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"IrEMMESi
kamppi

RAUTAH ERMOINEN MEKAAN IN EN KAIYURI

Mekqqnisuudello on etujo, joito Te torvitsette.

Mekoonisuus merkitsee ennenkoikkeo koivurin toimintovor-

muutto jo köyttökelpoisuutto. Koneisto on yksinkertoinen,
sitö on helppo hoitoo lo helppo nopeosti itsekin korjoto.
Mekooninen koivuri ei vähennä nopeuatoon kovollokoon pokkosello. Mekooninen koivuri työskentelee tehokkoosti kovil-

Tlmmor Kymppl on
nop.o kilnnlttöö

Runkopolkkicn qvullo tq-

pohtuvo kiinnityr on nopco io rovrltuu löhot koik-

kiin

troktorimqrkkcihin.
KqiYurin liinnitaömin.n
k.ttöö l5-.(5 min. trqk-

torimcrkirtö riippucn.

Tommor Kymppl kolvoo yhdol lö ri i rrollo 40lo
Gn.mmän oiomctraiö

Tcmmcr Kympin ulottumo on n. 30 cm. ruurcmpi kuin .dclli!.n mqllin.
Sqmqllq ro pyrtyy kqivq-

lokin molllo, kosko kouho voidoon pudottoo koko vopoosti

putoovdn puomin poinollo mooto yosten. Temmcs Kymppi

on volmistettu tölloiseksi murtqioksi. Mekoonisuus merkitsee myös suurto työnopeutto, tottunut oioio voi suorittqo
somonoikoisesti erisuuntoisio liikkeitö.

Trmmot Kympln köön.
tökulmo on n. t80o

Suurcllq käöntökulmollq
on törkcö mcrkityr orityisoti kuormoukrlrro.

mqon 20 cm, lähampöö,

Tomms Kymplrrö

uuritut, voimckkoot

Erilqbio kouholo
Tcmmc: Kymppiin kuuluu
vokiovorustccno mm. crikoir-oiqkquho, iokq tckqr
mcrötiotrrllirtrn loitortcn rugtitralamqc ojcpro,iiliq.

on

koiYUtuat
NG toimivot hydroulircllo

rylintrrill6 toirl.toon
riippumqttq. Koivutukicn pinao iq nortovoimq
nyt viirinkanqinrn rnti!can Yarrottunq.

Nöin konr.n tiin.lytorv.
vähanc3.
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Jörkevö mekoonisuus on lisöksi huokeotokin:

Temmcr Kympln hlnto veroin.cn 8785:-

Tutustukoo Temmcs Kymppiin löhemmln. Tilotkoq
esittclylchtincn.
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Tulenjohtoiono
,,M I LJOONALI N NAKKE ESSA"
JOUKO LEHTONEN

JÅTKOIN yhä joulukuun puolivälissä toimintaani
patterin tulenjohtajana Summan rintaman Lähteen
lohkon keskustassa, jossa tulenjohtopaikkani oli pääpuolustusasemaan kuuluva "Miljoonalinnake".

Joulukuun puolivdlin jälkeisinä vuorokausina tilanoli Lähteen lohkolla erittäin vaikea, sillä siitä oli
nyt tullut vihollisen hyökkäyksien painopiste. Useita
hyökkäysvaunuja oli saatu tuhotuksi joko kiviesteen
tienoille tai sen taakse taisteluhaudan seutuville, mutta jotkut tunkeutuivat aina pataljoonan komentopai-

ne

"Milioonolinnokkeen" etumoosto
itöisestä tulipesäkkeestä nähtynä

sen

lA-koa

*rar.

#-:**:#:;ri$s
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kalle saakka ja jopa sille tiellekin, mikä etulinjan suuntaisena tukilinjan tasalla kulki sen takana noin 1,5
kilometrin etäisyydellä. Eräänäkin yönä oli parisenkymmentä tuhoamatonta hyökkäysvaunua taisteluhautamme takana, ja joulukuun 17. päivän aamupäivällä

oli noin 35 hyökkäysvaunua tunkeutunut asemiimme.
Vihollisen jalkaväki ei yleensä pystynyt seuraamaan
hyökkäysvaunujen etenemistä asemiimme saakka' mut-

tilanne niin kriitillinen, että tykistömme olisi ehdottomasti Pitänyt voida tulellaan
tukea pataljoonaamme sen taistellessa etenevää viholli-

ta eri,rdnd iltana oli

sen jalkaväkeä vastaan.

neen tykistötulen takia olla poikki pitkiäkin aikoja.

Häiritsipä kerran Laaksosen vikapartiota hyökkäysvaunukin ajellen edestakaisin pitkin tuota etulinjan
takana kulkevaa tietä ja esti vikapartion ylittämästä
sitä, kunnes miehet hyökkäysvaunun vähän etääntyessä pääsivät livahtamaan tien yli.
Edellä tarkoittamassani tilanteessa oli oma yhteytemme tulenjohtokeskukseen jälleen poikki. Samoin
ei myöskään Poppiuksen linoakkeessa toimivalla naapuripatterin tulenjohtajalla, johon kyllä olimme puhelinyhteydessä maakaapelia pitkin, ollut yhteyttä tulenjohtokeskukseen. Myöskin jalkaväen puhelinyhteydet
taaksepäin, joihin usein olimme turvautuneet, olivat
tykistötulessa rikkiammutut.

Koska edes jotenkin oli pystyttävä näyttiimään, että
oma tykistömme sentään toimii, turvauduttiin tavalli-

Erään

tuliköskyn
erikoinen
viestittäminen
Miljoonalinnakkeesta johti syvälle maahan kair-ettu

puhelinkaapeli taaksepäin

noin 650 metrin

päässä

olevaan vanhaan kk-pesäkkeeseen, mutta yhteys siitä
edelleen taaksepäin patteriston tulenjohtokeskukseen
eli noin 800 metrin matkan oli tulenjohtueemme puhelinryhmän kunnossapidettävän kenttäkaapeliyhteyden varassa. I(oko patteristolla ei ollut yhtään radiota, vaikka määrävahvuuksien mukaan sille olisi kuulunut niitä kai 9!
Tulenjohtueemme puhelinryhmä teki alikersantti

sesta poikkeavaan viestitystapaan. Taistelulähetti,
korpraali Aatos Virtanen vei kovassa tykistötulessa
kirjoittamani paperilappusen raskaan patteriston tuIenjohtueen korsuun, joka sijaitsi oman tulenjohtueemme korsun läheisyydessä ja oli radiolla varustettu. Lapulle oli kirjoitettu seuraava sanoma lähetettär'äksi radiolla raskaan patteriston patteristoupsee-

rilie: "Ilmoittakaa turkulaisen patteriston patteristo-

upseerille, että kaikki sulut ammutaan harvennettuina
joka viides minuutti toistaiseksi". Allekirjoituksena oli
vain sana Lehtonen.
Ihmeeksemme totesimme mielestämme melko pian-

kin, että tuo erikoinen tulikäsky oli mennyt perille
ja tullut oil<ein ymmärretyksi. Patteristomme alkoi
näet harvakseen ,rmpua sulkumaaleihimme, ensiksi var-

liikkeellä korjaamassa kranaattien katkomia kenttäkaapeleita. Mitään ei kuitenkaan voitu sille, että yh-

sinaisiin sulkuihin ja sitten tilapäisiin sulkuihin ehkä noin 10 kranaattia kuhunkin. Tulella oli toivottu
vaikutus, sillä sulkumaalit sijaitsivat juuri vihollisen
etenemissuunnissa, ja hyökkäykset tyrehtyivät vährtellen. Mielestämme oli kuitenkin ollut tärkeintä saada tässäkin tilanteessa tykistömme tulta jalkaväen

teys tulenjohtokeskukseen saattoi tuntikausia

tueksi.

Eino Laaksosen johdolla kaiken voitavansa tuon tärkeän puhelinyhteyden pitämiseksi kunnossa, ja vikapartiot olivat pahimmassakin tykistötulessa yhtenään

kestä-

Myöhemmin saatiin kuulla, että raskaan patteriston
patteristoupseeri oli radiosanoman saatuaan lähettänyt sen ratsulähetin viemänä omalle patteristoupseerillemme, sillä puhelinyhteydet myöskin patteristojen
asema-alueilla olivat tykistötulen vuoksi katkenneina.

Kun peitenimiIuetteloo
ei sootu
Patterinpäälliköllämme ja meillä tulenjohtaiilla ei
käytettävissä esikunnissa laadittuja peitenimiluetteloita. Tämä johtui ehkäpä siitä, että luetteloja
ei haluttu antaa liian "eteen", koska ne olisivat voineet joutua vihollisen haltuun. Peitenimiluetteloiia me
emme mielestämme tarvinneetkaan, sillä tuttujen mies-

ollut

ten kesken osasimme puhua puhelimessa tarpeeksi
peitellysti käyttäen omatekoisia sanontoja.
Keran sattui sen vuoksi, että en tiennyl virallisista
peitenimistä mitään, suorastaan hassunkurinen väärin-

Lärityr, joka sentiän selvisi suuremmitta kommelSummon rintomon

luksitta.

Eräänä aamupäivänä joitakin päiviä ennen joulua

minut huudettiin ulkoa tulenjohtueen puhelimeen, mi130

kä oli Miljoonalinnakkeessa itäisimmän tähystyskuvun alla olevassa komerossa. Puhelimesta kuului kaukainen ääni, joka sanoi olevansa "Isäntä" sekä hyvin
ystävälliseen sär'yyn tiedusteli, mitä Lehtoselle kuuluu.
Olin melko r'äsyneessä 'kunnossa ja unen tarpeessa
-jouduttuani edellisioä vuorokausina olemaan
paljon
toiminnassa. Tästä kai johtui mieleeni heti juolahdus,
että puhelinsoitto tuli hyvinkin kaukaa ja korkeista
esikunoista, ehkäpä Päämajasta saakka. Toisaalta välähti vakoiluvaarakin ajatuksiini, ja päätin olla kes-

kustelussa varovainen. Keskustelusta muodostui sitten
seuraavan tapainen:
Isäntä:
Mitä Lehtoselle nykyään kuuluu?

- Ei yhtäan mitdän erityisempää.
Isäntä:-.-- Teillä on kuitenkin viime päivinä ollut

Minä:
siellä

edessä

vaikeita aikoja, kun niitä rasioitakin on

ollut.

Minä:
No, en nyt oikein tiedä, ei täällä rasioita
- nähnyt.
ole kukaan
Isäntä:
Minulle on kuitenkin ilmoitettu, että
kyllä siellä- oli paljonkin rasioita.
Minä:
En minä vaan tiedä rasioista, ja olisikohan
se niitten- käyttäminen ollut oikein järkevääkään.
Haluan kuitenkin tietää, tapahtuuko nyt
Isäntä:
jotain erikoista.
Voitteko tähystää ja kertoa havainnoistaT lt[inä odotan

Kiivettyäni tähystyskupuun ja viivyttyäni siellä hetken aikaa tulin jatkamaan puhelinkeskustelua.
Minä:
Nyt minä kyllä näin rasioita ensimmäistä
kertaa.

-

Missä ne ovat ja paljonko niitä on?
Minä: - Tuolla ne o\-at hangella etuviistossa vasemmalla,- lähimmät noin 200 metrin ja kauimmat
noin 350 metrin päässä. Lukumäärä taitaa olla siinä
Isäntä:

kolmenkymmenen paikkeilla.
Isäntä erittäin innostuneena'
kolmekymmentä! Mitä ne tekevät?

Vai sanoitte noin

Minä:
nosti.

-

Palavat kaikki, mutta

Isäntä ihmeissään:

ja miten?
Minä:

-

niin helkkarin huo-

Kuka on ne saanut palamaan

Vihollinen on

mutta menetelmää
en tiedä.

ne

itse sytyttänyt tuleen,

Isäntä ilmoituksestani aivan ymmällään:

Nyt

- äsken
Lehtonen sanoo suorin ja selvin sanoin, mitä Te
havaitsitte !
Minä:
Niin, minä näin nyt ensimmäistä kertaa
-

SA-Lna

Ns. "Poppiuksen linnokikeen" läntisin pesäke

vihollisen käyttävän savurasioita, joita suon reunassa
piileskelevät miehet heittivät sytytettyinä eteensä haogelle, mutta ne palavat niiri huonosti, ettei niistä ke-

hity mitään kunnollista
ei siis ole mitään

savuverhoa. Näistä rasioista

hätää.
se asia

No,
tuli sitten selväksi.
Tämän -jälkeen Isäntä vielä toivotti minulle hyvää
vointia sanoen joskus uudelleenkin soittavansa.
Hetkisen kuluttua soitti patteriston adjutantti, luutnant'ti Salmivaara ja sanoi kuunnelleensa tuon äskeisen puhelinkeskustelun sekä kysyi, tiesinkö minä, kuka Isäntä oli. Vastasin, että mistäpä minä voin tietää
kaikkien korkeissa esikuntaportaissa palvelevien uteliaitteo nimet, jotka, kun heillä ei ole muutakaan tekemistä, soittelevat aikansa kuluksi orpopiruille ja väsyneille tulenjohtaiille !
Isäntä:

Tulin kyllä noloksi, kun Salmivaara peitellyin sanoin selitti, että Isäntä on tykistörykmeottimme erittäin kunnioitettu komentaja, everstiluutnantti O. Sippola, jonka tunsimme jo vuoden 1936 ker,tausharjoitusten ajoilta ja joka YH:n aikana oli tarkoin tutustunut suunnitelmiimme ja valmisteluihimme sekä
isällisesti meihin suhtautuen opastan,ut meitä. Si.täkin nolompi olin, kun Salmivaara selitti, että Isäntä
131

oli vuoron perään soittanut kaikille
leniohtajille

rykmenttinsä tukuulla
tehnyt juuri siten kuin

ja halunnut henkilökohtaisesti

heidän voinnistaan. Hän

oli

isälliseltä komentajalta saattoi odottaakin.
Tarkoitukseni ei ollut suinkaan "jermuilla", mutta
en osannut oivaltaa, että Isäntä tarkoitti rasialla peitenimiluettelon mukaisesti hyökkäysvaunua. Hän ei
puolestaan tiennyt, että minä en voinut tarkoittaa rasialla muuta kuin jotain todellista rasiaa, tässä tapauksessa savurasiaa.

ffiffiffiffiffiffi5ffiffiffiffiffiffiffiffiffiH
HART^ANA etsii soturin askel pyhäisiin temppeleihimme. Kuinkahan moni enää tietääkään, että siellä,
pyhättöjemme alttarin sivulla. riippuu myös Ä i d i n
vapaudenristi.

"Sillä minä olen A ja O, alku ja loppu!" sanoo
Siellä juuri sen siis tuleekin sijaita.
Vain-muutama pidätetty kyynel vierähti jo monta

Herra.

Tuleniohtojon
oinutlootuinen
hovointo

lastaan maan poveen saattaneen, työn ;a vaivan tyyn-

nyttämän äidin uurteisille poskipäille hänen luovut-

taessaan poikaansa jälleen isänmaan asialle 18.6.1941:

"Tervetuloa takaisin 1... Millaisina tu-

Ne maakaapelit, jotka johtivat Miljoonalinnakkeesta pataljoonan ja patteristomme komentopaikkaaa ja
samoin Poppiuksen, linnakkeesta pataljooÅan komen-

topaikkaan, olivat puhelimineen aina yhteiskytken-

oli, kun siihen oli tilaisuutta, seurata puhelimesta toisen tulen johtajan havaintoja ja

nässä. Tapanamme

hänen toimintaansa.

