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säilykerasia

voiilokulkunsa ympäri maailman. Oliuaan aluksi vain sotilaiden, merimies-

ten ia

tuikimusmatkailiioilten muo-

naa, ovat säilykkeet tänään ioka

loka

päivä miliooniitain. Sotilaiden vaati-
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Kunnon vihta fa reilu pala

ko-

din ruokaialouden apuna, ia peltirasioita avataan maailmassa

#w"

muksisla syntynyt ruokapakkaus pal
velee yhiä hyvin meiiä rauhan aikana.
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LAUP' LANN'TIPXÅ
R^SKAAT pilvimassat vyöryivät Joeosuun kaupungin lähellä sijaitsevan Onttolan lentokentän yli.
Emme kunnolla nähneet niitä, sillä puoli kahdeksalta aamulla joulukuun 6. päivänä oli vielä pi.
meää, vaan parenrrninkin vaistosimme niiden painostavan, kostean Iäheisyyden. Tänä Jatkosodan
ensimmäisenä syksynä L94L säät olivat Onttolan
kentän seutuvilla hyvin oikulliset ja häiritsivät seo
liepeillä majailevan pommituslaivueemme, LeLv.
44:n, toimintaa.
Koneemme, vanha lyhytnokkainen Bristol BIenhcim eli "Pelti-Fleikki", seisoi kiitcradan päässä
lähtövalmiina. Ohjaaja, luutnantti Jouko Saarinen,
oli juuri koekäyttänyt molemmat moottorit todeten
niiden käyviin moitteettomasti. Sitten tämä vähäpuheinen, nuori lentueenpäällikkömme ilmoitti:
niin, pojat, lähdetäänpä sitten Poventsaa
- No Onko teillä kaikki pelit ja vehkeet
valtaamaan.
kunnossa ? Kurkkumikrofoni vääristi hänen äänensä

matalaksi, ikäänkuin mörinäksi.

--

ovai. Kuuluuko puhceni sinne
oli takana omassa lasitornissaan is-

Kunnossa

eteen? Kysyjä

tuva kk-ampuja, kersantti Vine. Vastasimme ohjaajan kanssa myöntävästi. Itse istuin tähystäjän paikalla. Jostakin syystä minuc ei tämä tehtävä iuuri

tällä hetkellä miellyttänyt, mutta kun minut oli
koulutettu sekä ohjaajaksi että tähystäjäksi, jouduin toimimaan sotalennoilla milloin kummankin
tehtävissä. Taisipa olla minulle opiksi, että tällä
lennolla sain seurata itseäni kokeneemman ohjaajan toimintaa tavallista vaikeammissa tila.lteissa.
Vanha sotaratsumme syöksähti moottorit ulvoen
pitkin kiitorataa kosteaan pimeyteen. Nämä aamuhämärissä tapehtuvat lentoonlähdöt oliv:rt meille
tuttuja jo Talvisodan päiviltä. Hämärän turvin näet

voimme suorittaa lennon kohteellemme vihollisen
pahemmin häiritsemättä. Tehtävän suoritus tapah-

iui useimmiten juuri päivän sarastaessa, iolloin näkyvyys jo oli riittävän hyvä. Lyhyt kiitorata, van'
huuttaan epävarmat moottorit ja raskas pommikuorma vain tahtoivat pimeän ohella tehdä näistä
varhaisista lentoonlähdöistämme vaarallisia.

Nousee... ei nouse.. . nousee. . , ei nouse,
povasin
nyt kuten usein ennenkin koneen jyrrätessä

iaskaasti pompahdellen kuoppaisella kiitoradalla.
Mitenkähän tässä oikein käy? Kiitorata päättyisi
pian, vaikka edessä olevaa metsänreunaa ei pimey'

juuri eroittanut.
Nyt ylös ja äkkiä, ohjaaja huudahti päättäväi'
- kiskaisten koneen väkisin ilmaan. Se nousi
sesti
dessä
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raskaasti vaappuen kuin vanha varis. Tällainen väkinäinen lentoonlähtö srattoi päärtyä onnettomasti,

jos kone vajaanopeudcn takia menettäisi ohlattavuutensa. Llivueessanrnre sattui useita tuhoisia

starttivaurioita. Kolmisen viikkoa sitten oli nruuan
koneistamme syöksynyt heti lentoonlihdön fälkeen
metsään. Se paloi r«rmuksi, pommit rä1ähtivät alla
ja ohj:raf a ja tiihvstäiä s;rrrtiin viime tintass;r 1'relastetuiksi. Sen sijaan kk-anrpuia, nuori huippuluokan
keihäänheittäjä lvtatti Irlrkkola, jäi koneeseen saaden surmansa.

"Koneemme, vanha, lyhyfnokkainen Bristol Blenheim

lisäksi meillä oli jonkinlaiset radiosuuntimalaitteetkin, mutta epäluotettavina niitä ei käytetty. Kompassin avullahan Kolumbuskin löysi Amerikan,

miksikä me sitten emme löytäisi Äänisjärven pohjoispäässä olevaa Poventsan kaupunkia.

Puoli tuntia lennettyämme ylitimme leveänä railona erämaita halkovan vanhan valtakunnanra;an
Ilomantsissa Mcgrijärven kohdalla. Pilvikatto oli
kohonnut jo lähes kilonretrin korkeuteen, ja itäinen taivaanranta punersi heikosti enteillen piivdn
valkenemista. Maisemat näkyir'ät io selvemrnin.

eli "Pelii-Heikki" seisoi kiiioradan

Muutamien ;ännittävien hetkien jälkeen olintme
turvallisestr ilmassl. Kiitoradan valorivi jäi taaksemme, samoin vaaleinr häämöttävät Pyhäselän ia

Höytiäisen ulapat. Äkkiä maa katosi näkyvistä.
Jouduimme pilveen vtin 200 metrin kurkcrrdessa.
Ohjaaja vähensi korkeutta, ja pääsimme pian ta'
kaisin näkölento-olosuhtcisiin.

Kylläpä pilvet roikkuvat matalalla. Tämä

ei

hyvää, hän murahti.
ennusta
Idässä on säätiedotuksen mukaan kirkesta,

hänelle.
huomautin

påässä ua

r'na

Pitkä erämaataival cli alkanut, ja silminkantamattoman larja metsämeri aaltoili allamme milloin
vaaroiksi kohoten, milloin laaksoiksi painuen.
Olimrne Fennoskandian llajimman nretsäalueen eteläosan ylld. Lensrmme hyvin matalalla herättääksemme mahdollisimnran vähän huomiota. Se oli
riemukasta kiitämistä. Silloin tällöin yllätimme
korkeln männyn latvlsslt istttvan l,ksinäisen n:et'
son, ;oka p;rikaltarn hievalrtamatta Ioi maiesteettisen ylhäisen silmäyksen raulransa häiritsiiiiän.
Noustuamme 800 metrin korkeuteen Äänisjär-

hyrräkompassin samalle Iukemalle magneettisen

ven aavi, jäätynyt ulappa putkahti esiin itäisen taivaanrinnar takaa. Prln olisi edessämme totiset paikat. Viime aikoina olinrme usein saaneet tehdä tuttavuutta t'ihollisen sangen tehokkaan it:n kanssa.
Lisäksr se oli saanut uusia, nopeita ja hyvin tulivoi-

kompassin kanssa. Näiden suunnistamisvälineiden

maisia hävittäjäkoneita.

-- No, hyvähän se on. Voimme ainakin suorittaa
tehtävämme. I\{utta sen iälkeen meidän pitä;si tulla
kohti |änttä ja Eurooppaa. Saa nähdä, miten nreidän käy..
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., hän jutteli

harvakseen asettaessaan

Aamuhämärä valkeni päiväksi. Alapilvet olivat
hävinneet, ja hyvin korkealla oli ohut, repeleir.en

yläpilviverho. Tehtävän suorituksen kannalta sää
oli suotuisa. Omat joukkomme lähestyivät Poventsaa, jota meidän nyt piti moukaroida pommein. Paluumatkalla meidän piti tiedustella Muurmannin
ra.dan liikennettä mikäli mahdollista Sekehen ase-

Jalkaväenkenraali

Axel Erik Heinrichs

malle saakka. Panrmre mielessämme melkoisen
painon sanoille "mikäli mahdollista", sillä epäilimme uusien, nopeiden hävittäjien operoivan Sekehen Ientokentältä käsin.

Nyt, pojat, silmät auki! Ohjaaja halusi terästää- huomiokykyämme. Olimme saapuneet Poventsanlahder lumipeitteisen 1661up.uden yläpuolelle,
ja koneemme oli helposti havaittavissa ikäänkuin
ohsimme liitäneet elokuvan valkokankaalla.
Tiesin ohjaajan ja kk-ampujan valppaasti tarkkailevan avaruutta, jossa saattoi vaania vaara, Oma kat-

oli suuntautunut suoraan edessä olevan Po.
ventsan kaupungin kortteleihin, joista koostunut
yhdyskunta näytti aivan elottomalta, arvelin vihollisjoukkojen asettuneen sisämajoitukseen. Niinpä
seeni

valitsin pommituskohteekseni lentosuunnassa olevan talorivin ja aloin sanella ohjaajalle suuntakorjauksia saadakseni maalin " juoksemaan" pitkin
pommitähtäimen hiusviivaa.
Vähän oikealle... vielä hieman... meni lii- ota vähän takaisin. .. hyvä. .. vielä vähän vakaa,
semmalle. . . karvan verran vielä . . . nyt on hyvä. . .
kohta jysähtää . . . hep. Sinne menivät kuin Markussedän terveiset.

Painettuani pommilaukaisinta seurasin pudotessaan mustiksi pisteiksi pieneneviä pommeja. Niitä
oli kahdeksan, ja ne räjähtivät lyhyin viiliajoin valtavasti leimahtaen. Ainakin kolmen talon totesin

täytti heinäkuun 21. pnä 70 vuotta. Hän toimi

III AK:n ja Kannaksen armeijan
komentajana. Sodan päätyttyä hän oli maaTaivisodassa

voimien komentajana ja yleisesikunnan pääl-

likkönä. Jatkosodan

alkaessa hänet nimitet-

tiin Karjalan armeijan komentajaksi ja

ra:o-

han tultua puolustusvoimien komentajaksi.
Jalkaväenkenraali Heinrichs tuli suurten
sodanaikaisten ansioittensa johdosta nimite-

saancen osuman,

tyksi

musta. Se

Hänen uupumatonta toimintaa täynnä oleva
elämäntyönsä on tuottanut suurta menestystä

ampujan huudahtaessa:
It. ampuu. Hattaroita edessä.

puolustuslaitoksemme hyväksi. Hän on ollut

ja tämä sai minut naurama;ro rieoli mieletöntä naurue keskellä tuota mieletöntä puuhaa. Se loppui kuitenkin lyhyeen kk-

-Kone vavahti

prri

kertaa voimakkaasti, ja
sitten seurasi koko joukko teräviä töytäisyjä, jotka
heittelivät konetta sinne tänne. Vilkuilin ympärilleni. Harmaita it-kranaattien räjähdyspilviä tupsahteli taajaan koneen lähettyvillä. Oikean tason kärkeen ilmestyi pari pientä reikää. Meidät oli täydelensin

lisesti yllätetty. Vihollisen
kaikessa rauhassa

it. oli

antanut meidiin

tulla sopivaan ampumakulmaan

ja alkoi nyt nopealla tuli-iskulla hajoittaa koneemme, kuten me olimme hetki sitten pommeillamme
hajoittaneet Poventsan olkikattoisia hökkeleitä. Jokainen hetki saattoi olla rneille kolmelle viimeinen.
Nyt ohjaajan oli toimittava ripeästi ia harkitusti.
Ja sen taidon luutnantti Saarinen osasi. FIän järjesti

vähäksi aikaa ilmasirkuksen Poventsan yläpuolelle.
Vanha "Pelti-Heikki" sai hänen tukevassa ohia.uksessaan alistua tekemään sangen ripeän r'äistöliikkeiden sarjan, johon kuului erilaisia kaartoja, syöksyjä ja oikaisuja. Se oli mielikuvituksellista temmellystä, eräänlaista kolmeo ulottuvaisuuden kuolemantanssia, jonka pyörteissä heittelehdin koneen
kapeassa nokassa laidasta toiseen. Eihän siinä hötäkässä näet saanut edes syöksyvyötä kiinni. It-miehiltä menivät pasmat sekaisin, kun maalin suunta,

Mannerheiminristin kaksoisritariksi.

myös etumaisia niiden jääkärien joukossa,
jotka ovat uhranneet kaikkensa itsenäisen
Stro-.r, parhaaksi. Tunnustukseksi isänmaan
hyväksi suorittamastaan työstä llin on saanut
kunniatohtorin arvon.

'

.

nopcus

ja

korkeus vlihtuivat alinomaa. Yarmaaa

he luulivat, että tuon yksinäisen suomalaisen pordmituskoneen ohjaaja

oli tullut hulluksi. Kun tuo

meno lopulta päättyi, ja saatoin kömpiä takaisih
tuolilleni, olimme jo it-patterin kantomatkan ulkopuolella.

OIimme selvioneet hengissä aika vaarallisesta
tilanteesta. Ohjaajan naami punoitti, ja hän natirahti kuin poikaviikari, joka tappelunnujakassa isojen poikien kanssa on selvinnyt ehjin

nahoin.

i

Hei, kaverit, onko teillä kaikki jäsenet tal-

- hän kvsyi hilpeästi.
Iella,

Murahdimme kk-ampujan,kanssa myöntävän
vastauksen. Sitten annoin ohjaajalle uuden lentosuunnan, ja ennen pitkää Muurmannin rata, tuo

asumattomia erämaita halkova leveä ura, oli jiilleen edessämme. Päätimme suorittaa tiedustelutelr-

tävämme radan länsipuolella lentäen

ja

kiertää
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asemat tarpeeksi kaukaa. Ne olivat näet melko voi-

makkaasti ilmatorjuttuja.
Ir{aanselkä
Sumeri
- Nopsa
- Juka
- kukin noista
-,
ilmoitin
ulkomuistista
sitä mukaa
kun

tuli kohdalle. Ne olivat ajan mittaan tulleet tutuiksi aina Vienanlahden rantaan saakka.
kelpaisit sodan päätyttyä vaikkapa
- Sinähänradan
junailijaksi, ohjaaja huomautti
Muurnannin
asemista

yksikantaan.

enä,i

Miksikä ei, mikäli tämä rata silloin jo

tai

on meidän, vastasin kaksimielisesti. Urasjärven
ratapihalla seisoi muutama vaunu.
Sieltä meitä ammuttiinkin, mutta suuren etäisyyden
takia tuli oli epätarkkaa. Ja vihdoin eteemme avaufui pitkä fa kapea Lintujärvi, jonka itärannan tuntumassa rata kulki toistakymmentä kilometriä. Järven pohjoispäässä oli Sekehen asema, reittimme
päätepiste. Mutta siellä oli myös tuo Felätty hä\,ittäjätukikohta. Jännitys kohosi sitä mukaa kun lensimme pohjoista kohti aavan järvenselän yläpuolella. Turvattomuuden tunnetta oli omiaan lisäämään tietoisuus, että olimme jo sangen kaukana
vihollisen alueella.
Nyt silmät auki, tai muuten meidät piru nokkii,- ohjaala lausui vakavana.
Harsomainen yläpilvikerros peitti pohjoisen ja

itäisen taivaan tarjoamatta meille suojautumisen
mahdolLsuutta, mutta lännessä, tosin kaukana, näkyi tummaaharma!, paksu alapilvikerros.
fuenng pyritään. jos ahdistafat käyvät kimp{a

puumme,
ohjaaja ilmoitti viitaten sinnepäin.
Ilmoittakaa heti, jos huomaatte hävittäjiä, hän li-

t

säsi.

I

Täällä pyrstöo takana ei ole ketään, kk-ampuja
tiedoitti.
Hänen vartioitavanaan oli vaarallinen taka-

scktori, josta käsin hävittäjät yleensä hyökkäsivät.
Kiisimrne 1000 metrin korkeudessa kohti Lintujärven pohjoispäätä. Tähyilimme valppaasti ynrpärillemme, ja jännitys herkisti kaikkr aistinrme. Vielä
yksi piinallinen minuutti, niin, todella vain runsas
minuutti, ja sitten voisimme iättää tämän surmanloukuksi muuttuneen radan selkämme taakse.
Tulta oikealta! Kk-ampujan ääni särähti il-

- kuulokkeissani. Säpsähdin
keästi

ja vilkaisin

oike-

meidän koneeseemme verrattuina ylivoimaisia. Vähäiseksi supistunutta pommikonekantaamme piti

yrittää

säästää.

Raju syöksy ja tiukka oikaisukaarto litistivät minut tiiviisti tuoliini, ja keskipakoisvoimr teki koko
olemukseni lyijynraskaaksi. Päätäni huimasi ja silmissäni säkenöi. Tuota pikaa olimme Lintujärven
länsirannasta alkavan laajan metsäalueen yllä. Koneemme moottorit ulvoivat täysin kierroksin. Kilpajuoksu kuoleman kanssa oli alkanut.
Ne lähestyvät, kk-ampuja tiedoitti tyynesti.
-Ohjaaia painoi koneen niin lähelle puiden latvoja, että uskoin potkurivirran ravistelevan niistä
Iunta. Luultavesti se oli vain l.:uvittclua. Niin nratalalla kone kuitenkin oli, että se myötäili vähäisiäkin maaston korkeusvaihteluita. Nyt todella "nuolimme" maastoa. I(okemuksesta tiesimme, että hä-

vittäjät eivät jostakin syystä tulleet näin matalalle,
vaan jäivät muutamia kymmeniä metrelä korkeammalle. Silloin niiden tuli kuitenkrn yleensä kävi
epätarkemmaksi kuin jos ne olisivat lentiineet meidän kanssamme samalla korkeuriella ;a päässeet
ampumaan suoraan takaapäin. Sitä paitsi maalin
"luikertelu" maaston mukaan vähensi niiden ampumatarkkuutta. Näin vähäisiin mahdollisuuksiin pelastumisen toivomme tälläkin kertaa perustui. Niihin me kuitenkin tarrauduimme kuin hukkuva oljenkorteen.

niillä on suuri
Iähestyvät aina vaan
- Ne ihan oudon näkörsiä -koneita nyt ne
nopeus
nyt ne-amPuvat.
metrin päässä
ovat parinsadan

jutteli rauhalliseen- taplansa amPuen
muutamia lyhyitä sarjoja niitä kohti.

