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ilolmlkivi on urrin
tovollisto kiveö poinovompi, pinnoltoon ruostei-
nen, vostorikotulto pinnoltoon metollien vörinen io
kiiltoinen io iöttöä losittomottomoon posliiniin
(esim. suloke) tummon viirun, hienoksi iouhettuno
mustoo toi ruskeoto, mogneeilisto.

[öhettäkää tiedotukset iJ
nöytteet seuroovosti: ltö-
io Keski.Suomesto os Ou-
tokumpu Oy, Molminet-
sintö, Outokumpu. lou.
nois- lo Lönsi-Suomesto
os. Outokumpu Oy, Ylö.
iärven koivos. Tompere.
Lopin löönistä os. Outo-
kumpu Oy, Molminetsintö,
Kivikotu 6, Rovoniemi.
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fuuri Te voitte löytää malmikivenl
Kun liikutte moostosso, torkkoilkoo
myös kiviä. Juuri Te voitte liittyä
siihen lukuisoon löytäiien ioukkoon,
ioko on onsoinnul näytteilläön sie-
voiset rohot.

O Polkitrcmmo hyvöt lohkorrct
a fr.mmc tutkimuropimuksio

löydöi:rö

Outokumpu Oy:lle osoiietut nöytleet
,sollisluvot muisto "molmimorsseis-
lo" riippumotto vuositloin suoritetto-
voon Outokumpu Oy,n polkintokil-
poiluun, iosso porhoiden konson-
nöytteiden löhettöiille, nöytteiden
loodusto riippuen, suoritetoon huo-
mottovon suurio tunnustuspolkintoio.
l(onionnäyte- io lulkimussopimu+
polkintoino Outokumpu Oy on ioko-
nut vuosino 1957-60 yhteensä
5 mili. morkkoo.

g outokumpu oy
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BARBARE]SSA=
SUUNNTTELMA JA SUOMr

Suomen iortuminen iotkosotoon

KULUVÅN sy,ksyn kirjamarrkkinoitamme on rikas-
tuttanut hyvi ja, selkeästi kirjoitettu teos, jo,ka
epäilemättä huomatuimpien kirjallisten tapausten
joukkoon kuuluvana erityisesti aiheensa puolesta
kiinnostaa myös tämän lehden lukijakuntaa. Tämä
Suomen jatkosodan syitä käsitteler'ä tutkimustyö,
Barbarossa-suunniteln'ra ja Suomi, on professori
Arvi Korhosen uutteran työn, selkeän ajatuksen,
älykkään ja vakavan harkinnan sekä terävän kynän
tuote. Tekijän nimi, jonrka jo aikaisemmin tunnem-
me monien historiallisten ja erityisesti äskeisten
puolustussotiemme historiaa käsittelevien teosten
kansilehdiltä, on varmana takeena nyt ilmestyneen
kirjan korkeasla tasosta.

Ensimmäisillä sivuilla selostetaan aikaisempaa
tulkimusta ja lähdeaineistoa. Ulkomaiset ja koti-
maiset arkistot, muistelmateokset, erilaiset sotapäi-
väkirjat, muistiinpanot ja historialliset tutkielmat,
joihin tekijä tutl<imuksensa edetessä jalkuvasti viit-
taa, ovat luotettavana merk,kinä tutkimustyön pe-
rusteellisuudesta. Saatavissa oleva lähdeaineisto on
käyty läpi ja tarkastettu niin huolellisesti ja krii-

tillisesti, että sen perusteella tehdyt hyvin harkitut
johtopäätökset ei\,ät voi olla tekemättä lukijaan
vakuuttavaa vairkutusta.

Varsinaisena tubkimuksen kohteena oler-a asia
alkaa Suomen asemasta talvisodan päätyttyä, jol-
loin maamme, Saksan vallattua Tanskan, Norjan
ja Ranskan, joutui umpioon. Neuvostoliiton jatku-
van uhan alaisena ja Hitlerin julistettua heinäkuus-
sa l94o koko maailmalle, että Saksaila ei Suomea
kohtaan ole mitään intressejä, ei tässä umpiossa enää
tuntunut olevan mitään hengitystilaa eikä siitä
näyttänyt olevan mitään ulospääsytietä. Kuin juo,k-
sevalta nauhalta esitti Molotov jatkuvasti vaati-
muksia, jotka eivät sisältyneet Moskovan rauhan-
sopimukseen. Kolmen Baltian maan ,kohtalo näytti
silloisella Nloskovan-lähettiläällämme PaasiÅiiveLlä

olleen silmien edessä, kun hän näistä vaatimulisista
joutui Kremlissä keskustelemaan ja niitä torjumaan.
Erikoisen tukalaan asemaan Suomi joutui Petsa-
mon ni,kkeli,kaivosten vuoksi. Tämän kysymy,ksen
tiimoilta Paasirkivi tuskitteli, että Suomi joutui kol-
rnen suurvallan, Neuvostoliiton, Saksan ja Englan-
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Soksoloisten Borborosso-suunniielmon mu-

koon, ionko Hiiler hyvöksyi 18.12.1940, oli
Neuvosto-Venöjön ormeijo lyöiävö nopeollo
hyökköyksellö. Sen suorittoisivot Puolon io
Itö-Preussin olueelto kolme ormeiioryhmöö
soorrosiusliikkeineen, io niihin toivoltiin liit-
tyvän oikeollo Romonion sekö vosemmollo

Suomen io ns. Pohioisen ryhmän voimot.

Tovoitteeno oli linion Volgo-Arkongeli soo-

vuttominen io Urolin teollisuusolueen tuhoo-
minen

gffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

raukset Seelöwen toimeenpanon siirtymisestä ja lo-
puksi hytrkäärnisestä tuntuivat syrjäiseen ja eris-
tettynä olleeseen Suomeen saakka.

Selvittäessään erittäin valaisevas,ti ja perusteelli-
sesti kysymystä, jossa maihinnousu Englantiin ja
idänretki olivat vastal«kain punnittavina, Korho-
nen kuvaa Barbarossa-suunnitelman synnyn ja
alkuvaiheet sekä Hitlerin päätöksen käänryä i,tään
ja siihen liittyvän toisen päätöksen auttaa Suomea
sen ahdinkotilassa. Veltjens sa4puu Göringin Iä-
hettinä Suomeen ja niin tarjoutuu maal,lemme ti-
laisuus ostaa Saksasta aseita perin puutteellisen
aseistuksemme parantamiseksi. Tällöin saa myös al-
kunsa kauttakulkusopimus saksalaisten aseistamatto-
mien joukkojen kuljettamisesta Suomen kautta Poh-
jois-Norjaan. Kun tämä sopimus syyskuun lopulla
tuli voimaan, olivat venäläiset pari viik,koa ai,kai-
semmin painostuskeinoin saaneet vastaavanlaisen
sopimuksen Hankoon. Kun näitä alrkavia suhteita
Saksaan sodan päätytryä ru*ittiin, ,p;rri selville,
että kaikkien salaisuuteen vihittyjen muisti oli yk-
sityiskohtien suhteeo ollut epätarkrka siitä hyvin
ymmärrettävästä syystä, että heidän mielestään ei
kansan olem'assaolon ollessa uhattuna mikään muu
kuin myönteisen vastauksen antaminen Veltjensille
tullut,kysymykseen. Tekiiä päättelee edelleen aivan
oikein, että Veltjensin ehdotuksia käsiteltäessä jäi
toisarvoiseksi asial<si, kenen vastuulle päätöksen te-
ko jäi. Jos sotasyyllisoikeus olisi asettanut ,kysy-

myksensä toisin, esim. kysymällä kuulustelluilta ja
syytetyiltä, miksi myönteinen vastaus annettiin,
olisi päiisty lähemmäksi sehyyttä, mutta sen asian

käsittely ei olisi ollut tiimän oirkeudenkäynni'n'tar-
koitukselle sovelias.

nin intressien ristituleen ja puristukseen. Korhonen
puolestaan sattuvasti lisää tähän, että ilmeisesti Pet-
sarnon alueen sotilaspoliittinen merkitys Neuvosto-
liitolle oli tärkeämpi kuin sen niJ<keli, jota sen
omassa maassa oli riittävästi tarjolla ilman Petsa-
moaki,n. Sen kontrollointi olisi v:n 1940 tilanteessa
tullut päiväjärjestykseen, vaikka siellä ei olisi ollut
saatavissa muuta kuin poronjäkälää.

Itäisen naapurimme taholta .tulevan painosruk-
sen ja sisäisiä asioitamme koskevien vaatimusten
vuoksi elokuussa Suomen tulevaisuus näytti syn-
kältä. Lyhyesti sanoen Suomi tunsi itsensä hukku-
maisillaan olevaksi, joka oli valmis tarttumaan vaik-
ka oljenkorteenkin, jos edes sellainen oli ulottu-
villa. Mutta tähän samaan aikaan, jolloin ylei-
sesti pelättiin Suomen joutuvan uuden hyökkäyk-
sen kohteeksi, oli Saksan poliittisessa suuntauksessa
alkanut tapahtua muutos, jonka vaikutus vähitellen
alkoi näkyä sen suhtautumisessa Suomeen. Valmis-
teltaessa kohta lännen sotaretrken pääfyttyä mai-
hinnousuoperaatiota - [unns[[u pei,tenimellä See-
löwe (merileijona) - Englantia vastaan todettiin
sen suorittamisen kohtaavan ennen kaikkea Eng-
lannin laivaston ylivoimaisuuden ja lopul,ta omien
ilmavoimien riittämättömyyden vuoksi nii,n suuria
vaikeuJ<sia, että sitä oli pidettävä äärimmäisen us-
kallettuna yrityksenä; loppujen lopuksi siitä olikin
kokonaan luovuttava. Tämän seikan selvitessä tulee
ymmärrettäväksi, että Saksan sotilasjohto heinäkuun
lopulla alkoi harki,ta jotakin muuta ratkaisua kuin
Seelöwen viitoittamaa. Suurpolitiilcka ei kysy ,pien-
ten mielipiteitä, vaan kulkee omia voima- ja valta-
teitd,än. Ja niinpä nytkin suurpolitii,kka alkoi vai-
kuttaa niinkio odo,ttamattomalla tavalla, että seu-
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Molotovin marrasrkuussa 1940 Berliiniin tekemän
neuvotteluvierailun selostu,ksesta käy jälleen kiistat-
tomasti selville, kuinka uhanalainen Suomen asema
Neuvostoliiton taholta jatkuvasti oli. Neuvottelu,t
kosliivat tietenrkin suurvaltapolitiikkaa, erityisesti
n.s. nelivaltasopimusta. Mutta moneen kertaan Mo-
Iotov palasi Suomen kysymykseen todeten sen vielä
olevan ratrkaisematta ja pyytäen vas.tausta, olirko
sopimus Suomen suhteen vielä voimassa. Vastatili-
sensa mu,kaisesti Hitler ei halunnut syntyvän mi-
tään sotaa Itämeren alueella. Neuvottelun edelleen
jatkuessa Molotov selitti, ettei ollut kysymys so-
dasta Itämerellä, vaan Suomen ,kysymyksen ratliai-
susta edellisen vuoden sopi,rnuJ<sen puitteissa. Ky-
syttäessä lähemmin, minkälaatuista menettelyä hän
tarkoitti, Molotov selitti ajattelevansa samanlaista
ratkaisua ,kuin Bessarabiassa ja Baltian maissa. Hit-
Ier torjui jälleen, mutta Moskovaan palattuaan Mo-
lotov irlmoitti nelivaltasopimuksen hyväksymisen
ensimmäisenä ehtona ol€van, että saksalaiset jou-
kot oli viipymättä poistettava Suomesta, jo,ka v:n
1939 sopimutksen mr.lkaan oli Neuvostoliiton etu-
piiriin kuuluva. Jos Saksa olisi suostunut tähän
Neuvostoliiton tiukentuneeseen vaatimukseen, ei
olisi vaikea aryata, miten Neuvostoliitto olisi Suo-
men kysymy,ksen ratkaissut saadakseen "rauhan var-
misteturksi" Suomen alueella.

Esittäessään Barbarossa-suunnitelman valmis-
telua l,opulliseen asuunsa,korrkeimm,issa johtoesi-
kunnissa tek{jä l<iinnittää huomiota sen "rannatto-
muutee,n", jotlaiseksi Saksan maavoimien yleisesi-
kunnan päälliktkö Halder sitä nimitti, koska siinä
rintama tuli venytetyksi Mustastamerestä Jääme-
reen saakka ja koska siinä oli ri,nnakkain äärettö-
mien etäisyyksien päässä toisistaan kol,me suurta ta-
voitetta ja samanaiikaisesti myös kolme painopiste-
suuntaa. Juuri tämä Hitlerin aikaansaama suunni-
telman rannattomuus selittää Saksan innon vetää
Suomi ja Romania mukaan sen toteuttamiseen. Ja
toisaalta Neuvostoliiton tähän aikaan harjoittama
politiikka kovia kokeneita naapureitaan kohtaan
teki Saksalle liianlkin helpoksi onnistua pyrkimyk-
sissään. Suunnitelman salaaminen ja valmistelujen
harhauttaminen saivat airkaan, eitä Suomella ja Ro-
manialla ei voinut olla selvää kuvaa siitä shakki-
laudasta, jolla ne joutuivat esittämän talonpojan
osaa.

Suunnitelman saatua tämän muodon sen toteut-
tamisen edellytyksiin kuuluivat myös ennakkoneu-
vottelut Suomen poliittisen ja sotilaallisen johdon
kanssa. Näistä neuvotteluista, joita toisaalta pidet-
tiin Salzburgissa ja Berliinissä ja toisaalta Helsin-
gissä, teil<iiä a,ntaa selvän ja valaisevan kuvan esit-
täen kai,kki asioi,hin vaikuttaneet yksityiskohdat.
Läpi,käyvänä piirteenä näissä tilaisuuksissa oli, että
suomalaiset olivat kuuntelevana puolena, eivät si-
toutuneet mihinkään ja pitivät tärkeänä maan py-
symistä puolueettomana.

Puolueettomuus tahdottiin säilyttää si,itäkin huo-
limatta, että Neuvostoliiton strateginen uhka oli
valmiina purkautumaan teoiksi millä hetkellä ta-
hansa. Syksyyn 1939 verrattuoa uhka oli suoranai-
nen kuolemaiva r^, ellei Neuvostoliitto tyytynyt
Mogkovan rauhassa ottamaansa osaan Suo'mea. Kai-
kesta tästä huol,i,matta kuitenJ<in Suomen kaikkia

kansankerroksi,a elähdpti hoqjumaton puolustus-
tahto, koska Baltian maiden kohtalo oli varoitta-
vana esimerkkinä. Kesäkuun alussa Helsingi,n neu-
votteluissa saksalaiset tahtoivat saada vastautksen
kysymy,kseen, oliko Suomi valmis lähtemään mu-
kaan Saksan sotaan Neuvostoliittoa vastaan ja mitä
toivomuksia sillä siinä hapauksessa olisi. Tällöin
vastattiin uudestaan selvi,n sanoin salisalaisirlle, että
Suomi ei aloittaisi hyiirkkäyssotaa, mutta toivoi
Saksalta apuq ios se y,ksinä?in foutuisi hyökkäyksen
kohteeksi.

Kirjansa viimeisillä sivuilla prof. Korhonen esit-
tää eräitä mielenkiintoisia ja oiJ<eita ajatuksia "on-
tuvasta puolueettomuudestamme". Kun operaatio
Barbarossa alkoi, Suomi jäi siita auttamaitomasti
syrjään ja oli siis ainakin oimellises,ti puolueeton.Eri
asia kuiten,kin oli, mitä mahdollisuuksia silloisissa
olosuhteissa oli puolueettomuuden säilyttämiseen.
Neuvostoliitollahan oli hallussaan Hangon tuJ<i-
kohta ja rau,hansopi,rnukseen kuulumaton,kautta-
kulliuoikeus rautateitse si,nne, ja Saksalla puoles-
taan kauttakulkuoiJ<eus Pohjois-Suomeen. -Molo-

tovin uhliaukset olivat ,katrkaisseet kaikki yritykset
turvata Suornen puolueettonauutta hakemalla tukea
Ruotsin, toisen puolueettoman tahdlta. Kumpikin
suurvalta, joiden välissä Suorni oli, olivat vasiusta-
neet Suomen puolumttomuuden vahvistamista.
Kun nämä sitten tulivat toistensa vihollisi'ksi, tus-
kin oli ,jäljellä muuta mahdollisuutta kui,n nolautua
jomp""n ,kumpaan. Ja oli kai selvää, että vähem-
män vaaral,linen oli valirtfava, jos tahdoritiin vältsä
suurimmalta v zaralta, nimittäin maan joutumiselta
heti sodan alussa kahden suurvallan taisteluJ<en-
täksi. Paasiftivi on tosin otaksuout, että aivan ole-
mattomia eivät puolueettomuuspo,litiikan mahdol-
lisuudet olisi olleet. Tärnän johdosta Korhonen
huomauttaa rkuitenkin, että tullaliseen edes jossa-
kin määrin todennäköiseksi tämä otaksuma kaipaa
tuekseen useita lisäotaksumia: 1) että kummallakaan
suurvallalla ei olisi ollut sotilaallista jalansijaa Suo-
messa, 2) että kumpikin olisi pitänyt etuj,ensa
mukaisena Suomen puolueettomuuden kunnioitta-
mista, 3) eltä Suomessa tunnettu epäluulo Nouvos-
toliiton ai,keita kohtaan olisi ollurt aiheeton.

Lopuksi on vielä syytä ,palata heukeksi erääseen
lähdeaineiston esittelyn yhteydessä mainittuun
ulkomaiseen teokseen, amerikrkalaisen Leonhard
Lundin'in kirjaan "Suomi toisessa maailmansodas-
sa". Tästä tekeleestä prof. Korhonen aikanaan kir-
joitti Suomen Kuvalehdessä asialrlisin perustein
an.karan arvostelun moittien sen heikkoa ja perin
yksipuolisesti valikoitua tunnepitoista lähdeaineis-
toa. Barbarossa-teoksessaan hän vakuuttavasti uudis-
taa aikaisemman arviointinsa Lundinin tutkimuk-
sien tulo,lisista seuraavaan tapaan:

Lundin osoittautuu,ky,kenemättömäksi noudatta-
maan vanhaa historiantutkimuksen sääntöä, että
tutkija ei saa antautua tunnepurkausten valtaao,
vaan hänen on pyrittävä ymmiirt2imän miksi kehi-
tyksen kulku on ollut sel,laista 'kuin se on ollut.
Hänen peruskiisityksensä murkaan Suomi ei murka
ollut demokraattisesti hal,lirnr, vaan natsismin vai-
kutuksen harhaanjotr,tama m a. Näin ollen sodassa
kärsitty tappiokaan ei ole ollut liian korkea hinta
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demc»kratian voitosta, jos se jää pysyväiseksi. Täl-
laiset väitteet ovat jo suoranaistt historian vääris-
telyä. Aiiheell,isesti Korhonen huomauttaakin, että
kukaan rkr::noiallinen tutkija ei kuitenlkaan ryhdy
iaatimaan syytöskirj aa olemassadlonsa puoles,ta,tais-
tellu,tta kansaa vastaan, ,eltrei ole vaivautunut ensin
käytt?irnän tkaikkea saatavissa ol,evaa lähdeaineistoa.