Niinpä kuulin joulukuun 18. päivänä tuleqjohtotoverini, vänrikki Årvi Laurikon ilmoittavan Poppiuksen linnakkeesta patteriston komentajalle, etiä
hänen havaintonsa mukaan useita kymmeniä vihollisen hyökkäysvaunuja siirtyy Munasuon yli vasemmalta
oikealle. Kapteeni Saikku ei tuntunut äänestään päätellen ottavan tuota ilmoitusta oikein todeksi, ja hän
kehoittikin Laurikkoa menemään ottamaan noitten
hyökkäysvaunujen lukumäärästä ,tarkan selon ja vasta sitten ilmoittamaan sen hänelle. Laurikon paluuta

Iettekin. . . niin tervetuloa!"
Heinäkuun aurinko paahtoi unettavasti kukkiville
rinnemaille rajan pinnassa. Tiesimme kuitenkin, että
myös turman linnut jo kaartelivat kotiseudun taivaalla. Perhonen liireli kukasta kukkaan. Laine lipIatteli rantaan auringossa välkkyen.
"Tarvitaan vapaaehtoisia; joku teistä!"
Lähettialiupseerin velvollisuuden tunnon sävyttämä
tiedotus soveltui huonosti aurinkoiseen hetkeen.
Unenomaisena r'älähtivät kuitenkin ennen jo koetut

ja myös tulevaisten aavistelut tajuntaan. Niin todella:
joku, mutta kuka? Salamana välähti mieleeni, että
varvieressäni lepäilevät Talvisodan kovat soturit
olivat molemmat perheenmasti valmiit lähtöön
kuopuksemme kertoi jo
isiä, ja asialle itseoikeutettu

miltei suoraap omista häisei ollut kulunut tuskin päivää-

saapuessaan lähteneensä

tään; viime aikoina

kään, ettemme kiusoitellessamrBe olisi häntä tapahtu-

tähystyspaikaltaan odotellessaan patteriston komentaja puoliääneen jutteli puhelimeen itsekseen, että r'aik-

ka niitä

hyökkäysvaunuja olisikin paljon, niistä

ei

sentään voida tehdä ilmoirusta, että niitä on useita
kymmeniä, joten Laurikko liioittelee. NIinäkin odotte-

lin Laurikon uutta ilmoitusta ja ajatteiin itsekseni,
että eiköhän hän, joka on matematiikan maisteri,
voi sentään ilmoittaa hyökkäysvaunujen tarkan lukumäärän, koska ne kaikki lienevät näkyvissä. Kun Laurikko palasi puhelimeen, hän sanoi ykskantaan: "Niitä
on 69 kappaletta". Nyt uskoi patteriston komentajakin ilmoituksen oikeaksi, ja saatuaan samalla kuulh,

että hyökkäysvaunut lähestyvät erästä valmiiksi mitattua maaliamme, määrättyä maastokohtaa, hän ryhtyi
toimenpiteisiin niitten ampumiseksi sekä raskaalla että
omalla patteristollamme. Tykistön tulella saatiinkin
palamaan tuon maalin eli alueen seutuvilla 8 hyökkäysvaunua ja etdämpänäkin tuhottiin niistä vielä 4.
Vänrikki Laurikon edellä selostamani, tulenjohtajan
tekemäksi varmasti ainutlaatuinen havainto hyökkäysvaunujen lukumäärästä oli hänen viimeisiään, sillä
seuraavana päivänä hän haavoittui vaikeasti ja kuoli
joitakin tunteja myöhemmin. Hän oli ensimmäinen
sankarivainaja patteristomme upseereista.

TERVE]
TAK

IryARI KUMPULAINEN

man merkittävyydestä muistutelleet. Olisivatko hekin
tervetulleita. . . ?

"Älä häiritse; sano että minä tulen !"
Etenimme nelinkontin nevan suojaavien mättäitten
lomitse hiestä jo alkuun märkinä, maan matoistakin
litteämpinä estelinjan piikkilankojen alitse
mutta
- käsisittenpä heti sen reunassa olikin .io seinä edessä:
varren vahvuisista kuusiriu'uista piikkilangalla punottu ja puihin pystyyn sidottu aita erotti meidät enää
salaperäisestä, tosin turvallisen tuntuisesta tiheästä
metsästä. Edellä madellut vääpeli painoi puukollaan
kaksin käsin ja hieman polvilleen kohottautuen puuta
poikki läpi päästäksemme. Autoin taivuttamalla sitä
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å-i-3a-..r ^{pu tehosi: puolikuivarr puun äkkiä katiuukko upposi Päätä myöten hänen omaan
j... Ålkoi tulla hätä käsiin. i(olosta ei vie'
.-:. ::..:.hrunut eteenpäin, ja r,ähäisinkin liike esteen alla
voisi hlvahduttaa vihollisen. Veri.
:,,i;sepäin voisi..havahduttaa
Veri vuotair'uotaijos valtasuonet olivat r,ioittuneet.
kuiviin,
pirnRin
': tehdä? I(äänsin selkäni kohoutumalle, missä es\{rtä
rettä r'armistavan konetuliaseen an'elin sijaitser.an.

Yapisevin käsin aloin kiertää ensiapusidettä r'uotavan
haar-an tukkeeksi r'ääpelin laskettua verhonsa alemmaksi. Minua puistatti arvaillessani, lähettääkö r'ihollisen konetuliase heti valkoisen siteen vilahtaessa ryöppynsä ohjesäännön mukaan "vivr.r,t kiinni" r'ai "r'ivut
auki", toisin sanoen pistetulena yhteen paikkaan hartioihimme vaiko seulaksi meidät rei'ittäen.
'Millaisina tulettekin
ja mieli rauhoittui I
Matka jatkui, ja haavoittuneen vääpelin onnistui sidottuna palata vihollisen huomaamatta.
Tehtävämme oli jo lopuillaan, kun metsä rär'ähti.
Maasto sillä kohtaa olikin meille epäedullinen.
Jälleen alkoi sotilaan taistelu kahdella rintarnalla:
vihollista vastaan asein ja pelkoaan vastaan kaikin
henkisin panoksin toimintakykynsä säilyttämiseksi ja
tehtävänsä täyttämiseksi. Åse tyhjensi lipastaan; ja
sydän teki työtään kahden edestä. Olimmeko edenneet
varomattomasti ja ehkä valmiiksi viritettyyn ansaanT
Oliko juuri kuulunut räjähdys jostakinpäin tähystäen

johdettua tulta? Kranaatinheittimien sulku voitaisiin
tiis ampua viipymättä irroittautumisemme estämiseksi j
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siitä ehkä jo viestitettiin heittimille! Nyt
oli iähdettäräl Åseet tyhjenivät, ja pian jo ensimmäiset sukeltautuir-at suojaavan korpimetsän syliin. PitKäsky,ä

harppauksin lähenin sitä jo minäkin, mutta miten olikaa.n...
olikån... ? Olin.juostessani
Olin juostessani vähällä
väh.ällä tallata jonkin soturimme rinnoille, joka lepäsi sammalikossa.
Sukelsin takaisin hänen r'iereensä, kyselin, koetin valtimoa... hän ei ollut enää mitään vaillal Ilmeistä
oli, että luoti oii iskenyt hänen hallussaan olleen käsikranaatin sytyttimeen .ja laukaissut sen. Tämä siis
olikin ollut se räjähdys, mikä ratkaisevasti sai meidät
tekemään äkkilähdön, ehkä onneksemme, sillä selvisimme takaisin vain yhden vielä haavoittuessa lievästi
sirpaleesta. Noudimme kaltuneen seuraavana yönä

kin

kotimatkaansa varten.
Aina muistaessani tuon sodan ihmeellisen sattuman, ja samalla Talvisodan vapaaehtoisen, pelottoman
ja onnekkaan partiomiehen matkan pään palautuvat

elär'ästi mieleeni

äitini sanat: "Millaisina

tulet-

tekin . . . !"

Toisella kerralla olimme yksikkömme puitteissa
etenemässä varovasti vihollisen tukikohtansa ympärille kaatamaan murrokseen. Siinä ei nähnyt paljoakaan eteensä ja pienikin risujen Iiikahdus aiheutti
rulisen tervehdyksen. Johdattaakseni vihollisen huomion pois aikomuksestamme, meneillään olevasta tukikohdan kaksipuolisesta saarrostamisesta, aloin keskustassa ollen heitellä käsikranaatteja tukikohtaao, jonka
asemien tarkkaa sijaintia emme vielä olleet kyenneet

määrittelemään. I(ohottautuessani r'älillä jotain nähdäkseni tunsin kuin piiskan sir-alluksen, rnikä oli vähällä pyöräyttää minut ympäri. Outo turtumus antoi
aiheen päätellä, että olin haavoittunut. Kädessäni ollut kranaatti oli siis minulle tarpeeton. Pujotin sor-

kä vielä on korjattavissa. Ja tulos on usein hämmästyttävä.

N{inunhan oli toki paljoa helpompi: "... Mil I aiKiitos, äiti
in a tulettekin.. . niin tervetuloa!"
mennään
Rintamilla sotilas ei tunne huomispäir'ää:
niin kauan kuin oo sallittu ja luotetaan siihen, että
toiset jatkavat. Sotasairaaloissa yön tuskaisina hetkinä on aikaa totuttautua jälleen ajatukseen, että huominenkin voi joskus olla edessä. Siellä avataan "toinen rintama", joka saattaa koetella ihmistä kestokyr'1'n äärimmäisille rajoille sekin. Väsynein ja vielä

s

miani r-armistussokan renkaaseen
ne eivät totelleet paremmin kuin koko käsikään -! Hampaat sentään
pitir'ät pehmeässä messingissä, ja sytytintä maahan
iskien heitin kranaatin polviltani menemään. Tietenkään se ei enää pitkällekään lentänyt, ja heiton tarkoituksettomuuskin harmitti
sellaiseen meillä ei
olisi ollut varaa!
Seuraavien aikojen kuvajaiset vaihtelivat t;rjunnan

!

sekavin mielikuvin siellä aletaan kaavailla tulevaisuutta heikentynein edellytyksin. Viimeksi saapuneet vie-
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Hoitojcsisor sotosoiroolosso lukee hoovoit.
iuneelle oionvietieeksi kertomuksio

kulloistenkin tilojen mukaan. Varsin usein ne kuitenkin palasir-at luonnonr-oimaisella pakolla kysyvinä
ruumiin "ulkopuoliseen", toimintakyvyttömään ja
tunnottomaan osaan: Onko näin aina oleva? Olenko
joutuva kovaan elämäntaisteluun v a j ava i s i n
edellytyksin I Enkö enää kykenekään siihen elämäntehtävään, mihin äiti kas'r,atti ja niin paljon toivoi i
Sellaista tuskaa ei ten'e ihminen koskaan tunne.
Ja vaikea sitä on hoivaa.iaimmekaan ymmärtää ja alinomaa kestää, kun hoivattavia on satoja fa tulee tuhan-

sia. Silläkin on kuitenkin tarkoituksensa: elimistö
suuntaa siten kaikki eliksiirinsä korjaamaan sitä, mi134
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turvallisesti lakanoittensa r'älissä
- unikuvin henkisin voimin asetovereittajuttomuus- tai
tensa vaikeuksissa: pyytävät leipää toisiltaan, "ios sitä
kenellä enää sattuisi olemaan"; huolehtivat käskynalaisistaan unohtamatta kehoittaa heitä kirioittamaan kotiin, "nyt kun on vähän hiljaisempaa"; surevat kaatu1ä taistelevat

ja esimiestensäkin menetystä.
ja ruumiin sopusointuinen yhteistyö

neitten asetovereittensa
Palaako hengen

tarkoitetuille raiteilleen ja milioin? Ja jollei, niin. ..
voi, äiti
!

Käytär'ällä odottaa vuoroaan paareilla kannettu
kranaatin sirpaleen puhekyvyttömäksi silpoma. Vierus-

toveri ei voinut käsittää heti hänen kurkunpäänsä
omituista, rytmillistä liikettä. Viimein hän keksi eh-

dottaa: "Ei kai sen vain ole nälkä?" Ja katso: lusikas-

ta kurkkuuo valutettu liemi löysi tiensä ! Hänen oli

todella nälkä, vaikka ei ollutkaan tahdonalaista ky'
kyä sitä ilmaista. Sielläkin siis suitsi kynttilänsydämen
verran elämä, mikä myös vaati osansa päivän antimista.
Ethän, äiti, toki tarkoittanut - . .l J^ kuiten-

- sekin siis parempi kuin tietämättömyys!
kin tiesin:
Parantajaa veistä käyttämään juuri valmistau,tuva

lääketieteenkandidaatti, linjoilla tuliasein taistellut sohalvaantuneena.
turi lepää vuoteellaan liikkumatta
ja käytävät
Lääkäreistä on huutava puute. Huoneet

ovat apua tarvitsevia täynnä ja. lisåä tuodaan. Hoitajat tekevät työtä täysiä vuorokausia jatkuvasti.

-

Loppuun ajettuina.

Tiesin vain nimen ja kotipaikan; osoitekin jäi kysymättä. Oliko viime hetkellä yllättäen annettu lupa
todella tehtäväksi tarkoitettu, vai ehkä kiitollisuuden
ja kiintymyksen ele siitä, että yön sietämättömän tuskaisiksi käyneinä tunteina olin koettanut soittaa valvojat muuttamaan asentoa, vaikka katse olikin jo kiittänyt kyllin joka kerran? Olisiko Iupa jo seuraavana
hetkenä peruutettu, jos ovi vielä olisi ollut avoin?

Luulen että niin olisi ! Ajattelin sitä alinomaan junan vierrätellessä länttä kohti. Mutta olihan kaiken
tuon tietäen ymmärrettävää, jos äidin aavistelut tuona lyhyenä lähdön hetkenä tukahduttikin kyyneliin
nuo kaksi sanaa: millaisina tulettekin ! Ja havaitessani

Minua alkoi vähitellen ihmetyttää, ettei hän koskaan kirjoittanut kotiinsa. Läheisen varuskunnan sodassa olevan kantahenkilökunnan naiset ilmoittautuivat päivittäin kirjoittamaan kirjeitä sanelun mukaan

kaikkien niitten puolesta, jotka vain halusivat. Yiimeisestä kirjeestä kotiin saattoikin jo olla aikaa, ja päi-

vät kuluivat. Kerran hän kuitenkin oli mieltyvinään
tarjoukseen lausuillen han'akseen

pu-huminenkin

hänelle kyllin työliistä tilansa -vuoksi

ja miltei kuin iloisena:
"Joo, kirjoittakaa, että poika .. on. . kuollut. ."
". . jo. . aikaa. . sitten. .", jatkoin sanelua muka hänen puolestaan, ajatellen, että aikansa kutakin.
"Niin olisi todella parempi . . . !" Tuskainen, kauan
padottu huokaus murtautui sanoiksi aamuyön hiljai-

oli

suuteen.

"Niin, mikä olisi . . . ?" olin juuri aikeissa kysyä,
kun samassa tajusin, että kirjeen saneluhan siinä jatkui, vaikka kirjoittaja oli eilen häipynyt kynään tarttumatta ja ehkäpä meihin loukkaantunutkin heti sanelumme alettua. Sanat tulivat harvakseen; aamuun
oli vielä aikaa:
"Meitä oli kaksi. . toinen . . se nuorempi. . tuli
Talvisodasta . . halvau,tuneena. Äiti on hoitanut. . vuoteeseen. . siitä saakka. . Voi, kun . . . pääsisi pois!"
En sanonut lohdutukseksi ainoatakaan sanaa. Soveliasta ei vielä ollut keksitty!
Oliko äitini, työn ja huolenpidon rasittama kansan
nainen, ehtinyt hyvästijätön hetkellä käydä mielessään
läpi kaikki ne kohtalot vankileirien nälkää ja tuhoavaa epätietoisuutta myöten sekä ,tietymättömiin häviämiseen saakka, jotka sotilaan raskaalla tiellä olivat
alati väijymässä, ja tietoisesti valinnut niistä minkä

muun tahansa, paitsi tietymättömyyden ? Ei varmaankaan. Ja kuitenkin: kuinka käsittämättömän aara äi-

din rakkaus voi olla! Niin oli varmasti tässäkin takyllä äiti paluun toki kestäisi! Mutta sittenkään en keksinyt ainoatakaan sanaa tai tekoa; oli

Suomoloisio äiteiä Jokioisisso iäriestetyssä
kootuneiden muistoiuhlosso 17.5.1 943

pauksessa:

varmaan parasta antaa ajan kulua.

