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VIHTAYUORI
tarioaa
täyden sarlan
YIHTAYUORI ROYAL

YIHTAYUORI OLYMPIA

keskinopeus V5: 370-380 m/sek.
keskipoine: 650 kg/cmr

keskinopeus V5: 360 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cmt

houlikoot: 4,6,7,8,10 jo

houlikoot: 3 jo 4

12

YIHTAYUORI METSO

YIHTAVUORI SKEET

keskinopeus V5: 360-370 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cm!

houlikoot: 4,6,7,8,10 jo

keskinopeus V5: 350 m/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cmr

12

houlikooi: 2 jo 4

YIHTAYUORI MUSTARUUTI

V!HTAVUORI TRAP

keskinopeus V5: 290-300 m/sek.
keskipoine: olle 300 kg/cmt
houlikoot: 4, 6, 7, 8, 10 jo 12

keskinopeus V5: 340/sek.
keskipoine: olle 650 kg/cmr

houlikool: 2 jo

Vl HTAVUORI-siihen

3

voitte luottoo

NESTE LUO I.AVIPÖA
Ullylämmitys on taloudelllsta. Yhä
useemmat taloudet sllrtyvät käyttämään lämml§ksenään öliyä. NESTE
on maan suurin polttoöljyjen myylä
la lo nyt lähes loka kolmas lltra maassamme käytetystä polttoöliystä on
NESTEen suoraan toimittamaa.

NESTE TUO UAIVIPÖA
on alossa n. sata yksltylsten lilkennetsiiöiden omlstamaa
NESTEeIIä

säiliöautoa, lotka huolehtivat nopeastl
la luotettavasti öllynkuljetuksista kaik-

klalle maahan.

NESTEeIIä on rannikkovarastola Kemissä, Oulussa, Kokkolassa, Porlssa,

Naantalissa, Helslnglssä

la

Hamlnassa.
Myymme ia tolmltamme NESTE-poltto-

öljyjä suoraan teollisuudelle, kllnteistöllle la omakotltalollle.
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Påäkonitori Helslnkl Kalvokatu 10 A puh. 138i13

NI NESTE OY

f
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Polttoöllymyynll: Etelä-Suomen alue: HELSINKI puh.
Länsi-Suomen alue: Neste Oy NAANTALI puh.
ltä-Suomen alue: LAPPEENRANTA puh. 13845
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TOIMITUSNEUVOSTO: PuheenjohtojoK.L.Oesch,kenrooliuulnonllrevp:S.Sundmqn,koniro-qmi.qolievp.

J

G. Mognusson, eversli evp; V. Nrhlilö, eversii evp.

PÄÄTOIMITTAIA: K. L. Oesch, kenrooliluutnonlri
TOIMITUS : Helsinkr, Töölönkotu 35 B ou6. 446242.

evp.

Toimilussihteeri E. Kuussoqri, eversli evp.
Toloudenhoilojo R. Kolervo, eversliluuinonll evp.
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KUN lokakuun 8. päivän vastaisena yöna l)3) naputus ikkunaan havahdutti minut monivaiheisten sotateitteni alkuun, ei kotona ollut kättä pitempää muuta
mukaan kuin vanha pistooli. Sillä olikin historiaa jo
takanaan. Joskus vuosisadan ensi kymmenellä oli maassamme sisäpoliittisesti kireätä. Joku isäni mielipiteitä

hyväksymätön kansalainen

oli tilannut hänelle

mallemme ruumisarkun. Uhkaus

ja niin

oli ehkä otettava

ase-

täy-

isäni osti belgialaisen pistoolinsa.
Keväällä 1918 isä oli jo poissa, mutta äitini sai
"käpykaartiin" pakko-ottoa paenneilta isänniltä terveiset, että he tarvitsisivat pistoolin turvakseen. Perheen uskottu marjarnummo Annastiina vei aseen terveisten lähettäjille. Sillä retkellä ei sen teräksiin ilmestynyt ainoatakaan ruosteläiskää, ja käpykaartin kotiutuessa iuli pistooli takaisin, mutta mitäpä äiti
aseella teki. Hän möi sen eräälle perheystävälle. Tämä
vaihe pistoolin taipaleella kesti kymmenisen vuotta.
destä,

Jälleen vei tuoni aseen omistajao, ja hänen tyttärensä
seisoi sitten kerran arvoituksellinen hymy kasvoillaan
edessäni. "Kummasta kädestä2" Arvasinko oikein vaiko väärin, sitä en muista, mutta niin oli muistorikas

Tolvajärven taisteluharjanteita

ase jälleen omani.

Siellä, missä aseita on käytössä tykistä alkaen, pis-

tooli tuntuu turhalta, mufta koska ainakin alkusodassa kuului tyyliin, että upseereilla oli vain pistooli, en muuta asetta kysellyt. Tarkka se ainakin oli.
Uomaalla lennähti närhi eteeni tielle. Laukaukseni
osui pesärosvoon, vaikka onnella taisi siinä olla osansa,
koska seuraava, tärkeämmältä tuntunut luoti meni
lähioksalle istahtaneen koppelon ohi.

,t

YH vaihtuu

aa

PERINTO.

PlsTooLl
LAURI LEIKKONEN

sodaksi. Tulikasteensa Käsnäselässä ja

Uomaalla saanut Er.P 9 siirretään kiireellä vihollisen
tien tukkeeksi Tolvajärvelle. Joulukuun 15:nä riehuu

tasapäinen taistelu Ristisalmen metsänvartijantalon
maastossa. Ilta alkaa olla käsillä, mutta venäläinen ei
anna periksi. Ehkä sivustaisku auttaisi ja niin saa
2./Er.P 9 illan hämärtyessä käskyn itään johtavan
tien eteläpuolitse kiertäen hyökätä kohti metsänvartijantaloa. Etenemme alkuun jonossa ja johtamani jouk-

kue on kärlessä. Edessä on aukeata suota. Kierroksemme on ollut niin laaja, että taistelun äänet kuu-

PALKINTOKI
Vuonna 7965
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päättyneessä Talvisotaa koskevassa

kirjoituskilpailussa sai oheinen kapteeni, rovasti
Lauti Leikkosen kirjoitus toisena parhaan palkinnon.

qtir"
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Tolvajärvellä vallattuja panssarivaunuja

luvat etuvasemmalta. Lumipukuinen .joukko levittä1'tyy hiukan ja tunnustelijain askel hidastuu. Olemme
kuin tarjottimella, mutta kiitos nopeasti tummenevan illan meitä ei huomata. Ehdimme suohon viettävälle rinteelle, ennenkuin vihollinen havahtuu ja avaa
tulen. Ensimmäiset luodit haavoittavat edellämme pakoon juoksevaa vartiomiestä. Useampia konekiväärejä
on jo äänessä. Eräs sylkee tulisuihkua aivan kohdal.
lani, mutta valojuovat menevät maahan paiskautuneen

ketjun yli. Metri metriltä ryömimme etcenpäin.
ia yhä on tulikatto riittävän korkealla. Kun käsikranaatti ei tältä matkalta kanna perille, yritän pitkin

pientä painumaa yhä Iähemmäs. Tällaista tilannetta
aavistellen olen varannut mukaan useita käsikranaatteja. Hankala varsinuija sähähtää kädessäni ja lennd.tän sen menemään, mutta joku tielle osunut oksa
pysäyttää kaaren puolitiehen. Heitän heti perään muoakäsikranaatin, mutta hätäpäissäni olen unohtanut
varmistussokan paikoilleen ja möykky tupsahtaa mykkänä lumeen. Kolmas kranaatti lentää miltei perille,
mutta silläkään ei näytä olevan vaikutusta. Konekiväärin laulu ei katkea.

Vihollisen miehittämän kumpareen silhuetti häämöttää epäselvänä. Huomaan taisteluhaudassa paljon
venäläisiä, jotka seisovat aivan vieri vieressä ja puoli
vartaloa näkyvissä. He luottavat kai konekivääreittensä
tuleen, koska yksityisiä laukauksia ei meitä kohti ammuta juuri ensinkään. Muistan pistoolini ja tyhjennän ensimmäisen lippaallisen kohti vihollista. Tuntuu
kuin konekiväärit an-rpuisivat äskeistä alemmas enkä
enää rohkene kohottaa päätäni tähdätäkseni tarkkaan.

Kohta on varalipaskin tyhjä. Taskun pohjalta löytyy

enää vain yksi ainoa patruuna ja sen seurana on viimeinen käsikranaattini. Niillä ei pitkälle selvitä. Olen
kuin kuoleman kanssa kahden kesken ja niin lähden

ryömimään takaisin ketjumme tasalle selkä märkänä ja pää jännityksestä jyskyen. Minut palauttaa
yksityisyrityksestäni johtajavastr.ruscen takaa kuuluva
I joukkueen johtajan rajavääpeli Ketosen huuto. Kuulen nimeäni mainittavan.
7

Tarvitsetko apua? Riemullinen tunne siitä, etten

ole- vaaran ja metelin keskellä yksin, tulvahtlr ntic
leeni.

Tänne heti konekivääri I Vie joukkue vasenllvluutama litteänä vietetty hetki ja nrin saavat kk.miehet raahatuksi kiväärinsä asemaan milte

malle

I

i

r

ierelleni.

Odotan .jännittyneenä tulenavausta. Meikäläiset ovat

kuin lautasella ja olen levoton miesten puoleste. Samassa alkaa ase surmanlaulunsa, mutta vetää samaila

kuin mrgneetti vihollistulen puoleensa. Hyvin yltäisir'ät meikäläiset kädellään yllään säkenöiviin tulitankoihin. Katselen kuin lumottuna ampujan rauhallista
toimintaa. Yli vilahtavat luodit valaisevat hänen kasvonsa. r\{inähän tunnen miehen. Hän on naapurin
po:k;r Suistamon Alatusta, sotamies Sovasalo. Ampujalll när'ttär'ät kiväärinsä molemmat vivut olevan auki.
sillä hänen aseensa tuli hyppää nopeasti maalista toiseen. Kumpareella vaikenevat vihollisen konekiväärit
vksi toisensa jälkeen. Pimeästä etuoikealta kuuluu häPotjoml potjoml (-lähdetäänl)
täinen huuto:
- xmmutaan vielä sarja kohden meiHlrudon suunnasta
käläisiä ja kuin laukausten kaikuna kuuluu takaa rin
teestä tuskainen:

Lääkintämiehiäl
Nousen pystyyn ja heitän
- kohti pikakivääriä. Uutta
viimeisen
käsikranaattini
s.rrjaa ei enää kuulu, muttir tiro lyhyt pärähdys mer.

kitsee meille kipeää menet)'stä. Takanamme on rinteeseen painautuneena eilen Ristisalmen harjulla tiu-

kimmalle joutunut r'änrikki Lautian joukkue, joke
jälleen menettää hyr'än miehen, sotamies Vottosen
Tänä iltana vielä tulee vrikeasti haavoittuneesta lähtiiviesti ja häntä kaivat.ran. Eilen häntä ihmeteltiin
ja kiitettiin. Mieshän huom.rsi sr.rurcn joukon ven.iIiiisiä yrittär än RistisaLren rxntiitöyrään suo jassr p.rkoon, nreni pikakir'ääreineen al;rs jäälle ja hänen
omia slnojaan toistxal(seni: "Ålkupäiistä alotin ir tälleen siirsin
käsi teki vaakasuorlr liikettä -- ja
viisi viimeistä- vain f äi juostrr ht'nttyy,ttään. ktrn n.rtrkut loppui."

#

Iltapäivä on jo pitkällä, kun saamme jo odottamamme
käskyn yhtyä hyökkäykseen. l./Er.P 9:n on määrä
etelästä kiertäen iskeä Ignoinahon puolustajien sivus-

taan ja me kaarramme hiukan pitemmällä säteellä.
Pimeä ehtinee suojaksemme, kuten eilenkin. Etenemme läpi matalakasvuisen, luotien piiskaaman männikön. Vasemmalla ylittävät 1. komppanian miehet jo
maantien kovan tulen alaisina. Jonkun syöksy katkeaa kesken. Konekiväärikin kiidätetään yli tien ja
paiskataan asemaan kaatuneen petäiänlatvuksen suojaan vendldisen konekiväärin tulittaessa vielä hyökkääjiä saman petäjän juurakon suojasta. Venäläinen
konekivääri vaikenee ja joukkueeni syöksyy tielle
ammuttu.ien venäläisten hevosvaljakkojen editse 1.
komppanian ketjun jatkoksi. Maasto ei tarjoa meille
suojaa juuri ensinkään, sillä osumme tasaiseksi tantereeksi tallatulle venäläisten majoitusalueelle. Åvaamme tulen kohti lähellä välähteleviä suuliekkejä. Vierelläni poukkoilee joku ensi komppanian mies ase-

masta toiseen ja lysähtää kesken syöksynsä raskaasti
maahan liikahtamatta enää. Taistelun äänistä päätel-

Ristisalmen maastoa Tolvajärvellä

Metsänvartijantalon maastoon suorittamamme sivus-

taisku ndyttäa laukaisevan venäläisten vastarinnan,
sillä editsemme juoksee maantien suunnassa hyökänneitä JR 16:n hämäläisiä, jotka kovaa meteliä pitäen
näyttävät suorittavan vihollisen takaa-ajoa. Vääpeli
Ketonen lähettää muutaman miehen vielä tutkimaan

lihellä

olevaa metsänvartijantalon saunaa. Lyhyt saunan
puolustajien tuhoon päättynyt kahakka merkitsee samalla oman taisteluosuutemme päättymistä. Huomaan,
että ryömiessäni olen pudottanut pistoolini, jonka
olin tunkevinani taskuun. Ehkä se huomenna löytyy.
Kun tehtävämme on suoritettu, koetan osaltani jouduttaa lähtöämme taaksepäin meille määrätylle majoitusalueelle. Emme joudu matkaan hetkeäkään Iiian
aikaisin, sillä idässä kumahtelee, ja venäläispatterin
isku osuu äskeisen kokoontumispaikkamme vaiheille.

Kun seuraavana päivänä marssimme ohi metsänvar-

tijantalon maaston, jätän joukkueeni kersantti BIinnikan johtoon ja poikkean etsimään pistooliani. Ei se
rr.iytä löytyr,än, sillä rinteessä on monia samanlaisia
ryömimisvakoja. Potkiskelen sieltä ja täältä, mutta
tuloksetta. Nyt näen eilisen tulemme tuhot. Tais-

teluhaudassa on kaatuneita vieri vieressä, jopa päällekkäinkin ja haudan kallaalla viisi laulunsa kesken
lopettanutta konekivääriä. Äkkiä minut valtaa turvattomuuden tunne. Kaatuneista se ei mahtane johtua, sillä taistelunsa loppuun taistelleisiin on jo ollut
pakko tottua, mutta ajatus pistoolin löyiymisestä ei
tunnu enää tärkeältä. Otan aseekseni kiväärin kaatuneelta venäläiseltä ja kiirehdin takaisin tielle. Ehkä
olen siinä lunta potkiskellessani ollut monen silmäparin tarkkailtavana, sillä venäläiset hyökkäävät het.
ken päästä samaisen maaston kautta maantiellä par.

haillaan marssilla olevan meikäläispartion kimppuun.
Tavoittaessani joukkueeni kuuluu takaa kova taiste,
lun meteli. Eilen jo kertaalleen vallatun maaston uusi
reltaaminen maksaa monen tykkimiehen hengen.
Edessäkin taistellaan. Venäläiset ovat asettuneet
puolustul:seen Ignoinaholle metsän'.'artijantalosta parisen kilometriä itään. loulukuinen päir,ä on lyhyt.

len saartorengas vihollisen ympärillä on miltei umja osa ilmassa viheltävistä on varmaan meikä-

messa,

läisten aseista lähteneitä.

Äsken kaatuneen toisella puolella on joku meikäläinen uskalikko noussut paksun petäjän suojassa seisaalleen. Siltä korkeudelta näkee paremmin ampul ia
m:ehellä näyttävät maalit riittävän.
Auttakaa I auttakaa ! kuuluu samassa paukkeen
- Äskeistä ampujaa ei enää näy. Häneen on
seasta.

varmaan osunut. Välillämme on pari elossa olevaa
meikäläistä, mutta kun he ovat keskittyneet tulittamaan yhä lähemmäs
venäläisiä, syöksyn huu"tunkevia
tajan luo, vaikka aavistan
apuni turhaksi. Eipä sentään. Miehen kädestä on valtimo ammuttu vialle, ja
ohut verisuihku kirjavoi parhaillaan lunta. Leveä hongan tyvi selkänojanani teen voitavani koettaen unohtaa vihollisen läheisyyden. Tylsä puukkoni pystyy
vain vaivoin paksuun sarkahihaan. Käden luut tuntuvat olevan poikki, mutta mies ei valita. Partiopoikana
oppimani puristussiteen käyttö ei ole unohtunui ia
verenvuoto tyrehtyy.
Haavoittunut aikoo lähteä ryömien yli tien, mr:tta
estän hänen aikeensa, sillä tässä on sittenkin tur:.alIisempaa. Eiköhän tilanne kohta laukea. Takaa kiertäen yritän ryömiä ketjuun entiselle paikalleni, mutta
osun hiukan sivuun. Näen edessäni kolme lumipukuista, arvatenkin meikäläisiä, koska venäläisillä ei

tähän mennessä ole ollut valkeata yllään. Samassa
kaikki kolme törmäävät pystyyn. Keskellä olevan
kookkaan miehen pistooli alkaa paukkua ja oikeanpuoleinen mies vaipuu maahan. Kiväärini on valmiina,
mutten tiedä, ketä kohti sen ojentaisin. Vasemmanpuoleinen yrittää pistimellään sohaista pistoolimiestä,
mutta tämä tempaa kiväärin pois ja survaisee aseen
omistajan nurin. Kaatuvan hätäinen huuto pal jrstaa
hänet suomalaiseksi.

Kookas venäläinen syöksyy nyt minua kohti. L;tukaisen kiväärini. Menikö ohi ? Mies ei näytä edes

horjahtavan ja pistin on tulossa kohti. Aikanaan Porin Rykmentin AUK:ssa kapteeni Matti Kuirin johdolh saamani pistintaistelutaito joutuu yllättävään
kokeeseen. Juuri oikealla hetkellä osuu pistirnetön
kiväärini vastustajan aseeseen lyöden sen syrjään. Heti
perään huitaisen miestä jalkoihin. Ylemmäs en pol-

villeni kohonneena yletä. Tuiskahdan lyöntini iat-

Suomalaisten yllättämä vihollisen kuormastorivistö lgnoinaholla
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Tolvajärven itäpuolella käydyn lgnoinahon taistelun päätyttyä

koksi nurin, ja venäläinen kaatuu juoksustaan pitkin
pituuttaan vierelleni. Lähin eheä meikäläinen, alikersantti Pekka Patrikka on kärppänä paikalla, ja hänen
kiväärinperänsä ruh jova isku merkitsee venäläiselle
matkan päätä.
Venäläiset yrittär'ät nyt joukolla ohitsemme takamaastoon. Saartorenkaamme on hiukan auki, mutta
kapea pakotie on useitten pikakivääriemme tuhoisan

tulen alla. Siihen Iakoutuu miltei koko pakenijain

joukko.

