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el6kerohot suoroon omolle
Säöslä oikoo, rohoo lo v6ivq6
tilillesi.
Eihön meikölöinen olusso uskonut selloisiin uutuuk'
siin. Mutto kun kunlo ei enäö ole porhoimmilloon, Pöötin tort'
tuo Yhdysponkin outtovoon käieen. Annoin sitten voin volto'
kirioni Yhdysponkkiin io tämön iölkeen on ponkki hoilonut

elökerohot tililleni. Jo rohoni vielöpä kosvovol korkoo heti
elökkeen moksupöivöstö olkoen.

l(yrnin
osakeyhtiö

Nyt köyn noslomosso rohoio torpeen mukoon silloin kun mr'
nulte itselleni porhoiten sopii, io voin moksoo verot, vuokrot,
vokuutusmoksut, puhelin-, sdhkö. ym. Ioskut ponkisso poiketessoni. Kyllö se konnotti
io konnoltoo muutenkin ollo

100 vuotto töyttövön ponkin osiokos.
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I'VO R,,KONEN

KIVÄÄRIKOMPPAN IA

sN
Ruokolahtelainen kiväärikomppania 5.r'JR .1 oli

ollut talvisodan

alkaessa asemissa Muolaanjärven

PUOLUSTUS.

itärannalla. Sen asemiin Oinalassa onnistui vihollisen 18.12.1939 aamulla alkaneen valtavan tykistökeskityksen jälkeen ja panssareiden tukemana työntää kiivaissa taisteluissa kiila, josta kehittyi ns "Oinalan paise". Näissä taisteluissa komppania me-

TAISTELUSSA

netti noin 60 /o vahvuudestaan ja mm kaikki upseerit kaatuneina, haavoittuneina ja sairastuneina.
"Paise" pysyi 16.2.1940 alkaneeseen yleiseen ase-

MUOLAAN

mista vetäytymiseen saakka sellaisenaan, ,koska sen
tuhoaminen olisi tykistön ammusten puutteessa vaa-

tinut kohtuuttomia uhreja. Jo joulukuun

a

lopussa

pääsi kuiten,kin kapteeni Aarne Hovin komentama
ll/JR 4, johon 5./JR 4 kuului, lepäämään fu tdydentämään harventuneita rivejään. Tässä vaiheessa

KIRKKOKAN NAKSELLA

tulin )./JR 4:n päälliköksi.

14-15.2.1940

Vihollinen aloitti Karjalan kannaksella suurhyökkäyksen lO.2.l94O ja td'mä tuntui myös ry'kmenttimme puolustuslohkolla. Tällöin ). komppaniani
alistettiin III/JR 4:lle, joka vastasi Yskjärven ja
Kirkkojärven välisen ns Muolaan kir,kkokannaksen
puolustu,ksesta. Siellä Muolaan kirkon luona oleva
tukikohta menetettiin 13.2. aamulla, ja tämän johdosta ,komppania joutui iltayöllä 13.2. tekemään

l. oso

Venölciis'en hyökköys Muoloon kirkkokonnoksen puolustusosem c vcs':ocn 14-1 5.2.)940

Ny't kerrottevien tapausten aikana oli II/JR 4:n
komentajan apulaisena kapteeni Lauri Kettunen,
joka ml'ös antoi toiminteani varten käskyt. Hän oli

allekirjoittaneen koulu- ja partiopoikatoveri Joensuun lyseon ajoilta. Näin ollen keskinäinen luot-

oli erinomainen, miliä on välttämätön edellytys, jos aiotaan selviytyä vaikeissa tilanteissa.
Talvisodan puolustus oli torjuvaa, mikä tarkoitti
sitä, ettei asemia saanut jättää ilmxn ylempää tullutta käskyä. Mikäli asemat oli jostain syystä pakko
iättää, ne oli vallattava vastaiskulla takaisin. Klpteeni Kcttusen antaman käskyn mukaan ei komppaniamme slanut jättää asemia ilman lupra, tatamus

prhtuipr mitä hyr'änsä.
,./JR 4 käsitti kolme joukkuetta taisteluvahvuudeltaan yhteensä 110 n-riestä. Kirkkokannakselle tuli niistä äärimmäiseksi vasemmalle I joukkue ja sii-

tä oikealle
Suomcloisren "soloisio oseito", kosoponos jo polttopullo tolvisodosso. Niiden ovullo rohkeot miehet luhosivot lukuisio vihollisen ponssoreito

Muolaan kirkon pohjoispuolelle uutta taisteluhautaa. Aamuyöllä 14.2. se kuitenkin jo määrättiin tämän kannaksen etulinjaan. Asemat otettiin vastaan
joutsenolaiselta 9./JR 4:ltä, jonka päällikkönä oli
res.luutnantti Matti Lahti.
JR 4:n komentajana oli everstiluutnantti L. Leander ja III/JR 4:n komentajana majuri Y. Hanste.
2

II

joukkue, jonka lohkon oikealla reu-

nalle metsän rejassa oli 1,/2-joukkueen korsu komppanian komentopaikkoineen ia puhelinyhteyksineen patalioonxan. Korsun ja II joukkueen teisei ollut
matkaa n. 50 m
teluhaudan r'älille
- mikä seikka myöhemmin
oli
kaivettu yhteyshautaa,

monesti koitua kohtalokkaaksi puolustafille. I ja
II joukkueen asemat olivat aukealla pellolla. III
joukkue taas oli oikealla metsäisessä kalliomaastossa, jossa

ei ollut yhtenäistä taisteluhautaa, siellä

triällä vain lyhkäisiä haudan pätkiä. Sen puolustusloh,kon keskivaiheilla oli hyvä ja tilava 1/2-jo*'

:ir I

b

r\

r

Toistelusso ponssoreito vostoon

kueen korsu. Kiväärikomppanian aseiden lisäksi oii
I ja II joukkueen lohkoilla kaksi konekiväärid, ja
III joukkueen kohdalla samoin kaksi konekivääriä
3.KKK/JR 4:stä. Krh-tulenjohtue oli komentokorsussa ja ty'kistön tulenjohtue komentokorsusta poh-

joiseen uuden taisteluhaudan tienoi,lla metsänreunassa. Koska uusiintuneista pyynnöistäni huolimette emme
ammusten puutteen vuoksi
saaneet
t1'kistön ja- kranaatinheittimen tulitukea yhtenäkään
päir'änä lfuolaan kirkkokannakselle, ei seuraal'assa
esitvksessä

ole trkistön ja krh:n osuudesta

taiste-

luissa miiään mainintaa.

I\Iuol.rrn kirkon pohjoispuolellr oli uusissr
missa 6. JR

i:n

ase-

päällikkönä Sikniemessä mi'öhem-

min kaatunut res.luuinintti Vanninen ja

1. ja 6.

metsän-

komppanian r'älissä olemattomissa asemissa 7.,JR .i:n päällikkönä res.luutnantti
L. From. t. komppaniasta oikealle Pällilässä lienee
ollut 2./JR 4. Silloin en tosiaankaan tiennyt naapurikomppanioista mitään. Kysyttyäni t4.2. aamupäivällä tdtd. astaa kapteeni Kettuselta sain vastauksen, että komppanialleni riittää tieto omasta tehreunassa

tär'ästdän,

joka oli pysyä

mitä hyväns[

asemissa

tapahtuipa

- irroittautulkunn6s mahdollineo

- ja että pataljoona hoitaa muut
miskäsky annetaan,

a

asiat.

Asemat olivat

YH:n aikana tehtyja ja melkoi-

sen keskeneräisiä. Varsinkin I ja II joukkueen pelloilla olevat asemat, joiden maapohja oli hiekkaa,
vyöryivät vähän väliä mel,ko tasaisiksi, ja hiekkaa

myös satoi alati puolustajien päälle. Muolaan kirkon vieressä oleva vihollisen raskas kanuunapatteri
ampui suorasuuntaulisella pit.kin taisteluhautoja,ja
niiden takamaastoon. Kun lisäksi vihollisen tykistö
epdsuoralla suuntauksella ampuen piti asemat ja
takamaaston ainaisen tulen alla, kaikki huolto oli

suoritettava öisin. Asemien edessä oli vain piikkilanka- ja hyökkäysvaunuesteiden iätteitä, joista nyt
ei ollut mitääo hyötyä puolustukselle.
Koska komentopaikkani oli II joukkueen oikealla siivellä olevassa korsussa, josta oli puhelinyhteys
pataljoonan komentajalle, jouduin olemaan I ja II
joukkueen muodostaman tukikohdan päällikkönä
ja henkilökohtaisesti johtamaan puolustusta molempien .ioukkueiden alueella.
Vihollisen toiminta alkoi 14.2. aamulla kello
6 tienoilla valtavalla jalkar'äen tulella. Koska ampumamatka oli pitkä, oli asemien lähistöllä varsinkin III joukkueen ja osittrin II joukkueenkin kohdalla puissa yhtenäistä "lätinää", kun kuulat sat-

tuivat niihin. Kello 7 vyöryi noin 21 panssaria
kohti I ja II joukkueen saumaa, ioka oli matalim-

massa maastokohdassa. Etumaisina hyökkäsi neljä

liekinheitinvaunua, joista kaksi kääntyi oikealle I
joukkueen asemiin päin ja ka,ksi vasemmalle pitkin II joukkueen asemia tulittaakseen niiden miehistöä. Liekinheitinvaunut olivat isoja panssarivau-

nuja, joissa oli edessä 4-5 m:n pituinen putki.
Siitä puhallettiin ulos polttoainetta, mikä syttyi putl:en päässä olevan sytyttimen avulla. Näin muodostui jopa lt-20 metrin,kin pituinen ja 4 m:n
korkuinen maahan ja taisteluhaudan pohjaan ulottuva tuliseinä. Mikäli heitinvaunu oli taisteluhautapolvekkeen päässä, se saattoi puhaltaa tultansa pitkin taisteluhautaa koko saman suoran osuudelle.
Aseistu,ksena näissä liekinheitinpanssareissa oli
muistaakseni kaksi pikakivääriä edessä ja yksi takana. Liekinheittimien tarkoituksena oli saada syntymään pakokauhua asemissamme ja siten reväistä
au,kko taisteluhautaamme, jotta panssarit pääsisivät
siitä selustaamme ja niitä saattavalla jalkaväellä olisi
helppo miehittää "tyh.iät" asemamme. Vihollisen

yritys onnistuikin sikäli, että panssarit menir'ät taisteluhautojemme yli takamaastoon, mutta meidän
pysyessämme tiukasti asemissamme pidimme sen
saatto\,äen kurissa jalkaväkemme aseilla, vailika vihollisen jalkaväki yritti lähestyä mm. I ja II jouk.
l:ueen asemia panssarien paalla ja suksille asetettujen panssarisuojuksien takana. Kun pansserit olivat
olleet 1-2 tuntia takamaastossamme, ne prl.rsivat

takaisin. Uusi yritys sekä t4.2. että 1i.2.

teht jin

vielä kello 12 ja kello 16 samalla trvalle

siten,

että Iiekinheitinvaunut korvensivat n)'t panssrrien

suojaamina ascmiamme j.r panssarit anrpuiv.rt pitkin hautoja. Sen jälkeen ajoivat jäljessä tulevat
panssarit taas takamaastoon ja vihollisen jalkaväki
yritti eri ,keinoin p1ästä asemiimme siinä kuitenkaan onnistumatte. Heti kun asemiemn're lähiympäristö vapautui plnssareista, vihollistykistö antoi
asemiimme epäsuoralla ja Muolaan kirkolta suo-

ralla suuntauksella tulta niin, ettei lepohetkeä

jää-

n)'t.

Meillä puolustajilla oli tehtävämme johdosta

sel-

r,änä kaksi tärkeää seikkaa, nimittäin ensiksikin,
ettemme jätä asemiamme, tulipa mitä tahansa, ja
toiseksi, ettemme laske vihollisen jalkaväkeä teisteluhautoihimme. Jo L4.2. panssarit ajoivat lyttyyn
I ioukkueen lohkolla olevan konekiväärin ja mursivat II joukkueen kk-aseman käyttökelvottomaksi,
niin että sitä voitiin käyttää vain miesten suofr-

ja kiväärit olivat alituisen
hiekkasateen vuoksi vähän väliä myös epäkunnossa,
Kai,kesta huolimatta vielä näistä taisteluvaiheist.i
,jotenkin selvisimme. Panssareita vastaan meillä oli
polttopulloja ja kasrpanoksia.
Panssareihin olimme tottuneet jo Oinalassa, missl

poterona. Pikakiväärit

niitä oli joka puolella ympärillämme prlavine j.r
eheinä. Mutta liekinheittimet olivat meille uutta,
ia räytyy sanoa, että kovin oudolta tuntui, ,kun ensimmäinen tuliseinä syöksähti eteen. Pakokauhun
hillitseminen vaati ankaraa kuria. Kävi kuitenkin
niin, että kun opimme tuntemaan liekinheittimien

tavat ja vihollisen pikakiväärien kuolleet kulmat,
pahempia munauksia ei tullut. Tuliseinän läpi jouduttiin tosin vähän väliä juo,ksemaan, mutta kun
suojasi hyvin kasvonsa, ihmeempää ei sattunut, jos-

1c
.t
:&
"c

'fi

kin lumipu,kuun paloi reikiä ja tarttui naftaa. Jos
tällainen liekinheitin toimi yksin, sillä oli mielestäoi vain moraalinen mer,kitys, mutta kun niitä oli
useita puhaltamassa tulta samaan paikkaan ia kun
panssarien tykit kranaatteineen yhtyivät niiden tuleen, tilanne oli helvetillinen, ja mies kuin mies
siinä vapisi. Kaikkein turvallisin paikka tällaisessa
tilanteessa oli heitinvaunun lähellä tuliputken alla,
jolloin oli suojassa myös vaunun pikakivääreiltä.
Res.viinrikki L. Iso-Kuusela, II joukkueen johtaja, oli innoJ<as tekemään viholliselle pahaa kaikin tavoin. Häntä erikoisesti huolestuttivat joukkueensa asemien eteen tuotuien panssarilevyien takana kyttäävät viholliset. FIän ampuikin työnään
pystykorvalla sivustalta näitä muka suoiassa olevia
vihollisia. Kerran 1).2. aamulla hän innostui menemään vihollispanssarien käyttämää tietä pitkin
etumaastoon ja ampui kranaattikuopista noita kyttääjiä. Silloin alkoi kuitenkin vihollisen panssarihyökkäys kello 7, eikä poika ehtinyt tulla takaisin
taisteluhautaan, vaan jäi panssarien lähestyessä mel-

4

r'
i'

iC3,:,'

äl;"'

r§

Venölöisten kä,:'ämä ponssor,k;lpi

ko matllarn kranaattikuoppaan. Panssari ajoi kuopan päälle ja sahasi siinä pari kertaa edestakaisin
luullen pojan jo menehtyneen. Vänrikki pääsi kuitenkin pois pinteestään, joskin takapakarat olivat
mustana telaketjujen jäljiltä.
Saman veikon kanssa yritimme tuhota myös liekinheitinvaunuja. Olimme monet kerrat näiden vaunujen telaketjujen välissä trotyylipanosten, rautatankojen ym kanssa. Kerran saimme 2 kilon trotyylipanoksen räiähtämään liekinheittimen alla. Naapuri hinasi vaununsa pois ja antoi meille äkäisen tykistökeskityksen. Toisen kerran taas saimme ) kilon
panoksen ison liekinheittimen telaketjun alle, mutta
huomasimme, ettei panoksessa ollutkaan sytytysnallia eikä niitä ollut meillä mukanakaan. Hieno työ

meni hukkaan, mutta telaketjuihin painettu rautakanki sai "rumiluksen" ontumaan.
Iltapäivällä tl.2. sai II joukkueen peloton johtaja luodin pitkin oikeaa reittään, kun hän oli kk-

korsun kotolla, tosin panssarilevyjen takana, ampumassa etumaastossa olevia vihollisia. Hän oli yöllä 14/Lt.2.40 evakuoinut etumaastosta 30-40 panssarilevyä, joilla oli myöhemmin korvaamaton merkitys asemiemme kestämiselle. Res.vänrikki Iso-Kuuselan jälkeen tuli II joukkueen johtajaksi kersantti
Eino Luukkonen, jonka kanssa saimme seuraavina
päivinä ja viikkoina kokea monta kovaa.