Kk-ampuja

Valojuovaluodit vilahtelivat koneemme ohi. Hävittäiät olivat suorittaneet tulenavauksen liian kaukaa ja hätiköidysti. Mutta vielä ne ehtisivät! Odottelin huolestuneena uutta tuliryöppyä. Kaukana
edessä matalalla Iojuva, paksu pilvimassa, joka
muisse olosuhteissa olisi tuntunut sangen epämieluisalta, veti nyt puoleensa kuin paratiisi. Jospa ehtisimmekin pujahtaa sen suojaan, ennenkuin hävittäjät tekevät meistä selvän ! Pih,en reuna lähestyi
lähestymistään, mutta vielä se sittenkin oli toivot.

mita.

toman kaukana.
Nyt ne ovat jo aika lähellä. Kk-ampujan ääni
huolestuneelta.
vaikutti

Lintujärven asemalta ampuvat epätarkkaa tulta.-Patteri kaukana. Ei vaaraa, kk-ampuja jatkoi.
Luojan kiitos! Pelkäsin palfon pahempaa. Vil-

Hikipisarat ohjaajan kasvoilla olivat kasvaneet
suuriksi karpaloiksi ja valuivat viiksicn läpi hänen
kuiville huulillcen. Hänen tiukka katseensa oli nau-

elle. Kaukaoa näkyi it-kranaattien räjähdyshatta-

kaisin ohjaajaan. Hänen ilmeensä oli jäonittynyt.
Pienet hikipisarat helmeilivät hänen kasvoillaan
sekä ylähuulessa, tummien, lyhyiden sotaviiksien
lomassa. Kaikki vaikutti sietämättörnän hiljaiselta
ja elottomalta, niin maasto allamme kuin avaruus
ympärillämme. Jos ne hävittäjän pirulaiset ovat tullakseen, niin tulkoot sitten pian! Tämä painostava,
mykkä odotus alkoi jo käydä hetmoille.
Silloin ne tulivat.
Kaksi hävittäiää suoraao tal<ana. Ne ovat vielä
kaukana,
kk-ampuja ilmoitti.
Ohjaaja toimi heti: jyrkkä kaarto vasempaan ja
sitten reipas syöksy pintaan. Määräysten mukaan
meidän piti heti pyrkiä irtaantumaan hävittäiistiL
iotka aseistuksensa ja ketteryytensä puolesta olivat
228

liintunut
peasti
saan.

-

pilvenseinämään. Nonopeasti, takoi varmaan hänenkin aivois-

edessä häämöttävään

Samassa valojuovasuihku hipoi koneemme runkoa. Tarvittaisiin vain yksi kunnollinen osuma, ja
olisimme saavuttaneet matkamme pään. Silloin ohjaaja teki jotakin yllättävää. Hän painoi sivuperäsintä voimakkaasti vasemmalle kallistamatta konetta. Valtavasti humisten kone luisui vasemmalle,
ja valojuovasuihku meni oikealta ohi. Tällainen

jalkakaarto on ohiausteknillisessä mielessä

sangen

vaarallinen virheliike. Näin matalalla suoritettuna

se tuntui yhtä peloittavalta kuin hävittäjien tuli,
mutta väistöliikkeenä se oli tehokas. Hätä ei lue
lakia, ja v^rmaan vanha, arvostettu ohjaajaopetta-

Sodanailaisen Pommilugleniorylmcnlli 4:n
viimeincn pommcri Brislol Blenheim paliar-

tettiin

3.6.1960 Luoneliärvellä Hämeon Lcn-

noslon toimesla. Kone rai vimeiscn riianra
Lennorton esitunnan viereen vastapäälä nfi-

den lonläiien muislomorlliä, iolla ovat vfimeircn lenlonsa lämän mcrllisillä loncilla
ruoriftancet

jamme Åntti Koprakin olisi antanut luutnantti
Saariselle tuonustuksen siitä, että tämä suoritti niin
erinomaisen hieoosti niin erinomaisen karkean vir.
heliikkeen. Hävittäijien tuli lakkasi hetkeksi, mutta
pian taas valojuovat tanssivat koneeemme lasisen
nokan ympärillä. Ja jälleen ohjaaja teki reippaan
jalkakaarron, tällä kertaa oikealle, jolloin luotisuihku meni vasemmalta ohitsemme. Pusersin rystyset valkeina trrolini kädensijoja. Mikihän tästä
loprrlta seuraa? Ohjaaja oli antrutunut itsepintartaisen sitkeästi tähän leikkiin ja painoi vuoroin oikeaa, r'uoroin vaserrta jalkaa ikäänkuin hän olisi
polkenur vanhaa urku!rarmoonia. Ja hävittiiien
luotisuihkut menir,ät joka kerta ohi. Eipä aikaakaan, niin tuoo kelpo Iuutnantin hikinen naama
vetäytyi leveään hymyyn, ja hän ilkamoi:
Mahtaa niitä l<eljuttaa.
- Kyllä kai, murahdin vastaukseksi. Olisin ha- sanoa vielä rnuutakin. Olisin tahtonut laulunnut
sua joitakin tunnustuksen sanoja miehelle, joka suurimman vaaran hetketlä ky,kenr toimimaan niin kylmän hnrkitusti ja samalla iloitsemaan kepposestaan
kuin ill<ikrrrinerr po jrnnaskali. Tilanne ei kuitenkaan ollut sopiva tällaiseen ajatustenvaihtoon. Itse

vihdoin putkahdimme pilven läpi. Lensimme sitten aivan pilvikerroksen yläpinnalla valmiina heti
pujahtamaan takaisin pilven 5isään, jos hävittäjät

asiassa vaara vaani edelleen kintereilläm"ne.

mahdoll isuuksia sille.
Yritetään laskua. Polttoaine on aika vähissii
- tuumi.
ohjaaja
Aloimme liukua alaspäin. Seurasin korkeusmit-- 200 150.
taria, 1000 metriä
,00
- 300
ohjaaialle:
Huudahdin huolestuneena
Hei, Jouko, vediihän välillä vaakalentoon.
- saada maan näköpiiriini.
Yritän

Yht'äkkii horisontti katosi näköpiirisrämme.

Sa-

kea sumu verhosi meidät. Olimme huomaamattam-

me saavuttaneet pilven reunan. Olimrne pelastuneet

!

Ne häipyivät näkyvistä, kuului kk-ampujan
rauhoittava
tiedoitus.
Jo oli aikakin, ohjaaia vastasi pyyhkäisteo hi- kasvojaan turkinhihaan.
kisiä
Yhdestä paina,iaisesta oli päästy, mutta toinen oli
edessä: pitkä kotimatka arveluttavissa sääolosuhteissa.

Parasta on porata pilven läpi, ohjaaja tuumi

- koneen reippaaseen nousuun. Annoin hävetäen
nelle niin tarkan suuntalukeman kuin niissä r-rlosuhteissa voin.

Siitä tuli pitkä nousu. Silloin tällöin moottorit
yskivät, kun kaasuttajien ilma-aukkoihin muodostui jäätä. Korkeusmittari osoitti 1500 metriä, kun

jälleen kävisivät kimppuumme.

Mitähän tyyppiä ne hävittäjät olivat? Kk-

ampujaamme
askarrutti edelleen äskeinen rytäkkä.
Mene ja tiedä. Luultavasti länsimaista velrnis- Siellä kk-tornissa taisi olla vähän tukalat paitetta.
kat, ohjarja vastasi.
§e, tähän tottuu, kuului vaatimaton vastaus.
-Kyllä kai, ajattelin, mutta kovaa peliä se sittenkin on. Hävittäfälentäjän ensimrnäinen tehtävä oD
pommituskoneen kimppuun hyökätessään nitistää
sen kk-ampuja, ainoa takasektorin puolustaja, joka
lasitornissaan ilman suojautumisen mahdollisuutta,

turvanaan vain yksi heikko ase, joutuu hävittäjien
monien tehokkaiden eseiden maalitauluksi. Ja kuitenkin kersantti Vine, jonka kanssa olin ollut monella sotalennolla, oli ahtaassa lasitornissaan kuin
kotonaan. Rauhallisesti ja selkeästi hän tiedoitti,
mitä pyrstön takana kulloinkin tapahtui.

Matka jatkui kommelluksitta. Kun laskelmieni

mukaan C)nttolan kentälle oli enää viiden minuutin matl<a, aloimme vakavasti pohtia laskeutumis-

Hän teki työtä käskettyä. Tuiiotin alaspäin näkemättä harmaan sumun keskeltä vilaustakaan
maanpinnasta. Käskin pudottaa korkeuden sataan
metriin. Painoin nenäni kiinni etulasiin. Sieltä nä'
kyi vain usvaa. Korkeutta pudotettiin varovaiscsti
aina kuuteenkymmeneen metriin saakka. Alem'
maksi emme maastoesteiden takia uskaltaneet laskeutua. Mutta maata ei näkynyt vieläkään. Sitä ei
ollut näkynyt kokonaiseen tuntiin.
Nyt meitä jo toden teolla alkoi huolestuttaa'
Missä on kenttä7 Ja missä me itse olemn-e? Suun'
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nistaminen puutteellisin välinein

ei useinkaan ole
kovin tarkkaa. Polttoaine loppuu pian, ja silloin
emrne enää pysy ilmassa. Entä mitä sitten seuraa?
Pakkolaskukoi Mahdotonta tällaisessa sumussa!
Timä sokkosilla olo uhkasi viedä meiltä sekä uskon että toivon. Vain pieni väläys maata . . .

Äkkiä ylös ! Samassa hetkessä kun olin kar-

iaissut nämä hätäiset sanat, ohjaaja kiskaisi voi.

makkaasti ohjaussauvasta. Olin nähnyt rnaata,
mutta peloittavan läheltä. Eteemme näet putkahti
kor,kea mäki, jon,ka yli ohjaaja nopealla-vedolla
hyppäytti koneen, ja niin olimme jalleen pilvessä.
Saatoin kuitenkin ilmoittaa toisille edes yhden loh-

dullisen tiedon:
Se oli Hövtidisen
joteo kcnttä on
- nelisen kilometriä hiihtomäki,
tiistä
etelään.
Kaarsimme etelää kohti, ja ohjaaja pudotti kaiken uhallakin vielä korkeutta, mutta kukaan meistä
ei nähnyt vilaustakaan kent?istä.

Paljonko meillä on polttoainetta? tiedustelio- ohjaajalta.
Vaikea sanoa tarkkaan. Mittari lähestyy uh-

nollaa.
kaavasti

Tiesin, että mittarin pudotessa nollaan polttoeinetta oli vielä joksikin aikaa, mutta kuinka pitkäkei, sitä oli todella vaikea sanoa. Mittarit eivät
niet olleet aivan tarkkoja.
Yritetäänpä Värtsilän kentälle. Ota suunta

i;

- ilmoitin ohjaajalle. Värtsilän kenttä oli vara131,
laskupaikkamme. Sinne oli Onttolasta matkaa noin

fi

8O

kilometriä.

f,

Yritetään vaan, mutta olisipa ihme, jos pääsi- sinne saakka, hän mutisi.
simme
Niinkö. Siinä tapauksessa meidän on uskot- ihmeeseen,
vastasin täysin perusteettoman optitava

!

mismin vallassa.
Polttoainetta säästääksemme erlme nousseci pilven yläpuolelle, vaan lensimme 200 metrin korkeudessa sokkolentoa. Kun meidän laskujeni mukaan
piti olla Värtsilän paikkeilla, ohjaaja pudotti korLeuden viiteen,kymmeneen metriin. Alemmas emme uskaltaneet laskeutua. Olimme edelleen tiheän
strmuverhon sisällä. Maata ei näkynyt. Meille selvisi synkkä totuus: olimme menettäneet viimeisen
aormaalin laskeutumismahdollisuuden. Pakkolasku

*

taas näissä olosuhteissa olisi rnerkinnyt selvää itseoli vain yksi mahdollisuus. Ohiaaja ilmoitti sen meille tyynesti:

murhaa. Jäljellä

Nyt minä kiskon

korkeutta, kunnes

bensa

ja sitten me hyppäämme.
loppuu,
Tähär. vastenmieliseen keinoon meidän piti alishrq ios halusimme pelastaa henkemme. Kone oli
foka tapauksessa jo tuomittu tuhoutumaan. Raotin
ohjaamon kuomua. Kostea sumu tunkeutui sisään.
Potkureista sinkoilevat jäänpalaset jysähtelivät ilkeästi koneen peltiverhousta vasten. Äkkiä paksu
jääkerros peitti tasojen etureunat sekä yläpinnat,
ia kone alkoi arveluttavasti vaappua. Se ponnisteli
vaivalloisesti eteenpäin eikä tahtonut enää kunoolla totella ohjausta. Nyt olisi jo korkea aika hypätä, mutta silti pysyimme koneessa. Miksi? Luultavasti siksi, että hyppä?iminen näkemättä m^ata,
tietämättä mihin putoaa, tuntui,kammottavalta.
Lisäksi me kaikki varmaan uskoimme jonkin ih-
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meen tulevan avuksemme. Tuijotimme tylsinä
eteemme. Jota,kin täytyi tapahtua ja pian
mutta

-

mitä?

Silloin pieni jäänokare irtosi tason etureunasta.
Sitten toinen, suurempi, ja sen jälkeen useampia.
Meissä virisi vähäinän toivonkipinä. Vähiteilen
jää alkoi suurina levyinä irtoilla tason yläpinnastakin, ja samassa sukelsimme pilven yläpuolelle kirkkaaseen valoon. Tämä piristär,ä ympäristön muutos sai meidät arvioimaan tilanteen uudelleen. Päätimme lentää pilven yläpuolella kaakkoa kohti niin
kauan kuin moottorit kävivät.
Pettivätkö väsyneet silmäni, r'ai oliko kaukana
edessämme r'ähäinen repcämi tasaisessa pilvipeitteessä. Ohiaaja katseli sam.r

r

r

suuntaxn

ja

sanoi

epäröiden:

Tuolla

edessä taitaa näkyä maata.

- Niin minustakin, vastasin innoissani.
- Saa nähdä, pääsemmekö sinne saakka, hän
jakoi.
Havaintomme osoittautui oikeaksi, ja todellinen
riemu va.ltasi meidät, kun pilvikatoksen aukosta
alkoi näkyä Suistamonjärven kirkas jääpeite. Mehän
voisimme sittenkin tehdä pakkolaskun, jos vain
pääsisimrne sinne saakka.

Seurasi piinallisen odotuksen hetkiä. Retkemme
onnellinen loppu oli aivan käden ulottuvilla, mutta
silti vielä hämdrän peitossa. Riittääkö polttoaine?
Entä kantaako ohut jää raskaan koneemmc? Nämä
kysymykset jyskyttivät rasittuneissa aivoissamme.

I{oottoreista alkoi kuulua pauketta. Oire oli
selvä: viinreincn polttoainetilkka oli menossa.
Potkurit pyörir'ät enää vain oykäyksittäin. Jaksaisiko kone liukua järvelle saakka, vai murskautuisiko se epätasaiseen, kivikkoiseen rantamaastoon ?
Ratkaisu tapahtuisi pian. Seurasin iännittyneenä
ohjaajan toimintaa. Hän laski pyörät alas, avasi
jarrusiivekkeet ja käänsi koneen rantaviivan suuntaan. Hän siis uskoi meidän pääsevän järvelle
saakka.

ja

oli oikeassa. Me pääsimme rantatöyryn yli,
seuraavassa hetkessä tumma jää vilisi allamme.

Hän

Loppuveto seurasi välittömästi, ja pyörät koskettivat jään pintaa. Silloin tempaisin ohjaamon kuomun auki, niin että voisimme, koneen mahdollisesti alkaessa vajota, heti syöksyä siitä ulos. Mutta
sitkeä syysjää kesti. Kömmimme kankein jäsenin
ulos koneesta. Sytytettyämme savukkeet huomi-

omme kiintyi taivaalle siihen pilvikerroksen aukkoon, jonka läpi olimme selvinneet maahan. Jäälle
alkoi r'ähitellen ilmaantua. kansaa, mutta me vain
tuijotimme ylöspäin jäykin niskoin, kasvoillamme
vielä pineoittunut ilme. Siellä ylhäällä tapahtui io-

takin, joka van.{itsi
aukko

oli ninrittäin

katseemme. Pilvikerroksen

hyvää vauhtia kurouirrmassa

umpeen. Ja kun vedimme savukkeistamme viimeiset ahneet savut, raskas pilvikerros riippui aivan
matalalla koko iärven yllä. Taivas oli vain hetkeksi

raottanut esirippuaan päästääkseen meidät !ännittävän näytelmän jälkeen pujahtamaan pois näyttä-

möltä,

Matkamme toivottomimmalla hetkellä olimme
uskoneet ihmeeseen. Ja se tapahtuikin
syyspäivän ihme.

-

itsenäi-
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Slperaalaislähetys saapul Kuhmon rlntamalle
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millä. Olivatkohan nämä n1.t niitä siperialaisia hiihtojoukkoja joista on ulkomailla kerrottu, kyselivät miehet toisiltaan.

SODÅSSA on aina yllättävää kokea sellaisia vihollisen toimenpiteitä, ioilla se pyrkii esiintymään etukäteen arvaamattomalla tavalla. Mutta vielä yllättä-

vämpää

on

havaita vihollisen yhtäkhiä soveltavan

sotatoimenpiteisiinsä sellaisia menetelmiä, joilla sitä
itseään vastaan on menestyksellisesti taisteltu ja
joita on pidetty ikäänkuin omana omaisuutena.
Näin kävi Kuhmon rintamalla, kun Kiekinkosken
ja Saunajärven maanteitten välimaastossa alkoi vilistä
hiihtäviä vihollisia kuin Vilkkilässä kissoja.
No, johan on kummaa, että venäläiset pys§^,ät
hiihtämeän näin suurin joukoin ja vielä selustassamme
ja sivustassamme, a jattelrn'rme ryhtyessämme rasvramaan suksiamme entistä luist.l'ammiksi. Vihollishiihtäjien sanottiin olevan keskinkertaista parempia venäläishiihtäjiä. Samalla herkistimme konepistooliemme
ja kivääriemme "sormenkoukistusrautaa" eli liipaisinta

ja päätettiin, ettei

maastossa enää hiihdetä hattu sil-

Olkoot kuitenkin vaikka mitä miehiä tahansa, niin

nyt he ovat pistäneet päänsä sellaiseen rakoon,

jossa

on ahdasta, ennenkuin ovat länsiraj;rmme saavuttaneet

tai

edes päässeet Luelahteen saaklia Gusevskille avuksi,

sanoivat pohjalaiset .ja muutkin taisteiijat päättäväisesti. Ja niin alkoivat vastatoirnenpiteemme rintamanosallemme yllättäen tunkeutunutta siperialaislähetystä
vastaan.

Tapasin I/JR 27:n komentajan, kapteeni Eino Las-

sihn Saunajärvellä ja tiedustelin häneltä, mistä

nuo

hiihtävät venäläiset ovat päässeet tunkeutumaan Kälkkäisten ja Kesselin maastoon, jossa meidän huoltokeskuksemme sijaitsee?