Alkaa huolekas menetystcn kysely. Ihmeeksemme

ei

2./Er.P 9:stä tuona iltahämäränä ole kaatunut ainoatakaan miestä. Kersantti Blinnikka pahoittelee luodin
aiheuttamaa tuhoa. Hänen pystykorvakiväärinsä on pa-

hoin pirstoutunut. Taistelulähettini eilisiltaiseen suruun en ottanut osaa, kun luoti silpoi takataskussa
olleen korttipakan. Tänä iltana särki luoti häneltä
vyöhön kiinnitetyn mukin. Pistoolin luotien maahan
kaatama sotamies Mylläri jää henkiin, vaikka ontuvan
miehen venäläinen hänestä teki. Kun tiemme sotamies
4

Mäkisen kanssa osuvat Jatkosodan aikana yksiin, hän
kertoo olleensa kauan sairaalassa. Pistimen haava ei ottanut parantuakseen ja haavasta löytyikin lopulta kimn.rokkeena lonkkaan pysähtynyt luoti, joka parahiksi
kaatoi miehen häntä kohti sohaistun pistimen tieltä.

Erään Ignoinahon taistelun muistona alkoi patal-

juttu kolmesta l./Er.P 9:ssä taisteluun
osallistuneesta veljeksestä. Kun yksi kaatui, ryhtyivät
toiset jakamaan kaatuneen rahoja, mutta perinnönjako
tuli aloitettua niin avoimella paikalla, että molemmat
perilliset haavoittuivat.
Nimi Ignoinaho on johtanut minut miettimään,
joonassa kiertää

kuinka saattoi olla miehen onni, että perintöpistooli
katosi jo edellisenä iltana. Sillä olisi ollut huonoa huitaista sivuun henkeni menoksi tarkoitettua pistoa. Plrasta on kuitenkin sanoa kuin "Tuntemattoman sotilaan" Mäkilä: 'Ei se oo ihmises. Se on suurernmas
kä

res.'

ja jälkiyhteyksiä, jotka tulivat kulkemaan arvan ran-

REINO KALERVO

nikon lähituntumassa jopa niin, että ne usein paikoin
olivat Lunkulansaaresta tähystettär,issä. Saarten hallussapito sitoisi pakosta myös melkoisia vihollisvoimia
sivustavarmistukseen. (Karttapiirros siv. 7.)
Kun vihollisuudet 10.11.39 puhkesivat, oli Mantsinsaaren miehityksenä ltiinteä rannikkolinnake (2 kpl
lr2/$ CR-patteri) elimineen. Lisäksi oli saarella pari
pientä merivartioasetnaa. Lunkulansaaren puolustuksesta vastasi puolestaan YH:n aikana Sortavalan seudun reserviläisistä IV AK:n toimesta muodostettu

Viivytys-

taisteluia

LunkulaJr-

4. erillinen polkupyöräkomppania

soorella

vartioasema, .joka käsitti mm. kaksitykkisen kenttäkanuunapatterin (2/87 K/9r) sekä kaksi konekivääriä'

Lunkulansaari on matala, hiekkaperäinen saari'
jonka pituus on noin 17 km ja leveys runsaat 2 kn.
Sen eteläpään erottaa mantereesta 'r'ain kapea Perä-

SUOMEN .johtarissa sotiiaspiireissä oltiin varsin hyvin selvillä siitä, että mikäli venäläiset hyökkäisir,ät
yli rajan, olisi Laatokan koillisrannalla taistelevat
jöukot vedettär'ä taaksepäin, Iinnuntietä mitattuna
noin 70 km, ennenkuin todella vakavaan vastarintaan

Ioitaisiin ryhtyä. Tästä huolimatta päätettiin

(4.Er.PPK) vaholi meri-

vennettuna 8 konekiväärillä. Tälläkin saarella

pitää

valtakunnanrajan Iäheisyydessä olevat Mantsin ja Lunkulansaaret hallussa niin kauan kuin se suinkin kävisi
päinsä. Päätökseen vaikutti ennen muuta se, että sxarilta käsin voitiin tehokkaasti häiritä r,ihollisen huolto-

maan salmi.
Venäläisten tunkeutuminen maahtrn tapahtui Viteleen-Salmin maantietä myöten. Pienernmät osat etenivät sivustasuojana Lunkulansaaren ohitse rannan

lähettyvillä kulkevaa Raiakonnun-Karkun-Miinalan tietä. Ensimmäisenä sotapäivänä r'ihollincn ei tosin
vielä kääntänyt joukkojaan Lunkulaa vastran, mtttta
odottaen, että näin tapahtuisi ennemmin trri m1'öhen-rmin, ryhtyi 4.Er.PPK:n päällikkö, Iuutnrntti Hilden
jo nyt toimenpiteisiin uhkaavan hyökkäyksen varaltr.
Perämaan salmi oli 30.11. siinä määrin jäätynvt,
että se juuri ja juuri kantoi jalkamiehen, mutt't ci

Lunkulansaaren harvaa rantakoivikkoa Taustalla häämöttää Mantsi
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hevosta. Pakkanen näytti kuitenkin kiristyvän, joten
jään vahveneminen oli odotettavissa kenties jo lähimpien vuorokausien aikana. Salmi oli näet toisin paikoin niin matala, että se voitiin ylittäa jopa kahlaa-

tähystäiiltään ilmoituksen, että venäläiset olivat parin
eskadroonan voimin ylittäneet Perämaan salmen sen
pohjoispäässä ja nousseet Lunkulassa maihin. Tämä
ratkaisi tilanteen Perämaassa, jossa olivat puolustajan

malla.

etumaiset osat. Saarrostusuhkan takia oli komppanian
pakko irroittautua ja siirtyä taaksepäin aina Likolammen tasalle saakka. Sinne oli YH:n aikana alettu
rakentaa puolustusasemaa, joka keskeneräisenäkin tarjosi mahdollisuuden vastarintaan asettumiselle, ja sen

Joulukuun 1. päivänä antoi luutnantti Hilden käskyn Perämaan salmen yli johtavan sillan tuhoamisesta.
Sen panostaminen ja räjäyttäminen oli miehille outoa
hommaa, niinpä he eivät siinä onnistuneetkaan. Tulilanka sammui veden rajassa j'a panos, joka oli asetettu
silta-arkkuun, jäi luonnollisesti räjähtämättä. Kovalla
kiireellä lähetettiin nyt varmistuspartio sillan mantereenpuoleiseen päähän, kansi puhdistettiin .lumesta ja
sytytettiin tuleen. Kuivat, tervatut lankut paloivat iloisesti roihuten, räjähdyspanoskin syttyi ja sillan Iänsipää lensi komeasti ilmaan. Ainakin raskaamman
kaluston siirtäminen mantereelta saareen oli täten toistaiseksi estetty. Tämä tapahtui aivan viime hetkessä.
Palon vielä riehuessa saapui paikalle joukkueen vah-

vuinen vihollisosasto, karkoitti mantereella olleen
varmistuspartion ja koetti sen kintereillä työntyä salmen yli. Yritys pysäytettiin tulella alkuunsa. Iltapäir'ällä venäläiset saivat vahvennuksia, konekiväärit yhtyivät molemmin puolin taisteluun, nähtiinpä vielä,
miten tykistöpatterikin ajoi tuliasemaan hieman
kauemmas rantaviivasta. Se tyytyi sentääo ampumaan

vain muutamia kranaatteja, joiden vaikutus jäi olemattomaksi, ne kun lensivät kauas puolustajien asemien taakse. Taistelua käytiin läpi yön. Vihollinen
kcetti päästä silta-arkkujen suojassa salmen yli, mutta
sen jokainen yritys tyrehtyi tappioita tuottavaan konekir'äärituleen.

Kolmantena sotapäivänä

oli

eteen venäläisten eteneminen puolenpäivän tienoissa
pysäytettiinkin.
Iltapäivällä syntyi taisteluissa tervetullut tauko. Miehet olivat valvomisesta ja taisteluista, kenties sentään
eniten jännityksestä uupuneet, nyt he saivat hetkisen
levähtää. Mutta todella vain hetkisen. Yöllä 2/3.12.
tuli näet käsky vallata menetetty osa Lunkulansaarta
takaisin, ja lepo päättyi hyökkäysvalmisteluihin.
Vastahyökkäys pantiin käyntiin 3.12.tklo 5 kahden
konekir,äärien tukeman joukkueen voimin. AIun perin

oli ollut tarkoitus,

että manter€ella hyökättäisiin samaan aikaan, mutta siitä ei tullut mitään joukkojen
väsymyksen takia. Komppania Hilden joutui tällä tavoin hyökkäämään vain omin voimin.
Yöllä olivat tiedustelupartiot liikuskelleet etumaastossa saamatta kosketusta viholliseen. Eikä sitä saatu
hyökkäyksen alkuvaiheessakaan. Vasta kello 8 maissa
tavattiin viholliset Varpasenkylässä, jonka poltettui,
hin taloraunioihin se oli vetäytynyt ja pesiytynyt. Jostakin merkillisestä syystä he olivat vetäneet tänne
saakka nekin joukkonsa, jotka olivat jo saaneet kosketuksen Likolammen asemaan. Murhaava tuli löi kylästä hyökkääjiä vastaan

mantereella viivytys-

taistelua suorittava pataljoona jo sivuuttanut Lunkulansaaren eteläosan ia asettunut puolustukseen Tule-

ja pakotti

heidät kaivautu-

maan kyläaukean pohjoisreunaan, sitten kun aukean

verhon, oikeammin sanottuna vain harvalukuisten tä-

oli vaatinut kahden ryhmänjohtajan
hengen. Keskustassa muuttui hyökkäys nyt paikallaan
pysyväksi tulitaisteluksi, jossa vastapuolten konekiväärit yrittivät parhaansa mukaan vaientaa toisiansa kum-

rrystäjien varassa. Edellinen

mankaan siinä onnistumatta. Mutta sivustoilla osoitti

majoelle. Saaren itäranta

ja

oli vain

heikon varmistus-

yö oli ollut kylmä ja

välillä tuntuvasti vahvistunut. Huoletta se kantoi nyt jo ratsumiehenkin.
jääpeite mantereen

saarcn

Varsinainen Laatokka oli sentään kaikeksi onneksi
vielä sula, niin että saaren siviiliasukkaat saatiin Iai'
voilla siirretyiksi suojaan sodan jaloista. Eihän täällä
enempää kuin muuallakaan itd.rajalla oltu täiä ennen
mitään evakuointia suoritettu.

Kello 8 tienoissa sai luutnantti Hilden

itärannan

ylittämisyritys

vihollinen aktiivisuutta, jollaista ei tähän mennessä
ollut koettu. Vasenta sivustaa vlrmistamaan oli lähe.
tetty osasio, joka eteni kylän koillispuolella olevan
metsäkannaksen kautta kaakkoa kohden. Tiuhassa metsässä se arvaamatta yllätettiin ja heitettiin takaisin

lähtökohtaansa. Onni onneitomuudessa oli, ettei sitä
vastaan aivan lähietäisyydcltä avattu tuli aiheuttanut
mitään menetvksii. Sellaisiksi kun ei sentään voida

Perämaan salmi, jossa oli Lunkulansaaren ensimmäinen viivytyslinla

5.4-hna

Lunkulansaari taistelualueena Talvisodan alussa
katsoa luodinreikiä, joita useammallakin oli varusteissaan. Samoihin aikoihin saatiin oikealla varmistavalta

puolijoukkueelta ilmoitus, että siellä "lappoi viholli-

sia lujasti läpi". Nämä r,iholliset olivat lähtöisin Hiivan kylästä ja pyrkivät levittäytymään yhä enemmän

länteen saarrostaen komppanian selustaan. Tällaisissa
olosuhteissa ei luutnantti Hildenillä ollut muuta neuvoa kuin antaa kello 13.45 irtautumiskäsky. Kaatuneetkin oli jätettävä, kyläaukeaa pyyhkivät suihkut
tekivät ruumiiden noutamisen mahdottomaksi.
Vihollinen seurasi hellittämättä vetäytyvän komp-

Maotsinsaaren linnakkeen ja konekiväärien tuli oli
silponut puolustusaseman edessä olleen metsän sekavaksi ryteiköksi. Tätä hyväkseen käyttäen soluttautui

vihollinen yhä lähemmäs ja lähemmäs. Vielä ennen
pimeän tuloa kohdistui oikeaa siipeä vastaan kranaatinheittimien tukema, entistäkin voimakkaampi hyökkäys. Uhkaava läpimurto saatiin estetyksi väin keskustaa heikentämällä, mutta uusi oli uhkaamassa, kun
hyökkäys jatkui laimentumattomalla voimalla. Tuntui
siltä, että vihollisen voimat olivat kerta kaikkiaan ehtymättömät. Puolustajan joukot alkoivat sensijaan uupua

panian kintereillä. Vasemmalta edenneet venäläiset

ja jobinposti seurasi toistaan. Kun vihdoin koko oikea

ehtivät ennen komppaniaa maantielle ja saivat koneki-

sivusta alkoi olla romahduksen paftaalla, täytyi luutnantti Hildenin katkerin mielin pyytää irtaantumislupaa. Sen hän heti saikin ja aseman tyhjentäminen
pantiin käyntiin vähää ennen puoltayötä. Aamuyöllä
kello 2 aikaao jättivät viimeiset miehet as€mansa. LoPpuun väsynyt komppania vetäytyi aluksi Pöllän ky'
iään Lunkulansaaren pohjoisosassa, jonne Mantsin'
saaresta lähetetty joukkue oli asettunut vastaanotto'
asemiin. Moottoriveneillä joukot sittemmin siirrettiin

väärinsä kyläaukean reunaan. Yllättäen se avasi tulensa
erästä kk-autoa kohti. Suihku meni kaikeksi onneksi
yli ja enemmittä tappioitta päästiin takaisin Likolammen asemaan.
Yritys
mennyt hukkaan, voimat
- täysinoli
olivat olleet siihen
riittämättömät ja Lunkulansaaren eteläosa jäi vihollisen haltuun.

Kun joulukuun 4. päivä valkeni, havaittiin

venä-

läisten jälleen ryhmittävän joukkojaan hyökkäykseen.
Niitä arvioitiin olevan pataljoonan veran. Mantsinsaaren linnake ampui tuli-iskuja vihollisjoukkoon.
Vaikka kranaatit osuivat hyvin, ei tulella ollut toivot.tua vaikutusta. Puolenpäivän aikaan lähti hyökkäys
vyörymään puolustusasemaa vastaan. Siihen osallistuva

pataljoona

olikin tavallista sinnikkäämpi.

Puolusta-

jan konekiväärit oli si.ioitettu taitavasti, eritoten maan:tien varressa niiden tuli oli tuhoisaa, mutta hyökkääjä ei lannistunut. Hetkeksi se vetäytyi takaisin järjestääkseen hajonneita joukkojaan uudelleen, mutta

pian

oli uusi hyökkäys taas käynnissä. Illan

lähes-

tyessä lisääntyi painostus, otaksuttavasti olivat venäläiset saaneet vahvennuksia. Mutta kynsin ja hampain piti puolustajakin kiinni asemistaan, eikä hyök-

käys vieläkään johtanut tulokseen. Nyt oli kuitenkin
nähtävissä, ettei heikosti varustettua ja keskeneräistä

Likolammen linjaa voitu loputtomiin pitää hallussa.

sulan salmen

yli

jonne komppania

Mantsinsaaren Saukkosenkylään,

oli

kokonaisuudessaan saaPunut

5.

Lunkulansaari oli kokonai'
suudessaan vihollisen hallussa, mutta Mant§insaaren
urhea puolustus kesti Talvisodan päättymiseen saakka'
(tästä on Yrjö Korhonen kertonut lehtemme v:n 1958
numerossa 6-7.) Jopa Lunkulansaaren pohjoisosakin
saatiin myöhemmin uudelleen haltuun.
Huolimatta siitä, että 4.Er.PPK:aa vastassa oli
ollut kokonaista
kuten myöhemmin saatiin tietää
kaksi vihollispataljoonaa (tiedustelupataljoona/t68.D
ja I/JR 367), rajoittuivat komppanian tappiot vain
edellämainittuihin kahteen ryhmänjohtajaan. Koko
kalustonsakin komppania toi mukanaan Mantsinsaa12. kello 6 mennessä.

relle, vain yksi konekivääri

oli ollut pakko jättää,

mutta sekin maastoon kätkettynä.
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Siiran tienhaaran maastoa

SIEPATTIIN
YIHOLLISELTA
LASSE ELOMAA

T.{L\1lS()l)ÅSS.\ oli L'oma.tn ticn r',trrcll.r olcr.tt
r rholIrs

j,rukot trnrnrikuun aIkupaivin;i s.Ilrrctttl tlsc.lltlj" :y. l..it) liihtien olir.rrt val].r.rchioisist.r

i..1.111 nrortiin.

nruodostctrrr.r, trinrrin kertomr-rli sen

k i rj oi tt.r

j.rn p;iiil li k-

l.vr'.less.i olelln I:rillisos,tsto Illon't.t.rn l.() j.rt ns. Siir.Lr-r rr-totin vlrtijoin.r. \/rihii r rihiilt;i he puristir',rt 1..trirr viilion.ril<rtn.t Ir-totti.t l<t,koort sck:i itlrin cttri liinncn p111rl6l1.r. Scn jrilkcen he helnrikutrn prrolii';ilissri
rvsiiyrtiviir länncstri priin oikein r oimall.r j;r pärisir;ii
vihollispcsrikkeidcn etccn. Siinii t.rlrellrr n.rhisteltiin
pii ir';i. nrLrtt.r ir ir-r-rcrin tultu;r vetäl'tlvt t i i n t;rli lis in lähtö.Lscnrirr-t. \'.lin Iiomir:rn tien vrilittiirtl:issä llihtisvt'dessii
s.1.1\

utetuistJ lsctttistrt ei luovuttu

cilii

Icrriy.l1'ttv

ttlr-r-

ntl;rk lrrn.