Olin jo sen l'erran toipunut, että siirto eteenpäin
odotti. Leikkaukseen ja sitä tietä toiselle osastolle
siirretty toverini oli saanut kuulla siirrostani ja toivonut käyväni tervehtimässä. Jalat pitivät sen verran, että päätin yrittää sairasauton jo odottaessa. Hän
lepäsi vuoteessaan entistäkin liikkumattomampana;
toistakymmen€n kilon paino veti nyt hänen päät?än
vuoteen reunan yli riippuen. En voinut puristaa halvautunutta kättä, sanoin vain: "Minä menen nyt. Voi

hyvin!"

suljin oven:

"Kiitos.. samoin!" Ja ennenkuin vielä

"Jos pääset kotipuoleen, niin sano vanhemmilleni !"
"Sanon".

matkan varrella, etten joutuisi hänen kotiseudulleen,
lähetin kautta rantain sanan. En tiedä, menikö se
koskaan perille.

Kaikillä rintamilla, missä soturi on taistellut, siellä
on taistellut myös Ä i t i tehden sotilaalle mahdolli'
seksi raskaan osansa kantamisen. Ja kuunnellessam-

me pyhäköissämme rakkauden evankeliurhia me ikään
kuin kuulemme vielä kerran: tervetuloa takaisin!

Millaisina
tuloa!
HH

H

gH

tulettekin,

niin

terve-
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Völitovoitieesso Kokkosolmen tiellö levöhdystouko 1.8. Ev.luutn. O. Selinheimo (vos.) io toistelulöhetit, olikersontti
Ville Polokos lkootui somono iltono),
sotomies Aoltonen, kersontti Kemppoinen

io sotomies Iiikonen

Toistelut Kokkosolmello jo Kiestingissö 1.-7.8.1941
SOHJANÅN vesistön ylimenon jälkeen oli ollut suunnitelmana, että saksalaiset panssariosastot suorittaisivat nopeasti syvän läpimurron ja jatkaisivat etenemistään 35 km päässä olevan Kiestingin kautta suoraa pddtä' Muurmannin radalle Louhen tienoille. Tämä ei kuitenkaan ollut helposti toteutettavissa.

KOHDEN
Yhteistoiminnan vaikeudet erilaisia ja erikielisiä
joukkoja toimintaan järjestettäessä tulivat ennen muuta nyt esille koko laajuudessaan. Olisi ollut helppoa

määrätä kullekin joukolle oma kaistansa ja tehtär;änsä, mutta saksalaiset pyysivät nimenomaan avukseen
ja oppaikseen toimintaa varten metsämaastossa ryhmän verran suomalaisia kutakin saksalaista komppa-

niaa kohden. Tästä ei kuitenkaan tahtonut tulla-mitään. koska kumpikaan ei ymmärtänyt toistensa kieltä. Toiminta näytti sujuvan l?ihimpään viholliskosketukseen. mutta siihen se myös alkoi tyrehtyä. Muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen saatiin hyökkäys Sohjanankoskelta Kokkosalmeo suuntaan kuitenkin jatkumaan. kun joukkojen päälliköt järjestettiin
välittömään koskerukseen ja näköyhteyteen keskenään
ja varsinkin seksalaisia taistelulähettejä asetettiin tiiviisti suomalaisen johdon luokse. Vähitellen tottumus yhteistoiminiaan parani, samalla kun saksalaiset
perehtyir.ät edes jossain määrin heille täysin outoihin

olosuhteisiin, oppivat liikkumaan metsämaastossa ja
ottamaan esimerkkiä meikäläisten menetelmistä.
Sohjanan ja Kokkosalmen r'älillä oli venäläisillä
useita viivytysasemia, joissa he pystyivät hidastamaan
etenemistämme

noin viiden kilometrin matkalla ko-

konaisen vuorokauden. Pääsyynä r'aikeuksiimme oli

se, ettei oma tykistömme joen takaa enää ylettynyt
meitä tukemaan eikä tykistön asemanvaihto liikennevaikeuksien vuoksi ainoalla tiellä ollut mahdollinen.
Luottamus nopeaan etenemiseemme oli pantu tosin
panssariosaston varaan, mutta kun kaksi ensimmäistä
raunua oli saatu tukemaan saksalaista jalkaväkeä puolenpäir'än aikaan 1.8., niin venäläisten hyvin naamioidut pst.tykit tuhosivat molemmat vaunut muutamalla
laukauksella. Vaunut olivatkin melko heikkoja Z-4
tonnin kk.vaunuja ja saattoivat liikkua vain teitä pitkin. Maasto tien sivulla oli niille liian vaikea ja metsä r'ahvarunkoisia.

Kranaatinheittimien tukemana ja pyrkimällä taistelupartioilla kiertämään vihollisen asemat jalkaväki

saavutti 1.8. iltahämärässä I(okkosalmen rannan. Silloin havaittiin, että vihollineo oli polttamalla hävittänyt salmen yli johtavan sillan.
Seuraavan yön aikana tiedustelupartiot totesivat
vihollisen luopuneen varsinaisesta kyläaukeamasta ja

miehittäneen sen pohjois- ja itäreunalla olevat kallio-

oli hyvät tähystysmahdollisuudet
hyökkääjän puoleiselle rannalle. Kun ensimmäinen
saksalaispataljoona polkusiltaa myöten 2.8. aamulla
maastot, joista sillä

ylitti salmen ja varomattomasti kokoontui heti salmen toisella puolella olevaan räntatörmän leikkaukseen, vihollinen ampui tähän maastoon kranaatinheittimillä tarkasti suunnatun tuli-iskun. Pataljoona
kärsi ,tästä raskaan tappion menettäen kuolleina yli
30 upseeria ja miestä sekä haavoittuneina vielä enemmän. Raskas tappio johtui saksalaisen päällystön koulutuksen puutteellisuudesta ja pyrkimyksestä pitää
joukko liian tiiviisti koossa. Tämäkin taistelun vaihe
viivytti etenemistä jälleen parilla tunnilla, koska kaatuneiden ja haavoittuneiden poiskuljettaminen oli suori,tettava vihollisen jatkuvan tulen alla polkusiltaa
myöten.

JR t3:n pääosan pyrkimys vesiteitse Kokkosalmen

l/JR 53:n yhteyteen pääsi toteutumaan vasta 2.8. illalla noin kello 20.

itäpuolelle heitetyn
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Kokkosalmen taistelu oli maksanut hyökkääjälle
noin 100 upseerin ja miehen menetyksen, mutta vihollinenkin oli saanut kokea jälleen raskaan tappion.
Majuri Backmanin komentama lI/JR 53 oli saarros-

toa johti tämän kirjoittaja, ja siihen kuuluivat JR 53
(p. I P) ja I/SS-JR 6 sekä apumuodostelmia. Viimeksi mainitun osaston tuli koukata Saarijärven eteläpuolitse Kiestingin pohjoispuolelle ja katkaista vihollisen

tamalla tuhonnut Kokkosalmea puolustaneen viivytysosaston kokonaan. Vihollisrykmentin pääosa oli sen-

perääntymistiet pohjoiseen .ja itään. Kaikki tarvikkeet
oli tällä retkellä kul.jetettar-a kantamalla, sillä ei edes
kantohevosia voitu viedä tuohon suoperäiseen maas-

sijaan päässyt murtautumaan I/JR 53:n saartorenkaan läpi kärsimättä vaurioita ja oli siis onnistunut

i
I

vi ivytystehtävässään.

Lyhyen yölevon jälkeen jatkui etenemisemme

3.8.

aamulla. Päällystölle tuotti huolta tässä vaiheessa se,
ettei miehistö ollut kahteen vuorokauteen saanut kunnollista ateriaa, r,ain kuivaa muonaa ja teetä, jota
itse pystyttiin nuotiolla keittämään. Eikä alkanut päir'ä tuntunut tuol'an mitään parannusta tilanteeseen.
Tästä huolimatta oli kiirehdittävä eteenpäin, vaikka
selustassa ei ollut mitään huoltoesikuntaa, joka olisi
pystynyt huoltamaan tiesuunnalle 1'hä lisääntyvät joukot ja yärjestämään liikenteen. Nämä puutteet muuttuivat päir,ä päivältä yhä r'aikuttavammiksi, koska nälkäinen joukko ei jaksanut pitkälle marssia ja taistella.
Kiestinki oli kuitenkin jo ulottuvilla ja sieltä nyt

I
I

I.

Iä

ainakin

oli lupa toivoa saksalaisten

panssarivoimien

toon. I(omppanioiden kenttäkeittiöt eivät olleet vieläkään saavuttaneet yksiköitään, joten miehistön kestävyys joutui nyt äärimmäiselle koetukselle.
Kapea järvikannas Saarijän'en kaakkoispäässä oli
vielä 5.8. vapaa vihollisesta, mutta kun II,/JR 53 pyrki
etuosastona 6.8. kapeikon läpi, kannas oli vahvasti

miinoitettu ja miehitetty. Pataljoona suoritti nopeasti

hyökkäysvalmistelut ja lähti liikkeelle, mutta sen
hyökkäys pysähtyi alkuunsa. Ei koskaan vielä ollut
jouduttu niin tiheään miinakenttään. Näytti siltä, että joka neliömetrillä oli monta miinaa. Tappiot nousivat kohta 50:een upseeriin ja mieheen ja herättivät miinakauhua sekä suomalaisissa että saksaiaisissa.
Majuri Backman keksi tällöin keinon miinakentän
vaikutusta vastaan. Hän ampui hieman korkeammalta

paikalta kahden konekiväärin tulella
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Miehet koiselevot soksoloisen stuko-koneiden syöksypommituksio

pystyvän jatkamaan toimintaa. OIi kaiken kaikkiaan
hyökätty Kuusamosta jo yli t,oo km, ja jäljellä olisi
enää runsaat 10 km. Mieliala rykmentissä oli toivehikas, vaikkei vihollisen vastarintaakaan alian'ioitu.

Niin jatkui hyökkäys. Viivytysasema toisensa jälkeen vallattiin ja syvempiäkin "koukkauksia" yritettiin, mutta turhaan, koska omaa tykistötulta ei voitu saada tueksi. Maasto Tuoppajärven rantaa seurailevan tien suunnassa oli puolustukselle varsin edullinen. Vihollisella olikin jokaisella kilometrillä r,arustetut viir'1,tysasemat, jotka kukin vaativat hyökkäys-

valmistelunsa. Mitä lähemmäksi Kiestinkiä päästiin,
sitä r,ahvempia vihollisen varustukset olivat.
Everstiluutnantti Turtolan siirryttyä 4.8. henkilökohtaisesti johtamaan päär'oimiansa järjestettiin kaksi taisteluosastoa. Toista, maantien suunnassa olevaa

johti Turtola itse. Siihen kuuluivat: I/JR 53, SS-JR
e (p. I P), Er.Os.Seppälä sekä tykistö. Toista osas138
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uran, iossa miinat paljastuivat. Tätä myöten jonossa
edeten päästiin kentän yli ja vallattiin vihollisen ruki-

kohta lyhyen kahakan jälkeen. Tuo "Tappokukkulan"
nimen saanut paikka r-aati suurimmat veriuhrit, mitä
JR i3 oli siihen mennessä joutunut kestämään. Mutta
se oli myös portti, josta päästiin syvälle vihollisen
sivustaan ja selkään.

Tilaisuutta käytettiin heti hyväksi. Koko rykmentti
solui aukosta läpi. Ilmoituksen läpimurrosta sai everstiluutnantti Turtola puhelimella kello 14 aikoihin.
Illalla oli JR )3:n pääosa noin viisi kilometriä maan-

tien suunnassa olevien vihollisasemien takana. Silloin
kello 19 tuli maantien suunnalta yllättävä hyökkäys
parin komppanian voimin sen selustaan. Sain ilmoituksen, että vihollinen oli tuhonnu,t viesti- ia lääkintäioukkueet ja yhteydet olivåt poikki. Vangiksi saadulta tihollisupseerilta sain selville, että hänen yksikkönsä oli irtautunut asemistaan maantien varrella ja
metsän kaurta pyrkinyt perääntymään tietämättä, että
suomalaiser olivat jo heidän selkänsä takana. Saatoin
tästä päätellä. että rykmenttini oli siihen mennessä
pysynlr salassa viholliselta. Tuo yllättävä isku JR
1J:n selustaan oli kuitenkin saanut niin paljon sekaannusta aikaan, että eteneminen oli yön ajaksi keskeytettävä ja joukkojen varmistusta sivustoille tehostettava. Käskin yölevon rrhmitysmuodossa ja mÅd,rdsin joukoille tiedustelutehrär-iä.
Tiedustelupartioiden liikkeet sekä haioitettujen vihollis.f oukkojen rippeet liener'ät vihollisen johdolle
paljastaneet rykmenttimme :§eman, sillä aamun valjetessa vihollinen osoitti aktiivista toimintaa vastaamme. Se ei kuitenkaan pystynyt estämän etenemistäm-

me, r-aikka teki ankaraa vastarintaa. Koko aamu ja
keskipäir'ä 7.8. kuitenkin kului, ennenkuin vihollisen
vastarinta näytti murtuvan.
Maantien suunnalta kuului voimakas ,taistelun mels.
ke. Tykistö molemmin puolin iylisi täydellä voimallaan, ja muutama tappioita aiheuttava tuli-isku osui
myös JR l3:n ryhmitykseen. Olin juuri antanut omalle osastolleni käskyn siirtymisestä yleishyökkäykseen

kello 16, kun ÅK:n komentaja käski puhelimessa minua henkilökohtaisesti huolehtimaan siitä, ettei vihollinen pääsisi räjäyttämään maantiesiltaa Kiestingin länsipuolella.
Olin noin 2 km päässä sillalta
metsässä, sillan jo- ohittaneena. Tehtävä hajoi,tti voimiani, mutta oli tietysti suoritettava rja onnistuikin
viime tinrgassa suomalais-saksalaisella yhteistyöllä konepistoolien ja käsikranaattien avulla. Tuossa samassa
"rähiniissä" murtui myös veoäläisten viimeinen vastarinta Kiestingissä.
Suomalaisten kärkipartiot saavuttivat palavan Kiestingin keskustan eli "neljäntien risteyksen" 7.8.4L
kello 19. Saksalaiset joukot suuntasin asutusalueelle
Tuoppajärven rannalle. Omat luotettavat taistelijat
varmistivat vallatun alueen noin 2 km päähän sekä
pohjoiseen että itään. Saamani tehtävä oli ,täten suoritettu loppuun.
Vuorokautta myöhemmin saapui kenraalimajuri
Siilasvuo Kiestinkiin. Ehdin saada tästä tiedon vain
1J min. aikaisemmin ja yritin parhaani ottaakseni

Ai(:n

komenta;'an hänen arvonsa mukaisesti vastaan.

Hälytin lähimmät joukkueeni kunniakomppaniaksi. Se
olikin hyvin sotaisan, mutta myös uljaan näköinen.
Saatuaan ilmoituksen kenraali moitti minua hitau139

;

I
I

I

i
Ex.

1

I

Joukot soopuvot suurelto osoltc poltetluun Kiestinkiin

*

desta ja siitä, että olin päästänyt saksalaiset ensin
Kiestinkiin. Saatoin kuitenkin ilmoittaa, että tieto ei
pitänyt paikkaansa. Ilmoitukseni kuuluikin häkeltä-

I
f

å

Berliiniin. Tätä tietä oli itse Hitlerille ilmoitettu voitosta taistelun vielä kestäessä, ja ilmoitus oli ehtiny,t
7.8. saksalaisen ylijohdon iltatiedonantoon, ja siitä
kuultu myös Mikkelissä. Tämän vuoksi oli sotamarsalkka Mannerheim puhelimitse kysynyt Siilasvuolta,
mistä johtuu, että hänen täytyy Saksan yleisradiosta
kuulla, mitä Suomen rintamilla tapahtuu?
Syytä tyytymättömyyteen siis olikin, mutta mielestäni ei syy ollut minussa.

mättä:

Kyllä suomalaiset joukot ehtivät tänne ensimmäisinä,
herra kenraali.
Myöhemmin sain tietää syyn kenraalin tyytymättö-
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myyteen. Saksalaisten tykistönkomentajalla

sään joukkojensa radiolähetin

oli

käytös-

ja sillä suora yhteys
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Venälöisten hyökkäys Petsomoon ioulukuun olus.
so I939, jo Os.Pennoseri vetöytyminen toistel-

len

PotsioJkilooksoon

TALVISOTÅMME muihin rintamanosiin verrattuna

oli

Petsamon suunta valtakunnan puolustamisen kan-

nalta toisarvoinen. Siellä näet voitiin maastoa

tar-

peen tullen luovuttaa pitkiillekin, ilman että tämä olisi vaikut'tanut yleistilanteeseen. Tuo toisarvoisuus näyr-

täytyi myös sinne sijoitettujen joukkojen lukumäärässä. Yksi ainoa rajakomppania, luutnanrtti M. Tiitolan
päällikkyyden alainen Petsamon komppania
m,'ö- miltei
hemmältä nimeltään 10.Er.K
sekä lisäksi
joka
hymyilyttävän pieni kk- ja merivartio-osasto,

ir

kantoi "puolueettomuusvartion" arvokasta nimeä, olivat siellä puolustusvoimina Talvisodan puhjetessa.
Tosiaan oli siellä vielä vuoden 1887 aikuisella
kalustolla varustettu "kunnialaukauspatteri". Sen tykit
olivat sinänsä melkoisen tarkkoja, mutta valitettavasti
niiden 90 mm ammuksista jäi suunnilleen toinen puoli laukeamatta eikä patterin tulinopeuskaan ollut kehuttava.