Mitä suuri,rnmalla tyydytyksetrlä on todettava,
että Lundi,nin pelkkiin tunnepitoisiin rja vain har-
voihin ja yksipuolisiin lähteisiin nojautuvan epähis-

torialtlisen esityksen antarna vääristelty kuva maam-
me rk.ohtalonvuosi,en ajoilta on tullut oirkaistuksi
asiallisella ja totuutta vasLaav'alla kuvalla. Profes-
sori Korhosell.a on o;trlut pynkimys ja ,tyky tarikas-
tella tapahtunr,ia obj'ektiivisesti, ,kuten kokeneen ja
ansioituneen historiantu,tkijan tuleekin. Hän.en
teostaao voidaan suositella ,kairkkien luettavaksi ja
erityisesti niiden tutkittavaksi, jotka ovat airkaisem-
min perehtyneet vain Lundinin perin vajavaisen
tutkimuksen tul'otksiin.

HEHHHffi ffi ffi ffi ffi ffi HHffi ffi ffi 58ffi ffi H ffi ffi gHffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi HHHHffi ffi gffi gH!
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MOTTO:

Heso, stadi, paikka ormos,

Sörkl«ö, Yalkko, Rööperi.

Kosko soonen toosen nöhdä

ronnon kouniin Kaivarin!
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ÅSSÅ-.y'kmentti (JR 26) ioutui jrrkosodan,kin
aikana useaan otteeseen osoittamaan helsinkiläispoi-
kien taistelukuntoa. Kunnialla ovatkin "Sörkän
kundit" Ässä-rykmentin perinteitä puolustaneet j.r
lisää mainetta niittäneet.

Nopean etenemisvaiheen aikln,r, .yoka alkoi Länsi-
Kannaksella 21.8.41, sai ratsumesttri P. Rasin joh-
tama II pataljoona eli ns. Hertta-pataljoona 23.
8.41 kello 11.10 rl,lirnsntin komentajalta, eversti
E. Laaksoselta käskyn vellata Klrisalmen.

Venäläiset olivat räjä1'ttäneet rautatiesillan, joka
johti Pien-Salojän'en yli je pitir'ät Salojärven ta-
kaista maastoa luj;rsti hallussaan. Jo päiväl'lä sai
luutnantti Aittor';rlr;rn johtama 6. komppania käs-
kyn edetä S.rlojän-en länsipuolitse tavoitteena Ka-
risalmi. Pat;rljoonan komentaja itse johti kahden
muun komppanirn (. ja 5.K) hyökkäystä Pien-
Salojärven ja Kokkoselän r,älisen ,kapean kannaksen
kautta.

Voimak,kaan tulivalmistelun jälkeen, johon osal-
listui sekä tykistöä että pataljoonan oma krh.jouk-
kue, lähti hyökkäys liikkeelle. Luutnantti Niska-
nen, jo,ka johti etulinjassa hyökkäär'ää 4. komppa-
niaa, viittasi kädellään'komppanialleen hyökkäys-
meikin ja huusi samalla:

- Antaa painua! ja komppania "antoi painua".
Etukäteen oli sovittu yhteisestä taisteluhuudosta:

"suomalaiset jyllää" vahvennettuna r.ähän muilla-
kin kovilla sanoilla. Ja heti kun hyökkäys lähti
lii,kkeelle, jokainen mies karjui tätä taisteluhuutoa.
Tämä huuto innosti miehiä, ja samalla se ilmoitti
meikäläisille, mille tasalle hyökkäys oli eri kais-
toilla edisti'nyt. Huuto oli niin lujaa, ettei voi
puhua samalla viikollakaan vihollisen käyttämästä
"urae"-huurlosta, jl varmaan monen aroseudun po-
jan selkäpiitä karmi kuullessrrn tänrän huudon lä-
hener'än lähenemistään. On vrikert,r srnoin ku-
vailla, millainen vaikutus täll.risella teisteluhuu-
dolla oli miehiin. Oli suorastean turvellinen tunne.
kun edestä, sivuilta ja ta.kaa kuului "suomllaisei
jyllää" ja kun tämä huuto kiilan tar-oin tunkeu-
tui yhä syvemmälle vihollisen ryhmitykseen. Kii-
lana pataljoonanlme hyökkäsikin, sillä sen enem-
pää oikealla kuin vasemmalla puolellammeklan ei

vielä ollut omia ,jou,kkoja. Meidän oli tultava toi-
meen omin voimin, ja sen vuoksi nopeasti ja
äkkirynnäköil1ä ja vai'kkapa taisteluhuudoin mur-

Gunnor Llnkomo Lönsi-Konnoksello oloiiti 12. divisioono 21.8.41 etenemisen
Viipurin seudun vihollisen soortomiseksi idöstö. Sen keskusloon
Suokumooniörven molemmin puolin ryhmifeity JR26 eli Ässä-
rykmentti hyökkösi iltoon mennessö Loltoloon io 22.8. ku-
luesso Kovontsooreen. Etenemisensö ohello rykmentti osollis-
tui 23.8. osilloon myös Kllpeenioen io lll/26,n voimin lhon-
tolon voltoukseen. Somono pöivänö määröttiin ll 126 taos
Korisolmen voltoustehtävöön, ioto kuvoilloon oheisesso kerto-
muksessomme. Rykmentin I io lll potolioono elenivät somoon
oikoon Nöötälön koutto Lyykylöön, io sen lönsipuolelle heitet-
tiin kiireellisesti vuorostoon ll/26 toriumoon venälöisten suurto
vo sto h yökköystö.KMENTIN
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rettava vihollisen vastarinta ja avattava tie jäljessä
tuleville omille joukoille.

Saavutettuaan rautatien 4. korrlppania oli saanut
käskyn edetä rautatien länsipuolitse ja samalla puh-
distaa rautatien ja Salonjärven välisen maaston
vihollisista. Toisessa linjassa hyökkäävän 5. komp-
panian tuli taas puhdistaa maasto rautatien itä-
puolella.

Noin ryhmän verran venäläisiä oli jäänyt asemiin
rajdytetyo sillan eteläpuolella olevaan niemeen.
Siel,lä he pitivät sibkeästi puoliaan, ja hätäkös heillä
oli siellä ollessa hyvässä suojassa kivilohkareiden
takana. Sieltä he saattoivat myös tulittaa meikä-
läisiä, jotka olivat aivan ,kuin tarjottirnella avo-
naisessa maastossa. Luutnantti Niskasen ei auttanut
muu kuin motittaa ,tämä viho'llisryhmä ja jatkaa
hyökkäystä eteenpäin. Vasta illalla, kun suurin osa
mainitusta ryhmästä oli jo tuhottu, antautui pari
vielä motissa hengissä olevaa venäläistä vangiksi.

Pataljoonan komentaja johti nyt hyökkäystä 4.
komppanian kärjessä. Mitä pitemmälle hyökkäys
edistyi, sitä kovemmaksi vastus kasvoi. Sotasaaliina
saadusta kartasta ilmeni, että venäläiset olivat odot-
taneet hyökkäystämme aivan toiselta suunnalta, ni-
mittäin idiistä käsin. Täten meidän hyöl«käyksemrne,
jo,ka osui vihollisen sivustaan, tuli näille aivan yl-
lätyksenä ja saattoi aluksi heidän suunnitelmansa
sekaisin. Hyökkäyksemme aikana ehtivät viholliset
järjestää puolustuksensa kuitenkin uudelleen, jol-
loin heidän vastarintansa muodostui tavattoman
kovaksi.

Etuoi,kealta, Salojärven rannalta kuului kovaa
tappelun ääntä. Siellä oli luutnantti [,rkki Linkomo

Joukkoio etenemössö Kovontsoorto kohti

jourkkueensa kanssa edenny,t jo kauas pataljoonan
muiden yksiköiden edelle, melkein tavoitteeseen-
sa, rautatien ja maantien yhtyrnäkohtaan saakka.
Tämän joukkueen reippaat pojat olivat panneet
todel,la "hihat heilumaan" ja häikäilemättömällä
hyökkäyksellä pakottaneet vihollisen jatkuvasti pe-
räytymiån.

Samanaikaisesti ilmestyi ratsumestari Rasin vie-
relle rämäpäinen luutnantti Suomalainen jook-
kueensa muutamien poikien tkanssa. Muun jouk-
kueen kertoi luutnantti olleen synlynyttä mottia
selvittämässä, mutta nyt io olevan tulossa eteen-
päin.

Ei auttanut muu kuin suojautua vihol,lisen tu-
lelta kivien taakse omia joukkoja odoteltaessa ja
vastata parhaan mulkaan vihollisen tuleen. Venä-
läiset olivat edessämme käsikranaattien heittomat-
kan päässä, ja pian saimmekin tuntea heidän heitto-
taitonsa, samoin kuin he saivat varmasti tutustua
meidänkin heittoihimme.

Käsikranaatti räjähti myös aivan sen kiven juu-
ressa, minkä taakse pataljoonan komentajamme oli
suojautunut, ja samalla rkuului kilahduskin kahden
metallikappaleen iskiessä yhteen. Katsoessani sivul-
le näin pataljoonan komentajan rliorjaavan oi,keaan
asentoon takaraivolle luiskahtanutta kypäräänsä.
Räjähtäneen kranaatin sirpale oli osunut kypärään,
ja kypärä oli jälleen pelastanut miehen hengen.
Mel'kein vaistomaisesti tuli hyväillyksi tata mainiota
suoj apäähinettä.

Pian ilmestyi taempaa näkyviin komppanian
päällikkö, luutnantti Niskanen, kävellen rauhalli-
sesti harjannetta pitrkin, ja hänen perässään eteni

fliå$r*\.H
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Korisolmen

Korisolmen osemon luono olevo volkoinen
tolo, jonko viereltä löhtee tie Nöörölöän

osa komppaniaa. Huomattuaan, että liian suuri
osa 4. komppaniasta oli innostunut motittamaan
niitä vihollisia, jotka olivat jääneet puolustusase-
miin "si,llankorvalle", hän oli ottanut mukaansa
kaikki miehet, jotka saattoi sieltä irroittaa ja oli
nyt matkalla kovassa taistelussa olevan joukkueen-
johtajansa, luutnantti Linkomon avuksi. Harjanne,
jota pitkin 4. komppanian loppuosa eteni, oli
kaikkea muuta kuin mukava ja turvallinen etene-
mistie, sillä venäläisten eräs suorasuuntaustykki
ampui rautatien yli pyyhkien harjannetta. Run-
saasti näkyi vihollisella olevan "karnaatteja", sillä
jatkuvalla syötöllä tykki sylki ammuksia. Tässä
harjanteen ylittämisvaiheessa haavoittui posrkeen
suorasuuntausbykin ammuksen sirpaleesta myös rei-
pas unkarilainen vapaaehtoinen Endrd Zsimond,
joka oli taistellut 4. komppaniao riveissä railak-
kaaseen tyyliinsä.

4. komppania jatkoi hyökkäystä kohti tavoitet-
taan. Huomattuaan, että hyökkäys tällä kaistalla
sujui kyllin reippaasti, pataljoonan komentaja lähti
tutkimaan tilannetta radan toisella puo,lella. Siellä
oli hyökkäys juuttunut rkiinni, mutta saatiin taas
ratsumestari Rasin henkilökohtaisesta vaikutuiksesta
uudel,leen liikkeelle. Vastuksena oli edessä asema-
rakennuksen luona valkoisessa talossa oleva vihol-

lisen vahva pesäke. Miesvahvuudeltaan se ei ollut
suuri ja rkasitti vain kolme venäläistä raiavartijua,
mutta heillä oli suorasuuntaustykki ja konetuli-
aseita runsaasti.

Venäläisten patdljoona, II/JR L47,,joka nyt oli
meitä vastassa, oli todella valiojoukkoa. Se kuului
vihollisen kaaderijotakkoihin ja oli jo aikaisemmin
tapellut pataljoonamme kanssa mm. Suokumaalla.
Ei siis ollut ihme, että nämä kolme venäläistä
Karisalmen "Valkoisen talon" alle rakentamassaan
pesäkkeessä pitivät ,toista tuntia puoliaan meikä-
läisten hyökkäyksiä vastaan. Lopulta ,heidät saatiin
niin tiiviiseen mottiin, että suorasuuntaustykin ta-
kana oleva venäläinen ampui kranaatteja maahan-
kin parinrkyrurenen metrin päähän tykin eteen
saadakseen sirpaleet lentämään meikäläisten pääl,le.
Sitkeitä vei,kkoja! Lopulta saatiin tykkimies arnmu-
tuksi, mutta molemmat muut jatkoivat talon alta
tulittamistaan konetuliasein joka suuntaan. Oli
pakko ryhtyä koviin ,ja nopeisiin toimenpiteisiin.
Konepistoolimiehet olivat valmiina talon jo,ka puo-
lella, sillä halusimme nähdä, millaisia nämä tosi
sankarit olivat. Talon alle heitettiin käsikranaatteja,
mutta tämäkään ei saanut vihollisen tulta loppu-
maan, y^a,i tulitaistelu yhä jatkui. Nämä motiiin
joutuneet pari vihollista olivat päättäneet rnyydä
henkensä niin ,kalliisti kuin suinkin puo,lustaessaan
Karjalan rkannaksen maaperdld. Lopulta eräs reipas
korpraalimme, jolla oli pää siteessä kiväärin luodin
haavoitettua häntä vähän aikaisemmin pos,keen,
sai keinotelluksi kasapanoksen talon alle, ja sillä
oli asia selvä. Räjähdyksen ,jälkeen r),ömi vaikeasti
haavoittunut vihollinen talon alia esiin, ja muuta
elonmerk,kiä ei talon alta endä kuulunut.

4. komppania oli tällä välin saavuttanut tavoit-
teensa ja asettunut puolustukseen. Ilma oli sateinen
ja miehet makasivat läpimärkinä maastossa, sillä
vastahyökkäys oli odotettavissa milloin tahansa.
Mutta mikään ei saanut "Sörkän kundien" taistelu-
intoa lamaantumaan, vaan jokainen täytti tehtä-
vänsä kiitettävästi.

Luutnantti Aittovaaran 6. ko,mppaniasta ei
kuultu vähään aikaan mitään. Sen olisi jo aikoja
sitten pitänyt olla tavoitteessaan järven toisella
puolen. Vihdoin keskiyöllä saapui sieltä läheni
soutaen järven yli ja toi tiedon, että komppania
oli asemissa pataljoonan muiden,komppanioiden
tasalla. Komppanian hyökkäys oli hidastunut venä-
läisten rkovan vastarinnan vuorksi, mutta Iopulta
oli tavoite kuitenkin saavutettu.

Seuraavana aamuna, 24.8., kello 6.1) jalkui hyiiJ<-
käys tavoitteena Salojärven eteläpään ympäri kul-
keva maantie, ja häikäilemättömästi hyökäten ryn-
täsivät komppaniamme vihollisen kimppuun. Patal-
joonaamme vastassa olevalla venäläisten pataljoo-
nalla oli vahvistuksenaan kolme hyökkäysvaunua
ja neljä tykkiä. Tämän pataljoonan miehistö tais-
teli suurenmoisesti, kuuluihan se vakinaisiin raja-
vartio jourkkoihin, joiden taistElukunto oli tunne-
tusti korkea. Selvisimme kuitenkin yllättävän pie-
nin tappioin. Tämä johtui lahinnä siitä, että poi-
kamme osasivat taitavasti käyttää maastoa hyväk-
seen ja tarpeen tullen käydä vihollisen kimppuun
niin rämäpäisesti, että siltä menivät "konseptit
sekaisin" eirkä sen auttanut muu kuin peräylyä.



Viime rähinässä, jossa tapeltiin lopulta käsikra-
naatein ja lyömäaseinkin, haavoitiui 4. komppanian
reipas joukkueen johtaja, luutnantti Erk,ki Lin,komo
käsi.kranaatista. Kuvaavaa miesten mielialalle oli
mm. se, että kun tämä luutnantti haavoittuneena,
tosin jo tavoitteens.r saavuttaneena, tapasi pateljoo-
nan komentajan, ratsumestari Rasin, hän 'kyyneleet
silmissä pyysi anteeksi, että hänen täytyi jättää
joukkueensa ja lähteä sairaalaan, mutta hän lupasi
pian tulla sieltä takaisin, joten hänelle olisi pidet-
tävä r'akanssi edelleenkin.

Viimeksi kerrotun hyökkäyksen jälkeen, jolloin
4. ja 6. komppania saivat yhteyden toisiinsa, alkoi
venäläisten vastahyökkäysten sarja. Mutta pataljoo-
nammekin sai ty,kistötukea ja mainio patterinpääl-
likkö, Iuutnantti Niilo Tarvajärvi ha.joitti hyvin
suunnatulla tykis.tötulella rkerta toisensa jälkeen
vihollisen vastaiskuun ryhmittyneet joukot. Tilanne

' muuttui oikealla siivellä 6. komppanian lohliolla jo
kerran varsin kriitilliseksi venäläisten saatua sinne
kaksi hyölckäysvaunua avukseen. Hyökkäysvaunut
erottivat,komppanian yhteydestä yhden jouk,kueen,
joka vihollisen samanaikaisen hyökkäyksen vaiku-
tu,ksesta joutui'r'etäytymään syrjään maantieltä.
Eräs reipas alikersantti sai kuitenkin kasapanoksella
toisen hyökkäysvaunuista räjäytetyksi liikuntakyvyt-
tömäksi, ja oman ty,kistön ja krh:n pehmittäessä
hyökkäykseen uudelleen ryhmittyviä vihollisia saa-
tiin nopealla vastaiskulla entiset asemat vallatuiksi
takaisin.

Tällaisen hyökkäyksen aikana tulee väkisinkin
fatalistiksi. Kuvaavana esimerkkinä hyvästä onnesta
mainittakoon, että kun pataljoonan komenta.ia oli
lähettiupseerinsa kanssa Karisalmen asema-alueen
tilannetta tarkastamassa, he joutuivat erästä kujaa
ylittäessään vain noin 10 metrin päästä ammuttuun
pikakiväärisuihkuun. Suihku repi komentajan hou-
sut ,ja asetakin vahingoittamatta kuitenkaan ihoa.
Lähettiupseeri taas sai suihkun Puseron oikean
rintataskun ja oikean housuntaskun Iäpi. Nämä
se repi riekaleiksi, rikrkoipa vielä rintataskussa
olleen kompassin ja housuntaskussa nenäliinan,
kartan ja tulitikkulaatikonkin, mutta ihoon ei tul-
lut edes naarmua. Siinä oli ,kyllä enemmän kuin
onnea, se täytyy myöntää. Kovinpa vihataan Linko-
mon su,kua, huomautti pataljoonan ,komentaja lä-
hettiupseerilleen, jonka vdli äsken oli haavoittu-
neena toimitettu takalinjaan.