Siin;i ottiin sitten viikon I',iivrit lscnriss.i nokikkain

n. 70 nrctrin

l.ririssri olevatt etutl't.tisen vihollispesiik-

keen kanssa. Pesäkkeen kaaren muotoisesta, avoimesta
taisteluhautapätkästä vihollinen pystyi tulellansa hal-

litsemaan Siiran tienhaaran avoimen maaston kokonaan, LJomaan tien länteen ja itään päin sekä lisäksi
pohjoiseen lähtevän ns. Siiran tien. Takaoikealle n. 30
40 metrin päässä etuasemasta, mutta tätä ylempänä
-olevalla
kumpareella, sijaitsi toinen pesäke, joka puolestaan hallitsi, paitsi saman tienhaaran, lisäksi asemista etelään olevan harvaa männikköä kasvavan maaston.
Yhteyshautaa ei pesäkkäiden välillä ollut, mutta lumessa näkyvä, tallattu polku todisti, että yhteyttä pidettiin
yöllä, pimeän aikana.
Etumaisen pesäkkeen edessä, vain muutaman kymmenen metrin päässä siitä, seisoi tienvieressä tuhottu
it.kk.auto, jossa olevan nelipiippuisen kiväärin piiput
sojottivat kohden tair.asta, ikäänkuin se olisi edelleenkin torjuntavalmiina lentokoneiden ilmestyessä. Taisteluhaudan välittömässä yhteydessä oli vihollisella korsu, jonka lyhyestä savutorvenpätkästä nousi savu päivästä päivään. Mustempi, sakeampi savu ja yöllä kipinäsade ilmaisivat vartiomiehille, milloin naapuri lisäsi

puita kamiinaansa.
Salmin pojat, Niilo (Nikolai) Punkki ja Nikolai
Mäkinen, olivat taas eräänä päivänä vuorollaan vartiopaikoillaan motin länsilaidassa, Uomaan tien etelänpuoleisessa maastossa. Kirpeä ja kuulas helmikuinen
pakkassää oli tyystin vaientanut kaikki taistelunäänet.
Vain lumen narskahtelut omien ja kaverin saappaiden
anturoiden alla olivat ainoat äänet, minkä vartiossa
olevat pojat kuulivat koko aikana. Vihollisen korsusta taivasta kohden nouse\/a savupatsas vain muistutti
poikia vihollisen olemassaolosta la läheisyvdestä.

Åika oli pilkää. Monasti oli Niilo vartiopaikalla oljo aikaisemminkin itsekseen mieitinyt, että
miltähän siellä pesäkkeessä oikein näyttäisi, mitä siellä
olisi. On se jännittär,ää nähdä sitten, kun se joskus
lessaan

otetaan haltuun.

Hurja ajatus välähti pojan aivoissa: Minäpä hiivin sinne nyt katsomaan. Vihollisen pitkäaikainen
näkymättömyys ja äänettömyys oli kypsyttänyt tämän
päätöksen pojan mielessä.
Verlikaisesti siirtyi Niilo lähemmäksi Nikolaita ja
sanoi tälle:
Olehan sinä nyt tässä tarkkana, ja pamalta heti,
;'os näet jotakin ! Minä hiivin katsomaan tuota pesäkettä lähempää.
Älä,
hyvä veli, menel Älä ole hullu!
- Menenäläminä, meen
r'ähän matkaa. Kipai- takaisin tai kaivaudunainakin
sen
lumeen, kun ammut merkin.
Niilo siirtyi takaisin vartiopaikallensa. Siinä hän
vielä taikkaavaisena tähyili vihollista. Katse valikoi

oli kai valikoinut sen jo alitajunnassa
- kaikki näytti nyt ihmeen helpolta.
ennenkin, koska
Tästä kun ryömin tuonne, sitten tuonne. . . etumaietenernistietä

matkan teko hidasta, kovin hidasta. Kunpa usi<altaisi
edes kontata, vain vähän matkaa edes. . . Hankalan kiväärin hihna siirtyy hitaasti niskaan, vartalo kohoae...
jälleen or
muutama verkkainen konttausaskel
- ia .. Jälleea
poika mahallaan lumen sisässä ja kuuntelee.
uusi yritys, nyt vain hieman pidempään. Mutta mitä6a

ei tapahdu vihollisen puolella.
Niin jatkuu Niilon matka verkkaisesti, Nikolain
seuratessa silmät ja korvat tarkkana vihollista, ja syrjdsilmällä kaverin matkan edistymistä. Ikuisuuden tuo
matka kestää. . . j^ kestää. Mutta viimein on kaveri
saapunut päämääränsä läheisyyteen. Makaa vihdoinkin
näkymättömissä, pesäkkeen edessä
suoiassa.
Tovin kuluttua alkaa kuitenkin jälleen
näkyä liikettd,. Pdä kohoaa tasaisena kohden taivasta. Jälleen poika
työntyy hieman ylemmäksi
kaula pitkänä katse yrit- reunan ei näy vielätää tavoittaa ampumahaudan
kään mitään, nousee kyyryyn, kivääri -valmiina ampu-

maan heittolaukauksen,

tai jalat

valmiina ponkaise-

maan taakse suojaan taikka
pakoon. Ja Nikolai seu- Nyt siirtyy
raa yhd. jännittyneenä näytelmää.
Niilo hie.
man eteenpäin
tuijottaa jotain
pää kääntyy noja jälleen takaisin.
peasti kohden kaveria
Oikea käsi ir-

roittautuu tukinkaulasta ja vinkkaa puolittain takaa
kutsuvasti

tänne, tänne nopeasti

I

- Nikolai siinä asiaa sen enempää harkitseEipä ehdi

maan. Kiepsauttaa itsensä ylös ampumahaudasta ja alkaa suoraan juosten harppoa kohden kaveria
mutta lunta on liikaa
tdytyy lopulta vain kahlata.

Niilo herkeämättä,
liikkumattomana tuikorsun ovea. Vilkaisee kaveriin
voi hitto, kun- tulee hitaasti
sekunnit ovat ikuijoutuin,
joutuin
suuksia
hän viittoo:
apuun! Ja
tuleehan -kaveri lopultakin.
Edessä

jottaa eteensä

selkääsi, kuiskaa Niilo, ojentaen
- Ota tämä kivääri
ampumahaudan
ja tuosta
reunalla olevan kiväärin
myös nuo laatikot.
Itse hän ottaa ylimääräisen
kija
r,äärin, kolme vyölaati'kkoa,
yhdessä vetäen kone-

- pakeneminen. Kk.
kivääriä perässä alkaa kiihkeä
kallistelee sinne ja tänne, painavat vyölaatikot tekevät
kiusaa
lunta on vyöhön asti
mutta jokainen sekunti loitontaa
vihollisesta ja lähestytään
omia asemia.
Åsemansa edessä pojat pudottavat vyölaatikot maahan
ja viimeisillä voimilla työnnetään kk. luisumaan ampumahautaan, jonne myöskin molemmat miehet hypähtävät. Mutta jalat eivät enää kannata ja kumpikin istua
ja pyyhkivät
kyyhöttaa hetken, ottavat lakin päästä
- Katse tavoithihalla kasvojaan, hämärtäviä silmiään.
telee kaveria, hymyilyttää. Me onnistuimme, me onnistuimme! sanoo katse. Mikä ihana tunne! Mutta väsyftää

niin

vietävästi.

Äkkiä pojat havahtuvat
Vieläkään ei vihollisen
- se mahdollista?
puolelta kuulu mitään. Onko

sesta pesäkkeestä ei nähdä mitään. Jos ylempi pesäke ei

Niilo vääntäytyy väkinäisesti pystyyn, puhdistaa ja
oikoo märkiä kamppeitaan. Panee märän lakkinsa pää-

keen eteen

sa

havaitse minua tuonne notkelmaan saavuttuani, on
helppo juttu siirtyä siitä suojassa vasemmalle, pesäk-

-

suojaan.
IF

Varovaisesti poika aloitti ryömimisen. Ryömii. . pysähtyy. . ryömii. . pysähtyy. . Poikamainen uskaliaisuus
ja hetken jännittävyys ovat saaneet Niilon täysin valtoihinsa. Hiki virtaa joka solusta. Lunta on paljon ja

hän ja kuuntelee. Kaikki tuntuu kuin unennäöltä, epä-

todelliselta. Mutta kk. puhuu omaa kieltään. Ja samasNiilo muistaa vyölaatikot. Äkkiä yli haudan reunan,
ja laatikko toisensa jälkeen lentää taisteluhautaan ja
poika pian perässä. Mutta mitään ei vieläkään tapahdu i
Pojat nostavat kk:n hellävaroen taisteluhaudan poh-

jalle. Katse hyväilee

saalista. .

hyvä olo!

. voi, voi

kuinka on

Nikolai rientää nyt viemään sanaa vänrikille
ja Niilo puolestaan
vänrikki Aarne Paasikivelle
jää vartiopaikalle.

-

Silmät innosta palaen selostaa poika asiat teltalle
saavuttuaan. Se tuntuu uskomattomalta, mutta pojan
läpimärkä ja hengästynyt olemus puhuu hänen puolestaan. Asiasta varmistuakseen alkaa miehiä lappaa ulos
oviaukosta, mutta silloin kuuluu vänrikin jyrkkä kielto:
Seis po.iat, seis joka mies! Sinne ei saa nyt mennä-kukaan I
Alikersantti Arvo Hietajärvi Sortavalasta saa käskyn
järjestää uudet miehet vartioon ja joukkue määrätään
hälytysvalmiiksi teltoille.
Itse lähtee vänrikki parin aliupseerin kanssa tapahtumapaikalle. Ja siellähän se konekivääri todella on
ampumahaudan pohjalla ja sen vierellä iki-iloinen, onnellinen urotyön te{<ijä.
Alikersantit vetävät kk:n teltalle kaikkien ihailtavaksi ja puhdistettavaksi. Pari miestä lisätään vielä

vartiopaikoille ja

jääd:adn odottamaan.

Alkaahan sitten -lopulta tapahtuakin. Vihollisten pe-

säkkeessä vilahtaa

niin

piippalakki, mutta häviää näkyvistä

nopeasti, ettei kukaan vartiomiehistä ehdi ampumaan. Heti tämän jälkeen niitä vilahtelee useitakin

sinne tänne edestakaisin, ja

vartiomiehet ottavat
nähdään nyt en-

"jyvälle". YIIättäen

heitä innokkaasti
simmäisen kerran yhteyspolulla mies, joka pinkaisee
siellä kumarassa ja livahtaa pesäkkeeseensä vartiomiesten kiivaan tulen saattamana.
Seuraukset miehen juoksusta tunnetaan välittömästi.
Takimmaisen pesäkkeen konetuliaseet aloittavat hillittömän ammunnan. Pesäke toisensa jälkeen yhtyy leikkiin
koko motti herää. Luotisuihkut pyyhkivät amreunoja, etumaastoa, takamaastoa. Ja
pumahaudan

kaikkialla motin ympärillä kuulostellaan ja ihmetelmitä nyt on tekeillä Paasikiven lohkolla?
lään
Vänri,kki
seuraa silmät tarkkana vihollista. Siirtyilee
pojan luota toisen luo ja kehoittaa näitä pysymään
matalana. Alikersantti Iivari Karonen, Sortavalan poikia hänkin, käväisee vänrikin luona tiedustelemassa,

eikö joukkuetta saisi tuoda asemiin.
Ei
ei vielä. Laittakaa kk. vain nopeasti ampu- ja olkaa valmiina jor tässä vielä tarvimakuntoon

-
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taan ! Vihollinen luulee kai meidän olevan tuossa edessään lumen sisällä, kun heittelee siihen käsikranaatteja-

kin. Ei

se tänne nyt kyllä hyökkää
luulisin!
Aikanaan sitten
kauan kestettyään
vihollisen
iltapäivällä melko
tuli laimeni, loppuakseen
tyystin.

Mutta yörauhan tapahtuma pilasi, sillä
puolin oltiin varuillaan.

molemmin

Osaston pääilikön teltalle saatiin tieto tapahtumasta
melko r'älittömästi.

Ovat minulla vain sellaiset sotapojat, ettei ku-

- uskoisi
kaan

!

Ylemmille esimiehille ei tapahtumasta hiiskuttu toistaiseksi sanaakaan. Yökausi vielä hierottiin älynysty-

röitä keinon löytämiseksi, millä saataisiin kk. pidettyä
itsellä, omalla osastolla.

Aamulla seurasi sitten varovainen tiedustelu takana
olevalta rykmentin komentajalta, eversti §Teijolta:
me saataisiin viholliselta otettua esim. kone- Jortai muita 'konetuliaseita, saisimmeko pitää ne
kivääri
itse, omassa käytössä?
Pitäkööt, pitäkööt vain, jos kerran itse hankkivat,

- \Teijon
kuului
Kiitos

!

konekivääri
!

vastaus.

ilmoita everstille, että meillä on jo

- niin
- J^
poikien tempauksen.

sai ,komentajakin sitten kuulla

Nyt oli osastolla ikioma konekivääri. Mitäpä siitä,
vaikka vaipassa olikin luodinreikä. Puutapillahan se oli
helppo tukkia. Jaakkimasta vapaaehtoisina tulleissa
pojissa oli sellaisia, jotka jo etukäteen olivat perillä
juoksija-vääpeli Neskonekivääristä. Niinpä heistä
- Rydenfeld "keutor Järvelän poika Esko ja Erkki
muodostettiin kk:n miehistö, joka mellamiehinä"
kein omin -avuin tutustui perinpohjin aseeseensa ja
vihollista maalina käyttäen.
- toimikio sodan loppuun asLoistavasti tämä kk. sitten
ti. Kertaakaan se ei lakkoillut taistelutilanteissa.
Naarmuitta selvisivät kk:n anastajat, nuo uhkarohkeat pojat, Talvisodan tiimellyksistä. Mutta Jatkosodassa he saavuttivat "matkansa pidn", molemmat
kaatuivat.
opetteli ampumataidon

TCIVO LOUNA

Kuusi miestä korsussaan

aa

KUUST MIESTA TELTASSA
PAKKANEN tavoitteli ennätyslukemia. Mantereen
halki kulkevalla talvisella rintamalinjalla taisteltiin.
Lumi oli likaiseksi tallattua, siinä oli öljy- ja veritahroja. Linjalla oli piikkilankaesteitä, taisteluhautoja,

tulipesäkkeitä ja miinakenttiä. Käsituliaseet rätisivät
taukoamatta, tykistöt vastasivat toistensa tuleen, ja
kasapanokset vavahduttivat jäätyneen maan kamaraa.
Takamaastoon pystytetty teltta oli saanut kranaatin
sirpaleesta repeytymän. Se oli kämmenen laajuinen

aukko, josta näkyi kaistale sysimustaa tähtitaivasta.
Viisi miestä nukkui teltan havulattialla. Ryhmän johtaja valvoi ja piti silmällä kamiinaa, jonka savutorvi
hehkui punaisena. Kipinöitä sinkosi pimeään pakkasilmaan, niitä vilahteli kankaassa olevan aukon ohitse.
Pieniä, säkenöiviä joulutähtiä, ajafteli ryhmän johtaja.
Hän hengitti syvään kuusenhavuntuoksuista ilmaa. Se
toi muistoja kaukaisista jouluista, utuisia kuvia ajalta,
jolloin joulupukki oli yhtä todellinen kuin joulu itsekin.
Ryhmän johtaja loi katseensa havuilla loikoviin miehiin. Vaikka näiden uni oli raskasta, se oli levotonta.
Linjassa eletyt hetket ilmenir,ät painajaisina unessa.
Miesten kasvot olivat parroitiuneet ja hikiset, kamiinasta hehkui kuumaa. He makasivat erilaisissa asennoissa, olivat nukahtaneet oitis, kun heittäytyivät havuille, mutta yhteistä heillä olivat nyrkkiin puristetut
kourat.

Pataljoona oli saanut rasittavien taisteluvuorokausien jälkeen lepotauon, kuuden tunnin tuokion, jonka
aikana sen tuli koota voimia uusiin yrityksiin, uusiin
sankaritekoihin. Sen oli jatkettava taistelua valtavista
menetyksistään huolimatta. Luminen, jä,ätyny

oli kallista.

Se vaati uhrinsa..

.

t

kamara

jouluyönäkin.

Ryhmän johtaja kuunteli taistelulin.jalta kaikuvia

ääniä. Luminen metsä vaimensi ne, mutta ylitse lentä-

vät kranaatit räjähtivät takana. Myrskylyhdyn liekki
loimusi levottomasti, kun räjähdys tapahtui teltan seudulla. Vasemmalla oli pataljoonan esikunta ja huoltotien päätepiste. Ilmeisesti vihollinen oli tästä seikasta
tietoinen, niinkuin siitäkin, että pataljoona oli levossa.
Teltan oviaukon luona nukkuva mies kuorsasi. Hänen avonaisesta suustaan loistivat terveet hampaat.
Mies oli ryhmän vanhin, liittynyt siihen sodan ensimmäisinä päivinä. Toiset olivat tulleet jälkeenpäin täydennyksenä kaatuneiden ja haavoittuneiden tilalle. Sanottakoon mitä hyvänsä kuorsaavan miehen sotilaallisista avuista, joka tapauksessa hän oli säilynyt hengissä näin pitkään. Miehellä oli perhe kotona, ja tämän seikan ryhmän johtaja tiesi miehestä eikä paljoa
muuta.

Ryhmän nuorin, jonka vartiovuoro oli ryhmän johtajan jälkeen, makasi kuorsaajan vieressä. Hänen likai.
sessa leuassaan orastivat ensimmäiset haivenet. Hän
oli tullut ryhmään viimeiseksi ja puhui pal.ion unis11

kiroili ja siunaili.

Ryhmän johtaja tunsi mielikun hänen täytyi herättää tuo poikanen, jonka
nuoruus oli jäänyt keskeneräiseksi lähtiessään taisteleviin joukkoihin.
Näitä nuoria oli pataljoonassa paljon, heitä nukkui
monissa teltoissa, joita oli pystytetty taistelualueen

saan,

pahaa,

selustaan, väsyneitä, taistelun uuvuttamia nuorukaisia,
joista oli tullut lyhyessä ajassa täysi-ikäisiä ja kovia

kokeneita miehiä. Heitä oli myös haavoittuneina sairaaloissa, heitä lepäsi kotipitäjiensä kirkkomaan routautuneessa mullassa. Ryhmän johtaja mietti. Häntä
väsytti, mutta pian hän pääsisi viiden tunnin voimia
antavaan uneen.

OIi murheellista herättää tuo nukkuva nuorukainen,
nähdä tämän laajentuneet silmäterät, kun hän ponnahtaisi hereille, näkisi missä oli ja kuulisi taistelunmelskeen etulinjasta.

Ei!

