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Tuloksiin nyt ja myöhemmin. . .
Tarmokkaalla opiskelulla pääsette tuloksiin .. .
ammattiin ja turvattuun asemaan. Se on päämddri., josta Teidän ei varattomanakaan tarvitse
nykyaikana tinkiä.
Yhdyspankki myöntää opintolainoja. Se tukee
Teitä raha-asioissa opiskelittepa ammattikoulussa, opistossa tai korkeakoulussa. Yhdyspankin
avulla yllätte tuloksiin
nyt ia myöhemmin.

-

Pistäytykää keskustelemassa

!

se on Kuusiselta
Honkitte uuden puvun. Voitte kokeillo kymmenici merkkejö, Voitte köydci kymmenissö liikkeissö. (Jotkut niistci ovot suurempio, jotkut
pienempici). Mutiq on voin yksi Kuusinen. Se on
vqlinnut Teille porhointo lootuo. Tunnette sen
jo vormuudessqnne. Kuusisello
pukeudutle eduksenne. Kuten niin monet jo
50 vuoden oikono.

-vortolossonne

YHDYSPANKKI
meidån
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Aleksonterinkotu 46-48, Helsinki
Yliopistonkotu 29, Turku
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Summon rintomomoostoo Munosuon
tosuon völillä

Kuuluin Psto/I.Prik:n 2.Ptrin 2:een tulenjohtoryholi kersantti Hietala eli Roope. Hän rakennutti ensin tj-aseman
Lintulan naisluostarin eteen joentörmälle. Nunnat oli
jo silloin evakuoitu, kuten totesimme käydessämme
silmäilemässä luostaria sisältä. Seuraava tehtävä oli
Kivennavan Linnanmäen varustaminen puolustuskesmään tähystysaliupseerina. Tulenjohtajana

kukseksi.

Asuimme Linnanmäen korkeimmalla kohdalla ole-

van kansakoulun voimistelusalissa. Marraskuun viiHämeenlinnaan sijoitetusta KTR 1:stä muodostettiin suojajoukkopatteristo lokakuussa 1939. Se purettiin junasta erdätä pimeänä yönä Leipäsuon asemalla.
Marssittiin N{uolaanjärven pohjoispään kautta ja sen
itärannan tuntumassa etelään Kivennavalle asti.

meisen päivän aamuna tömähti ensimmäinen kranaatti
tasan kello 7 koulun navetan nurkkaan, repi siihen

halkomotin kokoisen rciä.n ja tappoi lehmän.
Kiäh kiäh, piru vie ! sanoi Roope.
Nyt se al- Varusteet kasaan ja kerätkää työvälineet
koi.
montuilta pois. Emme niitä enää täällä tarvitse.
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Saikanjuonti loppui sillä kertaa siihen. Pakkausta
tehdessäni heitin nipun saamiani kirjeitä uuniin polt-

taakseni ne. Polttaminen kuitenkin siinä kiireessä
unohtui. Seurauksena oli, että kun seuraavana keväänä pääsin lomalle Turkuun, jotkut ihmettelir'ät nopeata vapautumistani sotavankeudesta. Tiltu oli radiossaan kuuluttanut, että senkinniminen alikersantti
Turusta lähettää ten'eiset tovereilleen ja kehoittaa
muitakin antautumaan: 'Tulkaa joukolla, kohtelu on
hyvää ja ruokaa saa jol<a päivä!'
Roope ei heti saanut selville, mihin tulenjohtue
siittyisi. Meillä oli siis aikaa silmäillä vähän ympärillemmekin. Kirkonkylässä oli vielä jokin määrä siviilejä, jopa jo evakosta palanneitakin. Meitä ammattimiehiä vähän harmitti katsella, miten kansakoulun
opettejatar ei osannut oikein taiteen sääntöjen n.rukaan suojautua vetäytyessään pohjoiseen. Tielle ja tien
varsiin tippui melkoisessa tahdissa kranaatteja, muttr
opettaiatar sen kun vaan lykki potkukelkkaansa. Vain
pari kertaa huomasin hänen hieman kyyristyr'än kelkkansa takana, mutta ei silloinkaan hellittänyt käsiään

kelkan käsipuusta.
Kivennavan kirkko ja Linnanmäki näyttir'ät erikoisesti olevan vihollistykistön kohteina. Se ei kuitenkaan ollut tähystettyä tulta, sillä taistelut riehuivat ainakin vielä aamupäivällä rajan pinnassa.
Lopun päivää oleskelimme Rautuun mener'än tien
varressa ja tähyilimme tyhjenevää kirkonkylää. Illansuussa vasta selvisi meidän seuraava "operaatiomme".
OIi haettava konereet ja muut talvikuljetusajoneuvot

Ristseppälän asemalta. Ohuehko lurnipeite
nyt maan vasta muutamia päiviä sitten.

muuten sysimustaan yöhön.

No, reet olivat hallussamme aikanaan. Sen jälkeen
ensimmäinen taistelukosketus saatiin viholliseen Muolaanjän'en Taaperniemessä, missä pimeän päivän pimensi vielä pimelmmäksi ruudin savu. Siellä näin
myös ensimmäisen venäläisen, vangiksi joutuneen mustapukuisen panssarimiehen.
Taaperniemessä ei kuitenkaan montakaan päivää
vanhennuttu. Patteristo siirtyi pian Leipäsuon kautta
Metsänvartijan ohi Perojokivarteen Viipurin-Leningradin rautatien länsipuolelle, Summan alalohkolle
Merkkiin. Joulukuu oli silloin melkein puolessa.
2.Ptrin tulijaokset jäir'ät asemaan niille main, missä
vähän aikaisemmin Ratsastava patteri oli joutunut tuhoisan kranaattikeskityksen alle. Tulenjohtue siirtyi
r'älittömästi eteen. Roope miehineen joutui Mustanoian sillan takana olevaan Ponkamon tukikohtaan.
Patterin tuli kuulema toimia III/JR 13:n (Laakson
pataljoonr) tukipatterina. Patterin päällikkö, luutoentti Hrrviainen (peitenimeltään Gagetsheff ) asetrui aluksi satakunta metriä N{ustanojan takana ole-

va.rn kk-korsuun, jossa ilmeisesti myös komppanian

pällIkkö mririli.
Roope hskeutui joukkueen korsuun ilmoittautuakseen tukikohdan pääilikölle. IIe muut tykkimiehet
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Iolvlsodon tykisröö morssillo uusiin osemiin
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peittä-

Tästä koitui painajaismainen yömarssi. Palavat kylät
kaikkialla takanapäin loivat aavemaista kajastustaan
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Summon riniomon Morkin lohko

seisoskelimme edessä odottaen neuvottelun tulosta.
Puunhaarukassa roikkui narusta "Pikku jättiläinen",

iosta totesimme, että juonia miehiä nämä "mosatrampparit", kun hakevat menettelytapaohjeita tuol.
laisestakin teoksesta.

Ålkoi siinä rautaa rämistä tavallista enemmän puiden latvoissa. Taaperniemen kokemuksista huolimatta
emme vielä olleet vapautuneet alkuvauhkoudestamme.
Siksipä tapasin itseni hetken kuluttua muutamien muiden joukossa hieman sopimattomalla ryminällä tunkeutumassa korsun ovesta sisään. Korsun pitkällä si"

vuseinällä olevan, laudoista kyhätyn pöydän takana
istui kookas mies, jonka suurista silmistä kohdistui
meihin kyynillisen rauhallinen katse.
Taitaa tulla jokin kranaatti! sanoi mies hitaasti.
- oli vänrikki Ponkamo
Hän
Turusta.
Ponkamon ioukkueella oli puolustettavana noio
kolmensadan metrin levyinen lohko Munasuon pohjoislaidassa. Oikealla

oli Ahtimon tukikohta. Vasemoli joukkue UR:stä. Ponka-

malla rautatiehen nojaten

mon korsu si jaitsi pienen kumpareen takarinteessä
juuri ja juuri näkösuojassa. Tällä kohtaa ei ollut
mitään taisteluhautaa, mutta sensijaan korsusta oi.

Tykistön tuleniohtoio töhystömössö

kealle etuviistoon oli suon laidassa sellainen. Sekään
ei taisteluhauta sanan varsinaisersa mielessä ollut. Oli
vain suolle ohuista puunrungoista tehty metrin korkuinen valli, jonka eteen oli kannettu turvebta noin
45o kaltevuuteen. Takaluiskaa ei ollut lainkaaa, ja
siitä johtui, että takana räjähteloviä kraoaatteja sai
eniten pelätä. Harva piikkilankaote oli vallista parinkolmenkymmenen metrin päössä. Son odessä oli harvahkoa kuusimetsää, jonka raivaamattomien alaoksien
99

suoiassa vihollinen saattoi tunkeutua huomaamatta
piikkilangoille asti. Siksipä yöllisten saksimiesten takia oli aidan paikkaamista suoritettava tämän tästä.

Potteri iöriestetöän

osemiin

Ponkamon ylikansoitettuun korsuun ei tj-ryhmää
voinut sijoittaa. Roope osoitti meille peukalollaan
erästä maastonkohtaa viisitoista metriä Ponkamon
korsusta sivuun. Siihen kävimme käsiksi kuin possu
leipään. Maa oli tällöin jäässä vasta ehkä parikymmentä senttiä. Ensimmäisen yön oli telttamme puolen
rnetrin syvyisessä montussa. Jokainenhan tietää, ettei
teltassa talvisaikaan ole koskaan niin kylmä kuin en-

simmäisenä yönä. Sammakkokamiinassa paloivat tuoreet puut huonosti, ja lyhty sammui tuon tuostakin
räjähtelevien kranaattien ilmanpaineesta. Niin sanot-

tua viihtyisyyttä ei kerta kaikkiaan ollut. Jotkut epätoivoiset turvautuivat joukkueen korsuun, mutta palasivat kohta takaisin. Siellä olisi ollut pakko nukkua
seisaaltaan. Meidän onneksemme suurin osa yöllisistä
"terveisistä" meni kk-korsun tienoille.
Myöhemmin oli joskus nukkumisen pahimpana

es-

teenä vihollisen täydellinen hiljaisuus. Tykkitulen
räiskeeseeo tottui niin, että äänettömyys synnytti kohta pahaenteisiä aavisteluja.
Seuraavana iltana telttamme oli jo metrin syvyydessä ja sitä seuraavana sen harja n:aanpinnan tasalla.
Sitten kaivoimmekin kuopan nelikulmaiseksi korsua
ajatellen. Roope tuotti pari tulenjohtueen hevo:ta
meille tukkien vedätykseen. Jos kranaattien pirstomat
puut eivät kelvanneet, kaadoimme niitä itse lisää, niin
että ryske kuului kauaksi vihollisen puolelle. Myöhemmin tammikuussa tulivat vastustajammekin sahaamaan ja kolkuttamaan melkein nenämme eteen.
Korsun kooksi tuli vain 3x4 metriä, mutta suurempaa emme tarvinneetkaan noin kymmenmiehistä
ryhmäämme varten. Varsin ylpeinä tästä saavutuksestamme kokoonnuimme vielä ovettomaan korsuumme
maalattialla palavan nuotion ympärille. Siinä sulateltiin jäiset kattohirret kuiviksi. Tippuva vesi kasteli
ilkeästi, mutta makuualustana oli sentään paperisia
hiekkasäkkeji, joilla saattoi joku nukkuakin. Myöhemmin korsusta saatiin jopa viihtyisä sen oltua jonkun päivän muiden hallussa, kun itse olimme muualla
tukemassa joulunaatonaaton tunnettua hyökkäystä. Ehtivät rakentaa kaksoislaveritkin korsun takaosaan.
Suurin virhe rakennustyössämme tehtiin siinä, että

hirsien ja havujen r,äliin ei pantu mitään suoirlevvfä.
ei edes paperia. Seurauksena oli, että jokaisen viittä-

kymmentä metriä lähempänä räjähtär'än kranaatin jälkeen saimme niskaamme tai ruokapakkiimme annoksen hiekkaa.

"Åhma kaksi edessä" oli tj-paikkamme peitenimi.
Tulta johdettiin jalkaväen ampumahaudasta. Myöhemmin tehtiin korsun eteen oikea tj-paikkakin. Sen käyttö kuitenkin supistui vähiin. Aivan vieressä oli konekivääripesäke, joka salaamissyistä sai avata tulen vain
äärimmäisessä hätätilanteessa. Joku konna pystytti pelleilymielessä tj-paikan lähelle laitteen, johon ropsulaatikosta repäistyyn pahviin kiinnitti North-State
-pakkauksen alumiinipaperista leikkaamansa pyöreän
silmän. Tämä herätti auringon loisteessa kimmeltäessään vastapuolen huomion tähystysvälineeksi luultuna
ja provosoi kiivasta piiskatykkitulta paikalle. Ponkamo
ei asiaste tiennyt eikä Roope välittänyt. Tultahan tuli
muutenkin jatkuvalla syötöllä, joten sitä ei joukkueessa ihmetelty. Mutta kun joku oli vähällä saada yli
kymmentuumaisen, katkeavan ja. alas yhteyshautaan
100
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rojahtavan kuusen nenänpäähänsä, niin asia näytti jo
vakavalta. Laite kuitenkin jäi pystyyn, ja ilmeisesti

vihollinenkin myöhemmin älysi huiputuksen, koska
tuli siirtyi taas taisteluhaudan suuntaan.
Tj-ryhmämme etäisyydenmittaaja, alikersantti Rinne
oli sielultaan oikea partiopoika. Jonkin naamanpiirteensä takia hän oli saanut lisänimen Kettu.
Heti tulomme jälkeen Kettu alkoi liikkua Ponkamon
Salosta

mukana tiedusteluretkillä Perkjärven suunnalla. Sil-

loin oli vielä joitakin taisteluetuvartioita edessä eikä
rihollisen puoleinen rintama ollut liiheskään tiivis,
joten näitä retkiä yielä voitiin tehdä. Melkein joka
toinen päir'ä Ponkamo oli liikkeellä, ja tyhjin käsin
ei prrtio juuri koskaan palannut. Kellä oli kivääreitä,

I:f"::,"-rattiaseita,

kellä mitäkin tauhkaa kannetta-

Roope joutui joksikin päiväksi Ahtimon tukikohtaan, jossa kertoi miesten väsymyksestä nukkuvan seisaallaan taisteluhaudassa. Åvonaisemman maaston ta-

kia hyökkäysvaunut myllersivät siellä yötä päivää.
Kettu toimi sillä aikaa tulenjohtajana "Åhma kahdessa" ja toimi kuin mies.
Pääsipä eräd.nd. päivänä suurehko vihollisjoukko taas
piikkilangoille asti. Heittelivät jo käsikranaatteja vallille. Kettu laski kiväärinsä syrjään ja tarttui puhelimen kampeen. Pyysi Gagetsheffilta yhden kranaatin
johonkin ennalta määrättyyn maaliin. Lyhensi 200,
mutta se oli vielä pitkä.
Lyhennä 50, koko patteri 2 ryhmää (nykyisin ker- ampukaa !
taa)
Se tepsi. Ihmisen riekaleita alkoi sinkoilla joka
suunnalle. Vallin takana olivat omat miehet jotenkin
suojassa, mutta vihollisista pääsi vain muutama sillä
kertaa takaisin omiensa luokse. I(ukaan tulenjohtaja
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ei mielellään ammu omien miesten sekaan, mikä tässä
selr'ästi oli kysymyksessä, mutta moukan tuuri auttoi
nyt, kuten usein ennenkin. Vältyttiin käsikähmältä ja
omiita tappioilta. Saaliiksi saatiin jopa neljä pyörillä
kulkevaa Ila.xim-konekir,ääriä, käsiaieita, teråskilpiä
ja muuta kamaa. Ihmetvstä herätti vain Gagersheffin
aulius "halkojen" suhtåen. Jokaisen tykki '01:n laukauksen kohtalo tavallisesti ratkesi vasta pitkän harkinnan jälkeen. Tykinammuksia ei tosiaan ollut haaskattavaksi mitättömiin tarkoituksiin.

