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Hän on 36-arctiat kansakoilunopettaja. Hänen aaimonu on m1ös opettaja.Täsfi be oaat kabden lapsensa
kansm läbdiissä omalla artolla hirintänitkath
Etelä-Eilrooppaa,,.

\{XtYväisel

H1ruän kahvin kaikki

aromit

-peltirasiasta
Kun ovootle kohvipurkin, kohvio suojoovo oromipoine
vopoutuu, jo tunnette poohtotuoreen kohvin iöyielöisen

tuoksun. Suomesso poohdettu

jo

peltirosioon

pokottu kohvi söilyttöö koikki oromit jo hienoimmotki n mokuvivohteet.

Pu rkki kohvio on hel ppo ostoo, kul,lettoo jo soilytlöö. Siiö soo useito pokkous-

He lähtevät asiantuntiian kautta...
Isä painaa kaasupoljinta. Matka kohti etelaa
on alkanut. Auton katolla ovat teltat, makuupussit, ruokailuvälineet ja mitä kaikkea lieneekään.. . Ja matkavaluutat on hoitanut
Yhdyspankki, {a_asiantundja Sieltä he ovat
saaneet myös bensiinialennuskuponkeja Ita-

liaan. alennukseen oikeuttavia ET-matka-

kokojo,

lfi kg l12 io I kilon peltirosioisso. Siksi

purkkikohvi on myös toloudellisto.

purkkikahvi

@ iokapäivän

ONNENKAHVI
GWS.PELTI RAS!A
MAI N IO ASIA

shekkeiä Ranskaan, matkaoppaan, valuutta-

avaimen,valuuttalompakon ym. erikoisetui a.

Siksi he ovat tyytyväsiä. Matkalta palattuaan he tallettavat säästyneet ulkomaanvaluutatYhdyspankkiin valuuttatilille. Niitä
he saavat silloin kayttaa-fri-aa-air*a rrrluuttana seuraavalla matkalla.
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MORTUI IN BELLO
-SODASSA KUOLLEET
PÄÄMAJAN huolto-osastossa oli jo ennen Talvisodan syttymistä suunniteltu tarkka menettely sodan

joihin. Sen suoksi eversti Roos ja hänen seuraajansa
eversti Y. Lako kär'ivät joka yö sen esittelemässä Mars-

henkilöstötappioiden selvillä pitämiseksi. Sodan päivinä oli kello 22 aikoihin iltaisin valmiina paperilla
edellisen vuorokauden tappioiden mdäfi ja sodan senhetkisten ja siihenastisten saavutusten hinta. Ennen
puoltayötä anneijamme huoltopäällikkö, eversti H.
Roos valmisti tappioista selostuksen esittelyä varten.
Tämän kirjoittajan tehtävänä oli kerätä tiedot tilastoksi, josta selvisi menetykset erikseen upseereista,
aliupseereista ja miehistä, ja jokaisesta ryhmästä mainittiin erikseen kaatuneet, kadonneet ja haavoittu-

kille.

neet. Talvisodan aikana pidettiin sitäpaitsi erillään
vaikeasti ja lievästi haavoittuneet, viimeksi mainitut
kun tavallisesti parannuttuaan olivat jälleen pian palveluskelpoisia. Näytti siltä, että ylipäällikön mielestä
tuo tappiotilasto kuului sodan tärkeimpiin asiakir-

Mainitun tilastotyöni ohella jouduin läheltä näkeja levottomuuden, jota sodanjohtomme tunsi tässä raskaassa kysymyksessä ja siihen
liittyvissä asiavivahteissa. Olihan talvikin silloin poikkeuksellisen kylmä ja siksi yksistään paleltumisvaarakin suuri.
Tappioiden tarkassa selvittämisessä alkoi esiintyä
vaikeuksia helmikuun 10. päivän jälkeen eli siis siitä
alkaen, jolloin vihollisen suurhyökkäys pääsi täyteen
voimaansa Summan ja Lähteen seuduilla sekä pian koko Karjalan kannaksen leveydellä. Väliasemaan siirtymisen jälkeen saatiin varsinkin II armeijakunnan sotatoimiyhtymistä Länsi-Kannakselta epätarkkoja tietoja. Noin 60-70 saattoi Kannaksen armeijan huolto
mään sen huolenpidon
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ilmoittaa jonkin divisioonan päivittäiseksi kaatuneitten luvuksi. Noiden päivien raskaissa ja uuvuttavissa
taisteluissa pataljoonat menivät usein hajalle, eikä vi-

hollisen järjestämässä tulimyrskyssä ollut juuri taukoja, jotta tietojen kokoaminen olisi saatu kunnolla suoritetuksi ja vahvuudet lasketuiksi. Aina oli kiire
uuteen taisteluun. Myös yhteydet olivat usein poikki.
Kenraali öhquist, II armeijakunnan komentaja, oli itsekin tietoinen asiaintilasta, ja sanoo teoksessaan ymmärtäneensä ylipäällikön levottomuuden ja tyytymättömyyden.

Noina päivinä eversti Roos puhutteli allekirjoittanutta ja käs'ki ilmoittaa Kannaksen armeijan huoltopäällitkölle, että ylipäällikkö toivoo joukkojen tappiotietojen tulevan tarkistetuiksi ja vastedes entistä tarkemmiksi. Saatuani yhteyden Kannaksen armeiian
huoltoon en saanut käsiini sen päällikköä, eversti
R. Lagusta, vaan pääsin keskusteluun yleisen huoltotoimiston päällikön, majuri E.Taran kanssa. Tämä entinen koulutoverini, jonka kanssa jouduin jälleen toisessa sodassa kosketukseen Pddmajan huollossa, sanoi

tilanteesta kuvaavasti:

Kuulehan, Reino, eikö ole parempi, että

saam-

- haavoittuneet lasarettiin ja kaatuneet isänmaan
me

multiin, kuin sinne teille herrojen taulukkoihin.
Mielestäni Taran åd.ni kertoi valvotuista öistä. Ymmärsin hänen sanontansa tulkittavaksi siten, että taistelukenttien ollessa jatkuvan tulen alaisia saattaisivat
tarkkojen lukujen vaatimat toimenpiteet kohottaa tappiolukuja, ellei puolustusta samalla heikennettäisi.
Sitä se tarkoittaakin, vastasi Tara.

-Eversti Roos totesi, saatuaan uudistetun selostuksen
tilanteesta lyhyesti:
Ylipäällikkö vain toivoi!

Tämä lieneekin ol-

ei
lut- ainoa kerta, jolloin PM:n huoltopäällikkö
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ky-

synyt: tyydyittekö, kun hänelle olin selostanut keskustelun, jossa toiveet eivät olleet täyttyneet. Mitään
uutta ylipäällikön toivomusta tai käskyä ei tästä asiasta
enää annettu.

Kun sitten aseet olivat vaienneet ia Mikkelin klubilla odottelimme yöllä 27/28.3. junaa, jonka oli määrä kuljettaa esikuntia Helsinkiin, tapasin eversti Laguksen. Silloin sain kuulla, että hänenkin vastaukiensa tuohon ylipäällikön toivomuksen aiheuttamaan
tiedusteluun olisf ollut sama, kuin tuo vastakysymyksen muotoon laadittu majuri Taran sanonta. Ja voidaan pitää varmana, että Lagus tunsi tilanteen. Olihan hän komentajana jonkin aikaa aivan kiirastulen
kattilassa ja myöhemmät aiat osoittivat, ettl- tuo ensimmäinen Mannerheim-ristin ritari lujassakin paikassa arvioi yleensä tilanteet oikein. Mainittakoon, että
likimääräisilmoituksia saatiin tappioista maaliskuulla
myös Viipurinlahden puolustuksen, Rannikkoryhmän
osalta ja iaatokan koillispuolelta, IV armeijakunnasta.
Talvisodan lopettaminen päätettiin maaliskuun 12.
päivänä r'iimeisinä minuutteina Moskovassa allekirjoitetulla rauhansopimuksella, ja tuli lakkasi seuraavana
päivänä, keskiviikkona kello 11. Näiden rivien kirjoittaja oli yöllä käymässä PM:n operatiivisessä osastossa,
ja siellä pääsin aselepotiedosta osalliseksi jo ennen
tuon dramaattisen keskiviikon alkamista. Hiihtäessäni
sitten Tietin kartanoon, jossa juvalaisessa hovissa huolto-osaston esikunta silloin sijaitsi, muistan koko matkan ajan hartaasti toivoneeni, että nuo viimeiset yksiettei enää
toista tuntia olisivat rintamilla rauhallisia
haavoiteikä
juuri
kaatuisi
koittaessa
poikia
rauhan
tuisi. Toiveeni olivat kuitenkin turhia, vain inhimillisiä, joita sodan historian runotar ei merkinnyt pöytäkirjaan. Päinvas'toin tulimyrsky riehui rintamilla täydessä voimassaan viimeiseen minuuttiin asti. Kannak-

Suurio sonkorihoutoio syntyi

yli

voltokunnon

Tosovollon presidentti Kyösti Kollio io sotomorsolkko
Monnerheim kootuneiden urheiliioin muistolle pyhitetyssä tiloisuudesso Olympiostodionillo Tolvisodon pöätyttyä

sen taisteliiat kertoivat vihollistulituksen olleen voimakkaimmillaan aivan viime minuutteina, ja sotilaistamme oli tuntunut, kuin suurvalta olisi tahtonut näyttää loppumattoman voimansa. Murheelliseen, kaikella
huolella hoidettuun tilastooni tuli lisäyksiä, uusia tappiomerkintöjä taistelujen viimeisiltä hetkiltä.
Kohta tulen lakattua ylipäällikkö kirjoitti ikimuistoisen päiväkäskynsä Talvisodan päättymisen johdosta.
Siinä on kaatuneiden muistamiseksi lausuttu kohta,
jossa ensimmäisen kerran ilmoitettiin kansalle kaatuneiden lukumäärä. Eversti Roos kävi silloin luonani ja
kysyi lopullista tappiotilannetta ja kaatuneiden määrää. Jälkimmäisen kohdan selvitin seuraavasti:
Kun otamme huomioon niiden päivien luku-

määrän,

jolloin kaatuneista on saatu liki- tai nja-arvoja
ja käytämme matematiikkaa laskien raja-arvoista ylemmän luvun, ja lisäksi otamme huomioon taisteluiden
pitkäaikaisen kovuuden sekä vihollisen suuren ylivoiman ilmassa ja tykistön toiminnassa, täytyy kaatuneiden luvun olla yli 15.000, vaikka tilastolaskelma
osoittaa lulcua 14.403.

Eversti Roos tyytyi selvitykseeni, nähtävästi hyväksyi perusteluni ja suoritti esittelyn ylipäällikölle tämän
mukaisesti. Ylipäällikön ajattelu taas on kulkenut samoja latuja, koska radiossa luetun päiväkäskyn ensim-

mäisen laitoksen runollinen sanonta kuului: Y I i

1r.000 teistä, jotka lähditte
tälle, ei enää näe kotejansa...

ken-

Tämän yhteydessä tulkoon mainituksi, että vielä
14.3.1940 sota vaati sankarivainajan. Lapin Ryhmästä
kaatui silloin vielä yksi mies. Tieto aselevosta ei vielä
ollut ehtinyt näet kaikille kaukaisille kiveliöille.
Haavoittunei'ta päiväkäsky muisti erikseen. Heidän
kohtalostaan pian sodan jälkeen aina aika ajoin Pää-

Tilastollinen päätoimisto laati v. 1945 Talvisodan
tappioista laskelman rnainiten kaatuneiden luvuksi
24.L20 ja kadonneiksi 803. Se katsoi sodassa kuolleiksi
mortui in bello
puolustusvoimiin kuuluvista
- äkilliseen sairauteen
myös
tai palvelustehtävissä tapaturmiin kuolleet. Näiden lukumäärä puolen vuoden
aikana (YH:sta sodan loppuun tai .ioukkoy'en kotiuttamiseen) oli varmaan melkoisen huomattava, sillä io

siviilissäkin lähes puolesta miljoonasta miehestä tuona
aikana saattoi hyvin moni kuolla. Kun lukujen "enemmän kuin 11000" ja 24 120 erotus on suuri, johtuu
se siitä, että Päämajao tappiolistassa on erikseen ryhmä "vaikeasti haavoittuneet 11.180", ja heistä juuri
osittain sodan aikana ja nimenomaan sen jälkeen kuoli
suuri osa. Päämajan antama Ylipäällikön päiväkäskyssä oleva ensi tieto sen sijaan tarkoittaa "kentä!{ä

sankarina kaatuneita" ja kenttä- ja sotasairaaloissa
kuolleet sankarivainajat Iaas ovat "haavoihinsa kuolleita", joista monen kuolinpäiväkin merkitään sodan
päättymisen jälkeen. Me jäljelle jääneet tiedämme joka
tapauksessa, että monta hyvää miestä ja poikaa, isää
ja nuorukaista täten poistui keskeltämme.
Miten sitten olivat venäläisten tappiot. Suomalaiset
arvioivat heidän menetyksensä Suomen Talvisodassa
miljoonaksi mieheksi, mutta Neuvostoliitto on taPPi'
oikseen ilmoittanut kaatuneina ia haavoittuneina
217.000.