Niiden kerrotaan hyökänneen Hukkajärvelle
- kello 12 aivan yllättäen. Oma lentotiedustelum12.2.
me ei 12. päivän aamuna nähnyt tällä Hukkajärven
suunnalla mitään erikoista, mutta yllättäen joutui siellä oleva Osasto Valle vähien miestensä kanssa sellai-

Kuhmosta rajalle iohlava maantie, ionka varrella käyiiin lukuisia taisteluia

:,1
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sen vihollispainecn alaiseksi, että sen oli urhoollisesti
taistellen vetäydyttävä Kiekinkoskelle, eikä siinä autta-

Reuhkassa ja Losossa olevia JR 27:n joukkoja irroitettiin noin pataljoonan verran piiskaamaan siperialai-

vas-

sia. Entisistä heimosotureista, kemiläisistä koulupojista
ja heimopakolaisista järjestetyn jääkärimajuri V. ffemäläisen komentaman Sissipataljoona 5:n siirtoa kiirehdittiin pohjoisesta Rajavaaraan. Sieltä kisin saisi

nut luutnantti Jussi Kekkosenkaan haraaminen

taan, vaan osasto menetti asemansa paikka paikoin ja
vetäyryi Mäntyvaaran tasalle, kertoili Lassila tåistä ihmeellisestä hiihtävdstä vihollisesta.
En usko, että tuo porukka sittenkään muodostuu- meille suuremmaksi vaaraksi. Ehkä se on enemmän levottomuutta herättävä kuin vaarallinen, jatkoin

pataljoona purkaa hyökkäysintoaan vihollisen lyömisel<si.

Päivällä 12.2. Kiekinkoskelle hyökänneet viholliset
kääntyivät etelään päin. Tämä johtui ilmeisesti Osasto Kekkosen ja luutnantti O. Vallen pienen joukon
ankarasta vastarinnasta. Kello 18.10 ilmoitti JR 65:n
komentaja, everstiluutnantti Mandelin, peitenimeltään
"Isäntä-Kalle", että hiihtävän vihollisosaston vahwus
on ainakin 3 pataljoonaa ja se näyttiiä valmistelevan
nuotiopaikkoja Salmista noin 2 km etelään olevassa
maastossa ilmeisesti yöpymistarkoiruksessa.
eivät nuotiotulet
Mutta pakkasen ollessa
-3lo aronpoikia lämnäyttäneet erikoisemmin venäläisiä
mittäneen, ja partiomme ilmoittivat, että jälleen alkavat "haamut" hiihtiä liintte kohti.
Omat partiomme tekivät lakkaamatta "tikarinterä-

puhetta.

Ovatko ne todellakin hyviä hiihtäjiä ja millai-

- niillä on aseistus? kyselin Lassilalta.
nen
Hiihtotaidosta en osaa sanoa mitään, mutta pian- se nähdään. Aseistus kuuluu olevan kauttaaltaan
han
hyvää. Runsaasti konepistooleja, automaattikiväärejä
ja pienoiskranaatioheittimiä jne. Lumipur.ut ovat niin
vitivalkoiset, että niiden kantajaa on maastossa kuulema vaikea huomata. Aseetkin ovat maalatut valkoisiksi, samoin sukset. Miehillä kuuluu sitä paitsi olevan

valkoinen kasvonaamari, joten maastossa voi havaite
vain aronpoikien mustat silmät. Miesten päässä on
kuulema kypärä lumipuvun hupun alla, selosti erinomainen soturi kuulemiaan kertomuksia uudesta vi-

viä"

pistojaan hiihtävän viholliosaston §lkiluihin.

Erikoisesti näissä partioittemme suorittamissa iskuissa
kunnostautuivat Moilasen ja Timosen johtamat sissiosastot. Rohkeudestaan kuulun Moilasen iskettyä partionsa kanssa hiihtoprikaatin johtoportaaseen kaatui
taistelussa myöskin prikaatin "natshaljnik", eversti
Dolin. Prikaatia oli kutsuttu sen komentajan nimen

hollisesta.

Suomalalset alolttlvat slperlalal3ten klertämlsen
Toimettomana ei istuttu divisioonamme esikunnassa, iossa komentaja ja esikuntapäällikkö seurasivat

kartalta maastossa hiihtävien vihollisten liikkeita.

f
ä

Siperiolaisen hiihtoprilaatin hyökläys io luhoufuminen Kuhmossa
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mukaan "Dolinin hiihtoprikaatiksi,,, mutta nyt prikaatista muodostui "kuolämaan tuomittuien prik."il',.
Johtajan kaatuminen lienee yhtenä syynä siihen, min_
kä vuoksi tämä urhoollises[i taisteläva prikaati harhaili ilman pdämäärää Kainuun korvessa ia tuhoutui
siellä tämän jälkeen vähitellen.
Dolinin ja muiden venäläisten yhteistyön tuloksena
voidaan pitää sitä, että samanaikaisesti'kun Dolinin
prikaatin latuosasto avasi 12.2. latuja Kiekinkosken
suunnalla Iänteen, venäläiset suorittivat Kuusijoella
raivokkaan Iäpimurtoyrityksen. Lisäksi tunkeutui vihollisen erillinen hiihto-osasto Jänenpään seuduille,

mistä kuitenkin lähetettiin 200 kuolinilmoitusta
malla kertaa Repolaan.

sa-

Kuln kalat purklssa
Mutta mihin pensaikkoon dolinilaiset ovat nyt
. -=
päänsä pistäneet, kun niitä ei näy eikä kuulu missän,

kyseli t3.2. aamulla divisioonamme tarmokas esikuntapäiillikkö, kapteeni Ålpo Marttinen.
Kyllä ne ovat täällä maastossa ja saattavat ilmestyä-milloin tahansa näkyviin, vastattiin hänelle Kälkäisistä.

Niin sitten kävikin, että

Kesselissä oleva 2./pionp
9.:n kuormasto_joutui 13.2. puolenpäivän aikaan yht2ikkiä hiihtoprikaatin saartamaksi ia ankaraan taisteluun elämästään dolinilaisten kanssa. Samanaikaisesti
ahdistelivat tämän vihollisosaston joukot Kesselinjärven pohjoispäässä Marttilan maastossa olevaa JR 27:n
kolonnaa.
Ylliikössä pioneerien kuormastoa vastaan onnistui-

vat siperialaiset tuhoamaan useita urhoollisesti

tais-

televia kuormastomiehiä. Lisäksi haavoittui useita suomalaisia ja kärsittiin kalusto- ja hevostappioita.
JR 27:n kolonnan johtaja, vänrikki Ala-N{aunu järjesti rivistönsä miehet puolustukseen lv{arttilan maastoon, jonne myös luutnantti Suokkonen oli kiirehtinyt
komppaniansa kanssa. trlainittakoon, että kun luutnantti Åla-Maunu järjesteli hevosmiehiä vastahyökkäykseen, vihollinen hyökkäsi, ennenkuin Ala-Maunu
oli saanut miehensä valmiiksi toimintaan. Mutta pio-

neeri Marttila ei ollutkaan sormi suussa. Kun

hän

huomasi Ala-Maunun myöhäslyvän, hän kerdsi oma-

aloitteisesti kourallisen keittiö-

ja

hevosmiehiä ja

hyökkäsi näiden kanssa raivokkaasti vihollisen suurta
ylivoimaa vastaan. Tällä "terrierimäisellä" hyökkäyksellä pioneeri Marttilan miehet heittivät vihollisen ta-

kaisin lähtöasemiinsa.
Tulkaapa,
katsomaan tätä teltan si- kuulin minuaIuutnantti,
jaa,
kutsuttavan, kun saavuimme myöhemmin näille ankarille taistelupaikoille.
No, voi sun tuhannen . . . mutta kuinka tämä on
mahdollista
yleensä, kyselin katsellessani teltan sijalla
olevia vihollisen kaatuneita. Kuka oo asettanut nämä
Dolinin miehet näin hp'ään järjestykseen tähän teltan
pohjalle?

Eipä niitä siihen ole kukaan asetellut. Itse ne
- vain levolle laskeutuneet,
ovat
vastasi joku.
No, ovatpa kuin kalat purkeissaan hyvässä järjestyksessä,
ihmettelin.
Kauniissa auringon.paisteessa ei ndky taistelupaikal.
la
-ollut paras mahdollinen. Se oli suiullinen, la sita
pakostakin.ajatteli säälien. Oliko tämä määrätty etukäteen näiden ehkä hyvin urhoollisten siperialaisnuorukaisten kohtaloksi ? Niin, ihmisen elämån päätepiste
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Sotamies Vesitähti oli komppanian leiri- Q
vartiossa. Paikalle sattui tulemaan pataljoo$
nan komentaja, majuri Mattila. Silloin sota- O
O
mies Vesitähti ilmoitti:

$
9 - Herra majuri, sotamies Vesitiihti lrorti- 3
3 ot:i. Jos on jotain valittamista, niin saa kyllä $
O valittaa.
o
OO
OO
oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
saattaa olla meille itse kullekin yllätyksellinen

ja

saat-

taa tehdä jälkeemme jääneet surullisen miett;liäiksi.
_- Hei, miehet, tulkaas katsomaan tätä korsua, huutelivat paikalla olevat pioneerit ja johdattivat meidät
entlsen korsunsa raunioille.

Tuonne ne tunkeutuivat, ja kun sitten piiritimme- tämän korsun, niin jokainen iippa oli niin urhoolIinen, ettei astunut korsusta raittiiGn ilmaan. Lauloivat.vaan ja soittelivat korsussa huuliharppua, ja kun
pisti päänsä lähemmäksi, niin ampua tariåyttivåt korsun oviaukosta, tosin tähtäämättä.
__ Miten ne saatiin sieltä ulos? kysvin.
-- Siellä ne ovat vieläkin, mutta nyl hiljaisina ka-

vereina

!

Rakensimme tämän korsun vähän liian vahvaksi,-jutteli vieressäni korsunsa raunioita katseleva pion9e1i ja jatkoi: Kun pääsimme korsun katolle ja
aloimme hakata rautakaÅgella ja hakuilla kaftoon rei-

kää, iosta voisi pudottaa kasapanoksen sisälle, niin ei

kun vain ampua tärräyttelivät ihan silmille korsun sisältä, ennenkuin saimme edes katon puhki. Kun sitten saimme varovasti avattua aukkoa ien verran, että
kasapanos mahtui siitä sisään ja pudotimme panoksen,

ei tärskäystä kuulunutkaan. Varmaankin koisussa jokin mies otti vastaan panoksen ja tempaisi siitä palavan tulilangan irti. Mutta kun haimmelisää ainetta ja
laitoimme uuden kasapanoksen, jossa oli vain tuuman
pituinen tulilanka, niin jopa kaverin näpit panoksesta
irtosivat. Hyvä kun panoksen pudottaja ehti itse hypätä korsun katolta pois, ettei lentänyt siperialaisten
mukana samalla kertaa pilven reunalle, lbpetti pioneeri tarinointinsa.
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Dolinin prlkaeti tuhoutul lätlettömaln
Divisioonan komentajamme, kenraalimajuri Hi.
Siilasvuo tehosti vastatoimenpiteitään dolinilaisia vastaan. Seunajärvellä Kannaksen maastossa oleva I/JIi
65:n komentaja, n-rajuri Y. Hakanen sai käskyn 13.2.
kello 9 keskeyttää hyökkäyksensä ja siirtyä divisioonan
resen'iksi Lammin maastoon. Sama käsky muutettiin
tilanteen mukaan kello 20 siten, että pataljoonan oli
siirr;'ttävä kiireellisesti Vetkoon.
Samoin kooitiin Kälkäisen maastoon JR 27:sta
irroitcttavia joukkoja noin pataljoonxn verran.
JR 61:n komentaja, everstiluutnantti N{andelin sai
käskyn koota Rajavaaraan noin komppanian vahvuisen
osaston, johon

liitettiin sinne saapunut

Sissipatal.joona
1:n komppania. Rajavaaran osaston johtajaksi määrät-

tiin kapteeni

Arponen.

Ensimmäiseksi näistä joukoista

iski

dolinilaisten

ja tuhoia Vetkon-Marttilan alueella oleva vihollinen.
Yhden kon-rppanian tuli edetä Vetkon pohjoispuolisen
kannaksen kautta saerrostaen poh.ioisesta. Partioilmoitusten mukaan 73.2. kello 20.1) todettiin näet, että
siperialirisct näyttivät pysähtyneen tauolle Marttilan-

Vetkon r,äliseen maastoon.
I/JR 61:n osalle tuli näin ollen kunnial<as, mutta vaikea tehtävä, sillä sen jatkuvissa taisteluissa vajaiksi kutistuneet komppaniat olivat encmrlän kuin vdsyneitä.
Komppanioitten vahvuus oli vain 40-)0 miestä.
Pataljoonan komentajan ei olisi pitänyt kuitenkaan
eräässä kertomuksessaan syyttää myöhäst1'nristään Lam-

milta Vetkoon lähtemisestä sitä, ettei häncllä ollut käytettrivissä aktiiviupseereita komppanioitten päällikköinä. Tässä yhteydessä ei ole syytä kajota tähän asiaan
tämän enempää, mutta todettakoon, että sellaiset resen,iupseerit, kuten Nipa Tammisalo ja T. Saikku,

27:stä irroitetut osat saivat käskyn katkaista vihollisen
tulotien Iiesselissä. Osasto Arposen tuli panna nrpit
yhtcen vihollisen kanssl Ra javaaran-Kesselin ticn
sulrnnr.ssr. ja katkaista vihollisen paluutie Kesselin.iär-

täyttivät miehen tehtävän siinä kuin jotkut muutkin.
Erikoisen vaikeaan tilanteeseen joutuivat I/JR 61:n
komppanian päällikög 13114.2. yöllä Vetkoon suoritetussa hyökkäyksessä. Heidän johdossean olevat miehet joutuivat näet käsikähmäiseen taisteluun urhoollisesti puolustautuvan vihollisen kanssa. Vihollisen puo-

rcn pohjoispuolclle. Pataljoona Hakascr.r tehtä\'rinä oli
hyö\ätä L:rmmiltr Vetkon klutta Kessclin suuntaan

rasvassa lähes

pari JR 27:n joukkuetta Kälkäiscstä
I(csscliin johtavan maantien suunnassa. Muut JR
kanssa yhteen

liauton.raattikiväärit

-40o

vyöryneei läpi syriäkylien ieilien, ia kuoleman hiliaisuus vo litsee
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olivat ilmeisesti liian

iä1

paksussa

pakkasessa, jonka vLroksi vihol-

een erämaisso

linen yritti niiden perillä mukiloida Nipa Tammisalon
la T. Saikun johtamaan hyökkäykseen osallistuneita
miehiä.

Vetkossa sattui monta tapausta, jolloin vihollisen
sotilaat hyppäsivät lumesta JR 6):n miesten eteen pistimet ojossa ja tarttuivat jopa paljain käsin miehilmme.

I
I
I

Taistelu muodostui varsin raivokkaaki Vetkon talosta, jota siihen majoittuneet siperialaiset eivät halunneet luovuttaa suomalaisille. Vasta sitten kun alikersantti Ritamaa ja sotamies Katajamdki olivat hurjan
käsikähmän jälkeen ja olkia sytykkeinä käyttäen saaneet talon palamaan, ryntäsivät talossa olevat viholliset ulos "urraata" huutaen ja tuhoutuivat palon loimussa miestemme tarkkaan tuleen.
Tässä yhteydessä mainittakoon myös luutnantti O.
Kurosen johtaman SissiP 5:n 17-1S-ruotiaitten kouIupoikien erinomainen toiminta. Heidän päällikkönään oli vänrikki Saastamoinen, ja Kuronen itse hoiteli konekivääriampujan tehtäviä.
Vetkon taistelu päätryi urhoollisten JR 65:n miesten loistavaan voittoon 1).2. kello 12 mennessä. Jo
yksistään se, että vihollisen tappiot olivat Vetkon taistelussa 370 kaatunutta, kuvaa taistelun rajuutta. Omat
tappiomme olivat 160 miehen vahvuisessa pataljoonassa 6 kaatunutta ja 22 haavoiffunutta eli l7/2 /o
koko vahvuudesta.
Osasto Arponen oli tallä aikaa pureutunut kiivaaseen taisteluun Marttilan pohjoispuolelle. Se yritti kerta toisensa jälkeen hyökätä oikealta saarrostaen, mutta
niin sitkeästi vihollinen piti puoliaan, ettei hyökkäys

onnistunut. Vihollisen paluutie

oli joka

tapauksessa

Kesselinjärven pohjoispuolitse poikki.

Ensln kahvla la sltten hyökätään
Olimme ryömineet lumessa myyrän koloja tehden
ja edenneet Saunajän'ellä pari päivää vihollisen bunkkeriasemaa vastaan, mutta tuloksetta

ja vain itse

tap-

pioita kärsien.
Divisioonamme esikuntapäällikkö, kapteeni Martti-

nen tiedusteli minulta hyökkäyksemme

edistymistä

14.2. puhelimitse.

Ei ole hurraamista. En

pääse käsiksi noihin pe-

kyyhöttäviin vihollisiin, vaikka mieli tesäkkeissään
kisi. Jos nostat vähänkin päätä, niin nappi on otsassa,
vastasin manaillen.
-

Onko sinulla tappioita? kuulin kysyttävän.

On jo p miestä[änäkin päivänä, on tämä sellai-

- paikka.
nen

Ehkä siellä "staabissa" ajateltiin tämän jälkeen, ettei meistä ole hyök*äjiiksi, ja meidät ohjattiin liimmittelemään samoille tulille, jotka Dolinin miehet olivat sytyttäneet meille valmiiksi.
Hiihtelimme 15.2. aamusta pitäen yhdessä I/JR27:n
komentajan, kapteeni Eino Lassilan kanssa Kälkkäisen
järven maastossa.
Onpa nyt todella erinomainen, aurinkoinen hiih- puhelin Lassilalle.
toilma,
Nyt on pidettävä tarkoin silmällä tätä maastoa,
- täällä on sitä Dolinin hiihtoporukkaa
sillä
vielä var-

masti meillekin riittävästi, tuumaili Lassila.
Ollessamme juuri erään pienen suoaukean reunassa,
hyp?ihti eteemme pienen kuusen suojasta venäläinen
sotilas.

tuossa on yksi, huudahti joku, ja samassa
- No,
olivat
konepistoolit ja kiväärit ojenneftuina kohti vihollista, jolla oli myös ase kädessä.

Älkää ampuko minua, kuulin vihollissotilaan
- suomeksi.
novan
Heitä aseesi heti lumeen tai . . .

-Vihollissotilas

sa-

totteli silmänräpäyksessä käskvä ra

nosti kätensä ylös.

Tule tänne
- Mikä
mies olette ? Puhutte suomea
patakissa
!

ja olen:

ron-

?

