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Ette ole

)rksin
Ette edes tilikauden viimeisinä päivinä.
Yhdyspankki on aina turvallisena tukena,
Kun noudatatte PALKKA PANKKII\.
menetelmää.

Kokeilkaa Tekin '- järätte rilipussista rahaa taskuunne ainoastaan \,älttämättömiin

menoihin ja viette loput tilille Yhdyspankkiin. Sieltä nostatte rahaa vain sitä

mukaa kuin uusia menoja ilmaantuu.
Näin jäävät kaikki toisan,oiset menot irsestään pois, rahanne riittävär ja kasvavat vieläpä korkoakin. P.C.LKKA PANKKIIN-menctelmä on tervehdyttänyt jo
monen raha-asiat
miksi ei Teidänkinl
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YHDYSPANKKI
Arki
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Kannattaa kokeilla P.-\l.KKA P.{\iK KI I Nmenetelmää - siitähan ei aiheut{u lainkaan vaivaa ja sen avulla poistattc helposti rahattomuuden ja yksinäis1'vden tunteen!
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SOMERIN karu kalliosaari sijaitsee itäisellä Suomenlahdella, parisenkymmentä kilometriä varsinaisesta saaristosta etelään. Jatkosodan aikana siellä oli
tärkeä meri- ja ilmavalvonta-asema, josta saattoi

rioperaatioille. Sen lentokentältä nousseet koneet
hallitsivat ympäröivää merialuetta, ja meikäläiset
oppivat myös kunnioittamaan saaren rannikkopuo-

valvoa laajaa aluetta Suomenlahden ulapalla. Hyvän
näkyvyyden vallitessa voitiin saarelta nähdä venriIäisten hallussa olevaan Lavansaareen asti ja seurata

Venäläisten mielenkiinto Someria kohtaan oli
täysin ymmärrettävissä. Olihan Someri alituisesti
valvova silmä, jolta ei mitään voitu pitää salassa.
Siksi venäläisten hyökkäys sitä vastaan ei tullut

vihollisen liikennettä.
Lavansaari oli venäläisten tärkeä merilinnoitus
Suomenlahdella ja Itämerenlaivaston tukikohtana
sopiva ponnahduslauta länteen suuntautuville rneTykkivene Uusimaa sotamaalauksessaan

lustus- ja ilmatorjunta-aseita.

yllätyksenä.

Venäläisten maihinnousu Somerille yöllä 7/8.7.
1942 oli alkuna kiivaimmalle meritaistelulle, minkä

itsenäisen Suomen historia tuntee. Raivokkaita tais-

teluja käytiin maalla, merellä ja ilmassa.
Taistelun toinen päivä, heinäkuun 9. pvä, sattui
juuri Suomen Iaivaston vuosipäiväksi. Tuona päivå.nd. 152 vuotta aikaisemmin lyötiin kohtalon arpaa suomalaisesta merikunniasta. Vuonna L79O saavutti näet Ruotsi-Suomen laivasto mainehikkaimmao voittonsa suuresta venäläisestä laivastosta
Ruotsinsalmen meritaistelussa.
Mainittakoon, että juuri Somerin taistelun aikana
paljastettiin Kotkassa Ruotsinsalmen meritaistelun
muistomerkki. Juhlapuheiden taustan muodosti

kaukainen tykkien jyrinä, joka kertoi suomalaisen
merikunnon jatkumisesta.
Lähtök?isky

Tukikohtanamme oli yöllä 7/8.7. Haapasaarten
saariryhmä, joka sijaitsee Kotkan ja Suursaaren
puolivälissä. Aluksemme, tykkivene "Uusimaa", oli
ankkurissa rannan tuntumassa.
Jo iltayöstä alkoi saapua viestejä tilanteesta Somerilla. Mitä pitemmälle yö joutui, sitä huolestuttavammaksi kävi sanomien sisältö. Venäläisten keveitä laivastovoimia parveili sankoin joukoin saaren edustalla. Åalto aallon jälkeen ,myös vihollisen
ilmavoimat tekivät hyökkäyksiä pommittaen ja tulittaen saarta. Kaikki merkit viittasivat maihinnousuyritykseen.

Tykkiveneellämme seurattiin jännittyneinä tapahtumien kehitystä. Jokainen oli selvillä siitä, että
meidän olisi lähdettävä ensimmäisenä apuun, jos

vihollinen ryhtyisi maihinnousuun.
Pitkän odotuksen jälkeen kävikin arvelumme toteen, sillä kello 2 yöllä saimme määräyksen lähteä
suurimmalla nopeudella kohti Someria. Nostimme
nopeasti ankkurin ja käänsimme keulan kaakkoiselle ilmansuunnalle.
Saimme tietää, että vihollinen oli aloittanut rnai-

hinnousun Someriin ja onnistunutkin pääsemään
kello 1.30 maihin suuria tappioita kärsien. Omat
joukkomme olivat vetäytyneet saaren länsiosaan,
joka oli vielä lujasti suomalaisten käsissä. Puolustajat pyysivät radiolla apua, koska vihollinen laski
lakkaamatta uusia joukkoja maihin ja koska useimmat meikäläisten tykeistä olivat tuhoutuneet kiivaassa kranaattitulessa

ja lentopom,mituksissa.

Tykkiveneemme tehtävänä oli rnahdollisuuksien
mukaan tukea tykistötulella saaren puolustajia ia

estää vihollisen eteneminen saaren länsiosaan. Vä-

hin, minkä voimme tehdä, oli estää uusien joukkojen maihinnousu ja katkaista maihin päässeiden
yhteydet.

Sivuutimme uloimmat saaret. Kesäyön hämäryydessä keskellä rannatonta merta häämötti

jo

Some-

rin tumma silhuetti.

Hälytyskellon terävä ääni kiiri aluksemme joka
soppeen. Taisteluasemai miehitettiin tuossa tuokiossa, tykkejä suunnattiin, ammuksia kannettiin

tykkien vierille ja syvyyspommeja irroiteltiin piti-

oli valmis taisteluun.
Tykkivene "Uusimaa", kuten sen sisarlaiva "Hämeenmaakin", oli sanan täydessä merkityksessä
"vanha kelpo alus". Ne oli rakennettu ensimmäisen maailmansodan aikana suomalaisella telakalla
mistään. Aluksemme
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Someria ympäröivät merialueel Suomenlahden itäosassa

venäläisten toimesta. Venäjän vallankumouksen
pyörteissä ne olivat jääneet suomalaisten haltuun.
Yli kaksikymmenvuotiaina ne olivat sota-aluksina

ja taisteluaseina kuitenkin auttaf,nattomasti

ajastaan

jäljessä. Uppoumaltaan ne olivat 400:n tonnin aluksia, niiden pituus oli viidenkymmenen ja leveys
kahdeksan metrin paikkeilla. Pääaseistuksena oli
kaksi 1OZ mm vanhentunutta "Obuhoff"-laivatyk-

kiä ja it-aseistuksena kaksi 40 mm Bofors-konetyk-

kiä sekä yksi 20 mm Madsen-konetykki. Nopeuoli kenties suurin puutteemme, sillä 13
solmua ei ole paljon sotalaivalle. Sukellusvenetorjuntaa silmälläpitäen oli alus lisäksi varustettu sydessamme

vyyspommeilla.

Yhdymme taisteluun
Lähestymme Someria tykinputket suunnattuina
saarta kohti. Taistelu riehuu siellä heikentymättömänä. Valtava savupatsas kohoaa kohtisuoraan tyynessä ilmassa. Edessämme avautuva näky on kuin

karmea taulu, jonka valojuovaluodit kirjavoivat

elär,äksi. Maalta, mereltä ja ilmasta sataa kranaatteja saarelle. Sodan rautanyrkit takovat lakkaarnatta
Somerin kallioita. Mutta yhä kestää puolustajien
vastarinta.

Saatamme jo paljain silmin erottaa yksityisiä vihollissotilaita puikkelehtivan louhikoissa. Åjamme
noin puolen kilometrin päähän saaren rantaviivasta
ja käännämme kylkemme saarta kohti
merisodan
- sitä kaija alamme heti tulittaa
oppien mukaan
- Ammumme sirpalekranaatteja.
killa putkillamme.
Ne tehoavat parhaiten kalliomaastossa. Silmänräpäyksessä lakkaa hyökkriäjän kaikkinainen liike.

Venäläiset koettavat suojautua parhaansa mukaan,
mutta maastossa on siihen lohduttoman vähän mahdollisuuksia. Saaren puusto on aivan olematonta,
vain siellä täällä kitukasvuiset pensaikot tarjoavai
vähäistä näkösuojaa. Kaivautuminen kallioon on
tuiki mahdotonta. Ainoan suojan tarjoavat kivilouhikot.

Suorasuuntaustulemme nostattaa komeita sirpale-

a kiviryöppyjä. Laiv atykkimme jyrähtävät harvakseen, mutta sitä näyttävämpää on jälki. Konetyk.j

kimme louskuttavat pitkiä sarjoja, ja näemme, miten valojuovakranaatit räjähtelevät ja poukkoilevat pitkin kalliorinteitä. Sirpaleet ottavat kimmokkeita kovasta kallioperästä, ja niiden tuhovaikutus
moninkertaistuu. Itse emme saa minkäänlaista tulta
vastaamme, vaikka olemme jalkaväkiaseitten tulen

L

kantopiirissä.
Olemme toistaiseksi ainoa suomalainen alus taistelualueella. Näkökentässä emme näe yhtään vihollisalusta, ne piileksivät varmaan saaren eteläpuolella.

Jatkamme tulitusta vielä muutaman minuutin

ajan. Silloin joudumme itse hyökkäyksen kohteeksi.

Muutama vihollisen rynnäkkökone syöksyy matalalla lentäen Somerin takaa melkein'kalii,oita hipoen kimppuurrune. Vaikka olemme koko ajan pitäneet varamme, tulee hyökkäys sittenkin yllätyksenä. Someria taitavasti näkösuojanaan pitäneet ko-

neet ovat tuossa tuokiossa yläpuolellamme. Käännämme konetykkien putket kiireesti taivaalle, mutta
emme ehdi saada viholliskoneita kunnolla tähtäi-

koneet

jo

syöksyvät ylitsemme ampuen vimmatusti

kaikilla aseillaan. Tykkimme tekevät täyden puoliympyrän ja saattavat tulellaan koneita, jotka suureksi ihmeeksemme poistuvat merelle. Nyt vasta
huomaamme, että meri ympärillämme kuohuu pudotetuista pommeista, mutta laivassamme enempää
kuin miehissäkään emme havaitse minkäänlaisia
jälkiä viholliskoneitten pikavisiitistä.
Tälle välin olemme saaneet vahvennukseksi
kaksi omaa vartiomoottorivenettä, jotka nostavat
itseluottamusta suuresti, sillä aavalla merellä tahtoo
väkisinkin kaivata toisen aluksen seuraa. Onhan
nyt joku lähistöllä, joka nostaa edes miehet vedestä
ylös, jos laivamme sattuisi vaipumaao rneren syvyyksiin.

Moottoritorpedoveneitä

Samassa

Ilmeisesti venäläiset ovat nyt lopullisesti kyllästyneet meihin ja päättäneet häätää meidät matkoihimme. Eroitamme horisonttiviivalla joukon tummia pisteitä. Kiikarilla todetaan ne venäläisiksi

Kiivaan iaistelun seurauksena peif-

moottoritorpedoveneiksi. Niitä lasketaan kymmenkunt4 osa tosio varmistuksena olevia vartiomoottoriveneitä. Vaikeus onkin nyt siinä, että on osattava valita maaliksi vaarallisemmat, siis torpedo-

miimme, joten tulemme jdä epätarkaksi.

tyi Uusimaan kansi tyhiillå hylsyillå

veneet.

Päällikkömme, kapteeniluutnantti Matts lVikberg kääntäd laivan perän kohti hyökkäävää vihollista ja panee täyden vauhdin päälle. Tämä on
paras ajateltavissa oleva taktiikka torpedohyökkäystä vastaan. Maalin pituus, siis aluksemme pituus, pienenee täten aluksen leveydeksi, siis 50:stä
kahdeksaan metriin, ja mahdollisuutemme säilyä
hengissä suurenee samassa suhteessa. Suurinta nopeuttamme tarvitsemme vältt?irnättä voidaksemme
tehdä väistöliikkeita. Tosin keulatykkimme ja 20
mm konetykki.mme toiminta vaikeutuu ampumasektorin pienentyessä, mutta sille ei voi mitään.

Vartiomoottoriveneemme asettuvat kumpikin

omalle puolelleen alustamme, ja niin on vaatimaton taistelumuodostelmamme valmis vastaanottamaan mt-veneiden hyökkäyksen.
Hyökkäystä ei tarvitse kauan odottaa, sillä vihollinen syöksyy 50:n solmun nopeudella alustamme
kohti. Kun omat koneemme antavat meille ll:n
solmun nopeuden, välimatka lyhenee nopeasti.
Tykit suunnataan maaliin
nyt onkin valinnan- maalin kaukoputja suuntaajat ottavat
varaa

kensa -hiusristikolle. Veneet hyökkäävät leveänä
rintamana. Kuin valkoharjaiset ratsut ne kiitavat
pitkin veden pintaa. Etäisyysmittaaja, alikersantti
Tammelin mittaa etäisyyksiä.
Etäisyys: 8.000.
Tulenjohtoupseeri laskee
kiireesti
alkuarvoja tykeille.
Jo alkukorjaukset ovat
suuria näin nopeaa rnaalia ammuttaessa.
Etäisyys: 6.400.
6.000.
Ve- nostavat valtavan-keulavaahdon,
- 5.600.
jonka- taakse
neet
ne ajoittain peittyvät melkein kokonaan.
Odotus on piinallista, ja a.ika tuntuu pysähtyneen
r3t

ll-

ikuisuudeksi. Maalina oleminen panee hermot kireälle. Suuntaajien kaukoputket tuovat veneet aivan käden ulottuville. Hiki virtaa selässä, ja kädet
tuntuvat nihkeiltä.
Lopultakin, kokonaisen ihmisiän kuluttua, kuuluu tulikomento:
Etäisyys: 4.800. Pois 10. Oikealle 4 . Huornio - Tulta!
Tykit jyrähtävät,- laiva keinahtaa. Aluksen kurssia on käännetty sen verran, että keulatykillekin on
saatu ampumatilaa. Patoutunut jänoitys purkautuu
vapauttavaan toimintaan. Tarkkaavaisina tähystetään putoamia.
Pitkiä. Sivusuunta melkein kohdallaan.
- Tulenkorjaus: Etäisyys: 4.200. Pois 12.
- tärähOikealle
2. Huomio - Tulta! Jälleen laiva

-

tää.

Putoamat peittävät veneet. Maali haarukassa.
Hyökkääjät näyttävät ikään kuin puikkelehtivan
vesipatsaiden joukossa.

Huomio

Pikatuli!

-Molemmat tykit
- ampuvat

herkeämättä. Lataajat

syöttävät kuumeisesti ammuksia putkeen. Tuskin
tykki on kunnolla ehtinyt potkaista, kun lukko io
riuhtaistaan auki ja uusi kranaatti työnnetään putkeen. Åmmustenkantajilla on kiire. Juosten tuovat
he uusia ammuksia tykeille ja kompastelevat kannella sikin sokin lojuviin tyhjiin hylsyihin, joita
kerääntyy kasapäittäin tykkien ympärille. Kenelläkään ei ole aikaa korjata niitä pois tieltä.
Veneet lähestyvät edelleen pikajunan nopeudella. Oma vauhtimme on kuin etanan matelemista
niiden rinnalla. Jäämme auttamattomasti jalkoihin.
Vaikka aina parin sekunnin väliajoin näemme
putoaman niiden joukossa, emme voi havaita osumia. Paljain silmin ei voi näin suurelta etäisyydeltä
todeta, onko joku hyökkääjä mahdollisesti pudon-

nut pois leikistä. Vaikuttaa suorastaan toivottomalta osua noin pieniin ja nopeisiin maaleihin.
Tai ehkä sittenkin? Veneet rupeavat yht'äkkiä
mutkittelemaan. Joka tapauksessa se todistaa, että
tulemme on tarkkaa.

Veneiden mutkittelu vaikeuttaa tykkien ennakoiden määräiimistä. Toiselta puolen hyökkääjät
ovat lähempänä, joten niihin on helpompi osua.
Etäisyysmittaaja lukee jatkuvasti etäisyyslukemia.
Etäisyys: 2.600.
voivat myös konetykit avata
- Nyt
torjuntatulen. Tulivoimamme
kasvaa merkittävästi.
Kuin vihaiset rakkikoirat ne louskuttavat yläkannella. Valojuovat ampaisevat kuin sähisevät raketit matkaan. Mutta vihollinen jatkaa hyökkäystä

rohkeasti, nyt kuitenkin koko ajan väistöliikkeitä
suorittaen.
Samassa näemme aivan selvästi, miten konetykin
pitkä sarja osuu erääseen veneeseen. Kuitenkin se
syöksyy edelleen. Epäilemme jo silmiiimme, kunnes hetkisen kuluttua näkyy kirkas leimahdus. Osuman saanut vene räjähtää tuhansiksi kappaleiksi.

Päästämme vaistomaisesti riemunkiljahduksen.

Nopeasti maalin vaihto. Niitä kyllä riittää. JälIeen tykit jyrähtelevät ja konetykit ampuvat yhtä
pitkää sarjaa. Etäisyys enää 1.400. Saamme taas osuman. Toinen vene syttyy palamaan, mutta kykenee

silti poistumaan paikalta.
Etäisyys jo alle tuhannen metrin. Veneet hyökkäävät edelleen. Kuulemme selvästi niiden voima!<t32

kaiden moottorien jyrinän. Åikovatko ne tulla aivan viereemme, ennen kuin ampuvat torpedonsa.
Kolmaskin vene saa ilmeisesti osuman, koska se
pysähtyy ja jää paikoilleen. Mutta samalla hetkellä
kaikki veneet tekevätkin täyskäännöksen. Tämä tietää sitä, että ne ovat juuri ampuneet torpedonsa
meitä kohden. Veneet kehittävät savuverhon ja pujahtavat turvaao sen taakse.
Jokainen tarkastelee vedenpintaa havaitakseen
ajoissa tuhoa ennustavan torpedovanan. Tuolla ja
tuolla, vähän joka puolella näkyy vaaleita vanoja.
Onneksi vedenpinta on tyyni, mikä helpottaa havaintojen tekoa. Päällikkömme ohjaa laivamme täydellä vauhdilla oikealle. Riittääkö vaatimaton nopeutemme viemään meidät alta pois 7
Ei riitä. Torpedovanat ovat jo uhkaavan lähellä.
Käännämme jälleen laivan perän torpedoja kohti.

Åjamme nyt yhdensuuntaisesti niiden kulkusuunnan kanssa. Åinoa mahdollisuutemme on ohjata
laiva niiden välistä.
Päällikkömme roikkuu puoleksi komentosillan
ulkopuolella tarkatessaan silmä kovana torpedovanojen suuntaa.
Hän muuttaa aluksen kurssia. niin, että jäämme
kahden lähimmän torpedovanan väliin. Se onnis-

.*u$ltDd-*
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ruu. Molemmin puolin huristavat torpedot ohitsernme vain muutaman metrin päästä kyljistämme.