I

Nrapurilohkojen toin.rinnasta kerrott.rkoon, että
joukkueen johtajalla, res.ltiutnlnrri Sorr.;rlilla oli

johdolla. Etumaastosta evakuoitiin lisää suojuspanssareits, niin että niitä oli jokaisessa ampumakolossa. Komentokorsusta vedettiin vielä lisäjohto ainaisen ty,kistötulen alla olevan alue en ohi pataljoonan keskukseen. Tuntui siltä, että komppania

t\'ö pi:ää m,rtallksi .r,aluneet haudat edes jonkinlrisess.r kunnossr. III
joukkueen lohkolla taes oli 1+-t).2. r'erraten hiljaista. Panssareita ei ollut sielll. ollenkran m3aston
metsäisyyden ja epätasaisuLrCen vuoksi. Yleensä r,ihollispanssarit karttoivrt it:::s.i:.t,r,rslol kuin kuolemaa. III joukkr-reen johl.r'.:. r.-s.r.inriliki Lehikoinen oli kokenut upseeri O:;i;i.rn rjoiltr. Vaaraton
ei III joukkueen lohic,.::::r L,,1ui. sillä r'ihollinen
puolustusasemissaan täysi

t

valmistautui ottamaan vastailn scurtxvta päiväii niin
hyvin varustettuna kuin mahdollista. Ylrä lisääntyvä moottorien surina etelästä ei ennustanut hy-

vää, mutta uskon, että kompprniemme ,jokeinen
mies oli tilittänyt itsensä yön aik.rn.r kuliin omalla
tavallaan ollakseen valmiina pahimpran.
Koske Muoiaan kirkon vieressii olevl kanuunup.rtteri oli meille kovin kiusallinen jr koske emnre

lähestyi siellä esenri.r::t::-.: :::::sfiseen maastoon kai-

vamiaan lumihru:..:i :::.::n. Trrkka-arnpu,jemme
tekir,ät kuitenkin i.::: ',.s:.,rn hlr'ää työtä, .jr eräs
alikersantti s.ri 1--l <.1. n. -10 \'arntaa ttpalrstx
kytätessään

sir.lneet sen tuhoamiseksi tykistöapua, herrisi ajrtus,

että patteri tuhottaisiin omin voimin yö11ä t 5/t6.2.
Vapraehtoisista koottu hiihtoporukka tulisi sen suo,
rittamaan. Kun pyysin patlljoonasta lisää tuhoemis-

1u;:::r:-::i'::t i.irlrjir.

Illansuuss:. ,' l. :.:'inrte tr.kistökeskityksen I ja
II joukku::e .s:::::n. jo;kr muuttuivat kranaattikuopiksr Ti:'.:.r '.'uo.isi oii asemien parantamiseksi
tehlävl s:-:::'.::.r. rönä niin paljon työtä kuin

mrhJ.,..:s:,. T:-.:io;3:r pvyntöjen ansiostJ srinrme
-;^^ ==- . : ^ --^. ^-: -ris uusista asemistl Muolean
kirl<on;rrh:c,.::.:olelrr, jonne ne oli jätetty 13.2.
oi:u:m:ie si:..: .irir',rmasse hautoja. Saimme samall.r i ki.o: ::c,:r'r'lip:noksia, kasapanoksia, polttopulloj.r. l:s:.:::nr.rrteja, patruunoita ym. Iltahämärdstä aemuhi::-::iln oli aina puolet miehistöstä asemia kailrmass: ir miinoittamassa vuoroin res.luutnantti Sorr'.llrn ir r-uoroin kersantti Luukkosen

välineitä, yritykseni tuli ilmi ja suunnitelmani evättiin jyrkästi. Pyysin myös pataljoonaa han,kkimaen
meille yhden kevyen kanuunan, jotta itse olisimme voineet taisteluhaudastamme ,käsin edes jonJ<in
verrAn häiritä vihollisen prnssareitl. Sekin pyyntö
evättiin. Arvelimme,kyllä itsekin, että kanuunamme
ensimmäinen laukaus olisi ollut m1,ös sen viimeinen,

ja jos jotain

pahaa olisimme aiheuttaneet kirkon

vieressä olevalle vihollispatterille, siihen
1p.

lut entistä tukalammaksi.

Seuraavan päir,än tapah,
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tumat osoittivat, että turhiahan em. yrityksemme
olisivat olleetkin.
(Jatkuu no. 2:ssa)

Muolcon kirkon rounior
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patteristo patterin lisäksi. Ja olomme olisi tul-
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PAKKASESSA
Etettiin

armon ja sodan vuotta 1941.
Taistellen ja korpia rämpien Sallan suunnan joukot, suomalaiset ja saksalaiset, olivat ylittäneet syyskuun alkupäivind. rajan. Kahinoineet Voitajoella,
ylittäneet Lyssajatunturin ja saapuneet Vermanjoelle, jonne vihdoin asemat tuntuivat vakiintuvan 19.9.
mennessä. "Saavutettu menes,tys ei vastannu't annettuja uhreja", näyttävät sotahistorioitsijat todenneen. Meitlle mukana olleille se oli tietymätöntä sil-

loin, mutta rintaman vakiintuminen todettiin tyydytyksellä. Loppuihan viimeinkin korpien juokse-

ja soiden kahlaaminen.
III/JR 54 oli vi,elä siinä onnellisessa asemassa,
että se oli divisioonan reservinä määrätty toistaiseksi lepoon. Tämän kirjoittaja oli saanut kompminen

panianpäällikön virka-asemastaan "ylennyksen" pataljoonan komentajan, majuri A. G. Airimon viransijaiseksi hänen lyhyen lomansa aikana ja lepäili
rauhallisena lokakuisena iltana adjutantin kanssa
6

komentoteltassa. Totesimme sakemannin osaavan
huoltaa joukkojaan erinomaisesti.
Iltatarinan keskeytti silloin puhelin, johon adjutantti, luutnantti Penttilä kiiruhti vastaamaan, mutta ojensi kuulokkeen allekirjoittaneelle.
T'dä.llä puhuu eversti Mäkiniemi, voitteko tul-

la -heti käymään "Karhussa" ?
Kyllä!
- Mitä siellä nyt? kyseli adjutantti.
- Ei aavistusta, kaipa sillä on jotain, kun ei puhelimessa
voinut selvittää. Parasta kai on, että olet
kuulona täällä.
"Karhun" asema, jossa divisioonan komentajan
viransijainen, eversti August Mäkini,emi majaili, ei
ollut kuin vajaan ,kilometrin päässä pataljoonan
komentopaikasta. Komppanianpäällikkö oli siis
pian ilmoittautumassa,komentajalle, joka tuttuun
tapaan ry,kien ja olkapnitään 'kohautellen rupes,i
selvittämään tilannetta.

Vihollinen on lähettänyt alueellemme ison
partion,
tar,kkaan sanoen 999 miestä. Rajapataljoona
(RajaJP) on saanut joukosta vangin. Partio on
havaittu ensimmäisen kerran toissa päivänä, ja se
oli asettunut lepoon. Viime yönä se on yllättäen
lähtenyt liikkeelle. Partiota johtaa eversti Shukov.
Se on muodostettu venäläisistä rajavartiojoukoista.
Sen tehtävänä on vapauttaa lengit, jotka ovat lentokentän maastossa, sekä tuhota lentokenttä. Viir:reisen tiedon mukaan se on ollut luutnanlti Pit-

sivat lähettäneet, jos vihollinen olisi liirkkeellä. Sataa metriä ei parivartiosta ollut pääs$, kun taas havaittiin edessä miehiä. Komppanianpäällikkö lähti lähetit mukanaan eteen ja totesi miehet "§7'et-

terin" pataljoonan vikapartioksi.
Mit;is kersantti?
- Yhteys Pitkäseen meni äsken poikki. Olemme- tapsia korjaamassa. Herra luutnantti, tuol,la edessä on jotain.

-

Saksalaisten partioko?

Portio löhdössö

kueella. Saatte miehistölle

tuntuu, että ne ovat vanjoja.
- )Ieistä
K1'11ä siellä on saksalaisillakin partioita, ha- Shukovia.
\evrt
Ir{iten siellä venäläinen voisi
- lentokentälle kuin 300 metriä.
olla, eihän tdstä ole

sa on teitä \'astassa kapteeni Leo '§Tetterstrandin

prri

käsen etuvartiokomppanian komentopaikan pohjoispuolella, jonne se on asettunut tulille.
Te otatie

oman komppanianne vahvistettuna kk- -ja krh-jou<-

ja kantohevosille dilisioonan kuljetuksen. Alakurtin ientokentän l.ridespataljoonan oppaat, joilla myös on tarkemmat tie-

dot

vihollisesta. Alakurtilta siirrytte viiplmättä
luutnantti Pitkäsen luo, jonka kanssa yhteistoiminnassa vihollinen on tuhottava, Lisäkäskyt saatte
myöhemmin kapteeni §7'etterstrandilta.
Kolme tuntia myöhemmio vyöryivät kuljetusautot lo,kakuun yöhön. Vajaa tunti sen jäl,keen o,li
komppania vahvennuksineen purettuna Alakurtin
Ientokentän laidassa. Oppaat vakuuttivat komppanianpäällikölle tuntevansa tien
mitään viestiä

a

raja,pataljoonan komentajalta -ollut saatu
tilanne oli ilmeisesti sama kuin iltapäivällä.
Kello lähenteli puoltayötä, kun komppania su-

ei

juttautui hiljaiseen marssiin lentokentän Iaidasta
leveää kangaspolkua myöten. Polku oli jonkin verran näkyvissä, koska lunta oli maassa. Se luikerteli
pitkin Tuotsan jokitörmää, ja noin parinsadan metrin päässä lentokentästä sivuutettiin saksalainen parivartio, joka seisoskeli konekiväärinsä iakana. Var-

tio ilmoitti kaiken olevan edessäpäin rauhallista.
Niinpä tietenkin, mietti komppanianpäällikkö.

Kai se'§?'etterstrand ja Pitkänen jonkin tiedon oli-

Katsotaan kumminkin.
Alirkersantti Kiviniemi,
miestä mukaan ja tuonne
eteen! Otetaan sel-

\'ää, mitä siellä on. Nämä pojat väittävät tuon
suon takana kuhisevan vihollisia. Menkää tuolta
hiukan sivulta ! Komppanian alkupää pysyy siellä,
missä se nyt on.
Kiviniemi lähti ja katosi hämärään. Kuului vain
partion mies,ten askeleet, jotka tuntuivat nekin häipyvän, kunnes yhtäkkiä kajahti alikersantin huuto:
Komppanianpäällikkökin höKetä siellä?
- korviaan:
risti
Oliko, piru vie, siellä sitten,kin jotain? Mutta
- on mahdotonta
ei siellä voi olla muita
sehän
kuin sakuja.
Vielä kaksi 'kertaa kajahti alikersantin huuto, ja
viimeistä huutoa seurasi hiljaisuus. Mutta sitten
r.netsä yhtäkkiä rävähti. Pimeän yön täytti kir,äärien,
konepistoo'lien ja pikakiväärien laulu, ja valojuovaluodit löivät täyden katon muutaman metrin korkeudelle. Kiviniemi saapui juosten ,päällikön luo.
Vihollisia siellä on, koko metsä täynnä.
- Mutta elleir,ät ne penteleet vain ole sakuja,
- taas ovat suunnistaneet päin hornaa. Luulevat
jotka
meitä Shukoviksi.
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Kylö Tuntsoioello

Ei ollut kuitenkaan aikaa miettiä asiaa enempää.
Tulitus kiihtyi, ja komppanianpäällikön huudot
saksaksi saivat vastaansa kiväärinlaukauksia ja konepistoolin tulta.
L?ihetti ! Konekiväärit tänne eteen ! Knuutin
ja -Matin joukkueet nopeasti vitjaan !
Mutta,ioukkueenjohtajia ei tarvinnut hoputtaa.
Päällepainava vihollinen piti huolen siitä, että ketiu

syntyi ja nopeasti.

Omat kiväärit al,koivat myös paukkua ja konepistoolit laulaa. Kk-miehet ja krh-miehet sen sijaan
olivat kadonneet kuin tuhka tuuleen. Päällikön ja
joukkueenjohtajien käskyt eivät saaneet kk:ta eteen,
ja mieltä kaivoi vieläkin epäilys, oltaisiinko tässä

HI
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sittenkin sakemannien kanssa vastakkain ja kuka
tämän pyykin sitten pesisi.
Kivi putosi sydämeltä, kun edestä alkoi samassa
kuulua tuttu uraa-huuto. Oikea pelikaverihan tässä
sentään onkin. Ensi säikäyksen lyömiä miehiäkin
alkoi konta,ta vitjaan Tuntsan törmien suojista ja
lopuksi nakutteli konekivääri,kin jo kan,kaan laidassa vanhaan tuttuun tahtiin.
Etpähän pentele osannut tulla sittenkään tar- äkkiä, mietti komppanianpäällikkö kulkiespeeksi
saan. Mutta lähellä oli vanja sittenkin jo ollut.
Matin joukkue oli aivan nokatusten. Sen kärjen
takana ei kumminkaan ollut enempää painetta, ja
kovin laajalta alalta jytke oli kuulunutkin. Vitja
oli kunnossa, ja sakemannikin oli herännyt ja työntänyt koko lentokentän laidan ukkoa täyteen. Tulitus .jatkui kiivaana, mutta hätä ei ollut enää tämän
näköinen. Divisioonan kenttäsairaala, joka sijaitsi
sekin vain vajaan puolen kilometrin päässä taistelupaikalta, piti kuitenkin kiirettä yön aikana ja toimitti potilaansa turvallisempiin paikkoihin. Tohtorit tunsivat olonsa vähän epämukavaksi, kun luodit
alkoivat lennellä parakkien seinistä läpi.
Kolmen neljän tunnin kuluttua tulitus laimeni
vanjan piirustukset olivat ilmeisesti muuttuneet.
-Lapin yö ei vielä kumminkaan ollut valjennut.
Vasta aamuhämärissä todettiin, mitä oli aikaansaatu. Kaatuneita vihollisia lojui asemien edessä.
Pimeys oli kuitenkin ollut haitlana omilla ja vanjoilla. Kaatuneita oli 30-40, omat tappiot yksi
kaatunut,ja kymmenkunta haavoittunutta.

