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JULKAISIJA |a KUSTANTAJA: Solamurslo-yhdistys r.y.
TOIMITUSNEUVOSTO. Puheentohlaia K. L. Oesch. kenraaliluulnanltr evp: S. Sundman. kontra-amrraala evp.
G. Magnusson. eversti evp: V. Nrhlrlä. everslr evp.
PÄÄTOtMtTTAJA: K. L. Oesch. kenraalrluutnantti evp.
TOIMITUS: Helsrnkr 26. Töölönkatu 35 B puh. 44 62 42.
Tormttussthteen E. Kuussaari. eversla evp.
Taloudenhorlala R. Kalervo. everstiluulnanlli evp.
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OTE EI SAA
HERPAANTUA
MARTTI RISSANEN
MOJOVA SOPPA pitkiistii aikaa, toteaa vasrapiiisellii
istuvir kaveri irloirellessaar-r tulikirtunan herne-

-rnrittiilil[i

keiton sy'önriii. Puseron avoin kiurlus paljasraa rummuneen tuntolevyn ja hikikarpLrloiden uurramar nokiser-r
parroittuneet kasvot ja n'yn'viiisyyden, jonka tuoksuva
hernekeitro saa aikaan.
Aihetta onkin ryyryvliseen n.rieleen. Pari viikkoa aikai-

semmin ylitetryämme vauhirn rirjan etenemisernrne on
jatkunut yhtiirnittair. Yörä piiiviiä Kirinuurl miehistä muodostettr.r railakas jääkäripatalloona on runkeurunut yhä
syvemmälle. Vihollisen pr.rolusrus ei ole kr,rnnollr ehtiny,r
järjesryä. Tarvittaessa on koukattu nopeasti sivuilta sitkeimpier.r tukikohtien valtaamiseksi ja niin on erenemissuunta selvirlnyt. Usein tietrijmien korpien klutta jatkr.rneen nopean etenemisen seurauksena huolto on pyrkinyt
jäämään jälkeen. Viikon päivät on oltu kuivan muonan
varassa, vailla töpinän soppia. Tavallista sitkeämmän jälkivarmistuksen toistaiseksi pysäyrerryä erenevän kärjen
on töpinän kenttäkeittiö lavannur meidät.
Onpa kyllä. Kun vain ar.rtaisi kunnollisen ruokarau-

- sanon ateriansa alktrun pärisseelle kaverille.
han,
Komppaniamme on sijoittunut yli miehen rnittaiseen

tnjaan männyntaimikkoon. Turvallisen tuntuinen ympäristö, mutta mistä sen tierääi' Sivuille jiiäneistä hiippareista on saatu huonoja kokerntrkia.
Kuin vastauksena arveluuni puhaltaa vihollisen punatähtinen tiedusteh.rkone milrei rrrimikkoa hipoen ylitsemme, kaartaa viereisen lammen yllä rakaisin ja häviää noPeasri.

Niinköhiin meni ruokarauha?

sauon.

- Vielä mitä, Iiekö tuo huotnlnuutkaan!
-Ateriointi on piiaissyt vauhtiir.r. Ensimmiiiset ovirt jo
santsivuoroon ehtineet, rnakoisa keimo kä1' kaupnksi.
Silloin repeäii! Ilrr-rassa ujeltaa, maa vavahtaa, taimikkorr lentiiä korkealle ihnaan. Huu.letlan jotakin, keittomtiat heliihtiiviit kLunolleen. Yhtenii patilrrtua Inotrrtlaa
r.ln"rrnusten helvetillinen myllerrys keskellämrne, kirpeä kän' pisriiä sierair.r.tissir, hiekkaa ja risuja satira piiällemme.
ostlir Nopeasti vieVirsemmassa olkapiiiissäni vihlaisee
Onnistun, väreiseen an'rmuskuoppiran! Yrirän ryöksyä.
llihtriä mielessä. Huumaavrr jyriiys jälleen:.. rnor.rttrn hiekkainen pohja... Siinii tajtrnnau viitneinen selvii ktrva.
Janottaal Janottaa valtavasti. Kieli on liimautunut kiinni, silmär eivär tahdo avautua. Mitä on tapahtuntrti' Yritän nousta. Jokin pair.rar, rinuan pä:illii on pel.rmoista.

Vaaretta, nappi... ihminen. Kaatunutko!' Muistarn tapal.rtuneen. Yritän siirtiiii pair.ro:r päältäni pädstäkeni istumaan. Heikottaa, hrrinraus voirtaa.
Kun seuraavau kerran tajunta paliia, huomaan tnakaavani sammalikossa. Rikkoutur.rut kenttäkeittoastia on
vierelläni. Siinä on muutamia l.rerneitä, vihreitii pallojl.
Mihin minuun osui/ Rintaan viiltää, hengirys käy huonosti, joka henkäyksellä käy kipeästi, polttaa. Otrto koriseva ääni myötäilee hengirystii. Siis rir.rtaan...? Pää pyrkii
takaisin sammaleeseen.
Tajunnan palatessa yritän seisaalleni, pois täältä, jonnekin, missä on ihmisiä. Täällä olen yksin, on aivan l.riljaista ja hämärää. Tänne kuolen varmasti, veri pttrsttaa rin193

Irrrsrrl, suihkunrr se lenr:iii liikkucsslni. Pirrn vuotlln ktriviin. Mutra nriniihiin eliin vielii. eliin... eliin... Pois riiiiltLi.

t Eliinriscn hrrlu virltrr:.r sekirvtrn trrjunnan voin-rrrkkaana. Sinii et srrrr jriiidii tiihiin, et! Yririi etles, rnrrrele, jos
civrit jalkmi pitlii, hu Lr.lrr... Siniihiin cliit...cliir... eliit...
t-t«4'rs151i

Hcriiiin trrirs. Prrikkrr ()n or.rto, ei niiy rikkon,iisra nxtkeiIurrsrirr:rkrrrrn. N'Iinun on irrmoton vilrr, prrisrlrtaa. Äiini.i:

Äiiniii rosia,rn kuultrrr. ihmisen puhcrrrr. Vihollisiakot

P.r-

k«lrtiru.lun huutrrn.trrrrn. iritiin, vaikka se rtrkehtuu suusrir
pursullvrlirn vereelt, ponnistiur kaikin voinrin. Ihmisen liiheisyys r.1uttilrl. iurri.rrr sisrrr.l. Kutrlevatkohrrnl Puhelu liihcItcc. krrrtt:Lrtur'.rt jo, k.i.irrt:iv:ir...
Ohhoh, kutrlcn n-riehisrii roiscn srrr.rovrrr-r.
-Nlinurt krrnnetrran, ilrrtoittlur t:rjrrnrrr hcrkcksi selvenn css:itin. i\[inrrrr atrtctrr:u), cr] olc cniiri vksin, ntinii cliin
yhii... lirtean r)ostcttirvlut i.lr.ltoon, rcruutcrtrrvlln kuorr.r-r,rauron lavrrlle. Sirrcn lrihcletiiiin. liiriki nrrirn ieher krrnnrrrravi.rt Inirlr.r:.r. Eiviir lrr^ske hvalle, n.riksi eivrir laskel Vrrikeahan hcirliin kur4rpaiscllrr riellii on kartnrrrcllrr.
Nluttrr lrrskevrrthan hc. NIilrei putkrttrrvrr, riiriii's pin'rcntiiii hetkeksi kaikcn. Mitiir Laukarrksia/ Konepist<xrlin
kirpcrir sarjet ja kiviiiirin Lrukrrukscr kuulttvrrt aivln liiheltii. Aut«r ei liiku eniiii. Ohjaanton pclti helisee luotien
1'ri iskrramanr, lrrvrru rcunoisrr sinkoilee teriiviii siiliijii. Arrtoit llllrmLltilln, nrir)r.lr1 tulitetarrn. Tiitniikii sittenkin on
kaikcn krppLrT Tiihrinkii ktritenkin <>n krrolrrrva/ Mrrita ei
Iriil', «rlen jiilleen yksin. Pak«»r.rl Yritiin noustrr rrjullrr liikkccllii. Iltrrte en Piiiisc. Minut on sirlottrr kiinni krrrrro-

litittecsecu. Ollapa

ase

Mrrttrr nririipiis nrinii sillri, kiinni

sidottr.r. tu(»nittr.r...

Tulittrs jatkrru vielii hetkcu, sitten tulec hiljrrisra. Siiliijii

on lentiiny't krrsv«rilleni. en sirx niitii p«ris. Jok«r Lr1-rpui/
Kuttlurt puhelurt. «»r«ri:r ririni:i. Vilrollisirrl Lrihcstvvrirkii.
tulevrrtko rekenriiiin lopunl Miksi ervrit ru.r-rIungg1 li1yl16i
z

NIiksi eivlit iiskt'n srtrureet ()sunrrrrln n.tir.turrr.tl l\f rrrrrr rrrlkrxrt,
pr.tlian vrtin krisrksrl E,n olc kLrolltrt viclii, en... rtrinii cliinl
Vrikka olcnkin yksin nii.lcn,rruroill:r. Ä.irrer hiljenn viir,
ir iiil-rlviir ktrul rrmirtt«xr-ri in. E ivrit trrlleer rutkinr rr.r rr.
Olipa kaverilla turrrirr, srrnovrrr liiiikintiinticlicr prrlrrt- Prvdiin tupekkerr. Ensinrnriiinen vetiiisr vic rrrjunrLr,r.ur.

\liurrt t>n siirrer§ JSp:n kerrtra kenttiisair.rrrl.r.rn. Mrrrk.rn r'.rihccr r>r,rrr hiintiiriin pgi11;551. Kcnrriisrrirerrlassa
s.t.rn ktrull.r harrvoittumisesrruti. Sirpale «» §iinrrnvr vinosti riur.rkchiin oikeallc prrolclle katkrristcn uscir.r ktlkiIuir.r. \'.tscnrnrrrssa olkapiiiissii on virin viihiiincn sirPrrlc.
Oikc.r kcuhko on ruhjouttrr-rur. Minrrlle on srurritctrtr lcikk.ri.ts. l.,ristcrtu sirP1l6g6 j,r vritcrtr' Plikkeillrr nrur.ltenkin.
Kvsvn I.i.ik.irrlr,i m.rh.lollisuuksrrrni. Hiin ei piclii niitii erikoisen hrvin,i. Srror.r vilstiu.ls sr.rorruul kysynriksccn. Minut tu Ir.ri s i i rr si i rt.imiiiin sotrrsrri rrralrran.
Krrj.r.rni

n

sor.rs.rir;r.rl.rss.r n.ti nrre

tutkivrr liiiikiiri putl iste-

Huonolt.L nrit rriiii. rrrv.rrln hiincn a.jattclevirn. llurt.r nriksr
;.is,i15i t.i.ill;i hellittiiii ote cliirniiiinl Eil
NIinii en s.ril nr.lscnILr.1. cnl \liksi en nvt jo selviiiisii'Miksi crt nrcnehtlnvr sinna- nr.innvrrr.rir.r-rikkrxrn l Mirrrrn tiir'Iee p;i;ig,i.ip.

Suomalaiset yl ittämässä
raiaa 30.6.1 941 matkalla
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Haavoittunutta hoivataan Vasonvaarassa
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rvr kcsr;iii... P.Lrr.rk.rLrsr.i ;.r prrk.in pitki:i iiirri rinrl.Lrrlcn
siuniui .r,;rtuksclr ki1nssi1. Ore eliinriiiin ei sarr hiilq'iil Vrrin'urni kiiv r.ninLr.r k.rrsonrrssrl. Niin ovirt kiiyueet r.uuLrtkin
rtrneisct kirtsonr.lss.l. ntrrrt;r klrrsorti.l\':rt ovirt liihterrcct tiiiilrii vrrlkoisiss.r

.rrktriss.r.

Srroritetrrrru roirrcrr Icikkaus. Poisterrrrrn laprrlrrLrhrur
juurtur.rut suuri sir;rrrle. Kriurrn hiiilvn raiurromuuclcn rrrjrrr-n.rilla. Muttrr crt hrrlu.r vrrjotrr pin'tci teen. cul Otc ou viL-lii kiisissiini. sitii cn hellitii...
Krrksi jl pLloli vLrotrr mirk;1iur seir;rrrlrrss;1. sitrcrt l..i.isr:n

kotiin

krn'rrrllc. 1'oipLrnrincn etlisn

r

kr1r1111.1

lrr r in. N[.i.ir.i-

;rjoin kiiyn terkrrsretr,n,,rnrr s;rirJ;rl;rss.r. N.iin j.rrkLrrr

r,rrrr.r

VLlOttll.

-

]-cillii on crirriiirr voirnrrk.rs tl.irn.inlr.rlLr \lrrLrtrn

crrc

oltsi sclvtnnvt, hi'r,iistelec liihticssiini sairrrel:rlt lri;ikiiri.
Pvvriiii k4rpLrtrrrkasttrkseen puolcn vu«xlctt krrltrttua.
Puoli vtrottrL krrlLri pian. Sinii aikirna muurin perl-rcincni
etcliiiin. josr.r onuisruin si.l;Lm.ri.ll-l sopiverr niiriikin. Ei tullLrr nrcnnr ksi lolrl.uterkirstrrkscctt. Malr.lollisuureni el.ikkeeseen j,r,n'usrtrksiin nrcuiviit s:rnriur tie11. Jlilkeenpriin
.isi.r.i olc cniiii s.r.rtu krrnttxrn. T<>isct srli.1vi.lt, nrinii er1.
Olcn t.r.rs erriiissii srrhreess:r vksir-r. I\'ltrrtrr on-trr oli tyhnryr'tcni. lolretteri kcrr.rrnukscrr..L n.tics, jonk;r rulr.jotuita .in
t:rkehrisrii «rn toincn keuhk«r proistetttr. Mics, jokrr on,

ci

roimeentul«rn itsellccn ja lrcrhccllecn, l.rrreutLlllr.lt irsLltustiliinslr kivisccn k:lrnllrtli.ur Pcr.iiin.rnt.Lmrrttonrirllx suornrtleisclla sisulle .ja l<>puttonr:rllrr sirkcl ir.rr-rkkiakseer-r

tlcll.t

.