Tuntuu aivan kuin olisimme yhdensuuntaisesti liikennöidyllä maantiellä.
Toioen torpedo nousee pinnalle juuri kohdallamme. Ilmeisesti sen herkkään koneistoon on tul-

lut jokin vika.

Sen pinta kiiltelee vielä ruskeastr

säilytysrasvasta. Monelle meistä se on ensimmäinen
torpedo, minkä elämämme aikana olemme nähneet.

Tuskin olemme selvinneet torpedoista, kun

an-

netaan ilmahälytys. Yläpuolellamme, tosin vielä ko-

vin korkealla, kiertelee kolme viholliskonetta. Yksitellen ne kääotyvät jyrkkään syöksyyn ja osoittautuvat siten syöksypommittaiiksi. Käännämme
konetykkiemme putket kohti taivasta ja jäämme
odottamaan. Mutta suureksi yllätykseksemme ne
lopettavat syöksynsä lyhyeen

ja pudottavat

pom-

minsa monen sadan metrin päfiän aluksesta,mme.
Emme ehtineet ampua laukaustakaan.
Käännämme laivan keulan jälleen kohti Someria.
Osuman saanut mt-vene kelluu edelleen paikoillaan. Lähestymme sitä muutaman sadan metrin
päähän ja käskemme sitä antautumaan. Vastaukseksi saamme ryöpyn sen konekivääristä. Luodit
rapisevat pitkin aluksemme kylkiä. Heittäydymme

matalaksi. Keulatykkimme saa käskyn tuhota urhoollisen veneen. Laukaus, mutta pitkä ! Tunnemme nolostuvamme.
Toinen laukaus. Kirkkaassa aamuauringossa ei

näy edes leimahdustakaan. Kaikki hierovat

epäus-

koisina silmiään. Vene on kerta kaikkiaan hävinnyt
olemattomiin. Ei pienintäkään merkkiä veneestä ja
rohkeista miehistä ole havaittavissa. Veneen on täytynyt painua kuin kivi pohjaan.
Jatkamme matkaa. Hetkisen kuluttua eroitamme
viisi mustaa pistettä meressä. Ne ovat toisen upottamamme veneen miehistö. Ongimrne miehet ylös
merestä. Näkyvät olevan rotevatekoisia ja tiukkailmeisiä nämä Itämerenlaivaston matruusit.
Saamme apua

Pohjoisella taivaan.rannalla rupeaa näkymään
mustia savupilviä. Tykkiveneet "Hämeenmaa" ja

"Turunmaa" kiiruhtavat avuksemme. Kun vielä

joukko vartiomoottoriveneitä on liittyny,t seuraamme, on meitä koolla jo pieni laivasto.
Olemme jälleen saapuneet Somerin tuntumaan.

Åmmumme taas hetkisen saaren itäkärkeä. Tilanne
Somerissa on ennallaan. Saarella on tällä hetkellä
täysin hiljaista. Tykkimme estävät enemmät hyökkäysyritykset, ja puolustajakin on liian heikko kyetäkseen vastaiskuun. Kumpikin puoli odottaa vahvistuksia.
Huomaamatta on aamu valjennut keskikesän ihanaksi päiväksi. Kauan emme kuitenkaan saa iloita
kesäaamun rauhasta, sillä vilrcllisen syöksypom.mit-

tajat tulevat jälleen ja tällä kerralla entistä

sun-

remmalla joukolla. Kymmenkunta PE-2 syöksypom-

mittajaa

ja joukko hävittäiiä lähestyy

meitä

kaa-

kosta. Omia hävittäiiä ei näy mailla eikä halmeilla.
Annamme sireenillä ilmahälytyksen muille aluksillemme. Jälleen jyskyttävät koneem,me kiivaasti.
Koetamme suurimmalla nopeudellamme vaikeuttaa
viholliskoneiden osumatarkkuutta.
Konetykit ovat valmiusasenoossa, mutta vielä
tältä etäisyydeltä on hyödytöntä tuhlata ammuksia.
Tykkien putket ovat vielä tulikuumat. Ja sitten ka-

ruselli alkaa.

Peräkkäin, iohtokonettaan seuraten, kallistuu jokainen pommittaja ensin toiselle tasolleen ja painaa nokkansa jyrkästi alas sekä kääntyy vuorollaan
huimaan syöksyyn.

Konetykkien etäisyysmittaaja, alikersantti §7eiberg, seisoo hajasää,rin molempien Bofors'ien välissä ja mittaa rauhallisena etäisyyksiä.
Etäisyys: 4.000

-Koneet näyttävät putoavan
- 3.200.
- 3.600 kuin
kivet

niskaamme. Välimatka lyhenee nopeasti. Silloin aluksiomme

torjuntatuli räiskähtää Iukuisista putkista. Jokai-

Uponeen vihollisveneen miehistön onginto merestä on parhaillaon käynnissä

nen alus suorastaan syytää valojuovasuihkuja taivaalle. Ahneesti ne nuäievat konliden tasoja.
Etäisyys: 2.800
2.400
2.000.
Ali-

-

-

-

-
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Tykkivene Hämeenmaan keulaan iaisielussa lul

ul

pommiosuma

kersantti Wejberg huutaa karjumalla arvoja tykkien johtajille saadakseen äänensä kuuluviin tässä
hornamaisessa metelissä. Tykkien johtajat asettavar
kiireesti uusia etäisyyksiä ennakkolaskimeen j.r
koettavrt arvioida viholliskoneiden syöksynopeutta.
Tuli tahtoo väkisinkin jäädä jälkeen. Joko etäisyysmittari "jätättää", tli sitten nopcus on lrvioitr-r
liian pieneksi. Ainoa keino onkin ohjata tulta laskimen syöksyvivulla.

Syöksypommittajat, kohnas, neljäs,
ei ke- nelläkään ole aikaa laskea niitä
syöksyvät
kukin vuorollaan kuin helmet helminauhassa.
Pirullinen ase tuo syöksypommittoja. Toinen Boforsimme lakkoilee juuri ratkaisevalla hetkellä. Krrnaatti on juuttunut tulikuumaan putkeen. Onneksi
emme ole enää yksin, saarlme tulitukea muilta
aluksilta.
Taas kuuluu tuttua suhinaa, pommit ovat tulossa.

Etäisyys: 1.600
1.200.
Koneet kasvar.rt
- silmissä. Niiden- tasoissa r'älähtelee
aivan
pieniä sl-

Emme voi tehdä mitään, kranaatti istuu lujasti putkessa. Epätoivon vimmalla koetamme saada puh-

lamoita. Ne pahukset ampuvat vielä syöksyessään.
Samassa saa johtokone osumln. Eläköön I Sen
luotisuora syöksy muuttuu epävarmaksi, se oikaisec
syöksystä vaivalloisesti vaakalentoon, pudottaa samalla pomminsa liikoja tähtäilemättä sekä poistuu
paikalta savupilvi pyrstössään.
Emme ehdi lähettää sille edes jäähyr'äistervehdystä, sillä seuraava kone on jo tulossa. Se on ottanut meidät tähtäimeensä ja syöksyy torjuntatulestamme huolimatta. Syöksy ei ndyti loppuvan ollenkaan. Tykit ampuvat herkeämättä.

distustangolla työntäen kranaatin irtoamaan. Putki
hohtaa kuumuutta, sylki vain sihahtae sen tulikuumalla pinnrlla. Jollemme sla kranaattie pian irti,

Lopulta näemme, miten koneesta irtaantuu prri
tummaa esinettä

pommejal Voimme seurata nii-

den lentoa koko- ajan. Näyttää siltä, kuin ne putoaisi'r,at hieman keulamme eteen. Mutta aluksellamme on täysi vauhti eteenpäin, ehkä ehdimme

juuri sopivasti maalitauluksi. Päällikkömme on kuitenkin tilanteen tasalla ja pitaa päänsä kylmänä.
Hän mddrdd. koneet täydellä taakse ja tekee jyrkän
käännöksen. Kysymys on vain muutamista sekunneista. Vauhtimme hidastuu, mutta hidastuuko se
tarpeeksi. Se onnistuu sittenkin. Pommit putoavat
hiuksenhienosti etuviistoon.
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se räjähtää varmasti putkessa. Viime

hetkessii
saamme sen irtaantumaan, ja lähin mies heittää sen
nopeasti mereen.
Joka puolella nousee merestä \-esipetsrita. Pääl-

likkömme on tällä välin silmä tarkkana seurannut
pommien lentoratoja, ja ihailter-rlle t;ridolla ja onnella on hänen onnistunut pelastaa lair-a r'äistöIiikkeitä suorittamal la.
Sisarlaivamme tykkivene "Hämeenmaan" ei ole
käynyt yhtä hyvin. Se on saanut pommiosuman
keulaansa, jolloin muutamia miehiä on kaatunut ja
haavoittunut.

Taistelu jatkuu

Vihollinen yrittää aamupäivän kuluessa monta
kertaa laskea lisää joukkoja maihin Somerille ja
tekee siinä tarkoituksessa vielä useita torpedohyök-

käyksiä lentokoneiden tukemana aluksiamme vastaan, mutta onnistumme pienin tappioin torjumaan hyökkäykset.

a
Sen sijaan Somerille on tuotu vahvistukseksi
omia joukkoja, ja rastahyökkäyksen on määrä alkaa kello 12. Myös laivastovoimiamme on vahvistettu niin, että meitä on jo pitkälle toistakymmentä
sota-alusta, vahvistuksena pari saksalaistakin.

Määrätyllä kellonlyömällä puolenpäivän aikaan
aloittavat omat aluksemme kiivaan tykistövalmistelun kohta alkavan hyökkäyksen tukemiseksi. Val-

tavina ryöppyinä kohoaa soraa ja sirpaleita yhtenä
ainoaoa tukahduttavana pilvenä saaren ylle.
Lopetamme ammunnan, ja ornat joukkomme ryhtyvät vastaiskuun. Eräs aluksista laskee myös pienen maihinnousuosaston vihollisen selustaan, missä
se aiheuttaa pahaa hämminkiä.

Katselemme aitiopaikoiltamme, miten joukkom-

me hyökkäävät saaren keskiosassa olevan kannaksen yli. Koetamme konetykeillämme tukea hyökkäystä. Aina kun näemme liikettä vihollisen puolella, lähetämme heti sarjan laukauksia tykeistämme. Yksityisia vihollissotilaita nousee sieltä

ffi
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täältä kädet ylhäällä ja antautuu.
Pian saamme jälleen uutta tekemistä. Ympärillemme rupeaa yht'äkkiä tippumaan raskaita kranaatteja. Luulemme aluksi, että Lavansaaren raskas
rannikkotykistö ampuu meitä, kunnes selviää, ettii
Somerin eteläpuolelle on ilmestynyt vihollisen ty-

Lopulta mekin saamme vihollisen tähtäimiin.
Jonkun aikaa ammuttuamme, etäisyyden ollessa 78 km, on vihollisen vuorostaan vetäydyttävä savuverhon turviin. Tykistötaistelua jatkuu tuon tuostakin iltapäivän aikana, mutta emme voi todeta
saaneemme osumia vihollisaluksiin, sen enempää
kuin vihollinenkaan omiin aluksiimme.
Kesken kaiken ilmoittaa keulatykin johtaja alikersantti Pesonen, että tykki ei toimi, koska lukon
iskuri, samoin kuin kaikki varaiskuritkin, ovat ammunnassa katkeilleet ja menneet siten käyttökelvottomiksi. Sama tilanne on pian odotettavissa myös
perätykillä. Vanhat Obuhoff it eivät tahdo kestää
nykyaikaisen sodan rasituksia. Jotakin on kuitenkin
tehtävä, sillä Someria on puolustettava viimeiseen
asti. Niin kuuluu käsky.
Silloin joku keksii kokeilla kuuden tuuman rautanatlaa iskurin tilalla, ja lukko toimii kuin toimiikin silläkin tavalla. Tykin laukaiseminen tapahtuu
siten, että isolla vasaralla lyödään naulan kantaan,

4' *u qx"t

Omien veneiden liikkeitä suojaava savuverho

kistöaluksia. Åjamme näköetäisyydelle ja toteamme

siellä olevan yhden Moskva-luokan tykkiveneen,
kahden S-luokan torpedoveneen ja joukon Fugasluokan raivaajia. Yhteensä ne edustavat huomattavasti suurempaa tulitusvoimaa kuin omat alukseflune.

Kaiken lisäksi niiden tuli on ihmeteltävän tarkkaa. Pian toteamme, että niiden tulenjohto suori'tetaan itse Somerilta. Tykistötuli kiihtyy arveluttavasti, ja huomaamme olevamme haarukassa. Kun
emme heti keksi muutakaan, turvautuu kapteeniluutnantti Vikberg vanhaan tuttuun keinoon. Rupeamme ajamaan taaksepäin täydellä vauhdilla ja

heti jäävät putoamat kauas eteemme. Onnistumme
tällä tempulla hämäämään vihollisen hetkiseksi,
mutta kiitos sen Somerilla olevan tulenjohtueen,
tuli on taas ennenrpitkää peittävää. Ei auta muu
kuin vetää savuverho suojaksemme.

jolloin naula toimii iskurina. Tykkien ampumisnopeus hidastuu tietenkin huomattavasti, mutta
pääasiahan on, että ne toimivat. Onneksi meillä on

iso laatikollinen rautanauloja, sillä naula on vaihdettava uuteen joka laukauksen jälkeen.
Pian ilmenee uusi huolen aihe. Laivatykkien ammukset rupeavat olemaan vähissä. Aamusta alkaen
on luvattu täydennystä, mutta mitään ei kuulu.
Kun moottoritorpedoveneet vielä iltapäivällä ovat
tehneet kolmena perättäisenä aaltona hyökkäyksen,
on viimeinenkin kranaatti ammuttu. Parisen tuntia
saamme olla ilman ammuksia koko ajan vihollisen

tulen alla.
Päivä rupeaa kallistumaan iltaan, ilman että lopullista ratkaisua Somerin suhteen on tapahtunut.

On pelättävissä, että venäläiset yrittävät pimeän
turvin entistä pontevammin tuoda lisäjoukkoja
saarelle.
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Illalla lasketaan, että venäläisillä on Somenn
eteläpuolella valmiusasemissa ainakin 1, vartiomoottorivenettä edellä mainittujen isompien aluksien lisäksi. Lisäksi vihollinen voi muutamassa hetkessä saada lisävoimia, kuten monet mt-venehyökkäykset ovat osoittaneet.
Iltayöstä tulee sangen pimeä, ja juuri tuon hetken on vihollinen katsonut otolliseksi hyökkäykselleen. Saaren eteläpuolella vartiossa olevat vmveneet joutuvat tulitaisteluun vihollisen maihinnousualusten kanssa. Tuotapikaa kiiruhtavat tykkiveneet apuun. Melkein säkkipimeässä yössä syntyy
erikoislaatuinen taistelu. Etupäässä tykkien suuliekkien perusteella yritetään osua maaliin. Saamme
olla äärimmäisen varovaisia, ettemme ammu
omiamme. Taistelu öisellä merellä on unohtumaton

näky. Valojuovaluodit loistavat kirkkaina tulipallotna ja hehkuvina rypälekimppuina. Kirkkaan-

punaisina sekä oranssin ja vihreän värisinä halkovat sodan jumalan vasamat tummaa taivasta.
Tilanne helpottuu huomattavasti, kun eräs vihollisalus syttyy kirkkaalla liekillä palamaan ja. valaisee laajan merialueen. Pysyen itse pimennossa
onnistuu meidän tuhota vielä kaksi alusta. Ennenpitkää luopuu vihollinen hyökkäyksestään ja vetäytyy avomerelle. Aamuyöllä tekevät mt-veneet jäl-

leen lentokoneiden tukemina pari

hyökkäystä,

mutta ne torjutaan.
Jälleen koittaa uusi päivä, heinäkuun yhdeksäs,
Suomen laivaston vuosipäivä. Lähes puolet Suomen
laivastosta on Somerilla puolustamassa kunniaansa
vuosipäivänään, armon vtonna l)42.

Sukellusveneitä

Aamu kuluu ihmeen rauhallisesti vihollisen merivoimien näyttäytymättä, mutta meille on vielä varattuna aikamoinen yllätys.
Åamupäivän aikaisina tunteina kilahtaa komentosillan puhelin. Sukellusveneiden kuuntelulaite ilmoittaa Iyhyesti:
Heikkoa potkurin ääntä suun- silmäys ilmoitettuun suuntaan,
nassa 2).
Nopea
ei yhtään- alusta ole näkyvissä siellä päinkään.
Tykkivene tekee loivan kaarroksen oikeaan ja lisää vauhtia.

Ääni voimistuu jatkuvasti,

moittaa kuuntelulaite.

-

il-

Aluksen päällikkö antaa sukellusvenehälytyksen.
Miehet kiiruhtavat valmiusasemiin, ja syvyyspommit tehdään pudotuskuntoon. Pomminheittimiin
asetetaan laukaisupatruunat

ja jäädään odottamaan

määräyksiä sillalta.

Komentosilta on jatkuvassa puhelinyhteydessä
kuunteluhyttiin, joka sijaitsee syvällä laivan uumenissa vesirajan alapuolella. Tuntematon potkurin
ääni voimistuu yhä, kuuluen nyt suoraan edestä.
Monet tarkat silmäparit peilaavat merta, näkyykö
missään paljastavaa periskooppia. Mitään ei kuitenkaan näy.

Vieras potkurin ääni kuuluu nyt erittäin voimakkaata ja
lakkaa yht'äkkiä kuin veitsellä leikaten.

- on varmaan ehtinyt sukellusveneen väAluksemme
littömään läheisyyteen, joka koettaa nyt tekeytyl
mahdollisimman huomaamattomaksi ja on siinä tarkoituksessa pysäyttänyt koneensa.
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Silloin antaa päällikkömme käskyn syvyyspommikentän heittämisestä. Komentosilta viestittää muille
aluksille:
Ryhdymme sukellusvenehyökkäykseen.
- hajaantuvat ja lisäävät nopeutta mahÅlukset
-dollisia väistöliikkeitä varten.
Syvyyspommit heitetään määrätyn st'steemin mukaisesti perän yli mereen. Kaksi kerrallaan läiskähtävät pommit veteen. Ensimmäinen pari on syvyytetty 25:een metriin. Määräsyvyydellä panee veden
paine pommit räiähtämään. Kestää hetkisen ennen
kuin ne saavuttavat tuon syvyyden. I\fuutaman sekunnin kuluttua oousee vesipatsas perämme takaa,

ja koko laivan runko tärähtää.
Seuraavat kaksi pommia on syvyytetty vain kymmeneen metriin. Jokainen tietää, että näin hitaasta
aluksesta on sangen arveluttavaa heittää kovin matalalle syvyytettyjä pommeja, sillä pommin räjähtäessä on aluksen oltava kaukana sen yläpuolelta,
muuten voi alus tuhoutua omaan syvyyspommiinsa.
Kun seuraavat kaksi on heitetty, jäädäd,n hieman
jännittyneinä odottamaan räjähdystä. Yllättävän
nopeasti ne räjähtävät. Aivan aluksen perän takana
nousee valtava vesipatsas ilmaan, ja roiskeet kastelevat peräkannella olevat. Samalla laiva tärähtää
niin voimakkaasti, että luulemme vähintään pohja-

levyjen painuvan sisään. Laiva suorastaan hypähtää ilmaan. Tuntuu aivan siltä, kuin jättiläismou-

karilla olisi isketty aluksen pohjaan.
Miehet katselevat huolestuneina toisiaan, mutta
päällikkömme vain virnistelee leveästi komentosillalla.
Sitten ovat vuorossa syvyyspomminheittimet. Ensimmäistä kertaa koko sodan aikana joudumme
niitä käyttämään. Heittimet ovat kuin valtavan suuria kranaatinheittimiä, joiden kaliiberi on puolisen
metriä.