Hänpä ei herätä poikaa,

vaan valvoo hänen vuoronsa.
Sen hän kestää ja
sitäpaitsi hänen oma vuoronsa on edullisin, koska -se
on ensimmäinen. Saatu uni on katkeamaton.
Ryhmän iohtaja katsoi kelloaan. Se osoitti, että
nen vuoronsa oli kulumassa loppuun. Hän sysäsi

häka-

miinaan pari puuta. Sitten hän ripotteli teeveteeosä
hyppysellisen teetä. Vesi muuttui ruskeansameaksi, sen
lemu kiihotti juornaan. Ryyppiessään juomaansa mies
tarkasteli ympärilleen. Havuilla nukkuvat miehet oli'
vat kaukana
he eivät juuri nyt kuuluneet sotaao.
Nuorukaisen -kasvoille oli ilmestynyt omituinen ilme
hymyä se ei ollut
pelkoakaan. Se oli jotain
- eikä
-muuta, arvoituksellista.
Missä mahtoi nuorukaineo
liikkua juuri nytT Nuorukaisen vieressä nukkuva mies.
jonka lumipuvussa oli veritahroja, oli ryhmän vara"
johtaja. Tahrat hän oli saanut lumipukuunsa avustaes.

saan päivällä erästä haavoittunutta yhteyshaudan
suulle. Mies oli samanikäinen kuin ryhmän johtajakin, mutta hän oli ruumiinvoimiltaan kuin karhu ja

oli

hyvä, oikeastaan esimerkillinen taistelija. Hän oli
kotoisin valtakunnan itäosasta, talollinen ja ison perheen huoltaja. Hänen kourassaan oli rypistynyt kirje.
Se oli tullut kotoa, mutta mies ei ennättänyt lukea
hänen kaltaisitä lopuun. kun uni voitti. Heitäkin
- mies astuisi
oli pataljoonassa paljon. Tämä
silan
hänen- paikalleen, jos hän kaatuisi tai vaikkapa haavoittuisi.

Joukko nuoria rintamasotureita
s.
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Laiha, pitkä, iältään kolmikymmenvuotias mies makasi ryhmän varajohtajan vieressä. Hän oli kaupunkilainen ja haavoittunut kahdesti, mutta aina tullut takaisin. Hän oli kömpelö, mutta pelkuriksi häntä ei
voinut sanoa
sikäli kuin pelkuruutta tai rohkeuttakaan on olemassa.
Jokainen toimii tilanteessa omalla
tavalTaan, näkee

t^i

eri

näkökohdat

ja toimii harkitusti

käyttäytyy harkitsemattomasti. Ryhmään tulisi
aukko, ios laiha kaupunkilaissotamies poistuisi siitä,
mietti ryhmän johtaja. Kaikki kuusi kuuluvat juuri tähän ryhmään. Heistä koostuu ryhmä, ryhmistä joukkueet, joukkueista komppaniat ja niin edelleen. Kuudes mies, jolla tuskin on ollut suurtakaan merkitystä
siviilielämässä, on täällä tärkeä
nimenomaan juuri
- sisukas mies, joka
hänen ryhmässään. Hän on kestävä,
on siviilitöinään kaivellut talollisten pellonojia tai hakannut metsissä halkoja, viinaan menevä vanhapoika
syntynyt korpisoturiksi.
- Nyt
ja kuudes
he saivat levätä
nämä viisi
- kulunut, ei ryhmän
johtaja
valvoi. Kun tunti oli iälleen
herättänytkään toista vuorolleen. Hän istui kamiinan
ia valvoi. Mietti kaikenlaista. Jouluakin hän

ääressä

muisti. Ja juuri seo takia hän valvoi. Hän tahtoi antaa noille väsyneille miehilleen pienen joululahjan,
tunnin ylimääräisen lepotuokion. Se antoi hänelle voimaa, joka piti hänet virkeänä. Se oli antamisen iloa.
Hän, ryhmän johtaja, oli kuitenkin ryhmän vahvin,
urheilun ja raittiiden elämäntapojen kunnostama, terve
mies. Sellainen oli eduksi sodassakin.
Hän istui kumartuneena. Teltan ulkopuolella oli
sota. Siellä oli lunta ja pakkasta. Kranaatit puhkoivat
pimeyttä, ja valoammukset leikkasivat siihen kiiloja.

Aamu läheni verkkaisesti. Hiljaa, mutta varmasti.
Aamulla he lähtisivät. Koko pataljoona, ja jälleen he
saisivat elää kadotuksen hetkiä. Palella ja ampua. Haavoittua ja kuolla.
Teltassa

oli nyt rauha. Kuuden miehen rauha, joille

kaikki oli yhteistä
vilu, nälkä, pelko ja täitkin. Ilotkin, jos niitä ylimalkaan
olikaan. Mutta tämä lyhyt
lepotuokio teltassa, jossa oli kranaatinsirpaleen repimä
aukko, oli heidän yhteinen joulunsa lahjoineen, jotka
ryhmän johtaja jakoi valvomalla kaikkien toisten vuorot. Kun ei ollut muutakaan antamista, hän aietteli
murheellisena . . .

Keskipohjanmaan taisteliloita etulinjan korsussaan
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VENÄLÄISTEN Raatteesta ja Juntusrannasta Talvisodan alkaessa edenneet hyökkäyskiilat sulkivat Suomussalmen itäisen r.äestön
lähinnä Kiantajärven
josta ei ollut
pohjoisosissa
pussiin ja vankeuteen,
paluuta ennenkuin
kesällä 1940. Talvisodan vaiheita
kerrottaessa emme voi r,aieta niistä kokemuksista, joita
tämä väestö sai tuta Kintisrnän n-retsätyömaalle vangiksi vietynä. (Karttapiirros siv. 17.)
Tämän rajaseudun väestön kärsimysten tie alkoi
helmikuun 1. päivänä, jolloin Pirttivaaraan
kaukai-

seen tiettömän taipaleen takana olevaan kylään
saapui yli viisikymmentä r'enäläistä sotilasta vangitse-

maan Päir,ärinteen isännän l\fanne Juntusen ja vaaralla työssä olevan Franssu Ken-rppaisen. Tapausta varmisti kaksi Ientokonetta, jotka kiertelivät vaaran yllä

kuin mustat korpit. Miesten matka alkoi kohti Kursmaa, jossa heitä heti kuulusteltiin. Yöksi miehet majoi-

tettiin perunakuoppaa muistuttavaan korsuun. Varhain
seuraavana aamuna heidät ajettiin kuorma-auton lavalla
Vuonniseer.r, jossa sijoitettiin kylmään saunaan. Vuonnisessa kuulustelut jatkuivat, sillä venäläiset epäilivät

miehiä vakoili.joiksi. I(un "tunnustusta" ei heltinyt,
niin matka jatkui Uhtualle, jossa kuulustelut alkoivat
itsensä sotatuomarin johdolla. Miehet erotettiin nyt
toisistaan ja heidät sijoitettiin kylmiin koppeihin. Tupakat ja henkselit otettiin pois. Jostain syystä Mannea
pidettiin vaarallisempana, ja r.riinpä hän sai olla pari
viikkoa "r,edellä ja leir'ällä" ja kuulustelut kestivät
monta tuntia yhtä .jaksoa aina m1'öhään iltaan saakka.
Tuota vakaista syrjäseudun miestä koetettiin saada tunnustamaan jotain sellaista, mihin hän ei ollut vähäisimmässäkään määrin syyllinen. Kyseltiin paikalla olevan sotaväen vahvuutta ja aseistusta. Mutta totuus oli

se, ettei tuolla

laa

jalla erämaa-alueella ollut

yhtään

meikäläistä partiota liikkeellä, joten Manne ei yksinkertaisesti ollut nähnyt koko Talvisodan aikana suomalaista sotilasta. Syyte kuitenkin laajeni ja käsittely koveni. Mannea syyiettiin vakoiluosaston päälliköksi ja

nimitettiin "Mannerkeimiksi". Kaikki keinot, nälkä
ja kylmä
hänellä oli paidan päällä vain ohut "plyysi", joka-oli pidätettäessä päällä
vain kovettivat
tuota tervaskantoa. Parin viikon kuluttua
tyyli muuttui, oltiin ystävällisiä ia vakuutettiin, että koko Suomi
on "vapautettu", joten voi puhua vapaasti. Neuvostojoukkojen urhoollisuutta ylistettiin ja vakuutettiin, että
heidän pomminsa olivat haioittaneet Karjalan kannaksen Mannerheim-linjat. Tätä Mannen käsittelyä kesti
koko kevättalven.
Pirttivaaralaisten elämä jatkui niinkuin toistenkin
"mottiin" jääneiden asukkaiden. Maailman menosta
ei tiedetty mitään, ei liioin vangittujen miesten kohtalosta. Venäläisiä partioita kävi, ne antoivat ohjeet ja
määräykset, miten pitää

olla. Mutta näin oli

alusta

alkaen, kun he saivat alueen komentoonsa. Sunnunnuntaina 18.2.40 tuli elämään äkkimuutos, kun ilta-

päivällä ilmestyi paikalle venäläisiä sotilaita suurempi
osasto. Yli kylän kuului käsky: Iiikkeelle, liikkeelle
ja heti !
Näissä karskeissa käskyissä ei ollut tulkinnan varaa.
Alkoivat hätäiset valmistelut, mutta aikaa oli todella
niin vähän, ettei ehditty ottaa mukaan muuta kuin

päällysvaatteet ja peitehuopa lasten suojaksi. Joku ehtivämpi emäntä sai iotain evästäkin, mutta vähäistä oli
sekin. Kylän kuusi hevosta valjastettiin pikavauhtia
rekien eteen ja lapset sekä vanhukset sälytettiin niihin. Lapsista oli nuorin Erkkilän Leena, ioka oli yh-
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KINTISMAN
LEIRI
HENRIK J. VUOKKOLA
deksän kuukauden ikäinen. Kaikkiaan heitä oli silloin
lähtemässä kuudesta talosta matkalle 22 henkilöä.
Kotieläimet, siat, lampaat ia kanat täytyi jättää navetolihan juuri tuona
toihin. Ånkarassa pakkasessa
- tulipalopakkanen ja
aikana koko maassa todellinen
alkoi muresim. Karjalan kannaksella yli 30 astetta

sitä ei
hil,jainen vaellus, mutta minne,
yksikään tiennyt. Ne, jotka eivät päässeet rekeen, hiihil"at perässä. Yhdeksän lehmää vasikoineen vaelsi
ynisten perässä. Olivai alkaneet Talvisodan aikaiset
heellinen

ja

raskaat koettelemukset.
Ensimmäinen pysähdyspaikka

oli

venäläinen vartio

Ler'äjän'en päässä. Täällä r'äki majoitettiin saunaan'
jonne oli tuotu jo muitakin "matkalaisia", pääasiassa
rajantakaisia karjalaisia. Åhdasta oli, mutta olihan ainakin suoja, kun sen sijaan lehmät ja vasikat kiertelir,ät koko yön saunan ympärillä. Heikommat eläin-

yksilöt olivat menehiyneet ,io aikaisemmin laajan jtu'
r-en hyisessä sohjossa ja tuulessa.

Kursman silta, jonka kautta raja-asukkaat vietiin Suomussalmen erämaa§listään kohtalokkaalle matkalleen Kintismän van-

kileirille Jyskyjärvelle

Juntusrannan Juntusen tyttöjä,

joita partisaanit kävivät
pellolla säikyttämässä

heinå-

SA_krtd

Seuraavana päir,änä matka jatkui Vuonniseen. Kun
lehmät eir,ät enää jaksaneet seurata, sotilaat lopettivat
ne. Vuonniseen oli tuotu jo toisiakin suomussalme-

laisia. Täältä heidät vietiin Uhtualle kuorma-autolla.
jonka lavoille oli levitetty olkia. Perillä sullottiin
kaikki samaan huoneeseen. Nälkä alkoi vaivata, sillä
vähäiset e'r,äät olivat jo loppuneet. Onneksi heidän

toivoton tilansa huomattiin ja heille annettiin nyt kahdesti päivässä ruokaa, paistettu.ia suolakaloja ja ryynikeittoa sekä kerran päivässä karjalan limppua.
Helmikuun 23. päivänä alkoi jalkamatka Keski-

Kuittijän,en itd.rantaa pitkin suureen tuntemattomaan.
Kr.rtka eir'ät jaksaneet kävellä, saivat ajaa hevosessa.
Kaikl<iaan oli jo suomussalmelaisia yhteensä lähes kolmesataa ja hevosia vielä mukana viisitoista. Pirttivaara-

Iaiset olivat kadottaneet nuo uskolliset ystävänsä.
Vähäisissä kyläpahasissa, joista Pilsamo oli suurin,
1'övyttyään ja ahtaasti majoituttuaan karavaani saapui
kuukauden vaihteessa paikkaan, .foka ilmoitettiin tevoitteeksi. Paikka oli metsätyöläisten kämppäalue Kintismässä Vienan-Kemijoen rannalla lähellä Ala-Kuittijärveä. Oltiin siis kaukana asutusseuduilta, syvällä

Vienan-Karjalan mittaamattoman laajoilla salomailla.
Tänne oli tuotu myöskin rajan itäpuolelta evakuoituja

Pirttivaaran Paavo Juntunen ja
tyttärensä Vilma vietiin 25.7.1942

kotikylänsä pellolta partisaanien
vangiksi. Neuvokkaina ja maaston tuntevina he pääsivät kuitenkin karkuun 28.7. paeten Vuokkiniemelle, jossa otettiin oheinen kuva

karjalaisia. Piskuinen Jyskyjärven erämaakylä oli lähin
elämän valopilkku, mutta sinnekin oli matkaa toistakymmentä kilometriä.

Alueelle

oli tuotu 'r'äestön käyttöön neljä parakkia,
oli kuusi huonetta pinta-alaltaan alle

joissa kussakin
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Pirttivaaralaisia, jotka Talvi-

sodan aikana vietiin Kintismän vankileirille

miehet osasivat pitää kurssinsa ilman apuneuvoja. 'Ie-

t0 neliötä. Koko leirin väki sullottiin näihin huoneisiin, perheet sukulaisineen yhteen samaan huoneeseen.
Poikamiehille oli sentään varattu oma huooe. Niissä
oli sanomaton ahtaus, mutta eihän ollut huonekalujakaan haittana. Vuodevaatteet olivat tuntemattomia.
Mukaan temmatut huovat
mikäli olivat mukana
ja päällysvaatteet- saivat kelvata peitteiksi.
säilyneet
Pituussuunnassi
oli halki parakin pitkä käytävä, jonka
keskellä oli ainoa lämmityslaite
kamiina. Ihmeellistä oli, että kamiinan kohdalla avattiin
lämmityksen
ajaksi katossa oleva aukko. Huoneet olivat käytävän
kahden puolen.

Vartijoita eli miliisejä varten oli eri parakki, jossa
oli leipomo, keittiö sekä sairashu yhtä potilasta
varten. Sairaanhoitajakin

oli

paikalla. Varti,ioista huo-

limatta ei Ieirillä ollut vankilatunnelmaa, sillä aitaa
ei ollut alueen ympärillä. Vartijoita oli valppaina liikkeellä useampiakin yhtäaikaa, ja he antoivat toisilleen
merkkejä pillillä. Joka sunnuntaiaamu oli nimenl.ruuto
valvonnan vuoksi. Ei kyllä tehnyt mieli lähteä laajoille
'elkosille harhailemaan. Täytyi olla terve ja erämaan

tuttu,

.ios aikoi sieltä elävänä selvitä. Mutta oli miehiä,
iotka yrittivät. Heti lumen sulattua lähtir,ät Oskari
Heikkinen sekä Urho ja Artturi Seppänen koettamaan
onneaan. Kuusi vuorokautta miehet vaelsivat r,ähillä
eväillään
vain limppu mukana
puolukoit.l mausreeksi poimien
kohti länttä. He- saapuivat vihdoin
hakkuualueelle, jossa puiden juurileimoista päätellen
tiesivät tulleensa Suomen puolelle. Sitkeät Kainuun
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kaa-ajo alkoi vuorokeuden kuluttua, mutta eräma.r
kätki kulkijansa. trIies, joka souti miehemme Kuitti.järven vli. sai kaksi vuotta vankeutta.

Elämä leirillä ei suinkaan ollut ilmaista, niinkuin
olisi luullut. I{iesten täytyi hankkia Ieipä perheilleen
metsät\'östä. Tehtiin halkoja lähinnä leirin tarpeisiin,
ja tukkeja ajettiin Vienan-Kemijoen rannalle uitettavaksi. Eir'ät ne tulot kaksisia olleet, sillä niin miehet
kuin helosetkin olivat huonossa kunnossa. Naisetkin
saivat ottaa osaa samaan työhön, mutta ruokapalkalla.
Kaiken lisäksi tuottivat mittatouhut kiusaa, sillii venäläiset käyttivät arshina-mittaansa ja maksoivat ruplissa.
Palkasta otettiin päältä ruol<arahat. Työt edistvir'ät

vartiioiden mielestä huonosti, koska he ioka aamu
antoivat kehoituksen: "Lisättär,ä työtehoa puolella l"
Pääsiäisenä tekivät leiriläiset lakon, eivätkä lähteneetkään työhön. Tästä syntyi suuri poru ja meteli. Sanottiin. että "olette Venä,iää vastaan, kun ette tee työtä1"
Pääsiäisen tahtoivat Ieiriläiset kuitenkin viettää ia pyhittää.

l\Iuutamilla olivat omat vakituiset työnsä leirillä.
ja
Pirttivaaran Reeta Juntunen Iämmitti saunaa
hyvin lämmittikin melkeinpä joka päivä. Murtoy^atan
Juho Hiltunen oli parakin lämmittäjänä ja Mari N{oi-

lanen siivosi miesten huoneen. Ehkäpä nämä kotoiset
tehtä\'ät pitivät heidät henkisesti pirteinä.
Kun jokapäir'äinen leipä oli kovalla työllä hankittava ja sairauksien sattuessa oli monenkin perheen

elämä pisteessä, ionka yli ei enää r,oinut mennä, joutuivat monet äidit myymään jopa r'ähäisiä vaatteitaankin saadakseen ruokaa lapsilleen. Sormuksensakin uh-
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rasivat muutamat. Maksulliset ateriat olivat tavallisesti
suppia eli velliä, paistettua suolakalaa, ryynikeittoa,
makaroonia ja kaalikeittoa. Limppua, sokeria ja teetä
annettiin myöskin. Silloin tällöin jaettiin lapsille vehnäjauhovelliä, joka oli niissä olosuhteissa suorastaan

herkkua. Tuntemattomia olivat voi, maito

ja

kahvi.

