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MATKAVALU UTAT KU ilTtltl
Soolle enemmän irti lomostonne ulkomoillo, kun
suoriiolte molkovolmislelut huolello ... Lomon onnisluminen edellylläö suunnilelmio, jörlestelyjö jo
. . . motkovoluulloo.
Yhdysponkki jörjestöö voluullonne nopeosli jo vormosli. Sieltö soolle voluulot kötevössö muodosso.
Kun honkitte Yhdysponhin molkooppoon, voluulloovoimen jo voluullolompokon, selviydylte helposti
pulmollisislo lilonteisto, joilo ulkomoonmolkon oikono soolloo synlyö.

il YH IIYSPAl{ KISSA

Kun molkuslolle ulkomoille, lähteköö Yhdysponkin kouttqt Silloin
molkokossonne on kunnosso.

r

Molkusiolte vopoono huolislq, kun tollelolte orvopoperinne,
jo muun orvo-omoisuutenne Yhdysponkin holvlin.

korunne

o Tiedöttehön, etlö Yhdysponkin voluuttokonttori Hclsingln
routotleoscmollo polveleG Tcltä myös orki-lltolsin io

sunnuntoi3in.

klo 8.30
sunnuntoisin klo 12,30

Konltori on ovoinno orkisin

Köyltököö hyvöksenne myös erikoisetujo, joito Yhdysponkki moikovoluuttojen osionluniijono Teille

-

20.00
19.00

Puhelin 6311 41

torjooo, kuten ET-olennusshekit Ronskoon, lii kenne- ft,
korlil Poriisiin ioi bensiiniolennuskupongil llolioon...
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maailmantunnettua vientilaatua
Vuonna 1887 keksi §7. Hellesen kuivapariston ia perusti ensimmäiseqä maailmassa paristotehtaan.

Hellesensin valmistusohl elma käsittää nykyisin paristoja kaikkiin aiateltavissa oleviin käyttötarkoituksiin ia vienti suuntautuu vmpäri maailman 103 maahan.
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Siironmöki nähtynä lännestä Ahiiörven tien puolelto

2. DIVISIOONAN joukot, niiden mukana

lll/JR

49,

olivat yöllä 13/14.6.44 vetäytyneet VT-linjan asemiin Siiranrnäelle. Kuuluin tuohon pataljoonaan 10.
komppanian päällikön, luutnantti Möttölän lähettinä.
Ollessamme seuraavana aamuna asemien takana metsässä kaivamassa teltoille pohjia tuli pikainen käsky

lähteä vastaiskuun. Sieppasin heti konepistoolin, lippaita, käsikranaatteja sekä kypärän ja Iähdin juoksemaan kohti asemiamme. Tämä oli kuin kujanjuoksua
lentävien sirpaleiden välissä, ja matka tuntui loppumattomalta. Vihdoin ehdimme metsän läpi ja osuimme
asemien esteettömälle portille, josta olimme niiden
sisäpuolelle tulleet.
Mitäpä silloin ensin näinkään ! Tietä pitkin tuli etelästä päin hevosen vetämät kärryt, joilla seisoi hajasäärin venäläinen sotamies. Heittäydyimme viipymättä

erään pikakiväärimiehen kanssa tiepenkan suojaan,
koska sillä kohdalla ei ollut taisteluhautaa, ja aloimme
tulittaa. Venäjän poika loikkasi heti metsään. Hän suis161

jonka nimeä en muista, nousi rohkeasti ylös ja alkoi
syytää käsikranaatteja estekiviä kohden. Hiljaista siel-

lä tulikin. Estekivet muuttuivat hautakiviksi.
Äsken juostessamme oli mainittu panssariluutnantti
kaatunut maahan, samoin kaksi oman porukkani sotilasta. Menimme katsomaan heidän vointiaan ja heti
totesimme luutnantin kuolleeksi. Oli sattunut sydämeen. Samassa silmäni osuivat merkkiin, joka luutnantilla oli rinnassaan. Se oli Mannerheim-risti.
Kuka hän oliT kysyin eräältä sotilaalta, jolla olivat- myös panssarintorjuntavärit.
Hän on luutnantti Sippola, joka tuhosi 7 panssaria.
Mielessäni välähtivät erään sotapäällikön sa- luoti tiesi paikkansa . .'
nat: 'Se

Oman porukkani soturit olivat vain haavoittuneet
ja lienevät tästä selviytyneet.
Komppaniamme oli sijoitettuna niin sanotulle Tillin lohkolle, jossa taistelimme seuraavina päivinä-

Mutta millaiset olivatkaan

asemat

?

Sodan jälkeen kävin katsomassa elokuvaa "Läpimurto Kannaksella", jossa selostettiin, kuinka hyvä oli
VT-linja ollut. Taisteluhautakin oli sen mukaan ollut
yhtenäinen Suomenlahdesta Laatokkaan. Joku huusi
yleisön joukosta: r,alhetta! Ja niin asia olikin.
Esimerkiksi Tillin lohkon vasen osa oli vailla kaikkia muita varustuksia, paitsi pii.kkilankaa, jota siinä
kyllä oli kautta asemien. Ei ollut taisteluhautaa eikä
estekiviä, oikealle jatkui maanpäällistä rintavarustusta,
ja sitten oli taisteluhautaa pätkittäin. Lohkolla oli yksi
panssarikupu (10 t.), joka keskeneräisenä seisoi laudoitusten ja raudoitusten varassa.
Pujottauduin tuohon kupuun joskus, kun Möttölä
ei minua tarvinnut, ja sain konepistoolin uhriksi monta venäläistä, jotka rohkeasti hiippailivat estekiville.
Metsä ulottui edestäpäin asemiimme saakka, joten tällä
lohkolla oli aina oltava varuillaan.
Monta kertaa päivässä jouduin tehtävissäni juoksemaan metsikkötaipaleen kautta naapurilohkolle, jossa

oli

eräässä betonisessa kk-pesäkkeessä tulenjohto. Joskus tilasin "sulkuja" joskus "häirintää" jt toisinaarr
juoksin tuon välin kypärä ja taskut täynnä konepistoolin patruunia. Kk-pesäkkeen sisäänmenoaukko ja
sen ympäristön linnoittaminen olivat vielä keskeneräisiä. Loppumatka pesäkkeeseen täytyi sen vuoksi

Monnerheim-ristin rilori, luutnontii Ahto Kullervo Sippolo, ioko
tunnetuksi huimopöisenö io toitovono ponssorinioriuiono,
kootui Siironmäellä I 4.6.44

tuli

tui kivien ja puiden

taakse, ja hevonen kaatui siihen
paikkaan.
Taisteluhautaan ei tällä kohdalla ollut vielä vihollisia

tunkeutunut, siellä oli vain jokunen oma mies. Jatkoimme sen vuoksi eteenpäin. Jostakin liittyi silloin
joukkoomme panssarintorjuntajoukkojen luutnantti
ja lähti syöksymään vierelläni kohden seuraavaa taisteluhautaa.

Tällöin jouduimme juoksemaan avomaata pitkin
jonkun metrin ja huomasimme, että estekivien takaa
välähti joitakin valojuovia. Heittäydyimme suojakaivantoon, jossa eräs meikäläinen sanoi, että venäläisiä

on estekivien takana. Silloin eräs helsinkiläinen poika,
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aina edetä syöksyen. Eräs naapurin lähetti, joka kerran
tuli perässäni, kaatui aivan kantapäilläni.
Puolustusasemissa oli myös joitakin maanpäällisiä
kattamattomia betonikupuja, joiden ovet olivat vielä
metsässä. Yhden sellaisen rautaisen oven raahasin
Möttölän kanssa oviaukkomme suojaksi. Se oli urakka,
jossa sai lyödä maihin useammin kuin kerran. Saimme
sen lopulta jotenkuten kuvun aukolle, joten siinä sitten oli turva komppanian komentopaikalle. Komppaniamme joutui taistelussaan koville, mutta kovilla olivat kaikki muutkin Siiranmäessä taistelevat joukot.

Vähän ennen kuin irroittauduimme VT-linjasta,

näin luutnantti Sippolan vielä makaavan lähellä kaatumapaikkaansa Mannerheim-risti rintamuksessaan.
vuodet vierivät. EÅånd kesäisenä
Sota loppui
iltana jouduin sattumalta
Suomenlinnaan. Siellä istuessani eräässä perheessä sain kuulla nimen Sippola,
joka toi väkevästi mieleeni kesäisen aamupäivän Siiranmäessä. Sen vuoksi kysyin, oliko luutnantti Sippola heidän sukulaisensa? Selvisikin, että häo oli

heidän omaisiaan ja nyt vasta he saivat tietää, missä
heidän rakkaimpansa oli kaatunut ja mihin jäänyt.

Karhumöen
suunnon
sototoimio
uomalaitet oliaat 19,10.41 lähtien työntYmåsil lautiäraeltä Karbsmäen tietä pitkin å,oilliseen. Eoerstihutnanttti L. Raotulon kontentama lR j5 marti rnatåalla ilmenneet aihollircn oattarinnan, tiauuttti Torasiäraen Aylän ja uapti 20.10. illalla Semsiäruen etulApiiå-

hän rchä leiriTtyi siellä tien mutAassa oleuan lamrnen

läheisyyteen. Sezraaaana päiuänä eli Zt.lO. onioat rykmentin out ripeällä hyöAkäyAsellä Suurtelän kylän ehiänä haltutnsa ia työntiaät aibollisen Mäntytelän kylään,
iosta te atettai ennen uarustetttihin aseniinsa, MäntyselAää puoluttiuat lR 52:n ousto ja lR 126:n hafanaiset

ippeet.

+
H-he&i
aikaa tasan 11 minuuttia,
- kellonne!8,4,
- vielä jotakin kysyttävää? tarkistakaa
Onko
Tuntuuko ylläoleva tutulta? Tuoko se mieleesi jotain
mennyttä, jotain ajat sitten elettyä, kärsittyä, kestettyä ja
voitettua? Tuleeko mieleesi jokin erikoinen tapaus, jokin hyökkäys, joka oli erilainen kuin muut, vaikka kaikkihan ne olivat erilaisia. Mutta kuitenkin
jokin mie- monivaiheileenpainuvin, hlwä tai epäonnistunut taikka
nen? Jokin jdd aina mieleen paremmin kuin muut,
toinen ihminen ja toinen ilta on erilainen kuin toinen,
toinen päivä parempi kuin tiimä. . .
Hyökkäys, joka pysyvimmin on syöpynyt allekirjoittaneen mieleen, tapahtui mainittuna kellonlyömänä Karhumäen suunnalla Mäntyselässä lokakuun 24. pd.ivdn aamuna 1941. Hyökkäys alkoi lankulta . . .
Muistatko vanhan hyvän ajan merirosvoromaaoeja?

Niissähän vangit ja epämiellyttävät kaverit pistettiin kävelemään lankulta mereen. Lankku oli työnnetty laivan
laidan yli niin, että sen toinen pää oli pitkällä, vaahtoa-

vien kuohujen yllä, ja sitä pitkin sitten marssitettiin miten milloinkin, silmät sidottuina tai ilman sidettii yksin

ja sitten tyhtai jonossa.
Askel
kaksi
kolme
- tuntematon,
- kammottava
jä
suuri
katoaminen
pois
ajallisuudesta,
kirjoista ja kansista ja
muonavahvuudesta . . . Jotain tuollaista tunsin valmistautuessamme
hyökliäykseen tuona muistojen aamuna . . .
Mäntyselkä oli varmaankin eräs hienoimpia taktiikkamestarin juttuja ja kiitollinen opetuksen aihe, jota voisi
vieläkin esittää jossakin taistelukoulussa esimerkkinä
koukkauksien koukkauksista ja valehyökkäyksistä.
Tilanne, jonka näin rivimiehenä voin esittää, oli suurin piirtein sellainen, että JR 3t:n III P:n kaksi komppaniaa alistettuina II pataljoonalle olivat edenneet kolme
erillistä taloryhmää käsittävän Mäntyselän §län laitaan,
jonka ensimmäiset läntisimmät talot olivat hallussamme.
Samanaikaisesti hyökkäystoimiemme kanssa lähti takanamme oleva III/JR 2) kiertämään Mäntyselän pohjois-

Meteliä
Mäntyselässä
Olavi tärveläinen
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puolella olevaa Semsjärveä katkaistakseen itään johtavan tien kylää puolustavan vihollisen selustassa. JR

2):n eli "Piikin" osien ohella eteni JR 26 eli "Ässä"
järven pohjoispuolitse vielä kauemmaksi itään, nimittäin
Mäntyselästä noin 15 km päässä olevaan Kumsan kylään.
Tästä kaikesta me tavalliset rivimiehet emme tietystikään tienneet silloin vielä mitään ja parempi olikin, sillä
ei siinä vielä kaikki, vaan, kuten jo mainitsin, siellä oli
käynnisssä myös koukkauksien koukkaus. Samaan aikaan
kun kaikki suunnitellut sotatoimet lähtivät rullaamaan
eteenpäin, lähti myöskin vihollisen lR 24 Mäntyselän
eteläpuolitse 26.10. hienosti suunnitellulle ja hyvin varustetulle "koukkamatkalle". Sen isku suunnattiin erä-

maassa olevan Stolbovan kylän kautta länteen päin, tar-

koituksella katkaista valtatie meidän kaikliien yllämainittujen joukkojen takaa, noin 15 kilometrin päässä Mäntyseldstä länteen. Vihollisen koukkausyritys saatiin kuitenkin taempana olevien joukkojen toimesta ajoissa jo
27.1O. tyrehtymään, niin vakavalta kuin se aluksi näyttikin. Meikäläisten käynnissä olevat hyökkäysliikkeet sitä-

yönä paikoilleen asetettua lankkua pitkin meidän olisi
kohta hyökkäyksemme aloitettava. Vastarannalla oli taas
noin parisataa metriä loivahkoa rinnettä, jonka päällä
olivat vihollisasemat. Siellä vastapuolen pojat tietysti
odottivat tuloamme joka hetki sormi liipaisimella, sillä
eihän niitä portaita oltu joen yli suottapäin vedetty. . .

Voi hemmetti, huokasimme Vihannon kanssa komppanian
päällikölle, tuosta eivät kyllä meidän poikamme
l,litse mene eikä mene moni muukaan
- ja kun joukpojat menevät, kuului vastaus,
- Kyllä
johtajat painuvat keulassa kumpikin omaa lankkueen
kuaan, miehet seuraavat kyllä kiltisti perässä
Arvelimme, että vastassa olisivat kaikki mahdolliset
konetuliaseet valmiina portaille suunnattuina. Niin ainakin me olisimme vastaavassa tilanteessa tehneet. Mutta
mikäs auttoi. Tuijotimme vain lankkujamme, kuin kuolemaantuomitut ainakin, sekä virtaa, joka vuolaana lasketteli
parina edellisenä yönä ohueen jäähän vetäytynyttä Semsjän,eä
kohden, ja näimme sielujemme silmin, kuinka siinä hetken päästä uisi ruumiita ruumiiden

!

iu

Mäntyselän

kylä io

konsokoulu

vastoin vietiin suunnitelmien mukaan ratkaisuun. Vielä

on mainittava, että yhteistoiminnassa meidän hyökkäyksemme kanssa suoritettiin Mäntyselän eteläpuolelle kaksi
valehyökkäystä, jotka sopivasti kevensivät tehtäviämme.
Vaikka olimmekin aivan tietämättömiä kaikesta tästä ja
nimenomaan selustaamme uhkaavasta vaa.rasta, ei meitäkään suoraan sanoen naurattanut. . .