Jääkärit matkalla rajan yli Vienan Vasonvaaran
kautta Vuokkiniemeä kohti heinäkuun alussa 1941
'1,

&

;å§(
ä,f

'r-*,

:

.'{srR}

*'"

j

.1..

{

åei§:

r{åti*{;

195

4r

,ti

t

KIU.KAS ja krruuis hein.ikuun krpP1rp11111r.r,., Piiivri {29.r.)
alkoi kellistrre ilt;rrru. Olinrnrc Rrrrrtjiin'en N{ictrilrissii l ti.
D:n riutamalla. Tuliprrttcrin hcnkilijstii vietri hilj;risckxr,
jt,ku kirj,,ittcli'korrin. j,rkrr k,rkk.rilr kon ikt.tr.r. j:r r,rrnin.r-

vitti

rnicher tekiviit Lrskolliscsri riiitiiiin, par;r l.ur«rsi, nrLrrr.r ui
hrrlcnnut ' jne .
lstrrskclin kon-tcntotclrrrn ovcllir j;r nrictin, kun N{ictriliissii kcrrrrn oltiin. Nlitcnkiilr:in .rlk.risi srrjtn sotrrtouhtr,
ktrn nricliisrii oli nririi kirjavintar ()li k:rikkee r.nuuta kLrin

rD:1ss;l

\'ksikkrini oli jiirjcstcrn krrlrtlcstrr linr.t,,irustr'kisriin srrorasururt:rusp.lttcristrr lisii[rrrtreriksi jrr ni rnirrtrv
.l. Kcr'.Ir.Lt. Prriksi kenttiirrrntti j:r:rn. Nl i nurr l rrkuunott:Ltr kkiviikcii.

k

nt.rttrr koko lrattcriss:r oli vain neljii oikcrrssrr kcnrriitt'kisriissii Prrlvcllutta nricstii. Joukko oli krxrttLr ilnciscsti hcnkikirjln r.nLrk.r,rn rekisterinrrnrcroirtair.t, krrrcr.t clllllcl)
vilnh;r;u) kinkcrcillii. I-:rski jrr-.rtr, kcrslutti Toir'«r K<>rhonen siinii r.risi rLrik.rt.r k;rlrvinrrrkin k«rura.rni. kurtuort
lxrika. r>1-c111'li rLrrtnollrscsti turkkrr;r vrrhrisrclLrrr, nirrttrr oli
tiilriiu nrcnness.i n.ilrnr r n kkcjii ctLrpiiiissii r'.tin ktrvisrrr.
Hiin oli ollrrt l'elviso.l.rss.r sissin'Irnriin jolrtrr jrtnrrl
Int:ipli klrlLrsro. tr1.rri.rnnc . r,rnskrrl,rincn -5 r.r.ur.t:n krrttuuna m/97, r.ulr;rilnrrrn enstrnnriiincn jotrst;rvltl,rvrtttttutt

je nopce, mutti.r

sur.lnt.rrrsl.Littc-cr crinonr.riscrr h.rnkrrl.rt.

sutrr.tr-tistrrskarl\:;1t vi.lrmi.r:rn Kiiu;rst;L

196

Periiisinl N{inrr.r hir-

.rjetcll;r j;rrrrrsilintereittett p.titrctra: l(X) rlltl.Lkcli;iiil

Mitcnkiilriin sc jtttttt Pci;risi, jos vilrrrrll-i,Lrsr:r kehittvisi
kii'r,'e.rnluonroincrr. sillii.livisitxrrt.tn kot.ttcttt.tjrttt nirtli, Prrjeri, ci cnteillt r nritiiiirr lclrpois.trr loppirkl.s.i i. Siinii Iron.rsrl:rttilisi hcik0iste pelcistii rtrll.t rttrltttr.lLtt,re. NIttr-

trr ci1-iihiirr sotir olc sitii r';rrtcrr. crtii

viinrikki .rj.rrtclcc. lriin

tekce. nririi kiiskcr,iiin, jos Iiintirt.irrt,rs.r.r.
-l'Lrosr.r

tckcnr iscsrii vi l.rh ri Itriclccrt i'i-tkcn rtt.r i nittLr, srl-

krincn cversti [)ejeri. jot.L olirt,rt.tl.tisttttteesti srrhrtltttttt
silrn:iiir-r" RrLLrtjiin'cn .tsctrt.tLL.t. H.irt oli Ititttittiiin rllrtrtrltrt
chtlottortt.tu n-r.i.ir.ir kscn. ctr.i Ltl.secrittt olr einrr 1-itlcttiivii
i.rse r)rukiurrr li rkkucss.r.rrt.

\'.inrikerllc ci tictcnkiiiirl riittii-

nvr lrisrooltir.L. j.r tcrnikii.i,irin k.rrtr.rrt-rirtcn ei oikcin htrvittlrntLt. n.tutt.r ktrn.tsc-ntcst.tritt l.rlrriktlittcrt lrohjltltlr slrrtrirr liivr.im.i.in trhj.in (sp.Irti.rlrlisctt lrisr«xrlin kotclott.

olin

p,rkkolLr()\ Lrtt.urut scn irscllerti, crsirtt

so|11 .,,., D].irtrtr nrtks.LIt.

t

htrole lliscsri

joli;r s.rirl kotclort lrttllotr.ttrl.t.ttt .ti

1i1111 prrri piiiviiii rrrk.Liscrtlrllin
r';rn,rsi.iunrLrk.risesri.
olin pist.ir tvr)\ t .lscnr,1n- sotil;rskotlillrr l.rrrirt viirtrikitt krttrssrr. olin .rinor. iokrr piiiisi ktrnnirrllrt srtttttnlelr:r vi§ti.trtlltrll-

lecn P.r j.rrin ohil I)oikicn ttintct ore triitt .trttl()ttil r liis j.r
Irn.rrriiu. errii fcriisr:i kuttlutt.
I-intujcn sirkurtrs rrlkt,l r'.rirttertttr.r. Itltltt.t j,train riiinrii
seurii:in oli. Lotrttaastrr ktrtrltti pierltii vrh:Ln pitoe It-tttttra-

Hyökkäys meneillään 18. divisioonan

Suomalaisia Rautjärvellä
ennen hyökkäystä Kannaksen
rajan yli

kaistalla Rautjärven kohdalla
vihollisen asem ia vastaan

ERKKI ANSA

Kaunls kesäyö
man kilornetrin piirissii. Pi klkir iiriri n nllpur.rsril. kivriiirin
laukauksia, mitiipä lienee/ Ei ktrulu n.reille. roresin ruielessiir.ri. Kaipa siellii sr-ruren'rn.rilla ron'ill;r soitrelcr'.rr, jt-rs jotain oikeirta asila ilnairntuu. Nr rhiin oli trrtrlrkarr", prrri
piiiviiri sitten kiivrlessiini DE:sse oli joku vr.rnhn k;r.r'eri
htromauttanur, ettii näihin meidän "ron'iimnte' oli pra-

risataatuhatta pirukkua Laikon pysäkillä, "ertä polra

siihen nähden, ja lisäii rulee, jos tarvii."
Kähmir.r siitii viihitellen nukkumaan rykkimies Toiviaisen viereen. Siinä «rli kerrassaan rnainio puhelinmies, oli
'I'alvisodassir Kollaalla kiviiiirimicherr.r
;.r siitä crrnonuinen "luonnonlrrl-r joilrarn ". ettii kun pirinoi kurrlevlrrr-r
korvaansa puhelirner-rluurin, niin l-räntä ei häirinnyr rnikiiiin. sillä toinen korva oli urn;rikLrrrro!
Heriisin iikkiii kello yhclen liilkeen puhelinren pirahtlukseen. I{irr;rusupseeri, lur.rtn. Peurir oli roisessa päiissä:
Srrirtko lhriiiin ptrtkea rlnlpr.rmaan penlssr.lunrarll

ii-{)0?
Eu osaa suor;liur srluorr, kii)'n katsomassal
Juoksin
rykkipihalle kiireesri kompassin krrnssa. Prrreri- oli suur.rnatru 1j---00, siis iriiiin ja nlt pitriisi saatlir 2000 piirun
nlur.uos. Herkessä tarkisrin rilrrntcen, neljiis rykki

ä,li:rtt

n-rahdollinen. Juoksin takaisin ia

ilnoitin

oli jtruri
hrrvrir.r-

Hyvii, ree se, kuului vrsraus.
N«4:>ca heriiws, ja
- oli kuin kirni.rlaisiir kohta hiiiirriiimiissii,
tukkoja
11,kki sLurrrlstrli.ln lcnsi jiinrevien kiisivlrrsien avr.rllrr trtrteen pirikkaansr, lapiorniehiii oli niin, ettii olivrrt ntclkein roistensrr
tiellii kirnr-ruskuopirllrr je oikca jaos kaatoi rnetsiiä uudeltrr
sektorilta.. Toivirrincn pistcli vlös koortlinaattejr, irse revln ti.rsovuvilrnren rrti, kävin vrilillä sur.rnrlamassa q,kin,
j.r kohra rrlkoi r'.rt r-nulit hirh moitrua rasolle. "Tur.rli-rur-rsu "
reetri vielii viihiin tr'örii, rnutta sittenpä alkoikin ollrr valnll Sf;r.

Ihrr-reelliset miurlin'hrniit, j«rtka olivat ikririnkuin hevosenker-rgiin murxlossrr.

Tarkistin ktxrrdir.raatit noperrsti, ei ollut erehtly,stä. Mikiipä siinri, nyt ei ollur ihmcrtelernisen aika. R:rtrrrrrr piti
smdr liikkeellel
Tiimä kir.loittamisen t;rhti tunruu ttrskarlliser.r hitaalta
siiher.r h1'öriniiiin vermttuna, rnitii synryi. Hcti Peurar.r k1'si,myksestä kävi selville, ettii kiire oli, jorain tirvaronta oli
tekeillä. Htrokrrisin hell':otuksestl, kr"rn voir-r ilmoittoa:

Vahnisl
Sain käsk1,n rrnrpuii marleja, jlirjestl'ksestii ei ollLrr väliri.
Annoin palra, pojirt rnättiviit kranaatreja «rikein ululla
purkeen, lukko r>li jo äuki, ennenkuin jarmlirire ehti palauttaa pr.rtken alkuasentoon. Lltrkausten lukrr.ir en rnuis197
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ta, mutta maali kiehui ja lukko poltti kättä. Srrhasin mielivaltrisesti rnairleja, kranaattejr oli tainnut mennä toistl
sataa, klrr.r puhelimesta kuuh.ri!
Seis, riimiiii
-Kohta oli putkiiolpaikoillaan, ryhjät kartussit laritikoissir,
ja miehet vain väl.rän katselivat. Joku poltti tupakan ja sittenpii taas nukahclertiin aamr.ra odotellen.
Timii pikkuinen jr.rttu unohrui pian rnielestä. Parin piiivlin kulutcua alkoi Karjirian kannirksen valtaus ja siinä oli
patterillamme osur.rtena olla Pajarin ker.rlassa ja takaan, että se oli lärnmintä h«rmmiral Ei kukaan muisranut 1'l.rtä
pientä yöllistä rmmuntla. Omassir mielessäni se ei p1's1'nyt, sillä jouduin toisiir.r tehtäviin.
Joskr.rs sodan jälkeen istuin iltaa sodan aikaisen alrlmtrsaliupseerini Eugen Ahlqvistin kanssa Vuoksenniskalla.
Oli nruisteltu virnhojir, vaikka ptrhe olikin liikkunut ettrpärissä nykyajassir, mutta iikkiii Eugenin kasvoilla viiliihti
ja siunirn tien tuli:
Muistatko sitä yöllistii arlmlurtall pari päiväii ennen
Mitäpä siitä, rnuistin §llä.
Eugen
suurhyrikkäystli?
- tuttaalkoi kertoa, oli kuullut
sen eräiiltii rnukirna olleeltl
virlttiur:
Meistä eteläiir.r, rajan pinnassir oli ollut tukikohta,

joLrkkue. Se
m'iehistönä

oli

sellaisessrr kohdassa, ettei sii-

hen laskettu tuleviru jutrri

Maasto

minkiiär-rlaista toiminr;rir.

oli näer molemmin puolin rajair

epäedLrllista eikä

rnirään hurraarnisen :rrvoisia tavoitteita ollut ktunman-

kiran pirolen siravutettavissa. Muttit itiipuolen veli on
yritreliäs, kun sen pään ottaa, ja niinpii eräänii iltana ttrkikol.rta saikin aika rviip1,n. Vahva osasto hyökkäsi sitii vastaan oikein periiiinantarnirttorl-ran sisukkaasti ja tilanne
kiivi niin kriitilliseksi eli portturaiseksi, että joukkueen-

johtaja katsoi parhir:rksi peräär.rq,ii. Alkavan hämiiriin
rurvin hän pääsi joukkLreineen irti ,;a liihti l.ripsimädn taaksepriir.r kapeaa polkua, jokr oli aint>a kulkutie tukikohtaan. Varmistr.rsrniehet paukuttelivat hiintäpärissii suo.iaten vetiiyrymisrä. Kaikki rneni hyvin, muttir kun joukkue
pärisi suoaukealle, päriihtivät molemtnin puolin suotrr pikakiväärit soirnarrn. Motissa oltiin eikii menoa rnihinkiilinpäin. Kun pää vrin nousi vähänkiiiin pensaitten vii198

lisri. .rlkoi heti viheltää! Pojilla alkoivat olla jo kilin tr.rr.rreer. r';rikk.r sota ei ollut vielä edes kunnollir lh-rssakaan,
j.r rrvr piri ilmeisesti jäädä tähän savustertavaksi. Viholliser olir'.rr edullisissa asemissa suon laidoilla, korkeammal-
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k.rir'.rutuneen:r, )oter.r heitä oli jokseenkin rnahdotonniin. ettii saisi osumaan.
Nlr roisraiseksi suojeli trämärä vielä, mtrtra sitä ei kesräisi kovinkaan kauan, ja silloin alkaisi varmaan sellainen
kiss.rn- ja hiiren leikki, .lonka muistaisi kauan se, joka
hengissii siii\'isi.
En jrrksrr muistaa, oliko se joukkueenjohtaja vai pu-

helinmies,
loka älysi koettaa, mahtaisiko mitto vielä
mennii läpi tapseista, mutta joka tapauksessa sitä koetetriini Ja ihmeitren aika ei ollut ohil Kesktrs vastasi. Kohta

oli tillnne patalioonan komentajan tiedossa ia härl otti tuliprrloviruhrlillrr 1'hrevclen ylöspiiin ia niin kiivi, ettii se
patcerini neljiis rykki oli ainoa koko divisioonassa, joka
Ktrn mielreni hääräsivät tykin kimp1'styi ampumaan.
ettii rlPrta sairptru! Jrr ktrn sitä tuprrssa, oli jo ilmoiterttr,
lee, or.r sitii sarnirrr tien enernrniinkinl Pojat olivirt siellä
suon pohjalla eroctaneet, ettii joktr putki amptri. Arnmtrksen hurinirir alkoi kuulua jrr samassa ilriihtil Ja iyrähti

juuri oikeassa pirikassa.