Rajaseudun väkeä maanpuo-

lustuspäivillä

Haapovaaralla

ennen Talvisotaa. Suurin osa
näistä asukkaista joutui Kintismän vankileirille.
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x.rf>iKarjalaisten lehmät teurastettiin yhteisen edun hyväksi. Maitoa ei ajateltu, vaal lihaa. Sitä olikin, joskin niukasti, sillä laajan erämaan asujamiston täytyi

Tiet Suomussalmen

rajoilta

Kintismän leirille

luovuttaa vähistään leirin käyttöön tietty määrä. Näin
sodan totaalinen olemus ulottui tännekin saakka. Ruoka haettiin jonossa ruokalaparakista ja mentiin syömään omalle parakille. Rr.roka-astioiden kirjavuus kertoi omatoimisuudesta ja kel<seliäisyydestä. Pesuvadit
ia lihapurkitkin olivat käytössä. Puulusikka oli suurta

"kulttuuria". Pirttivaaralaisetkin keittir,ät

iltaieensä

kamiinan päällä pesuvadissa. Kaikkein ihmeellisintä oli
se, että mustapörssi työnsi lonkeronsa tännekin. Jos
1V

r:r

&u

tuli

loukkauksena kunnon kansalaisten tunnolle. Ikä-

r,ää vain, että oli sellaisiakin, jotka olivat unohtaneet
isänmaansa. Toisaalta taas sinne suureen itään iäi monia syistä, jotka eivät olleet heidän itsensä. Useat

r.ain yksinkertaisesti vietiin jonnekin, minne, sitä ei
tiedetä r'ieläkään. Joistakin on jälkeenpäin saatu tietää, että heidän elämänsä oli päättynyt. Joku joutui
jäämään ikäänkuin vahingossa. Näin kävi Åntti Mikkoselle, joka erehtyi kertomaan olleensa Vapaussodan
jälkeen r\luurmannin Legioonassa. Se riitti, Mikkosesta
ei ole kuultu sen jälkeen mitään.

Kesäkuun 1. päivänä L94O alkoi uusi vaellus
takaisin kotiin. Ensin laivalla Ala- ja Keski-Kuittijärven yli Enonsuuhun, josta moottoriveneellä YliLyyti Seppänen poikansa kanssa Pirttivaarassa ko-

tinsa rapuilla. Perheen Leena{yttönen

menehtyi

Kintismän leirillä. Takana näkyy muistomerkki partisaanien hävityskäynnistä v. 1944, jolloin isäntä jäi
poltetun talonsa liekkeihin

rahaa tai vaatetta riitti, niin ruokaa saatiin. Ehkä tämäkin ilmiö oli monen leiriläisen pelastus, ruokaa sai
tällä tavoin juuri sen verran lisää, että pysyi hengissä.
Leirillä kär'i toteen 'r,anha lause: missä nälkä, siellä
rutto. Punatauti ja keuhkokuume raivosivat leiriläisten keskuudessa. Sairaita oli niin paljon, että heidät
täytyi kuljettaa Jyskyjärvelle. Mutta kun sielläkään ei
ollut kunnollista sairastupaa eikä hoitajia, kuolema
tarttui r'äestöön. Ensin heikompiin ja lapsiin ja pian
isoisiinkin. Pirttivaaran Lyyti Seppäsen yhdeksän kuukauden ikäisen Leena-tyttösen elämänliekki sammui
29.3.40 Jyskyjärvellä. Emäntä asetti rakkaan vaina.jan pieneen arkkuun, veti sen kelkalla hautausmaalle

ja laski arkun yksin matalaan hautaan. Vain äidin
kyyneleet siunasivat lapsen maan poveen. Kohta tavoitti tuoni toisenkin tyttösen, vuoden ikäisen Leena
Juntusen, ja yksitoista muuta henkilöä menehtyi tässä ankarassa ahjossa. Heidän kaikkien osana oli jou-

simmäisen kosketuksen kotimaahansa ja vastaanottokomiteaan. Tälle komitealle, jonka vanhimpana oli
suomussalmelaisten oma konstaapeli, Jaakko Luukko-

nen, r'enäläiset luovuttivat 253 meikäläistä numeroina.
Tässä luvussa olivat mukana Manne Juntunen sekä
Raattee;sa 30.17.39 vangiksi joutuneet, jotka oli viety

tua vieraaseen maahan unohduksiin.

leirille toisten joukkoon. Heidät luovutettiin pelkkinä
numeroina, mutta tällä puolella heidät otettiin vastaan
ihmisinä. Jälleennäkemisen ilo, joskin syvän järkytyksen tävttämä, oli molemminpuolinen. Sydämellisesti
heidät toivotettiin tervetulleiksi takaisin kotiin. Lehtovaaraan olivat lotat iärjestäneet Oskari Hutun taloon
pienen vastaanottojuhlan, jonka tärkeimpänä ohjel-

Kintismän leirillä kuolleet:

v. Esko Mikkonen n. 8 r'.
Oskari Juntunen n. 70 r'. Pirkko Juntunen n. I v.
Oskari Manninen n. 10 v Valde Juntunen n. 4 r'.
Anni Mikkonen n. 12 v. Elma Mikkonen n. 3 v.
Veikko Juntunen n. t0 r,. Leena Juntunen n. 11 kk.
Viljo Juntunen n. 10 r'. Leena Seppänen n. 9 kk.
Martti Juntunen n. 9 \'.

Paavo Juntunen n. 70

mana

Mutta elämä jatkui leirillä. Kun mielialaa muokatvapaa-aikoina pidetyillä valistustilaisuuksilla, eikä
kotimaahan ollut minkäänlaista yhteyttä, niin monen
usko paluusta alkoi horjua tässä synkässä ahjossa'
Tähän epätoivoiseen elämään tuli kesken kaiken
yllättäen käänne, kun toukokuun puolivälissä ilmoitettiin juhlallisesti: "Korkein Neuvosto on päättänyt
laskea suomussalmelaiset kotiinsa". Mutta tähän liittyi ehto, että kaikkien 1! vuotta täyttäneiden oli teh-

tiin

tävä vapautusanomus so. anomus pääsystä kotiinsa.

Kuittijän,en ulapoiden yli Vuonniseen. Nyt, kun suomussalmelaisten kotiinpääsy alkoi olla varma, niirr
leirin isännät käänsivät valistustoimintansa uusille raiteille. Uskoteltiin, että joudutaan kärsimään Puutetta
raunioituneessa maassa. "Siellä raivoavat taudit ia ihmisiä kuolee nälkään, niillä ei ole leipää". Tällaista
surkuttelua saivat kotiin matkaajat kuulla. Näytteeksi
om.1st-r hyvinvoinnista taas heille tarjottiin englantilaisia keksejä ja annettiin ylimääräinen sokeriannos.
Vuonnisessa ei viivytty kauan, mutta siellä ehtivät
Pirttii'rrran Ånttilan tyttöset Laina ja Hanna nähdä
riemukseen Peippo-nimisen hevosenra, joka siis menetettiin. NIutta tyttöjen menetykset muodostui\/at raskaimmiksi, kun heidän isänsä, Juho Juntunen vietiin
leiriltä r-äkivalloin jonnekin itään, iosta vuosia myöhemmin saatiin tietää hänen tulleen teloitetuksi.
Yuonnisesta alkoi jalkamatka Lonkkaan, joka on
pieni kr-lä lähellä valtakunnan rajaa. Sinne saavuttiin
4.6.40. Ennen vankien luovutusta pidettiin viimeinen
tutkimus. Ruplat otetiiin samalla pois. Niiltä naisilta,
joilla oli vielä kaksi sormusta, otettiin toinen "talteen".
Rajalla kiskettiin ottamaan myös kengät jaloista. Siinä sitren Lehtovaaran kohdalla leiriläiset saivat en-

Se

oli päivällinen. Kyyneleet

silmissä katselivat pa-

laajat heille varattua ateriaa, mutta sitä he eivät saaneet vielä nauttia mielin määrin. Kuukausia nälkää
nähneinä ja heikkoon kuntoon joutuneina heidän täytyi aloittaa elämä ikäänkuin alusta, vähin erin. Juntusrannasta heidät kiidätettiin laivalla Suomussalmen
kirkonkylään, jossa täydennettiin vaatetusta. Mutta
vaikeudet eivät päättyneet vielä tähän, sillä \'asta monien vaiheiden jälkeen he löysivät sukulaisensa, joista
osa eli yhä evakkotiellä iossakin muualla Suomessa.
Kotialueelleen he eivät myöskään päässeet takaisin
ennenkuin Jatkosodan aikana, sillä heidän kotiseutunsa
oli julistettu turvallisuussyistä suoiavyöhykkeeksi eli

rajaseuduksi, ionne

ei

saanut vielä mennä asumaan.
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ITÄRAJALLA vuonna 1939 alkanut naanjäristys ei
vain ottanut rauhoittuakseen, ja pian alkoivat häkyrät
vipittää myös siinä Etelä-Suomen tehdasyhdyskunnassa,

mihin ,,Antto" Tuomola oli pulavuosina

ajautunut

parikymmentä vuotta sitten.
Jos tchtaat olivat jo rauhanaikana olleet riittävästi
vartioituja, niin vielä tehokkaammin keskellä vallitse-

vaa sotatilaa. Vaikka toisaalta voidaan jossakin tapauksessa tehokkuudesta olla eri mieltä, sillä miesten parhaat olivat siinä "suuressa savotassa" rajan pinnassr,
eikä kotirintaman miehissä aina ollut valinnan varaa.

Kaikenlaiset hiippailijat oli kuitenkin pidettävä IoitolIa, ja siitä vastasivxt vartiiat, jotka aseellisina kuin
paratiisin enkelit seisoivat kielletyn rajan porteilla.
Antto Tuomola ei ehkä \'astannut odotuksia edes
vartijana. Hänen puolustuksekseen on kuitenkin sanottava, että kohtalo oli merkinnyt hänen kohdalleen liirrn
monta myrskyn merkkiä elämän varrelle. I(un mies
ei kestänyt, hänesiä tuli se, mikä tuli.

Monc-t pitir-ät Ånttoa jollakin ta.r,alla yksinkertaisena, rnutta sitä hän ei kuitenkaan ollut. Tunsin
Ånton verrattain hyvin, sukulaisenakin. Hän oli nuo-

ollut jo viittä vaille ammattipuutarhuri,
kun isäpappa oli kutsunut pojan kotiin koko kyläpoliisin an'ovallallaan peläten po jan piiiisevän liian
helpolla elämässä. Siihen oli sammahtanut tulevaisuus,
ruudessaan

eikä eukon ,,pelakuiden" vointi enää jaksanut kiinnostaa, senjälkeen kun oli avioiduttu. Kovina pulavuosinl
oli sitten siirrytty tehtaalta toiselle lopputili taskussa
ja päädytty vihdoin hanttimieheksi etelään. Turhaan
oli siis isäpappa pelännyt poikansa puolesta. Elämä ei
ollut totisesti tarjonnut hänelle silkkihansikkaitel
Se mikä Ar.rton sieluss.r vir-rhti i'ksinkert.iisuuteen.
oli vain r'äärille raiteille rjetun ihmisen i'hdenteker'äisyyden asenne. Hän ei koskran osannut tai viitsinvt pitää puoliaan missään asiassa. Hän oli totuttanut itsensä

ANTTO

jen luonir. pärpättämässä Ånton palkoista tai

VARTUA VAIN

vain kuuntelemaan ja tottelemaan. Saamattomuutta oli
sekin, että pippurinen eukko sai käydä tehtaan herroasunto-

huolista.

Olin joskus moittinut häntä hänen nahjustelustaan.
Tietenkään hän ei pitänyt siitä. 'Minun työni ovat täll^ iällä jo tehdyt', hän tapasi sanoa ikäänkuin viitaten
vuosien taakse, missä hänen ansionsa muka loistivat
kaikkien katseltavina. Antto parka I Hän luuli kiikku-

tuolin ja lainakirjaston olevan vanhuudenpäiviensä ainoa ja odotettu sisältö. Antto olikin lukutoukka parasta laiia.
Nyt sai jokainen haudata suunnitelmansa, sillä kaikkialla tärisi ja värähteli. Tehtaalla ryhdyttiin kiireellisesti toimenpiteisiin. Ånnettiin ohjeita evakuoinnin
varalta. Sairaanhoitajilla vakuuteitiin olevan riittävästi
kamferttia siirron ajaksi, ja päivämarssin pituudeksi
an'ioitiin 20 km. Jokainen perhe sai puulaatikon välttämättömiä tavaroita varten. Niinpä Anttokin pakkasi
puulaatikkoon kirjojansa fa lehtien vuosikertoja, iotka
hän seuraavana sunnuntaina siirsi kelkalla huvilalleni.
Mutta mvöskin tehdasia voimalaitoksineen uhkasivat
ja miksei maastakin
\,älittömät iskut ilmasta käsin
sabotaashien muodossa. Kun raavaat
miehet oli viety
"vitiaan". iäivät iälielle vain välttämättömät ammatti-

miehet. iotkut nuoret

ja "yli-ikäiset". Herrojen kat-

seet etsi\-ät kuumeisesti miehiä erilaisiin tehtäviin siitä

joukosta. mihin Åntto Tuomolakin kuului.
Erdänd päir'änä lopulla vuotta olin taas menossa
työpaikalleni voimalaitoksella, kun Antto tuli sillalla

vastaani. Hänen pienet kasvonsa näyttivät nyt entisestäänkin kutistuneen, ja silmät olivat mustien renkaiden
sisällä. Eräänlaisella säälinsekaisella ihmettelyllä höpisin itsekseni, miten sota-aika onkaan muuttanut kaverin olemuksen. Hän kertoi olleensa palokunnantalolla, missä miehet olivat saaneet määräyksiä. Hänellekin oli annettu erään väestönsuojeluryhmän päällikkyys, mutta oli kieltäytynyt. Siinä oli varmasti vaisto
ollut oikeassa, sillä ylirasitus paistoi jokaisesta juonteesta.

Vuoden -40 tammikuussa oli tehtaalla ollut vartioimisjärjestelyjä, miehistä vain oli puutetta. Kun johtajien korviin ei ollut tullut mitään Ånton haluttomuudesta vartiomiestehtäviin, pantiin hänet selluloosatehtaan nurkalle sillankorvaaa. Tirkeä paikka, sillä samainen silta johti sekä säännöstelypatojen että itse voimalaitoksen ohitse. Voin kuvitella, miltä Antosta tuntui, kun hänen velvollisuutenaan olisi nostaa aseen
piippu jokaisen tungettelijan rintapieleen. Eihän hän
ollut koskaan kalauttanut edes hiirtä kalloon!
Ja niin Antto marssi eväspaketti kassissa päivästä
toiseen vartiopaikalleen, sai edelliseltä r,artijalta har-

ERKKI JANKOSKI
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teilleen ylisuuren turkin ja olalleen juhlallisen kiväärin. Mutta Antto tiesi kyllä itsekin, että siinä seisoi
passissa jänis leijonan vaatteissa.

Päivät kuluivat, ja hdn joutui silloin tällöin tarkastamaan läpikulkijoiden lupalappuja. Hän oli oppinut

senkin, että hanskan vieminen karvalakin korkeudelle
merkitsi hyväntahtoista lupaa. Tähän hänkin pystyi.
mutta entäpä, jos joku yrittäisikin väkisinl Olisiko hänessä miestä sanomaan

"ei" niin, että se tehoaisi ? Tur-

vautuisiko hän mahdollisesti nyrkkiin vai pitäisikö hänen käyttää asetta ja ampua? Entäpä, jos hänet tuupat-

taisiinkin yön pimeydessä hyiseen kanavaan. .
Mitä enemmän Antto ajatteli näitä mahdollisuuksia,
sitä levottomammaksi hän kävi. Hän nukkui valittaen
ja nytkähdellen, ja hän istuskeli vapaa-aikoinaan mielellään muista erillään omissa ajatuksissaan. Tietenkin kuka tahansa sota-aikana kärsi huonon "tuurin"
pelosta, eikä sitä pidetty minään ihmeenä, mutta Ånton
tunteet herättivät aina toisissa kiusalliselta tuntuvaa
sääliä. Hän ei pystynyt tuomaan niitä julki luontevalla
.

tav

alla, vaan lapsenomaisesti.

Helmikuun yöt olivat kirkkaan kuutamoiset, ja
pakkanen nyki elohopeaa ennätysmäisen alas. 'Oikea
pommitusilma', huokailivat ihmiset käydessiän iltaisin
puettuina levolle. Jo viikkokauden oli hälytyssireenien

ulina herättänyt heidät joka yö Iämpimistä vuoteistaan,
ia he olivat paenneet kuin myyrät koloihinsa.
Sellaisena alituisen pelon täyttämänä viikkona oli
.\ntolle alkanut yövuoro. Eukko oli etsinyt ylimääräiset sukat huopatossuihin ja vaatinut villaliinan kiedottavaksi ristiselän kohdalle housujen alie. Pari pullaa ja
termospullollinen kuumaa korviketta pussissaan lähti
Antto iltaisin hälytyksen ollessa "päällä" yksinäiselle
ia kylmälle vartiopaikalleen tarkkaillen varjoja ja kuunnellen surinoita. Hän oli selvästi pelännyt, eikä eukkokaan hänelle varsin huolettomasti hyvästejä toivotellut.
Sanotaan, että joidenkin ihmisten aavistuksilla on
merkillinen kyky käydä toteen. Oman kokemukseni
perusteella en voi arvostella väitteen todenperäisyyttä,

mutta jollakin salaperäisellä alueella tunnen liikkuvaor,
kun palautan mieleeni, mitä sain tietää Åntto Tuomo
lan viimeisestä yövartiosta. Varoittiko hänen kuudes
aistinsa sittenkin ? Ketään sivullista ei ollut näkemässä.
mitri sinä lönä oikeastaan tapahtui. Vain taivaalla palavat tähdet ja kuu sen ehkä tietäisir,ät.
Kuulusteluissa kertoi sillan voimalaitoksen puoleisessa päässä ollut vartija, että aamuyöllä oli siltaa pitkin tullut sarkatakkinen mies, joka mutisi saaneensa
luvan ylitykseen toiselta vartijalta 1a että hän oli jo
esittänyt vartijalle liikkumisensa sy)'n. Hän saisi kai
mennä, häh7 Ketään muita ei ollut koko yönä liikku-

nut sillalla.
Krnavan reunoja ja patojen päällä kulkeva pitkä silminkäänlaisia näköyhteyksiä toiseen

ta ei tarjonnut
päähän.

Yartija oli manannut hornankattilaan Tuo-

molan, jonka tiesi olevan toisessa päässä, kun oli

tlnvt liirn

Vasta aamulla hän

oli

saanut tietää, että Tuomola
ilman kivääriä järkyttyneen;i. itkeskellen ja kauttaaltaan vavisten. Kasvoissa
oli ollut pahoinpitelyn jälkiä.
Sen perr.rsteella, mitä voitiin päätellä Anton epäselr ist.i kertomuksesta, oli tuntematon roisto vaatinut

oli t.rlattu vartiopaikaltaan

sr.rdr kulkea

yli, mutta Tuomola ei ollut

suostunut

R;r.rkimus oli silloin suuttunut, lyönyt ja potkinut sekä
uh.rnnut xmpua.

\iin tuli

tuosta vartiovuorosta viimeinen. Viikon

verrln h,rideltiin Anttoa

vuoteessa.

