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REINO PENTTINEN
ELETTIIN heinäkuuta I)41. Karjalan armeija oli 10.7.
aloittanut Moskovan rajalta hyökkäyksen Jänisjärven
molemmin puolin Laatokkaa kohden. Jänisjärven länsipuolitse etenevään 7. divisioonaan kuuluva JR 9, komentajana eversti A. Kuistio, oli edennyt Pälkjärven kirkonkylän kautta Kirkkolahteen, jossa se oli leiriy§'nyt.
Pari kaunista kesäistä päivää oli kulunut vain pikku
kahinoissa siellä täällä harhailevien vihollisporukoiden
kanssa.

Tiistaina 15.7. sai I/JR 9, komentajanaan kapteeni
Sulo Marttinen, käskyn ryhtyä hyökkäykseen Jänisjärven

länsirantaa pitkin tehtävänään Alalammin pysäkin
seudun valtaus. Pataljoona oli kokoonpantu nuoristr

varusmiehistä, ja se oli nyt lähtemässä tulikasteeseensa.
Hyökkäyksen tukemiseen oli omien aseiden lisäksi käytettävissä 7 patteriston voimakas tuli.
Kauniina, helteiseoä kesäpäivänä ylitettiin lähtölinja
Kirkkolahdessa kello 14. Jännittyneen hiljaisina eteni-

vät komppanioiden jonot verkalleen, vihollisen

lain-

kaan häiritsemättä, Jänisjärven leppoisassa rantakoivikossa muutaman kilometrin matkan. Näin saavutettiin
iltapäivällä Kontio-Leppälahden kylän poh,joispuolella
oleva laajahko Leppäpuron peltoaukea. Joukot pysäytettiin ja eräs komppanian päälliköistä sai tehtäväkseen
tulikannan järjestämisen aukean ylittämistä tukemaan.
Pataljoonan komentaja ei halunnut hyökkäystä erikoisesti
kiirehtiä, joten valmistelut käskettiin suorittaa huolelli-
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JR 9'n komentoio, eversti

A.

Kuistio
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Eversti Kuisiio (tokono poitohih.)
esikuntineen Kirkkolohdesso vol.

lisesti. Ainoatakaan laukausta ei kuulunut, ja muutenkaan vihollinen ei antanut itsestään minl«äänlaista merkkiä. Aukealta saapuneet miehet ruuhkautuivat rinnelepikkoon, jossa todella oli tungosta, kun koko pataljoona sulloutui laumana rnuutaman hehtaarin alueelle.
Toiset istahtivat hetkeksi huohottamaan, toiset taas jat-

mistelee hyökköystä Jönisiärven

länsirontoo pitkin

Alolommen

pysökin voltoomiseksi

Aika vieri nopeasti tiedustelussa ja aseiden si joittelussa. Kesäinen iltakin alkoi jo h?imärtää. Tunnista
tuntiin odottelivat joutilaat miehet viihitellen jo kiirsi-

koivat puolittain huolimattomasti matkaansa rinnettä
ylöspäin. Pataljoonan komentajan kera istahdimme myös
muutamalle kaatuneelle puunrungolle rinteen puolivälissä. Kaivoin taskustani savulC<een ja olio juuri aikeissa sylyttää sen, kun

mättöminä liihtökäskyä. Tulikannan valmiusilmoitusta ei
jostain syystä vain kuulunut. Pataljoonan komentajakin
alkoi jo hermostua. Tavatessaan j?illeen valmisteluja
johtavan komppanian pällikön hän hieman äredsti tie-

Silloio repesi. Kyliikukkulalle kivinavettojen ym. rakennusten suojiin, samoin kuin niiden alapuolella ole-

dustelikin tältä eikö tulikanta

sijoittanut kymmeniä tuliaseitaan, konekivääreitään, pika-

jo viihitellen tulisi val-

miiksi, jotta vihdoin pä?istäisiin [ihtemään. Tällaisesta
huomautuksesta

tulistui komppanianpäällikkö,

vanha
vastasi kiivaana,

tulen tuttava "Marokon Kauhu" ja
hänen puolestaan låihdetään vaikka heti.
kuuluikin karjaisu:

etä

1. komppania, seuratkaa!

-"Kauhu"

edellä komppanioineen

pataljoona sukelsi

ja

Samassa

saman tien koko

nyt suin päin puolen

kilometrin

levyiselle, tasaiselle niitryaukeamalle. Sekavana, sakeana
laumana tuo tuhatmiehinen joukko puolijuoksussa lähätti kohti vastapäisten, hallitsevien kyliiharjanteiden
alla kohoavaa lepikkorinnettä. Mukana seurasivat niin
pataljoonan, kuin tykistönkin komentajat, ja hyöls.käykseen liittyivät per?issä myös tulikantaan zuunnitellut aseet,
taisipa joku taisteluajoneuvokh ajaa aukealle havaitessaan muun porukan railakkaan menon.
Ih,me kyllä, kaikki sujui kuitenkin toistaiseksi onnel-

1A

viin ruispeltoihin oli vihollinen taitavasti

naamioiden

kiväreitään ja konepistoolimiehiään. Erinomaisista asemistaan he olivat tarkoin pystyneet seuraamaan meidän

päätöntä törmäilyåimme, mutta suurenmoisen tulikurinsr
ansiosta pidättäytyneet missään vaiheessa paljastamasta
itseän. Vasta kun tuhantinen joukkomme oli taaiana ja
sekavana rykelmänä keräytynyt muutamien kymmenien
metrien etäisyydelle heidän aseistaan, suorittivat he
hrlenavauksen, yllättäen ja yhtäaikaisesti. Ja se tuli
tehosi. Maasto ei tarjonntrt minkäänlaista suojautumis-

mahdollisuutta, ei ollut kuoppia eikä kumpareita, ei
edes kiviä eikä kantoja. Vain käsivarren paksuinen
lepikko ja muutamat pensaat tarjosivat jonkin verran
näkösuojaa, mutta eivät Iainkaan furvaa armotonta tulta
vzstaan. Kymmenistä aseista, läiheltä ja hyvin suunnattuina lakaisivat pitkät konetuliaseiden sarjat säälimättö-

mästi m2ikirinteen tasaista pintaa. Heti ensi ryöpyn
iälkeen alkoi kaikkialta kuulua iänekkäitä valituksia ja

-

avunhuutoia. Ne tuntuivat surkeilta ja selkäpiitä karmivilta kiivaana jatkuvan iunmunnan lomassa. Vieressämmc
maannut nuori lähettikin sai luodin jalkaansa ja valitti
äänekkä?isti kohtaloaan, koska ei ollut itse kerinnyt
vielä ampua ainoatakaan "vanjaa" ja joutui jo pois

Palasin takaisin kuopalleni. Sinne oli sillä aikaa
jo puhelinyhteyskin. Soitin heti rykrnentin komentajalle, ilmoitin pataljoonan komentajan haavoittuneen
kuolettavasti ja selvitin lyhyesti vaikean tilanteemme.

saatu

Hän pyysi minua johtamaan pataljoonaa, kunnes hänen

pelistä.

Iähettämänsä uusi mies saapuu.

Makasirnme pataljoonan komentajan kanssa vierekk'iin nenä tiiviisti turpeeseen painettuna. Ivlitä nyt olisi
tehtävä? Olirnme sellaisessa paikassa, josta käsin kaikki
johtaminen oli täysin mahdotonta. Ehdotin puolestani
siirtymistä noin parikymmentä metriä taaksepäin, missä
näytti olevan jonkinlainen suojaava kumpare. Sinne lähdimmekin kohta ryömien hivuttautumaan. Matkalla
päätti kapteeni Marttioen poiketa pienoisen polun toisella puolella, jossa oletti tapaavansa jonkun komppanianpäälliköistään. Vain hetken kuluttua hänen lähdettyän kuulin samalta suunnalta huudettavan, että komen-

Tunsin vastuun miltei ylivoimaisen raskaana lankeavan harteilleni. Enhän ollut koskarn elämässäni komentanut pataljoonaa muuten kuin sotakoulujen karttaharjoituksissa. Nyt oli tilanne tosiaan mitä vaikein. Tein
kierroksen komppanioissa, totesin suuret tappiomme,

taja on kaatunut. R1ömin kohta paikalle ja

totesin

kapteeni Marttisen haavoittuneen varsin vaikeasti vatsaansa. Hän

oli kuitenkin vielä tajuissaan, ja lääkintä-

miehen paraikaa antaessa ensiapuaan hän havaitessaan
minut ojensi kätensä ja raukeasti silmiini katsoen virkkoi:
Minun kohdaltani on nyt liaikki lopussa, koeia,
- veli, joten kuten pelastaa tämä surkea tilanne !
hyvä
Puristin lujasti hänen kättään, lupasin koettaa parhaani ja lopuksi toivotin onnellista matkaa sekä vakuuttelin hänenkin vielä selviävän, kunhan vain pääsee lää-

kärien hoitoon. Hän näytti kuitenkin itse pystyvän
arvioimaan tilansa ja pudisteli epäillen pnäåän Jo
sairaalamatkalla olivatkin tuon vaatimattoman, hilfaisen
soturin voimat ehryneet.

Kopteeni Juutiloinen

rokon Kouhu

eli

Mc-

koetin puhuttelemalla rohkaista miehiä

ja

neuvottelin

päälliköiden kanssa mahdollisista toimenpiteistä. Vihollisen aseet lakaisivat jatkuvasti hywistä asemistaan meidän maastoamme, jossa saattoi edelleenkin liikkua vain
ryömimällä. Kaikki luntui olevan toivottoman sekaisin.
Irroittautuminen pahimmasta tulesta olisi ollut välttämätöntä, mutta pelkäsin sen johtavan helposti pakokauhuun. Takanamme oli sitäpaitsi tuo aikaisemmin ylittämämme laaja peltoaukea, jonka ylitt?imistä uudelleen
eivät vihollisen konekiväärit varmaankaan enää sallisi.
Jotain oli kuitenkin tehtävä. Pitkiin tilanteen arviointeihin ja koulutaktiikan hienojen ratkaisujen toteuttamisiin ei nyt ollut aikaa. Miehet oli nopeasti saatava edes
jonkinlaiseen turvaan raatelevalta tulelta. Tykkimiehenä
päädyinkin ratkaisussani vahvan tykistömme hyviiksikäyttöön. Olihan takanamme tulivalmiina 7 patteristoa"
yhteensä 84 putkea, niistä toinen puoli raskaita. Maali-

alue

oli

kuitenkin ahdas

ja

omat miehemrne niin

l?ihellä vihollisaseita, että niihin kohdistetun tulemme
sirpalevaikutus vaarallisesti peittäisi myös omat jouk-

5.4-lna

etenemaissö

kompponionso köriessö hyök-
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komme. Ennen tulenavausta olisi siis pakko vetäytyä
maaston sallimissa rajoissa. Tästä annoinkin käskyn
kiinnittäen painokkaasti huomiota vetäytymisen tarkoi-

Annoin tulenavauskäskyn aikatauluineen. Sitä

tukseen ja pakokauhulunnelman ehkäisemiseen. Vetäytymisen takarajaoa oli ehdottomasti pidettävä takanamme
olevan aukean etureunaa.
Samalla kun tulenjohtajat valmistelivat tulenavausta,
jatkui lääkintähenkilöstön ja heidän avukseen sijoitettujen miesten kiireinen ja vaikea tehtävä. Olihan kaikille

maan sodan ensimmäisen suurelnman ammuntani näin

kriitillisissä olosuhteissa. Onhan erehtyminen inhimiltistä. ja nyt voisi pienikin virhe patteristojen suuntauk-

jilleen lisätappioita tälle jo ennestään
kovrsti lr'ödvlle nuorukaisjoukolle.
lfu.rlintulohetki lähestyi. Aluksi kuuluivat raskaiden
hrupitsren kumeat lähtölaukauliset, niitä seurasivat pian
kanuunain repir'ät risähdykset, kiihtyvä ujellus ,ja - - -.
Tuntui kuin koko hrrjanne olisi liikahtanut paikoiltaan,
kun ensirnmäiset 8-i kr.rnaattia tapasivat yhtäaikaisesti
maalinsa. \'armaan kokivat vihollisjoukot nyt jotain
samanlaista kuin me paria tuntia aikaisemmin. Jo ensimmäinen maaliin saapunut n'hmä osoitti, että ammukset
tulevat tekemään tehtär'änsä. Koko harjanne oli tästä
lähtien parinkymmenen minuutin ajan yhtenä pauhaavana ja myllertävänä terd.s- ja tulimerenä. Myös lepikko
yllämme rapisi jatkuvasti kranaattien sirpalesateen katsessr .riheuttra

haavoittuneille saatava annefuksi ensiapu ia saatava
heidät siirretyiksi turvaan gkistötulelle alttiilta alueeita.
Paitsi pataljoonan omaa läkintähenkilökuntaa, olin jo
alkuvaiheessa kutsunut paikalle myös koko patteristoni
läiikintiimiehistön välineineen ia kuljetuskalustoineen.
Työtä riittikin kyllä kaikille. Nousihan haavoittuneiden

luku jo satamääriin. Veri virtasi tuona iltana todella

valtoimenaan.
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Kesti ehkä tunnin tai puolitoistakin, ennen kuin
kaikki oli valmiina ja tuli voitiin avata. Se suunnattiin
noin 250 kranaatin iskuina taloryhmiin edessämme olevalle harjanteelle. Tiesin varsin hyvin, että joukkomme
oli vieläkin aivan liian lähellä maalialuetta, keskimäärin
vain noin 100-200 metrin etäisyydellä lähimmistä
maaleista. Sirpalevaikutus tulisi siis vielä varsin tiheänä

koessa oksia

Heti

ja pienempiä puitakin.

ammunnan alkaessa sain lähimpien miesteni

kanssa kol<ea kerrassaan järkyttävän näyn. Jo taaksepäin
vetäydyttäessä olin todennut erään puun varjoon sijoitetun kahden kaatuneen nuoren upseerin, luutnantin ja

peitt?imään meidätkin. Siksi käskettiinkin jokaisen mie-

hen heti lähtölaukaukset kuullessaan painautumaan tii-

viisti maahan ja muutenkin suojautu,maan mahdollisuuk-

vänrikin, ruumiit. Läiikintämiehet olivat jo ensiapua
antaessaan todenneet molemmat kuolleiksi, mutta kuitenkin sitoneet heidän saamansa haavat. Kumpikin oli
saanut luodin pä?ihänsä ja heidän kasvonsa olivat koko-

siensa mukaan.

Vottosen toloryhmöä pehmitetöiin Kirkkolohdelto hyökkäykseen lähdetti:essä

s
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seurasi

pari jännittävää minuuttia. Olin sijoittunut itse mahdollisimman lähelle maalialuetta voidakseni jonkun
verran tarkkailla tulen osurnista ja vaikutusta. Myönnän
olleeni huomattavan hermostunut joutuessani suoritta-

naan veristen siteideo peittämät. Kaikesta huolimatta

he näyttivät siinä

niin

elävän tuntuisilta,
että varmistautuakseni kysyin vielä ohikulkevalta lääkintäkersantilta asiaa. Molemmat olivat varmasti kuolleet
jo sidottaessa, vakuutti kersantti. Samalla hetkellä, kun
ensimmäinen tuliryöppy vapisutti kumparetta, tapahtui
kuitenkin jotain, joka sai meidät näkijät kauhusta jähmettymään. Toinen näistä "vainajista" ponnistautui vaivalloisesti istumaan, riuhtoi ja haroi epätoivoisen näköisesti molemmin käsin ilmaa ikään kuin johonkin
levätessään

pelastavaan tarttuakseen, huojui välillä taaksepäin, pon-

nistautui jälleen pystyyn yhä toivottomasti ilmaa haroen
raukesi velttona takaisin
selälleen. Sillä hetkellä oli mahdotonta mennä häntä
auttamaan, mutta heti tulemme siirryttyä vähän kauemmaksi, kutsuin mukaani saman lääkintäkersantin, riensin
vainajain luo, ja yhdessä totesimme vielä kerran molemmat varmasti kuolleiksi. Äsken liikkuneen miehenkin

ja vihdoin, voimain loputtua,

ruumis oli jo kylmähkö ja selvästi kangistumassa. Emme
pystyneet selvittämään tapahtunutta itsellemme, järkyttävää nähtävää se joka tapauksessa oli.
Tykistötulemme alkaessa jo havaittiin, että kaikki ei
mene aivan niin kuin pitäisi. Joitakin keveän kanuunan

ammuksia putoili silloin tällöin äärimmäiseni vasemmalla olevan komppanian alueelle. Ne aiheuttivat siellä
luonnollisestikin ikävää hämminkiä, mutta onneksi eivät

mainittavampia tappioita. Sil kin selvisi seuraavana
aamuna asiaa tutkittaessa. Erään tykin suunnassa oli
koko ajan ollut kiireessä helposti syntyvä sadan piirun
virhe.