Sarnair suloistir mtrsiikkitr sirten
jatkui, mutta suon rettnoilta alkoi kttttlttl kattheirta httr'ttoa

ja pulinaa, rnikä sekalr.rtui krirnaattieu rrijiihdyksiin. Kishiirileikki ei päässyt e.les alklmaan, ktrn "sodan .ir'rrnrlatrr" sotkikin hyvät piirtrsrtrksetl Krrn niirii 7)-millisiä ttrlee oikein rrpisemalla, r'rrikklpa vrrin yhdellä putkelh vrrustarnattomiin isemiin, niin siinä ttrlee nopeasti
ikävä ja niinpii itiipLrolen miehet katsoivirt parhaaksi läh-

sa- ja

teä aarnusirikoille.
Pojat r.rostelivat kvpiiröitiiiin, mutta kttu ei rnitään
niikynyt
eikä kutrltrnut, niin jotrkktreenjohtaia pyysi lopettarralrn tulen. Tupakar 1'xrlreltiin ia sitten mentiin takai-

sin tukikohtairn.
Tärniin kertoj.r

oli kuulenrrna Eugenille lttvaunttt,

ertä

hän prrnee minr.rlle pör'clär.r koreaksi iossain ravitsernusliikkeessä tapaukseu kunniaksi, vaikka en valitettavasti
er.riiii mr.risrir, kuka se kertoja oli. Mr,rtta h1'vä on eties tierää, ettii vielä voi päristä trahtööriin joprr vieralutt.

Ralakahakka
Suokumaalla
Taisteluasemat uudella rajalla
Suokumaanjärven seudu lla
21.8.41 saakka

LEO RAE
krrptecni V. Lrrlrtincn jotrkktrccrt jolrtajrrn. r'iirtrikki K. Rckolrrn k,rnssrt. l.;Lhrirtcn rn.iiiriisi Rtk«>l;itt jriiinr:iiin kLrkktrl;rllc rttrrLrtemetr ntiehctr krtttss:t. NIinii trLrrs seirt rniiiiriilkscn ()tr:lil suLrrirt'rlt-t,tlt osrrrt joLrkktrctt:L jrr liittvii ll jotrkktrcen jolrtrLjrrrn, l LrLtttrrrurti NI. Lcntiliiiin trtcntriikscrtttrtc r.tjrlinj.rn vli s.t.trt.un.trtrt iel.ikt>ss:r olcvet vilrollisct. ttthoit-

hci.]iit iir ott;urt:r;IIl jos nrrrlr.l<>llistrL joitlrkirt r'.rrtkej;1. KLrkkulrrn jiittiinrincrr kovirr f.iglicllc nrichin kscllc ci
ollur nriclrst,ini kLrircnk,r.ttr viis.Lst.r. Ilttrrt;r lr:ir) I.\s\ i l):i:irur,r;rn

tiikscss.ili n.
Te inrrne n

iit.i k.iskctn.i Vilrollisill;r oli tiilliikitr

rejrrn

koh.l.rll.r. niin krrin vlccns.ikin r.tjoillrr. k.L.t.letrLt srrttti,i

riijiii. Nc rnrr(xl()sti\'.tt r''trke.rsti llitcttiiviirt
1'ÄiltÄ t,rpirhtsi

Ire

KLrir,'Lutcct oksrrt Iitiviit krLtkcillcss:rrrn l-rthrtrr iirirltii. I)iiiisirnnrc krrrrcnkin viholliscn pu()lelle ia l.ilicsrlinrrrtc lc-

il.ikiri.rr .., ;p.i i'rti
l(, .li \...i-rr knrcntti oli

pikkorr. kLrn rrlkoi ollrr jo

Rlkrttcntrinrnrt'JR
rrLj.rlinj:rll:L
lii oli rrscin

i

.rscnriss.r
SLroktrrtt.irrnjiir\un i.()iltrrr'|11,,1.11.,. joss.L rneilIicntii t.r1.1-clLttr Ir.ii'trt.,., rt.i.rl)urei(lelt k.tttss,L.

Kiivinrnc viilillii p.rrrioirr.rs:.t. jr,.ki:. k.Lh.lrn t;ri kolrncn
nriehcn tic.lLrstclLrrcrkillii. joskLr: r.Llrr tninrin t.ListeluPrLrtioirt. Nvr kcrror.n,rni rrrjrrk.rli.rkk.r,rli niin nronir'.riltcincn
r>r.u.rlrrr os.Llt.rlti. cttii lri.liirr sitli kcrr,,nriscn .Lnoiscn;1.'l'r>i-

n tiissii v:Lihccssrr viiliaik.riscsti

nri

joLrkkLrc'rrr vrrrajolrt.Llrr-

1

lt.L

A

Konr1.P.111ix111mc loh k«rn r'.Lscnrnr,rl l.r si ir cl l.i oli korkerr
kLrkkrrlri j;r siitii vrrscnrPiriir) sr.luri [rclt,r.rrrkc.rnr.i j,rk,r Lrl0trLti nrviis k.rLres vilrolliscu ;tlrreellc. \'ilrolliscn l.trrilcll.r.
r.rsr.ip.i,it.i kukkLrl.r:LIlurc, oli sck.Lrncrs.iincu .rlrrc,.r \ur) t.ri.Ln.L r Lrtrrilr.Lri,rrtne . \lilrolliscn kcskLrkscrt.r oli Krrtrrnr;rn-

I
.)

{

I
1

t

i.,,h

j.ur kr

I

j.L

.,,

nrLlirr.Lrni.r lrLrk.rLrksi.r ctt'lr.lvkscssii hiilr rtiie n
rriirn kok,r konip1..1111.p11 'l :irn:i oli kLritcrrkirr onncllincn
crch.lr s. Tote:i n n i nr r rt.ii n lre'r i kLrkkLrl.rllen.r rnc ki i rclr.l ir.rnrP11i1

I
!g

1.i

IIl.ur lr.inr.irn err.i onr.tt r'.Lrtion.ticltcntrne roircloir':rt

tr.ilti

ott.rrn.L.in li.rntcs5t,r :uh',iii. etr.i cricssiirrrnrc oler':rs-

oli jor.rin c.rik,rirt.L tckeiliii, sillii sicllii liikkLri
viholliscn voinr.rk.rs r.ristrlLrl..rrrio. KLr n uriclri r i nrnrc kLrkkLrlrrn. r'ilxrllisct .n.rsir.rtkrn lre ri r oinr.rkk.rrrrr rulcrr vrrstirilnmtc. Ntr tLrli 1..Lik.rllc rtiriis konrlrl-.rni.rrr piiiillikkii.

s.r lcpikoss.r

1.u-

tttttrr«rkott.

Rviirni

n

\';rtsirl

rrikrL

lriirrt:iriiii.

lirl)i vilrolliscn pcsrikcrtii kohti. Jiirtniws

oli korkcinrnrillrrrrn. Pi.rn n.iin Iiikctt;i crlessiini.

Pcsiike oli

noin l5 ru.n lriiiissii. \'ilkrLisin t'rrtl.iirillcrri. kolnre nticstii
oli uoin kr n.tlttc'rtcn nrctritt siitce ll:i vntlriirilliirri. \'ksi licisrii oli .Llikcrs:urtti Tese. I-tttttt.r:rtitti I-crttiliin joLrkktrc olikin llilrrcnvt rekcnr.iiin l.L.rjcnt1..r.r s.l.trrost;r. j.t sLtLttitr ,,t.,
j,rrrkkLreest;Lni oli Ir.tcturr t scr) Ilttlkititn. l).ilrrrt l.esiikc oli
kLrircnkirr n-rirrLrn e.lcss.itri. Siinii oli ,rinrrkin ktrLtsi .tLtrortt.L.rtti.tsctr.L. pik.ikir ;irircjii j.r koncpistrxrlc jrr. ioill:i r',rnj.rt j.rtkui.rsti rulittir.it kLrkkLrl.r,rntrrtc. Nlcistii lrc civlit
n.ilrr.ir.i.ri ti(rln(('t Irrit.i.irr.
Rr iinrirr viclii nrLrut;rtttirr Itrctrcjii crccrtl,iiirt. 'l'e lrtiiviirnnrt oli trrllLrt t.r.ts niirr;ikkiii ctcclt. cttclltltte cltrittcct
kLrnnoll.L siilrcrr vrtt'ttsr;rtrttrrt. NlinLrll;Lkirt oli r'.tin r ksi eino.r rtnt.tt.rskussilni k.IIrt.rnt;r kiisikr.trt.L:Ltti. jokrL oli rtlicicsr,ini lLtotcrt;tvirttl.i:i kotiltt,tisi.L Itrtrrr.rkiisikr.rrl.r.rrrcj.t.
NirJcrr tcho oli rrin.rkirt kesiillii nlirii lterlr:tin År';rsirl krLl'sclir. k.rtsoirt tlLrkkrtrrrt rcitrtr. cttci vrrirt tiirttii;tiltorL rLrt'oheirollrt l-il.rrrLr.r. r'.L.ttl cttii sc r'.lrtlt.tsti osLtinr.Leliirrs;r. Liiirt isktrrin kir';iiirirt ptr.i.irl
jrr krrrn.L.rrri :rlkoi siihistii. kLrirt vilr.rincn kiss;r. Tiirttii ,rli
rosi jiinnitriivii lrctki. l)i.lin;tscrtrr kii.lessrini lr,rri sektrnti,t.
r]()usin vlrscntnt.rn 1-<>lvcni \':lrirllrt. sirtcrt r.rtrltlrllirtcrt. riisnriiliincn hcitto. Kr.Ln.r.rtti fLrrost jrrrrrt t.Lrkotrt.ulr.r.url

k.Ls.Lsc tLrlisi

si

|11i.lc'11

r'iilistii
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k«rhtccsccn. [-r'lrtr o.krrtrkscn hcrki, ja sirrcn kLiLrlrri voinrekes riijlilr.lvs.

L.lskoin Pesiikkccn riillii revoin krpsiiksi, r.ltrrrrir crch.lt in. l'ernrokrrs rLrlittrs evertiin hcri srrrr-rrrsra pesiikkecst.i.
Ovrrtl)ir rrrro trrlctrkcstiiviri nticliiri , rrrr,clin. {N;iin f.il
kccn|iirn rr.jatcllcn lLrLrlcn nricsrcn ht Iiirruccn krrol-.15s.1
p«ris. kttn krenrrrrtti l)ut()si sinnc jri sittcn ltr Piiiiltncen r.rkeisin ) \'ritinrnrc viclii siLrrrl.r kir;iiirill;i jorrrin .Lik.L.Ln.

ltr.lttir pcsiikkecn ttrli jetkrri r;Ljen I li on-rrL.r kLrkkul.r.Lntntc
kohti. N{cili;i oli r'.rirr kiviiiiri jokrr rnrchcil,i. cik.i k.rnn.Lrr.rnrrr hviikiirii ncljiin nticltcu voint.rli.L.
Tiinriirt jrilkccn |csiikkecstii .ur-rnrr;rriirr r LIrr..i r..i, ,;'..

xr:ri. Kr,kkLrl.rlt.unnrc jrrtkrri mliis tLrlirrrs c.le llccn. Hctlir:r ...... rrLr.I I.cs.ikkccstii strlr;LIrti il nroi I lc toincnki n r'.rlo-

:..i(i.r

:.,nr.Ll1.r .Llkrri vihollisen h:rrjrrnreclt:r krrrrlLrrr srrLrl's:t'.:t-...:r ',,.tk,,r1 rr nn;ikkiiiiiiniii r'oint;Lkkrri.]cn Lrlrrri ltLrrr
:,,;r:: ...;':.,:r.in.i. [.se in o]crt scllrriscn krrLrllLrt. utrrrrir crl
-1

..i.rr .iik.Lrre krrtrlin nttiis cnsi kcrrrur lrrrrt,
L;::::..,:t .,.:iturt. H.irr ;turksi hr iikk;iiii'ie n vilrollislc:l;-:;.-.,:r'.:!:r:llcq:1 j.i konrensi ntei.].if t)lrrk.tlttts.L onl,ri.; :'-.,'.;..;:::::-,t -1..,,s'itlltll. Il,rlru.l\rl r.L-l\ ttlt,tl kirtltttt.t
a':c:ii,:t ., r.:l.r,rilr.:-.i-.srlrt r lt. I)0lr i:s.rrti tttttrttt r'.isr
:: ..:., f:.. , ll-.. .rr.i.i rr.., ':'r
.,;:..,:: :'.-.

r:.,r1:-r
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]orrkkornrne juoksivar kukkuillmme sivuar';ur laakso:r
rrrijten suoriran roiselle liniallen-rme. NIinii ktrLrlin ktrkkui.rlr.r huriaa raistelun n-relskettri, kiisikrrrnairrrien riiiskettii
sekii kor.retuli aseiclen sarjoj r. Orrirt rn iehe n i ovrrt hiicliissri,
viilrihti rnieleeni. Erkanir.r jr.xrksevirst,r joukosta ja liihclin

lksin kukkulilurme kohtlen. Kersaurti Krurhlnen hur.rsi
jälkeeni: 'Älii rr.rene sinne. r,iholliser ovirr siellii." Minii
§,llii riiiskeestii sen ymrniirsi n. mutt,r velvollisur.r.lenrLlnro
vei

koska onrat poj;rt olir'.rr Pullssrr. Juoksin,
kiipesin vrtpisevin polvin kukkulrrlle.
Heti kun sain yliiruumiini kukkLrlan huipur.r ylipLrolelle, juoksi kaksi solrrkk.r.r sorrl.rstrr ereeni pirrirl nretrir.r piiiihiin nrintrsrrr. Olivat orr.ir>n niikiiisiii. r.nurtir virrntuLrs t.ireteer-rpiiir-r,

i olla, ettei ampunLrt ornir rniehiri. Tarkklilin heidän
klpiiriinsii mallia, vaikka «rli hy'vin hiimäriiä. San-ralh he

a

vhr.rikarr rrmpuivat lonkalta heittolaukatrkser) päätäni kohri. Silm.inriipriivksessii olin kuiter.rkin jo kyyristynyt. Luodit vihelsiviir ohi korvieni. Kohottaurduin ja ammuin

rnrahrr.r, josta juoksin rnersiiiin. Luoclit vihelsiviit ympiirilpsrhlu11111 kypäriitl Meillii itselliini, r-nuttir osr.unrrtta.
liirnrne oli niitii niin rnontrr nlallia, ertii oli toclclla ihrne
tiillaisess.r liih i t.ri srel ut i lril)teessir. ertc i rt mpu uut onr iilirn.