Terävä vihellys .ia heittimet laukaistaan. Kuuluu
vaimea räjähdys, ja näemme, miten pommit tekevät ilmassa loivan kaarron ja putoavat veteen 5G-

;0 metrin päähän molemmin puolin. Pommien
ilmalento on huvittavan näköistä. Kömpelösti ne
pyörivät pi&in ja poikin ilmassa, hitaasti ja vaivalloisesti nousevat parinkymmenen metrin korkeuteen ja sitten putoavat äkkiä holtittomasti mereen.

Kymmenen syvyyspommin jälkeen teemme täyskäännöksen ja lähestymme jälleen hyökkäyspaikkaa, edelleen täydellä vauhdilla ajaen.

L

Kuuntelulaitteella kuunnellaan taas, äskeiseu
hyökkäyksen aikana kaikki kuuntelu olikin täysin
mahdotonta. Laitteen hoitaja kiertää laitetta joka
suuntaan, mutta ei voi todeta muuta kuin omien
koneiden jyskytyksen, joka höyryvasaran tavoin takoo hänen rumpukalvojaan.
Olemme nyt saapune.et äskeiselle hy<ikkäyspaikalle. Tällöin havaitsemrne edessämme laajan öljyIäikän. Omasta aluksestamme se ei voi olla l?ihtöisin, sillä vanhat koneem,me syövät vain hiiliä. Sukellusvene on siis tuhoutunut ,tai on hämäysmielessä laskenut öljyä mereen päästäkseen
jastaan.
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- Ruhtinaanmäen

rintama iloittaa etenemisen

mutta mitään uutta ei il,maantunut, joten voidaan

pitää todennäköisenä, että tykkivene "IJusimaa"
oli upottanut vihollisen sukellusveneen.
Hyökkäys toriutru

Tilanne Somerissa oli tällä välillä selvitetty.
Pieni joukko venäläisiä oli vielä sisukkaasti puolustautunut saaren vaikea&ulkuisissa louhikoissa,
mutta täydenoyksen ja avun saannin ehtyminen oli
tehnyt taistelun heille toivottomaksi. Åamuun mennessä oli Someri kokonaisuudessaan joukkojemme
hallussa. Noin 300 venäläistä rnerijalkaväkisotilasta
oli tavannut kohtalonsa saaren kallioilla.

Kun vihollinen ei enää tehnyt uusia maihin-

oli taistelu Somerista ratkennut voitoksemme. Puutteellisella ja vanhaoaikaisella kalustolla oli laivastomme ratkaisevalla tavalla vaikuttanut voiton saavuttamiseen. Lähes kaksi vuorokautta olivat alu,ksemme olleet yhtämittaisen tulen
alla. Niitä vastaan oli tehty lukemattomia torpedoja ilmahyökkäyksiä, ja ne olivat useita kertoja joutuneet tykistötaisteluun vihollisalusten kanssa. Toisinaan ilman ammuksia ja joskus rautanaulankin
avulla ne torjuivat vihollisen hyökkäykset, taisteluissa, joissa kymmenkunta vihollisalusta tuhottiin.
Suurimpina aluksina joutuivat tykkiveneet ehkä
kiivaimpien hyökkäysten kohteiksi. Niinpä laivastovoimiemme vähäiset tappiot koituivat juuri niiden
osaksi. Ty,kkiveneissä "Hämeenmaa" ja "Turunmaa" kaatui lentohyökkäysten aikana kuusi ja haavoittui 17 miestä. Vihollisen laivastovoimat eivät
nousuyrityksiä,

aiheuttaneet tappioita.

Oma aluksemme, laivueen johtoalus tykkivene
"Uusimaa" selviy,tyi täysin ilman tappioita, siitä
huolimatta, että se ensimmäisenä Somerille kiiruhtaneena aluksena joutui y,ksin torjumaan kiivaita
hr'ökkäyksiä. Kiitos tästä lankeaa ratkaisevalla tavalla rohkealle päälliköllemme, kapteeniluutnantti

Matts §Tikberg'ille, joka taitavalla kädellä ohjasi
alusta sen kaikkein kriitillisimmillä hetkillä.

IV ARMEIJÅKUNNAN

iäriestämää hyökkäysti

Koirinojaa ja Laatokan rantaa kohden kohtasi, kuten ennen on kerrottu, sarja odottamattomia tekijöitä ja tapahtumia, jotka hidastuttivat etenemistä
enoen kuin tavoiteltu päämääå oli täysin saavutettu. Tärkein näistä oli se, ettei vihollinen vctäytynyt hyökkäyksen tieltä, vaan pysyi itsepintaiserti
paikoillaan ja kaivautui varman tuhon uhallakin.

Raskaan tykistön ja panssarintorjunta-aseiden
avulla olisi vastarinta kyllä nopeasti murrettu,
mutta niitä ei ollut. Koko IV ÅK:n alueella oli
vain yksi raskas kenttätykistöpatteri ja kevyet patteritkin potivat kroonillista ammusten puutetta.
Tehokkaiden aseiden puuttuessa jäi hyökkäysmaastoon joukko venäläisten järjestämiä mottiasemia,
jo&a sitoivat huomattavia osia armeijakunnan
muutenkin vähäisistä voimista selustataisteluihin.
Kului runsaasti aikaa, koska motit oli pakko murskata pala palalta tai näännyttää. JÄLLEEN KOSTÅU-

TUI RAUHAN AIKANA HÅRRASTETTU VÄÄRÄ SÄÄSTÄVÄISYYS.
Joka tapauksessa oli hyökkäys antanut venäläiselle johdolle aihetta huolestumiseen. Ryhmä Lohikäärme oli tunkeutunut jo Laatokan rantamille,
molemmat Lemetit oli saarrettu ja Jääktuipataljoona 4 uhkasi Pukitsanmäeltä käsin Koirinojan
tiesolmua. Miten kävisi Jaroslavilaisen divisioonan
(18.D) Syskyjärven edustalla, jos Koirinoja tai
vaikkapa vain sinne Syskyjärveltä johtava tie jou-

tuisi suomalaisten haltuun ?
Samoihin aikoihin kuin eversti Autti ryhmineen
saavutti Salmin tien, teki Käsnäselässä oleva LVI
venäläisen armeijakunnan komentaja päätöksensä.
18. divisioonan oli irroittauduttava ja vetäydyttävä

Kitilän seuduilla olevan 168.D:n yhteyteen niin
kauan kuin vielä oli aikaa. Hän lienee samassa
yhteydessä

kiinnittänyt alijohtajiensa huomiota Le-

metin tienhaaran hallussapitoon, sen kauttahan
voitiin ainakin toivoa avustusta Lemetteihin saarretuille.
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Muistamme, että Taisteluosasto Oinas oli hyökkäyksen alkuvaiheessa ollut puolustuksessa Ruokojärven ja Syskyjärven välillä. Siellä se ennen oman

hyökkäyksen alkamista oli taistellut elämästä ja
kuolemasta pitääkseen Laatokan Karjalan puolustukselle elintärkeän Syskyjärven tienhaaran hallussaan, ja hyökkäysliikkeen alettua sen kokoonpano
oli ollut monien muutosten alaisena. Niin hyvin

komentajia kuin joukkojakin

oli

vaihdettu, ja

hyökkäyksen oltua muutamia päiviä käynnissä Taisteluosastoon kuului enää vain kaksi pataljoonaa,

majuri Leinosen komentama Er.P 22 ja entuudestaan meille tuttu, kapteeni R. Kivilahden I/JR 37.
Tammikuun 10. päivästä lähtien oli venäläisten
toiminnassa ollut havaittavissa piirteitä, jotka viittasivat sen mahdolliseen irroittautumiseen rintamasta. Partiot ja tähystäjät olivat panneet merkille, että vihollisen varastoja poltettiin, kuormastoja oli marssilla etelää kohti, joku konekivääri oli
vedetty pois asemastaan jne. Vihdoin 12.1. illalla
alkoi yhtämittainen tykistötuli, joka yhä vahvisti
otaksumaa vihollisen irroittautumisesta. Ammunta oli tavattoman ankaraa ja jatkui aina seuraavaan aamuun kello 8 asti. Onneksi oli tuli tähystämätöntä, joten suomalaisten tappiot jäivät vähäi-
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siksi.

Vain tunti oli kulunut tykistötulen päättymikun Et.P 22:n komentaja ilmoitti, että vi-

sestä,

hollinen oli räjäyttänyt muutamia panssarivaunujaan ja alkoi tyhjentää etulinjaansa. Joitakin tunteja myöhemmin saatiin vastaavanlainen tieto I/JR
37:n komentajalta. Näytti siltä, että koko Taisteluosasto Oinasta vastassa oleva vihollisrintama olisi
joutumassa päivällä 13.1. liikkeeseen. Ei enää voinut olla pienintäkään epäilystä vastustajan aikeista,
oli vain kaikin keinoin pyrittävä estämään vihollisen irroittautuminen. Ellei tässä onnistuttaisi kohdattaisiin samat vastustajan voimat myöhemmin
uudelleen ja ehkäpä meille hyvinkin epäedullisissa
olosuhteissa.

Tykistön ja kranaatinheittimien tuli suunnattiin
vihollisen selustaan, erityisesti kaikille sieltä etelään johtaville teille, ja partioita työnnettiin eteen
ylläpitämään kosketusta.
Reservejä

ei ollut. Takaa-ajoa varten oli komp-

paniat irroitettava etulinjasta ja

ryhmitettävä

uutta tilannetta vastaavalla tavalla. Kun tämä vaati
runsaasti aikaa, lähtivät Taisteluosaston pääosat
Iiikkeelle vasta kello 14 tienoissa. Vielä iltapäivän
kuluessa miehitti Er.P 22 Juutolanpihan kylän sekä
otti haltuunsa läntisen osan Ruokojärven-Ruhtinaanmäen tiestä. Saaliiksi saatiin mm. 7 vihollisen jälkeensä iättämää panssarivaunua. Partiot
työntyivät illan hämärtyessä kauas tien etelänpuoleiseen metsään.

l/JR 37 oli lähtenyt liikkeelle samoihin aikoihin, mutta se kohtasi jo etumaastossaan vihollisen
jälkijoukkojen lujaa vastarintaa. Jätettyään 1.
komppanian taistelemaan viivyttävien vihollisosien
kanssa kapteeni Kivilahti vei pataljoonansa pääosat lähempänä valtatietä, siis vasemmalla siivellään, yhä eteenpäin.

Tammikuun L3. päivä pimeni, mutta yhä jatkui

l/JR 37:n eteneminen. Takaa-ajo on kiihottava ja
innostava taistelulaji, ja siihen liittyy myös melt38
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Venäläiset vetäytyväl lV AK:n ioukkojen painosiamina Ruoko-

iärven-Ruhtinaanmäen rintamalta Koirinoian suuntaan

koinen määrä uteliaisuutta. Väsymys, tälkä ja jano
on vain päästävä eteeopäin, nopeasti
eteenpäin. Läpi yön eteni täteo I/JR 37:kin päästäkseen niin pian kuin mahdollista Mitron kylään,
jonka pataljoona oli saanut ensimmäiseksi tavoitteekseen. Ja seuraavana aam.ona kello 9.30 oli päämäärä saavutettu. Koko pataljoona alkoi silloin
myös olla koossa, sillä 1.K:aa vastassa ollut vihol-

unohtuvat,

linenkin oli yön pimeydessä vetäytynyt.
Kosketus viholliseen oli yön aikana kaikista ponnistuksista huolimatta menetetty, mutta vähäinen
lepo oli Mitron miehityksen jälkeen välttämätön.
Vain partiot lähetettiin päivän valjetessa liikkeelle.
Kangasrannan kylän liepeillä ne saavuttivat vihollisosaston, joka herkutteli syömällä raakaa hevosen lihaa tielle äsken tuhotusta kolonnasta. Muutaman laukauksen jälkeen vihollinen pakeni, ja
vain pari sataa metriä sitä seurattuaan partiot kohtasivat vihollisen uuden puolustusaseman.
Iltapäivällä lähtivät l/JR 17:n komppaniat Mitrosta ryhmittyneinä liikkeelle ja törmäsivät kello
17 Kangasrannan eteläpuolella leveällä rintamalla
partioittensa löyt?imään puolustusasemaa* Takaaajo oli pataljoonan osalta päättynyt, ja vastustaja
oli karkoitettavissa vain järjestelmällisen hyökkäyksen avulla.
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Täilä välin oli Er.P 22 hyökännyt Jehrilänmäelle, mutta lyöty takaisin. Vasta 21.1. saatiin
kylä hrltuun, ja sen jälkeen työnsi majuri Leinonen varmistuksensa rautatielinjalle saakka.
Mutta myöskeän l/JR 37 ei päässyt Kangasrantaa piten.rmälle, vastassa oli ainakin pataljoona ja
tykistöä. Mutta tähän saakka Ryhmä Keihäässä ol-

lut Er.P 8 alistettiin juuri tällöin toiminnan tehos-

tamiseksi Taisteluosasto Oinaan komentajalle, ja
se sai iatkaa etenemistä, sillä aikaa kun I/JR 37
motittaisi ja selvittäisi vastustajansa.
Er.P 8 hyökkäsi Repomäen pohjoispuolelta suoraan länteen, yiitti maantien Syskyjärvi-MitroKoirinoja ja valtasi molemmat Kelivaarat, joiden
maastoon pesiytyneet vihollisvoimat myös saarrettiin ja tuhottiin. Tämän jälkeen pataljoona kään-

nettiin etelää kohti. Tammikuun 18. päivänä se oli
Ruunaviidanmäellä ja seuraavana aamuna Vorojenkivellä. Ainakaan hidastelemisesta ei kapteeni
Nikulaa ja hänen pataljoonaansa voi moittia.
Koirinojan kautta oli Er.P 8 viivytystaistelun
raskaina päivinä vetäytynyt taakse, ja nyt oli tuo
samainen Koirinoja lähiympäristöineen ikään kuin
tarjottimella kannettu uudelleen pataljoonan näh-

jo
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täväksi. Edessä jonkun sadan metrin päässä oli
Koirinojan pysäkxi ratapihoineen, ja jonkun matkaa siitä pohjoiseen oli korkea ja jyrkkärinteinen
Ukonmäki, jolle omat konekivääriryhmät pian kiipesivät. Sieltä oli koko ratapiha-alue tulella hallittavissa. Etelässä kohosi metsäinen Pukitsanmäki,
jolta nytkin kantautui taistelun kohu. Ja vastapäätä Pukitsaa oli Viinamäki, jonka rinteet miltei
pystysuorina kohosivat korkealle ja jolla tiedettiin
olevao suorasuuntaustykkejä. Sieltä oli varmaankin valtava näköala, jäten'sieti varoa liikkuessaan
Viinamäen tähystäjien näköpiirissä.
Tåimä oli näkymä Vorojenkiveltä päivän alkaessa
valjeta tammikuun 19. päivän aamuna. Lisäksi tiedettiin, joskaan ei nähty, että vain vajaan kilomet-

rin

päässä Koirinojan pysäkin länsipuolella kulki
168.D:n elinhermo, Kitilään johtava valtamaantie.
Näin liihelle 168.D:n arkoja selustakohteita oli
kapteeni R. Kalervon komentama Taisteluosasto
eli Ryhmä Oinas tunkeutunut melkeinpä yhdellä

syöksyllä. Ei ihmekään, että eteneminen nyt pysähtyi. Mutta ei ainoastaan eteneminen pysähtynyt!

Syskyjärvelle johtava maantiekin oli vielä lujasti
vihollisen hallussa. Syskyjärven edustalta vetäytyneet joukot, joiden irroittautumista Taisteluosasto
ei sittenkään ollut pystynyt estämään, olivat täyttäneet tämän maantien maaston Lemetin tienhaaran poh,joispuolelta aina Koirinojalle saakka. Ei
ollut sitä paitsi näkyvissä mitään merkkejä siiti,
että ne olisivat olleet halukkaita otteestaao vapaa-

ehtoisesti luopumaao. Vaikka Vorojenkivellä ja
Pukitsanmäellä olevien suomalaisten joukkojen väliä ei ollut kuin vajaat puoli kilometriä, ei niiden
välillä ollut tämän vuoksi yhteyttö.
Kangasrannan eteläpuolelle motitettu vihollinen
oli sitkeä, ja vasta 28.1. se saatiin tuhotuksi. Kaatuneita laskettiin mottialueella lZihes 250, vangiksi
antautui 160 ja saaliina saatiin kaksi kenttätykkiä,
kaksi panssarintorjuntatykkiä, 9 konekivääriä, 3
kranaatinheitiotä ym. l/lk 17 lähti nyt pyrkimään
maantien suunnassa eteenpäin, mutta kohtasi Lemetin tienhaaran pohjoispuolella entistä vahvemman vastuksen. Panssarivaunujen tukemana oli vihollineo täällä asettunut puolustukseen ja pysytellyt Er.P 18:n vartioimana täysin passiivisena
koko Kangasrannan mottitaistelun ajan. Taas seurasi motittaminen ja taas tuhottiin motti, tällä

I/JR 37:n ja Er.P 8:n yhteisvoimin. Helmioli työ loppuunsuoritettu ja suomalaisten käsiin jäi neljä panssarivaunua, yksi psttykki ym., joukossa oli jopa kolme Suomi-konepistoolia. Vankeja ei tästä motista saatu kuin hiukertaa

kuun 8. päivänä

kan toistakymmentä, mutta joukossa oli pataljoo-

nan komentaja, komissaari iia kaksi nuorempaa up-

seeria. Kaatuneita laskettiin 120, muiden oli onnistunut murtautua etelään omiensa turviin.

URPO ARHOSUO
"Otimme taas yhteyden kotiin ja havaitsimme, että siellä seurataan valppaasti
liikkeitämme, niin meidän kuin vihollisenkin. Me olimme suloisen tietämättöminä paikan päällä, ia kaukana kotona
olevat ohiailevat liikkumistamme ia ovat
iokainen hetki tilanteen tasalla. Tekniikan aikakausi on ihmeellinen!"