Tulemme oli tehnyt tehtävänsä, sen saimme havaita
välittömästi sen tauottua. Ainakin suurin osa tuliaseista
oli vaiennut tai ehkä kiireessä vedetty pois. Meidänkin

lepikossamme pystyi jo verraten vapaasti liikkumaan.
Omien poikien luonto, joka luonnollisestikin oli alkuvaiheessa järkyttynyt, oli selvästi nousemassa. Haavoittuneiden poiskuljetus oli saatu hyvään vauhtiin, samoin
kaatuneiden evakuointi.
Nyt saimme myös taistelutilanteemme vakaantumaan.
Yksi komppania sai tehtäväkseen varmisiuksen vasemmalla järven rantaan saakka. Toinen komppania pureutui keskelle kyläaukean pohjoislaitaa, ja pyrki tulellaan
tukemaan kolmatta komppaniaa, joka talo talolta ryhtyi
vyöryttämään harjanteella sijaitsevia vihollisasemia lännestä käsin. Käsikranaattien, kasapanosten ja kranaatin-

heittimien tulen avulla tyhjennettiin sinä yönä kivinavetta toisensa jälkeen. Kiertelin yön kuluessa katselemassa lliheltäkin poikien touhuja

ja ihailin

heidän

yritteliäisyyttään, neuvokkuuttaan ja rohkeuttaan, samojen nuorten poikasten, jotka vastikään ensimmäisen taistelunsa ensi vaiheissa olivat saaneet kokea mitä vai-

keimpia järkytyksiä.

Loppuyö kuluikin sitten suuremmitta tapahtumitta.
Aikaa tappaaksemme ammuskelimme raskaalla kanuunalla ns. tikkausfulta kylänaukean eteläpiiiissä oleviin

viholliskorsuihin ja tuliaseisiin merkeistä päättäen onnistuen sielläkin saamaan aikaan jonkinlaista epäjärjesrystä.

Varhain aamuyöstä saapui paikalle myös uusi pataljoonan komentaja kapteeni A. H. Virkkunen. Keventynein mielin luovutin ohjakset hänelle. Tuota pikaa hän
ryhmitti pataljoonan uudelleen Jänisjärven rantakoivikkooo etenemisen jatkamista varten. Lähtiäisiksi annoimme vielä aimo tykistökeskityksen vihollisen hallussa edelleen olevan kylän eteläpä?ihän.
Eteneminen pitkin Jänisjärven rantaa jatkui jälleen

Toistelu köynnissä Kirkkolohdelto edettöessö | 5.7 .
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Pioneerit
köyksen

puhdistovot moostoo vihollisen miinoituksisto hyök'

oikono Kontio-Leppölohteen io Alolommen pysökilie
kaikessa rauhassa. Noin parin kilometrin päässä pysäytti
meidät vahva murrokko, joka oli rakennettu kyläaukean
reunasta aina rantaan saakka. Minkäänlaista miehifystä

I:

ei sen takana tuntunut olevan, mutta sen sijaan ansalankaa ja jos jonkinlaisia pötköjä oli sitä runsaammin.
Murrokon läpäisemiseen saimme kuitenkin sattumalta
varsin asiantuntevaa apua.
Aamuvarhaisen matkamme varrella

'

oli

huomiomme

jossain vaiheessa kiintynyt suuntauralta muutaman kymmenen metrin päässä erään suuren kuusen juurelle levi'
tettyyn vihreään kuormastopeitteeseen. Pari poikaa kävi
nykäisemässä pressun syrjään ja havaitsi sen alla kolmen
"veli-venäläisen" vetelevän makeita unia konepistoolit
mukavasti vieressään. Ukkelit olivat hieman hämillän
herätyksestä. Eräs heistä,

Antti nimeltään, oli

puhdas

suomalaispoika, Äänislinnaan vuonna 1918 siirtyneen
tamperelaisen reipas jälkeläinen. Kova poika kiroile-

maan, miltei joka toinen sana oli karkeaa ärräpäätd'5
mutta valmis myös heti vaihtamaan asePukua ja liittymään mukaamme, jos kelpuutetaan.
Nämä kolme miestä sattuivat olemaan samoja pioneereja, jotka Antin kertoman mukaan olivat edellisenä
päivänä rakentaneet ja ansoittaneet esteenämme olevan

murrokon. Heidän

ja

ennen kaikkea

Antin

yaPaa-

ehtoisella opastuksella ja työnf ohdolla tuon murrokon
raivaus sitten suoritettiinkin ja pataljoonalle avattiin
esteetön tie rautatielle ja tavoitteeseensa. Viimeisetkin
viholliset olivat siihen mennessä vetäylyneet etelämmäksi,

joten myös tie Kirkkolahti-Alalampi

oli

avaulunut

joukkojemme käyttiiön.

oli läpikäynyt ankaran tulikassen myös urheasti kestänyt. Vaikka lZihes
kolmannes sen vahwudesta, komentajakin mukana, oli
poistunut riveistä kaatuneina ja haavoitluneina ensimmäisen puoliluntisen aikana, pohjoiskarjalaisten nuorukaisten rivit eivät olleet hetkeksikään pettäneet.
Varusmiespataljoona

teen

Kontiolohden-Leppölohden toistelu
7.1941
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I5

ja oli

Oss' PULKK'NEN

Omelian

mottia
kukistamosso

S

Tätä levon ihanuutta ei sentään kestänyt kuin vajaat
parisen viikJcoa, kun tuo pahanilman lintu, III pataljoonamme lähetti ilmestyi teltallemme kädessiän määräys: "Yksikköjen päälliköt käskynjaolle".
Takaisin palatessani tuntui lähettini, sotamies Kalle
Nousiainen, pitkä miehen korsto, tietävän koko tulevan
touhun, koska ehätti selostaa:
Tostakos me sitten aivan "naapurin" silmien alta

- "plutoona" mennään
koko
Saas nähdä

Niin

?

nyt, oli vain

vastaukseni.

me mentiin keskellä kirkasta aamapäivdd',, 21.7.,
marssien toisten joukkojen jäljessä kapeaa Virtain kannasharjannetta pitkin pioneerien hät'hätää kyhäämän sillan yli. Kuljettiin korkean mäennyppylän kiertävää tiepahaista myöten, josta vihollisen asemiin oli tuskin
enempää kuin 200-300 m, komppania komppanian

Suomoloiset soovuttoneet Kolvosiöruen 8.7.1941

-4-koa

KOLVASJÄRVEN ankaran taistelun jälkeen 8.7.41 oli
vanhoista reserviläisistä muodostettu jalkaväkikomppaoiamme (g.lJF. 52) päässyt "lepovarmistukseen" Lieksanjärven rannoille Repolaan. Siellä me oikein nautimme kauniista kesästä vasta valloitetulla maa-alueella ja

lekottelimme päivänpaisteessa sodan loppumishuhun
voimaan uskoen. Kärsimämme suonenisku useine kaatukomppaniamme pääloeineen ja haavoittunsinsen
- hetkellä aivoistamme
oli sillä
likkokin oli kaatunut
pois heitettyä menneisyyttä.

jälkeen. Seurasin oman kuormastomme kulkua. Kärryjen pyörät louskuttelivat hyvin pahanenteisesti, pöly kieilman,
riskeli ilmassa, mutta
ohi vihollisen mentiin
- "naa- koko aikana ammuttiin
että laukauksen laukausta

purin" puolelta. Kaikki me
tuon "valvontasilmäkohdan".

pääsirnme kunnialla ohi

Meidät ohjattiin suunnitellulle suuntauralle, ja marssi
erämaan alkoi. Hiljaisina poikina me kuljimme
pirijonossa kaatuneet puut ylittäen ja hetteet soilla kiertäen. Maasto oli todella vaikea. Töpinämme hevos-

läpi
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Suomoloisio etenemässö

polon-Virron tietä,
pioneerit poroikoo

Re-

iosso

korioo-

mosso siltoo

parat olivat kerrassaan liemessä uPottavilla suoalueilla
vetäessään perässään täyteen lastattuja purilaita. Mutta
eteenpäin mentiin läpi tuon noin 10 km pituisen erämaataipaleen.
Iltapäivällä kuulimme yht'äkkiä edestämme jalkaväkiaseiden kiihkeää rätinää. Omat etujoukkomme siellä
panivat parast'aikaa tietä poikki. Toroksinojoen tavoi-

tettuamme sain kuulla, että joudumme reserviksi. Se
merkitsi käytännössä ankaraa hommaa, sillä kaksi joukkuetta (III ja IV) määrättiin heti kivääri toisessa kourassa ja lapio tai kirves toisessa tientekoon jäljessä tuleville. Yksi (II) joukkue joutui huoltomuodostelmiemme
varmistukseksi ja minä itse yhden (I) joukkueen, pst-

ryhmän ja komentoryhmän kanssa etulinjaan.
Rykmenttimme oli "kierähtänyt" vanjan selustaan, varmistanut muutaman kilometrin pituisen tienpätkän itään
päin ja asettunut osillaan puolustukseen länttä vastaan.
Tuolloin iltapäivän kaihkeessa asettelin miehiäni asemiin siellä jo olevan jalkaväkikomppanian päällikön
kanssa. Hiljaiselta vaikutti silloin vielä vastapuoli. Ihailimme poikaimme valloittamaa ammusmäärää, sillä hyök-

oli osunut vihollisen AJp:hen. Vanjoilta "varastettua" tykkiä me sormeilimme sillä tuloksella, että
pystyimme jopa ampumaankin, ja ammuksiahan meillä
oli vaikka millä mitalla. Sen kun vain putkeen ja
annettiin mennä ! Tämä sillä tuloksella, että myöhemkäys

mässä vaiheessa

-

naapurilta napatun ilmoituksen mu-

JR 52,n osio soopuu etulinloon Omelion suunnollo

*#
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l4.D,n ioukkoien eteneminen

Omelioon

oli kuulemma tykistöäkin ajanut samaa ihmeellistä -korpea pitkin tien katkaisukohtaan heti alusta
kaan

lähtien.

kranaatteja satoi kuin rakeita
Ja sitten se alkoi,
konsanaan kovalla rajuilmalla.
Ilmanpaine heitteli meitä,

jotka emme olleet ehtineet poteroon kaivautua. Kynsin
hampain painauduimme niin litteiksi maata vasten kuin
suinkin osasimme, ja sirpaleet yllämme surisivat kuin

oli korvia huumaav^a, tuskin erotti eri aseiden laukauksia toisistaan.
Sitten se taas loppui, aivan yht'äkkiä, parin tunnin
kuluttua ja tuli aivan täysi hiljaisuus. Mutta joku irvileuka sentään huusi: "Taulut näytetään ja paikataan!"
pahat herhiläiset. Räiske edessämme

Edessämme olevalle metsää kasvavalle tasaiselle kankaalle oli sinne tänne puiden väliin ilmestynyt kohoumia, vihollisen ruumiita. Eipä niissä tosin paikkailemista
ollut, mutta näyttämistä kyllZikin.
Ilman rohkeaa, kovaa alkuhyökkäystä emme olisi olleet
täällä. Tuosta saimme tunnustuksen ja tietoisesti käsittäen alkumenestyksemme merkityksen sekä sen ettemme

voineet enda antaa perään, me kestimme ja yritimme
kaikkemme
me vanhoista reserviläisistä kokoonpantu
-ja pidimme myös pintamme.
porukka

Tykistökeskityksiä
tuli kauemmas, lähemmäs ja aivan
lähelle sekä heti niiden jatkoksi ankaru hyökkäys. Edessämme oleva metsä syttyi palamaan. Sal.un

suojassa

näimme "haamuja" hiippailemassa ilman mitään valmistelevaa tykistökeskitystä asemiamme kohden. Jokaisen puolustajan aistien oli oltava tarkkana: meidän oli
ammuttava pienimmänkin liikkeen havaitessamme. Mutta
oli myös siirrettävä linjamme hieman taaksepäin metsä-

palon vuoksi, sillä vienoinen tuuli puhalsi vastustajaimme puolelta painaen tulen yhä lähemmäs. Olimme
älynneet kaivaa poteromme myös taemmas ja siirryimme
hitaasti tulen tieltä. Joku huolimaton oli tietenkin iättänyt meille kovasti kalliita patruunoita tulen alle, ja ne
aiheuttivat paukahteluillaan turhia hälytyksiä.
Komentopaikkani

oli

alussa hieman taempana, mutta

nyt se oli aivan etulinjassa. Lähettini, se pitkä miehen
korsto, oli kaivanut meille kahden miehen poteron.
Siinä me, hiljaisuuden ollessa välillä vallitsevana, nautimme yhteistä korvikettamme. Juttelimme hiljalleen jo

kestettyjen kovien hyökkäysten aiheuttamista sentään pie-

nistä tappioistamme. Yht'äkkiä hän vilkaisi eteen ia
ärjäisi: "Varo!" ja sieppasi kuopan reunalla olevan
pistoolini sekä ampui lippaan tyhjZiksi. Silloin se taas
alkoi.

Naapurin syöksyporukka oli päässyt hiipimään aivan
asemiemme eteen. Ilmeisesti sen johtaja, venäläinen yliluutnantti oli huomattavasti toisia edellä ja noin 20-30

päässä minusta ja låihetistäni. Hän veti juuri altaan
automaattikiviäriään ampuakseen meidät, kun lähettini

m
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ja ampui. Kaikki kahdeksan laukausta
osunut, sen totesimme käydessämme "tapausta" tar-

hänet huomasi

oli

kastamassa.
Siirryimme takaisin entisiin asemiimme
metsäpalon polttaessa
nenäämme. Sitä oli vaikea ruveta

niissä olosuhteissa paremmin sammuttelemaan. Kohta
olimme kaikki mustia kuin nokikolarit.

Kolmen ankaran vuorokauden ja yhdeksän järjestel-

mällisesti suoritetun hyökkäyksen jälkeen tykistökeskityksineen selvisi motti 24.7. mennessä vähitellen. Komp-

paniamme kaksi joukkuetta (III ja IV) lähetettiin
mm. sitä selvittämään. Me muut ajoimme valloitetuilla
kuorma-autoilla idässä päin olevaan etulinjaan vahvistukseksi ja jatkettavaa hyökkäystä varten. Aamuyöllä
saapuivat mottia puhdistamassa olleet joukkueemme ja
liittyivät komppaniaamme. Pojat kertoivat innokkaasti
siitä sekasotkusta, mikä motissa oli vallinnut. Röykkiöittäin hiiltyneitä ruumiita oli ollut varsinkin sillä
alueella, josta vihollinen oli meitä vastaan hyökännyt.

oli

tehnyt kamalaa !älkeä joka puolelle.
oli motissa ollut vielä varastorasvassa olevia
tykkejä, joilla ei ollut ammuttu laukauksen laukausta,
koska juuri niiden ammusvarasto oli heti hyökkäyksemme alussa joutunut haltuumme. Monenmoista tavaraa oli ollut sikin sokin laajalle alueelle heitettynä.
Eräs näky oli erittäinkin syöpynyt III joukkueen johtajan, luutnantti Saarnion mieleen. Pienellä metsäaukealla
hän oli nähnyt kahden nuorehkon upseerin ruumiit,
Metsäpalo

Kauempana

Omelion kylä, ionko koillispuolelle veniilöiset osettuivol
puo lustu kseen
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Puhelinmiehiä soopuu Ome
lion ioisteluun 24.7.41
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Omelion mottio, ioko kukis-

toi

24.7.1941

molemrnat todennäköisesti itsensä ampuneina, ja vieressä olevaan lahoon kantoon oli isketty kaksi miekkaa
ristiin.

