko nukkua - tai jos

on vaikka aamusaikka. - Ei liikettä, ei äijääkään näy
tainneet lähteä yön aikana pois. 

-Mitäs, nyr leiskahti vasemmalla metsän yllä, koko met-
sä tuli punaiseksi niin kuin aurinko olis yhtä-äkkiä
noussut kurkistamaan että jokos sopis nousta, vai kään-
nänkö kylkeä vielä. - Nyt j1'rähti 

- leveälti - ei tie-
da oikein mistä se kuulu, r'onkuu vouuu 

- 
kamalasti

1,. ..wE- % k6sf.
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I Näkymä vihollisen
puolelle

- Vuosalmen lossi
Talvisodan alussa

+ Tykistotulta
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viheltää 
- monra kranaattia. Jyrinä leiskuna jarkuu,

- kiljuu aivan yläpuolella niin kiukkuisesti ettei osaa

kuvitella ja siinä samassa repes 
-Makaan kuoppani pohialla pää niin lujasti maata vas-

ten kuin voin 
- 

jalat leuassa kiinni kippurassa. 
-Maailma taitaa halera. Ensimmäinen kranaatti räjähti

jossakin takanani harjulla, sen jälkeen en eroita mitään.
Kaikkialla räiskyy, jyrkyy 

- 
jatkuvasri viheltää, aina

tulee uutta. Ilma on niin kuin räynnä piruja, ihme kun
eivät törmää toisiinsa ilmassa ja räjähdä siellä. 

- Ja jat-
kuvasti kumisee jossain kaukana etumaasrossa - 

jatku-
vasti vihollinen syytää uutta kranua piippuun 

-, 
vou

_ vou _ viuu _ uuuuu _ uuuu fiuu _
Jatkuva vihellys, kamala 

- kammottavin ääni mitä
maailmassa koskaan on aikaan saatu. Tuhat, 

- 
miljoo-

na pirua viheltää yhtäaikaa ilmassa ja räjähtelee joka
puolella, takana, edessä, molemmilla sivuilla 

- 
joka

suunnalla. Pienemmät sirpaleet joita on ilma täynnä,
pitää jokainen eri äänen, pieni pärisee kuin ampiainen,
kiertää kaartaa, pörrää. 

- Isompi menee 
- viuh 

-suoraan ja raksahtaa jonkun puun kylkeen tai tömähtää
maahan. Suurimmat, jotka ovat kuin rängen puolikkai-
ta, vonkuu ja kiertää niin kuin ei oikein tietäisi minne
mennä ja iskee paksun lumen läpi maahan sihahtaen
kuin hirmuisen iso silitysrauta. - Tai- kaikki tierys-
ti eivät mene päin puuta ja maata on täällä muu-
takin, ei vain puita ja mäkeä, on myös kohteita, on ih-
misiä 

- 
miehiä 

- 
kunnon poikia joiden kanssa äsken

vielä juttelin 
- -

Ja kranaatit räiskää, puut kaatuvat huoahtaen, suurer
mahtavat hongat menevät poikki kuin tulitikut 

- ia
oksia sataa maahan ihan kuin rakeita vaan 

-

Tähän, - tähän taisi päättyä satu - 
jos tuollainen

kranaatti osuu kohdalle, niin mitään ei löydy, ei märkää
rättiäkään, kyllä se sen kuivaa minkä kasreleekin

-. Jos tästä vielä joskus pääsis niin 
- 

mutta
tästä ei selviä 

- ei ikinä

- Mahtaakohan ne hyökata nyt. Kun tämä meteli
loppuu niin joku vanja on tietysti pistin kourassa kuo-
pan reunalla ja halkaisee päitä ohimennen - kenellä
vielä sellainen jälf ellä on. Ne ovar tietysti ruossa pellolla
tulossa, hyökkäysvaunut ia muut. Ja kranaatit
äikää edelleen taukoamatta, - - eikös ne niiltä
koskaan lopukaan

Pari tuntia tuli yhteen mittaan niin paljon kuin ker-
ralla mahrui, nyt siirtyi keskitys vähän edemmäksi, ta-
kamaastokin siellä saa saman löylyn kuin mekin. 'tÄÄ-
KINTÄMIEHIÄ 

- - 
lääkintämiehiä" huudetaan jos-

tain oikealt Milläs ne raukar tänne vois tulla,
jos täällä haavoittuu niin kyllä tänne jää varmasti kuole-
maan. Parempi olis eträ sais kerralla niin että

Vielä tulee kranaattia - hzrysrnrnin vaan kuin äs-

ken. Kranaatti tulee joskus 
- 

yks silloin toinen tällöin,
yks menee sinne toinen tänne, vailla mitään tarkempaa
kohdetta, kun vaan tulee. Joku rdjähtdd, joku jää suuta-
riksi..

Kun vähän hiljenee, nostan pääni ylös ja kurkistan
yli kuopan reunan 

- äkkiä ja pää alas sitten 
- tulee

joku kk-sarja - 
joku yksinäinen luoti 

- 
korkealta lat-

voista menevät. Ei tainnut näkyä mitään erikoista - ei
ainakaan lähella ollut mitään. - Kurkistan taas varo-
vaisesti 

- 
jr.r. 