Olen karjalainen ja Repolasta kotoisin

- Mihin yksikköön kuuluttei
- Olen Dolinin prikaatin tulkki.
- Missä kaverinne ovat ?
- Niitä on täällä kaikkialla, vasrasi vankimm:.
- Muista, että hiihdät välittömiisti perdssämme,
- sinun on ohjattava meidät nuotioille!
samalla
I

ja

Hiihdettyämme vähän matkaa tapasimme nuoriotaan puolustayan 12 miehen vahvuisen vihollisosaston.

ja...matkajatkui.
Jonkin ajan kuluttua erosi kapteeni Lassila ja saavuimme muutamien "nuotiotaistelujen" jälkeen Mantilan lähelle, jossa huomasin omia joukkoja asemrssa.
Tavattuani erään miehen tiedustelin:

Mitä te täällä

sakeassa metsässä kyttäätte?

- Mitäp?is muuta kuin vihollisia.
- No, missä ne teidän vihollisenne sitten ovat
- Tuossa ne ovat 30 metrin pdässä, ja ikänkurn
- vakuudeksi lensi venäläinen varsikdsikranaatti
sanojen
7

muutaman metrin päähän.
Ir{issä teidän pällikkönne on ?
- Tuolla, näytti mies kädellään suuntaa metsässä.
- Terve vaan, sanoin luutnantti P. Ipatille.
- I{itä varten sinä et aja noita hiiteen, kun oler

- aivan kiinni
niissä

?

Olen juuri tässä hyökkäysaikeissa.
- Kuulehan, eikö panna poruk4 yhteen ja tehdä
- pian selvää ? tiedustelin tältä hyvältä komppa'
niistä
nianpälliköltä.
Mikäpä siinä.
- Mutta eikös keitetä ennen hyökkäystä kahvia
- torpassa, sillä olemme hiihtäneet täniän hyvin
tuolla
ja-kahvi piristäisi näin hyökkäyksen .alkaessa?
paljon
- Keitetään
vain, sanoi Ipatti, ja me siirryimme

tärkeään kahvin keittoon.
sotilaalle
kun
olimme juomassa kahvia, saapui lähetri.
Juuri
joka tiedusteli päälliköitä.
Mitä teillä on

asiaa? tiedustelimme.

- Kapteeni Årponen lähetti minut sanomaan kai'
- tämän talon lähellä oleville joukoille, että pois'
kille
tuisivat täältä, sillä kohta alkaa hänen

johtamansa

hyökkäys, eikä silloin katsota, onko edessä omia vaiko

vihollisia.

Kuulehen Ipatti, siinäpä on kovia sanoja. jus
- Arponen haluaa saada nämä sielut omalletunkerran
nolleen, niin minä ainakin poistun Kälkkäisen maastoon majoitusalueellemme syömään hernekeittoa. Lähde sinäkin pois !
En tarkalleen muista, mitä Ipatti vastasi, mutta mi.
nulle jäi sellainen kuva, että hän myös avasi portit År.
poselle, joka oli alistanut vanhemman upseerin oikeudella luutnantti Otto Vallen alaisekseen. Valle oli saanut määräyksen oikealta saarrostaen ajaa Kesseliojär235

ven pohjoispuolisessa

maastossa olevat siperialaiset
påiästy kokeilemaan
käytössä olevia konekivääreitä. No, halunsa kullakin.
Palattuani Kdlkåiisen maastoon ilnoitin JR 27:n ko

Kesselinjärve

n

j'ää11e,

jolloin olisi

mentajallq everstiluutnantti Mäkiniemelle piiivän tapahtumista ja siitä, että kapteeni Årposel[a puuttui
ehkä työtä, joten jätin hänelle valmiin-apajan Marttilan talon pohjoispuolella olevaan metsikkön. Onhan
toki annettava toistenkin yrittää. Tekemäni ratkaisu
aiheutti enemmän hilpeyttä kuin kritiikkiä ylemmissä

URPO ERONEN

johtoportaissa.

Dollnln hllhtoprlkaatln hllhcotatulen päå
Taisteltuaan 4 päivä.ä Kainuun korvessa urhoollista
taisteluaan Kainuun korpisoturit sinetöivät savottamailleen saapuneen, kuuluisuutta saavuttaneen prikaatin kohtalon.
Siitä suuresta "jotoksesta" jota tekem?illä siperialaiset hiihtäiät pyrkivät liian varmoin ottein auttamaao
tovereitaan Sauna,iärven moteissa, erkani pieniä 50,
100 ja 200 miehen suuruisia osastoja ilman suunnitelmaa toinen toisensa fiilkeen eri puolille Kd.lkiiisen,
Lammin ia Lfija:n maastoja.
Kaikkialla nämä osastot olivat joukkojemme huornion kohteena, ja niiden sulaen laru pättyi kuin töksähtäen Kainuun korvessa.

t
t

*

Pisimmälle päiisi politrukki-eversti Grisatsevin johtama 60-miehen partio, jonka Muroleen Matti selvitti
Luelahdessa etulinjansa välittömässä liiheisyydessä.
Maineikkaan Dolinin hiihtoprikaatin paarien yli vedettiin kuolinliina 15.2. iltana. Tämä hiihtoprikaati
käsitti 9., 13., ja )4. hiihtopataljoonat sekä tiedusteluosaston. Kokonaisvahvuus oli yhteensä 2100 miestä.
Prikaatin urhoollisuutta kuvaa mm. se, ettei vankeja
saatu kuin noin 100. Kaksi päivää myöhemmin (17.

2.) kertoi suomalaisten sieppaama radiosanoma: "Missä viipyy prikaatti Dolin, vain J miestä on saapunut
perille".

!

Tämä kertomus edellä mainitun prikaatin ja suomaIaisten välisistä taisteluista on sikäli puutteellinen, ettei tähän ole voitu ottaa tätä tuhoamistaistelua koskevia
tapahrumia lähemmin puitavaksi. Kertomuksella onkin
pyritty tuomaan esille vain suomalainen sotilas hiihtätävänä metsätaistelijana, sellaisena kuin hänet t?imän
kirioittaja noina raskaina aikoina näki Kainuun korvessa.

Dolinin hiihtoprikaatin tuhoaminen taloaa esimerkin molemmin puolin yksinomaan hiihtojoukoilla suoriterusta sotatoimesta. Vaikka voimasuhteet olivat meille epäedullisemmat, taistelu pättyi joukkojemme täydelliseen voittoon. Suunnistamis- ja hiihtotaito, joui<kojen ja johdon sotilaskunto sekä järk§mätön tahto

johtivat loppululokseen, johon taistelussa pyrittiin, vihollisen tuhoamiseen.

** ** ****

****

***

*****

EI AIHET'TÅ HUOLIIN.
Ånjalan kunnanvirkaili jat kävivät tervehtimdssä rintamalla anjalalaisten pataljoonaa. Tervehdyspuheessa selostettiin myös kunnallisia asioita, jotka tietysti
olivat erinomaisessa kunnossa. Lopuksi selostaja

mainitsi, ettei ollut aihetta huoliin, olipa suurennettu sankarihautaakin.
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KOITTI marraskuun 30. päivän aamu. Oli juuri
ollut herätys ja joimme aamutsaikkaa teltassamme
komeassa kuusikossa. Ulkona oli vielä säkkipimeää,
ja kello näI'tti vasta seitsemää, kun asemistamme

kuului kaksi räjähdystä.
Ovatpa kivien räjäyttäjät . . . , sanoi joku ja
- kai
jatkaa: "menneet aikaisin töihin", mutta
aikoi
Iause

jäi kesken. Kuului kranaattien ujellusta, sirpa-

leet vihelsivät korvissa ja puissa rapisi. Se oli selvää kieltä. Teenjuojien mu,kit pysähtyivät huulille,
katseet kohtasivat hetkeksi toisensa, sydänalaa riipaisi outo tunne, ja aivoissa salamoi ajatuksia, jotka
kaikki keskittyivät yhden ainoan kaamean sanan
ympärille
SOTA! Ainoa ääneen lausuttu ajatus
- Verhon rauhallinen:
oli luutnantti
Se on sitä!
-Onnellisia me, jotka jouduimme sodan todellisuuteen saamatta etukäteen tietää sen syttyneen.
Meidän ei tarvinnut odottaa vuoroamme pelon tuntein, vaan ensimmäiset kranaatit ilmoittivat meille
sodan, ne terästivät jokaisen lihaksen, kovettivat

katseen ja jännittivät mielen, ei pelkoon, vaan lujaan, järkähtämättömään päättäväisyyteeo. Ne tekivät meistä sotilaita. Se oli valtava elämys !
Kädet veivät kypärän päähän, pujottelivat hihnoja olan yli. Vyö patruunataskuineen, leipälaukku
rautaisannoksineen ja kenttäpakkeineen, karttalaukku, kaasunaamai ja valopistooli riippuivat pian
paikoillaan. Ulos, kivääri ,kouraan, ja niin olin valmis noutamaan joukkuettani. Poikia valuikin jo
ulos teltoista, he ottivat kiväärinsä, konepistoolinsa
tai pi,kakiväärinsä telineestä. Ei hosuttu, ei tuupittu
toisiaan, vaan rauhallisesti ja nopeasti valmistautui
jokainen lähtemään.
Jaahah pojat, sitten lähdetään, oli ensimmäi- sotakomentoni.
nen
Se oli vain tiedoitus, että nyt
minä lähden, ja harvassa jonossa seurasi joukkue
perdssäni. Oli vielä pimeää, putkivalkeat salamoivat idässä, kranaatit vonkuivat ilmassa, räjähtelivät

ja sirpaleet vihelsivät. Tuntuivat viheltävän
painuimme vähän väliä
maahan. Usein turhaan, sillä emme vielä osanoeet
maassa

niin ilkeän lähellä, että

kuulon muJ<aan arvioida etäisyyttä, emme tunteneet

vielä sodan soittoa. Vastaamme ryntäsi kylän asukkaita, naisia ja lapsia, lakitta päin, vähin vaattein,
suoraan vuoteistaan nousseina. He kiiruhtivat kauhuissaan kohti länttä pyrkien pois sodan jaloista.
Pääsimme onnellisesti asemiin, vielä yhteys naapureihin ja ilmoitus komppanian päällikölle:
Eronen miehittänyt asemat.

Joukkue
-Eteemme
avautui jylhä näky, Lipolan kylän talot

paloivat miltei kauttaaltaan. Mahtava punainen
lekko kohosi avaruuteen valaisten koko tienoon, ja
itäinen taivas välähteli pu&ivalkeiden tulessa.

hl$ell,olta
Aamu alkoi valjeta. Åsemiemme edessä, vastak-

kaisessa metsänreunassa

oli suuria propsipinoja.

Jo

aikaisemmin olin määrännyt polttoryhmään alikersantti Tahvanaisen sekä jääkärit Remeksen, Pulkkisen ja Aron, jotka lähtivät bensiinipullot mukanaan
sytyttiimään propseja tuleen. He eivät kuitenkaan
saaneet lumista kasaa palamaai, vuar. palasivat tyh-

jin toimin takaisin.

Herra vänrikki, mää lähren sytyttämään, tuu-

mi- jääkäri

Paassilta, koppasi pari pulloa ja lähti.
vaan,
eikös
pinot syttyivät ja Paassilta palasi leJa
veästi hymyillen:
Kyll' maar sen miäs saa palamaan, ko on benfölis.
siinipullo
Poika otti taskustaan munakäsi-

kranaatin ja sanoi:

les.

Mää lykkäsin tosa matkall' nallinkin paikalse viihä piukk', mutt' kyll' se m€n' sisään,

Ol'

ko mää tuuppasin.

-

Olin antanut hänelle erehdyknallin, joka oli hieman iso

sessä varsikäsikranaatin

munakäsikranaattiin.

Vedimme tappuralla ohuet ras'r,at pois tuliluikku,ien piipuista eikä annettu kranaattien liiemmälti
häiritä työtä. Kuunneltiin vain niiden vonkunaa ja

räjähdyksiä, mikäli ne räjähtivät, sillä paljon oli
joukossa suutareita. Molemmin puolin ampuivat ty-

kistö ja kranaatinheittimet, ja vihollisen punatiihtinen tulenjohtokone liiteli asemiemme yllä. Luo-

nani kävi Seppälän Masa, joka nyt palveli Er.P
5:ssä, tiedustelemasse tietä asemiini:

Jor niinkuin apua pian sattuisit tarvitsemaan,
- takana
niin
ollaan.
Kuului jo pientä laukausten vaihtoa. Joku mies
n?ikyi hoippuvan kohti asemiani. Arvasin, että hän
on kenttävartiosta ja lähdin vastaan. Aivan oikein,
tulija oli jääkäri Tossavainen Vilolan vartiosta. Kovin oli poika viisynyt, oli pitänyt puoliaan kahdeksaa miestä vastaan ja lopulta harhautunut omistaan.
Muut Vilolan miehet olivat vetäytyneet Luokkasen
tukikohdan kautta, kuten määriikin oli.

Kopeo oli pilkin raiaa vi'-

taovo Saiianioki Lipoian
kohdalla eilä se muodostanui mainiltavaa iohil-

lista esteltä ralon

yli

hyökkääville vihollisen ioukoille

Vihollisen tykistötuli siirtyi kauemmaksi, ja tulIin kenttävartiosta alJ<oi kuulua kiväritulta, pikakivärien papatusta. Siellä oli Uki miehineen taistelussa. Rätinä yltyi molemmin puolin, oma tykistö
ja heittimet lähettivät "pakettejaan", mutta kenttävartio ei jaksanut kauan pitää puoliaan ylivoimaa
vastaan, tuli alkoi heikentyä. Mutta miksi ei Uki vetäyrynyt? Kohta alkoi vihollisia parveilla palavan
propsikasan takaisessa metsässä. Sieltä ilmestyi näkyviin pikakivääri, joka ampui niin vietäviisti, mutta mihin, eihän se voinut meitä havaita! laa
se
ajoi takaa kahta miestä, jotka ryömivät ojaa pitkin.
Ålikersantti Paavola vaimensi pikakiväärin ja nuo
kaksi selvisivät tuki,kohtaani. He olivat muuan rajakersaotti ja jääkeri Kuokkanen, Ukin miehiä tullin
vartiosta. Kuokkasella ei ollut enää asettakaan, pikakivääri oli täytynyt jättää. Kovat olivat siellä ölleet paikat. Miehet kertoivat, ettei tullilta enää palaa ketän. Vänrikki Salonen oli kaatunut konekiväärin luotisuihkussa, ja alikersantti Piailän ryhmä
tuhoutui kokonaan. Uki kaatunut ! Se tieto vihlaisi
ilkeämmin kuin lähelle osuneen kranaatin täjåihdys.
Paras toverini kaatunut ensfunmäisenä sota-aamuna !
Mutta kohtalolleen ei kukaan voi mitään.
Se
oli sinun kohtalosi, Uki, uhrautua ensimmäisenä
aamuna ensimmäisessä linjassa, ,kaatua rujan vartijana! Se oli kaunis kuolema!
Kenttävartio oli näytellyt osansa loppuun sodan
tragediassa, nyt oli meidän vuorolnme astua näyt
tämölle. Ensimmäiset laukaukset olivat kajahtaneet
Paavolan kivääristä ja kaataneet venäläisen pi,kaki-

väärin miehistön, mutta heitä ilmestyi yhä uusia palavan propsikasan takaiseen metsiän. Yksi uskalsi
ratsullaan jo tiellekin, mutta Paavolan tarkka kiväärinlaukaus suisti ratsumiehen satulasta. Taisipa
olla oikein komissaari, koska paarinkantajat riensivät heti paikalle. Pikakiväärit räiskyivät kuin ärsyte-

tyt koirat, luoteja rapisi kuusissa tiputtaen

oksia

niskaamme, mutta liian ylös ampuivat. Omaa pika237
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kivääriämme emme paljastaneet vielä, tyydyimme

vain tarkoilla pystykorvilla tulittamaan, milloin

näyttäytyi maaleja. Venäläiset etenivät kohti Luokkasen tukikohtaa, ja vähitellen he häipyivät n?ikö-

piiristä. Ilmoitin havaintoni komppanian päällikölle ja Luokkaselle, että tietävät olla ,raruillaan.
Vihollinen näytti valmistelevan hyökkäystä, ja kun

oli kapeampi Luokkasen tukikohdan edessä,
näytti se aikovan rynnätä siellä.
Päivä oli kulunut jo puoliväliin, pimeän tuloon
oli enää nelisen tuntia. Mitähän, jol ne hyökkäävätkin vasta pimeässä! Minulle ei siitä olisi haittaa,
palavathan tukikohtani edessä Enso-Gutzeitin valiavat propsipinot ehkäpä koko yön, mutta naapurin
eteen ei loimu ulottunut. Vastustajan kranaatinheittimet ampuivat keskityksen. Se oli lyhyt, ja heti
sen tauottua alkoi valtava rätinä. Kylläpä oli vastapuolella konetuliaseita! Hyökkäys lähti liikkeelle.
Molemmin puolin soittivat kaik,ki aseet, vihollisia
kaatui kuin heinää. Alikersantti Tahvanaisen pojat
pitivät yllä kiivasta tulta, ja lähdin heitä tervehtimään. Katselin miten jääkäri Remes, Pohjolan tukkisavottojen poika, otti uuden maalin tähtäimeensä.
Kuuset rapisivat luodeista, mutta se ei härinnyt
häntä lainkaan, laukaus pamahti ja taas kellahti
mies. "Rauhallisesti vain", olin sanonut pojille, kun
iähdimme asemiin, mutta eivät näyttäneet nämä jääkärini sitä kehoitusta kaivanneen, tuohan oli .jo
enemmän kuin rauhallista. Ei silmän rävähdystä sil.
loinkaan, kun kranaatti räjähti vieressä, ja luodit
karsivat puita, vaan levollinen tähtäys, ja kun sitten osui maaliin, jääkärin suupielet vetäytyivät tyyaukea

f
f

tyväiseen hymyyn.
Luokkasen tukikohdan tuli lakkasi äkkiä, ei kuulunut enää laukaustakaan. Mutta ei hätää! Vaikka
nriestä lappoi kuin muurahaista metsästä suolle,
päästettiin heidät aivan asemien eteen, ja vasta sil!oin avasivat konekiväärit tulen. Ne Iaskettelivat

:itkiä vyöllisiä

s

irannaksella meisikköön kätkey4yneenä

lakaisten hyökkääjät hangelle. Tä-

hän päättyikin ensimmäisen päivän taistelu. Vainolaisen ensi hyökkäys oli lvöry verisesti takaisin.
ilteyöstä saimme lumipuvut, sillä niitä ei meillä
.;relä ollut, ja sapuskaakin, kylmänä tosin, kun pa.<eilla haimme sitä kilometrien päästä. mutta hyvälld se sentään maistui. Patruunatäydennyksen saim-

:ne myöskin yöllä. Mutta kylmä alkoi kangistaa,
kun saappaatkin olivat kastuneet, sillä suoperäisessä
maassa oli vettä paikka paikoin yhdyshautojen pohrallakin. Kaiken lisäksi alkoi vielä pakastaa. OIisivatpa korsumme nyt valmiita eivätkä vain tuoliaisia ammottavia monttuja, niin voitaisiin levähtää.
Mutta hätä keinon keksi, ja niinpä laahasimme la,iosta heiniä asemiin. Åsetuimme heinien väliin
päällekkäin kuin sillit purkkiin. Olin siinä alimmaisena ja lämmin oli, mutta välillä piti käydä verryttelemässä puutuneita jäseniä. Aamuyöstä päätin
siirtyä retämään nokkaunet läheisessä ladossa, mutta juuri kun olin taistelulähettini, jääkäri Lahtisen
kanssa vaipunut pieneen unenhorrokseen, tuli Paavola ilmoittamaan, että vihollisen hvökkäysvaunut
olivat liikkeellä. Tullin notkosta kuului tosiaan telaketjujen kalinaa, ja oma tykistö ampui sinne parhaillaan. Voi vietävä, hyökkäysvaunut olivat ajaneet Saijanjoen yli varmaan vyöryäkseen aamulla
238
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asemiimmel Silloin tuleekin toinen ääni kelioon.
Se oli totta totisesti pitkä yö tuo marras- ja
-lukuun
välinen vuonna 1939.

jou-

Oli aikainen aamu, joulukuun ensimmäinen. Ennen päir'än valkenemista oli vielä sytytettär'ä pystyssä oleva Harsian mökki tuleen. Tehtävä oli vaarallinen, sillä vihollinen oli aivan mökin takana.
Jääkärit Pesonen ja Sotkasiira lähtivät yrittämään,
pääsivät perille ja onnistuivat saamaan mökkiin tulen.