Kolmen vuorokauden ajan, minkä me mottia vartioli a-tarvikehuoltomme toiminut erittäin hyvin.
Töpinämme oli menettänyt vain kaksi hevosta järjestäessään meille edessä oleville patruunoita. Tällaisissa
erämaaolosuhteissa oli vaikea toimittaa joukoille ruokaa,
oimme,

ja olimmehan saaneetkin lähtiessämme kolmen vuorokauden kuivan muonan. Nälkä
sen me ymmärsimme
meillä

oli, mutta paljon tärkeämpää oli huoltomiehilja ne olivat: patruunat, afirmul<set

lämme toimitettavaa

ja
Kiuruveden miehiö iltohor-

toustiloisuudesso Omelion
toistelun pöötyityö 24.7 .41

ennen kaikkea haavoittuneittemme pois vieminen.

Näiltä meille patruunoita toimittaneilta

ajomiehiltä
saimme kuulla, että naapurimme oli motista sähkeitse
pyytänyt rpta ja ilmoittanut murtautuvansa läpi. Sekös
miehiämme innosti : "Antaa pyytdti vaan, kyllä me kes-

tämme!"
Se oli leikkiä elämästä ja kuolemasta, joka
- kaikkiin.
tarttui meihin

Varsinaisen mottitaistelun jälkeen jouduimme varmistamaan menestyksemme jatkamalla hyökkäystä itään päin.
Saavuttamastamme voitosta olimme ylpeitä ja innostu-

neita,

mutta

olimme samalla hirveän väsyneitä.
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Pöivöroho jo moksetoon Kev.
Os. 2:sso Omelion toisielun

iälkeen 26.7.41

sentään tullut pahempia tappioita. Aikamme kuljettuam-

Liihdimme eteenpäin jälleen ».7. kaksi reserviläiskomppaniaa tien molemmin puolin, ketjussa, hiljalleen
kävellen. Peräänlyvä vihollinen oli sytytellyt metsän
molemmin puolin tietä tuleen. Kul.iimme varovaisesti
etempäin, kuten vanhat ja viisaat ainakin. Miehemme
huomasivat metsäpalotkin vain eduksi, sillä pakillinen

korviketta kiehui tuossa tuokiossa marssin kestäessä.
Vihollinen väistyi edestämme jättäeo vain pienempiä
iälkipartioitaan jälkeensä. Niiden karkoittamisessa ei

me törmdsimme LusinJ<ajokilinjaan, jossa meidät pysäyttivät vihollisen tulikorsut. Pataljoonan komentajan,
majuri K. Hyvärisen haavoituttua vaikeasti ja meidän
saavutettuamme tämän tavoitteemme painui ohitsemme
nätisti ryhmittäin, kuten ainakin rauhanajan harjoiiuksissa, linjamme vastaanottanut asevelvollisten komppania (1./JR t0).

Uimme ja peseydyimme idyllisessä metsälammessa.
Pojat yrittivät pestä likaisia kasvojaan "evakuoimallaan"
vanjan saippualla, mutta huomatluaan tuoksuvansa kuin
"Saaronin liljat" he kiroten alkoivat heitellä noilla haiusaippuoilla voileipiä pitkin lammen pintaa. Töpinä

oli tuonut teltat perässämme. Ne olivat pian pystyssä ja
me nukkumassa kaukaa kuuluvasta taistelun melskeestä
huolimatta.

++++++++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++
vÄ«evÅÄ ATNETTA

AloM,ES

Rovaniemen tuhon aikana oli eräs sotilas juuri saanut
apteekista pullon, jossa oli etiketti "Spiritus fort." Samassa kuului valtava räjähdys ja ikkunat lensivät sisään.
Silloin pullo putosi lattialle hajoten sirpaleiksi.
Olipas väkevää ainetta, sanoi soturi rauhallisesti.

Erään hevosmiehen rattaat juuttuivat kerran pyöristään saveen Säämäjärvellä. Hän kiskoi minkä jaksoi pyörien puolista ja hoputti samalla hevostaan, joka ei suu-

-

17)

resti piitannut kohosivatko pyörät savesta tai ei. Lopulta
mies kiljaisi ajokilleen:
Verä nyt, hyvä ihminen, sinäki !

-

;

J. Aho (kesk.t
io l/JR 50:n komento jo, moiuri V. Liesko

JR 50:n komentojo, moiuri

ovot Kolotselässö 24.8.41 sooneet hoostoteltovokseen korioloisen sforikon, ioko ker-

PARTIO.
TATSTELVfA
HYRSYLAN
KORYESSA
YEIKKO SAYOTAINEN
HYRSYLÄ
hiukan
vaikuttava kar- "vanhantakapajuiselta
jalaiskylä siinä
rajan" kengän muotoisessa
nuotanperässä. Lämmin, vehmas maisema, kaunis järvi

kaislarantoineen, koko kylä järven ja Suojoen sekä
suurten soiden piirittämänä.
Oli elokuun kuudennen helteinen puolipäivä 1941.

Yksikkömme

l/JR 50 lepäili ja keskitti voimiansa.

Koukkaus, kuten termi kuului, oli etelästä päin Ingnoilan ja Hautavaaran kautta Suojärvelle tekeillä.
Takanamme olivat Korpiselän, Riekkolan ja ProIanvaaran kahakat, kuten komentajamme, majuri
Väinö Lieska niitä nimitti. Takanamme olivat myöskin

too heille venöläisten

sotosuunnitelmisto

jääkärijoukkueellamme puolisentoistakymmentä lyhyempää tai pitempää partiomatkaa, joskaan ei kertaakaan koko joukkueen vahvuisena. Takana oli jo palon verta, tuskaa, vaivoja ja hikeä, palavien metsien
f
savua, pölyäviä teitä, verenhimoisia sääskiparvia ja joskus erittäin tiukkaa vastusta tekevä vihollinen. Kaikki
tämä, r'aikkakin eri paikoissa, oli edessäkin odottamassa.

Salmista olimme loikanneet Tulemajokivarteen ja
Kolatselkään, sieltä Saarimäen metsäkämppien kautta
Hyrsylään. Aamuvarhaisella pääsimme perille, pystytimme telttamme järven rantamalle erään puolivalmiin

hirsitalon katveessa lepikkoon. Uimme, söimme ja
kun ei tärkeämpiä tekemisiä tuntunut olevan, kömmin
muutamien tovereitteni kanssa saunanlämpöiseen telttaan lonkanvetoon, suoiaan paarmoilta ja muilta vertajanoavilta siivekkäiltä. Kahden edellisen yön varmistuspartio painoi jaloissani, vaikkakin soiden tarpomiseen ja korpien koluamiseen käytetyt askeleet kuuluivat tärkeänä osana sodanedelliseen ammattiini.

Nukahdin. . . vetelin uniani, kunnes joku tarttui
nilkkaani ja tempaisi minut herälleen. Majurimme lähetti, alikersantti Veikko Suoranta siinä virnisteli vierelläni:
Kipuahan koivillesi ja tule perässä! "Ukolla" on

-

astaa.
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veden suuhumme. Me tutkisimme sillä välin polkua

Vieressäni torkkunut korpraali Ossi Autio ärisi:

Painu, Suoranta, suolle! Sinne sinä kuuluisit.
Tietysti
Ukko taas suunnittelee partiomatkaa ja meistä
vissisti kanssa. Sano äijälle, että ottaa kerran vaihteeksi heput komppaniasta, me saamme olla aina liemessä:
kärkenä hyökkäyksessä ja väliajat korvessa.
Ole hyvä ja käy ehdottamassa! Åsia ei kuulu
pätösvaltaani,
irvisti Suoranta ja konttasi ulos.

Mainittakoon, että korpraali Åutio

oli tullut

tunrohkea-

netuksi erittäin innokkaana partiomiehenä ja
na veitikkana, joten asiaa ei ollut syytä ottaa täydestä.

*
Majuri levitti kartan auki:
Katsokaapas tänne, kersantti

Teimme lähtöä. Vänrikki varoitteli:
Siellä on minulta, polun varrella, alikersantti ja
sotamies
nuuskimassa ja parivartio suon niemekkeellä.
Jättäkäähäo ne eloon !
Viisi miestä työntäytyi polulle. Muilla konepistoolit,

Keskisellä yksityinen mauserinsa puukotelossa. Ura
luikerteli läpi männikön ja painui niemekkeeseen, suurta, aukeata suota kohti. Kankaan laidalla seisoi pikakiväärivartio poterossaan, sauhutellen ja paarmoja hätistellen. Luikkasin heille:
Näkyykö vihulaisia

!

Tästä lounaaseen

on-tuon polun varressa kenttävartiomme vänrikki Kytökorven komennossa. Matkaa sinne on n. 10 km ja

siitä saman verran eteenpäin on vihollisen hallussa ole.
va pieni kylä, Menette sinne ja nappaatte vangin!
Tarvitsemme elävän ja kielevän miehen, muistakaa!
Mikäli joukkueenne johtaja, vääpeli Keskinen haluaa
erikoisesti mukaan, hän toimii vanhimpana, muussa tapauksessa hoidatte te asian. Keskinen meni rykmenttiin, mutta palannee pian. Jos hän tulee teltallenne,
neuvokaa hänet heti tänne. Hän mietti tuokion ja jat-

koi:

.- Olen huomannut, että joukkueestanne ovat aina
samat miehet ulkona menossa. Mielestäni olisi syytä
joskus vaihtaa.
Se tuskin käynee päinsä, vastasin.

Kaikki eivät
sellaisille retkille, semminkin nyt, kun
koko pataljoona on levossa ja toisekseen lähtiiät eivät
huoli mukaan ketä tahansa, niin hyviä miehiä kuin
ole- halukkaita

koko joukkue onkin.
Montako aiotte ottaa mukaan nyt?
- Viisi
korkeintaan ryhmän verran.
no
- Hyvä-on. Majuri
ojensi tukevan kätensä.

- matkalle
nea

moniaan kilometrin, ruokailtaisiin ja levättäisiin.

-

!

On-

tikoimme edelleen.
Jälki painui suolle. Astelimme sitten pitkin pitkospuita yli kapeikon kohti pientä suosaareketta. Kuka
ne puut lienee asettanut? Joku karjalaisukko kai jo
vuosia sitten tai naapurin rajavartijat.
Saareke oli puoliksi palanut muutamia päiviä sitten.
Ja palon keskellä oli hiiltynyt kuorma-auto, viestivälineiden iätteitä lavalla. Tutkimme sen.
No, voi
- se Kolatperhana! Sehän oli omiamme! Siinä oli nyt
selästä "vieraalle maalle" ajanut auto, josta olimme

kuulleet kerrottavan. Sen mukana oli mennyt eräs
viestin luutnantti ja kuljettaja. Miesten kohtalon arvailu ei tuottanut suuriakaan vaikeuksia, oli vain vankeus tai kuolema. Tämä ei tuntunut meistä millään tavalla ihmeelliseltä. Sodassa sattuu kaikenlaista. Kummallisinta jutussa oli se, miten auto oli saatu tänne.
Mestari oli ollut ajokkinsa hallinnassa. Nostimme heille kunnioittaen lapaa.
Polku jatkui saarekkeen yli suolle. Vastapuolelta
pisti pitkä metsäniemeke esiin ja sinne yhä suuntautuivat pitkospuut. Ne olivat liukkaat: pari kuorimatonta petäjänrankaa rinnakkain, alla siellä täällä poikkipuu liian vajoamisen estämiseksi. Niillä oli asteltava
\'Åroen.

*

"Vakituiset" alikersantti Liimatainen, korpraalit
Ossi Autio, Aaro Iso-Åhola ja Martiskin olivat teltassa
odottamassa.

Mikä tilanne? Ossi kysyi. Selitio ja tiedustelin:

- Låihdetkö mukaan?
- Jor vain ehdin keittää korvikkeen.
-Tuo oli Åution tavanmukainen ehto, muita ei koskaan ollutkaan. Toisetkin lupautuivat. Vääpeli Keskinen tuli paikalle. Oli kuullut jo majurilta asiao ja nyt
tuo rykmenttimme innokkain partiomies oli liihtötouhua täynnä. Tuo jo neljissäkymmenissä oleva vanttera
erämies oli aina valmis minne hyvänsä, järjesteli joskus sellaisiakin keikkoja, joihin meillä muilla ei aina

tuntunut olevan erikoisempaa vetoa.
Missä taistelulähetti, korpraali Kallio

- mukaan oppiin.
joutaa

on ? Poika

Ajelimme polkupyörillä ensimmäisen etapin,

ke-

vyin pakkauksin, konepistoolien kiikkuessa selässämme
ia panoslippaiden kalistessa vyöllä. Pahainen kärrytie
luikerteli salojen halki, pitkin kuivia kangasmaita.
Puhelintapsia noudatellen osuimme perille.

Pari telttaa sievän metsälammen rannalla ja yksi
ioukkue. Siinä koko pulja. Sovimme, että iätämme

Liimataisen

ja Iso-Åholan sinrie. He saisivat kalastaa

meille iltapalat. Paistetun hauen ajatteleminenkin
174

sai

?

- Ketäpä näin päivällä, Iivana-poikakin vetää lonk- Liikaa on hellettä, r'astasi joku heistä, ja me pakaa.

Hyrsylän kyläii

IM

l/JR 50,n miehiä

levosso

etenemisen oikono

Kuljin huolettomana n. 20 metriä toisten edellä,
iloisena .ja muita menneitä mietiskellen. Palaneeseen
autoon liittyvä murhenäytelmä oli heti unohtunut.
Sota, sellaisena kuin olin sen oppinut tuntemaan jo
Talvisod;rn verisiltä päiviltä saakka, oli opettanut
mielenrauhalle ja terveydelle erään tuiki tärkeän asian:
unohtamisen taidon. tuon kaikille niin kallisln,oisen

luonnon lahjan.
Vilkaisin taakseni. Siellä tulir.at toverini jonossr,
konepistoolit poikittain selässään ja katseet askelmilla.
Noir-r i0 metriä ennen vastlssa olevaa metsänreunaa
isl<i voimakas vrl.lran aistimus. Se syöksähti jonkinlaisenl e i.ämääriisenä lcyottomuutena mieleeni kuun.r:rr.rr läikähdrksenir. Tuota tunnetta on mrhiloton selittää. Se oli tullut joskus ennenkin eikä ilman haittoja
ja seurauksir. IIikään ei kuitenkaan 'r,iitannut vaaraan: tornihaukka räpytteli suon 1'llä, tiainen tiuskutti
pensrrikossa, paarmat pörräsir'ät ja ilma r'äreili, mutta
tuo outo tunne viipyi tuntum.rssa.
Oikea käteni veti r';ristonveraisesti konepistoolin
liikkuvat osat taakse, peukalo lipsahdutti varmistimen
auki, sormi koukistui liipaisimelle ja vasen käsi kohosi,
kämmen taakse suunnattuna, varoitusmerkiksi takana
tulijoille. Se pysähtyi onneksi puolitiehen. Seisahtumi-

nen aukealle olisi ollut mielettömyyttä, joskin puoliääneen annettu varoitus olisi ollut ehdottomasti tarpeellinen. Kai se olisi tullut annettuakin, mutta pojilla

oli tapana virnuilla vastaavissa tapauksissa:
Mitä hittoal Pöpöjäkö keskellä päivää?
-Kaikki aistit äärimmilleen jännittyneinä jatkoin

matkaani. Tunsin kovan maan jalkojeni alla. Edessäni
oleva, suota reunustava ryteikkö lepäsi polun kahden
l)uolen äänettömänä, tiheänä ja läpinäkymättömänä.
Siinä kasvoi suopursujen seassr pirjuja ja lepikkoa, kituvia kuusentarreja ja ikivanhoja jättiläishonkia siellä
täällä. Polku jatkui niemekkeen laitoja myötäillen
kauempana olevair harvametsäistä kangasta kohti. Tutkin sen lritojrr teriivin silmin, mutta ei merkkiäkään
ihn-risistä ! Samassa rapisi pcnsaikko edessini vasemmlllir, kuin teeripoikueen pyrähtäessä prkoon. Hymyilin vapautuncenrr ja hyvillrini: siinä se pahan enne oli.

N{uuttrma reipas askel vei n.rinut sille kohdalle.