Tavoitin ornrrt r.nieheni. Jiirjestin hiernan himiiän11'jotrkktreeni rrsemiin. Tilasin ioukkueemtrre liihetirr
alikersantti Viit,n'sen viilinksellri kruuattikeskiq'ksen
r-reen

kLrkkulallen.rrne. Sirä ennen srrir.r tietiiii, rnitii ktrkkulrrlla oli

rirpahturlr-lt p«rissa ollessirni. I\'{inullc kerrottiin, ettii viinrikki Rekola oli menetri.invt krrura;rrinsirprrlcest.r rt,isetr
silmiinsri. Silrnri oli vuoti.lnr.rt s.rrtr,rllc kukktrlrrllc. Lisriksi
yksi nriel-ristiirume Leancler oli srurnut usearnpia sirpale-

osr.ulil rarrjoih insir.

JR 26:n eli "Ässän"

miehiä Kannaksella kesän
helteessä 1941

roista rriesr;i kohti keskinnunisra. Vasttrstajani olivat
myös hvvin kor.rluterruja trristelijoita, ja taas he yhtaikaa
heittävn'iviit seliilleen. Heidän .juuri kallistuessirirn

lau-

kaukseni parnahti. Sam.rll:r svöksähti paikalle rrsef,mpix
vihollisia.
Minul harn-ritri, etrei r.r;rskrr;rn srrtrurut olernaan kouepistoolia kourassani. Nlr riivrvi antaa periksi, ja kiirrestil
Hypprisin rrlas kukkula.lra, IvsiihJirr polvilleni pehmeään
201

Matkalla väkivaltaiseen
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Jäljellä olevilta rr.riehiltä oiivat alkaneet lisäksi lrnmukset loppua, jorer.r he olivat lähteneer ja orrar.reer haavoittuneet mukaansa kukkulalle .juuri ennen kuin viholliset
hyökkäsivät sinne. Kutrlemani taistelun rnelske oli vihoilisten yksin aikranslarla. Olin siis suotta antautunut v.raraan.

Kranaattikeskiq,ksen vielii jarkuessar vein joukkueeni
n. Ori r-r pi kakiväärir.r kai -

käänq,i. Valtava l.relpotus: or:ri.r n'riehiiiI Kk. komppanias-

ta oli liihetetq, vksi kiviiiiri ;rsemiernrne vahvistukseksi.
Hr-rokasin helporuksest;r Olin jiinnin'ksesrii hiessri. Niiin
lätrellii hirvittiiviiii erehrl srii en ole ennen enkii jälkeen-

val taamaan ku kkuliurr.r-rrne takaisi

piiin ollut.

nalooni. Harirvoinrme lni,rast()lr rnenrtessiirnme harvassa
ketjussa. Aserniamrne takaisin vallatessamme sartui rninr.rlle, tässä iiir.rnittrivien rilanteiden sarjassa ehkii kaikkein jännitävin juttu. Etenin iiiirimrnäiserrä vasemmalla

Oli sallin.ruksen johror. ertii maltoin oclottira, vaikka
juuri viihiin rrikrisemmin virkirsteh.r oli maksaa henkeni.
Miehitirnrne kukkul,rmme, jostrr vihollir-ren oli .jo veriiyryr.ryt pois. Heidän jiiikiiiiin tarkastellessarnme totesimme
,jiilleen: \'rsrustaiiln'mre olivirt hyvin koulutettu ja sotilaita.
Tänii lvll'enri hetkenä he olivat jo el.rtineet ,1iirjestiil'tyä
iuemiir.r parhaisiin luonnonrnuodostan.riin paikkoihin.
Olivat jämiineet käsikranaatte,ja ynr. jälkeensä pesäkkei-

siivellä. Aloin kiertiiä kukkulaller.nme juuresta, takaapäin.
Omat miel.reni olivrir aika kaukana oikealla minusra. Äkkiä näin sotilaita eclessäni rnetsikörr reunassa mirlta krivrrmassa. Siinä oli kk.pesäke rekeillii. Jäykisq'in, r'avistus
kävi lävitseni. Käteni kouraisivirr pikakivrilirini kahvair,
sormi kosketti jo liineisinta. Niiin htronosri tiissä vnlaistuksessa. Omat eivät voineet olla kyseessä. Silri räyryi ,1älleen varmistautua. Suurempaa jännirystä en voinur run-
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rea, kuin mitii tiillii hetkcllii tuusin. Hiivin ereenpiiin. 51 tliin jyskl'tti rinnassirni. Putlorrirudr.rin polvilleni, oli hiuskirrvan v:.rrassa painar.rko liipaisinte. Silloin joku miehistii

siin.

JR 10:n komentaia,
eversti U. A. Tähtinen
(oikeal la) esikunti neen

NIlLO KASTELLI

0MEuAlt MllTltl
ITAPUtltEttA
II

YKSIKKO, jol.ron kuultrin J;rrkoso.i;rn

;rlerru.r.

oli I t. di-

visioonrrn IiJR 10:n i:s kornpp.rni.r. Oiin II joukkueessa
pk. am;ruirrn apulaisenir. Divisioon.r oli e.lenrl r Lieks,rn
Kivivaarirsta rajan yli monien raisrelujer.r f.ilkeen Repol.rn
itäpuolelle.

Virtain kannaksen taistelun jiilkeen. jossa venäläiser
löivrit kornppaniiutlrne h a; alle a j ossa n'rieh istötrrppior ol ivat klirtuneina ja haavoittuneina noin puoler konrppeni.1

rn

vrhvuuclesra, pääsimrne viikoksi lepäämään Lieksan-

jän'en rrrnnalle. Siellii kalastelin-rrne ja rlimme sekä koetimme krrikin puolin rentor.rtua. Eliimä oli suorastaan ihan;ra eclellisiir.r piiiviin verrattuna. Jokaisen mielessä karhersi r';rin levotton.ruus ;a pelko, milloin tulee taas lähtö.
Eriiiinii priir'änii kulki sitter.r kuiske rniehestä n.rieheer.r,
eträ htromenna liihdetiiiin. Ja niin tLrli tiro peliitty, piiivä.
Komppanianpäällikön tiristeltrliihetti kulki celran ovelta
toiselle tuoden käskvn, että teltat kasaan .ja joukkueet lähtövalmiiksi. Niin n'rarssi alkoi.
Virtain tirisreluissa oli haavoittur-rut pk.anrpu,ja, sotamies Valtteri Pekki, jonka apulirir)en olin, ja rninusta
tel'rtiin nyt ampuja. Kun ensi kerroja kanniskelin rnarssilia
Lahti-Saloranta pikakiväiiriä. ttrnrui rurtavuuternme sangen rasittavalra. Marssimme srrmalle leirialueelle Rep<>
lan itäpuolelle, mistä olimme lähreneer Virtain kannaksen taisteluun.

Pystytirnrne teltat

ja nrokailimn.re, minkii jälkeen oli

vriripelin puhuttelu. Hän kel-roirti nriehiä trrrkistat.ualu vrrnlsteeusir jrr virlmistiruttunarrn pitkiillc n'rarssille. Liihemrrin hiin ei sel<lsranur. mihin. valn sen sijrrirn tarkisri. errl jokaisen mrehen kaulassir oh rr,rnrolevy, jos jotrduraan
prrikkaan. missä sitä kenties tarvitlan. Sitten hän nräiiriisi
kurnkrr ;xrljt»r on otettavl piltrllunla rttukiiau ja montakr-r
käsikran;rartia mieheen. Lopuksi rnr,ronittaja aptrlirisineen
jakoi mr,rutunln piiiviin kuivrn rnuonan jokaiselle.
Pr.rhuttelu oli loppunrrt ja iltaa vietetriin tavanorn:risirl
menoin kon'iketra keirrelemiiliä. Panivatpa tnttutrunlt itt-

r.rokkaimmrrt kortrimiehet k<>rttiseurueenkin pysry)'n.
Kävi niinkuiu rnonxsti n-ruulloinkin, ktrn kuivaa rnuoniril
oli jaettu etr.rkiiteer.r, ettii suurirnrnilla syiirnäreillii se loppui jo ennen kuir.r marssi oli alkanutkarrn. Olimme uuoria, osaksi kasvavia poikia, joiden ravinnon tarve orl
suunnaton. Toinen toistaan hurjernpia l.ruhuja j,r jrrrtrrjl
liikkui edessä olevasta retkestämme, olisiko se hyökkiiys,
paniomarka vai rnikäi' Sotamies ei tiennyt koskaan err.rkäteen mitään, mutta aavistelur tulevista kohtaloista pyrkivät väkisinkin jokaisen mieleen.
Vähän ennen puolta yötä tuli määräys kokoontua tielle
marssivalmiiksi. Yö oli lämmin, mutta aika h?imärä, vrrikka oli vnsta l.reinäkuun puoliväli. Reippirasti kornppania
ldhti marssimaan tietä myöten kohti itää. Omia rykkipat-
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Suomalaiset etenivät Omelian itäpuolella vaikeissa maastoissa yli soiden ia läpi salojen

tereita oli tien varressa rämän tlisrä. Suutulet välähreliviit

I

I

ti t

aavemaisesti niiden harvakseell iunpuessa häirintritulta jo-

horrkin kauas. Kipakan irihtölaukauksen jälkeen kuului
hetken aikaa kranaatin rahiseva ääni, ja ruokion kulurtua
vaimea j umpsaus jostakin etäiiltii krar.raatin rä jlihtiiessri.

Heti puolenl,ön jälkeen saavuimme Virtain

kannaksel-

ie. Kuultri jo muutamia larukauksia ja lyhyitä sarjoja. Silloin tällöin lensi ver.räläisten ptroleltir yksinäirren srapnelli
j

ättäen mustan sirvuhattaran lei j urnaar-r kesäöiselle tirivaal-

te. Näistii iiänistä piiärrelimme, eträ venäläiset olivrr vhä
samoissa asemissa, lorhin meidän viikkoa aikaisempi hyökkäyksemme oli kilpiswnyr. Pioneerit olivar jo rehneer
s rlliur eclellisellä vi ikolla p alaneen tilalle. Komppiuriun me
marssi avoparijor.rossa sillan yli. Vasrarannalla kiiiinnyirn-

me päätieltä oikealle viev:ille huonolle kärrytielle.

Sitä

myöten marssi jarkui koko seuraavan päivän. Marssin aikana selvisi vithitellen,'errä joku roinen porukka oli siitä
mennyt jo ennen rneitä ja kiertänyr cakaisin päätielle karkaisten sen. Tärnii pomkka oli JR 52. Näin oli synr),r)yt
Omelian motti. Selvisi myös, että veniiläiset hyökkliiliviit
kahdelta raholta ja arikoivat avata tiimiin tier.r. Meitri vietiin rryt reserviksi JR )2:ile.
. Iltapäivällä suunnistimme synkkiiiin korpeerr, jossa nii§,i vain purilaiden ja hevosten yättiimiä ;älkiii, siis jon-

kinlainen suuntaura. Vastaan alkoi tulla hevosmiehiä

he-

vosineen ja purilair.reen, jokaisessrr purilaassa r.nakasi sotilas joko haavoittuneena tai ku«rlleena. Monet miehistä

olivat palaneer n.retsiipaloissa alastomiksi, heidän ruuniur-
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sa kiipröttivät purilailla mustina ja luonnortomrssa asennoissa. Allöttävä palerneen ihmisen lihan käry seurasi
niiitä ajoneuvoja. Niitä tuli kymmer.riä ja taas kyrnmeniä.
Se veti miesten mielet mataliksi. Muisrtrivat vääpelin lähtiessä latrsurat sanat tur-rtolevyistä. Ilrneisesti olivar edessä kovat paikat.
Illan suussir aloirnme lähesryä jo piiiitietii. Vasenrmalla
kairrtui edessä suuri jrirvi. Tuli kiiskv olla hiljarr, sillä vi-

holliner.r tähysti järven takira.

Kohtr kuuluikin sieltä r1,kin liihtölaukauksia ja vihaisesti sihister.r kranaarit kiisivät hieman yli kornppanian jr räjrihtiviir n'tisten oikealla
rnetsässä.

Vihollinen oli huomlnnut rneidät.

Saapuessamme päritielle näkyi

kaikkilllir vasta

käyclyn

taistelun merkkejä. Keskellii tietä seisoi tuhottu venäläinen panssariauto ja siellii täiillä oli venäläisiä kaatr.rneira.
Linjassa oli nyt suhteellisen rauhallista. Kuulimme, errä
ensi yö ttrlee ratkaisevaksi. Venäläiset olivar silloin aikoneer murtaa searroketjun .j;r avlra rien.
Komppaniamn.re järjestettiin heti reserviketjuksi etulir.rjar.r taakse, jossa aloimrne kaivautua rnairhan. Venäläinen q'kistö irmpui silloin tällöin. Eräs meidän joukkueemrre rär'dennvsmies isrui kuopassaan ja putoava kra-

naarin sirprle leikkasi häneitä hienon hienosti nenän
pois. Hän oli ensimmäinen haavoittunut meidän joukostarmme.