Hän oli l:aikeo

lis.iksi t'.rona kohtalokkaana yönii vilrrstunut ja saanut
keuhkokuumeen. Voimat eir'ät enää palanneet, ja eLä'
misen mitta oli Antto Tuomolan kohdalla tullut tävteen. En tal'annut Anttoa enää koskaan.
Kun sitten aikanaan palasin kotiutettuien mukana
kotipuoleen. kävin ensimmäisenä päivänä hänen kumpunsa äärelli. Yhdessä samrlan aikaan siunattujen aseveliieni k.rnssa hän lepäsi kirkkomeassa viimeistä unta:rn. Siinä mietteissäni toivoin, että hänenkin lepop.rikkense

häinen

olisi voinut olla sankariristin varjossa,

lrrtija

vä-

toisten vapauden vartiioiden vierellä.

Erään entisen suomalaisen selluloosatehtaan voimalaitos patosiltoineen
20

pääs-

leväperäisesti läpi.

Niinisalon sotakoulu

Sotakoulutuskeskuksesso
efetlvö
ERKKI ANSA
Niinisalon sotakoulun joh-

taja, eversti V.

Kauppila

TALVISOTÅ oli korassa urenossa siinä t.rmmikuun
topulla t940, kun Kollaalla olcraan patteriin.rme, 1.
KTR 13:een, tuli puhclinsanoma. Viisi poikae oli komennettava Niinisalon sotakoulutuskeskuksecn res.
ups.-kurssc-ille. Niinpä sitten Eino Vahvaselkä, Onni
Muttilainen, Airr-ro Varjus, Unto Hyyryläinen ja allekirjoittanut saivat keräillä maallisen omaisuutense ja
lähteä jokseenkin vastakkaiselle puolelle Suon,ea. Tieoli suuria kertausharjoitusjoukkojen kasarmeja, mutta siihenpä tietomme loppuivatkin. Joku tiesi sentään kertoa seudun olevan sellaista korpea, että siellä kertausharjoituksissa maksaa

simme, että Niinisalossa

naisten polkupyörän setulan taputtelu viitosen mieheltä

!

Ålkumatkan hevoskyydistä ei ollut paljoakaan sanomista. Mutta Loimolan aserralta jatkoimme matkaa
panssarijunan huoltovaunussa, jonka miehillä ei tuntunut olevan puutetta mistään. Äijä kuin äijä vetcli
vain sikaria, ja korttipöydässä kello kävi milloin mistäkin rahasta jne. He olivat olleet viirneisiä Suvilahdesta lähtijöitäl Kertoivatpa he, että jokin oli siellä
ollut niin neur-okas, että nappasi jostain kaupasta kaksi ämpäriä, tyhjensi kellosepän liikkeestä toiseen äm1>äriin taskukelloja ja toiseen rannekelloja! Me korven

vaeltajat kuuntelimme kon'at p1'styssä monenlaisia
tarinoita. Kuinka paljon niissä sitten lie ollut perää?

Junamatka oli tietenkin äärettömän ikävä, mutta
viimeinkin olimme perillä. Kovin kolkontyylinen oli
uusi kotimme: pitkiä käytäviä, suuria tupia ja ilmeisesti säästäväisyyssyistä oli ovet iätetty pois. Eipä ollut
juuri tilaisuutta yksityiselämään. Mutta kanta-aliupseerit tuntuivat suhtautuvan meihin mukavasti. Jos oli
nälkä, sai heti mennä syömään. Sitten joka mies pääsi

saunaan ,ja saunottua nukkumaan. Peti

oli oikein

hyvä,,

ja mielellään siihen oikaisi "vaateriin".
Seuraavana päir'änä tippui lrelä eri rintamilta uusia
oppilaita. Kovin sekalaista oli ,ioukkomme. Vanhat
reserviläiset olivat ylivoimaisena enemmistönä, muuta
rnia oli tullut myös muista koulutuskeskuksista, olipr
.joukkoon eksynyt jokunen, joka ei ollut suorittanut
edes varusmiespalvelustaan.

oli aivan nuoria, miltei parrattomia
oli jo hyvänlaisesti vatsaa, tukka harventtrnut, oli pitkää ja pätkää, lihavaa ja laihaa. Osa ol;
Osa oppilaista

osalla taas

varsin huomattavissa asemissa siviilielämässä, toisel
taas olivat aivan ammattiuransa alussa harjoittelijoina.
osa ei edes tiennyt, mille uralle tulisivat antautumaan.
Olipa joukkoon eksynyt eräs entinen merikadettikin,
joka aikanaan oli saanut potkut kolmannelta vuosikurssilta teht),ään vähän liiallisesti "lasitöitä" ja siirretty reserviin matruusinal Hän sattui olemaan luutnantti E. Tulikouran, patterimme päällikön kurssitoveri, ja miesten tapaarninen oli ainutlaatuinen.
Olimme koettaneet osoittaa sotilaallista käytöstä ja
tehneet kunniaa vastaan tuleville kanta-aliupseereille.
Osa heistä r,astasi aivan terve-vaan-terve-tyyliin, mitä
ihmettelimme kovin. Joku viisaampi tiesi kertoa heidän olevan oppilaina. Näin tuo psykologisen kentän
muuttuminen muutti myös käyttäytymisen aivan toiseksi. Pian opimme erottamaan heidät koulun kantahenkilöstöstä, sillä he liikkuivat toisten oppilaiden
seurassa, ja oppilas kuin oppilas.
Kävimme ahkerasti sotilaskodissa. Kuuntelimme
ihmeissämme, mitä siellä soittokunta puhalteli. Kaikkia kappaleita emme tunteneet, ja vasta aikojen kuluttua saimme tietää sellaisesta kuin Sillanpään marssi-

Tykistön tulenjohto harjoittelee menoa aSemiin
Niinisalossa
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laulusta. Mistäpä me sellaista, ukulit, jotka olimme
tarponeet Laatokan Karjalan korpia lokakuulta aina
tammikuun loppupuolelle. Mistäpä meille sävelmät,
hyvä kun saimme puuroa ja hcrnekeittoa sekä vitinapin sun muuta asiaankuuluvaa.
Tutustelimme Niinisalon kylään, mikä ei ollut suuri
vaiva ja mikä parasta, pääsimme parturiin. Kun parta
oli saanut kasvaa kaksi kuukautta, niin se ei tuntunut
enää mitenkään miellyttävältä.
Kävelin erdd:nd. päivänä kä1,tävällä ja vastaan tuli
kapteeni Jansson, tykistölinjan pää. Hän katseli arvostellen päällystakkiani. Se oli sk.järjestön pumpulinen,
villavuorilla varustettu, oikein hyvä takki. Tai ainakin
oli ollut. Nyt siinä oli kekäleiden polttamia reikiä,
tykin-, kiväärin- ja kärrinrasvaa suurina läikkinä, hernekeiton, lihasopan, kastikkeen ym. tahroja. Lisäksi
se oli joskus kuormalta maihin mennessä ratkennut
helmasta liki olkapäätä, mutta ystäväni, korpraali Sivula oli neuvokkaana miehenä taidokkaasti yliluotellut
villalangalla sen uudestaan kasaan. Siten tlkki oli mie-

lestäni oikein kelvollinen sotatakki.
Ihmeekseni
kapteeni Jansson määräsi minut nyt menemään
ylimpään kerrokseen ja vaihtamaan takin. Mikäpä siinä,
jos tämä ei kelvannut täällä, niin samahan se minulle
oli. Eipä tuo niin suurta vaivaa tuottanut
Tein työtä käskettyä ja kohta ilmoitin asiani eräälle
ikääntyneelle kantar.ääpelille. Mutta siitäkös nousi
prosessi ! Voi Pyhä Byrokratirrsl Ei kuulemma kellään
muulla kuin jollakin huoltoherralla ja koulun johtajalla, eversti V. Kauppilalla ollut oikeutta antaa sellaista käskyä. Kuuntelin aikani, korotin ääneni ja taisin kirota parayttäld, niin että kuului. Selitin, että
minut oli vain käsketty tänne ja sillä siisti, enkä ollut
!
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r:.rrcisk.r-rn p\.\.tänyt

olin

keneltäkiän n-ritään takkia .ia että

s::r,ieluskunn.rn vetimissä tallannut koko sota-

ajan. Lc,puksi t;risin toivottaa rättivarastolle pitkää
ikäi i.r l.ihJir: kiukuissani tallaan.raan omaan kerrokseen

r
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lIuttr mik;i lie tullut

kantaveikol]e
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Ennenkuin

pä.isin edes kunnolla rappujcn tuntumiin, juoksi minue puhutellut r'ääpeli perään, tarttui käsipuoleeni ja
suostutteli kääntymään takaisin: saisin valita mieleni
mukrisen t.rkin I Tämä oli jotain ennenkuulumatonta.
En ollut koskaan armeijassa kuullut vääpelin suostutteler.rn ketään. Mukavia miehiä niissä kyllä oli ollut,
mut!.r kuten ennen vanhaan "kuninkaallisessa" KTR
l:ss.r. sen hienoimmassa patterissa eli "kolmannessa",
r'.itpeli Kärkkäinen kun komensi "Seis", niin suurin
osr poikien kelloista pysähtyi myös. Ja siihen tyyliin

muutkin asiat.
Sain sitten tuliterän sarkamanttelin, paksun, täysinukkrisen, joka oli erittäin mielllttävä kapistus sellaisene pakkastalvena.
Mutta sitten kuulimme, että
koulunjohtaja, eversti -Kauppila, mies, jolla oli sydän
paikelhan, oli pitänyt puhuttelun kantahenkilökunnalle jr kouluttajille sekä kehoittanut heitä ystävällisvrteen ja ratrhallisuuteen
oli sanonut tulevien oppil;riden olevan lolrpuun -saakka väsyneitä, nopeasti
ärtyviä ja ain;rkin kärsimättömiä. Se lienee ollut ainutlaatuinen tlp;rus RUK:n historiassa.
Tulevia kouluttajiamrr-re katselimme miclenkiinnolla. Joukko oli varsin omalaattrista. Meille tuli 1.3116r1rr^
päälliköksi luutnantti Tulikoura, rannikkotvkistön miehiä, jonka nin.ri on muuten vilahdellut tämänkin lehden sivuilla. Myöhemmin hän luennoi joitakin yleissotilaallisia asioita ia hoiteli hallinnollista puolta, mikä

&#

$e

ek
ffir-

"'

Patteri harjoiluksissa
nisalossa

:""fiS1fr

.{I

v
.t'

,:.

f.

*

.y

.:;it".

,*$r.fp
I t, ,*e{

tr-

-.

\d

.ä.r

ta

&&

i:i*

.r'S

,i

trl

i,.§*.

.{.'

t"

h%#

§
.i1lå

i!.ff';u
, Lrl'
#f'"' '-

,'

i

l+"

i.S

,ffi;

Jh.

't
I

l*

:rr1 fu"r
r§;

il.

}pE

F #-i

å.f

t

\r
.L

lienee aiheuttanut n.rclkoisesti
1-uuh1r. \,.rikk.r häntä
r'ätremmän.näkyikin, niin jokaiÅen tiesi. että ohj.rkset
olivat tanakoissa käsissä. Hän ja luutnantti lfiettinen
antoivat hengen niille p1 kälille, joiden mukaan elettiin. Luutnantti Miettinån, joka toimi varapäällikkönä,
oli erittäin pystyvä kenttätykistön upseeri ja erinomaisen tasapuolinen, oikeudenmukainen henkilönä. Hänen nauttimansa suosio alaistensa keskuudessa oli aina jakamaton. Hän kaatui Jatkosodassa ollessaan saman mikkeliläisen patterin päällikkönä, mistä meidät
komen netti i n sotakoulutuskeskukseen.

. .Jaosjohtajiksi ilmaantui edellisen kesän,'simpuista',
leivottu.ja aktiivivänrikkejä ja res.vänrikkejä. Osa näis-

tä oli edellisen kurssin oppilaita, siis varusmiehiä.
Niin, ja sitten oli viela pitkä rivi rannikkotykistön
res.upseereita. Eräskin oli rannikkotykistön viesti_ ja
mittausupseeri eikä tiennyt kenttätvkistöstä juuri muuta l<uin että tykillä ne ampuu.

Kesti tietenkin aikansa, ennenkuin koulutus Iähti
pyörimään siten, että se alkoi jotain toimittaa. Ensin
yritti luutnantti Tulikoura pitää ampumaopin luento-

ja,-.mutta luopui tehtävästä-, kun hävaitsi, ettei hän
hellinnut alra terpeeksi. Täten varsinaiset tykistötouhut jäivät luutnantti Miettisen haltuun, joka opetti,
jotta paikat pauklui ja selvää tuli. Tosin iimahalytykset häiritsivät pahasti opiskelua, mutta jotain tina' jäi
mieleenkin.

oli etupäässä oppilaiden hartioilla.
iloinen ja poikamain.n -ylik".runtti
Y:lI.l.i,"
Jansson
KTR "fyyraslu", .l _ pal,1oa piitannut pikkuseikoista.
Mutta vänrikki Erkki Heiskasta puraiii kerran velvollisuudentunnon kärpänen. Hän ryhdistävtyi, lähti
pitämään tupatarkastusta, mutta tuli vahin äänin pois.
_-

Tupajärjestys

Kertoi mcillc Mikkelin pojille, kun oli itsekin niitä,
että hrin me-ni kämppään, ja vastaan tuli jaoksen suu_

rin

mies.

liki

kaksimctrinen, .ioka kysäisi hy.vin

ystä_

r'ällisesti: "Päir'ää, ketäs vänrikki et;ii?,, _ Vän;ikiltä meni sisu kaulaan, änkytti jotain ja lähti kiireen

vilkkaa nostelemaan.

Oppilaiden ja koulutusupseerien suhde lienee muu_
ten ollut ainutlaatuinen. Eräskin hiliainen kansanvalistaja, ikivanha sk.mies, istui kaiket iilat suuri joukko
oppilaita ympärillään, neuvoi milloin suuntakehiä,
milloin ampumaoppia, yleensä kaikkea mahdollista,

mutta hänen hiljainen ja vaatimaton esiintymisensä oli
saanut upseerit sellaiseen luuloon, ettei hän tiennyt
eikä osannut mitään. Näin hän oli suurista tiedoisia
ja taidostaan huolimatta joutunut poistolistalle enkä
usko hänen vielä tänäkään päivänä tietävän, minkä takia hänet erääseen sur.."n harjoitukseen määrättiin
I'llättäen junailemaan patterinpäällikköäl _ Odotim_
me jännityksellä junailun arvästelua. Sen taisi antaa

luutnantti Miettinen ja se kuului: ,,Se meni hienosti,
niinkuin vanhalta ammattimiehelta,,. Oli itsestään sel_
hänen poistamisensa kurssilta jäi siihen.
"äi,_:!lä
tr{eillä ei ollut mitään rankempia yhteenottoja up_
seerien kanssa. Joku nuori esimies yritti
.ioskus hiil_
tyä, mutta asettui pian, ja ilmeisesti rauhoittumiseen
olivat tekijöinä luutnantit Tulikoura ja Miettinen. He
ymr.närsivät vanhoja miehiä ja tasoittivat, ettei tullut
;uurempi.r. 1'htcenottoja. - Sen si.1'aan yleisellä Iinjal_
la eräs pojanholkki. kun joukkue ei hänen mielestään

ollut tarpeeksi sotilaallinen, kiljui, että hän Iähettää
rintamalle kok-o porukanlAsiasta nousi suuri prosessi,
kun po jat. palveluksesta päästyään painuivat toimistoon

k1'selemään komennustodistukiiaan

ja

litteroi_
23
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Suomen Marsalkka tarkastaa upseerikurssin påättäiäiset sodan aikana Niinisalossa.
Hänen rinnallaan eversti Kauppila

taan. Rintamalta heidät oli komennettu ,ja sinne hc
menisiviit mieluummin kuin kr,runtelisivat pikkupoikien rähisemistä.
Mainittu varusmiesr'änrikki lienee
muistanut pitkän -aikaa sen puhuttelun, mir-rkl kornppanian pääilikkö hdnelle piti.
Kaikkein hupaisin juttu sattui myös 1'leisellä linjalla. Jostain oli komennettu joku sotamies tai korpraali hevosmieheksi koulutuskeskukseen. Esikuntakomppania odotti ja odotti eikä miestä kuulunut. Viimein kuulutettiin oikein suuri etsintä ja mieshän löy,-

tyi. Hän oli oppilaana

.jossain komppaniassa,

ja

esi-

kuntakomppania vaati häntä ajomieheksi, kun sellai-

oli puute. Mutta koska mies oli ollut oikein
iiksu a yritteliäs oppilaana, komppanian upseeristo
kieltäytyi luovuttamasta häntä. He eivät suostuneet
sista

,(Äsrrz

yÄÄnlrv

Kerran harjoituksissa oltaessa kersantti kysyi alokk.r;r

lta:

--

Näettckö tuon puhelinpylvään tuolla?

Kyllä näen, herra kersantti
No, juoskaa ja kiertäkää sel
!

Ålokas lähti Iiikkeelle verkkaisesti, ja kun hän pääsi
pylr'ään luo, tarttui hän sylin kiinni ja alkoi huutaa:
Tulkee miehiä lissee, ei tämä kierry mihinkään !

-

f

millään tavoin edes neuvottelemaan koko asiasta, ja
kun he pitivät päänsä, tuli miehestä kokelas ja pian
vänrikki. Hän kaatui Jatkosodassa lur.rtnanttina ja oli
joukko-osastossa ollut pidetty hyvänä upseerina. Tapaus todistaa mielestäni korkeaa moraalia kouluttajien keskuudessa, vähät muusta kuin pääasiasta. Eihän mies itse ollut sinne pyrkinyt, kuten tutkimuksissa
todettiin. Hänet oli vain pantu muiden mukana oppilaiden riviin ja sillä siisti.
Viimein koitti sitten eron hetki kursseilta. Olimme
kokelaita ja saimme komennustodistukset. Ei ollut
mitään suuria fuhlallisuuksia. Tallasimme asemalle ja

räväytimme silmiämme, sillä härkävaunuissa saimme
lähteä kohti koulutuskeskuksia vaeltamaan. Mutta välipä sillä, eipähän tarvinnut kävellä.
.24

HALUS' MUUTTAA,

KUN

Ot, 13:s MIES

Alokaskomppania marssi maastoon, johon se leiriytyi. Pystytettiin teltat, joihin kuhunkin yhtä suureen telttalr.r rnajoitettiin 13 miestä, mutta viimeiseen
telttaan jäi vain 12 miestä. Eräs alokas meni vääpelin luokse esittäen asiansa hyvin sotilaallisesti:
Herra vääpeli. Meidän teltassamme on 13 miestä

ja-viereisessä teltassa ei ole kuin
muuttaa siihen

?