§

Silloin kahehti pensaikko vasemman olkani vierellä,
metrinen kuusentrrinri huojahti syrjään, measta ponnahti ruskea hrhr.no, ojennettu käsi vilahti ja karkea
ärjäisy syöksähti korviini:
Stoi ! Ruki verh I
--- Trr . .trr . .trr !
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Vihollissotilaan karjaisun loppuosa katkesi konepistoolioi sirinään. Ase oli ollut koko ajan poikittain
rinnallani, sormi liipaisimella. Tuo uhkaava huuto sai
minut toimimaan vaistomaisesti, ilman minkäänlaista
ennakkoharkintaa. Luotisuihku iski miestä vyötäröön
ja heitti hänet ympäri, pistoolia pitelevä käsi toimi
kuin heiluri ja sinne outo paiskautui pensaikkoon.
Muutaman murto-osasekunnin aikana vilahti kauhea
ajatus mielessäni: ammuin oman miehen!
Kenttävartion partio pelleili kanssamme, nähtyään

meidän tulevan suolla ja nyt se oli sen miehen loppu.
Samalla pamahti etuoikealta, polun toiselta puolelta,
noin 5 metrin päästä. Kuula iski kuin piiska poskeani
kipeästi vihlaisten. Aseeni heilahti ja sarjan rätistessä
tuupertui ampuja suuren kuusen alle suulleen.

Parilla kolmella valtavalla loikkauksella pakenin
paikalta. Kesken hypyn otti jalkani johonkin risuun ja
monen aseen yhteislaukauksen pamahtaessa suistuin
suulleni mättäiden väliin, kuulien vinkaistessa ylitseni.

Ryömin

ja luikertelin jyrkästi vasemmalle

suojaan

valtavan petäjän tyven taa. Temmoin kiireisesti suopursujen lehviä ja pajunoksia Iakkini reunan ja olkainteni alle naamioksi. Sitten kohottauduin varoen
tähystämään tilannetta ja vaihdoin samalla uuden, täyden lippaan aseeseeni. Pakoon pomppiessani olin vaistomaisesti koko ajan painanut liipaisinta ja huiskinut
luodit takakäteen pitkin pensaikkoja, kohti vihollisteni
suojapaikkoja. Mitään muuta hyötyä siitä ei tietysti
ollut kuin se, että lyhyeltä etäisyydeltä ammutut sarjat

pakottivat vihollisen hiukan hutiloidumpaan aseenkäyltöön ja antoivat minulle ja tovereilleni tilaisuuden
syöksyä suojaan.

Åikaa koko tapahtumaan oli mennyt vain sen verran, kuin mitä menee konepistoolin rumpulippaan 75
patruunan tulitukseen, eikä se vie kuin vajaan puolen
minuuttia.

Huohotin kuuluvasti.

Hiki iuoksi noroina pitkin

ihoani, sydämeni takoi haljetakseen ja pintaani pisteli
kuin neuloilla. Vastavaikutus tuli nyt perästäpäin. Se

oli

melkein samaa, kuin ensimmäisen poikasena ampumani metson saannin jälkeen. Mutta saaliit olivat
nyt toiset ja niihin kuuluin itsekin.
Vihollinen oli ampunut vain tuon räiskähtär'än yhteislaukauksen ja oli nyt aivan hiljaa. Konetuliaseiden

ollut kuullut. Paukkeen laajuudesta päätellen arvioin sen ketjun pituudeksi n. J0 metriä enintään. Nyt se vaani ja odotti. Entuudestaan tunsin heikäläisten ihmeteltävän kärsivällisyyden, jos sillä vain
oli mitään voitettavissa, ia nyt sillä tuntui sellainen
olevan ulottuvillaan. Joukkueen verran niitä luullakseni oli, eikä tuo arvio tuntunut miellyttävältä luvulta.
Hiljainen vaikertelu kuului polulta. Oma, vaiko
vihollinen? Mahdotonta arvata. Näkyvyys oli vain
muutamien metrien pituinen. Ei lehtikään liikkunut.
ääntä en

Sääsket, suuret korpisääsket, nousivat sammalikosta ja
yhdessä paarmojen kanssa ne iskir,ät kimppuuni inisten

ja

pörräten verenjanosta. Poskessani kirveli pintanaarmu, nahka kasassa, joten siitä ei huolta.
Tovereitani ei näkynyt eikä kuulunut. Epäilemättä
he kaikki olivat saaneet surmansa tuossa ensimmäisessä yhteislaukauksessa.

Pelko, lamauttava pelko, alkoi hiipiä mieleeni

avoin
lettosuo, edessä epälukuinen määrä p'däni menoksi

olin yksin ja vihollisteni armoilla. Takanani
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suunnattuja aseita, jotka vahtivat minua. Ensimmäinen
kaatunut vihollinen makasi jossakin näkymättömissä
polun takana. Toinen ruskea, liikkumaton selkä hää-

mötti parin sylen

päässä edessäni mättäiden välissä.

Olin häoen ja suon välissä. Kuumien ilta-auringon
säteiden paahtaessa hartioihini mietin kuumeisesti kei-

noja selvitäkseni tilanteesta. Suolle ei ollut yrittämistäkään. Siellä odotti loppu muutaman hypyn pässä.

kyllä selviäisin. Hyvää onnea oli ollut ennenkin ja
olisi sitä vastakin. Tyhjä lipas saisi jäädä mättäälle, se
vain haittaisi syöksyäni. Yksi täysi lipas riittäisi ensimmäiset kymmenet metrit, lopusta aika huolehtisi.
Kohottauduin varovasti kyykkyyn, vedin jalat alleni
ja tarkastelin varovasti ympäristöä. Takaviistossa heilahti varpu! KukaT Painauduin matalaksi ja päätin
uskaltaa ja sanoin puoliääneen:
Hei!
-Mättäiköstä nousi pää Ossi Åution punakka, poikamainen naama. Sitten toinen
Martiskin ja kolmas
Kallio.
- Ilo läikähti lävitseni kuin kuuma laine. Nyt tiesin
selviäväni helposti, toverini olivatkin elossa.
Eino jäi polulle. Kuljin hänen takanaan, Iuoti
tuli- ulos hartioista, sanoi Kallio. Luulen, ettei hän selviä, vaikka elossa vielä tuntuu olevan.
Olipa hyvä,
- ripaskaa, jatettä olit varuillasi. Tanssitkin melkoista
koi hän virnistellen.
Åutio kirosi:
Me hölmöt, kun kuljimme kuin
leikki- selässämme. Jos olimme oikeinpoikaset,
pyssyt
asialla, nokimme ne pirut heti alkajaisiksi. Niillä ei ole kuin
vintohkat ja tietysti käsikranuja vyöt täynnä. Otetaan
pieni pyrähdys, ja ne lipsivät kotiinsa ja kiittävät, kun

\"

pääsivät näin vähällä.

-. Varokaal karjaisi Martiskin. Käsikranaatti tuli
ti. Toinen... kolmas... Kiväärit pamahtelivat ia

sulristen läpi oksiston, muksahti mättäikköön ja, åjnh-

luodit vinkaisivat ohi, surrasivat ilkeästi oksiin sattuessaan tai tupsahtelivat sammaleeseen. Tulitimme pienin
sarjoin kranaattien lähtösuuntaan, ilman näkyvää tulosta. Ossi oli noussut varomattomasti polvilleen ja
lasketteli yli polun lyhyitä, teräviä sarjoja.
Vilkaisin edessäni makaavaa vihollista. Ruskean puseron tilalla oli nyt pää ja kiväärinpiippu sojotti suoraan Autiota kohti. Aseeni sirahti kerran ja vaikeni.

oli tyhjä.
Suojaudu! karjaisin ja löin vyöstä uuden lippaan.
- ovela, kun jaksoit niin kauan leikkiä valekuolOlitpa
lutta !
Lipas

@
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Ainoa keino oli paeta pitkin r.esaikon laitaa eteenpäin. Siellä oli vielä vapaana 20-30 metriä Ievyinen
kaista. Ehkäpä läpäisisin, mutta ruonne ryteikköön minut kai kohta lennosta kaataisi vihollisen luoti. He
tulisivat luokseni, kääntäisivät taskuni ja ottaisivat vähäisen jäämistöni, kuten mekin teimme vastaavissa tapauksissa, ja iättäisivät ruumiini ryteikköön.
Ei I Hätä ei ollut tämän näköinen. Hyvällä onnella

Åse loksahti
tyhjaä. Joku remminpätkä oli jää- miten naapuri
nyt väliin ja näin,
teki jo lähtöä. Oli
kai huomannut tulleensa keksityksi. Nyt oli lipas paikallaan
myöhäistä. Vihollinen oli jo vetäytynyt polun taa -näkymättömiin. Huusin:
Kallio menköön suon yli hakemaan apua, voi
- että ne ovat lujemmassa kuin luulemmekaan, ja
olla,
meillä ei ole liiemmälti panoksia. Me pidämme ne
matalana ja yritämme päin. .. Nyt!
Vuorotellen ryömien ja tulittaen menimme yli polun vasten loivaa rinnettä. Vihollinen irtosi yllättävän
helposti. Viimeisten kintut vilahtelivat jo harjanteella.
Vain yksi kaatunut jäi paikalleen.
Martiskin tuli ryskyen vasemmalta läpi vesaikon:
Tule hiidessä, täällä on vielä yksi ! Se yritti teilata -minut eikä tussarini pelaa.
Juoksimme sinne, Martiskinin tempoessa asettaan

kuntoon.

Missä? Missä?

- Tuon suuren kannon takana.
-Sieltä nousi pää, käsi ojentautui ja luoti vinkaisi
korvissamme.
Tm . . trr . .

trr . . Martiskinin ase toimi taas, ja sin-
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ne sortui vihollinen luotisuihkun kyntäessä jakauksen
päälakeen.

Tutkimme miehen. Åliluutnantti. Nagan-pistooli oli
kirvonnut kädestä mättäälle. Martiskin otti sen ylös.
Voi perhana! Tyhjä pyssy! Jos tuon tiesin, jäit
- henkiin. Siinä se olisi ollut meille
äijä
se tarvitsemamme kielikello.

Mitenkähän lienee? Hän oli rohkea heppu, kun
tietensä
odotti mokomalla vehkeellä aseistautuneena
kolmea konepistoolimiestä. Tuollainen mies ei liikoja
haasteleisi.

Autio kävi kääntämässä ensimmäisen kaatuneen.
Tulkaapa tänne! Åliluutnantti hän,kin. Molem- varmasti alansa ammattimiehiä. Se ei meitä ihmemat
tyttänyt, eikä tämä ollut mikään yllätys. Yllätys oli
miehellä kädessään. Suomalainen Parabellum-pistooli,
hiukan heikossa hoidossa ollut, mutta melkein tuliterä

ja

kupeessa valmistusvuosi 1941. Saman vuoden valmistetta siis. Ja sotaa oli käyty vasta kuukauden päi-

vät.

Miehellä ja hänen aseellaan olisi varmaankin ollut
mielenkiintoinen tarina kerrottavanaan. Epäilimme,
että noilla molemmilla oli paljonkin tekemistä tuon
kilometrin verran takana olevan kuorma-auton kadonneen miehistön kanssa. Monillako samantapaisilla retkillä tuo vainaja lieneekään ollut, se ainakin oli varmaa, että tämänpäiväinen retkensä jäi viimeiseksi.
Polulta kuului töminää. Sieltä edestäpäin tuli meidän kenttävartiomme partio. Olivat kaukaa kuulleet
ammuntaa ja kääntyneet takaisin tutkimaan sen syytä.
Pojat kuuntelivat vakavina selitystämme. Alikersantti
sanoi:

Taisi olla onnemme, että osuitte ensiksi paikalle.
- ne olisivat meidät korjanneet mukaansa. Minkäpä
Kai
näillä parilla kiväärillä olisimme mahtaneet.
Menimme haavoittuneen toverimme luo. Hän eli
vielä. Luoti oli mennyt rinnasta oikealta läpi ja käsikranaatti oli murtanut jalkaterän nilkasta melkein irti.
Terävä, keltainen sääriluu pisti ilkeästi esiin. Teimme
telttakankaasta hätäpaarit, lastoitimme parilla kepillä
jalan jollakin tavalla ja lähdimme raskaalle taipaleelle
kohti kenttävartiota. Kaatuneet saivat jäädä. Td.ndd.n
he, huomenna voisi jo olla oma vuoromme. Kenttävartion miehet saisivat tulla huomenna kaivamaan heidät maahan, mikäli joutaisivat.
Suon yli päästyämme heräsi Keskinen. Hän riuhtoi
ja karjui. Tuo lähes satakiloinen mies oli vaikea kannettava, sillä kiusattu ruumis vetäytyi tavan takaa
koukkuun ja ponnistautui taas suoraksi. Kiilamainen
sääriluu painui telttakankaasta kuin tyhjästä läpi.
Oi.. oi.. oii ... koskee.. ampukaa veljet..
ampukaa
minut, en kestä enää! Missä on pistoolini?
Hän kouri kupeitaan harittavin sormin.
Tänne ase I
- kavereita,
. .. Tänne, tänne, minä käsken! Voi, kurjia
kun ette päästä minua vaivoistani! Kurjia.. kurjia.. !
Ole vaiti, äläkä reuhdo ! Pääset pian lääkärin hoi- ja paranetl Eivät nuo haavat tapa.
viin
loppu.
Suu kiinni ... vor.. voi.. tämä.. on

nt...

Armelias tajuttomuus vei hänet tuskilta turvaan.
Saimme hänet kenttävartiolle. Lääkintämies tuli ja

tutki

hänet:

Loppu mikä loppu. Ei kannata sitoa. Se lie tussyy, sydän kai ei kestänyt.
Peitimme hänet vihollisen telttakankaalla. Istuimme pitkän tovin mietteissämme, toisiimme katsomatta.
kin- haavojen
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Jolkoon hoovoittunutto

si.

dotoon

Hän, tuo kaatunut oli ytävämme jo vuosien takaa.
Kaksi yhtä vastaan sen illan pelissä oli sittenkin liian
suuri panos mielestämme. Kummankin puolen sieppausyritys oli mennyt myttyyn, eikä kenelläkään tuntunut olevan halua yrittää uudestaan. Se ei olisi mitään

hyödyttänytkään, sillä vihollinen olisi varpaisillaan
tämän yön seudun.
Nostimme ystävämme muonakärryjen lavoille, nousimme pyörillemme ja ajelimme verkalleen kohti Hyrsylää.

Kaukaa kantautui tykkitulen jylinä. Itäinen taivas
ja metsät, siellä riehui

punersi. Siellä paloivat ruuti
kuolema-

S'TTEN PALELTAA
Tapahtumapaikka Karjalan kannaksella etuiinjan poterossa talvella.

Komppanian päällikkö on tarkastuskierrolla tukikohdan montussa. Hän saapuu pesäkkeeseen, jossa sotamies

Kokki on vartiossa kädät housuntaskuissa ja

kysyy:

Paleltaako käsiä?

- Ei palella, herra luutnantti, r'astasi Kokki.
- No, ottakaa sitten kätenne pois taskuista, käskee
luutnantti.
-

Sitten palelee, herra luutnantti, vastasi Kokki.

JUHANNUKSENA 1943 tulin Kemijärvelle,

jossa

yövyin. Seuraavana arununa jatkoin matkaa Sallaa koh-

den. Kolme viikkoa kului matkan varrella Enjassa
radankorjausosastoa muonittaessa, ja sitten olin valmis
siirtymään uuteen komennuspaikkaani, mutta ennen sitä
olin vähällä menettää henkeni.

Työnjohtaja Lihti resiinalla viemään minua Enjan

pysäkille, josta oli noustava Sallaan menevään junaan.
Jonkun matkaa ajettuamme vilkaisin eräässä kaarteessa
taakseni ja näin kauhukseni yksinäisen tavaravaunun
tulevan noin sadan metrin päiissä täyttä vauhtia perässämme. Pukkasin työnjohtajaa selkän
hätäinen vil- resinan. Minä
ja samalla hän pysäytti
kaisu taakse
loikkasin heti- nurin niskoin jyrkkää ratapengertä alas,
ja työnjohtaja kiskaisi resiinansa radan viereen pystyyn.
Kivilastissa oleva vaunu vyöryi samassa hetkessä jyristen ohitse.

Kailki

tämä tapahtui muutamassa sekunnissa.