Illalla koime venäläistä tuli meidän puolellemme antautuen vangiksi. Eräs heistä osasi suomea ja hän sanoi, että
"kvllii se on pojat niin, että ensi yönä tie aukeaa, sillä mo-

$$
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,ry'
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tit-t toisesta pädstä on kahdeksirnsataa miestä marssilla
tänne". Kdytimme ril;risuurrl hi viiksemrle kysyen, kiduttavatko venäläiset vangeiksi siriruriairu suomalaisia, niinkuin rneille oli kerrotru. Hän selirri, ertä l,lerr.rmiir.r johdon taholra oli sellainen ;rnkarrrsri kielletq', mutr.r se
riippui tietenkin viime kiidessii rriehisrä, jotka vangin
saavat...

Kun l.reinäkr.run yö alkoi härr.rärnii, silloir.r se alkoi. En-

sin venäläinen rykistö ampui viimeiser kranaartinsa,

ja

aalto aallon perästä vil.rollinen hr'ökkdsi sen .lälkeen epätoivon vimmalla. Mutta jokainen hyökkäys tyrehrl,i konekivääriemme risrituleen, joira oli kahden puolen rietä
kyrnrneniä. Meidänkin komppar.riamme kk.joukktrejoutui
heti tulitaisteluun. Tur.rtr.ri monesri siltä, ertä kyllä ne sirtenkin taitavat läpi tulla. Isruirnme montuissamme pe-

,roj:t*,"", ja päällärnme kiehLri iLra

yhtenä luotimetro-

Suuren pirisryksen ia rol.rkaisun toi kiduttavaan pelkoomme komppaniamme unsi piiällikkö, kapteeni Raevaara, .jonkl näimrne ny't er-rsimmäistä kertaa. Sr.rorarra jrr
r1'hdikkäänä hän asteli montulta toiselle rauhoittavasti pu-

hellen miehilleen. Heti här.r sai uuder.r komppaniansa
miehiltä täyden luortarruksen, ioka sitten kesti hinen sankarikuolemaansa saakka. Entirren komppaniamme päällikkö, luurnantci Pulliainen oli Virtain kannaken taistelun jälkeen siirrerq' muualle, ja nuori kapreeni Raevaara
oli nyr nimitetry seuraajaksi.
Kun kesäinen yö alkoi vaalera päir,äksi, rar.rl.roittuivat

taistelun äänet. Yksi toisensri jiilkeen ttxkahti niille sijoilleen lämpin.rässä aurir.rg«rr.r paisteesser. Mei.län joukkLreeller.nme tuli herärys ,;a kiisky valmistautua partioon. Trihl'sryksernrne oli huomannLrt jotakir.r liikettii Rrxlkkulanjärvellä, joka yhdeltä laidalra rajoirti mottia. Joukkr.reemrr.re
tel.rtävänä

oli ktrlkea pitkin jiirven

itiirar.rtaa

I'li kymrnenen

kilometriä pitkään niemeen. Siellii rneiclän piti tähystää ja
odortaa motista mahdollisesti karkiravia veniiläisiii. Näin
rr.reille selitettiin.
Miehet purnasivat vastaiul. Viisymys painoi nnkarasti
hermoja koetellun 1'ön jälkeen. Nälkä oli jokaisella armoton. Kuivasta muonasta'ei ollut kenelläkään jäijellä rntrrenettakaan, ja lisiiä ei sutu. Jotenkin siitä kuitenkin
selvittiin mirtkaan. Aamu oli iänlmin ja hiostava. Tuntui
tulevan oikea hellepäivii. Jiirven rautaa seurailler.r, nie-

mien poikki aina oikaisten, kävellä ralsirtiin jonossa,
Edellä kulki tur.rnustelija ja rniran pLrolella sivustavannistaja, etrei mitäär.r ylläq'ksiii sirttuisi. Mirasto oli vaikeakulkuista. Oli veteliä soita ja rummakoita, rlonen puron 1'li
piti keinotella. Välillä pideiriin taukoja ja tasailciin rupakoira. Joukkueemme johtaja, vänrikki Virkkunen tasasi
tuplkkar.rsa auliisti niiden kanssa, joilla ei sitä ollut. Tau-

oista l.ruolimatta väsymys tal.rtoi ttrlla jokaiselle. tirksi
;xrikaa uupuikin välille. Toinen heisrä oli sittemmin monivuotinen pakkiporukkaiaiseni sotamies Jekkonen, roisen nimeä en muista. Heillä oli ollut ornat seikkailunsa

vihollisten

Niin

seassa.

jatkLri matkamme

pitkin Roukkulanjärven ranta205
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Lepotauko Omelian maastossa

tnia, kunnes viinrikki Virkkunen slnoi

trrrkrtsrelrrrirrrn

krrrtriransa, ertä n.reitliir.r pian piriiisi olla perillii.

;

:
a

!

Oli

ptrhel-

ru nratkan varrella, etrii enriipii jos veniiliiiser kerki.ir.ir
sinne ennen rneirii.

Yhtiikkiii niiintme

!.i.

eclessiintnte r.rn

n.rlll

r..r.rrrerr.r

oksille riprrstetruina. S.ul;rll.r suunnrrll.r seisoi

f

u

i..lcn

.rl.isron

rnies, joka ei niivtränvt rneitii huon'r.rr\.;1u. Joukkueert i()hiLneisesri

taja Virkkunen inroi hilir.r Fvsiih.ivsr.nerkin.

hiin suunnireli vlliin'srii. rnurra joku miehistiimme lruk;risi
lrernr«rsrrrksissa:rn

ti

I

H

Prrk.iile enrn're fiiiisseet, kLrn ruli avrrrriin niernestä. Kenserrk.i.in ei kuitenkiurn sirttunur. Tuli kiis§, lähteä syöksvirr ereer'r1..ii u. \'rtrtio jiitettiin vi.lnnistrultrtrut selkäpuol-

kiviiiirins:i. Olimme rulleeer ilmi. Jouk-

kueen johtaja huusi alastomalle:

Mikä miesl Murtrr

vastausra ei tullur. Levittävclvimme -keriuun niemen poikki
ja liihclin-rrne hiljilleen erenentiiiill nienten kiir.r;'u.r r.()ltu.
14.D:n ,joukkojen

eteneminen Omelian
itäpuolelle

i

{ I

I
I

Hr iikk.isimnte lhii liihemmiis niernen krirkeä .ia venäläisi.i. i'.inrikki Virkkunen haavoirrui. Alikersanrti Rintala,
vrr:loukkucerrjt.rhr,rj.r. s.ri johrl«xr. Kohne murrtakin poik.r.r hllvorrrui i.r kesken k;riken rtrli ilrnoirus. errä vel)iiiiiisiii on selk.ipuolcll.rkin. Tiistii rnichet tahtoivat lrermostr,r;r. Åj.rttelin irsekseni. crr:i riimii oli rneidän loppumme. Tilanne l-relportui. kLrn ilmeni, errii niimä takana
olevirr veniiliiiset ol ir'.rr r',ri n joi r.iki n h.rrh.r il i joit.r.
Veniiläiset 1äiviit vhii pienernn-riille nr.rir-.rlueelle niemen
kärkeen. Kiisikranairtir ;rlkoivat lennellii lop11l11 ktunmalrakin puoleltr. Olimme aivan lähellä vihollista. Yhtäkkiii
ne alk«rivat huutla. Se oli sellaista huutoir, jota en ollut
koskaiur enrlen kuuhlt, .ja tuskin tulen kuulemaan. Se oli
kirrmivaa, hiidiin ja kuolernan pekxr huutoa. Eriis veniijän
kielen taitoirren lxrikirmrne huusi heille rlntxuturniskehoiruksen. Ja hetken ktrluttua sielrii ranratör'riiiin rakaa alkoikin käsiii rx)r.rstrr. Niin lakkasi runmuntir lrr kiisikranilattien riijiihtelv.
Nousirnrne ylös maasta. jir lähclirnr-ne virrovrrsti kävelemään kohti venäläisiä. Akkiii kuulin takllni huudon:
Varo, käsikranaatril Kun vilkaisin maahan huomasin
-venälliisen munirkranaarin. Se paloi ilkeästi sihisren aivan
oikean jalkani vieressä. Vaistomaisesri heittäydyin silmänräpäyksessä marrhan ia heri räjähti kranaatti. Kuuma humahdus kävi ylirseni ja tajuntani pimeni hetkeksi. Ry'h-

tlyin siitii

nor.rsemran. mutta pr'örryin trudestaan. Kun
sirten heriisin, oli läiikintiimies paikalla ja valeli vettä päähäni. Hän kehoitti lepiiiimään siinä jonkin aikaa. Eriis
veniliiinen oli heirriint't ruon kranaatin, vaikka he jo antarr ruivat.

Rlnnrrlh vallirsi kuurneinen kiire. Meicliin oli

nopeasti

pärisriivii tiiriltii. sillii,jiirven ranr.ralta pohjoisestx, roisestir
niemestä, nrikvi liikettä ja kuuh.ri laukatrksia. Metsä oli syn'tetn' pirllrmaan. Musta savupatsas niikyi ja rytisten nrli
ereni meidiin niemeämme kohti.

I
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Alikersantti Rantala järyesti vankeiiunrne marssivalmiiksi. Heirii oli -il. Omat rniehemme valmistivat tilapäisiä paareja haavoittuneiden g;iskuljertarnista varten.

{r;
I

Haavoittuneet

oli

Omelian erämaissa kuljetettava purilailla

oli nelj.i h.r.rvoitrur.rut. Yksi heistii oli vielii
klteissa. Toinnurru.rnr kr.rn;r.rrin rriheurtamasta heikkoLrclesra katselir.r nnn.rll.i r'.rllirsevrrr rilannerra. Siellii oli
täydelliner-r sekirsorkr.i. K.r.rrr.r ne i rir j a haavoi ttu r-re ira ve näMiel.risriinrn're

läisiä lojui krrikki.rlh Åseirrr jrr unmuksia oli mamsa
kaikkialh. Rennirll.r vesir.rj.rss.r oli rukeista konekiviiiirin
vöilli siclottLrja ler.rrre,r.:. joill.i veniiliiiser olivirt rLrlleet jiirver.r

yli. Oli rnyös kirjot.r. p.rksLr.ja kuin rnuinriser ra.urtrrtier-rny't, mir.i kirjoj.r ne olivlr, mLrrrlr ilmeisesri

rut. En

arvokkrrite. kosk,r ne ulr rrrotrr ntorisrrt pois.
Hairvoittuneet r';rikersir';rr sr.rrkeasti. Eriiiin suustir olir-r
kr.rulevir.rrrni sLronter.rkielisiii sanoj a. Menin lähen.uniiksi ja
roclellir l-riir-r osrrsi suome;r. Hiin oli heikossa kunn«rssl. Hil-

jrrisella äiinellii hiin kerroi olevrnsa Inkerin suomalaisir.
Sitten l.rär.r pvvsi verrii. Orin kentriipullon hiiner.r vvöltäiin
ja hain järvestii vetrii. rserin pLrllon hiinen huulilleen. Juotuaan niiin kiirollisen k.irseerr h.irren silnrissriiin C)lin
iioinen, eträ jotenkin saaroin .rurraa r.like,rssl rilinreessa

lltrent-tr-rt. Kompprrnirrr-t'trne «rli menll)'t eteenPiii n, uttrrr,r
patirljoonan esikunta oli vielii siinii liihellii. Ylperinii s.i.rIiistan-u-r-re rnarssitimme viurkijonon sinne. Hirav,..rirtuneet

iihetettii

r-r trraksepiii r-r xp Lr a srrxm axn.
Myiil-ren-rn'rin pataljoonrrrnme kornentajir, lrrriLrri A. Majevski kiivi siriraalrrssa viemiissii henkiliikohtrrisesri pxylior-rjohtajalle, viinrikki Virkkuselle n-ritrrlin kuuuostrrrrtur.nisesta. Mr-rttrr me ille , II joukktreen .jiiiinnöksille hiin piti
I

silmilnr.l i.ltrrna ptrhutteltrn. Kiiretq'ririn jotrkkuetta h1,vir-r
suoritetrrstrr tehtriviist:i hiin lrrtrsui krpuksi hu«ruollrr su«rr-ner-r

kielelliiiin

Koska te olette, sotilxilt, niin

h1,r'e

- ensi öönii lähtiii uudesta. Tehtiivii,
partioporLrkka, s,ratte
kiertii piiiiriele, hiiirire vihollise vetiiytymineI

14.D:n joukot etenemässä
Omelian ohi Rukajärvelle päin

olevaa lähimmäistäni.