Lähdetään, sanoi Sotkasiira, mutta Pesonen

ei -vielä halunnut:

Katsotaan ensin syttyykö se varmasti.

-Samassa venäläiset huomasivat

poikien puuhat ja
Nyt lähtivät jääkärit paluumatkalle ja
pääsivät aivan asemiemme eteen, kun vihollisen konepistoolinsuihku tavoitti Pesosen. Hän tuupertui
hangelle siitä enää nousematta. Näin antoi tuo
Kuusamon poika henkensä sodan uhrialttarille teh'
avasivat tulen.

täväänsä suorittaessaan.

Kohta tämän tapahduttua aloitti vihollisen tykistö keskityksen. Erityisesti se näytti yrittävän saada auk,koa hyökkäysvaunuesteeseen, ja tulta jatkui
päivän valkenemiseen asti. Politrukki piti samaan

t
!.

(
1i_kaan kiihoituspuhetta propsimetsikössä,

lillä kuului

?

{

t
-a

t

josta

vä-

"uaa". Eilen olimme
tulipyynnöistä ja nyt ei

kuorossa huuto

sopineet tykistön kanssa
tarvittu muuta, kuin ampua välopistoolilla punaisia
raketteja saadakseen kranaatit tippumaan politrukin
"puhujalavalle". Siitäkös rähinä nousi! Välopistoolini oli täten ilmaissut samalla viholliselle, eltä niemen nenässä oli joku "korkea komentaja", ja sen
mukaisesti antoi vastustaja tulta pääni menoksi.
Kranaatteja alkoi sataa asemiimme niin, että oli vedettävä miehet sadanviidenkymmenen metrin päässä takana oleviin toisiin asemiin. Vartioiniehet vain
jäivät eteen tähystämään. Kun sitten tykisrötuli
päättyi, palasimme muutkin taas eteen.
Vihollinen lähestyi tukikohtaani, mutta se kärsi
suuria menetyksiä, sillä tulemme oli tarlikaa. Itse
odottelin kivääri poskella sopivaa maalia. Jo kohosi

mies syöksyyn ja samassa laukaisin. Vihollinen kaa-

tui

! Tuntui kuin

taak'ka. Se

oli

hartioilta olisi pudonnut

raskas

ensimmäinen hen,kilökohtaisesti kaa-

tamani vastustaja. Nyt minun ei enää tarvinnut
kuolla, ennenkuin olin ehtinyt lähettää yhtään vihollista manan majoille.
Komppanian päällikkö ilmoitti kadetti Turtolan

hyökkäävän Levonmäelle
sinne. Vihollinen
)l

oli

ja varoitti

ampumasta

Levonmäellä yllättänyt pans-

sarintorjuntatykkimme. Kerrottiin, että venäläiset
olivat pukeutuneet JP 2:n asetakkeihin, joten pojat

olivat luulleet heitä omikseen. Turtola yritti nyt

apuun kourallisella miehiä, jotka oli nyhtäisty eri
joukkueista, minultakin oli mukana korpraali Kupelan puoliryhmä. Turhaa oli sentään niin pienin
voimin hyökätä, Turtolan oli palattava takaisin me-

netettyään yhden miehen kaatuneena ja pari haavoittuneina. Kupelan miehet kiirehtivät takaisin asemiinsa, jorta vastaan vihollinen ryntäsi rajusti.
Kuusi hyökkäysvaunua yritti Teräväisen ja Keskitalon pesäkkeiden välistä, mutta eivät päässeet
kaksirivisen kiviesteen yli. Yksi vaunuista jäi hetkeksi kii,kkumaan kivien päälle, mutta tipahti sit-

ten takaisin. Kupelan puoliryhmä, oppiias Oksanen sekä jiäkärit Vilkki ja Pietiläinen kaatoivat
neijään mieheen puolitoista vihollisjoukkuetta.Taistelun päätytiyä kukin heistä saikin natsan ölalleen.
Saatiin myös ensimmäinen vanki, kuusitoistavuotias luutnantti tai aliluutnantti. Sidontapaikkaan
kuljetettaessa hän kuitenkin menehtyi veren vuotoon.
Korpraali Vuorinen, Keskitalon ryhmän varajohtaja, juoksi henki kurkussa luokseni:
Hs11a vänrikki, ne ampuvat jostain aivan ampohjalle.
pumahaudan
Riensin katsomaan. Pojat olivat ymmäliä, jääkän

Kaitasuon kypärä helähti samassa luodin sipaisusta.
Tuli pyyhki todella ampumahautaa pitkin pituut-

taan. Se oli lähtöisin vihollisen

konekivääristä,

jonka havaittiin olevan Paavilaiscn palamattoman talon vintin ikkunassa. [Ietken kuluttua putoilivat
kranaatinheittimien ammukset taloon ja sytyttivät
sen palamaan. Täytyi ihailla luutnantti Pokkisen
ampumataitoa, kranaatit osuivat just' eikä melkein.

Vihollisen tykistö ryhtyi vastaamaan ampumalla
rumputulta kiviesteeseen, ja koko ympäristö muuttui mustaksi.
Vihollisen suorasuuntaustykki ampui poikki metsäniememme ja suuret kuuset katkeilivat kuin tuli-
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Olisivalpa korsumme nyi valmiiia
- voin fuollaisia ammotlavia monieivätkä

tuia, niin voitaisiin

levähtää.

- -"

tikut. Kun huomasin, että se ampui Kivisillan koillispuolella olevalta kukkulalta, lähetin Lehtisen viemään ilmoitusta kranaatinheittimille. Ne ryhtyivät
heti vastaamaan tuleen ja voi jukopliuta, miten ne
osasivat ampua! Suorasuuntaustykki vaikeni heti,
mutta rumputuli esteisiin jatkui keskeytyksittä edelleen.

Kello 14 saapui luutnantti Verhon taistelulähetti,
korpraali Halonen tuomaan ilmoitusta ja lykkäsi
kouraani lapun: "Komppania irtaantuu kello 14,
kokoontuminen leiripaikalla". Kysyin aivan tollona,
mistä tiimä johtui, ja Halonen kertoi, että vihollinen
oli päässyt vasemmalla läpi. No eipä siinä sitten
muuta kuin irti ja nopeasti, sillä kello oli jo yli 14.
Irtautumistarnme eivät venäläiset huomanneet, heidän rumputulensa esteisiin jatkui heikentymättömänä.

Luutnantti Verho odotti jo joukkueittensa joh-

tajia leiripaikalla. Pieni verinaarmu näytti hänelläkin olleen poskessa. Saimme käskyn: "Uudet asemat
Valkjärven seuduilla".
Suksia ei ollut, vaan saimme rämpiä upottavassa
lumessa, ja matka edistyi vain verkalleen, pimeäkin
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yllätti. Lipolan karttalehti oli loppunut, ja seuraavaa ei minulla ollut. Seutu oli kyllä vanhastaan tuttua, mutta pimeässä korvessa oli vaikea suunnistautua. Lumessa kahlaaminenkin oli raskasta, ja täytyi
välillä levähtää. Hoipuin kuin humalainen, ja sen
nähdessään tarjoutui jääkäri Remes kantamaan kivääriäni. Sisu ei kuitenkaan antanut myöten, vaan
kannoio itse sitä edelleen. Vihdoin saavuimme seuraavalle linjalle, Nirkkolaan. Patruunankantajat olivat aivan poikki, ja vielä oli matkaa jäljellä kuutisen kilometriä, maantietä tosin, mutta eihän nääntyvä rnies jaksanut sellaistakaan tallustella. Kävi

niin hyvin, että saimme Er.P l:n esikunnasta kuorma-auton. Ennen autoon nousua hörpin lasin
kuumaa tsaikkaa, jota Talikaisen Tauno, Valkjärven
sentään

i

[+:;trF

poika ja entinen pesäpallotoverini Valkjärven
Vauhdissa minulle toimitti. Se maistui mannalta!

Sitten koko joukkue autooo ja matkalle. Saavuttuamme maastoon, johon meidät Lipolassa oli määrätty, tapasin kadetti Turtolan. Häneltä kuulin, että

pataljoonan kokoontumisen pitikin tapahtua Saarijärven tiellä. Åuto ,käännettiin ympäri, ja ajoimme
lähelle rauhanaikaisia kasarmejamme, jonka iälkeen
lähdimme marssimaan kohti Saarijärveä. Tie oli tuttua, mutta vallan toisen näköinen se oli nyt kuin
ennen. Se oli kuin kranaattien pieksämä väylä, sillä
tänne saakka oli vihollinen amPunut raskaalla tykrstoltaan.

Metsänvartijan torpassa ilmoitin pataljoonan komentajalle, kapteeni Mäntylälle, että jou,kkueeni oli
palannut Lipolasta, ja sitten ruokailtiin, lujasti syö-

tiinkin. Emme sentään jääneet tänne, vaan saatuamme kuormastosta polkupvörät ajoimme pitkin Iumista tietä Pasurinkankaalle. Sinne pystytimme leirin ja vaivuimme raskaaseen uneen.
Lipolan taistelijat nukkuivat kaikki, toiset ikuista
untaan uhrinsa antaneina Lipolan hangilla, toiset
kuoleman väsyneinä teltoissaan Pasurinkankaalla
tietämättä, milloin ja missä olisi heidän vuoronsa
kangistua hangelle ikuiseen lepoon.
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*
* SAULIKORHONEN
*
*
* TALVISODAN aikaisen Siltasen patteriston tulenjohtueen radiosähköttäjänä jouduin olemean kuin
* liikkuvanr kalustona sodan alusta loppuun.
Ensin
* Viisjoella, missä olimme ensimmäisinä naapuria
vastaaoottamassa, sitten Metsäpirtissä, Umpilam* melh, Linnakankaalla ja Mustaojalla, mikä olikin
* viimeinen komennukseni. Tältä taipaleelta olisi
muistelmia paljonkin, mutta lähinnä nruistuu mie* leeni tilanne, jolloin viestiyhteydet eivät enää toiPuheliniohtoja oli mahdottomuus saada
* minec-t.
pysymään kunnossa ja viestikoirat eivät totelleet
* hoitajrransa, vaan piiloutuivat. Viestitysyhteydet
pysyir'ät poikki tuolla, missä kaikki eloliinen val* mistrutui
vain kuolemaan, missä lähimmäisenkään
* auttarnisella ei ollut enää mitään rajoja. Yatsaan
haavoittunut, todettuaan, ettei ole mahdollisuutta
* elää, halusi vietäväksi terveisensä kotiin ja kellonsa
ja pyysi ystäviään nostaman itsensä ruu* pojalleen
mispinoon valmiiksi, jotta ahkio vapautuisi niille
* haavoittuneille, joilla vielä oli elämisen toivoa.
ei kukaan tajuissaan oleva valittanut. Ihmi* Siellä
nen toimi kuin kone, vähääkään ajattelematta, mi* ten 'r'oisi suojata itseään luotisateessa. Ainoana a.iaoli: koska toisetkin ovat olleet tässä, niin
* tuksena
olen minäkin. Näin oli siellä, missä ei ollut enää
* pystyssä puuta, mihin radio-antennin olisi sasnut

Yiimr

liin.
yli

Lentokoneita

oli sinä päivänä kohdallamrne

kahdensadan.

öisin tapahtuu jalkaväen miesten vaihto. He ovat
3-4 päivää aina kerrallaan ja kiire on kaikilla. Pioneerit miinoittavat, sairaankantajat hakevat haavoittuneet ja kaikki liikenevät hevoset kuljettavat pois päivän ruumiskasaa, mikä on hirvitiär,ii. Me sähköttäiät olemme tähän jo tottuneet.
Komentokorsu Kanto, kaiken toiminnan keskus,
koettaa turhaan saada lisää joukkoja, ammuksia,
käsikranaatteia,
ei mitäln, kaikki on lopussa ja
läällä

yhteydet poikki. Korsun ovi rämähtää auki. Tulija, teristelulähetti,
pyörtyy korsun lattialle. Nostan hänen päätään ja
saa sanotuksi koannan kahvia. Hän virkoaa
mentajalle:
Vihollinen on nvt siinä, mistä itse äsken lähdit- (nelos- ja viitostukikohdassa).

Hän pyörtyy uudelleen, sirpale on repinyt
hänen polvensa. Miten hän lienee matkansa kulkenut

?

Äsken lomalta tullut joukkueenjohtaja, joka

loistaa onnesta ja ilosta, näyttelee vihkikuvaansa,
lähtee etulinjaan poikiensa luo ja eldä, sitten vain
kolme tuntia. Julma kohtalo !

Iso susikoira, mikä on tuotu tänne viestinviejäksi, makaa kauhun valtaamana korsun Iaverin
{

Viestikoirai täyt}iväl sodossa uskollisesii eri tavoin viesliieh-

iäviään mm. veiämällä vaikeissa olosuhieissa iaisfelukentällä
puheliniapseia
ioukkoien väiil'ä

ia

kulieiiamalla ilmoituksia lohtoporlaiden ia

riset päivät Taipaleella l94O
hiinni. Näin oli viestikorsussa, missä ei ollut mitäiin lämmityslaitetta eikä muuta valoa kuin kivää-

hylsystä ja pienestä pullosta valnristettu öljy.
Iamppu ja jossa ilmakin oli niin raskasta hengittiä, että hiki valui otsalta sisällä ollessa.
Näin kamppailtiin'faiprleella n'raaliskuun aan.run valjctessa. Vastapuolen "Ernma" soitatti kovapuhujalla muutaman äänilevyn ja aloitti puheen:
"Antautukaa, urheat soturit, muuten tulee tästä tei.
dän viimeinen päivänne! Laitamme tulemaan niin
paljon Ientokoneita jr tykinammuksia, että kuolette jok'ikinen. Kääntäkää aseenne Mannerheimin

rin

l

koplakuntaa vastain i.1 liitt)'kää meihin ! Täällä
saatte S-tuntiset t1'öpäir'ät, kesälomaa . . . (lupasipa
päivälliseksi hedelmäkeittorkin). Kääntäkää kiväärinne maata kohti ja tulkae isoissa tai pienemmissä
ryhmissä! Muistakaa, tämä on viimeinen päivänne!"
Tämän jälkeen seurasi kansainvälistä musiikkia.

-

Musiikin vielä kaikuessa alkoi valtava tykkituli

ja lentokorreita ilmestl'i taivaalle

yhdeksän koneen
laivueissa, yhtenään, kaikki ajaen "perälaut;," auki.
Korsumme keinui, keinui kuin laineilla ja ympärillä paukkui ja ryskyi jo tutuksi käyneeseen tyy-

''-

Viesiiupseerin listan mukaan lähtivät miehei parit-

tain, kukin vuorolloan, puheliniohtoia

koriaamaan"

241

alla eikä millään tule sieltä pois, kun oii käynyt
kerran edessä ja nähnyt ruumiit ja kaiken muun.
\/ihollisen tulenjohtokone rullaa yllämme ja
kuulen radiostani, kuinka se huutaa: "A vot harasoo".

Veden saanti on tavattoman hankalaa. Lumi on
ja nokista ammusten myllertämää mustaa

veristä

massaa.

Ainoa lähellä oleva kaivo on

melkein

kuiva, ja siinä toivossa, että joskus onnistuisi saarnaan pakillisen vettä, on kaivoon laitettu tikapuut,
mutta senkin vesitilkan on moni maksanut hengel-

lään. Kaivo on vihollisen ainaisena tähystyksen

kohteena, ja se ampuukin valmiiksi suunnatulla piiskarykillään aina kaivosta nousevaa veden hakijaa.

Viestikorsussa kaikuu virsi "Rakkahin Jeesus,
miks' viivyt sä vielä". Herännäissaarnaajana siviilissä toiminut puhuja pitää valmistavan puheen iäisyyteen siirtymisestä . . . ja pian täyttää korsun taas
harras virsi "Sinne, sinne kaipaan häihis' iäisiin. .."
Viestimiehet lähtevät parittain Iinjalle ja otta'r,at
koesoittoja mahdollisimman usein.
Åika mate- eikä koelee, on kulunut kymmenisen minuuttia,
soittoa linjalta kuulu. Onkohan heihin osunut ?
Hetken kuluttua on jo toinen vikapartio lähdössä.
Aluksi tulevat koesoitot heiltäkin säännöllisesti,
sitten hiljaisuus . . . Tuntuu toivottomalta, emme
saa yhteyttä patteriin . . . Kolmas pari on vuorossa.
Viestiupseerin listan mukaan lähtevät miehet iälleen parittain kukin vuorollaan, vastaansanomatta
$
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puhelinjohtoa kor,i aamaan.
Kutsun C-radiovastaanottajalla edelleenkin pat-

teristoa nyt jo kiireellisenä sanomana: "Sulkutuli
4-i tukikohtaan". Kuuntelen ja aivan aavistuksen
verran olen kuulevinani oman asemani ,kutsua ja
kuittauksen rr k. Sitten kranaatti jysähtää korsun

Radion toiminta sodassa tuotii suurta hyötyä viestipaive,
§

lulle varsinkin silloin, kun lankayhieydei eivät kiivaiden pommiiuslen ia keskiiysien aikana pysyneel ensinkään kunnossa

Sodan melskeessä a p:mmituks ssa vioilluivat usein lennåiin- ja puhe.in]cndci, mutia v kapartioi riensiväi nopeasti
vielä iaistelun kesiåessä niil'ä kor'aamaan, ia kaiken toiminnan
edellytyksenä olevat hyvät viestiyhteydet saaliin kunioon

vrereen, seurauksena on antennin katkeaminen.
Mennessäni sitä korjaarnaan vinkuvat kuulat ympärilläni, mutta olen varma, että ohi ne tnenevät. Saa-

tuani antennin ylös uudistan kutsuni. Kuunielen
vastausta
ei
en kuule mitään, ulkona on katIlaht.r.rko lähetykseni mennä
keamaton- rätinä.
- uppoavassa laivassa turhaan
Olen kuin
perille?