Marsalkka

J. Stalin on todennut presidentti J. K.

Paasikivelle, että Talvisota oli "kova sota". Jos molem-

pien maiden sankarivainajat uhrillaan ovat vaikuttaneet Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden myönteiseen kehitykseen, oli heidän uhrinsa suuriarvoinen
meille ja tuleville polville.

majan läiikintäosasto antoi selvityksiä yleisölle.
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suoja-

joukkojen Raudun Ryhmän vetäännyttyä Kiviniemen
koskien pohjoispuolelle järjestettiin vielä sillanpääasema kosken eteläraonalle. Maasto suosi siellä puolustusta, oli mm. erinomaisia tähystysmahdollisuuksia tykis-

tön tulenjohtajille. Tykistömme saikin hyviä

täysosu-

mia vihollisen tientäyteisiin marssirivistöihin sekä Vaalimon että Petäjärven suunnilla. Vihollisen painostuksen lisääntyessä oltiin kuitenkin pakotettuja tyhjentämään sillanpää yöllä 5/6.t2.
Itsenäisyyspäivänä aamun sarastaessa vapisuttivat
mahtavat räjähdykset seutua
Kiviniemen riippusilta lensi komeassa kaaressa kosken
kuohuihin, mutta
rautatiesillasta romahti vain toinen pää. Tämän sillan
jätteitä pitkin pääsivät myöhemmin muutamat viholliset ryömien yön pimeydessä meidänpuoleiselle ran-

nalle. Juuri näistä ja myöhemmin ylipäässeistä syntyikin aikamoinen riesa toiminnallemme.
Everstiluutnantti V. Merikallion komennossa oleva
JR 24 oli jo ennen sillanpääaseman tyhjentämistä kahdella pataljoonalla miehittänyt pohjoisrannan. Puolustuslohko oli jaettu siten, että ll/JR 24 oli Viiksanlahden pohjukassa ja siitä länteen vastasi l/IR 24
alueesta rautatiesilta
Ämmämäki.

-

maantiesilta

-

laivaranta

-

Vihollinen yritti usearnman kerran ylittaä jokea
mm. ponttoneillaan sekä amfibio-hyökkäysvaunuillaan, mutta oman tykistömme tarkat keskitykset hajoittivat alkuunsa nuo yritykset. Sen onnistui kuitenkin yöllä 7/8.L2. kolmella ponttonilla suorittaa ylimeno kosken niskalta ja pureutua puolustusasemiimme

ns. Mustosen autotallin tukikohtaan. Hyvin

voi-

makas tykistötuli ja sisäänmurtautunut vihollinen saivat aikaan sen, että puolustajien hermot joutuivat kovalle koetukselle, ja he tyhjensivät toistaiseksi asemat.
Autotalliin tullutta vihollisosastoa pidettiin kuitenkin
ahtaalla suorittamalla kerätyin voimin hyökkäyksiä
tukikohtaa vastaan. Jätetyt omat taisteluasemamme sai-

vat olla rauhassa viholliselta, kunnes 8.D:n reservinä
ollut III/JR 24 kapteeni Onni Lampisen komennossa
hälytettiin 9.L2. paikalle ja sen 7.K miehitti iltayöstä
tyhjennetyt asemat.
Rykmentin komentopaikassa tapahtui lyhyt käskynanto ja koska olin komppaniaupseerina ennen toiminut Kiviniemessä, uskottiin minun omaavan paikallistuntemusta ja kykenevän vaikkapa pimeässäkin suorittamaan taisteluasemien miehityksen.
Kiiruhdin etukäteen paikkoja tutkimaan

ja

komppanian pääosa tuli komeasti rekipeleissd. aiaen aina
"ipakin" tukikohtaan saakka. Tupakat hehkuivat
suussa ja puheenporina oli yhtä kova kuin ennen Kiviniemen markkinoilla. Seuraukset näkyivät ja tuntuivat tuota pikaa. Vihollisen konekivääri suihkasi heti
alkutervehdyksensä. Pulina loppui ja tupakat hävisi'

loPA oLt
/ONN"NLA'NEN
R'ESA
- Iiekö ollut
ensim möinen motti
Aamuyö kului hiljaiselossa, ja kun päivän valjetessa
rupesivat paikatkin selvenemään, tuntui kuin Luojan
lahjalta, että näinkin kivuttomasti olimme onnistuneet
taisteluasemat miehittämään. Oli jo aika tehdä myös
suunnitelma vihollisen tuhoamiseksi autotallikellarissa. Sen tuhoaminen oli kuitenkin helpommin sanot-

tu kuin tehty. En silloin aavistanut, kuinka pitkälliseksi ja hankalaksi taistelu tuosta autotallikellarista

pari pikakivääriryhNyt tuli vilskettä 1'a touhua
autotallin suunmää sijoitettiin heti toimintavalmiiksi
taan maantien ojaan ja erään halkopinon viereen. Vänrikki Arvo Lähteen johtama I ioukkue miehitti "Ipakin" niemen ja sai käyttöönsä yhden konekiväärin,
II joukkue asettui "laivarantaan" ia lY joukkue "Ämmämäkeen". III joukkue jäi reserviin kansakoulu-

meille muodostuisi.
Suuret asuinrakennukset estivät tähystystä ja tulitusta siihen suuntaan. Ensimmäisenä tehtävänä olikin
niiden polttaminen ja siinä riitti touhua pitkin päivää.
Vielä valloillaan juoksentelevat lampaatkin oli siinä
ohessa lopetettava paikallishankintana. Pistimien nenässä paistettuina palavien rakennuksien raunioissa
niiden Iiha maistui erinomaiselta kipakassa joulukuun

mäelle.

pakkasessa.

vät.
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Vorusteluiöiiö Kiviniemessö YHrn oiko-
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Tarkastaessani taisteluasemia totesin millainen äkki-

Iähtö oli tullut niiden entisille miehittäiille. Konekiväärien vyöt olivat läpivedettyinä valmiina liipaisimen
painamista varten. Kenttäkeittiökin löytyi ja vieläpä
hyvässä kunnossa oleva kuorma-auto Ipakin tähystys-

tornin

vieressä.

Kello 7 aikaan lähetin tiedustelupartion korpraali

Mauno Rantakarin johdolla ottamaan tarkemmin

sel-

vää autotallista. Tuloksena oli, että Rantakari haavoittui olkapäähän, joten vihollinen oli tiilisessä motissaan

valveilla.
Aamupäivällä suoritettiin vääpeli Å. Riihimäen johdolla uusi väkivaltainen tiedustelu samaan kohteeseen.

Tästä kehittyi viisituntinen taistelu pienellä alueella,
.iohon myöskin vihollisen tykistö osallistui. Tappiomme oli yksi kaatunut ja 4 haavoittunutta. Eräällä oli
alaleuka murskana, mutta nenäliinalla sidottuna mies
jatkoi matkaansa 2 km päässä olevalle Jsp:lle.
Illalla lähdettiin uudelleen yrittämäd,l autotallin
valtausta nyt jo bensiinipullot mukana. Joukkoomme

kuului mm.

mestariampuia. kersantti Honkaniemi.

Vihollisen kk-ampuja ilmaisi tupakan hehkulla itsensä.
Honkaniemen pystykorva teki täyden kympin, kuten
myöhemmin todettiin. Mutta kaatuneen tilalle tuli
uusi mies, joka tulellaan pakotti ketiumme perääntymään. Hyvä yrityksemme tyrehtyi jälleen siihen. Ryk-

mentinkomentaja tuli illalla ottamaan tilanteesta selvää ja lupasi vielä tykistöaouakin.
11.12. saapui kapteeni Metsolan tykkijaos aamuvar-

haisella paikalle

ja

asettui suorasuuntausasemiin

n.

200 m päähän autotallista. Muutaman laukauksen jälkeen saatiin sieltä kipakka vastaus, jonka seurauksena
kaatui 5 hevosta ja 1 mies. Tiiliseinä ei antanutkaan
periksi. Hyvä, kun saatiin edes tykit pois.

Korkeamman johdon taholla epäiltiin jo joukkojen
saamattomuutta. 8.D:n esikuntapäällikkö, majuri N.
O. Sahlgren ja kapteeni Yrjö Pitkänen saapuivatkin
puolen päivän aikana ottamaan selvää tilanteesta.
Lähdetäänpä sinne autotallille katsomaan, onko
- ketään, tuumailivat herrat. Niin aloimme tehsiellä
- pauhatessa päitden syöksyjä vihollisen tykistötulen
temme päällä. Ehdittyämme eteentyönnetyn komentopaikkani luokse kehoitin käyttämään paremmin maaston tarjoamaa suoiaa. Noin 75 m päässä autotallista
majuri Sahlgren käski seuruettaan hyppäämään maantien toiselle puolelle, josta olisivat paremmat tähystys-

mahdollisuudet. Hän hyppäsi itse ensimmäisenä ja

silloin myös pamahti. Majuri sanoi haavoittuneensa ja
pyysi hakemaan paareja.
.iuosta, Väiski ! käski pataljoonan komen-Alahan
ja kyllä minä juoksinkin melkolailla hölmösti
tajani,

pitkin maantietä vihollisen kk:n suihkiessa autotallista
vauhdin lisuketta.

Vai paarit, tuumivat pojat

tukikohdassa

ei-

- täällä sellaisia ole. No seipäitä ja vyöremmejä
hän
löytyi tilapäispaarien kokoamista varten. Siinä puuhaillessani tulivat paikalle myös kapteenit Lampinen
ja Pitkänen ja sanoivat, ettd paareja ei enää tarvita,
majuri on jo elämästä selvä.
Rykmentin komentopaikassakin oltiin jo kuumina,
kun asiat eivät tahtoneet luistaa. Sieltä lähetettiin säkillinen savurasioita ja räjähdysaineita tarpeineen autotallin räjäyttämistä ja savustamista varten.
Myöhään illalla yritimme uudelleen kahden joukkueen voimalla. Paahdettiin senkuin piipuista lähti,
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Kiviniemen routotiesilto röiöytettynö

Pitkärannan, Perälän ja Mattilan sekä viisi miestä munakäsikranaattien avulla tuhoamaan pk-pesäkkeen luo-

na olevan vihollisen. Otin mukaani pk-ampujan j:r
kiipesirnme korsun toisesta suuaukosta pitämään vihollista alallaan taisteluhaudan luiskassa. Tulituksemme onnistui hyvin. Vihollinen pysyi litteänä ja muna-

käsikranaattimiehet saattoivat alkaa "leipätyönsä".
Nallinnapsaus reiteen ja niin lähti 13 vastustajalta
henki pois. Viimeineo vastustaia heitteytyi selälleen
ja antautui. Kun rymentin komentopaikkaan ilmoitimme lähetin välityksellä tapahtuneesta, sieltä tuli
käsky tehdä piirros paikasta, mihin olimme haudanneet kaatuneet viholliset. Ikär'ä kyllä pitkäaikaiseen
motitushon'rmarn

jo

suutahtaneet pojet olivat heittä-

neet vainajat Kiviniemen koskeen,

ja

sen prikka il-

nreni kartesta.
Aamuyöllä lähti

Kiviniemen puolusius

mutta tulos jäi nytkin laihaksi. Nälkiintynyt ja sisukas
vihollinen piti urhoollisesti puolensa omistain eristettynä, kuohuva koski selän takana ja pippurihenkinen vastustaja edessä. Kärsimme 4 haavoittuneen menetyksen.

Aamulla päir,än sirrastaessa 12.12. olimme vänrikki
Arvo Lähteen kanssa katetussa taisteluhaudassa tähystämässä liikennettä kosken vastarannalla. Aivan nenimme edessä ihan jo käsikopelon tuntumassa vilahti
silmiemrne edessä kymmenkunta piippalakkia ilmeisestikin omalle puolelleen yrittämässä. Hihkasin Lähteelle
"Hälytys", ja läksimme juoksemaan tukikohdan korsua kohden. Kun I-ähde hyppi yhteyshautojen laitamilla, kehoitin häntä painumaan hautaan, mutta eteläpoh jalaisella riehakkuudella hän painui ottamaan
vastaan ulos murtautuvia, ehti pk-pesäkkeemme katolle ja alkoi sieltä ampua pistoolilla, mutta samassa
hän sai viistorinteessä makaavilta vihollisilta luodin
päiinsä läpi. Komppaniamme menetti tässä parhaan
joukkueenjohtajansa. Hän oli ollut kaikissa toimissaan
esimerkillinen ja miestensä kunnioittama.
Hyppäsin istumaliukua Iaskien korsuun ja sielläpä
syntyikin liikettä. I\{ääräsin rajajääkirialikersantit
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II joukkue r'änrikki Kuusiston johdolla savurasioiden avulla autotallimottia selvittämään.
ja avuksi saatiin vielä yksi peräseinä.iokelainen joukkue 9. kompplniasta. Autotallin puolusta.firt lnt:rutuivat. Hyökkäysosasto pääsi laukaustakaan

amPumatta

rauhallisena uinailevaan autotalliin. Kellarikerrokseen
nakattiiin muutama savurasia, jotka sylkäisivät parirr
vastustaiaa naamalle. Äidinkielellämme tuli sieltä vastaus: "Älkää ampuko enää." Kahinassa vihollinen menetti vielä kolme kaatunutta ja 27 antautui. Johtaia'
n.r oli heillä luutnantti, joka oli haavoittunut jalkaan.
C)nria menetyksiä ei tässä yrityksessä ollut, mutta autotrllin lähellä tavattiin aikaisemrnin suoritettujen
hyökkäyksien jäliiltä 4 omaa kaatunutta.