Nyt olivat vangit ja omil porr.rkkilrlme iiihtör'irL-niinl.
rlkoi irkeii.
Hän itki kuin lapsi, sydäntäsärkeviisri. Hän oli haevoittur.rut pahasti kantapäähänsä. Ihmeen sisukkaasti tiinri poiEräs var.rgeista, aivan nuoren näköiner.r poika,

ka keppinsii vamssa kuitenkir-r raiihar.rtui roisren mukanir
ja pelrrui.
Oma kirt.lonnut miehernme löyryi kuolleer.ra. Hiin rnakasi niernen oikealla rannalla kiven tirkana, konepistooli ja
iso hvlsvkirsa vieressiiiin. Häner.r aseensa oli rel.rr.r1,r pahinra
jälkeI venäliiisten keskuudessa... Hiin oli vasra räyciennykser-rii tullr,rt reserviliiinen. Päätin-rme, errii hänen ruumiin-

sr jäteräiin tiir.rr.re rnyöhemmin haettarvaksi, koska rneillii
oli tiii'si nö hrrlvoirtuneiden kirntamisessa. Alikerslntti
Rantalr klsi'i krrhtrr v;lpatehtoisra, hiin ei sanonrrr mihin,
mtrtta peiten'isrii srrnoisrir vmlrärsimme... Vapaaehtoisia
ei löyq,nvr .ja veniiliiser hrurvoitruueet jiiiviir orniensa l.roidettaviksi. Meillii ei ollur rninkäiir.rlrisia rr-rahdoilisLruksia
heidän kuljerramisekseer.r.
Niin sitten Lihdimme palLrtunatkelle. Jotrkkueemme oli
snpistunut pieneksi, oli vlin ;rlun toisrakyrnlnenrii miestii
jäijellä. Menimme karikki sivustr.rvarmisrukseen ja nrnnustelijoiksi vankien jrr haavoittuneiden vuoksi.
Saavuttuarnme illalla rnlirntielle

oli Omelian rrorri

io
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6. komppania on asemissa Kukkajärven kytaistelussa vil'rollisen kanssa. Saat yhlän pohjoispuolella
den joukkueen 6. komppaniasta vahvistukseksi, kierrät
oikealta kylän ohi ja edelleer.r lounaaseen johtavalle tielle
sekä alat v1,örymää vihollista tien suunnassa §lää kohti.
Vihollisella on nähq, rnyös h1,ökkä)'svalrnttia, joita verten
seuraava:

ALVAR RYöDI

JR -15:n II pataljoona oii i0-{>0 knl päivämarsseir.r edennyt Korpiselästä lähelle Vieljärveä, Kukkajärvelle käänryvän tien haarrrlrr jl leiriyrynyt.
Aamulla 26.7.1941 kello 5 tuli pataljoor.rankomencajan
liihetti 7. kornppar.riirn komenroteltraan, jossa olin silloir.r
komppanian taistelulähettialiupseerina ja käski komppanianpäällikön, luutnantti Pohjolan tuoda heti komppaniansa Kukkajärver.r kylän lähelle, jossa se sirisi lisäohjeita.
Mukaan oli otcttava vair-r kev1,t raistehrvanrstus ilman
pakkauksia, jotka hLrolto roisi perlissii.
Runsaan puolen tunnir-r kulurtLla oli komppanie rnerssilla pohjoiseen piiin kohri Kukkajärven §,Iäii. Vrrsraan

tuli siviilivrikeii karjoir.reen ,ja nyyrteineer.r. joten aloimmc

aavistella, ertä joutuisirrlne vrrlraarmlln Kukkajärven k)'Iiin.
Er-rnen kyläii oli tier-r vrrressil pieni sorentor-rrru, johon
pataljoorlank«)rnenrilja. kapteeni Martri R1,y,nänen oli asertunr.rt jir .jonr-rc hiin kiiski luokseen luurnanrri Pohj«rlrrn.
KLlules l)vr, R)')'nänen srrr"roi Potrjolllle, rilirr-rne on

-

läl.rerän käytettäväksi rn ii noj a,i a kasapar.rok ia.
Kdsky oli lyhyt ja selvä. 6. kompptrr.rian reservijoukkue

Iuutnantti Nepposen johdolla liirq'i meihin .ia niin lähdetMetsässä oli maasto helppokulktrista ja
voimme yopa käyttää hyväksernme. polkuja, .iotka sopivar
sulrnt!1i.rmrne. Saavuimmekin melko nopeasti §'län koillispuolelle viihiin suuremn-ralle tielle kohtarirtnatta vihollista.
Tiellii nii§ i hyökkä1'svaunujen jälkiä, tnttttemme arvelleer rriirä olevan kahra enempiiä. Pohiola kdski III ja IV
joukkLreen vrrn-nistarnaan pohjoiseen ja siellä asettumitiln
jorrkin m.rtk,rn piirissri olevalle pier.relle l.rariulle, I joukktreen rien vlsemrnalle puolelle sekii II ja Nepposen iotrkkueerr rien oikeelle puolen etenentissuut'ttana Kukkairirver.r h'1,i. Pohjol.r itse jäi kotnentorl'hmineeu tieu oikerrlle pr-roler-t.

riin liikkeelle.

Viiirrri)m.isti n'hmitn'rnisen jiilkeen alkoi eterretrriIren.
I[;r.rsro .rii nrclko t;isilisti.l. mr.rtr,r viiclakko oli n-relkein liipin.iklnr.ir,,rrr.i. \.ikr-r'r'vrtii ei ollLrt ktrin nimeksi. Emtlle

SIELLÄ NÄNTIIN MYC'I

Kukkajärven

taistelu 26.7.41

I
Aunuksen kansaa palaamassa
pakopi rteiltä kylilleen

Palalahden-Viellä rven
seudulle heinäkuun loppuPuolella 1941
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ti ja varmaan hänen kaaturrisensa oli osaltaan

päiisseet pitkäliekään, kun viiclakosta räsähti kp-sarja !e
käsikranaatti viuhal.rti iLnassa. II joukkueen johtaja, vän-

vaikutranut vihollisen puolustuksen rnurttrmiseen.
Mir.rulla oli aseena vain vanha venäläir.ren kolmerl lir.rjan kivääri .ja kur.r kaatuneella vihollisella oli aivan uusi
puoliautomaatti, va.rihdoin rrsettil, jrr tär'r.rä olikin eidmäni

rikki Lepisrö kaarui ja pari rniestä haavoittui. Tämä oli
ensimr-näinen tulitaistelunrn-re tässä soclassa. muttl miehet

olivat kuitenkin jokseenkin kaikki Talvisodan raisteluissa
karaistuneita. joten mitään paniikkia ei svnn'nyt. vaan ruleen vastattiin heti. .E,reneminen kuitenkin vaikeutLri .;a
hidastui, sillä vihollistir ei tahtonur mirenkään nähdä ja
kuiter-rkir-r sairnme vastillln1me kiivasta rultir. Tielrä alkoi
kuulua rnoottorin surirurr jrr niin kiili. etrii kuorml-auto
ajoi ket.iun.ur.re läpi. Aivan tiellii ci rosin ollurkaan ketäär'r
eikii viiclakon vuoksi eclerrpiiii niihnvt rielle. Auro jourui
kuiter"rkin vannistr.rs.joukkueittemrne ruleen ja kaikki siinii
ol leet pirri ky'rnme ntii r.n iestii kraru iv rr.
Trristelr.r jatkui. Tien molernrnin pLrolin oli meitii vastirssx rnm. konekivääri jrr vrrllrrnkin tien vasernmalla puolella

I

parirs vaihtokauppa.

Piiir,ä

rur

ollut kk. häipi'i muuten. Nyt tulikin vihiir.r ratrhalliser.npaa, sillä olimn.re päässeet vihollisen takimmirisen ver-

I
)

II

oli tullut

11,-

u

karnirirn

h

r'.mi irro j a tirrkoi tuksell a mi inoi ttaa edessii oie-

ajattelin, eträ l)),t sitten kirrselen, kun hr'ökkii1'svrrunu ,rj:r;r
ll)iinaan. Virunu irjoi kLrirenkin yli nriinojen niitlen laukeirrnirtra, .jl kun toisiir vrruuujrr tuli heti perässä, siirq'in yhii
enemmän oikealle pieneen rtorkelmirrin, joka oli seu verrln kuolleessrr kulrnrrssrr tien stilrreen, erteir'ät riellii olevlrt vrrunr.lt voineet sitii kohtarr tulitrrrir tehokkairsti. Täiillä olivat mvös komppriruiiunme priiillikkö Pohlola jrr I

hokkaarnpaa. JoLrkkueerr pojat saivat kuitenkin vihollisen kk.n-riehistön tuhorr,rksi jrr meidän puolellamr.ne tietä

oli

liil.res t.,rolessa. taisreluun

va tie. Olirr pioneerien vieressii heicliin rrsettaessaan nriinoja paikoilleen. He eivät kLritenkiriln sirrlneet kuir.r pari
rniinaa kaivetuksi, niidenkin jäiitlessii peittär.r-rättä, kun
tietii r.r-ryriter.r kylär.r suunnalta tuli lrr'ökkiivsvrrr.rnu, joka tulitti tier-r sur-urtaan, r-riin ettii pioneerit jouruivirr poistLrmilan tieltä ja miinojen asettelu jäi kesken. Siirryin kymr-nenisen r-r'retriä tier-r sivuun s«rpivrur rniittiiän trrakse ja

olevrr irihetrtti suurtrr h;ritrrr.r j.r rappioitakin, sillä viidrrkko
oli tiillii ;ruolen tierii viihiin hrirvernpair, joten tuli oli te-

mistrrsiuernan läpi.
Konekiväririr-r luonrr

rlkoi olle

hyr tauko, joukkueer korjailivat ryhmirystään etenemisen
jatkamista varren. Tällöin saapui paikalle viisi pioneeril

krratuneena vihollisen .luutnrrnt-

II

HYOKKAYSUAUNUJA
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7

Vgnåläisten
panssarivaunu

hyökkäsi liniojen
läpi ja tuhottian

jor.rkkueen fohtaia, luurnanrti Pierarinen. Heillä

oli

aseena

vain c§ekkiläinen pistooli. Lis2iki olivar paikalla taistelulähetri Väinö Mäkelä ja I joukkueen miehet Oksanen ja
Hahko, joilla kaikilla oli aseena kivädri. Tuskin olin päässyt paikalle, kun viidakko alkoi kuhista vihollisia, niitä
ruli edestä ja niitä meni ohi kummaltakin sivulta. Meidän
ei auttanut muu kuin pitää edustamme puhtaana, niin erteivät ne pädsseet lyömään, ja siinä hommassa oli kyllä
äsken saamani puoliautomaartikin pikemminkin hidas
kuin nopea, murra laukausrakaan ei tarvinnut ampua ilman maalia. Pietarisen eteen ehri pädstä kuitenkin kookas vanja käsikranaarti nyrkissään, aikoen nähtävdsti pudottaa raskaan nyrkkinsä Pietarisen päähän.

Varo! kiljaisin.

Pierarinen ojensi pistoolinsa

,ia

- pistooli ei lauennut eikä Pietari- liipaisinta, mutta
painoi

selle jäänyt muuta mahdollisuutta kuin kaataa itsensä selälleen.
Ampukaa perkelettä, ehti hän kuitenkin kaatuessaan

- ja silloin ojensin puoliautomaattini, mutta sekään
kiljaista

ei lauennut. Oksasen kivääri kuitenkin laukesi, ja niin
päätryi senkin sotilaan sankaritarina. Vanjan kädessä ollut
kisikranaaci ei onneksi ollut laukaisukunnossa, vaan hänen rarkoirukenaan olikin käynää sirä vain lyömäaseena.

Vihollisia hyökkäili kuirenkin yhå, ja aseemme toimivat täydellä teholla. Ammuin eräsrä van,iaa keskiruumiin
kohdalle, ja kauhtrkseni hänesrä leimahti nrli ia hän kaarui
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palavana maahan. Vihollisten tr.rlo ei vielä ollut heikenrynyt vähääkään, kun kesken kiireisen ammunnan hylsy
juuttui aseeni patruunapesään, ja olin hetkisen netlvoton,
miä tehdä? Huomasin, että olihan kivädrissä myös puhdistuspuikko. Otin ini, mutta se ei kuitenkaan trlottunut

hylsyyn saakka. Silloin välähti, että onhan minulla pesuri
pusakan taskussa. Ruuvasin sen puikon päähän, puikko
piippuun ja täydellä voimalh päin puuta ia taas alkoi patruunain kulutus, sillä maaleja oli edelleen ja taistelu jat-

kui kiivaana. En kykene vielä tänäkään päivänä sanomaan, miren kauan rilanne kesti, kestikö se mahdollisesti
viisi minuuttia vaiko tunnin, sillä siinä ei tosiaan ehtinyt
ajatella muuta kuin emä ehtiikö ennen vihollista laukaisemaan aseensa ja havaitseeko kaikki lähesryvät viholliset.
Taisrelu tapahtui koko ajan seisten, eikä maasra olisi voinutkaan ampua yhtä tehokkaasti. Olisimme muuten varmaan tulleet tallatuiki kaaruneiden vihollisren joukkoon.
Vihollisren rulo loppui lopu.lta, melkein yhtä yllättäen
kuin oli alkanutkin ja tilanne rauhoittui kohdaltamme.
Jokohan ne rulivat kaikki, sanoi Pohjola.
- Taisi
mennä ryhjäksi koko mottimme, vhstasi Pieta- murta voidaanhan
ottaa asiasta selvää.
rinen,
Sen enempää asiasta keskustelematta ja ajattelematta
lähdimme kuureen mieheen kohti 6. komppanian asemia.

Tiemme kulki aluksi ruumiiden ylitse sillä kaatuneita oli
edessämme palion, lukua en osaa sanoa, mutta nrskin niitä

5ul)riiiin tlt s,t.l.irt rlli. l).rl;rnt,rert s\rr\n\tkirt ntrcs olr 1o
siIltrltunLrt. I)iiiirtelinrnrckin iriincllii ollcen rlirllii krli.lisiil)iltt()ksi:r. jork.r svttviviir l.rLrk.rrrksust.rni. Krit.r;si.r, Poltjrtlcvvjii jrr r)rLrrlr.r r)iikvi olcr'.Ln rrronc'li,r k.r,rruncr'llr. Piiiistviinrnre rieilc oli sillii kr>lrtl.rll.r. jor:.1 nriin.rr olir'.rr ollcct.
hvilkkiivsr'.LrrnLl rcl.lkctiu k.rtke nnu(r.r j.r mielrct olir'.Lr siirii Iivistiincct. \/.rrrr.trrrr piiriilii olr p.rri krir.ptrrkt,:r jrr krrrItilllrri lirirt i k( )l t.r.
Orinru-rc sLrrrnnrlu kr lriri kohti srior.r,lr) liipi viidrrkon cntntekii iiilrre nce r rierii ntr iircn. Jonkin ,ti,rtke,, ktrljcrrLr.Lttltllc ilnrcstIr mcrsiistii ur(.(.nlnt( ,lsuL.t(,rt r'.rtl j.r sLrrrri kr'P.irii fiiiissri ).r r':L1.i5i kLrin ir.i.rr'.rn lchri vicnoss.L rLrLri..r.,.
K,rvcri r ritti l)irrh;lrrnsir ntL:k.r.u'r selirrii:i ntciilc. crte i hiin

olc rtrski . r'rr:rrt kirkri.l \r.n :rrLlru!nnlirr.r :elitr ksittri
lriirtcr Irrr'.iksr triin jorikk,)nrnrr. ntLlkir.rn j.r nr.rrk.i ;.rrkrrr
r'.rikcLrksitr.r .Lin.L (r. konrl.p.rrrr.rn .rscnriL ll crucn \irirkk.r.
Siinii sittcn r'.rrkcu.icr r.r.r: .rikoir'.ir.
f ii:illri on Pohlril.ri lrLrLrsi Pohjol.t. V.tsretrkscn.r trrli

iLrkkojen
rrrpin;r:i j.L rniiLrr,ini,r. l.Luk.rLrskin. Huur() r()i5rcr-

ilrn.
Velclrtclcrre. tirii r'.rsr.rtrkscksi. ci sielLi voi l)ohjol.r
()lLI.
S;rirnrnc hti.i.ir loPLrlrir kuire nkirr Lrskt»tr:L:rrr. vrrrkkrr kr-llii siinii kirotriinkin. Piiii-sinrnrc hcirliin :rsqnriins.r,
jotka sillii koltr.r.r,rlir.rt r.i.i|eli Årrllou jor.rkkuccn nticliirtiimiir.