TALVINEN ILTÅ maaliskuun alkupäivind
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alkoi jo hämärtyä lasketellessamme hiihtoratsain yli
Äänisen kohti vihollisten miehittämää itärantaa.
Hämärästä huolimatta katseemme kiersi tätä aavaa
selkää havaitakseen jotain epäilyttävää. Vihollisestahan ei sinänsä ollut pelkoa, mutta sen partioivat
moottorikelkat olivat kiusallisia seuralaisia, mikäli

sellainen

olisi meidät havainnut. Olimme niiden

ffiwtop,
kanssa joskus jou,tuneet kosketuksiin, eikä mitään
halua ollut uusia tätä tuttavuutta. Tosinhan näitä

vauhtihirviöitä ei olisi pakoonkaan ehtinyt, mikäli
ne clisivat näköpiiriin osuneet, rnutta ainakin kunnolla hajaantua ja hakea edes jonkinlaista suojaa
ahtojäävyöhykkeiltä, joiden läheisyydessä kuljimme.
Olimme saaneet tehtävän tiedustella vihollisen
suuria huoltokeskuksia paikan päällä Vodlajoen
suulla. Siellä myöskin oli näitten moottorikelkkojen
tukikohta, josta käsin ne partioivat aavalla selällä.
Kymmenen miehen voimalla olimme matkalla tehtäväämme suorittamaan, ja saman verran saimme
saattojouk,koa matkaamme. Olimme myöskin varau-

tuneet kelkkojen yaralta panssarintorjuntakiväärillä, "norsupyssyllä", sillä muutenhan näitä panssaroituja paholaisia ei voitukaan ha,tyyttdä.
Ranta alkoi lähestyä ja jätimme hevoset hoitajineen kauaksi rannasta, sillä hevonen olisi liian
iso maali mahdollisesti rannalla hiippaileville partioille, eikä meillä ollut halua niitä vaarantaa. Jatkoimme hiihtäen rannan tuntumaan ahtojaaröykkiöiden suojaan kahden miehemme lähtiessä tutkimaan maihinnousumahdollisuuksia ja kadoten näköpiiristämme metsän suojaan.
Runsaan 15 minuutin kuluttua palasivatkin pojat ja ilmoittivat tien olevan selvän, eikä rnitään
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huomaamatta

oltu havaittu. Viholliscn

varmistus-

ladut kulkivat runsaan 100 n'retrin päässä rannirsta,
je saattojoukkomme sotkisi latumrne, joten voisimnre lähteä n.rltkalle.
En'rnre vielä chtineet kuitenklln

s.rrrdrr

kuin reput

selkään'rrnc, kun jääl1e alkoi iLnestlii vihollisia r;rn-

Mat<anieko Äänisen

yli on

aikanut

tlnretsiköstii. Peir.ruimme suoiaarl jääröykkiöiden
väliin ja lloirnme scur;rtir tihnnetta. Jo ilmestyi 30
miestä näköpiiriimme. He rll<oivat levittliytyri irr
suorittar seartoliikettii olinpailikaamn.re lähestvcn.
Vihollinen ei tienny't kokonaisvlhvuuttarnme, sill,i
rneitäkin oli 16 micstä, kun 4 miestä jäi hevostcn
suojaksi, jr ilmeisesti vihollinen ei meitä kaikki.r
ollut edes ha'r,ainnutkaen, sillä eihän se näin pic'
nellä joukollr olisi rohjennut päälle lähteä. Neutimme jo hengessän'rme tiLrnteesta.
Vihollinen lähestyi Lihestynristään, ja yhtäkkiri
avasimmc tulen kaikilla ascillamme. Mutta I.imeässä on irina valra tarjolla lrmpua yli, ja niin
kär'i nytkin, että vain 10 n.riestä jäi hangelle, toisten nopeasti l.rär,itessä metsän suojaan.

Nlt trivtyi iättä.i ajrtus linjojen ylityksestä,
sillii slmlna 1'önä olisi turhaa yrittää enää, sillä
\';1nr.lsti olisiYat takaa-ajajat heti perässämme, .jrr
crittriin tärkeä tiedustelumme saattaisi epäonnistus.
Pe ttlneinri palasimme odottavien hevostemme
Iuokse. Taas alkoi paluu omalle puolelle seuraavaa

iltal

orlottarnaan.

Vihollinen oli suorittanut mLrutamaa päivää aikaisen-rmin vierailun omalla puolellamme, ja nähtä-
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västi vastavierailua odottaen oli valppaana, sillä
vuoroin vieraissa käydään.
Nyt otimme ylityskohdaksemme noin 20 krn
etelämpänä olevan raonan, ja seuraavana yönä ylitimme linjat ilman pienintäkään häiriötä. Rannat
olivat kuin autioina, näennäisesti. Itse asiassa takaaajajat lähtivät heti peräämme tietämättämme.
Pari vuorokautta oli jo kulunut. Lähestyimme
päätavoitettamme Vodlajoen suistoa, jossa oli vil-

kasta kuin suuressa asutuskeskuksessa. Takaa-ajajistamme emme tienneet mitään. Olimme lähettäneet tietojamme jo monasti esimiehillemme, eikä
menovauhtimme vielä ollut hiljentynyt. Nyt vasta
alkaisi viivytys, sillä jo vangin ottokin pahimmassr
tapauksessa kestäisi ehkä päivän, koska vihollinen
oähtävästi liikkuisi vain omilla alueillaan ja askareissaan suurissa joukoissa. Ei sieltä voinut helpolla

miestä napata varmistaakseen havaintonsa.

Nyt muuttui sää suojaksi. Raskas tuuli huokaili
puissa varistellen märkää lunta selkäämme saaden
meidät kastumaan perusteellisesti. Ilta oli jo myö-

häinen saapuessamme vejaan

2 km:n päähän

voitteestamme. Päätimme yöpyä siinä

ta-

ja kuivatella

itseämme. Partion johtaja lähti lähettinsä kanssa
viälä vilkaisemaan kohdettamme joen vierellä olevan vaaran lael,ta.
Saimme laavun valmiiksi. Parin tunnin kuluttua
palaava partionjohtaja ilmoitti, että meillä on kova
homma kohteemme selvityksessä, sillä siellä on
miestä ja touhua paljon. Nyt olisi vain levättävä
kunnolla ja saatava itsensä kuivaksi, sillä voimme

tiin. Mutta kotoa tuleva sanoma sai meidät suorastaan ällistymään. Meille ilmoitettiin, että vihollinen on ollut kintereillämme alus.ta alkaen ja tälld
hetkellä nähtäväs,ti pian saisimme siihen kosketuksen. Äärimmäiseen varovaisuuteen ja valppauteen
oli

syytä.

Vilkaisimme toisiamme. Varmasti jokainen ajat-

teli vankileirissä huolettomasti nu,kuttua yötämme.
Saatuamme koordinaatit vihollisen olinpaikasta,
osoitti vilkaisu karttaan, että tiedon saatuamme oli
vihollinen vajaan kahden kilometrin päässä jäljessämme. Nyt olisi toimittava nopeasti. Mitähän mahtavat iivanat ajatella havaitessaan meidän yöpyneen
vankileirissä, sillä tarkalla oli, ettei hirtehishuumorimme toteutunut viimeistä piirtoaan myöten.
Nopeasti miinoitimme latumme, sillä tehtävän
suoritus oli kesken, eikä se antanut aihetta törmäilyyn. Lähestyimme varovasti tukikohtaa ja
aloimme tehdä havaintoja. Jäljestämme kuuluva
miinanlaukaisu osoitti vihollisen ehtineen myöskin
lähelle. Nyt se ei ainakaan laduillamme hiihtäisi
ja se hidastaisi niiden tuloa. Meillä ei vielä olisi
mitään vaar^a. Kunto oli hyvä ja tiesimme tiukan
tullen karistavamme ne kintereiltämme, joten siitä
emme murehtineet.

Kiersimme ympäri tukikohtaa. Olimme

jo

sel-

joutua vielä kovillekin, ennenkuin leikistä selviämme. Samalla saimme myöskin kuulla, että runsaan

puolen kilometrin päässä vihollisen tukikohdasta
on vankileiri korkealla vaaralla, joka on hakattu
aivan aukeaksi. Se on tyhjänä ja jos uskaltaisimml
riskata, voisi siellä yöpyä. Muuta vaaraahan siinä
ei olisi, kun vain varoisi kipinöitä ja polttaisi kuivia puita, ettei savu näkyisi vihollisen tukikoh-

taan. Mutta jos takaa-ajajat sattuvat tulemaan,

emme pääse sieltä lähtemään, sillä ainakin 3 met-

rin korkuinen piikkilanka-aita on ympärillä ja vain
portti sisäänpääsyaukkona. Jos sieltä meidät
yllätetään, niin olemme valmiina jo vankileirillä.
Useimmat halusivat viettää yönsä laavulla, sillä
olisihan silloin ainakin toimintavapaus pahimman
varal,ta. Mutta kostea, raskas tuuli, tuoreet puut,
jotka savusivat ilman tulta, märät vaatteet ja
monet vaikeudet saivai meidät pian toisiin ajatuksiin. Lähdimme leirille. Laskimme hirtehishuumoria. Säästyisihän vanja leirillevientivaivoista, kun
kapea

vapaaehtoisesti tulemme.

Vankileirin keittiöntapaisesta saimmekin mainion asunnon. Siellä oli jonkinlainen hellantapainenkin, ja tarpeeksi pieni huone, että se lämpeni
nopeasti. Nyt saimme itsemme kuivaksi. Ruuanlaittokin kävi oikein hellalta käsin. Nautimme elämästämme sissin riemulla suloisen tietämättöminä, että
takaa-aja'jamme ponnistelevat perässämme saavuttaakseen meidät.

Aamuhämärdssä lähdimme liikkeelle täysin levänneinä hyvin nukutun yön jälkeen. Nyt olisi
kaikki mahdollisuudet onnistua. Metsään päästyämme ilmoitimme tietojamme ,ja olinpaikkamme ko142

Neuvonpiioa ennen ioiminnan ialkamisia

villä siellä olevasta, mutta vielä olisi saatava vanki,

jolloin voisimme varmistautua

näkemästämme.

Se

tuntuikin vaikealta, sillä vihollisia oii monasti lähellämme, mutta niin suurissa .joukoissa, että meillä
ei ollut pienintäkään mahdollisuutta sellaisesta joukosta miestä napata. Nyt oli lisäksi pelkona, että
jos takaa-ajaiamme havaitsevat meidän liikkuvan
tukikohdan ympärillä ja hälyttävät sen, niin vihollisen miehet osaavat olla valppaina. Olimme
tosin muutamalla harhauttamisliikkeellä yrittäneet
kiinnittää takaa-alaliemme huomion pois tukikohdasta, mutta eihän koskaan voinut olla varma.
Iltapäivällä jo kaiken toivon vangista heitettyämme sattui otollinen tilaisuus yllättäen. Pääsimme
nappa;ama n pari miestä matkaamme. Nopeasti
pumppasimme tiedot heiltä, eikä mitään syytä ollut
enää viipyä paikalla kauemmin. Ihmettelimme, et-

tei vielä jäljessämme tulevat viholliset saaneet kosketusta meihin. Nähtävästi harhauttamisliikkeemme
oli onnistunut odotettua paremmio.
Otimme taas yhteyden kotiin ja havaitsimme, että
siellä seurataan valppaasti liikkeitämme, niin mei-

dän kuin vihollisenkin. Saimme nimittäin käskyn
aina mad,räaikana ottaa yhteyden kotiin ilmoittaen

olinpaikkamme. Saimme tietää myöskin, että vihollisen hiihtopataljoona oli hälytetty ja lähestymässä.
Nythän tästä alkaisikin muodostua mielenkiintoinen leikki. Me olimme suloisen tietämättöminä paikan päällä, ja kaukana kotona olevat ohjailevat

liikkumistamme ja ovat jokainen hetki tilanteen
tasalla. Tekniikan aikakausi on ihmeellinen, jt
kaikki keinot ovat luvallisia.
Ilmakin oli käynyt jo kylmemmäksi. Suksien

luisto oli hyvä, joten takaa-ajajillamme tulisi varmasti työtä riittämään, jos ne halusivat meidät saavuttaa. Vasta aamuyöllä pysähdyimme ja teimme
nuotiot, sillä lepokin oli tarpeen. Ruokaillakin oli
pakko, jos mieli kunnossa pysyä. Sopivaan maastokohtaan jäi vartiomies, voidakseen tarvittaessa karistaa liikaa intoa perässä tulijoilta, jos ne onnistuisivat saavuttam aD meidät. Rupesimme nukkumaan
syötyämme ja odottamaan aamun valkenemista.
Kotimatkamme oli alkanut. Yajaan kahden vuorokauden kuluttua olisimme taas kotona. Nyt voisimme jo vauhtiamme hiljentää ja säästää voimiamme pahimman varalle. Saimme taas tietää kotoa vihollisen liikkeet jäljestämme. Voimme toimia sen mukaan, mutta kovasti ihmettelimme, kun
saimme kompassisuunnan,
Se suuntahao veisi meidät

jota oli noudatettava.
yli 15 km sovittua tulo-

paikkaamme kauemmaksi etelään. Mutta käsky oli
selvä, ja sitä noudatettava. Vielä kerran suuntamme
muuttui jyrkästi edellisestä suunnastamme, ja kirosimme jo näitä ainaisia suunnan muutoksia. Åikataulumme ei tulisi nähtäviisti pitämään paikkaansa,
mutta käsky tuli siksi jyrkän sävyinen, että tiesimme sen aiheelliseksi.
Ja aiheellinen se o'likin, sillä myöhemmin saimme
tietää, että takaa-ajajat huomattuaan yrityksensä

toivottomaksi hälyttivät avukseen hiihtopatalr.ioo-

nan. Se heitettiin kiireesti eteemme oletettuun
menosuuntaamme, jonka jälkijoukko ilmoitti. Tästä

johtuivat jyrkät suunnanmuutokset, sillä omilla

suunnitelmillamme olisimme törmänneet vastaanottajiimme auttamattomasti. Näin voimme ne kiertää, ja näistä tiedoistamme saimme kiittää valppaita
esimiehiämme, vaikka suomalaisen luonteeseen ilmeisesti ensin kuuluu kirota kaikkea, mikä ei sovi

omiin suunnitelmiin.
Iltayö oli kuutamoinen saavuttuamme Äänisen
läheisyyteen. Olisimme toivoneet pilvisempää ilmaa, mutta nyt paistoi kuu pilvettömältä taivaalta.
Taas tulivat moottorikelkat mieleemme. Ahtoiäitä
ei ollut näköpiirissä, ja yhteenoton sattuessa olisimme avuttomia. Lähes 3O km jäämatkalla ehtisi
sattua paljon, mutta uskoimme taas "tuuriin". Saavutimme rannan syvälle pistävässä lahden pohjukassa, ja vaikka tämä olikin kapea, vajaan kilometrin levyinen, ,jonka kummallakin puolella maalla
oli vihollisen pesäkkeet ja varmistuselimet, emme
halunneet enää uudesta kohtaa yrittää, sillä olirnme

Vihollisen maloitusalueen liepeille ehtineet iähystäiät seuraavat fapahiumio siellä

jo ylittäneet vihollisen tossupolun. Mutta havaitsimme heti sen ylitettyämme olevamme miinakentässä, sillä ensimmäisen miehen jalkoihin tarttunut
virityslanka sai meidät nopeasti pysähtymään. Onneksi mitään muuta ei sattunutkaan, ja joukossamme olevat pioneerit alkoivat katkoa lankoja.
Kentän läpi onnistuimme pääsemään suuremmitta
vaikeuksitta. Onneksemme ei vihollisen tossupolulla sattunut silloin olemaan kulkijoita, sillä
miinakentän ylitys oli ai'kaa viepää. Se oli runsaan
100 m syvyinen. Varmistimme tossupolun pioneerien työn ajaksi. Reitin ollessa selvän olimme pian
jäällä, odottaen, koska pesäkkeistä rannalla avatäan tuli. Siitä ei tosin patrjon vaaraa enää olisi,
sillä muutaman minuutin kuluttua olisimme jo kaukana konekiväärien ulottuvilta.
Kotona saimme kuulla, miten jännittävää. aikaa
siellä oli vietetty koko oloaikamme. Huvittavinta
kaikesta se, että jo kaksi päivää olimme olleet yksikössämme, kun vihollinen varmisti hiihtopataljoonallaan vielä määrättyjä tiekolmioita odottaen
meitä. Lopputoteamuksemme oli, että taisivat sielläkin olla "kirjat sekaisin".
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MEITÄ jäi rannalle kaksi Shell II:n miestä, kolme
miestä AV 116:sta, viisi tykkimiestä ja lisäksi Shellin purkauspojat. Lähdimme kaikki avustamaan
Shellin tyhjentämistä.
Oli onni, että rannalla sattui olemaan Talvisodan aikainen korsu ja pesäke, jonne Shellistä
purkamamme aseet ja muona saatiin toistaiseksi
sirpalesuojaan. Koko tunti meni aikaa laivan tyhjentämisessä.

Olimme juuri menossa omaan veneeseemme,
kun lähetti toi kapteeni Vuorelan käskyn: "Pikaja huoltoalusten miehet kapteeni Vuorelan luokse,
loput viisi miestä jäävät veneille vartioon. Aseet
mukaan."

Mitähän nyt on tapahtunut "lahden" lin- kun meidänkin on §inne mentävä? Vanhajoilla,
Ville kysäisi.
Lähetti lähti vetämään edessä, me muut viisi
aloitimme selät kumarassa saaren ylityksen. Joka

puolella paukkui ja rätisi.

Hyvin olivat iskuryhmän pojat saaneet tuhotuksi vartiot ja ammusvarastot. Rauniot olivat hiil§vinä kekäleinä, kun ne sadan metrin päästä ohi-

timme.

Joku pikatykki ampui Pukinniemestä lahden
ylitse. Vilaniemestä alkoi oma tykistömme ampua
vuorostaan Pukinniemeen. Vihollisen pikatykki
vaikeni, ja me jatkoimme matkaamme.
Laiturin luona oli pari lääkintämiestä sitomassa

poikiamme. Heillä

oli hyvä

suojainen paikka, kivi-

kellarin rauniot ympärillään.

te pojat tähän auttamaan sitomisessa,
- Jääkää
jatkan lähetin kanssa matkaa linjaan, kap'
minä
teeni Vuorelan puhutteluun, sanoin poiille.
Siinä olikin menemistä. Syöksyen maahan aina
parin metrin päästä saimme tehdä loppumatkan.
Hypätkää tuon hirsirakennelman yli, siellä
on- kapteeni Vuorelan komentopaikka. Tulen perästänne heti kun sopii, sanoi lähetti ia. näytti
Odotin hetken.
edessä olevaa talonrairniota.
- metriä. HyPPy
Syöksyin sitten viitisenkymmentä
yli reunan. Pari kolahdusta kypärään tunsin syöksyn aikana. Ne olivat luultavasti sirpaleita, joita
vinkui ja lenteli joka puolella saarta.
Hyvin olivat valinneet tämän komentopaikan.
Se oli vanha talo, josta yläosa oli Purettu. Alhaalla
oli huone ja keittiö. Minä tipahdin keittiöön, karistelin liiat pölyt yltäni ja konttasin kyykyssä "kamarin" puolelle.
Herra kapteeni. Ålikersantti Ottonen ilmoit- käskystä!
tautuu
Missä toiset ovat ?
-Kerroin jättäneeni heidät sidontapaikalle.
Niin, alikersantti. Uskallatteko ajaa Pitkäkapeaan väylään ja tuhota niemenkärjessä
niemen
olevat vihaiset "piiskat" ? Parhaat mieheni ovat
niemessä, seitsemisenkymmentä metriä vihollisen
tykeistä. Voin antaa pari miestä avuksenne, jos
tarvitsette.