Kenties olisi Petsamon suunnalla voinut olla joukkoja enemmänkin, eihän miehistä Talvisodan syttyessä vielä ollut puutetta. Vika oli vain siinä, ettei niitä
olru rauhanaikana koulutettu. Johtuen silloisesta sääsjota nykyisinkin harrastetaan
tär'äisyysperiaatteesta
puolustuslaitoksemme -menoissa
oli huomattava osa
miehistä hylätty jo kutsuntatilaisuuksissa.
Nyt sodan
puh.iettua heidät oli ainakin pikakoulutettava ennen
kuin heitä r-oitiin käyttää isänmaan puolustamiseen.
Petsamossa alkoivat vihollisuudet aikaisemmin kuin
muualla. Ifarraskuun 28. pdivänä, tarkalleen sanoen

kello 17.10, siis pimeän aikana, soitti Pummangin Haminanperän tähystysvartio ja alkoi kertoa, että kämpän ulkopuolelta kuului epämääräisiä askeleita
mut-

- etta siihen puhelu katkesi. Sittemmin saatiin selville,
tä r'enäläiset olivat täyden rauhantilan vallitessa kaapanneet vartion ja raahanneet sen omalle puolelleen.
Oli ehditty kuulla vain parisenkymmentä laukausta,

kun kaikki oli ohi. Lumeen ,jääneet jäljet jäivät todistamaan, mitä oli tapahtunut.
Jos kohta Petsamoa puolustavat suomalaiset joukot

olivat vähälukuisia ja enemmän kuin puutteellisesti
aseistettuja ja varustettuja, ei sitä voida sanoa rajaloukkauksen tehneestä vihollisesta. Venäläisten pohjoisin, Murmanskin alueelle keskitetty voimaryhmä

oli

päinvastoin yllättävän vahva. Sen muodosti

14.

armeija, johon kuului ainakin kolme divisioonaa, numeroiltaan 14., ,2. ja 1o4., ehkäpä muitakin joukkoja.
Kun muistetaan venäläisen divisioonan tykistö- ja
hyökkäysvaunuaseistus, ylivoima

oli kerta kaikkiaan

musertava.

Meritoimintaankin oli vihollinen varautunut keskittämällä paikalle runsaasti keveitä merivoimia. Tuskin
venäläiset jtsekään laskivat moista voimaryhmää Petsamon valtaamiseen tarvittavan, pääosa siitä lieneekin
ollut tarkoitettu Jäämeren rannikon puolustamiseen
"kaiken

varalta".

:B

Ei ollu' marraskuun 30. päivän aamu ehtinyt vielä
hämärtää, kun venäläisten merivoimat höyrysivät-Ka-

napepiirin tal«ane
Petsomosso Tolvisodos:o toistelleiden suomoloisten ioukkojen komentoio, koptecni Antti Pen.
nonen (oik.) keskustelemosso pofterin pöällikön,
luutnontti P. Aution konsso Petscmon tuntureillo
loulukuusso 1939. Tokono neliä ioistelulöhetiiö
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lastajasaarennon pohjoispään ympäri, pommittivat vä-

häisiä kalastajakyliä, joissa kenties otaksuivat olevan
vahvojakin miehitysjoukkoja ja
a,ioivat rauhallisen
siviiliväestön evakkotielle. Kun -evakuoinnin piti olo-

suhteiden pakosta tapahtua meritse, jäi suurin osa
yllätetyistä asukkaista venäläisten käsiin. Täällä toistui sama, mikä tapahtui koko pitkällä itärajallamme:

Sisäasiainministeriä virkamiehineen ei asukkaiden
turvaan saattaminen ollut ennen vihollisuuksien puhkeamista näyttänyt kiinnostaneen. Heidät jätettiin il-

man muuta vihollisen jalkoihin ja armoille.
Marraskuun 30. päir'än aamuhämärissä joutuivat
myös Petsamon heikot rajansuojelujoukot laukaustenvaihtoon maarajao ylittäneiden r-enäläisosastojen kanssa. Vain heikkoon vastarintaan kleten ne vetäy'tt'ir'ät
taaksepäin. Joissakin kohdrn oli vastarinta kuitenkin

tuntuvampaa, kun päästiin vihollinen 1'11ättämään.
Maattivuonon kohdalla rajan llittänvt parin komppanian vahvuinen vihollisosasto kärsi menet,r'ksiä ensimmäisenä. Se päästettiin aivan 1ähietäisyydelle, ennen
kuin yllättävä pikakivääri- ja kir'äärituli aYattiin suljettuna marssivia komppanioita vastaan huomattavia
tappioita tuottaen.
Sodanavaukseen osallistuivat myös venäläiset ilma-

voimat pommittamalla samana marraskuun aamuna
tuloksettomasti mm. Parkkinaa ja Kunnalliskodin seutuja. Jopa siviiliasukkaatkin hymyilivät kaiken kurjuutensa keskellä, kun näkivät pommien putoavan kauas
niille otaksuttavasti tarkoitetuista kohteista.
Sota oli täten syttynyt Petsamossakin, kaukana napapiirin pohjoispuolella. Siviiliasukkaat pakenivat, satamalaitteet ja laivat Trifonassa ja Liinahamarissa räjäytettiin, rakennukset sytytettiin tuleen. Yleensä ei
tahdottu iättää tuhoamatta mitään, joka olisi voinut
helpottaa maahan hyökänneen vihollisen toimintaa
arktisen pakkasen sitä ahdistaessa.
Koitti joulukuun 1. päivä. Venäläiset joukot olivat
etumaisilla osillaan saavuttaneet Kunnalliskodin tienoot Petsamonjoen länsipuolella. Niiden vahvuus lienee ollut ainakin pari komppaniaa. Joen itärannalla
Kosne olivat saaneet haltuunsa Kaakkurin kylän.
ketus
142_

oli

kummassakin suunnassa katkennut.

-
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K3r'een, Pennonen hyvöslelee ko:iin löntevöci ruolsoioisto it.osos-

tco, ioko oli lyhyen oion

Ososto

kisiöä

Pennoseen

Petsomon ioukkoien tukeno

kuului potteri vuoden 1887 mollio olcvoo ty"

&

#'

Ososto Pennosen miehiä

OIi sattunut tapahtumia, jotka juuri tällä kriitillisellä hetkellä pakottivat ,tekemään muutoksia P«-

samon joukkojen johdossa. Mitään sekaannusta ei r.ielä sentään ollut syntynyt, mutta syyt komentajan r.aihtamiseen olivat hyvin perusteltuja. Niinpä joulukuun
1. päivänä illan jo hämärtyessä tuli paikalle kapteeni
Åntti Pennanen ja otti johdon käsiinsä.
Tulevaisuus ei näyttänyt kapteeni Pennasen silmissä
kovinkaan lupaavalta, m.utta itsekään sitä vielä aavis-

malaisten selustaa.
heikon varmistuksen
- Jätettyään
10.Er.K siirtyi Naamoaiville
Kunnalliskodin seuduille

Kolosjoen kaivosalueella perustetun komppanian.

Petsamoon tulisella kiireellä. Se oli varustettu vielä
tavanomaistakin kehnommin, jokaisella miehellä ei ollut edes asetta, ja "malli Cajander" oli suojana arktista pakkasta vastaan. Kuten tiedetään, kuului tuohon
maiilman maineen saavuttaneeseen varustukseen nah-

tamatta hän sai piskuisen laumansa vahvennukseksi

l*

,1

r

Sen

nimi oli aluksi Kolosjoen komppania, myöhemmin

11.Er.K, päällikkönä urhea insinööri Kallio. Åinahan
lisär,oimat ovat tervetulleita, mutta voimasuhteiden
ollessa sellaiset kuin ne olivat, ei tällainen voimanlisä

r-ielä suurestikaan voinut tilanteeseen vaikuttaa.
Saatuaan yleiskuvan rintamansa oloista kapteeni
Pennanen, kuten jokainen hänen asemassaan oleva
upseeri olisi tehnyt, laskelmoi ja harkitsi todella r'ähäisren voimiensa parhainta käyttötapaa. Otaksuttava.sri hän näki mahdollisuutensa tämänkaltaisena: Vihollisen \'Åstustamiseksi oli käytettävä viipymättä hyr'äksi sen hetken edullista tilannetta ja ly<itäva Kunnalliskodin luo edenneet osastot, ennenkuin ne ehti-

Fr

:

että melkoinen venäläisosasto oli nyt marssimassa Petsamon.joen uomaa pitkin etelää kohti ja uhkasi suo-

sir'ät saede vahvennuksia.
Tämän tilanteenarr-ostelun perusteella sai luutnantti
Tiitolan 10.Er.K hvökäta aamuvarhain vihollisen
kimppuun. Se rlläni täysin marssilla olevan 4o-miehisen venäläisjoukon ia tuhosi sen miltei viimeiseen
mieheen. Muna sitten hyökkäys tyrehtyi. Vihollisella oli lukuisasti koneruliaseita, ja niiden vaikutus
uhkasi muodostua hyökkäj;ille kohtalokkaaksi. Niinpä kapteeni Pennaoeo, huolimarta siitä, että voitto
jo häämöitti maallikon silmissä, keskeytti hyökkäyksen puolen tunnin kuluttua sen alkamisesta. Tuntuvasti lienee tähän päätökseen vaikuttanut myös tieto,

ja Kolosjoen komppania ryhmittyi puolustukseen Salmijän'en tienhaaran pohjoispuolelle Majalan maastoon.

Yläluostarin taistelu

Kolosjoen komppania

oli

perustettu

ia

liihetetty

kavyö ja kokardi, joka tapauksessa ainakin kokardi.
Kolosjoen komppania asettui päättäväisesti vasta-

-rintaan.

OIi joulukuun 3. päivän aamuyö, eikä päivä ollut
vielä ehtinyt hämärtääkään, kun venäläiskomppania
neljän konekiväärin tukemana hyökkäsi Majalan

ase-

maa vastaan. Sen voimat vahvistuivat jatkuvasti, kunnes kokonainen 800 miehen vahvuinen pataljoona

asetettu tuleen ja tunki päälle tien suunnassa samalla sen molemmin puolin saarrostaen.
Rintaman eteen oli'sijoitettu jaos "kunnialaukaus-

oli

patterista" suora-ammuntaa varten. Se menetettiin,

mutta Kolosjoen komppanian puolustus kesti järkkymättömänä.

Kun kapteeni Pennanen nyt arvioi ja punnitsi mah-

dollisuuksiaan hän näki ne vallan toisessa valossa kuin

ja Kallio. Nämä näet uumoilivat voitosta, mutta kapteeni näki pitemmälle. Hän
näki, että auttamaton saarrostus uhkasi Kolosjoen
alijohtajansa Tiitola

ia tinoa mahdollisuus tämän vaaran toroli heittää Petsamon komppania hyökkäyk-

komppaniaa

jumiiäen
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seen vihollisen oikeaa sivustaa vastaan. Se ei sentään
yksin riittäisi, vaar piti myös uhanalaisen Kolosjoen
komppanian osallistua tuohon liikkeeseen maantien
suunnassa, jossa se parhaillaan taisteli.
Oli vielä hämärä, kun vastahyökkäys alkoi ja, kiitos

molempien alijohtajien, se sai jo alusta lähtien vastustarYrattoman luonteen. Voitonvarma vihollinen näki, mihin suomalainen pystyi, kun se sisukkaasti kävi päälle. Mutta sisukas oli vastustajakin, sillä tarvit-

tiin katkeria

I

I

,
I

lähitaisteluia, ennenkuin

se

_. e4*

katsoi

parhaaksi väistyä. Menetetyt tykit vallattiin takaisin,
ja uhkaava tappio kääntyi voitoksi. Jo ennen puoltapäivää oli taistelu päättynyt. Venäläiset olivat menettäneet kaatuneina ainakin 40 miestä ja sotasaaliina
oli saatu 4 konekivääriä sekä 7 pikakivääriä. Mutta
omatkin menetykset olivat varsin tuntuvat: p kaatunutta ja 10 haavoittunutta.
Jos kohta taistelu oli ollut voitokas, piti kapteeni
Penoanen päänsä kylmänä. Olisi ollut mieletöntä viipyä Majalan seuduilla pitempään, vihollisen ylivoima
oli sittenkin tuntuva ja selustayhteydet liian arat. Tilannetta kylmästi harkittuaan kapteeni päätti siirtyä
viivytystaisteluun ja määrdsi seuraaviksi viivytysasemikseen Haukilammen ja Palovaaran.
Vetäytymistään suojaamaan Iuutnantti Tiitola jätti
kaksi joukkuetta. Kun rihollinen kello 13.10 aloitti
hyökkäyksen näitä r'astaan, ne tekir-ät saamansa käskyn mukaan tosin heikkoa lastarintaa, mutta irroittautuivat pian. Sitä ennen ne sytyttivät Majalao tuleen.
Salmijärvelle johtavan tien pä, oikeammin
- tienhaara, oli näin jäänyt venäläisten käsiin.
sanottuna
Venäläiset eivät välittömästi seuranneet Osasto Pennasen jäljessä, siihen he eivät olleet vielä lähestulkoonkaan valmiit. Oli kait määräys edetä Lapin hal-
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ki aina 500 km päässä sijaitsevalle Rovaniemelle,
koska se oli annettu tavoitteeksi. Eikä vielä ollut

käytettävissä enempää kuin yksi rykmentti, JR 9r,
sillä 104.D:n pääosia ryhdyttiin vasta nyt siirtämään
Petsamoon, ja näitä siirtoja olivat omiaan viivästyttä-

mään myös suomalaisten hävitystyöt. Eteen oli saatava myös korkeampi johtoporras ja Parkkinaan siirtyikin 104.DE operaatioita johtamaan. Kaikki tämä
vaati niin paljon aikaa, että r'asta joulukuun 12. päivänä alkoivat venäläisten valmistelut olla loppuunsuoritettuja. Jalkaväen pääosat, tykistö ja panssari104. divisioona
voimat oli tällöin saatu paikalle.
oli lopultakin kokonaisuudessaan - Jäämerentiellä ja
aloitti raskaita menetyksiä vaativan tunkeutumisen
kaukaista tavoitettaan kohden.
Joulukuun 12. päivän iltana työnsi JR 9) Haukilammen suon:alaisten taisteluetuvartiot takaisin ia
hyökkäsi kohta sen jälkeen viivytysasemaa vastaan. Ei
ollut mitään mahdollisuutta pitää asemaa hallussa pitempään, sillä Osasto Pennanenhan käsitti vain pari
komppaniaa ja vihollinen tunki päälle kokonainen

rykmentti etulinjassa. Taempana seurasivat toiset venäläisrykmentit, ja 104.D:n komentajalla oli myös
keinoja millä hoputtaa joukkojaan, jos ne sattumalta
Osasto Pennanen
osoittaisivat vitkastelun oireita.
tehden. Suoalkoi vetäytyä, mutta sitkeää viivytystä
malaiset suorittivat alituisesti vastaiskujaan ja yöllisiä
sissihyökkäyksiä, kunnes vihollisen eteneminen tyreh-

tyi arktisen talven

pimeyteen

ja kylmyyteen.