Ellen olisi sattunut vilkaisemaan taakseni, olisimme varmasti molemmat saaoeet surmamme tuon vaunun aiaessa
ylitsemme.

Kivilastissa oleva vaunu oli pä?issyt karkuun saksalaisilta Kutsan asemalta. Saksalaisten panssaroitu juna
partioi Sallan la Alakurtin välillä työntäen edellään

tätä kivilastissa olevaa junavaunua vihollisen partioiden
suorittamien radan miinoitusteo takia. Juuri tämän vaunun alle oli elontaipaleeni v?ihällä p?iättyä. Matka Kutsasta Ahkioon saakka oli melkoista myötämaata, joten
se kehitti raskaassa kivilastissa olevalle vaunulle kovan
vauhdin.

Niin sitten tämän kommelluksen jälkeen löysin itseni
Sallasta, jossa toimipaikakseni ruli lomalaisten kanttiini.
Vihollinen teki useita lentohyökkäylaiä Sallan asemaa
ja sen ratapihaa vastaan
pommittaen ja konekivä- heräsin kämpässäni konereillä ampuen. Eräänä yönä
kiväärien rätinään. Lentokoneita kaarteli aseman yläpuolella
syöksyen sitä kohden kerta toisensa jälkeen
konekivääreillä
ampuen ja pommeja pudottaen. Siinä
ei ollut aikaa eikä tilaisuutta lähteä juoksemaan sirpalesuojaan
odotin vain sydän §lmänä peitteeni alla
milloin -sattuu kohdalle. Koneet häipyivät ja kaik'ki

ja hengissä. Onneksi maasto aseman seudulla oli suoperäistä, niin että pommien
tuhovoima jäi pienemmäksi kuin jos maa olisi ollut
säilyimme vaurioitta

kallioperäistä. Näitä pommituksia tapahtui syksyllä ja

talvella usein pimeän aikana. Kerrankin putosi pommi aseman läheilä olevan asemamiehen asunnon

TYYi'E KAUKORANTA

Lapin lotta
kentoo
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Sollon osemokonltiini.

llo

Vo-

kertomuksen kirioittoio, lotto Tyyne Kouko-

semmo

ronto sekö lotto

Topoiörvi

lZiheisyyteen. Suuri sirpale lävisti hirsiseinän, vdliseinän

ja

pysZihtyi kolmanteen seinään
kuljettuaan puoli
metriä vuoteessa oukkuvan isemamiehen
rouvan yläPuolitse.

Kerran talvi-iltana olin tyttöjen kanssa palaamassa
saunrsta, kun kuulimme vihollisen lentokonecn jälleen
kaartelevan 6eman yläpuolella. Mitään ei näkynyt, koska

oli pime?i mutta yht2ikkiä alkoi kuulua omituista vihellystä. Heittäydyimme heti tielle lumivallin viereen, ja
samissa kuului valtava jyråihdys jäisen maan tärähtäessä

ympiirilliimme. Låihdimme viipymättä asemalle katsomaan, oliko siihen osunut, mutta onneksi se oli vielä
pystyssä, tosin ilmanpaine oli iskenyt siellä ikkunat
sisän. Seuraavana päivänä hiihtelimme katsomaan pommin jätt?imä jälkeä liihellä olevasta suomaastosta, iohon
pommi oli pudonnut. Kuoppa oli syvä ja Laaja, niio
että kokonainen mökki olisi hyvin mahtunut kuopan
sisään.

Mitiiåin ilmahälytyksiä ei tavallisesti anoettu, vaan
veturinkuljettajat ilmoittivat lentokoneista, kun jotain

niistä huomasivat, puhelimella asemalle. Viholliskoneet tulivat useimrniten sammutetuin rnoottorein
Sallatunturin ylitse liukulennossa, niin että åiiintä ei
kuulunut, ennes kuin konekivärit alkoivat rätistä ja
pommit räjiihdellä,äs€rD&o ympäristiissä. Sallan ratapiha,
joka oli noin pari kilometriä pitkä ja viisiraiteinen oli
tiirkeä Sallan suunnan rintamahuollolle ja sen takia

vihollinen kerta toisensa jiilkeen sitä pommittikin
tosin vaihtelevalla menestylcellä.

-

Useita kertoj^ räjäyttivät vihollisen partiot Sallan
radan poikki Alakurtin ja Kairalan väliltä häiriten
pahasti kuljetulaia. Mainittakoon, että vihollisen partiotoiminta oli tehostunut hyvio huomattavasti tä;tä rutaa
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vrutaan sen jälkeen kun Sallan suunnalla varmistuksessa
toiminut njajääkäripataljoona (Ri.P 7) oli keväällä
1943 siirretty pois.
Kerran kesiillä lähtivät lotat Sallasta Tuntsan lottien

Iuo vierailulle kiskoautolla. Matka sujui onnellisesti,
ja lotat palasivat yöllä takaisin, mutta muutamaa tuntia
myöhemmin lensi tavarajuna samoilta raiteilta ilmaan,
koska viholliset olivat jo sillä välin miinoittaneet radan.
Kevättalvella L944 tnli Sininen prikaati (3.Pr.) Maaselän l;annlkselta Sallaan. Kauan se ei ehtinyt siellä
kuitenkaan toimia, sillä kesåikuussa prikaati siirrettiin
sieltä venäläisten suurhyökkiiyksen takia Karjalan kannaliselle. Kun prikaatin kuljetusjuna oli liihdössä Sallan
asemaltq silloin juuri vihollinen suoritti lentohyökkäykjo liikkeellä lentokone tulitti
vaunurivistöä konekiväärein, ja tdssä hyökkäyksessä kaasen asemalle. Junan ollessa

tui

junasta yksi prikaatin mies nim. sen komentaja,
J O Hannula. Ammusvaunut, jo&a olivat vielä
ratapihalla syttyivät tuleen ja räiZihtelivät. Meitä oli
sillä he&ellä neljä lottaa, puhelinpäivystiljä ja junanl?ihettäjä sisällä asemahuoneessar ja kun tuo räjiihdlt
tapahrui, tuntui kuin maa olisi pudonnut alta ja hirsiseinät kaatuneet päälle. Lensin seinä vasten ja kaikki
keittiön hyllyillä olevat astiat putosivat pälleni mennen
eversti

sirpaleiksi. Kaikki syöksyimme ulos, junanlähettäjä edellä

ja me muut perdssä. Kiviä, sirpaleitr ja hiekkaa satoi
seiniin kuin rakeita, kun syöksyimme noin 100 metrin
päässä olevaao sirpalesuojaan. Juoksin viimeisenä kumarzssa, käsilläoi pätäni suoiaten, ja kun he&iseksi
seisahduin kuuntelemaan, silloin lensi yksi sirpale ohi
korvieni ilkeästi suristen. Lisäsin vauhtia ja juoksin nyt
kohti suojaa. Tuntui olevan henki vaarassa, kun joka
puolella råij?ihteli. Pehmeässä suomaa;tossa
vaikutus tosin vähiiioen.

oli

sirpale-

Räjähdysten lakattua l2ihdimme ottamaan selkoa vau-

rioista. Toinen junanlähettäjistä oli haavoittunut sirpaleesta käteensä, ja saksalaisia it-rykistön miehiä haavoiftui vaikeasti. Erästä asemalla työssä ollutta siviilityttöä kaivattiin, ja hiinet löydettiinkin tavaravaunujen

luota surmansa saaneena. Hän oli saanut luotisuihkun
ja nähtävZisti kuollut heti, räj?ihdys oli raastanut päällä

Soksoloisio morssillo Sollosso

olleet vaatteet riekaleiksi.
Viholiisen lentotoiminta kiihtyi keväällä 1944 entisestäänkin sekä yöllä että päivällä. Kun eräänä aamuna
olin taas lähdössä toisten mukana tavanomaiseen kanttiinityöhön, viholliskoneet tekivät hyökkäyksen ampuen
ja pommittaen jälleen asemaa ja sen ympäristöä. Kyyristyin uunin kupeelle turvaan. Tyttöjen yrittäessä siinä
rytäkässä ulos sirpalesuojaan huusin: "Pysykää alallanne
ja niin he jäivät. Ikkunat putosivat käm- maahan!"
pästämme
alas ja sahanpurut varisivat katosta päällemme.

Loppuihan sekin kauhunhetki viimein, ja me lähdimme katsomaan tuloksia. Sakselaisten elintarvikevarikko oli saanut osumia, ja ns. herkkuvarasto, jossa
säilytettiin tupakat, sokerit, säilykkeet ja kuivatut hedelmät, oli kokonaisuudessaan tulessa. Ja se kanttiini,
jossa korviketta keittelin o1i myöskin saanut osuman,
talon nurkkaus oli auki ja katto hajalla. Luoti oli
läpäissyt katon ia 300 litran vetoisen höyrykattilan
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Talvisodan kirjoituskilpailumme tulos oli runsas
Kansa taisteli-lehti lulisti viime maraskuussa Talvisodan sotakokemuksia koskevan kirioituskilpailun tarkoituksena koota talteen ia julkaista sekä tuleville sukupolville säilyttää kertomuksia
ia kuvauksia teoista, jotka vielä elävät Talvisodassa muhana ollei

den

mielessä,

Kilpailuun osallistui 177 kirloirusta, ioten osanotto oli yllättävän
runsas ia ansaitsee parhaat kiitokset. Hyvien kirjoitusten suuti
ioukko oli niin tasapäinen, ettei niissä ollut yhtään toisistaan erottautuvaa, ionka vuoksi palkintovarat iaettiin useammaksi pääpal-

kinnoksi kuin oli suunniteltu.

Palkinnon saaneiden lisäksi saapui suuri ioukko muitakin iulkaisukelpoisia kirioituksia, joista iaetaan julkaist:essa aikanaan
etikseen kirioituspalkkio.
Kaikki kirioitukset säilytetään ia läheteäiin myöhemmin Sotaarkistolle.

Palkinnot iakautuivat seuraavasti:
300:- Väinö Hahtela, Kumpuranta, »Hiipiiä hyökkää»
200:- Lauri Leikkonen, Vitolahti, »Perintöpistooli»
100:- Unto Kumpulainen, Sonkajärvi, »Kuusiioki murtui

100:-

Löytövaara kesti»

-

Aake Kaarnama, Helsinki, »Muolaan kirkkoa puolustamassa))

100:- Aare Annala, Savonlinna, »Vuosalmen päiviä»
100:- Reino Paavolainen, Lahti, »Joulukuun 23. päivä 1939
Ägläiärvi
Aittoioki»
100:- V, V. Karinto,
Helsinki, »Viestikoira»
50:- Tauno Pukka, Hoikankangas, »Panssarivaunuia åiäyttämässä ia polttamassa Summassar»
50:- Pentti Rantanen, Takahuhti, »Jatkokoulussa»
50:- Lasse Elomaa, Turku, »Konckiväärivarkaat»
50:- A. O. Väänänen, Kaiaani, »Mäntyvaaran taistelu»
50:- Veikko Toikkanen, Niinisalo, »Syttynyt on sota iulma..

.»

50:- Emil Lappalainen, Iisalmi, »Kujanluoksu»
50:- Lauri Leikkonen, Virolahti, »Pari kuvaa Hankasalmelle»

50:- Väinö flavia, Tutku, »Haupitsipatteti lähti Talvisotaan »
50:- Olavi Järveläinen, Järvenpä, »Hyökkäysvaunu»>
50:- Erkki Laine, Kulosaari, »Sv Vetehisen toiminta Talv.isodassa»

Seuraavat kitioittaiat saivat lehtemme vuosikerran lahiakortin:
Aimo Mursula, Himihaata, »Mustallaoialla ja muuallakin»
Onni Kopra, Hämeenlinna, »Huutokin voi auttaa . . .»

Lauri Sarvanto, Pori, »Kirieitä Summasta»
Onni Kuuluvainen, Lohja, »Ålistetut»
Helge Blomqvist, Dragsvik, »Ulismaisen

sisseiä»

L. A. Raussi, Klamila, »Talvisodan iv.lotta»
Kaarlo Valkonen, Rautavaara, »Nimipäivätappelu Pp-tiellä Kollaalla»»

Matai Kekäläinen, Immola, »Koiviston

kahinoita»

Turku, »Välirauha»
flannes Rissanen, Kotka, »Talvisodan alku Raiaioen asemalla>>
Veikko Savolainen, Savonlinna, »Miksi?»
Armas Perksalo, Parola, »Kiertue sekin»
Eino Rinne, Kangasala, »Summan 'Lempi'»
Lauri Äla-Jääski, Kouvola, »Teudoorr»
Bruno Tiainen, Lappeenranta, »Viimeinen iuna ja ensimmäinen
Lasse Elomaa,

lentokone»

Alpo Y. Okkonen, Nutmes, »»Nuoren sotutin tammikuinen tulikaste>»

Reino Tuomela, Malmi, »Talvisodan evakkona»
Uuno Uomala, Helsinki, »Kylmä kuolema>r
Aarne Seppälä, Tornio, »Potin pirut Pelkosenniemellä»
Eino flermunen, Kerava, »Oinaalan mätäpaiseessa»
Ania Tikkanen, Kemijärvi, »Talvisodan kauhuia lapsen

silmin»>

Lauti Nutmi, Kuhmoinen,

»Pekka»
Lieksa, »Petäjäsaaren komcndantin kutsu»

Yrjö Kulhia,
Leo Ahti Säkkinen, Porokylä, »Pakoon, pakoon!»

Emil Louko, Lappeentanta, »Onnelan

tapaus ia Arosuon hyök-

käys »

Tauno Kilpinen, Helsinki, »Kun kohtalo määrää»
J. E, Nakari, Mikkeli, »Viimeinen ihminen»

Kiitin 1a siunasin itseni,
ollut ehtinyt lähteä työpaikalleni ennen lento-

menn€n lattian läpi maahan.

etten

ia korkeatasoinen

HE//KKO ruÄTö

hyökkäyksen alkamista.

Kaikki lomat oli nyt meiltä lotiltakin peruutettu. Olin
viimeinen, joka vielä sai juhannukseksi 1944 lomaa.
Muonituspäällikkömme murehti Kemijärvellä itku
kurkussa sitä, että Tuntsan tytöt muistaisivat viedä
sianporsaat pommisuojaan, ne kait olivat tärkeämpiä
kuin ihmishenget. Meille Sallassa oleville hän antoi
määräyksen, että pommilusten aikana emme saa poistur

kanttiinista, vaan on pysyttävä paikoillaan, ettei kukaan
varastaisi sillä aikaa rahalaatikkoa tai myytävänä olevia
esineitä ja tarvikkeita. Meille kuitenkin oli henkiriepu

rakas

ja

rikoimme melkein aina saamaamme

käskyä,
juoksimme sir-

sieppasimme rahalaatikon kainaloon ja
palesuojaan rätinän alkaessa
mikäli ehdimme ja
jätimme kanttiinin tavaroineen- oman onnensa nojaan.
Usein kyllä jäimme sisälle.
Taistelut kiihtyivät tähän aikaan jokaisella rintamanosalla, ja lottia vapautui rintamien siirtyessä. Niinpä
Sallaankin tuli useita lottia lisää ja haluttaessa sai lähteä
myös siviiliin. Pakkasin tavarani lähtökuntoon ja kehoi-

tin tyttöjä

toimittamaan kaikki ylimääräiset tavaransa

Tohtori Klemolan vastaanotolla

kutsuntatarkastuksessa
kes-

Lappeenrannassa v. 1944 tapahtui seuraavanlainen
kustelu:

Tarkastetainpa näkö. Näettekö tämän pienen kir-

jaimen
--'-

?

trIinkä kirjaimen ?
No, sitteo tämän suuren

?

IvIinkä?
Tässä taululla tämän kirjaimen

7

taululla
- Missä
Tässä taululla tällä seinällä
- Millä seinällä
Jo on huono näkö, ulos
-Poika
mrrssi ulos lasioven läpi ia särki sen rnennes?

?

?

!

sään.

Sama poika

istui samana iltana elokuvateatteri Ki-

nossa melkein viimeisellä peokillä seinän puolella. Tohtori Klcmola istuutui poian viereen ja katsoi häneen hy-

pois ja jättämään vain sen, minkä repussa voi kuljettaa,
koska pian voi rulla kiire lähtö. Ja niinhän se tulikin.
Vain pällä olevat vaatteet saivat viimeiset mukaansa,

vin pitkään, kait tuntien pinnarin. Poika mietti muutaman

kun aselepo ?ikkiä solmittiin.

pysäkillä pois

182

sekunnin ja sanoi sitten:
Anteeksi, pääsenkö täältä, minä jään seuraavalla

-

!