- Ponkamon joukkue oli jatkuvien tappioiden

joh-

dosta supistunut pariinkymmeneen miehein. Siksi oli
tykkimiesten autettava siinä missä voivat. Kerrankin
olin yhden maissa aamuyöstä saaout juuri unenpäästä
kiinni, kun sotamies Åhonen, hurjapäisyydessään ponkamon 'r.ertainen mies, ilmestyi korsuun.-

Tulkaas, pojat, jelppaan! Vanjan krohina am- niin
puu
keleesti, että varmaan
on tulossa
- --suurempi joukko. Meiltäsieltä
tänne jokin
on taas kaksi

miestä kaatunut...

Kumpaankaan korsuun

ei tainnut

jäädä ketään.

Kranaatinl'reitinsade oli tosiaan koko lailla komeaa,
mutta onneilisesti päästiin vallille. Äkkiä tulimyrsky
Iakkasi kokonaan, alkaakseen hetken kuluttua uudelleen, nyt vain taemmaksi siirtl'neenä. Kyllähän se tiedettiin, että nyt oli jalkaväen vuoro. Edestä kuuluikin
jo venäläisten upseerien kovaäänistä huutoa ja pari
pistoolinlåukausta. Toverit venäläiset eivät ainaliaan
sillä kertaa noudattaneet sitä sodan kovaa opetusta,
että ensimmäisen hyökkäysporiaan on oltava vihollisen
asemissa viimeisten kranaattien mukana.
Ponkamo kulki edestakaisin vallin takana antaen
hiljaisella äänellä ohjeitaan miehille, joita oli hyvin
harvassa, korkeintaan yksi joka kahtakymmentä metriä kohti. Hänellä oli jaloissaan, kuten tavallisesti,

pitkävartiset mustat huopasaappaat ia

karna'lossaen

etumaastosta saatu automaattikivääri.

Sitten alkoi esteiden eteen ilmestyä miestä ja kone-

kivääriä. Paljon ei tosin pimeässä yössä erottanut,
mutta ammuimme kohti suuliekkejä, joita näkyi paljon. Valopistooleja ei kummallakaan puolen käytetty.
Että tulemme oli kaikesta huolimatta tehokasta, sen
todisti'r'at haavoittuneiden valitukset, joiden äänekk1'1's olisi heikkopäistä hirvittänyt.
Omaa tykistötulta ei saatu. Tilanne ei Gagetsheffin
kannalta ilmeisesti näyttänyt mitenkään vaaralliselta.
Vai liekö ammuksia ollutkaan.
Viereltäni lakkasi mies ampumasta. Hän nojasi päätään vallin etureunaan ikäänkuin suojaan pyrkien.
mutta kohta paikalle sattunut Ponkamo huomasi, että
kk-suihku oli lävistänyt miehen otsan. Hän siirsi miehen metrin verran taakse pois tieltä ja asettui itse
kaatuneen paikalle. Pystyssä seisten hän tyhjensi automaattikiväärin lippaan paria lähintä suuliekkiä kohden. Jonkun ajan kuluttua hän siirtyi minun luokseni
tilannetta tiedustellen. Olin tyyriisti polviasennossa
ja kerroin hänelle kiinnostukseni kohteet. Ponkamo
asettui selkäni taakse ja tyhjensi pari lipasta. Åseen
piippu oli hieman korvieni yläpuolella ja rumpukal-

voni kärsivät tavallista enemmän. Muutamat suuliekit
tämänkin tulituksen johdosta hävisivät.
Ponkamon kookas vartalo oli monin paikoin vyötäisiä myöten näkyvissä vallin yläpuolella. Mainio
maali, mutta luodit näkyivät karttavan häntä.
Piikkilankaesteeseemme

oli tehty aukkoja, koska

naapurin pikku ryhmiä syöksyi ja ryömi

jo

air.an val-

limme edessä.
Oma konekivääri yhtyi leikkiin. Sen naksutuksesta
selvästi kuuli kysymyksen: onko tämä nyt vielä tarpeellista. Sen tuli tehosi taempana olevaan hyökkää101

1
r:

r'

l'
:

i:'
:.. '
t..
F:"11::.,

I

",: .

I:;i:
l'"
I

-,.

I

l:'

Suomoloiset Summon
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,ään, mutta vallilla näytti käsikähmä välttämättömältä.
Eräskin porukka oli juuri työntämässä konekivääriään

vallin päälle, kun meidän puoleltamme reunan yli
työnnetty kasapanos selvitti tilanteen. Yksityisillä käsikranaateilla ei lumessa suurta tehoa ollutkaan.
Haavoittuneiden ja kuolevien tuskanhuudot tekivät
tavalliseen ihmiseen ilkeän vaikutuksen, r'aikka siihen olisi jo pitänyt tottua. Räiskeen ja paukkeen lomasta kuului surkeaa ulinaa, katkonaisia sanoja, ähkinää, itkua, voivotuksia. IIeikäläisten en r-.rsta.rvissr
tilanteissa useinkaan huomannut puhuvan mitään, kor.
keintaan narskuttivat hampaitaan, mikäli siihen vieLi
pystyivät. Mutta saattaahan toisilla olla muunkinlaisia kokemuksia Talvisodasta.

Hyökkäys torjuttiin. Ilmeisesti kasapanokset olivat
viimeiset pisarat hyökkää jän muutenkin katkeraan
kalkkiin. Etumaasto hiljeni. Saivat kai haavoitturreensakin mukaan, koska ihmisääniri ei enää kuulunut.
Ponkamo ja suurin osa muista häipyir,ät vaivihkaa korsuilleen. Arkana miehenä minä tätä en edes huomannut vaaniessani, mitä etumaastossa saattoi edelleen tapahtua. Lienenkö epäillyt sotajuonta vai mitä. Lopulta
kuitenkin koolemanhiljaisuudeo jatkuessa päätin häipyä, koska minulla ei varsinaista vartiovuoroa ollut
tf

-paikallakaan.

Eräästä vallin pimeästä poteronmutkasta työntyi silloin vatsani eteen pisth ja sen takana kivääri.

1A

Tunnussana? kysyi käheä ääni.

Siitä ei minulla ollut aar rstr.rst.rk:rln. Turtr-tussart.,
vaihtui perin päir,än r'äliajcrin. jr nirkil scn aikai
semmin illrllr tiesin, nvt ein,rkin olin taatusti unoh
tanut.

Ä-:i-- .ill nlr

- n.ries r:rin.i..
kistön

helkk;rrissa

en muista

. yritin änkyttää

--

t)'

sydän kurkussr

S.:,::..:.i. n-rcne jrr koeta muistrrr ! kährsi v:rrtit,
- r ih;rsesri. Ifikäli hrin olrsi ollut l.rern.roilevan
inies
Lr:ir. kenties en nyt näitä rivejä kirjoittelisi.
-:;lli kertra olivat omat prikalliset tappiot kolmc
kuollutta ja saman verran haavoittuneita. Aamullr
rolettiin, ettii oli oltu tekemisissä komppanian suurur.en lihollisosnston kanssa. Suurin osa siitä oli jää
nrt h.lngelle. Saaliin keräämisessä olikin taas puuhaa
r.rmupäiviiksi.

Nämä olivat niitä tapahtumia, joista päär.nr.ian tic'
donannoissl kerrottiin tavallisesti kahdella sanalla.
K.rnnekselh prrtiotoinrinter.
Ponkamon tyyli, ettei koskaan kyyristellyt saati
maahan heittä,vtynyt, oli kylläkin vaikuttar.rna esimerkkinä meille aremrnille, mutta ioulun alla se vei
häneltä hengen.

Vihollinen yritti iälleen

erdd.nå aamuyönä väkival-

taista tiedustelua joukkueen voimin. Åamun kajastuksessa havaittiin etumaastossa kaksi konekivääriä, toi'

nen piikkilangoilla asti, toinen vähän kauempana.
Tuoreita kaatuneita virui siellä täällä, eräskin kummallisessa asennossa, nyrkkiin puristettu käsi taivasta

kohti. Selvä vastalause sodan järjettömille jumalille.
Tilanne vaikutti rauhalliselta. Ponkamo, Ahonen,
Kettu ja joku oeljiiskin lähtivät evakuoimaan aseita
ia hieman silmäilemiÄn kaatuneita.
Touhun ollessa käynnissä kajahti jostain sivulta kiväärinlaukaus. Samassa rämähti myös vihollisen pika-

kivääri ääneen edessä. Muut olivat hetkessä pitkäoään lumessa, paitsi Ponkamo. Sivulta tullut luoti lävisti silloin hänen päänsä. Nyt nähtiin hänetkin maassa. Pari kertaa hän yritti kohottautua, mutta retkahti
sitten kuolleena alas.
Toisten uskalikkojen onnistui ehein nahoin ryömiä
vallin taakse turvaan. Vasta päivän hämärtyessä saatiin Ponkamo tuotua etumaastosta. Oletettiin, että

jokin jäljelle jäänyt vihollisen haavoittunut oli toimittanut 1'oukkueenjohtajamme pois muonavahvuudesta.

Pian tämän jälkeen siirrettiin pieneksi käynyt Ponkamon joukkue pois etulinjasta. Tulenjohtoryhmääkin tan'ittiin muualla. Kokoonnuimme kk-korsulle
odottamaan Roopea Ahtimosta. Tie Ahtimoon poikkesi Mustanojan sillan luota. Siinä suuren korpikuusen alla näin viimeisen kerran Pookamon mustissa
huopasaappaissaan. Hän lepäsi kaatuneen sotamiehen
vieressä jalat tielle päin evakuointia odottamassa.
Jouluaatonillan Iaskevan auringon verenkarvaiseksi
punaamassa maisemassa taapersimme vuorostamme jälleen takaisin etulinjaan. Edellisenä päivänä tehty hyök-

oli epäonnistunut. Sillä aikaa oli huoltotie muuttunut melkein tuntemattomaksi. Kranaattien silpomia
puita virui sikin sokin tiellä tehden etenemisen vaikeaksi. Mutta eipä juuri ketääo tuntunut liikkuvankaan. Odottivat kai pimeää. Kuormittain tuntematto,
mien ja tunnettujenkin sotilaiden joulupaketteja lokäys

jui puiden alla

läjissä. Joitakin evakuoimm€ mul€amme. Siihen aikaan ei juuri ruoan puutteen takia tarvinnut paketteja hamstrata.
Vihollisen panssaroitu tulenjohtokone mateli edotakaisin etulinjan yllä. Ylempänä näkyi pommitusko,
nelaivue, joka oli palaamassa jouluterveisten viennistä
Suomeen. Tykistötoiminta oli tällä kertaa aivan harvanlaista.

Marssimme
na Summassa.

oli kuin

aavemaista vaellusta jouluaatto

KAKSI MAHDOLLISU UTTA
Nuori mies, sinulla on kaksi mahdollisuutta: joko
joutua sotaväkeen tai tulla hyljätyksi. Jos tulet hyljätyksi, niin hyvä on. Mutta jos joudut palvelukseen,
niin siinä on kaksi mahdollisuutta: joutua rintamalle

tai kotijoukkoihin. Jos joudut kotirintamalle,

niin

hyvä on, mutta jos joudut rintamalle, siinä, on kaksi
mahdollisuutta: kaatua tai jäädä, henkiin. Jos jäät henkiin, niin hyvä on, mutta jos kaadut, sinulla on kaksi
mahdollisuutta: joudut luujauho- tai paperitehtaaseen. Jos joudut luujauhotehtaalle, niin hyvä on,
mutta jos y'oudut paperitehtaaseen, siinä on kaksi
mahdollisuutta: sinusta tehdään kirjoitus- tai käymäläpaperia. Jos sinusta tehdään kirjoituspaperia, niin
hyvä on, mutta jos tehdään käymäläpaperia, siinä on

kaksi mahdollisuutta: joudut miesten tai naisteo puolelle. Jos joudut miesten puolelle, niin hyvä on, mutte
jos joudut naisteo puolelle, siinä on kaksi mahdollisuutta. . .
Tuho pimeyteenl
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Tuulilosin läpi nökyy Joutsijörven

TUULTLASIN

Sollon

lienseudun moostoo, iosso köytiin Tolvisodosso
sitkeää viivytystoisteluo

TAI(AA

YKSIKKöMI\IE 4o.ÅutoK perustettiin Rovaniemellä heti YH:n alettua. Sain joukkueeseeni erinomaisia
automiehiä, suurin osa Petsamon pitkän linjan kuorma- ja linja-autokuskeja. IvI1'öskin sain valita mieleiseni autot Rajan kentältä, johon oli kerätty kaikki
armeijan käyttöön otetut autot. N{iesteni suureksi pettymykseksi valitsin kaikki uusinta mallia olevat Fordit siita syystä, että sc oli ainoa merkki, jonka kokemuksesta tunsin. Pojat olisivat halunneet laatuautoja,

kuka minkäkinlaista. Onneksi valinta sattui näin,
sillä huomasimme yhden laadtrn paremmuuden rnyöhemmin joutuessamme niitä huoltamaan.
Ehdimme suorittaa muutamia kolonna-ajoja Sallaan
ja Petsamoonkin, kunnes joukkueeni sijoitettiin I(emijän'elle. Saimme majapaikaksemme keskellä kylää
olevan rukoushuoneen, josta käsin suoritimme matkoja Sallaan, Kuusamoon ja Pelkosenniemeen. Seu-

railtiin radiosta neuvottelujen ja tilanteen kehitystä
eikä uskottu sodan syttymiseen alkuunkaan. Ihmettelin 'r'ain, kun kuulin toisten siitä juttelevan.
Ehdimme sitten marrasliuun 30. päivään. Oli
aamiaisaika, pistelin poskeeni

lottain tarjoamaa

sop-

paa kaikessa rauhassa. Ulkoa kuului moottorin j1'ri104

LAUR' ARRELA
nd'd, ja arvelin poikain lämmittävän autojaan. Yhtäkkiä ryntäsi sisään kaksi poikaa huutaen:

Siellä lentää naapurin koneita

-Jatkoin

!

syöntiäni rauhassa ja sanoin:
Älkää höpsikö !
-Vähän ajan kuluttua tuli lisää ilmoituksia, ja niin
menin portaille katsomaan. Juuri silloin lensi vlitsem-

me kolme pommituskonetta, joiden siivissä loistivat
punaiset tähdet. Nyt täytyi uskoa I Konect lensir'ät
niin matalalla, että lähes savupiiput lähtivät mukaan.
Särkikankaalla, aseman puolella, koneet kääntyir'ät ja
tulivat takaisin.
Pojat vaativat joukolla kovia patruunia ja koneiden
tulittamista. Lämpenin itsekin sen verrxn, etten muistanut arvostella, mihin minulla oli valtuuksia, mihin
ei, ja oliko sota julistettu vai ei. Kannatin pihalle
kaikki patruunat, niitä oli kaksi laatikkoa. Kiskoin

itse laatikot 1a sinkkipakkaukset kiireesti auki ja patruunanottajia riitti. Ehdin itsekin hakea Ukko-Pekkani, ja niin odotimme seuraavaa aaltoa. Jo tulivat taas
ja matalalla, äijät koneessa näkyivät selvästi, eräs heiIutti kättäänkin. Tulenavaus tapahtui ilman käskyä
ja rätinä oli melkoinen, vaikka aseina oli vain kiväärejä. Parhaan paukutuksen aikana juoksi paikalle joku
vanha is-mies ja oli kovana, koska ammumme punaisen ristin koneita. Koneet kävivät taas mutkan Särkikankaan puolella ja niiden palatessa jatkoimme ammuntaa yhä kiivaammin. Lienevätkö suuttuneet tules-

tamme, mutta päästyään kohdallemme, ne ar.asivat
luukltunsa ja näimme ensimmäisten pommien irtoavan koneista. Vaikka kylä oli pieni ja koneet matalalla, lentäjät olivat sen Yerran huonoja tähtäämään,
että pommit putosivat suurimm,rksi oseksi läheiselle
Kuumasrlmen jäälle .je ralienteill.l olerr.rn tien penk-

e i tullut eikl r:tr'ösklin rineellisia
vaurioit.r. ,'(or-reet f .rinuivat Srll-:r .::i:r::::a.
Ili,rn kLrluess:. ;uhutelriin mir::: :::hc'l:nessr uselln

krun. Tappioita

:: ::il:: :::.::l ::e:.;--.": .:l:::i :tenuuden
sod:n :loit::r:-..:e..:. r'..,.::.::::.:-: :':- s:-::3n it-u.
tumist.rkin. Et'-:::.i s:: ::-. :..:,: -:.. e::i. : l: s: ..-.:: .;:tynl't n-ruu:ll:..::n. :lle::ii:r .::::irl. s:l^l r:::; s .- i:
trii€€SCec

kuitenkin r ilpr:.in.
Nuhteet unohtuitrt hetkeksi. kun illella kerrotriin
yhden koneiste puuttuneet partion 1'littäessä rajan.
I{1'öhemmin sekin ilo otettiin pois, koska kone oli
yksin ylittänyt rajan eri paikasta. Pojat olivat ampumisistaan intoa täynnä, ja saimme kuulla, mihin itse

oli tarkoitettu. Ehkä joku luoti oli sen
\.erran raapaissut koneen arkaa paikkaa, että se ei pysynyt toisten mukana.
Taisi olla huono homma heti alkuunsa ärsyttää näikunkin luodit

tä lentäjiä, sillä myöhemminkin olimme tämän tästä
tekemisissä punatähtisten kanssa.