Hyökkäyksemme ryhmittyminen tapahtui mainittujco
vallattujen talo,ien pihamaalla ja itse lähtö näiden edessä
olevalta iokitörmältä. Odottelin erään heinäladon ovella
mainittua H-hetkeä joukkueeni sekä vänrikki Vihannon
johdolla toimivan ykkös,ioukkueen kanssa.
Näky, jota edessämme katselimme, ei ollut lohduttava.
Lähinnä meitä oli satakunta metriä alenevaa jokirinnettä
ja sen jälkeen itse joki, noin 8-10 metrin levyinen vuolas virta, jonka ylitse oli vedetty huomiomme kohteet ja
harmimme kapineet, kaksi noin 4-5 metrin etäisyydellä
toisistaan olevaa lankkua portaiksi. Näitä kahta edellisenä
164

perään ja meidän, Vihannon Ollin kanssa, seulaksi ammutut kroppamme purjehtisivat ensimmäisinä. Melkein
jo löimme vetoa, saavuttaako kumpikaan kiinteän jään
reunaa järvellä, ennenkuin painuu pohjaan . . . Voi meri-

rosvopiru, kuka lankkujuoksun on ensimmäisenä keksinyt, ja entä II pataljoonan komentaja, majuri Ryynänen,
joka ne meille siihen on vedättänyt. . .
Vihollinen oli koko armaisen aamun pommittanut kyläämme mitä moninaisimmilla kranaateillaan, mutta ne
olivat kuitenkin pääasiassa lentäneet ylitsemme . . . Komppaniamme alkuperäisiin miehiin kuulunut sotamies Tuomas Numminen oli jo sentään ehtinyt saada viimeisen,
vapauttavan sirpaleensa, joka sekin oli osaltaan madal-

tanut tunnelmaa.
Ennen hyökkäystämme yhtyi oma tykistömme toivottuun "pakettien" jakoon. Tämä suuntautui aluksi kauas
oikealle, josta alkoi kohta kuulua kiivasta taistelun melskettä ja samoin kohta perään samanlaista rd,hinää ja jal-

kaväkiaseiden pauketta vielä toisestakin paikasta, lähempää meitä. Jonkinlaista helpotusta tuntien saimme hetken kuunnella tätd. muualla käynnissä olevaa kahinaa

muistutuksena siitä, ettemme suinkaan olleet yksin,
vaan on niitä hommia jaettu vielä muillekin.
Ja alan joku minuutti ennen lähtöämme repesi maailma takanamme, kun lähimpänä meitä olevat patterit al-

koivat syytää ilmoille kranaatteja, kohteena

nellä sarjalla pari kohdallamme kyyköttävää aron poikaa
autuaammille metsästysmaille. . . Rinta rinnan juoksimme kolmisin yhteyshaudan rerrroja pitkin kylää kohden,
samalla päästellen suihkuja pesäkkeissä olevia puolustajia kohden. Perässä tulevat saivat hoitaa jälkipuhdistuksen.

Edellämme häipyivät viimeiset asemistaan vetäytyneet

edessämme

viholliset lähimpien talojen taitse alas, seuraavan kylän

oleva jokitöyräs. Samanaikaisesti alkoivat pihamailla olevat heittimet viskellä taivaalle kranaatteja, jotka jo noustessaan jättivät jälkeensä pitkän savujuovan ja räjähtäessään vastapäisessä kylässä ja vihollisasemien tienoilla
peittivät koko alueen paksun savun verhoon. . . Pari-kolme minuuttia oli melu ja vonkuna yläpuolellamme valtava, ja vastaranta pölisi kuin tuhkaläfä kevättuulessa. Heti

suuntaan laskeutuvaan puskikkoon. Pakenevia vihollisia
seuraten saaavutimme ensimmäiset talot samaan aikaan

senjälkeen komennettiin

:

Nyt pojat liikkeelle, ennenkuin savu hälvenee

ja

vihollinen
selviää pökerryksistä. Tehkää selvää jälkeäl
Suurkylässsä tavataan. .
Samassa

.

lähdin harppailemaan Vihannon rinnalla ko-

kun vihollisen heittimet ja suorasuuntaustykistö alkoivat
antaa kranaatteja joukkoomme. Sotamies Eino Koskinen

sai kuolettavan osuman heti ensimmäisistä kranaateista,
mutta pääs§ämme pian talojen suojiin vältyimme enemmiltä tappioilta. Jäljessä tulevat sitävastoin saivat suurimmat ryöpyt niskaansa ja kokivat raskaimmat tappiot.
Talo talolta etenimme kylän halki, väliin ampuen sarjan sinne toisen tänne, missä vähänkin liikettä havaitsimme. Pidimme kiirettä läämättä tekemään tuttavuutta uuden kyläpaikan kanssa, ja erkanimme kylän laidassa RanSuomoloiset soopuneet Montyselön kylöön

*'"

nepistooli kädessä rinnettä alas, mutta ennen kuin sain
ensimmäiset askeleeni sovitetuksi lankulleni, työntyi etee-

tal.rr.r

ni 9. komppanian päällikkö, vänrikki Rantala ja hyppäsi
urheilijamiehenä parilla kolmella loikalla yli virran. Leikki alkoi taas sujua kuin tanssi, sillä Onni Rantala, lap-

listen perään kohden seuraavaa mäkeä, siellä olevaa koulua ja taas sen takana levittäytyvää kolmatta kyläii. Suuremmitta rähinöittä saavutimme koulun ia nopealla kiertoliikkeellä sekä muutamalla sisään viskatulla varsikäsikranaatilla valtasimme sen pihamaalla olevan bunkkerin,
josta saimme toistakymmentä vankia. . .
Harjulla oleviin vihollisen kaivamiin monttuihin kä'
vimme asemiin, sillä vastassamme oli kylä, jonka pihoilla
kuirisi ehkä parin patal.ioonan verran vihollisia. Kohta

suuden ystäväni, kuten Vihantokin, oli mies jos kukaan
kykenevä antamaan moraalista tukea tällaisessa tilanteessa. Hänen seurassaan viihtyi mies kuin mies, oli sitten
paikka minkälainen hyvänsä. Ehdin vielä ennen vihollis.
asemiin saapumistamme hyvänolontuntein hihkaista Ran-

talalle:

Nlitäs pahusta Sinä tänne törmäilet, tämähän piti

- meidän leipiämme Vihannon kanssa?
olla
Nfinä tulinkin vain teille hauskutteeksi, komppa- tulee teidän jälkeenne, ja sitten kun te jatkatte
niani
eteenpäin, alamme ryöryttää oikealle . . .

Lause taisi jäädä kesken, sillä samassa hän hyppäsikin
passitti kahdella pie-

jo yli vihollisen yhteyshaudan ja

poppoosta, joka ,;atkoi asemicn vyöryttämistä eteläärr

päin. Meidän tehtävämme oli painella pakenevien vihol-

alkoi täydellinen

asemasota vihollisen valmistautuessa

nähtävästi täydellä touhulla vastahyökkäykseen. Kun se
vielä oli saanut liikkeelle yhden hyökkäysvaununsa, näyttikin meidän vajaan parin joukkueen vahvuisen puoiustusmiehityksemme tilanne välillä vakavalta. Sopivasti saimme kuitenkin hätään torjuntatykin, joka parilla laukauk'
sellaan tuhosi hautausmaan laidalla tuon vaunun. ennen165

kuin se ehti saada pahempaa aikaan. Tässä rähindssä kaatui kuitenkin jo kolmas mies komppaniastamme tämän
päivän aikana, hänkin Koskinen Arvo nin.reltään, kuten
edellinenkin.
Kolme kovaa päivää kamppailimme mainitulla harjulla Mäntyselän omistuksesta, kunnes "Piikki" 26.10. iltapäivällä ehti Semsjärven kierrettyään Kumsaan johtavalle
tielle ja saimme yhteyden näihin Kymenlaakson poikiin.
"Ässään" kuuluvat joukot tras ottivat haltuunsa seuraavar.ra yör.rii Kumsan kylän, fa tie oli kohta vapaana miltei
Karhumäen portc'ille.
Samana yönä jaettiin meille ensimmäiset annosviinat
koko sotaretkemme aikana. Nautimme niitä Mäntyselän
suurella koululla, kun meillä nvt pitkästä aikaa oli oikea
katto päämme päällä ja lattia allamme. . . Samana yönä

7.&
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kylän tienoot ja taistelujen

åi

jälj«

peittr,ivät ensi lumen

hienoon vaippaan. Sota oli kaukana
lämmintä rinnassa.

{

-

tuli oli

takassa ja

Venäläisen hyökköysvounun motko pööt.
tyi Möntyselön kolmis'ton kivioidolle
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Suomen lipun nosto solkoon
iuhonnukseno 20 vuotto sit-

ten Syvärillö
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HETKKT YEPSÄLÄInrn

Volonheittimet toiminnosso

etsien lentäiiö

HANGoN S0TATSAT PoSTrLfooNlT
"POSTILJOONIT" starttasivat lentoretkelle
vää- kaupeli ohjaajana ja kersantti tähystäiänä
eräänä
niina syksyisenä yönä kohti Hangon-vuokra-aluetta
viemään vihollisille lukemista. Puoliyön auringonkajo
loisti kauniina pohjoisessa, Iiiankin kauniina, jotta
lentäjä pääsisi yllättäen alueelle, jonne posti oli heitettär,ä. Vääpeli katseli allaan leviäviä kauniita isänmaan maisemia. Kone nousi hitaasti yhä korkeammalle,

yhä yksinäisemmäksi, ja miltei hiljaisemmaksi muuttui kaikki ympärillä. Etelässä välkkyivät ainoastaan tykkien suuliekit ja näkyi tulipaloja, joista voi päätellä,

ir

että siellä

oli

elämää.

Vääpeli an,ioi matkoja, joiden kautta nopeimmin
pääsisi maantien ja rautatien varteen postin heitto-

paikolle. Nämä olivat tuttuja niiltä ajoilta, jolloin
,Llue kuului osana omaan valtakuntaan. Oltiin 3000
nretrin korkeudcssa, täysin kirkkaalla taivaalla kaikkien nähtär,änä ja lähestyttiin hitaasti kohtaa, jonka
vastapuoli olikin jo vuokra-aluetta. Hän mietiskeli,
rninkähänlainen vastaanotto tuolta saadaan, sillä asei:.1 siellä oli ties rniten paljon, ja tuolla näkyvän dynamiittitehtaan luona jo välkkyivät tykkien suuliekit.
I{än käänsi koneensa kohti kaupunkia ja pitäen yhäti
lrmla korkeutta lähestyi rannikkoa.
Silloin ilmestyi jo joku it-hattara sivulle mustana
j.r uhkaavana, ja pian lehahti niitä ympäristöön yhä
trusia. Nfutta nytpä vääpeli painoi koneensa melkein
pystysyöksyyn, jolloin it-hattarat jäivät taakse ylös.
Samalla kuitenkin oltiin menossa päin r-ihollisen lin-

joja ja pesäkkeitä. Niistä alkoi lähestyä vastaan tulipisteitä, jotka hävisivät nopeasti ohi. Ne olivatkin valojuovia. Iäisyydeltä tuntui aika, minkä kone tarvitsi
lähestyessään maalia ja maata. Nopeuttakin oli noin
450 km/t. Mutta tällöin alkoi kersantti hajoitella pos-

tia alaluukusta ulos.
Vääpeli oikaisi koneensa, jolloin oltiinkin muutaman sadan metrin korkeudella. Samassa vihollinen
valaisi valonheittime,iään koneemme suoraan edestä
lentokenttänsä eteläisestä reunasta, ja silloin myös
potkurimme Iakkasi melkein kokonaan pyörimästä.
Vääpeli kerkesi ajatella laskeutumista viholliskentälle

tai hämärään metsään

.fa vangiksi joutumista.

Ohjaamo oli valoisa kuin päiväliä, mutta silti ei
valokeilan sokaisema vääpeli nähnyt mittareita. Vaistomaisesti hän siirsi polttoaincen syötön toiselle bensiinitankille, ja kas, moottori lähti iloisesti käyntiin.
Herännyt painajainen katosi heti vääpelin mielestä.
Lennettiin puiden latvojen korkeudella. Valonhei-

tinkin joutui välillä jonkun mäen varjoon, mutta
otti toinen valonheitin koneen keilaansa, si-

samassa

nisen räikeään valoonsa. Valojuovia Iensi edestä ja
tarkaa. Naapureille tarkoitettua postiakin ryöpsähteli
väistöliikkeiden aikana vääpelin kasvoille, joilta se
oli pyyhkäistävä nopeasti pois. Alla olevassa pimeässä
maisemassa punasivat tulipalot siellä täällä aluetta.
Vääpeli käänsi koneensa pohjoiseen omille linjoille
päin. Pohjoinen taivaanranta oli kirkas, ja sitä vasten
erotti hyvin maastoesteet, joten voi "nuolla" alempaa

ja laaksot. Tosin oli nyt vihollisen hyvä ampua takaapäin konetta, jolla nopeuskin moottorin
huonosti käydessä oli vain siinä 170-1S0 km/t.

mäet

Ei-kenenkään-maalle, linjojen väliin, oli matkaa vie-

lä noin 20 km. Maasto nousi jälleen, jolloin valonheittimet saivat takaapäin hyvin kiilaansa vääpelin
koneen. Tämä valaistus kieli jo kauaksi eteen ja si-

vuille suomalaisen koneen tulon, joten vihollisen jo-

kaisen jalkaväen miehenkin oli tilaisuus koettaa osua
matalalla lentävään koneeseen.

Kersantti heitteli tukon lukemista silloin tällöin
maantielle ja radalle. Hänellä oli tähystämössään valoisaa aukaistakseen lehtipaketteja ja sirotellakseen
,,postia" pohjaluukusta ulos. Hän viikaisi muutaman
kerran laidan yli, mutta luuli oltavan suuressa metsäpalon kipinäpilvessä. Hän arvasi asian oikean laidan ja koetti pitää kiirettä, jotta voisi ilmoittaa vääpelille, että posti on jaettu ja voitaisiin keinotella pois
kuumilta paikolta.
Vääpeii vilkaisi puolelle .ja toiselle, käänteli konettaan, nosti ja laski, sitä mukaa kuin valojuovasuihkut näyttivät lähestyvän. Hän seurasi hetken oikealla
puolella takaa tulevaa suihkua, joka tunkeutui tasotukien väliin. Silloin hän potkaisi koneen vasemmalle,
vaikka sielläkin oli kaksi suihkua lähellä, mutta niistä
oli toinen jonkin metrin koneen yläpuolella, toinen
saman verran alapuolella. Samalla koneen oikealla
puolen kuului moottorista päin kova paukahdus sekä
napsahduksia vasemmalla, jolloin vääpeli totesi am-

muttavan suoraan alhaaltakin. Moottori yskähteli. Pois
siis vuorostaan oikealle, mutta sieltäkin mäen päältä
tuli vastaan ns. 20 mm suihku.
Edestäpäin näkyi lopulta avoimeksi hakattu, tykistöllä raiskattu kannas. Vääpeli toivoi: käy vielä moottori muutama minuutti, niin päästään näiden epäkiitollisten vuokralaisten puolelta pois! Tällä koneella
ei tosin päästä enää tukikohtaan saakka, mutta parempi
laskea johonkin kotoiseen järveen, joskin pelastuminen maakoneella on kyseenalaista.