Tyytyväisyys

ja ilo oli pojilla täydellinen

saavutus-

temme johdosta. lVenetyksemme tässä ehkä ensirnmäisessä pikkumotin puhdistuksessa olivat tulosten suhteen raskaat, sillä olihan meillä yhteensä 9 kaatunutta
ja 10 haavoittunutta. Päämaian tiedoituksessa oli lyhyt toteamus: "Kiviniemessä vihollisen onnistui heti

ensimmäisessä Suvannon ylimenoyrityksessä päästä
joen pohjoisrannalle ja muodostaa siellä kellaripesäke.

joka 12.12.39 tuhottiin".
Jos olivat poiat sitkeitä ja peräänantamattomia, on
ar)nettava täysi tunnustus myös autotallin puolustaiil-

le, jotka tuottivat aivan tarpeeksi riesaa rehdeille
räseinäjoen ja Alavuden pojille.

Pe'

VIHOLLINEN oli jonain huhtikuuo alkupäivänä
1942 saantt aivan kuin salaa korpiteitä pitkin isohkon

valoisammassa paikassa

partionsa Iinjojemme selustaan. Siellä tapella nahis-

ilmoitukset.

teltiin täyttä päätä. Äänet kantautuivat meillekin Syvärin voimalaitoksesta 3 km länteen oleville joukoille. Tämän vuoksi olimme mekin Syvärin patteriston miehet hälytysvalmiina, reppu pakattuna ja kypärä päässä. Vietimme aikaamme paljailla korsun lavereilla viisastellen ja kuka mitäkin parasta puhellen.

Olimme sitten yhä pienen, pimeän korsumme laverien hämärässä pitkällämme iskien tarinaa, kun yhtäkkiä korsuun työntyi divisioonamme komentaja, kenraali Tapola seurassaan joku muu pienempi viskaali.
Siinä oli korsuilmoituskin jäädä tekemättä, kun suurin
osa pojista oli aivan kuin piilossa, mutta tulenjohtajamme, r'änrikki Heikkinen istui jossakin jakkaralla

ja huomasi vihdoin tehdä hä-

keltyneenä yllätysvieraalle tulenjohtopaikan ja korsun

Kenraalilla

oli jonkinlainen keppi kädessään, jolla

hän meitä melkein joka miestä pökkäsi saapasvarteen

tai naputti korkoon. Kun sitten edes hiukan päästiin
ja koetettiin vähän kasailla luita

kohoamaan pystyyn
läjään, hän kyseli:

mitä teille
Mikäs olikaan teidän nimenne
- kuuluu onko vihollinen ollut- hiljalleen vai
tänne
onko se viime- aikoina ollut rauhattomampi kuin tavallisesti?
§22tpxxn vastaukset ja toivotettuaan hyvdd';

jatkoa- kenraali lähti seurueineen pitkin Syvärin

rantaa ylöspäin.
Tiesimme entuudestaan, että

on paha merkki, kun
suuret herrat tulevat aivan etulinjaan tirkistelemään,

EINO HERMUNEI{

ERÄS AAM

UPÄlvÄ SYYÄRI LtÄ

Syvärin kevätiäätiköitö
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moostosso kinosten keskellö

niillä on silloin jotakin tärkeämpää kiikarissa.
Yön aikana meillä oli aina vartio Syvärin rannalla,
mutta aamuhämärissä vedimme sen pois, noin 150

koska

metrin päähän pelto- ja niittyaukean taakse metsän reunaan, kuten jalkaväkikin.
Kenraalin käynnistä oli kulunut päivä tai pari. Kevättalven aamu oli jo valjennut päiväksi. Hiukan oli
vain kuin usvaa ilmassa, niin ettei päivän alku ollut
mikään aurinkoinen ja selkeä noilla aamutunneilla.
Huhtikuun 11. pnä vartio oli aamulla tullut lumivallin suojaamaa yhteystietä pitkin hämärän turvin
pois rannalta. Vain korsun lähellä pellon laidassa liikuskeli nyt vartiomies tähystellen. Mitään vaana ei
ollut enää, koska oli jo melkein valoisaa.
Yhtäkkiä soi korsun puhelin. Tukipatterin päällik-

kö, luutnantti Sulo Ilpo soitti ja pyysi tulenjohtajaa
puhelimeen. Tunsimme jo äänestä, että jotain höpinää on varmasti tulossa. Heikkinen hihkaisi:
Hälytys pojat ja asemiin ! Vihollinen partioi pitkin- linjaa. Meidän molemmilla puolilla se on tullut
pienin partioin yli Syvärin, kukaties se on meidänkin
asemissamme. Heillä ovat reputkin selässä, koska parin viikon kuluttua aikovat olla Helsingissä voiton paraatissa. Naapuritukikohdassa oli saatu vanki, joka
oli sillä tavoin puhunut.
Niin mekin hyppäsimme äkkiä ulos perätysten, naapurini Hermusen Aake, Kinnarisen Vilho Rääkkyläs136

tä, Koskelaisen Viljo Lappeenrannan Myllymäeltä ja
minä. Sanoimme Heikkiselle:
Menemme rantaan, pitäkää te toiset puolenne

- pellon laidassa.
täällä

Katselimme Syvärin jäälle ja vihollisen puolelle,
mutta emme erottaneet siellä vielä mitään erikoista,
ja niin lähdimme loivaa pellon rinnettä lumivallin suojassa talsimaan rantaan päin.
Erosimme Koskelaisen kanssa pojista pellon ja rantaniityn välisessä pusikossa. Toiset lähtivät omalle tjmontulle päin ja me Koskelao kanssa meidän pesäkkeestämme satakunta metriä vasemmalla oleville jalka-

väen montuille katsomaan, ettei siellä vain ole vierasta porukkaa.

Pojat ehtivät rannalle ennen meitä ja alkoivat siellä
olevan heinäpieleksen takaa heti ampua vinosti meidän eteemme Syvärin jäälle vallan tulisesti. Koskelaisen kanssa emme vielä nähneet aivan rantapenkkaa

ja vihollista, kun välillä oli matalaa pensaikkoa.
Pojat kyllä näimme ja hekin seurasivat meidän kulkuamme. He ampuivat kuin mielipuolet, olihan siinä
meidän välillämme aukea rantaniitty. Hermunen ja
Kinnarinen huusivat meille:
Älkää, pojat, menrkö sinne, siellä on muukalaisia!
-Minä olinkin heti sitä mieltä, että palaisimme takaisin polun haaraan, sinne heinäpieleksen taakse, sieltähän voisimme tulittaa vihollista niin kuin pojatkin.
Tulenjohtopaikkamme sijaitsi Syvärin mutkassa Syvärin voimalaitoksen alapuolella. Meillä oli epäedullinen

tj-paikka muuten, mutta oli hyvä näkyr,äisyys niin voimalaitokselle päin kuin Pirkinitsan kyläänkin. Oli matalaa maastoa, kun sitävastoin vihollisella

nasta lähtien korkea mäkirinne

ja vielä

oli heti

ran-

air.an ranta-

penkassa bunkkereita.

En ymmärrä mikä meni Koskel.riseen, kun hän lähti
avoimelle rantaniitylle mennäkseen edellä kohti poikia. Epäröin hetkisen. mutta lähdin kuitenkin ieuraamaan häntä, I'aikka tiesin, ettei tästä hyvä seuraa.
Ajattelin, että jos selriämme tältä aukealta niityltä,
niin meillä on kyllä hyr'ä tuuri.
Venäläinen kk-pesäke oli noin 300 m päässä Syvärin
rantapenkasta, sen suuaukko ammotti meitä kohti.
Olin varma. että sieltä seurattiin meidän askeleitam-

me. Suvilumi upotti meitä aivan pohjaa myöten, ja
sitä oli vielä polveen asti, mutta minulla ei ollut heikkoakaan, sillä Koskelainen teki jälkia ja minä senkun
pompin jäljestä. Tuli sitten eteemme polku, jota aina
pimeän aikana käytimme, koska se vähän oikaisi. Kos-

kelainen pysähtyi polulle ikään kuin huilimaan ja
minä hänen viereensä.
Emme ehtineet kuin pysähtyä, silloin heti naapuri
painoi kk-nappia, ja kuulaa tuli kuin olisi joku vetänyt kettingillä ympäri korviani.
En tiedä meninkö maihin omasta halusta vaiko sii-

tä, että rintaani lyötiin kuin halolla. Olin hetkisen

siinä hangessa matalana ja kuuntelin, mitä seur.ra jatkona. Luodit vain suhisivat ja sihisir'ät ympärillämme

ja ylitsemme.

Sitten ammunta loppui. Årvasin, että siellä naapuri
vaihtaa uutta \')'ötä kk:iin. Nousin plst)'yn. Rintaani
juuri sydämen kohdalle tunsin koskevan ja pakottavan.
Ajattelin, että elämäni on eletty, olen kohta yainaa.
Siten ei ensinkään usko sellainen ihminen, joka ei itse
Näköolo Syvärin suupuolello
suomoloisten tukikohdosto ve-

ole kokenut, miltä tuntuu silloin, kun on aivan jo tuonen tuvilia ja sitten kohta huon.raa: elän vielä sittenkin. Tuonr muutaman sekunnin aikana, jotka siinä
seisoin yksinäni, tuska rinnassani, koko elämäni vilahti mielessäni, kuin filminauhalla. En silloin edes muist.1nut että n-rinulla oli kar.erikin, Koskelainen, joka oli
siini. r'ieressjni iumessa aivan hiljaa. Enkä huomannut
sitä, että r'ihollisen kk oli jälleen aloittanut soittonsa.
Näin vain sen. että lumi tuprusi ympärilläni ja kuulat vinkuivat. Åjartelin. että kun ei vain sattuisi jalkoihin, en yhtään os:1nnut ajatella, että ne voivat hyvin sattua päähänkio tai muurlle ruumiiseen. Lopulta
älysin taas lyödä matalaksi. Herisin kuin unesta, kun
Koskelainen valitti haavoittuneens,r. Hän sanoi hyvin

heikolla äänellä:
Hae lääkintämies.

-Nostin päätäni sen verran, että näin Koskelaisen
kasvot, jotka olivat jo aivan verettömän kalpeat, eikä
hän enää puhunnut mitään.
Hyppäsin pystyyn. Ehdin ottaa muutaman askeleen
lumivallia kohti, joka oli noin 20 metrin päässä, kun
surman laulu alkoi jälleen. Matalaksi vain pehmoiseen
lumeenl Odotin ammunnan lakkaamista lähteäkseni.
Kun se loppui, hyppäsin pystyyn ja syöksyin lumi-

vallia kohti ja siitä nurin niskoin vallin taakse. Olin
toistaiseksi pelastunut ja turvassa, mutta rintaani koski. Tuntui olevan kaikissa vaatteissakin reikä. Lähdin
kohti korsua, joka oli vain 60-70 m päässä. Sydän
löi haljetakseen, mutta tuskissani pääsin korsulle. Sanoin siellä oleville pojiile, että menisivät hakemaan
haavoittuneen Koskelaisen pois.

Lumipuvustani oli vain pieni pala poissa, asetakissa
oli reikä samoio villapaidassa. Aluspaidan reiästä tihkui verta, mutta kun nostin paidan helman ylös, ei
mitään suurempaa reikää ollutkaan rinnassani. MinulIe valkeni taas kerran totuus: aikani ei ollut vielä tullut. Mutta eräs kaveri käänsi selkääni, jotta nähtäisiin,

nölöisten linioille
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mistä se on tullut h:rrteistr läpi. Huontautin hänelle.
että miten nyt olisin tässä, jos kuul.r olisi tullut läpi.
Puolen tunnin kuiuttua lääkintämiehet veti\'ät ahkiossa Koskelaisen ruumiin korsumme eteen. Luoti oli
mennyt hänen lävitseen, lonkkaluiden kohdalta, menoreikä oli pieni, jollaisen luoti tekee, mutta tuloreikä
nyrkin kokoinen. Lääkintämiehet tarkastivat häntä ja
sanoivat, että Vili on selr,ä poika. Ajattelin, että yhtä
hyvin voisin minä olla nyt tuossa Viljon sijasta taikka
molemmat siinä rinnakkain.
Tuo aina niin iloinen, vilkas ja huumorintajuinen
kaveri oli nyt tuossa aivan kylmänä, eikä ollut vielä
tuntiakaan aikaa, kun tästä korsun edestä yhdessä lähdimme.

ja että hän oli silloin jo menehtynyt haavoihinsa.'
Kun selostin hänelle, miten asia todella oli, hän sanoi
yaan
joutunut
n1't uskovanse, ettei poika
kärsimään,
kuoli äkkiä. Toivoisin. ettri Koskelaisen isä saisi vielä
luke.r tämänkin t.l.rinrni tuosta tapahtumasta.

Kuljimme vielä samrnr. iltana polkua pitkin samalrant.r.rn krtsomaan paikkra, ;'ossa
olimme Vil.jon kanssa olleet ermulla. Lumi oli muuten puhtaan valkoista, mutta Viljoo keskiruumiin jäljen kohdalla se oli veren punaama ja sulattama maa-

le lrrtiopaikalie

han asti.