6. OSA
}TATKALLA NORfAAN
AUTOJÅ ei vain kuulunut. Tiellä oli varmaankin kova
ruuhka, jonka takia ne olivat myöhässä. Parakkialue,
johon olimme majoitetut, oli kuin pieni kaupunki.
Laaja alue oli aitauksella ympäröity. Saksalaisia oli
runsaasti majoitettuna naapuriparakkeihin,

ja

huoma-

sin meikäläisten tuhka tiheiän pistäytyvän heidän luonaan. Saappaat kainalossa ja taskut puukkoja täynnä
he sinne menivät. Palatessaan heillä oli aivan muuta

tava.r^a. Innokkaimpia tässä hommassa oli pari rajajääkärijoukkoihin kuuluvaa kaverusta. He olivat nähtävästi tottuneet ottamaan evästä mukaan pitkille reis-

suille
Suomen-Norio

n

lähdettäessä.

ro jo

KOHTATOKKAILLA
RETKILLÄ

f. H. PALOKANGAS
Soksoloisten kontomuulejo rivistönö
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Soksoloisten muulivollokko
Lopisso

Ei ainakaan janoon menehdytä, he tuumivat.
Räty ja minä pidimme pienen neuvottelun.
Ympärillämme kasvoi vahva kuusimetsä, jonka suojassa olisi helppo livahtaa pimeän turvin etäämmäksi
ja piiloutua siksi, kunnes ornat .ioukot saapuisivat.

-Kanerva,

Teimme suunnitelmia.

vrin kova
puinen lattia. Kanerva ja Räty saivatkin luvan hakea
hakoja yöksi lattialle pehmikkeeksi. Sovimme, että he
Parakissamme ei ollut pritsejä eikä patjoja,

tarkastavat samalla ympäristöä mahdollisen pakomme

vanlta.
Miehet viipyivät retkellään tovin aikaa, jonka vuoksi
vääpelimme pelkäsi heidän joutuneen ikävyyksiin aseveljiemme kanssa. Mutta tulivathan he sieltä vihdoin
kantamuksineen. He kertoivat alkaneensa taitella oksia

parakin lähistöltä, ja siihen oli osunut saksalainen
upseeri, joka oli niiden taittamisen kieltänyt ja toimittanut heidät edemmäksi. Toinen iimoitti lisäksi vatsansa
olevan juoksevalla tilillä, joka sekin vei aikaa.
Laitoimme havuista pehmoisen maton allemme, ja
siinä kylki kyljessä maatessamme kaverini kuiskailivat
näkemäänsä. Ainoa kyseeseen tuleva suunta olisi läntinen, jossa metsää oli enimmin. Itäänpäin ei ollut asiaa,
sillä siellä oli maantie ja alueen portti, jota vartioitiin
tarkasti. Edettyään läntiseen suuntaan noin 150 metriä
he olivat törmänneet telttaan, iossa maiaili saksalaisia
joukkueen verran. Siitä oli aitauksen varteen asetettu
vartioita, ja kolmessa paikassa he olivat nähneet kk:n
olevan asemissa. Saksalaiset pelkäsivät edelleenkin suomalaisten saarrostusta ja pitivät sivustansa tarkasti var-

tioituna. Kun Rovaniemellä riehuvat tulipalot valaisivat maastoa, pakoon yrittäminen oli liian uskaliasta
184

tällä haavaa. Kunpa olisikin ollut aseita ja panoksia,
suunnitelma olisi voinut kaikesta huolimatta onnistua.
Tien varteen po.iat olivat nähneet vietävän järeää

-tykistöä

asemiin, ja pian se haukahtelikin nasevasti.
Moni entinen kaveri varmaankin siis kuunteli kranaatin

ujellusta linjoillamme
osuuko lähelle?
- herätys.
Aamuyöllä karjaistiin
Autot olivat saapuneet.
Oli kaksi isoa Man-Diesel-linjavaunua, joihin pikaisesti
ahtaannuimme. Reput asetettiin kattotelineeseen ja sala-

vihkaa pistettiin putelit taskuihin, sillä matkan aikana
oli väkevien nauttiminen kielletty. Autot nytkähtivät
liikkeelle. Matka Norjaan alkoi.
Otimme hyvät uninapanterit ja aloimme torkkua istui-

millamme. Autojen unettava surina ja keinunta tuudit-

teli

meidät pian unen maailmoihin. Yön

vaihtuessa

sitten harmaaksi aamuksi heräilimme ja koetimme katsellen etsiä vankeina marssivia meikäläisiä. Heitä emme
onnistuneet näkemään, jotta olisimme heittäneet heille

valmiiksi tekemämme ruokapaketit.
Kolarissa seisahduimme ja tapasimme suomalaisia nai-

sia, jotka olivat matkalla samaan suuntaan, mutta valikoidussa seurassa, privaattikyydissä, hienojen upseerien
rinnalla.

Matkamme seuraava etappi oli Muonio. Siellä olisi
ruokailu, ja mikäli onnistuisimme, voisimme saada haavoittuneet sairaalaan. Iltapäivällä olimmekin Muonion
kirkonkylässä, ja sairaalakin löytyi pienen kyselyn jälkeen. Jouduimme kukin vuorollamme tarkastettaviksi,
jolloin joukkomme harveni muutamilla. Itse sain luvan
jatkaa matkaa muiden mukana. Räty sai ripuliinsa lääkkeet, ja Alpokin pääsi mukaamme. Kolmikkomme pysyi
täten vielä koossa.

Tiellä oli jälleen monenlaista kulkijaa ja kulkuneuvoa.
Autonkuljettajamme alkoi väsyä raskaasta ajosta. Tie
ei ollut helpoimpia, sillä kovan liikenteen kuluttamana
se oli jauhautunut liukkaan liejuiseksi. Yöpymispaikaksi
oli suunniteltu Karesuanto. Se oli meille mieluisa

oli Ruotsi joen toisella puolella.
Sinne saapuessamme oli jo myöhäinen ilta. Majoituimme tyypilliseen saksalaiseen parakkiin, jossa oli ihmeen
hyvät vuoteet, jopa kaksine lakanoineen. Kävimme sulana virtaavan Muonionjoeo rannassa peseytymässä. Toipaikka, sillä siinä

voimme, että jää olisi sen jo kattanut, mutta eipä
näin ollut vielä käynyt. Varhain aamulla jatkoimme
jälleen matkaa. Tänään ylittäisimme kotimaamme rajan.
Kilpisjärvellä söimme aamiaisen. Pian olimme rajaviivalla. Tullimuodollisuuksia ei ollut. Vääpelimme pis.

täy§i rajak?impässä, sillä selvä. Kun ylitimme Suomen
ja Norjan rajan, aloitimme laulun "Kotimaani onpi
Suomi, Suomi armas synnyinmaa. . ." Ennen en ollut
kuullut sitä näin tunteikkaasti ja hartaasti leulettavan.
Moni salavihkaa pyyhki laulaessaan karkealla kämmenselällään poskelle herahtaneen k1-vneleen. Nyt jäisivät
koti, vaimo, lapset, ystävät ja kotitanhuat. joita olimme
kykymme mukaan koettaneet suojella.
Norjan maantiet olivat kapeita ia mutkikkaita. Autom-

me moottorit kuumenivat liikaa. ja niitä piti tavan
takaa jäähdytellä. Kun tuli p1'sähdys, pojat olivat kärppänä auton katolla hakemassa repuistansa "puukkoviinaa" eli "saapasrasvaa", kuten sitä kutsuirnme.

Matkamme oli sujunut kohtalaisesti, eikä suurempia
rähinöitä keskuudessamme ollut sattunut, vaikka "pie-

nessä sievässä" useimmat

vassa yöpymispaikassa

olivat koko matkan. Seuraakuitenkin pieni kapinan-

tuli

poikanen.

Meidät oli majoitettu isoon parakkiin, jossa oli kymmenittäin huoneita. Saimme kuivan muonan sikareineen
ja viinaksineen, ja ensimmäiset päivärahat myös jaettiin. Ihmeeksemme saimme palkkamme ruplissa. Selitykseksi ilmoitettiin, että saksalaiset käyttävät sotilasrahanaan Norjassa ruplia, ja se olisi käypää rahaa.
Pelasirnme korttia katsoaksemme, kenelle rahat kuuluvat, ja siinä samassa maistelimme sitä märkää muonaa,
mikä meille oli herkkua, sillä Suomen armeijassa se
oli ollut kiven alla. Marskin päivänä sitä oli ioku
sentti saatu, ia siihen se pysähtyikin. Täällä sitä oli
runsaasti.

Pojat vierailivat toisissa huoneissa, missä majaili

ase-

veljiiimme. Pientä vaihtokauppaa suoritettiin ja ystävyyttä
hierottiin. Ystäq7s loppui kuiteokin ?ikkiä, ainakin mei-

dän puoleltamme. Kaverimme Iikka tuli tuohtuneena
ovesta, kirosi kaikilla oppimillaan sanoilla ja otti petiltään repun, jonka kumosi lattialle. Siinä oli nyt kasa
eri kokoista ja näköistä puukkoa.
Joka miehelle tuosta puukko. Lähdetään näyttä-

- sakuille, miten meikäläisiltä puukkoja varastetaan!
mään
Iikka oli mennyt yksinään erääseen huoneeseen kauppaa tekemään ja oli menettänyt tavaransa ilman mitään
korvausta. Suuttuneena hän oli kopaissut lähtiessään
muutamaa leukapieliin, ja käytävältä kuului aikamoinen
rähinä.

SA
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Kahta kertaa ei nousuhumalaisia poikia tarvinnut
yllyttää. Oven täydeltä he rynnistivät kiroillen käytävälle.
Kapioa ei kestänyt kauan, ja tappiot olivat vähäiset,
sillä sotapoliisit ennättivät juuri parhaaseen alkuun.
Muuan musta silmä vain tehosti poikien sotanaamioita.
Saksalaisten tappioita emme saaneet selville.

Ovemme taakse asetettiin nyt vartio, ja käytävälle
vain kaksi miestä kerrallaan käydäksemme
"hiekkalaatikolla". Kavereitteni puheista päätellen he
olivat onnistuneet tekemään ainakin muutamia reikiä
naapurien asetakkeihin. Sain minäkin osani tästä kapipädsimme

§

nasta, vaikka en rynnäkköön osallistunutkaan. Kun sotapoliisit työnsivät kavereita ovesta huoneeseemme, seisoin
ovenpielessä seuraamassa tilanteen kehittymistä. Iikkaa
saalteli usea mies, ja kun he hellittivät otteensa ovella,
hänellä oli heti vastaisku tulossa. Ensimmäinen meni
oikeaan osoitteeseen, mutta lieneekö sitten horjahtanut

vai luullut minua viholliseksi, koska minä sain
vasta iskusta huuleni halki.

Sen yön nukkumisesta

seuraa-

ei tullut mitään. Päätimme

aamulla käväistä sanomassa sakuille vielä jäähyväiset
ennen lähtöä. Siten he muistavat puukkovarkautensa.

Aamulla meitä odotti kova puhuttelu

esimiestemrne

saavutua. Meidän pitäisi olla esimerkkinä suomalaisesta
sotilaasta, eikä tappelu saisi tulla enää kysymykseenkäo.
He uhkasivat tilata vankivaunut meitä kuljettamaan ja
järjestä yöpymisemme ristikkojen taakse, ellemme rauhoittuisi.

Höyryt haihtuivat

ja mielet

lauhtuivat. Niinpä läk-

simme muina miehinä pienestä, vuonon pohjukassa olevasta kylästä. Maisemat muuttuivat karummiksi, ja vuoret kasvoivat matkarnme edistyessä. Välillä tie laskeutui

laaksoihin, missä pienet kalastajakylät kuin anteeksi
pyytäen olemassaoloaan kyyhöttivät valtavien vuorten
juurella. Matkamme ensimmäinen etappi oli suoritettu,
ja niin saavuimme Haarstad-nimiseen kylän, joka oli
määrätty koulutuspaikaksemme. Se sijaitsi kauniissa
vuorten ympäröimässä laaksossa vuonon varrella. Tukikohdaksemme saimme kyläo kansakoulun. Joukko-osas-

tuli "Suomalainen vapaaehtoisten osasto". Nimi ei oikein meitä miellyttänyt.
Nyt alkaisi koulutuksemme toden teolla. Saksankieliset komentosanat pitäisi oppia, ja se olikin usealle
vaikea juttu. Minä olin ulkopalveluksesta vielä vapaa
jalkani takia ja sainkin rauhassa opiskella ne. Moni
tomme nimeksi

poika joutui hikisesti pänttäämään sanat pähänsä. Kymmeniä kertoja he ravasivat koulun ympäri muistin virkistämiseksi. Ensin pari kertaa, ja sitten ilmoitus kouluttajalle. Ellei sana vielä ollut selvä, niin tuplaten tuli
kierroksia lisää, kunnes asia oli selvillä. Ryhmitykset

Soksoloisien hiihtoloukkoio
Lopisso

suljetussa järjeslyksessä olivat erilaisi4 ja ne tahtoivat
väkisinkin seota vanhastaan toruttuihin liikkeisiimme.
Ruoka huononi, napsit jäivät muonasta pois ja kuria

OPT'M,,ST'

tiukennettiin. Sulkeista harjoiteltiin päivästä toiseen.
Hinlegen
rnarsch
marsch
auf
-"Maahan -ylös -juoksua" komento
- paropittiin

joka tilantecsa. Kun nyt
haiten, sillä- sitä käytettiin
hlli muistivirheitä, ei enä koulun kiertäminen tullut
§symykseen, vaan vastineeksi otettiin kyyk*yhyppy. Siinä
korluttajamme sanojen mukaan aivot toimivat parem-

min kuin

juostessa.

Saimme lisää kouluttajia Saksasta. Erlis "santsari" oli

varsin kiusallinen. Hän oli pieniarvoinen herra, mutta
hänellä oli suuret valtuudet kiusata meitä. Mitä kuraisernman lätäkön hän löysi, sitä suurempi nautinto se
oli hänelle. Siinä meitä ryömitettiin: "Maahan
ylös

-
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Sotamies Rissanen kirjoitti, kuten monet muutkin rintamamiehet ahkerasti "tuntemattomille". Hänellä oli vain
niin huono tuuri, että ei saanut pakettia, eikä aina
vastaustakaan. Mutta hän ei hellittänyt, vaan jatkoi kirjoittamistaan. Kun joku parempiosainen häntä siitä kiu-

sotteli, vastasi Rissanen:

-

Niin no. Minäpä tienoonnii vuan sitä

kintoo.

lohutuspal-

istukaa
laulua l" Ja jyrkkad, vuorta alas tultaessa
- tämä tuon
- rottenfiihrerin
oli
bravurinumero. Takista
ia manttelista napit raapiutuivat, kun laskettelimme
nokkaliukua mahallaan alas jyrkänteitä. Pieniä loukkaan-

tumisia näissä kuntouttamis- ja kurinpalautusharjoituksissa myös sattui. Nyt olin henkilökohtaisesti mukana
näissä sotaharjoituksissa. Kuume oli ainoa syy poissa
olemiseen.