Kersantti karjui takaa: posti on jaettu ! Vääpeli
käänsi koneensa merenlahtea kohti, jotta omat jou-

kot eivät voisi puo-estaan aloittaa samaa tulitusta

vastaamme. Sillä hetkellä olivat valojuovat, nuo hir-

tehisen serpentiinit iättäneet koneen rauhaan, mutta
vielä rannasta saatiin vastaan kivääritulta 10 metrin
etäisyydeltä. Oltiin kuitenkin jo oman lahden päällä
noin 5 metrin korkeudessa eikä enää ainakaan alhaaltapäin voitu ampua. Vielä joku kilometri, niin olisim-

me suoJassa.
Vääpeli lensi tuttua laivareittiä matalalla. Viirneinen tervehdys tuli it-pikatykistä, joka avasi yllättäen tulen edestäpäin noin 100 metrin päästä. Raju
potkaisu taas sivulle. Olivatko ne omia punaisia valojuovia? Vilkaisu taakse ja ympärille. Purjehdusvalot

ja nopeasti saaren taakse.
Vihdoin taas valot pois ja yrittämään korkeammalle, jotta voisi päätellä kurssinsa tarkemmin. Mutta
silloin moottori alkoi lopulliscsti tehdä tenää.
palamaan
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Näköolo Hongon sooristoon Järnöstä

Oli

pimeää, ei erottanut niittyjä metsästä.

pakkolaskun mahdollisuutta, koska korkeus vaihteli
100-250 m riippuen siitä miten moottori kävi ja matkaa tukikohtaan oli vielä noin 75 km. Järvet kimmelsivät kaukana edessä pohjoisen taivaanrannan kilossa.
Kuin iäisyyden kuluttua oli järvijono Iopultakin
allamme. Vääpeli koetti huutamalla tehdä selväksi
kersantille sen todelta näyttävän seikan, että järven
rantaan on laskettava kävi kuinka kävi. Kersantti
varustautui mahdollista iskua vastaao sekä uimaan.
Vääpeli pääsi vielä seuraavalle ,ia seuraavalle valit-

semalleen pakkolaskupaikalle. Mutta sitten häämöittikin jo oma kenttä edessä, vaan eipä moottoristakaan
saanut enää kuin tyhjäkäyntikierroksia, joten kone
vaipui juuri hätäisesti oman kentän reunaan vaivaisesti
yskähdellen kuin sanoen: ei sataakaan metriä edemmäksi ! Matka oli kestänyt laskettua kauemmin ja lentäjät palanneet kuin salaa, kiertämättä esikuntaa.
Päivystävä upseeri oli tyytyväinen, kun lentäjät
astuivat sisään ilmoittaen: tehtävä suoritettu, pakkoIasku omalle kentälle.
Seuraavana aamuna konetta tarkastettaessa huomattiin sytytysjohtojen rikkoutuneen sekä neljä luodin
reikää. Luodeista oli yksi tullut takaa ja mennyt vääpelin oikealta puolen sekä oh1'aussiimoy'en ohi öljyja bensiinitankin välisestä raosta moottoritukeen. Tähän se oli viiltänyt noin 30 sm mittaisen repeämän,

mutta

Pinnarin kunnonnäyte

Ei ollut

Talvisodan jälkeen

tuli

kapteeni

Vilho

Nissisen

komppaniaan Saaren pitäjän Kesusmaalle nostomiehiä. Kelpo "korvikkeiden" joukossa oli mies, joka va-

litellen vaivojaan onoistui usein pääsemään vee-uueli vapaaksi ulkopalveluksesta.
Joutoaikoinaan pirteät nostomiehet temppuilivat
telttansa edustalla. Vee-uu-peen mies, jonka raihnaus
oli kaiketi teeskenneltyä, oli notkeudessaan lyömätön.
Etsittiin pitkä vyö, joka ulottui miehen jalkapohjan
ja koukistetun polven taitse kiristetyksi silmukaksi.
Tällä tavoin mitattuun silmukkaan mies pujotti kaulansa ja etuteitse molemmat jalkateränsä ja alkoi
soluttautua kaksin kerroin taittuneena ahtaan silmukan läpi. Kun mies oli vyön silmukassa niin pitkällä,
että palaaminen olisi ollut yhtä vaikeaa kuin tempun
loppuun esittäminen, sattui paikalle kapteeni Nissinen ja tunsi heti miehen. Tämä rimpuili hikisenä
tukalassa asennossaan, joka muistutti taitettua kään-

peehen

töveistä.

Nissinen

eli riemullisia hetkiä

seuratessaan aikaa

viep'dä toimitusta.

Naurusta hytkyen hän ylisti nostomiehiä, joiden
kunto oli niin kova, että vee-uu-peenkin mies olisi
kelvannut vaikka sirkukseen.
Katkesipa sillä kertaa mieheltä

vee-uu-Pee.

samassa pysähtynyt.
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kohdallemme? Vuosien mittaan olimme tutustuneet
moniin JR 6:n, JR 27:n ja JR 48:n poikiin ja oppineet luottamaan heihin uskoen, että tämä luottamus

Ensio Sallinen

oli molemminpuolista. Mutta pitkän vetäytymisvai-

heen aikana Lipolasta Ihantalaan emme olleet joutuneet heidän pariinsa. Olimme vain nähneet ioitakin
hajalle lyötyja yksiköitä, joiden taistelumoraali ei ollut
parhaimpia.

illalla taasen lähtö eteen, \'irk1./Rask.Psto 26:n tulenjohtaja, vänrikki Paavo

SE olisi, po,jat, sitten

-koi

Rickkola.

vetin kuustoista, eikö tässä peestossa
No, voi
- muita tj-ryhmiä
enää
olekaan? kirosi korpraali Riihimäki sydämensä kyllyydestä helteisenä heinäkuun
1. päivänä 1p44 jossain Ihantalan takrmaastossa.
Pian se kolme vuorokautta siellä edessäkin kuluu,

lohdutteli
kaikkien pitämä r,änrikki Riekkola Riihimäkeä alias Kaustajärveä, joka oli keskuudessamme
tunnettu suuresta koostaan ja leveistä leuoistaan ja
jonka purnaaminen johtui enemmänkin väsymyksestä
kuin tottumuksesta, vaikka tuttuahan tuo purnaaminen
trisi olla kaikille, iotka olivat vuosikausia taistelleet
"sotamies Venäläisen" kanssa Valkeasaaren ja Rajajoen lohkoilla.

Niinpi sitten illan tullen vänrikki Riekkolan vetämä tj-ryhmä pisteli kohti etulinjaa, jossa sillä hetkellä tuntui olevan hiljainen hetki. Olimme hetki sitten iättäneet taakse tulipatterimme jonnekin Lappeenrannan-Viipurin tien varteen ja saaneet viimeiset onnentoivotukset er'äiksemme pojilta, joiden kanssa olimme jakaneet monet ilot ja surut. Nyt pyrki askarruttamaan vain ajatus, minkähänlaista jalkaväkeä sattuu
Siirtolohkoreiden suoicsso Viipurin

poh

joisenpuoleisello rintomollo

Ilman kommelluksia saavuimme sitten tavoitteeseen,
io odottikin vaihdettavan tj-ryhmän opas.
Olin.rr.ne JR 12:n lohkolla ja pataljoonan komentopaikalla, jonne meille kuulemma tuotaisiin muona ja
posti. Utelieana taisi joka poika katsella tuota kojossa meitä

mentopaikkaa suojaiselta tuntuvassa kanjonissa. Emme kuitenkaxn sxaneet jäädä sinne, r'l.rn mrtkrre oli
jäljellä parisen kilometriä, ja maisemat muuttuirrt
jrtkur':rsti )'hä soteisemmiksi. Taivalsin.rme jonossa
huonohkoa kärry'tietä pitkin ja väistelimn.re kuoppia,
joita lentopommit jr erikaliiperiset ammukset olivat

tehneet tiehen.

Äkkiä olimme matalan harjanteen edessä ja

op-

200-300 m harjanteen laelta on ti-paikkamme, mutta sinne täytyy syöksyä liukkaasti, koska maasto viettää r'iholliseen päin ja han,a
männikkö ei tarjoa näkösuojaa. Vielä hän varoitti
suorasuuntaustykeistä, joilla oli kiusallinen tapa ampua
paamme selosti, että noin

syöksyviä miehiä ja yleensä kaikkea, mikä meidän puo-

lellamme vain liikkui.

Nyt pojat, kuului Riekkolan rauhallinen ko- kun hän lähti syöksymään oppaan perään, joka
mento,
jo mennä viilletti parinkymmenen metrin päässä. Syöksyimme siirtolohkareelta toiselle. Niitä oli siellä täällä tykistön pirstomassa mäonikössä. Odotimme joka
hetki "piiskan sivallusta", mutta taisi olla naapurin
SA-ktLa

pojilla siestan aika, koska pääsimme ilman yhtään
häirintälaukausta perille epämääräiseen monttuun,
josta tuli uusi tj-paikkamme.
Näkymä uudesta tj-paikastamme oli vähemmän lohduttava, sillä lukemattomat ty'kistön tuli-iskut ja Ientopommit olivat myllertäneet maat ja mannut sekä
pirstoneet paikalla aikaisemmin kasvaneen nuoren
männikön niin, että emme tahtoneet löytää radiomme
antennia varten miokäänlaista pystypuuta, ja lopuksi
se täytyikin heittää pystyssä törröttävän oksan päähän.
Otimme heti koeyhteyden patteristoomme, ja koska
kuuluvaisuus oli hyvä, niin tyytyväisin mielin katselimme vuorostamme, miten vapautuneen tulenjohtu-

een pojat lähtivät onnellaan syöksymään kohti takanamme olevaa harjannetta. Kun viimeinenkin heistä

oli

häipynyt, aloimme tarkemmin tutkia uutta olin-

paikkaamme suurten siirtolohkareiden keskellä. Matala yhteyshauta kiemurteli lohkareelta lohkareelle, joiden kupeelle oli kaivettu epämääräisiä poteroita. Erään

valtaisan lohkareen alle oli kaivettu suuri potero, jonne mahtui 3-4 miestä nukkumaan, kuten hyväuskoi-

sina luulimme, mutta toisin

oli kuitenkin

säädetty,

kiitos aktiivisen vihollisemme. Edessämme aukeni noin
kilometrin levyinen aukeama, jonka halki virtasi pie-

ni puro

meistä noin LJG-200 m päässä. Åukeaman
oli harvaa männikköä kasvava
kumpare, meille tamperelaisille kotoiselta tuntuvalta
nimeltään Tampere. Siitä oikealle oli maali Lahti ja
kauempana maili Kajaani, jonne kohta saimmekin
ammuttaa ensimmäiset "kranumme", kun siellä näkyi pörräävän vihollisen panssarivaunuja. Vielä totesimme, että meistä etuvasemmalla noin 400 m pääsvastapäisessä reunassa

sä

oli jouk,ko maastoon juuttuneita vihollispanssareita.

Emme silloin vielä aavistaneet, että ne tulisivat oleS

A-kua

Joukkoio ponssorinkouhuineen morssillo
vostoiskuun lhontolosso illon hämärössö

kenruuliu olkupddlle
maan kohtalokkaat kenraali Vihmalle ja omalle tjryhmällemme, kun niitä ilta-auringon loisteessa tähyi-

limme. Selitykseksi sanottakoon, että kenraalimajuri
Vihma kaatui tullessaan myöhemmin katsomaan tältä
tj-paikalta, miten nuo panssarit oli määrä tuhota ia
tuhottiinkin.
Nautimme kesäisestä illasta ja rupattelimme luok§emme saapuneen jalkaväen vänrikin kanssa. Kuulimme, että hän on meistä oikealla olevan kk.joukkueen
johtaja. Sillä hetkellä lähti vastapäisen metsän reunasta syöksymään noin joukkueen suuruinen vihollisosasto.

Maali Tampere, sata pois ! Patteriston tuli-isku
! kuului vänrikki Riekkolan rauhallinen komento, joka selväkielisenä kiiri halki avaruuden pat-

ampukaa

l/JR l2:n komentoio, mojuri

kori poteronso oukollo

K.A.Suur-

lhontolosso
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etumoosioon liikuntokyvyttömiksi ommultujo vihollisen

teristoupseerille, ja kohta sieltä tulikin kranuja, jotka
iskeytyivät keskelle vihollisjoukkoa.
Pian yhtyivät leikkiin myös jalkaväen konetuliaseet
ja harvensivat jatkuvasti noita onnettomia, kuolemaan
tuomittuja. Kun rähinä päättyi, kuuluikin vain korpraali Riihimäen mlna,-rs:
P-kele, kun tapatti turhaan miehiään, mutta
näittekö
pojat omaa jalkaväkeä? Ei yhtään iikkaa lähtenyt livohk
Kaikki olimme sen todenneet ja
tyytyväisinä lähdimme hieromaan tuttavuutta noiden
kovia kokeneiden JR 12:n "mosureitten" kanssa. Pian
siinä monen pojan nenän aila kärysi rehellinen Työ-

miespölli eikä "Tiltun" mainostama Kultaleima, joka
kait olikin tarkoitettu vain herroille.
Ja niin tuli ehtoo ja aamu ja toinen päivä heinäkuuta, joka siirtyi kohdaltamme historiaan tuollaisena
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hiljaiselon päivänä. Kiikaroin vastapäistä metsikköä
ja yritin määritellä suorasuuntaustykin paikkaa, joka
silloin tällöin muisti linjojamme. Silloin saapui vänrikki Riekkola luokseni ja tokaisi:

d

,l.#

.i.r.

t

po nsso reito

kua, mutta siitä ei tullutkaan sinä päivänä mitään, sillä
venäläisten tykistö alkoi rummuttaa asemiamme aamulla kello 3 sellaisella raivolla, että jokainen ymmärsi

toden olevan

kysymyksessä.

ja polttavat kranaatin sirut etsivät kenttäharmaita ja kalvakoita miehiä repiäkseen luita ja lihoja. Kesken jyliKannaksen hieno hiekka pölisi kaikkialla

näti ja ulinaa osoitti Dunder taivaalle, jossa vihollisen
pommarit lähestyivät asemiamme. Kuin lumottuina
tuijotimme noita turman lintuja, joita saapui aalto
aallon perään meitä kohti. Silloin näimme, miten pommit irtosivat ja välkähdellen aamuauringon kilossa lähtivät putoamaan kohti asemiamme. Jokohan tuli matkanpää? ajattelin mielessäni, sillä pommit näyttivät
tulevan suoraan päälle. Äkkiä tajusin olevani yhteyshaudan pohjalla vatsallani Dunderin vieressä ia tekeväni tiliä eletystä elämästä. Valtava iyrind' ia pauhu
SA-fupa

Missähän juuttaassa ne sopanhakijat ovat? Ovat

- taipaleella jo kohta liolme tuntia eikä niitä vieolleet
läkään r.dy.
Aikamme tätä pohdittuamme tuli pää- allekirjoittanut lähtee poikia hakemaan,
tökseksi, että
sillä ainahan oli mahdollista, että yksinäinenkin kranu
sattuu kohdalleen ja tuhoaa miehet.
Lähdin kohti pataljoonan komentopaikkaa ja tarkkailin maisemia, mutta missään ei näkynyt korpraali
Riihimäkeä eikä tykkimies Jokista. Hämärtyvässä illas-

sa rupesi

edestäpäin kuitenkin kuulumaan ka-

verusten kovaäänistä kiroilua, jonka kohteena tuntui
olevan patterimme soppakuski. Tämä ei ollut näet
lähtenyt tulipatteria pitemmälle, ja siitä syystä miehet
olivat joutuneet käymään sopanhaussa aina tulipatterissa saakka.
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Sopanhakijat jatkoivat matkaansa eteenpäin, kun
taas minun matkani suuntautui patteriston komentopaikalle, josta piti noutaa uusi radio tj-paikallemme,
jonka entiseen "toosaamme" oli tullut vikaa. Tulikomennot menir'ät kylläkin läpi, mutta vastaanotin
ei toiminut, ja niin olimme olleet pienoisessa jänni-

tyksessä aamusta alkaen.
Aamucuringon punatessa mäntyjen latvoja maali
Tampereessa saavuin onnellisesti takaisin tj-paikallemme, jossa toinen radistimme, kersantti Niemi jo odottelikin hartarsti uutta konetta, koska tavanmukainen

yhteydenottoaika iähestyi. Minä taasen käpristyin tykkimies Dunderin viereen. Aikomukseni olisi ollut nuk172
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Kenroolimoiuri E. Vihrno lhontolosso ll/JR 12:n komentoion, everstiluutnontti A.G.Airimon konsso neuvotielemosso puolustuksen iäriesielyisiä

tuntui täyttävän maailman ja pommien ujellukset repivät korvia ja hermoja. Hiekkaa vyöryi niskaamme,
ja epätoivoisina tarrauduimme kiinni yhteyshaudan

vasti. Siellä heitä nyt pian makasi häthätää sidottuina
kaksi haavoittunutta ja, niinkuin minusta tuntui, kumpainenkin vaikeasti. Miehet olisi pitänyt saada heti

pohjaan. Sitten jyrinä kuului päättyvän. Maailma tuntui
olevan täynnä erilaisia räjähdyspilvien jätteitä ja tuota
kirottua hiekkaa, joka tunkeutui vaatteiden sisään ja

huvan ympärillämme ja ilkkuvan meille, että viekääpä
haavoittuneenne pois, niin näette, miten käy heidän

tukki konepistoolien Iiikkuvat osat. Hiljalleen pölypilvet han,enivat, ja kaikkialta nousi poteroista päitä
ja kuului huutcja:
Sattuiko kehenkään?

munakuorma

Onneksemme tuo valtaisa

oli mennyt -noin 50 m ohi linjojemme,

mutta tykistön tuli-iskut eivät vain hellittäneet. Ne
eivät menneet yli, vaan myllersivät maata ympärillämme .ja silloin äkkiä leikkasi korviani huuto:
Politrukki sitomaan ! Se oli tarkoitettu minulle,
- Rauhalaa kohden, joka
ja -niinpä syöksyin ylikersantti
kantoi tykkimies Jokista suojaan.