- avunpyyntöjä, epätietoisena kuuleeko
nakuttamassa
kukaan.

..

Uudistrn vielä kutsuni jir toistan sanokatson mittaria ja tiedän antennin

jysäys
taas katkenneen.

man

Alk;ra kuulua kiivasta jylinää... Onnellisena tajuan, että nyt ovat omat tykit alkaneet puhua.

Viestiupseeri istuu edclieenkin puhelimen ää'
itkien ja puhellen olemattomia johtoja Pitkin olemattomille upseereille ja komennellen jo iäi'
syiteen siirtynyttä joukkuettaan... iärki on kairessä

konnut.

Yöllä kello kahden aikaan tulee viesti: "Vihollinen 300 metriä takana".
Kymmenisen miestä on neuvottomina ja avutto-

mina, mitä tehdä. . .
Viimein palaa lepovuorolleen lähtenyt joukkue
takaisin. Se on tehnyt palatessaan vihollisjoukon
vaarattomaksi. Erään palanneen toverini mukana
oli sähkösanomr minulle: "Eläköön poika tulil

Kaikki hyvin. Tyynesi." Sanoma, joka oli viipynyt
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matkalla kolme viikkoa, oli kuin pieni elon merkki
toisesta maailmasta tänne ruumismassojen keskelle.
Sellaisia oliva.t päivät Taipaleessa. Aika kului,
emmekä voineet pitää siellä asemia. Vetäydyimme
t/2 kilometrin verran.
Yön pimeydessä kuljimme verkkaisesti, kaksi
alikersanttia. Toinen veti pientä tappikelkkaa, toi-

piti sitä pystyssä. Kelkassa oli radiolähetyskoneemme. Kranaatit, valonheittäjät ja konekiväärinen

suihkut olivat matkamme "rattona". Määrd.npäd,
kyllä nyt kelpasi.
pieni korsu, missä oli kamina
Saimme syödä ja keittää ,kahvia.
Seuraavana aamuna sain määräyksen komentajan

korsulla olevalle radioasemalle.

Illalla kuuntelimme uutiset, mutta niissä ei ollut
mitää "uutta". Ruotsin uutisissa luvattiin ylimääräinen uutinen. Kuuntelimme välillä muuta ohjelmaa
ja viimeio saksalaisteo uutiset
odottelimme
- kertoa, että rauha oli saatu ai-kello 3.f5 tiesivät
kaan ja astui voimaan kello 11. Radio rätisi, ei tah-

tonut kuulua mitään. Taas kuului puhetta, kuulimmeko oikein, mitä siellä sanottiin uudesta rajastt?
Tänään siis loppuisi sota . . . vielä kahdel,san tuntia ja sitten.. . Odottelin unta, turhaan.. .
Aamu valkeni kauhealla tykistötulella. Oli kuin
kalliot olisivat vierineet. Viimein tuli isommilta viskaaleilta käsky, että tuli on lopetettava kello 11.
Kello osoitti silloin aikaa L05) ja kuuntelimme
4 minuuttia
nyt ulkona. Jylinä yltyi yhä
3
- ja kumina alkoi häipyä.- Kello 11 on hiljaista.
2
- rauha! Hiljaisuus on kammottavan outoa.
On
Korvissa soi vielä ja pieninkin risahdus hätkähdyttää. Kuuntelimme uutiset. Kauheat olivat ehdot,

ajatuksemme §rehtyvät niitä J<uunnellessamrne.
Kukin korjaa hiljaisena tavaransa, edessä on pitkä
per?äntyminen.

- Yöltä

kaikuvat radiosta Finlandian juhlalliset

säveleet, seuraa Mannerheimin puhe: "Suomen armeija seisoo tälläkin hetkellä voittamattomana vi'

hollisen edessä. . ."

L'. E. MOIIsALA

US, #n;:
Saksalaisten iäriestämä Rovaniemen kauppalan

iuhopolito paraikaa käynnissä yöllä l5/16.9.1944

SYKSYINEN päivä oli todella poikkeuksellisen
harmaa. Aikakirjoissa mitattiin lokakuuta vuonna
L944 ja tuhruisen taskualmanakkani mukaan oli kulumassa sen 14. tai 15. päivä. Pilvet laahasivat alhaalla, metsä tihkui ja toinen h?imärä syleili toistaan pienen päivänkajon sen vain hetkeksi keskeyttäessä.

Jossain korkealla, pädmajan raporteissa ja harvoin kuulluissa uutisissa kerrottiin, että Lappi on
joutunut ennen kuulumattoman häviryksen kohteeksi. Meille, II/JR 1t:n sotilaille, jotka tarvoimrne
rautatien ylitettyåimme rnelkein k?isin kosketeltavassa pimeässä Rovaniemgn

I\,Iuenion maantietä

Me rnittasimme
kohti, käsite Lappi oli liian etäistä.
sen olemusta käsittein Röyttä, Tornio, Tervola ja
Muurola.

Olimme edellisenä iltana yrittäneet Päästä Rovaja epäonnistuneet.
niemelle rautatien suunnasta
- liikkeellä ja koLakkaamatta oli koko rykmentti
mentajamrne ennätti keppeineen mu,kaan melkein
kaikkialle. Niinpä kun erds sotamies Putosi Pime?issä hetteeseen ja karkeasti kirosi, että olisiPa §e
p:leen komentaja täällä, hän sai parijonon toiselta
puolelta käheän vastauksen: "Täällähän rninä olen."
Hän oli esimiehenä melkein säälimätön, mutta sttä
hän näytti olevan myös itselleen.
Sataa tihuutti ja oli ennen kaikkea pimeää. Havahduin soiden rämpimisestä ja edessäni kulkevan
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miehen reppuun kiinnitetyn valkoisen ohjauslapun
seurar-misesta siihen, että sain mies mieheltä kulkeneen tosin akordeissaan vaihdelleen ilmoituksen: "Vänrikki Moisala eteen".
Pyrin ohittamaan välinpitämätöntä, mutta päättäväistä jonoa. ja saavuinkin vihdoin määrättyyn
kutsumispaikkaan, pataljoonankomentajan, kapteeni
Palatsin ja komppanianpäällikön, kapteeni Rialan
naavaisen kuusen alla olevaan, märkyyttä kyyne-

lehtivään käskynjakopaikkaan. Sain selvityksen tilanteesta ja tehtävän: "Kärkeen siirtyvän komppaniamrne kärkijoukkueen on edettävä llovaniemen
Muonion tielle ja katkaistava se."

-

Matkaa tielle on arviolta vielä noin pari kilometriä. Päivänkajo raottaa kuusien yläpuolella
ensimmäisen kerran silmiään ja harmauden läpi
tunkeutuu edestä tietouteen silloin tällöin tieltä
kuuluva yksinäisen auton, joskus jopa raskaammankin ajoneuvon ääni. Saan myös tietää, miksi tie on

katkaistava: "On estettävä saksalaiset ,kokonaan hävittämästä Rovaniemeä ja ainakin kiirehdittävä heidän pakoaan".
I\{uistan edellisen illan aavemaisena näkymänä
Rovaniemen palavan asemanseudun, oikealta jatkuvasti näkyneen tulipalojen loimun ja ajattelen:

mitähän sieltä vielä

löytyisi

palamatontakin
-mutta vaikenen. Sitä paitsi olen jo lyhyenä aikana
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oppinut tuntemaan pataljoonammc uuden komentajan, asiallinenkin lisäkysymys oli hänelle tavallisirumin helvetti -- ja vaikenen uudenman kerran.
Siirryn komppanianpäällikköni, silloisen rius,kan ja parroittuneen teekkarin Matti Rialan kanssa
joukkueeni luo hoitaakseni annettua tehtävää. Hän
läimäyttää minua olalle ja sanoo:
Sinulle tämä meistä parhaiten sopii, ja lisää
- vieraaseen tyyliin: Tämän jälkeen päähänelle
semmekin sitten reserviin.

-

Ryhmittely suoritetaan je sitten etenen joukkueeni kanssa ketjussa kohti tietä, molemmat lähetit
takaviistoon sivullani jou,kkueen muun osan junnatessa parikymmentä metriä perässäni. Kadehdin
taas kerran Lapin-retkeni aikana näitä "tavallisia
rivimiehiä" siitä, että heidän ei tan,itse näytellä.
Ei minusta itsestänikään tämä sotl enää tunnu täysin tarkoituksenmukaiselta, eir'ätkä r'iikko sitten
urnpeenluotu veljeni hautakumpu enempää kuin
etelässä

jo tiettävästi tapahtuvat kotiuttamiset

hen-

keä suinkaan enää nosta.
On uudelleen havahduttavaa seutua, kenkä uppoaa
kai jo tuhannennen kerran suosilmäkkeeseen ja olen
mennä nurin, sadattelen ja totean, että koko jouk-

kueellani näyttää olevan vaikea päir,änsä. Vielä
kaksisataa metriä rikkomatonia luontoa,

sxta

- riippuoksaisia kuusia a elämisessään ylösnaavaisia
,f

päin pyrkimiseen kyllästyneitä männynkäk}äröitä
ja sitten tavoite
kaan autiona

maantie. Siellä se on, ei kuitenmaa luomistvön

ja -tyhjdna, niin kuin
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päinvastoin. Saksalaisten Rovaniemeltä

- Lapista ryöstösaalista kuljettava hevosja muualta
kolonna matelee sillä parhaillaan eteenpäin. IUonista siviiliarkuista, taloista ja torpista-"evakuoiduista" ryi.fyistä ja muusta kalustoitaan ilahtunut
kolonnan huoltohenkilöstö on huolta vailla. Ehkäpä Steinhegerilläkin on asiassa osuutensa.
Lähetän kiireesti tiedon tien tatoittamisecta ji.
siitä, että saksalainen kolonna etenee tiellä, sekä kysymyksen: "Mitä teemme?" Tien katkaisemiseen

sovittuun määräaikaan, muistaakseni kello 11, on
vielä runsas neljännestunti eikä ole suinkaao hauska kalsella, kun ilman "lisenssejä" kaikkea taydraa
virtaa kolmanteen valtakuntaan.
Saan nopeasti vastauksen, missä minua kehoitetaan odottamaan viisi minuuttia, koska toisaalla
kärjessä olevan poru,kan kärkijoukkue ei ole vielä
saanut tuntumaa tiehen. Odotan vielä sovitut minuutit ja eikö silloin kolonnan puoliväli alakin jo
ohittaa tähystyspaikkani. Tyypilliset saksalaisten hevosmiesten "hii-hop, jeh-jeh"-äänet kurottautuvat
laahaavaa harmautta kohti ja putoavat alas kiirimättä, kaikua tavoittamatta. Kun saamme käskyn
avata tulen ja katkaista tien,sattuvat kohdalleni nelirattaiset vankkurit, joissa ajurin tehtäviä hoitaa hy-

vinvoipa, mutta alakuloinen huoltomies, paon hitautta äänek,käästi manaava, mel,kein pöyhkeilevään
asuun pukeutunut luutnantti. Tielle juostcssamme
ennätän ohimennen todeta, että heidän paluunsa
tie on päättynyt. . .
Maantien yllätyksellinen katkaisu onnistuu täydellisesti, suurin osa kolonnan hevosista kaatuu suoraan valjaisiinsa, osa miehistöstä pakenee tien toi-

selle puolen. Arvaamattoman nopeasti on koko
joukkuekin piristynyt. Ilman tappioita päd.semme
toiselle puolelle ja levittäydymme suuntana pohjoinen.

Harmaan päivän harmaa kehrä tuskin kulkee
eteenpäin, mutta pian on iltapäivä käsillä. Etelässä
Rovaniemellä ovat saksalaiset saaneet tiedon tien
katkeamisesta, ja heidän kauppalaan jääneet raskaat
sseense, muutamat rynnäkkötykit alkavat pieksää
sinnepäin levittäytynyttä koukkausosastoamme.
I{ekin olemme saaneet kiusanhenkiä. Rovanie-

melle pirkir'ät. u'tupäässä tyhiät ajoneuvojonot,
muutam3t jopr vahloine miehistöineen, ruuhkautuvat asemiemme e:een. Varsinkin sadan
kahdensadan metrin päässi olevalle mäennyppylälle
muodostuu nopeasii toimint.ltsrmoinen pesäke, joka
täysin hallitsee suon reunrssa olevaa heikkoe, konepistoolein ja kiväärein rarustettua tienkatkaisuporukkaamme. Raskaammat xseet ovat meidän
puoleltamme jääneet kauaksi Rovaniemen-Kemin
tien varteen. Ei ihme, että tun'attomuus saa jalansijaa.

Iltapäivällä kello 14--1) tienoilla saapuu kaoteeni Palatsi sk-mallisine sotilaspukuineen ja määräyksineen:

Tuo mäennyppylän pesäke on sartava här'i-

tetyksi,
tien valvonta tulee muuten liiao kalliiksi.
Eikö kukaan herroista upseereista ryhtyisi vapaaehtoisesti kolmen
tämään.

-

neljän miehen kanssa sitä hävit-

Meitä "herroja." on paikalla kolme, joten minun

nuorir4pana

on taas näyteltävä jotain.

Muutaman

minuutin sisällä saan toiset tan,ittavat konepistoolein varustetut vapaaehtoiset
ja pian katoamme
- pajuk'koon ja nätien vasemmalla puolella olevaan
reikköön.

I{ämärtää jo, joten meidän on helppo
ketjun
koko ajan tarpeen mukaan auttaessa tulituellaan

edetä kohti mäennyppylää. Päästyämme r0 -- -1)
metrin päähän mainitusta pesäkkeestä ammumme
konepistoolisarjan solamontun töyryille, minkä
jälkeen kehoitan saksalaisia pesäkkeessä olevia antautumaan. Pari
kolme käsikranaattia on ensimmäinen vastaus.- Toinen sarja, jota puoleltamme
vahvistamme nryös käsikranaatein, antaa jo myöntär'än vastauksen sekä saksankielisen huudon:
Tulkaa auttamaan,
haavoittuneet !
-Saan jotenkin annetuksiolemme
tien varteen, itse linjaan

jätetylle valvontamiehelle tiedon häirintätulen lopettamisesta, minkä jälkeen liihden tienvarsiojaa pit-

kin konepistooli

kaulassa ryömimään mäennyppy-

lällä olevaa soramonttua kohden. Kaksi konepistoolimiestä varmistaa etenemistäni sivulta.

Olen juuri valmistautumassa ylittämään kuopan
ja ojanpohjan välisen reunan, kun metrin päässä
suoraan edessäni kohoaa kivääri, näen välähdyksen säihkähtäneistä tylsännäköisistä kasvoista, kirk-

kaan suuliekin ja tunsin ilmavirran töytäisyn. Toimin vaistomaisesti heittäytyessäni vasemmalle kyljelleni. Vältän ansiottani siirron "taivaallisiin voi
miin" enkä häpeä tunnustaa, että säikähdys muuttuu jälkeenpäin peloksi.
Vetääonyn kiireesti taakse ja huudan vartiossa

olevia tovereitani heittiimään vielä käsikranaatin
kuoppaan sekä ampumaan uudelleen sen reunaan.
Tämän jälkeen saammekin kuopasta nopeasti uuden antautumisvakuutuksen, jonka käsken varmist^a pystyy kohoamisella. Saarnme näkyviimmc
kaksi saksalaista, joista toinen yli 180 senttimetrinen on juuri ollut lopettamaisillaan minun maallisen vaellukseni jr toinen, noin 1.60-senttinen, on
arka ia pälyilevä. Konepistoolein varmistetuin suos-

tutuksin saamme heidät ajamaan pysähtyneen kolonnan edessä olevia autoja, ensimmäiseen autoon
sijoittui äskeinen ampujani. Lähdemme liikkeelle,
sillä ihme kyllä, molemmat autot ovat ruosaasta
tulituksesta huolimatta vielä ajokelpoisia. Paluu
omien joukkoon onkin komea, tulenrmehan loppumatkan kahdella autolla, joista ensimmäisen astinlaudalla seison konepistooli ohjaamoon suunnattuna. kuin Rommel ikään.
Tämän tapahtuman en s i mm äi n en jälkinäytös esitettiin jo samaoa päivänä, jolloin meidän oli,
ilman raskaita aseita, saksalaisten ylivoiman edessä

ja turhia tappioita välttääksemme, r'etäännyttävä
pois maantieltä lähcisille honkakankaille. Taistelun aikana karkasivat saksalaiset vankimme ladosta,
jossa heitä säilytettiin. Tämän ,kuultuani muistan
kironneeni monta kertaa. Olimme enää koukkausporukka, jolla oli ollut vankeja.
To i n en jälkinäytös näyteltiin Kölnissä Excelsior-hotellin viereisessä baarissa, vastapäätä Kölnin
tuomiokirkkoa vuonna 1953. Istuin baaripöydän
ääressä ja verryttelin kielitaitoani baarimestarin ja
parin muun saksalaisen kera. Toinen heistä oli ol-

245

lut

Rovaniemellä, kuten kaikki Suomessa sodan
aikana olleet tapaamani saksalaiset, mutta saanut
siirron toiselle rintamanosalle juuri ennen Lapin
tuhoa. Samalla vääntäytyi ovesta sisään ja viereiselle tuolille isokokoinln, melkein kirveellä veistetyn näköinen mies saksalaisen raitiovaununkuljettajan asuun pukeutuneena. Ensi niikemältä hän vai-

Kasvonne muistetaan

kutti jollain tavalia tutulta, oli pian keskustelussa
mukana, eikä aikaakaan, kun havaitsimme talsi-

neemme samoja Lapin teitä. Tarinan loppuvaiheessa hän myönsi olleensa jossain Rovaniemen ja Muo-

nion vähllä hetken suomalaisten vankinakin, mutta
päässeensä karkuun. Jotain kovaa

ja

anteeksianta-

matonta kohosi sisästäni, ja minun teki mieleni
muistuttaa häntä jostakin, mutta vaikenin. Åjatte-

Iin kysyä häneltä, tiesikö hän mitään antautumiseen
liittvvistä kysymyksistä ja sotilaskäsitteen velvoituksista, mutta vaikenin sittenkin. Mitäpä rnenneistä.