Tuli vihdoin kevät. Lumet sulivat mailta. Menimme
Kinnarisen Villen kanssa taas vartioon.
Katsoimme
paikkaa, johon Koskelainen kaatui, jos -siitä hyvinkin
löytyisi se luoti, joka tappoi hänet ja oli tappaa minutkin. Siinä luoti olikin kuloheinien päällä kierona ja litistyneenä kuin väkkärän siipi. Luodista oli lyijy puristunut ulos, ja tässä lyijyssä oli kiinni sama lumipuvun
kappale, joka oli minun lumipuvustani poissa.
Vielä elää Luumäellä ja Lappeenrannan ympäristössä senaikaisia miehiä, jotka muistavat tämän ta-

Muistan vielä edellisen illan. Kun korsun lavereilla
olimn-re pitkällämme, Ville otti kypärän pois päästään
ja sanoi: Kyllä tämä kypärä on ihan vikapaikkaan mää.
rätty, eihän päähän voi sattua, kun se on niin pieni,

pahtuman.

silloin, mutta tuossa
alempana ne ovat tärkeät paikat, jossa pitäisi olla suo-

Ihminen ei voine elämäänsä ja kohtaloaan itse määrätä, mutta olen kärsinyt aivan kuin omantunnon vai-

ja jos sattuukin, niin

se on vientiä

jus. Ei siis tiennyt Viljokaan vielä, eikä aavistanut,
että hänen puheensa ja viisastelunsa olisi totta jo va-

jaan vuorokauden kuluttua.
Hänen isänsä Koskelaisen Elias kohtasi minut Lappeenrannassa, kun eräs rintamakaveri esitti hänet minulle. Koskelainen kysyi minulta, kun sai tietää, että
olin ollut hänen poikansa kanssa samassa tj:ssa: 'OIen
kuullut, että poikani joutui silloin haavoittuneena virumaan monta tuntia, ennenkuin hänet noudettiin pois
138

voja siitä, miksi en silloin varoittanut Koskelaista,
niinkuin mieleni teki: ei mennä siitä suoraan, kierretään polunhaaran ja pusikon kautta! Mutta en tehnyt
sitä, koska Viljo oli sellainen "koiranleuka", että hän
olisi voinut puhua tästä jälkeenpäin pojille: olisin tullut siitä aukion yli suoraan, mutta tuo Eka pelkäsi eikä
uskaltanut tulla jäljessä. Siksi vaikenin ja seurasin
Viljoa. Niin siinä sitten kävi.

SYKSYSTÄ 1941 lähtien palveli tämän kertomuksen
kirjoittaja muonituslottana Er.Os.Petsamon esikunnassa Luttojokilaakson Suonikylässä (Suenjel), joka
oli kolttalappalaisten muinaisia keskuskyliä. Kylä
sijaitsi noin 30 km päässä h'alon
Petsamon maantien varrella olevasta Nautsin kylästä.
Osasto Petsamo oli koottu raja jääkäreistä ja sen komentajan:r

Jouduin tälle ankaran näköiselle kenraalille tar-

toimi everstiluutnantti Åntti Pennanen.
Erikoista vaihtelua tuottivat tämän erämaakylän elämälle osastossa vierailieet, eri tahoilta saapuneet virkaherrat ja tarkastajat. Niin ikään kävi täällä saksalaisille kuuluvalla rintamalohkolla saksalaisia soti-

joilemaan pöytään useita kertoja. Kiitokseksi hän kirjoitti nimensä r,ieraskirjaani. Myöhemmin lähetti kenraali suklaalevyjä kiittäen meitä lottia ruoan valmistuksesta ja tarjoilusta.
Hyökkäyksen aikana Luttojoen seudulla kaatuneita
suomalaisia tuotiin Suonikylään odottamaan kuljetusta koripitäjiensä sankarihautoihin. Heidän joukossaan oli täällä ke;rtuneenr m\-ös komppanian päällikkö,
luutnantti K. Åinela. Suonikvlään tuotiin Iisäksi kuutisenkymmentä saksalaista k;r;rtunutta, jotka kuljetettiin ennen kelien loppumista saksalaisten hautausmaal-

lashenkilöitä.

le Parkkinaan.

Huhtikuussa 19-42 suoritetun, saksalaisten ja suomalaisten yhteisen hyökkäyksen aikana asui Suonikylässä myös saksllaisen Vuor.AK Noru'egenin komentaja, kenraaliluutnantti Ir. Schörner useita päiviä.

F{uhtrkuun liimeisenä päir'änii rnuutcttiin Suonikylästä Luttokönkäälle. Kun kesrintulo r.rp.lhtlri täällä
Lapissa yleensl nt)peisti oli tuo Luttoköngäs nt;1htavine kuohuineen keviirin aikar.ra \iehättä\'ä nähtär'yys.
Syyskesällä sain taas uuden komennuksen. Tällä kerralla iouduin linnoitusjoukkoihin Kallokoskelle, jonne oli matkaa noin 30 kilometriä Luttokönkäältä Iva-

loon päin. Siellä olivat Iinnoitusjoukot tekemässä
tietä Luttokönkäälle. Kaikki kuljetukset tapahtuivat
Luttojokca m;'öten veneillä.

TYYNC KAUKORANTA

Muutamia viikkoja kului täällä linnoitusjoukoissa
nopeesti olless.rni lott.rtoverini k.tnss.r muonituskttticn lonr.rutt.rlin.r. K.ukki suiui ht r in. p,ritsi erään työ,niehen kohd.rll.r. jokr oli katkeroitunut kaikkeen fa
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kaikkiin. Hän esiintyi niin uhkaavasti, ettei malttanut
olla kirveellä kolistelematta erdä.nd. yönä pahviteltan

kiellettiin tosin syömästä tautien tartuntavaaran takia,
mutta kiellosta huolimatta söimme leivät kuorineen,
eikä tiettäväti kukaan meistä sairastunut mihinkään
tautiin. Käviväthän meitä suomalainen lääkäri ja sairaanhoitaja rokottamassakin kaikkia mahdollisia tauteja vastaan.
Kerran sattui sellainen iloinen yllätys, että saimme varikolta täydennykseksi muonaamme appelsiineja
ja sitruunoita. Saksalaiset olivat näet silloin kaapanneet amerikkalaisia elintarvikelaivoja, jotka olivat mat-

nurkkia, jossa lottatoverini kanssa asuin. Seuraavana
päivänä otin miehen puhuteltavakseni, ja sen jälkeen
hän oli kuin toinen mies. Kun oli kysymys vapaaehtoisista perunankuorimistalkoista, hän oli ensimmäisenä paikalla tarjoamassa apuaan. Lähtiessään pois miehet ojensivat meille rahalahjan kiitokseksi heidän muonittamisestaan ja pyysivät meitä mukaansa muonitta-

jiksi Uuksuun, jonne heidät kohta siirrettäisiin. Kirjoittivatpa tästä vielä kirjeen komentajalleen, kapteeni
Viljalle. Oma lottapäällikkömme oli kuitenkin eri
mieltä, ja niin minäkin sain komennuksen Petsamon

kalla Murmanskiin.

Joka päivä kuului harvakseen tykistön ammuntaa,
samoin konetuliaseiden rätinää sekä yksinäisiä laukauksia. Kaiku vasiasi tuntureista joka puolelta, joten
ei tiennyt miltä suunnalta ammunta milloinkin kuului.

Titofkaan.

Asuotona meillä oli tuolla Jäämeren rannalla turpeilla päällystetty ja pahvilla vuorattu korsu, missä
lämmityslaitteena toimi pieni peltikuorinen saunan
uuni. Keittiönä oli lautahökkeli, jossa sijaitsivat muuripadat ja kenttäkeittiö. Polttopuut oli tuotava lähes
200 km päästä, sillä tuntureilla kasvoi vain kitukasvuista koivun käkkärää ja vaivaiskoivikkoa.
Valmistimme joulua miehille parhaan kykymme ja
mahdollisuuksiemme mukaan. Teimme kaikille paketit, joissa oli jokaiselle jotain jouluhyrdä ja joulupukki
kävi ne jakamassa.
Loppiaisena 7943 vieraili viihdytyskiertue luonamme ja kyllä sitä viihdytystä siellä jo kaivattiinkin. Miehet alkoivat katkeroitua kylmyyteen ja pimeyteen.
Korsut olivat hataria ja Jd,ämereltä puhalsi alati pureva viima. Ånkarat lumimyrskyt olivat myös ainaisena vitsauksena.
Miesten vaatetuksessa oli paljon toivomisen varaa,
eikä muonassakaan ollut aina kehumista. Sen saimme

saksalaiselta muonavarikolta Litsan puolelta. Leivät
olivat tiilikiven muotoisia limppuia, useimmiten sisältä
raakoja. Sotavangit niitä käsittelivät, heittelivät limPpuja paljaalle kuorma-auton lavalle kuin tiiliä ikään,
ja seliaisina ne sitten meille tuotiin. Leir'än kuoria
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Rolokompponion päällystöä Luttokönkööllö korsunso edessö v.
1942. Vosemmolto luutn. Kiiveri,
luutn. Sorro, vönr. Vuoritolo io
luutn. Jörvinen

viimeiseni, mutta vastassa oleva lottatoverini nauroi
vain hysteerisesti koko ajan. Koneet häipyivät kuitenkin melko pian pois, joten voimme taas huokaista
helpotuksesta, kun vielä säilyimme hengissä. Onoeksi
linnoitusosaston miehet olivat sillä hetkellä tietöissä,
joten kukaan ei heistäkään vahingoittunut. Lähellä ole\.aan saunaan ja miehistökorsuihin oli tullut useita
osumia, samoin läheinen kallio oli ollut tulituksen
kohteena.

Hyvin usein vihollisen lentokoneet senjälkeen lensivät ylitsemme, ioten niihin aloimme vähitellen tottua,

mutta eräänä aamuna saimme taas muistutuksen kuolevaisuudestamme. Koneet tekir'ät yllättäen syöksyn kor-

ja luodit rapisivat korsujen seinissä.
ei nylkään kehenkään sattunut, vaikka mieja niin siitähetkin olivat r.ielä kaikki korsuissaan
sualueellemme,

Onneksi

!

Moisemo Titofkoioen looksosio

Eräänä yönä heräsimme tavallista kovempaan tykis-

tön iylinään. Ikkunat helisivät korsussamÅe, ja tyk-

kien suuliekit valaisivat taivasta puolin ja toisin. Nousimme katsomaan mikä kamppailu nyt oli alkanut.
Venäläiset olivat aloittaneet tykistökeskityksen
johon saksalaiset vastasivat samalla mitalla. Loppuihan
sekin aikanaan, mutta jatkui harvoina Iauliiuksina

aina silloin tällöin kuuluen kuin jokapäiväiseen menoon. Åmmukset eivät tosin meidän alueellemme yltäneet, joten meillä ei ollut mitään hätää, mutta olipahan tuo jylinä railakkaan puoleista kuultavaa.
Kevättalvella 1943, kun saksalaiset vaihtoivat joukko-osastojaan rintamalle, venäläiset tekivät lentohyök-

juuri korsualueemme kohdalla marssivia joukkoja vastaan. Olin lottatoverini kanssa sisällä, kun
yht'äkkiä alkoi kuulua konekiväärien teräviä sarjoja
lentokoneiden tehdessä syöksyjä. Istuin sänkyni laidalla sydän kurkussa odottaen, mikä sekunti olisi

käyksen

kin ry'täkästä selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
Kerran minulle oli käymäisillään hyvinkin kohtalokkaasti. Olin lottatoverini kanssa palaamassa korsullemme, kun läheisen tunturin rinteeltä kuului saksankielinen karjaisu: Halt! Pysähdyimme heti ja näimme saksalaisen sotilaan juoksevan konepistooleineen
meitä kohti. Hän alkoi tiukalla äänellä kysellä meiltä,
ketä olimme ja mistä tulimme? Vieläpä hän väitti
meidän olevan vakoojia, jotka hän voisi vaikka ampua.
Selitimme parhaan taitomme mukaan asiamme, ketä
ja olihan meillä lottien
olimme ja mistä tulimme
- suomen- ja saksankiejäsenkortti mukanamme, mutta
linen liikkumis- ja oleskelulupa puuttui. Minulla ei
sitä ollutkaan, ja toverinikin oli unohtanut sen asuntoonsa. Pääsimme kuitenkin hengissä jatkamaan matkaa vajaan parin kilometrin päässä olevaan asuinpaikkaamme. Selostin asian komppanianpäälliköllemme, ja
häneltä sainkin heti tuon luvan, hän oli vain unohtanut aikaisemmin sen minulle antaa. Pidin todistuksen
siitä lähtien aina taskussani, sillä ei olisi ollut lainkaan
miellyttär,ää joutua toista kertaa seisomaan konepis-

toolin piipun edessä.
Mitään samankaltaista ei ollut aikaisemmin sattunut,
eikä tällainen enää myöhemminkään toistunut. Mainittu vartiomies ei näyttänyt olleen tietoinen suomalaisten työioukkoien ia blt;en olemassaolosta rintamalla, tai sitten oli määräyksiä tiukennettu, koska vi141

Linnoitusioukkoio Titofkosso
iurvemoionso edustollo keväällö I943. Nämä miehet
siirrettiin myöhemmin lvolon
etelöpuolelle Looniloon, iosso
he kesöllö 1943 ioutuivol

portisoonien
kohteeksi

hyökkäyksen

lo kärsivät kootu-

neino io hoovoittuneino

ros-

koito toppioito

Titofkoioen putous keviiölld
I 943

hollisen taistelutoiminta oli Litsan rintamalla vilkastunut ja saksalaiset pelkäsivät veoäläisien partioita
selustassaan.

jotka useimmiten alkoivat yht'äkolivat niin sakeita, että
- oli milteipä mahdotonta,
liikkuminen myrskyn aikana
koska eteensä ei pystynyt näkemään metriäkään.
Åsuinkorsummekin peittyi usein kokonaan lumen alle,
ja ellei vartiomies olisi aamuisin lapioinut oviaukkoa
esiin ulkoapäin, emme omin voimin olisi päässeet
Lumimyrskyt

kiä ja kovalla voimalla

Huoltotoirninnasta vielä kerrottakoon, että saksalaiset olivat rakentaneet ilmaradan Parkkinasta Litsan
rintamalle ja siitä haarurudan Titofkaan. Tämä ei
vielä silloin ollut aivan valmis, kun läksimme sieltä
pois. Rata oli kuulemma 30 km pituinen ja sillä hetkellä maailman pisin ilmarata. Se olikin välttämätön
rintamahuollolle, sillä ankarat lumimyrskyt tukkivat
aina välillä tiet useiksi päiviksi kerrallaan. Rata nousi
ja laski maaston mukaan, ja vnlillä oli useita tarkastus- ja väliasemia. Vaunuissa kuljetettiin ammuslaatikoita, heinäpaaleja, polttopuita ym. tarvikkeita rintamalle, josta taas vaunut palasivat rinnakkaisraiteella

siirrettiinkin Ivalon tielle Laanilaan tietöihin. Titofkaan ei enää jäänyt suomalaisia työjoukkoja, ja me
lotat saimme sen jälkeen pakata kaikki tavarat varastoista lähtökuntoon siirtyäksemme uusiin komennus-

takaisin lähtöasemalle.

paikkoihin.
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ulos korsusta.
Kesän lähestyessä saimme iloisen tiedon, että meidät

niin miehet kuin lotatkin
alkupuolella miehet sitten
pois Titofkasta. Kesäkuun
kaikki siirrettäisiin

ROV^NIEMEN kauppala oli tyhjentynyt siviiliväes-

töstä, ja saksalaiset evakuoivat kiireen vilkkaa varikkojaan. Kuormasto kuormaston perään lähti kauppalasta.