I

NIutta tilanne jatkui. Komppania painui vanjan

Yhytti sen ja taisteli uudestaan. 4-5 km:n
siirtyi illalla yötä myöten marssien Pitkäsen viimeisen kenttävartion ohi. Yöpyi 30 km:n
päässä p:kkasessa ja väsyneenä. Kohtasi siellä hajalle lyödyn Hauptmann Bettrin komppanian, joka
oli Reporaaran maastossa joutunut väijytykseen ja
tavoitti viimein viholliset huolettomina leiristä ja
löi haielle koko Shukovin osaston.
perään.

päässä sekä
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Tolvoiörven esikuntotolo

REIilO

eversti Aoro Poiori

KALERYO

Tu hoisa

isku Yihol I isnuotioil le

Raskaiden taistelujen jyly hukkui joulukuun alkupäivinä 1939 Suojärven pohjoispuolta vmpäröiviin korpiin. Vain kolme pataljoon.r.i käsittär'ä Erillinen Osasto Räsänen kär-i siellä krtkeraa viivvtystaistelua päälletunkevaa venäläistä dirisioon.rr vastaan. Vihollisen loimat tuntuil-et ehtymättömiltä,

sen hyökkäysvaunujen pysäyttäminen

pst-aseiden

puuttuessa toivottomalta. Lylynvaaran, Aittojoen ja
Ägläjärven kautta vetäytyi yhäti uupul'a taisteluosasto Tolvajd.rved. kohden vastustaljan seuratessa

o

io

hellittämättä kintereillä.
Tolvajärven luonnonkauneudestaan kuulu seutu
on ihanteellista puolustusmaastoa. Lukuisat pibkät
järvet ja kapeat harjanteet rnuodostavat kapeikkoja,
joita talvellakin laajoine ampuma-aloineen voidaan

menesty'ksellä puolustaa jopa monin verroin vahvempaa vihollista vastaan. Tämä maasto muodosti
suomalaisten viivytyksen selkänojan, viivytysalueen
takarajan, kuten sanonta kuuluu. Sitä pitemmälle
länteen ei enää hevillä tahdottu vetdytyd. Jos niin
tehtiin, kävi etelämpänä taistelevan IV AK:n asema yhäti vaikeammaksi, siltä kun ei näet juuri liiennyt voimia tähän suuntaan sivustauhkaa torjumaan.
Venäläiset saivat tuntuman vesistölinjaan joulu-kuun 7. päivänä. He miehittivät samalla myös suu'
ren Kotiiaaren. Tilanne rintamassa oli äärimmäi-

sen vakava. Jaksaisiko Erillinen osasto heikkoine
voimineen, jotke katkeilevan nauhan tapaan oli-

vat pureutuneet järvialueen länsirannalle ja joista
osia bli jo lyöty hajalle, kestää siihen saakka, kunnes vahvennuksia saataisiin paikalle, vai murtuisiko

vastarinta vihollisen ylivoiman paineessa?
Ylipäällikkö oli alusta alkaen seurannut huolestuneena tuota epätasaista kamppailua, ,joba käytiin
Suojärven pohjoispuolitse Tolvaiärven kautta Värtsilään johtivan maantien varressa, ja joulukuun 5.
päivänä hän katsoi välttämättömäksi vahventaa siellä taistelevia joukkojaan. Hän päätti vieläpä ottaa
tämän rintamanosan omaan johtoonsa. Muodostettiin eversti Paavo Talvelan 'komentama Ryhmä T,
joka kaikessa kiireessä keskitettiin vihollisen voittokulkua pysäyttämään. Uuteen yhrymään kuului
mm. hämäläisistä miehistä koottu JR 16, komentajanaan everstiluutnantti Aaro P a.1ari.
Rykmentin etumaiset osat, kapteeni Usko Herrasen komentama I pataljoona, saapuivat Tolvalärvelle aamuyöllä 8.12. Suoraan kuLjetusautoista heitettiin pataljoona taisteluun ja se ehti .iuuri ja juuri estää rintaman murtumisen. Jäljempänä seuraa,joutuivat niinikään tuleen sitä muvat pataljoonat
-kuin
niiden kuljetukset ehtivät paikalle, sillä
kaa
yhä horjui ohut puolustuslinja katkeamisen r^-

joilla venäläisten

hyökätessä jatkuvasti leveällä rintamalla. Sotaan vielä tottumaton I/JR 16 jätti se-

kin

asemansa,

mutta lopulta tapahtui ihme: puo-

lustus vakiintui huolimatta siitä, että Tolva.järven
kylässä oli sitä suojaavan komppanian lisäksi vain
parin esikuntakomppanian vähemmän taisteluky-

kyisiä

osia.

Tämä ei sentään merkinnyt sitä, että vaara olisi
ollut ohi. Vihollisen hyökkäys jat,kui edelleen herpaantumattomalla voimalla. Tavalla tai toisella se
oli saatava tyrehdytetyksi, oli päästävä itse hyökkäämään, oli temmattava aloite voitosta juopuneilta
venäläislaumoilta. Mutta miten se voitaisiin tehdä,
kun voimasuhteet kaikesta huolimatta olivat edelleenl<in niin toivottoman epätasaiset? Tarvittiin juuri sellaisia komentajia kuin Talvela ja Pa"jari, jotta
tämä pulmakysymys kyettiin ratkaisem,aan.

Joulukuun 8. päivän iltana kello 22

saapui eversti Talvela odottamatta everstiluutnantti

Pajarin komentopaikkaan Tolvajärvelle ja heti

si-

sään astuessaan lausui:

Nyt, Pajari, nyt on hyökättävä tai tehtävä
- Matrossan tapaan! Samaan hengenvetoon hän
jotain
tiedotti haluavansa itse johtaa jotain iskujoukkoa,
joka hyökkäisi vihollisen selustaan huolimatta siitä,
että jou,k,ko olosuhteiden pakosta tulisi olernaan
vahvuudeltaan sangen vaatimaton. Tähän ei Pajari
puolestaan tahtonut suostua .ja niinpä päätettiin,
että Pajari johtaisi henkilökohtaisesti iskujoukkoa,
kun taas Talvela huolehtisi tällä välin puolustuksesta rintamassa.

ll

Kun päätös oli tehty, ei enää siekailtu. Everstiluutnantti Pajari otti johtoonsa juuri komentopaikalleen autokuljetuksin saapuvan 4./JR 16:n
(komppania Isotalon). Komppanialla ei ollut edes
suksia, vai-kka lunta oli jo puolisääreen. Lähdettyään liikkeelle kello 22 liltti Pajari osastoonsa
Tolvajärven kylän reunassa vielä puolet 9./JR
16:sta. Tällä joukolla oli kylläkin sukset, mutta
-

Ososto Poiorin hyökkäys Tolvoiörvellä

yöllö 8/9. t2.I

939

tienoissa

kohdekson pikokivöärin,

lumipuvut siltä puuttuivat. Mitäpä tuosta, olihan

nlt

pimeä

!

Jännitys kohosi miesten kes'kuudessa suorastaan

sietämättömäksi,,kun iskujoukko pilkkopimeässä,
vain hangen heikossa ka;'astuksessa, laskeutui Tolvajän'en jää1le. Päästäisiinkö onnellisesti yli, vai
olisiko tihollinen vastarannalla odottamassa? Tämä
kysvmrs pr'öri lakkaamatta jokaisen mielessä. Kaikki sujui hvvin, venäläisiä kohtaamatta noustiin itärannillr maihin. Pimeä aiheutti kuitenkin pienehkön -\tr::rmelluksen: yhteys 9./JR 16:een katkesi.
Tä1le sul<sijoukolle oli everstiluutnantti Pajari antrnu: :th:lr i*si oikean sivustansa varmistamisen,
je nr-: se oli tipotiessään eikä voitu haaskata kal.lista :ii.r-r sen etsiskelyyn.

r\I.rihi:::rousukohdasiå

oli matkaa parisen kilo-

meirii :'i::n:ielle Taivaljärven kaakkoispuolelle Kir'isalmen.<:rkealle je silloin oltaisiinkin jo vakuuttar'.rs:i lihollis;oukkojen selustassa. Komppania ry,h-

n.rit;r'i i.:'

ilhti

uudelleen liikkeelle. Mutta nyt oli
korjaaminen r.aati huolestutta-

tehtl virhe. jonka
kc-ie<s::
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van paljon aikaa. Synkässä korvessa ei ryhmittyneenä eteneminen ,käynyt päinsä, je vasta kun hajaantuneet ja sekaantuneet joukkueet oli suurin ponnistuksin lähettien ja partioiden alulla saatu kootuiksi, voi eteneminen jatkur. Tällä kertaa se tapahrui tiiviissä jonossa.
Metsässä oli ehditty rämpiä tunnin verran, kun
puiden lomitse alkoi hohtar punertavaa 'kajastusta,
joka hetki hetkeltä kär'i voimakkaammaksi niin,
että ,kohta oli koko mahteva hongikko kietoutunut

1
e

epätodelliseen 'r'alaistukseen. Sen saivat aikaan edessä olevan matalan hrrjrnreen takana roihuavat nuo-

tiotulet.

Venäläisillä

ei ollur

pienintäkään aavistusta
komppanian läsnäolos:a. Vain yksi varmistuspartio
oli matkan .rik.rnr .<ohdartu ja sekin oli kaapattu
äänettörnästi. Jo:i". .rl<oi hitaasti kaartaa harjanteen
tuii lopulta maantien suuntai-

suojass;r oise.rlle. se

seksi ja r'.i:n '.'ssi;rkerrrisella kääonöksellä vasempaan siitä mu.ios:ui valmis ampumaketju.

janteelle tuliasemiin r,ihollisen vieläkään sitä huo-

maamatta. Aikaa tähän kului runsaasti. Kello lienee ollu,t siinä 2 vaiheilla ennenkuin kaikki oli val.
miina tulenavausta varten. Jo tunlia aikaisemmin oli
lännestä kuultu kiivasta ammuntaa. Kymmenet viholliskonekiv'd'ärit ja tykit syytivät tultaan pimeään
yöhön puolen tunnin ajan ja valoraketit leimusivat taiva,alla. Siellä hyökkäsi kapteeni Raymond
Ericssonin ,komentama PPP 7 Kotisaaren miehittänyttä vahvaa vihollista vastaan. Tämän taistelun
rnelu ei näyttänyt vähimmässäkään määrin herät-

tävän nuotioilla hyppivien mielenkiintoa. Heillä

oli riittämiin

tekemistä pitäessään itsensä lämpi-

minä.

Komppania oli nyt valmiina. Kajahti terävä tulikomento ! Kahdeksan pikakiväärin, samaten kahdeksan konepistoolin ja l4O kiväärin yhteistuli rä-

vähti 100 metrin

päässä olevaan tiheään vihollismassaan. Sen vaikutus oli hirvittävä. Vihollinen ei
kyennyt vähäisimpäänkään vastarintaan, kaikki nä-

kyvissä olevat joko tuhottiin

c.,
>

tai lamautettiin niin
perin juurin, ettei yhtään ainutta laukausta saatu

fr

vastaan.

Kun everstiluutnantti Pa;'ari parhaillaan harkitsi,
olisi,ko tuhoavaa tuli-iskua vielä täydennettävä tekemällä rynnäkkö maantielle, alkoi niin oikelta kuin
vasemmaltakin kohdistua kiivas tuli komppanian
ttrliasemaa vastaan. Molemmat maantien varteen
majoittuneet pataljoonat puuttuivat asioiden kulkuun. Jos kohta kone- ja pikakiväärien suihkut
vielä toistaiseksi hipoivat puiden laLvoja aiheuttamatta mitään menetyksiä, ei Pajari halunnut jättää
joukkoaan kahden tulen väliin, vaan veti ,komppanian taitavasti pois satimesta. Paluumatkan aikana

b,
t

i#-§

t{

1.L .r$f..
q.l Er

::i

tuntui tuli takana yhä kiihtyvän. Sekä kaakosta että
luoteeste apuun rientäneet vihol,lispataljoonat tais:elir':t nyt pimeässä y'össä keskenään, vain isännittä jääneiden nuotioiden valristessa taistelukent-

:i1

Hämölöiset sotiloc' kon:civot komen'clocnso IcppumclL.on

-kivööreittensö pöällä

-

Everstiluutnantti Pajari nousi lähetteineen harjanteelle. Hän kertoo itse:

Tilanne oli meille perille päästyämme todella
herkullinen.
Matala harjanne, jonka suojaan olimme saapuneet, oli vajaan 100 m:n päässä maantieltä

ja maasto melsäharjanteelta maantielle saakka loir aa rinnettä vailla aluskasvillisuutta. Sen laelta

oli

o

todettavissa, että maantien varressa

oli

usei,ta

jättiläisnuotioita, joiden ympärillä suorastaan kiehui vihollissotilaita. Ntyöhemmin saatujen vankien
kertomusten mukaan oli vihollispataljoona yöpynyt
juuri tälle kohdalle nuotioiden ääreen, toisen pataljoonan ollessa kauempana edessä ja toisen ollessa takana. Siis Kivisillan ja Kuikkajärven välille
oli tien varteen yöpynyt marssimuotoa vastaavaan
ryhmitykseen kokonainen vihollisry,km,entti, mikä
ilmeisesti olisi seuraavana päivänä ollut hyvin aktiivisesti,kimpussamme. . .

Syvän hiljaisuuden vallitessa ja mitä suurinta
varovaisuutta noudattaen siirtyi komppania har-

a.rvemrisella loimullaan. Anklraa tulta jatkui
perin tunnin ajan, sitten se vähin erin laimeni ja
Tiedossa ei ole, kumpi pataljoonista
päättyi.
peri voiton!
Paluumaikalla tavattiin harhautunut 9./JR l6:n
puolikomppania. Se oli eksyksiin jouduttuaan omin
päinsä tehnyt vastaavanlaisen tuliylläkön Kivisillan
itäpäässä ja liittyi nyt pääjoukon mukaan. Kello
B maissa saapui urotyön tehnyt osasto takaisin Tolvajärvelle, jossa sitä oli jo kauan ehditty jännittyneenä odotella. Everstiluutnantti Pajari oli heikon sydämensä takia niin menehtynyt, ettei jaksanut omin voimin kävellä perille saakka. Hämäläiset sotilaat kantoivat komentajaansa loppumatkan
kivääreittens d. pää11ä.

Mikä oli sitten tämän yöllisen retken tulos,

ei-

väthän vihollisen tappiot sentään niin suuriJcsi rnuodostuneet, että niillä olisi ollut vaikutus,ta kokonaisuutta ajotel,len, kun kysymys oli joka tapauksessa
vain pikkutapahtumasta ?
Tähän saakka oli vihollisella ollut kiistaton aloite. Kun se nyt ensimmäisen kerran tehtiin kyseeoalaiseksi, aiheutui siitä tavatonta hämminkiä ja epävarmuutta. Jopa siinä määrin, eftä suomalaiset saivat kipeästi ,kaipaamansa parin ,päivän hengähdys-

ajan. Juuri sen ajan, mikä tarvittiin Tolvajärven

hyökkäysvalmisteluj en Ioppuunsaattamiseksi.
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16.2., seuduillo oltiin I.3. io Häyryn korlonon tosollo 2,3. Oli
ponssarimos- tullu siis Viipurin koupungin liepeille, Sitkeiden viivytyssot kohdistivot poinopisleensö suorqsn Viipuriin iohtoville toisreluien qvullo oli noin 30 km:n motkollo voileltu T-osoteille vqrsinkin 5.D:n lohkollo. Divisioonoo vohvenneliiin mien vorusleluille oikqo koksi viikkoo.
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Sromoloisten ioukkoien veläytyminen oloitetiiin
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HIIHDIMME halki metsien ja läpi hävitettyjen
kylien suuntanamme Viipuri. Perkjän'en "aavety,lcki" ampui silloin Kannaksen pääkaupunkia, ;a

ketään. . . ja liikuimme sydän kurkussa eteenpäin.
Toisinaan pysähdyimme kuuntelemaan. Tie oli sama, jota pitkin olimme kulkeneet myös peräytyes-

lentopommittajat tekir'ät parhaansa saadakseen sen
pois maailman kartalta. Tulipalojen loimut valaisivat taivaanrannan tuon keupungin suunnalta ve-

sämme. . . Tehtär,änämme oii nyt ottaa selvää r,ihollisen liikkeistä tämän alkaessa lähestyä uusia

renkarvaiseksi.

asemiamme.

