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Kaukol Kaipuu on lähdössä...

Koukoisio vuorio, ouringon höiköisevöö hehkuo, soinluvoo vieroskielistö puhetto... Tölö kqikkeo jonooo
Kouko Koipuu.
Motkokuume syk-

kii polllovono hönen

ffir#

suonissoon.

Töhön riudultovoon toutiin on voin

yksi lööke: motkuetomlncn. Jo
kun löhdetöön, löhdelöön Yhdysponkin koutto,
Yhdysponkki hoitoo Teille molkokosson, josso köleisvoluutot

koshekit ovol

oi

jo

mot-

keosso, kötevössö

suhteesso. Yhdysponkisto sooite tor-

vittoesso moksumööröykset, itolio-

loisei bensiiniolennuskupongit, liikennekorlin Poriisio vorlen ym.
erikoispolvelumuolojo. Lisöksi kuuluvol Yhdysponkin motkoopos, vo-

luutlo-ovoin jo kötevö motkolompokko jokoisen ulkomoonmotkoojon
vokiovorusteisiin.
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tri lukumiiiirii uuurl lautu
TEKNIIKKÅ on aikamme tunnussana. Muut arvot
pyrkivät jdämdän sen ja sen saavutusten varjoon.
Tällaista a,jattelutapaa ilmenee myös varsin yleisesti meidän maanpuolustuskysymyksemme yhtey-

sotatoimien arvellaan muodostuvan erittäin noja yllätyksiä täynnä oleviksi.
Muutamissa tunneissa saattal tapahtua enemmän
kuin Napoleonin aikana yhtä monessa kuukau-

dessä:

dessa.

jos kykenemme hankkimaan

ajanmukaisen

ja riittävän aseistuksen, ampumatarvikkeet ja muun
kaluston, olemme ratkaisseet koko pulman.
Tällaisella näkemyksellä on oma oikeutuksensa:
mitä parempi aseistuksemme on, sitä suuremmat
ovat mahdollisuutemme maamme menestykselliseen puolustamiseen, ja ilman tiettyä sotamateriaa-

lin

vähimmäismäärää tehtävä on ylivoimainen.
Mutta tässä oivalluksessa ei ole vielä koko totuus.
Kaikkein tehokkain ja runsaslukuisin aseistuskin on
arvoton, jollei sitä käyttämässä ole hyvin johdettuja ja hyvin koulutettuja, kestäviä ja taistelutahtoisia joukkoja. Vanha totuus on, että miehet ovat
voittaneet tai hävinneet useampia taisteluja kuin
aseet.

Se joka valmistautuu käymääo tulevaa sotaa

samalla tavalla kuin edellistä, on hävinnyt sen jo
ennen kuin ensimmäinen laukaus on ammuttu.
Puolustuslaitosta kehitettäessä on tietenkin menneisyyden kokemukset otettava tarkoin varteen, mutta
organisaatio, taktiikka ja koulutus on suunniteltava
sellaiseksi kuin huolellinen tutkimus ja harkinta
osoittavat mahdollisen tulevan sodan vaativan.
Tulivoima on kasvanut valtavasti, vaikka emme
ottaisikaan lukuun ydinaseita. Ohjuksien, erilaisten
rakettiaseiden ja kovasti kehittyneiden "vanhojen"
aselajien tulen keskittämisellä voidaan aikaansaada
uskomattoman voimakas tuhovaikutus haluttuun
maaliin. Nopeat ja hyvin liikkuvat joukot pystyvät
käyttämään tuhoavaa tulivoimaa hyväkseen etenemällä tarvittaessa kaikissa kolmessa elementissä:
maassa, vedessä ja ilmassa. Näistä tekijöistä johtuen

peiksi, liikkuviksi

Voimakkaat, tulivoimaiset ja nopeat panssari- ja

mekanisoidut joukot aiheuttavat tuon tuostakin

yllättäviä, pitkälle selustaan ulottuvia murtoja.
Ilmoitse kuljetettavilla joukoillaan hyökkääjä pyr-

kii

samanaikaisesti ottamaan haltuunsa kapeikkoja,
ja muita tärkeitä maastokohtia
vastapuolen selustassa. Laskuvarjojoukkoja voidaan
pudottaa melkeinpä mihin tahansa ja helikopterit,

liikennesolmuja

joiden kuljetuskyky ja lukumäärä ovat kaikkialla
vilkkaassa nousussa, tarvitsevat laskeutuakseen ja
noustakseen vain pienehköjä maaston aukeamia.
Suuret maahanlaskut, joissa vaaditaan jatkuvaa kuljetuskoneiden liikennöimistä, edellyttävät sitävastoin nykyäänkin lentokenttien haltuun saamista.
Erotus rintaman ja selustan välillä täten vähenee. Mikä tahansa huoltopaikka, tykistön tuliasema,
esikunta, varikko, koulutuskeskus tai vaikkapa kotialueen rauhallinen kylä voi yllättäen joutua kiivaan
taistelutoiminnan näyttämöksi. Jokaiselta sotilaalta
on sen vuoksi vaadittava oman erikoisalansa hallitsemisen lisäksi hyvää yleistaistelijan koulutusta.
Taistelukentän järkyttävät ilmiöt ja alituinen varuillaan oleminen rauhallisina kausinakin asettavat
niin yksityisten sotilaiden kuin koko joukonkin
hermot koetukselle. Sen lisäksi vihollinen pyrkii

kaikilla psykologisen sodankäynnin tieteellisesti
suunnitelluilla rkeinoilla hävittämään joukkojen
luottamuksen jiltoon sekä levittämään niihin turvattomuuden, pelon ja hädän tunnetta, joka sitten
saattaa otollisella hetkellä puhjeta pakokauhuksi,
jota on vaikea hillitä.
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tava uskomasta, että laadullinen etevämmyys on
ilman muuta ominaista meille; sellainen erehdys
kostautuu toden tullen verisesti.
Taktiikka, joka osoittautui ehkä menestykselliseksi Korean vuorille, Indokiinan tiheiköissä tai
Sinain niemimaan hieta-aavikolla, ei ilman muuta
sovellu Suonten oloihin. Rikkaan n-raan äärimmäiscn hyvin varustctun armeijan omaksuma taistelutekniikka ei ole mahdollinen varojen niukkuuden
kanssa kamppailevalle Suomcn armeijalle. Suoma-

*

Loskuiorioioukkojo voidoon pudottcrt melkeinpo milloiseen
moostoon iohonso

ja ruumiilliscsti kestäviii, kaikinpuolin karrristuja ja hyvin koulutettuja tulee joukkoHenliisesti

jcn olle, jos mieli voitolliscsti seh'itä nykyail<aisen
sodan koettelen'ruksista. Erityisen korlieat vlatimuksct sota ascttair kaikenasteisille johtajille, nuorimnrillc jrr r'ähäisimmillcliin. Nopeasti vlihtuvissa ja
1'llrittrir issä tilanteissa hc joutuvat usein toimirnran
itsenriisesti, jolra iln-ran käskyf ä ia «-,hycitakin, j.r
iln'ran esin-ricstcnsä tukc.r. Hitlas ja ka;rr-ar-r-rrincn,
hiiskyilrin tarkirsti pitril't1 r ri iohtamincn on jo ennl-

kolta tuomittu c1räonnistLuniran. Vain aloitel<ykyi-

set. aktiivisct, optimistiset ja vastuualttiit johtajat
voivrrt orlott.rir menestvstii. Synnynnäisillä ominaisur.rl;sill.r on luonnolliscsti johtajuudcssa merkit-

tiivii osuus, uruttl p.rljorr voidlan slravuttla nry'ös
oilicallrr koulutukselll ja kasvirtukscllr. Ratk;riscrr
mcrk it1's tulcvien joht.r jicn kehitvkselle on silLi,
nrissä hengcssii rauhrrnlii<:rinen Prlvclus trrpahtuu.
"Älkää ajatclko, totelkar"
tyyli on tulevan joh- kohtalokrstl tuholaistajiston kehityksen kannalta
toimintla.
Ornille olosuhteillcmmc ominaistrr on, että mahdollisessa sod.rss.r nte aivln varrnasti kailien matcriaalin puolcst.r mr-rtt.L h1'r'ir.r todcnnäl<öiscsti nryös-

kin lukumäriräisesti olct.nnre alakyr.rncssä hyöliliärijärin verrattuna. Jos toivc'ntttte s;lxvuttil\ Jlnnte lncncstystri, on meidän kyettär'ä tasoittlnraan erotus
joukkojemme laadulla. Se ei ole suon.ralaisillc joukoille kylläkään mitään uutta, päinvastoin se on
"tapa tuttu jo taattojen", mutta on tarkoin 'r'arot-
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lainen taktiikka ei voi olla lainatavaraa; sen on
oltir\';r omintakeista, meidän omiin todellisiin olosuhteisiirnme ja voimavaroihimme poh.j;rutuvaa.

Metsi on suomahisten joukkojen par;rs liittol.rinen,
sanot;r,1n. Pintr-irllstrnrme on noin ;0 ji metsää.
Joukkojemme on siis suor.rstian pLrkko hallita metsätoinrinn,rn nrenctc-lnr.it. Ilutta tiristelumaaston
valitsce hr'ökk:i:iiI. jtrll.r s.i.innöllisesti on :rloite.
Jos häo on tottunut i.\'Lrrt.l.1s: ,,rn i.1 |1.i116-1r ioukkonsir o\,lt scn ntuk:isesri l:,.-'.:,-,, :r:'.r:::'.u: i.t r.rrustetut, hän valitsee Suomess.rkin pJIhvöiklvssuunnaliseen mlhdollisinrm,rn avoimen seudun. Joukkojemme on sen vuoksi osirttavir trristella hyvin myöskin avornaastossa, r'aikka mieluimmin hakeutuisimmeliin mctsään. Suor.nalaisen taktiikan on p)'styttrir:i Iirril<in t.rrrrir.r liiilttänrään hyr'äksccn k1'tnmer.ricntul.r.rnsien j,irviemme j.r jokien-rme muodostami.r rcsistöjä s.rmoin kuin r.rnnikoittemme sokkeloista slaristoma,rstolkin. Trlvi syline hankineen,
pal<kasineen ja pitliine pimeine öineen merkitsee
mui5siihen tottumattomille peloittavaa vaaraa
takiramme esimerkiksi telvisodln Raltteen- tietä
kun sc tlas suonralaisillc on tuttu kotoinen ilmiö,
monisse tapauksissa ystär'ä ja auttaja.
Tässä on melkcin luettelonlaisesti esitetty joukko
tel<ijöitii, jotka ovat omiaan tasoittamaan alivoimaisLlutt.urrne ja joiden hyr'äksikiiyttämiseen suomalaisen taktiikrrr-r on perustuttin'a. Omaksuttu taktiikka
antaa puolestaan suuntaviivat sitä toteuttamaan tarkoitettujen joukkojen kokoonpanolle ja koulutukselle. Korkeatasoisten joukkoien luominen ei käy
käden käänteessä. Se vaatii hyvin runsarrsti aikaa,
palion työtä, vaivaa ja hikeä. Mutta hiki säästää
verta-

r1'C,^^1"^rt
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Tuli, liike io suoio yhdis'terynö. Englontiloinen Chieftoin ps
vounu, olcnso vrime s n l.ur'c. Er,troin lit:eo muoto soovu
tetiu siten, eirö oiclo er isiu voon mokoo

Jukko Tyrkkö

sodan työmiehinä, jolka jo käpua olevankaan
velivät ,korsulta- montulle yhtä tottuneesti kuin
ennen kodista työmaalle.
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Kyllä

se, pojaat,

nyt taitaa pian tulla . .

Noihin
sanoihin keskittyivät

.

tilannearvioinnit

Kar,ialan kannaksen Rajajoen lohkolla toukokesä'kuun taitteen poutaisina påivina l)44.
Oli pidetty "pikku vihaa" pitempään kuin hyväuskoisinkaan olisi alun perin aavistanut; oli tehty
vartioita jopa joskus partioitukin, oli suoritettu
kenttävarustustöitä ia puhdepuuhia, purnattu ja pysytty kiinni jo tutuksi tuleessa vit jassa Rajajoen
rantaäyräiltä pohjoiseen naapuriporuikoiden rajaan
saakrka. Oli käyty takana "kinossa" ja määräajoin
vielä taempana "lapsia lukemassa" sekä nähty ja
kuultu niin kotiseutukiertueita kuin kaiken maailman komeljanttareitakin, jotka toki aina olivat tuoneet värikkään läiskän asemasodan harmaaseen arkeen. Ja aina vain oli nökötetty paikallaan tässä saakelinmoisessa savotassa, jolla ei enää näyttänyt lop-

Kolme pirkää talveakin o'li jo takana päin. . .
Ratkaisu oli varmasti nyt vihdoin tulossa. Lännen tukema venäläinen työnsi selkäänsä saanutta

saksalaista armeijaa edellään Suomenlahden eteläitärintama ei siellä enää pysähtynyt.
puolella

Huhut

Sa,ksan
mahdollisuuksien puolesta

ja

vas-

taan, radio ja sanomalehdet olivat päivittäistä hengenravintoa, mutta pessimistien luku lisääntyi.
Älä nyt Kalle sinäkään ole niin hiien hullu,

kyllähän
sen ny

jo näet, että se perkele tulee ja
pian tuleerkin. Ja kai se pxree onkin . . . ! Päästään
ainakin kotio, jos sitte elävänä päästään. .
Toukoja tehtiin sentään nytkin Terijoen pienillä
peltotilkuilla, ei,kä ollut vaikea havaita, että ne olivat
monelle veljelle kuin sielun ja ruumiin lääkettä
luonnollisia .ia luottavaisesti terveitä töitä tässä
-luonnottomuuksien
maailmassa. Niinhän rakennettiin kuin "rauhanajan" askareina myös kymmenittäin pieniä, kauniita omakotitaloia kovaonnisimmille kannakselaisperheille. Niiden ohella'kohosivat
"Rajapirtit" ja muut seurahuoneet miestemme töinä
Kannakselle hyvin rauhanai,kaiseenkin käyttöön
kelpaavina. Ei oltu siis oloja täällä vain omaksi hyr.äksi kohennettu. Olisihan täällii toki jotakin oikei.

denkin asukkaiden varalle.
Penatyssa, maailmankuulun Ilja Repinin merkillisessä taiteilija-tusculumissa Kuokkalassa,

jonka pie-

nellä pihakummulla tämä "venäläisen elämän maalari" lepää irkiuntaan, maalaili nyt mulran taiteiliiaaseveli fres,koa pirkkahämäläisistä sotatiellä . . . Ja
kun kuu paistoi vanhan kylpyläparatiisin raunioille, hopeoi "Rak,kauden temppeliä" ja taittoi valoaan sortuneen verannan väri-ikkunoissa, saattoi
siinä joku nuorukainen haaveilla kirjepaperilleen
sellaistakin, että hän tässä tällaisena iltana i,käänSisökuvo Pirkko-Hämeen konttiinisto Ollilosso
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Peräkuokkolon rontod esielinioinosn

kuin kuuli elokuista elegiaa tutun taiteilijahuvilan
pianosta . . .

Vihollisen aktiivisuus oli viime päivinä voimakkaasti lisääntynyt. Kronstadt, lumivalkeana tai sinisenä avautuvao merenulapan suuri kiintopisteem-

me tosin

oli vielä yhtä "harvapuheinen" kuin ta-

vallisesti. Miehet, jotka joskus olivat ihailleet saksalaisten ilmavoimien turhaa tulilei,kkiä sen yllä,
näkivät tuon merellisen teräs- ja graniittimöhkäleen
sulkeutuneen kuin jättiläismäisen kilpikonnan kuo-

iaksi jo kaksi kertaa haavoittunut veljeni oli ilmoittautunut, ja jaka siirreftiin pian eteen "Sormenkärjeksi" kutsuttuun eteentyöntyvään tukikohtaamme. Mutta esimetrkiksi mitään varastojamme Kuokkalasta tai taempaa ei evakuoiru eikä sijoitu,ksiamme muutettu.
Rykmenttimme JR 27:n komentopaiklia, isäntänään eversti Lauri Haanterä, sijaitsi edelleen valkoisessa kaksikerroksisessa asuintalossa Kuo,ikkalassa. Valistustoimistomme taas oli vähän taempana
palaneen nuorisoseuratalon vieressä kauniin ranta-

Vain silloin tällöin se heräsi, paiskasi muutamar kranaatin Kannaksen rannikolle ja vaikeni

tien varrel'la.
Varhain kesäkuun 9. päivän valjetessa se sitten

taas.

repesi

reensa.

Sita vilkkaampaa

oli

vihollispuo'lella

nyt

maa-

rintamalla. Lakkaamaton telaketjujen räminä ja muu
havaittava liikenne etumaastossa kertoi päivääkin
selvemmin suur,ten vihollisvoimien keskittämisestä
lohkoamme vastaan, hyökkäysvalmisteluista, joista

myös ilmatiedustelumme lienee antanut tietoja
taaksepäin. Lentotoimintakin kiihtyi. Ja kun vastaavanlaisia tietoja alkoi sitten saapua muiltakin
rintamanosiltamme, tuntui varmalta, että venäläisten suurhyökkäyksen al,kaminen oli enää ajan Lkysymys.

Meidän puolellamme kaikki tämä ei näyttänyt
kuitenkaan antavao aihetta oikeastaan mihinkään
vastatoimenpiteisiin. Hälytysvalmiutta tosin tehostettiin ja pieni vahvistus Itä,Karjalasta tulleista ioukoista saapui selustaamme. Sellainen oli iääkäri-

komppania, jonrka vapaaehtoiseksi joukkueenjohta196
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niin

rkomentopaikan piirissä kuin
jo al'kuunsa poi,kkeukselliseen roikinaan, joka tuntui hetki hetkeltä r'ain kasvavan.
Aamu oli suvisen sees ja lentokoneita surisi ilmassa
Heräsimme,

korsuissakin heti

suuria määriä. Yksityisiä laukauksia ei edestä enää

voinut erottaa.

"se" oli alkanut. . . !
oli
Nyt näytti- myös Kronstadt luontonsa. Täydellä
laidallaan se apulinnakkeineen tulitti koko lohSelvä

koamme selustaa myöten ja sai helppoihin maaleihin heti täysosumiakin. Ennen näkemätön kranaattisade myös maalta käsio kertoi tykistön paljoudesta,
jonka vihollinen oli tuonut vastaamme. Pommilaivueita tuli Leningradin suunnalta lopPumattomana virtana ja palasi taas takaisin, niin että näytti
kuin ne olisivat ajaneet jonrkinlaista karusellia koh'

dallemme ensin häiritsemättömdsti kaataen kuor-

mansa kohteisiinsa ja palaten sitten välittömdsti uut-

ta lastia ottamaan. Kun jalkaväkihyö,kkäyskin edessä
käynnissä, oli melske ja meteli sär-

jo oli täydessä

kemäisillään kon,at.