Sotilaita

oli

runsaasti liikkeellä. Kaikkia kauppoja ei

ollut ehditty tyhjentää. Saksalaisilla näkyikin olevan
sotasaalista monenlaista heidän palaillessaan majapaikkoihinsa. Halutuinta tavaraa olivat puukot. Niitä liik-

keistä löytyikin paljon. Muutamat pojistamme olivat
myös näillä retkillä ja toivat kantamuksittain puukkoja.

tapainen. Otin tuolin ja ongin sen käsiini. Päällys
oli kuvioitua, ruskeaa nahkaa. Aukaistuani salvat tuli
esiin noin 59 sentin pituinen ja 30 sentin levyinen
pähkinäpuinen levy. Sen keskellä oli hopeaan pako-

tettu hiihtäjän kuva talvisen metsän ympäröimänä.
Levyn alaosassa oli pieniä hopeaisia kilpiä, joihin oli
kaiverrettu Ounasvaaran talvikisojen 50 km hiihdon
voittajien nimet. Käsissäni oli siis arvokas kiertopalkinto. Tämän päätin ottaa mukaani voidakseni luovuttaa sen omistajilleen. Saksalaisten käsiin se ei saa-

Lääkintämiehet tekivät uuden visiitin luoksemme ja
saivat paremman vastaanoton kuin edellisenä iltana.
Me haavoittuneet lepäilimme majapaikassamme, joka

nut joutua. Vein aarteen asuntooni ja kätkin sen päänaluksieni alle piiloon. Årvelin kiertopalkinnon jätetyn
talletettavaksi pankkiin sota-ajaksi, koska kisoja ei
silloin pidetty. Kiireisen lähdön ruoksi se oli pankkivirkailijoilta varmaankin unohtunut sinne kansioiden

oli siistitty edellisen illan hautajaisserpentiineistä.

keskelle.

Näillä vaihdetaan vielä monta pulloa viinaa, kun

päästään
täältä pois, tuumailivat kaverit.

Päätin lähteä katselemaan hieman ympäristöä. Laskeuduin talon alakertaan, jossa sijaitsi pankki. Suuressa kassaholvissa

oli

tavallista pankin arkistoa ja

papereita. Jäljistä päätellen olivat aseveljet ehtineet

vierailla jo täälläkin. Huomioni kiintyi ylhäällä olevaan kansiohyllykköön, josta mappien välistä erottautui esille kapea, nahalla päällystetty matkalaukun

Toistaiseksi ei mitään ihmeempiä tapahtunut. Pojat

käväisivät syömässä ja olivat saaneet saksalaisiakin
matkaansa, joiden kanssa lähtivät aina uudelle tutkimusmatkalle. Muutamilla meikäläisistä näytti vieläkin
olevan ohranjyvä silmässä, eikä kielivaikeuksia tuntunut olevan.
Saimme ilmoituksen, että matka alkaisi seuraavana

f. H. PALOKANGAS

§ A-ktta

Suomoloiset ioukot soopuvot Rovoniemelle

kouppolon poloesso
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aamuna heti, kun autot saapuisivat. I\'[ajapaikassan.rme

oli hieman ahtaanlaista, mutti lisätilo.ja sa;rtiin apteekin vieressä sijaitsevasta parlkista, jonne osa pojistamme mielihyvin siirtvi. \raikka me potilaat emme
päässeet piten.rn.rälle liikkunraan, sotasaaliimme kasvoi
sitä mukaa kuin pojrt kär'äisir'ät kämpillä. Antoivat
kymmenykset r';rivlisillekin.

Yö oli rauhrllinen verrattuna edelliseen. Muutamia
ji;r sentään oli, tulivat ja menivät viinamatkoilIeen. Vartiokin oli poistettu, joten reitti oli selvä.
Emme orkein pitäneet niistä huovikkaista, joita

yör,.rlvo

olimme saaneet, vaan mieluummin vedimme jalkoihim'
me omir.t polsumme, jolka tuntuivat aina kotoisilta.
Aamulle en ihmeekseni etsiskelyistä huolimatta löytänyt saappaitani, vaikka muistin jättäneeni ne illalla
vuoteen viereen. Yön aikana ne olivat saaneet jalat
sisälleen tai muuten häipyneet. Kyseltyäni kavereilta niiden kohtaloa sainkin selville, että joukostamn.re
eräs alikersantti, nyt unterscharfiihrer, oli nähty saappaat kainalossa menevän saksalaisten ma japaikka:rn.
Kysyinkin Klasulta hänen hirprakassa palattu:r..1n reikiltaan, mihin hän oli saappaani vienit.
Mitkä saapaa,t?
-Selostin, että hänet oli nähti' r'öllä kulker.rn k:ksin
saappain.

-

Juu, sinunkos ne olivatkin

-

toinen on niistä

Rovoniemi poloo. Hoielli Poh.
ionhovi keskellö
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vielä jäljellä. Hän kaivoi taskustaan pullon, joka oli
puolillaan steinhegeriä. Loppujen lopuksi ne olivat
sittenkin joutuneet vieraisiin jalkoihin.
Palvelusohjelmaa ei ollut alkavalle päivälle, ja meille tuotiin kirjallinen ilmoitus paikoista, missä ei saisi
liikkua kello 8-10 välisenä aikana. Mukana seurasi
karttapiirros näistä alueista. Kiellettyjä alueita oli
kolmessa kohdassa. Eräs oli majapaikkamme lähistöllä
oleva Osuusliike Lapinmaan liiketalon ympäristö, toi-
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Polteiun kirkon kellot ovot
lokonneet kumisemosto

Kotvan orloteltuamme maa jalkojemme alla keinahti.
Lapinmaln rakennus peittyi pöly- ja savuverhoon, ja
s.rmllh kur-rlui kumee yyrähdys, jota seurrrsi kuin pitkä
huok.ius. \;rvrkan tuulen viemänä häipyir'ät savu ja

pölypiivi nopeasti. Paikassa, missä äsken näimme komean rakennuksen, oli n)'t suuri röykkiö tiiliä sekä
parrun ja laudan pätkiä. Kin'elevin sydämin saimme
seurata tätä pioneerien mestarinäytöstä. Hetken kuluttua kuului joen suunnalta samanlainen tömähdys,
ioka kaikuna kiiri pitkin Ounasvaaran rinteitä kuulakkaassa syysaamussa.

Kellon osoittaessa kymmentä pojat lähtir'ät katsomaan tihutyön jälkiä. Pohjanhovi oli muuttunut "hovinpohjaksi", ja suuri silta retkotti virrassa katkenneena useasta kohden. Poikien sappi kiehui.
Saatana, kun olisi kättä pitempää, niin ei me
- seurattaisi näitä sirkushuvejal
kauan
S

A-kna

._ Ei tästä pitkästi olisi omille linjoillel

Majapaikassamme kär'i saksalainen pioneeri, joka
kehoitti meitä suojautumaan, sillä pian tapahtuisi Lapinmaan liiketalon räjäytys, josta voisi lennellä siruja

Tällaisia kannanottoja kuului varovaisesti Iausuttuina keskuudestamme.
Parakki, ionne illalla osa meistä oli muuttanut, sijaitsi noin 300 metrin päässä majapaikastamme. Koska
autoja ei vielä kuulunut, päätin keinotella itseni tervehtimään poikia. Vetäisin huovikkaat jalkaani ja läksin. Ilma oli kylmää. Navakka tuuli puhalsi, ja taivas

ympäristöön.

oli pilvetön.

Tavaratalo näkyi pihalle, josta pääsimme seuraamaan kohta tapahtuvaa tuhotekoa. Sijoituimme nurkkien suojaan, josta kaulat pitkällä tähystelimme taloa

dut kuhisivat täynnä sotilaita

ja

.*

!d
i$N\"

*,

nen hotelli Pohjanhovi

.*.:cfrt*i#

kolmas Kemijoen ylitse

johtavan sillan lähiseutu.

Kauempaa kuului kumuna tykkien ammuntaa. Ka.ia ajoneuvoia. Poikkesin

matkan varrella avoimena olleesta ovesta parturinliik'
145
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Polonutto Rovoniemeä

keeseen. Täälläkin

oli kaikki pengottu. Laatikot oli
lie etsitty? Käsikäyttöiset

vetäisty lattialle. Mitähän

tukanleikkuukoneet eivät olleet vierailijoille kelvanneet. Pistin yhden niistä taskuuni, ja parturinsakset tekivät seuraa. Olin joskus leikannut kaverien hiuksia
ja ajattelin näitä tarvikkeita vielä tarvitsevani. Saavuttuani parakkiin tapasin tutun luutnantin. Hän kyseli
vointiani ja mitä olin kauppalasta löytänyt.
Kemoin löytämästäni kiertopalkinnosta sekä äsken
ottamistani parturin välineistä.
Sepäs sattui. Tuttavallani
on
- pitkä tukka. Pikku juttu,obersturmfi.ihrerillä
tosi
hänen päänsä oli hetkessä fiksattu.

Pojat olivat lähteneet viereisessä talossa

olevaan

apteekkiin katselemaan, löytyisikö sieltä ehkä jotakin
lääkettä. Minä päätin lähteä mukaan. Kaverit opiskelivat nyt latinan aakkosia yrittäen tavailla purkkien
kyljistä niiden sisällyksen kokoomusta. Äkkiä silmäni
erottivat kirkkaan leimahduksen, jota välittömästi seurasi korviahuumaava pamahdus. Lattia kohosi jalkojeni alta, ja olin hetken tajuamatta, mitä tapahtui.
Kun sain itseni esille purnukoiden ja lasinsirujen jou.
kosta, näin kaverini verissään aukovan suutaan kuin

kalat kuivalla. Korvani olivat räjähdyksessä umpeutuneet, enkä kuullut pihahdustakaan. Ikkunat olivat pokineen kaikkineen sisällä, ja ovet olivat riistäytyneet
saranoistaan. Korkeat purkkihyllystöt olivat kaatuneet
ja purkaneet sisälmyksensä poikien kasvoille ja lattialle. Muutamien pärstässä ja käsissä näkyi pitkiä lasin leikkaamia pintahaavoia.
Kuuloni palasi kohtalaisen nopeasti. Talosta ulos
kiiruhtaessamme kuulimme aseman suunnalta pienem-

piä paukahduksia ja näimme tulen kajastusta. Kohta
laukkasi sieltäpäin vauhkoja hevosia perässään särkyneitä ajopelejä. Juoksevia sotilaita pakokauhun valtaa-

mana rrensi samaan suuntaan kuin hevosetkin. Pian sotapoliisit sulkivat kadut, ja ambulansseja ajoi nopeaa
vauhtia asemalle. Meni kuorma-autoja, joiden lavalla
146

oli

paloruiskuja, ja sotilaita marssi samaan suuntaan
kantaen käsiruiskuja ja muita sammutusr,älineitä.
Asemalla

oli

tapahtunut katastrofimainen räjähdys.