Muutimme samana iltana automme ja kamppeemme toiseen paikkaan, ja se olikin oikea siirto. Rukoushuone jäi autioksi onneksemme. Lentäjät olivat tarkoin kuvanneet tämän kohteen. Seuraavan pommituksen aikana pommit sattuivat tarkalleen rukoushuoneen katosta läpi, tappioita ei tullut.
Sota oli alkanut ja myös kiireet tulleet automiehille.
Siirsimme Rovaniemellä perustetut Å- ja B-pataljoonat Kuolajärven suunnalle. Isompia seikkailuja ei sattunut. Eräänä iltana sain käskyn viedä r,arusteita ja
ammuksia kapteeni Ahoniuksen pataljoonalle, joka
taisteli viivyttäen Kuola.iärveltä Sallaan. Tavaraa kertyi kaksi autollista, ja päätin lähteä itse mukaan.
Istuin Lakkalan Oton ohjaamassa autossa. Ajelimme ohi Rajan kasarmien Kolsanharjulle odottaen milioin trprisin.rnre kapteenin. Laskimrne jo myötäistä vin ,lli'en nurrlelle. Ihmettelirnme, kun lumipukuisia uk-

Pitk en huoltomotkoien vuoksi oli Lopin soCisso turvoudutt3vo cutokulietuksiin enem-

män kuin muuollo. Auiolorho Rovoniemellö
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Potoljoonon komentoio, iöökärikopteeni

E. Ahonius

Märkäiörvellö
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koja hiihteli metsästä meitä vastaan, ja sieltähän se kapukin hiihteli vauhdikkaasti. Åloin tehdä ilmoitusta,

*"if"

mutta kapu karjaisi:
Autot ympäri ja äkkiä, viholainen on aivan

' *§r
i*

-

pe-

rässä.

En koskaan ole nähnyt auton tekevän niin nopeaa
käännöstä. Se hypähti perä edellä metsään, moottori
ulvahti ja auto hyppäsi yli ojan tielle. Niin olimme
pian menossa kohti Sallaa. Myös toinen auto selvisi
vammoitta takaisin.
Rajan kasarmeilla odotti muutamia autojani tyhjänä ja kuultuamme Osuuskaupalla olevan vielä eva-

kuoimatonta bensiiniä, päätimme ottaa sieltä kuormat. Niitä lastatessamme alkoivat valtavat tulenloimut näkyä kasarmin suunnalta, ja kuulimme kylän
määrätyn poltettavaksi. Näky oli lohduton ajaessamme läpi palavan kylän. Ei läheskään kaikkea tarpeelIista ehditty kuljettaa pois. Komea kylä loimusi ilmaan, joukot perääntyivät viivyttäen molemmin puoIin tietä, joka oli täynnä kulkijaa. Siinä meni myöhäisiä evakkoja, vanhoja ukkoja ja akkoja sekä varttuneempia lapsia yrittäen kuljettaa kovassa pakkasessa turvaan karjansa jäännöksiä. Karjaa jäi Sallan kirkollekin yhteen suureen läjään teurastettuna.
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Seuraavana etappina oli Märkäjärvi, iossa ehdimme olla pari päir'ää, kunnes tuli käsky siirtyä taas Kemijärvelle. Lähtiessämme jäi kolme autoa lastaamaan

Kuusamoo tien varteen märänä tulla perässä. Juuri
kun autot ajoivat Kuusamon tieltä Kemijärven tien

risteykseen, stm Nojosen ajaessa kärjessä ja ehtiessä
kääntyä, huomasivat viimeisinä ajavat miehet kaksi
hyökkäysvaunua porhaltavan Nojosen perään. Vihollinen ei välittänyt autoista, vaan ahnehti Noiosen
edessä kulkevaa hevoskolonnaa. Pojat saivat taas il:-

jo

kiä kärrynsä ympäri ja painuivat lusikka

pohi:ss.:.

Soukos§6llq6
- sototoiPelkosenniemen
ken
- Tolvisodon oikono
miolue

Kemiiärven

\l
--a

c

-

I

eu..C : ^

\,, //

\z/_,
-.4p" <

,'larkara

Tvt

dä samoin. Kun eräänä aamuoa näimme taas 9 pom'
maria lentävän kohti Rovaniemeä, varasin taskuuni
annoksen patruunia, otin pystykorvani selkään ja hiihdin puolisen kilometriä metsään erään vaaran laitaan,
jerst.i oli hvvä näköala etelän suuntaan. Karsin sopir rn koilunhalrukan tueksi ja aloin odottaa. Kaukairlen pomnrituksen kumu kantautui pian korviini. Hetken odoruksen jälkeen kuului jo moottorien jyminä,

näinkin laivueen palaavan. Latasin ja asetin kivääSeurrsin tähtäimestä etumaista konetta sormi liipaisimella ja otin ennakkoa kuin sorsa-

ir

r:n huruk\::n.

jrhdissa. Samassr hetkessä avautuivat Ientokoneen luu-

kut ja kauhukseni huomasin sieltä v1'örähtävän esiin
r rlta'r-ia pommeja, jotka ulvoen putosivat minua kohden. Laukaisuaikeet unohtuivat. kir'ääri jäi suksien
;iälle ja painelin vaaran rinnettä alas sen kuin kerkesin. Valtava ryminä ja vihellykset tä1'ttir'ät ilman.
Lopuksi tuli hiljaisuus. Nolona kokosin kamppeeni ja
lähdin katsomaan jälkiä. Tavoistaan poiketen eivät
koneet siis olleet purkaneetkaan koko lastiaan Ro'r'aniemelle, vaan olivat kai saaneet vihiä kuljetuksesta,
joka juuri oli saapunut Kemijärven asemalle ja säästivät annoksen niillekin.
Vihollinen oli muuttanut etenemissuuntaa je, lähtenyt kiertämään Pelkosenniemen kautta Kemijärvelle. Tuli myös uusia meikäläisiä joukkoja, ja olin pitkän kolonnan kanssa kuljettamassa majuri Teiran pataljoonaa. Majuri Teira istui autossani joukkojen kärjessä ajaen kohti vihollista. Pelkosenniemen ankara
torjuntataistelu oli juuri käyty, ja vihollinen oli peräytymässä takaisin Sallaa kohti. Taistelujen iälkiä
näkyi kaikkialla. Kemijoen lossissa oli jäihin vajonnut hyökkäysvaunu, toiset pienemmät vaunut kuival-

Hautakylän kautta toista tietä Kemijärvelle. Nojonen
apulaisineen puikkelehti pahaa aavistamatta evakko-

kuormineen kohti kolonnan kärkeä ohitusaikeissa.
Yhtäkkiä tulla hurahti ammus takaikkunasta ja särki
tuulilasin. Hyökkäysvaunut tulittivat ankarasti kolonnaa aiheuttaen pahaa jälkeä. Åutomiehetkin joutuivat
hakeutumaan turvaan tien ollessa tukossa. Apukuljettaja hyppäsi ensin ulos temmaten kiväärinsä ja huusi:

Eiks' sitä paona kampoihi ja?
-Olisi
kai Nojonenkin yrittänyt panna kampoihin,
mutta ammus oli sattunut evakkokuormassa olevaan
höyhenpatjaan ja koko seutu leijaili höyheniä täynnä,
vihollista ei näkynvt. Tuhonsa tehtyään hyökkäysvau-

nut palasivat takaisin, ja aikanaan palasivat pojatkin
toisten luo.

Åika kului erilaisissa kuljetuksissa ilman erikoisempaa hankaluutta. Linjojen siirryttyä Joutsijärvelle jou-

duimme kulkemaan oikotietä melko läheltä vihollisen
linjoja, mutta onneksi heidän heikot hiihtomiehensä
eivät kertaakaan häirinneet kolonniamme, vaikka hyviä väijytyspaikkoja oli varsinkin Åholanvaaran seu-

dun syvissä rotkoissa. Huolsimme Onkamoo joukot
ajamalla Kemijärven jäätä pitkin Räisälään, ja siitä
ylös Joutsijärven-Onkamon tielle. Vihollisella olisi
ollut vain n. 9 km meidän tiellemme, mutta vain lentokoneet ajoivat meidät silloin tällöin vitikkoon, ja

onneksi niiden tarkkuus oli heikonlaista.
Pommituslaivueet kantoivat jatkuvasti lastejaan Rovaniemelle reittinsä kulkiessa yli majapaikkamme. Pelkosenniemen suunnalla oli jonkin kiväärimiehen onnistunut pudottaa hävittäiä arkaan paikkaan osuneella luodilla. Aloin hautoa mielessäni suunnitelmaa teh-

la maalla puhki ammuttuina. Lossin toisella puolella
oli kamala kaaos, tuhottu kolonna, useita kymmeniä
autoja, miltei jokaisessa tuulilasi rikki ohjaajan kohdalla, hevoskolonnan murheelliset jäännökset ja rc|ua
tavattomasti. Åsetäydennystä sai vapaasti ottaa. Mekin saimme ensimmäisen pikakiväärimme, "rieskaP)'ss) n".
Jonkin aikaa ajettuamme tapasimme tiellä pienen

poruk an, j ohtaj anaat muistaakseni luutnantti Sallinen.
Kosketnsta viholliseen ei ollut, ja rämäpää luutnantti
ehdotti, että ajetaan autoilla niin kauan, että saavutetaan vihollinen. Aikeesta kuitenkin luovuttiin peläten

tuhoisaa kohtaamista. Åjettiin Nousun kylän kansakoululle, jossa purkaus suoritettiin. Saimme palata
uusiin kuljetuksiin.
Aamun valjetessa ajoimme pitkin korkeaa harjua,
jossa oli kaiteet kahden puolen. Takapyörän kohdalta alkoi kuulua rapsutusta, ja kun arvelin lumiketjun
katkenneen, pyysin Vuopalan Arvoa ajoa hiljentämään, jotta vilkaisen, miten ketjulle on käynyt.
Avasin oven ia rupesin kurkistamaan takapyörää.
Olimme juuri kaiteiden välissä, ja sain heti lastuja
silmilleni. Åavistin pahinta ja vilkaistessani taivaalle
huomasin neljä hävittäjää päällämme kiivaasti tulittamassa kolonnaamme. Ånnoin

Arvolle nopean pysäh-

tymismerkin. Kolonnasta yritti itsekukin hakea suojaa
puiden alta. Harju oli korkea, lunta paksulti ja kiire
kova. Me nuoremmat kerkesimme ensin mäen alle ja
puiden suojaan. Komppanian vääpelillä Narkauksen
Aapolla oli tekemistä ison mahansa kuljettamisessa
mäen alle. Vakavasta tilanteesta huolimatta yritti naurattaa katsellessa Aapon tuloa maastoon kaasunarmari
kaulassa roikkuen. Naamarit oli kaikille jaettu, mntta
107
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Joutsiiöruen toistelun iöliet
on lumisode peittönyt lo luo-

nut kuin kuvon

kuolemon

.o rho sto
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vain Åal)o tunnollisena kriskvien nou(l.1tt.li.tn.1 1..:irt()r
sitä keulass.rrn. Kun Å,uro 1- ilsi hu,,i.rt ::.re:r :'c'::ll.'.
här-r nuuski hetken iln-rr.r. k.irj.r:.i: K.r..'.i.. ;.. '.,::
naim.rrin p;irih.ins;i. IIeill.i h"-r::r'i hr .,:',:r..:. s..:: :,.:.;immc ilmlss.l scl\:i:iti inr!l:i.i l-r:iu.:. r,r...r ,,1: r:';::-::,.
tunnukscksi krtlsun h:rjust.r. Teki micli lll::..,, :-., -.:.:n].r;rn naam.rrcitir xutostl, mr.ltt.1 sinnc ei ,'liilt i-.:;:-.:rnistä, koskl h:ivittäirit ruiskuttivat p.rrrrk;rr ni.:k.-lr.:
lutojanrn're kohti. ilimme hctken k:ruhun r:rllrs:,.r j,i
odotir.nme, n'rilloir-r klasu alkaisi vaikuttaa. Kadehclimme Ålpor.r osalr, i(un hrin nyt seisoi mrrha i))'st]'ssl tvytyväiscn niiliiiisenri ja joka koukketrksell;r tuli lie:rsu.t
h;rn.nrrnl srvLrni.r alas hiivittäjien pal(oputkista. Odotin.rmc kuk;r ensin kellahtaa, mutta kaikki seisoivat
edelleen.

Kai vihulaisclta alkoi pensa lo1rpLr,1, koskapx se
iopulta käiinsi nokkansa kohti itää ja katosi. Åapo
lähti kiipeärnään kohti autoja, ja vihdoin mekin uskalsimme kokeilh, r'ieläl<ö pystimme liikkumeen j.r
pystyimmehän me. Päästyämme tielle, huomasin, että
suurin ose pojista oli ilman nalrnaria ja täy'sin kunnossa. Olimme niin kovin vähän selvillä asioista, kosIta luulimme alas tulevaa pensan hajua kaasuksi. i\{unauksemme jäi pitkiksi ajoiksi salaisuudeksi.
Tarkastin kolonnan ia niin oli ihmeesti käynyt, että
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Peikoscnnien.reii lähestycssiim-

r.-.:....: :,i n.iklri nruutrrhin pahaa, jota hri\ittäjät olivat
:.-.:::.r: .rik.r.rn. Pillastuncita hevosia kretunein soPftl-

viillctti vast:14n. Si.loimme niitä kiinni, ja
.,:.,elinrme vihoilisen pärisseen sivustlstl I'llrittrirliiiin.
,:.:'r.ruunoin

Oli liuitcnkin yritettiir'ä

ctecnpäir.r. Piiäsirnme kyLirin

kuulimmc sxmojcn koneiden ylliittrineen rnyös Pcl!: -.sennicmellä olleet lksiköt.
r.:.

IJelmikr.run puolirilissri kysyttiin minultx, hrrltrri-

sinko l:ihteri Petsemon rintaurellc pentstrtntaln ;rtttokornppanial. Otin ilomiclin tirrfouksen vrtst.t.rn toivocn pririser iini eroon lentokonciste. Srin mukllni
melkein kaikl<i joukkuecni aliupsccrit. jr niin ;rjoimme tuiskuiscnr. päir'änä Rovenienre lti Ivaloon nluttien tyh.jästä tailarsta. Poikkesin.rme Ir'.rlon viestikeskr-rksessa, jol<r sijaitsi kotonani. Täällä juttelin "r'äärtien" kanssa kertoen olevirni iloinen päästessäni lentokoneista eroon. He eir,ät sanoneet mitään, r'ilkaisivat
vain toisiaan.