Laskimme miehen yhteyshaudan pohjalle ja
ryhdyin tarkastamaan haavoittunutta, jonka suusta
virtasi verta.
Koskee rintaan, kuiskasi Jokinen, ja silloin vedin
kesäpuseron halki. Rintakehästä tuli näkypuukolla
viin neljä reikää. Yritin parhaani mukaan auttaa ja
sitoa tuota sisukasta nuorukaista, joka hammasta purren kesti nosteluja ja tuskissaan vain kuiskasi:
Suomalainen sotilas ei valita.
-Onneksi tykkimies Dunderin isä oli apteekkarina
varustanut poikansa pillereillä, jotka lievittivät tuskia.
Niitä nyt annoimme Jokiselle ja raahasimme hänet
aikaisemmin mainitun poteron suojaan suuren siirto-

Iohkareen alle.

Tuskin oli kulunut kymmentä minuuttia, kun Dunder hoippui luokseni rintaansa pidellen. Jälleen oli
sirpale tavoittanut rinnao, mutta ei onneksi kuoletta-
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taaksepäin, mutta kaikki helvetin vallat tuntuivat rie-

ja saattajien.
Tunnista tuntiin jatkui rummutus, ja kaikki me
tiesimme, että kohta sieltä tulee jalkaväki perässä.
Jatkuvasti me saimme puhdistaa konepistoolejamme
hiekasta, vaikka kukaan ei niillä ampunutkaan. Silloin
kello 10 aikaan vihollisen tykistö syystä tai toisesta lopetti hetkiseksi takomisensa. Vain jokunen kranaatti
tuli sinne tänne, ja silloin ylikersantti Rauhala ja
korpraali Riihimäki lähtivät retuuttamaan haavoittuneita veljiämme taaksepäin. Miten he tehtävässään onnistuivat, se oli minulle käsittämätöntä, sillä kohta heidän lähtönsä jälkeen alkoi uusi, entistä valtavampi
rummutus, ja sen kintereillä syöksyi myös falkaväkiMeitä oli enää tj-paikalla kolme miestä, nim. vänrikki Riekkola, kersantti Niemi ja allekirjoittanut,
siis tulenjohtaja ja _molemmat
korpraali Sallinen
ePätoivon vimmalla sulkuja'
radistit. Nyt anlmutimme

ja tulikomento seurasi tulikomentoa. Konekivääri rätisi
meistä oikealla ja ampui pitkiä sarjoia. Välistä erotimme heikosti pikakir'äärien ja konepistoolieo repiviä
sarjoja, mutta meillä ei ollut aikaa niihin syventyä,
sillä lähestyvä vihollinen ja rynnäkköön valmistautuvat panssarit antoivat meille työtä enemmän kuin tarpeek-si. Vastapäisellä harjanteella, maali Tampereessa
iyhmittyivät vihollispanssarit rynnäkköönsä. Siellä ne
odottivat omaa H-hetkeänsä, mutta me olimme nopeampia.

-

Vihollispanssareita maali Tampereessa

!

Patteris-

I;
't73

masin, miten se oli verottanut voimiani, kun koottaamalla lähdin kohti komentopaikkaa kahden haavoittuneen miehen kanssa ja omat varusteet selässäni.

Onnellisesti pääsin harjanteen yli ja hölmistyneenä
katselin maailmaa, missä aurinko paistoi ja näkyväisyys oli mitä parhain. Ilmankos matka tuntuikin joutuvan, kun jokainen askel vei ainakin hetkeksi pois
helvetistä.

Ilman pahempia kommelluksia saavuin pataljoonan
komentopaikalle, josta minun piti opastaa uudet miehet vaihtoon, mutta paikkaapa en ollut tuntea entiseksi. Venäläisten kranaatinheitinkeskitys oli tullut
kuin nastaan .jr paikat olivat surkeassa kunnossa. Onneksi siihen saapui joku taistelulähetti, ja häneltä
oli parin kilometrin päässä

sain uuden osoitteen, joka
takanapäin.

Ylittäessäni viimeistä peltoaukeamaa, jonka takana
komentopaikan piti olla, jouduin vuorostani kraoaattikeskitykseen. Konttasin salaojaa pitkin, joka onneksi
oli menosuuntaani, ja pelkäsin. En osannut muuta
kuin toivoa, että ammus ei sattuisi siihen ojaan jota
pitkin konttasin. Savi ja sirut lentelivät ympärilläni, ja
kyllä siinä tuli mieleen myöskin se Jumala, jota äitini
tiesin jatkuvasti rukoilevan poikiensa puolesta. Lopultakin olin metsän reunassa ja suurten kuusien suojassa. Helpotuksesta huokaisten lähdin kulkemaan ja
yht'äkkiä näin edessäni ryhmän miehiä, jotka olivat
syventyneet tarkastelemaan eteensä levitettyä karttaa.

Tykistön tulenjohto siirtolohkoreiden suoiosso lhontolosso
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ton tuli-isku, ampukaa ! kuului tulenjohtajamme komeoto. Kohta näimme riemuksemme, miten järeän
patteriston ammukset putosivat vihollisten keskelle.
Kahdeksan tuumainen kranaatti iskeytyi eÅdn
panssarin eteen ja näytti nostavan sen pystyy* Ryskyen lakosi männikkö, ja naapurin
panssareille tuli äkkilähtö. Mutta vihollisen
jalkaväeo massat näyttivät tulevan väkisten läpi.
Jatkuvasti lyhensimme matkaa ja kranaatit repivät
aukkoja ketjuihin, mutta aina vain lähti uusia ketjuja
entisten avuksi vastakkaisesta metsän reunasta. Myöskin omat "korohorot" näkyir,ät ampuvan sulkua vihollistemme pariin, jotka lopultakin pysähtyivät aikaisemmin mainitun puron kanjoniin. Emme voineet
enää ahdistaa heitä tykistöllä

ja jäimme vain odotta-

maan, milloin he lähtisivät jatkamaan hyökkäystään.

Kersantti Niemen hoitaessa radiota ryhdyin tähystämään tulenjohtajan apuna. Kun kuuLn hänen voihkaisevan, riensin katsomaan ja näin, miten verivir.ta
lähti valumaan vänrikki Riekkolan poskesta. Onneksi haava ei ollut pahempi, ja sidottuani sen sekä hänen
oikean kätensä, johon myös oli tullut siru, saatoinkin
todeta, että meitä oli sillä hetkellä tj-paikalla enää
kaksi ulkonaisesti tervettä miestä.
Luulen, että kersantti Niemi ilmoitti taaksepäin patteristoon surkeasta tilastamme, sillä siinä kello 12 ai-

kaan

tuli meille radiosanoma,

jossa ilmoitettiin, että

meidät vaihdetaan, mutta yhden miehen täytyy lähteä
oppaaksi. Niinpä sitten heitimme kruunaa ja klaavaa,
ja arvonnan tulos oli se, että osakseni tuli tuo matka.

Jatkuvasti maailma oli täynnä rautaa, mutte käsky
kuin käsky, ja niin lähdin.
Taistelu oli jo kestänyt yhdeksän tuntia hin,ittävässä
helteessä Ihantalan hietikoilla, mutta nyt vasta huo-
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Rähinäremmit paljastivat, että kyseessä oli joukko
upseereita, ja heitä kohden suuntasin nyt askeleeni.
Kukaan ei kiinnittänyt huomiota sotaiseen ulkomuotooni, joten laskin käteni sen upseerin olkapäälle, joka
oli lähinnä minua, tosin selin minuun. Sitä hetkeä en
Iuultavasti unohda koskaan, sillä minua kohti kään-

tyi

n-ries,

jonka kauluksia koristivat leijonan kuvat.

Siinä minun edessäni

oli divisioonan komentaja,

ken-

raalimajuri Vihma. Mahdoin olla hölmön näköinen sillä hetkellä ja taisinpa hengessäni kirota syntymäänikin, mutta kun odotettua saa.ff)aa ei tullutkaan,
ryhdistin itseni ja kysyin:
Herra kenräali, missähän täällä on tykistönko-

mentaja?

Mitäs te sillä tiedolla teette, kysyi

kenraali

Vihma.
Herra kenraali, olen siitä tulenjohtueesta, joka on
vaihdettavaksi, ja minut on määrätty oppaaksi
määrätty
tj-ryhmälle.
Menkää sataviisikymmentä metriä tuonnepäin,
- kenraali Vihma ja osoitti minulle suuntaa. Sielvastasi
tä löytyikin sekä tykistönkomentaja että uusi tj-ryhmä, jonka vein onnellisesti perille. Ennätimme vielä
taistelun lopputiimellykseenkin, sillä vasta kello 16 uskoivat viholliset, että siltä kohdalta he eivät

pääse

läpi.

Niin päättyi kohdaltamme viimeinen ankara torjuntataistelu Ihantalassa heinäkuun 3. p:nä. Laskeva aurinko näki varmaaa erään väsyneen ja haavoittuneen

tulenjohtajan hoippuvan pois linjoilta kahden uupuneen ja radioilla lastatun radistin saattamana. Myrsky
oli riehunut ja kestetty, ja ehkäpä siellä jossain jokin
sotamies Honkajoki tyytyväisenä päätti päivänsä rukoukseen:

Suojele kaikkia partiomiehiä, vartiomiehiä, meja hevosmiehiä, mutta tykkimiehistä ei
renkulkijoita
ole niin suurta lukua.

VEIKKO SAVOLAINEN

Wfr@Wffiw
KESÄKUUN loppupuoli L94L Tohmajärven paikkeilla, lähellä Värtsilää, oli kulumassa. I ja II/JR 50:n
jäZiI<ärijoukkueet odottivat divisioonansa muonavarastolla tyhjien reppujen täyttämistä.
Meillä oli lähtömääräys jonnekin kauaksi vihollisten selustaan. Olimme tulleet Onnevirralta autoilla,

tasi

II

joukkueen komennosta

ja

vääpeli Keskinen

ykkösestä.

rujalle

Varastonhoitajana oleva kersantti katseli hiukan
kateellisena, kun aloimme tunkea reppuihimme säilyke- ja milkkipurkkeja mielin määrin.
Heidän esimiehensä saavat määrätä, mitä ottavat- mukaansa, oli hänelle sanottu. Määräsivätkö he?

ja siitä yli.
Luutnantti Nousiainen, lyhyehkö, nuori, vaalea
mies oli ylin k?iskijämme. Luutnantti Reinikainen vas-

Vielä mitä. Antoivat ottaa ,mitä kukin halusi. Tuossa
työnsi muuankin jo kymmenettä purkkia valtavaan
reppuunsa. Taitavat tyhjentää koko varaston.

ja

reppumme täytettyämme

oli

määrä

Joukot volmistoutwot ioltomqon etenemistö Värt-

silön suunnollo heinökuun puolivälissä I 941

ja*aa

SA-lua

Ålikersantti Liimatarnen katseli tyytyr äinen hymy
sanol'
laihoilla kasvoillaan pulleaa rePpuaan
-Työmiestä
kersantti.
sitten
savukkeita,
- Ja
annat

?

Seis,

jo

seis

osanne

! karjui

varastonhoita,ja hädissään.

!

Käskyynne kuului antaa n-reille haluamamme

- muonaa, selitti luutnantti Nousiainen kuivasti.
määrä

Liimatainen ei uskonut
- viikkokausiksi korpeen ?
Ilman savukkeita

Hän oli hyvillään, kun pieai välikohtaus, johon hän
oli osasyyllinen meni ohi.
Naureskellen kiipesivät joukkueet autoihin. Sotamies Yrjö Hetemäki kiikutti samalla kahta viiden
litran siirappikanisteria käsissään.

Keskinen harmistui. Ensimmäisen kerran häntä moi-

Ryhmityimm. u.-urörl rajalinjan läheisyyteen.
Jo toista viikkoa oli sotilaallinen toiminta supistunut
sillä kohdalla r.ain molemminpuoliseen partiointiin.
Onnistuisimmeko näin suurella joukolla nyt siis pääsemään tappioitta läpi linjan? Paikalla olevan JR 8:n

Savukkeita ei ole, r'astasi varastonhoitaja
käskyn muonasta, muusta en tiedä.

Johan nyt on plru.

korviaan.

- millään!
Ei käy niin
Keskinen on tunaroinut, sanoi korpraali Autio,
- voimakkaan näköinen poika. Hän se käski
pitkä,
tyhjentää reput lähtiessämme Onnevirralta.
Sinne jäi
joka mieheltä jässikkä Työmiestä Matikaisen kuormaan. Minulle samantekevää, enhän ole tupakkamies.
tittiin.
Toistin vain saamani käskyn, en muuta.
- Sama täällä, sanoi luutnantti Reinikainen kaidat
- kiukkuisina.
kasvot
Eikö löytyisi edes muutamia
laatikollisia

?

-

Kun ei, niin ei, totesi varastomies kuivasti.

- Minkäpä sille sitten. Yksi tyytymättömyyden
alkusyy
on savukkeiden puute. Me eliminoimme sen
pois sillä, että otamme naapurilta mahorkkaa. Paljonko teillä on taskuissanne, pojat?
Minulla kaksi askia.
- Minulla kolme.
-Ilmeni, että melkein jokaisella oli hiukan tupakkaa
ensi hätään.
Vaihdamme rajajoukoilta näillä eväillämme, vih-

- Keskinen.
jaisi
Sotilaat sieppasivat ylimääräisiä purkkeja kainaloihinsa.

!.
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oli määrä tehdä ylityskohtamme molemmin
puolin valehyökkäys, joka vetäisi vihollisten huomion

miesten

puoleensa.

Kesäyön hämy vaaleni. Läheiseltä suolta kohoava
sumu kietoi vihollisen esteet verhoonsa. Sumu oli
meille tervetullut. Sen suojassa ehkä pääsisimme huomaamatta läpi, ja se takaisi onnistumisemme.
Keskisen joukkueen, johon kuuluin yhtenä ryholi määrä mennä keulassa. Vääpeli

:l:1:n,",""^,
Veko, sinä menet edellä, Hotari ja Autio muka- Liimatainen, Hetemäki ja Iso-Ahola toimivat
nasi.
yhteysmiehinä näköetäisyyksin. Katkotte esteisiin
riittävän suuren aukon. Suoraan yli vain ja korpeen.
Puhua ei saa.
Molemmilla sivustoillamme alkoi laukausten vaihto,
joka kiihtyi nopeasti.
Kärki eteenpäin, tuli luutnantin käsky.