Vastassamme oleva vihollinen lyötiin hajalle, ja
sen rippeet pakenivat meikäläistc.n partioiden
ajaessa niitä takaa.

Kun tarkastelimme taistelutannerta, huomasim-
me, että käsiimme oli joutunut komea sotasaalis.
Eivät myöhemmin paikalle saapuneet TK-miehet
sitä turhaan kutsuneet "Pienois-Raatteelisi", sillä
olimmehan vain,pataljoonan vahvuisella joukolla
vallanneet mm. 4 tykkiä, yhden hyökkäysvaunun,
12 konekir'ääriä, 2) puoliautomaattikivääriä, 6
kranaatinheitintä, pikakiväärejä, konepistooleja
sekä suuren .määrän ,kaikkea muuta sotatavaraa.

Näin oli pataljoonamme avannut tietä taas lä-
hemmäksi Viipuria ja matka jatkui kohti uusia
taisteluja.

) v I M v v v v v v v v v v v v v v v v vv

Toivo Korhonen

Jeliörvellö
il osA

l4.D:n vahvistetun pataljoonan suuruinen retki-
kunta oli tuhonnut 16.3.t943 Jeljän,en kylän ja
aseman seuduilla olevan vihollisen suuren huolto-
keskuksen, johon nojautui l4.D:n vastassa olevien
r-ihollisjoukkojen huolto. Samana päivänä se oli
puolenpäir'än .jälkeen aloittanut myös paluun ta-
,kaisin omille linjoilleen Ondajärvelle.

Paluu,matka suoriteitiin pohjoisempaa kuin me-
nomattka, koska haavoittuneiden takia haluttiin kier-
tää Kuutsjän,en itäpuolella oleva konkea harjanne.
Hiihdettiin jattälilln ruokailtiin. Päivä alkoi lopulta
vaihtua yöksi, mutta väsyneitä ei havaittu. Joku
miehistä näytti tauon aikana nukahtaneen reppun-
sa päälle, mutta heräsi heti, kun toiset alkoivat
liikrkua.

Oli tullut jo hämärä, kun pataljoonan kär,keen
asettunut osastomme saapui,korkean harjanteen
eteen. Latuosasto ryhtyi nousemaan haqjanteelle.
tr(uttr silloin illan hiljaisuus rikkoontui. Harjan-
teen päältä alkoivat vihollisen "emmat" (pikaki-

Sissit poluumolkollo Kuutsiäruellä

328



poloi

l4.D;n koukoportiojoukkojen suoritertuo 16.
3.1943 viholllsen selustosso Jeljärvellö ole-
von vihollisen huoltokeskuksen tuhoomisen
ne polosivot toisielujo köyden omille lin-
ioilleen Ondo järvelle

väärit) kot,kot-taa, kuului tiheitä,konepistoolisar-
joja, lensi valoraketteja, ja koko alue kiehui kuin
noidankattila. Oli törmätty venäläisten voimak-
kaaseen kenttär'artioon, joka yritti pimeässä kii-
vaalla tuleliaan hajoittaa koko osastomme. Oli to-
siaan ihme, ettei tdssä ketään kaatunut tai haavoit-
tunut.

Pimeästä kuului käsky: "Korhonen eteen!" Saa-
vuttuani rkomentajan luokse hän ikäski sissiosas-
ton hyökätä harjan,teelle ja tuhota vihollisen sekä
varmistaa etelään ja pohjoiseen. Pataljoonan oli
suunniteltu menevän täten tehtävästä aukosta har-
janleen länsipuolelle.

Rinne oli niin pystyjyrkkä, ebtei hiihtämisestä
ollut puhettakaan, vaan oli jal,kauduttava ja hyö-
kättävä sulksitta vihollisen asemaan. Näin tehtiin-
kin. Osastoni jälkipään päästyä harjanteen päälle
taistelu oli kiivaimmillaan. Penttilä tuli luoks,eni
ja mdd,räsi:

- Sinun on vetäydyttävä tak'aisin, pataljoona
ylittää harjanteen pohjoisempaa.

Sissit toimivat harjanteella kuin pyörremyrsky.
Suomalaiset,konepistoolit rätisiväi kiukkuisesti, ja
käsi;kranaatit räj ätr,telivät. Siss ien hyö,kkäyrksen koh-
teeksi joutunut maasto oli yhtenä tulimerenä. Sa-

noin Penttilälle:

- Poikia on vailkea 'kesken taistelun pimeässä
pysäyttää, ennen kuin joutldkueet ovat saavuttaneet
tavoitteensa.

Timan totesi Penttiläkin ja otti vain yhden sis-

sin oppaaksi erääIle komppanialle, joka oli saa-

nut tehtäväksi,kiertää taistelualueen eteliimrpää.

Pataljoonasta taas oli lähetetty luutnantti Antto-
sen jotlkkue etenemään ,pohjoisempaa, kos,ka siellä
oli maasto helpompaa. Taistelutta ei kuitenkaan
sekään päässyt harjannetta ylittämään.

Kun sissien kohdalla taistelu päättyi, sissiosasto
lähti jabkamaan matkaansa Kuuts,järvei kohden.
Henrkiin jääneet viholliset pakenivat etelldän ja jät-
tivät jälkeensä haavoi,ttuneensa, jotka l?ihdettyäm-
me jäivät apua huutaen valitLamaan. No, ei ollut
mitään gentlemannisopimtr:ksia, joiden mukais,esti
olisi pitänyt jäädä taisbeluken,tälle vihollisen haa-
voittuneita hoivaamaan, vaan uskottiin, että kukin
hoitaa o,mansa.

Tultuani sissiosaston,kanssa Kuutsjärvelle patal-
joonankin kärkiosat alkoivat valua metsästä jäälle,
mutta meisiä kaukana, Iähellä Kuutsjärven kylää.
Sisintäni riipaisi, lkun tiesin, minkälair,ren bunkkeri-
linnoitelma oli oitkealla häämöittävä kylä. Samassa
alkoivatkin bunkkereista aseiden suuliekit väläh-
dellä, ja pian avasivat konekivääritkin tulensa. Va-
loraketit valaisivat järven selkää, ja niiden valossa
näin hajanaisia,miesryhmiä kylän eteläpuolella.
Ajattelin, olisiko,nii'lle tullut suunnisrusvir,he, vai
miksi ne noin pofujoiseen olivat menneet.
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Sissipäöllikkö, vönrikki T. Korhonen hy-
myilee lyytyvöisenö retken onnistumiseslo

Sieltä pataljoonan osat vetäytyi\'ät .jän'en etelä-
osassa olel'aan niemeen, johon yövyttiin. Jäin osas-
toni kanssa rannalle odottamaan pataljoonan vii-
meisiä miehiä, jotka ohjattiin yöpymispaikalle. Jou-
kossa oli jo väsyneitäkin. Eräskin kantoi kädessään
havutupsua kuin ,kalleinta aarretta. Kysyin, miksi
hän ,kantoi havuja - 

gi v45tnusta. Väsynyt ole-
mus ilmaisi, että poika ei enää tajunnut mitään,
hän vain uneksi. Katsellessani omaa osastoani ha-
vaitsin yhden jouk,kueenjohtajista väsyneenä istu-
van kivellä ja väittär,än kovasti, että poh,ioisessa
liikkui auto,ja ia että ne tulivat vilkuttaen meihin
päin. Poika oli perin r'äsynyt ja näki sellaista, mitä
ei todella ollut. Tämä upseeri oli äskettäin tul-
lut osastoomme, eirkä hänellä ollut vielä samaa

kestävyyttä,kuin muilla.
Seuraavana aamuna, 17.3., herättiin auringon en-

si säteiden valaistessa järven rantaa, mutta olivltpa
heränneet venäläisebkin. Noin l0 miehen vahvui-
nen vihollisen partio ilmestyi läheisen suon vas-
takkaiselle reunalle ja herätti valtavalla pk-pauku-
tu,ksella sitkeämpiuniset.

Sain tehtäväkseni varmistaa osastollani suonreu-
nan ja jäädä pidättelemään vihollista, kunnes pa-
taljoona oli päässyt Iiikkeelle majoitusalueeltaan.
Sen lähdettyä ,kello 6 ilmoitti eräs sisseistä:

- !4sp4an alikersantti Hurk,kanen ja sissi Hort-
tanainen ovat kaatuneet,tai vaikeasti haavoittuneet,
rkun siltä paikalta, jonne he menivät asemaan, ei
,kuulu noitumista.
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- On'ko niiden sirten pa.krko noi:tua ja manata?
kysyin sissiltä.

- No ei, mutta kun pojat taistelun aikana tup-
paavat niin manaamaan, oli vastaus.

Menin varmistuspaikalle ja huusin miehiä. Kum-
rnatrkin vastasivat, ja sama"lla kuulin heidän ampu,van
terär'iä sarjoja rkp:llaan. Huusin Hukkaselle:

- Tä:dllä pelättiin pahinta, kun ei teidän ään-
länne kuulunut, johon Huli,kanen to,kaisi:

- Käskekää sen ilmoittajan pes,tä lumella pyl-
lynsä, että pån jäähtyy. 

- Niin, he olivat poirkia,
jotrka hallitsivat taistelun ja vireät vitsit.

Pataljoonan mentyä menojaan irroitin osaston
tunnin kestäneen tulitaistelun päätyttyä asemista je
läksimme sen perään. Saavuttuamme Kuutsjärven
eteläpäähän näin järven jäällä muutamia harmaita
myttyjä. An,asi,n, mitä ne olivat, pimedssä vihol-
lisen kk-tuleen eksyneitä miehiämme. Niin, sotaa
ei käydä tappioitta. Meillä sisseillä oli ollut tähän
saakka hyvä onni.

Järven rannasta tapasin rpataljoonan lääkärin,
joka kertoi lääkintäryhmän rkanssa löytäneensä yh-
den yöllä haavoittuneen, jolta oli puhlkaistu pis-
timellä silmät ja tökitty muuallekin. Pojan oli lää-
käri sitonut ja peittänyt huopien avulla ahkioon.
Siinä makasi nuori mies ,kalpeana kuin pedon raa-
telemana. Ei ollut riittänyt pelkkä haavoittuminen,
vaan tunteeton vihollinen oli poian tuskia lisän-
nyt vielä noin hin'ittär'ällä trr alla. Huulet liik-
kuivat tuskaisen näköisesti. NIitä hän yritti puhua
je mitä ajatteli, sitä emme loineet 1'mmärtää. Otim-
me pojan muklamme, mutta jonkin ajan kuluttua
kuoleml lopet:i tämän nuoren miehen tuskat. Hä-
ner vietiin kotimaan multiin. Ehkä hän silloin, kun
huulet sanoja tapailivat, näin toivoikin.

Taistelualuetta katsellessa vierähti niin pal jon
aikaa, että vihollinen pääsi osastomme jr pa[eljoo-
nan väliin. Näimme valkoisissa lumipuvuissa ole-
vien venäläisten rkaivavan lumeen asemia tarkoituk-
sella saada osastoni väi,jyty,kseensä. Onneksi havait-
simme heidän touhunsa aj,oissa ja vältyimrne tu-
holta.

Saavuttuamme Ondajärven itärannalla olevaan
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Portion miehet ovot löytöneet Ondojärveltö
ovonnon io sommuttovot polttovoo jonooon



Portioretken päöllikkö, moiuri T. J. Puustinen, poloomosso ilto-
hömärissö Ondojörven lönsironnolle. Tokono postori Tommekos

niemeen. jok.r oli määrätt), kokoontumispaikaksi,
ei prt.rljoonr viel,i ollut sf,;lpLtnut, \'aan oli jou-
tunut t.risteluun kolioontumispaik.rn je Kuutsjän'en
r'älisessä mlastoss.1. \zenä1äiset rritti\.är krrikin kei-
noin häiritä ja estää f.ruljoonrn p.1luurr. n'rutt.1
ei\ät siinä onnistuneet.

Odoteltuamme aikamme saapui lopulta prrtaljoo-
nakin paikalle. Kapteeni Raevaaran,komppania,
jorka oli edellisenä iltana määrätty rkiertämään ve-
näläisten kenttär,artiolinjan eteläpuolitse, saapui sen
sijaan pataljoonan yhteyteen vasta seuraavana yönä.

Patarljoonan osien ryhmittyessä järt,en ylitystä
varten tuli isohko vihollispar,tio lahden vastaran-
nalle ja pyrki trhkaavasti lähestymään kokoontu-
mispaikkaamme. Niemenkäqjessä oleva tähystäjä,
joka oli lähellä olevalla pikku saarella, ilmoitti:

- Pitä,kää pakit lämpiminä, tulee vieraita.
Lähetin heti kersantti Hirviniemen ja alikersantti

Pullin ryhmän estämään vihollisen pääsyn saareen.
Pian al,koikin taistelu saaren omistukses,ta. Sitä
mukaa kuin r.ihollisia tuli jäälle, ne eivät enää
päässeet maalle, r'aan tuupertuivat siihen.

Pataljoonan lähdetq,ä fa päästyä .iäälle sissiosas-
toni tehtävänä oli viivyttää päällepakkaavaa vihol-
lista. Taisteluosastoni irroittauminen oli muo-
dostua kriitillissksi. Venäläisei olivat hilanneet ran-
nalle kaksi kranaatin,heitintä, joiden tukemina he
yrittivät työntyä peräämme. Onneksi oli järvellä
tuuli työntänyt talven ai,kana lumen laineille, joi-
den suojassa nyt ryhmittäin syöksyen ja ampuen
päästiin vetäytymään'kauemmaksi rannasta. Kaiikki,

jotrka yrittir'ät jälkeemme, kaatuivat sissien tark-
kaan tuleen. Päästyämme venäläisten tulen ulko-
puolelle pidin osastolle tauon, jon,ka ai,kana seu-
risimme venäläisten epätoivoista liiikehtin-ristä. Var-
r.nasti he olir at kiukkr,ra ja kirouksia tulvillaan,
kun eir'ät onnistuneet 1'rityksissään. Peräämme ei-
r'ät uskalt;rneet lähteä je kranaatinheittimien am-
nrunta jäi lyhyeksi, siinä oli harmia tarpeeksi.

Tauolla oltaessa alkoi vihollisen ja osastomme
välillä kuulua avunhuutoja. Aina vaikeisiin tilan-
teisiin valmis vääpeli Jussi Vähäniitty ilmoitti Iä-
hetin kanssa lähtevänsä hakemaan haavoittunutta
jäältä. Järjestin tulituen ja poika haettiin ahkiolla.
Tarkasteltaessa poi'kaa havaittiin, ettei hänellä ol-
lut muuta virkaa kuin pieni naarmu toisessa pääs-
sä. Oli kai saanut jonkinlaisen järkytystkohtau,ksen
ja pelkäsi pahem,mintkin käyneen. Pieni napaus sau-

valla takapuoleen, ja poika oli pirteä kuin peip-
ponen malkaa jatkamaan.

Osastoni saavuttua Ondajärven länsipuolelle RjP
6:n linjoille oli jälleen jäänyt taakse eräs vaihe-
rikas.ja raskas sissiretki ja onneksi sissiosastolleni
iln-ran tappioita. Pataljoonalla ei ollut yhtä hyvä
onni, mutta kokonaisuudessaan pataljoonan toimin-
taa tarkasteltaessa on todettava, että se täytti me-
nestyrksellä r'aikean ja voimia kysyvän tehtävänsä.
Vihollisen n-renety'kset omiin verraten oli't'atvarmaan
moninkertaiset. Tulihan tuhotuksi käytännöllisesti
katsoen ko,ko Jeljärven huoltolkeskus sekä rautatie-
asema-alue varastoineen. Lisäksi menetti vihollinen
pal j on mieh iä val io j oulioist aan Lakaa- ajotaisteluissa.
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Sukellusvene lku-Turso
likkö, kopteeniluutn. E.

etuolollo io sen päöl-
Pokkolo ylinnö oikåollo

SUKELLUSVENE Iku-Turso oli risteitremdssä Ah-
venanmerellä 26.10.L942. Istuin veneen tomissa
toirnien käsky,nvälittä jänä ja' laivapäiväkirjan pita-
jänä. Silloin illalla" L9.40 herätti minussa mielen-
kiintoa puheputkesta kuuluvat sanat:

- Voi paho'lainen, kun on iso, - niin on,
voi tavatonta, kylläpä osaa olla iso I

Ryhdyin vääntäytymään pystyyn ahtaasta paikas-
tani etumaisen näköputken edestä, jossa lattiapinta'
alaa oli ehkä vajaa neljännes neliömetriä. Samassa

kuului helähtelyä, :kun Madsen-rkonetykin liikkuvat
osat vedettiin taakse, ja heti ,Perään komento:

- Torni, taisteluhälytys !

Madsen alrkoi paukutel'la. Minurllakin oli jo käsi
hälytysnappulatla, joten voi,n omalta osaltani jär-
jestaa my& muille liikettä. Kyllä kuhinaa syntyi-
kin. Uiehia nousi ohitseni ylös tornin sillalle ja
toisia meni alas keskuJiseen. Itse en tahtonut mah-

tua väliin ensiokään.
Se "iso" oli vihollisen sukellusvene, joka nousi

jonkin matkan päässä edessämme ylös 
. 
pinnalle

ja sivuutti meidåt noin 20 metrin etäisyydellä.
Sen ru,nko ja tornin kylki vain välähbelivät 20 rnm
henkk2isyry'tin,kranaabtien räjähdellessä ja val_gjuo-

vatkranaatiien painuessa läpi. Samassa vihollisen
sukellusvene ti*ut"i, joten se hävici lopullisen
välienselvittelynkin.

Vihollisen iukellosvene oli harrnaaksi rnaalattr:"

uusinta mallia ,ja lähes 100 metrin pituinen. Sen

kansiaseistus oli ainakin ka,ksi kertaa vahvempi kuin
rneidän v€neenune v xstaav a aseistus. Suomalai;nen
vene oli vär,iltään musta kuin pirneä syysyö, niin
että vihol'linen näki meistä tuskin muuta kuin
Xconetvkin suulieskan.