Uusi sijoituspaikkrmme oli pieni Nellimön kylä.
Siellä saimme haltuumn-re sahanomistaja Fredlundin

llmotoriuntoo Kemiiärven

Sollon tien vorrello
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Piik;isr.r rik,ra riisuinrme itsemme oikein alusjr esetuimmc levollc lakanoiden väliin
n.iätt.ien leviitii liunnolla. Mutta pian heräsimme kanrrl.r.rn rysäykseen ja kolinaan. Hyppäsimme ylös ;a
totesimme oler',rmme kovassa pommituksessa. Ikkun.rt olivrt tLrlleet pokineen sisään jrr pommeja satel:
jokr puolclle. Haimme jotain suojaa ja kohtr oli taas
hiljaista. Neljä kertaa sinä päivänä käytiin meitä tervehtirnäss:i, kuitenkin ilman isompia vahinkoja. Illalla
tredusteli viestikeskus, miltä tuntui täällä rauhanrn.1.rss.1. Oli ihme, miten sellaisia määriä pommeja heitettiin noin pieniin kohteisiin. Eipä silti, pienempihän
,,li kuulr:isa Nautsin "krrupunki". jossa oli 'r,irin kier',rri ulkorakennuksineen. jrt se sai pommien lisäks;
mt'ös kansainr,älistä kuuluisuutta naapurin radion
:.rlt
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r.rrteisille(n

kautta.

Märkäiörven etuvorliokämp,
pö, iosttr to lonvä ki näyttöö
löhteneen sotoo pokoon

Hlnkalinta ()li täällä se, että lentär.ä vihullinen sa:
riruhrssu riehua, kun ei ollut minkään I;rist.r tehokliaampar torjunta-asetta. Vairrasta ei myöskään koskaan tiennyt rnitiiän, cnncnkuin rrrpina alkoi.
Näin ktrlui Tllvisotlni Lapin perukoillit usein satturnan jir onucn \i.lrilssa tuulilasin takana automiehen
"ammatissn", jolle tuskin koskaan osoitettiin kiitosta.
Mutta toinen sota kuljettiinkin sitten apostolin kvvd

illä.
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HEIMO.
RAKKAUTTA
fA HAAVAKUUMETTA
TALVISODAN alkaessa oli tilanne omalta osaltani
seuraava: Palvelin res.sotamiehenä vahvennetussa
7. erillisessä pataljoonassa, joka oli jossakin Kuolemajärven ja Uudenkirkon välimailla sijaitsevassa metsässä asettunut telttaleiriin hyvässä sotilaallisessa järjestyksessä.

Täältä käsin näimme suuren tulipalon, joka oli niin
suuri, että koko taivaanranta puoersi. Saimme tietää,

oli alkaout.
Talvi oli juuri tulossa. Vihollinen oli hyökännyt
rajan yli ja eteni meitä kohti.
Taivaanranta hehkui punertavana kolme yötä, sitten se lakkasi hehkumasta. Alkoi vihollisen odotus,
joka kävi hermoille. Kaikki olivat vaiteliaita ja miettiväisiä. Myöhemmin ilmeni, ettei taistelu ollutkaan
niin peloittavaa, kuin sitä etukäteen oli kuvitellut.
Siihenkin tottui pian.
Yksi joukkue sai määräyksen jäädd, kauemmas
eteen. Joukkuetta johti alikersantti Kaalikoski. Marssimme jonossa monta kilometriä. Vihdoin pysähdyimme, pystytimme teltat ja asetimme vartiot. Ympäristössämme oli vain metsää, peltoja ja kylän rau-

että sota

nioita.

Täällä haavoituin Jukkolan kylän raunioilla joulukuun 9. p:nä 1939. Konekiväärin suihku meni oikeasta reidestäni läpi, Hheltä reisiniveltä ja murskasi
luita. Kun huomasin, ettei jalka enää toiminut, kieritin itseni ojaan ja ryömin ojan pohjaa pitkin verisenä ja omituisen huumaantuneena. Ihmeellistä, mutta
en tuntenut mitään kuoleman pelkoa. Kun lopulta
uuvuin, pysähdyin ja katsoin taakseni. Pitkä, kiemurteleva verijuova näkyi puhtaalla lumella. Yöllä oli satanut lunta.
Levättyäni yritin taas pakoon. Pitkälle en kuitenkaan päässyt. Viholliset ottivat minut vangiksi. Tuona pienenä hetkenä oli minulla onnea, sillä sattumalta
tuli juuri siihen venäläinen luutnantti, ja hän ei antanut ampua minua, vaikka jo olin jyvällä. Luutnantin määräyksestä minut sidottiin, asetettiin keppi jalkani tueksi, .ia näin sain ensiavun aivan odottamatta.
Minut vietiin kuorma-auton lavalla Terijoelle tilapäiseen kenttäsairualaan.
Suomoloisen sotovongin näkymä Terijoen kodulto Tolvisodon olusso
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Roioseudun läpi kulkevo
"Suuri Pietorin tie"

oli toisiakin

suomaliisia h:aloittuneita. Yksi
oli 5 reikää rinnassa, läpimenneitä. Hän .r.rristi lopun lähenevän ja
Siellä

ns

heistä jäi erikoisesti mieleeni: hänellä
sanol:

Veljet, jos joku teistä r'ielä pääsee Suomeen,
I
Sitten hän antoi ni- suomalainen kirjoitti
n-rensä ja osoitteensa, jotka eräs

- ten'eisiä r'aimolleni
viekää

paperilapulle. Toivottavasti viesti meni joskus perille.
Sen lähettäjä oli seuraavana aamur,a vainaa.
Meidät vietiin sitten Systerbeckiin, jossa oli vanhasta rakennuksesta tehty kenttäsairaala. Jouduin
aivan yksin venäläisten joukkoon, suureen huoneeseen, missä oli toistakymmentä haavoittunutta. Kukrrn ei osannut suomea, enkä n'rinä osannut venäjän

kielt:i. ioten srin olla rivan rauhassa. Olisin tan'innut
astiee pienempää r-lr\ ett.1 r'arten ja vritin selittää
asiaani hoitejattarelle, muita hän ei minu.r vmmärtänyt, enkä halunnut oikein viittilöimälläkäJn sit.i
näyttää. Ei, olkoonl Olin silloin rielä poikrmies. Tuo
turha kainous, se aiheutti minulle sinä päir'änä tt-rsi
kärsimyksiä. Tunsin, että kuume alkoi noustr, hrrr':.r
alkoi särkeä ja päässä humisi. Tilanne näytti erittäin
vaikealta.

Lopulta kuume nousi sellaiselle asteelle, että aloin
hourailla. Tällöin näin aivan selvästi äitini seisovan
ulko-ovella. Hän oli surullisen näköinen. Hän seisoi
ja katsoi minua pitkän aikaa. Sitten hä;.r viittasi minulle. Ikäänkuin kehoittaen minua tulemaan luokseen.

Nousin sängystä lattialle ja ryntäsin ulko-ovelle
päin. N{ielessäni välähti ajatus: pakoon
pakoon
nopeasti I Keppi, joka oli sidottu jalkaani,-kaatoi minut arvt.rmatta lattialle. Siinä makasin ja huusin jotakin houreissani. Tästä nousi iso meteli. Luokseni
juoksi hoitajattrria ja ten'eempiä potilaita. "Operaationi" auttoi kuitenkin minua, sillä rninut kannettiin
sänkyyn ja sain rauhoittavan pistoksen. Nukuin heti,
tajuntani sammui, kuten puhallettu kynttilä.
Åamulla heräsin lirkeänä. Jalkaa ei enää pakottanut paljonkaan. Vedenheittotarvetta tuntui vieläkin
olevan, mutta ktiumettl ei ollut. Huomasin, etten
ollut laskenut mitään alleni. \/armaankin rninulla oli
vahvat sisukset. Siinä juuri näitä ajatellessani saapui
vihdoin pelastus.
Paikalle tuli hoitalatar, joka osasi puhua suomea.
Sain tietää, että hänet oli määrätty luokseni siksi, että
häntä täällä tarvittiin suomen kielensä takia. Nyt jär-

jestyivät asiat helposti. Suoritettuaan tarpeelliset askareensa, hän istuutui viereeni ja antoi pienen oppi-

tunnin venäjän kielen taidossa. Opin tarveastioiden
nimet nyt venäjänkielisinä.
Sain tietää, ettei hoitajatar ollutkaan suomalainen,
kuten arvelin, vaan inkeriläinen, joka ei ollut Suornessa käynytkään. Ehkä hiukan puutteellista oli hänen
suomen kielensä, mutta ihmeen kaunista ja selvää.
Hän oli hyvännäköinen nainen, terve, verevä ja
ruskeatukkainen. Oli leski ja asui Leningradissa. Hän
sanoi tietävänsä, että inkeriläiset o\rat suomalaista hei-

ja kaipasi suomalaista seuraa. Tulimme
pian oikein ystäviksi, ;'a minäkin tulin kuin uudeksi
ihmiseksi. Kuume oli poissa, särky lakkasi ja haavo-

mokansaa,

,jeni paraneminen alkoi.

Hoitajatar saapui jälleen eräänä iltana yör'uorolleen. Hän teki yleisiä tehtäviään milloin missäkin huoneessi, mutta huomasin, että hän keksi tiheästi asiaa

minun luokseni. Oliko minussa vetovoimaa

häntä
koht.r.rn ? Ehkä heimorakkautta. Yöllä, kun kaikki hil-

jeni, hän saapui kanssani juttelemaan. Sänkyni oli pi-

larin takana nurkassa, joten se oli niinkuin piilossa

toisilta potilailta. Ålunperin oli kai tarkoituskin aset'
taa minua johonkin syrjäpaikkaan, olinhan vihollinen.
Inkerin nainen istui nyt viereeni, koetteli otsaani
ja käsiäni. Antoi kuumemittarin ja hymyili niinkuin
r.ain nainen osaa hymyillä. En kestänyt kiusausta,
'r':rln käteni alkoi haparoida ensin hänen käsiään, sitten tukkaa, naismuodoiltaan hän oli upee. Lopultr
ha;,aroimme toisiamme ja innostuinrrne suukkoilemarrn koko hänen vartiovuoronsa ajan. Välillä hän vei

jollekin potilaalle vettä tai toi jonkun tcn'e.rstien.
Sitten hän tuli jälleen luokseni. Tämä onnen aika oli
liian ihanaa, siksipä se ei kauan voinutka.rn jatkua,
r-ain muutaman päivän. Venäläispotilirat ja hoitajattaret tulivat kai kateellisiksi, kuten Inkerin nainen kuiskaili korvaani. Häntä tarvittiin sitten kai jonnel<in
muualle, koska hän ei enää tullutkaan minua tapaamaan.

Minut vietiin lopulta Leningradiin. Siellä oli toisiakin suomalaisia haavoittuneita. Heimorakkautemme inkeriläisen naisen kanssa siis päättyi, mutta kun
häntä muistelen, on "outo kaiho rinnassain, niinkuin
paino povellain".
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MARRASKUUN 8. päir'än r94L käyttdd, 4./JR 14
tehtävään, johon miehiä ei tarvitse kehoittaa. He tarkastelevat aamuyöllä maantiekilometrien n:o 17 ja 18
välillä r,allatun motin jäämistöä. Iltapäivällä minut tavoittaa käsliy huomenna suoritettavasta hyökkäyksestä.
Meistä länteen jossakin 11-L6 maantiekilometrin vaiheilla on sitkeästi puoliaan pitävä venäläisten motti,
joka hallitsee tulellaan maantietä ja pakottaa huoltomme rämpimään pitkin korpea. Koska komppaniamme saa päätehtävän hyökkäyksessä, on parasta
lähteä tutkimaan huomisia maisemia.

Osumme yhteysupseerimme, luutnantti Paetun ja
krh.komppanian päällikön, Iuutnantti Blomqvistin
kanssr maantien eteläpuolelta mottia vartioivan saksalaisketjun päähän. Tavoitamme oppaaksemme saksa-

laisen luutnantin, jonka perässä harpomme pitkin tulen alla olevaa maastoa. Kummastelen ketjussa makaavien kaatuneiden runsautta. Pimeän tullen heidät
kerätään pois, selittää Iuutnantti "Kopfschuss" (:
112

laukaus päähän) toistaen tämän useamman kerran.
Iimeisesti siis tarkka-ampujain työtä. Pikakiväärikin
pärähtää tämän tästä tien takaa kohoavasta metsäisestä
mxastosta. Etäisyyksiä pidentäen harpomme nopeam-

min ohi niiden kohtien, joissa luotisuihku tupruttelee lunta. Tultuamme saksalaisten komentopaikkaan
motin Iänsipäähän meille kerrotaan, kuinki tuhoisa
kranaatti on päir'ää paria aikaisemmin pysäyttänyt alkuunsa jonkun toisen yksikön hyökkäysyrityksen pyyh-

käisten kerralla pois pelistä useita upseereita. Suomalaisiako vai saksalaisia, se jdd, tietämättä. Ehkä me
onnistumme paremmin.
Saamme saksalaisella perusteellisuudella esitetyn
selvityksen tilanteesta. Lopulta pimeä yllättää meidät
ja lähdemme paluumatkalle yrittäen ilman opasta pa-

rivartiolta toiselle. Äkkiä huomaamme olevamme
rnaantiellä ei-kenenkään-miralla. Hiljaa huudellen
käännymme kohti saksalaisasemia. Erään näreen juurella huomaamme pari tummaa hahmoa. Huuto
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'olemme suomalaisia' estää heittovalmiina esillä olevan käsikranaatin tulon.
Me luulimme teitä r,enäläisiksi, kun teillä on
lumipuvut,
selittär-ät tuloamme säikähtäneet saksalaiset. __ Lainattuamme kustakin parivartiosta mie-

hen ohjaarnaan meitä pitkin laihtopolkua aina seuraavaao pesäkkeeseen olin.rme aikanaan onnellisesti
perillä huomista odottamassa.
Aamulla takoo tykistömme mottia, ja komppanir
siirtyy hyökkäysvalmiusasemiin. Suoraan idästä on parasta yrittää korsumäkeen, sillä sen puolustajat ovat
aikanaar kylän rakennusvaiheessa taistelleet kohti
länttä. Saamme mukaamme pioneeriryhmän. Kaptee-

ni Saulin miehet (6. /IR 14) ovat reservinämme, ja
s./JR r4 lähtee kapteeni Kallion johdolla kiertämään oikealle, koska aavistellaan motin mahdollisesti
purkautuvan pohjoiseen kohti laajaa korpea.
Tvkit ovat sanoneet sanottavdnsa, ja niin lähdemrre liikkeelle ylös Ioivasti kohoavaa rinnettä läpi
han'ahkon metsän. Minne lie tykistön nyrkki iskenyt.

kun lumi on edessämme häämöttävien ensimmäisten
korsujen vaiheilla miltei valkeaa ja einakin lähimmät korsut eheinä. Tulemme, joka on avattu enemmän ontan luontomme nostamiseksi kuin näkymättömissä odottavan vihollisen tuhoksi, jää aluksi miltei
vaille vastausta. Seuratessani I joukkuetta osun sen
johtajan, luutnantti Mikkolan kanssa pieneen painanteeseen, jossa on ehkä yllättär,än hyökkäyksemme vaikutuksesta tyhjennetty heitinasema. Järeämmät kranaatinheittimet iätämme syrjään, mutta pienoisheitin
on Mikkolan mieliase tunturisodan ajoista lähtien.
Hän tnntee sen käytön ja syytdä kokonaisen kranaatti113

pinon nopeinta tahtia kohti

edessä olevaa korsukylää.

jo muutama vanki. Heiltä on lähtöisin tieto, että aivan edessämme olevaan
muita suurempaan korsuun on vastustajan päällystö
Jostakin korsusta saadaan

majoittunut. Kun korsu näyttää aivan hiljaiselta, joku
joukkoomme tullut Saulin mies ryntää sisälle meitä

kohti aukeavaan korsun käytävään. Hänen toiveenaan
on ehkä haluttu tähtipistooli. Sellaisen kanssa hän
ainakin heti joutuu tekemään tuttavuutta, sillä korsusta kuuluu vaimea laukaus, ja sitä seuraa meikäläisen avunhuuto. Kapteeni Sauli hälytetään hätään.
Haavoittunut olisi saatava hengissä ulos. Parikin
miestä yrittää korsuun, mutta molemmille käy samoin.
Pimeän käytävän takapäästä läjähtää kumpaakin kohti laukaus ja verissään hoippuvat miehet ulos.