Vain joku kaikkein

äkäisin

hävittäjämoottorin ulvaisu pään päällä tai viereen
pudonnut kranaatti pystyi erottumaan yhtenäisestä
suuresta jylystä. Maa vapisi ja kiehui
edessä tus-

kin oli enää neliömetriä, jota terästornadojen
tapiuli ei olisi kääntänyt nurin.
Illirlla uudistui rumputuli samalla rintamalla

pava

\.

{-

Toisteluososto Hoonterön upseereito komentopoikkonso (E/JR
27) edustollo Kuokkolosso. Vosemmolto kopteeni Sointu, eversti
Hoonterö, kopteeni Soorniioki io vönrikki Lookso

ja
venäläiset pureutuivat muutamiin etumaisiin tukikohtiin. Åamuvarhaisel,la 10.6. venäläiset,ia*oivat
yhä vahvemmin jalkaväki- ja panssarivoimin raivokasta hyökkäys.tään. Nyt oli suomalaisten väistyttävä sLruren ylivoiman tieltä ja vetäydyttävä taistellen länteen päin.
Tämä suurhyökkäys elämän ja kuoleman Kannaksella oli alkanut mitä hirvittävimmällä voimalla.
Sellaista ei sotahistoriamme ennestään tuntenut.
Hermonsa menettäneitä miehiä alkoi juosta maan-

tienojia pitkin taaksepäin. Meille ryrkmentin esikuntaan kuuluville antoi komenta.iamme käskyn,
että yrittäisimme vain saada taakse kul.kevan liiken-

teen Terijoelle johtavalla tiel,lä jotenkin
tykseen . .

jär,jes-

.

Seisoin siis rninäkin siinä tiellä
yhä edelleeo
kuin mitään osaamattomaksi tästä -kaikesta ällistyaseenani vain pistoo'li, joka sekin tuntui
nyt jotenkin
tarpeettomalta. . . Oli syntymässä panii,kki, se oli silmin nähden väistämätöntä todelli-

neenä

suutta.

Ajoneuvoissaan avuttomia haavoittuneita ajoi siinä muuln hevosmies pommi- ja luotisateessa avoimella tiellä. Tartuin hevosta suitsipieliin ja sain
kuorman hiukan suoiiaan samalla hetkellä, kun tie
jo ryöppysi vihollisen luodeista. Samoilla minuu-

teilla lienee samassa suunnassa muuan rämäpäinen
kuorma-automiehemme ajanut vastaavan lastinsa
eteensä jo tulleen vihollisjoukon läpi.
Ojia myöten "hiippaamaan" lähteneet olivat pelosta suunniltaan
vil,kaisu heidän silmiinsä riitti
- heitä oli turha yrittää käännytvakuuttamaan, että
tää. Käskyn mtlkaisesti pysäytin kuitenkin jälleen
erään:

Hei miesl
nyt sitten tekin menette?
- yksi,köstä Minnekäs
Mistä
olette?
Minä, tuota . . . kersantti Tyrkön jou,kkueesta.- Kun hän nähtävästi tarkoitti veljeäni, kysyin:

missäs kersantti sitten on?
- No,
Siellä -_ tuolla se on!
- älyttömänä liau'husta mies viittasi rkädellään
Yhä

Toisleluososio Hoonterön osemien öörimmöisellö vosemmollo
siivellö olevoon Sormenkörien tukikohtoon johtovo yhteyshcuro
Ponssorikupukonekivööri

Joensuun tukikohdosso Roioioen suullo

"Sormenkärkemme" kurimusta kohden.
Luullakseni juuri tuolla hetkellä viimeiset miehet,
niiden joukossa veljeni, olivat sieltä vetäytymässä.
Jo mielessäni melkein hyvästelleenä tapasin hänet
parin päivän kuluttua hänen ollessaan pelkästä r,äsymyksestä aivan turtana.
Säteilevän ,kaunis ,kesäaamu

oli täynnä suurimman

taistelun tuntua, mitä voimme kuvitella. Vihollinen
hyökkäsi nyt myös panssareillaan, enkä minä r,oinut kuvitella voimia, jotka silloin olisivat kyenneet
estämään tuon jättiläismäisen konearmeijan vyöryn.

Iltaan mennessä olimme joka tapauksessa vetäy-

tyneet jo Terijoen kirkon tienoille.
Mutta sieltä me, luutnantti Jorn-ra Kyyhkynen ja
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KESÄKUU L94t oli edennvt sangen pitkälle. Odoteltiin jo juhannusta. Olisihen se ilman muutakin
tullut, mutta odottaen tritettiin ajan etenemistä
ikäänkuin hidastaa, jottr juhannuskin sitten saavuttuaan olisi pitempään ihmisten onnellisessa keviipyny't. Niinkuin se sitten r-iipy'ikin.
Ennen juh.rnnuste olitat nuo Sulan isännän 60vuotisjuhlat. Sinne oli sinä sunnuntaina saapunut
paikkakuntalaisten lisäksi sukulaisvieraita naapuripitäjästä, Kiikalasta, jonne oli heti talvisodan pää-

sässä

tyttyä alettu rakentaa
Sormenkärien tukikohdosso oterion oikono

minä, teimme komentajamme luvalla viimeisen vrsiitin Kuokkalaan. Meille oli jäänyt valistustoimistoomme papereita, ,1ofka, jos rnahdollista, oli pelastettava. Juoksirnme tuon muutaman kilometrin
metsää pitkin ja tulimn-re kyläaukean reunaan.
Etumaiset vihollispanssarit möyrysivät jo metsässä varusvaraston nurkall4 mutta vihollisen jalkaväkeä oli siitä vasta noin sadan metrin päässä. Pääsimme lähelle rakennusta, jonka takana vanjat ilmeisen summamutikassa räiskyttelivät. "Jonten"
jäädessä varmistamaan minua konepistooleineen
syöksyin rakennuksen seinustalle, rikoin ikkunao
ja hyppäsin sisään.
Kiirettä oli tässä tutussa talossa tällä kertaa pidettävä. Löysin kuiten'kin pian etsimäni, loikkasin
takaisin ja
niin oli pelastettu ensimmäinen ja
mahdollisesti- viimeinen nuottipainos Heik,ki Asunnan-Ahti Sonnisen Pirkkahämäläisen rykmentin

marssista...!
Ennen painumistamme metsän suojaan näimme
everstiluutnantti Inkisen omistaman talon paikalla
savupatsaan. Se oli viimeinen näky,mme kauniista
Kuokkalasta.
Kesäkuun päivä, monelle meistä viimeinen, laski
helmeiler,än Suomenlahden taakse. Katsoimme het.
ken sen veren,karvaista kajoa ja aloitimme mitään
puhumatta paluumatkamme.

ker'ään ail<ana se

oli jo

lento,kenttää. Kuluneen
valmistunutkin. Ja nyt

suunniteltiin tämän Jientän vastaista käyttöä täällä
Sulan syntymäpäivillä. Alppilan Junno mietiskeli
vakaasti, miten tälläkin seudulla tarjoutuisi tilaisuus seurata ilmataisteluja
mikäli ne vihollis-

koneet ny't uskaltautuisivat tänne
saakka tulemaan.
Ifuut olivat sitä mieltä, että omat hävittäjävoimamme tältä lentokentältä nousten saattaisivat hy-

vinkin näille seuduin tiputella riittävästi viholliskoneista saat^vaa, kenties hyvinkin hyödyllistä

-

Koht
materiaalia. Mitäpä näiden sodan kokeneiden asian-

tuntijain tuumailuihio oli lisäämistä.
Juhlassa oli mukana paljon nuoria miehiä, joiden
edessä sotatapauksessa olisi matka jonnekin so,tilaspassin nimeämään paikkaan. Heidän keskuudessaan
jännittynyt, jopa
oli tu,nnelma sen mu,kainen
- vielä osattu tälmasentava. Eihän sitä nyt sentään
laista odottaa, vailoka aavisteltiinlkin. Mutta aavis-

telut saivat pian lisäväriä. Kiirkalasta iuuri saapuneet vieraat tiesivät kertoa, että eräät nuoret miehet olivat jo saaneet kutsun pirkaiseen, sanattomaan
lähtöön.

''KYLÄNVANHIN" OLI VIHAINEN
Pääsimme,kerran jatkosodan aikana linjasta huilija majapaikaksernme oli määrätty Saravaaran kylä Itä-Karjalassa. Kun menimme sinne, siellä oli meitä vastassa "kylänvanhin", sellainen vanha ukko aidaksen pätkä kädessä ja noitui huonolla
suomen kielellä:

maan,

Ette

tule tänne !

paholaiset
-Kun saimme
naurulta

sen verran valtaa, että saatoim,me neuvotella r.trkon kanssa, niin tuloksena oli,
että u'l«ko muutti toiseen kylään, ijossa oli muutama
kanta-asutkas j äl;i ellä.
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Vakavin mielin laahustivat Sulan juhlassa sinä
Hiljaisin, harvoin sanoin, mutta sitä r'oimallisemmin
ajatuksin he tekivät verkkaista mabkaansa. Saavu,ttuaan perille he heittäytyivät makuulle viettääkseen unettoman yön, jonka pitkien tuntien kestäessä ajaturkset ehtivät'tehdä mittaamattomat matkat. Mitään heräämistä ei seuraavaan aamuun, maanantaihin, siis tarvinnut tapah,tua.
sunnuntai-il,tana olleet miehet kotiaan kohden.

SÅ-tunnuksin varustettu auto seisoi jo tänä maanantaina, kesäkuun 17. pnä, Somerniemen säästö-

pankin toi,mitalon edustalla, missä sijaitsi my<is
sk:n esirkunta. Sinne suun,tautui matkani, ja siellä
edellisen illan aavistelut saivat yllättävän nopeasti

ä&
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lllJR 23 päiillystöä. Keskellii potolioonon komentojo, moiuri

Sorri

okos juhonnukseni 1941
todellisuuden muodon: liikekannallepano. Huomenna, tiistaina ilmoittauduttava Urjalan Huhdissa. Siis
vielä aikaa iltapäivä -- jo yö.
Seuraavana päir'änä tapahtui mahka Urjalaan, joka
oli määrätty lI/JR 23:n kokoamispaikaksi. Vaikka

riytyminen Iähimaastoon olivat mabkan tekijöille
yllätys
mieluinen vaiko epämieluisa, se riippui
- henkilökohtaisesta asenteesta edessä olejokaisen
vaan.
Mutta olihan seuraavana päivänä juhan- odotettu ja enteilty, ja sen viettäminen
nus, tuo
näin kaukana ra,lasta oli sentään jotakin aivtn ar-

valmisteluissa kokonainen viikko. Seuraava sunnuntai siellä Urjalassa enteili jo täyttä kesää: sireenit
tuoksuivat
pääskyset singahtelivat kiireisin len- puiden ja rakennusten lomista räysnoin tuuheiden

vaamatonta onnea tässä tilanteessa.
Poilakeuksel.lisen kolea juhannussunnuntai oli ehtinyt vaihtua lämpöiseksi kes,kikesän arieksi. Ilman

täänalustoille pesiinsä.
Maanantaina alkoi lastaus, joka sujui jo edellisistä "kertausharjoituksista" totuttuun tyyliin. OIipa miesten kesken havaittavissa tietynlaista intoa-

kueen aliupseerit riisuuntumaan

oli

tarkoitus lähteä "lyhyelle matkalle", vierähti

kin näihin puuhailuihin. Eräs vielä

siviiliasussa

ojan laidalla maleksiva mies kuului vain murahtavan:

En minä aio tähän leikkiin lähteä.
Tuskin
- moni edes kuulikaan, ja jos kuuli,- niin jätti
tuota
huomiotta nii,n miehen kuin hänen sanansakin.
Illalla alkoi venkkainen junamatka kohti tuntematonta rnääränpäätä. Toijalasta matkaa jatkettaessa

osoittivat asemien nimet Hämeenlinna
Lahti
- suunKouvola, että oltiin matkalla aavistettuun
taan. Mutta pysähtyminen Mäntyharjun eteläpuolelle Varpasen pysäkille, junan purkaminen ja lei-

lämmin hively

oli

houkutellut eräät

viestijouJ<-

ja

heittäytymääo
leiriytymisalueella olevaan liejuiseen lampeen ikäänkuin siten puhdistuakseen aikaisemmin elettyjen

juhannusten muistoista, joiden jälkimainingeilla
saattoi väreillä kenties pieni epäpuhtauskin. Mitään puhdistautumisen tarvetta ei tämä juhannus

sensijaan aiheultanut enempää ulkonaisesti kuin sisäisestikään. Eihän sitä ensinkään vietetty. Oltiinpahan vain teltassa lepäillen, entisiä juhanntr,ksia tuskin muistellen, mutta sitä enemmän tuleviin päiviin
tähyillen.

Kuuluipa sieltä lammikon laidalta lauluakin

tuollaista tunnelmaan sopivaa. Joku lausu,iakin yritti
saada aikaan edellisen sodan peruja elähyttävää virettä esittäen omin muunnelmin jotakin Aasiasta
-

idästä.
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pyörältä. Puron vastarannalla kasvavasta pensaikuului rasahdus. Mietteissäni mäkeä ylås pyö'

i<ästa

rää taluttaessani nostin katseeni ääntä kohti.
Pysähdys! Ruskea lentäiän nahkaVälähdysl

- päivettynect kaslot jopa rusruskeat
viruskea mies I Elär'ä mies
keat silmäbkin
hollinen! Oletko vihollinen2 Nopea, tiiserinomai'
puku

ojenne::u pistooli.
nen hypähdys polun varteen
murlo-osassa
Kaikeo tämän ehdin tuossa sekunnin
välähdyksenomaisesti tajuta. Sitten

kuului

p.rmah-

pienen pieni nipistys rintakehin vriheilla
tirskihdus lämmintä punaista nester:1. Prörä

dus

ja

poliu: nr'öyli tietä tavoitellen. Or:::r pis'

jd.i ojaan polun varteen, itse pyörähdin

ten takaisin sillan

tooliini turvautuminen olisi ollut joka ::;.iu\sessa
myöhäistä. Peli oli menetetty !
Jälleen pamahdus ja kuuma hipaisu oi<eaan

Ennen sodon syttymistö 25.6.41 pokkoloskun Kerimöen kirkolle tehnyt venölöinen hävifföiö

Mutta närnä äänet vaimenivat äkkiä ankaraan,
tuttuun surinaan ja paukkeeseen, iorka kantautui

eteläisestä rautatien suunnasta. Ilmataistelu

vielä

alkamattoman sodan ensimmäinen suuri koitos
jossakin Heinolan
Selänpään suunnassa. Ennen-

kuin kaikki edes ehtivät
kääntää katsettaan äänen
suuntaan, yläilmoista alkoi näkyä komea, tosin
myöhästynyt juhannus,kokko palavan lentokoneen
syöksyessä alas majoitusalueemme idänpuoleiseen
metsämaastoon.

Kaipauksenomaisena aavistuksena

ni kytenyt kaiken aamua

oli

tajunnassa-

tänä kesäkuun 25. pnä
yksin -hiliainen toive päästä hetkeksi pois
yksinäisyyteen. Nytkö siihen

jo tulikio- tilaisuus

odottamatta. Yksi,kön komentajan ryhtyessä järjestämään putoamispaikan haravointia heittäydyin
pyörälleni ja Iähdin ajelemaan olettamaani putoamispaikkaa kohti, kahden tien ja niitä yhdistä-

vän metsäpolun muodostamaal kolmioon, jossa jo
aikaisemmin olin ajellut majoi'-uspaikkaa tiedustellessa.

Suvivirren soinnut heläjivät jossakin hyvin syvdllä ja sieltä pakoittautuivat sanatkin esille: "KauVaimo
niisti jo'ka paikkaa koristaa kukkanen."
ja perheen pieni al,ku siellä Hämeessä -Somernie-

:

I
I

mellä kohosivat nyt ylinnä mieleeni. Ne Sulan
syntymäpäivät ja sieltä saatu vaikutelma seurasivat

minua kiinteästi, tällä hetkellä hyvin voimakkaasti.
Ohitin lähimaastoon majoittuneiden komppanioideo asettamat vartiot. Vastaani ajoi rykmentin esikunnan henkilöauto, luutnantti Merenmies ja ylikersantti Suonio. Kuin varkain erosi tien vieressä

olevan mökin nurkalta polku

pyörällä erinmetsään, kulkusuuntaani.
omaisesti ajettava
Loivaa alamäkeä siinä-pyörät mittasivat mukavasti mltkaa
pol,kematta. Äskeinen apea tunnelma vaih- eräänlaiseksi sankaruutta tavoittelevaksi hatui jo
luksi päästä ensimmäisenä palavan viholliskoneen
luo.
Ajaessani eteenpäin tuli sitten vastaan puro, jonka ylitti kapea silta. Se pakotti pudottautumaan
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kol:nrs, ja
ohimoon, hiukset vähän kärähtivät
isku oikeaan olkavarteen! Näköala alku hlmärryä
ka:tuessani:
hämärtymistään. Hoipertelin
Pojat! Se ampuu, tulkaa!-huudan
-Mökin vai.mon vihlova parkaisu
lasten pelästynyttä itkua. Joku tarttuu minuun, käärii peh-

moiseen, nostaa ylös, kantaa autoon. Kaikki pime'
nee ja mustenee. Kumeiaa kuin urut. . . virsi soi. . .
Sinäkö siinä seisot, Vapahtajani? Sinunko
- siinä, se kotikirkon alttaritaulussa näkyvä?
silmäsi
Ei, vaan ystäväni lääkintämajuri Erkinaron tuttu,

-turvallinen,

vakaa hahmo.
Sano vaimolleni terveiset, että tapasimme!
No, lepä?ihän nyt vain rauhallisesti, ei tässä

mitäänhätää...

Voitko auttaa? Pistää tuosta

- Ei sydiimessä mitään,
- tapaus.
nen

sydänkö?

mutta -muuten kirurgi-

Åjetäan suoraan sairaalaan. Onnellisen, uuvuttavan pistoksen tuntu taas käsivarressa. Jälleen kaikki mustaa. Oliko tämä sotaa? Joko se nyt päättyi?
Eihän se vielä alkanutkaan I
Taas valkenee, varjot r'äislyvät, katoavat kokonaan. Soivatko jälleen kellot? Sopertelen jotakin
sodasta, Sulan syntymäpäivistä, lentokentästä!
Sota on Teidän ,kohdaltanne käyty jo lop- kuulen lausuttavan läheltäni.
Ollaanko
puun,
valoa,
Rauhaa,
äitikö tuossa?
kotona taas
-onko joulu?
valkeutta,
Ei - vaan taivaassa ollaan sittenkin.
Ja

siinä liihoittelette valkein vaattein
ja siivin? Ja mikä suloinen, uuvuttava tuoksu kaik'
kialla. Lapsuuden kuk'kaniittyhän tämä on sieltä
Myllyojan varrelta.
Täydellinen tajunta pllasi vasta seuraavana Päi'
vänä Moision piirisairaalassa, jonne minut oli siirretty varsinaisesti vielä alkamattoman sodan enenkelit

! Tekö

simmäisenä haavoittuneena jalkaväkisotilaana. Ympärilläni parveilivat val'keat hoitaiattaret todellisina

änkeleinä. Siellä ottivat minut hoitoonsa lääkintä'
majuri Kleemola sekä tohtori Alfthan, joka muu-

taman vii,kon kuluttua saavutti kohtalonsa kesähuvilansa rappusilla salaperäisen ampufan aseesta.
Oliko ampuja sama, tuo palavasta koneesta elävänä pudonnut haavoittajani? Se jäi an'ailujen va'
raao ja pysyneekin arvoituksena.