Räjähdysaineilla Iastattu juna oli lentänyt taivaan tuuliin. Siitä oli laajalle alueelle sinkoutunut palavia osia,

joista syntyi nopeasti leviäviä tulipaloja. Kohta oli
asemanseutu liekehtivänä tulimerenä. Tuuli kävi na-

vakkana asemalta kauppalan suuntaan, ja tuli levisi
nopeasti talosta taloon. Äsken se oli ollut asemalla ja
nyt se jo nuoleskeli apteekin nurkkia.
Meille tuli käsky kokoontua pankin luokse varusteet

ja pakkaukset mukanamme. Kaverit olivat tuoneet minunkin varusteeni pihalle.
Talomme oli surkean näköinen. Lasittomat ikkunat
katsoivat meitä syyttävästi. Palavia kekäleitä tipahteli
talon katolle ja pihalle. Savun tulo yläkerran ikkunain
reijistä ilmaisi talossa alkavasta palosta. Tilanne ei

ollut ihmisen hallittavissa.
oli kaduilla sietämätön. Liikkuessaan sotilailla oli suojana räjähdyksessä irronneita ovia. Näitä
suo,iia hyväksi käyttäen he pyrkivät ruiskuineen lähemmäksi palokohteita, mutta nopeasti heidän oli peräänenää

Kuumuus

Tuli oli saanut hornamaisen vallan. Se levisi
salamannopeasti kuivissa puutaloissa.
Siinä paloi nyt Rovaniemi humisten ja ryskyen meidän avuttomien ihmisten silmien edessä. Siellä paloi
talteen ottamani an'okas kiertopalkintokin muun mukana, sillä se oli jäänyt petini päänalusien alle.
Åutoilla ei ollut tähän hornankattilaan tulemista,
nyttävä.

ja niinpä mekin saimme käskyn lähteä liikkeelle
kimpsuinemme. Majoituimme kauppalan ulkopuolella
sijaitsevaan parakkiin odottelemaan myöhässä olevia
autojamme. Kellon mukaan piti jo olla pimeä, kun
katselimme palavaa kauppalaa. Tulipalot valaisivat
seudun vielä täällä kilometrienkin päässä. Oli kuin
päir'ä kirkkaimmillaan.

ELETTIIN kesiä -43. Juhannus oli ollut kaunis.

päåihän kotoaan, havahtuu hän äkkiä. Åuton tuulilasit
helisevät, ja hän tuntee ruumiissaan töytäisyn toisensa
perään. Nikolai ei heti käsitä, mistä on kysymys. Hän
jarrattaa heti autoaan ia ohjaa sen tien sivuun. Pä?is-

Partisaanit m.thaavat kuolleeksi luulemansa miehen
muutaman rnetrin päähän ja pyöräyttävät hänet ojaan
päåistellen röhönauruja.
Siinä suullaan maatessaan Huovinen kuulee pian
pienen pamauksen. Varovasti hän raoittaa toista silmäänsä ja näkee autonsa olevan tulessa.
Enpä minä ja tavarani niille riittäneet, kun autokin- piti vielä sytyttää palamaan, kiroaa hiin mielessään

siiän hän tuntee huimausta. Samassa hyppää tielle aseis-

ja tajuttomuuden autuas olotila ottaa hänet

tettuja miehiä.

huomaansa.

Partisaaneja, väliihtää Huovisen aivoissa. Hän
huomaa
myös itseensä osuneen, sillä veri pursuaa
useammasta kohdasta hänen ruumiistaan. Partisaanit

Hän saa kuulla, että kaikkiaan yhdeksän reikää on löytynyt hänen ruumiistaan. Lisäksi håinelle kertotaan,

Suomussalmen Kuivajärven kylässä asuskeleva Nikolai Huovinen on ajelemassa autollaan Suomussalmen
suuntaan. Päästyään muutaman kymmenen kilometrin

lähestyvät uhkaavina Huovisen autoa.
Mitä minä nyt teen, työskentelevät Huovisen
- kuumeisesti. Ne tappavat minut varmasti. Enaivot
täpä fos heittäydyn valekuolleeksi. Tämän ajatuksen
iskeytyessä hänen aivoihinsa, retkahuttaa hän itsensä
ohjauspyörää vasten. Hänen ei liioin tarvitsekaan näytellä kuollutta, sillä yhdeksästä luodinreiästä tihkuu
verta hänen ruumiistaan.
Partisaanien iohtaia tempaisee auton oven auki.
Huovinen kuulee venäjänkielistä keskustelua. Kovakouraisesti tarttuu joku häntä niskasta ja vet?iisee
hänet maantielle.
Auton ympärille on kerääntynyt kymmenkunta vihollista. Johtaja tunnustelee Huovisen kehoa. Sitten
penkoo hän Nikolain taskuja. Nikolai tuntee, kun
häneltä otetaan kello ja lompakko, sitten olkaimet.

PEN77'

Huovinen herää vasta Suomussalmella

samassa

sairaalassa.

että Marjokylästä on luutnantti Paavo Vepsäläisen
joukkue lähtenyt partisaaneja trkaa-ajamaan.
Kaksi päivä myöhemmin partisaanit iskevät Viian-

gin Tuppuriin. Talonväki on

huoneessa tavallisissa

kun talon tytär huomaa outoja liikkujia
talon pellolla. Tyttö tuntee tulijat vierasmaalaisiksi.
Partisaaneja, karjaisee hän äidilleen.
Vastakkaisella
seinällä olevasta ikkunasta syöksyy -talon naisväki pakoon läheiseen metsään. Ulkona olevia isää ja
veljiään he eivät ehdi varoittaa. He kuulevat hetken
kuluttua muutaman laukauksen talon suunnalta. Myöhemmin löytävät he isänsä ja toisen veljensä verissään
ja hengettöminä pihalta. Sulo-veljestä ei löydy jälkeäkään. Partisaanit ovat vieneet hänet mennessään.
Muutaman kilometrin päässä on Hyryn kylä, joitakin taloja kåisittävä korpiyhdyskunta. Talojen asukaskareissaan,

'f.I'KKATIETI

Fantisqqnien

tihutöitö

Suotnrrssqltnen

wills
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kaat ovat sielläkin askareissaan, kun pellon reunasta
räsähtää aseiden tuli. Pakokauhu valtaa väestön, joka
yrittää pyrkiä metsän suojaan. Mutta partisaanien tuli
on murhaava. Yksitoista henkeä jää makaamaan hengettömänä pihe-rukermille. Neljä haar-oittunutta vielä
valittaa tuskissaan. Ennen kylästä poistumista pistävät partisaanit tuleen ulkorakennukset, joissa on asuttu Talvisodasta lähtien.

Kaksitoistavuotias Hyryn poika, Eino Kinnunen
on tulossa kotiinsa. Hän kuulee laukauksia kotit.llostJ
päin ja kirmaisee juoksuun. Muutamassa tienmutkassa
poika huomaa olevansa silmätysten partisaanien kanssa. Pojan täyttää pelko. Hän näkee, kun ensimmäisenä kulkenut mies nostaa aseensa. Aseen suuliekit
ovat viimeiset havainnot, ennenkuin po.ian tajunt.r
katoaa. Pieni ruumis nytkähtää ja sortuu tien viereen.

Neljästä hänen ruumiiseensa syntyneestä reiästä pulp-

puaa punainen veri. Seuraavan kerran poika herää

Portisoonien toiminio-oluelto
Suomussolmen roioseudullo

148

iolkopolloiliion
horioittelu- io pelikenkö

rheil u ke n kö

tajuntaan sairaalassa. Partisaanit olivat luulleet pojan

kuolleen ja jättäneet hänet tiepuoleen.

Luutnantti Vepsäläinen löytää partisaaneja takaaniin Tuppurin kuin Hyrynkin tihutyön jäljet. Vihollisille on muutaman tunnin etumatka. Suuremmitte pysähtelyittä joukkue painuu tihutyöntekijöiden perään. Suuntanr on itä. Vaikkakaan etumatka
ei ole pitkä. p;Lrtisaanit tapaavat kohtalonsa vasta useiden peninkulmien päässä Livojoella. Vepsäläinen pääajaessaan

see .joukkueineen yllättämään kolmekymmentä partisaanir. Laukaustenvaihto on lyhyt. Yli puolet partisreniosastosta jää kentälle, mutta loput pääsevät livistän.rään pakoon raf alin jan taakse omalle puolelleen.
Sunnuntaiksi 4.7. on Suomussalmen kirkolle suunniteltu kokoontua saattamaan partisarnien uhreja viimeiseen lepoon. Pitkän matkan vuoksi olisi matkaan
lähdettär,ä jo lauantaina. Viiangin ja Malahvian kylän
r-äet painuvat sen vuoksi varhain yöpuulle.

Illan suussa kylän koirat murahtelevat enteellisesti
metsään päin. Malahvian isäntä huomaa tämän ia käy
metsänreunassa katsomassa, olisiko siellä jotain erikoista, mutta mitään ei näy. Talojen suojana on muutama sotilas. Sotamies Palomäki on jo monta pdivää
kokenut kovaa hammassärkyä ja keskiyöllä on hänen
vartiovuoronsa. Illalla hän on ottanut lääkkeitä hammaskivun lieventämiseksi. Siinä talon pihalla ollessaan tuntee hän väsymystä ja nukahtaa . . .
Viiangin isäntä, Vihtori Kinnunen herää r,uoteessaan outoon tuntuun, että kaikki ei ole niinkuin pi-

täisi olla. Pahat aar-istukset mielessään hän nousee
ylös ja samassa hän kuulee kolkutusta ulkoa.
Kukahan sieltä nyt? Kunhan ei vain olisi parti-

vl-hel-te-le-vän miehen maali

LASSEN TALOMAALI
Uudenaikainen vinyylilateksiulkomaali.
Käy ilman pohjamaalia.
Maalaamattomiin, kyllästettyihin ja ennen

maalattuihin puupintoihin sekä
betoni-, rappaus- ja kivipintoihin.
Helpompi

huokeampl

;)

nopeampl

saaneja,
r1'öpsähtävät hänen mielessään ajatukset mennessään eteiseen katsomaan, kuka on sisään pyrkimässä. Eteisen seinältä hän ottaa kalapuntarin varmuuden
vuoksi kouraansa. Oven avattuaan huomaa hän seisovansa vastatusten vihollissotilaan kanssa ja vielä
senkin, että tämän ase on ojennettuna suoraan hänen
päähänsä. Vihtori kohottaa puntarinsa ja lyö minkä
jaksaa vastustajaansa päähän. Samassa räsähtää talon

PERHO

TUOTE

vÅnrsuoMf,N
,I VTITIS§, TEIIDAS ( T

ympärillä useiden aseiden tuli. Kylän öinen hiljaisuus

on muuttunut hirveäksi verilöylyksi. Melkein aseettomat siviilit taistelevat henkensä ja kotinsa puolesta
käsikähmässä puukoin ja lyömäasein. Mutta vihollisen ylivoima on liian suuri. Malahviassa saa surmansa

kuusi ja haavoittuu kolme henkilöä. Viiangin kylässä
tuho on hirveä. Neljätoista talon asukkaista menettää
henkensä ja moni haavoittuu. Vielä ennen poistumistaan tuikkaavat partisaanit kylän talot tuleen, joten
tuho on melko täydellinen.
Vääpeli Matero saa tiedon partisaanien vierailusta
muutaman tunnin kuluttua. Matkaa hänen sijoituspaikkaansa on Viiangista runsaat kaksi peninkulmaa.
Vitkastelematta on hänen jääkärijoukkueensa heti taipaleella ja ajaa pyörillään Viiankiin, mistä varsinainen
takaa-ajo alkaa. Mutta partisaanien etumatka on liian

suuri. Jääkärijoukkueen sinnikkäästä takaa-ajosta huolimatta tihutyöntekijät pääsevät turvaan omalle puolelleen joutumatta tihutyöstään tilille. Korpikylän siviiliväestö oli saanut antaa sodalle raskaat uhrit.

HUGIN
kqssokoneito, voi htorohon

polouttojio ym.
Myös muito tunnettuio myymölö-

jo konttorikonemerkkejö
sekö qutomotiikkoo.

SIVENIN KONELIIKE OY
Ruoholohdenkotu 8, Helsinki
Puh. 640604
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Hotsolonmöki osemineen

HATSALANMAEN KUMMITUS
YEIKKO PURAMA
PATÅLJOONÅMME valmistautui siviiliin lähtö;i
varten Vammelsuussa talvella l94L-42.
Vuonna lgll ja sitä ennen syntyneitä oli eri joukko-osastoista ja huoltoportaista kerätty yhteen, ja nämä valmistautuivat hilpeän mielialan vallitessa jättämään kunniakkaan, tosin raskaan, hyökkäysvaiheen
jälkeen loppuselvittelyt nuorempien ikäluokkien huoleksi.
Saksalaisten nopea eteneminen itärintamalla

oli

vartiokaverin itsellen.rme.
Vartiovuoromme sattui toverina olevan alikersantin kanssa heti kärkeen klo 18-20. Kyseltyämme
vastassa olevista naapureistamme tieto ja pesäkkeen

luovuttajat viittasivat meille vain kädellään vastapäiseen lrimeyteen:

he-

rättänyt toiveita sodan pikaisesta loppumisesta. Itse

olimme kaakkoisrajallamme saavuttaneet päämaalina
olleen entisen rajamme. Leningradin motin arveltiin
laukeavan milloin tahansa.
Näin arveltiin ja toivottiin, mutta toisin kär'i.
Tammikuussn 1942 alkoi keskuudessamme liikkua
huhuja lähdöstämme linjaan. Aluksi ne lyötiin leikiksi, mutta eräänä päir,änä saimme käskyn laittaa pakkaukset kuntoon ja niin aloitimme marssin kohti raja-aluetia kovassa pakkasessa. Kuuntelin puolella korvalla vieressäni marssivan kersantin yksinpuhelua:
Ei ne
pojannappulat näy siellä pärjää- . . täytyy
-tanan
r'än.
vielä vanhan miehen lähteä taipaleelle . . . tuli ne huopikkaatkin pelattua kortilla . . .
ei kai siinä muu auta kuin vallata tuo mokoma, suuri
pääpesä, jotta päästäisiin rauhaan.
Samaa tavanomaista, huumorin höystämää purnausta kuului r.ähän joka puolelta.
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Illalh lin j.iln s.].1\'uttuamme vartiopalvelus alkoi
r-älittömästi. Valitsimn.re kukin parhaan mahdollisen

Tuollapäin ne jossakin taitavat olla.
sen sain pian kokea.