- ei lähellä näy, murta edempänä kyllä.
Vaunujen vieressä juoksee äijiä. Niitä tulee metsiköstä
selkä kyyryssä useampia - 

parikymmentä miestä, sin-
ne häipyvät, jonnekin suojaan. Ka kun ei kukaan ammu
niitä, mitäs siellä mahtaa olla tekeillä? 

- J^ - nyt ne
painuvar taas takaisin päin 

- aika rohkeasti vaan näyt-
tävät itseään. 

- No juoskoot nyt kun eivät vaan tänne-
päin pakkaa.

- Hei -.
- Kukas huutaa, - taitaa olla Luoto. Kurkoitan it-

seni pitkalleen vasemman reunan päälle.

- Luoto hei, sinäkös huusit?

- Minä, oletkos ehjänä?

- 
Kyllä, entäs sielläpäin?

- Ehjänä ollaan. Iso puu vaan kaatu monttuni pääl-
le, mutta ei hällä väliä, parempi näkösuoja tuli. Kysy
Paavolalta ovatko pojat sielläpäin kunnossa. Täällä Gra-
nit ei vastaa mirään dytyy lähteä katsomaan mikä poi-
kaa vaivaa. 

- No - kurkistan Paavolan monttuun
päin ja alan huudella:

_ Paavola hei _ _

- Paavolan poika herätys.

- 
Mitä, en minä enää nuku 

-. Jo ruli vastaus.

- Mites hurisee, oletkos ehjänä?

- Ehjänä, mutta kun kuustuumanen räjähti ihan
melkein vieressä, vieläkin pää kohisee niin että ei tahdo
kuulla mitään.
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- Entäs Ylikännö, kuuluuko sieltä mitään ja muut
pojat?

- Kännö huuteli juuri että Kivistö on haavoittunut
olkapäähän.

Se oli huutanut lääkintämiestä, mut oli kumminkin
päässyt itse pois montusta. Sit siellä oli haavottunut jo-
ku toinenkin uusista miehisrä, mut minä en saanut sel-
vää kuka.

- No, ei pahemmin sentään ole käynyt ja semmoi-
nen ryöppy viuuu 

- uuf - kiukkuinen kranaat-
ti tuli juuri kohti niin läheltä että henkäys kävi kasvoi-
hin 

- 
yli meni - murta ei räjähtänyt oksat vaan rapisi

fa lumi pöllyi; kun se liuku rinnettä.

- 
Paavola.

- Ei taida poika kuulla enää mirään?

- Hei 
-.

- Hei vaan, sielläkös sinä oletkin?
Paavola on vatsallaan takanani harjun laella ja kurkis-

telee yli penkan.

- Kuule, minä ajattelin eträ jos menis käymään
tuolla kellarissa lämmittelemässä, mene sinä sitten ilta-
päivällä.

- Joo painele pois vaan. Ei tässä varmaan tään kum-
mempaa, noita kranujavaanviskoo. Kysele mitä Grani-
tille kuuluu.

- Hei Luoto?
Ei kuulu vastausta, taitaa olla kans lämmittelemässä

Ta - ta 
- 

ra - kk-pahuskin heräs taas, sain pääni
vähän äkkiä montruun, nyt tulikin vähän alempaa kuin
aikaisemmin. 

- Mistäs ne oikein mahtaa ampua

Joo - suoraan minusta vihollisen suunraan on ojan sy-
vennys ja sen päässä kolme mustaa täplää - ihan kuin
miehiä kurkkimass Yritetään. 

- Nousen seiso-
maan niin että puoli ruumista on näkyvissä, sitten sa-

massa matalaks. Ei kuulu mitään, ei tainnut huomata.

- Toinen kerta - -. Ei sittenkään mitään, nuo puun
oksat ovat kans niin sopivasri edessä, eträ sinne ei var-
maankaan näy täältä asti, vaikka vähän kurkkiikin. -No entäs nyt. Nostan kiväärin penkan päälle ja tähtään
tarkkaan, pam, 

- vähän liian lyhyeksi jäi, lumi pöl-
lähri edessä. Toinen kerta, mutta varovasri, vähän täy-
tyy korottaa. - Pam 

- 
pää katosi eikä lumi pölissyt

yhtään. Ta - ta - t^ - nyt tulee takaisin, taisin osua

oikeaan paikkaan. Konekiväärin suihku lakaisee pit-

kaan, pitkin harjua - nyt loppu 
- 

Ei, uusi vyö vaan

- 
ja noin koko vyö vaan yhteen menoon.

Ammun harvakseen parikymmentä laukausta.
Nyt tuli jännempää, aina kun tärskäytän niin heti myös
tulee vastaus ja pitkiä sarjoja. Usein katoo pää näkyvistä
kun ammun, mutta vähän ajan kuluttua ovat taas kaik-
ki päät tallella.. .