I«UOLEMALLA
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TALVISODAN ensimmäinen viikko oli mennyt.

Vihollisen ylivoiman jatkuva painostus kaikilla rin-

tamanosilla

loi ankean tunnelman jokaisen

mieleen.

tulevaisuudesta ei kuitenkaan
alentanut taistelumoraalia, vaan päinvastoin kannusti yhä parempiin suorituksiin ja valoi voimia
tehtävien täyttämiseen parhaalla tavalla. Pienistäkin
voitonsanomista iloittiin, ja me hävittäjälentäjät

Huo'li isänmaan

yritimme ilmataisteluissa saada viholliskoneita alas
mahdo'llisimman paljon, sillä nostattivathan pudotusluvutkin omalla tavallaan mielialaa, kun maarintamilla oli pakko todeta joukkojemme vetäytyminen.
Laatokan Karjalassa oli tilanne äärimmäisen huolestuttava vihollisen heitettyä vastaamme kokonaista
seitsemän divisioonaa oletettujen kolmen asemasta,
ja siellä oli ryhdyttävä tarmokkaisiin vastatoimen-

piteisiin. Tämä aiheutti myös, että majuri G.

E.

Magnussonin häivittäjälaivueeseen kuuluva krpteeni

Abe Cadssonin lentue, jossa palvelin partionjohtajan4 määrättiin joulu,kuun 9. pnä siirtymään

Mensuvaaran Ientokentälle. Päätoimintasuuntanamme oli Laatokan koillispuolen sotanäyttämö ja teh-

tävänä selvittää vihollisen maajoukkojen etenemissuunnat ja ryhmitykset sekä tilaisuuden tullen ko-

nekivääritulituksella häiritä joukkojen ja kolonnien
marssia.

Jätettyämme hyvästit niille Immolan lentäjätovereillemme, jotka jäivät huolehtimaan Karjalan kannaksen hävittä.iätoiminnasta, Iensimme toivorikkain
mielin itään. Mensuvaarassa otimme tehtävät vastaan Sortavalan lentoaseman lentäjiltä, jotka vanhoilla Junkers-koneillaan olivat uljaasti täyttäneet
vaativat tehtävät alueilla, missä vihollishävittäiät
saaliinhimoisesti liikehtivät. Vanhentuneet "Junnut"
olisivat olleet helppoja saaliita Rata-hävittäiille.
Konepulan takia tarvittiin kuitenkin vielä näitä
vanhuksia taistelutoiminnassa, ja Junkersit lähtivätkin pohjoisrintamalle tiedusteluiehtäviin. Mensuvaarassa puristin lähtöhetkellä monen lentäjän kättä
viimeisen kerran, sillä siellä pohjoisessakin vaanivat

viholliskoneet näitä "peltipurkkeja".
Lentueemme pääIlikkö oli tarmokas ja tempperamenttinen herra, joten asiaan käytiin heti käsi,ksi.

Tiedustelun tulosten täytyy olla tarkkoja.

Muistakaa
oikea pai,kka, merkatkaa se heti kartja sitten tietys,ti, kun näette sopivan
taan, niin
maalin, antakaa
soida, niin että tuntuu, karjahteli
Abe Carlsson sormet hara.llaan lentueensa ohjaajille. Siinä puhuttelussa oli tottavie vauhtia, ja vaiSuomen Morsolkko Monnerheim tervehtimässä kertomuksemme loofiioo, silloisto kopteeni Koräusto
sekö muito lentöiiä on-

nistuneiden

suori?usten

iohdosto
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kutus meihin muutenkin meneväisiin miekkosiin oli
peräti valtava. Mikään ei meitä pidättelisi, kunhan
hyvälle hollille pääsisimme.

Suorittamillamme,tiedustelulennoilla totesimme
vihollisrivistöjen valtavuuden. Ne näyttivät jatkuvan mustana nauhana vaikka kuinka kauas. Ka,ksi
eteläisintä rivistöä yhtyi Koirinojan maastossa ja
ilmassa olevalle lentäjälle näytti tilanne melkein
lohduttomalta, sillä omal,le puolelle vilkaistaessa oli
vain heikkoja lumipukuisia suomalaisvoimia havaittavissa. Mieltä ylentävää oli kuitenkin nähdä joukkojemme ryhmittyminen vastarintaan. Konetuliaseita hinattiin lumisessa maastossa asemiin. Kaivet-

tiin

jäätynyttd. maata.

ja hakattiin ampuma-alaa.

Filminauhana kulkivat näkymät matalalennossa kiitävän hävittäjälentäjän silmissä. Keskittyminen vastatoimenpiteisiin oli käynnissä, sen huomasi kaikesta, ja se seikka antoi uskoa tulevaisuuteen, vai,kka
palavat talot, evakkokuljetukset ja vihollisjoukkojen suunnaton maissa olivat omalta osaltaan mielialaa painamassa.

Koko innollamme yritimme täyttää lentuepäällikkömme antamat tehtävät. Vaikka ilmataistelut
olisivatkin olleet mannaa syd?imillemme, käsitimme tiedustelutuloksien palvelevan kokonaisuutta
monin verroin enemmän tällä kriitillisollä hetl<ellä,
jolloin Laatokan Karjalassa o,li saatava vihollisen
eteneminen pysäytetlyä. Ylipäällikkö oli lähettänyt
tuoreita voimia vastahyökil<äykseen Tolvajärven

suunnalle samalla kun IV armeijakunta keskittyi
lyömään sivustaiskulla Koirinojan-Kitilän alueelle etenevät eteläiset rivistöt.
Tolvajärven hyrirkkäys alkoi joulu:kuun 12. pnä.

Suoritimme lentoja koko päivän kahden koneen

partioina pyrkien selvittämään vihollisen liik,keet
kykyjemme mukaan. Ahneesti tähyitlimme myös ilmatilaa, sillä viholliskoneiden tapaaminen olisi ollut
mieluinen yllätys. Laato,kalta ajautuva usva teki
näkyr'äisyyden kuitenkin toiminta-alueella hyvin
heikoksi. Matalalla roikkuvat usvapilvet ulottuivat
melkein vaarojen lakiin kiinni. Useimmiten ei nähoyt eteenpäin kuin 3-4 km ja Laatokar rannassa
tuskin yhtäkään. Synkkä sää oli sopusoinnussa tilanteen kanssa.

Lentovuoroni oli kello 12.10-14.25 ja tehtar,änäni oli selvitellä tilannetta Kitilän suunnalla,
jonne vihollisrivistöjä näytti virtaavan ehtymättön-rällä voimalla. Siipikoneeni ohjaajana oli nuori
reservivänrilcki E. Savonen, joka koko nuoruutensa
ponnella suoritti tehtäväänsä. Siihen hän ei tosin
ollut täysin koulutettu, sillä pienet määrärahat oli-

vat estäneet reserviläisten perusteellisen lentokou-

lutuksen. YH:n aika oli kuiteokin antanut tilaisuuden paikata suurimpia puutteita, ja meistä oli
iullut käyttökelpoinen partio. Missä taitoa mahdollisesti puuttui, se korvattiin yritteliäällä hengelrlä.
Painelimme Fokkereillamme perätysten Laatokan

koillispuolelle ja pyrimme selvittämään eräitä epäselviä kohtia vihol,lisrivistöjen vahvuuksissa ja sijainnissa. Samalla

oli

tehtävänämme myös häiritä
konekivääritulella vihollisen etenemistä. Teimme
työtämme parhaan kykymme mukaan suhahtaen matalalennossa milloin missäkin. Todettuani havaintojeni tarkan paikan merkitsin kynällä viiruja karttaan, jota pitelin kaasuvivussa olevassa kädessäni.
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Suistornon lentoosemo rolvisodosso

oli tarkka paikanmäärittely
pienestä Ientokorkeudesta. Jou,kkoja ja kolonnia
Suurimpana vaikeutena

oli vaikJ<a millä mitalla, mutta niiden merkitseminen &artalle matalalla kiitäv2issä rkoneessa olikin jo
toinen juttu. Yritin pitää ohjaussauvaa polvieni
välissä, kun tein kynällä pisteitä javiivoja ja merkkasin tärkeimpiä lukuja muistiin. Kaiken lisäksi

näytin olevan yhtä mieluisa maali niin omille kuin
vihollisillskin. Ukko kuin ukko kohotti torrakkonsa konettani kohden ja pamautti niin, että suuIiekin leimahdus välähti.
Saadakseni tarkemmin selville vihollisrivistöjen
vahvuudet suuntasin lentoni verraten kauas itään.
Menomatkalla pysyttelimme suoalueiden yläpuolella, ja ,tarkoituksena oli vasta paluulennolla lähestyä rivistöjä, jolloin idästä tulleena vihollinen pitäisi meitä ominaan. Onnisluimmekin tässä täydellisesti ja saimme tarkkoja tietoja tiet mustanaan marssivista joukoista. Katkeruus täytti vain mielen, kun
näki vainolaisen vaeltavan kohti Suomea. Siinä

muistuivat mieleen Kansainliiton vastalauseet ja
muut humanitääriset myötätunnot.
Erään aukean kohdalla sivuutimme Pitkärannasta

tulevan rautatien aivan läheltä. Ratavallia myöten
vaelsi mustanaan pibkissä päällystakeissa, omalaa-

tuisissa lakeissaan ja pistimiä rkivääriensä päissä
pitäen synkän näköinen kulkue jonomuodossa. Lensin noin neljänkymmenen metrin korkeudessa, joten miesten piirteetkin painuivat mieleeni. Kun miehet huomasivat Fokkeriemme kyljissä ja tasoissa
kansallisuusr.nerkkimme,

he polvistuivat amPuma-

asentoon ja avasivat tulen. Samassa

kiintyi huomioni

edessä olevan vaaran rinteellä palavaan taloon.
joka oli suoraan edessä lentosuunnassani ja juuri
sopivalla kor.keudella tarkkoja havaintoja varten.
Palavaa taloa vasten näin joukkueen verran vihollisen sinelliniekkoja Iämmittelemässä tulen loimussa selät lentosuuntaani päin. Miehet luottivat
takarinteen tarjoamaan suojaan ja olivat täysin laiminlyöneet ilmatähystyksen. Silloin saapui lentäen
kuolema.
Vedin Fokkerini neljän konekiväärin toimintaan

liittyvät paineilmapullojen hanat auki, asetin sormeni liipaisinvivulle, tarkistin valorengastähtäimen
valovoimakkuuden sopivaksi, tein vielä pienen kor-

ja painoin liipaisinvivusta. Räsähtäen suhahtivat luodit
jauksen siivekkeillä parantaakseni tähtäystä

matkaan browningeistani täyttäen ohjaamon ruudin-

savun kutkuttavalla sinellä. Valojuovasarja iskey-

Fokker

D 2l

löhdössä

tyi kuin mehiläisparvi pahaa aavistamattomien miesten joukkoon. Osa lysähti paikalleen kiväärit polvien välissä, missä he pitivät asettaan saadakseen
lämpöä molempiin käsiinsä. He lähtivät tästä maai,lmasta tietämättä, mistä ja miten tuli noutaja. Osa
miehistä kääntyi ja syöksähti vasten luotisuihkujani.
Kuolemalla oli tällä kertaa siivet.

Kaarroin etelään ja saavuttuani Laatokan rarrtaan rkäännyin jälleen itään. Koneemme häipyivät
ulapan tummuutta'r'asten näkymättömiin. Vilkaisin
Mantsin suuntaan, jossa rannikkolinnakkaiden miehistöt uljaasti uhkaavasta asemastaan huolimatta
jatkoivat tykkeineen taistelua. Sivuutettuani Pihkärannan kaarroin jälleen pohjoiseen ja valmistauduin
suorittamaan uuden tulituksen. Tällä kertaa olir.r
valinnut kohteeksi rautatietä n]yöten etene\'ät YiholIiset, juuri ne, jotka olivat tulittaneet Fokkereit.rnme. Aukea maastokohta ja suora ratirvalli soveltuivat oivallisesti tarkoituksiini.
Puiden latvoja hipoen lähestyimme määrätietoisesti kohdettamme. Vähän ennen aukean reunaa
vedin koneeni hieman ylemmäs vaidakseni suorittaa tulituksen sopivalta kulmalta. Äskeinen tulitus
oli ollut tilanteen sanelema, nopea toimitus, mutta
nyt tehtiin tarlckaa työtä. Fokkerini syöksyi aukealle. Edessäni oli musta jono kutsumattomia vieraitr.
Åsetin tähtäinpiikin sopivasti vihollisjonon kohdalle, tuosta al,kaen niitetään sodan sarkaa tällä
kertaa. Korvissani kaikuivat lentuepäällikköni äskeiset sanat:
Antai;aa soida niin, että tuntuu I
Minä annoin.

Tulituksen jälkeen

ylitin

mainitsemani palavar.r
talon ja vilkaistessani alas huomasin palavan raunion luona joukon kaatuneita vihollissotilaita teistelunsa taistelleena. Suomen sotaretki oli he idän
kohdallaan päättynyt. Lensin etuilinjan ylitse län-

teen. Näin vaaramaastossl vähäisiä lurnipukuisia
suomalaissotureita, jotka kohottivat kätensä terveh-

dykseen. Heilautin Fokkerini siivillä heille omar.r
tervehdykseni ja samalla käsitin täysin, että vein
noiden lumipukuisten suomalaissoturien taistelupano'ksesta riippui, rkuinka kauas maahantun,keutujat
pääsisivät.

Tolvisodosso Lootokon koillispuolello tiedustelulennollo polonnut reservivänrikki Renkonen (oik.) selostomosso lieduslelun
tuloksio lV AK:n esikunnosso. Edustollo operotiivisen ososton
pdällikkö, everstiluutnontti E. Kuussoori io tokono ilmotoimiston kopteeni K. Morticlo

Onko
saa NT
iI aassanne
arka ialka?
Sooppoisso 1o kumijolkineisso on lommintci

jo kosteoo. Niissci syntyy jo viihtyy kiusol-

linen sieni-ihottumo jolkosilso, joko oiheut-

ioo orkojo hoovoumio.
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Partisaanivierailu

Kuhmon Kurkivaerelle
9. 7. 1942
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ITÄINEN rajaseutumme sai viime sotien aikana
kantaa raskaamman taakan kuin muu osa maatamme. Talvisodan ai,kana joutui koko rajaseudun

Isonvihan ajoilta, toistuivat nyt järkyftävinä. Erikoisen vilkasta oli vihollispartioiden toiminta Kuhmon pitäjässä.

väestö pakenemaan kyliltään, usein aivan yllättäen,

Kuumun kylän ympäristössä vihollispartiot lii-

evakkoon, takanaan palavat kartanot. Epätoivoisia pakenijoita
saattelivat vielä vihollisen lentokoneet konekivääreineen ja syttyneen taistelun pauhu. Hirmuista

kelrtivät vilkkaasti juhannuksesta t942 lähtien. Heinäkuun alussa ne olivat purkaneet erään maantie-

ja kiireimrnän kaupalla vaeltamaan

häån ja ahdistusta merkitsi sota koko pitkälle itärajallemme, jonka seuduista poltettiin suurin piirtein kaikki ihmisasunnot, jop^ moneen kertaan,
omien tai vihollisen toimesta. Talvisodan jälkeen
palattiin takaisin mustuneille kotiporoille, lyötiin
kiireesti tilapäisasunnot pystyyn ja ryhdyttiin tarmokkaasti korjaamaan sodan tuhoja. Mutta Kuhmon rajakylissä vain ani harvassa elannossa ehdit-

tiin saada varsinainen päärakennus asuttavaan kuntoon, kun miesten täytyi lähteä uudelleen sotaan.
Vain vanhukset, naiset ja lapset jäivät huolehtimaan
kotiasioista. Sotaan vietiin myöskin hevoset. Elintarvikkeet olivat tiukassa säännöstelyssä ja saatavissa vain kirkonkylistä. Rahapenni oli tiukassa, ja
puute sekä epidemianluontoiset sairaudet koettelivat ankaralla kädellä varsikin syrjäseutujen eläjiä.
Ensimmäinen sotakesä ja sitä seurannut talvi olihyökkäyk.
semme kyennyt työntämään puolustuslinjat ItäKarjalan korpiin. Tällä olitkin mitä suurin merkirys
rajan asukkaille, koska he saivat pysyä paikoillaan ja
voimiensa mukaan viljellä ja hoitaa kotejaan. Mutta
jo toinen sotakesä oli levoton. Vihollispartioita,
toisinaan suuriakin, pääsi kesäkelillä luiskahtamaan
meikäläisten puolustuslinjojen taakse, ja ne tun-

vat vielä rauhallisia. Olihan tehokas

keutuivat syvällekin Iänteen tehden monissa erämaakylissä ja yksinäisissä taloissa kauhistuttavia tekoja. Kai,kki kauhukertomtrkset, joita oli rkerrottu
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rummun Kuuntun kylän ja Alavuo,kin välillä ja
asettuneet r'äi jytykseen tien varteen. Itä-Karjalan
sotilashallinnon kuorma-auto, jonka Iavalla kuljetettiin työvelvollisia, ajoi pai,kalle, mutta pääsi kapean ojan yli siihen jääneitä niskahirsiä myöten.

Suomalainen partio hälytettiin ajamaan vihollista
takaa, mutta sitä ei enää tavoitettu.
Lähellä Kuumun kylää maantien varressa astui
vanhus Juho Kunkinen miinaan taluttaessaan leh-

mää. Hän silpoutui pahoin ja oli ensimmäinen
niistä 27:stä, jotka Kuhmon alueella saivat partisaanien käsissä surmansa.