Viliollisveneen sukellettua pinna,tr alle me seu-

rasfunorc §tä pionalla kulkien'kuuntdlulai'tteiden
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avulla. Kuulimme, kuinka se vähän väliä käytti
pumppujaan, josta päätellen se lienee saanut joita-
[<in ylimääräisiä reirkiä. Välillä eksyimrne seuraa-

maan jotain Ruotsin rannikolla kul,kevaa toista
laivaa, mutta pian taas löysimme oikean seuratta'
van, emmekä lenjälkeen enää eksyneetkään siitä.

Vähää ennen puoltayötä radisti i,lmoitti, että nyt
tuo str,kellusvene nousee pinnalle, koska paineilma
suhisee sen tankkeihin. Lähdimme heti suurim'
malla vauhdilla radistin ilmoittamaan suuntaan
koettamaan, kumpi meistä on toinen.

Sieltä tuo iso-kokoinen vene tulikin näkyviin
pohioista taivaanrantaa Yasten, joka oli sillä het-
,keilä aivan kuin meidän ,mielirksemme kirtkkaana ja
vapa.ata rpilvistä. Sukellusvene oli edessämme kuin
tarjottirmella.

Sitrloin, karksi mi'nuuttia vaille 24 pää[ikkömme,
kapteeniluuinanbti E. Pakkalan kohteliaasta pyyn'
nöitä am,muttiin vihollisvenettä vastaan molemmat

Suomoloinen sukellusvene



Sukellusveneen perätorpedo-ososto moninoi-
sine loitteineen. Näkyvissä toinen torpedo

keulatorpedot. Tosin ei siinä pitkiä pyyntöjä
tarvittu, sillä sopivalla hetkellä painettiin päällikön
määräyksestä nappuloita, ja niin torpedot lähtivät,
molemmilla mukanaan 21O kg tiivistettyä kuo-
lemaa.

Puolitoista minuuttia yli Z4 osui toinen torpedo
vihollisveneen tornin taakse. Näkyi komea leimaus
sekä 40-50 metrin korkuinen vesirois,kaus - 

ja
sitten 10 sokunnin kuluttua ei näkynyt enää mitään.
Taistelu oli ohi. Tosin enneo torpedojen osumistx
tyk,kimiehetkin saivat olla vähän aikaa mielityös-
sään, kun ehtivät muutaman kerran posauttaa vi-
hollista suurimmalla tykillään.

Tämän jä,lkeen meillä riitti touhua koettaes-
samme määritellä upotuspai,kkaa ja samalla tähys-
tellessä, ilmaantuisiko uusia vihollisia. Taivas oli
kui,tenrkin jälleen mennyt täysirn pilveen, ja yö oli
mustaakin mustempi. Pääsin välillä käymään kan-
nell'a. Tunsin heti ilmassa selvå.å naltrn hajua ja
mainitsin tästä I-upseerille. Koetimme killistellä
merta lähettyviltä, 

-olisiko öljyä pinnalla, mutta
ilmeisesti oli jo menty paikan ohitse, ,koska ei
mitään huomattu.

Menin taas perätorpedo-osastoon. Jos satuttai-
siin tarvitsemaan lisää torpedoja, niio olisinpahan
valmiina, koska minulle kuuluivat Perätorpedot.
Vanhemmalle torpedoaliupseerille Simo Karvoselle
kuuluivat keulatorpedot, jotka toimivat hyvin.
Oltuani vähän aikaa peräosastossa puheputki vin-
kaisi vieressäni. Vastattuani siihen J<uului putkest4
oitis:

- Kul«konen haistelemaan merituulta !

Minä menin, mutta avuton oli nyt jo nenäni,
koska jonkin arkaa oli krfljettu dieselmoottorien
voimailla ja perässä oli niin paljon naftan käryä,
että vainu oli kadonnut. Vasta aamun valjetessa
löysimme paikan, jossa suuri öl1jyläiskä kimalteli
kauas. Läiskän keskellä oli kohta, josta öljyä nousi
pinnalle paksuna torvena. Kai]<uluotaus osoitti sillä
kohtaa 150 metrin syvyyttä, joten sieltä ei elävänä
enää kukaan ollut ylös tulossa.

Kaksi viikkoa aikaisernmin o,li Vesihiisi upottanut
torpedolla vihollisen sukellusveneen, josta saatiin
jopa neljä vankia. Kaksi viikkoa meidän tapauk-
semme jälkeen Vetehinen taas upotti vihollisen
sukellusveneen alamalla sen päälle, jonka jälkeen
Vetehisen keula oli kuin haikalan pää suu se-

l1lla1n.

Torpedon kunnostusto, tämön kirioittoio oikeollo
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Tsolkin jo Onkomuksen völillä olevo silto, ionko luono toisteltiin useiio päiviä

ne oikein ovat ? Mutta joukkueeni täyttää rlar-
masti tehtävänsä, kun minä vrin täytän omani. Mi-
nun on vietär'ä jou,kku,e taisteluun aivan lähi,tun-
tumasta. Kär,i sitten miten kär,i. Ei vieläkään.
Mutta, mitä nyt? Noiden pensaiden takana maa
nousi. Nyt varorasti. Tuossa sen ,täytyy olla. Niin
olikin. Pu,linaa ikuului. Jokohen huomasivat? Eivät
huomanneet. Muuten jo ampuisivat. Tähän, pen-
saiden tä'lle puolelle pysähdymme.

Käsi nousi pysäyttämään ketju,n. Kuiskaava sana
vasemmalle ja oi'liealle:

- Ei ennen kuin ,rninä sano.n. Sitten yhtaikaa.
Polvelta, etlei mene taivaalle.

Vasen kyy,närpää ,tukJ porlveen ja käsi puris'ti
lippaasta. Siilmä tähtäsi aavistu,ksen verran maan-
pinnan yläpuolelle pajuko,n taakse. Oikean käden
etusormi atl,koi hitaasti ja tasaisesti vetää liipai-
sinta taakse.

- Tulta.
Se oli vain kuiskaus, mutta sen vaiikutus oli hir-

vittävä. Kaksikymmentä ko,nqpistoolia, muutarnia
kiväärejä ja pi,ka.hivääri niittivät satoa. Tulenavaus
laukaisi jännityksen ja toi vapautuneisuuden. En-

..1: '. *

KAARTE PTöTÄNI

I(arttalaukkujutun jälkeen sain olla joukkueeni
kanssa pari 'tuntia joutilaana. Eri suunnilta kuulu-
vat konetuliaseiden sarjat ja,kiväärinlaukau,kset
kertoivat toiminnan jabkuvan. Sitten tuli luutnantti
Törnin lähetti. Töihin oli liihdettävä. Joukkue
nousi ja <rl,i samass,a valmis ,liirkkeelle.

Luutnanlti Törni antoi kädellään suunnan ja
ilmoitti etäisyyden suunnilrleen:

- Vanja on tuolla pääsemässä asemiimme. Saat
yhden pi,kakir'äärin mukaasi.

Kiireltä pi'täen läksimrne mabkaan. Etenimme
iltapäiväistä suuntaarnme vasemmalla aivan met-
säalueen reunan tuntumassa. Ketju selvitel,tiin kun-
too,n. Toi'nen ryhmä vasemmalla, ensimmäin,en oi-
kealla.

Åuki'o ja pajukko, au,kio ja pajtrkko. Tärmä
toistui kymmen,ku,nta kertaa. Jännitys lisääntyi.
Joko? Ei vielä. Kiireinen eskel kävi hiipir,äksi.
Vartalo taipui kyyryyn valmiina heittäytymäin
maahan minä hetkenä tahansa. Silmä yritti tar-
kata, näkyikö edessä ol,evan pajukon läpi mitään.
Ei vielä. Taas aukio. Ei vieläkään. Suunta oli kyl'lä
oikea. Jännitys lisäsi matkaan pituutta. Missä asti
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simmäinen rumpulippaallinen suoltui miltei yhteen
menoon. Lippaanvaihto. Kuo,leman:kurnutus jatkui.

Yllätys oli orllut täydellinen ja vaikutus sen mu-
kain,en. Pajurkon takaa kuului äänekäs,tä pulin'aa,
ähkymistä, val,itusta ia huutoja.

- Sanitäär! Sanitäär!
Metallin kal.ahtelua tuossa miltei oirkealla. Aiiko-

vat kääntää konekiväärin tänne päin. Yartaloni
kiertyi ja käänsi konepistoolin suihkun suuntaa.
Kalahtelu loppui. Meitä kohti kääntyi aseita kui-
tenrkin. Luoteja vihelteli kon'issa, puu,n o'ksat nak-
sahtelivat j.r pensaissa rapisi.

Sormi puristi liipaisinta entistä tiukemmin. Nyt
oli kysymys siitä, kumpi saa yliotteen. ]omman-
kumman on annettava periksi. Me emme saa antaa.

Silmäkulmastani näin, kuinka Vilkuna oirkealla
puolellani kuu,kahti alas potlviasenrnostaan ja .va-

josi hitaasti maahan. Kuorliko? Ei ,kuollut! Vil'kuna
nousi, otti aseensakin, rkään,tyi ja ,läh.ti rintaansa
pidellen. Mutta äännähdys,täkään ei vanttera nuo-

Yön tunneiksi lähetettiin jou,kkueeni lähireser-
viksi ,tuolle samalle loh,kolle. Jal,kaväen miesten
kiitollisuus saamastaan avusta oli virlpi,töntä ja sai
nuo rek kaat rnielemme riehaan,tumaan äänekkädseen
keskusteluun. Tämä vuoro,staan aiheu,tti vihollisen
heittimien häirintäammunn:an j'a jaltkaväen upsee-
rien ärtymystä. Tappioita ei onneksi tr:,llut.

Åamuyöstä palautettiin joukkue entiselle paikal-
leen. Luutnantti Törni oli yön pi,meimpi,nä tun-
teina käynyt itse tiedustelupartiossa vihollisen
t1'kistön tuliasemi.l,la asti ja lähetti mi'nut nyt kah-
den pojan kanssa tiedustelemaan vasemmalle. Hil-
jaisuts rallitsi ei,kä mitään näkynyt, vaikka sormi-
tunto oli kehoitranut kiinnittämään huomiota avoi-
meen vasemp;ren sivustaan. Varmistus'ta tehostet-
tiinkin asettamalla sinne suolle III jouktkueemme
puolijou,kkue Åsser Tiiran johdolla.

Sain äkrkiheräty,ksen ajatuksistani todellisuuteen.
Konepistooli rävähti soimaan Tiiran etuvartion
suunnalla. Hyprpäsin pystyyn ja juo,ksin komen-

M'NUN KOKEMANAN'
rukainen päästänyt osumaherken hiljaista ähkäisyä
lukuunottamatta.

Vasemmalta iln-roittivat varajo,htajani, kersantti
öhman ja ryhmänjohtaja, alikersantti Lahdensuu
haavoittrineens,r ja poistuivat omin voirnin hekin.

NäistI n.renetvksistä huolin.ratta pääsimme nis,kan
päälle. N{eihin kohdistettu tLrli loppui. Ne vihollisis-
ta, ketkä ,kykenir'ät, pakenivat. Kenttä pajukon ta-
kana oli kaatuneiden peittämä. Nfutta sinne ei
ollut menemistä. Aukiota hallitsir-at vihollisen
kauempana olevat konekir'äärit.

Mekin lopetimme ja aloimme valmistella pois-
tumista. Tarkastelin maastoa, oliko ketään omista
jaäoyt. Ei näkynyt, mutta vasemmalta, metsän si-
sältä, kuului vali,tusta. Konekiväärin sarja oli murs-
'kannut jääkäri Ahlbergin molemmal j'alat, toi-
sen polvesta ja toisen säärestä. Hän makasi avutto-
mana raastaen tuskissaan sammalta käsillään.

Pysäytin kaksi poikaa, No'kka-Halosen ja Kil-
piön.

- Ottakaa te Ahlberg. Onrko tuolla metsässä
r ielä ketään 7

- Ei ole. Kaikki ovat tulleet.
Kuulostelin vielä hetken. Mitään ei kuu,lunut.

Åmmuin kokeeksi vielä pari lyhyttä sarjaa läpi
pajuko,n vihoLliseen päin. Vastausta ei tullut. Läh-
din hi,ljakseen toisten perään, mutta pysähdyin
vielä jonkin kerran kuulostelemaan.

Taliaisin ehdittyäni seulottiin tappiot läpi. Yksi
puuttui - §aa5ll6einen. Missä hän on? Saasta-

moinen oli ollut äärimmäisenä vasemmalla metsän
sisällä, ja sinne hän oli jäänyt. Joku tiesi ,kertoa
hänen ,kaatuneen, mutta oliko niin? Olisiko sitten-
kin pitänyt käydä vielä syvemmällä metsässä ennen
lähtöä? Ei auta muu,kuin jäädä uskoon, että kuo-
lema oli ollut Saastamoiselle armeli,as.

,, osA

topaikal,le, jonne samanairkaisesti jo läähätti Tiiran
lähetti:

- Vihollisia tul,ee suon täydel,tä.
Luu,tnan,tti Törnin käsky oli miettimättä valmis.

- Ota jou,kkueesi ja Asserin puoJijoukkue.
Ketju syntyi hetkessä ja etenimme jo rinnettä

alaspäin, kun Asserin juurevr olemus ilmaantui
etuvasemmalta näkyviin. Hän oli irroitta,nut puoli-
joukkueensa suolla. Ilmoitin hänelle käsketyn alis-
tuksen.

Asser liitti puolijouktkueensa ketjuni jatko,ksi
vasemmalle, ja sana kulrki.

- Valmis ? - Valmis. - Eteenpäin !

Ketju liikkui pitki,n harvahrkoa havumetsää suota
kohden. Aluskasvillisuus suojasi maastoutuneet
miehet näkymättömiin.

Tsolkin tienhooron seutuo
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Varovaista kyyryastuntaa metri metriltä. Rinne
l,aski. Sata metriä jäi taakse, alun toista. Äkkiä
näytti jotakin liikahtavan edessä.

- Maahanl Tulta!
Samassa ryöppysi tuli vastaan. Vihisi pensai-

kossa. Puitren oksissa naksahteli. Sammalik,ko
kiehui.

Ryöppysi omakin iuli. Kolmekymmentä kone-
pistoolia surrasi. Rurrlpul.ippaallinen yhteen me-
no,on. Lippaanvaihto ja taas ase lauloi. Päästelin
loisesta lippaallisesta rnuutaman sar jan ja jäin
kuuntele,rnaan. - Vastapuolen tuli oli laimennut.

Mikäli mieli saada vastaisku tehokkaasti jatku-
maan, oJi omr tuli ja lii'ke nyt saatava vuorotte-
lemaan. Nojaten,kyynärpäihin kohotin varovasti
päätäni voidakseni tähystää tilannetta ja siirsin
katsettani hitaasti oikealta vasemmalle ja . . .

Äkillinen isliu oikean olkavarren luuhun oli
voimassaan niin valtava, että se veti minut ilmaan
ja paiskasi selälleen ylärinteeseen. Ennenkuin olin
pudonnut maahan, viilsi pistär,ä rkipu myöskin oi-
keaan polr.eeni.

Nyt r,änskä ,kuoli, sanoi Lilje oikeella puo-
lellani vierusmiehelleen Kuikalle.

- En minä vielä ,kuoliut. 
- Näin ehdin ajatella,

mutta sitten laskeutui pimeys ylleni ja veti minut
syvnrksiin.

Kun jälleen heräsin tajuihini, oli kaikkialla
hiljaista. Aurinko paistoi suoraan kasvoihini ja
pikkulinnut visertelivät jossakin läheisyydessä. En-
simrnäinen ajatukseni tilanteesta oli, että vihol,lisen
hyökkäys oli vyörynyt yli ja että minä olin jäänyt
heidän hallussaan olevaan maastoon.

Mitä tehdä ? Olin varsi,n avuttomassa tilassa.
Oikea ,käteni oli hervottomana poikittain rinnan
päLllä ja mubkalla murtumakohdasta. Terävä luun-
pää törrötti haavasta ja veri pursui valtoimenaan.
Oi'kea polvi oli koukussa ja veri virtasi sieltäkin.
Jalkojen suunnalla näin konepistoolini ja lakkini.

Paikalleni en jäisi. Se oli päätökseni ja rupesin
miettimään, miten saisin tuon aseen käsiini ja
itseni jotakin puu:ta vasten isiualleni odottaakseni
tilaisuulta viimeiseen taistoon.

Silloin kantautui korviini risahdus sivul,tapäin
ja vaistoni sanoi, että pökerryksissä o,lin ollutkin
vain hetrken ja että tilanne oli ennallaan. Aloin
heti vasemman k;ynärpärioi ja vaserunan ,kan,ta-

pääni maahan tu,kien raahautua selälläni taakse,
ylärinteeseen päi,n.

Lrt'1a ja Kuirkka huomasival puuhani ja ryömivät
Iuokseni. Vyöstä pitäen he vetivät mi,nut näkösuo-
jaan tiheän kuusen taakse. Siihen ehti myös Asser
Tiira, joka yhdessä Tuure Virran kanssa sovitteli
minurt varovaisesti suolasäkiksi selkäänsä, kohot-
tautui ja lä,hti kantamaan. Vihol,linen luonnol,li-
sesti näki, mitä tapahtui. Pensaikko alkoi kiehua.
Mutta Tiira vain kysyi minulta, koskeeko, ja koetti
sovittaa askeltaan mahdollisirnman tasaiseksi.

Minä sanoio, että anna mennä vain, vaikka käsi
roikkui hervottomana ja heilahti jorka risun kos-
ketuksesta ja tuska pusersi kylmä1 hiliipisarat ot-
sal,l,eni.

Kun onni on ollakseen myötä, niin se o,n. Pit-
käl,tä tuntui tuo mattka, toista sataa metriä suoj:ran
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mäen päälle, mutta pääsimme sinne kui,tenkin.
Omaal<onekivääriämme juoksutettiin jo vastaam-
me tukemaan puolustusta, ja tais,telulähettialiupsee-
rimme, ylikersantti Antero Ru,ottinen oli määrätty
ottamaan toin,en joukkue johtoonsa.

Paarit olivat odottamassa, ja kokenut, rauhalli-
nen lääkintäaliqpseeri,mme, alikersantti Lahti oli
jo kiinnittämässä neulaa morfiiniruiskuun. Osas-
tomme oli todella hyvin varustettu joka suhteess,a.
Lepänoksista valmistettiin taitavasti lastoitus, jolla
käsi tuettiin,mahdollisimman liikkumattomaksi.
Luutnantti Törni ja I joukkueen johtaja, luutnantti
Holger Pitkänen tuiivat paarien ääreen, ja kerroin
kaikki mahdo,lliset tietoni.

Törnin ja Pitkäsen ,kasvot vaikuhtivat kovin
huo'lestuneilta. Oli vähän kyseenalaista, pääsi,kö
hevonen enää huoltotien läpi, ja saa'ttajta ei ollut
varaa irroittaa mukaan. Yritettävä kuitenkin oli.