Jonkun ajan kuluttua vedetään ahkiolla jotakin,
mutta samaan aikaan yhtyy ainakin kolme konekivääriä
amPumaan...

- No olkoon kun noin pahuksesti suuttuivat...
Ihan tuli lämmin siinä. Olen touhuillut paljain käsin

enkä ole ollenkaan huomannut kasiani palelevan, vaikka
pakkasta on varmaan yli kahdenkymmenen...

Nyt tulee kranaattia tykillä ja heittimellä, mäki täri-
see, oksat lentää, sirpaleet vonkuu 

- 
puut katkeilevar

- konekivdårft antavat taustamusiikkia. 
-Pd^ä 

mata-
lana vaan ja hermosauhut, ei auta mennä sorkkimaan
joka paikkaan koska rämmöiset pelit sait aikaan. Vouuu

- uuu taas tulee iso kranaatti ihan kohden 
- 

nyr se

osuu ihan varmasti 
- 

pirullin kimakka vihellys,
oikein kiljaisu - maa tärähtää ja kranaatti räjähtää ihan
takanani rinteessä. Kova räiskähdys, puu repee halki ia
poikki jossakin 

- sitten rysähtää aivan vieressä - -iso puu on mennyt aivan lähellä, puolivälistä poikki,
latvaosa putosi viereeni 

- 
noin metrin päähän montus-

ta pystyyn, huojuu jonkin aikaa tynkäpuuhun nojaten

- 
ja 

- kaatuu sen jälkeen ryminällä rinnettä alas. Se

oli vähällä että ei tullut päälle. Ja sataruhatra pientä
kranaatinsirun paholaista tanssii - 

vinkuu 
- 

pärisee ia
viheltää ilmassa, pari tulla töksähtää kuoppaani jostain
korkealta -. No niin. 

- 
Kranaattia tulee jatkuvasti

- 
pari lentokonettakin 

- 
häviträjiä, on ilmestynyt

näyttämölle. Pruut, pruut 
- sgkgväs syöksyjä ja atta-

vat suihkuja 
- 

mahdollisesti jäällä liikkuu joku.
Lennelkööt nyt ja ampukoot kun eivät vaan tänne

ammu 
- 

joo, 
- 

nyt ne vetää savujuovaa ihan liniam-
me kohdalle. Paksu savujuova jää kahden koneen jäl-
keen leijumaan aika alhaalla linjan suuntaan
juuu, sinne painuvat kaakon, Taipaleen suuntaan. Mi-
täs tuokin mahtaa merkitä, jotain tulenjohtoa tykistölle
ehka.

- Viisaampi kai kun en enää am-
puile turhista. Pitäkööt konekiväärinsä ja ampuilkoot
kun eivät vaan mua ammu. Viritän savukkeen 

- 
is11111

- palelen 
- hyppään ylös 

- liikutan itseäni senkun
vaan voin ahtaassa kuopassa. Kylmä 

- on niin
pahuksen kylmä Aamupäivä kuluu verkal-
leen, 'vain paikallista rykistötoimintaa" - sxnes kxi
päämajan tilannetiedoitus. ..

Yhtä-akkiä tulla rapsah:aa Paavola monttuuni niin
että oikein härkähdän.

- Kuule, Granit on kaatunut, täysosuma monttuun

-. TULIKASTE - snsirnrnäinen puoli-
vuorokausi 6lJR 23:n lohkolla on mennyt 

- 
3il2nns

i-

Varliomies taisieluhaudassa
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Eräs heinänhalumatka
MATTI PELTONEN

SOTA loppui Taipaleenjoellakin 13. 3. klo 11. Palvelin
6./KTR 7:ssä. Patteripäällikkö oli res.luutn Ilmari
Huttunen ja patteriupseerina oli res. luutn Väinö Oksa-
nen. Kaikki kolme patteria oli koottu etupäässä Jäm-
sän, Jämsänkosken ja Koskenpään miehistä, sitäpaitsi
myöskin esikuntapatteri. Patteriston komentajana oli
majuri K. Niemi. Itse olin tienkorjausryhmän hevos-
mies, ryhmänjohtajana toimi korpr Ilmari Ilkka. Teim-
me etupäässä korsuja ja asematöitä. Oli hyvin epävar-
maa tuo puhe rauhan tulosta, etenkin huhut, joita oli
runsaasti liikkeellä.

Aamupäivä oli hitonmoista vilskettä uusien tuliase-
mien ja töpinän välillä, joka sijaitsi Portkorvessa, Saap-

ruun menevän tykkitien varrella. Juuri sinä iltapäivänä,
kun lähdettiin sieltä, piti seuraavana yönä patterin siir-
tyä uusiin asemiin Kovero-ojalle, joita oli tiiviisti tehty
monta viikkoa. Kysymys oli siirtymisestä 2-3 km
taakse, koska nykyiset ,§emat Metsäpirtin-Sakkolan ra-
jalla olivat jo siksi huonot ja liian lahella ryntäävä vi-
hollista, ettei aina pystynyt ampumaankaan, mikäli oli-
si ollut ammuksiakaan.