Kyllä minä siitä ajan, vaikkei se ole helppoa.
- kymmenen metrin päähän pesäkkeistä vePääsen

neellä. Luulen yrityksen onnistuvan, ellei pesäkkeissä ole neljää miestä enempää. Lisämiehiä en
tarvitse, minulla on rohkeita poikia aluksessani.
Vaikka alikersantti Ville Suomalainen onkin 59vuotias, hän on osastomme miehistä parhaita. Ja
kk-ampujani, ylimatruusi Häyrinen on myöskin
reilu poika, sitä innokkaampi, mitä vaarallisempi
on yritys. Voimme lähteä heti. Valoisana aikana
on turha yrittäi läpi, koska Pukinniemen tykit voivat tulittaa suoralla suuntauksella.
Lähtekää vain heti. Ilmoitan lähetin välityk-

Piirros Teikarsaaren vesisiöalueesla
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- niemeä saartaville matkastanne. Samalla määsellä
rään Shell II:n miehet niemeen ketjun avuksi. Ja
kun palaatte, onnistutte tai ette, lähettäkää ilmoitus tuloksista minulle.
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Tämä Teikadnsaaren valtaus-

opefaation kokemuksia kuv^av^ kirjoitussaria aloitettiin
tammikuun numerossa ryjg.
Kirioituksen II osa julkaistiin huhtikuun numerossa.

orso

It
t

Parlio lähestymåssä kk-tulen suoiassa raniaa Teikarsaaren luona

herra kapteeni. Haluaisin kuitenkin
- Selvä on,
huomauttaa,
että jos onnistumme tuhoamaan niemen pesäkkeet, voisimme hinata ainakin paremmat
alukset tänne niemen taakse suojaan ennen aamun
sarastusta. OIen varma siitä, että Tuppurassa olevat vihollisen Canet-patterit alkavat avustaa Teikarissa vielä olevia omiaan. Ne pystyvät suora-

suuntaustulella ampumaan maihinnousupaikallekin. Sen ne tekivät Talvisodankin aikana sillä ty-

killä, jota emme ehtineet purkaa sieltä silloin

Iäh-

tiessämme.

onnistutte, niin katsotaan sitten, mitä
- Josteemme. Voitte lähteä.
aluksille

Sopivan hetken tullessa hyppäsin takaisin hirsien yli. Monta maahanmenoa sain tehdä, ennen

kuin pääsin toisten luo sidontapaikalle.
Vanhan-Villen ja Ollin kanssa konttasimme sitten niin kiireesti kuin oli mahdollista aluksellemme. Shell II:n pojat lähetin käskyn mukaan
Pitkäniemen etulinjaan.

Ville käynnisti koneet. Olli otti keulapiikistä
siellä olevat kaksi kasapanosta, jotka aina olivat
mukana siltä varalta, että joutuisimme jossain vaiheessa tuhoamaan itse aluksemme.
Ville, tuus ylös tänne. Jätä koneet vähäksi

aikea.
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Näytin Villelle merikortin palasta ja siihen tekemääni piirrosta.
Katsos, tuossa on tuo piiskojen niemi ja
Melansaari
sen takana. Tuo risti on kallionhalkeama. Piä sie ne tarkasti kurssissa, kun ajat läpi
Minä heitän kasapanokset, toisen mennessämnre j.r
toisen palatessamme. Olli ampuu koko ajan konekiväärillään. Takaisin tullessamme ajat Shell II:n
sivulle tähän samaan paikkaan, mikäli me nyt elävinä jutusta selviämme.
Vanha-Ville meni ruoriin, Olli täytti kk:n lippaan ja asetti kaksi täysinäistä lipasta .jaluslen r iereen. Minä laitoin pikakivääriin valojuovrrlipp.r,rn
ja kasapanokset pk:n viereen. Olimme vllmiit
syöksyyn niemen ympäri.

Peruutus,

kurvi

Häränpäänniemen suuntaan.

Ville lisäsi "täyden" pää11e. Laitoin kiikariin yö.
Iinssit ja kiikaroin Pitkäniemen pesäkkeitä. Kumpikin tulitti pikatulta meidän saarella olevaan
saartolin jaamme.

-- Ville, anna mennäl Ja sinä Olli, ota renkaaseen tämä reunimmainen tykki ja tulita sitä pit-

kinä sarjoina I
Käänsin pikakiväärini samaa piiskaa kohti. Yht'
aikaisesti aloitimme. Valoiuovat leikkasivat tyyntä
ilmaa. Viisi minuuttia. Kasapanos käteen ja varmistin auki. Jännäsin niin, että hiki tippui otsalta.
Nytl Olan takaa heitin, nykäisin narusta samalla.
Sinne se meni vihollisen selkään. Olli iatkoi tulittamistaan. Viisitoista sekuntia ja räjähdys. Ensimmäinen piiskatykki hiljeni !
Kurvaus oikeaan. Taisi siinä Vanha-Villekin hikoilla. Toinen kasapanos valmiina, nyt
sinnel
- KämRäjähdys. Ei ollut aikaa katsoa, miten kävi.
menetkin olivat kosteat jännityksestä.
Olli lopetti ampumisensr. Löi minua selkään

sa-

noen:

Hyvin heitit. Kumpikin tykki vaikeni,

Parlio palaamassa onnistuneelta
matkallaan Teikarsaaren lähellä

j.r

- poikamme syöksyivät niemeen. Sen ehdin
omat
nähdä, ennen xuin pimeään ajoimme.
Ville kurvasi rantaan, Shell II:n viereen. Hiki
oli hänelläkin, jännityksestä. Olli selosti hänelle

Yritetäänpä torkkua pieni hetki.
halkoseinää vasten, kypärän
hihna löysällä ja pää polvissir yritin Villen var-

tapahtumat.

tioidessa torkkua.

Ota. Olli, konepistooli ja mene sinne kap- Vuorelan komentopaikkaan. Kerro hänelle,
teeni
että onnistuimme ja kysy, saammeko hinata paremmat moottoriveneet Pitkäniemen itäpuolelle.
Viimeistään tunnin kuluttua alkaa sarastaa, ja silloin on siirto myöhäistä. Olen varma siitä, että
Tuppuran Canet-tykit rupeavat laulamaan sulkutulta tähän rantaan ja koko miehittämäämme Teikarin osaan.
Olli hyppäsi rannalle ja alkoi juosta metsikön
suo.,aan.

Nyt otetaan, Ville, r,eneestä pikakivääri,
konepistoolit,
lippaat, käsikranaatit ja kiikarit,
sillä mielestäni meidän on parasta mennä sinne
Talvisodan aikaiseen kk-pesäkkeeseen suojaan
odottamaan Ollin paluuta ja sitä, mitä Tuppur.r
tuumaa, kun aamu alkaa sarastaa.
Pesäkkeen pohjalla istuen avasimme sitten partiomuonapakkaukset, keitimme pakin kannessa
pienet kahvit ja sapuskoimme rusinoita jälkiruokana. Hyvät sauhut kruunasivat varhaisen aamiaiselnme.
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-Selkä pesäliheen

Enpä tainnut pitkääkään aikaa torkkua, kun
hätkähtäen heräsin jyrähdykseen. Hyppäsin ylös
ja hapuilin hihnasta olkapäälläni riippuvaa konepistoolir, sillä unenpöpperössä uskoin meidän olevan saarroksissa.
Oikeassa olit, Ottonen, sanoi Ville. Tuo tuli
Tuppurasta.
Tuohon se putosi Kiuskerien r'äliin.
Osui kai Shell II:n ahteriin.
Samassa tuli toinen räjähdys, ja niin edelleen
puolen tunnin ajan. Ei siinä meillä muuta mahdollisuutta ollut kuin kvkkiä kvvrvssii oksien ja
muun rojun tippuessa päällemme.
Tuli taukp, ja silloin sanoin Villelle:
Käydäänpä katsomassa nope.rsti, miten aluk- on ryöpyssä käynyt.
sille
Moottoriveneiden ryhmä oli tulessir Pitkäniemen puoleisessa rannrssa. Kolmen aluksen keskelle
oli tullut osumia, sillä alukset olivat pirstaleina.
AV 116 oli katkennut keskeltä kahtia. Keula törrötti kallell:ran rannalla, ja ahteri köyden varassa
proomun kyljessä. Rikkinäinen sotalippumme siinä

konekir'äärin piipun vieressä puoleksi meren

sy-

,

leilyssä heilui hiljakseen. Shell II:n ahteri oli repeytynyt perästä. Alukset olivat joko sirpaleitten

tai

ilmanpaineen vaurioittamia.

Surullinen näkymä siis aamun sarastuksessa.
Ottonen, mikä nyt eteen. Olemme ilman

- Siellii
alusta.

oli kenttäpuhelimemmekin, veden
kostuttamana. Ja minun teräsmyssynikin on siellä
sirpaleitten joukossa.
Älähän sure, vanha veli, kyllä me tästäkin
- selvitään. Johan tämä on toinen pika-alus,
sopasta

joka altamme on mennyt puolentoista viikon aikana. Kyllä päällikkömme meille järjestä'å, entisti
ehomman aluksen. Onhan "Nokalta" tulossa pari
uutta venettä, ehkäpä ne ovat jo Ristiniemessä.
Noista kyllä voimme ainakin yhden aluksen saada
sellaiseen kuntoon, että pääsemme Vilalahteen. Ei-

hän meitä komennettu tänne maihin tappelemaan,
vaan aluksemme ja me kuulumme yhteen, vaikka
joskus täytyy toimia toisinkin. Mitähän komentajamme nyt tuumaa, kun kuulee alusten tuhoutumisesta.

Metsästä kuului risujen ritinää. Käänsin kone-

pistoolini äänen suuntaan. Tulija voi olla vaikkapa
vihollinen.

Olli ja lähetti sieltä pölyisinä ja juoksujalkaa
tulivat. Olli katsoi rannalle:
Voi surkeutta. Sitä minä jo ajattelinkin, kun

nimme tuet kylkien alle. Ville tutki moottoria sillä
välin kun Ollin kanssa tarkastin lähernmin runkoa.

Vain yksi kuparilevy oli irroittunut vesilinjan alapuolelta. Yläosassa oli kyllä sirpaleitten repimiä
reikiä, mutta ne eivät haittaisi, ellei venettä liikaa
kuormattaisi.

Olli, katsomaan, olisiko Shell
ja ota työkalukaapista kaikki mitä
Ja Ville, miltä siellä sisäpuolella näyt-

Menehän,

- työkal$a
Il:ssa
irti

saat.

tLLl

Tämä on nelipyttyinen Fordin moottori.
- pytyistä on sirpaleen repimä, mutta sen voin
Yksi
tulpata. Onneksi tankit ovat ehjät ja täynnä pensaa. Kun korkkaan tuon risan pytyn, niin eiköhän
se rupea kolmellakin käymään. Akkukin on ehjä
ja virranjakaja kuonossa.
Olli heitteli rannalle tavaroita huutaen:
Ville hei
Täällä on leka, isovasara ja
- tuliterä teräsmyssy sinulle. Varusluettelosi
on
ihan
taasen täysi.

Pian saimme kalaraudan suoraksi ja muutkin
välttämättömät korjaukset tehtyä. ville käänteli
rattia edestakaisin, hyvin pelasi ruorikin.
Kestääks tdd laiva "petskoilla", koetan star- tätä masiinaa. Pidelkää varmuuden vuoksi
tata
reunoista kiinni, ettei tämä kaadu, huusi Ville

räjähdys tältä suunnalta kuului, että
ensimmäinen

meille.
Kestää se. Starttaa vain

Tuppura on nyt äänessä.
Lähetti kuunteli Ollin juttelua

uusi yri5as16sl
- Fordi kolmella
pytys. Jopas rupesi kehräämään.

sanoen:

Kapteeni Vuorelan käskystä on paremmat

- tuotava kauppalaiturin suojaan,
veneet

ja te

ru-

peatte kuljettamaan haavoittuneita saaresta mantereelle hinattuanne alukset niemen ja laiturin vä-

liin.
Kapteeni Vuorela ei ollut saanut tietää, miten
veneille oli käynyt. Kersantti Ottosen yöllä teke-

-Kone pyrähti käyntiin

tyllä

!

!

Vanha hyvä Heikki, sanoi Ville taputtaen

kehräävää
konetta.

Toppaa kone ja tule alas, työnnetään purkki
mereen
heti ja ajetaan niemen toiselle puolelle.
Haavoittuneet on nopeasti saatava hoitoon.

mää ehdotusta moottoriveneiden siirtämisestä Pitkäniemen itäpuolelle hän ei ollut hyväksynyt, koska Teikarsaaren koillisnokka eli Pukinniemi oli
yhä vihollisen hallussa ja vihollisen tykit olisivat
voineet ampua moottorit sieltä käsin seulaksi.
Kuulehan, korpraali, sanoi Ottonen. Kerro
- kapteenille, että hänen käskynsä täyttämiherra
nen on nyt myöhäistä. Yritämme kuitenkin kolmeen mieheen tarkastaa alukset ja koetamme saada
vaikka yhdenkin veneen sellaiseen kuntoon, että
pääsemme Vilaniemeen ilmoituksen tekoon ja sa-

malla viemme osan haavoittuneista. Tulen ilmoittamaan, jos onnistumme korjauksessa. Ville ja Olli
voivat ajaa veneen sillä aikaa niemen toiselle puolelle. Koetamme parastamme ja niin nopeasti kuin
mahdollista.

Tuppura tuntui keskittävän kummallakin Canettykillään Pukinniemen suuntaan. Hyvä, saamme
ainakin hetken työskennellä rauhassa rannalla.
Lähetti lähti juoksujalkaa ylittämään ampiaispesän läpi komentopaikalle.

Aloitimme tarkastuksemme proomun viereisestä
sivusta. Shell II oli valmis romutettavaksi, samoin
meidän AV 116:mme. Seuraava, pienenlainen vene
oli rungoltaan eheä, vain kalarauta oli vääntynyt.
Se makasi pahasti kallellaan ilmanpaineen heittämänä poikittain rannassa.
Kolmeen pekkaan oikaisimme veneen j^ p^-

Va'tiomootiorivene myrskyisellä merellä

Olli kaatoi pitkän kuusen. Kangella lykkäsimme
aluksen mereen. Ja pian sitten kiersimme noin
seitsemän solmun nopeudella niemen kärjen ja
kohta kiinnitimme aluksemme kauppalaiturin niemenpuoleiseen sivuun.

Venäläiset keskittivät kumpaisellakin kuustuumaisellaan Pukinniemen linjalle, joka oli yhä heidän hallussaan. Meikäläiset olivat niemen puolivälissä.

Idekeä te, pojat, auttamaan haavoittuneiden

kantamisessa.
Voimme ottaa tähän veneeseen korkeintaan kahdeksan vaikeammin haavoittunutta.

Minä koetan päästä käymään kapteeni Vuorelan
luona, ja sitten lähdemme nopeasti Vilalahteen!
Odotin hetken, ja syöksyjä tehden juoksin kapteeni Vuorelan komentopaikkaan.
Herra kapteeni, alikersantti Ottonen ilmoit-

tautuu.

Millainen on tilanne maihinnousupaikalla.

Saitteko
yhtään alusta ajettua tänne toiselle puoIelle? kysyi kapteeni.

Yhden aluksen, jonka moottorin konemie- korjasi, toimme kauppalaiturin sivulle. Siihen
heni
mahtuu, kun tiukkaan pannaan, kahdeksan tai yhdeksän haavoittunutta.
Selostin sitten alusten saamaa kohtaloa.

Vai niin huonosti kävi aluksille, että

vain

- on ajokuntoinen nyt, kun niitä mitä kipeimyksi
min tarvitsemme. Tulen adjutanttini kanssa mukananne Vilalahteen. Voitte mennä!
Mainitsin kapteeni Vuorelalle, että vastaan kyllä
veneistä komentajalleni, kun asia tulee esille, ja
juoksin sitten kypärä kädessä ja konepistooli toisessa rantaan. Olli ja Ville olivat kantaneet seitsemän haavoittunutta alukseen.

Tällä välin oli Pukinniemikin vihdoin vallattu
viholliselta ja Teikarsaari oli 11 tunnissa otettu

Käy sinä, Ville, venevajassa, jossa on jsp ja
- haavoittuneista. Minä etsin komentajamme
ilmoita
käsille ja tulen sitten takaisin. Olisipa saatu pelastettua kenttäpuhelin AV 116:sta, nijn voitaisiin
emälaivan kautta tiedustella, missä päällikkömme
on.

Hyppäsin laiturille, Ville perässäni. Juosten kiersin polkua vasemmalle kalasaunaan, jossa sijaitsi
yksikkömme puhelin ja keskus. Paikalle tultuani
näin luutnantti Rissasen meoevän sisälle. Kohensin itseäni ja koputin oveen ja vastauksen saatuaoi

astuin korkean kynnyksen yli.
Herra kapteeniluutnantti.

- ilmoittautuu.
likkö

Painetaan puuta!

Mitä kuuluu?

jokainen läsnä ollut kuunteli tarkkana selostustani.
Vai niin on asiat Teikarissa, että veneideo
menetys
oli tuntuva. Ota sinä, Saxberg, yhteys
emälaiva Vestaan, katsotaan mitä voimme Ottosen asian hyväksi tehdä. Hyvä, että saitte edes yhden moottorin kunnostettua. Ei tässä liikoja aluksia meilläkään ole. Korkeintaan neljä alusta voimme nyt kapteeni Vuorelalle irroittaa.
Samassa puhelin pirahti. Päällikkömme vastasi.

Olimme hiljaa kuin hiiret päällikkömme puhuessa. Keskustelun loputtua hän sanoi meille:
Sieltä lähtee kaksi uutta pikavenettä ja neljä
"rautavilleä".
Niiden pitäisi olla tää11ä laiturissa
puolen tunnin kuluessa. Kääriä ajaa. niistå toisen,
pikavene ÅV 130:n tänne. Sinä, Ottonen, saat sen
päällikkyyden. Vanha-Ville tulee konemestariksi
ja Häyrinen asemieheksi. Tehän osaatte kyllä hoitaa aluksen. Kunhan Teikari on lopullisesti puhdistettu, saatte loman. Tulette huomaamaan, että
AV 130 on mainio alus. Siinä on kaksi konetyk-

kiä, 100 hevosvoiman Messerschmidt-moottori
paljon muuta hyvää.

ohjauspaikalle. Yhdeksän solmun
vauhdilla aloitimme paluumatkan Vilalahdelle.
Sivuutimme Pitkäniemen. Upseerit tähystivät
tuhottuja pesäkkeitä. Toinen piiskatykki oli viety
taistelulinjoille. Toinen oli paikallaan, putki vi-

uutuuttaan upean pika-aluksen."

nosti ylöspäin.
Kiuskerit sivuutettuamme asetin pikakiväärin
ohjauskopin päälle kaiken varalta. Tarkastelin kiikarilla viimeöistä maihinnousupaikkaamme. Jokunen alus vielä savusi.

Yht'äkkiä vingahti päällämme ja pian toisenkin
Kuningassaaren majakan vieressä välähteli. Vihollinen paukutteli meitä. Vin-

keran. Tuppuran

kuminen yllämme jatkui.