Onneksi joukossamme

oli

etevä läiikintävääpeli, jonka

ei tarvinnut olla mukana sulkeisissa, vaan hän paikkaili
saamiamme kolhaisuja ja naarmuuntumia aamusta iltaan.
Saimme sitten aseistukseksemme kiväärit ja tyhjät patruunat. Alkaisi asekoulutus. Ohjelmaamme sisältyi myös
saksan kielen opetus ja poliittinen oppitunti. Politrukkina toimi hauptscharfiihrer Vekman. Oli nautinto kat-

soa ja kuunnella, kun saimme hänet vastaväitteillämme
kiihtymään. Poliittinen katsantomme sai hänet r.rivonpuuskien valtaan, ja silloin oppitunti kuluikin meillä
rattoisasti. Kuulimme, mikä oli ainoa oikea ihmisrotu,
joka tulisi hallitsemaan maailmaa arjalaiset! Heistä oli
lähtöisin kulttuuri, nerous, tiede ja taide, ja "Fiihrer"
veisi nämä arvot asettamaansa päämäärän. Asevoimin
tiimä päämäärä saavutettaisiin je toteutettaisiin. Marilmasta hävitettäisiin sellaiset loiselijät, kuteo juutalaiset
ja mustalaiset. sukupuuttoon. lrleiddn tarvitsi vain katsella päältä, kun toiset tekisivät työtä puolestamme.
Tdssä kohden monen äänekkään huomautuksen jälkeen
saimme puheenl'uoron:

Voi, poika parkoja, joutuvat ojasta allikkocn, ajattelimme. Jännittyneinä odotimme heidän saapumistaan.
Kahden päivän kuluttua tuotiinkin parikymmentä heikossa kunnossa olevaa nälkämarssilla kuihtunutta miestä.
Ripuli oli jarkiään kaikilla, .ia osa heistä oli korkeassa
kuumeessa.
Me aikaisemmin saapuneet saimme siirtyä toiseen
majapaikkaan, noin 110 metrin päässä sijaitsevaan kansantaloon, joka oli kylmillään ja huonossa kunnossa.

oli naulattu kiinni, ja luukut olivat ikkunoissa.
Rautainen kamina oli keskellä salia ja koksikasr vieressä.
Siivosimme salin ja haettuamme patjat koululta asetuimOvet

me taloksi. Koulu muutettiin tilapäisesti

sairasbuvrksi,
missä äsken tulleita koetettiin virvoitella koulutuskelpoi-

siksi. Meillekin ruoka jälleen jonkin verran parani.
Keitto piti hakea puolen kilometrin päässä sijaitsevasta
saksalaisesta varuskuntakeittiöstä. Kuiva muona tuoliin
saksalaisten toimesta päivittäin majapaikkaamme.
Äskettäin saapuneet kertoivat marssin olleen surkean.
Muonioon asti he olivat jaksaneet pysyä mukana. Maikalla he olivai joutuneet saksalaisten vetojuhdiksi. Suu-

vankkureita vetäen he epätoivon ja väsymyksen
rajalla olivat hcippuneet kuraisella tiellä. Vankkureissa

ria

oli saksalaisten evakuoimra suo:ralaista omaisuutta, jota
he ryöstivät pitkin matkaa taloista ja kaupoista. Heikoimmat venäläisistä vangeista olivat uupuneet ja löytäneet matkan pään. Karusta pohjolasta oli tullut heidän
viimeinen leposijansa.

Nyt ei meidän lyhp järkemme oikein tajual Jos
- muut rodut hävitetddn, ja itse olemme päällyskaikki
miehiä, niin kuka tekee kaii<ki työt?
Vekmanilla oli tiihän selitys: Kasvatettaisiin valloitettujen maiden syntpistä kansalaisista uusi työtä tekevä
luokka.

Mistä syntyy uusia, kun isät ja äidit

-Selvi§s kuului: Valikoitaisiin

tapetaan?

puhdasrotuiset, jotka

käännytettäisiin oikeaan poliittiseen uskoon, ja perustettaisiin eräänlainen siitoslaitos, joka fuomaisi yllin kyl-

lin

työläisiä.

Eikö tätä siitoslaitosta voisi jo heti perustaa?
Me- hyvin mielellämme lähtisimme kantaisiksi. Olemmehan arjalaisia, ja suomalainenhan on tunnetusti ahkera
työtä tekevä kansa.
Ei käynyt päinsä, olimme vielä luolaihmisen tasolla.
Penskoja kyllä tekisitte, mutta niistä tulisi vain

huoria

ja

varkaita.

Emme me niitä kasvattaisi. Mielihyvin annamme
ne-johtajien kasvatettaviksi. Mutta mistä saisimme mieluisat kantaäidit?
Koetimme jatkaa keskustelua ja se venyikin usean

tunnin piruiseksi. Näin sääsryimme rapakkoihin tutustumiselta

ja

ryömimiseltä.

Poliittiset oppitunnit päättyivät Vekmanin laajaan
omakohtaiseen kuvaukseen, miten juutalaisia Puolassa
tuhottiin ja tuhansia loisia hävitettiin maailmaa pahentamasta. Kysyimme, oliko hänen rinnassaan oleva rautaristi näiltä taistelukentiltä tunnustuksena. Tästä kysymyksestä hän ei pitänyt. Oppitunti loppuikin hänen
menetettyään tyystin itsehillintänsä.

Oitakaa se käteenne la
ajakaa partanne polsl
Mlssä lahansa - Mllloln
tahansa - Nopeastl -Tarkastl

EräLllä poliittisella oppitunnilla Vekman innostuneena peukalot rintataskujen nappien takana ja kyynärpäät
koholla kertoi ilmoittavansa meille ilosanoman. Vankikolonnaan marssimaan jääneet toverimme olivat fulleet

järkiinsä

ja olivat matkalla

autokuljetuksessa koulutus-

keskukseemme.
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OLI

muistaakseni kesäkuun 18. p'divä t944, kun 1./
Pion.P 22:n päällikkö, kapteeni Seppälä antoi allekirjoittaneelle käskyn panostaa puolijoukkueen voimin Syvärin yli johtavan yhdistetyn ratta- ja maantiesillan Podporozessa.
Silta oli niin erikoinen, että jokaisen ohikulkijan
täytyi se huomata ja tarkastella sitä lähemmin. Se oli
tuttu kaikille Åunuksen kannaksen joukoille eikä kaipaisi mitään selityksiä, mutta muille lukijoille esitettäköön lyhyesti millainen se oli. Silta oli ns. tasapainonostosilta. Sen kummassakin päässä oli 20 m korkuiset
tornit ja niiden huipuissa väkipyörät, joiden ylitse kulkivat paksut vai,jerit. Vaijereiden toinen pää oli kiinnitetty siltaan ja toisissa päissä olivat betoniset vastapainot, joiden yhteinen paino vastasi sillan painoa.
Tästä siis nimitys tasapainosilta.

Laivaliikenteen vuoksi silta piti saada nousemaan,
se voitiinkin nostaa vaakasuorassa asennossa noin
10 m rautatien tasoa ylemmäksi.
Nousevan osan pituus oli askelilla suoritetun mittauksen mukaan 110 m paikkeilla. Rautatiesillassa se
on erittäin pitkä jänner,äli. Sen vuoksi oli siltaan tarvittu n. 20 m korkuiset kaaret, ennen kuin siihen oli
saatu riittä\,ä lujuus. Kaarien huipulla, siis nousevan

ja

osan keskellä, oli konehuone, josta
nosto ja lasku.

voitiin hoitaa sillan

Lähikylien siviilivanhukset kertoivat, että silta rakennettiin ensimmäisen maailmansodan aikaoa amerikkalaisen insinöörin johdolla. Tämä pitänee paikkansa, sillä Muurmannin ratahan rakennettiin mainittuna aikana. Sillan jokaisessa osaraudassa oli myös
merkintä USA.
Jatkosodan etenemisvaiheen aikana venäläiset olivat yrittäneet pommittaa siltaa katkaistakseen meikäläisten etenemistien. Tällöin oli pommi osunut toiseen
torniin ja osittain kaatanut sen, joten silta ei sen jälkeen ollut oostettavassa kunnossa, mutta niin rautatiekuin maantieliikennekin toimi esteettömästi.
Nyt oli kuitenkin lyömässä tuon sillan kohtalon hetki. Sen piti tuhoutua siten, että maatuet räjZihtävät rikki, niissä olevat tornit kaatuvat ja itse silta katkeaa
kahdesta kohdasta ylhäältä alas. Kaikki raudat menevät silloin poikki suorassa linjassa, mutta vinosuunnassa siten, että keskeltä putoaa alas kolmionmuotoinen
sillanpätkä, jonka kantana on sillan kansi ja kärkenä
kaarieo korkein huippu.
Kun lähdimme toteuttamaan annettua käskyä, oli
kaunis kesäinen päivä. Syvärin vesi vieri hiljalleen
kohti Laatokan ulappaa. Leppoisan, kesäisen luonnon
keskellä kaikki oli tyyntä ja hiljaista, ikäänkuin ei
sotaa olisikaan. Vain kaukainen, kumea tykkien jyrähtely muistutti sen olemassaolosta.
Mutta meillä oli sotaisia puuhia. Valmistauduimmehan tuhoamaan kenties maailman suurinta nostosiltaa.
Panostustyö oli suurimmalta osaltaan helppoa, sillä
io aikaisemmin oli joku tuntematon pioneeri suorit-

tanut sillan miinoittamisen suunnittelutyön ja varsinaista työtäkin niin pitkälle, kuin se ennakolta oli
mahdollista. Maatukien viereen oli kaivettu panoskaivot, jotka oli kannella peitetty. Panokset oli valmiiksi
tehty. Pienet niistä siten, että trotyylikappaleita oli
rautalangalla sidottu yhteen laskettu mdd.rd. Isoissa
panoksissa oli käytetty apuna sopivia laudanpätkiä, joihin räjähdysaine oli kiinnitetty. Kaikki panokset oli
numeroitu ja siltaan panoksien sijoituskohtiin maalattu vastaava numero.
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Syvorin yli iohtovoo Podporozen routotiesilto, ionko nostoloillee,
oli silloin roisesto pööstä pommitettu epökuntoon

EPäi§-

PIONEERIEN
SUURI
OPERAATTO
E'NO LE'IIOPANTA

oli tarkka piituli johtaa. Lan-

Räjähtävän tulilangan sijoituksesta
rustus, mistä mihinkin panokseen sen

gat niinikään oli valmiiksi katkottu ja nallit kiinnitetty

niiden päihin. Tehtär'äksemme jäi vain latoa panoskaivoihin määräkilot trotyyliä, kiinnittää panokset
paikoilleen ja räjähtävän tulilangan päät panoksiin
sekä laittaa sytyttimet kuntoon. Sillan päähän ja kummallekin puolelle tuli laittaa aikatulilankasytyttimet,
yhteensä 3 kpl. Sillan eri kohdista lähtevät sähkösytytinjohdot, joita myös piti olla I kpl, vedettiin metsään
eri suuntiin. Näin tehtiin siksi, että jos joku sytytin
syystä tai toiseste ei toiminut, niin toinen tai kolmas
toimi. Samoin toiseksi, jos vihollinen pystyi estämään
jonkin sytyttimen kär'tön, oli mahdollista suorittaa sytytys muualtl.
Rakennelman räjähtämisen täytyi olla ehdottoman
varma. Trimän 'r'uoksi panostuskin oli laitettu kaksinkertaisella varmuudella, kuten pioneerin termi kuului.
Tämä tarkoitti sitä, että jokaiseen panokseen oli johdettu vähintään kaksi räjähtär'ää tulilankaa.
Edellä ovat käyneet jo selville sillan jättiläismäiset
mittasuhteet, mutta mainittakoon vielä, että arviomme
mukaan sillan korkein kohta oli ainakin 30 m vedenpinnan yläpuolella. Näin suuresta korkeudesta johtui,

ettei ylimpiä panoksia voinut kuka tahansa kiivetä sitomaan, vaan "porukka"

oli

jaettava miesten huima-

päisyyden mukaan.

Kaikkein "matalamielisimmät" saivat laskeutua panoskaivoihin. "Normaalipioneerit taas aikoivat panostamisen sillan kannelta ja siitä vähän alas- ja ylöspäin.
"Hurjapäisimmät" Aalto

ja

Lyytikäinen saivat työs-

kennellä korkeuksissa ja muutenkin vaikeimmissa paikoissa. Näitä "korkeushenkisiä" ei huimannut, vai'kka

he joutuivat työskentelemään melko vaikeissa olosuhteissa. Heillä

ei ollut mitään tikkaita eikä muitakaan

telineitä, r.aan kiipeilivät sillan rautojen varassa, ja
kun panosta, enempää kuio räjähtävää tulilankaakaan,
ei voi sitoa kyllin lujasti yhdellä kädellä, r,aan siihen
tarvitaan molemmat, he eivät sitoessaan voineet pitää
kiinni mistään tukeakseen itseään, vaan istuivat tai
seisoivat, miten milloinkin sopi mitä epämukavimmis.
sa asennoissa ja erittäin epämukavissa rauto,jen ristikoissa. Nämä ikävyydet eivät estäneet huutelemasta

kompasanoja "matalamielisille tai tasapainoisille",
jotka puolestaan vastailivat samaan tyyliin "korkeushenkisille".
Kompasanojen ja muun vitsailun säestämänä teimme työtä muutaman päivän, sillä vaikeasti kiipeillen
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aino:r huolimattomasti tehty rautalangan kierukka voi

liheuttaa sen, ettei silta tuhoudu sillä hetkelli., kun
sen pitäisi ja sillä voi olla erittäin kohtalokkaat seuraukset. Sen vuoksi sanon vielä kerran: Tehkää se työ

niin, että silta varmasti meneel
Meikäläisillä oli Syr'ärin takana laaja sillanpääasema.
Niin laaja, että siellä olevien joukkojen vahvuus Iaskettiin divisioonissa. Vetäytymisvaihe tällä suunnalla
oli alkamassa, ja nämä Syvärin takaiset jouko,t oli vedettävä pois tämän sillan kautta (Voimalaitoksella tosin oli toinen silta). Sitten silta oli tuhottava vaikeuttaakseen vihollisen ylikulkua.
Vihollisella oli vahva ylivoima, ja jos se voisi viivytyksettä ylittää Syvärin tykistö- ja panssarivoimineen, tuskin meikäläiset voisivat käydä menestyksellistä viivytystaistelua. Siksi Seppälä oli sillan rijäyttämisestä huolissaan ja teroitti meille sen onnistumisen tärkeyttä.
Käsitimme tilanteen hyvin ja teimme ehdottoman
v^rmaa työtä, niinkuin vain vanha ja tottunut pioneeri
voi tehdä, mutta sittenkään Seppälä ei näyttän7t tyy-

tyväiseltä. Niinpä hänen mentyään minä alikersantti

Saarisen kanssa ihmettelin ja vähän "purnasin"
häntä vastaan, kun hän aina vain toisti tuota samaa,
vaikka se asia oli meille ihan itsestdän selvä.
Tällä kertaa hänen käytöksensä tuntui kuitenkin meistä kiusalliselta. Lopulta lohduttauduimme sillä, ettemme tienneet, miten ankara käsky hänelle oli annettu.
Ehkäpä tässä ei ollutkaan kysymys luottamuksen
puutteesta, vaan häoelle annetun ankaran käskyn ja
vastuuntunnon painamasta levottomuudesta, joka sai
hänet "hermoilemaan".
Kun panostus oli saatu niin pitkälle, että vain joku
mies vielä laittoi sytyttimiä ,kuntoon, toisten maatessa
tai istuessa rantapenkereellä, olin pioneeri Åallon kanssa sillan huipulla laittamassa viimeistä panosta. Kun se
oli saatu valmiiksi, huomasin naapurin lentolaivueen
alhaalla lentäen tulevan meitä kohti. Maassa olevat
eivät sitä vielä huomaoneet ja siksi huusin:
Suojautukaa! Naapuri tuleel

I{iehet juoksivat

- heittävtyiväi tien
nopeasti
pois sillan läheisyydestä jr
ojiin tai sen läheisyydessä olerean pensaikkoon niin,
että kaikilla oli ainaliin näkösuoj.r.
Mutta me kaksi olimme sillan huipulla ja

Podporozen routotiesilio sisölto
nähtynö. Silto rijiäytertiin 22.6.