Kuumun kyläläiset tiesivät koko ajan kyllä näistä
vihollispartioitten liikkeistä, mutta vasta myöhemmin asetettiin kylään vartio. Jotkut kyläläisistä olivat metsässä nähneet vihollisia, mutta kun ei ollut
puhelinta eikä sotilasviranomaisia lähimailla, niistä
ei tullut tehdy,ksi ilmoitusta. Vihollispartiossa todettiin tuttujakin, näistä kylistä yliloikkareina rajan taakse menneitä.
Kertomuksemme kohteena olevassrr Kurkivaaras-

sa oli silloin vain yksi ainoa talo, tilapäisasunto,
jonrka isäntänä oli seitsemänkymmenvuotias Kalle
Kovalainen ja vaimonsa Leena, joka oli saman ikäinen. Tämä metsänpeittämld. vaara sijaitsee noin peninkulman päässä vanhasta valtakunnat njasta ja
viiden kilometrin päässä Kuhmon-Suomussalmen
maantiestä Pienen-Kuumujärven takana. Vanha pol-

ku

kul'kee maantieltä Kurkivaaran kautta hieman
etelämpänä olevaan rajakylään, Kiimavaaraan ja

sieltä edelleen rajan taakse Akonlahden kylään.
Lähimpinä naapureina ovat Liekinvaaran ja Vihannan talot, edelliseeo kolme kilometriä, jäl,kimmäiseen viisi.

Kurtkivaarasta itddn päin levittäytyy laaja, melkein puuton suoalue, josta kuumulaiset niittävät
heinää lehmilleen. Sinä kesänä oli myöskin lakkoja

(suomuuraimia) harvinaisen runsaasti ja paljon
marjamiehiä kävi niitä poimimassa. Muutamassa

kirioittaja silloin vihollispartion, jossa oli ainakin kaksi miestä, ja
joutui menettämään kaksi täysinäistä lakkaämpäriä
suinpäin paetessaan. Paikalle lähetetty partio tapasi
vielä savuavan nuotion, havuma.jan ja runsaasti
merkkejä pitempiaikaisesta asumisesta, mutta itse
partiota ei tavoitettu.
suonsaarekkeessa tapasi tämän

?-

-§-

Kurkivaaran tapausta

ed

oli

eltäneenä iltana,

8.7 .L9 42,

Kurkivaaran vanha isäntä Kalle Kovalainen
mennyt kahden kilometrin päässä olevalle Arolammelle kokemaan katiskoitaan. Saman lammen päitse
kiertää potrku Liekinvaaralle ja edelleen Vihantaan.
Lammelta palatessaan hän huomasi polulla irtooaista sammalta ja havuja. Koska ne olivat ilmestyneet siihen hänen ollessaan lammella, hän aavisteli vihollispartion olevan lähettyvillä. Isäntä poisti
käsil'lään tieltä varovaisesti sammalta, ja sen alta
pal jastui outo, metallinen esine. Hän arvasi sen

pärillä.

Heikki Helttunen oli säilynyt ehjänä käsikranaaräjähdyksestä, mutta sai paetessaan muutrmia

tin

luoteja vasemman kätensä ranteeseen, jo,ka ruhjou-

tui pahoin. Hänen vaimonsa Helli Matilda juoksi
hänen jäljessään kdsikranaatin haavoittamane. Heidän perdssään yrittivät muutkin pakoon, mutta
vanhaemäntä Leena Kovalainen kaatui portaiden
eteen saatuaan konepistoolisuihkun kylkeensä. Vanhaisäntä Kalle Kovalainen, joka oli kdsikranaatin
pahoin repimä, kaatui puolisensataa metriä juostuaan. Riika Hiltunen haavoittui myöskin pahas,ti
reiteen sisällä käsi,kranaatista ja vielä paetessaankin
peräänammutuista luodeista, mutta pääsi äitinsä
kanssa vetäytymään metsän suojaan. Siellä äiti teki
näreistä paarit, joilla tkiskoi tyttärensä kauemmaksi

suojaan. Pieni Teuvo Kalevi oli onnistunut myöskin livahtamaan pakoon ja säilyi täysin haavoittu-

mattomana. Velipuolet Veikko Eemeli Hiltunen ja

miinaksi.

Kotiin tultuaan hän kertoi havainnostaan.

Pirtissä syntyi hätä ja hälinä. Kukaan ei älynnyt,
mitä olisi pitänyt tehdåi pienimmät lapset alkoivat
itkeä. Ulko-ovi oli haassa, ,ja jokainen yritti päästä
ikkunan kohdalta seinän viereen suojaan. Samassa
lennähti kd,sikranaatti irkkunasta sisään, suhisi hetkisen lattialla ja räjähti valtavalla jymähdyksellä.
Ovi lennähti auki, ja kuka vain kynnelle kykeni,
syöksyi suin päin pakoon avoimesta ovesta konepistoolien ja kiväärien rätistessä ulkona talon ym-

Ta-

olivat silloin Liekinvaaran eläjät, jotka olivat
olleet päivän heinätöissä mainitulla suolla ja olivat ai,keissa lähteä kotiinsa. Mutta kuultuaan isännän havainnoista jäivätkin taloon yöksi. Näin tuossa Kur,kivaaran pienessä, neliseinäisessä pirttikömmänässä yöpyi samalla kertaa seuraayat 11 hen,keä:
1. Talon vanhaisäntä Kalle Kovalainen
(synt. 11.11.1871),
2. hänen vaimonsa Leena Kovalainen
lossa

Antti Einari Kinnunen pääsivät myöskin pakoon,
jälkimmäinen silmään haavoittuneena.
Vihollisen lukumäärästä ei ole tietoa, mutta todennäköisesti heitä oli vain muutamia miehiä, koska useimmat asukkaista pääsivät pakoon. Vainolaisten kuultiin käyttävän puheessaan myöskin suomen kieltä. Surmansa saivat siis vanhukset Kalle
Kovalainen ja hänen vai.monsa Leena.
Hei.kki Helttunen kiiruhti tuskallisesti haavoittuneena Vihannan taloon, jonne oli matkaa viitisen
kilometriä. Siellä talon

(synt.14.1.1871),

3. heidän tyttärensä Helli Matilda

§tär Linda Kinnunen

si-

(synt. 17.6.1909) ja

4. tämån sodasta lomalla oleva mies, kotivär'y
Heikki Vihtori Helttunen sekä tämän avioparin lapset

Pohjois-Kuhmon erömooseutuio, vihollisen portisoonien liikku.

mo-olueito jolkosodon oikono

). Teuvo Kalevi ia tämän nuorempi veli
6. Matti Johannes
(synt. 15.8.1941, siis alle 1 v.).
Liekinvaaralaisia olivat

l

(.

:

7. Antti Kinnunen ja tämän vaimo
8. Leena sekä heidän lapsensa
9. Riika Hiltunen (synt. 2).i0.t9L9),
10. Vei'lcko Eemeli Hiltunen (synt. 3.8.1926) sekä
11. Antti Einari Kinnunen (synt. n. 1928).
Kurkivaaralle oli mainitun tilapäispirtin lisäksi
jo rakennettu pieni sauna ja navetta, jossa oli kaksi
lehmää. Pihan vartiona oli koira.
Raskaan, suolla uurastetun heinäpäivän jälkeen
asetuttiin väsyneinä Ievolle pirtin lattialle, kuka
mistäkin paiikan löysi. Suolla perin pohjin kasruneita vaatteita ja jalkineita ei uskallettu riisua. Mitään aseita ei talossa ollut.
Yöllä vähä vaille yksi al'koi koira kiivaasti haukkua. Pirtissä kavahdettiin J<iireesti pystyyn. Pian
kuului kiväärin laurkaus, josta talon uskollinen vahtikoira arvattavasti sai surmansa.

$i*',;ilr<,e.u
! Hirvivaara
. Vihfayåarå

o{o90
Km
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haavoittuneen ranteen miten parhaiten taisi.
Heikin vaimo Helli Matilda tuli sinne hefkistä myöhemmin, hän taas lievemmin haavoittuneena. Vihannan talon lapset, Linda ja Toivo Kinnunen lähtivät mitä kiireimmin ajamaan 27 kilometrin päässä olevaan Lentiiraan, jossa oli lähin puhelin ja
poliisivartio. Sinne he ehtivät kellon ollessa vähää vaille ,kuusi samana aamuna ja ilmoittivat hätäisesti vihollispartion hyökkäyksestä Kurkivaaralle. He kertoivat nähneensä Kunkivaaralta sankkaa
savua
heille.

ja muutamien haavoittuneiden jo

saapuneen

Ilmoituksen johdosta ryhdyttiin heti toimenpiteisiin partion lähettämiseksi tapahtumapaikalle. Kuhmon Isrkomppanian päällikkö, luutnantti Kemppainen, johon saatiin puhelimitse viipymättä yhteys
(42 km), määräsi, että Lentiirasta oli viipymättä
hälytettävä kaikki saatavissa olevat miehet ,ja jos
ei muuta autoa ollut, pidättämään Heikki Kyllösen eli Kuivalan Heikin linja-auto viemään partiota
Kuumuun. Hän oli juuri lähdössä linjavuorolleen
Kuhmon kirkolle, kun poliisi saapui antamaan
uusia määräyksiä. Samalla kai,kki miehet, jotka olivat linja-autolla lähdössä matkalle, määrättiin mukaan. Ei kulunut kuin runsas tunti, kun partio

lähti matkaan. Mutkana oli seitsemän lentiiralaista
miestä ja,kolme konstaapelia poliisivartiosta.
Kun partio saapui Vihannan taloon, sinne oli
jo saapunut useita pakolaisia Kurkivaarasta. Haavoittuneet Hei'kki Helttunen ja hänen vaimonsa toimitettiin linja-autoon odottelemaan muita ha.rvoittuneita, jotka vietäisiin seitsemän penikulman päässä olevaan Kuhmon sairaalaan.

Kuumun kylästä saatiin vahvistukseksi viisi mies-

tä aseineen. Parivartio jäteltiin Vihantaan yllätysten välttämiseksi ja lähdettiin varovaisesti etenemään Kurkivaaraa kohti. Ensin tultiin Vihannasta
kolmen kilometrin päässä olevaan Liekinvaaraan,
jossa oli ,kotona vain kaksi vanhaa vaimoa. Heiltä
saatiin'kuulla, että molemmat pojat, Veikko Eemeli
Hiltunen ja Antti Einari Kionunen olivat siinä pistäytyneet, mutta menneet saman tien lähimetsään
piiloon, molemmat haavoittuneina. Pojat olivat ker-

toneet, että rkauempana metsässä oli heidän
rensa Riika, joka oli pahasti haavoittunut,

sisa-

sekä

tätä hoivaamassa heidän haavoittumatiomana säily-

nyt äitinsä.
Partio eteni nyt Liekinv aaralta ,kahdessa ryhmässä Kurkiv^arla kohden ja muodosti ketjun tutkiakseen koko ympäristön, mutta mitään jälkiä ei
vihollisesta löytynyt. Etenemistä jatrkettaessa todettiin, että asuinrakennus ja navetta olivat jo palaneet, mutta s3\,usivat vielä. Saunan nurkan alla
kyti tuli, mutta se sa;rtiin sammumaan.
Palaneen asuinrakennuksen edestä, noin viiden
metrin päästä talosta tavattiin vanhaemäntä f,eena
Kovalainen kuolleena ja hänen läheltään nurmikolta nuk'kumassa Heikki Helttusen pikkupoika
Matti Johannes haa'r'oittumattomana. Aivln iln'reisesti oli joku raakalaisista heltynyt lapsen itkustr j.r
kantanut tämän siihen, ennenkuin sytytti trlon palamaan. Lapsi toimitettiin viipymättä Vihantaan.
Noin puolensadan me trin päässä talosta tavattiin metsän reunast.r vanhaisäntä Kalle Kovalainen
kuolleena luotien Iär,istämänä ja käsirkranaatin re206

pimänä. Hänen lähellään oli lehmän ruho, josta
oli jalat leikattu irti. Toisen lehmän hiiltynyt ruho
ja koiran jäännökset kärysivät navetan hehkuvassa
hiilloksessa.

Partio etsiskeli vielä kado,ksissa olevia. Riika
Helttunen löytyi noin kilometrin päästä metsästä
täysin lii,kuntakyvyttömänä. Hänen äitinsä oli häntä hoivaillut ja vetänyt ,kyhäämillään paareilla syvemmälle metsään. Teuvo Kalevi löydettiin myös
haavoittumattomana. Riika kannettiin paareilla Liekinvaaraan, josta edelleen autolla toisten haavoittuneiden kanssa Kuhmon sairaalaan.
Samalla kertaa asetettiin Kurtkivaaralle vartilat ja

koko maasto tutkittiin. Silloin löydettiin isäntä
Kalle Kovalaisen edellisenä iltana mainitsema miina
Arolammelle johtavalta polulta.

Vain Liekinvaaran isäntä Antti Kinnunen,

hä-

nen vaimonsa sekä Helttusten vanhempi poi,ka Teu-

vo Kalevi säilyivät vahingoittumattomina partisaanien vieraillessa Kurkivaaralla. Yaa:a jäi nyt
autioksi toistaiseksi. Heirkki Helttunen vaimoineen
sekä Riika Hiltunen joutuivat olemaan kauan sairaalassa. Hei,kin käsi kuivui pahannäköiseksi. Pikkumies Matti Johannes kuljetettiin ajan tavan mukaan Ruotsiin, jossa hänet adoptoitiin erääseen varakkaaseen perheeseen. Sinne hän jäikin ja kantaa
siellä sukunimeä Edwall eikä osaa äitinsä kieltä
sanaakaan.

Mutta Kurkivaara on nyt
nousseet pystyyn

taas asutettu. Siellä ovat

kauniit rakennukset, kunnollinen

tiekin on sinne saatu. Isännyyttä talossa hoitelee
yhä Heikki Helttunen vaimonsa Helli Matildan
kanssa. Uusi polvi liik,kuu Kunkivaaralla, mutta
tuntee kyllä kotinsa tarinan viimeisen "isonvihan"
aioilta.

KOMPROMISSI

Ymmärtäen jermuuntuneiden miestensä mielipiti kapteeni Vilho Nissinen 5./JR 2r:n päiillikkönä isällistä huolta komppaniastaan. Kapteeni
ei suinkaan ollut moitteeton paraatisotilas, mutta
hän loi hurttihuumorillaan perustaa yhteishengelle, jota tarvittiin runsain mitoin lääkkeeksi kenttäolojen vaikeuksiin.
aloja

Ennen jatkosotaa oli komppaniassa Kaartilan parakeilla komentoryhmän johtajana sulkavalainen
alikersantti Yrjö Hämäläinen, hänkin mukavuudenhaluinen humoristi, joka puhutteli joskus kaptee-

niaan ilman sotilaallisia muodollisuuksia. Nissinen
nimitti Hämäläistä sattuvasti Humalaiseksi. Kerran
Nissinen aloitti toimistoparakissa kurinpalautuksen:

-_ On pai,kallaan, että alikersantti Humalainen
puhuttelee minua asennossa "herra kapteeniksi" !
ki

Puulaatirkon kannella vetelehtivä Hämäläinen te-

istuallaan "asennon" lyöden roik'kuvien huopaja kämmenet reisiinsä

tossujensa kantapäät yhteen
sekä tokaisi:

Kyllä, herra kapteeni

I

lähti naurunröhähdys ja hyväksyvä "peNissiseltä
renkele", mutta istuen tehty asento kelpasi vain
kerran.
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4.D:n komenioio, eversti

luutnonlii Y. A.

K.

Järvinen

l. Vilionen jo

esikuntopäöllikkö, eversti-
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II

pataljoonallamme, jon,ka

massa,

tuli

hyökätä rinta-

oli visainen tehtävä. Vihollisella oli vahvoja

pesäkelinjoja Bar-Sar-kukkulan kautta johtavan tien

molemmin puolin. Näiden valtaaminen ei ollut
helppoa puuhaa. Sitäpaitsi venäläisten tykistö ampui ko,ko ajan voimak,kaita keskityksiä maastoon,

jossa pataljoona ryhmittyi hyökkäykseen.
Jääkärijourkkue oli saanut käskyn edetä tien suunnassa ja ottaa kosketuksen viholliseen. Kun pata,l-

joonan komentaja jääkärijoukkueen johtajan, luutnantti Ylihannun antamien tietojen perusteella to-

Ei ole turhaan ylistetty Karjalan korpien koskemattomuutta ja jy'lhäe luontoa. Sen ovat myös "Sörkän kundimme" todenneet siellä rämpiessään. Jou-

*
I

*

c

tuihan Ässä-ry.kmenttim,me jatrkosodan ailkana moneen kireään tilanteeseen ja kovaan tais,teluun jo
silloin, kun se eversti K. I. Viljasen komentamaan
4. divisioonaan kuuluvana eteni Petroskoita kohti.
Ratsumestari P. A. Rasin johtama II/JR 26 eli
Hertta-pataljoona oli t4.9.1941 saanut rykmentin
komentajalta, ev.luutn. S. E. Laaksoselta käskyn
hyökätä Säämäjän'eltä suoraan Petroskoihin johtavan päätien suunnassa Bar-Sar-kukkulan kautta venäläisten kimppuun. Samanaikaisesti kiersi kapteeni E. A. Lampon johtama III pataljoona tien pohjoispuolelta Markkilan kautta ja majuri T. H. Luukon johtama I pataljoona tien eteläpuolelta metsiä
jr soita myöten iskeäkseen vihollisen sivustoihin ja
selustaan sekä motittaakseen niiden väliin jääneet

lihollisen osastot.

tesi, että eteneminen rintamasuunnassa tulis,i vaatimaan suuria uhreja, hän antoi luutnantti Grönrosin
johtamalle 1. komppaoialle käs,kyn hyökätä ,tien
pohjoispuolitse ja pyrrkiä sen kautta venäläisten sivustaan. Samoin sai luutnantti Aittovaaran johtama
6. komppania käskyn hyökätä tien eteläpuo'lelta vihol.lisen vasempaan sivustaan.
Hyökkäys lähti liikkeelle kello 13, mutta juuttui
pian kummankin koukkaavan komppanian kohdalla
vihollisen vahvan pesä'kelinjan eteen. Totesimme,
ettei venäläisil,lä oltlut vahvoja asemia vain rintamasuunnassa, vaan hirsillä katetut pesäkkeet tien kummallakin puolella 2-5 metrin päässä toisistaan
muodostivat täydellisen ja syvyyteen porrastetun
puolustuspiirin. Pahana esteenä etenemiselle o,li lisäksi se, että maasto oli hyvin rytei,kköistä ja aluskasvillisuus niin tiheää, ettei pesäkkeitä näkynyt
risujen keskeltä, ennen,kuin oli joutunut aivan nii-

den tuntumaan. Hyökkäystä tukivat majuri A. G.
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Kervisen komentama I/KTR I ja majuri M. Parviaisen Rask.Psto 22.
Bar-Sar.kukkulan juurella makasivat nyt meidän
poikamme ja venäläiset vastak,kain käsi,kranaattien
heittoetäisyyden päässä toisistaan. Savukäsikranaatteja käyttämältlä saatiin vihdoin tien eteläpuolelta
pari pahinta pesäkettä pois pelistä, ja nopealla hyökkäy,ksel.lä valtasivat luutnantti Aittovaaran miehet
edessä olevan kukkulan jättäen osan vihollisen asemista miehitettyinä selän taakse. Samanaikaisesti tuli
itlmoitus tien pohjoispuolelta, että sielläkin olivat
meikäläiset vallanneet edessä olevan kukkulan vihollisilta kiivaan taistelun jälkeen. Pimeän tulo esti
sinä päivänä enempiin hyökkäystoimiin ryhtymisen.
Jätettyään luutnantti Niskasen johtaman 4. komppanian varmistamaan saavutettuja asemia pataljoonan komentaja veti rnuun osan pataljoonasta taakse

Hertfo-potclioono {II/JR
kukkulon voltoomiseksi

lepäämään.