E

RIC

GARDBERG
SIINÄ se makasi tunkiolla kuin irronnut mehiläispesä. Miksikään kahvipannuksi sitä ei enää voinut
sanoa. Tuossa harmaassa pannussa ei ollut enää jälkeäkään kahvikutsujen juhlatunnelmasta eikä se herättänyt tunnelmaa komeista kahviastioista sen enempää kuin kiilloitetujen kuparipannujen kotoisesta rivistöstäkään. Se oli vain hyvin tavallinen pannuparka,
ikävästi tummentunut väriltään, eikä sillä ollut

Ympäristökään ei ollut kovin juhlava. Jos aurinko
seudun ja hyväillyt leikkisillä
säteillään pannun kylkeä, ei kukaan olisi uhrannut

ei olisi paistanut yli

sille katsettakaan,

Tunkion ympärillä rotat juoksentelivat edestakaisin. Ne eivät olleet seuranneet poistuvaa väestöä ja
vain vaivoin saivat nälän pidettyä loitolla. Ne olivat
kahvipannun ainoat uskolliset seuralaiset.
Yli vuoden oli pannu ollut nykyisessä paikassaan
kaiken roskan joukossa ja ajan kuluessa sulautunut
yhteeo ympäristönsä kanssa, mukautunut aseåaansa ja

näytti nyt siltä, kuin olisi ollut siellä aina.
144

enää

kanttakaan.

Saattoi

vat raja,n asukkaitten osaksi. Lasten iloinen nauru ei
tilalle hiipi tuska.
Onnettomuus tuli lopulta aivan yllättäen. Perhe

enää kajahdellut ruvassa

oli kokoontunut tuvan pöydän ääreen ruokailemaan,
kun ovi äkkiä tempaistiin auki ja hengästynlt sanansaattaj^ ryntäsi sisälle. Vihollineo oli ylittänyt rajan,
sodasta oli tullut todellisuus. Siviiliväestön oli heti
poistuttava kotisijoiltaanr ja siirryttävä länteen.
Ei ollut aikaa pakata vähäistä omaisuutta, armonhetki oli liian lyhyt, vain pari tuntia. Välttämättömimmät vaatteet, ruokaa pariksi lähipäiväksi, muutamia pieniä, rakkaita muistoesineitä
siinä kaikki,
mitä ehdittiin koota. Mutta pianhan-palattaisiin, uskottiin. Hevonen valjastettiin kärryjen eteen, ja niin
alkoi pitkä, katkera matka kohden länttä.
Mutta ylhäälle mäennyppylälle jäi seisomaan mökki.
Savupiipusta tuprusi vielä savu ja pöydälli odottivat
lautaset ja vadit keskeytyneen ruokailun jatkajia. Kissa, joka lähtöhälinässä oli pelästyneenä piiloutunut,
asteli varovasti ympärilleen pälyillen pihan poikki.
Se nuuski epäluuloisesti ilmaa ja livahti sitten kivijalan alle.
Sota ryntäsi

yli kylän. Kranaatit

ujelsivat vihaisesti

läpi tyhjien talojen iättäen hävityksen jälkeensä.
\f äennyppylällä sijaitsevan ,tuvan kattoon ilmestyi
kammottava reikä, ja kranaatinsirpaleet haavoiltivat
sen paksuja hirsiseiniä. Ikkunaruudut räsähtivät rikki,

ja lattia peittyi

sirpaleista. Lumipyry

kertyi kinok-

siksi raiskatun seudun ylle, asettautui pehmeäksi peiroksi tuvan pitkälle pöydälle, jossa keskeytyneen aterian ruoanjätteet yhä odottivat, kietoi vaippaansa kumoonkaatuneet lastenvaunut ja kylmän hellan. Hellan ääressä hieroi laiha kissa kylkeään kahvipannun

krlkeä \'astaan, joka kylmine sumppeioeen ei sekään
kvennrt suomaan lämpöä palelevalle ja nälkiin,tyneelle
kissalle. Ja tuuli ujelsi avoimista ikkunoista läpi rik-

VI PANN U

kouruneen oven.
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keoties ajatella, että kahvipannu siinä maatessaan
muisteli menneisyyttään, joka oli ollut kokemusrikkaampaa kuin mitä tavalliselle kahvipannulle yleensä
on suotu.
Varhaisemmat aikansa se oli viettänyt puhtaana
ja_ neitseellisenä erään maalaiskaupao hyllyila Karjalan-rajaseudulla. Sitten se myytiin,
,ia iina päiviinä
se alkoi elää. Toimettomao aianjakson jälkeån siitä
nyt- yht'äkkiä tuli hyvin tarpeellinen. Erämaanmökin
uudisasukkailla oli varaa valn kaikkein tarpeellisimpaan talouskalustoon, ja niiden joukossa sai liahvipan-

nu eräänlaisen hallitsija-aseman, jota muut talouslialut
eivät pystyneet arkipäiväisemmillä olemuksillaan siltä
riistämään.

Iloissa ja suruissa, pyhänä ja arkena purki kahvipannu porisevan ja tuoksuvan höyrynsä mökin asukkaita viihdyttämään. Se Ievitti lämpöä kylminä talvi-

päivinä

ja

virvoittavaa ihanuutta kuumissa kesähel-

teessä.

Mutta epävarmuuden ajat olivat tulossa. Idän horisontti tummui uhkaavasti, ja kohtalokkaat ajat tuli-

Er.P l8:n,miehiä
tilän rintomollo

-

"riffkobyyleiä"

-

Ki-
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Oruoksi iäänyt kisso yritti Hippolon ky.
lässö turuoutuo tömön kirioittoioon, kersontti Gcrdbergiin

"Riffkobyylit" siirretty Repomökeen

Lön.

si-Lemetin rintomolle
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Eraana päir'änä muutamx sotilas hiihteli tuvan ohi.
Viikkokausia he olivat terponeet kilometrien laajuisessa erämaassir, kauk,rne. kaikista ihmisasunnoistr, t:r-

pelleet r-ihollisten kanss.:. p:.ielleel. m:.rssineet j.r i.il-

leen tapelleet. Nlt oli joukxo-c,sriio .nlio:ttunui :l:s
laaksoon ja miehet olivet k.rir'.:.neer svr':e ku..:::" . -:rneen telttoja varten ja pvsrvttäneei :e.::s::: ,.'.,....-

oli jäljellä vain taikohti soi.r!1.\: s"r::::r;:u. Tässä mökissä sen
sijaan oli r:i:n :.:.itr. :.i^ :-iä. e:tei kodin tuntu ollut

hottujen talojen rruni..::.:. 'c,:s::
vast;r

kok.,nr.rn iii,:::.'.:: H: s:,rmeilivat haikeudensekai::ll: u::-:.:.:s':':i=-.. t:: :sineitä, jotka olivat heille
:.',-' .:. :i::tr : l:- ::: .:'::i-:.:S:Sfa kOdeiStaan.
li '...:.--,:::- .:.. :.s.: ::kkoi äkkiä tuvan äänettö-

tuneeseen maahan.

Miehet eir'ät voineet vastusra3 kiusausra FC,r.:3::
tupaan. Siitä olikin jo aikaa, kun he viimeksi clir.i:
polkeneet oikeata lattiaa ja astuneet aitoon hirsimökkiin. Miehet nousivat suksilta ja pienen ylevi'1'ds6tunteen vallassa astuivat sirpaleiselle, lumen peittämälle lattialle.
Maahan poltetut, rikkiammutut talot eir'ät olleet
näille miehille mitään uutta. Tietyllä välinpitämättömyydellä he olivat ohittaneet monien täydellisesti tuEr.P

l8,n

::-i..::::: .i -:. :::: : -.s: \'tlittanut. Mutta ääni olikin
,;.:::;-.::. -::l:.:: .i.sslsra, joka iloisena häntä pys:;ssä '.:;-<s:.::.: :.:: kohti. Se jännitti Iaihan ruu.i:::3--- :-.es:en jalkoja vasten, onnellisena ih=:::s:
n'lis:e: :3:::s::.. : r'reläpä ylen karaistuneet miehetkin ru::s:.,: -::::::ntä iioa tapaamisen johdosta. Ja
sinne <:ss.:.'::'::x:maan sekin taisteluaan.
Kun :r:ele: irhtir'ät uudelleen hiihtämään, roikkui erääa =:ehen vyössä kahvipannu. Teltoissa oli

löhetteiä koirineen Repomäellö
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palion kahvia ja sitä keitettiin kaikkina vuorokauden
aikoina: pakeissa, mukeissa ja kaikissa mahdollisissa
astioissa. Oikea kahvipannu, koko telttakunnan yhteinen, oli todellincn aarre. Pikku tuvan selviytymismahdollisuude( alituisesti jatkuvassa tykistötulessa
olivat hyvin vähäiset, joteo mies ei tuntenut omantunnontuskia oltaessaan pannun, hän vain pelasti
mitä pelastettavissa oli.

sen,

Nyt alkoi kahvipannun

elämässä uusi ajanjakso.
jolloin se näytteli päosaa teltan kuudentoista miehen elämässä. Liioittelematta voisi sanoa,
että se kiehui miltei yhtämittaisesti kamiinan päällä

Ajanjakso,

helmikuusta toukokuuhun. Se ei koskaan ehtinyt täysin jäähtyä. Toistuvien hyökkär'sren ja marssien aikana se roikkui reen takapäässä. ja teltta oli tuskin saatu
pystytetyksi, kun kahr-ipannu jo putruili kamiinan
päalln. Miehet keräänn'ir'är sen I'mpärille odottamaan
Iämmittävää ja virkistär'ää juomaansa. Kantta ei pannussa ollut, mutta se ei haitannut, pannu täytti tehtävänsä erinomaisesti k.rnnettomanakin.

Kun

joukko-osastoamme lähdettiin siirtämään toi-

selle rintamalohkolle, kahvipannu seurasi luonnollisesti mukana ja kiehahteli nyt junavaunun kamiinalIa. Se eli sitten mukana vuorokausien pituisilla mars-

seilla ja kovissa taisteluissa, roikkuen joko repun hihnassa tai poristen kamiinalla uusissa leiripaikoissa. Vi-

holliset sieppasivat kerran teltan, mutta kahvipannu
pelastettiin viime hetkessä.
Länteen suuntautuvalla raskaalla marssilla oli kahlipannu edelleenkin mukana, kun alueita luovutettiin
ja uutta rajaa vedettiin. Nluutamia päiviä myöhemmin
se porisi uudella raja-alueella Hankoniemessä. Täliä.
Iähellä Hangon vuokra-aluetta, olivat asukkaat joutuneet kokemaan saman kohtalon kuin heidän maanmiehensä itärajaila
heidän oli ollut pakko jättäa kotin-

-

sa ja etsiä toimeentulonsa ja asuinpaikkansa muualta.
Talot ja mökit seisoivat autioina ja tyhjinä, yksikään
lehmä ei ammunut navetoissa, yksikään kukko ei kiekunut kevätauringon lämmittämällä pihalla, kukaan

ei kyntänyt eikä kylvänyt pelloilla.
Mutta karjalainen kahvipannu porisi jälleen oikealla liedellä. Se oli kolhittu ja vailla kantta, mutta
se hoiti yhä tehtävänsä, varsinkin koska talossa ei
ollut mitään muuta keittoastiaa. Eikä se nytkään ehtinyt kunnolla jäähtyä. Vartiot, jotka kier,telivät ulkona

läpi vuorokauden tarvitsivat kuumaa kahvia

ennen

vahtia, ja miehet, jotka tulivat vuoroltaan, kiirehtivät
myöskin sen luokse. Se oli kerta kaikkiaan erinomaisen merkityksellinen pienessä maailmassaan.
Tämä rauhan ja vakinaisten olojen palaaminen merkitsi kahvipannulle vain lyhyttä turvallisuuden kautta.
Kevään tullen pieneni ,joukko-osasto yhtä nopeasti
kuin lumi suli. Miehiä kotiutettiin, tupa tyhjen,i, uudet
miehet ottivat haltuunsa rajan vartioinnin ja etsivät
itselleen uudet majoituspaikat.
Eräänä toukokuun päivänä tupa oli tyhjä. Kahvipannu oli lopultakin sianut jiähtiä. Se kyyhötti hylät-

tynä hellalla, aivan samoin kuin kerran

Karjalassa

sodan syttymisen jälkeen. Kukaan ei ollut välittänyt
ottaa mukaansa kotiin tuota vanhaa, kolhittua, kannetonta kahvipannua. Ia kun siivousosasto kävi tuvassa,
heitettiin pan,nu hyödyttömänä rikkatunkiolle.
Siitä oli jo kulunut pitkä aika. Ei ollut ihme, että
kahr.ipannu oli ruostunut siitä kohdasta, mistä emalji
oli karissut pois Talvisodan kovien kolhujen aikana.
\Iutta kukaan ei myöskään kysellyt sitä enää. Sillä
ei ollut suurta merkitystä, ruostuiko se vai ei.
JuJrannusaurinko paistoi kirkkaana

ja

lämpimänä

taivaella. nokkoset rehottivat ja rotat puikkelehtivat
puuh.rkkrina edes takaisin etsiessään ruokaansa.

Kotiseutuo on kolhittu. Näkymä Korjoon osemomäeliö

+++++++++x-+++*-x'+*
SOTASALÅISUUS
Er.P 18 siirrettiin uudelleen Hongon rojolle, josso esponioloiset
rotsut Kot(cisivot vielö iien eteenpöin

Eräässä tilaisuudessa kysyi eräs sanomalehtineitonen
kenraali Nenoselta, joka oli ylennyt nopeassa tem-

possa armeiian tykistöntarkastajaksi:
Sanokaahan, herra kenraali, mikä on oikein me-

nestyksenne
salaisuus?

Ei, en voi sanoa sitä. . . se on sotasalaisuus,
- kenraali veitikka silmäkulmassaan.
tasi

vas-
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AARNE A. HEIKKINEN

Vihollisportio

yritti m yyrä ntyötä
NYT

poikal
-Kuulin käskyn. Käskynantaja,
nopeasti,

aiikersantti Kartru-

nen vaihtoi asentoa konekir'äärinsä takana, ja
tehostava katse kohdistui minuun.

Ota

!

käskr-ä

!
-Syntynyt tilanne vaatinopeammin
patruunankantajan kaiken

sukset

Pääset

voiman ja nopeuden.

Tämä tapahtui Nietjärven maastossa eräänä helmikuun pakkaspäivänä 1940 pesäkkeessämme, joka kuului majuri Kontion pataljoonan 2. komppanian konekiväärijoukkueelle.

Käky ilmaisi samalla

vaara:n läheisyyden

ja

avun

tarpeemme. Pesäkkeeltä puuttui patruunoita. Karttusen kiväärissä oli vain vajaa vyö. Eikä varalaatikoita
ollut paikalla ensinkään. Ne olivat muutaman sadan
metrin päässä selustassa ja hieman sivussa ladulta,
jota käytimme kulkutienä vartiovuorojemme vaihtuessa.

Venäläisten tykistö muokkasi täåillä Pitkänrannan
pohjoispuolella jo pataljoonamme II/JR 38:n linjoja.
"Naapurissa" valmisteltiin hyökkäystä.
Hiihdin vartiolatua, tuttua suksipolkua pitkin, jota
niin useasti ennen olin hiihdellyt, jopa samalla asiallakin. Patruunalaatikoita oli noudettava pesäkkeemme
täydennysvarastolta, joka sijaitsi puolimalkassa pesäk-
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keelrJ. ma,joiiusrlueelle erään naavakuusen alla, kuor-

mrsro;ei:reen

suojess.r.

.]frik:r ei kuljenu ilman
likkö. luu:nanrri

asetta. ,I(omppanian pääl-

\ousiainen oli huomaultanut aseettomuudesre ankarin sanoin. Hän oli korostanut, että
kyllä "pysrykorra" on hyvä ase sodassa eikä sitä ole
syytä unohtaa. Mukavuussyistä se joskus kyllä unohtui ammuslaatikoita noudettaessa niin minulta kuin
kavereiltakin. Hiihdin tälläkin kerralla ilman T<ivääriä.
Pelotta ja tarmokkaasti eteenpäin.
Vielä muutama metri . . . sitten syöksy ladulta kuusikkoon . .'.