Molotoffin m,rinosvrlojr, murahti korpraali
Toppila.
Hän hiihti rinnrllani karvareuhkansa alta
pilkistävine, likaisine si:eineen. Side oli likaisempi

,

aika sitten vilkas liikenne, nyt emme tavanneet enäd

kuin miehen yllä oler'.r lumipuku, ja se toi mieleeni
kuvan "Döbeln Juutrr.rlh". Side oli muisto siitä

jakauksesta", minkä korprrali sai Yläsommeell;r
muutama päivä aikrisemmin. Tämä jatkoi murahte"

luaan:

Mitäs se Teur-rn Tiltu sanoikaan siitä kah- tunnin tröpäivIstä? Nyt me rikomme sitä,
deksan

Vastaantulijoita ei näkynyt, ei omia eikä vihollisia. Kuljin ryhmäni kirnssa parisen kilometriä,
kunnes pysähdyimme erään sorakuopan luokse. Kaivoimme poterot lumeen ja jäimme odottamaan airmua.

Olimme iättäneet hevosen ja telttamme noin parinsadan metrin päähän taaksemme. Siellä ne olivat

valmiina Iähtöön, jos sattuisi kiirekin tulemaan.
Vaihdoimme säännöllisin väliajoin kuulovartiota,

ja

nåin pääsimme maaliskuun ensimmäisen päivän

SUO KESTI
piru vie. Ja pitäisi antautua, sanoo. Kenelle? Noille
vainajilleko? Tai Viipurissa ja muualla kyyhöttäville vankilaumoille? Tai näille siitä kirkiisistä saamilleni täille, jotka ovat perustaneet paitaani Iihantuottokolhoosin? Vai. . .

Nuhruinen se mieliala tahtoi olla. Ei siitä päässyt mihinkään. Nuhruinen ja sangen apea. Emme
olleet todellakaan selvillä tilanteestamme. Sen vain
tiesimme, että Viipuria kohti ! Ja tykistön toiminnasta päätellen tiesimme, mikä meitä siellä odottaisi. Sota, eikä mikään muu. Väsyttikin. Åi.
ertä s.runl r 1ämmin vuode olisivat tehneet hrr'äi.
Kainrlokuo;iss:iin kutisi. Koetin söhiä sinne suisisaur':11:ni s::d:iseri "kolhoosirrhmitiv:'il:' h:-

Etulinion'cls'elvhoutoo

Summcsso

f

jl.rn:ucrra:i c':ie-i;::i.:.s:::r. Ko:p;::1i .<ir..si:
P.ljteeriso::.:.. To:::lo':suis:.r läh:eneiiä pilkkukuumeen
l.r'i::Ij:i. Olenh:a ollu; elimässäni pesemättömin peidoin enneniin s.lrmetta tuollaisia
kusiaisia niskaani. Siitä kirkiisistä niitä sain, jonkr
kanssa jouduin liian likekkäin käsirysyyn.
Kyllä niitä kasvaa itsestäänkin, koetin puo- korpraalin viikko sitten vangitsemaa viholIustella
lissotilasta.

,

Illan rupeamassa olimme lähellä Tammisuota.
Tammisuo ei ole suo siinä mielessä, kuin Leipäsuo on suota. Ainakaan pataljoonamme kohdalla
ei näkynyt mitään suon tapaistakaan. Koska seutu
oli minulle melko tuntematonta, en tiennyt siitä
muuta kuin sen, että se kuului Viipurin esikaupunkialueisiin. Siihen jäimme, ja siitä alkoi sotani toinen ja viimeinen vaihe, talvisodan nimittäin.
Tunnustelu on sodan ilkeintä puuhaa. Siinä tuntee olevansa melko turvattomassa asemassa. Sopii
vain aina odottaa, milloin edestä tai jostain sivulta
tuiskahtaa. Jouduin ryhmäni kanssa tuollaiseen tehtävään jonnekin Säiniön suuntaan. Maantie allamme oli kovaksi lanattu. Siinä oli ollut vielä jokin

Lähteen moostosso volloilu venöläinen ponssori T-28, postivounu
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aamuun sekä samalla myös kosketukseen lähestyviin

vihollisjoukon I<anssa.
Politrukki oli ollut sotani pahanilman lintu. Niin
nytkin, sillä näin ensiksi sellaisen. Viholliset eivät
kulkeneet tietä pitkin, vaan tien sivuilla lähestyi
meitä ryhmä miehiä . . . ja toisen ryhmän edessä oli
tuo punanauhakoppalakkinen "valistusupseeri".
Toverini hätäantyi ja ampui, eikä se liene vaikeuttanut asemaamme, vaikka meille olikin annettu
tehtäväksemme ottaa selvä asioista ilman tulitaistelua ja palata sen jälkeen takaisin lähtöasemaamme.

Esille tulleet miehet heittäytyivät lumeen ja avasivat umpimähkäisen tulen, johon me kaikki nyt vastasimme kiivaasti. Tämä olikin paras keino saadaksemme viholliscn jähmettymään tuokioksi paikal-

leen. Se helpottaisi peräytymistämme. Olin juuri
antamassa perävty'mismääräystä, kun huomasin paksun koivun rungon takaa leveän naaman kurkistelevan meitä.
Syntyi kaksintaistelu tuon kurkkijan kanssa, mut-

ta epätasaisissa olosuhteissa, sillä miestä suojasi tu-

keva koivu ja itseäni vain pieni kannonpoikanen.
Siinä sain sotani ensimmäisen naarmun. Luoti lävisti ensin kannon, sipaisi olkapdätdni ja pysähtyi lompakkooni sekä rikkoi siinä olleen taskupeilin. Kun
tunsin ,jysäyksen, oli ensimmäinen ajatukseni: I o pp u ! Sitten säikähdin ja lopuksi suutuin, mutta en
vieläkään käsitä, miksi. Ehkä siksi, koska olin säikähtänyt turhaan. Naarmu olkapäässäni oli mitätön,
ja povessani oli kaikki ennallaan, särkynyttä peiliä

lukuunottamatta. Senkin havaitsin vasta jälkeenpäin. Tänä hetkenä ei ollut aikaa katsella kaikkia
pikkuseikkoja. Valitsin taskustani munakäsikranaa-

tin ja heitin sen puun takana ammuskelevaa miestä
kohti. Se osui liki, mutta possahti vain lumen sisässä ilman mitään vaikutusta.
Suomalainen "perunanuija" on parhain tällaisessa tapauksessa. Puuvartensa ansiosta se ei uppoa
syvälle lumeen. Heitin sellaisen, ja se teki terää.
Ammunta katkesi räsähdykseen, ja taempana olevat vetäytyivät näkyvistäni. Vilkaisin puun takana
I

I
I
:;

Io.iuvaan vainajaan.
Sieppasin miehen aseen.
Paluumatkalla kelpasi hevoselle tie.
Pataljoonamme kohdalla kiertyivät asemat Tammisuon hautausmaan edestä. Siinä häthätää kyhätyissä taisteluhaudoissa jatkoimme sitten päälle pai-

navan vihollisen torjuntaa. Olkapäähän saamani
naarmu ei edellyttänyt matkaa Jsp:tä pidemmälle.
Kenraali Talven "offensiivi" alkoi lopulta t^koilla. Kevät antoi merkkejä itsestään, ,mutta se ei
herättänyt meissä suuriakaan toiveita. Tuskin havaitsimmekaan

sitä.

,F

OIi

varhainen, kevättä lupaileva maaliskuun

aamu.

Ympärilläni räiskähteli. Maa tuntui aaltoilevan
allani, puunsiruja, kiviä ja mullansekaista lunta satoi ympärilläni. Ilmassa ujelsi, teräksen sirut vihelsivät yläpuolellani. Aloin tuntea pienoista kranaat-

tikauhua maatessani siinä lentopommien irroittamien maalohkareitten välissä. Ilkeä räjähdysaineen
katl<u tunkeutui nenääni. Se sai minut yskimään, ja
koetin suojella hengitystäni pitärnällä villakäsinettä suuni
14

edessä.

llmo'c'--':-:semo

Krilii oii tullut yllättävän odottamatta. Olin
kuin p:.:n;.irisunessa, josta herätään tuskanhikisenä.
\/.rpisin kruttaaltaan ja sain töin tuskin pidetyksi
itse;ri n'n:lämästä suinpäin ylös ja pakänemasta
jonneiin. Se törmäily olisi ollut viimeiieni.
Olin rehellisen pelon vallassa, joka lähenteli kauhua., Koerin suojata vatsani alle kahta yli kahdeksan

iilois:r

minl

miinaa, jotka ,kranaatin sirun räjäyttä-

o-:sir'.r.t voineet lennättää minut olemattomrin,

enkä olisi t.lrvinnut enää multaa jäännösteni peitteeksi.

Jr, len:okoneet kurnuttivat yläpuolellani.
Jok.rinen tah'isodassa mukana ollut muistanee
vihollislen:äjien käyttämät "pytyt". Makasin tuollaisen ' ;i':r'n" sinkoamien pllopommien keskellä.

Lu k io.-, a menneissä J<orvissani,kumahteli etäisen
tykisrön jrlinä, ja vasemmalla oleva konekivääri
kurnu::i strngen epämiellyttävällä äänellään.
Kui:eniin kaikki oli niin kuin pitikin.
Edessäni oli Tammisuon hautausmaan kiviaita ja
allani kaisi åreäd. miinaa. Ne minun oli tarkoitus
uittaa tuoo kiviaidan luokse, koska sinne aika ajoin
ilmestvi vihollisen hyökkäysvaunu, joka tulitti heikkoje :semiemme. Se oli muokannut telaketjuillaan
ait.un .iukon, ja tuohon aukkoon oli minun määrä
asettaa miioat, kun yhtäkkiä jouduin yllä kertomaani "pJtr"-keskitykseen. Nyt näkyivät lentokoneet

häiprr'äo teilleen, ja uskalsin lähteä jälleen liikkeelle. Konepistooli, joka oli asetettu poikkiteloin selkääni, heittasi liikkumista. Kaatuneitten puitten
oksrr t:kertuivrt siihen, vaikka ne samalla antoi'r'atkin minulle hy'r-än suojan. Etenin etanan vauh-

dill:. aidessa olevaa repeämää kohden.
Juuri kun olin päässyt sinne, ilmestyi möyryävä

hrökkärsvaunu hautausmaalle ja lähti punnertamern aukkoon päin. Näin sen sivusuunnasta ja tein
sen toteamuksen, että rumilus veti perässään isoa
rekeä, johon oli asettunut kiväärimiehiä. Ei ollut
aikaa naamioida miinoja. Työnsin ne aukon edessä

olevarn kranaattikuoppaan ja lähdin ryömimään
paikalta pois, sikäli ,kuin siinä tilanteessa oli mahdollisuus kiirehtiä. Kuljin takaperin, katse aukkoon
suunnattuna, niin että pääsin selville vaunun liikkeistä.

Hyökkäysvaunu pysähtyi entiselle paikalleen.
Nieleskelin harmiani, sillä miinat olivat aivan vau-

oun edessä. Vielä parin metrin ajo, niin selvä oli,
mutta eipäs ajanutkaan. Näin, kuinka sen tykkitoroi teki puolikierteen ja heittäydyin päistikkaa isoon
kraoaattikuoppaan samalla kun takanani räjähti,
Vaunusta oli havaittu liikkeeni.
Seurasi useita räjähdyksiä, mutta olin kuolleessa

f'

,o

'r'

kulmassa mitä toivottomin maali, jota oli turha
ampua. Tankki rähähti liikkeelle, telaketjut repivät
kivipultereita ja stinä tuokiossa hirviö ylitti miinani.
Ei mitään räjähdystä! Tiesin nyt olevani mennyttä
kalua, sillä hyökkäysvaunun nokka oli kyllin tar-

I

\

kasti suunnattu suojapaikkaani kohti. Aioin juurr

i

2.
.l

1

tehdä nopean syöksyn taempana olevaan kuoppaan,

kun ilmaa järisytti ankara possahdus. Aseita, piipp:rlakkeja ja reen kappaleita lensi hyökkäysvaunurl
takaa kohden taivasta. Hyökliäysvaunu nytkähti rumasti ja ryhtyi ottamaan epätoivon vimmalla "pakkia". Ilmeisesti sekin oli kärsinyt vaurioita, sillä sen
liikkeet sujuivat hankalasti. Se kieppui ja kallisteli
viereensä ilmestyneen räjähdyskuopan

yli ja pääsi

töin tuskin turvean eheänä olevan kiviaidan taekse.
Sieltä se y'ritti tulittaa tykillään, mutta havaitsi ammunnan toivottomaksi ja katsoi parhaaksi linkuttaa tiehensä. Vetämästään reestä ja sen miehistöstä
ei vaunu sa.lnut muistoakaan mukaansa.
Havaittiin oitis, kuinka oli käyryt.'/.
Kranaattikuoppa, johon olin asebtanut miinat, oli
ollut liian kapea. Hyökkäysvaunun telaketjut olivat
kulkeneet sen reunojen ylitse. Sen vuoksi miinat
olivat säilyneet räjähtämättä otuksen ylittäessä montun. Vasta kun perässä [iulkevan reen jalas oli osunut miinoihin, oli reki kohtalokkain seurauksin a1't
l,entänyt miehineen yläilmoihin. Hyökkäysvaunun

miehistö säikähti varmaankin pahemman kerran, jr
ymmärsin hyvin heihin iskeytyneen miinakauhun.
Sain tilaisuuden ja livistin paikalta omieni luo.
Mioun ei tarvinnut tehdä "onnettomuudesta" reporttia. Se oli havairttu liiankin selvästi puolellamme.

Täten joukkomme piti puoliaan ko,ko lohkolla.rn
laihtunein ja väsynein miehi,n. Viipurin keskustassrkin jyrisi. Åaverykki ampui sinne melko säännöllisesti, lentomuodostelmat pommittivat sitä ja hävittäjät kurnuttivat konekivääreillään. Miesten rivir
harvenivat harvenemistaan. Moneolaisia huhuja

ta'

*

p.rnssarien voimin, niin että taistelutilanne alkoi
runtue tukalalta. Pohdittiin tiettär'ästi jo siirtymistä
teemmalle T-linjalle Laihalammen tasalle. Mut,:r
.rina vain annettiin vastaiskuja ja illalla saattoi di.risioona ilmoittaa armeijakuntaan, että kaikki mur!rutumiset asemiin oli mainituilla seuduilla selviieitr. Kun seuraava aamu 13.3. val,keni, vihollisen
rodettiin irroittautuneen taistelusta.
tt
Kolmantenatoista maaliskuuta tilanne täten lauke-

si Yhdeksän aikaan saimme ilmoituksen, että tuli lopetetian kello yksitoista. Se tuntui todella emähuhultr, jota ei osattu ensin ottaa oikein vakavasti.
Lrimeaa ammuskelua harrastettiin puolin ja toisin,
krenrrtinheittimet haukahtelivat, ja tykistökin aniLri tultaan.

tu,ntuvia.

Kukin otti ne omalla tavallaan vastaan. Toiset ei'-'ät
kuunnelleet niitä ollenkaan, mutta toiset rakentelivat niiden varaar. pilvilinnojaan. Sotamies Vanhr-

;ii:ä. Sitä hieman kiroiltiin,kin, että:
Tommonen se on, joo. Ei piä sanaansa. Jos
iosotettas takaisin?

nen tuumi:

I

Viipurio puolustomosso

tuli tiukka määräys, eltei yhdentoista jälsaanut ampua laukaustakaan. Siihen vähän jo
uskottiin, ja kun kellon viisarit kirpusivat määrätyn
luxeman päälle, ammunta taukosi. . . meidän puolelhmme. Naapuri posotteli kuitenJ<in vielä täyttä

Iiikkui, uskomattomilta ja uskottavilta

Tt

T,zkki noomioituno Monrepossc

Rauhanneuvottelujako? Mehän käymme niitä
vaikka palmunlehvämme onkin konekiparhai'llaan,

väärituli.