12 n.riestä,

saanko

MIKKO HUUHTANEN

oa

KAKISALMEN

VANHAN LINNAN

foulu rese

ILMATORJUNTATYKKI joulukr.rrisena, tulipalojen
Ioimut ja valonheittimien kiilat kynttilöinä, neljänkymmenen asteen pakkener.r joulupukkina ja pomnii Iahjoina. Tällainen oli joulumme Käkisalmessa
vuonna 1%9. Jos jatkan vertailujani, niin jouluvirtenämme

oli

taukoamaton sodan jylinä.

Ilmatorjuntapatterimme oli asemissa vanhan linnan pihalla. Tuo historiallinen varustus koki jälleen
sotail,

mutti aivan

toisenlaista kuin aikaisemmin. Lin-

nan tornin tähystysaukoista tähystelir'ät lumipukuiset
miehet apuvälineinään puhelimet ja kauas kantar.at

kiikarit. Ikivanhoihin vahvoihin muureihin ei enää
luotettu, vaan valtar.at massapaalipinot suoiasivat

patteria. Toisenlaista oli sodankäynti kuin ennen.
Ainoa, mikä saattoi olla yhteistä esi-isille ja meiile,

oli

pakkanen

,1a

järkkymätör.r puolustustrhto.

Nojasin n.rassapealin pehmeää kuvetta vasten. Äjattelin jouluiltaa, rauhan ja .r'alon juhlaa, josta ei missään näkynyt mitään merkkejä. Ajattelin Käkisalmen
kaupungin kohtaloa, sen poltettuja rakennuksia, teht^ita ja kouluja. Täällä paloi jaikuvasti, aina jollakin
suunnalla oli tulen loimuja. Tuskin mikään kaupunki
Talvisodan aikana saikaan kokea sotaa enemmän kuin
Käkisalmi.

Yöpommituksia oli han,emmin, mutta päivällä oli
kaupungin yläpuoiella alati pommituskonemuodostemia. Kaikesta päätellen oli kaupunki kai vihollisen

mielestä sotilaallisen tärkeä paikka, olihan siellä
Waldhofin tehtaat ja rannikkotykistön esikunta.
Hyppysiäni paleli. Käsineeni olivat tahriintuneet
ammuksien öljyisissä pinnoissa, ne johtivat paremminkin pakkasta kuin eristir,ät lämpöä. Toverini, eräs tykkimies, istui lataajan paikalla puoli torkuksissa. Vänrikki Nuora liikkui tykkien vaiheilla, hän oli patterimme päällikkö. Kukaan ei puhunut mitään, joulu sodan
keskellä

oli mykistänyt

meidät.

Massapaaleista kyhätyssä korsussamme paloi myrsky-

lyhty. Se ja sisällä olevien miesten ruumiinlämpö pitir,ät komeroamme siedettär,än lämpöisenä. Kuitenkin
se kylmeni silmänräpäyksessä, kun joku liikkui oven
pressukankaan alitse ulos tai sisään, kesti jälleen tuokion ennen kuin ilma korsussa lämpeni uudelleen.
Lämpöä tosin sai silläkin, kun ravasi tornin kierreportaita 1,1ös, mutta siellä oli pakkanen vieläkin julmempana kuin alhaalla.
Vääpeli Kaahinen oli tulenjohtajamme. Muistan
r.ielä hänen vastenmielisyytensä lumipukuja kohtaan.
Nytkin hän oli yöksi riisunut sen yltään, r'aikkakaan

Käkisalmen vanha linna talviasussa

75

Söimme kovaa hämäläistä maalaisleipää, juustoa ja
makkaraa. Ensimmäiset täit tuntuivat liikkuvan ke-

joku yritti vitsailla niistä, mutta vitsistä
taittui kärki johonkin. Emme tietäneet mihinkä. . .
ehkä joulun läsnäoloon. Muulloin olisi kyllä vitsille
yritetty nauraa. Tunnelma oli ankea.
Kello 22 tuli hälytys.
Tykeille, joka mies !
Pressukangas lensi sivuun.- Yö oli kirkas tähtien palhoissamme,

joudesta, valonheittimet nuolivat taivaan kupua, etsivät etsimistään. Taempana jysähtelikin, arvelin sen

I
I

ilmapommien aiheuttamaksi. Vänrikki Nuora piti
puhelimen luuria korvallaan. Odotimme jännittyneinä, olin kuulevinani hetken lentokoneiden surinaa,
mutta sen enempää ei sitä tullutkaan. Pitkästä aikaa
tunsin pettymystä siitä, että hälytys oli turha.
Näin kului jouluyömme ja aamtt läheni vitkalleen.
Åamu, joka toi valoisan päivän ja sellaisen pommi-
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tuksen, jonka muistan aina.

Olimme jo tykeillä, kun hälytys tuli jälleeo. Koneita ilmestyi yläpuolellemme. Ne lensivät korkealla,
emme ampuneet vielä, koska ammuksia tuli säästää
määräysten mukaisesti. Joku toinen patteri kyllä
tulitti laivuetta. Avaruudessa possahtelivat pienet
pilvenhattarat, mutta toivottoman etäällä laivueesta,
joka katosi mantereen suuntaan. Sitä seurasi toinen
laivue, joka lensi jo paljon matalammalla. Avasimme
tulen ja posotimme, minkä vanhanaikaisista aseistamme saimme irti. Possahtavia pilvenhattaroita ilmestyi
tihedän lair-ueen ympärille. Saimmeko osumaa, sitä
on vaikea sanoa. mutta sensijaan vihollinen antoi tun-

tuvia iskuja meille. Pommit putosivat viistoon, ja
aluksi näytti, että ne ujelsivat kohden Käkisalmen
vanhaa linnaa. tr{utta ohitse ne menivät, eivät kyllä
meistä kovinkaan kauaksi, sillä tuntui siltä, kuin maakamara olisi sortunut. Tämä laivue kävi jossain kään-

ja palasi pudottaen nyt lentolehtisiään. Arvesaamme niissä joulutervehdyksen naapuriltamme, mutta kun jälkeenpäin sain käsiini silloin
pudotettuja papereita, ei niissä ollut muuta sanomaa
kuin, että "työläisiä on petetty". Samaa virttä kuin
Tiltun levytkin.
Kolmas laivue sai vihdoin maksaa tullia. Näimme
yhden koneen vavahtavan pahan kerran. Se yritti
kääntyä kotimaataan kohden, mutta kiertyikin yht'
äkkiä pyrstölleen ja putosi savuten alas jonnekin Laatokan suuntaan. Tuollaiset tapahtumat olivat ilmatorjuntamiehen juhlahetkiä. En tosin osannut yhdistää tapausta jouluun, vaikka lahjalta sellainenkin
tymässä

lin, että

S

Käkisalmen linnan ko-

via kokeneita,
muureia

A-htto

lykeviä

hänen lumipukunsa

ja

turkkinsa päällisellä

ei ollut

suurtakaan eroa, mitä väriin tulee. Mutta lumipuku,
oli se sitten puhdas tai likainen, piti lämpöä. Sen
tiedämme kaikki, jotka olemme ioutuneet pitämään
sitä yllämme pakkasessa. Ehkä vääpelimme vastenmielisyys iohtuikin siitä, koska hän hikoili helposti.
Istuessani siinä ajatuksissani astui vääpeli Kaahinen
eteeni ja toivotti hyvää Joulua. Se olikin sinä jouluna
ainoa hyvän juhlan toivotus, mikäli muistan. En oitis
osannut vastata, häkellyin aluksi, sillä toivotus oli
yllätys niissä olosuhteissa. Jupisin jotain vastaukseksi. Vääpeli ehdotti, että menisin sisälle paalikorsuumme, koska odotettavissa ei ollut ilmatoimintaa

vihollisen taholta. Silloin oli kello 19 maissa.
Korsussamme oli ahdasta, mutta sitä lämpimämpää.
Loikoilimme ja kuuntelimme massapaalien vaimentat\aa, kaukaa kuuluvaa sodan kumua. Myrskylyhty
roikkui massapaalien vanteessa päämme yläpuolella.
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F'--

tuntui.

Jälleen jyrähteli, jälleen syttyi tulipaloja. Siinä

rytäkässä menivät muistaakseni asema

ja

työväentalo.

Joka tapauksessa tulenloimuja syntyi siellä

ja

täällä,

rakennuksia sortui. . . ihmismenetyksistä puhumatta-

kaan. Käkisalmen vanha linna katseli murheissaan

ympäristönsä hävitystä.
Koko ensimmäisen joulupäivän, aina pimeän tuloon saakka, kävi pommituslaivueita kaupungin kimpussa. Tuntui siltä kuin vihollinen olisi päättänyt

kerta kaikkiaan juuri sinä päivänä hajottaa kaiken
kaupungissa olevan maan tasalle. Kuitenkaan ei tuo
päivä poikennut suurestikaan muista päivistä, ja saman-

laista oli ollut jatkuvasti. Käkisalmi jauhettiin täten
lopulta melkein murskaksi.
Sellaisia ovat muistoni Käkisalmen kaupungin puolustamisesta tuona valon ja rauhan juhlana vuonna
1939.
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JR 30:n vartiomies Syvärillä

'A

VARTTOMIEHEN
KAKSI TUNTTA
ÅLIKERSANTTI Åntti l\{äkelä istui kannon nokassr
ampumahaudan rcunalla koettae n terästää aistinsa
äärimmilleen, sillä hrin oli ollut kuuleviniran etulraas.
tosta oikealta käsin samantairaisen kilirhdukscn, mikä
s1'ntyy, kun lapio isketärin kiveen. Oli vielä scn verran
hämärä, cttei r-oinut niihdä selvästi, joten pesiikkeen
lähcllä olevat kannot .la kivet alkoivat elää, jos niit,i
tuijotti pitemmär.r .rik.ra silmiä räpäyttämättä. Tämä
oli merkillinen iln.riö. minkä vuoksi oli vartiopaikoilla
poltettu paljon ruuti.r tr.rrhaan ja vikahälytyksiä tehty.
Antti oli hetki sitten
kello neljä
tullut vartio- lelräsi varmistin
- poistettuna
vuorolleen. Konelristooli
hrinen polviensa varlrssa,

ja

pikakir'ääri

oli yhdellä

hyppäyksellä käden ulottuvilla pesäkkcen ampumasektorissa. Hän kuunteli henkeään pidättäen, mutta
ei siellä sittenkään tainnut olla mitään. Mitäpäs ne nyt

ERKKI KESKINEN

näin tyyneni .la kuulakkaana aamuna lähtisivät r'äli,
maastoon hiil:rpailemaan.

Härnärä alkoi vaihtua päiväksi

ja Antti

laskeutui

pesäkkeeseen. Hän oli oppinut varolna.rn edessä noin
s;rdan metrin päässä olevaa metsänniemekettä, mistii

oli kuin tarjottikiinteätä vartiota,
r.uutta he vierailivat siinä usein, koska meikäläisten
Iartioaukko sijaitsi niemekkeen kohdalla, pitivätpä
he joskus siinä kuulovartiotakin. Viimeksi pari viikkoa sitten Antti oli törmännyt siinä väijytyksessä olkatsoen tukikohtamme vartiopaikka

rnella. Siinä

ei ollut vihollisilla

leeseen viholliseen yrittäessään päästä partioineen lin-

jojen läpi vihollisen huoltotielle.
Kuinka tulikin oltua silloin niin varovainen, mietis,
keli Antti. Hän oli Iähtiessään päättänyt, että murrokon
rerrnasta oli edettär'ä kontaten vajaan sadan metrin
27

JR 30:n eräs

konekir,ääriasema

Syvärin rintamalla

päässä olevalle kumpareelle, hallitsevaan maastokoh-

taan. Tavoitteeseen

oli vielä viitisentoista metriä,

hän näki edessään suuliekin leimahduksen ja

kun
tunsi

ilmanpaineen viskaavan hänet taaksepäin. Tuskin oli
tämä yksinäinen laukaus kajahtanut, kun konetuliaseiden suihkut alkoivat iskeä kappaleita puiden rungoista. IUiten hän r.etäytyi kuolleessa kulmassa olevaan
murrokkoon ja millä välillä hän oli ampunut konepistoolinsa lippaan tyhjäksi, sitä hän ei vieläkään ymmärtänyt. Mahtoiko hän antaa partiolleen edcs vetäytyn-rismerkkiä, mutta kaikki kahdeksan miestä olivat
kuitenkin jokseenkin yhtaikaisesti selvinnect murrokkoon eikä kenessäkään ollut naarmuakaan. Ehkä täpärin tilanne oli ollut pikakir,ääriarnpujalla, ,joka kaatuneen kuusen suojaan ryömittyään havaitsi katsovansa

silmästä silmään vihollisarmeijan sotilasta. Or.rneksi
ruskeatakkinen alkoi kohottautua ja menetti pelin.
Huh ! kun puistatti tapahtuman muisteleminen.
Mutta yhä uudelleen ja uudelleen ajatukset kiersivät
kuluneita sota-aikoja. Jo kohta kaksi vuotta oli oltu

asemissa Syr'ärin eteläpuolella. Rykmenttimme
- JR
oli siirtynyt näihin, noin 15 km Äänisjärvestä
30

- päin sijaitseviin erämla-asemiin helmikuun 13.
länteen
päivänä 1942. Paikka oli silloin ollut koskematonta
korpea. Vain yhdyspartioiden ladut ja metsänriistan
jäljet rikkoivat hangen pinnan. Mutta kun sotilaat

tukeva, kaksinkertainen piikkilankaeste lieriöineen

"kanahäkkikin", jonka sisällä vartiomies seisoi. Tämä
sattuva nimitys annettiin vartiopaikalle kuin luonnostaan sen jälkeen, kun se ympäröitiin piikkilanka-aidalla ja tehtiin portti siitä korsulle johtavaan yhteyshautaan.

Vaikeahan tästä

miestä elävänä siepata, vanjan-

ja napsaistiin tongilla poikki. Niin oli edistynyt sotamies venäläinen, mutta vast;ravasti oii tultu varovaisemmiksi tälläkin puolella. Eipähän ascmasodan aikana onnistuttu nappaamaan 1. koml'rpaniasta yhtään
n-riestä, kun naapuri sen sijarn oli joutunut luovuttar-naan useita.

Mutta mitähän mahtoi kello olla? Jokohan voisi
ottaa pienet tirsat? Antti kaivoi "käärme-leijonansa"
taskustaan ja totesi viisrrien osoittavan pari minuuttia
vaille viisi. Turha toimenpide muuten tuo kellon katsominen, koska ajankulumisen kykeni arvioimean viiden minuutin tarkkuudella, joskus aivan minuutilleen.
Konekir'äärin mies näkyi liikahtavan lähinnä oikeal-

lir

ampumahauta luikerteli miltei yhtämittaisena nauhana

sa

28

oli

kaan, r'aikka naapuri olikin keksinyt monia kikkoja
esteiden raivaamiseksi. Oli, pirukas, äskettäin käyttänyt valkoista rihmaakin putkimiinakenttää ylittäessään.
Heitti näet painon avulla rihman etcensä kulkureitille, ja missä rihma jäi koholle, siitä etsittiin ansalanka

tulivat, alkoi kiireinen asemien ja korsujen teko.
Kun elokuun viimeiset päität 1943 olivat käsillä,
rykmentin lohkon läpi. Murrokon puolir'älissä kulki

.ia

sen etupuolella vielä lähieste. Hieno keksintö oli

olevassa p"'säkkeessään. Hänestä enemmän oikealle

sijaitsi ensimmäisen puolijoukkueen vartiopaikka, jos-

Anttikin oli satoja tunteja tähystellyt. Pesäke sijaitsi
muusta linjasta eteentyönnettynä erään kumpareen lai-

JR 30:n komentajana Syvärillä
salo eli ns. "Sota-Erkki"

oli eversti E.

dassa. Kolmisenkymn"rentä metriä r,ielä siitäkin oikealle, kumpareen päälln, sijaitsi tykistön tulenjohtueen katettu pesäke. Sitä nirnitettiin bunkkeriksi,
vaikka oli hirsistä rakennettu. Jalkar'äen miehet, Antti
mukana, olivat sen tehneet.
Hiki säästää verta,
muistutti luutnantti Heikkinen,- joukkueen johtaja, jt
oli tarttunut itse ensimmäisenä lapioon. Välimaastossa
kumpareen edessä oli notkelma, jota myöten vanjapoika oli usean kerran ryöminyt sieppausretkilleen.
Antti tähysti notkelmaan ja ,;äykistyi samassa.
Perkelel välimaastossa oli sittenkin vanjoja. Silmänräpäykseo
ajao hän näki r.rotkelmasta korkeuksiin
lennähtävän savupatsaan, ennen kuin huumaava räjähdys tärisytti tienoota. Räjähdyksen synnyttämä pauhu
ei ollut vielä ennättänyt vaimeta, kun vihollisen puolelta jyrähtivät kolmituumaisten kimakat lähtölaukaukset. Kun niihin yhtyivät heittimet ja raskaat t1-kit, muistutti ctulinja suuressa määrin helvetiksi nimitettyä paikkaa.
-- Räjäyttivät rivipanoksella esteeseen aukon, oli
Antin toteamus tilanteesta.
Olisikohan kysymyksessä vangin sieppaus vai aikovatko ne pureutua asemiin ? sen tiesi tässä vaiheessa

Ruot-

vain Luo.ia.
Antti hyppäsi pikakiväärin taakse ja alkoi tulittaa
umpimähkään notkelmaa. Näkyvyyttä oli vain muutama kymmenen metriä, sillä vihollistykistön sulkutuli möyrysi kiivaana vartiopaikan ympärillä. Ilkeästi

korvia vihloen kranaatit räjähtivät pesäkkeen molemmin puolin. Tuli oli tarkkaa, ja mikäpä heidän oli
ampuessa ennestään moneen kertaan tarkistettuihin
maaleihin.

Mutta missä helvetissä Kalle viipyi, kun ei tulLähettäisi edes jonkin miehen lippaita
täyttämään. Eihän korsusta ollut kuin parikymmentä
metriä yhteyshaudan päähän, ja siitä oli sama matka

lut- asemiin I

pesäkkeeseen.

Kalle oli alikersantti ja tukikohdan päällikkö. Hän
oli tunnettu siitä, ettei työntänyt päätään pensaaseen

pahemmankaan rytinän aikana, ja tdmä sai Antin pelkäämään, että korsulla tapahtuisi jotakin, mutta aina-

.f -A-kzra

aSJatvt

I Puoli.