-

Työnnyn kumppanieni kanssa aukealle. Äänettöminä ja varoen lähestyimme jännittyneinä vihollisen
asemia. . . Kuuntelimme hermot kireällä piikkilankasaksien aiheuttamien napsahtelu jen hälyttämää "r'as-

taanottokomiteaa". . . Eivät huomanneet tuloamme.
Rier.rsimme eteenpäin . . . Sivuiltamme kuului konekir,äärien äänekäs louskutus . . . Ohitimme korsuyh-

teiskunnen. Kuopat olivat tyhjinä, niiden asukkaat
kai tappelivat )0 metriä meistä oikealla olevan kummun laella. . . Maantie edessä . . . Yli vain ja korPeen. . .

Taistelun äani jai taaksemme ja häipyi. Tarkoitus
saavutettu: me marssimme jo vihollisen selus-

oli

tassa ilman naarmuakaan.
Tunnin marssin jälkeen pidimme tauon. Pakkaukset
olivat raskaat, ja muutamia tottumattomia uuvutti pehmeällä sammalmatolla astelu.

Olipa meillä tuuria, sanoi korpraali Hotari virja laski reppunsa mättäälle.
Ellei ollut
sitä sumua, parveilisi venäläisiä kannoillamme
kuin
kimalaisia. Panetko, Veko, savuksi?
Kiitos, sanoin.
- Ei olla vielä perillä, mutisi sotamies Bogdanoff
tuttuna
pessimistinä.
Moni
puree turvetta,
- retkenpoika
ennenkuin olemme tämän
päättäneet.
Emmehän me tätä päätä, nauroi Hotari valkoisin
hampain.
Hän oli kookas, lähes nelikymmenvuotias
mies.
Me menemme eteenpäin. Ja pojat tulevat
jahka ehtivät. Patikoimme venäläisten
perässämme,
kanssa samaa matkaa vanhalle :.ajalle asti. Ohimennen pysähdymme kotikunnailleni. Lämmitämme Salmissa saunani, mikäli se on pystyssä. Mitä sanot,
Veko, pomoni ?
Minä teen saunavihdat.

nistellen

Värtsilässö

iöi

kolme vihollisen hyök-

S

A-kwa

köysvounuo suomoloisten sooliiksi

-

SA-*tu

Värtsilän voltouksen oikoon Petöiövooroon

ehdittyö 9.7.41 ryhdyitiin nuotiollo ehtoo.
ieen keittoon

Läpi poltetun Vörtsilän
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JR 8,n miehiä Hovuvooron vcllotullo olueello Värtsilön itopuolello. Vesi moistui koivosto, voikko sen käyttö olikin kielletty
soostuttomisvooron tokio

sivulle Korpiselän-Riekkolan tien varteen,

jossa

katkaisisimme sen Korpiselästä vetäytyviltä vihollis-

joukoilta. Juttelimme, hätistelimme nälkäisiä

ja

Paikka

ylitti

sääski-

lepäilimme.

oli

ihanteellinen tarkoituksiimme: maantie

kohdallamme toistasataa metriä ler.eän puuttoman suon, joka laajeni molemmin puolin kilometreittäin. Meidän puolellamme oli korkeahko männikkökangas, vastapäätä taas oli matalaa, nuorta männtkkoa.

Rinteen alle suon tasalle muutamia konepistoolimiehiä,
päähuomio tiehen, sanoi Reinikainen asiantuntevasti.

I

I
I

,l

II

joukkue

Parivartio eteen järvikannakselle, tästä toista
kilometriä
linjoille päin. Ketkä lähtevät7 luutnantti
Nousiainen katseli meitä kysyvästi.
Täydellä savukelaatikolla varustettu mies kel- kumppanikseni, sanoi Hotari.
paa
178

I

joukkue määrättiin tien oikealle ja

vasemmalle puolelle.

A-ksa

Nlinullr on, enkä paljon itse polta, virnisti

Åutio.

Iltaan mennessä iätimme kolmatta penikulmaa taaksemme. Leiriydyimme ruskeavetisen joen rannalle
synkkään kuusikkoon. Aamulla jatkaisimme metkaa

parvia

S

Se on sitten sitä myöten selvä, nyökkäsi luut- Vaihdan teidät kahden tunnin päästä. Me muut
nantti.
varustamme hiukan tätä kivistä harjuamme.
Hotarin ja Aution kadottua suon taakse miinoitettiin maantie molemmin puolin suota. Omille varoitukseksi vedettiin rautalanka tien poikki, johon
ripustettiin savukelaatikon kansi merkiksi.
Kaukaa Korpiselän suunnalta alkoi kuulua tykkien
jyske.

Ålikersantti Pasanen tönäisi Reinikaisen lähettiä,
sotamies Öhmania kupeeseen:
Tekevät sinulle uutta lääniä, herra kilometri-

tehtailija.

öhman nauroi. Hän

oli

muutamia kertoja yöpynyt

Pasasen kotona kulkuripäivinään.

Aurinko helotti huikaisevan siniseltä taivaalta.
Päivä oli tyven. Suopursut, pihka ja mätänevät kasvinjätteet lemusivat voimakkaasti. Ilma väreili hehkuvan lämpimänä suolla.
Kaivoimme muutamia poteroita. Hiki valui virtoi-

juovitti kasvot ja mustasi puseroiden selkämykset. Janotti ankarasti. Jotkut heittäytyivät suolätäköiden äärille suulleen ja litkivät limaisia vettä hänaan,

täänsä.

Tuo ei käy, sanoi vääpeli Keskinen ankarasti.
Ilmankin
on punatautisia. Kaksi miestä vettä hakemaan. Harjun takana on mökki ja kaivo. Ei oteta siitä,
voi olla saastutettua. Etsikää lähde. Karhun Kalle ja
Säämänen, antaapas mennä.

Mäen takaa löytyi mainio lähde. Pojat kantoivat
vettä pakkikaupalla.
ja
Tämä on sitä Kaanaan viiniä, sanoi
- toista annosta kuivaan kurkkuunsa.Keskinen
kaatoi
Tukevana
miehenä hän kärsi eniten janosta.

Kalle, kaada selkääni yksi pakillinen . . . Älä
housujeni
sisään, senkin hölmö.
Mitäs käskit, naureskeli Karhu.
-Ennen yön tuloa saimme tilapäisasemat valmiiksi.
Reput veimme mäen taa mökin portinpieleen kasaan.
Siitä ne löytyisivät tarvittaessa. Kumpikin joukkue
sai hoitaakseen kohdaltaan yövarmistuksen. Vihollisia emme sinä iltana vielä odottaneet, sillä jyske linjoilla toistui vain hetkittäin.
Keräydyimme ryhmiin tarinalle. Pokkasakki muodosti ajankuluksi oman piirinsä.
Hotari käveli kookkaan, sileärunkoisen koivun luo,
viilsi tuoheen kaksimetrisen haavan nilaan asti ja kiskoi tötterön erilleen. Kauempaa hän keksi toisen
samanlaisen. Ne hän asetti maahan, toisen kourupuoli
ylöspäin ja sen päähän repun tyynyksi. veti sitten toisen peitteekseen. Katselimme sitä hiukan ihmetellen.
Malli Salmin eräpeti, kuului torven sisältä tyytyväinen
ääni.
Pitää vettä a,lta ja päältä. Puhelkaa
hissuksiin,

po

- minä alan uneksia
jat,

evakossa ole-

vasta perheestäni.

-

Kuin

ruumisarkku, sanoi muuan pahanentei-

sesti.

Älä puhu suopaa, kuului tuohiton,esta.

-Heräsimme yhden aikaan yöllä kahden

laukauksen

ääneen. Juoksin pitkin harjua ketjumme äärimmäiseen päähän, jonne olin vienyt viimeisen vartiomie-

ja pari muuta tuli'at

:t-:,,,"ttutten

perässäni'

Siellä makasi Hotari suolla, r'oimakas rinta oman
toverinsa luotien lävistämänä. Katselimme häntä vaieten. Tapahtuma järkytti meitä syr,ästi. Yksi ryhmäni
parhaita miehiä oli kuollut. Hotari oli toverilleen ilmoittamatta kahlannut pimeydessä aukean yli
keskiyöllä kävi ukkonen ja synkät pilvet peittivät -taivaan
ja vartiomies luuli vihollisen saapuvan päin asemaa.
Yksi varomattomuuden aiheuttama tappio, ei erikoisen haninainen, mutta sitä valitettavampi.
Sitä se tiesi se tuohitötterö, sanoi edellisen illan
ennustelija.
Ruumisarkkunsa hän teki.
- varnajan harjun takana olevan mökin
Kannoimme
riiheen

ja peitimme oljilla.
*

Aurinko pilkisti esiin. Yöllä sataneet pisarat kija paarmat aloittivat verenhimoisen

maltelivat oksilla
metsästyslentonsa.

Oli kaunis sunnuntaiaamu.
Tykistön jyly oli vaiennut. Vallitsi täysi

hiljaisuus.

Etuvartio lähetettiin uudelleen järvikannakselle. Se
sai käskyn laskea kaikki yksittäiset viholliset läpi ja
vasta suurentman joukon tullessa etuvartion pitäisi
vetäytyä alta pois.
Edessärnme suolla oli korkea kivi. Keskinen käski
minun lähettää sen taa yhden miehistäni. Autio meni.

Istui siellä tunnin kaksi ja viittoi

seuraajaa. Iso-

Ahola tarjoutui, mutta sanoin hänelle:
|,{snsn itse sinne. Jää vain paikallesi !
-Painauduin korkean kiven
lar joon, muistelin ystär'ääni Hotaria ja ihastelin värikkäiden päiväperhosten leikkiä suolla.
Tietä asteli venäläinen sotilas, pitkä, jäntevä poika.
Tuli rennoin askelin, puoliautomaattikivääri selässä
vinottain.

Stoi! Ruki verh!
Venäläisen
askel jäi puolinaiseksi, ojennettu jalka

jäykistyi koukkuna ilmaan

ja kulku

pysähtyi tiik-

Korpiselän voltous käynnissö

ll.7.4l
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sähtäen. Kädet kohosivat hitaasti pään

yli, ja

kou-

kistunut jalka painui varovaisesti maahan.

Katselimme toisiamme.

.

.

Venäläinen kohautti

alistuneena olkapäitään ja hymyili kuin tunnustellen.
Rohkea poika, joskin taisi hiukan aluksi hätkähtää.
Menehän edelleen I Konepistoolin piippu osasi olla
kaunopuheinen.

Mies jatkoi matkaansa suon yli, jossa pojat muodos-

tivat "vastaanottokomitean". Aseetkin ottivat kohteIiaasti kantaakseen, ettei vieraan tarvinnut nähdä
niistä vaivaa.

Kävin uteliaaksi. Olisi mukava katsella miestä tarkemmin. Viittailin harjulle ja joku vapautti minut
tehtävästäni.

Siellä hän istui mäen takana meikäläisten piiri ympärillään, teemuki ja voileipä kädessään, vastaillen
kysymyksiin selvällä suomen kielellä. Vanki huomasi
tuloni ja nousi kohteliaasti seisomaan.
Sinähän se minut vangitsit. Jo minä heti tiesin,
- huutaja on
että
finski soldaatti. Sano pehmeämmin
se 'stoi, ruki verh'. Hän matki osuvasti huonoa ääntämistäni, hymyillen avoimesti.
Poika ei tuntunut ottavan vankeuttaan kovinkaan
raskaasti. Jol<u tarjosi hänelle lisää ,leipää ja voileipäkeksejä. Keksit mies hyväks7i, mutta hylkäsi leivän
sanoen:

_ - Meidän leipä parempi. Teillä paljon konepistooleita,
muttä vähän käsikritaatteja. loudutte viäla lu-

jille meikäläisten kanssa.
Vanki oli epäilemättä älykäs poika ja

miehekäs.

Vääpeli Keskinen sanoi tiukasti:
Kerro totuus: millaista on linjoillanne? Suuriko
on -vahvuutenne, ja onko teikäläisillä vahva aseistus?

Tulitko yksin?
Yksin tulin. Siellä oli tiukat paikat. Kättä

ja

- lensi ilmassa, ja toverini kiljuivat kuollessaan,
ketaraa
kun teikäläiset ampuivat kranaattejaan

Nakkasin vintohkan selkääni
kävellä viipoittelemaan.

Hiljaisuus valtasi seudun. Vain paarmat pörräsivät
verenhimoisina.

asemiimme.

ja läksin tietä pitkin

Sotilaskarkuri siis, totesi Keskinen melkein hal-

veksivasti.

Vanki meni hämilleen. Eivätkö suomalaiset hyväksyneetkään sitä, että hän, vihollinen, karkasi asemis-

Kaukaa kantautui hiljainen kumu: vaimeaa puheensorinaa, kolinaa ja ajoneuvojen ratinaa.
Vihollisen pääjoukko lähestyi.

Kolme ruskeapukuista vihollissotilasta ilmestyi
suolle tasajalkaa astellen. Kaikilla heillä oli puoliautomaatti poikittain valmiusasennossa, ja he pälyilivät epäluuloisina mäkeämme.
Tunnustelijoita, kuiskasi korpraali Kallio kiihty-

- korvaani.
neenä

Suu kiinni, näenhän tuon I
läheni hiljentämättä sanottavasti tahtiaan.
Mutta pääjoukkoa ei vielä näkynyt, vaikka sen melu
kuului jo melko läheltä. He ovat kuin susia, ajattelin,
yhtä epäluuloisia ja varuillaan olevia. Ovat lähettäneet kolme parasta miestään keulaan. Vaarallisen näköisiä poikia. Noita on turha säikytellä. Lipsautin

-Kolmikko

konepistoolini varmistimen auki. Otamme heidät
vangiksi, elleivät pane vastaan.
Keskimmäinen vihollinen päästi terävän käskyn,
ja kolmen miehen rivi ponnahti viuhkana suolle.
Stoi, stöi, stoi ! Trrr, trrr trrrr pam, pam, trrrr
- ...
trrrrt
Pakenijat vaipuivat mättäikköön.
Tavaritsi, tavaritsi: Pomogiitje, pomogiitje . .
Pomo.. .
Toverit olivat vielä liian kaukana, ja heidän apunsa
myöhästyi. Aseiden sirinä taukosi . . . vain Kallio
vieressäni kävi kiväärillään yksityistä sotaansa: pam,
Pam, Pam...
Löin kiväärin hänen kädestään:
Senkin hullu! Säästä paukkusi! Nuo ovat jo
.

seulana.
.

.

Siellä yksi liikkuu, huusi
Ammu,
se karkaa, se karkaa!

Poika

oli liiaksi kiihtynyt

den. Tämä

oli hänen

heittimiä ja konekivääreitä on riittämiin.
Vanki
katseli vääpeliä kysyvästi, oliko tämä ymmärtänyt
kaiken. Keskinen nyökkäsi:
Viekää poika luutnantti Nousiaisen luo.

-

Parivartion miehet ,uuplr"u, juosten. Heidän edellään tuli yksi suomea puhuva 'r,ihollinen, joka sai
jakaa edeltäjänsä kohtalon, sekä kolme ratsukkoa.
Nämä äkl<äsivät poistamattoman miinoituksen varoituslangan, kiepauttivai ratsunsa ympäri ja katosivat,
yhden kierähtäessä juoksevien, vartiosia tulevien mies-

ten huolimattomasta tulituksesta maahan.
Åsen.riin! Asen-riin! Tulevat, tulevat! Heitä on

tie- täynnä
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!

-

tajutakseen todellisuu-

ensimmäinen kosketuksensa vi-

hollisiin.

Senkin pentu! Etkö pysy hiljaa! Kohta

saat

- henkesi edestä.
ampua
Haimme haavoittuneen pois suolta. Autio nappasi
kahdelta kaatuneelta mahorkkalaatikot.
*

taan? Kummallisia miehiä!