Ajoin sinä aamupäivänä työkaluja töpinän ja uusien
tuliasemien välillä. Kolme kertaa tuli määräys: "työt
uusissa asemissa lopetetaan! On haettava kamppeet
pois!" Puolisen tuntia oli kulunut, kun olin hakemassa
työkalut pois, tuli uusi määräys: "töitä jatketaan! Ja
työkalut on tuotava takaisin". Uusi reissu taas. Tunnin
pästä, ehkä n. klo 9.30 tuli taas käsky: "työt lopere-
aan ia työkalut on haettava pois!" Tällä kertaa se olikin
viimeinen reissu, minkä ajoin Kovero-ojan-Portkor-
ven välillä. Rautaa oli sinä aamuna ilmassa tavallista
enemmän. Siinä oli patteriasemien takana isohko pel-
toaukea, jonka reunaa kulki ns. tykkitie. Siihen alueelle
oli venäläisillä Neonsaaresta suora tähystys, eikä pojat
siellä säästäneet tykinputkia, joten ei sitä aukeata ku-
kaan hiliaa aiellut, kyllä siinä moni hevonen ja mieskin
heitti henkensä. Meitä aina kaksi miestä sinä aamuna
reessä, tienkorjausryhmän johtaja Ilkka ja minä. Kaveri
oli reessä pitkänän ja kehotti lisäämään vauhtia, jota
hevonen piti yllä ilman "pitkia kauroja" eli piiskaa ni-
mittäin. Sirpaleiden jalkia näkyi reen jalaksilla ja kuor-
mapeitteessä, joskin itse säilyimme ehjinä. Iltapäivällä
Iähdettiin sitten tulemaan kohti uutta raiaa, joka oli jo
riedossa. Oli märätty paljonko kunakin päivänä oli pe-
rännyttävä. Venäläinen seurasi tiiviisti perässä, vaikka
en sillä hetkellä heidän tuloaan nähnytkään. Tultiin
Käkisalmen-Kurkifoen-Elisenvaaran kautta Parik-
kalaan. Kolme yötä oltiin Kannaksen taloissa. Kyllä oli

Tykistön tuliasema Metsäpirtissä

syötdvää, etenkin hevosilla. Kauraa tuotiin hylätyistä
aitoista hevosille saavikaupalla. Ainoat siviili-ihmiset
tavattiin Sorjon asemalta hiukan Parikkalaan päin. Siinä
seisoi kolonna jonkin aikaa ja talo oli mäenkupeessa.

Sieltä nousi savu ja naisihminen liikkui pihalla. Menin
tkm Silvänin kanssa katsomaan, miksi he eivät olleet
lähteneet evakkoon. Sisällä oli myös talon isäntä. Elu-
kat olivat navetassa ja emännällä leipominen käynnissä.
Selitimme heille vähän tilannetta, joka oli kyllä heille
selvä, mutra isäntä tuumaili ettei hän minnekään lähde
kotoaan, jos ei väkisin viedä, on hän ennenkin ollut ve-
näläisten porukassa. Ei tullut kysyttyä, koska? He oli-
vat molemmat jo liki 60 motiaita. Sinne he jäivät odot-
tamaan uusia vallanpitåiiä. Ei ole tietoa saivatko he olla
omassa talossaan, varsinkin kun talo oli niinkin lähellä
nykyistä valtakunnan rajaa. Jos Jatkosodassa olisin osu-
nut samoille paikoille, varmaan olisin käynyt katsomas-
sa ovatko he vielä mökillään.

Niin saavuimme Parikkalaan, n. 17 pnä maaliskuu-
ta. Majoituimme historialliseen Ristimäen kartanoon.
Talon omistaja asui Helsingissä, joten talo oli tyhjil-
lään. Seuraavana aamuna varhain saapui eräs lotta mei-
dän upseerimme puheille. Hänen kotinsa oli jäänyt Pa'
rikkalaan rajan taakse ja he olivat karjoineen tällä puo-
len evakuoituna. Hän halusi saada miehiä ia hevosia

mukaansa tuomaan entisestä kodistaan heiniä elukoil-
leen. Venäläisten ei silloin vielä olisi pitänyt ehtiä lotan
kotitalolle asti. Meitä lähtivät sitten tykkimiehet Sal-

minen, Lampinen, Jokinen, Lauri Mäkinen, naapuriky-
län poika, jota myös "ikämieheksi" kutsuttiin, sekä tä-
män kirjoittaia.
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Eltsenvaaran asema ennen sotta