Tämä syöksy, viimeinen ponnistukseni oli harmillinen. Sain muistutuksen sokeana törmäilystäni. Hiihdin näet suoraan vihollispartion keskelle. Tosin minua
ei siinä silmänräpäyksessä ammutfu. Vastustaj ani tyytyivät vain lyömään. Sain iskun konepistoolin tukista
päähäni, niin että silmät iskivät salamoita. Lysähdin
polvilleni suksien päälle. Venäläisiä sotilaita oli kuusi, ja heislä pari rotevampaa nosti min'ut jalkeille.
Sitten he sitoivat likaisen rätin suuni suojaksi, ja sepä
vasta haisi! Ruokaöljylle ja hirssikorpuille! Eräs miehistä tuikkasi konepistoolin piipun selkääni. Minä
olin vanki, ja hän oli vartiomies. Siinä sitten piti seisoa kilttinä poikana ja hyvin hiljaisena! Ympärillä

näkymä, mitä vihollispartio teki, sekä mielessä kalvava odotus, mltä vielä tapahtuisi.
Uhkarohkea venäläispartio oli koukannut selustaamme, lähelle asemiamme ja aivan majoitusalueen laitaan.
Se oli aika uskaliasta ja yllätt;vää! Nähtävästi partio
osui aivan sattumoisin patruunavarastollemme. Nyt nämä sotamiehet yrittivät tehdä myyräntyötään asettamalla räjähdyspanokset patruunavarastoon, ja minut
aiottiin viedä vangiksi.
Karkausyritys näytti mahdottomalta. Saastainen side
suullani osoitti naapurien luulevan minua niin tyhmäksi, että ryhtyisin huutamaan apua ! Konepistoolin
piippu selässäni muistutti m1'ös vaarasta. Mitään pelastumisen mahdollisuutta ei näyttäoyt olevan. Ajatukseni olivat kuitenkin sähköisiä ja salamannopeita.
Silloin pamahti I
Paukku ei tullut venäläispartion aseista eikä ansiosta.
Laukaus kuului takaani. Minua vartioiva vihollissotilas tupsahti hangelle. Tilanteen arviointiin ei minulla,ollut aikaa, vaan etsin suojaa kuolleen viereltä.
Toinen laukaus !
Sen seurauksena lysähti taas yksi sotamies suulleen,
patruunalaatikoiden joukkoon. Jäännöspartio otti silloin suksen tapaiset töppöstensä alle. Ei näyttänyt
heikäläisilläkään olevan aikaa tilanteen arviointiin. Tulisessa lähdössä pakoon olivat heiltä .aseetkin jäämäisillään.

Suoristin itseni lumelta suksilleni

oli

yllätysmies. Se

oli

ja totesin, kuka

"Rämäpää", eräs yksikkömme

ja vitsiniekka sekä hieman yltiöpäinen
oli taistellut Syskyjärven, Lavajärven sekä Mitron kunniakkaat taistelut. Nyt hän
koukkaili puiden suojassa partiolatuamme ympäröivää maastoa. Tutun pystykorvansa mies oli vaihtanut konepistooliin. Että ase sekä aistit olivat aina
ampumavalmiina, se kuvasteli "Rämäpään" jok'iki-

tarkka-ampuja

Savonmaan mies. Hän

sestä liikkeestä.

Olet sentään hengissä! totesi "Rämäpdä" ja sa- hengenvetoon hän jatkoi siirtäen konepistoolinmaan
sa varmistimen kertatulelta kestoon:
Vie patruunat pojille! Minä hoitelen nuo kar- "vantkat".
kaavat

Niin hän sanoi ja lähti. Vihollisen jäljillä hän oli
heti, sillä lumessa näkyivät selvät suksien vanat. Minua ei siinä enää tarvittu, sillä "Rämäpää" kyllä hoiteli lopun tilanteesta. Hän oli rohkea ja taitava mies!
Etsin ensiapupakkauksen ja pyyhin veren kasvoiltani. Sidoin sitten patruunalaatikot kannettavakseni
ja kiiruhdin viemään niitä linjoillemme.
Samana päivänä sain noutaa vielä useampaan kertaan patruunoita, ennenkuin venäläiset oli lyöty takaisin. ll/JR 38 säilytti kunnialla puolustusasemansa
Nietjärven maastossa Talvisodan loppupäiviin saakka.
Meidän piti päästä vihdoin lepoonkin, mutta levon
sijasta 'tuli välirauha maaliskuun 13. pnä 1940.
Jatkosodassa ei kivääri enää kertaakaan unohtunut.
Ei edes nukkuessa. Pysyi näet muistissa helmikuun
pakkaspäivä Nietjärvellä 1940.

i
t

I
I

han lähtee Yh.dyspankin
kautta. . .
Hänen valuutta-asiansa ovat kunnossa, sillä ne
on hoitanut Yhdyspankki, alan asiantuntija.
Yhdvspankista hän on saanut lisäksi alennukseen oikeuttavia ET-matkashekkejä Ranskaan,
liikeonekonin Pariisiin, matkaoppaan, valuuttaaraimen ia kätevän valuuttalompakon ym. erikoiseruia.

Matkalta palattuaan hän tallettaa Yhdyspankin
valuuttatilille säästyneet ulkomaanvaluutat. Niitä
hän saa silloin käyttää ylimäätäisenä valuuttana
seuraavalla matkalla.

Hrin on )|-ttttolias liikemies.Htin0nlähdörröpitkallelbdiileryllelona- jaliikenatkalle lenllteitre. Matkalauktt on pakaltu.ia kaikki liprl oaat ksnnossa.

YHDYSPANKKI
pankki
Eeida.n

tfi
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Konekivöäri Suomenlohden ronnollo

OLIMME hiihtelemässä tavanomaista partiointireittiämme Terijoen ja Kronstadt'in välillä pitkin Suomenlahden jäätä alkutalvesta 1942. Yölliset partiointimme olivat hyviä virkistysretkiä ainaisen pokkapelin
lomassa, joka oli jatkuvaa, vahvassa kessunsavussa harrastamaamme ajankuluketta.

Tovereinani tällä kertaa olivat alikersantit Topi ja
Pave.

Laskettelimme hyr,ää r'auhtia loivaa rantapengertä
jäälle ja hiihtelimme jonossa rannasta poispäin. Jäällä
puhalsi raikas tuuli, joka pian sai kessun sumentamat
aivomme ja aistimme valppaiksi. Tähyilimme edessä
avautuvaa, lumen peittämää jääkenttää ja siellä täällä
näkyviä tummia kohtia, ikäänkuin paikoillaan seisovia
ihmishahmoja. En 'r'ielä tänäkään päir,änä ole saanut
't50

selville, mistä syystä jäälle oli asetettu kuusenoksia
ikäänkuin tienYiitoiksi. Olin jokä kerran katsellut
niitä hyvin epäluuloisesti ja vähän peloissanikin, sillä
jäällä muistufti lumipuvussa oleva mies yöllä erehdyttävästi näitä jään kummituksia, kuten niitä nimitimme. Olimme tämän havainnon tehneet monta kertaa
tarkastaessamme parin kolmen sedan metrin päästä
toisiamme hiihtäessämme.
sota on sotaa, ia tällaiset pienet vaarat ovat
- No, viattomiin kummitusjuttuihin,
naureskeli
verrattavissa

Pave, kun ennen jäälle laskeutumistamme kehoitin
kumpaakin pitämään kuusenoksia silmällä.

Niin, äl niihi., liikaa ole tuijotettava, sillä sil-^ ne
loin
todella alkavat liikkua silmissä, lisäsi Topi.
Kyllä Topin havainnoissa perää olikin, sen olin jo

eooeo sotaa kokenut .tarkkaillessani pienenä pojannaskalina lapsuuskotini ikkunasta penlaitten ji varpujen liikehtimistä talvisina kuutamoöinä.
Hiihtelimme kaikessa rauhassa määrätyt pari kilometriä rannasta poispäio, ja sitten aloimme sauvoa
viiden kilometrin pituista, rantaviivan suuntaista latua. Hiihdin viimeisenä ja pidin koko ajan silmällä
oikealla avautuvaa iäälakeutå. En tiedä olivatko hermoni kireämmällä kuin tovereillani, mutta tummat
täplät vähän etuviistossa oikealla alkoivat silmissäni

Arnpukaa
estafien
in
rkoilla
Lapuan
patruunoilla

liikkua.

Pojat, nyt taitaa olla piru merrassa. Ellen ihan
pöpöjä
näe, niin oikealla etuviistossa oievat "kuusenoksat" lienevät vallan muuta kuin tienviittoja,
sillä ainakin minun silmissäni ne nyt liikkuvat, huomautin tovereilleni.
Hiljensimme vähän vauhtiamme ja aloimme kaikki
yhdessä tarkkailla tilannetta.
Ei, ei siellä muuta ole kuin nuo kirotut oksat,
- niitä
vaikka
näyttää olevan vain tavallista tiheämmässä. Painutaan vain eteenpäin, tuumaili Pave.
Olin kyllä melko varma siitä, että tällä kerralla
olivat kyseessä vallan muut kuin kuusenoksat, mutta
en voinut ehdottaa rantaan nousemistakaan, sillä
muistissani

oli

eräs edellisenä syksynä Paven kanssa

viettämäni yö etulinjassa, jolloin olin hänelle näyttänyt rohkeuttani menemällä piikkilankaesteessä ole-

van reiän kautta edessämme olevalle rauniokasalle
kuultuamme sieltä ääntä. Silloin olin varma äänen
aiheuttajasta, joten vaara oli olematon. Olin tämän

tapauksen johdosta kuitenkin Paven silmissä pelkäämättömän miehen kir.ioissa enkä halun,nut tätä kuvaa nyt noin vain pilata.
Hiihtelimme siis edelleen verkkaista vauhtia.
Pyyhälsin nyt vuorostani jonon kärkeen ja aloin
hienokseltaan ottaa kurssia vasemmalle, kohti rantaa.
Tarkkailin edelleen silmä kovana oikealle.

Lopuon potruunot tunnetoon koikkiollo
mooilmosso. Niitö viedään kymmeniin moi-

hin,

joismoisto oinq Austrolioon io
Etelä-Amerikkoon sookko, jo koikkiollo
ne ovot voliotuotteen moineesso. Lopuon
potruunoillo ommuttiin kultomitoli Melbournen olympiokisoisso v. 1956 sekä
poh

mooilmonmestoruus Moskovon MM-kisois-

so

v. 1958.

Vqlitkoo Tekin osuvq pqtruunq

-

Lcpuon patruunqt

lapuon Pqtruunqtchtosn vqlmlstusohjelmoan kuuluvqt
Pienoiskivöärin potruunot
Pistoolin potruunot Kierikoivöärin potruunot
- mooilsesti moinittokoon
monkuulu torkkuuspotruuno
Eriloiset met7,62X53 R
Messinsästyspotruunot
kiset houlikon -hylsyt
Luodit jo hylsyt eri potruunqlootuihin.
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Nyt olin jo varma asiastani.
Tummat varjot alkoivat hajaantua. Oli ilmeistä,
että venäläiset, sillä heitä ne varmasti olivat, aikoivat
vetää jonkinlaista hevosenkenkää ympärillemme. Hiljensin vauhtia ja viittasin käsillä ,tovereilleni, kuinka
joukko oikealla puolellamme alkoi hajaantua.
No juu, niitä
tanat sittenkin ovat,
- Pave hätäillä; ei muuta
- kuin rantaa kohti ia
alkoi

vat leikanneet toisensa ennen rantaan pääsyämme, jos
olisimme jatkaneet samaa kurssiammä.

lujaa

nen

!

me ruveta sentään noin suurta joukmieheen tappelemaan, lisäsi Topi
ja käänsi suksensa kärjet 90 astetta vasemmalle.

Totta

ei
- vastaan on,
koa
kolmeen

Stop pojat, ei me niin leikistä selvitä. Nyt täytyy- panna jallittamalla. Ollaan niinkuin ei oltaisi naa-

t

purin läsnäoloa huomattukaan, se on ainoa mahdollisuutemme tässä raossa.
Näin puhuessani ja entistä
- kurssin vielä enemmän vavauhtia jatkaessamme otin
semmallc. Arvelin, että koska venäläiset eivät olleet
avanneet tulta tähän mennessä, he eivät sitä tekisi vastedeskään, niin kauan kuin luulisivat meidän olevan
tietämättömiä heidän läsnäolostaan ja ainakin siihen
asti, kunnes he olisivat saaneet osan miehistään sivustalta meidän ja rannan r'äliin. Lisäsimme aina sen
verran vauhtiamme, että välimatka venäläisiin, niin
takana oleviin kuin sivustoilta meidän ja rannan väliin pyrkiviinkin, pysyi samana. Lopuksi oli kurssi
kuitenkin otettava suoraan kohti rantaa, sillä hevosenkengän oikea sakara ja entinen suuntamme olisi-

Rantavartiossa olevan linnoituspataljoonan ja meidän kesken oli sovittu, että maihin tullessa antaisimme

kolme valomerkkiä taskulampulla.

Lähestyessämme

nyt rantaa annoinkin sovitun merkin. Koska en kuitenkaan ollut varma siitä, olivatko rantavarmistuksessa
olevat huomanneet merkinantoamme ja olivatko he
yleensä tietoisia oleskelustamme jäällä, sillä varsinaimaihinnousukohtamme

oli

useita kilometrejä

etäämpänä, jätin lampun palamaan ja aloitin äänekkään yksinpuhelun.
Nousimme rantatöyrästä ylös ja tulimme ihan merelle suunnatun konekiväärin eteen. Katsoin taakseni

ja

ihmeekseni en nähhyt muuta kuin lähellä rantaa
olevat piikkilankaesteet. Rannassa oli, luultavasti

maan läheisyydestä johtuen pieni sumuvyöhyke, joka
esti näkyväisyyden.

Niin, ja kyllä niitä ainakin oli

miehille.
Pave ei tainnut paljon arvioinnissaan erehtyäkään,
sillä kolme uskaliainta, jotka seurasivat meidän hiihtä-

määmme latua maihin, kaatuivat muutamao metrin
päähän kk:sta. Tulitus esteissä olevalle aukolle, jonka
kautta partion pääosan piti tulla maihin5 oli tehnyt
myös hyvää jälkeä. Tämän kaiken esteillä tapahtuneen
voimme lukea kuin kirjasta seuraavana päivänä jäälle
jääneistä jäljistä.
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HIRYTHÄTYTYS
Kevät tulla jollotti toukokuulla 1942 Rukajärven
korpeen.
si-

jaitsi nimensä mukaisessa suosaarekkeessa. Korsuissa
korttelin verran vettä . . . Kapulasiltatie liukas kuin
paperitehtaan vetinen liukuhihna. . .
Sotamies Pekka Räsänen oli vartiossa. Äkkiä hän
ikäänkuin heräsi, r,aikka olikin valveilla. Edessä risahti! Selvä oksan katkeaminen se oli.
Se taitaa taas tulla, kuiskasi Pekka puhelimessa -joukkueensa johtajalle,
tuossa ihan lähellä rutisee kovasti.

PAM!

Nyt ne jo räjäyttivät miinan
kuulit sen itekii!- hihkaisi Pekka ja päästi pitkän -sarjan konekivääristään. Puhelimen luurin hän heitti kädestään kaivannoo penkalle.

Naapuri lasketteli kaikilla aseillaan. Kivääristä järeään tykistöön. Terästä oli ilmassa kuin Omelian
motin aikoihin.
Meikäläiset yhtyivät leikkiin.
Naapuri yrittää taas ottaa haltuunsa Sukellus-

-

!

Tuo lause kulki

suusta suuhun lohkollamme. . .

Tukikohta sai vahvistusta yhden korohorokomppanian ja pari kiväärijoukkuetta naapuripoppoosta.
Eikös se jo yritä? Pirulainen!... On tuota ty-

kistövalmistelua
ollut
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minuutin kuluttua römpsien rulosta se jo vrrmeistään
on ennen höökinvt. .
\futta ei se oaapuri rullutkaao. Ei
vaikka odoiettiin kotesti. Ensio loppui meidän- tulituksemme.
Sirten pikkuhiliae neapurin meteli.
Tuli hiireo hiliaisuus. Kerrassaan kammottavan
.