44

suomoloisten vetäytyessä Sy.

vörin pohioispuolelle

ei

150 panosta, joihin käytettiin 3 000 kg trotyyliä,
ja n. 300 tulilangan päätä, sidota käden käänteessä.
Näiden päivien kuluessa kapteeni Seppälä kävi jonkin kerran tarkastamassa työtämme, omakätisesti koetellen panoksien tukevuutta ja samalla kehoitellen:
Sitokaa niin lujasti, etteivät ne vain tärise irti,
- liikenne jatkuu vielä epämääräisen ajan! Toikun

sen kerran tullessaan hän saattoi kysyä:

-

Onko ne nyt sidottu riittävän lujasti?
Vaikka
- tähän
vakuutimme
niin olevan, hän puheli edelleen
tyyliin:
Tässä on luja työn laatu niin tärkeä, ettei sitä
- kyllin korostaa. Pelissä on niio suuria arvoja,
osaa

ettei missään tämän työn vaiheessa saa ajatella,
'Mutta että
jospa se tuolla menee. Sen pitaa mennä!
yksi
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pääsy

sieltä alas oli hrokal.ra. Arlelimme muutaman silmänräpä1-ksen yritämmekö ollenkaan, sillä emrne kuitenkaan ehdi ajoissa alas. Laivue ehtii varmaan ennen
paikalle ja silloin me paljastamme itsemme, jos kipurmme sen tullessa. Ålikersantti Honkanen oli myös
aikaisemmin todennut, että tuo vasili on niin hullu,
että se ampuu ihan kohti. Tämän vuoksi ei meillä ollut
aihetta näyttäytyä.
Sitten välähti myös mieleeni, että muutamaa päivdä
aikaisemmin ollessamme Syvärin kaupungin kohdalla
olevan proomusillan luona vihollinen yritti tosissaan
sitäkin siltaa tuhota.

Pommilaivueita, isoja ja pieniä, tuli päivällä ja
yöllä. Mutta, entäs tuo laivue? Jospa oyt on tämän
sillan vuoro? Se tuleekin pommittamaan juuri tätä.
Meidän oli sittenkin yritettävä alas, kävi kuinl<a kävi. Mutta ehdimme ottaa vain muutaman askeleen, kun
koneet olivat jo melkein päällämme. Samalla huomasimme paikalle tulevan myös meikäläisen hävittäjän.

Ennestään tiesimme, että vihollinen kunnioittaa
meidän lentäjiä, ja meissä ehti jo syttyä toivo, että

naapuri lähtee karkuun ja me pääsemme tukalasta tilanteesta vain sydämen tykytyksellä.

Vihollislaivueeseen kuului tällä kertaa 3 konetta,
yksi "pornmari" ja 2 hävittäjää.
Paljastamatta itseämme vetäydyimme nopeasti konehuoneen luo ja sen seinää vasten painautucn aioimme seurata tapahtumien kehitystä. Mutta emme saaneetkaan jäädä pelkiksi sivustakatsojiksi. Koska naapuri ei lähtenytkään kohti etelää, tilanne kävi yhä
ktiitillisemmäksi ja tapahtumat seurasivat nopeasti toisraan.

Toinen hävittäiä irtautui laivueesta, toisen jatkaessa
matkaa. Vihollisen ja meikäläisen hävittäjän välillä
syntyi ankara taistelu. Kummankin "kookoot" päräyttelivät nopeassa tahdissa lyhyitä sarjoja. Siinä ne nousten ja kaarrellen kiersivät sillan ympärillä, ikäänkuin
silta olisi ollut joku napa, jonka varassa ne pyörivät.
"Kookoon" suihkut pyyhkivät siltarakennelman lävitse, sen alitse ja ylitse. Syvärin vesi "kiehui ja poreili"
paljastaen, mihin suihku kulloinkin sattui.
Suihkuista ei suoranaisesti ollut suurta vaaraa meille, koska konehuone, jonka sivustalla olimme, oli tehty 2 tuuman lankuista ja vuorattu noin 1 cm paksuisella rautalevyllä. Aloimme kiertää sen ympäri koneiden mukaan. Kurkistelimme aina nurkan takaa, missä
koneet ovat ja pysyttelimme huoneen vastakkaisella

puolella. Huoneen sisällä ei olisi ollut niinkään turvallista, koska sen kattoa ei ollut levytetty. Sitäpaitsi
suojanamme olisi ollut vain yksi seinä, jonka kiväärin

luoti parhaassa tapauksessa olisi voinut lävistää. Mutta paljon suurempi vaara oli toisaalla.
Jokainen pioneeri ymmdrtdd, miltä untuu olla panostetulla sillalla, jonka ympärillä käydään äkäistä il-

TUNTEMATON
SOTILAS
Tompereello
Tompereen Kesöteoiteri esittöö tulevonokin kesönö Vöinö Linnon nöytelmöö
"Tuntemqton sotilos". Lippujen myynii
qlkonut. Ostomollo liput 14.8. klo 15.30
toi 18. 8. klo 15.30 nöytöntöihin tuette
Tom pereen Sotoveteroon ien Huoltoyhd istyksen ovustustoi mi ntoo.

Lippujen hinnot: lstumopoikot mk 10,köytövöpoikot 6, - Ryhmäolennukset:
15-50 kpl, 1 0%51-150 kpl. 70% yli 150
kpl.30% Huom: Alennukset eivöt koske
kaytcivöpoi kkojo. Lipputiloukset: Tompereen Kesöteqtteri os. Tompere Verkqtehtoonkolu 11 , puh. 26792 jo 22963 orkisin klo 8.30-'17 jo louontoisin klo

8.30-15, Tilottujo lippujo

löhetetöön

myös postiennokollo.

mataistelua.

Niille lukijoille, jotka eivät ole pioneereja, on syytä
huomauttaa, että jos yksikin luoti olisi osunut johookin sillan panokseen, tai räjähtävään ,tulilankaan, niin
koko meidän rakennelmamme olisi silmänräpäyksessä
räjähtänyt. Silta olisi lentänyt ja me sen mukana. En
tiedä olisimmeko lentäneet ylös- vai alaspäin, mutta
se on varmaa, että se olisi ollut meidän viimeinen len-

Iastusta, vai onko Syvärin pohjamuta matkani määrän
päd'?

sistä syistä

Nyt meikäläinen hävittäjä taas syöksyy, ampuu entistä rajummin. Turhaan! Ei sittenkään, viholliskone
kääntyy ja suuntaa lähtöasemaansa kohti. Meidän hävittäjiimrne yrittd,ä ajaa sitä takaa, mutta hitaampana
siitä luopuu.
Ajojahti,mme konehuoneen ympäri ei tieteokään
kestänyt kovin kauan, vaikka se meistä oli ikuisuus.
Åikaa on mahdoton määritellä, mutta ilmataistelut
yleensä ovat todellista "salamasotaa" eivätkä kestä
kuin jonkun minuutin.
Ei ollut vielä vuoromme tullut, mutta "unohtumaton elämys" oli onnellisesti ohi, ja se oli meidän mielestämme hyvin tärkeää.
Kuoleman porteilta palattuamme sytyttimet vielä
viimeisteltiin, ja niin silta oli lopullisesti Panostettu.
Kun oli pelättävissä, että vihollispartiot yrittävät
tuhota panostuksemme, määrättiin alikersantti Saarinen ryhmänsä kanssa hoitamaan sillan vartiointia tois-

äärimmäistä mahdollisuutta. Joko en saa naarmuakaan

taiseksi.
Seuraavan päivän iltapuolella meille

tomme.

Sillan 1)0 panosta ja koko silta oli risteilty räjähjotta se oli kuin hämähäkin verkkoon kiedottu. Näin ollen oli tavattoman suuri
mahdollisuus osua johonkin näihin arkoihin kohtiin,
ja tietoisuus tästä sai sydämen tykyttämään tavallista
tävälld. tulilangalla,

tulisemmassa tempossa.
Siinä naamat kalpeina ja ehkä polvet tutisten vilkuiIimme vuoroin koneita, vuoroin toisiamme ja odotimme milloin se tapahtuu . . .
Tähänasti olin ollut sotaonnen suosikki, mutta jatkuuko se vielä tänään ? Vuosien varrella olin erinäi-

tullut melkein vakuuttuneeksi siitä, että
Kohtalo on varannut minulle vaihtoehtoisesti kaksi
tai sitten täysosuman, joka vaatii kaikki.

Nyt kohtaloni näytti selvältä. Tässä ei ollut juuri
mahdollisuutta naarmuuntua, mutta tuo toinen vaihtoehto vaani erittäin ahneesti.
Koneet kaarsivat yhä, vonkuivat ja pärisivät. Kaikkaikkiko? jyskyttivät aivoni.
- rämähti suihku allamme Ajatukset vaihteliTaas
- epätodellista. Kun
vat nopeina, sekavina. Kaikki oli
päättyisi pian, pian, jotenkin. Onko enää mitään pe-

kiko

tuli tieto, ebtä
silta räjäytetään silloin kello 21.
Toivoin, että saisin hoitaa rrijäyttämisen, kun kerran
olin hoitanut panostuksenkin. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten siinä käy. Mutta vähän ennen räjäyttämishetkeä sain komppanian päälliköltä käskyn
mennä tuhoamaan ATp. ja Saarinen määrättiin räjäyttämään silta.
Saarinen kertoi myöhemmin näin:
Kapu tuli sinne sillalle ja oli ihan hermona. Kun

-
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kello lähenteli 2L:tä, hän seisoi kello kädessä kuin
ajanottaja kilparadalla. Minä seisoin sähkökojeen (induktorin) vieressä valmiina tarttumaan siihen. Kun
oli enää muutama sekunti aikaa, hän sanoi: valmiina!
Mutta pian sitten: Ei, annas minä! Ja samalla hän sysäsi minut syrjään, tarttui sytyttimen kampiin ja kiersi.
{

oli niin sekaisin, että hän sinutteli minua, jota
- Hän
hän
ei ollut tehnyt milloinkaan ennen
mutta kun
hän kerran kiersi, kuului samalla pirunmoinen
mätkäys, korvat soivat päässä, maa vapisi, eikä näkynyt
muuta kuin savua.
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Panostuksemme oli siis onnistunut ja sähkösytytys
myös toimi hyvin. Ensimmäinen sytytin, ensimmäisellä
kierroksella. Niin oli tämä jättiläismäinen silta näytel-

lyt

roolinsa loppuun

ja siirtynyt historiaan kello

21

kesäkuun 22. p:od 1944.
Kun myöhemmin samana iltana näin kapteeni Seppälän, hän hymyili tyytyväisenä ja jo kaukaa huudahti:

Meni

s

se !

- Pakko sen oli mennä, kun maa vapisi vielä kilo- päässä, jossa satuin silloin olemaan, vastasin.
metrin
Ja kapteeni totesi leveästi myhäillen:

raatio

Se

oli Åunuksen kannaksen pioneerien suuri ope-

!

Konsikuvo:
Aseveliet oultomosso hoovoittunutto toverioon

ARVAS'VAT O'KE'N
Kapteeni Saukkonen

t
I
t

oli

pienistäkin asioista tarkka

mies ja kovisteli kerran erästä sotamiestä kunnianteosta.
Mistä te olette kotoisin ?
- No sieltä kolomen iin kaupunnista.
Johan minä sen arvasin, sanoi Saukkonen.
- No
jo minnäe arvasin, sanoi myös sotamies.
- Niin, että mitä te arvasitte, tiukkasi kapteeni.
- No sen, että työ ootta se kapteen Saakkone.
-Sillähän se sitten sotamies selvisi, mutta kertoi jälkeenpäin:

Em minnoo venäläesenkää

I

mänettämistä niim paljo kun sillo.

ptÄtwstö yArN

I
I

eessä pelänny lomam

KATSEL,

KSET

Reino Penttinen:
VARUSIITIESJOUKKO TULIKÅSTEESSA

.....

- sanotaan niist' vanhoist' soist'ku käytii enne, et'
luis'

savolaiset katteli, kun karjalaiset tappeli

Ossi Pulkkinen:

O}IELIAN MOTTIA KUKISTAMÅSSA

......,.

Hyvinnii jo silloi on soas piällystöö tarvittu,

vas-

HEVOS/[4,ES

Veikko Savolainen:

LÅPIN LOTTÅ

KERTOO

2. osa SEIKKAILUJA

J. H.

SÅLLASSA

Palokangas:

6. osa IUÅTKALLA

NORJAAN

ERÄS PIONEERIEN SUURI OPERAATIO

hutteli tätä:
Osaatteko käsitellä oikein vauhkoa hevosta

?

-lvlustalainen astui askeleen rivistä, löi kätensä yhteen,
että läiskähti ja huudahti silmät palaen:
Hai, rakas isäntä, vaikka rulena säihkyis

179

18,

Eino Lehtoranta:

Eversti tarkasti äsken tulleet täydennysmiehet, huomasi
joukossa mustalaisen, pysähtyi miehen kohdalle ja Pu-

192

167

KOHTALOKKÅILLÅ RETKILLÄ

2

tasi alikersantti.

-

161

Tyyoe Kaukoranta:

santtia kysymällä tältä:
Kuule, sie alikessu, onkohan se totta, ku niis' lau-

oLl

6:n Kl RJOITU

PARTIOTAISTELUJA HYRSYLÄN KORVESSÅ 17)

Eräs karjalainen sotamies kiusotteli savolaista aliker-

-

N U M ERO

!

Kirjoittoiot vostoovot esittömistöön
mielipiteistö
Kiisikirjoitukset polcutetoon voin
posti moksu n seurotesso

188

Huoleton kesölomo

Kun Teilla on Konsollisponkin köyltötili, voitte nostoo siltö rohoq milloin voin jo missö voin. Kayttotilillö rohqt ovot yhtö oikoo mukononne jo Konsollisponkisso kosvomosso korkoo. Köyttötililtö voitte
lomostonne huolimotlo hoitoo moninoisio moksujonne, kuten vuokron, verot jne. Köyttötili on jous-

tovo, köyttötili on nykyoikoinen. Avotkoo Tekin
köyltötili jo tönöön!
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Muovipintoisesso TALO-r,ivistysPoPersso

on tohänostisien

,tr

!>

l.
t,a

IÄtLAISTA ON TAI.O

muov

liivistyspopereilien koikki hyvcit omtnorsuudet, muito lisoks
ren muovipinto on vöriltöön
TALOsso on nokyvö Poronnus
l. Vosiotokseen lorko '
murto. T<imö on liirkeo näkökohto,
lusioon on muovitiivistysPoPeri oseteltovo lommöneristyskerroksen sisäpuolelle muovipinlo lompimäön {kosteoon) ttlocn
pöin. Mutto rokennusolosuhteisso on'zolcislus useimmiien heikohko, jolloin näkymottornöllci muoviptnnollo vorusletun pope.
r n koytto on lronkoloo. Mullo mutlon nökee. 2. Rokennuspoi
kollo voidoon I soksi helpostr lodeto, ett3i muoviPoPerr k rnnrlys
vqiheesso ole mennyt rrki<1. 3. Somoten vo doon volmislusvoi
heesso tehokkoosli volvoo loodun losotst,ulto. 4. Musio polyetee
nlpinto ei myoskoon poosto voloo lovltseen. Tomön qn5iosio
muovi io poperr sörlyttövöt kouimmin olkuperoiset omrnorsuu
ienso. Erilyisen tcirkeöto tomö on kdyleltdesso 180 cm leveolo

:

n. l4O g/m?, levey: 125 .m, ?O n?/rll
vöhittöirmyynnin ohiehinto 8:80 rll :44
P/m1

Silcö loolu

Krepollu loolu n. l40 g/ml, ovry: 180 cm, 50 mIlrll
p/mt
rll:44
Yöhittöirmyynnin ohlchinto
TALO'iirvistyspoperi on pitkoiköinen, sitkeä io iouslovo e ko
- repeile klrnniletläessö tor rokenleiden lirkkuesso
...... TALO-tlivistyspoperi kesloö kuur,uuno - 220'C oslr 1c .kyl
myyttö
sookko
I

-

-50'C
ei johdo sohköo
TALO-tiivistyspoperi
TALO-tiivistyspoperi on köytönnöllisesti kolsoen tiivein moh
dollinen, vesihöyryn löpöisy on voin n. I glmt 124 h

TATON TAKANA

on moon monipuolisin rokennuspopereitlen volmisloio, Poperr'
tuote Osokeyhlro. Mvito PoPeriiuolteen korkeoluokkoisio rokenn u spo pe re ilo: A lu mit-cririyrpoporit, llvor-vuo rourkrepil, A lu mithuopo, Bilumivuorourpopcril, Bilumivuorourhuovol, 2-kcrtoiset

krepoltuo lootuo peiitotorkoituksiin.
TALO.trrvistyspoperio kcyteiöon puu lo krvirokennvsten serno
loltio io koirorokenteisso esicimädn'rsokosleuden lunkeutumi-

ww

bitumipop.rit, Sitko-rristyrpoporit.

nen lcimnrönerisiykseen seko ehkciisemoän .ilmovuodot.
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