Raja ei ollut silloin vielä selvillä, meikäläisille, eikä
liioin ollut tarkkaa tietoa koska venäläiset sen miehit-
täisivät. Ilma oli kirkas ja yöllä oli ollut kova pakkanen,
joten laitoin huopatossut jalkaan, jota sitten myöhem-
min sain katua, sillä siitä päivästä tuli ensimmäinen ke-
vätpäivä ja vesi virtasi ilrapäivällä tiellä. L?ihdimme
mersätierä myören lotan kotikonnuille, jonne saavuim-
me tunnin matkan jälkeen. Ylitimme Elisenvaaran-
Parikkalan tien, josta olimme aiemmin palanneet. Sil-
loin olimme tulleet valtatietä, joka yhtyy Simpeleeltä
Parikkalaan, joren sen kyllä muistin, mikä olikin takai-
sin tullessa tarpeen. Ajettiin jonkin aikaa tuota metsä-
rietä ja sieltähän se lotan kotitalo jo näkyi. Siellä olivat
pellot ja ladot. Meillä oli tarkoitus kayda myös talossa
keittämässä kahvit, mutta tulikin sellainen mutka mat-
kaan, että kahvit on lotalra keittämättä tänäkin päivä-
nä. Ajettiin suoraan ladolle, eli sarraimelle, kuten tuo
lorta sitä kutsui. Se oli puolillaan heinää ja toisella puo-
lella oli puimatonta kauraa, joka oli vielä sirpillä leikat-
tua ja sidottu aina kaksi lyhdertä yhteen pitkillä ruisol-
kisitomilla. Oli kai tarkoitus puida kaurat talvella, kun
ei syksyllä oltu ehditty. Tosin hiiret ja linnut olivat
päällimmäiset lyhteet jo valmiiksi puineet. OIi siellä
hiirillä ja linnuilla ollut hyvät päivät. Yksi hevonen

138

kerrallaan sopi latoon sisään. Oli tarkoirus tuoda muka-
na myös sitä puimatonta kauraa. Siinä simen aloitettiin
ensimmäinen kuormanteko ia sanoin kuin huomaamat-
a: "Mitä jos tänne tulisikin venäläisiä, kun ollaan tässä

heinänviennissä?"
Eihän heitä odoteltu vielä silloin saapuvaksi. Olen

jälkeenpäin tuumannut miten voi aavistus niin äkkiä
toteutua? Tuskin tuohon oli kukaan mitään vastannut,
kun törmän päältä alkoi vilkkua kolme pistintä ia kol-
me piippalakkista venäläistäl Lato oli pienessä notkel-
massa. Tilanne veti naamat vähän totisiksi ja lotta kal-
peni huomattavasti. Meilla ei ollut kenelläkän asetta,

olihan rauha io tullut, niin ettei vallan pahinta ajateltu.
Kuitenkin se oli pienoinen shokki, mirä tästä nyt seu-

raa? Paikalle saapui venäläinen kersantti ja kolme sota-
miestä. He näyttivät kasillaan, että rehkää pois kuor-
manne fa lähtekää sitä myöten pois. He iopa auttoivat
meitä niiden teossa. Kaksi piteli aina kolmea kiväriä ia
joskus yhdellä oli kaikkien kiväärit, eivät he niitä käsis-

tään laskeneet, kai he meitä niinkuin vartioivat. Eihän
siinä kukaan isoa tukkoa alleen saanut kun oli kiire läh-
teä tästä epävarmasta paikasta. Viimein me iäimme Mä-
kisen Laurin kanssa kahden heidän kanssaan. Minulle
tehtiin kauralyhteistä kuorma, ioka oli hankalampi



kuin osasin aavistaakaan Sitten lähdettiin ladolta, Mä-
kinen hevosineen edellä, minä perässä venäläisten kans-
sa. Toisia ei enä näkynyt mailla eikZi halmeilla. Lotta-
kin oli jo lähtenyt ensimmäisen hevosen matkassa. Ilma
oli kovasti lämmennyt ja reki upposi umpihangessa
juuri ajetuilla jäljillä puolelta toiselle. Mäkisen heinä-
kuorma pysyi paremmin pystyssä, mutta minun liukas
kauralyhdekuormani kaatui heti raiteen pettäessä. Mat-
kaa talvitielle oli siinä 15o m. Kuorma tehtiin ennen
talvitietä vielä pari kertaa ja joka kerta kuorma pieneni
huomattavasti, niin ettei kuormassa ollut enä monta-
kaan lyhdettä saavutraessamme kovan metsätien koh-
dalla, jossa se leikkasi valtatien. Siellä minua kohtasikin
yllätys. Siellä seisoi Mäkisen hevonen kuormineen ja
Laurin manttelin helmat heiluivat sadan metrin päässä

Parikkalaan päin. Kangas oli harvaa mäntymetsä, jo-
ten näin laajaki valtatielle päin. Risteyksessä seisoi
kymmenkunta venäläistä sotilasta Mäkisen hevosen ja
kuorman ympärilla. He latasivat parhaillaan kiväre-
jän. Minua saattaneet venäläiset juoksivat ohitseni sin-
ne, kai selittämään mistä on kysymys. Tie oli ollut va-
paa vielä kolmen kuorman mennessä ohi, eikä venäläisiä
ollut siellä näkynyt. Minulla oli nippu kotoa rulleita
kirjeitä taskussa, sujautin ne kankaalle kenenkaän huo-
maamatt^, ajattelin että ios ne vaikka kuorivat taskut ja
kirjeissä olisi heille jotain epämiellyttävää. Niin ei kui-
tenkaan käynyt. Ajattelin, että kun kaverikin karkasi
niin mitähän rikollisia ne luulevat meidän olevan.