Närpiöläinen isäntämies vastasi:
Just. Ei minä usko, että se Kuusinen hallitus

tulla koskaan
Terijoki

Suomi.

tt

Vihollisen iskuja 'torjuen ja panssareita tuhoten
taistelu jatkui T-linjan vaiheilla Tammisuon seuduilla yhä 12.3. suomalaisten asemien vielä pahenrmin horjumatta 5. divisioonan lohkolla. Tuona päivänä r'ihollinen sai kuitenkin jälleen sisäänmurtoj.r
Karjalan esikaupungissa, Rotanpesässä, Tammisuon
aseman ja sementtit€htaan alueella kymmenien

Sitten

i.en

-Ei
v

Ei saa ampua !
ammuttu. Muistaakseni kello yksi vaikeni

rst.rran ta,k in.

Tuntui oudolta nostaa pddtiån, kun ei korvissa
r-inkunut. Vastarannalla heilutettiin käsiä. Ahdisti ja mieli pysyi apeana. Kysyttiin: minkälaiset
ehdot? Ja muutakin. Milloin siviiliin? Milloin lom:.lle? Viipuri menee ja Enso ja.. . paljon muutakin. Huhu.iako jälleen? arveltiin. Korpraali Top-

pilr tuumi:
Vähälläpä meni. Olisimme yrittäneet vielä. . .
- Keravan korkeudelle saakka.
ainakin
Nlaaliskuun aurinko lämmitti. Irroitin kaulasuojukseni. Se oli palvellut minua taukoamatta sata
sotepäivää. Viskasin sen lumeen. En tarvinnut sitä
enää. . . Talvisotani oli loppunut.
15
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l. mcc lmcnscdon oikoinen Ponssorlvounu. Se keksittiin Englonn ssc 1 9 ) 6 io esiintyi ensi kerrqn toistelukeniöllä Sommen
to stelusso somcno vuonno

l. mco,rm:-:::r1 poros ponssorivounu, ronskoloinen Renoult.
m:.. : -e llci polvelusköytössö oino iclvisoioqn sookko, ios:c -.:?' Renoulr-vonhukset toimivqt moohonkoiveftuino t;' 3e:.<ze:o Konnoksen Viiliosemosso Honkoniemen
Tcimä

loh ko I lo

Panssareista ja

Panssarijoukoista
Panssarivaunu, "tankki", keksittiin ensimmäisen
maailmansodan aikana. Konekivääristä oli tuolloin
tullut taistelukentän valtias. Muutama harva tykis-

ll

tövalmistelun jälkeen eloon jäänyt konekivääri kykeni avomaastossa murhaavalla tulellaan pvsäyttä-

I

mään suurenkin jalkaväkijoukon

hyökkäyksen.

pyrittiin saamaan jalkaväki
ja pääsemään siten asehyökkäyskykyiseksi
,jälleen
masodrsta liikkuviin sotatoimiin, joiden tuloksen.r
uskottiin saatlrvan sodan ratkaisu aikaln.
N{aailmansotien r'älisenä aikana kaikki suurvallat
kiinnittivät paljon huomiota panssarivaunujen teknilliseen kehittämiseen. Niiden käyttöperiaatteen
suhteen esiintyi jo aikaisin kaksi pääsu,"rntea. Toi-

[j

Panssarrivaunujen avulla

äi

;i

r,
3

I
t
I

i

ctu;.iJss-r rcr.:ersti ja häikäilemättömästi käytettvien ;::s."r;'.'hrlmien ansioksi, joita iLnavoimat erit-

t.iin :eiic,i.<.risri tukivat. Tällöin syntyi käsite sal.i::.1:s.,::. Sod.rn myöhemmille vaiheille oli leimaa
.:l:.1\'l:r: )'hä kasvevien p:rnsslrimäärien käyttö
.:::.;.ii.:.ll:. missä maasto sen vain suinkin salli.
P-,:.s:rijtrukoista oli tullut maavoin.rien tärkein ase.. i .:r'-rrr'.rlt.rin .rrmeijoiss.r.
]l:-:JInkin sodissamme on panssariaseella ollut
suuri osuus, joskaan ei niin ratkaiseva
Keski- ja Itä-Euroopan sotanäyttämöillä, sillä

h',ra,:r'i,i:r.r\';l11

:;:r

sallii vain harvoissa

m.l.lsiomme

kistöstä sekä apuaselajeista suuria, ennennäkemättö-

hokkaite torjuntirkeino ja. Samaten perustui venäläisten nopea etcneminen Kannaksella kesäkuussa

enemrr-ristö

näkir,ät panssarivaunuissa edel-

käyttäri etupäässä kiinteässä yhteistoiminnassa pä.iaselajin kanssa. Toiset taas halusi'r'at muodostar
panssarivaunuista, moottoroidusta jalkaväestä j;r tr'-

män taisteluvoimaisia ja nopeita panssariyhtyrniä:
panssaridivisioonia, -armeijakuntia ja -armeijoita,
jotka kykenisivät pitkälle ulottu'r'iin ja nopeisiin
itsenäisiin operaatioihin.

i

Saksassa. Sen

i.:.-:=tr: r'o.itot Puolan ja Ranskan sodissa
sekl ri.:.:r . ,...t*en alkuvaiheesia onkin laskettava

- jalkar'äen apuxseen, jota tuli
- I'ksinomaan
leenkin

set
{

Jril.ria--::,::-::r .<.rnir pääsi vallalle

suure:
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pai,koissa suurten

;,rnss.rrijoukkojcn yhtenäisen toiminnan. Rintaman
nrurtumisen talvisodassl Lähteen Iohkolla aiheuttir'.rr piiii;rsiassa ver.räläisten loputtomat panssarihyöki.ii'liset, joita vrstaan meillä ei ollut tarpeeksi tc-

1941 pädtsiassa panssaricn massakäyttöön. Vasta
kun taistelut olivat siirtyneet panssareille vaikeakulkuisempaan maastoon Viipurin tasalle ja jou-

Rynnäkköiykkivounu Sr.40 (soksol. olkuperöä), iosso ei ole pyö-

rivöö tornio kuten vorsinoisisso
ponssorivounuisso. Osoittqutui

jotkosodon loppuvoiheisso erittöin
tehokkooksi jolkoväen välirtömänö tukenc, io on sitä vielökin

koillemme oli saatu uusia tehokkaita panssarintorjunta-aseita, saatiin tasapaino aikaan^ja venäläisten hvökkäys pvsäytetyksl. Unohtaa ei iovi meidän
o:r:D psossarijoukkojemmekaan, kuuluisaksi tul^etr .<enr,r.alimr;uri L.r.euksen panssaridivisioonan

s:j.i'u:u'.:!:l S:e ;.inss:ri.<.:.lusto oli r.ähälukuinen
'1. .:::=.:i. - i".:s: h=t,:.:':: :: r'.:.f hgniunutta, mutt.1
erinom.:.i:-:a he:..:. h;.,.t .:;,':-u:us::so ir tritar..r.
johro rex.ilJ.: seo s:..:e::..:.:s: s.-::-:: s::r.u:uksiin.
j oista tdssä m.:.i n ir-.:..< c,.rr. jt
::::: :. :..: :.-., o : I :..:. toinen syöisr Tuulosjoel:r S-;,.'ä::--e. ::::.;:::".,
"
osuus Petroskoin

ja

Krrhumäen,,.3!r-,Lr*5:::r :..1taneisiin sotatoimiin sekä urhe.rr \-asr.1hrö.<.<:....ts.:
kohtalok,kaana kesänä 1944 Kuuterselisse. po::in.
hoikassa

ja

Vuosalmella.

Toisen maailmansodan jälkeen ovat kaikki suurr.allat pyrrkineet parantamaan panssarivaunujens.i

laatua ja lisäämään niiden lukumåd.raa.. Eir,ätkä
ainoastaan suurvallat. Niinkin pienet maat kuin
Ruotsi ja Sveitsi ovat hankkineel itselleen erittäin

tehokkaan

piskuinen

ja
panssariaseistuksen. Vieläpä
-runsaan
ja Suomeenliin
verrattuna hyvin köyirä

Israel on panssariaseen suhteen todellinen suuruålta
pienoiskoossa.

Näyttää siltä, että ydinräjähteiden käytön mah-

<iollisuus on vain lisännyt panssariaseen åerkitystä.

P:nssrri antaa hyvän suojan radioaktiivista säteilvi r-:strrn ja tekee mahdolliseksi saastuneiden
n:.:s:oiohiien r-littämisen jokseenkin viarattomasti.
-\s:l::i:r:. :ll.s Flnsslrijoukot suuren nopeutensa,
h;r'j.n m.l.rs:oss.r liikkuvuurense ja teistälukykyis_r'i':ensä. r'uo.\si sopirat hr.i in l.:..rjoilla alueilia' ja
ilmen rhrenäisiä riniamir trp.rhtur-iin sotatoimiin,

I

Ir'

2. mooilmonsodon

kuuluisin

ponssorivounu, venölöinen T34, poremmin tunnettu "Sotkono
Soto soo I i svo ununo
Suomenkin ormeiion käytössä,

nöytii leijononkyntensö kesön
I 944 kuumimmisso toisteluis90

Ronskoloinen EBR tiedusielu.
VOUNU
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Ronskoloinen AMX
po nsso ri nto ri untovou n u

Venölöinen SU57-2 57 mmrn ilm.-:'

vounu. Käylössä Suomenkin c'Te
Uudenoikoinen lo tehokos

jollaiseksi monet arvelevat atomiajan sodankäynnin

vahva, raskas aseis-

muodostuvan.

liikkuvuus taistelu-

Käyttötarkoituksen mukaan johtavat suurvallat
ovet kehittäneet kolmea tai neljää panssarivaunur)\'ppiä: tiedustelu-, panssarintorjunta-, ilmatorjun-

:':s:eluvrunutyypit ovat keskiraskaita,

: :,::i: p:.in:.r'i:, pääaseena 9t-l2}
ri':-:.. T}1: luoik.t.rn kuuluvat mm.

ta- j.1 taistelul'aunu.

Tiedtstelttaunri!ta \-aiditaan nopeutta,

suurta

toimintasädettä ja hyviä pitkän matkan yhtevsr,älineitä. Ne ovat yleisesti keveitä vaunuia, panssa-

rointi ja aseistus ,keveähköjä.
Pst- ja it-uaunuista on luonnollisesti tärkeintä
asianomaisen a.seistuks€n tehokkuus ja hyvä liik-

: -.:::--':. :,:,iden paino on noi,n )0-6,
:: :.'.:.: r.:.irleri r'ähintään 120 mm. Tä'- ..:.:, ,: .i::::lulrt esimerkiksi englantilainen

kuvuus. Myös ne kuuluvat kevyiden vaunujen luokkaan.

Amerikon uusin keskiroskos M 60 vounu. Edustoo yhdessö T 54:n konss:

-::

-u pputosoo

-:'

i

I

I

'ffi.\ a"*ff"#**"

.l

I

t

i'+*iåi}':qr":' :

I

Mooilmcn nykyoikoisimpio vounuio, venäläinen keskiroskos T 54, kuuluu meidönkin kolusioomme. 100 mm tykki
kol

iiperinen it-konekivi:öri

Conqueror. neuvostolriset vanhat Josef Stalin-tyypit
S;-if, iir-L:l UUSI I

10

\.;.<i'.ii.rinen i.lnsslri\'lunu on viistopintainen
jr c-r:::.:. :-.=-s:::.:. .::.:.:x,-rrrnr.1inen. Moottorijil. o:1 :r.-_:" :ta'. j. -r::: ,:u:luit plinotonnia
kohti, ;-r se .1r:f,j ',.::::..: < --(r-r in : iienopeu-

den, toimintasäreen c-i,-ss:' -1:il----+u'0 .<:r. \'luaun
tykki on erittäin rehoktri je :r:ii.. ::-.:.:.:s=: llr-

tönopeus voi olla f.i00 me:ril sesune:s-." :: 3::::-.mänkin; maksimiampumaetäis)'\-s oo r.:.is:eiriel:.:.

noin 1100 metriä. Uusimmissr. iv..'on infrapunalaitteet, jotka helpotevr: :c,rmint&e pimeässä. Miehistöä on tavallisesri -i-).
Panssarivaunut eivät kykene yksin ratkaisem.lan
taislelua. Niiden mukana tarvitaan aina jalkar-äkeä.
olosuhteissa
peissä

Luonnollista on, että panssarivaunujen mukana toiAmerikkoloinen
vedessä

M 59

miehisfönkuljetusvounu. Kulkee myös

io

korkeo.

mivan jalkaväen on oltava erittäin liikuntakykyistä.
Teillä liikuttaessa asia voidaan rafkaista vaikkapa

polkupyörillä, kuten meillä Suomessa, tai moottoroinnilla. Mutta esim. Keski-Euroopan Iaajoissa avomaastoissa on jo kaukana siirryttävä pois tiellä
taisteluryhmitykseen ja jalkaväen on tällöinkin kyettär'ä seuraamaan nopeita panssarivaunuja ja vieläpä
r ihollisen tulen alaisenakin. Suurvalloissa asia on
rrtkr.istu p.:.nssaroiduilla, helpohkossa maastossakin
-iii.<unr.:.n svkenevillä miehistönkuljetusvaunuilla.
\-.:.:::u ;1's:1'1' kuljettamaan 10-1, miestä tai jon.-:::: irsi:ln .rseen. es.im. kranaatinheittimen tai

i.:-i,r'äea

:riin.

miehistöineen. Tällaista panssa-

reriduisse eu:s:orjoneuvoissr liikkuvaa jalkaviikeä
s.lnotaf,n useissl. mrissr rize*.;ni:oidakti jalkaväeksi.
Johtalisse suur\-illoissa on peraikaa käynnissä k,aikkien panssariy'htymien mekanisoiminen. Täysin mekanisoidussa panssaridivisioonassa on noin 4OO-)00 panssarivaunua sekä nelinumeroisella Iuvulla

ilmristeva määrä erilaisia muita panssaroituja ajoneuvoja. Tavallisessa moottoroiduss,a divisioonas-

sakin on yleensä noin 200-250 panssarivaunua.
Tämä merkits,ee sitä, että nykyaikaisessa sodassa
on kaikkialla, missä maasto ei tuota voittamattomia
vaikeuksia, odotettavissa panssarivaunujen runsasta
käyttöä.
Suomen armeijan panssarivaunumäärä on vähäi-

nen, mutta aivan viime aikoina suoritettujen hankintojen vuoksi kalusto on tärkeimmältä osallaan
täysin nykyaikaista, korkeinta k,ansainvälistä tasoa.
Armeijamme ka"ipaa kipeästi lisää panssarivaunuja.