-SielLipäio ne todella olivat,

Siviiliinlähtöä odotellessa olimme kukin parhaan

taitomme mukaan yrittäneet hankkia itsellemme sopir-at larusteet. Saappaat oli vaihdettu sopiviin yhden
sukan saappaisiin, todellisiin paraatikenkiin, sillä eihän Helsinkiin sopinut monta numeroa suuremmissa
kengissä lähteä.

Tämä turhamaisuus alkoi kuitenkin tulla kalliiksi,
sillä tah,i oli yhä ankarimmillaan.

Hcti vartiovuoromme alettua meidän oli ruvettava
hyppimään lämpiminä pysyäksemme, koska pakkanen
oli kolmissakymmenissä. Kävimme vuorotellen kopis-

telemassa jalkojamme korsulle vievän yhteyshaudan
päässä, sillä hyppely jäätyneellä maalla kovassa pakkasessa kuului kauas tyynessä yössä, häiriten omaa
kuunteluamme sekä ilmaisi olinpaikkamme vastapäätä

olevalle viholliselle.
Seisoin kaikessa rauhassa haudan penkalle asetetun

pikakiväärin takana ja tähystelin silmä kovana

edessä

olevaa pimeyttä. Toverini oli lämmittelyvuorossa.
Silloin yhtäkkiä ilmestyi eteeni noin 10 metrin päähän pesäkkeestäni valkoinen haamu.
Pesäkkeemme sijaitsi Hatsalanmäessä, Rajajoesta

noin 30 metrin päässä olevalla pienellä kumpareella.
Sen ja joen välillä kasvoi pajukkoa, jonka oksilta
tuuli oli karistanut lumet, ja nämä tummina näkyvät
oksat pelastivat sillä kertaa henkeni.
Pesäkettämme tuhoamaan tullut naapuri ei varmaankaan itse ollut tietoinen siitä, kuinka selvästi hän
lumipuvussaan piirtyi lumettomien oksien muodostamaa tummaa taustamaisemsa vasten.
Käänsin pikakir'äärin kohti haan'rua ja katselin pit-

kin piippua, sillä pimeässä yössä ei kunnon tähtääminen ollut mahdollista eikä sillä kertaa siihen ollut
oikein aikaakaan. Painoin liipaisinta ja vastustajiltamme venäläisiltä aikoinaan lainaamamme pikakivääri
"Dekkari-Jeffi", kuten me Degtjarjev-pikakivääriä

keskuudessamme nimitimme, päästi laiskan papatuksensa.

Haamu katosi, niinkuin oli tullutkin.
Tor.erini juoksi paikalle minun heitellessäni käsikranaatteja pensaikkoon, koska arvelin, ettei naapuri
yksin ole asialla. Tämä arvelu todettiinkin myöhemmin oikeaksi. Käskin hänen tehdä hälytyksen, ja hetken kuluttua oli linja miehitetty.
Odottelimme, mutta kaikki oli hiljaista. . . vähän
liiankin hiljaista. Pieninkään risahdus ei olisi jäänyt
kuulumatta hiljaisessa illassa. Huomasin, kuinka lähelleni sijoittuneet miehet alkoivat katsella epäillen
minua. Kuulin jo joltakin taholta murinaa:
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kaisi. Pataljoonarlme komentajakin oli saapunut paikalle, ja hän oli ilmeistään ja olemuksestaan päätellen,
mikäli niitä pimeässä voi nähdä, sitä mieltä, että nyt
hänelle vasta oli siunaantunut porukka, jossa ei tainnut olla paljoa hurralmista.
Niin, noloa oli tuota kuunnella, kun tiesi tehneensä,
mitä tehtävissä oli.

Jäin alla päin odottelemaan vartiovuoroni loppumista, toisten lroistue.;sa linjasta. Åjattelin, että seuraa\.ana yönä raahaan todistuskappaleen yhteyshautaan

kunhan ensin päivällä r,ähän tarkastelen r,älimaastoe,
sillä ei yksikään meistä ollut tietoinen siitä, mitä
edessämme oli. Olimme näet vasta pirr.reän saavuttua
mrehittäneet lohkomme.

Ålrnulla juodcssarnme korsussa tcetä tuli jouk-

On siinäkin mies, kun näkee heti linjaan jouduttuaan
pöpöjä. . . taitaa koko porukka olla vähän
hempuli ukkoja
ei tästä mitään tule, jos joka risahduksesta joutuu -täällä yökaudet kyttäilemään.

Kuuntelin harmissani ja toivoin kerrankin pienen,
kunnollisen kahinan syttymistä, jotta suunsoitto lak-

kueemme ;ohtejl kierrokseltaan linjasta, pukkasi minue kvlkeen ja tokeisi:
Et sinä senriän kummituksia nähnyt viime yönä.
- näkvv nr.rpuri makaar-an polr
Siellä
et koukussa, ja
r'ähän edempänä on kovaa kiirettä pidetty. Haavoittuneensx ovat sentään vieneet mukanaan.
Nämä sanat toivat minulle täydellisen hyvityksen
siitä epäluulosta, jonka kohteeksi olin edellisenä ilta-

na joutunut.
Tyytyväisenä oikaisin itseni korsun laverille ja aloin
katsella, kuinka hienoinen ilmavirta liikutteli himmeässä valossa kimaltelevaa kattoon ripustettua hopeanauhaa.

Näköolo Loppoloisenmöeltii Lempoolon riniomolto

'152

Elämä on nyt
vankalla
pohjalla...
Epävarmuus on poissa,
sillä Sampomies on hoitanut
asiantuntemuksella hänen
vakuutuksensa.
Kääntykää Tekin Sampomiehen
puoleen, hän on asiantuntija.

VAI(UUTASSAMPO
r-ft

(cF
Sampomies

on yhtä lähellä
kuin lähin puhelin

VI
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VALDE Y,,NANEN

PÅLVELIN Jatkosodassa JR 49:n 1. komppanian III
joukkueessa. Olimme talvella L943 tartmikuun 19. päivän aamuna kello 6 asemissa Lappalaisenmäessä Kannaksen rintaman keskiosassa. Pidimme vain vartiota
ja välillä kunnostimme asemiamme. Naapurilla sensijaan osoittautui olevan toiset tuumat, sillä se kyttäsi
näihin aikoihin meiltä vankeja saadakseen tietoia.
Yöllinen vartiopaikkamme oli IV joukkueen kanssa
yhteinen. Sinne läksin vartioon aamulla kello 5. Menin pesäkkeeseen, jossa oli vielä IV joukkueen mies
odottamassa kello 6:n aikaan tapahtuvaa vaihtoa, kun
heillä oli näet vaihto tuntia myöhemmin.
Kyselin vartiomieheltä, oliko mitään erikoista kuulunut. Hän vain sanoi, ettei sen kummempaa ollut
kerrottavaa.

Kun hän vähää vaille kello 6 oli mennyt hiukan
etemmäksi pesäkkeestä konepistooli sylissään, jooduin minä kuitenkin yllätetyksi. Seisoessani pesäkkeessä ase edessäni käännyin katsomaan taakseni monttuun. Silloin siinä samassa yhteyshautaa myöten hiipi-

nyt pitkä mies syöksyi niskaani. En edes ehtinyt

sie-

pata asetta käteeni.

Mies iski pistoolin perällä päähäni, painoi minut
montun pohjalle allensa ja työnsi sormensa minun
suuhuni. Mutta kun minä puraisin, hän vetäisi sormensa pois ja painoi vuorostaan pistoolin piipun suuhuni, niin että hammas katkesi.
Minä koetin nyt huutaa mainitulle vartiokaverilleni,
että hän ampuisi hyökkääjää, rnutta hän oli lähtenp
karkuun ja jättänyt minut yksin.
Samassa huomasin, että ympärilläni oli viisi miestä
ja nyt se vasta kamppailu alkoikin. Ne löivät pistoolin
perällä päähäni monta kertaa, jotta olisin mennyt tajuttomaksi. Kun he saivat minut sellaiseen paikkaan,
josta oli aikomus nostaa minut haudan penkalle, pu.
jotettiin nuoran lenkki kaulaani. Onneksi sain riuhtaistua käteni tuon lenkin väliin, niin etteivät he kerinneet kuristaa. Nuora luiskahti tällöin kaulansuojuksen kanssa pois. Kun taisteluhauta oli kapea, eivät
kaikki viisi miestä voineet olla yhtaikaa kiinni minus153

sa. Edessäni oleva mies sotkeutui sitäpaitsi naruihinsa
ja toiselta riistäydyin irti. Mutta silloin vielä tuli konepistoolin perällä isku päähäni. Tästä onnistuin nyt

välillä oli ollut tunne, että
varmaankin joudun vangiksi.
Kun pääsin heti sairaalaan, niin lääkäri ihmetteli
yhtätoista päässä olevaa haavaa huomauttaen, että
onpa ollut kova pää. Tosiaan tuntuvat kuopat vieläkin

pääsemään pakoon, vaikka

haavojen kohdissa.

Viikon olin sairaalassa ja lomahetken kotona. Senjälkeen taas olin valmiina lähtemään vartiopaikalleni.
Niinpä saivat vanginsieppaajat tällä kertaa kertoa

omilleen, että suomalainen mies oli ollut jo nuoran
Ienkki kaulassa, mutta vielä luiskahti pois kynsistä.

Lempoolon rintomon miehio

tolvello 1942
JR 49,n esikuntq Lempoolon
rintomollo. Vosemmollo rykmentin komentolo, eversti l.
Jörvinen
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Puol ikova kuitulevy

KARKAPAN
Karkapan on puolikova puukuitulevy, joka sopii käytettäväksi
mitä moninaisimmissa kohteissa: ulko-, sisä- ja väliseinien
sekä sisäkattojen kattamiseen, kaappien, ullakkotilojen ja lattioiden rakentamiseen, pakkaus- ja kuljetuslaatikoiden valmistamiseen jne. Karkapanin etupinta on täysin sileä ja muodostaa siksi erinomaisen maalausalustan. Ja levyä on erittäin
helppo työstää. Se on monikäyttöisyytensä ansiosta suosittu rakennusmateriaali.
Rakennusten kantavat ja lämpöä eristävät osat on taas syytä
suojata kosteudelta Karkapol levyllä, joka on samaa puolikovaa puukuitulevyä kuin Karkapankin, mutta se on molemmin puolin polyeteenillä höyrytiiviiksi päällystetty.
Karkapan 6, 8 ja 10 ovat viirapuolelta hiottuja määräpaksuuteen. Karkapan 12 on kummaltakin puolelta sileä, samoinkuin

Karkapol levyt.

TEKNILLISET TIEDOT:

*

-

paksuustoleranssi

-

tilavuuspaino n. 600 kg/m3

-

taivutuslujuus n. 200 kg/mr

-

lämmönjohtoarvo kuivana 0,05 kcal

/m.h.

-

0,4 mm

Co

normaali kosleusprosentti

6-8

0/0.

Lewpaksuudet: 6, 8, 10 ja 12 mm

Levymitat:

Karkapan160x244,274,
305 cm
Karkapol 122x244,274.

305 cm.
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ValokuYdttsIennolla

Aunllksesso
KAUKOTOIMINTALÅIVUEEMME 42 majaili Y Årtsilässä, jonka kenttää tukikohtana pitäen Blenheimpommittaiilla teimme kaikenlaista pientä kiusaa viholliselle. Asemasodan aikana toiminta oli jotenkin rutiininomaista, pommituksia öisin ja aamuin, päivisin tlas
rintamalinjojen valokuvauksia ja tiedustelua, olipa
joskus ohjelmassa sissien muonituslentokin toimintasäteen äärirajoilla. Näin elettiin kevääseen 1944, jolloin Syväriltä alkoi kuulua hälyttäviä r'iestejä r'iholli-

Näillä er.äillä oltiin lähtöpuuhissa. Tasan kello 10
irtaantuivat BL-168:n tassut Värtsilän ker.rtästä ja
suunta otettiin \'älittömästi kohti Nurmoilaa.
Sää oli mitä kaunein, kaikki vaikutti kovin rauhalliselta, ikäänkuin ei sotaa olisikaan. Siitä muistutti kuitenkin Browning-lyijynkylr,ömasina edessäni, ja
vaikka oltiinkin vielä omilla maisemilla, tiirailin valppaana avaruutta ja Browning oli myös toimintavalmii-

sen suurista joukkokeskityksistä.

Nurmoila näkyi pian edessämme, ja vain 50 minuuttia oli kulunut, kun taas oltiin maan kamaralla. Kone
rullattiin lennonjohtokorsun luo ja käännettiin jo valmiiksi tuuleen pikaistr lähtöä r'arten.