Jäin yksin erääseen poteroon ja livistin, kun
teikäläiset painoivat päälle. Tunnin tai kahden kuluttua
saapuu pääjoukkomme rintamaan. Pataljoonaamme komentaa majuri, hurja ja rohkea mies. Joudutte heidän
kanssaan lujille. Kuusi- ehkä seitsemänsataa miestä
meitä on tulossa. Tykkejä ei ole, mutta kranaatin-

Kallio hurjana.

Meteli suon takana kasvoi aalloittain. Voi aivan hyvin kuulla, miten aikaisemmin tulleet selvittivät kiihtyneinä takaa saapuville tilannetta: edessä suomalaisia
kenties voimakaskin joukko aavan suon takana, kannoilla takaa ajavat yksiköt.
Sitten kajahti muita käskevämpi ätini, ja toisten
häly loppui kokonaan.
Pomo taisi tulla paikalle, irvisteli Åutio vierei-

- kuopasta.
sestä

Olkaapa varuillanne! Kohta ne hyökkäävät.
uraa-huuto kajahti metsiköstä. Se kumpusi
sadoista kiihtyneistä kurkuista. Se levisi ja läheni
suon laitaa . . . Pian aaltoili vihreänruskea nassa aukean reunassa.
Viholliset ampuivat tullessaan käsiaseillaan. Sivulta
heitä tukivat kone- ja pikakir.äärien luoiikuurot. Ne
iskivät pehmeästi tussahdellen soraharjuumme tai kim-

-Valtava

poilivat kivistä ja jatkoivat surraten muuttuneeseen
suuntaansa.

Vastasimme kolmenkymmenen konepistoolin, kymmenen kiväärin ja yhden panssarikiväärin voimin. So-

.tamies Hämäläinen
jatkona.

jyräytteli 12 millisellään joukon

Moraalista vaikutusta, hän naureskeli ja lähetti
- paukun suolle. Hyökkäävä massa lakosi kuin
uudeo
vilja myrskyssä. Osumia oli vaikea todeta, sillä suo-

pursujen

väri oli vihollisten puvulle

suojaavana

taustana.

Liiaksi lämmenneenä jätin suojaavan kiveni ja nousin sen päälle vatsalleni paremmin nähdäkseni. Vastapäinen pikakiväärimies huomasi minut ja laski aseestaan pitkän sarjan, mutta onneksi liian alas. Kivensi-

rut vain pistelivät kipeästi leukaani suihkun

osuessa

luhuuto tukenaan. Konetuliaseet louskuttelivat, kivää-

rit

pamahtelivat, panssarikivääri jymähteli kumeasti.

Luodit vinkuivat, tupsahtelivat ja surrasivat. Haavoittuneiden huudot ja raivoisat karjaisut täyttivät paukkeen jättämät aukot....
Vihollisten oli pakko pysähtyä metsän laitaan. Sii-

nä oli nikkeliilä päällystettyien Iyijyluotien muodostama elämän ja kuoleman raja. Kuka sen ylitti, kuoli.
Ja uudelleen levisi hiljaisuus seudun ylle.

Ja vielä kolme kertaa toistui sama hirvittävä melu
ja näytelmä. Sitten tuli pitkä tauko.

Tupckkoiono Korpiselon suunnollo

kämmenen leveyden verran sen alle pystysuoran ki-

ven kupeeseen. Älyten typeryytcni kierähdin alas, ennenkuin vihollinen ehti korjata 'r'irheensä.
Viholliset vetäytyivät metsän sisään. Sieltä kuului
raivokkaita käskyjä. Ääni oli varmesti komentajan,
joka osasi käskeä. Vangin puheec heidän komentajansa hurjuudesta olivat totta.

Laukaussarjat harvenirat ja loppuivat.

Venäläisten puolelta alkoi kuulua hakkuun ääntä,
puut huojuivat ja kaatuivat.
Hakkaavat heittimilleen aukkoja, selitin kokemattomalle
Kalliolle. Pidä nuppisi ,tästä puolin piilossa. He ovat tarkkoja poikia. Jos niiden tulenjohtaja näkee miesten päät, hän napsii meidät yksitellen.
Pahempaa hätää meille tuskin tulee, sillä monilta meni

lu61'4 tauko, r'irnisteli Yrjö Hetemäki seistes- takanani. Hän kuului ryhmääni, ja olin hetkistä
sään
aikaisemmin lähettänyt hänet käymään Keskisen luona. Tälle pojalle, kuten monille joukkueemme nuorimmille, tämä taistelu toi ensimmäisen tulikasteen. Hänen kasvonsa kiiltelivät hiestä ja innosta:

jo vieteri poikki, mutta patruunamme eivät salli montaa äskeistä hyökkäystä.

Vääpeli Keskinen käveli huolettomasti pitkin harjoa.

laulunsa. Eino käski minun ottaa selvää mahäskeisen

Pojat! Jatkamme vielä hetken taisteluharjoitusta.
Patruunamme
ovat vähissä, ja kohta meidän on kai
pakko livistää alta pois. Kun lähetän sanan, irroittauHän seisoi juurevar,a tatukaa kaikki yhtä aikaa.

dollisista tappioistamme.

kanamme.

Keräävät pois haavoittuneensa

ja alkavat

pian

Ryömi, äläkä tallustele kuin peltomies ! ärisin.
Tappioita
ei ole tällä nurkalla.
Poika in'isti ja käveli suorana pois.
Taas kaikui suon takana käskevä ääni, taas kajahti
uraa, rtraa, uraa. Taas lainehti ruskea vilja, jota aseemme leikkasivat. Venäläiset l: ivivät uljaina ja pelottomina kohti varmaa kuolemiransa, verta hyytävä taiste-

Kallio! Paljonko olet tuhlannut

panoksia?

- Sata ainakin, myönsi Kallio nolona.
- Puolet liikaa, moitti Keskinen. Muista syödä
Hän kääntyi ja meni.
säästäen
savea!
Suon takana -iskettiin kranaatti putkeen. Se surrasi
yli

-

aukean

ja räiskähti mäen

takana.

Ohi, kaverit! huusi Yrjön naurava ääni jostakin.
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Osaavat ne vielä, mutisin, olihan siitä tarpeeksi

kokemuksia.

Varo Kallio !

ammuntaa.

Ammus surisi taas kohdallamme. Vedin hartiani
köyryyn:
Päin tulee, putoaa niskaamme!
-Räjähdys iski korvat lumpeuksiin, kiven sirut ja
multa lensivät ylitsemme, kun kranaatti hajosi kolmisen metriä ylempänä rinteellä. Siinä makasi Säämänen kivensä takana. Kuinka pojan kävi 7 Säämänen,
Säämänen

!

jo jalat vilkkuen mäen
räjähtänyt hänen kivensä toisella

Sotamies Säämänen konttasi

oli

laella. Åmmus
puolella.

Anna pojan mennä!
me- hatkat joka iikka.
Menköön

-Kranaatit

inisti Autio. Kohtn otam-

!

räiskivät kivikossa. Vasemmalta saapui

mies. . . Iso-Ahola.
Vetäytymiskäsky

! Yksi mies haavoittunut

Hämäläinen
sai luodin kurkkunsa läpi ja yskii mökin portailla reppujemme luona. Haava ei ole onneksi hengenvaarallinen. Keskinen käski vielä erikoisesti
muistu.ttaa, että jos tulee hajaannus, hakeutukaa jokivarteen toissaöiselle leiripaikallemme.
Kiipesimme harjulle. Viholliset huomasivat heti
vetäytymisemme, ja etenivät villisti huutaen suolla.
Sinnikkäitä veikkoja, totisesti!
- Liikettä kalosseihin ! hoputteli vääpeli Keskinen
miehiään.

Koppasimme reppumme tien laidasta ja kiirehdimme mutkan taakse, kun ensimmäiset viholliset jo huutaen heiluttelivat kivääreitään harjanteella.
Meille selvisi pian, ettemme pakkauksinemme ehtisi alta pois, kun vielä haavoittuneen Hämäläisen tah-

ti

suon laidassa. Entisistä asemista päin kuului kovaa

määräsi vauhtimme.

Kilometrin paarra t*rlamme, seuraavalla puolus-

Kuulkaa, miten naapuri paahtaa äskeistä mäke- naureskeli Autio.
Perhana! Ampuvat jo
ämme,
- yhä olevan siellä.
nakuillakin. Luulevat meidän
Kaukaa, ensimmäisen puolustuslinjamme tasalta

kuului nyt myös ankara jymähdys.
Mikä hiton paukku se oli ?
- Kolme miinaamme yhteen kytkettynä, Yrjö
virnisteli.
Niihin ajoi joku ukkeli. Eliaan tuliset vaunut, hän hihitti.
Niissä olivat kuskin kikkelit ja
kintut vaarassa ainakin
alkumatkalla.
Meitä nauratti. Pojan kuvaus tuntui hyvin osuvalta.
Ennätimme kahlata suota melkein kaksi kilometriä,

ennenkuin tulitus viimeisellä riitelypaikallamn.re lakkasi. Kiirettä pitämättä nousimme kankaalle ja Iaskeuduimme jokivarren korpeen. Siellä oleva yhden
yön leirimme näytti entiseltä. Mustat kekäleet pikkuisten nuotioittemme pohjilla, tallattu sammalmatto, hitaasti soluva joki ja kymmenien makuupaikkojemme
kuivahtaneet aluslehdekset.
Ehdin kunnollisesti polttaa piipullisen, kun takaam-

me alkoi kuulua saapuvan joukön töminä. Keskinen
siellä menosi:
ne kolme hullua sinne tappelemaan.
- Jätimmekin
Luulin
minä Vekoa sentään harkitsevammaksi. Miksi
hiidessä hän ei jo irroittaudu? Juuri äsken sieltä vielä
kuului täysi rähinä. Perhana sentään! Senkin saamarin
simput!

Istuimme kolmisin puun rungolla ja nauroimme.
Hikinen sotilasjono ilmestyi metsästä. Keskinen keulassa. Hän seisahtui töksähtäen ja katseli meitä ällistyneenä.

Hitto, johan nyt on hitto? Täällähän te olette- Kuka siellä tappeli vanjojeo kanssa.
kin.
Naapurit sooloilivat. Taisivat hiukan erehtyä.
Lauloimme
siellä lyhyen virren ja sitten lipsimme suoraan tänne. Hän matki osuvasti Keskisen äskeistä sä-

tuslinjallamme, odotti meitä luutnantti Nousiainen.
Juoksusta tuskin hengästyneenä selitti luutnantti Reinikainen hänelle nopeasti tilanteen.
Tulin Liimataisen, Aution ja Hetemäen kanssa vii-

vyä: Senkin saamarin simput!
Viikkoa myöhemmin yhdyimme Soanlahden Lehto-

meisenä paikalle ja annoin toisille kehoituksen:

komppania
kulki sitä tietä myöhemmin ja laski vihollisten kaatuneet. Kertoivat heitä olleen 1)0, joskin
Iuku on tarkistamatta. Heidän komentajansa oli lisäksi
ajanut miinoitukseemme, jonka tapahtuman eräs joukkueenne partio oli samana iltana käynyt toteamassa.
Tilanteen muutti eduksemme erinomainen maasto,
joskin oma panoksenne painoi eniten. Kiitoksia, pojat!

Painukaa alta pois, jään tähän Ossin ja Yrjön

- jarruksi.
kanssa

Selvä. Trotyylipaukut ovat noiden haapojen kupeessa.
Sytyttäkää tulilangat.

Missä?.... Åhaa, tuossa.... Tänlä palaa jot

- Täällä myöskin! Ja nyt liukkaasti mäelle!
-Ruskeapukuinen parvi ilmestyi huutaen ja

aseita

heilutellen mutkan takaa.
Miinat räjähtelivät haapojen kupeissa, joihin ne
oli tien puolelle rautalangalla kiinnitetty miehen pään
korkeudelle. Suuret puut taipuivat kuin tulitikut, lehtevien latvusten kaatuessa hitaan juhlallisesti tien
poikki.
Juoksevat viholliset häkeltyivät hetkiseksi, mutta
jatkoivat pian murrosta kiertäen ja yhä karjuen etenemistään.

Trrr.... trr.... trrr....
Vilahduksessa

oli tie vapaa, muutamien

ruskeiden

möykkyjen täplittäessä kellertävän soran.
Luodit alkoivat napsahdella ympärillämme. Työmme oli tehty. Nyt vi-holliset uskoisivat meidän kyttäävän tällä mäellä, joten joudimme jo pois.
Vasta kilometrin hölkän jälkeen pysähdyimme aavan
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vaarassa I7'JR 50:een. Silloin pataljoonamme komentaja, majuri V. Lieska lausui:

Hyvin se onnistui teiltä tien katkaisu.

********

**

Joku

********

KASKU MAJE§flSKISTÄ.
Tammikuussa vuonna 1942 olivat RajaJP 6 ja JR
10:n eräs pataljoona matkalla hevosineen päivineen
vihollisen selustaan Muurmannin radalle partioon.
Partion johtajana oli majuri Majewski, jonka suomen
syntyperältään
kielen taito ei ollut oikein kehutf4va
kun oli ulkomaalainen.
Kys;.ttäessä, mitä hän aikoo tehdä siinä tapauksessa,
jos joutuu vaikeuksiin tuolla kaukana erämaassa satojen kilometrien päässä omista linjoista, oli vastaus ja
sotasuunnitelma oitis valmis:
Kaikki huomioitu. Mennä korpeen, .ioutua mot- syötä hevoset, tulla pois.
tiin,

Y. RAUTIAINEil

Uusio rynnokköiykkeiä Tosovollon presi-

dentin io Suomen morsolkon torkostuksesso 4.6.44, siis

viisi

pöivöri ennen

venöläisten suurhyökköyksen olkomislc

KUN

PANSSARIT

aikoinaan suoritin asevelvollisuuttani Hämeenlin-

nan tankkipataljoonassa, tutustuin Poltinahon harjoitus-

silloisiin panssarivaunuihin, jetka olivat kuirr
kalasäilykepurkkeja myöhäisempien panssarien rinnalla.
Suurta kunnioitusta nuo vanhat tankkimmekin tosin hemaastossa

rättivät pukatessaan Ahveniston metsässä nurin käsivarren paksuisia puita kuin tyhjää vain. Mutta viime sodassa
jouduin jo tekemisiin mahtaviksi teräslinnoituksiksi kehittyneiden panssarien kanssa, joihin eivät enää pysty-

PORTINHOIKASSA

IUHANNUKSENA 1944

neet polttopullot ja norsupyssyt, vaan joita kukistamaan
tarvittiin aina tehokkaammiksi tehtyiä torjunta-aseita,
panssarinyrkkejä ja -kauhuja.
Elettiin sotavuotta 1944. Hyökkäysvaunukoulutuksestani huolimatta toimin komppaniassamme lääkintämie-

henä. Tähän tehtävään saivat minut käytäntö ja lääkintäkapteeni Pylkkänen. Lääkintämiehid' aina tarvittiin, mutta toisaalta taas ei joka ukolle ollut antaa omaa nimikkoajokkia. En niin kovin innokas ollutkaan panssarimiehc'
puuhaan, koska mielestäni nuo rautapurkit olivat hen-
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genvaarallisempia niiden sisässä istujille kuin vapaana
maastossa liikkuville. Ainakin ne saivat hien irtautumaan
sisällä istuvalta, kun aurinko kuumensi vaunun panssarin
ja moottori uhosi öljynkatkuista lämpöä vaunun sisään.
Kerran jouduin aia,maan alikersantti Pirttilän ohjaamassa

Viipurin liepeiltä Saarelaan. Uskon, että
turkkilaisten höyrykaappi on viileämpi laitos kuin esimerkiksi ahdas Sotka kesäisenä päivänä. Matkani kurjuutta alikersantti Pirttilän ajokissa lisäsivät joka puolellamme alituiseen possahtelevat kranaatit, koska kulkemamme tie oli pitkiiltä matkalta vihollistykistön haarukassa.