Ne lisäävät sen iskuky,kyä enemmän kuin mitkään
muut aseet j,a säästävät verta.
A. K.
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ARVOKKAIN OMAISUUS
HIUSKARVAN VARASSA

Nöin kövi oikoinoon Wilhelm Tellille-hönen toidostqon riippui hönen poikonso elömö.
Te elte joudu ponemqon nöin korkeqlo ponos-

to. Muttq perin usein sotluu

nykyoikoisesso

Me aoora esevelvolliset, tammikuussa 1p40 JR
38:aza s..puneet miehet olimme saaneet tulikasteemmc ja §psyoeet rintamasotilaiksi yhdessä aiaoass. kn landessa. Olivathan opettajinamme Syskyiärreq I-evaj-rveo sekä Mitron iankarit. Se oli'toista kuin "hötffrykset" ja "santsit" Riihimäen koulutuskeskulscsse, jossa meihin iskostettiin sotataidoa ja ftL-lfnLq.a eat<koset teoriassa. Käytäntö oli
toista p 38:o upeerig aliupseerit ja jermut kelpuuttivat mitrt joutkooosa.
Muistrtr aine nstaenottajammg luutnaotti Nousiaisen

noihin:

Ftrttcha

tulolåiväoämme. Se päättyi

Olate oyt tosi toimessa. Metsä vivihollisir
^scrdiat!Pieo saatte sen kokea, ja silloin kivlilinns tuotEE hiskalta peliltä ja toivoisitte omis-

yhleiskunnossq suuriokin oineellisio vohinko-

lisee

jo. Jos jokin niistö sqttuu Teidön kohdollenne

tavanne automeattiaseet. Varovaisuus

-

onko Pohjolo silloin lukenqnne?

sa-

ja

silmän

tarkkuus orat suomalaisen sotilaan automaattiaseet,
11165t,Lr- tirnä!
Sortilr< tutustuu nopeasti

ja koruttomalla tavallaa:o asaeljiinsfl. Siten me, Jalkaväkiryk,mentti
38:n II pataljoonan konekiväärikomppaniaan liiteqft .IoHoat tutustuimme kantajoukkoon, Tervon pitiifisti koottuihin miehiin. Koko pataljoonimme oli koottu savolaisista, ja me tulokkaat,
Hämeea ja Turun puolesta lähteneet sulauduimme
joukkooo kuin rasva vasikan nahkaan. Tulimme

Ioistavasti toimeen keskenämme. Rintamallakin lupsakkaat ja hyväntuuliset savolaiset sulattivat rneistä

YAKU UTUSOSAKEYHTTö

POHJOLA
KAI KK
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IA VAH

I

N

KOVAKUUTUKSIA

kaiken luootaisen jäykkyyden, mikä meikäläisille
sn qminxisfa. vieraassa ympäristössä.
Monien vaiheitten ja kokemusten jälkeen olimme
päässeet helmikuun 13. päivään. Åamurusko taivaalla oli veripunainen, uhkaava. Olimme Nietjärvellä. Edessämme oli suo, jonka vastarannalla olivat

vihollisen asemat. Odotimme valppaina Iumeen
kaivetuissa,rmpuma-asemissamme ja varoirnme vihollisen tarkka-ampujia, jotka kiikarikivääreineen
olivat valmiina napsimaan jokaisen, jos vähänkin

näkivät maalintapaista puolell.rmme. Heitä ei käynyt aliarvioiminen, sillä kieltämättä he olivat tarkkuusammunnan mitalimiehiä. sen olivat monet
meistä saaneet kokea murheellisella tavalla. Mutta
olipa meidänkin joukoss.rmme hlviä ampujia, tarkka-ampujia, ja "plstrkor\'.r." on tunnetusti mainio
ase. Eräs sotamies, liii.rnimeltään "Räroäpää", oli

varmaankin rykment:imme parhaio ampuja. Hän

oli

savolainen, perin lups:\ka

hyvin toimeentulevr

r:r

iei.

ia poppoossamme

,

lella oli tavallista hiljaisempaa, eikä maaleja sattunut silmään. Mies ampui umpimähkään muuiamia
laukauksia, mutta lopetti ja ryhtyi suutariksi. Eihän lapikkaasta kuitenkaan niissä oloissa saanut
enää kalua. Mies sitoi terän auenneen kupeen leipälaukkunsa vyöllä tuumien:
Tää on ensi apua, illalla se saa jii-es-pietä ja

- lähetetään kenttäsuutarille.
sitten

Mainittakoon, että luoti ei ollut riipaissutkaan
miehen ihoa. Luutnantti Nousiainen sattui siihen

-*å

&'

:

,?F.

Y-{
df.

-

Odotimme volppoino lumeenkoivetuisso ompumo-osemissomme io vorcimme vihollisen torkko-ompuiio

Muistan erään hauskan tapauksen, joka sai läsnä-

olijat nauramaan ja unohtamaan tuokioksi kaiken
pakkasenkin. Erään päivän aamuna su- vitsiniekka metsän kätköstä esiin ja pul:elsi tämä
dottautui taisieluhautaan. Pesäkkeessämme ta.,
oienteli toista jalkaansa ja nauroi:
Kahtokee, ei tuo rihtoo savolaista piehän !
ikävän

-Ketselin.rme n-riehen lapikasta.

Sen terä oli halki
kantrpäästä kärkeen ja paljasti näkyviin likaisen
jalkarätin. Hänen h1'pätessään pesä,kkeeseemme oli
luoti osunut la.pikkarseen. "Rärnäpää" oli suuttuvinaan. Hän murahteli koettaessaan saada terää pysymään koossa.

-

paraikaa tarkastuskierroksellaan. Hän katseli miehen jalkinetta ja ihmetteli kovin, kuinka luoti nyt

noin alas oli osunut:

trIissä se "Rämäpää" on oikein kaahinut tuon
kanssa ?
pieksunsa

mies.

Tuollahan sitä vuan

riulla aikailin, tuumi

Luutnantti Nousiainen kehoitti häntä noutamaan
komentokorsulta toiset jalkineet sanoen:
Ne ovat kohta tarpeen. Tuo hiljaisuus tuolla
naapurimme
puolella ei ennusia muuta kuin että
kohta ne taas yrittävät. Ottakaa minun repustani jalkineet ja tulkaa nopeasti takaisinl

Kahtokeepa, kohta tervo-

"Rämäpää" lähti, ja luutnantti jatkoi kierrostaan.

Sitten hän ryhtyi "kostamaan". Vihollisen puo-

Tuntui oudolta tuo luutnantin rauhallinen ennustus: "Kohta ne taas yrittävät".

kun

,jalaka.
- Jalaka
lainen
maksaa velekansa

!
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tia. Sitten seurasi tauko. Sen aikana kaikui pakkasilmaan eläimellinen "uraa"-huuto. "Rämäpää" seisoi vieressäni jalassaan komppanian päällikön uudet monot, joita hän nimitti balettitossuiksi. Koska
mies ei ollut saanut mahtumaan kenkien sisään
kuin kahdet villasukat, hän oli vetänyt kolmannet
niiden päälle, ja näytti siltä, kuin hänen jaloissaan
olisivat olleet kotitekoiset tallukkaat.
Pidimme silmällä vastarantaa. "Rämäpää" sai
tähtäimeensä lumipukuisen miehen ja ampui. Sitten
hän kaivoi puukkonsa esiin ja nirhasi prs:i'korla.lnsx merkin. Ihmettelin tätä, sillä tiesin, eitä hän
oli jo ajat sitten luopunut tuosia tavasta, johon miltei jokainen rintamamies takertui sotansa alkupäi-

.i
tJ

vinä. Huomautin asiasta hänelle.
Kahtokees, poiat, selitti jermu,

tuo ei ol-

lutkaan
tavailinen otus. Oli niät itse komsuaari
polirutki, kahtokees. Sillä oli kuolinpaeta yllään
lumipuku. krhtokees. Muilla ei siellä oo.

-

"Urra"-huudot voimistuivat yhä. Rintamamme

sai mrös riivistystä. Vasemmalle sijoitettu konekivääri ampui koesarjan. Ryhmänjohtaja, alikersantti

Karttuneo tuli luokseni.
\I, eopersti, poika, patruunalaatikoita

p.rinur

Vortiomies Pitkäronnon rintomollo

"yritystä".
Jäimme odottamaan tätä
Todella! Toiminta alkoi-vastarannalla vilkastua.
Noin puolen päivän maissa saimme ankaran tykistökeskityksen alueellemme. Sitä kesti puolisen tun-

STJOMT,N

SOTA

1941,

1945

-

I

ilmestynyt, sisöllyksenö lykislö-, pioneeri-, vieslili n noitusloi m i nto, lopogrofio, huoltotoi m i nto, tiedotus-, volislus- jo viihdylystoiminio, völirouho jo
joukkojen kotiuttominen.
Kongoskonsisso 3350:-

jo

-

jo

nohkoselköisenö 3650: J olkosodon vi rol I i nen 1 O-osoi nen historioieos objektiivisine sotokuvouksineen jo tuhonsin volokuvin jo
korllopiirroksin rikkoosii kuvitettuno on orvokos

muisto roskoi lto sotovuosi ltomme.

Kustannus

Oy S OTATE O S

Helsinki, Monnerheiminlie

Nousin r':.rrioladulle. Olin jännittynyt j^ puhoittel:n. e::.:r s.lanut olla vastaanottamassa mahdollis:.r :r;iii.<ärstä. Se oli kuitenkin turha pelko,
sillä iu:'r c,.:: hiihtänyt kolmisensataa metriä, a!koi uus: :','.:is:ciieskitr-s. Hiihdin kuin mieletön kuusikkoon -<::i::::'ä pstruunavarastoamme kohden,
joll;r suu::r:--: -<eski:r'xsen painopiste tuntui olevan. Il=:s.: -. :::lsi. edessä je takana räiskähteli,
ja minun o-: ;-:<<o hEi;tär-tr'ä h:inl<een toivoen, eitä pahin::::i'i:l:e ohi:se. Siltä ei kuitenkaan
näyttänr:. ': i::r:l:1:i rilhiäi'i: lilkintämiehet sair.at minu: ri:::.=-:f: ;e--iuruu::.rni. Nousin hangesta j.r '::.åi: r:=;:',:s:.: purren matkaa. Luutnantti \c:-.i.i::: i: eräs toinen uPseeri hiihtivät
vastaani ::r':.e iuia mi:ään keskitystä ei olisi ollutkaan, ja :i=i s.ri minut raiteilleni. Tuumin, että
eihin h]:l :i.:.innä<öistä olekaan. Kohotin vartaloni ri-r.<us':orrksi ,ia hiihdin loppumatkan kuin
sunnur:.:i5iir:äjä. jolla on kiire hiihtomajalle Ioikorn:.:.:.

Sirc:ss.::i p.rtruunalaatikoita hartioilleni en heli

10. osa

J

! Ala

I
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h:i':i:::u:. että keskitys oli jälleen tauonnut. Vasta
läh::s.shi paluumatkalle pysähdyin ällistyneenä.
Ol: hi.irrstJ kuin haudassa. Eivät edes yksityiset

Lrukeu<se; rikkoneet sitä. Tämä oli enteellistä ja
hili:isuus tuntui nyt monin verroin kaameammaltir

iuia äskeinen keskitys. En kuitenkaan jäänyt kuun:elem.ran tuota "hiljaiseloa", vaan ponnistelin ras'

k.rine taakkoineni pesäkettämme kohien. Silloin

ss.1lsoi.
L;raa, uraa, uraa
-Nuo
huudot vihloivat
!

korviani, mutta samalla

ne hukkuivat yleiseen rätinään.
Hy'ökkäys

oli alkanut.

Missä peeveiissä sinä ole kuhninut, kiljaisi
Karttunen tervetuliaisiksi, kun saavuin
alikersantti
Meillä ovat mehengästyneenä pesäkkeellemme.
päälle kuin
nossa viimeiset vyöt, ja nuo pakkaavat
heinäsirkat.

Heinäsirkoilla vertaileminen ei sopinut pakkas22

(

säässä vallitsevaan tilanteeseen,

eikä sitä ollut

ai-

kaa miettiäkään. Sopi tai ei. Enkä myöskään ennättänyt selittelemään kuhnailuni sr'1'tä
eikä se ollut
tarpeellistakaan, sillä käsitrihän jokainen,
että olin
pelännyt ja oman nahkani säilyttämisen vuoksi viivytellyt asiallani. Nyt otettiin \'.1st.1an "höykimistä".
Ja "heinäsirkkoja" riitti. Yhä uusia ja uusia ruskeita läikkiä jäi lojumrrn rrlkoiselle hangelle, mutta

%

takaa nousi niitä lisää. ]Ionen naapurin "uraa"Iruuto katkesi suon puolir'älissä. Rohkeita yrittäjiä
kielrämättä.

{,

Pesäkkeestän-rme

viisroon r-asemmalle

lähestyi

myös kolmen miehen n'hmä työntäen edcssään suksien päälle asetettu.l ionekir'ääriä. Ilmeisesti heidän
tarkoituksenran oli päistä suon keskel.lä kohoavan
pienen kumprreen suojran ja asettua sinne aseineen.
Mutta matkr keskevtyi, ja konekivääri jäi lojumaan
toimettomrn;.,iolnren vainajan keskelle. Uskoin,
että tuon rri:risen epäonnistumisessa oli pikkuisen

minunkin osuu:t3oi. Kuinka sitten lie ollut. Pidin
kuitenkin silmillä samaa suuntaa ja havaitsin, että
aseen luoise pvrkivät uudet miehet. Sain niihin varmet osum.1i. mutta tästä huolimatta ilmaantui jälleen uusi.r vrittäjiä.
Painosrus kasvoi yhä, mutta minusta al'koi tun-

tua, eträ "uraa"-huudoissa ei ollut äskeistä voiton-

varmuuti.l. Posket kuumeisina hehkuen otin osar
torjunt.rrn. En käsittänyt mitään muuta kuin sen,
että noi:.r ruskeatakkisia miehiä ei saanut laskea
suon t'1itse.

Kuin unessa kuulin omieni huutoja: "Lääkintämiehetl" "Patruunoita!" Ne kuuluivat vain r.rimeina yleisen rätinän keskeltä. Näin luutnantti Nousiaisen liikkuvan ohitseni. Hän huomautti .jotain rohkaisevaa ja jatkoi toisten luokse. Hämmästyksekseni
havaitsin, että hänellä oli kainalossaan patruunal:rrrtikoita. Ennätin siinä tuumia, että kireät prikat nlt
rrit:rr'.rtkin olh. kun itse kompprnien päällikkö or
:l:ru'i:Lrr:-1 j.:i.::.1-r-r:s.r. T.r olih:n se kirei:i. :-ru::.
.=-. :::i::-:: .: :::.:l:ir. \-ih l.:::: ll.,'. -ri::: '. :.:, l.'
s-:.r: :. :1..-::. :.::i::. '" -:=:"'. :: : ::::::::.i.. :ii.'' '
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Erehdyin. Tap:sin hine: ill.rile <orsussrmme peikkaamassa pieksuaan. Hän oli niin syventynyt työhönsä, ettei huomannut, mitä ympärillä taPahtui.
Koetin kysellä jotain päivän tapahtumista, mutta
mies sen kuin murahteli ja koetti neuloa parsinneulalla pieksunsa halkeamaa. Huomasin, ettei miehestä ole suutariksi, ja samaa vakuutti myöhemmin pa-

taljoonamme komentaja majuri Kontio pistäytyessään korsussamme kiittelemässä

poikia

hyvästä

PARTY
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suorituksesta.

Näin meni helmikuun 13. päivä pulkkaansa sotaisten aseveljieni parissa Syskyjärven, Lavajärven
sekä Mitron kunniakkaiden veteraanien oppilaana.
Ennätin olla heidän mukanaan vieiä useissa Nietjän'en taistelur-aiheissa, jotka sitten tasan kuukauden kuluttua päättyi\,ät tunnettuun 13.3 tehtyyn

'Xlcrli

rauhaan.
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Voljörven etelöpäössö Stolinin konovon vorrello olevo Hussin.
soori eli "Pirunsoori", iosso köytiin Mooselön konnoksen
kiivoimmot toistelut vuonno 1943. Venölöiset hyökkösivät soo_
rello olevio suomoloisten osemio vostoon eri vohvoin iskuososioin vuoden kuluesso kymmenkunto kertoo, mutto heidön
yrityksensä toriuttiin ioko kerto
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SAARIN

O1{NI SALONE}I

VANG§Y
JR 12:n I pataljoona aloibti sodan

syftyessä kesällä

1941 sotaretkensä Sallan rintamalla. Jatkuvilla si-

vustahyti,kkäyksillä avasimme tietä saksalaisille asev..e.liilleTm: Vilmajoelle
johon eteneminen py-asti,
sähryi.