Näissä ajatuksissa saavutin Mäkisen heinäkuorman ja
hevonen sai hyvän ruokapaikan. Venäläiset puhuivat
keskenän kovasti ja kaikki yhtaikaa. Minä nousin vä-
häiseltä kuormaltani ja menin heidän luokseen vaka-
tielle. He selittivät minulle kasin kuinka finski poika
juoksi manttelinhelmat heiluen karkuun, olisivat ehkä
ampuneet Mäkisen jälkeen, mutra heillä oli varmaan
ryhjät kiväärit, koska hetki sitten latasivat niitä. Ajat-
telin, että täytyisikö minunkin lähteä juoksemaan,
mutta he huomasivat aikeeni ja kolme pistintä tunki
minut vasten heinäkuormaa, joten pakoa ei kannattanut

ajatella. Jos siinä tilanteessa olisi päässyt karkuun, oli-
sin voinut tulla ammutuksi, sillä eiväthän he voineet
tietä miksi siellä olin. Kiväärit oli ehkä minua varten
ladattu, jos samaa yrittäisin kuin Mäkinen. Täytyy sa-

noa, että toisen näköinen on vapaa venäläinen sotilas
pistinkivääreineen kuin se avuton sotavanki, jonka
myöhemmin näin Jatkosodassa. Suomalaisethan eivät
yleensä käytä pistintä palveluksessa ollessaan kiväärin
pässä, mutta näillä venäläisillä se näytti kuuluvan va-
kiovarusteisiin. Sillä samalla reissulla näin heitä tuhan-
sittain ja keneltäkään ei pistin puuttunut kiväärinsä
päästä. Seurassa oli useampi aliupseeri, muttei isompia
"fiskaaleja". Jonkin ajan kuluttua siihen seisahtui venä-
läinen auto, josta astui ulos luultavasti politrukki pu-
naisessa koppalakissaan. Kaikkien luut napsahtivat ka-

saan, joten sotilaallisia oltiin. Alkoi uusi selittäminen,
kun punalakkinen puhutteli jokaista erikseen, enää ei
puhuttukaan yhtaikaa. Viimein hän kysyi minulta pro-
puskata, jälkeenpäin se selvisi lupalapuksi. Eihän mi-
nulla sellaista voinut olla ja hän näytti kirjoittamista
kämmeneensä, josta ymmärsin, että esikuntaan oli läh-
tö. Hetken aikaa hän keskusteli toisten autossa olleiden
kanssa. Sinä aikana, kun politrukki keskusteli autossa,

alkoi venäläinen vieraanvaraisuus tulla esiin. Alkoi ni-
mittäin mahorkan tarjous, josta ei sopinut oikein kiel-
tdytyå, vaikka en ollutkaan tupakkamies. Heiltä kävi
sätkän teko kuin koneella, melkein yhdellä kädellä se

kävi toisilta. Minun sätkänteosta ei tullut mitään, se oli
yhtä pitkä kuin paksukin ja mahorkka pursui ulos. Ve-
näläisillä oli hauskaa kun he seurasivat yrityksiäni. Kun
yhden olin saanut poltetuksi ja yskityksi, alkoi toinen
kierros, niin että rupesi aivan huimaamaan, kun en ol-
lut koko päivänä syönytkään muuta kuin aamulla teen
kanssa pari palaa näkkileipää ja kello oli jo noin 13, io-
ten ruokakin olisi kelvannut. Minulla oli taskussa rasia

Pectus-pastilleja ja aloin tarjoilla heille. Kukaan ei niitä
kuitenkaan ottanut, vaikka itse niitä söinkin. Kai he

luulivat niitä joksikin myrkyiksi. Kohta lähdettiin
kohti Elisenyaataa, esikuntaan. Kaksi uutta vartiomies-

Sorjon kansakoulu Kotiuttamista odotellaan
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tä istui taakseni kiväreineen ja Mäkisen hevonen seura-
si perään sidottuna kuormineen. Åjettiin ehkä kolme
kilometriä ja tiellä oli liikenne vielä hiljaista. Sitten tuli
vzrstaan tien vieressä isohko maatalo, jossa oli avara pi-
ha, kuin kansakoululla ikään. Pihalle oli kerätty valta-
vat märät sotamateriaalia, mm. puhelintapsirullia oli
varmaan tuhansittain ja niinkuin myöhemmin näin,
paljon niitä tarvittiinkin. Kolme kenttäkeittiötä höyry-
si pihalla ja hyvin syöneet keittiömiehet katsoivat mi-
nua uteliaina. Kaksi sonnimullikkaa kirmasi pihalle,
niiden alkuperästä ei liene epäilystä. Hetken kulurtua
minut vietiin sisälle avaraan taloon, erääseen kamariin.
Sinne oli kannettu pitka pirtin pöytä, jonka äressä pa-
pereitaan selaili majurin arvoinen upseeri. Hänellä oli
yllän hieno siniharmaasta diagonaalista valmistettu
asepuku. Eriarvoisia alempia upseereita liikkui ympäri
huoneita. Pöydällä oli iso ryhmä kenttäpuhelimia, jotka
pärisivät vähän väliä. Majuri otti puhelun jonnekin ja
viittasi vartijoille, ertä saavat istua lattialle, jota lupaa
myös minä käytin hyväkseni. Pirtin ovi oli kiinni, mut-
ta sieltä kuului hanurin jabalalaikan soittoa, havaitsin
siellä olevan tanssit käynnissä. Hetken kuluttua joku
kulki väliovesta ja jätti sen melkein auki, joten näin