Olimme Pitkäniemen kärjen tasalla, kun oma
piiskatykki rupesi vaimentamaan Kuningassaaren
patteria. Viisi laukausta se ehti ampua, kun vihollisen ase vaikeni. Ilmeisesti täys'osuman saaneena.
Päästiin Vilalahteen. Upseerit hyppäsivät maihin.
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116:n pääi-

-Kerroin yön tapahtumat täsmälleen, ja

suomalaisten haltuun.
sinä, Olli, tänne saareen. Kapteeni Vuo- jaJää
rela
hänen adjutanttinsa tulevat aluksen mukana
mantereelle. Heti perille tultuamme otan yhteyden kapteeniluutnantti Jääsaloon. Kyllä hän meille
uuden aluksen järjestää.
Samassa saapuivat upseerit.
Antakaa mennä!

-Ville istui

AV

.ja

Kiitettyäni päällikköämme uudesta veneestä lähdin luutnantti Saxbergin kanssa laiturille. Matkalla
hän kertoi kapteeniluutnantti Jääsalon tiedustelleen toisilta upseereilta, olisiko heillä mitään sitä
vastaan, että "Ottosen sakille" annetaan uusi pikavene ja samalla huomauttaneen: "Kun Teikari on
puhdistettu, saavat pojat muutakin kuin tuon
Tulimme laiturille, jonka reunalla Vanha-Ville
istui. Oli niin Villen tapaista, että hän oli jo ehtinyt pestä moottoriveneemme verestä puhtaaksi.
Hän kertoi erään haavoittuneista kuolleen, kun
jsp:ssä oli avattu ensiapusiteet. Ville kauhoi hänelle pakissa tuomaani keittoa, kun hänelle kerroin, että pian saamme uuden "snaipperin".
(Jatkuu)

V. Arrelo

il
TÄHÄN saekka olimme esikunnastamme ikään
kuin kauko-oh janneet tiettömässä Pieningän erär-nrian kiveliössä tarpovia, suon',alaiseen 12. prikaatiin kuuluvia yksiköitämme. Määrättyyn pisteeseen

srrakka tällainenkin oli mahdollista, kun vihollisen
sissi.joukko.ien tavoittaminenkin oli siellä kuin jon-

kinlaista hirkuammuntaa. Nyt kun maali alkoi kui-

tcr.rkin

olla

haarukassa, tykistömiehen sanontoja

lainatakseni, oli joukkojemme komentoportaankin
siirryttävä paikanpäälle, .jossa tilanteen seuraaminen ja ratkaisujen teko tulisi olemaan nopeampaa.
Ensimmäinen suurempi taistelu sissejä r,astaan
oli käyty Täshäjoella 30.7., jolloin vihollisen tappiot olivat niin suuret, että 1. sissiprikaati sai radiollaan käskyn kääntyä paluuretkelle. Prikaati
lähti silloin pohjoista kohti entisiä jälkiään pitkin.
Taistelunsa päähän ehiineen korpisotilaan

maika koiipiiäiän kirkkomaahan on alkanul

Suomalaiset kykenivät töin tuskin seuraamaan väistyviä sissejä, jotka eivät edes huoltaneet pahemmin
haavoittuneita. Ne surmattiin tai upotettiin soihin

tai järviin.
Prokkoilan kylä, jossa komentoportaamme oli
majoittuneena, joutui useiden ilmahyökkäysten
kohteeksi, ja kun viimeiset osamme siirtyivät sieltä
pois, kaunis kylä oli käytännöllisesti katsoen tuhoutunut pommitusten aiheuttamissa tulipaloissa
kokonaan. Tumban kylä, jonka venäläisten sissiprikaati oli
epäviisaasti kyllä
menomatkal- tuleen ja joka suurimmalta
Iaan sytyttänyt
osaltaan oli näin tuhoutunut, oli suomalaisten metsätyömiesten jonkinlainen "punkti" eli työkeskus.
Muutamat kämpät, jotka olivat säästyneet, olivat
nyt majoituksemme käytössä. Tumbasta siirryttiin

yli venekuljetuksin sen länsirannalle, josta
jälleen lähdettiin jäljestämään vihollista.
Elokuun 6. pnä aamutuimaan törmättiin r.iholIiseen Tumbajoen lähettyvillä ja niin siellä riehui
kohta ankara taistelu. Kolmen tunnin kuluttua oli
taistelumaasto hallussamrae ja kaatuneita vihollisia laskettiin 40, joukossa useita naisiakin. Saatiin
myös vankeja, joista erikoisesti jäi mieleeni Mironow Ivananpoika Puutoisista, kuten hän nimensä
muistikirjaani merkitsi. Tämä mies kulki kirjoissamme radistin nimellä, koska hänen oikea kätensä
rasitusten seurauksena tärisi määrätyssä tahdissa
kuin morsettavalla radistilla.
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Välittömästi ryhdyttiin jälleeo
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Piirros venäläisen sissiprikaatin vetäytymisestä suomalaisten
iakaa-aiamana Pieningän saloilta elokuulla 1942

takaa-ajoon,

mutta taitava miinoitus ja etevästi suoritettu vetäytyminen antoivat pakenijalle etumatkaa niin
paljon, ettemme pysyneet sen kannoilla. Vihdoin
Sidrajoen seudulla saatiin käyntiin takaa-ajotaistelu, johon ottivat osaa kaikki ll/l2.Pr:n komppaniat. Vihollinen kärsi tuntuvia tappioita.
Pakenija oli mennyt, ja me jäljestimme sitä kuin
jäniskoira, joka on kadottanut jäljet. Nuuskimme
ympäriinsä saadaksemme uuden vainun. Muistan
Kukjärven maaston, jonne saavuimme joskus 10.8.
yön pimeydessä. Olimme märkiä ja nälkäisiäkin,
vaikka sissimuona, jota lentokooeet meille jakoivat, oli tehokasta. Meitä oli ankarasti kielletty sytyttämästä nuotioita ja ihmeellistä kyllä me jonkinlaisen kunnioituksen ja itsesäilytysvaiston ohjaamana tottelimmekin tätä kieltoa, joskin purnasimme.

Haeskelin itselleni pimeässä sopivaa nukkumapaikkaa. Haparoin käsilläni maaperää. Mielestäni
löysinkin sopivan kohdan ja kyyristyin siihen kuin
märkä koira. Koetin sijoittua mahdollisimman pieneen tilaan, jotta ruumiissani oleva lämpö ei haihtuisi heti horkkamaiseen paleluun. Nukahdinkin,
sillä uni maistui siihen aikaan aina, kun siihen vain
oli tilaisuus. Päivä alkoi valjeta ja joskus kello 4
aikoihin nousin ylös, koska tunsin paitani alta liikettä. Tämä merkitsi sitä, että majapaikkaani oli

ehkä joku muukin käyttänyt lepotarkoitukseen.
Lähempi tarkastelu osoitti, että olin onnistunut
viettämään yöni suuressa muurahaispesässä. Pesä
tosin oli kuiva, mutta sain eotisten paidanalusasukkien lisäksi uusia, jotka antoivat sellaisia vitamiinipistoksia, että varrnaankin niiden ansiosta selvisin
ilman reumatismia tältä viluiselta retkeltä.
Åamulla sitten kylmästä kankeina ja minä muut50
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rahaisten miehittämänä jatkoimme marssia. Kun
mielialani kohottamiseksi yritin hyräillä senaikaista
marssi-iskelmää "On uljast olla sootilas jne", olin
saada komppanian päälliköltä "iskelmän", sillä
jostakin syystä hän ei silloin ollut lainkaan sotilaallisessa vireessä.

Saavuimme vihdoin Tsiassalmen-Voijärven väliselle kärrytielle, jonka tasalle oli suunniteltu
vastarinta-asemat, mutta saimme kuulla, että sissiprikaatin jätteet olivat senkin jo pienin iskuryhmin
ylittäneet eri aikoina ja eri paikoista. Koska vihollississeillä oli ilmeisenä pyrkimyksenä päästä
omiensa puolelle samasta paikasta, mistä olivat tulleetkin eli siis Jolmajärven seuduilta, niin meidät

viskattiin jälleen odotusasemiin heitä vastaanottamaan Laasarin

ja Jolmajärven

väliselle kannakselle.

Suoritimme Voijärven ylityksen moottoriveneiden hinaamissa soutuveneissä ja kun tämä suuri
järvi sekä ympäröivä maasto olivat kaikille outoja,
niin suoritimme suunnistautumisen kartan ja kompassin avulla yön pimeydessä, kuten paremmatkin
merimiehet. Rantaan piiiistiin ja sehän

oli nyt

olikin

päiiasia.

Vitsajärven pieni erämaakylä, joka sijaitsi keskelle järveä pistävällä, kauPäämaalina

niilla niemellä. Täällä oli majoittuneena jokin rajavartioporukka, jonka miehistö tuntui olevan hyvin mukavuuttarakastavaa väkeä päätellen siitä,
että polttopuunsa he sahasivat saman rakennuksen
seinähirsistä, vaikka itse asuivat talon toista päätä.
Löysimme talosta saunankin, suurehkoo sisäänlämpiävän huoneen valtavine kiukaineen ja katonrajassa olevine lauteineen. Löylyt olivat mainiot,
ja tänne sain karistettua lopultakin muurahaiseni.

Vahvistukseksi saimme nyt Rukajärven suunnalta rajavartiojoukkueen ja ryhmitys oli valmis.

a

Ja he tulivat taasen. Elokuun 1). pnä murtautui
vihollisen jäljellä oleva joukko raivokkaasti linjojemme läpi. Isku kohdistui mainitun rajavafiiojoukkueen kohdalle ja sen miehistö joutui miltei
täydelleen yllätetyksi teltoissaan. Vihollisen sisukkuutta osoitti sekin, että se meni osin läpi telttojenkin ja mennessään sieppasi reppuja mukaansa.
Meillä ei täällä ollut enää mitään tehtävissä,
vaan odotimme kuljetusta. Meidät vietiin sitten
ps-vaunun tukemana otaksumamme mukaan viimeiseen tavoitteeseemme Salkovaaran kylään Jolmajärven läheisyyteen. Siellä odotettiin viimeisten
taistelujen tulevan käytäviksi.
Iltayöstä 17.8. siirryimme valmiusasemiin Jolmajärven keskipaikoille sen etelärannalle ja odotimme
tiedustelun tuloksia. Kapeimmassa kohdassa oli ns.
Parakkiniemi, joka sekin aikoinaan oli ollut jonkinlainen metsätyömaan tukipiste. Yöllä alkoi
sieltä kuulua lujaa hakkuuta, ja samanaikaisesti alkoi omien varmistuslinjo.iemme edessä kiivas ammunta.

Aamun valjetessa suorittivat vihollisen lentokoneet voimakkaan hyökkäyksen Parakkiniemessä
olevaa vartiojoukkuetta vastaan tulittaen ja pommittaen sitä niin, että joukkueen oli siirryttävä läheisiin saariin. Os.Pyökkimies oli silloin viiden

Lossi

lui

ei ollut suuren suuri, mutta ioisinaan se onniskeikahfamafta kantamaan tällaisenkin laslin

Huoltokolonna vetisellä iiellään

komppanian vahvuinen. Se lähti etenemään kohti
Parakkiniemeä noin kello 6 aikaan aamulla. Sil-

Ioin alkoi tilanne olla jo selvä.
Hakkuu Parakkiniemessä oli ollut merkkinä
siitä, että siellä tuskaisella kiireellä valmisteltiin
vesistön ylitystä. Myöhemmin näitä ovista ja muista tarvikkeista valmistettuja lauttoja tavattiin järven itärannalla 24 kpl. Lauttojen viereltä löydettiin 23 kaatuneen vihollisen ruumiit, sillä lautat
olivat koko ylityksen ajan olleet saariin vetäyty-

neiden meikäläisten tulituksen alaisina. Meikäläi-

set ilmavoimat osallistuivat myös vihollisen ylimenon häirintään, mutta joutuivat tekemisiin sen
lentokoneiden kanssa.
Eräs huvittavakin piime sattui tässä viimeisessä
kahinassa. Kapteeni Remeksen komppania sai vangin, joka kuulustelussa sanoi olevansa vepsäläisten
heimoa. Pataljoonassamme oli 4.K:n päällikkönä
taas luutnantti Vepsäläinen,

lähetti vankinsa ja

liitti

jolle Remes huvikseen

mukaan tervehdyksen, että

t5t

"parempi näin sota-aikanakin, jos sukulaiset ovat

l"
Voimia kysynyt korpivaellus oli päättynyt. Saatoimme vain atvata pakoon päässeiden, nääntyneiden, mutta arvaamatonta sitkeyttä osoittaneiden

yhdessä

vihollisten tunteet. Heidän matkansa tarkoituksena

oli ollut tunkeutua

Suomen alueelle saakka, tuhota

siellä Suojärven suuri huoltokeskus, vapauttaa vankeja vankileireistä ja tuottaa tuhoa yhteyslinjoillemme. Matkalle oli lähtenyt sotavankitietojen mukaan ehkä 900 miestä ja naista, mutta heitä pelastui
Jolmajärven

yli kenties vain 70 henkeä. Kun

tietää,

että heillä piti lähtiessään olla muonaa ja a-tarvikkeita ainakin kuukautta varten ja kun erämaakaira,

oli tietöntä ja pohn. 120 km pituinen ja leveyttäkin oli noin 6 peninkulmaa, niin voidaar. aryata,
etteivät heidän rasituksensa olleet ainakaan helpommat kuin meikäläistenkään.
jossa he joutuivat liikkumaan,
jois-eteläsuunnassa

MATT' M'KKOLA
"Kohtalon saatto" on iärkyttävä kuvaus
kahden suomalaisen sotilaan kulkemasta
Golgatan tiestä sen iälkeen kun he joutuivat vangiksi Kiestingin etätn ass 27.
p:nä huhtikuuta ry42. Tapahtuman aikaisemmat vaiheet on kerrottu numeroissa rr-tzf 58, t/-Sg j" ,/-Sg.
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Viimeiset tiedot kertoivat, että tämän 1. Puutois-

ten sissiprikaatin tuhon jälkeen perustettiin uusi
prikaati samaa tarkoitusta varten ja se sai nimekseen "Kostajai". Tämän prikaatin esiintymisestä
ei kuitenkaan kuultu mitääo tarkempaa.
Salkovaarasta pataljoonamme siirrettiin Särkijärven maastoon Iepäämään ja siistiytymään ennen
varsinaiselle majoitusalueellemme siirtoa varten.
Se joukko, joka kerääntyi Särkijärvelle, oli varmaankin kaikille komppanianvääpeleille kuin pai-

najaisuni. Joukosta ei- ltiytynyi yhtään ainoatt
ehyttä vaatepartta. Kyynärpäät tunkeutuivat esille
puseroista, paljaat polvet vilkkuivat housuista ja
varpaat tunkeutuivat esille kenkien risoista. Olipa
Suomen armeijan eräs pataljoona todella paraatikunnon irvikuvana pitkän marssin jälkeen! Alkujoukko, joka oli lähtenyt vihollista tavoittamaan,
oli kasvamistaan kasvanut, ja .ioukko oli lopuksi
ainakin kahden pataljoonan vahvuinen.
Edellä on mainittu vihollisen todennäköiset tap-

piot, mutteivät meikäläisetkään tappioitta selvinneet. 37 soturin hurme imeytyi Pieningän salon
sammaleeseen, ja kotikylien sankarikalmistoihin ilmestyi yhtä monta ristiä, joissa oli tuo outo Pieningän nimi.

Retki oli päättynyt. Kuukausi oli vierähtänyt
siitä, kun kuuntelimme Karsikkoselässä ensimmäistä käskynjakoa. Pitkä ja rasittava marssi oli suoritettu.

Pieninkä palasi

nyt

entiseen rauhaansa.

Jossa-

kin ruostui kivääri, jonkin turpeen alla vaani vielä
astumaton miina, ja jossakin tuuhean kuusen alla
vaalenevat vihollissotilaan

luut.

Sotaväen polke-

mat jotokset ovat umDeutuneet ja pihka paikkaa
siellä paraillaan puunkylkien haavoja.
Tämänkin taistelun voitti suuri luonto. Sivistys
oli sitä rautanyrkillään vain kolhaissut, mutta
luonto paransi ja voitti!

NE TULIVAT tuulen tietä äänettöminä kurn haukat
ikään: siivet levällään ja saalista vaanien. Ei kukaao
aavistanut niiden läheisyyttä korkeiden vaarojen väliin

johdetulla huoltotiellä. Ne olivat itsekin hämmdstyneitä salakavalan rotkon täyteläisyydestä, koska niiden

siivet värähtivät rotkon kohdalla

yli

pyyhältäessiän.

Vaarojen taakse ne här'isir'ät. Sinne, mistä olivat tulleetkin. Mutta hetken kuluttua ne saapuivat takaisin

parittaisina yksikköinä.
Ensimmäinen pari lensi rotkon yläpuolelle tien
suunnassa. Niillä näytti olevan kiire kohteen ylittämiseen, jotta seuraavillekin pareille jäisi ilmatilaa
suojattomien maanmatosten seuraamiseen. Kuitenkin
ne yht'äkkiä ikään kuin kaatuivat vasemman siipensä
varaan täsmälleen saman aikaisesti ja viitoittivat tiensä
rotkon pohjalle. Näytti siltä, ettei mikään voisi estää
niiden paiskautumista sohjoiseen tiehen. Ehkä metallin kuiva kirskuna kertoisi viimeterveisiään murhenäytelmästä, jonka tapahtumapaikka on kaukana
omien puolelta. Mutta pohjapanssarin hipoessa puiden latvoja ne tempautuivat kuono ojossa ja ulvoen
päin taivasta. Samalla ne pudottivat pomminsa: kaksi
saman aikaisesti, kolmas ja vihdoin tipahti neljiiskin.
Valtavat terässuikaleet heilahtivat kerran .ia sitten ne

painuivat kärki edellä viistosti kohti tietä. Tuskin
ensimmäiset pommit olivat vielä ehtineet räiahtää,
kun seuraavatkin kaksi konetta kaatuivat vasemman
siipensä varaan aloittaakseen saman näytelmän. Parittain, toinen toisensa perään ne kallistuivat, syöksyivät ulvoen ja tappoivat. Taukoamatta. Kuoleville
rauhallista korahdusta suomatta.
Räihä

ja Paavola seisoivat tien

poskessa kolonnan

kirjavuutta seuraten. He eivät voineet istua ia samalla

lepuuttaa jalkojaan, koska maan peitti vetinen sohjo.
Sen sijaan, että he olisivat voineet kompuroida tiellä,

tuntematonta päämääräänsä kohti, heidän oli vain
seisottava, koska tie oli niin kapea, että sairasautot ja

niiden välissä jyrisevät panssarit täyttivät sen ojasta
ojaan. Sen tähden vankien oli pakko rämpiä toistuvasti ojan yli aamuhämärästä alkaen välttyäkseen
joutumasta yliajetuksi.
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tumista. Tahdoton huuto kuroi hänen kurkkuaan:
alaa . . . Oli Räihän onni, ettei hän kyennyt kauhuissaan Iiikkumaan. Jos hän olisi poikennut puolikin
metriä paikaltaan, olisi hän jäänyt telaketjun ruhjottavaksi. Kauhusta lamaantuneena hän makasi paikallaan panssarin mentyä. Hän kuuli vielä telaketjujen
kolinan kon'issaan. Kuin tunnustellakseen jalkojensa
olemassaoloa, hän liikutteli varpaitaan.
Nouse ylös I

- Joko, joko se. . . menihän se jo? sammalsi Räihä-selvästi peloissaan. Tajuttuaan lopullisesti selvinneensä silmin nähtävästä kuolemasta, hän muisti huu-

SAATTO
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taneensa. Kompuroidessaan jaloilleen Räihää ikään
kuin hävetti. Hän ei ollut se karski mies, jollaisena

hän olisi mieluiten itsensä nähnyt. Parantaakseen miehuutensa saamaa kolahdusta hän korotti äänensä.
Saatanan kohjo I

- Stukat I O jaan Räihä I Nyt ne hyökkää . . . ryömi
-Räihä lysähti jälleen maahan. Hän iski avonaiset

I

kouransa jäiseen martoon. Näytti siltä, että hän haIusi avata kuonollaan vaon routaan, jota myöten voisi
ryömiä. Rampa. Hän veti itseään eteenpäin voimiensa
takaa. Haava aukesi jälleen ja tantereeseen jäivät veriSotasaalista. Annetaan tietä vain. Pikemmin
joutuvat
meikäläisten käsiin, murahteli Paavola.
Sairasautoja kilometrikaupalla. Rumehia teh- Kiestingissä.
dään
Tavai, tavai, tavai ! Ji peuna mat !
-Vangit olivat tottuneet
vartijoiden hokemaan niin,

että he itsekin käyttivät sanaa. Tosin he halusivat
vain kiusailla vartijoitaan.
Tava.i Kalle ji peuna, ryömi penkalle! Sotahullut-tulevat. Heillä on kiire Kiestinkiin. Ruokakin tuotiin, mutta syödä ei annettu. On kiire.