Koko taistelutouhu hiljenee kohdallamme hetkeksi.
Monen aivot takovat hätäisinä etsien keinoa haavoittuneen pelastamiseksi. Maan uumenista kuuluu yhä
ahdistavampana: 'auttakaa!' Joku aikoo heittää sisälle
kasapanoksen, mutta sehän surmaisi ensimmäiseksi
oman miehemme. Samassa pamahtaa jälleen sisällä ja
avunhuutaja vaikenee. Nyt ovat keinomme selvillä.
Pioneeriryhmän johtaja, alikersantti Leppänen saadaan liekinheittimineen paikalle. Kun antautumiskehotus ei tehoa, sylkäisee ase tulisuihkun korsun
käytävään. Myöhemmin joku kertoo, että liekinheitin
koituu yli kymmenen korsun takanurkkaan ahtautuneen miehen tuhoksi, mutta korkean kynnyksen taakse ammutulta meikäläiseltä ei edes lumipuku ole
mustunut.

Matalana ryömien saa joku pioneeri kasapanoksen
sisälle seuraavan korsun ovesta, mutta heittäjäkin on
vaarassa korsun koko katon kohotessa hetkeksi ilmaan
ja hajotessa sitten sinne tänne lentäviksi tukeiksi. Ehkä liekinheittimellä yltäisi kauempaa seuraaviin korsuihin, mutta pioneerien ryömiessä uuden korsun
kimppuun ase ei kuitenkaan toimi. Miesten peukaloidessa liekinheitintä siitä syöksyy syttymätön naftasuihku erään pioneerin selkään. Ase on jo suunnattuna kohti korsun oviaukkoa, kun nafta syttyy, mutta samalla tuli hypähtää kuin sumuista ilmaa siltanaan
käyttäen nafta-annoksensa saaneen meikäläisen selkään. Mies ryntää pystyyn ja hirveästi huutaen lähtee
juoksemaan myötärinnettä selässään melkoinen tuli-

palo. Hätäytynyt sysätään nurin hankeen, ja sillä on

tuli

sammutettu.

Ylempänä rinteessä olevien korsujen puolustajat
ovat jo tointuneet ensi säikähdyksestään. Alamme saada tulta yhä useamman korsun oviaukosta. Luoti osuu
luutnantti Mikkolan leukaan, ja hän horjuu kahden
taluttajan tukemana suojaan. Kersantti Saari, r'arajoukkueenjohtaja, jakaa. hetkeä myöhemmin esimiehensä osao. Sanavalmis kersantti lohduttaa tuskissaan
olevaa luutnanttia:
Älä ol' milläskäs ! Kato, munkin leukan' on

-

veres

!

Meidän eheiden on jatkettava urakkaamme. Näen
edessäni korsun, jonka oviaukko ei ole meihin päin.
Sen suojaan pitäisi päästä. Kun avuksemme tullut alikersantti Matikaisen konekir,ääri avaa tulen kohti Iä-

himpiä korsuja, yritän sen turvissa eteenpäin. Syöksyyn lähtiessäni huomaan syöttäjän tärähtävän luodin
osumasta, mutta ase jatkaa Iauluaan ja pääsen tavoitteeseeni. Saan vierelleni jonkun minulle tuntemattoman miehen, joka törmää kurkistamaan ohi korsun
114
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nurk,rn. Samassa läjähtää laukaus korsun toiselta puo-

Ielrr ja mies lvvhistvv liikkumattomaksi jääden puolittain vihollisen näkvviin. Hanki punertuu kasvoilla.rn makaavan alla. Luulen miehen kaatuneen, mutta

hänen jalkansa liikahtaa hiukan. Huudan lääkintämiestä, ja picn on lääkintäalikersantti, r'astl komppaniaan tullut mies vierelläni. Nykäisemme haavoittuneen suojaan. Luoti on repäissyt koko posken auki,
kaulassa on syr'ä viilto ja kaulavaltimo tykyttää vain
ohuen kalvon alla. Mies tulee tajuihinsa, nostaa kädellään alhaalla roikkuvaa leukaansa ja päästää suus-

taan karkean kiron. Sana tulee enemmän poskesta
kuin suusta veren roiskahtaessa haavasta hangelle.
Ålikersantti Lehtinen kietaisee kääreellä molemmat
puheaukot tukkoon ja lähtee ryömien raahaamaan
kuoleman kynnl'ksellä krivnlttä takamaastoon.
Tähyän ylös puihin tarkka-ampujia peläten, sillä
huomaan lähelläni korkean petäjän, jonka kupeeseen
on l1'öti' tikkrita ylös latvaan asti. Näen puussa päir'1'stäneen kiivttärnän aseenkin, puuta vasten nojaavan
kiikrrikir'äärin. Aamuisesta tykistökeskityksestä mahtoi ainakin olla se hyöty, ettei latvakyttä istu enää
oksalleen.

Eteenpäin olisi päästävä, sillä olemme vasta vallattrreksi määrätyn mäen puolir'älissä. Saan vierelleni
lähettini Saksin, jolla on alakuloista kerrottavaa. Äs-

ken kaatui hänen viereensä sotamies Vainio, tuoreita
tär'dennysmiehiä, ja vasemmalta kuulunut hätäinen
huuto 'lääkintämiehiä' merkitsi siellä eteenpäin yrittäneen kajaanilaisen metsänhoitaj an ja jääkarijoukkueen johtajan, kokelas Helteen matkanpäätä. Komentori-hmän johtaja, alikersantti Gustafsson pääsee eheänä yhteiseen neuvonpitoomme ja toteamme siinä, että

aloite on kovan tulen alla luisumassa käsistämme.
Vasernmalla ehkä sadan metrin päässä jyrrää maan-

tiellä pari saksalaisten hyökkäysvaunua. Ne olisi saatava tänne tueksemme. Tieltä ne eivät ptstt' osallistumaan taisteluun, kun olemme vihollisen kanssa kovin
lähekkäin.

Kyllä minä menen pyytämään, esitti Gustafs- meriä kulkenut, siellä saksat ja monet muut opson,
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Liekinheitin toiminnosso

Suostuin heti. On mies ennenirinut rlikersrntti.
kin uskaltanut. Kun- liomppania oli aivan ensi kertoia
järjestäytyneenä Turun Rrrunistulan kansakoulun pi-

halle, kyseli Gustafsson esimieheltään puhumisen Iupaa. Lup;r tuli. Rrhaton, 1'.1sr;t m.rihin ehtinl't merimies suunnitteli häneltä r'ippiä, sanorpa oh jesääntö
asiasta n-ritä tahansa. Tuo mies ainakin uskaltaa, mie-

tin

mielessrini ja määräsin hänet komentorvhn-rän .joh-

ta;aksi. N;ien hlnet nvt harppon-rassa kohti lählntä

hyökkä1-sv.iunr,r.r,

j.r ehdittvään sen suoj;rpuolelle

hän

takoo nyrki1li.,in vr,.tnr.r.r esittääkseen asiansa. Pystyn

han'an männikön l:pi seuraamaan )'hteistyöyrityksemme kehittlmisrä. Hyökkäysvaunut lähtevätkin
liikkeelle kohti trkrm.irsroa kiertääkseen sen kautta
ketjuumme asti. Pian näen niiden lähestymisen. Isompia puita väistäen ja pienempiä elleen painaen mö1,ryåvat 24-tonniset kohti. Lähin pl'säht)'y muutaman
metrin päähän taakseni. Joudun air-an tuliholvin alle,
kun rumilus räiskäyttää r'litseni milloin tykillä milloin konekiväärillä.
Jo tulee vastapuolelle liikettä. Åi.r-an korsun takaa
kohoaa äskeistä kumpp.rniani rmpunut mies kädet koholla kuopastaan ja juoksee ohitseni. Nähtär'ästi hä-

nen antautumisensa on esimerkkinä monelle muulie,

sillä pian on hyökkäysvaunun takana rinteessä koko
joukko vankeja, jotka keräytyvät sinne tilanteen innostamana tähystämään nousseen luutnantti Holmqvistin ympärille. Jostakin ylempää kuuluu samassa
pikakiväärin pärähdys. Suihku osuu näky'r,issäni scisovaan miesryhmään. Näen erään venäläisen kaatu'r'an toisten syöl<sähtäessä pakoon, mutta joukon hajautuesse huomaan toisenkin mirassa pitkällään. Siellä
mrkaa eilinen tiedustelukumppanini, toipilaana rintcrna11e palannut luutnantti Holmqr.ist kuolettavasti
halloittuneena. Mieli ahdistuneena jatkan tehtävääni.
joka täilä hetkellä onkin vain sen toteamista, että
vihollisen vastarinta murtuu. Kaukana etuoikealla pärisee usean.rpikin konetuliase. Siellä ottavrrt Kallion
miehet vastaan pakoon pyrkiviä.

Nyt

pääsemme tappioitta eteenpäin.

Kun

erääsecn

korsuun heitetään käsikranaatti, heittäjä kuulee sisältä
puhetta, .joka ei ole ainakaan venajaa. Malttaen mielensä korsun ovelle edennyt meikäläinen jää odott;rmran ja kuulostelemaan. Korsusta kömpii kohta ulos
haavoittunut, äskeisestä käsikranaatista vielä lisää
vammoja saanut saksalainen, joka oli jäänyt vangiksi
115
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f.Postori iokomosso tupokkoo Sis'
siP:n uloimmosso kenttövortiosso
Kiestingin itöpuolello

haavoituttuaan öisellä partiomatkalla peri vuorokautta
takaperin.
Näen rämäpäisen sotirmies Forsblomin menevän sisälle viimeiseen vielä r'alloittamattomaan takarinteen
kc:rsuun.

No, tulkkast ulos
kuulen hänen huutavan.
-Hyvin
tuntuvirt sisällä olevat kolme miestä ymmär'r'aa!

tär'än
Turun murretta. sillä kaikki tottelevat kiltisti.
Tehtär,ämme näyttää jo suoritetulta, kun mottikukkulan Iähellä huomaan toisen mäen ja sen rinteessä
suuren joukon korsuja. Urakkamme taitaakin olla vasta puolessa. Lähelläni makaa haavoittunut venäläinen
Iuutnantti, joka toistaa sanoje 'lasaret. lasaret'. Meikäläinen lääkintämies ryhtyy käskystäni sitomaan haavoittunutta ja yritän paikalle kutsutun venäjää taitavan Raivolan miehen, sotamies Raatikaisen avulla

stra-

dir luutnrntin kertomaan, paljonko toisella miiellä on
puolustajia. Luutnantti ei ole ymmärtävinään, r,aan
keskittyy seuraamaan reitensä sitomista. Mutta tilanne

selviää samassa ilman vangin tietojakin. Huomiran
saksllaisketjun lähestyt.än toiselta suunnalta korsukylää saarnatta tulta vastaansa. Äkkiä on saksalainen
konekivääri äänessä suihkun ollessa suunnattuna kohti
valtaamaamme kukkulaa. Eräs miehistämme haavoittuu, tosin lievästi. Hetken on ilmassa huutoa ja hälinää. Nyt kiireesti koml>penia suojaan ja pois täältä.
ettei enempiä r'ahinkoja satu.
Läheisellä maantiellä Iisätään mittaamme viimeinen
pisara. Äsken rohkeasti pioneeriryhmää johtanut ali116

kersantti Leppänen ryhtyy parhaillaan lähtöön järjestäytyvän kompiranian viercllä tutl<irnaan maantien
ojassa lojuvaa kookasta puulaatikkoa. Samassa räjähtää ja tulenlieska lyö ylös puhelinlankoihin asti. Räjähtäneen panssarimiinan r-aiheillr on muistona uteliaasta alikersantista vlin uruut.un.r vJrtteen riekale.

Tuntuu kuin sydämeni pv511.,1t1ti katsellessani tielle
syntyn)'ttä sekrmelsk.rl. Paineen nurin viskomat miehet nousevrt kuite nkin j.rloilleen yksi toisensa jälkeen eikä lopulta kukaan taida joutua JSp:tä pitemmälle apue sramaan. Laatikkomiinasta lentäneiden tikkujen poisnl'htämistä on kyllä monella. Eräs on saanut päähänsä pienen naulan, josta r.ain kanta on näkyrissä.

Marssimme kohti majoitusaluetta. Tarkkailen takaa
kuuluvaa katkonaista keskustelua ja poimin siitä täydenni'stä äskeisen taistelun kuvaan. Kookas kersantti
Kalliomäki puuttuu joukosta. Hän on saanut luodin
rint.ransa. Rohkea pikakiväärin pärisyttäjä, sotamies
Oksa on retkahtanut hangelle pää luodin lär'istämänä
.ja iloisen kannakselaismiehen, alikersantti Reijon kasvoilla on vieruskumppani ehtinyt nähdä hämmästyneen, tuskaisen ilmeen viime hyvästinä.
Rivistö pysähtyy maantielle majoitusalueen kohdelle.

Komppania seisl Käännös vasempaan päinl Ja- viel Kiitän komppaniaa erinom.risesta suorituklalle
sestal Muistamme hetken heitä, joita kiitos ei enää
tevoita. Lakki päästä!
On ollut pakko muistaa monesti myöhemminkin.

Edu ll inen ostoti loisuus,

mutto ponkki on kiinni

Kun Teilla on Konsollisponkin köyttötili, voitte nos-

roc silic rohoo nrilloin voin jo missö voin. Kayttötili on yhiö cikoo Konsollisponkisso jo mukononne.
Moksomollo köyttötilin tolletusshekeillö Teidön ei
torvitse pitöö rohoo mukononne jo kuitenkin koko
tilinne on kaytettcivissönne siinö poikosso. Se on
joustovoo, se on nykyoikoisto. Avotkoo köyttötili
jo tönöön

I

Kaykoa tolosso
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KUU kohotteli ahkerasti pilvihuntua kasvoilleen.
Vain silloin tällöin se uskalsi vilkaista tähän matoiseen maailmaan. Silloinkin se teki sen ujosti ja häpeillen kuin kaino haaremin kaunotar. Kylmäkin
sillä oli, koska huulet näyttivät olevan jo aivan siniset, eikä ihmekään, sillä lämpömittari, joka oli hirtetty lentäjien ruokailuparakin nurkalle osoitti 27
pakkasastetta. Yksinäisenä
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ikävissään kuu-ukko

korkeuksistaan Äänisen yläpuolelta kurkisteli

ja

mitä

se siellä näki? Näkipähän aavan Äänisen saarineen
ja sen rannalla laajan Äänislinnan kaupungin, siitä
muutaman kilometrin päässä Solomannin lentokentän
ja
kentän lähistöllä metsikössä r.ähäisen vartiomiehen- desanttivartiossa helmikuun pakkasyönä sotal'uon-

na 1942.

Desantit olivat vierailleet muutaman kilometrin
päässä olevalla naapurikentällä pari päivää sitten.
Kaksi konetta olivat tuikanneet tuleen ja päässeet
sen jälkeen pakenemaan. Tästä johtuen oli vartiointia
tehostettu kaikissa lähistön tukikohdissa. Näin myös
meille Lentolaivue L6:n it-miehille oli annettu tehtäväksi varmistaa lentokenttä ikävien yllätysten varalta.
Vartiossa on parempi liikkua mahdollisimman vähän
ja kuunnella mahdollisimman paljon, neuvoi kersanttimme meitä ottaessamme tehtävät vastaan.
Vartiopaikkani oli mitä parhain. Seisoskelin ison
männyn juurella ja nojailin selkääni puunrunkoon.
Siinä olin kohtalaisen hyvässä näkösuojassa ja itselläni oli melkoisen hyvä näkyvyys harvahkossa, enimmäkseen nuorta mäntyä kasvavassa metsikössä. Siellä
täällä huokaili myös joku kuusennäre raskas lumivaippa harteillaan, ja läheisellä kannon nenällä nökötti lumimöykky kuin huoleton hattureuhka jätkän
takaraivolla. Lentokentälle ei ollut pitkä matka, ehkä

olivat koneet
havuilla naamioiduissa puoliavonaisissa suojissaan.

viisi-kuusisataa metriä. Kentän laidalla

Eir'ät ne koneet olleet mitään vauhtihirviöitä. Kovin
sekalaista seurakuntaa olivat. Muutama Gladiator ja
Fokker, joita käytettiin pääasiassa tiedustelutehtävissä, mutta oli siinä reilu puolentusinaa Morane-hävittäjiäkin. Arvokkaita ne meille kaikki olivat ja monta
harmia aiheuttivat vastustajillemme. Tästä syystä niitä
visusti varjeltiin. It-miesten teltat ja korsut olivat
kentän ympärillä sopiviin maastokohtiin sijoitettuina.
Vartioinnin tehostamiseksi oli ympäristöön viritetty

SA-koa
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valoansoja.