myös yleisön niissä hipoissa. Siellä oli kymmenkunta
nuorta naista, joilla kaikilla oli punainen pusero ja mus-
ta hame, ei kuitenkaan minipituutta. Kavaljeereina pa-
ri-kolmekymmentä sotilasta, ioille kaikille ei tyttöjä
riittänyt, murta näytti tuo tanssi kayvan poikaparissa-
kin. Hetken kuluttua ovi avautui ulkoa ja sisän astui
vanhempi kersantti kolmiokauluslaattoineen. Hän
osoittautui tulkiksi, joten kuulustelu voi alkaa. Minut
käskettiin majurin eteen ja hän kysyi tulkin väliryksellä
mitä tekemistä minulla on tällä puolen rajaa ja kenen
käskysta olen sinne tunkeutunut? Kerroin asiani kuinka
oli sinne joutunut jne. Sitten majuri §syi joukko-osas-
ta ja vielä oliko tänne tarkoitus tulla isommallakin
joukolla. Kerroin hänelle, että oli meitä viisi miestä ja
hevosta seka yksi lorta, mutta ettei heitä oltu tänne
huolittu. Tulkin kännettyä sen seurasi yleinen nauru
5-6 miehen kesken. Tämän naurun jälkeen majurin
kasvot lienryivät ja kuulustelu tapahtui leppoisammin.
Se olikin hyvin ylimalkaista, olihan jo rauha, mikä mi-
nua koko ajan lohdutti, sillä tiesin ettei tämä seikkailu
vallan pitkän voi jatkua. Venäläiset keskustelivat vilk-
kaasti keskenän ja hetken kuluttua tulkki ilmoitti, et-
tä on lähdettävä eteenpäin, kai korkeampaan esikun-
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raan. Vielä hän kysyi onko minulla nälkä ja vastasin
myöntävästi. Mies poistui heti ja tuli kohta takaisin
mukanaan pyöreä venäläinen sotilaspakki täynnä höy-
rydv'dä kaalikeittoa, jossa oli runsaasti lihaa, samon sain
suuren palan kuulua limppua, jota söi vaikka nälkänsä,
sanotaan. Maustetta oli runsaasti, luultavasti paprikaa,
joka melkein suuta poltti, muuten kaikki oli hyvää. Li-
ha oli luultavasti myös niistä valtavista teurastettuien
eläinten röykkiöistä, joita oli tienvarret täynnä Kannak-
selta tullessamme. Vallankin Kurkijoen-Elisenvaaran
tien varsia ei ehkä ehditty Suomen taholta evakuoi-
maan.

Ehkä pari tuntia meni tässä talossa, kunnes tultiin
ulos ja lähdettiin pihasta, minä, kaksi hevosta ja kaksi
vartiomiestä. Sillävälin oli tullut aivan kevätsä, eikä
voinut ajatellakaan kävellä huopikkaissa. Vähensin
kuormaani huomattavasti kun reen jalakset kirskuivat
hiekkatiellä.

Tuskin ehdittiin tulla maantielle, kun suomalainen
auto saapui paikalle ja pysähtyi. Luulin sitä venäläisten
valtaamaksi, koska siellä oli venäläisiä upseereita. Outo
humahdus kävi kyllä lävitseni, kun autosta astuikin
suomalainen kapteeni ia luutnantti. He olivat huoman-
neet minut ja siksi seisahtuivat. Kapteeni kysyi kovan-
puoleisesti, mitä tekemistä minulla oli siellä ja samalla
he selittivät, että se oli rajakomissionin auto. Selitin
kuinka asiat olivat. Hetken kuluttua, kun he olivat kes-
kenän puhuneet venäjäksi, hän käski minun lähteä toi-
seen suunraan, siis kotiinpäin ja venäläiset komensivat
miehensä pois minun reestäni ja kapteeni sanoi, tai käs-
ki minun viedä patterinpaallikkö I. Huttuselle sellaisia
terveisiä, että pitä miehistään parempaa huolta, eikä
lähetä heitä tällaisille matkoille. Lupasin kertoa hänen
terveisensä, ja sen myös tein.