Lokarkuussa meidät marssitettiin Kiestinlin
rintamalle, ,jossa silloin alkoivat suuret läpimurtotaistelut. Keväällä taas hyökk?isimme Jeleltijärven
seudulla. Syyskuussa L942 jätimme Kieitingin lohkon saksalaisille ja marssimme etelään. I-unamatkoj-en j1 marssien jälkeen saavuimme Sungunniemelle sekä vihdoin Karhumäkeen ja Stalinii kanavalle. Täten olimme kokeneet paljon. Oli hyökätty,
koukattu, motitemu ja vetäydyitykin. Monel katkärat taistelut oli käyry ja kärsitty raskaitakin mene-

tyksiä.
Edessämme oli nyt §talinin kanava ja uudet maisemat. Siellä otimme asemat vastaan 23.8.1943. Olirr

palvellut koko ajan J<onekiväärikomppanian III
ja arya lankesi nyt jouki<ireellemme,
niin että jouduimme vuodenajan huomioon ottaen
pirulliseen pailiJkaan
Pirunsaareen. Olihan tulossa pitkä ja pimeä -syl<sy, ja viholliset olivat aivan lähellä asemiamme, jotka taas olivat mel,kein
jou,krkueessa,

olemattomat. l. ja 2.,kivääri joutuivat saaren keskiosaan ija 3- ja. 4. kivääri sen pohjoispää,hän.
24
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Kaverit, joilta otimme asemat, valistivat meitä,
ettei ,tämä paikka muodostu lepokodiksi. Huomasimmekin pian,- että se oli parämmin kuin hyvin
sanottu. Mutta korpisotureina olimme oppineet turvaamaan olomme pureutumalla maahiÄ, ,ja niin
ieiir--rme nytlcin. Rakensimme uudet pesäkkeet vihollisen ajoi,ttain kiivaastakin häirintälulesta huolimatta. Korsut olivat kohtalaisen fujat ja ns. ,kuolleessa kulmassa vihollisen tulelta. Saaren pohjoispään miehitykseen ,kuului tulenjohtoryhmä- ja kolme jaltkaväkiryhmää sekä kaksi kk.ryhmää. Keskiosan miehitys oli jonkin verran suurempi.
Kuu,kauden ajan jatkui tilanne &ohtilaisen rauhallisena asemasotana, mutta 25.9. nousi aika kova
myrsky kiivaan tykistötulen muodossa. Vihollinen
kai yritti jonkinlaista r'äkivaltaista tiedustelua. Täytyihän vihollisen tutustua uusiin naapureihin. Huomasimme, ettei tämä ensivisiitti jäisi viimeiseksi,
sillä aina uudesta ja uudesta pail<asta vihollinen
suuntasi raskaita ja keskiraskaita tuliputkia pieneen
saaripahaseemme sekä sen takana olevaan jylkkään

rinteeseen. Pst.tykkejä näytti suuliekeistä päärellen
olevan koko naapurinpuoleinen rinne täynnä.
Eräänä yönä pettivät vartiotkaverini hermot. Yö
oli pil'k,kopimeä, satoi ja tuuli. Ei siinä mitään näh-

q*.

din yhteyshautaan,kiiruhtaakseni pesäkkeelleni. Ilma oli kiviä, hiek,kaa ja sirpaleita täynnä. Juoksin
yhteyshautaa pitkin, kompastelin isoihin kiviin, joita oli vierinyt alas hautaan.

-

Pesäkkeelle, sinne täytyy keritä, täytyy, takoi

päässäni.

Tuossa olikin jo päivär,artio, tosin sirpalesuojassa. Hihkaisin hänelle, että katsoisi väliin, tuleeko
sieltä vihollisia. Jatkoin kompasteluani ja ehdin

pesäk,keelle ennen vihollista. Kohta olivat tutut
k,k:n kahvat käsissäni. Oma etumaasto oli vapaa

vihollisista, mutta ,keskilohliosta

ei voinut

sanoa

samaa. Vihollioen alkoi juuri rynnistyksen keskiIoh,kon asemia vastaan. Ryhmä ryhmän perästä levittäytyi ketjuun ja lähti saman tien syöksyyn. Ki-

väärimme sektori oli suunnattu niin, että sillä pystyi ampumaan sulkutulta kes,kilohkon eteen ja vi-

hollisen kanavan ylityskohta sattuikin juuri sektorillemme. Maaleista ei ollut puutetta ja vanhan
kunnon kk:ni annoinkin rallattaa jatkuvasti. Meillä
oli hyvät teräsvyöt, joilla oli helppo ampua yksin
ja totisesti minä ammuinkin. Välillä suuntasin pitI.iän suihkun vasemmanpuoleiseen pensaikkoon etuja taas keskilohkon eteen.

maastoon

Aloin jo ihmetellä, missä kaverit viipyvät ja mik''Pirunsooren polkusilto Voljärven etelöpöässö

si ei ku'kaan tule auttamaan. Yht'äkkiä kuulin monta melkein samaoaikaista käsikranaatin tömähdystä

ja vihaisia pitkiä kp-sarjoja aivan läheltä
nyt eikä kuullu,t, vaikka kuinka olisi silmät tapillaao ja korvat höröllään pelännyt. Edessä oleva
vesai,kko rahisi ja kohisi, niinkuin joukkue olisi

vasem-

malta sivultani. Silloin kiersi vatsassani outo kouristus ja huitaisin pitkän kk-sarjan vasemmalla olevaan vesaikkoon ja sen perään vielä pari varsikiisi-

hyökännyt asemiimme. Sanoin kaverilleni, että pelätään vuoroon, mene sinä nyt poteron pohjalle

tupakalle, mutta hän kehoitti minua menemään.
Kävin kyyk'kyyn, vedin ikaulukset ja manttelinhelmat korville, otin tulen tupak,kaan ja istahdin poteron pohjalle.
Tu:.rkoin jr mietin, niinkuin monesti ennenkin.
io::r. \'f,i:.ior i.:. enr.isiä krsereitr. joist.r 1o moni

oli s::::: .tr:iu:il::r Suo:ren rr:-.:ii:s::
-:r:ie:
mi:i. St:o:i:..aa-*iell ;l.:s:i -<.:re:ie .:..:',':::r.
.g.::1
meiie :uF:.ij,.-3. :iu::j. n]a el'.':s::a:r:: it")i:3.3:1.

otti minu.r. r'.:in -<ides:t -<i:rai .iuie sf,:ror\sesn
hiljaal Siinä me sit:en riere:','s:ea s-<. seurf,n.lmme
pelkäsimme kaksi tuntie, enää san3akain vaihtamatta. Kun menimme korsulle ja kävin lavitsalle,
hän pyysi minua viereensä ja sanoi, ettei hän voinut
nu,k'kua. Hän puhui hryin hiljaa sekä pyysi, etten
häntä kos'kaan jättäisi.
Aamulla läksimme soppahevosen mukana komentopai'kalle, lääkärin ja pastorin puheille. Saatoin hänet Karhumäkeen lähtevään sairasautoon,
pitemmälle en voinut seurata uskollista toveriani.
Vasta autossa hän sai ensimmäisen kohtauksen,'kun

Tiedättekö,
että stjolttaessan

ne

rahaa Postt-

säästöpan kt n le i 1 onakanl seen

säästökir,r.an, teette 2330 post
toimipaikkaa omaks pan-

/-

krksenne. Vottte nostaa la tailettaa rahaa kaikkalla Suomes.sa ia rahanne kasvavaL
koko ajan korkoa.

se lähti lii,kkeelle. Näin päättyi yhden hiljaisen

miehen pelkääminen Pirunsaaressa.
Ennustelut vihollisen tulevasta vierailusta osoittautuivat todeksi 13.10. Tulin yövuorosta kello 6
tuona axmuna. Riisuuduin ja vdäntäydyin korsun
laverille pitkäkseni. En varmaan kerinnyt sul.kea
silmiäni, kun alkoi korvia vihlova pauke ja jyrinä.
Oli kuin koko maailma olisi hajonnut. Hyppäsin
saapprisiin, r'edin asetakin päälleni ja lähdin nopeasti ulos korsusta pistooli kädessäni, ja puiah-

PO
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kranaattia. Tämä rauhoitti vähän hermojani. Niin-

pä suuntasin tulen taas keskilohkoile. Luotin kavereihini ja tiesin, että he tulevat, jos se on ihmiselle
mahdollista.

Hetken kuluttua erds miehistämme tulikin, ja siinä tiiraillessamme hän kertoi, mitä oli r:pehtunut.
He olivat juosseet kersantti Niskan perässä r.hteysheuter pitkin ja väliin tarkastelleet erumr:s:o:. Yhtersh.rudan mutkasta käsin kersantti Niss.:. oli huomrnnut oudonnäköisiä myttyjä kuulolrr:iopesäkkeen lieressä. Vihollisen iskuryhmä oli siinl mras-

tou:uneent aivan asemiemmc eteen

jr

nuc' :-ir':i't

olivr: n'riesten selässä olevia reppuja. Kers.,.n::i \-i.k.r oli <äsxenyt hakemaan lisää käsi:kranert:ejr. Ne
s.r.r:u.1.rn hän oli lennättänyt neljä krun.rrr:i.r srm.rn,:is.:.isesti ja avannut perään pitkiä kp-srrjoja.
\/iho.liser iskuryhmäo kohtalo oli sillä sinetöity.
Ksrrci: puolestani, että olin viettänyt äsken elämäni er.:1 pisimmät minuutit toisia odotelless.rni.
Niskr .::rl'-r!ii minua, että he kuulivat kir'äärini
napu:,;.-:s::r :r tiesivät, että silloin etumaasto pys) 1'

Fu:'r::.::.:

Pirl :--:::nme

säkl<ese

toisetkin miehet saapuivat

.::i:s;v:een, ja siinä sitten tyhjäksi

peam-

murfui: '...:.:. :":'::iessämme kersantti Niskan ,kanssa .lrvj,:'::..:,::s.:rlohkon kohtaloa. Oli ainakin
selrä1. ir:= ..::.:.. :rro oli menetettv. Mutta mitii nr': :a-::-:. .:'..:t.rss;r ? Olimme siis Pirunslareo r'::..::.:., \'::c.lisen kranaatit pieksivät jatkur-rs:i ::.:..-.:===-:--: ','=:iristöä, mutta aina kun
pienin:1i:: .:...:::. ::,.:: i r ihollisen puolelta, silIoin ko::.::'.:i.:-:-::-: :1:lhri. Se oli kuin rakkiIö;: - '::::r' - :: .:-:-:': : :-:: .:i:ss:- ,:
-din yh'e.s-:-'::- . '--'::.::- ::::.,:e e1
-

OOOOORUUTI
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koira, joka räkyttää, jos sitä kivittää. Joen yli vrevä
silta ja sen takana oleva mäkirinne olivat jatkuvan
tykistötulen alaisina, yhteydet olivat poikki muuhun maailmaan.
Kersantti Niska järjesteli eräideo aliupseerien

naateista

Lähdin erään sotamies O. Nissinahon kanssa matkaan. Se ei ollu&aan mikään juhlamarssi, vaan sii-

kanssa puolustusta keskilohkolla odotettavan hyök-

oä ryömittiin monet kerrat kranaattien penkomaa

oli ilkeän makuinen. Yri-

maatakin. Kuivamuona otettiin mukaan, mutta,keittotonkka sa.i j'dädä. Matkaa oli noin kilometri, ja
olisi ollut huono suoiautua varsin,kin jyrkässä alamäessä, painava leipäkartonki kainalossa ja keittotonkka välissämme. Parenapi oli saada mtrkaan vähemmän ,kuin ei mitään.
Kertomukseni Pirunsaaresta on supistettu konekivärimiehen näkemänä vain oman joukkueen ja

käyksen varalta. Tilanne

t

on siis sieltä haettava, jos nälättää. Kraoli saatu kuitenkin päivän mittaan tarpeeksi eikä ollut halukkaita.
Sapuskat

timme tupakalla rauhoitt.ra hermojamme. Samalla
ihmettelimme, miksei viholiisen iskuryhmä toiminut, vaikka niin lähelle ierran päiisi. Yksi käsikranaatti vain, niio minä jr kk. olisimme olleet
pelistä poissa. Varmrs:i .lokainen olisi saanut 2)
metrin matkalte knnaatio osumaan kk-pesäkkeeseen kaikessa rruhrssa sivulta heittäessään. Mutta
vihollinen kai säpsähri aivan vierestä kuuluvaa 'kk-

oman ryhmän piiriin.

rahrnaa.

Odotimme. milloin naapuri ottaisi saaren pohjoispään uudelleen kiisiteltäväkseen. En ole koskarn ollur soirintoinen tai rohkea sotilas, mutta
silloin meikein toivoin, että jotain tapahtuisi ia
pian. \'isi vaihtoehto oli olemassa, jos vihollinen

hr'ökkiisi l<eskilohkolta, edestä ja vasemmalta sivulr.r. Sitä odotimme, ja sitä oli tarkoitus käyttää
hr-r'äxsi viimeistä mahdollisuutta myöten. Vetäyty'kuin
mismahdollisuus meni saman tien
keskiioirkokin. Vihollinen pystyi kes'kilohkolta ,käsin kaikin käsiasein tulittamaan takanamme olevaa siltaa,

jokea ja vielä paremmin mäkirinnettä. Ilman tais-

telua ja pakkoa emme kuitenkaan vetäydy
mitä
- hetki
milloin tulee ratkaisun
ne pirut odottavat

-

yöllätkö

-

?

KUN KANNAKSELLA JUOSTIIN
Karjalan kannaksella peräätymisvaiheen aikana
L)44 jottui myös eversti Pol6n joukkoineen perääntymään. Silloin hän likinäköisenä otti erehdyksessä kiireellisessä lähdössä erään korpraalin päällystakin. Kun hän nyt kiiruhti uusiin asemiin ottamaan vihollista vastaan, tunsi eräs vanhemman ikäluokan sotilas eversti Po16nin ja tuumaili mennessään:

Onpas vanha korpraali joutunut juokemaan.

-Eversti

kuuli miehen tuumailut ja sanoi:
kertaa, mutta toivot- ei kovin kauas juosta . .
tu'asti

Niin on joutunut tällä

.

Viimein alkoi ilta hämärtää, mutta mielialaamme
toi oman tykistömme kiihtyvä toiminta samanaikai-

sesti muutoksen. Aina uudesta ja uudesta kohden
kuului lähtölaukauksia, ja pajketit lensivät keski-

lohkolle. Tiesimme silloin, että meikäläiset tekevät
vastaiskun. Olihan meilliikin sodan siinä vaiheessa
millä mällätä. Nyt vain oli kysymys siitä, oliko
meidän vuororrme joutua ensin pöyhittäviksi. Näin
ei kuitenkaan käynyt. Kun taivaanranta takanamme

rh: äs<iä valkeni, teki mielemme hihkaista riemust:. Se oli rhteislatakauksen suuliekkien valoa tykistömme :loittaessa vastaiskun. Katselimme noin
100 m:n :Ilssä näytelmää, mahtavaa, tarkasti suunnattua kesii:r stä. Åivan kuin iso kivi olisi vierinyt
painamasr.:. bti io helpompi hengittää. Jokaisän
kasvoista näii. mi:ä kukin ajatteli. Miesten liikkeet

i:

:u;e-kkakin alkoi maistua.
r-iholliselle puolustus- eikä juuri
pakenemismahCo.iisuu::e. Sen sijaan vihollinen
työnsi täysin paL<ein römpsää takanamme olevaan
mäkirinteeseen, r'rs:lis<umme estämiseksi. Mutta
vilkastuivat.