Seuraavana aamuna 15.9. kello 5 jatkui II pataljoonan hyökkäys.
§4644p aikaan kun 4. komp- voimat tien suunnassa, kierpania sitoi vastustajan
sivät 5. ja 6. komppania tien pohjoispuolelta suomaastoa pitkin venäläisten selustaan. Venäläisillä
oli kuitenkin myös suon laidassa vahvat asemat ja
runsaasti konetuliaseita, joten eteneminen sielläkin

oli vaikeata.
Ilta alkoi jälleen hämärtyä. Sen vuoksi pataljoonan komentaja måd,rd,si jätettäväksi varmistuksen
suon reunaan sekä muun pataljoonan yön ajaksi
taakse lepoon.
Aamulla 16.9. ryhtyi vänrikki Åron johtama jouk-

kue väkivaltaiseen tiedusteluun suon yli maantien
pohjoispuolitse. Koettaessaan vallata lähimpiä pesäk,keitä hän kaatui, kuten suuri osa hänen joukkueestaan. Reipas laulajapoika nukkui viimeiseen
208

Venäläisiltä vollottuio korsuio Bor.Sor-kukkulollo

uneen ikivanhojen kuusten juurella, joista'hän nrrn
usein lepohetkinämme oli meille lau,lanut.
Pataljoonan hyö'kkäys jatkui. Nyt etenivät komppaniat tien eteläpuolitse, mutta taaskin oli noiden kirottujen pesäkkeiden eteen hyökkäyksen pakko pysähtyä. Pst-kiväärit tuotiin ny,t aivan niiden eteen ja

ammuttiin ampuma-au,koista sisään. Rykmentin,krh.
komppanian päällikkö, luutnantti Löyskä toi myös
kevyet putkensa asemiin aivan etulinjaan ja ampui

läisten selustassa Vilrlavaaran aseman itäpuolella-

Niin oli edessämme oleva vihollinen motissa. Kun
majuri U. J. Kaliion komentama llI/JR 5 oli tien

eteläpuolelta myös koukkaamllla katkaissut maantien Viltlavaaran länsipuolella, oli Petros.koihin johtava,lle tielle muodostunut korkonainen mottien sarja. Äärimmäisenä idässä olivat venäläiset, sitten oli
I/JR 26, sitten Villavaarassa olevat venäläiset, sitten Kallion patalioona, sitten venäläiset ja lopuksi
meidän lI/IR 26. Oli siinä motteja kerrakseen.
Kaksipäiväiseo levon jälkeen 20.9. aikaisin aamulkomentajan puhelin. Pataljoonamme sai nyt rykmentin komentajalta käskyn lähteä heti I/JR 26:n avuksi, jota venäläiset kiivaasti
painostivat idästä käsin. Tunnin kuluttua o,li patal-

la soi pataljoonan

joonamme marssilla. Rykmentin komentaja seurasi
mukanamme. Kuljimme metsien ja soiden kautta,
jotka olivat vähän toisenlaisia kuin "Sörkän kundien" aikaisemmin näkemät. Olisi täytynyt olla vähintään vyötäisiin saakka ulottuvat kumihoususaappaat, jos olisi aikonut säilyä jollain tavoin kuivana.
Olimme jo päässeet melkein peri,lle, kun venäläi-

set tervehtivät meitä pienellä tykistökeskitykselläSoinen maaperä vaimensi kuitenkin sen vaikutuksen,

niin ettemme kärsineet tappioita.
Iltapäivällä saimme yhteyden I/JR 26:een, joka
oli siihen saakka torjunut venäläisten lujat hyökÄssö-rykmentin (JR 26) upseereito Villovooron toistelun oikono.
Vosemmollo luutnontii Loiho, vdnrikki Koronen, kopteeni Num-

melin, m.ciuri Luukko, Iöökintökopteeni Jokivortio, kopteeni
Hedmon, everstiluutnontli Looksonen, kopteeni Horne, luutnontti Airoksinen, rotsumestori Rosi, Iuutnoniii Tuiunen jo
kopteeni Kyiölä

silmämäärällä hyvin tuloksin aivan läheltä. Näin
saatiin taas osa vihollisen asemista ja pesäkkeistä
tuhotuiksi.
Neljän päivän taisteluista väsyneet miehemme
yrittivät vielä 17.9. rykmentin komentajan käskystä

vallata edessä olevat pesäkkeet, mutta venäläisten

luja vastarinta jäi murtamatta. Illan hämärtyessä
antoi rykmentin komentaja, ev.luutn. Laaksonen
käskyn, että hyökkäys oli lopetettava rintamasuunnassa

ja pataljoonamme vedettävä

Tien eteläpuolella oli l/JR26

taakse lepäämään.
saanut L5.9.valla-

tuksi venäläisten itsepäisesti puolustaman kukkulan
116.3 jc, siitä edelleen 17.9. kauempaa kiertäen saa-

vuttanut maantien noin

)

,kilometrin päässä

venä-

käykset. Sekä majuri Luukon että hänen ympärillään

seisovien miesten ilmeet kirkastuivat, kun he näkivät apuvoimien saapuvan. Väsyneitä olivatkin nämä
I pataljoonan poiat, sillä vihollisen selustassa vietetyt neljä vuorokautta olivat olleet fyysil,lisesti
ja hen,kisesti erittäin raskaita.
Heti perille tultua antoi rykmentin komentaja
luutnantti Aittovaaran 6. komppanialle käskyn vallata maantien pohjoispuolella olevan metsäniemekkeen, jossa venäläisillä oli heikohko miehitys.

Komppania valtasi tämän niemekkeen, varmisti
sen, ja niin oli motin takainen maantien seutu
taas lujasti meikäläisten käsissä. Muut osastot rykmentin komentaja ryhmitti maantien ja rautatien
väliseen maastoon tilanteen kehitystä odottamaan.
Pataljoonamme,komentaja, ratsumestari Rasi, joka 20.9. oli rykmentin komentajalta saanut käskyn
sijoittaa komentopaikkansa majuri Luukon komentopaikan yhteyteen, lähti tarkastamaan komppanioiden sijoitusta. Kuljettuaan lähettiupseerinsa ja taistelulähettinsä kanssa noin 200 metriä pitkin radan
vartta.he rkuulivat äkkiä noin parinkymmenen metrin päästä radan eteläpuolella olevasta maastosta
venäjänkielistä puhetta ja komentosanoia. Aavistaen, että nyt oli venäläisten taholla jotain tekeillä,
komentaja lähti lähimmän komppaniansa luo, mutta hänen päästyään vain 100 metriä eteenpäin viholIisen p,k:t ja kiväärit alkoivat laulaa. Eräs mat'kalla
tavattu pataljoonan miesryhmä määrättiin radan
varteen asemiin, ja pian lähetettii,n pataljoonan jääkärijoukkue sen avuksi. Ehdittyaan luutnantti Grönrosin johtaman 5. komppanian luo pataljoonan komentaja antoi tälle ,kdskyn ryhryä vastahyökkäykseen ratapen,kereelle ja sen ylikin jo edennyttä vi-

hollista vastaan.

,.

komppanian Iähdettyä suorittamaan vasta-

hyökkäystä saapui pataljoonan komentajan luo rykmentin lähettiupseeri hengästyneenä ja tiedotti, että
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venäläiset olivat tehneet sivustahyökkäyksen ja että
rykmentin komentaja käs,ki koko II pataljoonan heti
ryhtyä vastahyökkäykseen. Ratsumestari Rasi ilmoitti Iähettiupseerille olevansa jo tietoinen tilanteesta
ja että vastahyök,käys oli jo käynnissä sekä että

viholliset kyllä heitetään takaisin suolle. Saatuaan
käsiinsä myös luutnantti Nis,kasen johtaman 4.
komppanian ratsumestari Rasi lähti sen kär,iessä
j

I
ä
d

I

ohtamaan vastahyökkäy

stä.

) i

Poikiemme hyökkäyksessä oli jälleen sama railakas leima, kuin aikaisemminkin Viipurin ympärillä
käydyissä taisteluissa. Ei siinä epäröity, vaan käytiin häikäilemättä vihollisen kimppuun. Mikäs nyt
olikaan tapellessa, kun ei tan'innut hyökätä kenttä-

Vangiksi antautuneilta venäläisiltä kuulimme,
että heidän hyökkäystään suoriftamassa oli ollut
kokonainen pataljoona, joka oli ollut tulossa Villavaaran avuksi. Kun meillä oli ollut käytössämme
vain vajaat kaksi komppaniaa, oli poikiemme suoritus sitä kunniakkaampi.
Illalla sai ratsumestari Rasi rykmentin 'komenta-

jalta, ev.luu,tn. Laaksoselta hyökkäyskdskyn

seuraa-

yaa aamua varten. Hertta-pataljoonamme sai tehtäväkseen osallistua motin lopulliseen selvittämiseen.

Toimintasuunnitelman mukaan tuli I/JR 26:n
torjua edelleenkin idästä päin odotettavissa olevat
lihollisen hyökkäysyritykset Virllavaaran saartorenkaan murtamiseksi. II/JR 26:n ja ratsumestari R.

I
I

.E

Sotomorsolkko Monnerheim seurueineen tutustumosso Potojörven tiellä 4.D:n toisteluolueeseen Villovooron ioisteluien päätyttyä. Edessö vosemmolto kenroolimoiuri Airo, kenrooliluutnoniti Wolden, kenrooliluutnontti Nenonen, eversti Vilionen io sotomorsolkko Monnerheim

linnoitettuja asemia vastaan, vaan oltiin venäläisten
kanssa samanveroisissa oloissa koskemattomassa
maastossa. Heti alka.iaisiksi kaatui kaksi viho'llisen

hyökkäystä johtanutta upseeria, ja kiivaasti taistellen työnnettiin venäläiset takaisin ratavallin yli
suolle.

Kun viholliset huomasivat, että heidän hyökoli epäonnistunut, he ilmoittivat antautuvansa, ja lähimmät vanjat nostivat kätensä pyskäyksensä

tyyn. Noin 15 minuuttia kestäneen neuvottelun jälkeen pataljoonan ,komentaja käski vihollisen tulla
ilman aseita ja kädet ylhäällä esille asemistaan. Tällöin he avasivatkin äkkiä tulen meikäläisiä \'astaan
ja vetäytyivät taakscpäin. Huomattuaan tämän juonen poikamme kimpaantuivat ja hyö,kkäsivät vihollisten perään ajaen heidät upottaviin soihin, joita

myöten mekin olimme tänne rämpineet. Pimeys
esti enemmän takaa-ajon.
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V.

Ketosen komentaman

II/JR 5:n tuli

aamulla

hyökätä idästä ja etelästä sekä ev.luutn. G. Å. Blom-

qvistin I/JR 5:n ja majuri Kallion IIITJR 1:n län-

nestä motissa olevan vihollisen kukistamiseksi.
Hyök,käykseen tulisivat yhtymään Markkilasta käsin
majuri Ii. Hirvikosken komentam.r II,JR 2i ja

kapteer.ri

Lrmpon IIIT'JR 26. Viimeksi r:rainitut

patal,joonat tun,keutuivatkin aamulla pohjoisesta
Villavaar;rn tielle. Niin alkoi joka t;iholt;r hyökkäys
Villal,aaran motin tuhoamiseksi.
Ratsumestari Rasin II./JR 26:n hyökkäystä edelleen seurataksenrme totealnme, että hyökkäys lähti
21.9. kello ) reippaasti liikkeelle. Oikealla siivellä
hyökkäsir,ät ensimmäisessä linjassa 4. komppania
ia toisessa portaassa 6. komppania. Vasemmalla

taas

eteni ensimmäisessä linjassa rautrtien tuntumassa
5. komppania .ja toisessa linjassa jääkärijoukkue.
Venäläinen tykistö oli hetkeksi vaiennut, ja r.ain

yhä kiivaammaksi yltyvä konetuliaseiden ja kiväärien ääni rirhkoi aamun rauhan.
Heti hyökkäyksen alettua huomasi miestemme
otteista, että nyt oli päätetty mennä lujaa eteenpäin. Koko tuon ensimmäisen, lähes kilornetrin
syvyisen rnotin selvittäminen menikin yhdellä rysävksellä, kun päästiin hyökkäämään vihollisen asemia vastaan takaapäin.
Huu,moriakaan ei pojiltamme puuttunut taistelun

!-

tuoksinassa. Niinpä kun korpraali Parantainen
jäiikärijoukkueesta huomasi erään vihol,lisen pakenevan edessä olevan ladon alle, hän kiirehti vanjan
perään puhellen: "Älä hyvä mies sin'ne laon alle
mee, muuten miun täytyy ampua siut".
Kun hyökkäystä jälleen oli jatkettava ja. II/JR
26:n osia oli lähetetty taistelun kuluessa eri tehtäviin, oli pataljoonan komentajalla käytössään enää
vain vajaat kaksi komppaniaa. Hyökkäystä jatkettiin kuitenkin. Toisessa linjassa tähän saakka hyökännyt jääkärijoukkue sai kdskyn siirtyä nyt myös
ensimmäiseen ja ainoaan linjaan ja niin lähdettiin
liikrkeelle.

Noin 300 metriä sujui hyökkäys taas reippaasti,
mutta sen jätrkeen .ioutui 5. komppania, joka oli
edennyt noin parisataa metriä oikean siiven edelle,
p ahaan pinteeseen vend läis,ten dnk-pesii,kkeideo pääs-

tessä radan varresta tulittamaan sitä sivustalta. Ve-

näläisillä oli vanhan tavan mu,kaan myös tarkkaampujia puissa, ja nämäkin tekivät pahaa haittaa
meikäläisille. Varsinkin upseereita sekä joukkueenja ryhmänjohtajina toimivia aliupseereita nämä
koettivat saada ammutuksi.
Vihdoin saatiin yhteys myös pohjoisesta hyök-

Maasto oli vielä puhdistettava vihollisista. Osa
vihollisista kyllä huomasi, että vastarinta oli enää
turhaa ja antautui kädet ylhäällä vangiksi, mutta
toiset taistelivat viimeiseen hengenvetoon saakka.
Meillä alkoi lopulta olla vankeja jo suuri liuta.
Kun ei ollut varaa lähettää miehiä viemään niitä
taaksepäin, ne saivat seurata vartioiluina hyökkäävän pataljoonamme mti,kana. Huomattuaan, että
heitä ei am,muttu eikä muutenkaan kohdelru politrukkien peloittelemalla tavalla, nämä huutelivat
tovereirlleen kehoirtaen antautumaan ja koeltaen
siten olla meille apuna.
21.9. kello 10.30 oli tilanne parakkikylässä saatu
selvitetyksi, ja ratsumestari Rasi antoi komppanioilleen käskyn jatkaa etenemistä ja haravoida maantien etelänpuolinen maasto. Motti ei tuntunut kuitenkaan vielä olevan täysin solvä, sillä etuvasemmalta alkoi äkkiä kuulua vimmattua taistelun melua. Siellä oli vielä pieni, mutta vahva pesäkelinja, ,mikä sitkeästi pili puoliaan. Turhaa oli kuitenkin sen vastarinta, sillä nyt ei mikään este voinut enää pidättää poirkiamme. Väkirynnäköllä he
valtasivat asemat tuhoten niiden puolus'tajat pesäkkeisiin. Puolustusta täällä johtanut politrukki ampui
itsensä huomatessaan kairken menetetyksi.

Yillavaara.n motista oli vihollinen aamulla hyökännyt raivorkkaasti myös lännestä sinne etenevää
II/JR ):ttä vastaan, mu,tta kärsinyt raskaita tappioita. Villavaaran länsipuolella samoin hyökkäävä
I/lR , mursi vastassaan olevan viho,llisen puolustuksen ja sai kello 9.45 yhteyden II/JR ):een.

Lopulta selvitettiin,koko Villavaaran mottien

pon lähettämä partio, joka toi ilmoituksen, että
hän oli edennyt pataljoonansa ,kanssa noin 300

sarja, ja ratsumestari Rasin pojat tunsivat taas
omalta osaltaan tehneensä hyvän päivätyön. Siksi
otettiinkin riemulla vastaan pataljoonan komentajan
käsky: "Komppaniat maantielle kokoon, suuntana

metrin

ma

käävään

III/JR

26:eeo, kun. saapui kapteeni Lam-

päässä edessämme olevan parakkikylän pohjoislaitaan. Tämä tieto antoi uutta intoa ja voimaa.
Pataljoonan komentaja antoi tä,llöin uuden käskyn
hyökkäyksen jatkamisesta. Nuo 300 metriä, jotka
erottivat meidät parakki,kyliistä, edettiin taistellen
tuuma tuumalta. Vas,emmalla radan varressa olevat
kk-pesäk.keet saatiin vaikenemaan, ja riemunhuutoja
päästellen poikamme saavuttivat yhteyden siellä
taisteleviin omiin miehiin.
Tehtävämme ei vielä ol,lut loppuun suoritettu.
Ässö-rykmentille ioettiin kunniomerkkelö Villovooron toistelun iölkeen

joituspaik'ka."

Kun jälkeenpäin tarkastelimme näitä motteja,
tdytyy sanoa, että tehtävä ei ollut helppo. Kokonaista toista tuhatta katettua tuli- ja suojapesäkettä
ja noin 700 miehistökorsua laskettiin olleen näiden
mottien asemissa. Kun niitä lisäksi puolusti noin
) pataljoonaa venäläisiä, niin voi todella käsittää
puolustuksen si,tkeyden.
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Koioiselcin kylöroitlr

,«OLATSELASSA
Pekkq Suhonen
ISTUIN ilkoisen .tlastor-uan;r picncr-r suolantmen
aurinkoisell;r rrrnn;ille kuiv,rillen vcsipis;rroita uinnin
viilentärnältii iholtani. Olo tuntui kerrlsslln

tr.ttt-

krrr';rltl.