Hn'ä vain.

Päd.simn-re

kuulustelusta kertahei-

- puolusteli Räihä äkkilähtöä tappokukkulalta.
tolla,

Sitä et tiedä vielä, montako kertaa turpas on ve-

- sihahti Paavola turvonneen ylähuulenia alta.
rellä,

meitä viedäänkin sotasairaalaan.
- Jospa
Vielä sai. .. Stukat! Kärsä sohjoon, Kallel
Vangit
eivät heittäytyneet maahan. He vain lysähtivät ja tunsivat miten vesi alkoi imeytyä läpi kankaan
ihoa vasten.

Yli

menivät.

-Noustuaan jaloilleen
kamaisuudesta
kun taisivat.

ja

he sadattelivat itseään mouk-

hakkasivat vaatteistaan sohjoa, sen

Stukien ilmestymisen tien yläpuolelle huomasi sairasauton kuljettaiakin. Hän käänsi häräpäissään rattia

oikealle niin, että auton etupyörät suiituivat ojaan.
Auton perän kiinni liimautunut panssari survaisi sen
poikittain tielle. Näin syntyi ruuhka ja kolonnan jälkipää pysähtyi. Mutta panssari pyörähti tiellä ympäri
ja suuntasi kulkunsa siruun lähteäkseen kiertämään
ojaan suistunutta autoa. Mikään ei voinut estää sen
etenemistä. Se oli kuin valtava sirpale, jota sodan
magneetti veti puoleensa.

Tankki. . . päälle!

-Vartiomiehet

heittäyityivät syrjään. Mutta vangit
kaatuivat yrittäessään joutua panssarin tieltä. Pakoon
ryömiminen oli liian myöhäistä. Räihä vilkaisi taakseen ja hänen silmänsä laajenivat kauhusta. Panssarin jättiläismäiset telat kolisivat hänen jalkopässään.
Hän painoi alastomat kasvonsa sohjoon ja kietoi käsivartensa päänsä ympärille suojellakseen sen murskau-

tippeet. Hän riuhtoi. Hän veti jalkansa koukkuun ja
ponkaisi kivusta ulvahtaen. Perkeleellinen ulvonta tunkeutui hänen sekavaan tajuntaansa lisäten hätää ia
kuoleman pelkoa.
Älkää, älkää... Punainen Risti. .. Risti, Risti.
- Nopeasti. . . tänne ojaan.
-Ensimmäinen pommiryöppy repi jo tietä vankien
kohdalla.

Räihä pääsi samaiseen ojaan, missä Paavolakin makasi. Pelko ja viha olivat antaneet hänelle voimia lyhyttä, tuskin kymmenen askeleen matkaa varten.
Hänen hermonsa olivat tyystin riekaleina. Sitä todistaa hänen pakkomielteinen ajatuksensa paeta metsiin ja sieltä omien puolelle. Hän ei enää kyennyt ar-

vroimaan vaaran suuruutta eikä omia olemattomia

oli niin voimakkaana häja hän oli jo tovin täysin sen lumoissa. Millä
hetkellä hyvänsä hän olisi saattanut nousta ojan pohmahdollisuuksiaan. Å;'atus
nessä,

jalta sirpaleiden sekaan, mutta Paavolan kehoitus viivästytti kriitillisellä hetkellä hänen tuumansa.
Matalammaksi Räihä. . . jumalauta painu poh-

jalle

!

kiroili ja huitoi kädellään todistaakseen
Räihälle tilanteen vakavuuden. Tosin hänen äänensä
sortui pommien repivään räiskeeseen, mutta Räihä
ymmärsi kuitenkin hänen tarkoituksensa. He painautuivat pitkin ojaa. He olisivat halunneet Iähimpien
Paavola

pommien räjähdellessä painautua maahan vaikka tuuman lisää. Kdsivartensa ojentaen pitkin ojan pohjaa,
he painoivat korvansa niitä vasten, pädstäkseen kuulemasta koneiden ulvontaa. Pommit repivät tietä aivan
heidän lähellään, joten vangit vavahtivat jokikinen
kerta, kun jäinen maa iski heitä ikenille.
Paavola nosti hivenen päritaan. Hänen korvansa olivat erottaneet inhimillisen huudon jossain låihellään.
Hänen päänsä pohjissa retkotti mies puolittain tiellä.
Paavola ryömi hivenen eteenpäin ja kiskoi miehen
saappaasta ojaan. Ranteessa oli ammottava haava ja
siitä suihkusi verta. Huomattuaan sen Paavola ryömi
puolittain miehen päälle, näin vaarantaen oman turvallisuutensa. Mutta sitä hän ei ajatellut. Oli vain haavoittunut sotilas, jota hänen kaiken järjen nimessä oli
ts3
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Hän hapuili miehen retkottavaa

autettava.

saaden siitä otteen. Täten hänellä

kättä

oli mahdollisuus pu-

ristaa rannetta haavan yläpuolelta voimiensa takaa. Ja

todellakin. Talonpoikaiskäura kiristyi pihtien tavoin
ranteen ympärille hilliten verisuihkua.
Räihä! Ryömi tänne!

-Räihä oli huomannut

vasta. He olivat tiedottomia. Panssari, jonka

piti

ve-

tää auto tielle, ikään kuin hätkiihti räjähdyksen voimasta ja ryömi mistään välittämättä vielä savuavan
pommikuopan yli. Se eteni määrätietoisesti ristikolle
riisuttujen miesten päälle. Panssarin kuljettaja ei voinut nähdä tiellä olevia ihmisiä, koska paikalla oli rd-

hiin ei tiennyt, mitä oli tekeillä. Hän ei kuullut selvdsti Paavolan kehoitustakaan, mutta hän ymmärsi
viittoilun. Häo pyyhki kämmenselkämäänsä huulelle
valahtaneen räkäpoimun ja alkoi edetä vaivalloisesti
parin metrin matkaa, mikä eroitti heidät toisistaan.
Päästyään Paavolan viereen hän kuuli Paavolan sano-

jähdysaineen savua ja rautakokkareita ilma sakeana.
Sotilaiden vatsapuolella olevat vaateriekaleet tarttuivat
panssarin telaketjuihin ja vetivät silpoutuneet ruumiit teräksisiin hampaisiin. Kun vaunu kolahti ojan
penkkaan sitä ylittäessään tippuivat lihanpalaset maahan. Tielle jäi jalka ja kaksi kättä kertomaan näytelmästä, kunnes nekin peittyivät ilmasta putoilevien

van.

maakokkareiden alle.

Tule apuun

Paavolan liikkumisen, mutta

!

- Mitä. .. tulen. . . vielä tämä. .
- Irroita vyö
-Eiole...pois...
-- Ota tältä vanjalta vyö!

.

!

Räihä kurkotti kätensä kohti solkea ja kiskaisi
auki. Hänen kätensä tärisivät ja hän viivytteli.
Nopeasti

sen

-

vat- taivaalle.

Räihä ja Paavola koukistivat kangistuneet

!

- Solki jäi kiinni . .
- Vedä
-Räihä tempaisi niin,
.

!

että vyön kannatin repeytyi
sinellistä. Hän ojensi vyön Paavolalle tehtyään sitä
ennen ryöstä silmukan. Paavola sujutti silmukan miehen ranteeseen ja irroitti kätensä. Samassa verisuihku
ryöpsähti hänen kasvoilleen. Välittiimättä siitä Paavola kiristi silmukkaa sitä mukaa kuin veren vuoto
hiljeni. Saatuaan remmin kierretyksi kdsivarren ympärille siten, ettei se löystynyt, hän aukaisi miehen
sinellistä napit ja kaivoi paidan helman hänen housuistaan. Siitä Paavola repi suikaleen, jonka kietoi
haavat päälle. Side ei sanottavasti vereentynyt.
Ensiaputoimituksen aikana mies alkoi tajuta haavoittumisensa. Tosin hän näytti olevan vielä kauhuissaan, kuitenkin ja kenties oman verensä näkemisestä.
Hän seurasi kiinteästi Paavolan ripeitä ja määrätietoisia otteita. Silloin kun Paavola joutui irroittamaan kätensä ja veri suihkusi hänen silmilleen, käänsi sotilas
katseensa toisaalle ja valitti ääneen. Hän mainitsi
useaan otteeseen nimen Igor.
Tuskin Paavola oli ehtinyt sitoa sotilaan haavan,
kun viimeisen koneparin vihlova ulina välitti hänen
tajuntaansa uuden hyökkäyksen alkaneen. Hän viittasi
Räihälle kädellän kehoittaakseen tätä siirtymään
kauemmaksi, jotta hänkin voisi painautua jälleen tiiviisti ojao pohjalle. Pommit putosivat kuitenkin
kauemmaksi tielle, eikä heillä enää ollut sanottavaa
vaaraa.

jäsenensä

ojan pohjalla ponnistukseen. Pä?istyään polvilleen he
tarrautuivat saviseen pientareeseen ja vetivät itsensi
kuiville.
Ojan pohjalta nousi haavoittunut ja sidottu sotilaskin. Hän istahti pientareelle, pitäen kättään ylhäällä. Kun vangit lähtir,ät, sotilas jäi odottamaan
mahdollisesti paikalle saapuvia raivausryhmiä.
Tavai, tavai, tavai

-Yhtän

!

elollista sielua

ei niikynyt tienoolla. Jos

kuka olikin säilyttänyt henkensä, hänet oli kauhu la-

mauttanut kuoppaansa.
Kauempana tien laidassa paloi polttoaineella lastattu kymmenpyöräinen kuorma-auto. Sen välittömdssä
läheisyydessä oli panssari. Sen toinen telaketju oli
taittunut ja kiertynyt yhdeksi rykelmäksi terdstä. Luukku katolla oli auki, ja sen reunalla retkotti nahkapäähineinen sotilas. Hän ei liikkunut. Tyhjät sairasautot
olivat viskautuneet tien vieressä olevia puita vasten

ja kaatuneet. Useissa autoissa oli vielä kuljettaja pai-

kallaan. Useimmiten kaatuneen auton alla. Kyljellään
olevien autojen selässä riippui saveutunut Punainen
Risti, joka julisti maailmalle ihmiskunnan kärsimyksistä sodan kouraisuissa.
Ja1'2i, tavai, tavai !

-Edettyään tiellä

jonkin matkaa vangit kohtasivat

vastaan tulevan raivausryhmän. Heidän mukanaan oleva upseeri pysäytti vastaan tulijat ja ryhtyi kyselyihin,

joista vangit uumoilivat aina jonkun sanan.
Vankeja?

*
Piskuinen ryhmä sotilaita nahisi ojaan suistuneen

auton tuntumassa tarkoituksenaan sen

saaminen

tielle. He olivat niin tuohtuneet tehtäväänsä, etteivät
huomanneet ensimmäisen koneparin lähestymistä, ennenkuin ne syöksyivät ulvoen. Osa sotilaista puikahti
ilmeisen vaaran uhatessa oiaan, mutta kolme heistä
ryömi hätäpäissään auton alle.
Ensimmäiset pommit putosivat keskelle tietä ja ilman paine paiskasi silpoutuneen auton ojan yli kannokkoon. Samalla se riisui auton alla olleet miehet
apposen alastomiksi. Paljaat selät paistoivat päin tai-
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Kun viisitoista minuuttia irrallaan ollut maanpällinen helvetti oli sidottu taivaalle, ilmestyivät kiihtyneet vartiomiehet vankien luokse. Missä he olivat
olleet, sitä vangit eivät tienneet. Mutta heidän vaatteensa olivat märät ja hartioilla oli multaa.
Javxi, tavai, tavail
Hokiessaan he viittoili-

- Niin ovat, toveri majuri.
- Ammutaan heti, suomalaisia vai saksalaisia?
- Suomalaisia.
- §61emnoo, tehden samalla ampumista ilmentä- eleen.
vän
Toveri majuri.
Kemiin, ja ojensi sa- majurille joitakin papereita.
malla
Upseeri tempasi paperit kersantin kädestä silmäilkuljetusmääräys näytti olleen kunnossa. Raivoissaan hän pieksi
pajukeppiä nahkatakkinsa liepeisiin. Vankien ympärille kertyneet sotilaat yrittivät liihestyä heitä, mutta
kersantin konepistooli piti innokkaimmat lähentelijät

len niitä. Divisioonan leimalla varustetu

kauempana.

F

b
Eräs sotilas kaivoi tupakan taskustaan. Hän työntyi
Paavolan eteen tarjoten sitä.
Hitler. . . !

Kersantti löi miestä käteen, tupakka tipahti tielle

ja mies poistui

kauemmaksi.

Lähtiessään raivausryhmän sotilaista useat yrittivät
sylkeä vankien kasvoille.

Tavai, tavai, tavai

!

- Tuo saatanan idiootti ei oikaissut koipiaan,
- Paavola kersantille.
henteli

är-

Jor se olisi sen tehnyt, olisimme dsken kuolleet,
vastasi Räihä.

-

§2p3n tekevää, mille kilometrille kuolemme.
- tielle jäiimme joka tapauksessa.
Tälle
Tavai, tavait

-Tunnin toisensa perään vangit laahustivat liejuista
tietä. Välittämättä kuralätäköistä, ajoneuvojen liejuun
I

k
F"

fi

tr

r

painamista raiteista tai vartiomiesten hoputtamisesta,
he vaelsivat ihmeellisen voimavaransa rippeellä horroksenomaisessa valveessa. Saattoi jäädä jälkeen kilometrejä täydellisen äänettömyyden vallitessa, ottamatta
lukuun vartioiden "tavaita" . Kaatuessaan he vain huokasivat raskaasti, nousivat laahustaakseen kappaleen
matkaa uuteen kaatumiseen asti. Heidän vaatteensa
olivat repeilleet, ja ne olivat kauttaaltaan savessa. Paavolan kasvot olivat veren peittämät. Päivän kuluessa
veri oli kuivunut ja halkeillut ja sekoittunut ihokar-

voihin ja

partaan.
Erästä mäkeä ylösnoustessaan matkalaiset huomasi-

vat alempana notkossa lähestyr'än ajoneuvon. Kersantti jätti vangit alaistensa huomaan ja ponkaisi itse

juoksuun ehtiäkseen mäen laelle siksi, kunnes autokin
siihen saapuisi. Vangit eivät ehtineet kompuroida kuin
kappaleen matkaa, kun auto jo porhalsi heistä oli.
Tav^i, tavai, tolka pustrei! hopotti vartija vangeille.
Kersantti asettui keskelle tietä ja nosti kätensä pysähtymisen merkiksi. Åutonkuljettajan ja kersantin
kesken syntyi keskustelu, josta vangitkin olivat jotain
ymmärtävinään.

Minne?

- feuh6sn, viitaten
- päin,
keihin

samalla kädellään meihin van-

Vankeja.

-Ja niin jatkui heidän keskustelunsa

vuoroin huutaen

ja huitoen ja pädt\i lopulta siihen, että vangit työnnettiin lähemmäksi autoa.
Kun vangit oli nostettu auton lavalle, kersantti painui kuljettajan viereen hyttiin ja vartiomies nousi vankien seuraksi. Kolmisin he painuivat hytin seinää
ten ja vetivät pressun korvilleen.

Auto lähti

vas-

matkaan.

Åutiolla huoltotiellä tapahtunut tosiasia oli jotensakin outoa vangeille. Se oli suorastaan käsittämätöntä.
Kaikki oli tapahtunut liian nopeasti, jotta he olisivat
osanneet mukautua rauhallisin mielin uuteen olotilaan.
Kun he kokoon kouristuneina körmöttivät auton la-

valla, heitä vaivasi vielä tunne, ikään kuin kipeentyneet jalat veisivät toinen toistaan lakkaamatta. Rytmillisesti. Turtunut aistimus loihti edelleen kuralätäkköjä,
joiden yli he olivat aamutunneista lähtien loiskineet.
He olivat ehtineet jo mukautua siihen: pakon sanele-

Tiesittekö Te, ettii
tdimdi niin sanotta

lRHIIEN

srnlnEn
-

kosko pullosso on sininen korkki lo
sininen eriketti

-

on lceoq ttdi sa,ksa lais-

tAAppistii olattax)
(Minä tiedän, olen kapellimestari Zctl!)

+)Ja nimenomaan pilsneriolutta, sillä sana pilsner tulee kaupungista Pilsen, jossa baijerilai-

nen panimomestari aloitti tämän vaalean ja
kevyen oluttyypin valmistuksen. Näin syntyi
käsite pilsener, joka sitten lyhentyi pilsneriksi.

Ei oo luhden rroittonutt[

...
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maan välttämättömyyteen olemassaolon taistelussa heitä suurempia voimia vastaan. He olivat saaneet kosketuksen siihen jalkoineen, kourineen, jopa silmämunrneen.

Auto heittelehti tiellä. Vankien lihakset jännittyivät tai löystyivät sitä mukaa, miten voimakkaasti lava
kolhi heidän kylkiluitaan. He kuulivat vain tasaisen
moottorin surinan, ja kun pressu valui heidän korvil-

taan, he näkivät metsän pakenevan edessään. Muistikuvat palautuivat mieleen kahden viime vuorokauden
tapahtumista. Raaimmat mielikuvat viipyivät kauemmin. Räihä ei uskaltanut ummistaa siliniaan pimeän
pressun alla, koska ilmielävä stuka syöksyi hänen päälleen. Hän hätkähti yhä uudelleen siukan n:ihtyaän, ja
hänen silmänsä revähtivät auki. Kaikki oli julmaa ja
uskomatonta. Sen tähden hän työnsi pressun päältään
ja virkahti ikään kuin itselleen:
Varmasti vievät sairaalaan.
- Älä ole lapsellinen,
vastasi Paavola, luullen
- toteamuksen tarkoitetuksi
Räihän
hänelle.
Mutta autohan kulkee. . . s€, se menee sinne
- puolusti Räihä kantaansa.
päin,
pa[6en, pakoon se menee niin paljon kuin pääsee. Käsitätkö? Se divisioona on ly6ty Kiestingissa

ja meikäläiset etenevät. Miksi meillä olisi ollut tulenpalava kiire? Tankit olivat menossa apuun keskellä
päivää. Ja ettei niitä huomattaisi, ne oli suojattu punaisen Ristin merkillä. Puhu sinä vain sairaalasta.