Sotka-vaunussa

Rynnäkkötykit odottomosso toistelukäskyä Viipurin pohioispuolello
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Lääkintämiehen tehtävä on varsinkin panssarijoukoissa
vaikeaa, koska panssarit liikkuvat usein aivan etumaastossa, joskus vihollisen alueellakin. Kerran jouduin Perkjärvellä noutamaan vaurioituneesta panssarista pois kuljettajan, joka oli vaikeasti haavoittunut. Raahasin miehen
pohjaluukun kautta alas, ja kun olimme ulkona, panssari
pelmahti valtaviin liekkeihin. Savuverhon suojassa sain
haavoittuneen ensiapuasemalle, mutta kyllä luotiakin ra-

pisi hännillämme.
Komppaniaamme komensi kapteeni C-B. Kvikant, jonka kaatumisesta olen kertonut aikaisemmassa kuvaukses.l

A -kzu

sani. Tämä upseeri

oli Mannerheim-ristin ritari, ja

hän

IJskon, että miehen oli vallannut panssarinkauhu paOlin tuntenut sellaista joskus itsekin, tosin lievemmin. Tunsin sitä vielä samana ilta-

tiesi panssareista sen, mitä panssariupseerin tulikin tietää.
Hänen johdollaan komppaniamme niitti loistavimmat laa-

himmassa muodossaan.

kerinsa.

nakin.

26.6. etenivdt panssarimme Juustilasta Portinhoikan
suuntaan. Vihollinen oli edellisenä päivänä hyökännyt

I{akasin kranaattikuopassa sitomani haavoittuneen vieressä ja odotin tilaisuutta päästäkseni potilaani kanssa
ensiavun jälkeen lähtemään joukkosidontapaikkaan. Kuulaa surisi kuin syöttönauhalta matalalla lentäen kuoppani
ylitse. Kaikkina hetkinä en tiennyt, ampuivatko omat vaiko vihollinen. Siinä tilanteessa oli turhaa yrittääkään pyr-

parin kilometrin päähän Juustilasta, mutta nyt panssarimme ja jäiikärimme työnsivät sen takaisin ottaen uudelleen
haltuunsa Portinhoikan seudun.
Edestakaisin vyöryneet hyökkäysvaunut olivat jauhaneet sateen kostuttaman tien kehnoksi. Liikuimme panssarien hännillä. Tiesimme, että vihollinen oli aloittanut
hyvin valmistellun hyökkäyksen Talista Portinhoikan
kautta Juustilan suuntaan. Portinhoikan kautta kulkeva
Imatran tie oli tärkeä kohde, jonka pitäminen merkitsi
meille paljon, ja samoin se kiinnosti myös vihollista, joka olikin asettanut tänne taisteluun varsin vahvoja panssarijoukkoja. Vihollinen pyrki valtaamaan Portinhoikan
yhä uudelleen.
Edetessämme taisteluun ajoi vastaamme auto.ia, joiden
kuormalavoilla lojui kaatuneita ja pahoin silpoutuneita
miehiä. Vähemmän haavoittuneet katselivat menoamme.
He olivat säilyneet pahemmalta ainakin toistaiseksi ja
olivat auliita avustamaan vaikeammin haavoittuneita.
Näin joukossa tuttuja kasvoja, koetin hymyillä, mutta
hymy nokisesta naamastani taisi olla kuin pelkkä irvis-

§s. Ainakaan kukaan tuntemistani ol.ritse kulkevista

ei

vastannut hymyyni.

Portinhoikassa oli taistelun melske korvia repivä, isoja
Petäjiä kaatui tykistön keskitl'sten myllertäessä selustassa.
Sain oitis lyötä. Eräs jalkaväen sotilas oli lievästi haavoittunut, mutta menettänyt hermonsa. Riehuen keskel-

lämme hän karjui minkä kurkusta lähti:
Isoja, saatanat, isoja. . .
-Sidoin miehen käsivarren. En päässyt selville mitkä
olivat "isoja saatanoita". Annoin huutajalle hevosannoksen rauhoittavia pillereitä. Mies söi ne nälkäänsä ja lakkasi ulvomasta. Kun jälkeenpäin kannoin erään haavoittuneen JSp:hen, näin miehen vetelevän raskaita unia
puun alla välittämättä enää mistään isoista s:atanoista.

kiä pois kuopasta. Taisteluhautamme olivat taempana,
mikäli nyt hätäisesti kaivettuja poteroita saattoi sellaisina pitää. Koetin kurkistella kuopan pattaan ylitse tienoota, jossa joka taholla rätisi ja paukkui.
Edessämme möyrysi myös kaksi vihollisen Sotkaa. Ne

tulittivat takanamme olevaa mäentöyrästä, jossa taas liik-

kui meidän

panssareitamme. Painauduin matalaksi, kun

toinen Sotkista suuntasi lyhyeltä matkalta konekiväärisuihkunsa kuoppaa kohden. Erotin melskeen läpi sen
moottorin sykinnän, ja kauhukseni sen ääni voimistui
voimistumistaan. Sotka läheoi kuoppaani.
Olisin kuulasateesta huolimatta pinkaissut pakoon, mutta en voinut jättää haavoittunutta. Hänen tilansa oli vakava. Yksi luodeista

oli repäissyt vasemman olkapään rie-

kaleiksi, ja toinen oli iäpäissyt kupeen. Ensiapuni tyrehdytti verenvuodon, mutta miehen tajuttomuus jatkui ja
tämä sai minut py.symään toistaiseksi hänen luonaan.
Hr'ökkäysvaunu yhä läheni. Kurkistin ylös. Todella,
siinä se kurnusi, tuo öljyltä lemuava hirviö. Telaketjujen
mutkat koholla se kulki suoraan kuoppaani kohden ja
ampui eteensä. Tuijotin otusta silniät tapilla. Silloin valtasi minut kauhea kuolemanpelko. Muistan, että karjuin
ja kun tankin telaketjut tarumia sanoja tuhoojalle
voittivat kuopan reunan, -ryntäsin ylös haavoittunut mies
sylissäni ja juoksin halki ryteikön minkä matalista kiir-

tuistani pääsin. En ymmärtänyt mitään, en käsittänyt,
minkälaisen luotisateen halki juoksin. Tuokioksi menetin
kuuloni ja näköni, juoksin vain taalikani kanssa, kunnes
heittäydyin ilmaa haukkomaan.
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Haavoittunut voihkaisi, kun mätkiihdimme ketoon.
Ryömin kiven taakse ja vedin haavoittuneen viereeni.
Vasta nyt havaitsin, että kiväärini oli jäänyt kuoppaan.
Vapisin vieläkin voimakkaan pelkoni takia. Tämä oli
nrielestäni panssarinkauhua, se oli aitoa pelkoa, jonka
vallatessa soturi unohtaa muutkin vaanivat vaarat ja lentää kuin päätön kana mihin sattuu.
Taistelu Portinhoikan maastossa ilehp.i 26.6. koko illan ja sitä seuranneen yön. Vihollinen sai vahvistusta, me
sen sijaan taistelimme yhä ehtyvin voimin. Menetimme
panssareita sekä torjuntatl'kin, jota johti kersantti Raiala. Ivlutta enemmän panssareita menetti vihollinen.
Lääkintämiehenä jouduin liikkumaan taistelualueella
laajemmin kuin jalkaväen miehet. Oli aina yritettävä sinne, mistä kuului huuto: "Lääkintämiehiä tänne!" Kun
olin selvinnyt äskeisestä panssarinkauhusta, sieppasin itselleni uuden aseen, joita oli riitt?imiin joka täholla.
Jouduin taistelun tuoksinassa suorittamaan sellaisiakin tehtäviä, jotka eivät varsinaisesti minulle kuuluneetkaao. Portinhoikan tienristeyksen lähellä jouduin hoitamaan pikakivääriäkin. Menin noutamaan erästä haavoit-

tunutta pk-ampujaa, mutta kun pääsin taisteluhautaarr,
rnissä hänen piti olla, havaitsin, että ampuja olikin jo
kuollut. Pikakivääri odotti uutta ampujaa, ja kun maaleia liikkui aivan lähellä, annoin aseen laulaa. Lippaitakin
<rli riittämiin. Sitten tuli paikalle joukkueen johtaja ja
vapautti minut omiin tehtäviini. Jälkeenpäin kuulin, et-

tä

sama ase

asema

oli vaatinut kolmen ampujan hengen.

oli todella

Sen

kuumassa paikassa.

On vaikea kuvata täydellisesti ja elävästi taistelunäyttämön tapahtumia, vaikka haluaisikin. Kun panssarit jyräävät, eri kaliiperien aseet paukkuvat, käsikranu tit tdjähtelevät ja tykistö möykää, luulisi kehoitus- ja valitushuutojen hukkuvan tuohon sekamelskaan. Niin ei kui-

tenkaan ollut. Vihollisenkin huudot erottuivat tuosta me-

telistä. Jälkeenpäin tapahtumia muistellessani luulen, että mielen valtasi jonkinlainen hulluus, pelko katosi ja itsesäilytysvaisto toimi. Vaaran tajusi, kun se oli ihan nenän edessä, sen vältti silmänräpäyksen murto-osassa. Sellainenkin, ioka taisteluun valmistautuessaan tunsi hätää
housuissaan, lämpeni rähinän aikana vallan toiseksi mieheksi. Ainakin näin kävi minun kohdallani. Ennen tais-

telua tunsin olevani aika vellihousu ja kuvittelin, että
tykin kuula tempaisee pääni irti, vaikkei ammuksia tullut
maille halmeillekaan. Sitten taistelu tempasi mukaansa
ja vaara menetti merkityksensä. Ainakin minun kohdallani oli näin. En ennättänyt pelkäämään
se tuli taval- oli jo ohitse.
lisesti vasta perästäpäin, kun kaikki jännitys
Silloin vapisin kuin horkassa, ja minun oli mentävä yksinäisyyteeen tuon kiusallisen "tautini" takia.
Lääkintäkapteeni Pylkkänen puhui kerran tästä aiheesta oikein tieteellisesti. Jos antaa vallan mielikuvitukselleen, niin se on mestaii mustamaalaukseen ja saa tilanteen tuntumaan paljon kamalammalta kuin se onkaan.
Paniikkipaholainen on vaarallinen virus, se tarttuu nopeasti ja voi vallata jonkin määrätyn alueen nopeammin
kuin mikään iskujoukko konsanaan. Mutta siitä se on
hyvä, että se on puolueeton eikä veljeile sen parcmmin
kummankaan taistelevan puolen kanssa.
Portinhoikan taistelu vastaiskuineen on kunniakas sivu
Laguksen panssarien historiassa. Taistelimme ylivoimaa
vastaan, vihollinen kärsi suuria kalustomenetyksiä, ja
näin tilanne vakautui Kannaksen puolustuksessa. Aina
kun Suomen sinivalkoinen lippu kohoaa Jussin päivänä
Parolan kentällä, siellä missä on panssariemme pääpaikka, pitäisi muistaa juhannusta vuonna 1914 ja niitä keskikesän pdiviä ja öitä, jolloin Laguksen panssarit tekivät
historiaa Portinhoikan tienoilla.
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Viidennen kirjoituskilpoilumme tulos oli
keskimöörin hyvin tyydyttövö
Kansa taisteli-lehden vrime nrarraskuussa julkaisemaan
kirj<-riiuskilpailuun osaliistui 2?2 kirjoitusta. Kirjoitukset
.olivat sisä11öItään ja muodoltaan yleensä tyydyttäviä.
Kuitenkaan ei niiclen joukossa otlut yhtään sellaista, joka
olisi selvästi osoittautunut muita parernmaksi. Tämän
vuoksi alvostelulautakunta on päättänyt, ettei I palkintoa
jaeta. r'aan seri sijasta kaksi II ja kaksi III palkintoa.
Ftyviä. julkaisukelpoisia kirjoituksia oli paljon enemmr.in kurn jaettavia palkintoja. Kun lähes kaikki kirjoitukset tullaan julkaisemaan, on niiden kirjoittajilla, niin
palkituilla kuin palkitsemattomillakin, mahdollisuus saada täysi kirjoituspalkkio.
Kaikki kirjoitukset säilytetään ja Iähetetään myöhem-

rrrn sota-arkistolle.

Palkinnot jakautuivat seuraavasti:
Gunnar Moberg, Roihuvuori, "Ritarin matkassa

{C0:-

pintaer vuolemassa"

400:-- Viljo l\Iurmi, Helsinki, "Yllätyksiä yirdessä yössä"

200:- R. Lehviislaiho, Toijala, "Vastaiskusta vastaiskuun"
200:- L. Leikkonen, Virolahti, "Kiestingin itäpuolella"
50:- Relno Tuornela, Utti, "Eräs koelento"
50:- r-rjö Kulhia, Lieksa, "Karppisen kiireet"
50:- A. H. Turunen, Helsinki, "Yksitoikkoistahan se oli"
50:- Toivo Lallukka, Lohja, "Sissien kaksintaistelu öi-

50:50:-

sellä jääIIä"

Joppe Karhunen, Nokia, "öisin yököt lentelevät,
päivisin paremmat linnut"
Lauri Ala-Jiiiiski, Kouvola, "Kabdesti haudattuna

-

Seuraavat kirjoittajat saivat lehtemme vuosikerran:

OlIi Niiranen,

Vaasa, "Alfreeti"

Tauno Heikkinen, Kuusamo, "Kapustajoen kahakka"
Toimi Taipale, Ahomäki, "Loma"
Sulo Pasanen, Kullooirkylä, "Partion työpäir,ä"
Paavo Iynkkynen, Vaasa, "IIei yksi"
Leevi Kaitera, Riihinräki, "Viestimiehen sotaa Kollaalla"

Oskai'i Pääkkönen, Kuhmo, "Partiotaistelu erämaassa"
Paavo J. Kuittincn, Porokylä, "Valekuollut"
Veikko Jokela, Joensuu, "Korpipartio"
V. F. Saarinen, Tr-lrku, "Krh:n mukana Viteleen taistelussa 1944"
Urpo Ha)rkarainen, Lahti, "Parempi kaatua Kannaksen

hiekkaan krrin .. ."
Ifartti ltissanen, Tuusniemi, "Ote ei saa herpaantua"
U. Miettinen, Kuhmo, "Mai Guban sissit" ja "Ryöstö"
Penttl lliunu, Haapajärvi, "Tää on majeskia"
N. §alkoranta, Turku, "Tappokukkula"
Kaarlo Yiljakainen, Joensuu, "Iltakävelyllä Onkamuksessa"

Tauno Saarijärvi, Koskue, "Vastaisku Vuosalmella"
Veikbo Pajunen, Kaleva, "Suurhyökkäyksen kynnyksellä"

Erkkt Lahti, Mikkolanniemi, "Käsikranaatit olivat

pelas-

tuksernrne"

Vilho Kankare, Niinisalo. "Tykkimiehenä
P. Sulronen, "Viivytystä ja juoksukilpaa"

Summassa"

Eino Mustamo, Kiuruvesi, "Vastaisku Kuusjoella"
Sitrt-Ellsa Nieminen, Laukaa, "11 49 38"
Toivo Valdemar Penttlnen, Multia, "Haamu Siiranmäestä"

Arno Llnnoila, Helsinki, "Viimeinen vanginsieppaus"

takaisin elämädn"
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[ouri Korteloinen

VMPURIN
KUKISTUMISEN HETKELLÄ

ILMATORJUNTAPATTERIN it-tykkien pitkät putket
sojottivat kohden taivasta, joka oli peittynyt verenkarvaiseen savupilveen. It-miehet odottivat tykkien luona.