Eteentyönnetty tukikohtamme "Sukellusvene"

veneen

komppanian

- ellei enemmänkin, kuulin Paven selittävän kkverran

jo puoli

tuntia . . . I(ymmenen

aanetöo hetki.

Tärs:inoe ne.rpuriamme. Mitään ei näkynyt.
](una
mikis se tuolla makaa kintut pystyssä?

Hinil

Se-siellä selällään sojotti sorkat

kohti taivasta.

oli miioan laukaissut ja siihen kellistynyt.
Hin'i se meidät tällä kerralla sotimaan pani, ja samainen pitkärurpa se naapurinkin piän sekoitti . . .
Sitä kun oltiin hermoja silloin. Tuo Sukellusvene kun
Se se

vaihtoi välillä omistajaa kuin mustilaisen hevonen. . .
Tulkoot sanotuksi, että sen hirven me haimme seur^avana yönä Sukellusveneeseen. Paloittelimme sen
siellä suolla. Sitä kun ei voinut nylkeä mahallaan matalana ollessa.
Pari miinaa siinä laukesi, kun vedimme lihoja "veneeseen". Silloin kaveri aloitti taas ryskytyksen. Mutta me poijat vain naurettiin Sukellusveneessä ja sanottiin, eltä kas kun on römpsää taas taipaleella . . .
Sen hin'en mahassa

oli syntymätön

vasa.

Minulla on

sen vasan nahka vieläkin. Se on sänkyni vieressä, ja

muistelen usein, että
Sukellusveneessä. .

.

oltiin sitä hermopoikia

siellä

IVIANI-LE\ry on kestävä ja silrniä hivelevän
kaunis keittiö -j a §rlpyhuonetiloj en kattamis lerry. Nylryinen IVIANI-T .T\ry on keinohartsipohjainen, naikä estäå kosteud.en trrnkerrturnista siihen. IVIANI -LEi\ryon n5rt p olttorn aa,Iattu taka^a. IVIANI-LE\ry }ciinnitbnr lujastisen kiinnittJrrnistä ediståä ratJraisevasti taus ta.rr viirapinta.IVIANI-LE\ry säil)ry aina siistinä ja kauniina.MAl§I-LE\ryon aina oikea
ratkaisu siellä, rnissä kosterrs pitå1,ä rnajaa.
I(yrnrnenen kaunista vålrisärryä erilaisilla
pohjalnrvioinneilla -Te löyd,ätte aina orna.n
IVIANI- LE\TY-I§NE.
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Iorepolin kylä, ionko koutic suomoloiset etenivöt Lotvon osemoo vostoon 25.9.41

K. O. RA IV IO

Kovot oli poikot
Lotvossokin

RYKMENTTIMME JR 9 oli syyskuulla 1941 suorirtanut mitä raskaimman korpivaelluksen läpi Åunuksen
koskemattomien, jylhien erämaiden. Oli edetty hitaasti, mutta varmasti, joskus pitkiäkin taipaleita, siti
mukaa kuin tie oli valmistunut taistelujoukkojen itsensä tekemänä. Tuolla Kaskanan korvessa ei teitä sanottavasti ollut kaikin paikoin ollenkaan. Toisinaan
taas oli vaellettu pitkin kapulasiltoja valtavien soiden
yli jopa kymmcniä kilometrejä.
Huoltokaan ei täällä erämaassa aina jaksanut seurata perässä, vaan joskus parina kolmenakin päivänä
niukat muona-annokset toivat tunteeo, että oltiin kaukana kotimaan viljalaareista.

Taistelutoiminta

oli

näillä salomailla

ja korpikylis-

sä supistunut varsin vähään. Kylät olivat vielä autioita äsken riehuneiden pienten kahakoiden jälkeen. Mutta piilopirtteihinsä paenneet asukkaat alkoivat vähitellen palata kyliinsä.
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9,n ioukkoio

etenemässö syyskuun

nollo Muurmonnin roloo vollolen

lopullo

l94l [otvon

suun-

Edellämme oli kulkenut osasto, joka oli raivannut
meille vapaan etenemistien. Taisteluista vetääntyr-än
vihollisen iäliiltä oli selviä merkkejä nähtävissä. i(1'lien laitamille rakennetuista puolustusasemista ja tais-

Keräsin heti ryhmänjohtajat nopeaan tilanteen selvittelyyn, ja niin läksimme tehtävää täyttämään, mutta
nyt edellistä joukkuetta jonkin verran varovaisemmin.
Lähest)'essämme tuota vaarallista paikkaa maasto
muuttui lyhytvartiseksi vesaikoksi. Ensimmäisiä kaatuneita tuli näkyviimme, ja siitä tiesimme, ettei vihollinen ollut enää kaukana, joten etenemisen jatkaminen
entistäkin varovaisemmin oli tarpeen. Ketjussa edeten en tuntenut itseäni ollenkaan varmaksi ja odotin
vain hetkeä milloin räsähtää. Oli hiirenhiljaista, vihollisesta ei näkyny't eikä kuulunut jälkeäkään. Siitä
huolimatta käskin miesten toimia hyvin varovaisesti.
Yleensä ei miehistölle saanut ilmoittaa koskaan pahinta tilanteesta, r'aan päinvastoin aina täytyi olla toivorikas, vaikka itse tiesi tilanteen varsin vaaralliseksi.
Tämä oli joukkueenjohtajalle tärkeintä kaikissa kään-

teluhaudoista tapasi siellä täällä matkansa päähän pääs-

seen vihollissotilaan. Näkymät eivät enää järkyttäneet vanhaa rintamajermua, mutta jos joku oli juuri
saapunut kotirintamalta ja ensi kertaa näki näitä so-

dan näkyjä, tietenkin hän kauhistui ja hiljeni miettimään sodan kovuutta.

Korpilaelluksen jälkeen odottivat nyt joukkdjamme
22-25. pnä käydyt Latvan aseman seudun
ankarat, monivaiheiset taistelut. Tämä asema sijaitsi

sy1'skuun

noin 50 km päässä Äänislinnasta Syvärille vievän rautatien varrella. Yksikkömme oli eräänä pilvisenä päivänä majoittunut 3 km päähän asemalta telttoihin.
Emme tienneet vielä silloin, että tuo asema olisi viholliselle niin elintärkeä, mutta sen päämaalina olikin koettaa pitää koko Muurmannin rata hallussaan.
Vasta sen valtauksen jälkeen saimme kuulla Tiltunkin radiossa julistavan, että se otetaan hinnalla millä tahansa takaisin. Mutta sillä kerralla tämä kyllä

jiii

teissä.

Oli näytettär'ä rauhallista

"pärstää", vaikka si-

sällä olisikin madellut peloo poikanen. Tällä kerralla miehistö kuitenkin an'asi, että tilanne oli mitä vakavin. Levottomuutta herättivät yhä taajemmassa olevat omat kaatuneet.
Tulin paikalle, missä näin polun varteen jifimettyneen vänrikki Miettisen ruumiin. Siinä hän makasi
selälleen kellahtaneena karttalaukku, pistooli ja muut

yrittämättä.

Aamulla, lienee ollut siinä kello 10 korvilla, sain
kliykyn komppanian päällikön puhutteluun. Olin itse
sillgjg. vänrikki ja joukkueenjohtaja. Komppanian

remelit yllään sekä keskelle otsaa ammuttu luoti päässään. Olin hänet aivan äsken tavannut elävänä ja
vielä täynnä tulevaisuuden valoisaa odotusta. Olimme

päällikkönä oli Talvisodasta tunnetuksi tullut^,;Maro-

kon Kauhu", kapteeni Å. Juutilainen. Hän selosri
tilanteen ja näytti kartalta summittaisen paikan, missä 3. komppaniamme eräs joukkue oli juuri tuhottu

yhdessä tulleet täydennyksenä tähän rykmenttiin sodan alkuvaiheessa, mutta tuskin meistä oli enää jäljellä muita kuin minä. Missähän siis minun matkani

viimeiseen mieheen. Joukkue oli pahaa aavistamama
edennyt pientä vesaikkoa kasvavas-sa maastossa suuntana Latvan asema ja tullut täydellisesti yllätety.ksi

päättyisi

?

I{utta tilanteemme tuntui r.ähitellen

muodostuvan
vhä kriitillisemmäksi mitä enemmän aika kului. Vihol-
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ja siihen kaatunut. Joukkueenjohtaja, r,änrikki Miet-

tinen kaatui miestensä.mukana. \äin syntynyt repeämä oli minun joukkueineni tukittar.a. Tehtavi oli^sel_
r'ä ja kartalta nähtynä hyvin käsiterrär,issä. Mutta mitä

KTR

2:n

upseereito,

kun rykmentli oli tukemosso hyökköystö
Lotvon seudullo

se käytännössä merkitsi miehilleni ja minulle, sitä
vritän nyt kuvata, niinkuin sen hyr.in tänäkin päivänä
muistan.

1s5

7
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linen nähtävästi yritti pysyä salassa siten täydellisesti
yllättääkseen ja tuhotakseen meidät. Toistaiseksi ei
kuulunut laukaustakaan. Emme kuitenkaan halunneet
antaa sille tilaisuutta meidän yllättämiseemme. Tunsin hengessäni, että nyt ei sopinut edetä enää, sillä
vihollinen ei r.oinut olla kaukana. Joku kuudes aisti
scn sanoi, ja oikein arvattu. Käskin joukkueen pysähtyä ja kaivautua asemiin, mutta hyvin varovasti
ja matalana ja ai,an hiljaa. Kuten pian tulimme huoma maan, naapurit olivat tuskin 2) m päässä meistä.
Näin kului tuokio, hiljaisuus oli melkein peloittava.
Tämä oli tosiaan tyyntä myrskyn edellä.
Kun vihollinen oli nyt nähnyt etenemisemme pysähtyneen emmekä olleet kävelleet suoraan sen syliin,
se yritti käy,ttää kavaluutta apunaan. Se alkoi suomek-

si huudella avunpyyntöjä suikeasti valittavalla äänellä. Sanat kuuluivat selvästi:
Tä Lla Luukkonen,
tulkaa auttamaan, olen haavoittunut
!
Yksityisiä

- vasemmalta
valituksia kuului yhä, ne jatkuivat edestä
pienin väliajoin. Ensio emme oikein käsittäneet, miten tähän suhtautua, olihan tämä tällaineo ilmiö nyt
ensi kerran kohdallemme sattunut, mikäli sen aiheut-

taja oli vihollinen. Tuo huuto ei kuulunut aidolta,
oli outo ilmiö meikäläisille. Valitettavaa oli, ettei
meille oltu selostettu toisten joukkueiden ja komppanioiden sijoituspaikkoja ja hyökkäyssuuntia. Jöukkueenjohtajille annettiin,usein liian niukat tiedot yleistilanteesta. Sen tähden emme tienneet, olisiko edessä
tosiaan omaa porukkaa. Tilanne oli siis varsin epäselvä ja kriitillinen.
se

Muistottehon
M I RAI{OI
moolin

Huudot toistuivat ja mieheni tulivat

lcttcmolf lla rccdocn nog.c.tl huomlclulhln, cvlln. tttrunolhtn,
t.lttllrt.ofif,lhln t. .Lctu3a.l.lln, puutc?hckcturtddln ym. d'..
lo ultcpuChlln. puF ,3 m.tctllplntobllo motcttcvlln uclcovc
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levotto-

kiikarikivääreillään edestä asemistaan keskelle miesten
otsaa. Molemmin puolin kuului äänekästä, kiihkeää
suukopua ja laukausten vaihtoa. N(utta myös suomen-

kieliset valitukset jatkuivat. Lopulta olin kai jo menettänyt ainakin ,kymmenkunta miestä heidän varomattomuutensa palkkana. Otsaan osunut reikä oli aina
merkkinä miehen taistelun päättymisestä. Mutta tilan-

ne sen kun kiihtyi. Se oli tosiaan merkillisen sekasotkuinen äänineen ja laukauksineen. En oikein tiennyt mitä tehdä. Jotta olisin saanut melun rauhoittumaan, annoin kovalla äänellä pojille käskyn:
Turpa koko ajan matalana turpeessa! Hei, meidän- pojat!
Olkaa nyt ihan hiljaa, ei sanaakaan kukaan, se on van.
ja, joka nyt ensin huutaa!
Tuskin olin tuon käskyn huutanut, kun koko metsä rijähti yhdeksi huudoksi! Vihollinen syöksyi sillä
sekunnilla valtavaan rynnäkköön huutaen raivokkaasja ampuen kuin
ti: uraa, uraar
- aseella sekä- syöksyi päällemme. tuhannella erilaisella
Tämä vasta

oli rytinöiden

rytinää. Käsikähmdssä,

mies miestä vastaan taisteltiin kuin entisaikojen tappotantereella. Siitä ei kerinnyt tekemään paljonkaan
huomioita. Sen vain ymmärsi, että nyt oli lähdettävä
pakoon, mikäli pääsi, sillä vihollisen lukumääräinen
ylivoima oli selviö. Ei siinä enää joukkueenjohtaja mitään käskyjä voinut antaa, eivätkä ne olisi kuuluneet
minnekään. Jokainen meikäläinen hoiti itsensä niinkuin parhaaksi näki. Pakoon vain jokainen, joka ei
vielä ollut kaatunut. Siinä meni ohitseni myös minulle
alistetun kk:n miehiä varsinainen olallaan, jalusta oli
jäi.nyt.
Samalla irtauduin itsekin pahimmasta liemestä toisen lähettini kanssa. toinen oli kai jo kaatunut. Ja
kuin ihrneen kaupalla piÅircme vesaikon kätköön.
Pekoon ;uosiessa oli koko ajan tunne: nyt osui, nyt

rrrirasti I Krsriolin tätä lähetiltäni ja käsk:e -<i:so: sel!äci. oliiiko siellä reikä ja vettai Tämä
rakuu:ri. er:ei sieUä mitään ole. Mutta kuulat vinkuirei rhä kon-ier ohi helvetillisessä kaaoksessa tuhaosio eri aeein. ;aute ja räiske oli valtava. Käsikranaatitkin kai ri;ährelir'ät.
Murta, ih-e je kumma, yhtäkkiä tuli tilanteeseen
outo muuios. Kuulieo viuhina loppui. Rynnäkkö ja
1a!r1-ajo lo;puiret kuin seinään. Mitii nyt ? Pysähdyimme kuu.llosrr-aan. Meistä oikealta kuului kovaa pauketta, ja vihollisen ruli oli tyrehtynyt. Jopa sai hiukan
hengähtä. Se oli todella ensimmäinen kerta, jolloin
näin hengeohädässä olin juossut karkuun koko tämän
sodan aikana. Ihmeitten i.hme, että siinä vielä hengissä säilyi. Vihollisia oli ollut kuin luteita ryntdämässä päällemme, ei ihme, että tosiaan olimme pakotetut pötkimään pakoon. Johan oli kuumat piikat.
Kuinkahan monta meikäläistä jäi ehjäksi.
Tätä rytinää oli kestänyt ehkä vain pari minuuttia
ja tuskin sataa metriä enempdä olimme vetäytyneet,
kun taisteluvaiheessa oli tullut muutos. Mitä oli tapahtunut? Sekin selvisi. Huomasimme nyt, että oman pataljoonamme joku osasto oli tullut apuun ja iskenyt oikealta sivustalta vihollisen kylkeen. Eipä toc,su: .:.ir';.c

i
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miksi. Ehkä he uskoivat omien siellä olevan ja näyttäytyivät liian rohkeasti. Tätä jatkui vielä jonkin aikaa.
Kehoitin miehiä olemaan uskomatta huutoihin ja pysymään asemissaan. Mutta nyt alkoi kuulua yksinäisiä
laukauksia, ja ne olivat melkein aina täysosumia johonkin mieheeni. Vihollisen tarkka-ampujat osuivat

siaan apu olisi enää paremmalla hetkellä osannut saa-

pua. Meille selvisi heti tilanne, ja muutamin jäljellä
älevin miehin tein täyskäännöksen ja yhdyin apuun
tulleitten toimintaan. I(un vihollinen näin tuli yllätetyksi, se katsoi pian olevansa kypsä antautumaan.
Siiiren keräytyi noin 60-70 antautunutta miestä kädet pystyssä. i<ävin kiittämässä luutnantti Kivistä tuo'
rn.sän' pelastuksesta. Ilman hänen apuaan tuskin
tätä kirjoittaisin.
Nyt tarkastin, paljonko itselläni oli miehiä jäljellä. Sain 11 täysin ehjää poikaa jatkamaan sotatoimia,
16 oli kaatunutta omaa miestäni. He olivat tehneet
velvollisuutensa ja saaneet elämältä Peruuttamattoman
lopputilinsä. Loput kymmenkunta miestä sairat haavoi[tuneina lähteä valkeitten sisarien hellään huomaan korjailemaan haavojaan.