Lähestyttiin puoltayötä, niin arvelin. Olin tässä tiiraillut toista tuntia, mitään ei näkynyt ei kuulunut.
Alatus sai siivet, aloin muistella aseveljiäni tuolla
korsussa.

Kersantti Härkönen, kk-ryhmämme johtaja, oli rauhallinen, iännittämätön vanhapoikatyyppi. Missään
tilanteessa ei kukaan vielä ollut nähnyt hänen hermoilevan. Vanhana, kokeneena Talvisodan soturina
ohjaili hän isällisesti meitä nuoremPia sodan mutkaisilla taipaleilla. Aseiden käsittelyssä hän oli mestxri,
eikä joukossamme ollut ketään, joka olisi purkanut ia

kk:n lukkoa niin nopeasti kuin hän. Ikää
oli siinä neljänkymmenen korvilla ia kiintymys heikompaan sukupuoleen oli vasta tällä iällä ilmeinen.

kasannut

Sen totesimme hänen "suhdetoiminnastaan" Itä-;l(arjalan asukkaiden keskuudessa. IIlan suussa tekemiltään retkiltä hän palasi usein maitopullo tai "pivapullo" eväinään ja myhäili tullessaan. Pokerin peluu oli myös hänen intohimojaan ia vaikea oli muo1't8

;r+ä}}i,
;:lllLi::il.:ti,'

dostaa sellaista pokeriporukkaa, jossa ei Härkönen
oiisi ollut "pihistämässä."
Rl'hn.rämme Nestori oli kuitenkin sotamies Kössi
Flinckman eli Setä. Hän oli sitä ikäluokkaa, joka
kotiutettiin sodan vielä kestäessä. Reumatismi vaivasi
jo Setää siinä määrin, että uni ei tahtonut yöllä tulla
mieleen. Tästä hänen vaivastaan oli meille toisille
an'aan-raton hyöty. Talvipakkasilla Setä näet toimi
automarttisena kipinämikkona ja lisäsi kamiinean puita säännöllisin väliajoin, koska ei saanut kvlmässä
nukutuksi. Kun Setä sitten kerran pääsi lomalle paleli
koko porukkamme monta yötä peräkkäin je hartaasti odottelimme, milloin hänen lomansa Päättyisi. Surkerta olikin aamulla herätä kylmyyteen. Eräänä aamuna oli kamiinan päälle teltrn ovestl tuiskuttlnut lunta, ja Kössiä siinä kaivattiin, kun tulta viriteltiin,
niin tottuneet olimme hänen huolenpitoonsa.
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Solomonnin voimoloitos

Solomonnin lentokentöllä kunnio.

tehdo

merkin jokotiloisuus

s

Kk-ampuja Otto Virtanen oli koko joukkomme lem-

mikki. Siviilissä oli poika autonkuliettaja, kotoisin
jostakin Tammelan pitäiästä. Ei ollut mies mittava
kooltaan. housun takamus retkotti lystikkäästi jossain polvitaitteen tienoilla ja "Työmies" rennosti
suupielessä. Hän oli armoitettu humoristi, sitä oikeata
kansanomaista tyyppiä. Hänen kiharan tukkansa alta

kirposi aina leppoisa ajatus kiperäänkin tilanteeseen.
Seisoimme kerran Oton kanssa kk-montussa. Oli satanut runsaasti ja montussa oli vettä miltei polviin
saakka. Joku siinä savisella liukkaalla yhteystiellä
kompastui ja kaatui pitkin pituuttaan liejuun. Sadatellen ylös kompuroidessaan noitui tämä onneton koko touhun pahimpaan helrettiin. mutta Otto tapansa
mukaan lohdutteli ja sanoi: "Kyllä reissu huonompikin koto-olon voittaa". Ja siihen asianomaisen harmi
suli.

Keskisuomalaista voimanpesää ja rauhallisuutta
edusti sotamies Utriainen Pieksämäeltä. Vartalo oli
jyker'ä kuin kontiolla, ja toimaa siinä piili arvaamattomat määrät. Topi seurasi kerran sotavankien tukintekoa läheisen maantieo laidalla. Keskikokoisen tukin kimpussa hääräili puolentusinaa vankia, jotka
yrittivät väellä ja voimalla saada sitä rekeen. Kun touhusta ei alkanut tull.r valmista, sylkäisi Topi kämmeniinsä ja keikautti tukin yksinään rekeen. Kerran
taas syttyi teltan krtto tuleen ja Utriainen huornasi
sen ensin. Ei virkkanut rnitään, sylkäisi vain sormeensa ja pyöräytti sen palar-an kohdan reunoix myöten
näin sammuttaen palon. Teltan kattoon jäi lautasen
kokoinen reikä, mutt.1 telrta oli pelastettu.
Nuorinlpia joukossamn.re olivat kaksi varusmiesiässä olevaa. Sotamies Erkki Rokka, ei "Tunternattoman" sankari, r'aan muuten mukava kaveri. Intohi-

moinen metsämies, joka kalasteli ja metsästeli, kun
siihen vain tuli tilaisuus. Muistelen hänen ampuneen
yhtenä talvena toistasataa otavaa. Toinen varusmies
oli opiskelija Pekka Savolainen. Nimestään huolimatta

oli

Pekka pesunkestävä härnäläinen Tampereen kau-

pungista. Käsite hämäläisestä hitaudesta piti hänen
kohdallaan satayksiprosenttisesti paikkansa. "Minnekäs teillä on oikein kiire", oli hänen mielilauseitaan,
eikä kukaao ollut koskaan nähnyt hänen juoksevan.
Vapaa-aikoina hän filosofoi, katseli pin-uppien kuvia
"Signalista" ja päätteli, että tämä sotaväki on inhimillisten kärsimysten vallassa.
Sotamies Erkki Talikka otti asiat "päivä kerrallaan"
tyyliin, kuten hänen sanontansa kuului, Iueskeli intohimoisesti kaikki mitä käsiinsä sai ja oli siinä suhteessa kaikkiruokainen. Vaikka olikin perheellinen
mies, ei kirjeenvaihto häntä kiinnostanut. "Kyllä se
muija tietää, missä mie kuleksin, mitä näistä kirjoitella", tuumi Talikka.
Päinvastaista mieltä oli Ruuskasen Heikki. Kun ei
osannut Iukea eikä kirjoittaa, oli hän harvinaisuus
koko sotaretkemme ajan. Tåma puute ei suinkaan
ollut esteenä Heikin kirjeenvaihdolle. Päin vastoinl
Heikki antoi luku- ja kirjoitustaidolle niin suuren arvon, että kirjoitti kirjeen kotiinsa miltei joka päir,ä
ja sai yhtä usein kirjeen kotiväeltään. Ammatiltaan

hän oli metsätyömies jostain Siilinjärven takamailta
ja leppoisan savolaisen huumorin viljelijä. Laulamaan
hän oli myös innokas ja laulunsa käsittivät parhaasta

oli jo neljänkymmenen korvilla, mutta pirteri poika ja liukas hän oli liikkeissään. Talvisodassa Heikki oli tapellut Taipaleella ja
muisteli usein että "se vasta oli sottaa pojat". Aiatuksensa pyörir'ät enimmäkseen kotiasioissa, olihan
päästä rekilauluja. Ikää
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löhtevien vokuutettu.lensq vokuutukset prti enstir:nciner suomoloinen henkivokuutusyhtiö KALEVA voimcssq koko historiollisen
se olikin
sotoretken ojon, voikko
kuten osiokirjoisso moinittiin
"epciterveellisen
jo
ilmoston
turkkiloisten
yhtiölle epcivormoo
vohemmcin inhimillisen sodonkciyntitovon vuoksi".
Ncjistö sodon ojoisto voltovosti kehittyneen yhtiömme jotkuvono
periootteeno on yhci edelleen vokuutettujen tqloudellinen turvollisuus koikisso olosuhteisso.

l(ESl(TilATX Erl UA!(tt llTll sYllTlo
siellä vaimo ja neljäntoista ikäinen tytär odottelemassa. Vartiossa seisominen oli hänelle myrkkyä, ja eräällä tempauksellaan hän pääsikin tuosta velvollisuudes-

taan. Heikillä

oli vartiovuoro iltayöllä ja toisten ve-

dellessa makoisia unia hän pudotti, korsun katolla
seistessään, kir,äärin patruunan kamiinan torvesta sisään. Siitä tuli semmoinen tömäys, että tuhka ja
kipunat sinkoilivat ympäri korsua. Miehet ryntäsivät
ulos päätä pahkaa aseet käsissä, sillä muuta ei voitu
kuviteliakaan kuin että vihollinen oli päässyt yllättän-rään. Tämäkös oli Heikistä hauskaa, mutta selvää oli myös, että tuollaista miestä ei voinut enää
vartiossa pitää. Taloustöitä hän sittemmin toimittelikin, siivosi kämpän, pilkkoi puut ja puuhasi muuta
tuon kaltaista.
Näin pitkälle olin mietteissäni päässyt, kun pimeyttä
leikkasi aavemainen huuto. Hornamaisena se kaikui
pekl<asilmassa. Mistä se tuli, siitä ei saanut seh'ää.

muisttttti jotain hirnurnista, haudantakaista, epätodellista ääntä. Pimeydessä ei voinut
mitään erottea. Kun olin päässyt ensi säikähdyksestäni kiskaisin kp:n kestotulelle. Odotin, että saisin
jotain näkyviin. Pimeys oli kuitenkin musta kuin
hauta, eikä enää kuulunut hiiskahdustakaan. Huomasin seisovani paljain käsin, asetta käsitellessäni olin
pudottanut kintaani hangelle. En uskaltanut kumartur niitä ottamaan, etten olisi Iiikehtimisellä paljastanut itseäni. Alkoi tuntua kuin joku tuijottaisi minua pimeydessä ia seuraisi valppaasti jokaista liikettäni. Minua peloitti! Tähän ne minut liistävät enkä
voi mitään tehdä, kun en edes näe tai tiedä, missäKaameudessaan se

päin ne ovat.
'120

Aloin hikoilla. Tunsin miten paitani alkoi ilkeästi
liimautua ihoa vasten. Mitään ei näkynyt, ei kuulunut. Janotti! Nuolaisin huuliani ja tunsin hien suolaisen maun suussani. Olisi tässä nyt edes joku toinen
lähellä, mutta seuraavaan vartiomieheen oli matkaa
ainakin holmesataa metriä. N{ietin. olinko ehkä nu-

kahtanut. koska en ollut hlveinnut mitään aikaisemmin. KirottLra tiin-rä pimeys I Tuskallista tämä hiljaisuus i Huudr viell kerr.rn, ajattelin, niin kyllä täältä
tulee r-.rstrust.r koko putken täydeltä ja vielä kovem-

rnalh äänelläkin. Ajattelin, vai osasinko sillä hetkellä:i.r:ellr n-ritään, olisikohan niitä monta. Terästin
kuulo.rni ja näköäni. Liikkuiko tuolla näreen vieressä
joku r':i oliko se vain kuvittelua. Ei
ei siellä mitlin ollut, tuuli vain ravisteli lunta- puun oksilta.
Kuulisi nyt edes askelcet, mutta näin pehmeässä lusamasmessr ei voinut erottaa niitäkään. Ja sitten

- kuunulvahti taas pitkään, ja selkäpiitä karmien
etselr'ästi,
nyt
tajusin
kauhistuneena,
sillä
sitä
telin
tI se kuului männystä aivan pääni yläpuolelta. Silmänräpäyksessä l'reilautin aseeni kohti männt"noksia.
V.r.i siellä sinä olet kytännyt koko yön ja nvt annat
merkkejä tovereillesi ajattelin, mutta tämä taisi olla
viimeincn huutosi. Odotin sormi liipaisimella. Kurkiss:r se

trisi n1't edes kuu, että näkisin tähdätä, rukoilin tuskissani. Ja niin tuli kuu näkyviin, ia mind' näin tähdätä. Tähtäsinkin tarkkaan, mutta en ampunut. Siinä
näet se istui, aivan pääni yläpuolella, kuunvalossa,
piinaajani: yöllinen huutaja. Pienen pieni valkoinen
lumipöllö

I

4. oso

vÅnvÅrrvrrÄ sarsAlArsEssA
AAMULLA herätessäni oli Eikka hakenut kenttäkeittiöstä saikkaa, jota tarjosi minullekin. Aamu oli harmaan syyspäivän alkua, päivän, joka toisi tullessaan
eteemme uudet ongelmansa. Jalkani oli yön aikana
jäykistynyt, ja koetin sitä hieman liikutellen saada
notkistumaan. Useimmat parakissa olijat vielä nukkuivat. Vetelimme aamusavuja ja loikoilimme pritseillämme. Taisin siinä hetken vielä torkahtaa, kun
havahduin äänekkääseen keskusteluun. Parakkiimme
oli saapunut kaksi saksalaista aliupseeria. Ja kuulinko oikein? He puhuivat aivan selvää suomenkieltä.
Hyr'ät päir'ärahat, uudet verusteet, r'iinaa, savukkeita,
vieraita maita je naisiel

Hivuttauduin alas petiltäni ia liityin tiiviiksi käyrlhmään. iosta äskeiset sanat kantautuivat
korviini. Siioä oli "r'ärr'äreirä", jotka houkuttelivat
meitä liittymään Saksan armeijaanl He kuvailivat, mikä tulisi kohtaloksemme sotavankina. Jo samana päineeseen

ARMET;ASSA'

r'änä kerättäisiin kaikki täällä Rovaniemellä olevat
sotavangit yhteen ja yhtenä saattueena lähdettäisiin
marssien kohti Norjaa. Joka ei pysyisi saattueessa, armotta ammuttaisiin. Olisi aivan toista ajaa herroiksi
autoilla liityttyämme §Taffen-SS:n riveihin. Luvattiin
suomalaiset kouluttajat ja esimiehet. Suomalaisia vastaan ei tarvitsisi taistella. Saisimme hyvän koulutuksen. Saksa varmasti voittaisi sodan, jonka jälkeen

meillä olisi hyvä ja turvattu tulevaisuus. Saksalaiset tiedemiehet ovat keksineet uuden kauhistuttavan
tehokkaan ja tuhoa tuottavan aseen, joka aivan lähiaikoina käyttöön otettuna muuttaisi tilanteen saksalaisille voitoksi. Tällaiset näkymät he loivat meille.
Asiasta kiinnostuneiden pitäisi kokoontua kello 12
Ieirialueen keskustaan, jossa annettaisiin tarkempi selostus.

Värväreiden lähdettyä vasta keskustelu parakissamme alkoi.

f. H. PALOKANGAS

KOHTALOKKATLLA
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Jäököriioukkueen pojot kor.

colevot soksoloisten I3.1 0.
| 944 vöiiytyksessä ompumio
tovereitoon. Henkilötietoio kir.
ioitetoon muistiin

Ei

ei meistä sakuia tule!

Kuinka

--kele,
kestämme
pitkän nälkämarssin?
Miten-haavoittuoeet iaksavat pysyä mukana?
Kuka meistä pystyisi
tekemään metkan jalkaisin Norjan
vankileireille?

Siinäpä oli meillä aihe, mistä vaihtaa mielipiteitä.
myötämielisiä lausuntoja kuin myös jyrkästi vas-

Oli

tustavia.