NIircn vt>ittc rLrll.r sirltii:
- Sicil;ihiin on r',rirt vrlrollisi.rl
- Q1'.1pli1; nrrrrrt k:rikki k.rrrtrrnr'r't:
- Missri trtttLt kor.ttl-1r:LrtrrI ()lta'l'ckii vrrirr olcttt' jriljcl[i:
-Kr st ntlksr.i s.rtelt r.r.r1.L.ur Irr()ncst.r \LlLr5t.r. urrlrrtr k\ cl'lncet kLritcnk.L.u) .lrrt.ulr.r,rn hcille tr r Jvttiir.i.i \'.I\trrLrst.l
nruulttrlt kLrin siihcn. ttrci ltci.l.irr c.le:siiiirt crriiii olt'r'iltoilisi,r. r'rr.rn k.rikki, jork.r sie ltii riirn;in jiilkee rt tttlcr'.1r. or'.tt
ontilr.

lllrrll.r krrn kon-t1.P1111.1 oli s.L.rtLt kokrxrn tciroilie KLrkk;rjiirvcrr r.urr.rnr.lirst()on kr l.irr l.ihellc. kLrrsLri P,rlt jol.r rtrci.liir nrLrrrt lii:i lrroksce n 1.1 r.Lrlo:i lr.irrt'ilii InLrk.Ltt:L oilce t
viinrciscr ,rikc:rt krrlrvit kiirJr n trristr'lrrrt tt'rLtistok:1.
SerLr.L.tr.tn;t l.;iiviinri lolrtrllisciri r'.tst^r .rilisi. Itrrr.i rrtuir,i
\.rst,r5s.L ,rli ollLrr. H.LlrLrtttrrnre ioLrtLLi k.rikcn ttrLtrttt f.ig
rrcnrnr.in k.inr.rrr irs.iksi

1

I

1.x11ss.i1ir'.titrrLi.L.

lor:r.r r',titr

[r.tl.Lntrtt.r. i\ltrissir oli r'.rin re lekcrjtn ikojrr. \'ksr ktrornl:r-.rut() oli .Ljokirnnoss:r jlr Ittt iis kr;tnrt:Ltitrltcirrintiii s.r:Lriin. \'ihollisc'rr r.rrk,rrtLrkscn;r oli ollrrr lrii.lii kiilrr p.u)ss.rriPrili.1.,,r11.,.,,r ri.inirlirrrr.rrt rrcllc.Lr,,nr.Ll.riscuri j,riikk,rjc'r
sclrrsr.r.Ln j.L r.irn.in rrlt,tn olin-tt.r-rc rtrc krtksi korrtp1..p111.1.1
s.r.rncct nrcnesrr ksclli5csti toriuttLl.t. Sltittunckin trtisrcitttr

|.rri

j<>liriostrr

min

kiiroksct l.iiiinrrrj,rst.r rrsti. I);Lri lrliiviiii Irtviihem-

s.r.Urrri Tiiiik.rinen rrt.lio.tttroitteetr Ii.trrst;Lttcleltt:tritt
r:ristcluu r.t os.iltott.r.r tci t.r t' Icisr.r.i irtt.L \'.trtcr1.

Kinnermäen kylä Vieljärvellä
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Konetta kunnostetaan
Värtsilän lentokentällä

i
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KESA 19.i+. Heiniikuun ar.rrinko kuurnensi keskipiiivän
säteillään Värtsilän lentokentär.r pi r.rtair. Ker.rtän k1' länp u<»
leisessa päässä tor.rhtrsi uirnahoususillaan mekaanikk<.r
"Roope Ruosteinen"
joksi här.r itsensii air-ra esitteli siihen aikaan
ulltuuttaan
uhkuvan MSv-koneensa (Mo- kimptrssa, valmisrellen sirä pienelle koemne-Saulnier)
lennolle. Koneen vierellä kiinr.ritteli pitkiinhuiskea, hrralariin pukeutur-rut I'likersantti Lars Hattinen laskuvirrjonsir valjaita selkäänsä ja kiipesi sitten ohjiramoor.r.
Kun panet mi'l\,n pyörimääp, paina l.retkeksi tuo
esivoiteluvipu
alirs, ecrä näl'rdään, joko ölperit pysyvät suonistossa vai onko koko juslukkal uusittava, neuvoi Roope
vielä konerta käynnistävää ohjaajira.
Kone pyräl.rti kä1,ntiin. Roope kurkisti vielä pellin alle,
että pitääkö liitos öljynsä ja pitihän se lopr.rltakin. Viikko
oli jo pitärryt viimeisteliä pemskorjauksesta liian aikaisin
tuotua masinaa, johon nyt oli kiinnitetry entistä 9.10-hevosvoimaista Hispirnoa huomattavasti tehokkaarnpi sotasaalismrxrttori HZ l)i M. Oikein harmitri. kun sen takia
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jor.rtui hy'r,ii kone seisornaau iorttar'lnrr ;uuri, kun jokaisra
kipeiisri rrrrvittiin. Enrister.r, kultrneider.r ia l:eikosti aseistettujen MS-koneiclen vuoksi olikin kentän päiissä oleva
hautausmarrn kappeli rrivan lrirrn usein käytössä. Sen katrtta oli viinreister.r viikkojen ,likrrna kulkenr.rt Inot.rta hyvää
lentii j iiii j tr k averi,r sunrs.l.ltoss;1 Värts ilän asemalle .j uuairu,

kotiseutunsrr nrtilti ir-r v iet.iviiksi.

Ohjaaja kokeili viel.i kierrokset, ennertkuin n1'ökkäsi
rnaassaolijalle. ettii plrftis pois. Sitten tr-rtuksi tullut reipas
rullar.rs vxsemmille k.r,rrtlen kiitoradalle ia samaa vauhtia

ylös taiviralle.

Taivas

oli

siil'ren ;rikarn priivästä vielä miltei pilvetön.

Iltapäivän pilvimess;rr eivär olleet vielä ehtineet avaruucien korkeimmalle kohdalle. MSv kipusi nopeasri kohti
korkeuksia. Oikaisi sirren vaakalentoon, pyöräytti pari
vaakakierrostar ja vielä irloirti silmukkaa, mutta lopettikin
sen kummasti kesken ja otti suunnan etelään, kadoten pian pisteeksi l.rorisonrriin.
Roope oikaisi itsensä ruol.rikkoon nähdäkseen parem-

milt

koneensa lenr-ton. Pani prrperossin pirlrrrn:rrn

1:r

prrrnilnili vrrin tunti sen jiilkeer-r, ktrn

oli hyvisrel\'t ta-

nrrurti tii)'sin siernauksin sekii kesiisrii ettii nikociirrisur.
Ty'vtyvlii syyys ul-rosi hiir-re n olernu kses rrrr-Ln ku trr-rnellessrrlr-r
koueensrt tirsristrr kehriiiir-nistii, mr.rttrt piiln ilmesryiviit ky-

se Kohrrrlo jiirjestiiäkinl

sl,viir rypyt otsirlle, ktrn kone teki ou.lor-r kicprtrksen ja rilkoi krr'lota eteliiii kohti. Jo noLrsi päii rtrohikosta ja kohta
kohosi koko mieskir.r. Asreli kur.nn.rilsrellen liiheiseen piii-

NIutta nvt ci ole rrikaa sellaisille ajatuksille. AKE ttu rrutrruut tietlon liihestyr,ästii vihollisestir ja liil.rirnir.ruuteilla
pitiiisi jo Ierkrrn niik1,ii. Ön vain pyrittiivä irse rttrit.tgot'r

r1'sti'stelttrurn jrr purki il'rn-ren'ksensii srrnoiksi, etrii n-rihinkiis se Lasse n1't keskcn koelenro;r.
Or-r tulossir prrn/i Airacobrie Srrojiirven suuur-r:.rlrrr.
- Åheai J«rkohrrr-r piriiisi ver.rrrr vrrikoisre maalia/

puolelle. etrii piiiisee vlliirtiirniiin. Letkan piriiisi ptrrjelttirr
noin kolnerr "tonnin tienoillrr, j11 ornil tlittari os,rirt.r.r jtr
liihes ii00 On viilillii vilkaistuva mittrrreitakin, sillii nii.ler-r r-rlilrrlinrillii on tiirkeii merkins ilmrrtaisrcluissa. Oikea kiisi kokeilee vielii lrrtatrsvipujl ja sipr11i5s6 ohimen-

-Aurinko prristoi etr.roikcrrlr.r

NISr':n 1o r-r'ruurenkin kLrutnrrlle uroott«rriprellille it:rit.rrert hicntrru niikiviiist't'rt:i r,.ireilvlliirin. C)hjrrrrnross.r oli krrLrmrr. Hiki pyllqi esiir-r lento-

plxmassa kiit'r-reer-r vairnonsrr Viirtsiliin xsemillla. Kaikkea

ncn v ek rr,ih t.ii nt.iki n
peittiiii renk,r.rr

k i rkk,r,rn-rn-rrrllc.

Srrrrttrurhrtn rrurink<r

N

*aa

Morane-Saulnier (MS) koneet
hyökkäämässä (TK-taiteilija
Lindebergin piirros)
piiäl-rineen eltri ja pier-ri, virirlea hiustupstr sirrq,rli levottornanir siln-riikr.rlmalta toiselle ainir sen rnuklrrn, rniltii puolen ohjaajir miiisemia katseli. Oli pidettävä kuomua hie-

man raollaan, jolloin pier-ri iLnrrvirta päiisi leyl.rl,ttelemään ohjtrarnoa. Kone mutkitreli koko ajan, sillä kokemus osoitti, että avaruus on vaarallisin tirkar-ra ja allir ja
niitä oli aina pidettävä silmällä. Oltiinhan nyt alueella, jossa yilärys voi tulla milloin tahansa.
Muuttuneen koelennon jänniq's pani ohjrrajen nojirrrn.rilirn koko painollaar-r eteenpäin. Kireät olkahihnat pu:L-.rruivirt vielri lujernrr-rin olkapliihin. Katse tiihyili kai*.:: .rik,rrr avarLlLrtta. Tuulilasissa olevat öljytipat tulivat
::--,-':rserr kerrlil tarkastettua, sillä kaukana oleva viholliner-r
,,.:
r'.rin pier-ri pisteen pahiluen. Väiillti oli ser.rrattl".-:osr
r': :-.-,:semi.rkin. Oikealla välkehti avara Jänis järvi .ia
mieicss: r'ii.rhri ir.rlu uirnarrn. Selkäkin tunttri kostealtir.
Yesemr::.:,,: r.ix.rn.r oli kaunis Tolvajrirvi. Sinr-re putosi äskerrarn i.ili..\* r.: ktrkenur llmmattiveli vihollisen alasm-

N1,t rräkyvät )o koneet err,tvrrsernuulll. Ovat jLltrri kaarramassa poispäir.r. Korkeus när'ttiiii P)'syrleerl AKE:r-r ilrnoittarnalla rasoll.r. Tilrrisr.rr.rs on mitä prrl-rain MSv:1le.

Aurinko on takirn;r ja korketrsero sopiva. Vielii nykiiisy

sy'öksyvöistä

jl

sitren rrennäiin.

MSv:n nokka pair-ruu hier-nrru alaspäir-r. Nopeusrnittlrin
osoitin liikkuu hiljalleen oikealle. Matkr lyhenee. OrtPil
mair-rio peli riin-rä Mijrkö-Morane", entiseen verrattlllti.l.
Mutta parernni.rt ovat virstirsta.ialia, arnerikkalaiset. Ovat
vain poikasten käsissii. Ajavart, .hölrr-röt, n1'tkir.r irivrr n ti ivi issä muodostelmassa.

Nvt on MSv hiukan alaptrolella. Pieni kirisrys

saLrvasta

jir rrrkimmaisen koneen vatsa liihestyy räl.rtiiinrer-rkaan kesktrstaa. Vielä sekunti ja sitten etusormen koukistr.rs.
Kaunis kone tr-ro Airacobra. Ihan sädlittää rikkoa sitä.
Ovetkir.r kuin aut<-rssa. Mutta sekrtnti on lyhyt ja käsky sormelle on rnnettu. Pieni puristus pääqtää helverin irti.
Kolmesta kk:sta liihtee kaunis l.rehninirLrha viholliskoneen
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Vilts:I.ul j;t slutl,tsSrt sc on jo IrrlltYirn;r prrllonlr p:llltulI;1ss.l
.tl,rkcrtern.
NlLro.iosreln-t.r jrtk:rr ntcrtorrrrn. Kiilriiviir kLrolnrrt kcinrtlrtelcr'.rr r liis 1.1 .Ll.rs. Toinr'n konc orr srLrr.riL\,irss.l l)e r
kcssii t:iirtiiirncssii. Trrrrs sonlen korrkisrtrs irr jiillcen 1.rri.r
vir konc c.lcssii.'l .r.rs rrro rrrnriin kiivrri rc|iiisr jrr rckrllr-

voiltt.ttt 1rr'siir ttiir'.i rtr kiivs istuintcss.r. Krrlt.leks.tn vicl.i
liillcllii. l.rskcr'.rt .rivor kortcciliscsri. NlLrrrir ntirri rrvrl l\1Lrr,.lostclnr.t h.ivisi i

lliitriirn lortnekin. \',risro

,,rl kirlr. Att.rrolrl .i,rrt krrrtr'.i l.l ilrt
t,tk.uliL. Siispli

1'.,,',,',.,

s.rrrr.rr,.

trr.i

I.1 1.1.111

1.i1.1'''1.

rrr

r

p1,l1q'

r\1Sr Iriiriihr.i;i scliillce n j.i \.r,r.Lrr titrr Irrtvsviik.r r n
ÅlkLr t:Ll.rtlttLru t.ir sill.i kicrroksill.r,nrLlrr:r I)i.r1r on kirrrrk,
st't r rtlctt.ir'.i Pois. sillii kont' r'.rnir1.1. kLrin hrrrk.L"..