Pat.rljoon.r, I Jl{ 60, jossri n.rinullc oli uskottu
joukkuccnjohtajan tehtär'ät sen -].K:ss:r, oli m.trssinut Krltimon ascmllta ensin Koverolle ja jatkanut
sieltä sotatoimien alettul jalkamarssialn h1'ökkää-

vien joukkojcn kintereillä Korpisclän Loimolan
karutta Käsnäselkään, minne se

oli

saepunut .rir.rn

vanhln rrjln tuntumlln tunti sitten, iltrpäir'ä11ä
18.7.19i1. Joukkojcn eteneminen oli ollut kiir.tst;r.

hyr'ä kun olimme 1>erässä pirsvneet. Viirtteisen kal.rden vuorokruden .rikln.r olimme kovlssa helteessä
ja marssirivistön nostattamassa irölvpilvessä t;rivaltrneet tiisan 9tl knr. Tät:i olen jälkccnpriinkin usein
muistellut mcl'koiscr-ra sllvutuksen;t. r'arsinkin kun
ottaa huomioon, että p.rtaljoona oIi koottu rcserr i-

läisistä, .joidcn kcski-ikii oli huotnlttirvrrn korkea
j.i joilt.r viclä sod.rn siinä r'aiheess.r puuttui tottunrus t:ill.risiin mlrsseihin.
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Olurri tuntui tosia.rnkin rlll:rn muka'r'.rlt.r. Tierin. cttä teltat olivat .io pl'st1 ssä läheisei[i männikkok.rnkaalla ja että marssin aikana oli rokka
k1'psi nvt kenttä'keittiössä. Pidin itsestään sclr'änä,
että nvr. l<.rhden vuorokaudcn n.riltei 1'htämittaiscn
prtikoin.risen jälkcen, olisi tilaisuus mrrkeiden unien
retelemiseen. Siinä aurir.rgon lämmössä täll;risi.r .r j.r-

tellessrni srlmäni,ill<oir'.it uhk.rrrvasti lups.rhcicll.i,
ja kenties olisin siinl nuli.rht.rnutkin. ulici komppani;rn p.rilli!ön Lihet:i olisi :ullur hrrrr:sc-m.irin nlukar-uuti.rnr.

Hereilie t.i:r.i i,iherti nrinut todell.r s.ri. Hän tic:r
kerto.r. e:r.r kom;.peni.rn ptdllikkö oli k.iskcttv p.r-

j,i n.rinun piti
t.rljoon.rn romcnt.rjan telt.llle
menni sinne rn1'ös
Ir{itrih.in kumr.naa vrrten minut sinne käskettiin l'
Tästä t.ritlct.rankin lrihteä hyvin pien etccnp;iin. Sitä
vlrtenh.rn olinrr.r'rc miltei t.rukojrr pitiimättä tulrssineet, että s;risimme vihollisen j.r sitri t.Lk,rir-.rj.rneet
kärkif oukot kiinni. Nyt ne ovat jo hvvinkin lähellä.
I

Voimistunccsta taistelunmelskeestä sa;rttoi sen pää-

..,d.

;,"*. -.

L

tellä. Jo,kohan lähdetään heti hyökkäämään vanhan
rljan tuolle puolen. Muttil mitä varten minutkin
sinne puhutteluun oli käsketty? Varmaan komenttja antta minulle jonkin erikoistehtävän.

ja a,javat nyt viholliselta vallattuja vaunuja taaksepäin. Aivan oikein, tuolla vaunujen takane ajeleekin kuorma-auto, ja sillä on taatusti SA-kilpi

Pataljoonan komentaja, kapteeni Sulo Ropponen
antoi minulle todellakin erikoistehtävän. Mutta se
tehtä\,ä oli tykkänään toisenlainen, kuin mitä olin
kuvitellut. Pääosr pataljoonasta lähti autokuljetuksin joskus puolen yön aikaan tappelemaan. Vain
ja minä .jouk'kueeni kanssa
kuormasto jäi jäljelle
sen suojaksi, muka. Aikanaan kello neljän nurkilla aamulla iähti
kuormastokin sitten suo jajoukkoineen, kuten komentaja oli käskenyt. Hän oli näyttänyt minulle

Käännyn satulassa taaksepäin, annan kädelläni
merkin ja huudan: "Kolonna oikealle!" Samassa
hyökkäysvaunut ovatkin jo kohdallani ja hyristelevät hiljalleen eteenpäin, luukut auki. Kumarrun

kartalta tien, mitä myöten oli tultava perässä.
Ratsunsakin hän oli minulle iättänyt, joten eipä
ollut lainkaan hullumman näköinen pitkä rivistöni,
joka tuona kauniina heinäkuun aamuna ylitti vanhan rajan. Nfieli oli lei'ätvn yön jälkeen virkeä,
edessäpäin oli krikki uutr.I ir ouror.
Niin tulimme edellisenri piiränä (18.7.) vallattuun Kol.rtselän kvlään Tulem.rjärien pohjoispäähän. Kello oli tasen kymmenen. Nluisten hyvin.

miilä mielenkiinnolla silmäilin oudon kauniita, h.rrmaita itäkarjalaisia taloja. Kylän keskellä tienhaarassa kohtasin vanhan pitkäpartaisen ukon ja hänen yhtä iäkrkään emäntänsä. Olivat juuri tulleet
esille piilostaan. Jututin heitä hetkisen ja olisin
haastellut pitempäänkin, mutta ei ollut ai,kaa. Rivistön alkupää oli jo valumassa Tulemajärveen

nokkapuskurissaan.

satulasta nähdäkseni etumaisen vaunun luukusta sisään, mutta pimeältä näyttää. Huudan sinne kuiten,kin, kättä iipan reunaan vieden: "Hyvä, pojat!"
Siitä se alkoi. Luukut loksahtivat kiinni, moottorit ulvahtivat lisää kierroksia, ja vaunut säntäsi-

vät uuteen vauhtiin. Hyvä, etten jäänyt alle. Nyt
ne pöristelivät kohti samaa Kolatselän tienhaaraa,
josta rivistöni alkupää oli laskeutunut sillalle. Hevosta ja ajoneuvoa oli tien täydeltä, ja ukot pitivät suitsiaan tiukalla estääkseen ajo,ktkeja karkaamasta. Ihme kyllä, että hevoset ja hyökkäysvaunut
mahtuivat samalle kapealle kylätielle.
Tienhaarassa vaunut kääntyivät oikealle, pohjoiseen suuntautuvrlle kujalle, joka etäämpänä koilliseen kääntyen ylitti samaisen Kollaanjoen. Hevosen selässä istuerr mir.rä hyvin saatoin seurata niiden
etenemistä. Kuten oheiseen piirrokseen on merkitty,

\'runut poikkesivat Kollaanjoen ylitettyään viljelys-

Iaskevan Kollaanjoen sillalle.

Olin tavoittamaisillani rivistön kärjen, kun
näin sellaista, mikä sai minut säpsähtämään. Kollaanjoen vastakkaiselle törmälle ilmestyi keksi hvök
käysvaunua jyräten peräkkäin kohti samr.r silta.r.

minne kuormastoni alkupää oli juuri ehtinrt. Kun
vaunujen tykinputket huojahtivat rinteen taitekohdassa, havaitsivat silmäni vaunujen etupanssariss,r
suuret punaiset tähdet.
Mistä nuo vaunut siihen tipahtivat, ja keitä oli
niiden sisuksissa? Jaa, myös eversti Lagu'ksen panssarijääkärit ovat varmaan edenneet tässä suunnassl

i..
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tieltä, aielivat pitkin peltoau'keita Hyrsylästä tulevalle maantielle ja lähtivät sitä myöten työntymään
etelää kohti.
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Kolotselkö Tulemoiärven pohioispäässä

r.r
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Sillä kohdalla, missä Hyrsylästä tuleva tie yhtyy
Kolatselän-Palalahden tiehen, on matala harjanne,
jonka etelärinnettä viimeksimainittu tie myötäilee.
Hyrsylän tie leikkaa tuon harjanteen siten, että leikkaus muodostaa ikäänkuin portin. Harjanteella tämän portin itäpuolella on hautausmaa.
Kun hyök,käysvaunut lähestyivät hautausmaan
tienhaarua, kuormaston alkupää oli ehtinyt jo ohittaa tämän paikan. Ånnoin merkin matkan jatkamisesta, mutta ne ajoneuvot, jotka eivät vielä olleet
ehtineet tienleik'kauksen muodostaman portin ohitse, määräsin tieltä pois tiheätä pensailrkoa kasvavalle rinteelle suoiaan.
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Kolotselän kylö

Hyökkäysvauout

olivat tällä r'älin pysähtyneet

siten, että etumainen oli miltei "portilla". Kun
minä touhusin silloin parhaillaan järjestäen hevosia
suojaan, en älynnyt laskeutua hevoseni selästä, ennenkuin jyrähti, viuhahti ja heti perään jossakin
läiskähti. Vielä tänäkään päivänä ei minulla ole
aavistusta siitä, millä tavalla tulin alas hevosen selästä. Hevoseni, joka tähän asti oli vain kyntöhevosen tavoin köpitellyt eteenpäin, laukkasi nyt kaula
kaarella ja kaviot paukkuen kohti itää. Minä taas
olin turvallisesti maantienoj assa.
Mitä nämä hyökkäysvaunut sitten olivat ja mistä
ne ilmestyivät? Kun etumaisen vaunun miehistöä
tervehdin, en tullut tätä kysyneeksi, eikä jälkeenpäinkään kukaan ole sitä minulle kertonut. Todennäköisesti vaunut olivat tulleet Hyrsyläo suunnasta.
Kun ne ensi kerran saapuessaan kääntyivät Kolatselkään päin, ei niiden miehistö varmaankaan tiennyt, että suomalaiset olivat jo vallanneet Kolatselän. Vasta kun minä kurkistin etumaisen vaunun
torniluukusta ja hihkaisin tervehdykseni, naapureille valkeni tilanne, ja he säikähtivät niin perusteeilisesti, etteivät tulleet ajatelleeksikaan tulen
avaamista. Tienhaarasta käännyttyään he taas olivat

todenneet, että hevosmiehiZihän siinä vain olikin
liikkeellä ja lähtivät uudelleen katsomaan meitä
tosin vähän lähempää.
Nyt vaunut sitten seistä iököttivät harjanteen
"portilla", mutta ne eivät suinkaan käyttäytyneet
enää rauhallisesti ja murkavasti. Niideo isot putket
sylkäisivät säännöllisin väliajoin kidoistaan pitkän
lieskan, mitä aina seurasi jyrähdys, viuhahadus ja
Iäiskähtävä räjähdys. Vaunujen pienemmät putket
repäisivät tämän tästä terävän sar;an, niin että le-

pikko pölisi. Ja entäpä, jos ne riivatut kyllästyvät
tuohon jököttämiseen ja tulevat tekemään lähempää tuttavuutta. Mitä me poloiset silloin teemme ?
Ei, kutsumattomat vieraat on saatava pysymään
alallaan ! A joneuvoissamme oli tietysti a-tarvikkeita
kasapanoksista lähtieo, niitä nyt vain nopeasti käsille. Kiireisen etsimisen jälkeen sellaisia löytyikin.
Jaoin niitä ensin portin länsipuolelle rinteeseen
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ja anoorn
miten pltr
pi
suojautuneille mrehrlle
suorautunerlle
miehille ,a
annoin ohreet,
ohjeet, mlten
menetellä, jos lryölckäysvauout alkaisivat pyrkiä
joko
ioko portista
oortista ulos tai harjanteen
harianteen yli.
vli. Sen jiälkeen
jätin
iätin koko portin
oortin länsipuolella
länsiouolella olevan osaston
osastor ioukkueen varajohtajan,
varaiohtaian, ylirkersantti Niemen huostaan,
varajohtajan,
otin muutamia miehiä mukaani ja ryömin Palalahteen johtavan tien etelänpuoleista ojaa myöten
portin itäpuolelle, missä näkösuojaan päästyäni livahdin edellä mainitsemalleni hautausmaalle. Minulla ja mukanani olevilla miehillä oli kasapanoksia,
joiden avulla päätin estää vaunujen mahdollisen
yrityksen tulla portista.
Ålkuperäisenä tarkoituksenani oli tyytyä torjun
tatoimenpiteisiin, siis varautua käyttämään kasapanoksia vain, mikäli vaunut pyr,kisivät silmilleHautakumpuja ja rehevää kasvillisuutta hyväksi
käyttäen pääsimme kuitenkin niitä niin lähelle, että
saatoimme yrittää etumaisen vaunun tuhoamista.
Heitto suoritettiin kuitenkin liian kaukaa, mutta
se vaikutus sillä kuitenkin oli, että säikähtivätpähän edes. Panoksen räjähtämisen jäl'keen vaunut
perääntyir'ät noin 50 metrin päähän portista. Siellä
ne nrt seisoivat ja tulittivat, aluksi taajempaan,
sitten aivan harvakseen. Silloin tällöin vain lojaut-

tivat portin suuntaan ja harjanteellekin.
Pian tämän jälkeen toinen hyökkäysvaunuista
lähti uudelleen liikkeelle, kääntyi ja häipyi Hyrsylän tielle.

Nyt se lähti kertomaan omilleen, mitä täällä
Hetkisen
on- tapahtunut, totesi muuao miehistä.
- voimiskuluttua alkoikin pohjoisesta käsin kuulua
tuvaa moottoreiden jyilnää, eikä aikaakaan, kun
portin edustalla seisoi kauniissa vioorivissä kaiken
kaik'kiaan viisi punatähtistä hyiiikJ<äysvaunua.
Kirjoitin nyt tupakkalaatikon kanteen lyhyen
ilmoituksen tapahtuneesta, käskin lähettini, korpraali Ojalan, ratsastaa nopeasti Palalahden suuntaan ja etsiä sieltä käsiinsä kapteeni Ropposen, jolle oli luovutettava laatimani ilmoitus. Siinä esitin
myös pyynnön panssarintorjuntakanuunan lähettämisestä Kolatselkään.

Hyökkäysvaunujen pidettyä tietä rähinän alusta
lähtien käytännöllisesti katsoen katkaistuna, alkoi
Kolatselän maastoon muodostua sumaa niistä jou-

koista, joiden oli määrä edetä Tulemajärven pohjoisenpuolista tietä. Päivän aikana saapui kylämaastoon myös sellaisia oman divisioonamme joukkoja,
joiden oli määrä edetä Hyrsylän mutkan suuntaan.
Nämäkään joukot eivät päässeet jatkamaan matkaansa hyökkäysvaunujen hallitessa tulellaan kylän

pohjoispuolella olevia laajoja peltoaukeita.
Selvitin tilanteen eräälle edellä mainittuihin joukkoihin kuuluvalle'luutnantille ja kerroin odottrv'rni
panssarintorjuntakanuunaa Palalahden suunnasta.
Luutnanttikin lupasi yrittää hanrlkia sellaisen, ja
epäilemättä hän

tekikin parhaansa. Tunnit kui-

tenkin kuluivat kärsimättömässä odotuksessa, mutta
kanuunoita ei kuulunut sen patemmin idästä kuin
lännestäkään. Ja odottavan alka on pitkä, varsin-

kin kun riesana on viisi uhkaavasti käyttäytyvää
vihollisen hyökkäysvaunua.
Mufta lopultakin! Sieltä näkyi Kolatselän suunnalta olevan tulossa kanuuna. Tätä ihastellessani

joku pukkasi minua kylkeen ja osoitti kädellään
itään päin, josta samaan aikaan tuotiin toista tykkiä.

e.l

Ne työnnettiin pensaiden suoiassa portin molemmille puolille takarinneasemiin. Annoin tykkimiehille ohjeet: toisen tykin tuli ottaa tähtäimeensä
etumainen vaunu, toisen takimmainen. Tulta ei saanut avata, ennenkuin minä annan merkin.

Itse asetuin oman tyk'kimme luokse. Seurasin
ja kun sieltä annet-

samalla naapuritykin touhuja,

tiin sovittu merkki, että valmiina ollaan, nostin
oikean käteni juhlallisesti ylös, pidin sitä siinä
asennossa hetkisen ja sitten löin käteni alas. Samassa pamahti kahdella taholla, mutta niin yhtä
aikaa, että. kuului vain yksi paukahdus. Näin, että
etumainen vaunu hulmahti liekkeihin, edelleen näin,
kuinka kolme keskimmäistä lähtivät lii,kkeelle ja ka-

tosivat tien kahta puolta pensai,kkoon pyrkiäkseen
karkuun. Perimmäinen vaunu ei sen sijaan yrittä-

nyt minnekään, se olla iökötti edelleen,kin paikoillaan, mutta nyt moottori sammuneena ja muuten-

kin hiljentyneenä.

Kolmesta pakoon yrittäneestä vaunusta kaksi onnistui. Kolmas sen sijaan tapasi kohtalonsa.
Vilkaistessani kellooni huomasin sen olevan tasan 17. Lähes seitsemän tuntia kestänyt hyökkäysvaunuseikkailumme oli siis päättynyt.

-

p666 ensin... ettö olis vöhön niinkuin orvoiöriestystö

-
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TUSKIN tiimiikään sotahistoriallinen juttu olisi
tullut milloinkaan päivänvaloon, ellen olisi sattumalta saanut tietää Turren osoitetta. Kirjoitin hänelle ja pyysin lupaa kirjoittaa muistiin tämänkin
tapahtuman, koska katsoin, että siinä olisi pikrku
annos sofahistoriallista arvoa. Sain paluupostissa

oli,kirjoitettu leveällä timpermannin
kynällä ja kuului: "Kirjoita vaao se, mutta älä
lisää ja osaathan sä naamioida mun oikean nimen !"
Kirje oli päivätty Rovaniemellä. . . kuinkas muuten. Siellähän se Turre vaikutti Pohjolassa. Hän
kun oli niitä sen kulmakunnan poikia
siellä
Pohjolassa syntynytkin. Liekö Rovaniemeä- etelämvastauksen. Se

f.

mässä käynytkään

TERMONA
linimentti
O
O
O
O

lihoskipuihin
hermosörkyyn
nivellulehduksiin
noidonnuoleen

ffi

O pintoverenkierron
höiriöihin

O urheilijoin

suojolinimentiksi
TERMONAo on sqolovono myös voiteeno
Apteekisto itmon reseptiö.

?

Elettiin sotavuotta 1943.

Fosmestari"kapteenin

porukka painui erdånd. syyskuun pimeänä hetkenä
linjojen yli. Jostain kuolleesta ,kulmasta menivät
ja sitten talsivat siellä selustassa pahojaan tehden.