Rattaille nostettiin toisetkin paartt. Jääkäri Jo-
hansson joulrkueestani oli saanut kolme luotia
keuhkoista läpi ja ,korisi tiedotto,mana. Lisäksi tuli
mukaan yksi lievästi jalkaan haavoittunut. Hevos-
mies oli ainoa as.ekuntoinen, ja mitäpä hän olisi
tehnyt hihn'as,ta selässä roikkuvalla kivääriilään
enempää ,kuin kukaan muuka&n.

Niin lähti viimeinen hevonen Ravanmäestä.
Matka Jsp:lle oli pitkä, kymrnenkunta ,kilometriä.
Rattaiden tärinä kävi yli morfiinin vaikutuksen
ja puoli,tiedottomanakin korva pyrki tavoittele-
matn id'nid, tien syrjästä. Milloin väijyr'ä viholli-
nen avaa tulen ? Johansson vieressä ponnisteli saa-

dakseen ilmaa keuhkoihinsa.
Peril,le ,rultiin onnellisesti, ja auto kiidätti meidät

vars,in pian uudelleen Suo järvelle. Vaikka lääkä-
rillä oli siellä r'allavasii työtä, uhrasi hän vai't,an-

i;
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näköä hyväkseni eikä amputoinut kättäni, iosta
tulikin käyttökel,poinen.

Entä kuinka kär'i heidän, jotka vielä jäivät
Ravanmäkeen ?

Hyökkär's. jota läksin 1r'ömään tek.risin, liittf i
osana kaikki.rlla same;rn eikren alkrneeseen vihol-
lisen yleiseen r)'nnistl'kseen. Vihollisen koukkeus-
osasto oli työnnets selliämme taakse alesimeksi,
jota vasten mourkarin oli määrä murskata puolus-
tajan r.oimat.

Koukkausosasto oli paikoil,laan tien varteen kai-
vautuneena jo silloin, kun viimeinen hevonen Ra-
vanmäestä ajoi ohi. Metsä auttoi suomalaisia eril-
Iisi.nä osastoirna murtautumaan läpi ta,i puirkkeleh-
timaan syrjään. Asser Tiira tuli puolijoukkueensa
kanssa paria vuorokautta myöhemmin kuin muut
uituaan mLrun muassa muutaman järven yli takaa-
ajajien eksyttämiseksi.

Omat tappiot oliva raskaat, miltei täyteen sata
miestä, eli suunnilleen neljännes Ravanmäen taiste-
lijoista kaatui tai haavoittui. Jääkärikomppaniam-
me upseereista jäi vain kaksi - Törni itse ja
Pi,tkänen - ehjiksi. Luutnantti Pentti Tiitinen ja
vänrikki Viljo Tuupeinen kaatuivat suol,le kylän
länsipuolelle. Vihollisen lasketut tappiot nousivat
satoihin,kaatuneisiin ja heavoittuneisiin.

Kun Osasto Törni oli jälleen koossa ja saanut
uudet pyörät ja muut varusteet menetetg.ien ti-
lalle, se o,li jälleen iskuvoimainen terdsnyrkki käy-
tettäväksi siellä, missä oli tan'is. JR 33:n urhea
jal,kar.äkipataljoona sen sijaan oli vahvuudeltaan
entistä kalpearnpi, mutta pateljoonana se taisteli
edelleen, koska niin oli pakko.

Lauri Allan Törni ylennettiin kapteeniksi ja
nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi.

YINYTI
- uusi moteriooli ulkollu-

osusleisiin.

On huokoinen, suojoo luu-

lelto, soieelto, kylmöltö.

U LKOI LU PUK IMET 3 KERROS

STOCKMANN

=
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Elömö
sekunnin

osten vorosso
Viime sotiemme retl<illä kokemani tapahtumat

pysyvät mielessäni ehkä elämäni loppuun saak.kr.
Nämä retket aloitin vapaaehtoisena joulukuun al-
kupäivinä 1939, ja kenttäharmaan riisuin yltäni
12.11.14. Välirauhan aikana sain kummin,kin kah-
den kuukauden loman siviiliin sen ansiosta, että
aloitin pah'elukseni vapaaehtoisesti. Kuin,ka paljon
tapahtumia sopiikaan näiden vuosien ajalle. Onneni
oli kuitenrkin sellainen, että nahkani säilyi ehjänä
alusta loppuun. Ten'eyteni pysyi raudanlujana,
joten jalkar'äen miehenä ja aliupseerina jouduin
kokemaan kaiken sen, minrkä mies voi osastossaaxl
kokea. Kerro.npa tässä nyt tapahtuman talvisodasta.

Ensimmäisel,kalman hajut haistoin Suomussal-
mella tammikuussa 1940. Kuuluin silloin 11. sota-
poliisi'ko,mppaniaan, jonrka päänä oli ,kapteeni Eino
Kaipainen. Jännittävin tapaus niihin aikoihin sattui
Kuhmossa Lammasselän takana erään Saunalam-
men läheisyydessä.

Lamp,i oli metsän keskellä, ja sen v,ierellä oli pie-
ni peltoaurkeama, ehkä hehtaarin tai parinsuuruinen.
Pellon ,keskellä oli aikoinaan ollut jonkin metsän-
vartijan asurnus, mutta asuinrakennuksista olivat
jäljellä vain rauniot. Navetta ja sen vieressä odeva

lato sen sijaan olivat jääneet palamatta ja peltoau-
keaman laidassa metsän suojassa kyyhötti aittapa-
hanen. Navetta oli nyt jonkinlaisena varastona.
Lato oli tyhjä, pienikokoinen ja tiiviiksi salvettu.
Yhdellä seinällä siinä oli pieni luuktku. Ovi, joka
oli vanha ja haristunut, keikkui puutapin varassa.
Tämä hökkeli oli meillä niin,kuin kortteerina.

Yön aikana oli vartiopaik,kamme metsän reu-
nassa lammen rannassa, ja varmistuslatumme 'kulki
siitä oikealle. Nyt oli kumminkin päivä, helmi-
kuinen,,kirtkas. Vihollisen ilmatoi'minta jatkui,
pommeja solui alati taivaalta. Koneet syöksyir'ät,
nousivat ja laskivat. Niiden jyrinä suorastaan repi
kon,ien rurnpukalvoja. Viereiseen metsi,kköön ma-
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- 
lnngn kuin ovi ehti poiskoutuo

kiinni, suihkut io rötisivöt oveen

.joittunut "töpinä" koki tällöin ras,kaan tappion,
miehiä ja hevosia kaatui, kenttäkeittiökin meni
,käyttökelvottomaksi. Hytisimme silloin neljään
pokkaan kylmästä siinä latohökikelissä, lämmitys-
laitetta kun ei ollut ja pakrkanen pyöri varmaan
kolmen,kymmenen asteen paik'keilla.

Pysyttelimme mahdollisimman salassa vihollisen
lentokoneilta, jotka yhä r'ain pommittivat ja am-
puivat. Jyrinä kummin.kin rkalkesi äkkiä. Kummas-
telimme hiljaisuutta, mutta samassa alkoi ,kuulua

suksien tkahinaa ja sauvojen tirskettä. Kur,kistin
luukusta, mutta en nähnyt mitään. Kuului vain
mulinaa ja kolinaa. ÅLrkaisin ovea ja kauhistuneena
huomasin, että olimme joutuneet vihollisten ,kes-

kelle, parem'minkin sanoen: ne olivat saartaneet
meidät. Niitä pyöri nurrkissa ja osa ,jo velloi pie-
nessä navetassa toisten vielä hiihtäessä au,keamalla
meitä ,kohti.

Vedin naamani pois oven raosta, ja ennenkuin
ovi ennätti paiskautua kiinni, suihkut jo räsähtir'ät
oveen. Sain joitakin tik'kuja silmiini, ,koska niitä
tuntui kirvelevän. Paiskauduin maahan seinän vie-
reen ja olin niin säirkähtänyt, ettei ,trenkikään tah-
tonut kulkea. Painauduin lähemmäksi maata, ,kuo-

vin pehkua pois altani. Huokasin helpotuksesta,
kun huomasin, että vihollisen luodit ja suihkut
menir'ät ylitsemme. Seinän alla olevat 'kiven muli-
kat ja ulkopuolella ylempänä 'oleva tanner suoja-
sivat näet meitä aika hyvin. Tilanne oli kuitenrkin
kerrasaan tukala. Vieressäni makaat'a Pietilä
kuiskasi:

- Elävänä emme iää vangi,ksi. - Hän veti
samassa rintataskustaan pistoolin, jonka oli tuonut
siviilistä. Panos piippuun, varmistin pois päältä

- tällä sammuu elämä.
Silmieni edessä väikkyi mennyt elämä, vilahte-

livat siinä isän ja äidin ,kasvobkin. Olin varma, että
kuolema oli aukaissut kitansa - oli vain hetkistä



kysymys, milloinka sinne suistuisimme, ja samalla
olin myös siitä katkera, että näin varhain jo elämä
päättyisi. Rohkaisin kummintkin vieressäni makaa-
vaa Pietilää:

- Ei vielä, katsotaan, eihän ole vielä pakko I -Vil,kuilin seinässä olevaa luuk,kua ja pelkäsin, että
sieltä ,ko,lahtaisi pian käsikranaatti sisään. Pahoit-
telin, ,kun ei tuotakaan tullut tukituksi, nyt en
siihen enää kyennyt. Ampua jys'kimme seinien lä-
vitse muutamia ,kertoja, mutta huomasimme sen
turhaksi, koska emme voineet nähdä mitään.

Vihollisen tulitus lakkasi yht'äkkiä, ja taas alkoi
talvinen tanner narskahdella. Ulkopuolelta kuului
hiipimistä ja kuiskauksia. Tein-rme päätörksen, että
kär,i kuinlka kär'i, mutta kohta on yritettär,ä.

Luukusta ei näkynyt mitään, oven raosta näkyi
vain hanki ja kirkas ilma. Mutta nyt näkyi -ovea lähestyi kolme, neljä ja useampiakin kiväärien
päissä olevia pistimiä ,;a nyt niillä väännettiin ovi
auki. Mutta ovi ei ,kerinnyt kunnolla paiskautua
au,ki, 'kun aseemme laukesivat aivan kuin samasta
painalluksesta. Tulijat lyyhistyivät maahan.

Ponnahdimme ylös ja ulos. Sun,aisin siinä syök-
syessä uuden patruunan piippuun, osoitin lähintä
vihollista rintaan, jolloin hän retkahti selälleen.
Seuraava painui juuri lantakasan taakse ja suuntasi
kohti minua. Olin varma, että nyt en enää ehdi
ampua. Oli suorastaan (kumma, että keikesin ,kui-
tenkin ensin ja että osuin semmoisessa tilanteessa,
jossa elämä häilyi sekuntien rkymmenesosien varassa.

Oli siinä maaleja meille itse kullekin hakematta.
Åmmuin kir'äärini tyhjäksi ja sitten lähdin hur-
jasti loikkien metsän reunai] kohti. Ajattelin siinä
pinkoessani, että kunhlr.r pääsisi vielä r'ähän mat-
k.ra eikä r rin jrlkoihin osuisi.

Vihollinen tulitti nyt meitä minkä ikinä kerkisi.
niin että lumi pölisi ympäri1lä.

Tuossa oli oja lähellä metsän reunaa - kiivas
syöksy sinne - olin pelastunut pahimmasta. Siinä
puuskutin kuin höyrykone. Latasin rkiväärini. Pak-
kaslumi suli kourissani niinrkuin ,kuumalla hellalla.
Ajattelin siinä ladatessani, että nyt te pirut saatte
kyllä niin paljon, kuin minä r'ain tkykenen anta-
maan, enkähän olekaan enää pis,ti,mien ulot,tu-
villa. Konttasin ojasta sitten aidan alitse .metsän
suojaan, mättään taakse, ja asetin kiväärini piipun
aidan rekoon. Vierestäni kuului ääni:

- \roi vietär'ä, näitkös, miten se pyllähti! -

On suorostoon kummo, ettö

v.iAASKEt {:erf ri-ll

kerkesin kuitenkin ensin 
-

VALIT SE OI KEIN
VALIT SE IT SU VALAI SIN

It{6,,t
HELSINKI T BULE\TARDI 28

Siinä oli Välitalon Mikko polvillaan aidan takana,
leukoi n'renemään minkä kerkisi. Kysyin häneltä:

- NIissä on Pietilä ja Piirainen, pelastuimme,ko
kaikki?

- Kylläl - Varoitin Välitaloa:

- Painu matalammaksi, etlkö näe, että navetan
nurkalla on y'ksi pikakivääri asemassa. - §36n552
suitr,ku pyyh,käisikin lunta aidan riuku,jen päältä.

Tunteepa sodassakin joskus nautintoa, ,kun on
päässyt pois pistimien edestä ja pääsee näin rau-
hassa katsomaan rpistäiiä jyvan takaa. Tässä tilan-
teessa ikoimme sen nautinnon, sillä olivathan nyt
maalit niin hyvin tarjolla, että harvoin paremmin.
Olimme metsässä ja vihollinen aukealla vaiaan
sadan metrin päässä. Vihollinen haki suojaa ojista
ja pajupensaista, joita kasvoi ojien reunoilla. Siinä
paurkkeessa rupesi näkymään lii,kettä myös takana-
kin, meille tuli apua. Tilanne jatkui täten hiljal-
leen aamuun asti.

Päivän sarastaessa'kävimme tutkimassa mainitun
ladon seutua. Ruumiita lojui joka puolella. Pietilä
osoitti yhtä ja sanoi:

- Tuo ei kuollutkaan eilen heti, vaan ojensi
hen,kitoreissaan pistoolin suoraan sinun sel'kääsi
kohden, mutta minä kerkisin väliin. Ja ilman apuani
et siinä kär'elisi. - Pienehkö poruk,ka vihollisia
antautui aamuhämärissä. Ko,ko vi,hollisosasto oli
käsittänyt rkuutisenkymmentä miestä.

Tästä tempauksesta saimme rkapteeni Kaipaiselta
lämpimän kädenpuristuksen, kiito,ksen hyvästä
suorituksesta. Sitten hän orjensi pienen lahjapaketin
joka pojalle ja valitti, ettei ollut parempaa annet-
tayana.
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wsoY o soTAKr Rf olA
Mauri Ahtosalo: Sissinä Karjalan kannak-

sella. 3. painos. 600/710 mk.
Hermann Behr: Partisaanina Viron metsissä.

600/750 mk.
Cajus Bekker: Itämeri ja Suomenlahti tg44-

194r. I 000/1 200 rnk.
rVill Berthold: Taivaalta helvettiin.

3. painos. 610/800 mk.
Kaado Erho: Summa sotamiehen silmin.

4. painos. 4oo/51o mtk.
Adolf Galland: Ensimmäiset ja viimeiset.

4. painos. 70018)0 mk.
B. G. Geijer: Talvisodan Taipale.

550l7oo rnk.
Heinrich Gedach: Petetty armeija.

3. painos. 900/1 100 mk.
N'Ianfred Gregor: Silta.

2. painos. 120/610 mk.
Walter Hagen: Sotatoimi Bernhard.

450/600 mk.
Helge Heikkinen: Vaarallisilla vesillä.

t 2oo/r 400 mk.
David Howarth: Me kuolemme yksin.

2. painos. 410/600 mk.
David Howarth: Rekipaftio. 450/600 m,k.

David Howarth: Shetlandin bussi.
500/650 rnk.

David Howarth: Suuri maihinnousu.
3. painos. 6)0/800 mk.

Max Jakobson: Diplomaattien talvisota.
3. painos. 6501800 mk.

Lauri Jäntti: Kannaksen suurtaisteluissa ke-
sällä L944. 3. painos. )50/7oo mk.

Richard Kaufmann: Taivas ei maksa korkoa.
2. prinos. 400'5t0 nxk.

Kullen'o Kemppinen: FK-lentue.
2. prinos. -50 900 mk.

Koivisto ja Viipurinlahti L939-44.
6502'800 mk.

Arvi Korhonen: Barbarossa-suunnitelma ja
Suomi. 2. painos. 900/1 100 mk.

Arvi Korhonen: Viisi sodan vuotta.
2. painos. Kangask. 2 900 mk, nahkaseltk.
3 500 m,k.

Otto Korpijaakko: Tulessa ja pakkasessa Laa-
tokan koilliskulmalla 1939-1940.
2. painos. 600/750 mk.

Reino Lehväslaiho: Panssarisotaa l94l-
1944. 2. painos. 600/7)0 nt,k.

Eino Luukkanen: Hävittä jälentäiänä kahdessa
sodassa. 3. painos. 450/60o mk.

M. O. IVlatilainen: Korpisoturit.
4. painos. 600/750 ni,k.

Sotamarsalkka M«rntgomeryn muistelmat.
t 4to/t 700 mk.

J. K. Paasikivi: Toimintani Moskovassa ja
Suomessa 1939-4I I-II. 3. painos. Yht.-
sid. ,kangask. | 75o rnk, nalrrkasel,k.
2 2OO rnk.

E. Palolampi: Kollaa kestä.
8. painos. 4oO/)50 nk.

Orvo Peuranheimo - Jouko Pirhonen -Kullervo Killinen: Laivat puuta, miehet
ravtz:a. 6OO/7JO mk.

Saburo Sakai: Samurai.
2. painos. 6501800 mk.

Heinz Schaeffer U-977.
3. painos. 4OO/51O n\k.

Victor Schuller: Sa^ksan kotkat.
600/750 mk.

Kurt von Tippelskirch: Toisen maailmao-
sodan historia I-IV. Osalta kangask. sOo
mk, nahkaselk. kal<soisosa 1 850 mrk.

Jukka Tyrkkö: Suomalaisia suursodassa.
2. painos. 7rO/9rO mk.

Harald öhquist: Talvisota minun näkökul-
mastani. 4. painos. 7)O/9OO mk.
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VILTE MUITU

HIRMUTEKO

KAUKANA Kuhmon salomai,lla, liihellä Hyrynsal-
men ja Suomussalmen raioien yhtymäkoihta4 I.ivan-
tiirualla, on yksinäinen, metsän peittämä Hirvivaara.
Tälle vaaralle on sukupo[vien aikana noussut kol-
me talo,a, joista keskinr,mäioen o,n varsinainen kan-
tatalo, kaksi muuta ovat nousseet myöhemmin. Kan-
tatalossa piti vielä sodan ai,kana isännyyttä vanha
Kalle-Jaakko Juntunen. Naapuritaloa hallitsi,hänen
ve{ensä Aapeli ja kolmas 'tatlo dli kymmenisen
vuobta aikaisemmin noussu,t yaarar pohjoisrintee-
seen, ja siinä eli ja isännöi Kallen poika Tuomas
lapsljoukkoineen.