Voin vielä tänäänkin avata näkömuistini kuvaikkunan, ja eikös vain siellä yhä ole kiväärin heilahdus, hölmistyneet saksalaisen huoltomiehen
kasvot, laukaus, ilmantuulahdus kasvoilleni ja pelon tunne jälkikäteen. Muissa kokemuksissani Uhtualla, Kannaksella tai Lapissa oli aina ollut massan tuntua, sodan valtavuulta. Tämä sattuma oli
sen sijaan niin yksinäinen, muutaman minuutin tapahtumasarjaa huipentava laukaus,

jolle on

täten

jäänyt oma erikoinen sijansa sotrmuistojeni loukkoon.

r

I

Kun leukanne on hyvinhoidettu ja sileä,

I

se

antaa Teistä aina edullisen kuvan.

T

Kasvonne muistetaan

I

käyttäkää Tekin Rexonaa, ainoaa
Siksi
Suomessa, joka sisältää
partavaahdoketta
bakteereita tappavaa heksaklorofeenia. Silloin

prrr.inajon aiheuttamat pienet naarmut paranevat huomaamatta, ja leukanne pysyy terveenä ja hyvinhoidettuna.
Rexonan runsas, pehrnittävä vaahto tekee aion
mukavaksi, ja leukanne on iltapäivälläkin sileä.
Kokeilkaapa !

llvvöö
Kannattaa
l(vsyö . ..

partavaahdoke . rakkrårn

H K K :n sukkio, olusYootteito io
neuletovoroito. Niitö volmistetoon noisille, lopsille jo miehille
1o koikki

-

lUlukava aio
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U. A. OTTONEN
ELOKUULLA L947 oli venäläisiä joukkoja vetäytynyt Viipurin seudun saartoalueilta Koiviston saarille ja jättänyt kauppalan rannoille paljon sotilast3\'ar.1r. p.:.nssarivaunuista ratsuhevosiin saakka. Ä{e-

reltä i<äsin oli Koivistolle ehtinyt myös suomalaisia
laivasrovoimia mm. AV 130, jonka miehistö syyskuun puolir'älissä siellä nyt odotti määräyksiä toimintaan. Lrivas:o-os:s:on päällikkö, luutnantti Rissanen kutsuikin meidä: erdänä päir,äoä kello 14.10
puhutteluun:

(e66nfljamme määrävksestä Te, kersantti
Ottonen ja alikersantti OIli Här'rinen, r'iette ratsain
kolme ratsuhevosta Koivistoltr Puliii:niemen Vat-

nuoriin ja sieltä proomull:. Tei.<rrsarreeo. Tässä kul-

vieläpä parhaat, kaksi mustaa

ja yhden

ruskean,

mustaharjaisen oriin. Kuitatkaa siis tähän luovutus-

kirjaan.
Puolen tunnin kuluttua olivat täysiveriset ratsut
kuolaimet suussa portin ul,kopuolella ja niin liihtivät "meriratsumiehet" kiertämään maanteitse päämääräänsä. Minulla oli musta ratsuhevoneil ja toinen köydessä perässä. Olli ratsasti ruskealla oriilla.
Esikunnan tienhaarassa tuli polkupyördlld ajava

partio aseman suunnasta vastaan ja viittasi meitä
pysdhivmään kysyen mihin olimme menossa. Selitin partion johtaialle, että olimme rnatkalla Vatnuorrn kylään Pullinniemeen, iosta hevoset laivataan.

oli meriväelle homm.r.r. Lähetin Ollin,
joka odotti teltan ulkopuolelia, r'ier.iään tiedon

Partion johtaja ilmoitti silloin meille, että Vatnuorin
Kurkelan kylän väliseen maastoon olivat
- noin tunti takaperin pudottaneet lentoviholliset

tehtä\,ästämme alustamme hoitar irlle kersan:ti \ri1le

koneesta

Suomalaiselle.

on hälytetty niitä tuhoarnaan.
Hyvä, että teillä on pistooh ja konepistooli,

jetr.rsrlääräys. Lähtö

kello 17

ill:.11.:..

Siinä sitä

Kävelimme sitter-r kauppalan lahden ympäri s\'eli Möllikkään entisen tullirakennuksen pihalle, jonne hevoset oli koottu varikkoon.
Esitin luovutustodistuksen vartiopääilikölle, joka

4-6

desanttta

ja

ettd viisi etsintäpartiota

-

väsatamaan

ol,kaa varovaisia hämärässä metsässä ratsastaessannc

lausui:

tioiden kanssa kosketukseen.
Kiitos ilmoituksesta, vastasin

-

Vai sillä lailla, laivasto tarvitsec hsv65ia ja

I

Tunnussena partioilla on "Ruonti", jos satutte par-

-

käy md.jalkaa

ja lähdimme
etenemään Makslahden kylään vievän
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tien

suunnassa. Saavuimme

sitten

lahdenpohju-

kylän reurraair, jossa huomasin erään
talon korsteenista nousevan ohutta savua. Pysäytimme ratsut, ja sidoimme ne kiinni läheiseen tikassa olevan

heään lepikkoon.

Kuka tietää, vaikka tuossa talossa olisivat ne
desantit?
Ryömitään tuohon kiviaidan taakse tähystiimään millaista sakkia talossa sisäilä oleskelee.
Tämä vanha kylä pitäisi olla tyhjänä suomalaisista,
puhuin ryörniessämme 50 metrin päässä talosta olevan aidan taakse.

Ovi oli

eteisessä avoinna,

ja pihalla ei

näkynyt

liikettä. Otin pistoolini kotelosta ja vetäisin panoksen piippuua. Srmoin otti Olli konepistoolin seläst'dä.n ja suuntasi piipun rakennukseen päin. Vihdoin
huomasimme jonkin miehen tulevan rapuille seisomaan ja pian oli toinenkin hänen vieressään. IIe
olivat hiljaa hämärässä, samoin me 60 metrin päässä.

Olli, ota tuo reunimmainen jyväile ja ammu
- jos he eivät vastaa huutooni!
heti,

Nousin samalla seisomaan ja huusin:
Ruki ver, tavaritsi !
- Ei me vanjoja olla, tuli vastaus.
- Mikä on tämän vön tunnussana !
- Ei myö tiietä, oryö ollaa työkornppaniasta,
.ollaa tultu korjaamaan rautatietä, äl.kää meitä ampuko.

Mikä teidän yksikön numero on ja mistä raies
on- kotoisin ja mikä nimi? huusin uudestaan.
62. työkomppania, tuolta myö miljoonamo- tultiin päivällä, auto läksi hakemaan työvehtista
keitä Samolasta. Mie oon Uuraasta Tapolrn kylästä, miun nimi on Sippo ! Mitä sie viel' haluat

Tuttuiha myös
- on säkjärveläisii.sit' kaikki ollaan, nää miun
miehet
Mentiin sisälle ja siellä oli neljä miestä.
Nää pojat ovat karjalaisii. Tää kersantti on

- tuttu jo pikku pojast', mie nääs kauppasin
miul'
Uuraas' kalloi, tään pojan isä ja setä veivät niit'
sitt' eteenpäin kauPPalaivoihi ja myir,ät juomavettäkin laivoille, Sippo selitti härnärdssä omille miehilleen.

käy hakemasse r.rtsut tänne pihalle! De- Olli, on voimassa, vaiJika me hailisoppaa
santtivaara
nyt
kiireessä syömmekin, sanoin välissä Sipolle.
Olli toi ratsut rappujen eteen. Söimme pakillisen
soppaa, kiitimme ja nousimme ratsaille, sillä kello
22.15 pitäisi proomun olla Vatnuorin laiturissa.
Olkaa varovaisia, jättäkää yksi miehistänne
vartioimaan
yöksi ! huusin hyvästelle55;inl §ipolle.
Puoliravia ajaen ohitimme Kurkelan kylän. Ei
enää näkynyt vihollisia enempää kuin suomalaista
partiotakaan. Lähestyimme Kiiskilän kylää ja sieltä
näkyi nousevan musta savu tyyneen ilmaan.
Omia vaiko vihollisia, eiväthän suomalaiset ta- sytyttele, ne ovat vihollisia! Missä ovat omat
loja
tuhoojapartiot? ihmettelin, seisautin ratsut ja kiinnitimme ne lepik,koon.

Hitaasti lähestyimme sitten kylä?i pistoolit valmiina, varmistimet auki.
Mene sinä Olli tuon venekuurin kulman taa&se,- minä katkaisen poikki pakotien tuon reunimmaisen taion maantien puolelta. Jos näet liikettä,
älä odota, ammu kohden heti, nämä tuholaiset ovat
desantteja.

tietää? mies huusi.

Kuinka monta lasta sinulla on ja mikä on

nuorimman
poikasi nimi, Sippo ?
10 lasta, 5 poikaa, 5 tyttöä, nuorin on Matti
nimeltiiä

!

Totta puhut, mie oon Ottosen Upu, kyl' sie
- tunnet, jos Sippo olet, sanos vielä mikä on
rniut
miun isäin nimi!
Ville se siun issäis nimi on !
- Tulkaa keskelle pihaa, poiat, rneillä on varmistimet
ru,ki pistooleista, keiken varalta, huusin
jatkoksi. Hyppäsimme aidan yli, ja portailta miehet tulivat vinttikaivon luo.
-- No voi hitto, Ottosen Upuhan sie oot! Meillä
oli myöskin kaksi miestä l-linjan kiväärit ikkunrsta ulkona, koska niiimme, kun laskuvarjoioukkoja prrottivrt koneesta tuohon Kurkelan kylän lähelle! Kyl' mie siut äänest' tunsin, ja sit' ko sie
kysyit, .kuin' monta lasta miul' on, arvasin et' uuraalainen tuo huutaja oo. Jorman mie tapasin, kun
m)rö Piispansaaresta Honkaniemeen tultiin, ja
Tuomelan-Ahtin, jolla ol' pää kääreessä, kun syöksyveneellä Piispansaareen toivat, just' ko myö lä;
hettii yli tulenraan tälle puolelle. Ol' siel' motis'
törlivy vaik' mil' mitrl' ja paljon ol' haisevii raatoi,kii. Myö korjattiin Rokkalan silta ennen tänne
tulloo. Meil' on hailisoppaa, tulkaa pojat syömään,
on meil' pari ylimääräistä pakkiakia- Mikäs tään
toisen ,pojän nimi on? Sippo kysyi Ollilta.
.- Olli Fläyrinen miun nimi on, mie oon nisa'
lahtelaisii.

248

Luovuta, Yertl
pelasta ihmishenki

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu

Ehdin talon eteisen kulmaan, ,kun kuulin kaksi
laukausta rannan suunnalta. Rantatietä juoksi kaksi
miestä suoraan minua kohden. Matkaa oli noin 60

metriä, kun vedin panoksen ukkomauserin piippuun. -1 25 metriä, painoin liipasinta, sarja räsähteli kohden juokser'la. Kumpikin kaatui vatsalleen.
Lähestyin kaatuneita, ei Iiikuttanut kumpikaan enää
eväänsä, kun potkaisin ruumiita. Täysosuma keskellä rintaa oli kummallakin. Desantteja olivat, nahkapuvut päällä kumpaisellakin. Huusin Ollia, joka
huusi takaisin.
minä kaasin, miten niitten kahden kävi,
- Kaksi
jotka
sinne karkuun juoksivat ?
Täysosuma tuli kahteen täälläkin. Odota, tulen- sinne rantaan, huusin takaisin.
Olli seisoi rannassa, jossr soutuveneen vieressä

oli,kaksi vanjaa selällään Suomen srnitaivasta särkynein katsein tuijotlaen. Veneessä oli vihollisen tavaroita, räjähdysaineita, kenttäradio, ruokatavaroita,
telttakin. Vene puolilleen lastattuna. Olli kertoi tapahtumasta:

Ryömin venevajan rannan puoleiseen reunaan,
desantit
lastasivat venettä, kuuntilin hetken mitä ne

puhuivat, "polinaa" vain kuului, siis vihollisia olivat. Nämä kaksi kävivät työntämään venettä mereen, toiset kaksi taas olivat tuolla saunan oven
luona. Otin tämänpuoleisen ensin jyvälle ja heti
toinen "kuti" toiselle, jolloin nämä kellahtivat heti
nurin. Toiset juoksivat rantaa ylöspäin, mutta kun
kuulin mauserisi sarjan, olin matti, että selvä on.

o. o

Samassa tuli Vatnuorin suunnalta polkupyöräpartio, nuori vänrikki ia 6 meistä. Huusin huvikseni tunnussanaa ja "Ruonti" tuli vastaukseksi. Vänrikki kertoi, että he olivat löytäneet neljä laskuvarjoa Körinkylän ja tämän Kiiskilänkylän väliltä suon
reunaan oksilla peitettynä. He olivat ketjussa haravoineet Körin ja Vatnuorin kylät ja metsät, mutta
tulipaloa he eivät olleet huomanneet, ennenkuin
Vatnuorin kylän laiturilta.
Mitäs miehiä te olette? vänrikki lopuksi kysyi.
- Snappariosastoon
me kuulumme, komentajakapteeni
H. Jääsalo on meidän komentajamme.
Hyvän työn te, pojat, teitte, eivät ehtineet de- laukaustakaan
santit
ampua, kun jo saivat nikkelinukutuksen. Me pääsimme helpolla. Tämä onkin
minun ensimmäinen kosketukseni viholliseen, sillä
tulin viikko takaperin merisotakoulusta.
Mitäs me vanhat tekrjät, on meillä tämän ker- kanssa ollut melkein joka vuorokausi kahasantin
koita vihollisen kanssa, ruumiita on tehty ja vihollista on 'r,erotettu joka päivä ja y<i. Me ollaan ÅV
130:n miehistöä, laivaston nopein alus meillä on.
Me jatkamme matkaa, hoitakaa te nämä viholliset
ja heidän välineensä prikaatin sotasaalisvarastoon.
Näkemiin aseveljet !
Kävelimme ratsujemme luo ja ratsastimme Vatnuorin laiturille. Tulimme parhaaseen aikaan rantran, sillä Rauta-Ville hinasi juuri proomua laituriin ja ratsujemme kuljetus Teikarsaareen alkoi.

jo nyt so unoon
o

toteamaan iälleen, etlä sauna ilman Kariakunnan saunalenkkiä on

yhfä vaiaa kuin lauantai

ffi

ilman

saunaa.

Kuumentakaa saunalenkki Kariakunnan alumiinipussissa,
mehukkuus

ei valu

niin

sen

kiuaskiville
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Sairaanhoitaianä*I

Suomen ja Neuvostoliiton välisten
rauhanneuvottelujen takia suunnitteli Saksan sodanjohto syksyllä
rg44 toimintaa Suomea vastaan
mm. vallatakseen Suursaaren ia
pitääkseen Suomenlahden siten
suliettuna venäläisiltä laivastovoimilta. Saksalaiset ryhtyivätkin
maihinnousuun Suufsaafen satam^an ia itärannikolle keskiyöllä
,+/11..9.44 noin z5oo miehen vahvuisin voimin. Tästä kehittyi ensimmäinen avoin taistelu suomalaisten ia saksalaistenvälillä. Suursaarta puolustava RTR r2, vahvuudeltaan n. rToo miestä, torjui saksalaisten hyökkäyksen r5.9. iltapäivään mennessä, jolloin saksalaiset antautuivat.
Seuraavassa esitetään otteita Suursaarella näinä hetkinä sairaanhoitaitttatena toimineen Eila Saarisen
päiväkirjasta.

Suu rsaaress

saksalaisten

maihinnousuri
aikana
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Suursaaren itärannikkoa, iossa

sakso

aisel nousivat

maihin yöllä l4/15.9.1944. Kuvassa

I

Kiiskinkylä

Jarea "raniapyssy" toiminnassa

13.9.44.

Tuntuu niin oudon paioostavalta. En osaa sitä
selittää. Kenties näil1ä hetkillä lyödään arpaa maamnre kohtalosta, kauniin ja paljon kärsineen, meille
niin rakkaan maan.
1rr.9.4.4.

Taisteluhälytys. Kello on 19.30.
r1.9.44.

Hälytys jatkui. Puolenyön tienoissa kuulirnme
laukruksen, minkä jälkeen välittömästi saimme pakkaamis- ja evakuoimismääräyksen. Saimme tietää,
että saksalaiset aseveljemme olivat nousseet mrihin

Suurkylässä, eivät ystävinä, vaan vihamiehinä. Armotta kylvivät heidän aseeosa kuolemaa orniemme
keskuudessa. Tyrmistyttävää ja uskomatonta, mutta
totta !
Kauempaa kuulunut rätinä ja pauke läheni sairaalaamme. Sen toteaminen siivitti jalkamme ia kätemme. Emme tunteneet pelkoa, emme ajatelleet itseämme, siihen ei

ollut aikaa.

Lähtötouhuumme tuotiin ensimmäiset haavoittuneet. Evakuoimme heidät mukaamme.
Niin sitten olimmekin valmiit lähtemään meille
määrättyyn uuteen sairaalaan. Ammusten räjähdellessä ja taistelun äänien kasvaessa kompuroimme

jyrkkiä polkuja syysyön pimeässä kohden määränpäätä.

Pääslyämmme perille laitoimme kiireesti kaikki
kuntoon, sillä mukanamme tuomamme toinen haavoittunut piti pian saada leikkauspöydälle ja toisie
oli tulossa. Siinä samassa heitä tuotiinkin toinen
toisensa perästä sidottavaksi. Toisia kannettiin paareilla, toiset kär,elivät itse, toiset 1ääkintämiesten

Oli päähän ja vatsaan vaikeasti haavoittuneita, oli silpoutuneita käsiä ja jalkoja. Oli tuttuja

tukemina.

ja tuntemattomia, oli nuoria ja vanhempia, olipa
eräs linnoitusmieskin, joka oli laittanut kokardin
siviililakkiinsa ja liittynyt taisteleviin. Kärsivällisesti he odottivat vuoroaan. Vain jonkun vaikeammin haavoittuneen huulilta kuului heikko valitus.
Sidoimme sitomasta päästyäkin. Sidorrtahuonecsta
pojat siirrettiin varsinaiseen sairaalaparakkiin. Siellä
hoivailimme heitä parhaamme mukaan. Korjasimme ja uusimme siteitä, annoimme juotavaa, kostutimme kuivia, kuumeisia huulia vedellä, annoimme

halukkaille ruokaa, sytytimrne heidän tupakkansa
yms. Ja tässä kail<essa tarjosivat meille apuaan lievemmin haavoittuneet. He kun surkuttelivat raskasta työtaakkaamme.