Jos heidän puheensa pitivät paikkansa, kuinka jaksaisin pysyä mukana?
Taas tuli kysymys tuosta rakkaaksi käyneestä elämästäni.
Päätin kysyä neuvoa Bi-

lundilta, sillä häneen olin aina luottanut. Hän rauhallisena miehenä oli koko ajan istunut pritsinsä laidalla ottamatta osaa keskusteluun. Hivuttauduin hänen vierelleen istumaan ja kysyin, mitä hänellä oli
sanottavaa tähän asiaan.

Asia kohdaltani on selvä. Ei tule kysymykseen- liittyminen. Kun olen jaksanut kulkea Karjakään

lan, Aunuksen, Syvärin, Kannaksen ja tämän pohjolan reissun tähän saakka, niin jaksan vielä edelleenkin. Sota ei kestä enää kauan. Saksa on jo hävinnyt
sen. Vankeudesta ei tule missään tapauksessa pitkäaikainen.
Åsiansa saa jokainen pnäftää itse, kukin

kohdaltaan.

Muuta neuvoa hän ei voinut antaa. Tämä oli ystäväni kanta asiassa, joten saisin selviytyä omin nok122

kineni. Harkittuani ankarasti asiaa puolelta ja toiselta en päässyt lopulliseen ratkaisuun. Jos suinkin
olisi mahdollista päästä sairaalahoitoon, ei liittyminen minun kohdallani tulisi kysymykseen. Päätin vielä toistaiseksi jäädä odottavalle kannalle.
Aurion Pentti kär,äisi parakissamme ja pyysi toimittamaan päir,än kuivamuona-annokset kenttäkeittiön luota. Hän oli saksan kielen taitoinen ja näin
ollen saanut tällaisen luottamustehtävän. Saimme
ooin 300 gr hyvää ruokaleipää, palasen laardimaista
ras\-ax, muutaman palan sokeria ja yhteisesti parakin
asukkaille laatikollisen alkuaan mitä hienointa piipputupakkaa, joka valitettavasti nyt oli homeen pilaamaa. No, muutenhan se ei vankien saatavissa olisi
ollutkaan.

Kello alkoi lähestyä kahtatoista, ja monella meistä
oli tehtävänä vaikea ratkaisu. Leiriin saapui jatkuvasti

jr naapurin puolella näkyi olevan jo
aikamoinen tungos. Venäläisiä oli niin runsaasti,
etteivät he enää mahtuneet parakkeihin, vaan ulos
oli laitettu nuotioita, joiden ympärille vangit olivat
kerääntyneet renkaiksi. Meidän leirialueemme keskustaan oli kokoontunut noin 150 miestä.
Tasan kello 12 saapuivat äskeiset aliupseerit ja Iisäksi luutoantin arvomerkeillä saksalaisessa sotisovassa oleva upseeri. He kertoivat samat jutut, kuin
uusia vankeja,

aikaisemmin parakissamme ja sanoivat olevansa suomalaisia sekä olleensa jo useita vuosia Saksan armei-

jan kirjoissa. Suomalainen on Saksassa korkealle arvostettu sotilas, ja monella liittyvistä olisi luvassa hy-

vä tulevaisuus. Koska suurin osa joukostamme oli
vielä poikamiehiä, meillä oli heidän kertomansa mukaan mahdollisuus avioitua saksalaisten naisten kans-

"Johtaja"
sa. Tähän oli "Fiihrer"
itse antanut
suostumuksensa, sillä kuuluihan
suomalainen
arialaiseen valioihmisrotuun. Jos joukossamme oli perheellisiä, maksaisi Saksa heille perhe-eläkkeen. Saisimme
oykyistä r,astaavat sotilasarvot. Heti jaettaisiin saksa-

laiset varusteet ja meidät kuljetettaisiin jonnekin
Norjaan koulutusta saamaan. Halukkaita pyydettiin
käymään jonoon, jossa pidettäisiin alkutarkastus ja

henkilötietojen kirjaus.
Pihalle oli muodostunut muutaman miehen ryhmiä,
ioissa pohdittiin asiaa puolelta jos toiselta. Istuin Bilundin ja Rätyn kanssa parakkimme portailla ja katselimme näitä ihmismarkkinoita. Ratkaisu näytti mooelle paljon vaikeammalta kuin toverilleni Eikalle.
Nuoremmille ratkaisun tekeminen oli helpompaa, ja
he olivat jo aamulla suhtautuneet mr'örämielisesti liitty'misajatukseen. Heillä ei ollut kokemusta sodasta,
sillä koulutuskeskuksesta Iocnalla ollessaan he olivat

ioutuneet tähän kiipeliin. Ja olo piikkilankojen sisällä tuntui kauhistevalt:.

Nfukaansa r'ärvärit saivat noin 15 miestä. Jäljelle
ääneiden
ajatuksissa ja keskusteluissa jatkui sama
f
pohdiskelu. Ir{eidän ryhmästämme ei ollut liittynyt

ketään. Haavoittuneet odottelivat luvattua lääkintähoitoa. Keskustelin heidän kanssaan vaikeasta ratkai-

Perinteiden
ansiosta
oikein hWä katnri
on Pauligin katrvia
-eniten rnyytyä
nraassalnrne

!

ffi
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susta.

Meitä oli kolmen miehen ryhmä: Arvo Räty, Ålpo
Kanerva ja minä, Hanskiksi nimitetty. Teimme yhteisiä sotasuunnitelmia. Arvolle oli tullut pahanlaa.
tuinen ripuli, sillä ulostuksissa oli verta, ja kuumettakin sanoi olevan. Alpo oli keuhkoinvalidi, suuren
perheen huoltaja Simosta ja oli toiminut sotapoliisitehtävissä. Päätimme pysyä yhdessä, tapahtuipa sitten
mitä tahansa, ja auttaa toinen toistamme vointimme

mukaan. Suunnittelimme, että jos liittyisimme Saksan
armeijaan, koettaisimme heti ensimmäisen sopivan ti-

laisuuden

tullen karata. Marssista Norjaan

varmaankaan
kuljetusta.

emme

tulisi selviämään, jos emme saisi auto-

Päir'ä kallistui iltaan näitä asioita pohdiskellessamme. Leirille saapui lhä lisää miehiä, joukossa puoli-

kymmentä upse eriakin. It{eikäläisiä oli kaikkiaan
ooin 250 miestä. Åution Pena levitti tietoa marssille
valmistautumisesta. Henkilökohtainen omaisuus oli
koottava valmiiksi. Åikaa, milloin lähdettäisiin, hän
ei tiennyt.
Yärvärit saapuivat uudelleen illan alkaessa hämärtyä. Auttaakseen meitä haavoittuneita he olivat koettaneet hankkia meille autokul.jetuksen, mutta valittaen totesivat epäonnistuneensa i'rit1'ksessään, sillä
saksalaisilla ei riittänyt kuljetuskalustoa tällä haavaa,
koska juuri tyhjennettiin Rovaniemen kauppalaa, jossa saksalaisiile oli suuria varikoita, sairaaloita ja virastoja. He nä1'ttivät tosissaan huolestuneilta ja kävir.ät moneen otteeseen soittamassa puhelimella vartiotuvasta, mutta palasivat sieltä aina päätääo puistellen.
Heidän kertomansa mukaan ei haavoittuneilla eikä
heikossa kunnossa olevilla ollut mitiän mahdollisuutta selviytyä monen sadan kilometrin taipaleesta.
Se olisi selvää murhaamista, valittelivat he, ja se olisi
heidän syynsä. Parhaansa he sanoivat tehneensä meitä
auttaakseen. Olimmehan kaikki samoja suomalaisia.
Vaikka he kantoivatkin vierasta univormua, sen sisällä

Jo vuonno 1974

Poulo{ytlö Poul

oli piirrelly
igi n tunnuk-

seno. Perinleel,iolkuvot.

Tömön pöivön Poulo-tyttö

on neiti Anjo

Muslomöki.

Voimokosoromisen tuhloMocqn moun sövytlöö oito
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Pikkuhuolia er lomamatkalla surra, kun mukana
on leijonakantinen säästökirja, jolla matkan varrella
joka tapauksessa saa postista rahaa kaikkialla.
Nyt alamme säästää ensi lomaa varten.
Alkakaa Tekin - avatkaa Postisäästöpankin
lomatili kätevästi lähimmässä postissa.

POSIISÄÄSI0PAt.l l(l(I

tilas, suomalainen tai saksalainen, tervetuloa kotiimme! Toivoisimme Teidän huolehtivan kodissamme
olevista tavaroista, etteivät ne häviäisi tai turmeltuisi.'
Toistaiseksi olir-at ensimmäisessä erässä saapuneet,
jotka oli tänne ma joitettu, noudattaneet kehoitusta.
Mutta näytti olevan vain hetken kysymys, milloin
Barrabas pääsisi irti. Useita laatikoita lojui lattialla, ja
niistä kurkisteli pullonkauloja. Aluksi oli tyhiät pullot asetettu sievästi laatikkoihin, mutta tilanteen jat-

kuttua niitä oli nyt jo noiatuoleissa, pöydilla ja nurkissa sikin sokin paperin ja muun rojun seassa. Tunnelma oli meidän tullessamme hilpeimmillään. Ilma

oli kuin

parhaankin taistelun jälkeen sinisenä savusta

tosin nyt sikarin. Kuivaa muonaa näkyi olevan ko-

-solti.

Leipäpitkorivit keittiön pövdällä muistuttivat
motin halkopinoja. Kelpasi nvt elää yltäkylläisyyden
herkullisia hetkiä.
Meitä kehoitettiin pysymään tiiriisti seinien sisäilä.
UIos ei saisi mennä. It{eillä oli vielä suomalaiset varusteet, ja saku voisi laskea ilman pois, jos näkisi meidät kaduilla hoipertelemassa. Meille saapuville luvattiin tuoda muona ja siihen kuuluvat tykötarpeet pikapuoliin. Otettiin muistiin asetakin, kengän ja kauluksen numerot, ja jo ennen seuraavaa päir'ää meillä
olisi saksalaiset univormut.
Åliupseerimme olivat touhun poikia. Tuota pikaa
he saapuir-at jeeppi lastattuna. Oli viinaa ia rieskaa,
hollentilaista geneveriä ruukkupulloissa, steinhegeriä
kuirana sekä isoissa astioissa cointreaulla maustettuna.
T;issä oli lääkettä haavoihimme ruumiin ja hengen
osalta.

Ulkona oli saksalainen parivartio, joka huolehti,

et-

temme päässeet ulos eivätkä heikäläiset sisään. Myö-

yritti kaksi saksalaista lääkintämiestä
tulla katsomaan haavojamme, mutta eivät päässeet
kuin kynnykselle, mistä heidät käännytettiin kovahemmin illalla

oli

Nyt ei olisi muuta keinoa kuin
haavoittuneiden liittyminen Saksan
armeijaan. Laadittaisiin kirjallinen sopimus siitä, ettei
taisteltaisi suomalaisia vastaan eikä millään muullakaao toiminnalla vahingoitettaisi rakasta kotimaasuomalainen mies.

heikoimpien

ja

tamme.

Pidimme Arvon ja Alpon kanssa lyhyen neuvottelun. Vihdoin päätirnme, ettei mitään muuta ratkaisua
ollut kuin liittyminen. Purimme nyyttimme ja annoimme muonamme ja tupakkamme leiriin jääville.
Heitimme hyvästit. Ånnoimme henkilötiedot. Ratkaisu oli tehty.
Meitä haavoittuneita tuli pieni jeeppi hakemaan,
ja terveemmät saivat kävellen poistua leiristä aliupseerien kanssa kokoamispaikalle. Käytän tästä alkaen
kertomuksessani vain henkilöiden etunimiä, lukuunottamatta Rätyä ia Kanervaa, jotka kulkevat oikeilla
nimillä.
Jeeppi

kuljetti meidät kauppalan keskustaan jon-

kin pankin

kaksikerroksiseen, puurakenteiseen ta-

loon. Alakerrassa sijaitsi pankki ja ylhdällä varmaankin pankinjohtajan asunto, jonne meidät toistaiseksi
majoitettiin. Kaunis koti oli jäänyt ilman isäntää. Kalustus oli hyvin komeaa: nahkapäällysteiset nojatuolit, arvokkaita tauluja, flyygeli ja sen päällä jonkun
kuvaamataiteilijan todennäköisesti talon asukkaasta
muovailema pystykuva. Kaikki tämä oli jäänyt sodan
jalkoihin. Asukkaille oli varmaan tullut kiire lähtö.
Erääseen tauluun oli kiireisellä käsialalla paperilapulle
kirjoitettu seuraava pyyntö saksaksi ja suomeksi: 'So't24

kouraisesti takaisin,
§a4[4n4n sakemannit, tänne ei ole tulemista !
vietetään parast'aikaa suomalaisen sotihan
Täällä
hauta jaisia. Kuokkavieraat saa\'3t painua -vettiin.
Siellä heille kyllä työtä rirttlä.
Tällaisin toivomuksin saattelimme vapaalla kyydillä
aser-eljet ulos. Tulevan yön teimme kukin parhaamme varjellrksemme ja turmellaksemme kaunista kotia. Åamulla oli heräämisemme melkein samanlainen
kuin ollessamme ensimmäistä yötä vankina saunassa.
Oli juhlittu oikein suomalaisella pontevuudella, pientä tappelunnujakkaakin oli ollut. Tappiot olivat tosin

r'.rin aineellisia. Muuan tuoli oli särkynyt ja komea
leipäpino hajonnut. Mutta viina oli riittänyt.

Åamuteetä keittäessämme saapuivat aliupseerit tuo-

den varusteemme. Jokainen vuorollaan sai vormunsa
ja arvomerkkinsä sekä monistetun lappusen, missä oli
selostus saksalaisista an'omerkeistä. Meidän pitäisi
päntätä pöhnäiseen päähämme ensin SS:ään kuuluvat arvot.

Nyt olisimme jälleen sotilaita, ja ennen kaikkea tuIisi meidän alistua kuriin ja annettujen käskyjen noudattamiseen purnaamatta. Joka ei noudattaisi määräyksiä saisi ankaran rangaistuksen ja pahimmat palautettaisiin armotta takaisin vankileirille. Komppanian vääpelinä toimisi toistaiseksi oberscharfi.ihrer
Jukka Kalasalo ja toisena esimiehenä Allan §fekman,
anoltaan hauptscharfiihrer. Näin esittelir'ät aliupseerimme itsensä. Meidän pitäisi puhuteltaessa käyttää

heidän an'onimiään sekä keskustellessamme toistemme kanssa palveluksessa myös puhutella toisiamme
uusilla arvoilla. Kun s.risimme varusteemme kuntoon,
kokoontuisi komppania pihalle tarkastukseen.
Varusteisiimme kuului uusi, siisti ruskea paita, ja
musta solmio juhlisti asuamme. Jalkineihimme emme

olleet tyy'tvr'äisiä, sillä ne olivat huovasta valmistetut, vain hiukan nahkaa oli reunoilla ja pohjat jotain
mänttiä. Åseita emme vielä saaneet. Lisää varusteita
oli luvass,r, kun pääsisimme Norjaan, jossa koulutuksemme alkaisi.

Puolilla päivin oli varusteemme mielestämme siinä
että voitaisiin pitää tarkastus. Kokoonnuimme pihalle kolmeen riviio. Esimiehemme huusivat meille silmät tapilla. Me vain seisoimme ja kuuntelimme, sillä harvahan meistä ymmärsi saksaa. Nämä kuulemamme olivat saksankielisiä komentosanoja,
jotka meidän pitäisi nopeassa tahdissa painaa matalaan kalloomme. Palveluskielenä tulisi olemaan vain
saksa, ja sen he aikoivat nuijia muistiimme erinäisin
kunnossa,

keinoin.
Emme saaneet tyydyttäviäkään an'osanoja tästä ensimmäisestä yhdessäolostamme, mutta saimme kylläkin paperin, jossa saksan kielellä oli selostus, että
olemme vapaaehtoisia suomalaisia emmekä osaa saksaa.