Iivantiiral,la oli kesän L943 aikana niiJ<ynyt useas-
ti vihollispartioita. Hirvivaaran Jaakko Juntu,nen
o,li myös ollessaan lomalrla sodasta tavannu:t isoh-
kon vihol,lispartion kotinsa lähellä metsässä. Vi-
holliset olivat .kysyneet hänetrpä, olil<o suomalais-
pantioita näkynyt lähimairlla. Kun Jaa.kko ei ollut
vastannut ,miltään, olivat parbisaanit alkaneet hän-
tä ampua, mufta hän oli päiissyt parlcoon kyyry-
sillään juosten näreiften suojassa. Kotona hän oli
hälyttänyt kaikkien kolmen talon asukkaai ja ko,on-
nut heidät Aapelin pirttiin, joka oli kauimpana
metsän laidasta. JaaLolla samoin kuin Jussillakin,
Åapelin pojalla, oli kiväri, mutta vihollinen ei
näyttäytynyt sen enempää.

Samana kesänä oli Romun talon isäntä väkineen
tekemässä heinä suolla, kun vihollisen lentokone
lensi ylitse ja pudotti laskuvarjolla muu,tamia de-
sanfteja. Kalle-utkko ei alrrksi älynnyt, että tulossa
oli vihollisia, vaarr luuli, että juuri sillä hetkellä
tulee maailman loppu ja Ihmisen Poika tulee alas
kai,kkien pyhien enkelei,ttsnsä kanssa, kuten hän oli
raamatusta lukenut ja jota hän oli jo hartaasti
ja kauan odottanut. Siksi hän nyt huusi väkedän
koolle rientääkseen turliioita vastaan pyhässä pe.
lossa. Mutta ,toiset perheen ,jäsenet juoksivat pa-
koon minkä jaloistaan irti saivat. Kun desaotit
pääsivät maan kamaralle, he alkoivat arqpua, ja
Kaille-u:kko haavoittui lievästi. Silloin hänkin vasta
heräsi hurmiostaan ja paineli toisten jälkeen.

Talvella 1944 todettiin useaanrkin ot'teeseen par-
tioitten liikkeitä ja löydetiin lentokoneista pudo-
tettuja tavaroita, joitakin suuria muona.- ja. vaate-
pakkaulksia. 

+

Oli sunntmtai, 23.7.1944. Tuomas Juntunen, van-
han Kalle-Jaakko Juntusen nanhin poika, eleli pie-
nessä mtikiosän Hirvivaaran pohioisrintoessä vai-
rnoineen ja viisine lapsineen. Hän oli syvästi usko-
vainen mies, kuten kaikki Hirvivaaran dlä,jx, ja
lueskeli nytkin postillaa perheelleen. Veisabtiin

myös joku virsi, ja Tuornas valitteli, että hänrtä taas
ovat vanhat synnit ruven.neet vaivaamaan. Pitäisi
läh,teä Suo,mussalm,en puolelle, Alavuorkkiin Keskis-
Jussin puheille sielunasioista puhu,maan. Mubta vai-
mo esteli, koska oli parhaillaan heinäaika ja silLlä

matkalla menisi maanantai,kin. Tuomas luopuirkin
aikomtnksestaan, ja pyhdil,tana käytiin aikaisin le-
volle. Kesän aikana nukuttiin aitassa, jonka ovi
aukeni sisäänpäin. Pieni mökki oli tyhii[ään.

Yöllä alkoi sataa tihuuttaa.
Kallen talossa oli illalla puhellu taas partisaani-

yaata$ta, kosla Hyrynsalmen Tapanikyl?istä päin
oli kulkeutunut viestejä, että siellä oli nähty isoh-
ko viholliqparti,o. Kotona olivat vanha Kalle-Jaak-
ko, silloin 67 vuoden ikäinen, hänen 68-vuotias
vaimonsa Aune, Kallen pojan, Jaakon 37-vuotias
vaimo Iita Marira sekä Jatkon 11a litan lapset: 15-
vuortias Aune Sirkka, l0-vuotias Saimi E'liina, 7-
vuotias Kaisa Mantä, 4-vuotias Elvi ,1ja 2-vuotias
Aino Vappu. Jaakon vanhin poika, 13-vuortias Kaar-
lo Ensio ,taas o,li lähtenyt itllalla isoisiinsä velj,en,
naaipuritalon isännän Åapeli Juntusen kanssa vie-
mään lainassa ollutta hevrrsta parin kilometrin pääs-
sä olevaan Å'hkion taloon. Partisaanivaaran takia
olivat hevosenviejät jäneet si,nne yöksi.

Aapeli Juntusen taloss4 joka sijaitsi vaaran etelä-
rinteoll'ä, oli ,kotona ensinnii,kin Aapelin sairas
emäntä, joka oli jo toista vuosiikymmenLä maan-
nut vuoteessaan liikuntakyvyttömänä, mitä vaivaa
eivät lääkärit olleet osanneet selvi,tEiä. Åapelin
vanlrin poika Aapeli oli kaatunu,t sodassa L94L ]a
talossa asui nyt hänen leskensä Jenni Maria kah-
deksan alaikäisen lapsen kanssa. Aapelin Juho Au-
ku§ti-nirrninen po,ika oli qodasta liomalla krotona ja
händllä vaimo Tyyne Kustaava setkä netjä alaikäistä
lasta. Vaiktka t?irnä Aapelin pienoinen, ,kaksihuonei-
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lä oli tapahtu,massa. Kun hän pi,ti ial,kaansa siinä
oven raossa, osui siihen konepistoolin suihku, reisi
ja sääri rnurskaantuivat pahoin ja hän rkaatui pors-
tuan lattialle, josta yritti omi.n voimin raahiutua
tuvan puolelle. Vanha Kalle tarttui häntä hartioista
kiinni ja raahasi hänet pirtin ainoan avattavan,
itäänpäin antavan ikkunan luokse ja sai työnne-
t),ksi haavoittuneen siitä ulos. Sitten hän hyppäsi
itsekin ulos ja .alrkoi alusvaatteisillaan juosta voi-
miensa takaa itäpuolella olevaan metsään. Vihol-
linen ampui kiivaasti hänen peräänsä, mutta ai-
noastaan yksi luoti hieman hipaisi hänen sormeaan.

Iita Maria ehti raahautu,a muutaman metrin pää-
hän ikkunan alla olevaan kiviraunio,on, jossa' vi-
hollinen hänet saavutti ja anlpui aivan vierestä
kertalaukauksen rintaan. Vaimo,heitaytyi ikuolleok-
si ja jäi siihen liik,kumattomaoa makaamaan.

Kalle-Jaalion vanhan Aune-vaimon onnistui
myöskin pudotlautua ulos ik,kunasta, mutta sai luo-
tisuihkun vastaansa. Hän haavoittui pahasti ran-
teeseen ja reiteen, mufta saattoi ry6miä Iähellä
olevaan peruna,kuoppaan ruispellon viereen. Van-
hin tytär, Åune Sirkka, siep,pasi kiireesti pienim-
män sisarensa, Aino Vapun selkäänsä ja hyppäsi
ulo,s ikkunasta pyrkien metsänreunaan. Mur[i ian
sai luotisuihkun jälkeensä ja kaatui ruispellon pien-
tareelle aivan isoäidin silmien eteen, tämän-kyy-
röttäessä perunakuopassa. Myöskin heidän äitinsä
oli tajuissaan kivirauniossa ja näki ,kai,ken. Kun
Åune Sirkrka kaatui, putosi Åino Vappu hänen
selästään maahan par,kuen kovasti. Murian vihol-
Jisista kiirehti pairkalle ja laski vierestä urnpimäh-
käisen konepistoolin suihku,n itkeviin lapsiin. Lap-
set alkoivat kauhuissaan huutaa ja jäiv,it pai,kalie
lalittaen, kun raakalainen poistui. Haavoittuneet
lapset it'kir'ät ja vai,keroivat kolme tuntia siinä äi-
tinsä ja isoäitinsä silmien edessä. Lopulta he kuol-
len vaikenivat.

Pakoa yrittäneet tytöt, Saimi Elina ,ja Elvi, sai-
vat myöskin surmansx luotisuihkusta. Kuusivuotias
Kaisa Manta oli metelin al,kaessa vetänyt sängys-
sään peiton 'kon,illeen ja pelastui kuin ihmeen
kautta.

Aapelin tuvassa oli myöskin kavahdettu ylös am-
munnan alkaessa kuulua Tuomaan tuvalta. Koska
tämä 'kolmas talo oli tois,ista hieman erillään, oli
siel,lä olevilla enemmän airkaa lähteä pakoon.

Poi'ka-Jussi, joka oli sotalomalla kotona, sipaisi
metelin alkaessa kiireimmiten housut jal'kaansa ja
paineli ens,immäisenä pakoon. Mubta Jussin emän-
tä Tyyne Kustaava pysyi rauhallisempana ja kokosi
uskollisesti lapsilauman, sekä omat että vieraat,
omia 4, huonemies HeiL.kisen 5 ja sotalesken, Jenni
Marian Iapsia 8 ja hoiteli nämä l7 lasta suorinta
tietä metsään tiheään kuusik,koon puron varteen,
jossa he sitten hiljaa kyyhöttivät ja odottelivat ti-
lanteen kehittymistä. Pienirnrpiä lapsia piti tarkoin
hoivata, etteivät par,kuneet. Isä-Jussia ei näkynyt
mailla ei,kä halmeilla.

Kaik'kien i,hmeeksi oli Åapelin 20 vuotta Iii-
kuntalkyvyttömänä maannut emän,täkin noussut
vuoteestaan ja tkapaissurt kiireimrnän rkaupalla pe-
runapellon ojaan, josta hivuttautui hiljalleen na-
vettaan ja päästi kytrkyissään mylvivät eläirnet irti.
Kun aseitren paurke loppui ja vaara näytti olevan

Pohiois.Kuhmon erömooseutuio, vihol-
lisen portisoonien liikkumo-olueito

nen talo oli näin k'ansoitettu jo omallakin r,äellä,
asui siinä r,ielä huonemiehenä sodassa olevan Kal,le
Heirkkisen vaimo viiden alaikäisen ,lapsensa kanssa,
jo,ten eläjiä oli talossa tällä hetkellä 2.1 hen,keä.

Vihollispartiossa oli rkairk,kiaan 16 miestä, jotka
tulivat yöllä puoli kolmen seutuvilla Hyrynsalmen
Tapanikylän suunnalta Hirvivaaraan Ensimmäise-
nä oli heidän edessään Tuomaan pienoinen tupa
\.aaran pohjoisrinteessä. Sade oli lakannut ja il-
massa oli paksusti sumua. Vihollinen al,koi ensin
aroPua Tuomaan pirttiä konepistooleillaan. Perhe
heräsi äkisti aitassa.

Tuomas hypähti aitan ovel,le, avasi sen ja läksi
juoksemaan suin päin pakoon. Mutta onnettomuu-
dekseen hän juoksi juuri vil"japeltojen yli kahlaa-
vaa vihollista ,kohden. Hän ehti juosta kolmisen-
kyrnmentä metriä konepistooIiluo,tien viuhuessa ym-
pärillä, ja hänen ,kuultiin huutavan: "Älkää am-
puko, minä en ole tehnyt kenellekdän pahaa!"
Sitten hän kaatui suulleen yhdeksän luodin reikää
otsa§saan.

Vihollis,et tulivat nyt aittaan, iossa ,koko avuto,n
perhe oli rkauhun lamauttamana. Äiti oli ovella
ensimrnäisenä vastassa, pienimmät lapset helmois-
saan. Äiti sai heti surmansa, konepistoolin luoti
osui hänen pdähänsä, ja hdn kaatui aitan laftialle
pienimrnän lapsen päälle. Van,hin poirka, t3-vuo-
tias Tuomas Aapeli yritti livahtaa virhollisen ohi
pakoon, mutta kaatui myöskin luotisuihkuun. Kol-
me l'asta, 1O-r,uotias Kalle Autliusti, 8-vuotias Vei,k-
ko Johannes ja 6-vuotias Ånna Reeta jäir,ät oven
taakse suojaan, kun ovi au,keni sisääopäin eirkä
vihollinen heitä huomannut. Pienin l,apsi, 2-vuo-
tias Antti Herman makasi näkymättömissä äitinsä
alla. Vihollinen tarrkasteli aittaa ja pieni Anna Ree-
ta yrirti it'keä. Mutta Kalle-veli turkisti häntä ja
vaati pysymään hiljaa.

Kun Tuomaan mökiltä al,koi ikuulua ammunraa,
heräsi vanha Kalle-Jaakko talollaan ja herätti kii-
reesti nukkumassa olleen huo,nekuntansa. Jaakon
vairrno Iita Maria riensi rkiireesti porstuaan ja avasi
jalallaan varovasti ulko-ovea katsoakseen, mitä siel-
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ohi, hänen nähtiir kär.eler'än pirttiin, jossa
hän asettui taas vuoteeseen ja eli löppuelämänsä
liikuntaky'r'yttömänä. Vihollinen ei huomannut käy-
dä ollenkaan vierailulla Åapelin pirtillä. Kallen
talo sensijaan ryöstettiin perin pohjin, r,arsinkin
kaikki ruokatavara vietiin viimeistä myöten.

Tän-rän hirveän tuhotyön tehtylrin vihollinen r.e-
täyt)'i itäänpäin ja ylitti Kuhmon-Suomussalmen
maantien Purolan talon ja Kuumun kylän välillä.
Jäljestäpäin kuultiin vihollisradioste, että partisaanit
olivat tarkoittaneet h)'ökätä Vihtavaaraan, mutta
erehdyksessä osuneet Fiirvivaaraan.

Vanha Kalle-Jaakko juo,ksi llusvaatteisillaan
n-rintkä r,anhoista jaloishran irti sai suoraln Iivan-
tiiran Malilaan. Lähimmästä naapurista, Pohjoses-
ta, hän sai jalkransa housut. Malilasta vietiin kii-
reesti sana moottoriveneen omistajalle, Erkki Heik-
kiselle Kokkovaaraan, joka lähti ajamaan viipymät-
tä Lentiiraan, lähimpään p,uhelimeen, Lentiiran Pu-
naisen Ristin saira.smajalle. Sielti soitettiin Kuu-
mun vartioon, josta on 16 kilometriri Hirvir.'iraraan.

Kuumun vartiosta lähetettiin aluksi kolme mies-
tä tutustumaan Hirvivaaran tilanteeseen. He sll-
puivat puo,len päir.än maissa här'ityksen paikalle,
mutta eir'ät uskaltaneet tulla metsästä aukerrlle ja
nouste trloil.rin. koska arvelivat'r'ihollisvoimat liian
suuriksi. Yksi miehistä palasi takaisin noutamaan
lisär'oimia Kuumuun Juusolasta, jossa silloin oli
vartio. Nfeni iltaan, ennen,kuin suomalainen prrtio
pääsi Hin ivarralle.

Melun tauottua ja t,ihollisen poistuttua Hirvi-
vaaralta uskalsi Apne-mummo kontata esiin peru-
nakuopasta, jossa oli haavoittuneena piillyt. Jaa-
kon vaimo, Iita, joka oli pelastunut heittäytymällä
valekuolleeksi, oli tullut iltapuolella tajuihinsa je
vaikka oli kauheasti haavoittunut ja menettänyt
verta, hivutellut itsensä is,tuallaan takaperin j.a. jaä-
nyt lattielle uunin eteen makaamaan. Aune-mummo
konlt.rsi nllettaan airkoen lypsää lehmät, jotka tus-
kissaan je nälissään kytkyissään mylvivät. Tuomaan
poika Kalle tuli n.rvöskin hebkisen ,kuluttua mum-
mon luo na\-ettirrn. trfuut Tuomaan eloon .jääneet
lapset, Veikko, Ånn.r ja Åntti tulivat myös ilta-
puolella Kallen t;rloon.

Viholliset olivat penkoneet kaikki paikat ja hei-
telleet talous,kalut hu.jan hajan. Oli surkea nähdä
sitä här'itystä, mikä oli tulassa käynyt. Kun Aune-
mummo hiipi krmarin puolelle, hän näki peitteen
aLta tyttösen hiustupsun pistävän esiin. Hän luuli
ihrln muuta, että siellä oli Kaisa-tyttö kuolleena.
Mutta kohottaessaan peittoa hän taprrsi tyttösen
kaikessa rauhassa nukkuma.s'ta.

Kun suomalainen partio iLllal,la saa,pui pihaan,
rupesivat kaikki Iapset parkumaan. He luuiivat,
että r'iholliset olivlt tulleet takaisin. Suomalaisilla
sotilailla oli nyt rlsk.rs tehtär'ä edessään.

Kaikiki surm.rnsa saaneet,koottiin Kalle-Jaakon
talon pihaen. Siinä olivat Tuo,mas vaimoineen jrr

heidän vanhin ;roil<ansa Tuomas Aapeli scl<ii Ja:t-
kon kaksi lasta, SrLimi ja Etvi. Åune Sirkli.r.t je
Åino Vappua ei tissä r'aiheessa vielä löydetty, sillä

KAISERIA
kotsel

kuunnelloo

KA I S E R lv-vosloqnoltimio
suunnilellqesso on pööhuo-
mio kiinnitetty hyväön ku-

voon io ööneen, ryylikköän
nykyoikoiseen muotoiluun io
Yoivoltomoon käyttöön.

KAISER rodiot ovol modernisli

muotoiltuio; erinomoisio vos-

too nollo-om i no i s u uksi lloo n,

öönenloodultoon io käyttö-
vsrmuudelloon.

Yllö hyvöstä kuvosloon kuuluiso KAlSER, molli
KFS 4/59 TA. Vostoonottimesso on kiinteöllä suo-

lolosillo voruslellu omerikkoloinen Sylvonio-kuvo-
putki, ioko heiiostuksio hylkivön rokenleenso

onsioslo onloo kuvolle verrotlomon loiston io loo-

ion sövyosteikon. Vostoonollimesso on konovol
2-l I io lietenkin lV-olueen liitäntämohdollisuus.
Voikko koneesso on I2 outomootlislo loiminloo
on se rokenteelloon io kytkennältöön selväpiir-
teinen. Tömä on törkeätö vosloonolinlo huol-
letloesso.
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ULKOMAILLE
Jo nyl lostotoon joulun postiloivo,jo ulkomoille.jo pion on
lentokuljetuslen vuoro. Mitö kouempono kolimoosto omoi-
senne toi ystövönne ovot, sitö oikoisemmin Teidön on posli-
tettovo heille .joulupokettinne toi -kirjeenne. Miköli kon-
soinvölisessö postiliikenteessö ei soiu odottomottomio
ruuhkoutumio, joutuvot viimeistöön oheisten pdivömöö-
rien mukoon posliletut löhelyksel .jouluksi perille.