Kuolevia ja natoja tiepenkat likanaan .ja meitäkö vietäisiin sairaalaan. Ketä sinä oikein luulet täällä olevan

?

Räihä oli elättänyt mielikuvaansa sairaalaan pääsemisestä pitkän pituisen päivän. Se oli kannustanut
häntä kuljetulla tiellä. Nyt kun kaikki oli jo melkein
toteutumassa, todisti Paavola hänen aatoksensa mahdottomuuden. Sovinnolla hän ei kuitenkaan halunnut antautua. Se oli hänen perintönsä.
Kuulel tokaisi Räihä kiihtyneenä ja jatkoi:
- ei ole ainoastaan
Sota
tappelemista. Se on yhta paljon niin yksilön kuin kansakuntienkin suoiirutumista.
Se. että selvillä merkeillä \,arustetut autot pommitetarn
tuusan nuuskaksi, se on rikos. Rikos johtaa vihaan ja
r-iha uuteen rikokseen. Mitä sillä on väliä, milloin ja
missä se tapahtuu. Sitä paitsi en ihmettele ollenkaan,
vaikka se upseeri olisi ampunut meidät rikoksen tapahtumapaikalla. . .

Auto pysähtyi odottamatta. Vankien vieressä oleva
vartiomies ponkaisi jaloilleen ollen syyllisen näköinen
torkahtamisestaan. Tavallista terävämmin piiskasi vankeje heidän vihaamansa hoenta:
Tavai, tavai !

- Saatanan arpinaama
-Vangit kompuroivat lavan reunalle pudottautuak!

seen maahan. He puristivat lavan reunoja rystyset val-

koisina ja yrittivät kurkottautua jalkineittensa terillä
maahan.

Tavai I kuului

taas hoenta.
-Räihä irroitti kätensä
ja Iysähti mukulakiviselle

ase-

ma-aukiolle. Hän huoahti hetken kivillä ja yritti sitten nousta jaloilleen, mutta jalat eivät kannattaneet
hänen painoaan ja hd.n kaatui uudelleen.

utus
tuo tu rvan
siviilielämän
vaarora
Yastaan
oo.Yaku

a

aastaa aabingot

YAKUUTUsYHTIöT
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Mvös siviilielämä on taistelua sairauksia ja muita kohtalon kolhaisuia vastaan. Parhaita aseita tässä taistelussa
ovat henki- ja sairausvakuutuksemme sekä moninaiset
vahinkovakuutuksemme.

AU RA I MAALAISET

DUI[tOP.
Polkrpyöränenkaisiin
voitte aina luottaa

piäcrlucreJe,
HELSINKI

Oy GnöNgr,orvr TneprNc Ag
_

Tavai,

-Hampaitaantavai!
purren yritti Räihä vädntdytyä seisoal-

leen. Mutta juuri kun hän oli onnistumaisillaan, r,artiomies tönäisi häntä saappaansa kärjellä takamuksiin.

Tavail

-Räihä menetti tasapainonsa ja kaatui kivien päälle
suulleen. Hänen nenänsä kynti kivitystä moniaan tuuman ja veri valui hänen suuhunsa.

ei, ei...
-Hän kierähti selälleen ja katsoi
kiusaajaansa suo-

Älä potki.. . elukka...

raan silmiin. Heristäen nyrkkiään hän huusi itkun sekaisella äänellä:
Tapa, tap.r koiraaae. . . minun tiytyy, täytyry
kuolla...
täälläkö i. . jalkani. .. minähän kävelin. .
se toimi tiellääää . . .
I\{uutamia asemalla olevia sotilaita ja huivipäisiä
vanhuksia keräintyi suomalaisten vankien ympärille.
Räihän auttamiseksi ei kukaan ojentanut kättään. Vartiomiehet olivat hölmistyneet malttinsa menettäneen
vangin jaloksissa, eivätkä he tienneet mitä pitäisi tehdä tai tekemättä iättää. Eräs vanhus itki ja valitti aaneen Räihän pääpohjissa, ja hänet ajettiin pois. Vih-

doin työntyi sotilaspukuinen nainen

KAIVOKATU

IO -

PUEELIN

1324O

ja antoivat utumaisen, kullahtavan
punerruksen §'tön reisille. Pieni, pölyttynyt, mutta
topakka saapas polki vaunun lattiaa kiihoittaen tomuhiukkaset yhä villimpään tanssiin. Omiin mietteisiinsä vaipuneina vaunun nurkkapieliin joutuneet vangit
eivät olleet tietoisia siitä, että vaunuun tullut upseeri
etsi heitä katseellaan. Ja vaikka he olisivatkin sen huomanneet, ei se olisi heitä kiinnostanut. Sitten kun
heidät oli paiskattu vaunun oviaukosta sisään, he olivat ryömineet pieksetyn eläimen tavoin pimeimpään
nurkkaan vaistonsa varaisesti. Ikäänkuin he olisivat
siirlyneet ihmisten jaloista pois.
käisevässä kilossa

(jatkuu elokuun numerossa)

ihmisjoukosta

ja kiihgncenä.
Kuka hän on?
Vanki, vastasi kersantti hätääntyneenä korjaten

avopäisenä

asentoaan.

Toveri

kersantti

YHTYMÄ OITTTINEN OY
VESI. JA LÄMPÖJOHTOLI

olen luutnantti ! On-

ko-hän suomalainen vai saksalaineni'

Pöäkonllori:
- Pilkåmcientie
Ndyllely jo toimisto

Turku

Suomalainen, toveri luutnantti.

- Minne viette hänet?
- Kemiin, toveri luutnantti. Vanki on haavoittu- En ymmärrä, mitä hän sanoo.
nut.

Aninkqistenkqlu

kuin oli esiintynyt asema-aukiollakin:

'13

-

E. PERUST. 1913

Puh. sorjo

20031
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Tytöryhtiöt:

Nainen jatkoi puhettaan, jonka tuloksena oli, että
Räihä kannettiin vaunuun. Sitten hän tuli vaunuun
sellaisena

IK

Oulu, Pori, Kuopio, Kemi,

Rovonierni,

Loppeenronlo, Helsinki

avo-

päin ja tuskin polviin ulottuva ruskea hame pullean
vatsansa peittona. Hänen muhheat rintansa olivat Ii-

tistyneet asetakin alle, ja ne pullistuivat rintataskujen
kohdalla selr,ästi erottuviksi muhkuroiksi. Kun hän
ponnistautui pehmeältä ratavallilta vaunuun, hänen oli
nostettava hatneensa helmat vyötärölleen. Muhkuraiset

reisilihakset paljastuivat silloin vaunussa olijoiden
ihailtaviksi.

Viistosti paistalan ilta-auringon säteet tulivat metsän reunasta suon ja rautatiekiskojen yli vaunun oviaukosta sisään. Miljoonat tomuhiukkaset tanssivat häi-

\

o

s u oRlrrAA olon osennustöitö koikkiollo Suomesso
O MYY olon torvikkeito tukuttoin jo vöhittöin
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lijoen
Uittoyhdistys

Taavetli Laolikainen

OULU

"TUNTEMATON MIES"
Lehdessämme

jo

usein mainittu "Pappa" (jalkaväen-

kenraali Taavetti Laatikainen) toimi aikoinaan Karjalan

Kaartin Rykmentin komentajana Viipurissa.
Eräänä aamuna komentajansa virkahuoneeseen astunut

adjutantti tapasi "Papan" tyy§väisenä myhäillen lukemassa
Karjala-lehteä la ikäänkuin koko ry,k,men,ttinsä puolesta

yhteistä iloa tuntien toisti ilmeisesti

iuuri

lukemansa

kohdan:

"Kolikkoinmäellä löydetty viime yönä tuntemattoman
miehen ruumis", sekä jatkoi:

No, olipa hyvä, että se kaar,tilaisten ainainen iltalomien myöhästymisen aiheuttaja, se tuntematon mies,
jota me olemme jo vuosikausia etsineet, on nyt vihdoin-

kin

löydetty.

LIIÅN Å,IKÅISIN
Vallilan rykmentti tuotiin Talvisodan viimeiseksi viikoksi Taipaleelta Keski-Kannakselle Äyräpään har,janteille. Siellä se joutui sellaiseen "hornan tuuttiin", ettei
enää tiedetty, kuka oli elossa ja kuka kaatunut tai haavoittunut.
Eräässäkin kornetti Korpimaan komppanian ioukkueessa

@
N

oli sovittu siitä, että .jos joku joutuu linfoilta poikkeen,
hänen reppunsa muonayarat ja tupakat saadaan iakao,

tTIiUITAIATTIUS

ri[rrufi iltrrAu.A
TOIOTA

[OU1USSA

'I
Q**^-r'O,An

vielä jalkainsa varassa olevien kesken.
Päivää ennen rauhaa, maaliskuun 12. pnä, taiteilija ja
sotamies Nopsanen palasi jostakin vartiosta vanhaan ja
hyljättyyn hevoskorsuun, iossa hänen joukkueensa vii-

oli majaillut lepohetkillään. Korsussa laettiin parhaillaan erään kaatuneeksi ilmoitetun repun sisältöä ia
tehtävää suorittava alikersantti työnsi varttirkilon sokerimeksi

pussin Nopsasenkin kouraan tokaisten:
"Siinä on sun osasi !"
Jakelu loppui kuitenkin väleen, ,kun Nopsanen ärähti:
"Voi h-tti, täähän on mun reppuni !"
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KTLPATLUJULTSTUS

IALKAViiEN SÄÄTtöN KtRl0rrUS Kt LpAt LU
ALIUPSEEREILLE
jossa on sama tunnus ja joka sisältää asianomaisen kirjoittajan nimen ja osoitteen.

Jalkaväen säätiön hallitus kutsuu täten kaikkia

sekä vakinaisessa palveluksessa että reservissä ole-

via

aliupseereja osallistumaan kirjoituskilpailuun.
Kilpailumääräykset ja kilpailusäännöt ovat seuraa-

V

vat:

I Åihe: "Jalkaväen aliupseeri etuIinjan taistelun johtajana."

VI

Sama henkilö saa osallistua kilpailuun vain

yhdellä kirjoituksella.

II

VII

Kilpatehtävän laajuuteen ei aseteta rajoituk§la.

III

Kilpatehtävä on jätettävä yhtenä kappaleena
Jalkaväen säätiön sihteerille, osoite Helsinki,

Punanotkonkatu 4, viimeistään lokakuun
påivånä 19)9.

30.

IV Kunkin

tehtävän pitaa olla suljetussa kuojoka on varustettu tunnuksella (nimimerkillä). Tehtävää seuraa toinen kir.iekuori,
ressa,

qEIi 3355s

Arvostelulautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana kenraaliluutnantti S. Simelius ja jäseninä

everstiluutnantti S. Sirkkanen, ylivääpeli K.
Sinkko sekä ylivääpeli evp G. Lehti.
Arvostelussa otetaan huomioon kirjoituksen
asiallinen sisältö sekä kirjoitustyyli.
Palkinnot ovat
I palkinto 40.000 mk

u
25.OOO ,,
III -,,- 15.000 ,,
-,,Lisäksi voidaan
erittäin ansiokas kirjoitus palkita S.ooo-10.000 mk:n ylimääräisellä palkinnolla
ansiokasta, palkinnotta jäinyttld, kirjoitusta
2.000-3.000 mk:n palkinnolla.
VIII Kilpailun tulokset ilmoitetaan seuraavissa jul-

ja 2-3

kaisuissa: Aliupseeri, Kansa taisteli

kertovat, Peitsi ja Reservin aliupseeri.

Antrosiittio koksio

OULU
,ALANDER CO

miehet

kivihiiltä

Suomen loivonselvittälö.

io loivomeklori-

liiton
lösen

A.J
LAIVANSELVITYS-,

VOIMAKAS

.

VARMA

.

H UOLTNTA- JA AHTAUSLilKE

TYYLIKÄS

Mitö

Johrrg;crn

torvi tsetteki

n

,-,,i-5i;,I,P-$?I

tolonne

ULKOLAITAMOOTTORIT

torpeisiin:

Yli

2.000,0(xl

köytöiiö olCvoo rohnton moottoriq

- moatolouskoneito
- troktoreito, outolo
- siemeniö, ronnoittcito

on todirtccnq rohnaonin lqodutto.

PÄÄEDUSTAJA

OY

NIJ(OA][FF"'
-

Helsinki

Mikonkoiu 19

Puh.

11 105

Toimittoo
Teille

%r,%:%

@
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LEHTEMME LEVIKKI
Levikintarkastus Oy:n todistuksen mukaan oli

lehdellämme maaliskuun 31. p:nä 1959:

Yksitellen tehtytä tilauksia ........

28.261 kpl

Vapaakappaleita, jotka luetaan netto-

levikkiin

..

61

Yhteensä 28.324 kpl

Arvioitu nettoirtonumeromyynti

1959

tammi-nraaliskuun tulosten mukaan

numeroakohti ..

.. 14.794 ,,
Levikki 43.108 kpl

MTESTEN SARJA
Jömerimmöt kirjot viime sodisto:
Fffi-, f t

Noip,lqq^(o. Turcrso ,q pqxxorGrtq

ttt

|fr)Hi

Luur.L:^er:

"ö
ft

750'

koh-

Behr: l:::1"":i;:"",.",

ooo:-

tr;;;;;" HGry.ttiin

8oo:-

",:,::."' Jjilll,"l":,J".:L,."

fä,_

Berrhord:

klp

llil*tiff,-.",",ö

Howqrd:

ShGtlonnin

in"a,

Sdmurdi

bur.i

650:;irr.-

Bouer: Poko Sipqriorto
650:ur,,,pe,. ÄmmoErryoxoruro iw.Bekker: Sqkron lqivqrton toirtolu
850:io tuho

)HJ
*

l--r1f5
-

Kansikuva
Eteentyönnetty vartiopaikka tukikohta "Petsamossa"
JR 8:n 9. komppanian alueella Juksovan tienoilla Aunuk-

Sorlon kokonoirhinto kqngo..Glk. 8800:-

Tömön WSOY:n kust. sorjon sootte heti holtuunne 900:- mk:n kuukousimqksuin. Tilottoesso ei rohoq. Löhetys rohtikuluittq.
Tiloojon nimi ..

sen kannaksen keskiosassa.

NUMERO
Ensio Henttonen

TAISTELU SOMERISTA

129

Reino Kalervo

IV AR}IEIJAKUNNAN VAIHEITA

TALVISO.

DASSA

t37

Urpo Arhosuo
KAUKOPARTION KAUKO-OHJAUSTA

KUUSSA r94t

Toi mi poi kko

lll

J.SARNO

Helsinki, Hietoniemenkotu 3 A'12 puh. 44431s

Oy Werner Hocklin
AHTAUSLIIKE PORIN
TULLIKAMA

OSÅ

.

......

140

ELO.

.

V. Arrela

.

SISSIEN SOTAA
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KIRJOITUKSET

U. A. Ottonen
TEIKARINSAARTA VALTAAMÅSSA

Arvo toi ommolti

Töydellinen osoile

5 :N

RIPIIRISS

Ä

II

.

.. ..

Matti Mikkola
KOHTALON SAATTO

149

IV .,..

Aikokouslehdessö "Konso toisteli -mi ehet ker-

toyot" julkoistuien kirioitusten, korttojen jo
piirrosten osittol nenkin loinoomlnen jo julkolseminen on kie!!etty ilmon toimltuksen lupoo.

r52

Hm.Wffihiutalesaippua
on porosto pesusoippuoo hiutolemuodosso, torkoitettu

erityisesti pesukoneköyttiiön.
8 pesuo tovollisello pesukoneello 6:25 pesulto - huokeoo!

-

Puhdos pesusoippuo

tq ihottumio.

-

el olheu-

Erittöin tehokos kirkoste
200 grommon

poketti

50:-

Peruun on soippuo poros

HAVIN OY

pcllollle kalavesllle
ileGslln
ulos kaatosaGeellakln
NOKIA

il

VI LLE-SADEPUVUSSA

VILLE-sodcpuku suojoo omistojonso kiireeslä konlopööhön. Sc on nolkeo, kevyt, kcslövö jo köytönnöllinen
VILLE-sodepuvusso köy liikkuminen kevyen voivoltomosli.

Normqollkoot n:o 15-51 tokkl 2.100:» 56-58 r 2.200:-

» 16-llhourut
r 56-58 r

1.300:1.600:-

Honkklkoo Tckln "rodcyokuutul"

YI LLE.SADEPUKU

§*>

llsl

I

O*crrzNOKIA

honkklkoo

r+;-' '- ""--"'""'

i

PöYTYI EIKKO
KETIN A v

; 0643

KT

Alipas hyvää
kahvial
Ewl'" I '

"

Jokainen kadehtisi Liisan kahvia,

L

niin hvvää se on. Mutta Liisa luottaakin purkkikahviin. Hän tietää,
että vain oikealla tavalla peltirasiaan pakattu kahvi säilvttää aitoutensa ja antaa tär'den nautinnon
(a tuo emännälle kunniaa).
Ilma
ihmisen elinehto
on

&

k's
ry

- pahin vihollinen. -Ilman
kahvin
poistaminen ja peltirasian ehdottoman tiivis suoja tallettavat kah-

t*

vin

arat, mutta arvokkaat aromit
muuttumattomina. On kuin peltirasiassa aika olisi pvsähtvnr.t
kahvi on siinä kuin heti paahdosta

#p-

pakattua. Peltirasian suojassa viih-

... ihan oli kielen viedä...
. . . kiitos kahvin keittäjälle.

tvvät kahvin hienoimmatkin makuvivahteet niin tuoreina kuin ne

..

. .. olet maanmainio kahvikokki.
...miksi se olikin näin hvvää?

Purkkikahvia

äsken paahdetussa kahvissa vain
i

;#
I

voivat olla, sillä ilma ei pääse
väljähdlttämään kahvin makua.

siinäpä se!
Vain peltirasiaan

pa-

kartu kahvi on sitä mi.
rä sen pitääkin olla!

Vain peltirasia

sano<r

kuluttalalle. että kahvi
on todella tuoretta!

Ruotsin kahvista

on

4oo'o ja USA:n

1'ti

vli
5o

o; pakattu peltiin!

Jokaiselle hvvää kahvia rakastavalle suo-

malaiseile toivoo nautinnollisia kahvihetkiä Oy G. W. SOHLBERG Ab.

purkkikahv,

B

ark ipäivän

ONNENKAHVI

lrtonumero 70 mk

Helsinkr 1959 - Sqnomo Osokeyhtrö