Tämä paperi meidän pitäisi näyttää kohdatessamme
saksalaisen partion tai tiedusteltaessa, keitä olemme.
Saisimme liikkua. kauppalassa, kun.määrättyinä aikoi-

na vain saapuisimme majapaikkoihimme. Jos joku
myöhästyisi annetuista paluuajoista. menettäisimme
luvan Iiikkumiseen.

HUONO

ASE

Sotamies Timperi oli toisinaan kovin rämäpäinen.
Palatessaan kerran lomalta hän riitaantui Kouvolan
asemalla kahden siviilimiehen kanssa ja sieppasi lonkaltaan ison kauhavalaisen. Toverit saivat miehen kui-

tenkin talttumaan ja saattoivat hänet vaunuun. Siellä
tapahtumaa seurannut upseeri nuhteli sotamies Timperiä:

Kuinka Te, sotamies, häpäisette koko porukan?

Tiedättehän,
että puukko on hyvin, hyvin huono
Niin on.. . pitäs olla kirves

murahti
Timperi.

ase!

pitk?issä varressa!

NOPEUDEN HUIPPU
Soturit väittelivät eräässä korsussa siitä, mikä on nopein. Toiset ehdottivat piiskatykin ammusta, toiset
salamaa. Eräs taas selitti, että salamaa nopeampi on
ihmisen ajatus. Silloin eräs vanha jermu nosti päätään
Iaverilta ja sanoi:
Eikä oo. Kun mulla täs' yks' pii.ivä oli ripuli ja
mä- juoksin riu'ulle, niin s'oli housuis' enneko ehdin
edes ajatellakaan.
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TAUNO KILPINEN

:!omclcisio ioukkoio liikkeellä Syvörillö

Majuri Kaarlo Lehtisaaren komentama ITJR 50 oli
kevättalvella 1942 asemissa Syr'ärin alajuoksulla joen
pohjoisrannalla Segesasta alkaen itään päin. Olin maaliskuussa siirtynyt tämän rykmentin II pataljoonasta
t. komppanian ("Jyrkin") päälliköksi.
Huhtikuun puolivälissä patal,ioonan komentaja kutsui minut puheilleen ja kertoi rykmentin komentajan,
everstiluutnantti J. Ahon haluavan mahdollisimman
tarkkoja tietoia vastakkaisella rannalla olevasta vihollisesta. Näiden tietojen hankkimiseksi olisi sinne lähetettävä partio väkivaltaiselle tiedusteluretkelle ja minun
tulisi toimia tämäo partion johtajana.
Mielessäni punnitsin useampaan kertaan, miten voisin onnistua pääsemään huomaamatta Syvärin yli ja
sieltä turvallisesti takaisin. Kahtena partiomatkaamme
edeltäneenä yönä olin yritykseen osallistuvien upseerien kanssa lumipuvussa hiipinyt Syvärin iäätä saadaksemme mahdollisimman selvän käsityksen vastarannan maastosta ja vihollisen aseistuksesta siellä.
Tulisin saamaan partiooni, jonka vahvuus muo-

dostuisi huomattavan suureksi, osia rykmentin jääkärijoukkueesta johtajineen ja heidän lisäkseen nimettäisiin miehiä mukaan omasta pataljoonastani. Osastoon kuuluisi myöskin ryhmä pioneereja suurine räjähdysainepanoksineen, joita kasapanoksien ja käsikranaattien ohella kuljetettaisiin ahkioissa. Edelleen
kuuluisi osastoon tykistön tulenjohtaja radioryhmineen
ja hänellä olisi tämän tiedustelun aikana komennos-

saan useita pattereita aina jd,redd, patteria myöten.
Myöskin rykmentin oman raskaan heittimen tulenjohtaja olisi mukana. Edelleen seuraisi osastoa kaksi
miestä pienine "kyynelradioineeo", lääkintämiehiä ja
muutamia lähettejä.

Vihdoin koitti lähdön hetki muistaakseni huhtikuun 22. päivän iltana, ajankohtana, jolloin sydänyö
jo oli melko lyhyt. Olimme selvillä siitä, milloin pi126

Syvöri siltö kohdolto, iosso Porlio
iöäPeitteessö olevon ioen

ylitii

vielö

meys alkoi olla riittävä ja samoin siitäkin, milloin
oäir'ä iälleen sarastaisi. Paras mahdollinen aika suun'
lit.t-rn toteuttamiselle oli kello 21.30 ia 2.11 vä'
lillä. Vajaassa kolmessa tunnissa olisi siis tehtävä saa'
rava suoritetuksi, jos mieli selvitä Syvärin yli takaisin
omalle puolelle.
Yhteistoiminnassa pataljoonani komentajan kanssa
olin suunnitellut osastoni toimintatavan ja sen mu'
kaan osasto jaettiin kahteen osaan, joist: toinen, pie'
nempi, saisi vastarannalle päästyämme oman erikois'
tehtävänsä suoritettavakseen jääkäriloukkueen johtajan johdolla, mutta suurempi osa jäisi jatkuvasti komentooni. Partiomme kokonaisvahvuus oli 72 miestä,
fa näistä noin viidelläkymmenellä oli konepistooli lu'
kuisine ylimääräisine lippaineen. Pienemmän osaston
vahvuudeksi tuli parikymmentä konepistooleilla, kä'
sikranaateilla ja kasapanoksilla varustettua miestä.

Lähdimme ylittämään sohjoista Syväriä neljässä torsistaan erillään knlkevassa harvassa jonossa. Kuta lä-

hemmäksi vastarrntaa pääsimme, sitä paksummaksi
kävi sohjo, ja eräin paikoin se ulottui polviin saakk,r.
joten jalkamme olivat luonnollisesti aivan märät. Tämä ei kuitenklan sanottavammin haitannut meitä r-alkoisissa lun.ripuvuissa liikkuvia miehiä.
Pääsimnre kehden kivestä rakennetun pesäkkeen
kohdalle, joihin joen vesi oli jo tunkeutunut. Osr pio-

neerejä jäi näitä tutkinrean je miinoittanrr.rn muiden
jatkaessa kahlaamistaan r'älillä pysähtven jr klr'<istyen. Pysähtymisn-rerkki kulki nriehestä n.lieheen kä-

Cenliikkeellä. Kuuntelinrme, nlut:.1 c-nrnre

erLr::.1neet

kuul:.r\::.s : ker ltr'össsä.
Kir.ipesäkl<eistI. jotk.l sijrrtsrr':r :.r:i:n :r:tk.rr varsrn.ris:sr-r r.rnr.,r iir'.r.::. oli e:.:.i. ^;::: :r-i:kr suuriin
rantlk.:u.i:::. rorj:-: s,:,r;.r::'.-.:: :llr:mnekin. Konepist.,u.ir:^.:el:: e:=:.:'.,: -:,--'.:.." nl]<vviä tossuPolkuja mr-ö:en r'::-.'..:.=.:: . j:::täksi varmistamaan
oloamme. jot.r r'::r,:..::e: s: r'ieij ollut huomannut.
On selr'ää. e::ei r ih,tliinen nrirenkään saattanut uskoa suomel.risen ;rr:ron lähter'än lyhyen yön hetken
aikana i'litrrr,rään ker'ätsoh joista Syväriä, koska nimenomlf,n juuri täIlä kohtaa ei kahteen kuukauteen
ollut taprhtunut partiointia. Miksi siis nytkään juuri
ennen jäiden lähtöä?
Näihin aikoihin oli vihollinen aloittanut Syr'ärin
keskijuoksulla, jossa suomalaisilla oli laaja sillanpääasemansa, suurin voimin Pertjärven maastossa keväthyökkäyksen. Tämä hyökkäys kehittyi lopulta koko
Voimalaitoksen ja Homorovitsin alueen käsittä1'äksi
taisteluksi, mutta suomxlaisten sitkeällä puolustuksella
ääniä emmekä laukaustakr,rn

Taistelu kiihtyi m1'öskin jokirannan taisteluhau'
niin että ammunta oli pian yhtämittaista. Kesken kaiken vavahdutti ilmarr kun-rea räjähdys
pioneerit olivat räjäyttäneet r-anhrn kivibunkkerin,- jonka
he väittir,ät olleen ensimmäisen n.raailmansodan aikaisen. Tulitus jatkui sekä majoitusalueella, jonka suuruus oli saatu tarkoin todetuksi. että myöskin rannalla.
Åikaa oli lähtöhetkestämme kulunut jo lähes kaksi
tuntia ja yö oli loppumaisillaan.
doissa,

,r.

ja lopuksi vrstaiskuilia se saatiin pysähtymään.
Tähän hyökkäykseen oli vihollinen melkoisella rarmuudella käyttänyt myöskin Syr,ärin alajuoksun r.armistusjoukkoja. Iiedustelumme tarkoituksenr oli s.rada selville, oliko näin tosiaankin tapahtunut r ai suunoitteliko vihollinen mahdollisesti hyökkäyksen alt-rit-

tamistr i:rvöskin alajuoksulla, jolloin se päinvastoirl
olisi lrsir,n,, : r':rmistustaan.
Kosk: olr:r;re onnellisesti päässeet rantaan, kaikki
seikat r.ii:t.rsrvr: :dellrseen oteksumaan. "Kyynelmiehet" saivat rf,d:onsf, iuntoon, ja hetimiten olin keskusteluissa p.rr,rijoon.rni koment;rjan kanssa, joka läh-

JR

50:n konekivööriosemo Syvörillö

töpaikass.i seur.rsi rieJusrelumme kulkua.

lor:ij: sai käskyn lähteä oman
r':.nkln tossupolun suuntaan muitten miesteni .rlk:essr lrörlttäd rlnnxn taisteluhautoja
ja pesäkkeitä jokrr:r::r i'iös1.1;n Siinä samassa alkoi
tulitaistelu rrn!.rvrrm:s:ussen tiholt,r. Mutta osastollani oli tulillivoimr. jr konepistoolit lauloivat kuorossa, tosin pääasirsse umpimähkään pimeässä, mutta
Jääkärijoukkueen

osastonsa kansse

se ei jäänyt sittenkään vaikutusta vaille.

Samaan aikaan olivat jääkärit tossupolkua edeteo
päässeet vihollisen maioitusalueelle, eikä r,artiomies

havainnut suornalaisten tulo.r. ennenkuin oli liian
myöhäistä. Siellä nukkui vihollinen korsuissaan huoletonta kevätuntaen ja heräsi vasta silloin, kun kasapanokset alkoivat tehdä jo tehtä\'äänsä. Ålueella syntyi yleinen hämminki partiomme miesten koettaessa
tehdä niin monta vihollista kuin suinkin vaarattomaksi.

Åmmuttuamme valopistoolilla sovitut valomerkit
aloimme vetäytyä takaisin. Eräitä haavoittuneita, joissa
ei onneksi ollut vaikeampia tapauksia, olivat lääkintämiehet jo aikaisemmin opastaneet jäälle ja antaneet
heille paluusuunnan, mutta vaikeammin haavoittuneet
vedettiin pääjoukon mukana ahkioissa.
Jälleen oli tuo syvästi sohjoinen Syväri ylitettävä

ja paluukohdalla miehet sxivat suorastaan uida, sillä
kiirettä oli pidettävä, vihollinenhan seurasi aivan kintereillä. Olimme päässeet keskelle Syväriä, jonka leveys

tällä kohdalla oli noin ,00-({0 metriä ja heittäydyimme pitkäksemme. Nyt oli tykistön tulenjohtajalla
vuoro toimia. Hän sai yhteyden pattereihinsa, antoi
tulikomennot ja hetken kuluttua kuulimme, kun
useamman patterin suorittamien yhteislaukausten ansiosta ammukset ujelsivat päittemme ylitse ja osuivat
127
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Konsikuvo:

Aina on aikaa
Bostonin verran
Boston on t€hty suomalalseen makuun.
Slksl so on nlln suurl merkkl.
Sllrry Slnäkh mukaan kuvaan.

BOSTON

Voriiomies tolven keskellä Lopisso
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Vilho Kankare:
SUMMÅN TERÄSMYRSKYISSÄ

rantaan juuri sille kohdalle, mistä olimme lähteneet
vetäytymään ja johon vihollinen oli seurannut perässämme. Vielä muutama tuli-isku lisää, ja saatoimme lähteä jatkamaat paluutamme.
Pääsimme onnellisesti omalle rannalle samoina het-

kinä, jolloin päivä alkoi valjeta. T'åelå nyt katselimme, kuinka raskas patteri ampui löytämällemme
ma jo

97

Lauri Arrela:
r04

TUULILASIN TÅKÅA
Gabriel Wiborg:
HEItrIORÅKKALITTA IÅ HÅÅVÅKUUMETTÅ

itusalueelle.

Partiomme, jonka tehtävänä oli ollut suorittaa väkivaltainen tiedustelu, oli tehtävässään onnistunut ja

sai myöhemmin rykmentin päir'äkäskyssä kiitoksen.
Olimme saaneet selville sen, mikä oli tarkoituskin.
Olimme todenneet vihollisen vähentäneen voimiaan

vastassa olevassa maastossa, eikä sillä näin ollen oman
lohkomme edessä ollut hyökkäysaikeita. Olimme li-

säksi onnistuneet räjäyttämään vihollisen bunkkereita
ja tuhoamaan osia majoitualueesta, samoin osia rannan puolustuspesäkkeiden miehityksestä. Kaikkeen aikaansaamaamme verraten olivat omat tappiomme mitättömät. Mutta varmasti olisi toisin käynyt, ellei
Syvärin jää olisi ollut niin sohjoinen. Nyt ei vihollinen enää uskonut suomalaisten partiointimahdollisuuteen.

Muutamien päivien kuluttua

loi

Syväri jääpeitteen-

Lauri Leikkonen:

KIESTINGIN ITÄPUOLELLA 2.

OSÅ

Lsko Helpi:

\.ÖLLINEN HUUTÅJÅ

J. I{.

118

Palokangas:

KOHTALOKKÅILLÅ RETKILLÄ 4. osa

...

..

.

t^varaa, piikkilankaesteitä, veneitä, ranta-aittojen osia
vieläpä taistelujen aikana jäälle kaatuneita vihollisia.
Pääkaupungin suurimmista lehdistä oli meillä myö-

hemmin tilaisuus lukea Päämajan tilannekatsauksesta
"Aunuksen kannaksella suoritetusta partioinnista, joka oli johtanut hyviin tuloksiin".
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Tauno Kilpinen:

YLI KEVÄTSOHJOISEN SYVÄRIN

sä. Siinä solui hiljaisessa saatossa ohi monenlaista puu-
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Kirjoittoiot yostqovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösiki rjoitukset poloutetoon voin
posti moksun seurotesso

t26

KO HTALO KKAI LTA VUOS ! LTA

HARALD HORNBORG

He löysivät
tiensä

Kun poinui pööt muun konson, moon, me jöökö"jöököreiden tqru on ikirit uskoimme yhö
nuori, yhö uudelleen mieltö innoslovo jo sydöntö
lömmittövö" (Uusi Suomi).
274 sivua. 8 :-/10:-

SIGRID SCHAUMAN

Veljeni Eugen
Schauman

"Dromoqttisiq tilonteitq helmikuun monifesEugen Schoumonin teko jo koh-

lin vuosilto

tolo ovot selloinen
luku moomme ormottominto
historiqo, ettei sitö voi unohtoo" (Uusi Suomi).
173 sivuo.
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Enräpuu, uuden veneen selkäranka valmiina . .
Lupaus tulevista risteilyistä . . . aavoista ulaporsta.. . valkeiden purjeiden paukkinasta luovissa .
Ja piirustuksiin syvennyttäessä tietysti Hunterin
miehenmittaiset savut! Hunter edustaa uusinta
savukekäsitettä: solakampi savuke, jossa ei ole
tingitty pituudesta eikä korkeasta laadusta!
.

o
tr
rd

m

(,

z
til

tr
F

o

.

Nautinnollisen tukeva tupakka, kr I,ea laatu niille antaa arvon tosi tupakkarlr-ss,
Hunter on laatusavuke, jonka solakkuus tuntuu vain edullisessa hinnassa:1,20120 kpl.

HUNTER

-solakka sauuke, tukeua tupakka
lrtonumero l:- (sis. lvv.)
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