Aamun valiettua merdän oli paljon helpornpi
eri parakkien välillä. Kiire jatkui taukoaMikä ilosanomatta.
KotokalLo on meidän !
- kiireen keskellä. Åamusta- alkaen kuljetetma siinä
tiin antautuneita saksalaisia pitkinä jonoina tistä
kulkea

CA

ohitsernme. Katseet maahan luotuina he taivalsivat
eteeopäin.

i{eiclän joukossaan oli myös iraavoittrrneita. Sidoimme heidät, ja annoimme heille kaiken mahdollisen avun. Pieni osa jäi väliaikaisen sairaalamme
läheisyyteen, mutta suurin osa heistä haavoittuneista sijoitettiin kirk,koon. Heitä oli paljon. Noin
kello 19.)0 aikaan viidentenätoista, kuulimme kaik.
kien antautuneen.
Huokasimme helpotuksesta. Enää ei poikiamme
tuhoudu.
Pikamoottorin lähtiessä viemään ensimmäisiä -haavoittuneita mantereelle laitoimme sen
r.nukarra terveiset kotiin. Työskenneltyamme yli Z4

tuntia saimmc vuorotellen nukkua 2 tuntia. Ja
raikka siihen mennessä ei väsymys ollut tuntunut
lhtään, oli kuin olisi vasta äsken oikrissut paareille,
sun jo l.rerätettiin.
Taistelun tauottua meiltä

riitti

enemmän aikaa -poikiemme hoivaamiseen. Vä-

hitellen heidät vritettiin saada mantereelle lisähoitoa s.r3nr3f,n. Lähellä sriraalarakennuksiamrr,e oli
vaatinraton pieni rakennus, erillään muista. Se oli
pyhitetty Kuoleman N{ajesteetille, joka oli viipynyt luonamme niin usein näinä päivinä. Vakavin
rauhallisin kasvoin, r'irierrnein huulin, kuin sodan
mielettömiä käänteitä ihmetellen, lepäsivät siellä
nuo saaremme sankarivainajat odotellen kotiin
pääsyä.

Syyskuun

kin oli oltu, ja toverini monta paria käsittävä puukenkäkokoelna, joka oli lähtiessämme sinne jätetty, oli järiestetty ojennukseen hänen vuotecnsa
irlle.
Vähitellen kotiuduimme "evakosta", ja
kun jälleen
kaikin kokoonnuimme "tilanteen" jälkeen ensimmäisen kerran yhteiselle aterialle rrrokahuoneeseemme, kiitti lääkintämajuri meitä iokaista
erikseen hyvästä työstä. Yhdessä sitten muistelimme
kaikkea äsken elettyä, joka varmaaakin syöpyi ikuisiksi ajoiksi jokaisen mukana olleen mieleen.

Antrosiittio koksio

33sss

OULU
,ALANDER CO

17. päivänä lähdin lotta-toverini

kanssa järjestämään vanhaa sairaalaamme takaisin
palaamistamme varten. Vaikka poikia oli majaillutkin sairaalassa poissa ollessamme, siellä oli melkein entisessä kunnossa kaikki. Lottien huoneessa-

kivihiiltö
Suomen hiilikouppioitten yhdistyksen iösen
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iösen
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i.rn.r j :r rrsr-rstin töpinlin ;rht.t.tss.r iiorsuss.r r'ääpelin,
r.itiin-ril<or-r jrr mr-ritten herroicn k.Lnssa. I:nsimmäir.ren kosketukscmme oli kcnttri.rhjon äärcllii, jossa
\/iliperi pristoi räiskäleitä Lööpin evakuoimista oht.r

rajauhoista, vehnäjauhot kun olivat

jo niihin aikoi-

hin erittäin harvinaista tavaraa.
Siitä päi\,ästä alkaen olimme erottamattomat kaverukset. Jo varhain seuraavana aamuna lähdimme
kolmisin kalastamaan Äänisen rannalle Ljabuskin
kylän kohdalla. Kannoimme mukanamme ahkion
rannalle, koska Viliperi mainitsi sen olevan puriehduskelpoisen aluksen Äänisellä. Viliperillä oli pari
munakäsikranaattia ja pieni kasapanos, jollaiset välineet myöhernmin totesimme erittäin varmoiksi kalastuksessa. Lööpillä ja minulla oli varmuuden
vuoksi tavalliset onget. Sillä kerralla emme sarneet
muuta saalista kuin muutaman piikLikalan, koska
vihollisen tykkivene Futkahti esiin V)'tegr3-ioen
suusta ja näytti tulevan Vosnesenira kohti, joten
meille tuli kiire lepikkoon. Viliperi katsoi myös
parhaaksi vetää ahkion näkösuojaan.
Koska nyt kalastusyritl ksemme

tuli

häirityksi,
palasimme hiljakseen Voscroksa-laaksoon, missä
Viliperi vuoleskeli kuusaman oksasta uuden varren

Siini minäkin opin

tu.ntemaan tuon
erinonraisen piipunvarsi-pensaan, sekä saman tien
parimetrisen ukonhatun, sinikukkaisen kasvin. Vie!äpä Viliperi varoitteli myrkyllisestä nisiipensaasta,

piippuunsa.

joxa srinä lähellä punaisine marjoineen houkutteli.
Krrnnioitukseni hänen tietojaan kohtaan lisääntyi
yhä.

Ir{yös Lööpi kohosi suureksi filosofiksi, sillä hän
asemasodan aikana lukenut kaikki mahdolliset
kirjat, mitä Vosnesenjasta Ostan kylään saakka oli
saatavana. Parhaillaan hänellä oli valistusupseeriltr

oli

lainassa Schopenhauerin "Pessimistin elämänviisaus", josta hän nyt siteerasi ajatulisia. Keskustelumme taso madaltui kuitenkin pian arkisiin ja materialistisiin juttuihin, eonen kaikkea sotilaan jokapäi-

1ue[4xn. Kaikki kiitos kyllä
mutta sittenkin asia vaati
taitaville keittiösotureille,
kunkin yksityistä yritteliäisyyttä,ia ornatoimisuutta,
koska kenttäkeittiöstä saatu pakillinen "kolmenvallansopimusta" tai "Takkisen patenttia" ei rauhoittanut vatsaa kuin enintään pariksi tunniksi.
Siviilipaketit olivat harvinaisia, eikä luontokaan
tarjonnut tuohon aikaan kesästä sanottavaa aPua;
Nikitinskajan villinä kasvavat mustat viinimarjat
ei\,ät vielä olleet kypsiä ja patterin perunapeltokin
oli tarkasti vartioitu. Yöt Ääniscn rannalla olivat jo
kuitenkio tuohon aikaan sopivan hämärii, melkein
väiseen murheeseen

p inr ei

tä.

Sosiaalisena etsijäluonteena

pin

Viliperi katosi Löö-

kanssa himärissri korsulta, ja minä sain määrä-

yksen yrittää patterin pellosta paria pakillista Perunoita.
Kiertelin ,ia kaartelin pellon laitamilla pimeän
tuloon saakka. Jos olette koettaneet pettää suoma-

laista vartiomiestä, olette todenneet saman: se ei
onnistu. Minulle tuli kuitenkin sattuma avuksi, sillä
hämärän tihennyttyä pimeiksi saxpui Patteriin hälytys: Sulkulinjat miehitettävä heti! Tiimä merkitsi
sitä, että myös meitlän patterimme piti asettaa vartiomiehet parin-kolmenkymmenen metrin päähän toisistaan, sillä vihollisprrtisaanien epäiltiin yrittävän
pimeyden turvin omalle puolelleen linjojen läpi.

Päänsärkynne

Parantaa

0ptimal

O outtoo m)rös hermo- jo hommos'
söryssö

O torjuu ))seuroovon pöivön>> pöönkivun

l0 toblettio, ll0 mk.
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Heitä oli todettu selustassa edellisenä päivänä, ja
nyt oli juuri tänä iltana jokin partisaani hiippaillut
Minovajan ja Nikitinskajan välillä kaapaten jalkaväkipoppoon sikapossun, ,1oka oli suuri kalleus lohkollamme ja koko jalkaväkikomppanian silmäterä.
Sen kasvua oli vesi suupielistä tippuen sivustakin
seurattu ajatuksin: Olisipa meidänkin porukassa
tuollainenl Mistä lie kaukaa Suomesta saakka porsas tuotu siinä .iuhannuksen tienoilla kolmiviikkoisena, joten se nyt oli jo melkoinen möhkäle. Mutta
niin vain vihollispartisaani sosialisoi jalkaväen ajattelemattomuudessa vartioimattomaksi iättämän possun.

Ilman vaihtoa sain minäkin olla myöhään yöhön
vartiossa siinä prtterin perunapellon liepeillä, mutta
ei yrittäny,t siitä partisaani läpi. Varmuuden vuoksi
kopeloin pellon r-akoja myöten, ettei vain sattuisi
mötköttämään partisaani perunanvarsikossa. Siinä
kopeloidesslni sattui jokunen peruna osufilaan vahingossr sormiini, joten pistin muutaman silloin tällöin puseroni poveen, niin että niitä korsulla aamuyöllä tarkastellessani kokoontui kolmisen pakillista.
Samoihin aikoihin palasivat Viliperi ja Lööpi Vosnesen.faan sarkka ulottamaltaan reissulta. Siellä he
olivat iltamyöhiillä ostaneet kaasuporukalta mahdottoman suurc-n Jianiinin, jonka liha nyt nälkäisen,
aamuyöhön saal<ka v.rlvoneen mielestä maistui hi'-

vin erehdyttär,ästi tuoreelta sianlihalta. Ei kyllä ihmekään, olihan Viliperi entinen laivakokki.
Pari viikkoa oli välillä sellaista hiljriselo: Viliperin ja Lööpin ollessa miltei srmanrik.risesti lo-

malla. Viliperi palasi ensiksi, ja pari päivää myöhemmin saapui Lööpi murtuneen näköisenä, vaikka
hänellä oli tullessaan kalakukko, kilon pala voita
.ia

vähän muutakin hyvää repussa. Arvelimme hänen

pettyneen tuntematonta kirfeystävää tavatessaan.
Hienoluonteisina emme kuitenkaan paljoa udelleet
tuomisia maistellessamme, mutta Lööpi kertoi lopuksi koko tarinan sitten, kun Viliperi oli vielä
hakenut kanttiinista viimeisen pullon "golgatan
simaa", joka nimi kirjoitetaan ranskaksi "Eau de
Colocne". Minä en kyllä ranskaa osaa, mutta Viliperi osaa. Minusta se sima maistui aluksi hirveän
pahalta, mutta koska se teki alakuloiseen mieleen
hyvän vaikutuksen, tyhjensimme maljoja yöhön asti,
kunnes Lööpi lomasta rasittuneena nukahti korsun
nurkkapöydän alle.
Koko seuraavan päivän näyttivät Viliperi ia
Lööpi alakuloisilta ja olivat tavattoman vähäpuheisia. r\Iinullekaan ei ruoka marstunut, vaikka Lööpr
useaan kertaan tarjosi kalakukkoa. Irlielemme olivat murheisia Lööpin kertoessa liikuttavasti petetystä rakkaudestaan. Kailien lisäksi koko päivän ki-

visti päätä kamalasti.

Aina myöhäiseen syksyyn kolmikkomme säilyi
koossa, mutta sitten armoton sota raapaisi meitä
jokaista. Lööpin hevosen tavoitti viholliskranaatin
tävsosunta, Viliperi sai keltataudin ia minä puolenivmmentä ajostr tokamuksiini. Niin ioutui Viliperi
so:rsrir.r.rhan Suomeen. Lööpi tuleniohtoplikalle
Äänisen rrnnrlle.

meltl \'.rst.1ln

jr minut rokotettiin pilkkukuu-

Jsp: I ).i.

YHDYSPANKKI

jol^ron jo isoisä luotti
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Suomoloisto kouppoo io
teollisu utto

H. SAASTAMOIilEN & P()JAT
KUOPIO . PUH. L4 461
Tukkuliike

*
*
*
*
*
*

-

OY

laajan kauppiaskunnan
ostokeskus

SIIRTOMAATAVAROITA
MAATALOUSTARVIKKEITA
KANGAS- JA LYHYTTAVAROTTA
KEMIKALIOTUOTTEITA
MYYMÄLÄKALUSTEITA
KAUPALLINEN NEUVONTAOSASTO

PÅLVELUMME NOPEAA JA TÄSMÄLLISTÄ

SAASTAM()ISEN AUT()
KUOPIO PUH. 16467

*
*
*
*
*

I

AUTOLIIKE
K,ORJAAITIO

MAALA^NIO
HUOLTOASEMA

GENERAL MOTORSTN EDUSTUS

SAASTAMOISEN

K()NTT(lR!TEKNITKKA
KUOPIO PUH. 16461
Ef

h
H

E

*
*
*
*
*

KONTTORTKONETTA

KALUSTEITA

VÄLINEITÄ
TARVIKKEITA
KORJAAMo

H. SAASTAM()INEN OY
KUOPIO PUH.

14

76I

VALMISTAMME:
* HS-KEITTIÖKALUSTEITA
* HS-OvrA JÅ TKKLNOTTA
* REVANTA-IKKTINOITA
* Q§TrSSLE-AUTOTÅLLTNOVTA
* sAsMo- JA RTMALEVYJÄ
* VÅNERIA
* MYYMÄLÄKALUSTEITÅ
TUOTANTOLAITOKSET:
* RULLATEHDAS, SATIA
* PUUTALOTEHDAS
* PUUSEPÄNTEHDÅS
* KONEPAJA
* VANERTTEHDAS

SAASTAM()ISEil YHT!öT
VANHOIN PERINTEIN -UUSIN AATTEIN
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K.yy'kää kanppiaaltanne
la I kaa
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ä.

tai ti-

Kansikuva

soraan nei I I ö. Lältc ttin-

me ltinnatlonnc pa/tuportirsa.

Sodrn aikana oli armeijan taisteluvoimien tuettava mr'ös mrrtaloustöiti tuhansin miehin. Kansikuva
esittää puintipuuhie Metsäpirtissä syksyllä 1941.

N UIIE ItO I : n I{I RJOITUKSET
Lauri Lamminpää

ITSENÄISYYSPÄIVÄN

Hordy'n lohiperhojo jo muito lohikolostusvölineitö

Forlow'in horriperhojo

sil

M

oJA

Mirocle. Toottu, keslövö

polmikoiiu noilonsiimo

,jo ehdollomon iosoinen

Trlple Flsh. Töydellinen

jo losoinen
VA PO'A

perlonsiimo lujo, toi-

puiso

Tunnetlu sorio lovollisesto virvelivovoslo
hienoihin uistcluvopoihin sookko

Troion.
R

U

LLIA

Sup-motic, CorGem, Oceon CIty' Urfobri'
ken, Argus

SUOSITTU YHDISTELMÄ:
io ARGUS -580

TROJAN-VAPA NO 425

kii nto-

rumpurullo. Hinlo yhteensö olle 3000:Koikenloisio votmiito verkkoio hetl tolmltukscen.

IH}IE

22r.

V. Volanen
MOTTEJA JA SIPERIÅLÅISIÅ KUHMON
TALVISODASSÅ II OSÅ

231

Urpo Eronen
LTPOLAN TAISTELTJOITÅ

236

Sauli Korhonen

VIIMEISET PÄIVÄT TAIPALEELLA . ...

240

U. E. Moisala
LAUKAUS. JOTA EN

243

UNOHDA

U. A. Ottonen
OLEN SIPPO UURAASTA
Eila Saarinen

SAIRÅANHOITÅJANÅ SUURSAARESSÅ
SAKSÅLAISTEN MAIHINNOUSUN ÅI.
KÅ,NA 1944 .
Kauko Tukiainen
PARTISAANI, PORSAS JA

LOGNE

EAU DE

2ro

CO.

2'2

Alkokouslehdersä "Konso tol3tcli -mlehet kcr-

tovot" fulkolstulen klrlolturten, korttoien lc
Kolostustorvikkeiden sekö ose-, urheilu- jo metsös.
tysvöllneiden tukku- io vöhlttöisliike koutto moon

ulottuvlne myynteineen.
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plirrosten orlttqlnenkin loinoomlncn lo lulkolsemlnen on klclletty llmon toimituksen lupoo.

ltlieli palaa metsälle
mutto vorustoudutoonpo poremmin
köydöön SKOHAN koutto

-

llis]a-aiaf ovat käsillä. Katsokaapa ovatko famineenne kunnossa.
SKOHASSA on suurei valikoimai kaikkia erämiehen iarvikkeita.
Esimerkiksi:

Haulikoi

Haulikonpafruunat

. . 29.700:--19.500:Sauer & Sohn m,'8
38.800:Simson m,/35
36.500:Leiiona

Vihtavuori
Sellier & Be lot

Trust m/156 (kromatut

piiput)

29.500:-

L-46

23.950:

- -

27.500:-

P-54

14.400:-

Orava

-

t5.200:6.800:-

enÄmrrsrEN TAvARATALo

28:-

Muita tarvikkeita
I

3.750:-

Ratakoukopulket

17.800:-

Prismakiikarit 7.900:---

Pienoiskiväärit
Sako

70 mm 33:-

vihreä 65 mm

Tähräinkiikörii 5.900:--

Luodikot
Sako

38:--44:puna./musla

20.900:I 1.900:-

Varastossa lisäksi erilaisia iuodikonpatruunia, haulikon- ja luodikonpatruunien latauslarvikkeita ia -väli,

neilö, kaniohihnoia,

Lanlolaukkuia,

selkäreppuio ym.

Myös asustaosasloomme lannaltaa
luluslua.

Helsinki
Kaivokatu

6,

puhelin 6l
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ARVOKKATI\ OMAISUUS
HIUSKARVAI\ VARASSA
Näin kävi aikoinaan §Tilhelm Tell'ille

-

hänen taidostaan riippui hänen poikansa elä-

mä.

Te

ette joudu panemaan näin korkeata

panosta. Mutta perin, usein sattuu nykyaikaisesssa yhteiskunnassa suuriakin aineellisia

vahinkoja. Jos jokin niistä sattuisi Teidän
kohdallenne
onko Pohjola silloin tulienanne

-

?

YAKU UTUSOSAKEYHTIö

POIIJOTA
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Unelma, ioia menneen aian iähtiiieteiliiät eivät uskaltaneet sanoa edes ääneen, kohoaa nyt ukkosenkaltaisen
iyrinän hyväsfelemänä luhansien kilomeirien päähän vanhasta maapallosta.
Mutta tehokas voitelu on painava asia painoitomuudessakin. SHELLin asiantunliiat ovai raikaisseet useimmat
voitelupulmat
Teidän hyödyksenne maassa tai kuussa.

-

O/Y SHELL A/B Voiteluteknillinen neuyonto
Monnerheimintie l, Helsinki
Puhelin 10861

lrtonumero 70 mk

SHELL -

siitä voitte ollo yormo

Helsrnkr 1960

- Sonomo Osokeyht ö