Kierlelivät ja olivat piilosilla naapurin kanssa.
Turre oli sellaioen vaatimaton, hissuksissaan pysyttelevä mies. Ei hänen läsnäoloaan joukossa häävisti havainnufkaan. Hidasliikkeinen, mutta sitä rajuotteisempi, kun kova paikka sattui eteen. Ja sitkeyttä oli miehellä kahdenJ<in edestä.
Muutamat miehEt io vähän narskuttelivat viiksiään turhasta tohinasta. Tuollaiset rebket ovat her215

moillekin käypiä . . . saatikka sitten mahalle, joka
on ensimmäinen kurisemaan vastalauseita, jos huomaa itsensä joLlakin tapaa laiminlyödyksi.
Mitä pirua me täällä oikei,n kaahimme? kyse- he toisiltaan.
Iivät
Joiku viisas selitti:
Otamme maa.leja . . . ja jos sattuu paikalle,
- vankejakin. Sitten levitämme lentolehtisiä ja
niin
miinoitamme huoltoteitä .. . poltamme variklkoja
ja räjäytämme siltoja .. . ja yleensä nuuskimme

täällä paikkoja ja evakoimme.
Turre kuuli tämän seli§,ksen. Hän oli tunnetusti porurkan etevin eval«komestari. Mies, joka aina
löysi jotain harvinaista. Turre hymähti hyvillään:
Jo,r, me evakoimme.
-Rasittavaa'kiertelemistä
riitti. O,tettiin maalikin.

oli pienen vaaran rinteessä oleva korsukylä. Radio
pysryyn ja sillä lukuja tykistölle. Ensimmäinen laukaus kohahti yli. Tärppäsi likeltä omia. Toinen
meni liiaksi vasemmalle, mutta kolmas mätrkähti
keskelle korsurakennelmia. Hyvä! Ålue jätettiin
rau,haan. Naureskeltiin kahdelle puunhakil<aajasotilaalle, jolka pilkkoivat kamiinapuita erään korsun

Se

edustalla. Kolmannen ammu,ksen jälkeen nämä heit-

tivät piilukirveensä ja painuivat viivana korsuunsa.
Ihmettelivät hehtaariammunnan osumaa.
Jälleen talsittiin s/ksyn tuleennuttamassa erämaassa. Huoltotie sai miin,ansa. Sitten maantiesilta.
Sytytyslanka oli mittava, mutta ei rkuiten,kaan niin
mittava, että olisi kotinurkille ennätetty. Kun miina
possahti, saatiin sillan jätteitä niskaan, niin että
raPlsl.

-

Olisivathan nuo porraspuut lentäneet vähem-

mäll2iJ<in rotyylimäärällä, murahdeltiin. Pelko alkoi

tulla monen pieksuun. Takaa-ajettuna oli ilkeä ylittää miinoitettua ylikulkukohtaa. Moni tiesi sen jo
entuudestaan. Sitten yht'äkkiä töksähdettiin kapealle kapulatielle, jota pirkin surrasi kuorma-auto
aivan kohti.
Kuorma-autoilija pelasi hyvällä tuurilla. Pääsi
näet livistämään . -. samoin kuin hänen apurinsa
. . . mutta auto jäi lojumaan vaivaiskoivikossa renkaat tyhjänä.

Nyt oli tie nisua! Ja mik?is siinä. Kelpasihan se
tie ... tai paremminkin: tietön korpf ... sillä

olivathao nyt norkat suunnattuina kotirantoja kohti.
Mentiin lujaa. Jo&u oli kuulevinaan hänniltä aseit-

ten kalinaa.

"EI KIVÄÄRIN KUULA MIESTÄ TAPA"
Kornppanianvääpelinä oli Er.P 6:n 1. komppaniassa jääkärivääpeli Antti Suuroner. Hän olf vapaussodan aikana kaksi kertaa haavoittunut, eläkkeellä oleva vanha sotaveteraani, mutta lähti yapaaehtoisena vielä talvisotaan. Kerran sodan sytymisen jälkeen, ,kun jotakin miestä taisi alkuvaiheessa
vähän peloittaa, Suuronen sanoi, että "sitä on tunha
pelätä, ei ,kiväärin kuula miestä tapa", mutta hän
ei ottanut huomioon, että sodassa on muitakin vaaroja. Hän haavoittui Keljassa kiväärin luodista, ja
kun häntä kannettiin pois, silloin kranaatin sirpale

teki tehtävänsä.

216

Kun oli painuttu kappaleen matkaa, kapteeni
pysäytti joukon. Hän ,halusi ottaa luvun. Tärkeintä
oli, että iketään et jäänyt taipaleelle. Kapteenin tottunut silmä näki oitis, että yksi puuttui. Hän kysyi:
Kuka on poissaT
- Kukako ? Ei ainakaan liisnäolijoista kukaan.

- tietysti.
Turre
Pahus! Emme voi jätiää miestä. Palaamme
etsimään
häntä. Hänellä on lisäksi radiommekin.
Korpesi, mutta ei auttanut. Osa miehistä jäi
paikalle osan palatessa juoksujäl,kiään takaisin. Manailtiin kovin.

Sinne auton luo se jäi, kohelo. Että pitää
- varastaminen
olla
noin veressä.
Hiippailtiin hissukseen. Kuunneltiin ja tirkistel-

tiin pensaitten lomits.e. Että se sieppasi !
Sitten pöllähti mies esiin. Tuli hikisenä, reppu
pullollaan ja housuntaskut repeämäisillään. Mutta
radiokin oli matkassaan. Ei ollut ilennyt nakata
sitä korpeen, vaikka tietysti mieli teki.
Sinähän kumma tohelo olet ! Sinun takiasiko
. alahan juosta vaan !

- pitää j'dädä tärne . .
tässä

Turre sai kuulla motkottlksia, jobka hän sulatti
tyynellä naamalla. Kukaan ei ottanut edes radiota
kantaakseen, vaikka soturi oli pakahtua taak'kansa
alle.

Eikä siinä ollut pomollakaan mitään sanottavaa.
Mies kantoi taakkansa murisematta. Ei murentakaan nakannut repustaan eikä taskuistaan pois.
Vasta kun ylitettiin ansalankoja, otti eräs mies
Turrelta radion, koska hän vaiousi makeita paloja
Turren evakuoimasta saaliista. Niin sitä ylilettiin
hienot langat koipia nostellen, 'kuin kissa kasteisessa ruohikossa. Onnelli,sesti päästiin omien puolelle. . . Turrekin raskaine taakkoineen. Perillä oltiin jo hyvdå pataa miehen kanssa. Pullottihan
tämän mestarievakuoitsijan reppu ja taskut vieraanmaan tuliaisia. Turre oli potraa poikaa. Sopi vähän
antaa ds.keisiä takaisin. Vai tohelo . . . niinpä niin
. . . kyllä sellaiset pistokset muistetaan.

Lopulta hän kuitenkin lauhtui. Myhäili hyväntuulisena.

No, kinttusotilaat! Ottakaas mukinne esille
! Tarjoan onnistuneen reissun kun-

. . -. pomo kans

niaksi pienet plöröt.
Ihmeteltiin.
On'ko sulla sitä . . oikein votkaako ?
- Ei kun parempaa. . . . mitäs tässä polttoviinoja
juomaan.
On oikeata Krimin jaloviiniä.
Turre kaivoi repustaan korean pullon. Hän väänteli korkin auki ja kehoitti:
Pomo ensin . . . että olis vähän niinkuin arvo-

järjestystä.

Hän kallisti avatun pullonsuun kapteenin o,jenKallisti ja ravisteli. Ei tippu-

tamaa mukia kohden.

nut noppaakaan pomon mukiin.
Onpas se sakeaa, ihmetteli kapteeni . . . Antakun katson sitä!
Pomo nuuskaisi pullon suuta. Katsoi etikettiä,
jossa koreili punaisen hedelmän kuva.
Tämähän on tomaattisosetta, valisti päällitkrkö.
- Mitä se semmoinen on, kysyi hämmästynyt

kaas

soturi.
Se on sellaista vihannesmehua, jota syödään.
-_. Syödään? Turre ponnahti ylös ja veti pullean

't

reppunsa esiin. Se purettiin ja kaikki, iok'ikinen
pullo oti samaa tököttiä.
Voi tuhannen tuhatta napapiirin pientä paho- Turre ätr,käisi voimattomana ja katseli tolaistal
maattisosepullokekoa.
Että pitikin raahata tuo
tököttipullokasa tänne-. . . ja kuormassa olisi ollut
vaikka mitä muuta. Kokonainen sianruhokin I Että
nuo koreat pullot näin erehdyttivärkin.

Eihän tuota tiedä maistella, vai'kka olis m1'r-

liytettyä.

Päällikkö sen sijaan kehui tavaraa hyväksi. Tietäähän sen, herrathan tuollaisesta tökötistä pitär'ät.

Koettihan Turrekin maistella pulloissa olevaa
lientä. Ei mennyt kurkusta alas. Ällötti. Eir,ät toisetkaan piitanneet siitä. Siinä oli outo maku. Eräs

Kirpteenin käyttöön ne pullot sitten jäir'ätkin.
riitti särvintä n'roniksi ajoiksi, mutta
Turre ei sietänyt puhettakaan siitä. Niin se otti
sisulle . . . se raahaaminen. Kapteeni hlvaitsi tinrän.
I-räässä sopivrssa rakosessa hän työnsi säästämänsä
r ri!ii.,'iinaptrllon Turren kouraln .ia slnoi:
TässI on vähän korvausta siitä Krirnin jalo'

sanol:

v i in

Häneile siinä

- istä.

ARVO KARPPINEN

Omin luvin Yoiennettiin
ponssori nto ri u nto tykk i
KUN neljä päivää 2L-24.7.4t kestänyt Omelian
motti Repolan pohjoispuolella oli selvitetty, nousi
ilman muuta esiin kysymys vihollisen takaa-ajosta.
Majuri A. Majewskin komentama l/JR 10 määrättiinkin jatkamaan hyökkäystä itään päin, ja pataljoona marssi 25.7. hiljalleen 10 km päässä olevaan Luusinrkajärven etulinjaan odottamaan hyökkäyksen al,kua. Vänrikki Muilun joukkue, jossa
palvelin, sijoittui ketjuun äärimmäiseksi vasemmal-

le. Olin siinä

tilapäisenä ryhmänjohtajana. Ryhmäni käsitti kaik,kiaan seitsemän miestä, vaikka
komppaniamme oli taisteluissaan kärsinyt mene§ksiä.
Huolehdin siitä, että ryhmäni asettui suojaisiin
odotusasemiin je sen jäIkeen valitsin itselleni sopivan kolon. Aloin tupakoida .ja odottaa hyökkävs-

hetkeä. Mitäpä siinä muutakaan olisi tehnyt. Vän-

rikki Muilu

saapui paikalle tarkastamaan jouk-

kueensa ketjue ja kysyi:
Onko rvhmänne kunnossa?

- Kyllä se kunnossa on, ja loput selviää, kun
liikkeelle, 'r'astasin selälläni maaten ja pilpiiästään
viä katsellen.

Mitäpä pojilta puuttuisil

- vasenta sivustaa tarkoin silmällä,
Pitäk:iä sitten

- vänrikki.
jatkoi
Kyllä me se sivusta hoidellaan, sanoin.
- voimat riittävät.
Mikäli
Vänrikki poistui, ja hyökkäys alkoi ionkin hetken ,kuluttua. Tien varressa ryhtyivät heittimet ryskyttämään. Vihollinen tulitti myös ryhmääni, vaikka olimrne aike etäällä tiestä.

-

Ruvetkaahan etenemään syöksyjä tehden, huu-

Joukot etenemössä holki polovien metsien Omeliosto itöö kohden

i

t

sin ja näytin esimerkkiä, sillä ilma sirisi ja vingah-

teli pahanenteisesti.
Äkkiä näin vasemmalla yhteyshaudan pånn ja
pidensin syöksyjäni. Hupsahdin hautaan tuossa tuokiossa ja totesin sen tyh jäksi. Pian al,koi siihen
tulla toisiakin, kunnes koko ryhmäni oli saapunut
hautaan. Se johti vihollisen linjoille päin. Lähdimme jatkamaan etenemistä .fa olimme päässeet
tyhjää hautaa pitkin noin kolmesataa metriä eteen-

päin, kun se päättyi jokeen. Täten olimme joutuneet huomtttavasti edelle,kornpprniasta, jonka
vuoksi oli aikaa sytyttää jälleen tupaklt.

On ,kaksi mahdollisuutta, sanoin.

Mennään

- tai palataan takaisin. Kos'ka olemme
tykille
näin
pitkällä, niin mielestäni olisi velvollisuutemme tuhota tuo tykki. Eihän sitä ,kukaan ole käskenyt,
mutta minusta tuntuu siltä, että meidän on käytävä tykin kimppuun.
Tuhotaan ainakin miehistö, sanoi Lankinen.

- sanoo
Mitä

Kär,kkäinen ?
Kärkkäinen suoritti laskelmansa vaaramomenttien

suhteen

tykin

ja

vastasi:

Annetaan olla. Eihän meillä ole lupaakaan
tuhoamiseen.

§

-

Lonkinen syöksyi somosso ylös

Sitten kahlasimme joen

-

yli ja

jatkoirnme hyök-

käystä vihollisen varmistuksen väistyessä edestämme
oikealle. Keskiyöhön mennessä olikin tilanne ke-

hittynyt niin suotuisasti, että koko komppaniamme oli asemissa päätien vasemnralla puolella. Ryhmäni oli edelleen komppanian äärirnmäisellä r'a-

semmalla siivellä. Vihollisen.puolustus oli lujittunut, ei,kä komppania päässyt toistaiseksi eteenpäin.
Se oli nyt (26.7.) tulitaistelussa lyhyeltä matkalta

vihollisen kanssa.
Koska vänrikki Muilu oli puhunut vasemman sivustan turvaamisesta, päätin lähteä vähän niinkuin
omavaltaisesti tutkimaan edessä olevaa metsikköä,
jonka ta,kana päätiekin oli. Maisema oli kevyen
hämärän ja savun peitossa, joten näkyväisyys oli
melko huono. Otin mukaani sotamies Kärkkäisen

sekä konepistoolimies Lankisen, joka oli peloton
poika. Kolmisin ryhdyimme ryömimään kohti pää-

tietä, mutta koska vihollisia ei nä,kynyt, nousimme
hetken perästä kävelemään.
Noin neljän,kymmenen metrin päässä ampui jo-

kin

panssarintor,juntatykki. Sen suulieslkan väläh-

dys näkyi selvdsti ja sai meidät painautumaan jälIeen maahan.

piiska.
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Mitä tehdään, kysyi

Lan,kinen.

-

Siinä on

Lupahan saadaan, kuiskasin.

Olen ryhmän-

- ja käsken käymään tykin kimppuun.
johtaja
Onko
ja
Lankinen ainakin meseh'ä, Kärkkäinen? Minä
nemme. Sinä pidät huolta selustasta, sillä sinusta ei
ole tykille lähtijäksi. Sinun täytyy oppia ensin, mitä
sota on. Lähdetään

!

,kanssa ,kohti tykkiä, varmuuden vuoksi ryömimällä. Metri metriltä tulimme
tykkiä lähemmäs. Se sylkäisi vähän r'äliä kranaatin
matkaan. Pysähdyimme kahdenky'mmenen metrin

Aloin edetä Lankisen

päässä.

Kai tämä matka riittää konepistooleille? kyVai onko tarkoituksesi mennä

- Lankiselta.
syin
lähemmäksi

?

-

Aion
käsikranaattinipulla ty'kin, Ian.
- sanoiselvittää
kinen
!a alkoi laittaa käsikranaateista nlppua.
Neljä hän niitä sitoi yhteen.
Ir{adellen etenimme sitten noin kymmenen metrin
päähän tykistä. Sen suojalevyn takana näin kolme
kypäräpäistä miestä, ja montako lienee ollut maantien ojassa, sitä ei voinut tietää. Lan,kinen nykäisi
minua olkapäästä ja kuiskasi:
Sinä pudotat ensin nuo kolme miestä tykin

äärestä.
Sitten

minä menen sinne. Ammu sitten

maantielle sillä aikaa kun olen tykillä!
Selvä ! vastasin. Kohotin konepistoolini ja

-

asetin kolme miestä tähtäimeen. Ammuin lyhyen
sarjan, ja 'aijat lysähtivät ,kasaan aseensa viereen.
Lankinen syöksyi samassa ylös, ja pääslyään tykin
lähelle hän ampui koko rummun konepistoolistaan
maantien ojaan jrt tien suuntaan. Sitten hän hetkeksi katosi tykin suojrlevyn ta:rkse. Maantien takaa
ammuttiin, mutta vain kir'ääritulta. Kului muutamia mielestäni pitkiä sekunteja. Sitten tuli Lankinen
taas näkyviin. Hän .rnrpui toisen rumntun tyhjäksi
ja syöksyi sam;rssr r iereeni. Huumaavl räjähdys

kuului tykiltä, jok;. peirrvi ton'rupilr.een. Amrnuin
samassa

rummun mt.lntien srluntaan, koska tulitus

ja huudot kuuluir'.rt jo liirn läheltä. Epäilemättä

vil.rollinen oli tuloss.r n.ri.:rllc.
Panin ty'kin lukolle neljä käsikranaattia ja ny- huohotti L.rirliinc.n. Sitten
käisin,
ammuin. Ojarssa
oli kymmcnkun:r viholiisr.r, j;r heistä klltui nronta.
Taisivrt mennä .<riiii. Kuuletko? Nyt sieltä tulee
lisää r'äkeä. Irilrnnu:.1-inio 7
Tien'sti I s.rnoin.
Ensin mmpu tyhjäksi ja
- t.r,rksepäin i.r srmoin
- edelleen,
syöksy
kunnes olemme tur\-.lss.1 on].r1l.t lin j rl llntnte.
Tyhfensin toisen rummun m.ianrielle, missä mie-

tavan matkan päässä meistä. Perässä se tuli, mutta
ei aivan silmille. Ehkä konepistoolimme olivat opettaneet sitä varovaisemmaksi. Kun olimme päässeet
oman linjamme tasalle asctuimme odottamaan ja
valitsimme hyr.ät asemat.
Vihollinen ilmestyikin pian eteemme. Silloin avasimme kahdella konepistoolilla tulen noita savussa
juoksevia hahmoja kohti. Vihollinen pysähtyi, maastoutui ja jäi paikalleen. Se ei jalkanut pitemmälle
sivustaan, koska tulemme oli jälleen harventunut
sen rivejä muutamilla miehillä.
Kun rauha palautui, r'edimme taas hermosauhut.
Vihollinen ampui laiskasti muutaman kyramenen
metrin pädstä, eikä tämä enää meitä huolestuttanut.

Oli

selvää, ettei se .iatl<aisi enempää ryntäilyä aina-

kaan tännepäin.

Lähetin Kärkkäisen viemään Muilulle ilmoitusta
olinpaikastamme. Kärkkäinen lähti mielellään, sillä
hän ei ollut ehtinyt vielä tottua sotaan, alokas kun
oli oi,keastaan. Neljä kuukautta koulutusta riitti

syökslimme taaksepiin. Vihollisen tulitus yltyi, ja
konetuliaseitakin ilmestyi taisteluun. Onneksi luodit menir'ät hivenen yli, ne eivät seuranneet maanpintaa, vr.rn vihlsir';rr puit.i.
Väliin ampuen ja r,äliin ryömien pääsimme pois

monelle, mutta Kärk,käinen oli luonteeltaan sellair.ren, ettei tuo aika häneen vielä tehonnut. Kuitenkin
hän oli mukana ja ehkäpä aikanaan perehtyisi sotalnkin, mikäli siihen kukaan koskaan tottuisi.
Vihdoin alkoi yön hämy poistua ja alrn:u valjeta.
Pimeää ei vielä ollutkaan, hienoista hämärää vain.
Elettiin näet heinäkuun loppua. Vihollinen piti sitkeästi kiinni asemistaan koko yön ja irtaantui vasta
aamulla. Toisten jouk,kojen oli määrä jatkaa takaa-

tomasti, mutta vihollinen pysytteli

päivän lepo.

hiä n;ikyi juoksevrn r'.rikke millä mitalla.