Muutamat vaikeasti haavoittuneet vihollisen miehet pyysivät taistelukentällä heidän tuskieosa lopettamista ja osoittivat ohimoaan tarkoittaen, että heidät
ammuttaisiin. En mene sanomaan, täfttikö kukaan

meikäläinen heidän pyyntönsä. Sehän olisi ollut vas-

toin sotalakeja.
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Kertomukseni koskee vain pientä osaa Latvan seudun monista taisteluista. Eräät taistelleet ker,toivat,
että heitä vastassa oli ollut naissotilaitakin, joista pari
oli ollut rtäysin toistensa vastakohtia. Toinen oli keimaillen hypännyt jonkun meikäläisen kaulaan ja ollut
kovin naisellisen viettelevä
ehkä ovela. Toinen taas,
kun oli huomannut, ettei -enää ollut mahdollisuutta
paeta, oli hampaita kiristellen osoittanut halveksivaa
vihaansa meikäläisiä kohtaan. Kun häntä oli yritetty
kesyttää, ei tämä sisukas tiikerikissa ollut antanut periksi, vaan oli katsonu,t parhaimmaksi ampua itsensä. Tosi amatsoonisotilas, jolle oli nostettava hattua.
Latvan taisteluiden jälkivaiheista on vielä mainit-

tava pari sanaa. Kun tilanne näin oli kohdallamme
ratkennut, yhdyimme kaikkien muidenkin kaistojen
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saavutettua voittonsa yhteisvoimin turvaamaan menestyksemme ja vyöryttämään kylästä viimeiserkin vihollisvoimat.

VARTIOSSA

x****************
Olkobu

Kensa teisteli -lehden n;o 4/64:ssa julkaistiin kirjoi'
tus "Veftä. pakkasta ja panssareita", jonka tekiiäksi
oli merkittr Tor Paialin.
Toimiruksemme haluaa nyt kuitenkio Tor Pajalinin
vaatimuksesta ilmoittaa, ettei hän ole itse artikkelia

i

kirjoittanut.

Artikkelin kirioittaian, toimittaja Johan Harjun
puolesta samalla selitämme, mistä Tor Pajalinin .ni'
men merkintä johruu. Kirjoitus oli muova'utunut, kuten kertomuksissa usein tapahtuu, ensipersoonaiseksi
ja sen kirjoittaia oli pitänyr oikeimpana ja rehellisimpänä merkitä kertomuksen tekiiäksi ko. tapahtumasarian kertoneen henkilön, kertomuksessa mainitun pansiarivaunun kuljettajan, eli, hänen ilmoituksensa mukaan, Tor Pajalinin nimen uskoen myös tuovansa tästä hyvästä ja asiallisesta, kauttaaltaan tosiasiohin -perustuvasta kertomuksesta yksinomaan mielihyvää kertojalle.

Valitamme, että herra Pajalin on kuitenkin ollut

tähän tyytymätön.

Toimitus

OLI talvi 7944 asemasodan jatkuessa III/2L.Pr:n lohkolla Maaselän kannaksen rintamalla. Komppaniamme
tukikohta oli joitakin kilometrejä Poventsasta pohjoiseen Vansjoen ja Hiisjärven välillä. Tämä tukikohtamme, jonka nimi oli Vansjoki, sai täydennystä koulutuskeskuksesta tulevista nuorista sotilaista. Meidänkin

tuli muutamia uusia miehiä, jotka tuottivalt suurta helpotusta pienen joukkueemme vartio'

korsuumme

vuoroihin.
Porukkamme oli ollut rintamalla tammikuusta 1942
lähtien. Sen vuoksi olimme mielestämme jo sotaan

oli jo Talviaikana
ja
1941
hyökkäysvaiheen
vuoden
sodan
Pllvelleita miehiä. Uudet sotilaat olivatkin hyvin uteliaita
ja kyselivät meiltä kaikenlaista ,tulevista tehtävistä
ja viirollisesta. He saivatkin tietoja ja neuvoja palvelusta varten, kuten myös vartiossa oloon' Oli väsyttär'iä vartiovuoroja, oli pieniä kahakoita, mutta joskus lenteli vain luoteja, Joita oli monenlaatuisia, oli
räjähtäviä ja tavallisia, oli erilaisia tykin ammuksia'

tottuneita, varsinkin kun joukossamme
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Joskus vihollisen partio lähestyi aivan taisteluhautarnme reunalle saakka.
Sanomalehdet ja radio kertoivat aina vain, että Maaselän kannaksen suunnalla ei mitään uutta, ainoastaan
tavanomaista partio- ja tykistötoimintaa, omat tykistömme ovat tuhonneet vihollisen tulipesäkkeen jne.

oli

Luutnantti Kulmalan johtamasta

varmaan kuun-

IV

joukkueesta

lähti hetkistä myöhemmin tarkka-ampujana kierrokselle sotamies Ali-jtfattila. Hän suunnitteli käyvänsä
myös meidän joukkueemme Iohkolla. Kiikarikivääri
mukanaan hän alkoi hiippailla sitten vartiopaikkamme

Näin yksinkertaisia olivat sotauutiset.
Uudet poikamme olivat Uudenkaupungin seuduilta tavallisista kodeista, joissa heihin tuntui kasvaneen
hyvyyden henkeä. Heille oli varmaan puhuttu myös

läheisyyteen.

Nyt ei uusi vartiomiehemme tiennyt tarkka-ampujistamme mitään eikä Ali-tr{attila tiennyt, kuka oli
tuli valkoisine harsoineen näkyviin kiikarikivääri hihnasta olalla, vartiomies luulikin häntä viholliseksi ja tempaisi konepistoolin vierestään montun reunalta kysymättä mitään sekä painoi liipasinta. Pistooli ei kuitenkaan toi-

isänmaanrakkaudesta. Ilomielin he näyttivät pitävän
maanpuolustusta velvollisuutenaan.

vartiossa. Heti kun tarkka-ampuja

Sitten alkoivat vartiovuorolkin. Tällöin eräät Turun pojat rupesivat opettamaan nuorempia poikia varovaisuuteen, etteivät nämä nostelisi haudasta liikaa
päätään. Eräs vanhemmista miehistä selitti tarkasti,
miten voi käydä, kun vihollinen tulee hyvin naamioituna ihka valkoinen lumipuku yllään ja harso kasvoillaan. Se voi päästä taisteluhautaan saakka tai tulee takaapäin koettaen ottaa vartiomiehen vangiksi.
Näin oli selitetty, kuinka viekkaasti vihollinen voi

minut sen ollessa varmistettuna.
Ali-Mattila alkoi huutaa, ettei vartiomies ampuisi,
koska hän oli omia miehiä IV joukkueesta. Vartiomies ei tätä uskonut, vaan muisti varoituksen, että
r ihollinen tulee hiljaa valkoinen lumipuku ylldän ja
kasvoilla harso, niin kuin sotamies Ali-Mattilalla oli.
Ålkoi hurja kamppailu, joka kehittyi käsikähmäksi. Vartiomies hurjistui ja Iöi Åli-Mattilaa konepistooiin päällä leukaan, niin että tämä kaatui. Sitten
alkoi kova paini. Vartiomies sai kuin raivokohtauk-

menetellä.

Ensimmäinen vartionvaihto tapahtui keskellä kirkasta päir,ää. Päir'ällä olikin meidän korsustamme vain
yksi vartio, kun taas yöllä oli useampia. Vartioon meMiehiä osemisso hälytyksen

eräs uusista miehistä, joka

nellut tarkoin toisten ohjeita.

sot-
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*&,
*"
§

&

.$,

t

#

-fr

fr\
*'tr '#

?

Th

I

rt"
,}I'-

I

Y .i7

f.-

q#
tS,

t"

158

1s
#
,&

sen

ia alkoi

kuristaa Ali-Mattilaa kurkusta. Verta

vuotavana, hampaat poikkinaisina ja harso kasvoilta
repeytyneenä Ali-Mattila antautui vangiksi. Mutta var-

tiomies ei uskonut Ali-Mattilaa, vaikka hän yhä

kuutti

olevansa suomalainen. Samassa
uusi vartionvaihto, iolloin asia selvisi.

tuli

va-

kuitenkin

Tarkka-ampuja Ali-Mattila oli hyvä mies, ialtaan
1922 syntynyt, kuten tämän kirjoittajakin. Oli siis
onni, että uusi vartiomies häkeltyi konepistoolin ollessa varmistettuna. Mutta näinkin voi käydä, ja ÅliMattila saa olla kiitollinen, etteivät hänen päivänsä
vielä päättyneet. Hän sai lääkärinhoitoa ja tuli taas
terveeksi. Vartiointimme Vansjoella jatkui vetäytymistaisteluihin asti.

4'++4'++++++++++++4
ESIMIESTEN EREHDYKSIÅ ON SÅLATTAVA

Luutnantti Seppälä oli saanut ylennyksen kapteeniksi. Eräs hänen alaisensa onnitteli ylennyksen johdosta. Seppälä kiitti, mutta lisäsi:
Esimiesten tekemistä erehdyksistä ei ole suota-

- puhua.
vaa

OLI SIIRRETTY
Pohjois-Karjalasta eräs maalaisisäntä kertoili sodassa
Torkko-ompujo töhysiöö ponsscrilevyn suoio sso

olevasta pojastaan napurilleen, että hänen poikansa
se onkin saanut siirron oikein esanssijoukkoihin. (Tarkoitti desanttijoukkoja)

suomalaista öliynialostusta
NESTE

/^;

OY on suomoloisen öliyn.iolosluksen uronuurtoio'

joko volmistoo moohontuoduisro rookoöliyislö eri bensiiniloolujo, pelrolio, diesel- eli koosuöljyö, nestekoosuo, polttoöljyö sekö bilumituotteito.
NESTE OY:llö on eritiöin tärkeö sijo Suomen tolouselömössö
völitiömönö jo völillisenö lyönonloiono sekö veronmoksoiono.

Viime vuonno tuotontomme oli 55 o/. moon kulutukseslo.
Uuden, porhoilloon rokenteillo olevon, iolostomon volmisluttuo NESTE OY:n luotonlo peittöö 2/3 moomme öl,iynkulu-

IIllIr

EI
NE STE OY

lukseslo. Töllöin useimmot orvokkoimmot öliytuolteet kuten
esim, bensiini jo dieselöljy soodoon kokonoon kolimoosto,
kun sen sijoon huokeommot loodut (esim. roskos Polltoöljy)
tuodoon yli 50o/o:sti moohomme.

pÄÄKoNTToRt: KAtyoKATU lo A HELSINKI ÖUYNfALosrAMo: NAANTALI
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Oli löhdettövö
KERRÅN elokuussa 1944 kdytiin Tahkokoskella erikoislaatuinen kaksintaistelu. Vihollisen kiertoliike
Ontrosenvaaran valtaamiseksi oli torjuttu ja sen joukot työnnetty Tahkokoskelle, johon s.uomalaisten puolustus kiteytyi. Siinä olimme vihollisen kanssa aivan
nokakkain. Se oli ,jatkuvasti kovin aktiivinen ja häiritsi puolustustamme erilaisin keinoin.
Eräällä vartiopaikalla oli vartiossa korpraali Hukka.
Vartiopaikan edessä oli niin suuri kivipaasi, että sen '
luona saattoi mies olla polvillaan suojassa. Nyt hämärän yön turvin oli sen taakse hiipinyt vihollinen
yksi mies
käsikranaatteja mukanaan. Siel- paljon
tä se oli alkanut
niitä heitellä varsin vikkelässä tahdissa vartiomiestiimme kohti. Neuvokas ja nokkela
korpraalimme palautti kuitenkin nopeasti tuota postia takaisin lähettäjälleen ja heittelipä omiaan niiden
lisäksi. Näin jatkui "nokittelu" siihen saakka, kunnes

Ksnsikuvq:

vartiomieheltämme loppuir-at sekä kranaatit että kp:n

Motti,kilpoilut Syvärin rintomcllo köynnisso

-c-,r..-,sst

I 944

patruunat.

Korpraalimme juoksi silloin suojapaikkaansa pyytämään apua ja noutamaan patruunoita sekä kranaatteja.
Jätit vartiopaikkasi?

-Vasta nyt korpraaii huomasi

niin innostunut

virheensä.

Oli

N UMERO

5:n

ollut

KIRJOITUKSET

puuhaansa, ettei muistanut suorittaa

hälytystä. Selitykseksi hän kuitenkin totesi:

-_ Kun paukut ja kranut

loppuivat, niin sieltä oli

lähdettävä.

Jouko Lehtonen:
TULENJOHTA_IANÅ "TUTLJOONÅLINNÅKKEESS^å," 2. osa

PHITIPS

Iivari

.....

.

Kumpulainen:

TERVETULOÅ TÅKAISIN ..,

t12

O. Selinheimo:

KIESTINKIÄ KOHDEN .r. c-.:

r)6

L-P. Saarinen:

SOTÅÅ NÅPAPIIRi\ :.{L{\.T.
Eric Gardberg:

KÅHVIPA\NL'
Aarne A. Heikkinen:

VIHOLLISP.{RTIO }'!.ITTI TTYYRÄNTYÖTÄ
Veikko

148

Pura.ma:

}-ÖP.{RTIO

i\\

:

SS.\ SUONIENLAHDEN
150

.T.i.{ LL.1'

N{atri Hutrunee:
H I R\-

I

H.\ L}.:1.S

152

K. O. Rairio:
KO\-.{T OLI PÅIKÅT LATVASSAKIN

tunnetusti loistava matkaradio
sopii nyt myös autoradioksi

Årmas Kirjooen:

\. {\S-IOELLÅ VÅRTIOSSÅ

Philips llonothon tunnetoon siroino,
hyvin muotoiltuino, hyvö-öonisind

jo köteviksi suunnireltuino motkorodioino, NytTe sootte uuden llono-

OHJEHINTA 285:- tyypin, AUTO llonon, mustollo ketpööllystetyn mollin, joko
AUTOTELII{E 45:- nonohollo
polvelee Teitä myös outorodiono.
160

154

Ki
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LUONNOSSA ON YLLATTAVIA AARTEITA
Luonnon kolleimmoi oorleel eivöt suinkoon ole horokon

voroslomio. Ne ovot kiviö, mutlo milloisio kiviö! Sottumolto
löydetty irlokivi on pööstönyt volloilleen monet luonnonrikkouksien vyöryl. Koivos on soonut olkunso siitö, ettö joku
ohikulkilo sottui köönlelemöön kiinnoslovon nököislö kivenmurikkoo, Outokumpu Oy polkitsee volppoutenne rohopolkinnoin. Nöylleestö, joko lohtoo toloudellisesti köyttökelpoisen molmin löytöön, voiile voittoo jopo 10.000 mk.
Mol mikiven tuntomerkit
Usein tovollisto roskoompi. Rikolulto pinnoltoon metollinvörinen jo -kiiltoinen.löttöö esim. sulokkeeseen tummon loi
vörillisen viirun.

lrtonumero 80 penniö (sis. Ivv.)

Löh€ttököö nöyttcct nöin
Pohjois-Suomesio: O:iokumpu O/, Kivikotu 6, Rovoniemi.

Keski-Suomeslo: Outokumpu Oy, Pyhösolmen koivos, Pyhökumpu. lld- jo Kookkois-Suomeslo: Oulokumpu Oy, Molminelsinfö, Outokumpu. Etelö- jo Lounois-Suomesio: Outokumpu
Oy, Aijolon koivos, Ailolo. Voruslokoo löhelyksenne merkinnöllö "Sisöltöö molminöytteitö."
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