Siinä ei

jI;e::r

sen peli oli jo pel.i::u. Tlkistömme kiivaan
tulituksen jälkeen jouli<on:ne valtasi II pataljoonan tu'kemana keskilohl<on. \'iholliselta jäi asemiim-

me noin sata kaatunut;r. Oarrt trppiomme olivat
vetäydyttäessä
haavoittunutta.

kaksi k.ratunu;:r je kaksi lievästi

Kello 23 tuli päämajasia sähke, jossa ylipäällikkö kiitti poikiaan päivän töistä.
Oli jo aika ajatella jotain suuhunpantavaakin,
mutta mitä. Viimein tuli komppanian lähetti sanomaan, että soppakärryt menivät nurin j,r n1't olivat
toiset tuolla mäen takana, mutta kun on kä1'nnissä
kova ,keskitys, hevosta ei saa pysymään aisoissa.

STARCKI0HANN
vonhq, suuri routokouppo on jo löhes

vuosisodqn ojon polvellut moomme
teollisuuito, kouppoo jo rokentojio.
Storckjohon n polvelee Teitcikin porhoollo mohdollisello tqvollo koikissq
routokouppo-osioissqn ne.

STARCKI0HANN
HTI Aleksonterinkoiu 8 puh. 28911
Helsinki oTompere oTurku o Oulu o Pori
LA

Loppeenronlo
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p,lhrfu#*.;
YHTYT'TÅ ONNINEN OY
vEst-

ioloilleni io rovistelin sikeösolevot eestilöiskoverit hereille

lA LÄrpöloHToLtrKE pERUsr. rgti
VEI KKO H ALITIE

Turku Pitkömöent.13 puh. sorjo 2003
myymolö jo nciyttely: Aninkoistenk.

He kootuivot
t

3

Tytöryhtiöt:
Oulu, Pori, Kuopio, Kemi, Rovoniemi,
Loppeenronto, Helsinki

KUN kesiili 19{1 eräs reserviläisjou}cko sonnustautui llh:öö:i Taereiin "motista" sinne jonnekin
rintamille. sil:::-;i vhdeo jos toisenkin huo.mio kahteen oudurs:i s'.:L1:rer puhuvaan nuoreen mieheen.
Mistähä:r r,:.i*rrnnrs:J nuo ovat, arvailtiin miesten
puhette s';':erellessr. tr{utta pianpa selvi,si tuokin
arvoi:us. \[:ehe: olivat eestil äis i ä. Tutustuin

lähemmia

SUORITTAA olon osennustöitö

koikkiollo Suomesso o MYY olon
torvi kkeito tukuttoi

n

jo vöhittöin

sattrunro

c,

roihin virolaisiin eli eestiläisiin
ii'.s:e rintama-alueella.

aivan

Olin=: :ulleet rautateitse Joutsenon asernalle ja
siitä ru:oilli siirtyneet §uijamaalle. Mihin yksikköön ie r:r:lle lohkolle joutuisimme ja mihin meidä: r'ie:iisiin. sitä emme vielä tuolloin tienneet.
Srimr::e lrin heti tuonne ,korpeen tultuamme joltlkin .<omentoportaalta käskyn asettua metsirkön
suoi.r.rn oCottamaan lähempiä määräy:ksiä sijoittamisesiimne rintamaj oukkoihin.

Tuot6ntololtos:

PUIIPPU-

il ELTA

lA ARITIATUU RITEHDAS
OY t,rRKU . PrrKÄMÄKl

Heittär'dr-imme noiden kahden eestiläispojan
kanssr pitkäksernme hiurkan syrjemmälle tuuhean
kuusen elle levätäksemme hebken. Mutta . . . kuuma piivä teki tepposet. Nukahdimme kaikki kol-

me kuin r'äsyneet matkamiehet konsanaan kesken
v.relluksen. Kuin,ka kauan lienemme sitten nukkuneet, siitä minulla ei ollut aavistusta. IUutta ilt.".'
päivä oli herätessäni varmaan jo pitkällä, sillä
auringon säteet näyttivät tulevan aika viistosti lännestä päin. Kömmin jaloilleni ja ravistelin sikeässä
unessi olevat eestiläiskaverit hereille. Kun katselin ympärilleni, totesin, että kaikki muut olivat
jo menneei menojaan.
Eikö muita olekaan ? Mihin ovat menneet ?
- toinen eestiläinen selvällä suomen kielellä,
kysyi
eestiläisittäin pehmeästi ääntäen.

28

Tiedä heitä, mihin ovat menneet. Voi sun . . .l

Ei-auta muu ,kuin lähteä kysymään tuolta teltasta.
Osoitin päälläni alhaalla notkossa näkyvää

-taa.

tel,t-

llmoittauduimme teltassa olevalle luutnantille.

L

Nukkumisemme johdosta joukostamme jälkeen jääminen antoi telttaesikunnalle paljon ylimääräistä
puuhaa, kenttäpuhelinten soittoja ja lähettien juoksuja milloin mihinkin komentopailikaan. Jouduimme odottelemaan siirtoamme, ja tällöin tein lähemmin tuttavuutta uusien aseveljien,kanssa.
Molemmat eestiläiset olivat kotoisin Tallinnasta.
Toinen nuorukaisista, oimeltään Königsmann, oli
tanakkavartaloinen ja pvöreäkasvoinen poikamies.
Toinen pojista, Lintsalu, oli hoikkavartaloinen ja
kapeakasvoinen. Hän kertoi vaimor.sa ja tyttärensä jääneen Tallinnaan, mutta itse oli paennut Königsmannin kanssa heti vihollisen hyökättyä kau-

punkiin. Nyg he olivat tulleet taistelemaan Suomen veljeskansan riveihin. Ehkä täIltä käsin vielä
pääsisi Tallinnaankin vaimon ja tyttären luo! Noin
arveli Lintsalu, ja niin toivoi nähtävästi myöskin
Königsmann itsekseen kotimaahan pääsevänsä.
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Puolestomme
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Näennäisesti olivat niimä kovan kohtalon kolhiman
veljeskansan nuorukaiset rauhallisen leppoisia olemukseltaan. Mutta kura tiesi heidän sisimmät a,jatuksensa tuonakin herkenä? Ihailin heitä. He olivat
menettäneet maansa ja kotinsa, vaimonsa ja tyttä-

rensä. Tuossa

he nyt olivat vierelläni

kärsimään samat tuskat

ja

kärsimy'kset

suomalaisetkin, antamaan henkensäkin

valmiina

kuin

me

!

Niinä aikoina, jolloin vielä kahinoitiin väliraumäräryn rajen tuntumasse, oli Königsmrnn
47:n
loiliolla jokapäiväinen tuttu. Häo oli sielJR
hassa

lä kivääreioeeo useio "kl'ttäämässä" vihollista, vaik-

tI

Ir

I

a

ka hänen oma joukkueensa oli lepovuorossa. Mikähän lie riivannut kunnon Königsmannia? Mutta eipä häntä tästä kukaan moittinut. Ammuskelkoon! Kuluivathan pojan päivät siten rattoisammin, päättelivät yksikön upseerit Königsmannin
touhuja seuratessaan. Lintsalu oli otteissaan maltillisempi. Hän teki sen, mitä käskettiin.. . Purnaamatta! Oli miten oli. Omalla tavallaan ,I<umpikin voitti JR 47:n I pataljoonan 3:nnen komppanian miesten myötätunncin puolelleen.
Alkoi hyökkäysvaihe. Taistellen edettiin Karjalan kannasta ristiin rastiin tavoitteena Valkeasaari!

Ehdittiin 25.8. Heinjoelle. Ennenkuin uusi päivä
nyt kunnolla vatrkeni, tapasi Lintsalu kohtalonsa

kiivaissa aamuyön kahakoissa. Ei toteutunutkaan
Lintsalun toivomus päästä joskus kotiinsa Tallinnaan. Hän sai viimeisen leposijansa Suomen vieraanvaraisesta mullasta. Lintsalu o,li täten antanut
kai,kkensa yhteisessä taistelussamme.

Königsmann jäi nyt ilman ystävää ja toveria.
Hän ei puhunut mitään. Katsoi vain kostein sil-

Tyylikäs Viipuriaiheinen korkokuva
Tömö viipurioiheinen korkokuvo on kuvonveistöjö Lou ri Leppösen kösioloo.
Siinö on kuvottuno Viipurin vonho linno,

pyöred lorni jo mooseurokunnon kirkonlorni. Veistos volmisletoon kipsisiö lo sen
mitot ovol 29x36 sm. Veistoslo myydöön
i

nvqlidih uoltotyön hyvöksi.

YALr r Dr sÄÄTt öN
l(AN NATUSYHDI S?YS ry.
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-Te ohfaatte!

I
l-

Se kiertäö ködestö köteen, kuluttoiolto kouppioolle, söäsröiältä

säästöponkkiin pitöen yllö tolouselämöö jo hyvinvoiniio. Turvotkoo Tekin tolouienne iosopoino io ioimeentulonne vormuus!
Avotkoo tili meillä! Muissokin roho-osioisso konnottoo Teidän

oino köydä keskustelemosso

konssomme.

Huomotkoo myös, ettö pcnkkisiirtomme moon koikkiin sööstöponkkeihin on nopeo, voivoton io huokeo moksuien suoritustopo.
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0 ;'.::s:i K:rrhu oli terkastamassa etulinjan I
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| ..-:.:: divisioonansa Iohkolla Syr.ärin rln- 0
0::-..:. 'rxslllä 1941. Erääseen korsuur.r tul- 0
0:.:.:..r hln'huonlasi kaikkien nukkur';rn. ir 0
| , r.. iorsu oli melko pimeä eikä nrirlin 0t
t .:: :.::j" s)'ntynyt, hän iysyi:
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oz7. zrzargi

johon rroitte hzot
Suvikullon rosvosisältö:

Suvikullon jokoisesso poketisso
on lovoroselosle lokuuno
kuluttoiolle.

Siitä toteotte, eträ Suvikulto on
vqlmisletlu yksinomoon korkeo-

Kookosrosvoo

Moopähkinäöliyö
Juoksevoo
soiioöliyä

io

koveiettuo

Juoksevoo

io

kovetetiuo

rypsiöl iyö

Suvikulto sisältää vöhintäön 8O %
rosvoo io enintöön l6 "/. vettä. Lisöksi Suvikulto sisältää loin sollimio
io vironomoisten hyvöksymiö lisäoineitor suoloio, volkuoisoineito, tärkkelystö, glukoosio, loktoosio, monoio diglyserideiö, lesitiiniä, bensooottio, silruunohoppoo, kosvivöriä sekö
oromioineilo.

looluisisto kosvirosvoislo

7e itse jo perheenne
toteotte sen
hyvön moun
jo tootun tuoreuden
MARGARIINI OY
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Volmrstomme vookojo koikkiin torkoituksiin: kirjevoo'ostq 100000 kg routotievounuvookoihin. Punniluskoneistono siirtopoino-, kqksoisheiluri- loi vqloosteikkomekqnismi.
Kuvosso 20m0

kg siirrettövö outovooko.
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7O'M'IUKSEN PALSrA
l:n

NUMERO
Virheellisesti painetuista tai sidotuista lehtemme
numeroista pyy'detään viipymättä ilmoittamaan lehtemme konttoriin virheettömän numeroo lähettämistä r'arten.
Lehtemme epäsäännöllisestä saapumisesta pyydetään aina heti ilmoittamaan konttoriimme. Lchti
ilmestyy jabkuvasti kuukauden 11. päivänä.
Osoitteen muutoksista pyydetään ilmoittamaan
konttoriimme.

Konttorimme osoite on Helsinki, Korkeavuorenkatu 28.
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PUOLUSTUSTA ISTE'

KIRKKOKA\NÅKSELLA

:{'r1-åiEiiA

Reino Ke-e-.,::
TT'HO : S..^

Omaisten puolesta ,oi,.lru.r, tietoja sotemies Eino Viljam Honkasesta (s. 1900 Kerimäellä), joka
ilmoituksen mu,kaan kaatui "Punaisen talon' luona Kollaalla 7.3.1940. Hänen kohtalostaan jotain
tietäviä henkilöitä pyydetään ilmoittamaan osoitteensa toimistoomme Helsinki, Töölönkatu 35 B.

KIRIOITUKSET
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.{a:ne .{. Heikliinen:

\IE'i.I.{RVELLÄ TAISTELTIIN
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Onni Salonen:
PIRU\SÅÅREN VÅNGIT

Yeiklio Halme:
HE KA,{TUIVAT PUOLESTAMME

Ei oo l,uhden

uEittunutt0...

Tiloukset io osoitteenmuutokset pyydetöän
iöhettömöön osoitteelto Korkeovuorenk. 28,
Helsinki
Puh. 19 367
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Nyt haunistamaan

lakhamaalilla

}ITRANOL
on nopeosli kuivuvo, iskujo keslövö synteel-

\2

linen olkydilokkomooli. MlRANOLillo Te
soolle huonckolulhln, ovlln, ikkunolhln,
keittiökooppeihin, puutcrhokolustelslln,
moonviljelys- ym. koneisiin, polkupyörlin,
polosuo,ieluvölineisiin ym. slsö- jo ulko-

puolisiin puu-

io metolllplntoisiin moojo kouniin kiillo-

louskohleisiin suojoovon

pinnon, MIRANOL olkydilokkomoolio on
soolovono 38 vörisövyö. Pyylököö kouppioollonne nöiden kouniiden sövyjen esiltelyö.

Kounistokoo lo uudlrtokoo nyt
l.llRANOL moolclllo!

-

At'dt'Lh,,, mu,mmt'lle laltl'aksi

moon suurin ololloon

-

PURI(IITIIAHT'IA
Aina mieluisao -

aina yttd aruokosto
On housko ontoo lohioksi purkkikohvio. Koikisso tilontcisso sc

soo

vostoonotto,on iloiscllc miclcllc.
Purkkikohvisso ovot koikki oromit
tollello. Se söilyy kouon tuoreeno.
Purkkikohvio on monto lootuo - iokoisen moun jo kukkoron mukoon.

D

purkktkahv,

B

lokapälyän

ONNENKAHVI
Oy G.W. SOHLBERG Ab

sAUUlff l0ttA (lil
MtlI{TA I{IMEI
Er oLE vÄuÄ, KUTNKA TE sEN
SANoTTE. NE KAIKKI MERKITSevÄr
BOSTONIA. PUHTAAMPAA,
srllÄ BosroN oN ArNoA sAvuKE,
,oKA VALMISTETAAN KUULUTSALLA
AMER-MENerewÄluÄ enÄÄssÄ

I

I{AAILMAN MODERN EI MM ISTA
TUPAKKATEHTAISTA.
suuRlN, srr-uÄ Jo vuoDEsrA TotsEEN
BOSTON ON OLLUT SUOMEN
SUURIN AMERIKKALAINEN.
YEs stR, slllÄ !HMtsET vALITSEYAT
SAvUKKEENSA vxÄ rlnKEMMtN.
VALITKAA TEKIN: PUHTAAMPI, SUURIN,
YES SIR- BOSTONI
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-BOSTOf{ - suurinta Suome ssa
_ S EK

Anrer-Tupokko Oy

lrtonumero 70 mk

Helsinki 1962
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