Ei kulunut sitten

kauankaan, kun Syr.ärin rint.rmaan tuli murtuma. Eräänä päivänä lentueenpäällikkömme, kapteeni Ahokas kertoili vähän totisella naamalla, että edessä taitaa olla vaikeanlaatuinen urakka,
tämän murtumakohdan kuvaus. Hän lupasi lähteä itse
ohjaajaksi, r,änrikki Rimppi tulee tähystäjäksi ja allekirjoittaneelle olisi konekivääriampujana paikka varattu peräkoslaan, joten sopi siihen valmistautua. Nurmoilan Curtis-hävittäjät, jotka tunnettiin lentäjäpiireissä paremminkin "Sussu"-nimellä, olivat luvanneet tulla mahdollisuuksiensa mukaan matkaa suoiaamaan.
Ilmanherruudesta ei niihin aikoihin enää voitu puhua.
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na, r'ain varmistimen poistoa vailla.

Aikomuksenamme oli kär'äistä läheisessä ruokalassa
haukkaamassa hieman välipalaa ennen töihin ryhty-

mistä. Kyllähän siinä joku häätäjäpilotti varoitteli,
että älkää hemmetissä iättäkö kulkuneuvoanne noin
näkyvälle paikalle, sillä "kovanaama" on nykyisin pitän1't tapanaan käydä täällä päivittäisillä ampumaharioituksilla. Emme ottaneet silloin asiaa niin kovin vekavasti, mutta kun palasimme syömätouhuista ja kipparimme sopi juuri korsun Iuona hävittäjälaivueen

Moottoreifo lömmitetöän Värtsilössä.
olollo opumekoonikkoio
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NESTE LUO I.AMPÖA
Öl,iylömmitys on toloudellislo. Yhö useommot toloudet siirtyvöt köyitömöön lömmityksenöön öljyö. NESTE on moon suurin

pollloöljyjen myyjö jo jo nyt löhes joko

kolmos lilro moossomme köytetystä politoöljystö on NESTEen suoroon osiokkoilleen ioimittomoo.

NESTE TUO L,AMPöÄ
NESTEeIIö on ojosso n. soto yksityislen
liikennöitsijöiden omistomoo söiliöoutoo,

jotko huolehtivot nopeosli

.io luotettovosti

öljynkuljetuksisto koikkiolle moohon.
NESTEeIIö on ronnikkovoroslojo Kemissö,
Ou lusso, Kokkolosso, Porisso, Noontol isso,
Helsingissö jo Homi nosso.

Myymme jo ioimitomme NESTE-polltoöljyjö suoroon teollisuudelle, kiinteistöille

jo omokotitoloille.
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NEsrE oY

PÄÄKONTTORI HELSINKI KAIVOKATU IO A PUH. 13833
: Etelö-suomen olue: HELSINKI puh, 13833 o Lönsi-Suomen olue: Nesle Oy NAANTALI

POLTTOÖLJYN MYYNTI
puh,26080 o llö-Suomen olue: LAPPEENRANTA puh.13845
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liomeotajan, majuri Brernerin kanssa suojauksen yksityiskohdista, kuului yht'akkia 20-millisen haukku ja
perään ärräpäitä rottapi'ssyillä. Samassa ulvaisi tumma kone LA-5 matalalla yli kentän ja ampautui kuin
jouseo sinkoamana suurella nopeudella aivan pystyyn

ja oli

hetkessä josslin kolmessa "tonnissa". Sillä oli
lakisuojana toinen samanlainen.
Nopea oli "Sussujenkin" lähtö, sillä hetkessä oli
niistä r-iisi menossa taivaalle. Viimeisenä startannutta
ehti LÅ ampua juuri kun se veti tassuja sisään. Sarja
meni kuitenkin onneksi ohi.

Ylhäällä käytiin nyt hetken aikaa pientä kahinaa,

jossa hitailla "Sussuilla" ei ollut juuri muuta sanottavaa kuin väistellen ehtiä alta pois. Aikansa koukittuaan LÅ kyllästyi leikkiin, käänsi pyrstönsä epähienosti meikäläisille ja lähti viipottamaan Syr'ärin suuntaan. Ottelu päättyi 0-0.
Blenheimin oikea moottori roihusi ilmiliekeissä. sisällä rungossa paloivat suojapeitteet, plexinen keul;r

hajalla ja vasenkin moottori oli sranut osrnsn.
Muuan n-rekaanikko toi kovalla kiireellä isoa pr'örille

oli

asennettua vaahtosammutta.iaa, muttx se ei suvrinnut
toimia. Pelastuksen toi viime tingassa ohja.rirn selkäpanssariin kiinnitetty pieni "brenkkupullon" kokoinen
sammutin. Tuli ei ollut vielä ehtinvt tuliseinän toiselle

puolelle öljysäiliöön eikä polttoainesäiliöihin. Tämä

olisikin tiennyt koneen tuhoa. Kun olimme saaneet palavat pressut ulos rungosta, oltiinkin tilanteen hertolna.

Paikalle tulleet hävittäiäohjaajat kertoivat, että tämä LA:n ohjaaia oli tunnettu ja tunnustettu tekijii,
joka piti Curtiseja suorastaan hädässä. Tälläkin kertaa kone

tuli aivan

pinnoissa suurella nopeudella jos-

takin Laatokan suunnalta ja ilnahälytys annettiin vasta, kun se oli jo tekosensa tehnyt. Koneeseen oli maalattu suurilla kirjaimilla "f" ("minn") joten itseluottamusta ei veikolta tuntunut puuttuvan. Meikäläiset
pitivät häntä everstiluutnantti Bogatshevina, moninkertaisena Neuvostoliiton sankarina.
Oli miten oli, Blenheim-kone oli hiernan surkean
näköinen, ja traktori hinasi sen erääseen korsuun, jossa siihen aikanaan vaihdettiin uudet n-roottorit ja muutenkin paikkailtiin sen verran, että se saatiin lennettyti kuin sulkasatoa poteva varis Värtsilään. Lailueernrrre yhteyskone, Tanskasta lah joituksena saatu
Desoutter kär,i hakemassa päällikkömme, muita siihen
ei mahtunutkaan.
Vänrikki Rimpin kanssa lähdimme kuorma-autolla
Åunuksenlinnarn, iosta junalla kolistelimme Laatokan radan kautta koti-Suomeen. Junapartio hieman
ihmetteli puutteellisia vehkeitämme, kun ei oltu alunperin r'.rrauduttu mihinkään junamatkaan. Eri juttu
Blenheim on oloitlonut pitkön erömoomotkonso

irrirri#,iiltiffi
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Mooilmonkuuluun TOTAL-sorjoon kuuluu erikokoisio helposti

lo nopeosti kösiteltöviö sommuttimio qutoihin, moottoriveneisiin, omokotitoloihin, vorostoihin, lömmityskeskuksiin, huoltoosemille jne. Nyt kesön olkoesso honkkikqo TOTAL!

Moohontuojo

Helsinki

Curtis-hövittöiä löhdössö suoiouslennolle Aunuksen konnokselle

oli

sitten se, että allekirjoittaneen olisi pitänyt aliupIII luokassa, kun taas Rimppi oli
vänrikkinä oikeutettu II luokan topatuille penkeille.
Konduktöörin kanssa svntvi asiasta vähän erimielisyyttä, mutta kun olimme asiellisesti selittäneet, että yhdessä on reissut tehty tähänkin saakka, niin matkustetaan nytkin, joko toisessa tai kolmannessa luokassa.
Kotimatka sujui senjälkeen aika mukavasti II luoseerina matkustaa

kassa.

tr{utta r.alokuvauksemme jäi hieman kesken, eikä
sitä suinklan silleen jätetty. Päästyämme Värtsilään
lähdettiin samalla porukalla uudelleen samalle asialle.
Koneena oli nyt BL-ITT,lyhytnokka sekin.
Huhtikuun 3. p:nä kello 8.55 olimme jälleen hyvän
kuvaussään vallitessa matkalla tuttujen maisemien yllä
Nurmoilaan. Vahingosta viisastuneina emme enää laskeutuneetkaan siellä, vaan pinnoissa ajellen odottelimme, kunnes kuusi suojahdätäjää oli ilmassa. Sitten
suurimmalla nousunopeudella kohti Syr'äriä ja tavoitteena 6000 metrin korkeus.
Blenheim kipusi ilman pommilastia kuin prrempikin hävittäjä, joten Curtiseilla oli täysi t1'ö seurat.r
mukana.

Tuotapikaa aletiiin olla sitten kuvausalueella. Raskas ilmatorjunta ampui tavanomaista tahtiaan, i^lkeemme jäi vain "karvahattujen viitottama tie". Suojahäåtäjät tekir'ät loir.ia kaartojaan väistellen it:tä.
Meidän täytyi sensijaan kuvauksen ajan kulkea viivasuoraan

erinomaisena maalina tykkimiehille, kra-

Konsikuvo:
Suomen koillisello rintomo-olueello Tuntsoioesso olevo luonnonkounis Liekoköngäs kevätiulvien vollosso

N U M ERO

5:n K! RJOITU

KSET

naatit räjähtelivät
enimmäkseen takanamme. Näin

mentiin kaksi kuvausjonoa ja saatiin tärkein alue kuvattua. Tarkoituksena oli, jos mahdollista, vetää vielä
alueen reunalta ainakin yksi jono ollessamme menossa
Laatokalle päin.
Välillä vilkaisin taakseni taktilliseen kameraan, oliko se toiminnassa. Mutta tärkeintä oli nyt avaruuden

tarkkailu, ja siihen oli aihettakin, sillä samassa näin,
kuinka etuvasemmalla ampaisi melkein pystyyn kaksi
nopeaa LA-5 -hävittäjää sekä niiden jälkeen loivemmassa nousukaarrossa kolme muuta, ilmeisesti Lagg-3
-hävittäjää. Kuiskasin kipparille puhelaitteessa, että
hävittäjiä on etuvasemmalla, ja samalla lähdimme kuin
syöksypommittaja alakertoihin.
Curtisit olivat huomanneet viholliset myöskin välittömästi ja vaaputtaen meille merkiksi Iähtivät niitä
kohti. Yhteenotto seurasi r,älittömästi ja viimeinen
silmäys, jonka vielä ehdin luoda tappelupaikalle, osoitti, ettei näistä vainolaisista kukaan ainakaan lähteny't
peräämme. Kahina muistutti kauempaa hyttysten tanssia ilta-auringossa.
Nyt oli tärkeintä saada filmit kotiin hinnalla millä
hyvänsä, ja niinpä pudottauduttiin kohti maata rajasyöksynopeudella. Blenheimin korkeusvakaaian kärjet
olivat syöksvn aikana kummassa värinäliikkeessä, ja
etureunasta

irtoili pieniä suojakangaspaloja, niin

että

punainen mönjä r'ain alta paistoi. Yksi "Sussu" seurasi meitä vaivatta, sillä sehän putoaa ohjaajiensa kertoman mukaan kuin "rässirauta", ja saatteli pitkän matkaa ohi Nurmoilan, kunnes olimme turvallisilla mai-

semilla. Heilutin sen ohjaajalle kättäni sanattomana
kiitoksena, ja vaaputtaen siipiään merkiksi se kaartoi
omille maisemilleen.
Matalalla lentäen saavuimme onnellisesti kotiin,
jossa Kuvakeskuksen miehet olivat odottamassa vesi
kielellä filmejä heti kehitettäviksi. Tulokset toimitettiin kiireellisesti maavoimien käyttöön.
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SODASSA KUOLLEET 729

Väinö Kannas:
JOPÅ OLI JONNIINLÅINEN RIESÅ
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LIEKÖ
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Eino Hermunen:
ERÄS A,{}IL'PÄIVÄ SYVÄRILLÄ
Ty1'ne Kaukoranta:

LÅPIN LOTTA KERTOO 1. osa .
J. H. Palokangas:
KOHTALOKKAILLA RETKILLÄ 5. osa ..... ..
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t41

Pentti H. Tikkanen:

PARTISAANIEN TIHUTÖITÄ SUOMUSSALIUEN RAJAMAILLA

147

Veikko Purama:

HATSALANMÄEN KUMMITUS

.

150

Valde Viinanen:
PELÅSTUMINEN VIHOLLISPÅRTION
KYNSISTÄ
Tuure Hannula:

VALOKUVAUSLENNOLLA ÅUNUKSESSA ..

Kirjoittojot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösiki rioitukset poloutetoon voin
postimoksu n seurotesso

756

Suurenkin ostoksen
hinto toskusso

Kun Teillö on Konsollisponkin köyttöli I i, voitte nos-

too siltö rohoo milloin voin jo missö voin. Köyttö-

tili on yhtö oikqo mukqnonne jo Konsollisponkisso
kosvomosso korkoo. Teillö on til inne oino köytettövissönne riippumotto ponkin oukioloojosto. Köyt-

tötili on joustovo, köyttötili on nykyoikoinen. Avolkoo Tekin köyttötili jo tönöön!

Köyköö tolosso
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Lupaus tulevista risteilyistä aavoista ulaporsta .. valkeiden purlerden paukkinasta luovrssa

Ja piirustuksiin syvennyttaessä tretysti Hunterin
miehenmittaiset savutl Hunter edustaa uusinta
savukekasitettä: solakampi savuke, jossa ei ole
trngrtty pituudesta eikä korkeasta laadusta!

Nautrnnollrsen tukeva tupakka, korkea laatu -nrille antaa arvon tosi tupakkamies!
Hunter on laatusavuke, jonka solakkuus tuntuu vain edullisessa hinnassa. 1,20120 kpl

HUNTER

-solakka sauuke, tukeva tupakka
lrtonumero 1:- (sis. lvv.)
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