Osoilemoo

Ruolsi
(ete I ö-)Norio ) 1' (PohJors-)

To ns ko
So kso

Pqkctit I Kiriclah.tykr.t
ro,t;e jo i le.'o- moilse jo leolc-
merrtse i leilse ' me_itse le'tse

I

11.17

8.12
).12
7.12
1.12

30.11

73.11

10.11

14.10

18.12

16.12

15.12

1612
15.12

15.12

14.17
13.12

11 .12

16.12 I 16.12

14.12 I 14.12

8.12 I 13.12

14.12 I 14.12

12.12 I 9.12

t7'n I 8.12

11 14 I 2.1)
5.17 I 17.11

4.12. I 7.11

Englonti 
I

Muul Euroooon mcot I

USAioKonodo....l
Muut moot Eurooponl

ulkopuolello 
I

Joulukorlleihin, joisso korkeinloon 5-sonoisen tervehdyk-
sen lisöksi on vostoonottojon sekö Iöhettöjön nimi .jo osoite,
riittöö Pohjoismoisso 10 mk jo muihin moihin 15 mk posti-
merkki. Kiilfohilekorlti on löhetettövö suljetusso kuoresso

kirjeenö, jolloin postimoksu Pohjoismoisso on 30 mk jo
muihin moihin 40 mk.

PS

Jos joulupoketissonne on hourosto lovoroo, pokolkoo se

silloin erikoisen huolellisesti, sillö jouluruuhkosso voi

vorovoisellekin soltuo vohinko. Osoile nökyy selvimmin,
kun köytötte pööllyksenö yksivöristö poperio. Kirjeiden,
korltien, rislisiteiden jo pikkupoketlien pienin poslitetlovo

koko on 10 cm x 7 cm.
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he olivat ruispellon suojassa. Aune-mummo oli
peruoakuopastaan ryömiessään joutunut rkulkemaan
noiden lasten ohi, mutta ei ollut heitä huomannut.
Nuo kaksi Iöytyivät vasta viikon ,kuluttua.

Haavoittuneirlle tehtiin tilapäisoaarit. Pahimmin
oli haavoittunut Jaakon vaimo Iita, jonka jalka
oli kahdesta kohtaa murskana ja lisiirl,si oli häntä
ammuttu rinnasta läpi. Myöskään Aune,mummo
ei kyennyt omin voimin pitemmälle IiikLku,maan,
ranne oli pahoin murskautunut, samoin sääri. Kol-
mantena kannettava oli Åapelin lii,kuntakyvytön
emäntä.

Se oli surullinen saattue, joka sitten yötä myöten
vaelsi Hirr-ivalralta Kuumuun, lähimmän maantien
varteen, jonne oli matkaa 16 rkilo'metriä, pitkin
enimmäkseen porrastamatonta ,ia hyllyvää suota. Se

oli kantajille todella raskas urakka.
Iita ja mummo kuljetettiin ensin Hyrynsalmen

sotasairaalxan, josla myöhemmin siirrettiin Kajaa-
nin sairaalaan. Siellä mBmmo ai,kanaan parani, mut-
ta Jaakon vaimo ei jaksanut kauheista vammois-
taan toipua. Jalkaan tuli ikuolio ja se jouduttiin
amputoimaan. Mutta sekään ei pelastanut hänen
elämäänsä. Kovien kärsimysten jälkeen hän kuoli
Kajaanin sairaalassa ,.10.1944. Mummo kertoi aja-
telleensa perunakuopassa maatessaan ja kuolevien
lasten itku korvissaan: "Jota Jumal'a rakastaa, sitä
hän kurittaa."

Jaakko Juntunen, jonka perheen osaksi tuli näin
kauhea kohtalo, oli itse työpalveluksessa iossakin
rintaman läheisyydessä ;'a sai tiedon vasta Kuhmon
nimismieheltä. Isä-Kalle oli rkylli lähettänyt hä-

nelle Kuhmon kirkolta sähkösano,man, mutta se ei

tullut koskaan perille.
Kun tuon onnettoman Hirvivaaran eloon jääneet

olivat poistuneet, oli Kallen talon ulko-ovi .iäänyt
auki. Piha-aituuksessa olevat lampaat olivat silloin
menneet sisään, tuuli oli paiskannut oven kiinni
ja la.mpaat olivat jääneet huoneeseen. Siellä ne oli-
vat viikon päivät ja söivät sinä ai,kana kai,kki vuo-
devaatteet, pärevasut ja kaiken, mihin hampaillaan
pystyir'ät.- 

Isä-Kalle juoksi Malilassa asian toimitettuaan suo-

rinta tietä Kuhmon kirkolle ilmoittamaan tapahtu-
neesta. Ensimmäiseksi hän rkiirehti rajaseutupapin,
tämän kirjoittajan, luokse ja kauhun ja hädän mur-
tamana kertoi tapahtuneesta hinmutyöstä.

"Vaikka Jumalassahan se on, mitä meille ta-

pahtuu", lopetti hän synrkän kertomu,ksensa.
Kun Kuhmon rovasti si'tten yhdessä rajapapin

kanssa suoritti näiden uhrien siunar:lksen, silloin
todella tunnettiin raskaana sodan käsi myöskin ra-
jaseudun avuttoman siviiliväestön keskuudessa.

Vihollisen radiosta saatiin jäljestä päin kuulla,
että partisaanivierailu Hirvivaaralla- oli ollut ereh-
dys ja että tankoituiksena oli ollut suorittaa kosto-
retki Hirvivaarasta neljännespenikulman päässä
kaakkoon sijaitsevaan Vihtavaaraan. Siellähän pi-
dätettiin puoli vuotta ai,kaisemmin, kuten lehtem-
me viime numerossa kerrottiin, muuan partisaani-
tyttö vakoiluretkiltään.
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xv n osA

MATT' MI KKOLA

ERÄÄNÄ iltana vangit siirrettiin laivasta ranta-
Iaiturille. Siihen he jäivät vartijoineen tuijottamean
kulkuetta, jo'ka lähestyi rantaan viettär'ää heinipel-
toa pitkin. Kulkueen edessä asleli nuori poika,
joka soitti kaksirivistä hanuria. Hän marssi ter-
hak,kaasti soittamansa. laulun tehdiss;r. je ky1än
tytöt tulivat hänen perissään t.rnssien,ja leulaen.
He todellakin s.rattoivat tanssien matkalaukkur
kantavaa poikar, joka n.r.urusuisena esitti juhlitta-
van sankarin osaa. Hän oli otaksuttavasti sotaan
lähter'ä nuorukainen, jota kylän tytög suuielivat
jäähyväisiksi. Kulkue pysähtyi rannassa, ia tytöt
piirittivät nuorukaisen, jota tyttöjen esiintyminen
näytti kovasti viehättävän. Laivan sireeni parahti,
ja poika erkani joukosta. Hän käveli reippain
askelin laiturin yli laivan ,kannelle, jonne poirkaa
saattoi hänen äitinsä.

Vangit komennettiin nyt matkaan, mutta kylän
väki jäi rantaan huiskuttamaan valkoisia huivejaan.
Sota oli rkäynyt syrjäisen kylän rantalaiturilla. Se
oli korjannut omansa ja jättd.oyt jälkeensä kai-
paavan äidin ja itkevät tytöt sekä onnen pirstaleet.

Vangit marssivat pois rantalaiturilta. Kylän
ihmisasumusten kodirkkuus kuvastui tien varrella
olevista pyöreistä hirsiseinistä, mutta vangit olivat
r-ieraita .ja kaukaisten kylien,kulkijoita, joille ei
suotu kiliuunin lämpöä. Heidän majanaan sai olla
r-ilja-aitta, joka oli tyhjennetty tarkoitusta varten.

Vartija hätisteli paraikaa vankeja korrkean kyn-
nyksen 1'li aittran, kun paikalle ilmestyi sotilas-
pu,kuinen nainen. Hän muistutti paljon Räihän
tuntemaa Ånni.r. johon tämä oii tutustunut Louhen
asemalla. Tosin nlt vankien edessä seisova tyttö
oli hoikempi r-artaloltaan, mutta hänen rintojensr
pehmeä kaarre r'.rikutti epänaiselliselta terävän ja
määrätietoisen käytöksen rinnalla.

Ne miehet, jotka olivat ehtineet aittaan, jäivät
oviaurkolle tuijottamran ti'ttöä. Räihd ja Paavola
olivat vielä ulkona ja tytön r'älittömässä läheisyy-
dessä. Niinpä Räihä kuuli t1'tön ihmettelevän,
että leiri oli lähettänyt sairait.l miehiä maatalous-
töihin. Ilmeisesti hän oli huomannut Räihän ja
Paavolan ontumisen. Vartiomiehistä Ivan säilytti
kairkissa tilanteissa rauhaliisuutensa. Mutta toinen
vartija, jota vangit kr.rtsuivat "Aropupuksi", alati
kiihtyi ,ja haurk,kui vankeja rosvoiksi, sioiksi ja

r.alkobandiiteiksi. Kiihtyessään "Aropupu" syleksi
ja kirosi.

Räihä sanoi toverilleen tarpeettoman kovalla
aanella:

- Kuulitteko nimenne! Olemme valkobandiit-
teja ja koiria.

- Osaatteko te sitten kieltämme? kysyi tyttö
Räihältä erittäin selvällä suomen ,kielellä.

Räihä hämmästyi, mutta vastasi välittömästi:

- Q5aa6 sen verran, mikä tan,itaan vartiomie-
hen ymmärtämiseen. Hänen sanavarastonsa on ko-
vin suppea silloin, kun on vangeista kysymys.

- No, mitä hän sanoiT kysyi tyttö ja hänen
suunsr oli hymynurpaisessa.

- Eikö "zopak" ole koira? Pitääkö teille suo-
mentaa kaikki siivottomuus? Kun ,käyttää moista
kieltä ja samanaikaisesti osoittaa vanrkeia, ei tar-
vitse o,lla kovin älykäs ymmärtääkseen tankoitu,ksen.
Räihä jatkoi masentuneena:

- Te pidätte itseänne sivistysmaan kansalaisena.
Aivan samoin kuin eräs sairaanhoitajatar Kemin
sairaalassa, mutta kuitenkin te annatte ymmärtää,
niin kuin mg vangit olisimme suurimmat syylliset.
Jopa pienet Iapset irvistävät meille ja huutavat:
"Gitlera rkaput" !

Räihä r'aikeni, ja tyttö hänen edessään oli kiu-
saantuneen näköinen. "Aropupu" tiukkasi tytöltä,
mitä r'anki sanoi, mutta hän ei saanut selitystä.
Kuin omae arvoaan korostaen tyttö oikoi puse-
ronsa helmoja. Hän oli tietoinen rintojensa täyte-
läisyydestä ja ohuesta uumastaan, mutta tietoisten
eleiden vaikutus vankeihin oli tehoton. He olisivat
mieluiten nähneet hänen kädessään heille tarkoi-
tetut leir'änmurenet.

- 
Röihä voikeni, io tytiö hänen edes-

söön oli kiusoontuneen nököinen 
-
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YUORI
houlikonpotruuno

iohon voitte luottoo
Looduntorkkoilussq koeommutoon ioko
400:s potruuno volmistuksesto. Lisöksi

iokoinen kulutukseen menevä potruuno

ioutuu moninkertoiseen tqrkkqon kontrol-

liin.

VIHTAVUOREN houlikonpotruunot kehit-

tävät houleille suuren olkunopeuden

lqsoisello io suhteellisen pienellä poi-

neello.
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346

- Huomisesta lähtien joudutte J<ylän pelloille
maataloustöihin, hän sanoi ja kohensi kiharoitaan.
Teille on varattu asunnorksi tämä rakennus. Ruo-
kanne saatte keittää nuotiolla. Valitkaa keskuu-
destanne kokki. Jos teissä ilmenee sairautta, voitte
ilmoittaa siitä minulle.

- Saarnmeko tänä iltana lei,pää ja keittoa? Olem-
me syöneet viimeksi aamulla, puolusteli Räihä pyyn-
töään.

- Vartiomies tuo heti leipää.

- Entä keittoa?

- Tdnd' iltana ette saa keittää. Nyt tulee jo
pimeä.

- Eikö edes padallista vettä? Se ei kestä kauan.
Ti'ttö neuvotteli vartiomiesten kanssa. Ivan nyö-

kytti päätään sätkää kääriessään, mutta "Aropupu"
riiteli vastaan. Päätös oli ltuitenkin vangeille myön-
teinen.

Vangit valitsivat Huoposen kokirkseen. Hän pai-
nui viipymättä nuotiolle. Ivan lainasi tuluksiaan
tulen tekoa varten, ja hetken kuluttua löivät lieskat
vesipadan alta.

Leipä oli ruiskorppua. Satakaksikymmentäviisi
grammaa päivässä oli vangin annos. Sen rpiti vas-
tata neljänsadan gramman tuoreleipäannosta.

Ilta pimeni. Vangit istuivat aitan oven suussa,

heidän keskellään oli höyryävä vesipata. lvan ja
tyttö olivat menneet jo kylään, mutta "Aropupu"
vartioi vankejaan silmät palaen. Miehet eivät välit-
täneet hänestä. He ammensivat 'kiehuvaa vettä
astioihinsr ja murensivat r'ähäisen korppuannok-
sensa siihen. Kun leipä oli lionnut itsekunkin mie-
lestä riittär'ästi, he söivät ähisten suolatonta leipä-

Puuros.
Yöastia kannettiin sitten aitan nurikkaan, ovi

teljettiin ulkoapäin ja vangit hapuilivat käsille
oman peittonsa,Iiäpristyäkseen pahnoille vaattei-
neen ja jal,kineet jalassa. Siihen he nuk'kuivat, kuin
veto,koirat hangelle.

Auringon nousu kultasi läheisen vaara.n lat:vaa,
ja ryrkkien jyly kuului jostain vaimeana. Vuosisata
toisensa jäl,keen oli kuullut kukon laulun kanavan
rantakylässä Pettämättömänä uuden päivän merk-
kinä. Ihmiset olivat raivanneet ja rakentaneet ole-
massaolonsa ylläpitämiseksi ku,kon laulusta iltapi-
meään ennenkin. Sopu, rauha ja puute oli ollut
yhteinen ja oma, kenenkään vieraan sitä näke-
mättä tai tuntematta. Mutta aika oli tuonut kylään
vieraat, katkeruuden ia kalvavan kuolemanpelon.
Heistä ei pidetty, koska he olivat rikkoneet ,kylän

vuosisataisän rauhan. Siitzikö johtui, että heidän
käsiinsä paiskattiin viikate menneeltä vuosisadalta,
jolla heidän oli hakattava lyhyttä nurmiheinää?
Se heinä ei taittunut, mutta se taipui. Puolen päi-
vän aikaan vangit olivat varmoja siitä, että heidän
viikatteensa olivat vihan ilmenemismuotoja.

- Tavai, tavai ! hoputti vartiomies ja vangit
hakkasivat viirkatteillaan epätoivoisesti. Heistä tun-
tui, kuin huuto olisi kuulunut kylZistä tai laaian
maan aroilta. Maan, joka oli puristettu aitaukseen
ja jonka kantapäitä kol,kutti kuolema. Yksilö sai

selviytyä tai tuhoutua sen kaossa.

- Minä en jaksa enää, iumalauta!

- Ku,ka p:le tätä jaksaa parilla korpun kappa-
leella. . .



- Ja raaoilla vehnänjyvilläl

- Ei suinkaan ne jyvät tunnissa tkypsy! Keittä-
kää s:na itte keittonne, tulistui Huo,ponen.

Seuraavana päir,änä r'angit poimivat pientareilla
näkemänsä sienet ja sulloivat ne taskuihinsa.

- Voitko keittää sienet jyvävedessä, tiedustel-
tiin Huoposelta.

- Ne ei ehdi kypsyä ja niistä saatte ripulin
joka mies.

- Meidän on riskeerattava.
Illalla Huoponen ,kokosi sienet yhteen ja kuljetti

ne salaa nuotiolle. Kun vartiomiehen silmät vält-
tyivät näkemästä, tuikkasi Huoponen puhdistamat-
tomat sienet jyvien joukkoon. Sinä iltana hän
keitti keittoa tavallista kauemmin.

Ruokailun aikaan saapui tyttö leirialueelle.

- Räihd, mene sanomaan sille, että tämä on
hullujen leikkiä. Sano, että päivällä on annettava
ruok,ra.

- Ja paremmat
Räihä kesrkeytti

luokse.

- Tiedättekö.
minen ?

- Mutte hvvinhän se sujui. tokaisi tvttö.

- Viil<:rtteet o\'.rt huonokuntoisia. Ellei meillä
olc n-r;ihdollisuuttr niiden ieroittamiseen, r'oitte
oll;r vakuuttunut siitä, ettei niittäminen suju.

- Katsotaan huomenna, sanoi tyttö.

viikatteet.
ruokailunsa. Hän hoippui titön

miten r:iskastr t\'ötä on niittä-
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Huollostq

@
puheenollen:

KOP on nykyoikono

luotettovo "töpinci"

roho-osioisso.
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Nyt tarvitaan taas Mäntyruopatl

tuttu ja tehokar
Losten pitovootteel jo likoi-
simmolkin työvootteet puh-
disluvot porhoiten Mönty-
suovol lo.
Vonho hyvö konsti
on porempi kuin
pussillinen uusio.

0arn

E NSO. GT'TZE IT CD SAK EYHTIö

- Miksi mc emme tänäär'r s:laneet ruokir-
irnnoksiamme päir'ällä? Ette kxi luule Yangin elä-
r'än pyhällä hengellä, jatkoi Räihä. - Hän, kuterl
hänen toverinsakin, olivat mlsentuneet ja katkeria.
Sen lisäksi heitä ärsytti tytön r'älinpitämätön ilmc
ja luokkatietoinen ylpeys.

-- Mutta tchän saitte nyt myösrkin päir'äannok-
senne.

- Se ei ole sirma. Me tarvitscmme r'ähäiset
.rnnoksemme säännöl lisesti.

- NIinä puhun lartiomiehille päir'äruokailustrr.
Sr'ökää nyt ruokanne ja sitten levolle. Huomenna
rln t.lrs k.runis hcinäsää.

- Sanokl,r vartion.riehille sekin, että he antrlvat
Lertr.i.i keiton kypsäksi.

Tlttö ei vastiinnut. Hän lähti pois kiireisesti pit-
kin kr-Lin rrittie. Åitan takana tirskahti lintu
ääneen j:r k.ruer.uprrrr kuului kaksirivisen hlnurin
parkaisuj.r.

- Näistä annoksista on takuulla varlstettu !

- Siinä on joka jvvä, mikii on .rnnettu, ärähti
Huoponen.

- No, ei sinua syvtetä. "Aropupu" oli päir'än
kylässä. Jyviä se s:tana syö perast'aikaa.

- Oletteko muuten huomanneet, että aittrmme
takana on mustia viinimarioja? totesi Uotilir.