Sitten

tien läheisyydestä. Luotia tuli peräämme mahdotsilti kunnioitet-

...

ajoa Luusinkajoelta itään päin. Meille luvattiin

ia varmemmaksi vakuudeksi

Toimiolqomme kuuluvien
vokuutuslojien joukosto
löydötte oikeon suoion

tt

vohingonvooron Yorolle.
Myönnömme outo-, pclo-,
topoturmo-, liikenne- ym.
vohinkovokuutuksio.

llrittöiäin vakuulus
ASIAMIEHIA JOKAISELLA PAI

K

KAKUNNALLA
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T. KUPARINEN
OLI heinäkuun 4. päivän aamt 1944 ja kesä hehkeimmillään. Viipurinlahden yllä leijui kuitenkin
pilvien lailla savu ja sumu, joita aurinko yritti säteillään lävistää.
Uudenmaan Rakuunarykmentin

4.

es,kadroonan

joukkue Hanström, jo,hon kuuluin kp-ampujana,
oli saapunut Ravansaareen pari päivää sitten. Poteroita oli alettu heti kaivaa. Rauhallista oli
ollut tähän aamuun saakka, jolloin olin kuulovartiossa saaren lJuraansalmen puoleisella rannalla,
Iltayöstä oli vihollisen kovaääninen ol,lut toiminnassa huutaen: "Åntauturkaa. td.nddn, huomenna voi

olla myöhäistä ! Me kynnäm,me saaren naurismaaksi.
Tappakaa johtajat ja tul,kaa tännel Tnälld. on naisia
ja viinaa!" Lopuksi soitettiin Saariston Sirkkaa, ja
meitä nauratti. Olipahan leikkisä naapuri. Juttuihin vastattiin: "Tule itse, tai lai,ta ainakin ne mainitsemasi antimet !"
220

Tosissaan olikin vihotrlinen tällä kertaa uhkauksissaan. Olin ollut vain tur.rnin verran vartiopai-

kallani, kun alkoi sellainen sota, että kai[<ki putket ulvahtivat toimintaan. Vihollinen päästi paholaisen valloilleen. Rautaa kaadettiin tonneittain saarellemme. Sadat maataistelukoneet vyöryivät saaren
ylitse. Kiviä, sirpaleita, tulta ja savtra oli ilma täynnä. Haavoittuneiden huudot sekaantuivat meteliin.
Kyyristelin poterossani ja kurkistin silloin tällöin reunan yli. Pelkäsin, että hyökkäys voi alkaa
milloin hyvänsä. Minun tehtävänäni oli ilmoittaa
päällikölleni, jos vihollinen tästä ko,hdasta yrittää
hyökätä. Trihän kuulovartijaan myös kaikki kaverini luottivat.
Vihollisen tuottaman savun takia oli yö tavallista
pimeämpi. Vartiovuoroni oli jo ohi, mutta kiivaan
tulen takia en voinut lähteä poterostani.
Sa,massa al,koi myös saaren lounaispäästä kuulua

\

käsiaseiden räiskettä. Savu peitti näkyvyyden sinne,

dnutta arvasin maihinnousun alkaneen. Suonionsaaren suunnalta rkuului niinikään tavaton taistelun
melske.

Hetken kuluttua kiemurteli taistelulähetti luokseni ja toi käskyn: "Vihollinen on maissa. Rantavarmistus vetäytyy saaren poikki kulkevalle kanavalin,jalle. Liity ryhmääsi! Se tulee kanavan Uuraan
puoliseen päähänl" Hän häipyi taas pian savun
s€ikaan, ja
:suuntaan.

minäkin lähdin matelemaan käskettyyn

Ympärillä räiski ja rätisi. Yksittäisiä laukauksia
erottanut. Pääsin vihdoin kanavan varteen ja
sain yhteyden ryhmääni. Samassa alkoi myös vihoillinen liikehtiä kanrvan takana vesaikossa. Matkaa oli siihen kilenheiton verran.
Kohottauduin polvilleni nähdäkseni paremmin
ja yritin suunnata aseeni viholliseen päin. Silloin

ei

repesi taivas kohdall.rni. Häikäisevä salama leimahti
ja taistelun ryske häipyi koredessäni puusse
vistani.
En tiedä vieläkään, kauanko olin tajuttomana,

ennen,kuin heräsin. Raskas tuli oli nyt siirtynyt
taakse. Koettelin pädtä ja jäseniäni. Oikea jalka

ei ottanut päälleen. Muuten ei ollut näkyvää vammaa. Vain ohut punainen noro valui oikeasta lahkeesta. Åseeni oli vieressäni .ja kunnossa sekin.
Mutta missä toverini ovat? Miksi käsiaseet ja käsikranaatit eivät pau,ku 7
Kohottauduin käsieni varassa. Vihollisia oli kanavan takana valtavasti, aivan kihisi ruskeapukuisia,
toisilla hihat käärittyinä. Edessä oli kookas, tumma,

avopäin oleva mies nagan.pistooli kädessään
matkaa noin 30-40 m. Pudottauduin mahalleni
ruohikkoon. Otin rintataskustani munakäsikranaatin ja poistin varmistinsokan. Tämä oli itseäni
varten,-sillä vangiksi en aikonut- antautua.

Åkkiä minut valtasi eräänlainen raivo. Kohotin
konepistoolin ja vedin pitkiä, vihaisia sarjoja virlqsrr lu:loko loksahti tyhiää
hollisparveen. Tajusin
eteen, viritin ja laukaisin
tyhjä? Viimeisen lip- palanut.
paan viimeinen patruuna oli
Totesio samassa, että olin seisoallani. OIin amjalkani
puessani noussut huomaamattani ylös ja
- ja käsi
kantoi. Koppasin kdsikranaattini maasta,
taipui taakse heittoa varten. Silloin muistin, että

Rovonsooresto uineito URR:n miehiä soopuu puolipukimisso

Viipurinlohden länsironnolle

kolla

saapashousujen lahkeetkin

halki.

Rahapussi

hampaisiin ja kiireesti mereen, jossa vihollisen sul-

kutuli nostatti korkeita vesipatsaita.
Uituani vajaat 100 meiriä syöksyivä.t viholliset
rantaan saakka. Kova molitus vain kuului, ja samassa alkoi vinkua luoteja henkensä edestä uivien

miesten yllä.
Edessäni uiva miesrykelmä veti suurimman osan
tulesta puoleensa. Eräs vihollisen kiväärimies otti
kuiten,kin minut maalikseen, ja tasaisin väliajoin lä-

sähti vesi pääni ympärillä. Odotin peloissani osumaa ja yritin uida melkein veden sisällä. Pari kertaa läsähti selän kohdalla ja vinkaisi rumasti korvan
juuressa.

Meitä auttoi osaksi vireä aallo,kko, sillä siinä oli
ampu,jieo vai:kea osua. Pari päätä katosi ,kuitenJ<in

edelläni olevasta rykelmästä Taistelulähetit siinä
lähtivät viimeistä viestiään viemään.
Kun ampujani oli kuluttanut viitisc'ntoista patruunaa, hän lopetti tulituksensa. Sulkutuli rnyös
päättyi. Kuolleita kaloja kellui pitkin veden pintaa. Karppilanniemeen päästyämme saksalaiset tyk-

kimiehet nauroivat alastomuuskulttuurin harrastajille. Meitäkin jo hieman hymyilytti, sillä olihan
taas kova kamara jalkojen alla.

oli ainoa aseeni.
Lähdin käsikranaatti kädessä kär'elemään poispäin vihollisesta ja odotin laukausta lapojeni väliin.
Ajatukseni kieppuivat sellaisessa toivossa, että kun-

se

han edes kerralla osuisivat eikä tarvitsisi tuota "kraoaattimunaa" käyttää. Yhtään laukausta ei kajahtanut. Pääsin 150 metriä
pieni toivon kipinä

I

jospa tästä vielä. ..!
syttyi
- telakalla
Ryömin
olevan rautakylkisen lai'r,an alle. Kuolemanpelko, jonka jo olin voittanut, oli taas
§aanut vallao. Päätin ,kuitenkin yrittää vielä pelastautua, vaikka laivan kyl,keen ;io rapisi pikakiväärin
sar1a.

Jabkoin kulkua laivan alitse

ja

saavuin saaren

känkeen. Särkyneitä veneitä lojui rannassa ja uiskenteli vedessä. Viimeiset omat miehet repivät sietrlä

vaatteita yltään

eivät oikeastaan viimeiset

ja osa haavoittuneena.
sinne jäi monta kaatuneena
Nopeasti minäkin sain itseni

irti

HOMEJUUSTO

Sattui tkerran niin, että miehistölle jaettiin

ns.

homejuustoa muun muonan yhteydessä.
Siitä syntyi eräässä ,korsussa ,kova mökä. Juusto

käärittiin uudelleen pakettiin, ja mies viemään takaisin moisen moskan sekä sanomaan ,kokille sel-

vät

sanat.

Mies poikkesi matkalla naapurikorsuun ja näki,
miten siellä kaksi alikersanttia juuri herkutteli samanlaisella juustolla. Ålikersantit lpyysivät ostaa
"moisen moskan" 50 malkalla, mutta rniespä ei
myynytkään, vaan vei juuston takaisin omaan kor-

löi paketin pöytään ja sanoi:
Nyt pojat herkutellaan.

suunsa,

-

vaatteista. Puu721

Muistojo

Viipurin
toistelukentiltä

t
Ristimäen suomoloisen koupunkiseurokunnon houtousmoo
Viipurisso

3162 io 51 62 ovot Arvo Oiolo
Antti Vintolo kertoneet lqlvisodon toisteluislo l-12.
3.40 Viipurin itöloidollo olev,cllo Ristimöen houtousmoollo,
ehiemme numeroisso
i,o

ioko oli toktillisesti tärkeä moostokohto

Konnoksentien io

routotien völillö. Suomcloiset puolustouiuivot siellä toisteluosemissoon sekö kivioitoien

jo

houtokivien suoiosso horju-

motto toriuen lukuisot venöläisten rynnököt, ioito nämä suorittivot vohvon tykistön, ponssorien jo ilmovoimien iukemino.
Vihollisio kootui houtousmoon seudulle kosoillcin, mutto täöllö
puolusioutuvien hömölöistenkin joukkoien menetykset olivot
roskoof. Vihollisen oseet muokkosivot nurin koko houtous-

moon murskolen houdot io muistomerkit.
Tänä kesänä on kirieenvoihtoiomme käynyt Ristimäellä io
ottonut sieltä tällä sivullo olevot kuvot muistorikkoolto tois-

Vuoden l9l8 sonkorihoudollo olevosso kivessä on kirioitus:
Siunoten vo'olivi Suomi nyt kumpuio rokkoito näitö, joihin

kötkenyt on kerron se porhoitoon
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telukenlöltö. Hän kertoo, eifä poikko on rounioineen entisessö
kunnossoon io oivon kuin kuolleeno nukkumoon jäänyt, kuten
voinoi,ct kootuneiden kiviensä ollo.

Vintolon entinen kk-osemo kivioidosto vosemmollo vöhöisenö
kohoumono

§

Suomoloisten entinen pesäke houtousmoon keskikohdollo
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Kuvosso etu.olollo suomoloisien entisiö osemio suomoloisen
mooseurokunnon houtousmoollo. Vosemmollo eni. morgoriinitehdos io keskellö uusio venäläisten toloio

SYLVIA LIN NANSAARI

Katselin heitä. Heidän kasvoiltaan kuvastui ETU-

KIERTÄVÅN TOTAN
PÅrYÅKt Rf AsrA
20 YUODEN TAKAA
"VIRALLISESTI tiedoitetaan t2.7.1942: Karjalan

kannaksen länsiosassa vihollinen hyökkäsi (11.7.)
neljässä eri kohdassa yhteensä noin pataljoonan

suuruisin voimin pommitus- ia hävitttiäkoneiden
tukemana, päästen parissa paikassa esteellemme.
Tytistömme ja kraniatinheitintulemme pakotti vihollisen vetäytymään."
Miltä tilanne näytti 11.7. näissä kohteissa: Keskiyöllä pääsimme nukkumaan erääseen korsuun. pyysin tyttöjä herättämään kello 6,10. pian oliYat väs;'neet lottasislret unten m.ri1la. IIutta kello 4 heräsin hirvittär'ään paukl:eeseen. Eräs 1otta, joka oli
ollut alusta asti mukrn.r, juoksi korsun oveile ja
tuntui sanovr.n: "Se hr-ökkää \.arnristi, ruohan on
ihan hin-ittär'ää rumputulta."
Sitten tulitet lentokoneet. Kk-suihkut pyyhkir'ät
ilmaa, luodit vihelsivät, kranaatit ulisivat, ryskettä,
räiskettä ja ulvontaa oli kaikkialla. Kuuntelimme
tätä menoa lavitsoilla maaten.
Jonkin ajan kuluttua yhtyivät myrskyyn oman
tykistön kumeat jyrähdykset, ja niin ihmeelliseltä
kuin se tuntuukin, silloin lotat nukahtivat toinen
toisensa jälkeen. .
.

LINJÅN MIESTEN PÄÄTTÄVÄISYYS, HUOLI
ja ALISTUV.AISUUS. . . Sitten kai nukahdin itsekin, koska heräsin kello 5 uudelleen kamalaan ryskeeseen. Lentokoneet olivat taas tulleet ja kaikkialta kuului ulvontaa ja ammuntaa.
Herätyskellon soidessa 6,10 oli myrskyinen tilanne ulkona lakannut. Jokainen kiirehti työpaik-

kaansa. Naapuritelttaan mennessäni ulvoivat tykin-

kranaatit ylitseni. Kuului lähtölaukaus, ulvontaa ja
posahdus maahan jossakin.
"Metsätuvalla" olivat lotat nousseet taikinaa vatkaamaan, kun rysketilanne alkoi, ja nyt olivat jo
pullat nousemassa. Sielläkään ei ainoankaan lotan
kasvoilla näkynyt hätääntymistä.

Muonituslottien korsun ikkunat olivat rikkoutuneet ja leipomotuvan ikkunaraamitkin olivat lentäneet sisään. Yksi kranaatti oli sattunut aivan leipomon nurkalle, useita komentajan ja lottien kor,
sujen tienoille.
Kornentaja oli mennyt maastoon, mutta ennen
aamiaista hän tuli yhtä hymyilevånå ja tun,allisena

kuin aikaisemrninkinTällaista täällä on lotilla, sanoi hän ikään- tämä tilanne olisi ollut jotenkin hänen syykuin
taän ja hän olisi tahtonut, ettei enää näin kävisi.
Hyvästelin komentajaa. Åamiainen syötiin vielä
kanttiinilla, sitten oli lähdettävä toiseen paikkaan.
Täällä olisin kyllä tahtonut viipyä kauemminkin,
sillä viimeöiset kokemukset olivat aivan valtavia,
mutta käskystä oli lähdettävä liikkeelle.
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- houlikonpotruuno
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johon Yoitte luottoo
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Looduntorkkoilusso koeommutoon ioko 400:s
potruuno volmisiuksesto. Lisäksi iokoinen kulutukseen menevä potruuno ioutuu moninker-
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toiseen torkkoon kontrolliin.
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VIHTAVUOREN houlikonpotruunot kehittovöt

houleille suuren olkunopeuden tosoisello io
suhteellisen pienellö poineello.

Niillö on miellyttävö ompuo

t
d

(_

773

Konsikuvo:
Konson huoltoioistelu
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soto-oikono kotirinto-

mollo suurelto osolto noisten
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Jukka Tyrkkö:

RÅ]IKAISEVA KESÄAAMU RAJÅJOELLÅ 1944 19'

Milloin viivqsuoriq voltoteitci, milloin kiemurtelevio
kylöteitci risteilevcit postioutot kqutto koko moon.

Vqlitkoo Tekin vormo jo mukovo motkustustopo

jo ontokoo postiouton kyydltö Teidcit

kotimoqn

kescicin. Postioutot liikennöivöt Ahvenonmooliq oinq

Utsjoelle

jo

Kilpisjörvelle, Pohjonmoolto Rolo-

Väinö Venho:

KOHTALOKAS JUHANNUKSENI 1941
Joppe Karhunen:

KUOLE},IALLÅ OLI
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9.7.1942

poikonvorouksio

jo koksi viikkoq ennen motko-

pöivcici myöskin pu he I i m i tse.

Tciydellisici

postiouto-oikotoulujo on postitoimipoikoisso.
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Arvo Karppinen:

OMIN LUVIN VAIE\NETTIIN

PANSSARIN-

T.
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Kuparinen:

RAVANSÅARESTA RÅNTAAN

...
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IUUISTOJA VIIPURIN TAISTELUKENTILTÄ
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Sylvia Linnansaari:

KIERTÄVÄN LOTAN PÄIVÄKIRJÅSTÅ

20

VLIODEN TÅKAA

Kirjoittojot vostoovot esittöm istöän

Posn- fA LENNÄnumrros
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Pekka Suhonen:

TORJUNTATYKKI

Teitci sopivien reittien volinnosso, oltovot vostoon
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Gunnar Linkomo:

Juho Miikinen:
TURRE EVÅKUOI

Motkotoi mistot .jo posiioutoosemqt, jotko opostovot
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Ville Muilu:
PARTISAÅNIVIERAILU KUHMON KURKI-

LÄSSÄ

Korjoloon osii.
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mielipiteistä

221

i

\)

ttffirr il,
rtI
141

&*dqr.'tL

ak

NÄ'N SIL LO'N..
NYT TURVAUDUTAAI{
TARMOON

.

Tqrmo, mqon vonhin vokuulusyhliö, myöniöö koikkio nykyoikoisio vohinkovokuutuksio edullisin ehdoin.
Kööntyköö ensili losso löhi mmön edustojomme puoleen-

KESKInÄINEN vAKUUTUsYxrlö

TARhN @

HELSINKI, ALEKSANTERINK. 11. Puh. 14511

OULUN MERKKI
LAADUN TAKAA
Työ todello lulstoo
kun mooliin on lisötty kuuluo Oulun törpcittici. Tönci kevöönö morkkinoimme uuden poronnetun
loodun OULU A1 TÄRPÄT|N
se on todello A1 luokkoo. 3,81. 101. 501. jo 2001. ostioisso.
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Selnö kerrollo volmllksl Oulu-pohvltopetlllo

I

OULU-pohvitopetillo sootte kerrollo eh1on, soumottomon seinci- jo kottopinnon-suoroqn
rookoloudoituksen pciölle, helposti ,;o huokeollo. Korkeudet 250 sm:slö oino 400 sm:iin.
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Muistottehon myös Oulun Mcintysoippuon
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VARASTOT: Oulu, puh. 1432'1 Tompere, puh. 22820
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siivoukseen
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puhdistukseen.
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