Äsken oli tullut sana, että yhdistetty valonheitin- ja ilmatorjuntapatteri siirtyisi Viipurin Patterinmäeltä Imatralle, jonne osa patteristosta oli asettunut asemiin.
Jo oli aikakin. Taistelujen riehunta lähestyi yöllä t9l
20.6. Viipurin esikaupunkialueita. Säiniön suunnalta lappoi Kannaksentietä pitkin vihollista minkä ennätti, ja tykistö sekä pommittajalaivueet pehmittivät jo kaupungin
keskustaa murentaen sitä pala palalta rauniokasoiksi. Tu188

lipalot riehuivat, kadut sulkeutuivat luhistuneista rakennuksista ja sähkö- ja vesilaitos lopettivat toimintansa.
Kaupunki ei varmaankaan kestäisi valtavaa painetta, ionka vihollinen oli sitä vastaan kohdistanut.
Patterimme oli jo parin viikon ajan kärsinyt ammuspulaa. Nytkin, asemanvaihdon tullessa ajankohtaiseksi, oli
patterimme ammusvarastossa vain vajaa laatikollinen
ammuksia. Sillä ei suuria juhlittaisi, sen käsitti jokainen,
ja niiden arvo tuntui olevan painonsa kultaa. Ammuttiin vain silloin, kun viholliskoneet olivat kyllin julkeita
lentääkseen matalalla Patterinmäen asemien yläpuolella-

Silloin putosikin lentokone usein palavana kierteenä maahan tai vaappui siipirikkona kuin haulin saanut varis
omalle tunkiolleen.
Ammuksia ja muonaa

oli säästettävä, ja mikäli mahdollista miehiäkin. Mutta Viipuri sai sortua. . . senhän
voi aina rakentaa uudelleen. Istuin tykkini lavetilla ja
katselin palavaa, sodan kourissa kiemurtelevaa kaupunkia. Sodan kumu kuului korviini nousevina ja laskevina
aaltoina. Rätinää, jyskettä ja paukahduksia
lähellä ja
kaukana. Siellä täällä loimusi tulenlieska tai -ilmaan kohosi savupatsas äskettäin syttyneestä tulipalosta, jonka il-

masta pudotettu palopommi oli saanut aikaan.
Patterin päällikkö, vänrikki Ropo käveli tykin luokse.

Hänen leuassaan orasti parin viikon ikäinen parranhai-

veq ja kasvoilla oli
sanattomana tykkiä

väsynyt ilme. Hän tuijotti tuokion
ja sanoi sitten:

Siirrymme heti, kun saamme autot. Patterin vääpekaupungilta, koska omat ajokkimme on irroitettu evakkokuljetuksiin. Laittakaa tykki
valmiiksi lähtöä varten. Sillä ei ammuta enää täältä.
Kun olimme saaneet tykin lähtökuntoon, poistuimme
sirpalesuo.jaamme odottamaan. Saimmekin odottaa pitkään, keitimme teetä ja nukahdimme tovin ennen kuin
tuli ilmoitus, että autot ovat saapuneet ja lähtömme oli
käsillä. Lastaus sujui nopeasti
kaikilla oli ilmeinen
- kaupungista. Silloin
halu päästä pois tuhoon tuomitusta
saimme äkkiä niskaamme tuiman keskityksen. Vihollisen
tähystys oli havainnut aikeemrne. Sen tl'kistö ampui Säi-

li -on etsimässä sellaisia

niön suur.rr.ralta ja peitti koko Pritterinmäen tulivripprnsa
alle. Ensimmäisen t1'kin auto sai nokkansa eteen osuman.
Tykki vioittui hieman, mutta autosta tuli käi'ttökeh'oton.
Sen moottori ei käynyt ja etupyörien kun'rir oiivat riekaleina. Seisoimme neuvottomina. Patterin vääpeli noitui
poh

jalaisittain:

Viipuri poloo 19.6.44

mä kun varastin tuon kaaran OTK:n pihasta!

- Ja
Meidän täyry iättää tykki tänne ja noutaa se perästäpäin,
kun muu kalusto on saatu Imatralle.
Tämä
oli patterin päällikön käsky, johon hän lisäsi: Tykkimiehet Kortelainen, Pelttari ja Haavisto jää-

vät- asernaan ja vartioivat tykkiä.

Mitäs vartioimista rikkoutuneessa tykissä on ? murisimme
yhteen ääneen, ja kun kolonna häipyi kaupungin savuun, pujahdimme sirpalesuo.;'aan, jonka koville
lautalavereille heittäydyimme odottamaan auton paluuta.
Odotimne kauan, mutta kun mitään autoa ei kuulunut,
tulimme kärsimättömiksi. Miksi auto ei tule? Sodan kumu kantautui vaimennettuna suojaamme, vain joku läheisyyteen pudonnut kranaatti kajahti ankarammin. Maa
vavahti ja kattohirsien raoista tipahteli kuivunutta multaa
silmillemme. Tuohon olimme tottuneet, siitä emme välittäneet.

IVeitä kiinnosti vain auto
nimenomaan auto, joka
- kaluston ja meidät pois.
noutaisi patteriasemiin jääneen
Aloimme olla huolestuneita kohtalostamme, eikä suotta,
sillä suojaamme kantautuivat sodan äänet yhä voimakkaampina. Vihdoin tykkimies Pelttari sanoi:
Mennään, pojat, kaupungille, otetaan jostain auto
ja -viedään sillä tämä tykki Imatralle.
Ir{ietimme tuokion ehdotusta. Se ei ollut hullumpi,

sillä oman auton viipyminen merkitsi jotain. Autoa oli

kenties kohdannut onnettomuus, ja arvailumme osuikin
oikeran. sen saimme kuulla jälestäpäin.
Rvömin.rme suojasta ulos. Tykistö ei nyt ampunut
alueelle. Sen sijaan oli keskitys suuntautunut rautatieaseman seudulle. Siellä räjähteli kranaatteja, ja useita tulipatsaita kohosi taivaalle. Saimme kierrellä pitkään kau-

pungilla, jossa vallitsi mitä suurin sekasorto. Liikkeitteo
ja rsuinhuoneistojenkin ikkunat olivat säpäleinä. Lasin-

! A-kwa
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sirpaleet narskuivat anturoittemme alla. Kaikenlaista tavara , elintarvikkeita, työkaluja ja rikkiammuttuja ajorleuvoia lojui kaikkialla. Sotilaita partioi kaupungilla,
he valvoivat, että kaupungin tyhjentäminen suoritettiin

käskyjen mukaisesti. Iso voidritteli oli nostettu avoimena erään elintarvikemyymälän eteen. Ohitse kulkeva par-

tio kehoitti:
voita!

Ottakaa, pojat,
Siihen se
- Emme
tarvitse voita, mutta auton tarvitsemme it*
- kuljettamiseen.
tykin
jää.

Partiota vetävä alikersantti kertoi, että vähän mltkan
pässä torilla olisi muutamia rikkoutuneita kuorma-autoja, joista ehkä saisimme jonkun kunnostetuksi. Päätimme
yrittdd', koska itse olin ajotaitoinen ja ymmärsin jotain
autoj en moottorinrakenteesta.

Torin laidalla oli tosiaankin kolme kuorma-autoa. Eräs
Ford näytti ainakin kumiensa puolesta sopivan tarkoitukseen, vaikka sen tuulilasi olikin pirstaleina. Huoma-,
sin, että moottorisse ei ollut vikaa, akku vain oli palanut
loppuun. Mitäs siinä. Toisesta autosta saimme alun ja,
kolmannesta lisää polttoainetta. Starttasin auton käyntiin,
ja niin liihdimme ajamaan takaisin kohden Patterinmäkeä.

82.Rosk.lt.Ptrin tuleniohtoelimet ioiminnosso
Poiterinmäellö hälytyksen oikono 'l 8.6.44

Saimme kierrellä eri katuja pitkin, ja kun olimme melko l?ihellä päämääräämme, pysäytti eräs kapteeni autom-

me ja kysyi matkaamme. Hänen mukanaan oli kaksi si*
viilimiestä, joiden käsivarsissa oli väestönsuojelun nauhat. Kun olin selittänyt matkamme tarkoituksen, upseeri
kivahti:
Jättäkää auto meille, tarvitsemme sitä.
-Hölmistyin
tästä, koska auto oli meidän kunnostamamme ja tykin vieminen Imatralle oli tärkeää. Penäsin vastaan.
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Silloin upseeri vimmastui, r'eti pistoolinsa esiin ja
kiljaisi:
Åuto tänne, tai parnahtaa.
-Hölmistl'miseni muuttui kiukuksi. Painoin äkkiä starttia. i.1 auto lennihti kuin .rmmuttuna. Laukaus pamahti
.1e luoti vihelsi korvani juuresta. Toiset laukaukset papattivat peräämme. Kaikki kolme posottivat pistooleillaan minkä ennättivät. Åuto lensi jalkakäytävälle peräkumit puhjenneina. Vilkaisin taakse. Ampujat juoksivat
pois minkä jaloista pääsivät. Nyt tiesin olleeni tekemisissä vihollisen kanssa. Sieppasin taskustani munakäsikranaatin, poistin sokan ja nakkasin kranaatin pakenc'vien jälkeen. Se räjähti lyhyenä, mutta pakenevien lruhtia se lisäsi.
Kaikki tuo vei vain lyhyen hetken. Lavalla ollut tykkimies Pelttari oli saanut naarmun olLapäähänsä, muuten
olimme kunnossa. Autolla sen sijaan ei enää ajettu. Ihmettelimme tapahtumaa ja tulimme varmoiksi siitä, että
suomalaiseksi pukeutunut upseeri ja keltanauhaiset miehet olivat vihollisdesantteja. Hyvä onni oli pelastanut
henkemme . . . ja ehkä sekin, että vihoissani en totellut
tuon "esimiehen" antamaa madrå,ystd'.

Kaikenlaisia taaplaaiia niitä on, murahti tykki- Haavisto, joka oli istunut kohtauksen aian rinnalmies
lani ohjaajan kopissa.
Kerroimme tapaamillemme katupartion miehille tapauksesta. He eivät ihmetelleet asiaa, sillä oli ollut toisiakin vastaavanlaisia tapauksia:
Kaupungissa aivan vilisee desantteja. Teidänkin
- parasta häipyä pian yksikköönne, ellette halua tulla
olisi
ammutuiksi desantteina tai näiden ampumiksi.

Uskoimme partion johtajaa

ja

suuntasimme matkam-

me kohden Imatran maantietä. Risa

gkki sai nyt

jäädä,

fuumimme.

Oli jo 20.6. Pilvissä ujelsi vihollispommittajia. Tykistö
haarukoi maantietä. Sen molemmilla sivuilla lojui rikkinäisiä ajoneuvoja, autoja ja nelipyörävankkureita kuolleine
hevosineeen sekä kaikenlaista tavana, jota kaupungista
paennut väestö ja sotilaskolonnat olivat ilmapommitusten takia joutuneet jättdmddn. Näky oli mieltä riipaiseva.
Pysäytimme haavoittuneita kuljettavan kuorma-auton ja
jatkoimme sen mukana matkaa, jonka aikana saimme kokea monta mieleen painuvaa hetkeä. Vihollinen häiritsi
ilmavoimillaan kuljeruksia. Kerrankin jouduimme täyttämään keskelle maantietä syntynyttä laajaa pommikuoirpaa, johon paiskasimme kaikkea tavaraa, jota vain käteen sattui. Haavoittuneet valittivat heittelehtivän auton
lavalla. Taitoimme heidän alleen lepän oksia ja koetimme

olla kaikella tapaa avuksi. Oma kohtalomme oli ollut
meille suopea. Kiitollisuus sai meidät avuliaiksi.

Viipuri jäi

taakse, palava kaupunki, jonka historialli-

oli vaurioitunut. Sinne jäivät Patterinmäki,
ja
$öreätorni Monrepoon puisto. Kaksi vuotta olimme
nen linnakin

hätyyttäneet viholliskoneita Viipurin ilmatilasta

ka iäi muistona

taakse.

-

se ai-

Junon röiähdys ilmopommituksesso Viipurisso 15.6.44
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Konnokselto evokkoon löhtenyi perhe

motkollo kohti uutto tulevoisuutto.
"Koikk' män eikä piisontkoo"

EvokkoperheKonnokseltotienvorteenpysähtyneenä
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SOTILAS: Seis, stop, pyscihdysl
Siellci ommutoon.

SlVllLl: Viis siitci

Konsikuvo:

-
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Pikku-lotto io sotopoiko ' siellö lossokin"

A'kwa
kesön

heleänä herkenii, kun koikkr voimot tcrvittiin

minullo on topoturmo-

vokuutus TARMOSSA, joko suoriltoo korvouksel
nopeosti

jo

oikeudenmukoisesti.

NUMERO

KUN MARKAN PALA MAKSOI KAKSI
MARKKAA
L.iDr.P 6:n III joukkue oli r'ähän ennen talvisodan syttymistä rnajoitettuna Raudussa erääseen
taloon. Silloin talon palvelija paistoi päivisin pullaa ja myi sitä illalla lypsyn jälkeen maidon jakelun ohella. Koske kauppa ,kär'i hyvin .ja pulla mak-
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KIRJOITUKSET

Unto Korkliinen:
SE LTIOTI TIESI PAIKKANSA
Olavi Jän eläinen:
I1E1-[ I-IÅ }IÄNT\'SEI-ÄSSÄ

-

KÅRHLIIÄEN ST'T'\\AN SOTÅTOI}IIA ,.,,

Heikki

Vepsäläinen:

HANGoN SOTATSAT POSTTLJOONIT ....

soi vain markan palalta, pienenivät pullapalet päivä

LO'

.

,,67

päivältä, ,kuin pyy maailman lopun edcllä. Eräänä

iltana kysyi alikersantti Silr.,in:
Paljonko nyt maksar markan pulhpala? jo- palvelija vastasi strkkelaan:
hon
Kaksi markkaa.

- hinnaksi.
palan

-

Tämä jäirkin sitten markan-

Ensio Sallinen:

TAPI'I'I\ KENRAALIA OLKAPÄÄLLE .....,..
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Veikko Savolainen:

TIE POIKKI
V.

Rautiainen:

PÅNSSARIl' PORTINI-IOIKASSA

Osoitteen muutoksisto pyyde-

JLrH^NNUKSEN^

töön ilmoittomoon

VIIDENNEN KIRJOITUSKII-PÅILUMIUE TL'LOS

Sonomo
Osokeyhtiön konttoriin Helsinki, Korkeovuorenkotu 28, puhelin 19237 t(li 19367. Somollo
pyydetöön' itmoittomoon se;
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Lauri Kortelainen:
VIIPL]RIN KUKISTUMISEN HETKELLÄ .. .

...

osiomiehen nimi, jonto"täiittä

lehti on tilottu.

Ki

rjoittojot vostoovot

esittäm istöän

mielipiteistö
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TEHO

varmin Ja eniten

köytetty ulkoseinömooli
moossomme
Löhes 60.000 toloo

moolotoon vuosittoin TEH0llo!
TE H O on porhoisto rooko-oineisto
volmistettu ulkosollo olevien puurokenteiden erikoismooli. Sitö on kehitetty
jotkuvosti yli kolmen vuosikymmenen
ojon onkoroon ilmostoomme sopivoksi.
TEHO tunkeutuu hyvin puun solukkoihin 1o muodostoo säön voihtelu jo kes-

TE jtq

TEHOo on soototövcin moolikolvon.
- toit.
vono 21 nykyoikoisto,
Yki Nummen
suu n nittelemoo vörisövyö.

toiTEHO tolousrqkennusmooli
nen huokeon hintonso vuoksi -sopivo
mooli ulkorokennuksiin, riihiin, oitoihin
yms. Vörit: okkerikeltoinen jo terro-

"fehokos ulkomaaldus
Pyytökäö kauposto ilmainen "Tehokas
ulkomaalaus"-oppaamme.

Kohottokoo tolonne orv(xr

-

pu noi

TIKKUR!LAN

-

VERI

nen.

moolotkoo se nyt TEHOllo!
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