- Niistä et rkostu. Kohta c,n halko oven eclessä.

Keskustelu vaimcni pimcner'än illan myötä. He
olivat Iiian r'äs1,neitä sanoakseen toisilleen järjel-
listä sanaa. Vain lyhyet, katkerat syytökset, tai
pelkrkä suomrlainen tirripää ilmaisi olosuhteist.r
johtuvan mielialan. Padan ja keittoastian nokeamat
nyrkit tapailivat peittoa r'äsymyksestä värähtelevän
kehon suojaksi pahnojen päällä. Hatunreuhka, hiki-
nen ja hielle haiseva, suojasi kaljua päätä. Työ-
vaatteissaan ja jalkineet jalassa ntr,kkui viisi suo-
malaista miestä. EIämisen puitteet olivat näillä
miehillä samat kuin korsuissa ja juo,lisuhaudoissa.

Ero oli vain siinä, ettei heillä nyt ollut edes leipää
ri i ttär'ästi.

Seuraavana päir'änä r'angit pinnasivat. Heidän
iriklansaannoksensr oli tuskin puolet edellisen päi-
r'än uurestuksestr.

- Jolle ei rnneta leipää, älköön hän tehkö
tt'ötl. hihkui Huoponen.

- Pvrkikää uPornaan (käymälään). sinne pää-

see .iina, ja kykkikää, minkä kintut kestää' Airka

kuluu siinäkin, säesti Uotila.
S.rmana iltana Uotila tutki vilja-aitan lattial.

Hän konttasi pitkin seinänviertä etsien sopivaa
rako;r, mihin voisi kyntensä iskeä. Kukaan ei aavis-

tanut hänen tarkoitustaln - tuskin siihen kiinni-
tettiin edes huomiota. Kun vangit olivat syöneet

korppunsa ja jy'r'ävetensä, he paneutuivat ähisten
makuulle.

"Aropupu" telkesi oven ia painui nuotiolle yö-
tään viettämään. Aitassa ja sen ul,kopuolella vallitsi
rauha ja pimeys.

- Pojat, kuiskasi Uotilir.

- Mitä nyt?

- Lattialankkuja ei ole naulattu. Mitäs tyk-
käätte, jot ,painutaan viinirnarjapensaille ? Hän
jatkoi:

- Jos saamme irroitetu,ksi yhden lankun, mah-
dumme raosta lattian alle. Rakennus on nurkka-

+.§ffrEIF-.*... -
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Pinnori, höpisi Huoponen. Sitten hän

kiiruhti tekemäön ilmoituksen iovereilleen

kivien päällä ja lattian alla on tilaa, vaikrka kon-
tattais.

Pian oli joka mies jalkeilla. He värisivät jänni-
tyksestä ja olivat valmiit yrittämään. Paavola otti
johdon käsiinsä:

- On noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
Pienintäkään ääntä ei saa l<uulua. Yö on tyyni ja
pienikin ripsaus kantautuu "Aropupun" korviin.
Meidän on odotettava vielä, enneÄ liuin yritämme
irroittaa lankkua.

- Katsotaan oven raosta, onko se kelmi nuo-
tiolla.

- Ei siitä näe.

- Hiljaa!

- Jor lankku irtoaa, on yhden varmistettava
reitti, antoi Paavola ohjeita.

- Minä menen. Menen s:tana vairkka tuleen
yhden marjan takia, ehdotti Huoponen.

Vangit istuivat piirissä malttamattomina. He oli-
sival olleet valmiit yrittämään heti, mutta Paavola
ei antanut lupaa. Hän odotti yön tummuuden sy-
venemistä.

- Kuka valroo ensiksi ? Otetaan torkut . . . mi-
tä tässä kaikki ralvomaan.

He paneutuivat pahnoilleen ilman enempiä neu-
votteluja, mutta kenenkään silmään ei tullut uni.
Marjat, makeat ja mustanpuhur-at, kummittelilat
heidän silmissään yön pimeydessä. He olivat jo
unen horteessa, kun Paavola kuiskasi:

- Nyt yritetään. Viimeinen lankku seinänvie-
re ssä. Painr:tkaa mies miehen viereen käsituntu-
nralla.

Pian oli ,koko lankun oituus miehitettv. He ha-
puilivat seinää ja sent'vieressä oleuaa' lankkua
löytääkseen pienen raon, mihin voisivat tarttua
kynsineen. Ei kuulunut muuta kuin huohotusta.
Paavola sai tukevan otteen lankun päästä ja hän
nosti varovasti. Mies mieheltä he tunsivat lankun
liikahtavan. Sitä mukaa kuin sen pää nousi, ajautui
ahnaita käsiä sen alle, kunnes raikas yöilma lehahti
heidän kasvoilleen. Lankku oli paksu ja leveä.
Se oli veistetry palkiksi ja paiskattu siihen, mistä
se nyt irroitettiin. Tie vapauteen oli avoin. Se oli
portti, josta oli reilua mennä mielin määrin pimeinä
syyskuun öinä kylään ja sen takalistoille.

- Huoponen ?

- Täällä.

- Painu alas ja ryömi sen 'r,erran, että näet
vartion.

Huoponen laskeutui alas. Hän konttasi oven
kohdalle ja näki vartiomiehen torkkuvan iloisesti
palavan nuotion vieressä, kivääri polviensa välissä.

- Pinnari, höpisi Huoponen. Sitten hän kii-
rehti tekemään ilmoitu,ksen tovereilleen.

Vartiomiehen nuotio oli aitasta katsottuna etelän
puolella. Vangit irroittivat ladkun länsisuunnasta,
koska sillä puolella oli rehevä vadelmapensaisto,
joka suojasi aitan ilta tulijaa. Kylän pellot, raitti
ja metsäinen vaara oliva,t aitan tarkana, pohjoissuun-
nassa, joten vankien kul,kureitin ja vartiomiehen
väliin jäi aitta. Kylätien peltojen puoleisessa sivussa
oli puuaita ja aidan vieressä olivat mari4peosaat.
Ensimmäisenä yönä vangit tyhjensivät joka ainoan
pensaan, jonka he löysivät. Mar'1oja he eivät tie-
tenkään nähneet, mutta he riipivät ne sormituntu-
malla ja ahtoivat kitaansa ros,kineen päivineen.

- Pojat, kaalimaa on lähellä.

- Jumalaut, ja perunat!
Sinä yönä he tyytyivä1 marjoihin. Tosin he eivät

saaneet niitä litrakaupalla eivätkä ne heidäo ma-
haansa täyttäneet, mutta seuraavina öinä he varas-
tivat rkaalia ja perunaa, söir,ät ne raakana ja pese-
mättöminä ja lorput kätkivät vadelmapensaikkoon,
josta oli mahdollisuus siepata niiiä ruokailun
aikanakin.

Sitä mukaa kui,n päivät kuluivat, vähenivät van-
kien voimat. He yrittivät säästää itseään kaikin
mahdollisin keinoin, mutta sekin, minkä he iou-
tuivat pakosta tekemään, oli liikaa verrattuna hei-
dän saamaansa kaloriamäärään.

Kun tarpeellinen määrä heiniä oli niitetty ja
laitettu ru'oille kuivumaan, he joutuisivat erdd'nd
päivänä kokoamaan kuivuneet heinät ns. närtteelle.
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Kohden viikon kuluttuo olivot vcngit huoiuvio luuronkoio

Heidän kantovälineinään olivat pitkät seipäät, joita
kutsuttiin sapilaiksi. Kaksi seivästä työnnettiin hei-
näkasan alle ja kannettiin siten ,kokoamispaikalle.
Useimmiten seipään pää y,ksin,kertaisesti irtosi van-
gin luisesta kourasta ja tipahti maahan. l{einäkasa
hajosi ja tuo,tti siten ylimääräistä työtä ja vaivan-
näköä. Kantaja saattoi kaatua 'rain sen takia, etiei-
vät polvet kannattaneet painoa. Kahden viikon
kuluttua olivat vangit huojuvia luuran,koja. Peru-
nao ansiosta he eivät saaneet vielä vesipöhöä
eir'äbkä hampaat heiluneet suussa, mutta he saivat
ripulin. Vakavir.nmin sairastuivat ripuliin Räihä ,1a

Huoponen. Heidän oli pakko jäädä pois työstä.
Sinä aamuna saapui tyttökin leirialueelle.

- Onko vatsanne kovin löysä? hän kysyi Huo-
poselta.

- On. Se on löysä! Tiedättekö, miten varpus-
parvi lentää lepästä leppään ? vastasi Huoponen
ärtyneenä.

Aamupäivän he juoksivat housut kintussa lähei-
seen persaikkoon. Ivan oli kolmen miehen kanssa
pellolla ja "Aropupu" oli nukkumassa. Tyttö kä-
veli pitkin kylää ja vangit olivat leirialueella var-
tioimatta.

Vasta iltapäivällä sai tyttö hankituksi vatsalääk-
keitä, mutta sitä ennen olivat potilaat syöneet hiiltä
nuotiolla. Lääkkeiden ansiosta heidän vatsansa kou-
ristukset lakkasivat. mutta sitä he eivät ilmaisseet.

Seuraeven päir'än iltapäir'änä hoiper,telivat Räihä
ja Huoponen rr.nnen laiturille muassaan tyttö, jdka
sr.rt:oi heidät leirille.

P-rrin viikon maaseutukomennus oli kestetty.

ffiWffiM {ilfURU
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"- Ei uskoisi, mutto hereimmin kuplii henki, ioko on

menosso. 
- 

Pilvissä jyrisevöstä ukonilmosio poidon-
soumosso mönkivöon pikkuolioon, kuolemosto korvik-

keeseen, isänmoosio onnosviinoihin, mieltä korvostele-
vosio oviouskottomuudeslo syntyvien losten sydäntö

sykähdyttövään lukuisuuieen 
- 

koikesto töstä syntyi
sodosso tokoisu loi kosku, höröhdys toi pitkä hirnunio. '

Nöin Kouko Kore Nouru Sodolle-kirion ensimmäisestö
ososto.

Viime syksyn menestyskirio Nouru Sodolle on nyt soo-
nut iotkoo. Uusi Nouru Sodolle sisäliää edeltöiänsö
topoon riemukkoon kokoelmon torinoito, sonomuksio

io sutkouksio, iotko herkösti kirvoittovot hymyn huu-

lille. Jussi Aornion verroton kuvitus mehevöittöö lätökin
Nouru Sodolle-kirjoo.

vl

=
=-
ut

Looio venäläislen sotiloskoskuien ososto

on uuden Nouru Sodolle-kirion merkit-
lävin erikoisuus.
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Lehtemme
lohjoittonut

miljoonon
jöäköreille

Suomen jäåikäreillä oli aikoinaan ratkaiseva osuus
maaflune itsenäisyyden toteuttamisessa'ja myöhem-
min sen puolustamisessa. He olivat edel,läkävijöinä
ja innoittavina esimerkkeinä silloin "kun painuivat
päät muun J<ansan ja maan". Kertomus Suomen
jääkäreistä on sankari,tarina, joka hakee vertaistaan.
Jääkäreitä oli aikoinaan noin 2000, mutta aika ja
sodat ovat harventaneet heidän rivejään niin. että
elossa on vain kuutisensataa. Noin t 50 jädkarid,
joiden teot aikoinaan oiivat koko kansan huuliila,
elää iän, haavojen ja sairauksien painamina suuressa
puutteessa, melkeinpä koko yhteiskunnan unoh-
tamina.

, Puutteessa elävien jääkärien avustamiseksi päätti
lehtemme julkaisija, Sotamuisto-yhdistys r.y., latr-
joittaa lehtemrne voittovarois,ta 1 miljoona mar'k-

Lohioitustiloisuudesso vosemmolto kenttörovosti H. Antiilo,
kenrl K. L. Oesch, ev G. Mognusson, kenrl A. Kurenmoo, ev
U. Tähiinen, ylivöäp G. Lehti lo ev V. Nihrilä

kaa. Kuvassamme kenraaliluutnantti K. L. Oesch
ojentaa 19.tO.6L lahjan Jriäkäriliiton puheenjohta-
jalle everstiluutnantti, keottärovasti H. Ånttilalle.

Samanlainen lahjoitus voitaneen lähitulevaisuu-
dessa tehdä myös Sotainvalidien Veljesliitolle.

Voi n vohvo troktori pystyy kovoon tu ki n-

ojoon. Rokenteen on ollovo vonkko jo
moottorin on toimiitovo vormosti joko
tilqnteesso. Joutopciiviö ei sqq lullo. Vql-
met-diesel on koko pelo metscityössö.

Se on oinoo nimenomoon Suomen olo-
suhteisii n suunniteltu iroktori.

O teho 46 hv SAE

moovoro 45 cm tokoo esteettömän ku-
lun runsoslumisesso jo voikeosso moos-
tosso

"lulipolopokkosstortli", tehokos köyn.
nistysmoottori, ioko tekee okkuio rosit.
tovon esilömmityksen torpeettdmoksi

pieni polttooineenkululus suororuisku-
tusperiootteen jo lorkoin tutkitun polo-
mistoiminnon onsiosto

hydroulinen nosloloile, teho I 350 kg,
siirrettöväi lokosuoioi esim. puoliteloien
kiinnittämistä vorten, termostootti pitöö
moottorin köyttölämpötilon tosoiseno,
suunnottovo työvolonheiiin

YALM ET 36T D-
46 hv tehoa
45 cm maaYeee
vALMET, OY TOURULAN TEHDAS, JyVÄSrylÄ
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Nyt
Teillekin
moitto-
YomPoo
jo riittoi-
sompoo

265 mk

kohvio

Porempi kqhvi moistuu poremmolto jo riil-
tcid poremmin. Siksi yhö useommct cvqt
siirtyneet porempiin lootuihin - tietysti

Pou ligin.

VAc PAc

255 mk235 mk

tnr"ö"iii,t

mk

tietgsti PAI,ILfrrtrIN
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Viestimiehet kirkosjohtolin joo rokeniomosso

N U M ERO 1l:n KIRJOITUKSET

K. L. Oesch:

BARBAROSSA.SUUNNITELI{Å JA SUOMI

Gunnar Linkomo:
ÄSSÄ-RYKMENTIN
HERTTA.PATALJOONÅ TAISTELEE

Toivo Korhonen:

JELJÄRVELLÄ PALOI II OSA

Åulis Kukkonen:
SUKELLUSVENEIDEN TAISTELUA

Kaarle Py'ökäri:
RÅVANN{ÄKI T,IINT-'N KOKENIANANI
II OSA

Pentti Hiunu:
ELÄA,TÄ SEKUNNIN OSIEN VÅRASSA

Ville tr{uilu:
HIRIVIUTEKO HIRVIVAARÅSSA 24.7.1944 .,

Matti Nlikkola:
KOHTÅI-ON SA,{TTO XVII OSA

Tiloukset jo osoitteenmuutokset pyydetöön

löhettömöön osoitteello Korkeovuorenk. 28'

Helsinki - Puh. 15055/35.
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ffi
lsoveli tqrvitsee völttömöttö uudet kengöt io
Kuopuksen villopuseroon on ilmestynyt uhkoovo
määrä reikiö. Torvitoon siis lölleen uusio vorus-
teito. lsö onkin luvqnnut louontoino ottoo poiot
mukoonso volitsemoon kullekin sopivqt vctrus-
teet. Sqmollo täytyy muistoo ostoq isoöidin syn-
tymäpäivälohio. Miköpä siinö

YHDYSPANKKI
on sopivosti motkon vorrello. Sinne on moksettu
isän polkko io sieltö köydöön nostomosso summo
oino torvittoessq. Loput iöövöt kuin itsestäön

ionkinloiseksi vororohostoksi.

palkkapankktin-
rralrratonta

palkka pankkttn

-valvatonta

varautumiata

va.ura.stutrrista

RAIYAUSTYöT
nopeommiksi, helpommiks:
jo huokeommiksi

RÄlÅnDYS-
AINETLLA

Kotimoisen röjöhdysoineteollisuuden tuot-
teisto löydötte koikkiin roivous- io röjäytys-
töihinne sopivot, luotettovot jo helppoköyt-
töiset volmisteet.

RAIVAUSPANOS

,#,

- toloudellinen, te-
hokqs io monikö/t-
töinen työväline pel-
loillo, metsössö, puu-
torhqsso, tietöissö,
olituksesso, sorqkuo-
pisso jne. Rälöhdysoi-
ne on kosteudelto
suojoovosso muovi-
pussisso. Voidoon
muotoillo kohteen
mukoon. Köyttö on
vormoo jo turvollisto.
Useito eri kokoio.

t.l

KIVIPOMMI
mohdollistoo kivien
rikkomisen nopedsti
jo voivottomosti pel-
köllö pintoröjöytyk-
sellö. Mitöön työko-
luio ei torvitc. KlVl-
POMMI on erittöin
käsittelyvormo jo vo-
rostoimisto kestövö.
Useito eri kokojo.

oJTTUS-
DYNAM!ITT!
rotkoisee oiituspul-
mot ed ull isesti etenkin
vesiperöisillö moillo.
oJ TTU S DYNAMilTTL-
LA syntyy "kertohei-
tollo" ojoo kym me-
niä metreiö.

KOTTMAISET SYTYTYSYÄLINEET

tulilonkonollit o söhkönollit o tulilongot
vormistovot röjöytyksen onnistumisen.

Röiähdysoineiden monipuoliseen köyttöön
perehdytte pyytömöllö kouppiooltonne toi
tiloomollo meiltö ilmoisen oposkirjosen
''RÄJÄHDYSAINEIDEN KÄYTÖN OPAS'"

BninhdorHfu
Runebergink 8, Helsinki

Puh. ,t,t1602, neuvonto .t99884
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ffi(lilrA I{IMEH
EI OLE VÄLIÄ, KUINKA TE SEN

SANOTTE. NE KAIKKI MERKTTSEVÄT
BOSTONIA. PUHTAAMPAA,
srLLÄ BosroN'oN ArNoA sAvuKE,
,OKA YALMISTETAAN KUULUISALLA
AMER-MENereluÄulÄ enÄÄssÄ
I+IAAILMAN MODERNEIMMISTA
TUPAKKATEHTAISTA.
suuRtN, stLLÄ Jo YUoDESTA TOTSEEN

BOSTON ON OLLUT SUOMEN
SUURIN AMERIKKALA! NEN.
YE§ S!R, SII.IÄ IHMISET vALITSEvAT
SAvUKKEENSA vnÄ TenKEFIMIN.
VALITKAA TEKIN: PUHTAAMPI, SUURIN,

.YES StR- BO§TON! f, a ,5 --L
)
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// r' '::--/\- J

F I LT E R

Ye s Si r -BOSTOf{ - suurinta Suome ssa
5 EK

ilelsinki 1C6l Sonomo Csoklyn,r
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lrtonumero 70 mk