I
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kaan vielä ei sieltä erottunut konetuliaseiden rätinää.
Tukikohta oli helppo panna mottiin, sillä notkelma
oikealla jatkui miehittämättömänä taaksepäin yli puolen kilometrin päässä olevaan Keskasjärveen saakka.
Vasemmalla oli matkaa yli sata metriä tukikohdan toiselle vartiopaikalle, jossa yksi mies hoiteli varmistuksen. Siitä oli taas parisataa metriä 6. komppanian lähimpään pcsäkkeeseen.
Antti lopetti ampumisen, koska oli uskallettua tyhjentää kaikkia pk:n lippaita. Hän ehti tuskin nostaa
pikakiväärin alas, kun sektorissa räjähti. Hän paiskautui ampumahaudan seinää vasten ja lysähti siitä kontilleen haudan pohjalle. Korvat soiden hän konttasi sirpalesuojaan tunnustelemaan itseään, mutta verta ei
tullut mistään. Siinäkään hän ei voinut pitempään

olla, se olisi sama kuin itsemurha. Hän veti patruunalaatikon perässään pesäkkeeseen voidakseen tähystäessään täyttää lippaita, mutta samassa heitti sirpalesuojan katolla räjähtäneen kranaatin ilmanpaine hänet
jälleen nurin.
Osa lllJR 30:n Syvärin itäpäässä olevia asemia, joista vihollinen yritti mm.
elokuun lopulla 1943 suorittaa vanginsieppauksen

mies kuin rnies tunsi ilkeän riipaisun

Antin mielessä väikkyi ikäviä ajatuksia. Oli selvää,
että hänen olisi kuoltava pesäkkeeseensä, jos vihollisen iskuryhmä ryntäisi sinne. Hän voisi ainoeste.rn

j

Antillc tuli vaihto, ja kun hän kaivoi kellonsa esiin.
hän totesi, että sen lasi oli rikki, mutta se kävi yhä
viisaricn osoittaessa kymmenen minuuttia yli kuusi.
Pian ilmeni, että naapuri oli ollut visiitillä, koska
asemat osoittautuivat liian tyhjiksi. Poissa oli bunkkeristr tykistön tulenjohtajakin. Vain verijäljet pesäk
keessä ja yhtcyshaudassa panivat aavistamaan, että vi

myydä henkensä mahdollisimman korkeasta hinnasta.
Lähimiinojen Iaukaisulangat olivat sopivasti käden
ulottuvilla. Niistä hän nykäisisi ensimmäisen ruskeatakkisen kohottautuessa näkyviin. Sen jälkeen olisi

konepistoolin vuoro puhua, ennen

kuin

hyökkääjät

toipuisivat hämmennyksestään.
Mutta kun hätä oli suuri, oli apukin lähellä. Vihollistykistön tuli harveni ja samassa erottuivat omankin
tykistön lähtölaukaukset. Kaukaa Syvärinniskalta kuuIuivat raskaan patteriston jysähdykset, ja pian sen
kranaatit repivät maastoa vihollisen puolella.

I
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Åntti kuuli takaa yhteyshaudasta askeleita. Nopeasti
hän käänsi konepistoolinsa sinne valmiina laukaisentaan, mutta totesi helpotuksesta huokaisten, että tulija oli hänen kaipaamansa Männikkölän Kalle.
Missä pirussa olit, kun et tullut asemiin ?
- Kuolluthan
täällä olisi ! Ihme kun sinä r'ielä
elät- I Lähetti kävi äsken ja sanoi, että vanja on tulenjohtobunkkerissa. Heikkisen miehistä oli vartiossa
Rautiaisen Rekke, joka seh,isi hengissä, mutta In-rppa
kaatui
tiedä sitten, miten muiden kävi ! Yhteydet
- kuten
or.at poikki,
aina ennenkin rytinän aikaan, jotta
aivan suotta niitä tapseja maan sisään kaiveltiin. Omat
pyssyt lyhentävät sulkujaan ja ampuvat sinne keskityksen. Pali määräsi minut vastaiskuun, niin että hoitele sinä porukkaa sillä aikaa parhaasi mukaan. Näin
,lutteli Kalle ja lähti tehtävään, johon valmistuessaan

vatsanpoh.

assaan.

oli tehtävässään onnistunut. Välimaastosta hänct kuitenkin löydettiin hengettön-ränä kädet seulaksr
ammuttuina. Siihen olivat iättäneet miehen havait
tuaan, ettci kuollut enää puhu.
Poissa oli myös kersantti Konttinen, kaikkien pitamä joukkueen varajohtaja. Hän oli juossut asen.riin ja
hairvoittunut siellä sirpaleesta. Matkalla sidontapar
kallc, lähellä omaa korsuaan oli täysosuma hänet krir.
hollir.ren

tenkin tavoittanut.
Korsussa vallitsi painostava hiijaisuus Antin asetel
lessa kon'ikepakkiaan kamiinan päälle. Nuoret, asc.
masodan aikana mukaan tulleet miehet katselivat äänet-

tönrini miki minnekin ja arvailivat kait mielessään.
milloin alkaisi tosi koitos. Kaukana se ei ehkä olis,
päätellen vihollisen kautta linjan tekemistä, sunria
lalmisteluja vaatineista tiedustelu- ja vanginsiepprrr'
)-rit)-ksist.i. Korsussa ei silloin r.ielä tiedetty, että kurr
r

ihollinen \'r,l.1n kahden kuukauden perästä yrittr

hr'ökkär'striln, se sai jättää melkein koko iskuri'hnrän
sä kaatuneena r'älimaastoon.

JR 30:n kranaatinheitin ampuu
Syvärillä
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Vartiomies rintamalla sotakoi rineen

OLIN joutunut Kajaanissa eräässä

kokouksessa kovien

"koiramiesten" pariin. Koska en omistanut nelijalkaista enkä ollut kiinnostunut koira-asioista, pyysin vaihdettavaksi puheenaihetta. Silloin mukana oleva vanha
iääkärietappimies Alba Tolonen laukaisi puheenvuorossaan: 'Huomenna on sinulla Saksan paimenkoiran
pentu!' Niin myös olikin.

Tämä pieni, vilkas villakerä valloitti ensi päivästä
lähtien perhepiirimme, tosin yksi perheenjäsen sai aina

alkupäivinä olla rätti kädessä "Pojun" jäljessä. Poju

oli

annettu koiralle nimeksi, koska perheessä

oli

kas-

\amassa myös nuorineiti, ja lahjoittaja oli vakuuttanut lahjaa antaessaan sen sukupuolen olevan vahvenrpaa puolta.
Yhdessä kasvoivat sitten kilpaa Poju ja Raija-tytär.
Jo ensimmäisenä clinvuotena Poju tavoitti kasvullaan
elämäntehtävänsä, pikkutytön vartioinnin, johon se
oli tarkoitettu. Siten sen ,r,alvova silmä seurasi tyttöstä
foka paikkaan. Asuntomme sijaitsi kuitenkin kolmen
perheen talossa, ja Pojun ote talonvahtina alkoi kehittyä hieman liian ankaraksi. tr{onet ystävien vierailut
apteekkarin ja lehtorin perheisiin jäir,ät aikomuksiksi.
kun Poju ei hyväksynyt tulijoita.

Tämä hyvää tarkoittava Pojun uskollisuus sai

ai

kaan sen muuton paikkakunnrlta. Raija-tyttösen kunr-

misetä "Kapu"

jääkärikapteeni Martti Räisänen
sangen läheiseksi ystäväksi Pojun kanssa, siirtyi r,. 1932 Kuolemajärvelle Jääkäriko.
tiin isännäksi, ja hän pyysi Pojun siirtämistä rajan pintaan luvaten sille siellä täydet diktaattorinvaltuudet ta-

joka oli tullut

Ion vartioinnissa.

rakkaaksi Kapulle ja Pojulle. Yh
ja talon .r,ahti tekivät kalareissut, j;r
jänikset saivat kyytinsä omenapuiden luota. Näin olr
Poju eli uudella nimellään "Sissi" päässyt oikeaan varriotehtävään, josta tuli ansiota ja kunniaa.
Nimenmuutos oli Pojulle tehty heti Jääkärikotiin
;.ravuttua. Pojulle järjestettiin hienovaraisesti oikeaa

Hatjalahti

tuli

dessä uusi isäntä

srrkupuolta sekä myös tehtäväänsä r,astaa.r,a. Sissi-nimi
31

Kodissamme on valokuva, jossa kansan pitämä presidentti Ukko Pekka tervehtii Sissiä, r'ai liekö päinvastoin, sillä Sissin käpälät ovat Ukko Pekan har-

tioilla.
Sissi sai muutamia rauhan vuosia viettää Kuolema-

järven kodissa. Mutta kesällä t939 Jääkärikoti joutui
rajan läheisyyden vuoksi linnoitustöiden keskeiseksi
paikaksi. Kun kävin täyttämässä pienen veh,ollisuuteni
isänmaata kohtaan rakentamalla Kannaksella pari viikkoa hyökkäysvaununesteitä, sain tavata vaimoni kasvatin ja tvttäreni 'r.artijan vuosien takaa. Ilo oli meillä
molemminpuolinen. Kainuun Sissi

oli

Jääkärikodissa

ollessani .1älleen Poju minun kutsumanani. Kapu, joka
oli Sissin isäntä, jäi toiseksi, mutta rouva Mikkonen,

jääkärikodin ruokapuolen jirjestäjä, pysyi yhä

Sissin

kaverina.

Kun vihollisen joukot alkoir.at vyöryä rajan yli

1919, joutui Hatjalahti erääksi Talvisodan suomalaisen sotilaan kunniapaikoista ollessaan pitkien, raskaiden taistojen kohteena. Siellä oli Kainuun Sissi taistelujen keskellä, antoi omalla koiran uskollisuudellaan
voimaa ja lämpöä vierellään oleville sotilaille.
Sissi seurasi aina vartiomiehiä tuliasemiin eikä antanut periksi. Hatjalahti oli sen koti, josta se ei tahtonut lähteä evakkomatkalle. Sinne Sissi myös kaatui
vartiopaikalleen vihollisen luodista. Vielä moni muis-

telee Kainuun Sissin uskollisuutta ja sen r.iimeistä
isäntää, jääkärikapteeni Martti Räisästä.

I. KALLIO

PttutJuva
savuke
JÄ.TKOSODAN riehuessa oli tämän pikku muistelman kertoja vielä sitä kansalaisluokkaa, että ikävuosia

ollut vain alun toistakymmentä. Asuimme silloin Jyväskylässä. Lähellämme oleva suuri Cygnaeuksen kansakoulu oli sota-aikana muutettu sotasairaalaksi, joka oli kaikkien asukkaiden huomion kohteena.
Minullakin oli silloin tällöin tapana käydä poimimassa
niityiltä kukkia, jotka vein sinne haavoittuneille. Kotonani asui silloin eräs helsinkiläinen neitonen, joka
toimi sorvarina viereisellä tykkitehtaalla eli nykyisellä
Rautpohjan tehtaalla. Hän antoi joskus myös mukaani Klubi-askin jaettavaksi tupakkatervehdyksinä
"pojille", vaikka oli itsekin kova tupakkamies.
Erään kerran olin näin varustettuna kiertelemässä
lienee

sairaalan osastoilla. Tavallisesti tarjosio yhden savukkeen kullekin pojalle kerrallaan, mutta miten lie silloin joku pyytänyt saada ottaa toisenkin, enkä tietysti
kieltänyt, ja tdstä iohtuikin valitettava vajaus. Juuri
kun sitten tulin seuraavan osaston viimeiselle vuoteelle, siitä nousi hyvin ilahtunut mies ottamaan savuketta
mutta havaitakseen, että juuri hänen kohdallaan

- olikin tyhjentynyt. Hänen ylen pettynyt ilmeensä
aski

idi taivaamaan minua pitkäksi ajaksi, ja vielä nytkin,
tuon ajan muistaessani, tulee ikävä tapahtuma mieleeni. Kauan jäljestäpäin surin tätä yhtä ainutta puuttuvaa savuketta varmaankin enemmän kuin tuo ilman
savuketta jäänyt sotapoika.
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KANSIKUVA: Suksia paahdetaan rintamalla talvikelin varalle (P. Söderströmin piirros v. 1542)

N U M E R O l:n
Lauri Leikkonen:
PER I\TÖPI:I.OT)

KI RJO IT U KSET

LI

Reino Kaleno:
VIIVYTYSTÅISTELL-T.1

LL'\KL'LANSAARELLA

Lasse Elomaa:

KONEKIVÄÄRI SIEPATTIIN VIHOLLISELTA ..

Toivo Louna:
KUUSI MIESTÄ TELTASSA

l1

Henrik J. Vuokkola:

KINTISIIÄN LEIRI

l'1

.

Erkki Jankoski:
ANTTO. VÅRTrJÅ VÅrN
Erkki

Ansa:

ELETTYÄ

....

KÄKISALMEN VANHÅN LINNÅN JOULU

19J9

SOTÅKOULUTUSKESKUKSESSA

Mikko Huuhtanen:

2i

Erkki Keskinen:

VARTIOMIEHEN KAKSI TUNTIÅ

Vilho Kallio:
KAINUUN

SISSI

I. Kallio:

PUUTTTIVA SAVL KE

Kirjoittoiot vostqovot esittömistöön
mielipiteistö
Kösikirjoitukset poloutetoon voin
postimoksun seurotesso
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M ETSASTAJA]I

TIETtlI(I RJA

sisältää

560 SIVUA
869 HAKUSANAA
549 KUVAA
Metsästäjän tietokirja on tärkeä jokaiselle erämiehelle.

Halutessanne tietoja

o
a

W,nnr

aseista ja ammuksista

riistaeläimistä ja koirista
O metsästystä koskevasta lainsäädännöstä
löydätte vastaukset kysymyksiinne helposti ja no-

peasti Metsästäjän tietokirjasta. - Kirjasta saatte
kaikki metsästystä ja riistanhoitoa koskevat tiedot ja taidot.
Kaikki tiedot on esitetty selkeästi ja havainnollistettu runsaalla kuvituksella.

VIIKKOSANOMAT OY
Tietosanakiria Oy:n / Kustannus Oy Unionin
valtuutettu myyjä

TIETOSANAKIRJA OY

KtRlorTUsKrLPArru

TALYI- lA
fATKOSODASTA
on iäriestetty KÅNS^ TÅISTELI -lehden lukijaio kesken sodan tapahtumista fa
muksista, rahapalkintoina

koke-

:

I

polkinto

5fi) mk
3d) mk
2fi) mk
polkintoo kukin 50 mk

ll polkinto
lll polkinto
l0

Arvostelulautakunta voi jakaa palkintosummao tarvittaessa toisinkin. Rahapalkintojen lisäksi lohdutuspalkintoina 20 lehtemme vuosikertaa. Kirjoitusten tulee olla postitettu toimitukselle, osoite Ttiölönk. 3t B Helsinki ilimeiträän 28. 2. 1966.
Kilpailun tulos julkaistaan lehtemme toukokuun numerossa.
Kilpailaob jeita:
1. Kuvattujen tapahtumien tulee

olla

todcnperäisiä.

4. Kirjoitukset merkitään nimimerkiltä. Oikca nimi, sodanaikainen ja ny§inen sotilasarvo, oy§ioen siviiliarvo, sckä
osoite liitetään suljetussa kuoressa kidoituksen mukaan.

2. Kirjoituksesta tulee mahdollisimmao tarkasti ilmetä
ja ioukko-osasto (yksikkö)
sekä tapahtumiin vaikuttaneideo heokilöideo qimet.

J. Lottien. sairaanhoitaiieo
mista kilpailuuo toivotaan.

3. Kirjoitusten sopivin pituus on 2-d lehtemme sivua.
Kirjoitettava vain yhdelle puolelle paperia ja kooeella
-kirjoitettaessa
joka toiselle riville.

sineen ovat tervetulleita. Niiden julkaisemisesta suorite.
taan korvaus ja pyydettäessä ne palautetaaa.

tapahtuma-aika, paikkakunta

Helsinki 1966

-

Sonomo Osokeyhtiö

ja

sotilaskotisisarten osallistu-

6. Tapahtumiio liittyvät valokuvat tarpeellisine selostuk

lrtonumero l:- (sis. lvv.)

K[^J\A V':IKKC

'q;YIYi ' *,r1,,ulrllu

I'AIt(o
tiivistyspaperi

r lEAIrO
6 TE/S,L(O
L.

Tf'AIrO B-ffi

Meovrpintoisesso TALO-tiivistyspoperrsso

on lohonosristen

muovr

liivistyspopereitren koikki hyvöl ominoisuudet, muttq lisäksi
TALOsso on nökyvö poronnus
rcn muovipinto on vöriltöön
murto. Tomo on torkeö nökökohto,
L Vosiotokseen rorkoiiustoon on muovitrivislyspoperi oseieito/o lommonerrslyskerroksen sisiipuolelle muovipinto lömpimäon {kosteoonl tLloon
pdin. Muttq rokennusolosuhteisso on ,zolcisius useimm ten hei
kohko, jolloin nökymöttömölli: muoviprnnollo vorustetun poperin köytlö on honkoloo. Multo murlon nökre.2. Rokennuspor.
kollo voidqon lisoksi helposti lodeto, ett3i muovrpoper k rnnifysvoiheesso ole mennyt rikki. 3. Somoten voidqon volmrstusvor
heesso tehokkoosti volvoo loodvn iosoisuuito.4. Musto polyetee.
nipinto ei myösko<in p6östii voloo Iövitseen. Tomön onsiosto
nruovr io poperi soilyttovdl kouimmin olkuperoisei omrnorsu!.
ienso. Erityisen törkeöto lomo on koylettcesso 180 cm leveäto

krepoituq lqotuo peitlotorkoiuksirn.

puu- lo kivirokennuslen seinö
loliio' io koi'lorokenleisso estömöön .isökosleuden lunkeutumi-

TALO-ti vislyspoperio koyteioon

nen lcjmmöneristykseen sekö ehkoisemoön rlmqvuodol.

MYYNTIKONTTORIT:

i

i;a

IÄTLAISIA ON TALO
L Sileö loolu n. l4O g/mt, levcyr | ?5 <m, 20 m1 /tll
vöhittöirmyynnin ohiehinto 8 :8O rll : 44 p / m'

2. XrGpottu loolu n. 140 g/m1, lcvcyr 180 cm. 50 ml/rll
p/m'
vöhittöi3myynnin ohlchinto 22:- rll':44
TALO-tirvislyspoperi on pitko ko nen. s'(eo lo iouslovo eiko
- repeile krinniteltöesso toi rokente den I kkuesso
. TALO-tlrvistyspoperi kesloo k,;-,-rc
-220'C osti jo kylmyyttö
sookko
-50'C
TALO-tiivistyspoperr
er ioi'oo so;koo
- IALO-tiivistyspoper on koytonno lrsest kotsoen tiivein moh'
- dollrnen, vesihoyryn looo sy on vcrn n. I glmt 124 h
TAION IAXANA

on moon
,

mon puoi :rn rokennuspopereltten volmistoio, Poperituote Osokeyhtio. Mu to Poperiluotteen korkeoluokkoisio rokenn u spo pere ito ,
Alu mit-.rlrty3pop.rit, llvar-vuorsurkropil, Alu mithuopo, Bilumiyuorourpop.ril, Bilumivuorourhuovol, 2-kortoisel
bitumipqp.rir, §ilko-rrislyrpoporit.
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