Meidän siinä keskustellessamme alkoi kauempaa tiel-
tä tulla miestä kuin meren mutaa. Vasemmalla marssi
jalkaväki nelijonossa ja oikealla kuormasto. He saavut-
tivat talon melko nopeasti ja silloin vasta huomasin, et-
tä nyt tapahtuu valtakunnan rajan varsinainen miehitys.
Muuten he olivat kaikki nuorta porukkaa ja puhtaissa
toppavaatteissa. Ei tämä sakki ollut varmaan koskaan
rintamalla ollutkaan. Keneltäkään ei ollut hampaita
poissa ja kultahampaita näkyi monella, vallan rivittäin.
Kesä oli heidätkin päässyr yllättämään, koska kaikilla
oli huopaset ialassa ja siinä veden virratessa kura vain la-
kosi heidän marssiessaan. Pienen raon tullessa eri jouk-
kojen väkiin, käänsin minäkin hevosten päät Suomeen
päin ja ajoin tien oikealle puolelle. Edelläni ja jäljessäni
oli venäläinen kuormasto ja vasemmalla jalkaväki. Suk-
sia oli valtavat määrät, tuntui vain oudolta mitä niitä
tänne enää raahattiin. Sitten oli eräänlaisia metallisia
laarikoita, koko siinä 170 X 80 X 100 sm, niitä oli useita
kvmmeniä kuormia, olisikohan ollut kaasusodan varal-
ra, en tiedä. Jonkinlaista aseistusta jalkaväen lisäksi oli
mi'ös. Joitain pitkäputkisia tykkejä, pienikaliiperisia,
ioira hevoset vetivät. Ne olivat ilmeisesti piiskatykkejä.

Heinä- ym

Tienvarsilla palion evakuoitavaa tavaraa

kuormia palaamassa riniamalta

Viestimiehiä oli myös valtavat joukot. Melkein joka
tolpassa oli puhelinmies ja niitä oli paljon, kun otetaan
huomioon matkani siinä 5-6 km. Kenttäkeittiöiden
luku oli myöskin vakava, silla melkein joka talon pihal-
la höyrysi kenttäkeittiö, toisissa useitakin. Usein oli
pitkia aikoja ettei kuormasrolta päässyt mihinkaan ja
venäläiset hevoset söivät Mäkisen huorman heinät, jos-
kin minä kyllä kehotinkin taukojen aikana heitä otta-
maan kuormasta hevosilleen. Silloin oli myös marhor-
kan tarjoilu huipussaan, mutta Pectus ei kelvannut ke-
nellekään. Olivat he niin epäileviä. Hevosiani he kavi-
vät taputtamassa, sillä ne olivat hyviä jaisoja venäläis-
ten pieniin takkuisiin verrattuna. Eräskin korkea upsee-
ri, ehkä eversti, oli innokas tapumaja. Häntä kuskasi
nuori sotilas pienellä hevosella ja vanhalla ajelureellä.
Hän oli erittäin hieno mies ja tuoksukin hänen ympäril-
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lään oli kuin ruusutarhassa.
Tosihidasta oli matkanteko, noin 5 km vei siinä 2,5

tuntia. Viimein tuo seura loppui kuin leikaten, joten
arvelin siinä paikassa olevan valtakunnan rajan. En siinä
huomannut aamullista oikotietä, joten tulin saman
mutkan kautta kuin Kannakselta Parikkalaan. Kello oli
silloin jo 18.30. Tulihan se heinäreissu viimein tehtyä,
vaikka ei siinä lotan rehutilanne paljon parantunut ai-
nakaan minun kohdaltani. Muutama päivä tämän jäl-
kecn kuulin myös tykistön kolonnasta olleen miehiä sa-
manlaisella reissulla. Eräs heistä, Tarhanen tuolta Sa-
vosta, oli ollut pidätettynä 3 päivää, erän vanhanemän-
nän kanssa. Tarhanen oli esittänyt emännän vaimok-
seen, kun hänet olivat aikoneet ottaa niinkuin sotasaa-
liina.

Kerroin sitten pällikölle rajakomissionin terveiset,
jotka eivät tainneet olla kovin mieluiset. Paljon sitä yh-
den päivän aikana ehtii tapahtua sellaista mitä ei kos-
aan luulisi näkevänsä ia näin jälkeenpäin se tuntuu pi-
ristävältä matkalta.

Lotta oli myös illalla odottelemassa ja oli iloinen pa-
laamisestani, oli se hänenkin kohdaltaan ollut jänniryk-
sentäyteinen päivä. tr

NL:ssa radikaalihurjastelijat, hippyhenkiset karvanaamat
eivät ole suosiossa. Irvileukainen Krokodil-lehti on sijnit.
tanut pilapiirroksensa kanamaailmaan, Kana lausuu: »Katso,
tuossa on nyt yksi Hippy-hipperihih.»

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia ym. sekä
epäsäännöllisyyksiä tai puutteell isuuksia lehden
iakelussa koskeva kirieenvaihto on lähetettävä
osoitteeseen: PL 820 00003 H:ki 300. Toimitus
(Töölönkatu 35 B) ei niitä käsittele. Puh. 90-
7§0822 tai 790355
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