Ilclkk:rrrl Allrr

scil.L.r ll--nr:r:rt.risrciLrkrincl,Lrrrt.i.

l:i

urrrr.i:..

viirstiiril L.i1,i 1',.,,,. kiivi krrrrrk.r k.ir il Onntksi orr :.rt r.:.,
r.rn r'.rko.r. cttcrviir siive r ot.L kiiuni. NlLrrr,r srrre rtkirt , )ir.
rtls otl k(rtt.lirrk:rs. Oli1l.15 \'irin n-lLtkitr].r jokrr n,;kk.i..
^^,
.rrt-r1111j1. joli.L olt lrc'rkk;i liip.iisin. I)itnr lrrittos.Lr-r.. ..
NlSr':ss;i tur)rLru ko\'.r p.ul.rLrs.'l-Lrskin1..t .rnr|11j,1 clrir :t.,r.
.l.i picnr;i rrrirnkitlckcrrii. jok.i l-rrtkrrlrri c.sirrr i\l5r.rr r..:
srrtt .tlr:L sCn jiitk.lcssir sriiksrli.in nt.lirr,l k()l)l \i,i e1....

k()\.i| .-...
t.ttrtLrksclt joh.lostrr je piiii rctk.rhtir:r l)cr\'()rr()nr.rn.,. :.-..,
olkrrpririllc. \'elrro k.isi Irrisrrti s:Ltir'.Ls:.t.t1.rs1..irn. it'r.ii..:.
sonlri tlrrtturLktn. ,rnncksi. l:rrrk.LisLnirLlr t., ,,:,......
r'.rrtpiiiirt r'.ilisccn ktrlnr.rLrkrccn. K.i.tcn 1..,r:t ,. -.... -..
oir j:rltnross.r

tllcr'.r |rtics

nre

nctt.iii

r'.Lr hrljrrllccn terrksePiiin. Kolrcrlt rtokk:r kolrorrrr ltirrkrrn.

Kcskil..rkoisvoirne lisiiii kli.lcn l.eino,r jrr kont rckcc silr)ru

kk.lir.

\l

Lrst.L

jo

vrrltoinrcrr.r.Ln k()nccn .Llrrr. ]-ickir

.;;::,,i..i.ilrincc1tli sLrtij.ttrortr.rksi. ,\lLrrr.L r rul.i

1..11.,.. r.rlLrnr.t

:: :lr(\\.1 istLl\'.Litll IlliCilCtll. N01r('.1.11 .tt.kun(. iirir)nlt.. kr),
:tr \.r.iiLrLr scliillccrr. sriiksrrriir lrI.rlrL.\.i: 1.. nl(\ (t'k.l
:l:r'\t)rl(cstiriIIl. I-rlllilltir ()1.i1111 1'',1 llrlrikkccr. liiroijt,r
..i rt',.,r1 tckentinli. \'lrst.r .rr.rrtrLt\.Llt \,rrj(,rt rtt'kiirsY i..r... -..... :.ijLrnn.rn kt-,kon;risuLl(irss.1.ul. nturt.l ntir:i:ilr ntLris: . : .... Nr )n('rst,r liihJiisrri e r j.i.i nticlccn. Ii silloirr e ik.i
.'. .....,1t.i nr.rirssir, j«rss,rkin Stutjiirvcn liinsrPrrolcllrL. on

: -:. .,.::tt.i It siiht1 nt t criiiin hakkLrLlilukciur reLulrurlilc.
\.. . ::. ...r1r.1kLlnn.rn .rseiril r;rtkkuutct;r.tn sicllii plrrltlrilr, :t.t.r\

..

.1

()inticntnte .rino.t

c.1Lrst.Lj;r

rintcsrt't tcrvcit-

....ri,r1cn lriircttil;iitii. Orr r'.rilrtclu.L n:ilr.iii jos-

:....;,rr.Lss.ikin. Årllnttrrtt.L Viihcrrcc nr()l('nrnlln
:. :r',.il,L istcl u rrtrttu tr ki inrrost:tr :tn ktrnrl-.1.1[i

t.riLrnt.rn:,1

11

.-r

.

fr,,.

srrvrr rLrlec

i.:rk(LrILtviLr uvt. jo sisiillckrn. ÅlLrk:i k.in'cntvvlir ltnroj.ri\i;r(ut. lIUtt.r pi.tr) o\'.lt I).l.li.iillt i.rltkcCrkrrt rLrlcss,r. [)ol
r rcit t ].ipirttlcll,i olcvlLr hiltlLt :.r.rr'.rt \ui1r.t.i\ .tn.r \ 1r )t-(,n J,1
..-.t. 1..',rnrrnLrt l-iiii k.irvcnrii k()kr)r't.i.rit.ijr.i ,r:in. ntik:i ;riii

r .......r lrLrirto ntonclt.r sLrLrrtrrlrirlr. kLrrt 1-11,1- : -..i:l'..,.i1) .1l.ls.
{ -....... r icl.i kovcnrrirr. kun roincn kouc
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ll-*1a

seuraa peräsrä. Sirten huuto hiljenee. Oma kone on n1'r
siihcnl Ei sc ainakurn prrla. Åltrral
Sehiin sl,iiksvv tlrohor-t rnlrrrtrrkruskouefirn,een. AmpuukohanT Eil N{Lrrta schiin palrrrr sitrcnkin. Jrr svriksvv ntuJrii

sy,öksyssii. Sattrrikohrur

kohti...

UrerrI nvt k.rjahr;rrr ;rukern tt.riseltrr reLrnrrlrrl. SrrvupiI-

vi -rihencc. Sc oikenecl Nokke

kolit>ae vliis. Tekcc siLr-ru-

krlll jir r.Iirs tulee alrls. Vicl.i ,,ik.riscr
tarrs seliillccrr.

sir.

Nyt

J.t n( )LtsL.c.

Pvijriihtiiii

Nyt siitii irrosi jorakin, joke

se pitencc

ja lcvittiii'qv

kielrPuLr iLrasleskrLvrrrjoksi. Lrrojirn

kiitosl huokeisevrrr -krrrsojat roisillccn.

I

Murtar Lars, siniikö se oletkinl C)lerpas kiirvenri'rrt'r
- prrhrrsti. Annrrnkin hcti hclpoirrlvrrn ruiskeen, sillii
aikrr

sitii sinii i.ieu rarvirscr.

Kirrsotairnpas sitren liilten-rn'rin

vemnrojesiI

Liihempi rutkil-nus r>soitti, err:i krrs\,or olir,;tr prrlancct
kokonrrrrn siltii rrluccltrr, rnikii jiii len«4riiiihineelrii suojatronteksi. Kii.ler sernoin r;utrcir:.1 nrt iiten sekii jalrLr aine

polviin sil.lkkr. K:rr.rr-rorr,lrrr.lnr.r rcri,crLrli.ris|orku oli vren)t lonk.ln sijoilreen, nttrrtrr iirnte krllii. sil[i oli viclii
jtrostLr htrrl.r

rti4re115j1111li5r'r

ItrikkLrurLukcrrlfri r.r.rcrsiin rcLr-

uaru sirirkkir.

Se kiivcli siipcii nrviiten, cnnenkuin hvppiisil kuuluu
Ioku viiitriiviirr nrr;rl-r.rriIlcen.

Tiisrii herkest:i ,rlkoi I-ers Hrrrtiselle kuukirusirr kcstiinyr
kiirsin-rvksien tiivrtiintli srrir;rrrlrrntrrtke j:r vaste vrrosren j.r
nronien kyr.r.rr.nen icn k,rsr'olci kkrru ks icn j iil kecn h iin jiilleen

kesku srrr;r. Orn.r

srii trlk«rniikiinsii r.rk.risin sckii siivct ellecn. Kolttelorr ei
kuitcnkeirn voi r'.iisr.i.i. T.r|.r11s rrLrsiinrLri hiinen koltrlal-

Lrrsktrvirrjonrrr:s Iuto;1;1 hilj.rllccn koliti hlrkkrruitrrkerlt
j,rJ krrr',ikcmnlc illoi rriur kiivrurn tu l itukscn,
ertci nrL.rpurillc jiiisi,rik.ur ttrhore lcnriijiiiintntc. Jokrtrscn
Itrlltttlrr ott pCirlstrrir urherr lcrltiijii, y;r siksi trrlcl kiihkcl,tee.
tLrskin t.lrvirri in kclroitLrksirr. K.rLrlrc.r riirirr.i jrr p.tukc rcr-

vchtii

I.tt.t.thrrntLrlij.re. jok.r nvr srrir todctir Put()rrviutsJ sLro-

r;lrln rintiunicn viili in.

Toiscnrr tcn.chtij;inri on strrrri krruro jutrri siin.i peikasjdkojcn on mri:irii osrr.r. Prcni riiistiiiiikc vic j.rllrt sivtrlle, mLlttlr ktlltnon ulttlllnil ;rnklrrlr ten,ctuliais;totktr k.L:rr:r.r nrit'lren rrrrri,r. Äkki,i I'ois. , rrr .,j.rrrrksiss.r j.i s,rm:.tssu on vrrrjo jo irti I Vanlrrrn pikajtroksijen chtkrton ensa, nrihin

niio's

tuli ciillii poisttrmisju«rksullrr,

jora puolusrcrtiirr

Iriiirittiin krrikill,r j;rlk.rvricn rrscillrr r,.rrnrrriur

j.r

lrtltn tnyiiherlr.r'rin. srrirrcrr nr,rrkrrstejekonccn
nteille kaikillc rtrrrncriill.r t.ri.rlie.

olli.r.Lr.n,rss.r,

Kcntiillri o.lotrelr >ilirriu nrck.r.rnikko-RooPc kcllo kii.lcssiiiin konetr.r.rn. Ei n.r.Li:r.rnLir cn.iii tuprrkkrrkrirLn, kur.r
rlirvistr.rs jo jiir ti lriincrr ntirlr.r.in. \'iel.i viisi ntinLrLrrri:r j.r
sittclt ott tilPiitis scl\"1. It.in l.rski .rik.r.r. OJorus olr kuircnkin turhrrrr. Åike riir rn i. cik.i ntiriiiin krruirrr.rrrr. Piiii pai-

nui jo rinn.rilc 1.r krrnclccr plrkiviir silntiin. Vihrrisena
hiin potk,risi rliikrrlLrrepun menen'riiiin je murrrhri: "Ei rcitiikiirin riiss;i cnii.i trrn irrr. kLrn p.rrh.rir.r rrinrr vicdiiiin

.

cucumr:iri
MS-koneen prof

iili (vignetti)

MS-koneet
ilmataistelussa
(Lindeberg)

kuin kenenkiiiir.r nruun pikajuoksijln juoksua. Mersiin lrritaan priiisq,iiiin jtroksija krrirtuu jir virsrrr silloin rulee mieleer.r, ertii olikoh:rn tiimii oikea suLurra. Hiin yritriiri t,liis.
Irtuttr toinen .jalka ei otrr piiiilleen. Vihkrva kipu r,;rin runtuu lonkirss:.r. Sautrrssa kirksi micsrii liihesq,y ryiintien, j.r
helpotus tLllltr.ru Hltriscr-r rinnassa, kun hiin huonrrr:r, err.i
rulijat ovrrt stromalrrisia. He veriiviit mrrklajan rnersiin suoj.ran ja siellii odotravir io läiikintiirnieher p:r.rreinecn.
Niin .rlkarr rllirrkr Iiiheiseen joukkosir'lontlprrikkarrn.
olihan sielliikin
JSp:llii rnl,iis liiiikiiri oclotti rLrlijru
serrr.rttu tepehrunirr .liinniq'ksellii

- liiiikiiri rtjresi
ja

simmiiiseksi srllllteeltsrl poriltrrkseeelt
rinsrr.

ollan

srr-

koulutove-

Kehlltyvan yhteiskunnan luonnolltsena seurauksena on vakuutustar
peen vormakas kasvu. Asiotden hoiiaminen keskitetystr la asiantun
temuksella on välttämätöntä nykyaikaiselle liikkeen johdolle.
Pohjola palvelee Teitä luottamuksellisesti, nopeasti ja oikeudenmukai

sesti. Pohiolan laaja kokemus ja asiantuntemus ovat Teidänkin

käy

tettävissänne.
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Aurlngostahan

I

[e tulluat
ELETTIIN vuorrlr l9+1. Kotkiin ktrtrpunki kllpi kcsiikuisen rruringon liirr-rrniissii. Kalarannan lirirurissl rnirkasi

n-ris

OIVA. Laiturilla ja sen liiheisl,yclessri oli hyörinää. TLrli
urtoja, ttrli l.revosia ja kaikki ne purkivar kuormaansa laivAn nllurlAAn. Laivirssa ja sen vieressä seisoskeli sotilaitii
ja linnoitLrsryömiehiii ryhmissli, taisipa siir.rii l.roippua
lnuutaffra "liikuttunutkin" mukrrnl pitiien omira törir-räiir-rsä. Haasteltiin lomirkuulumiset, kehuttiin tavrrtut ltrriset.
oltiin ehkä hitrkan rlpeita loman loppurnisesta, rnuttir välillä tarkkniltiin raivastrr. Ei pilven hir.rtuvaa, se on htroucr
er-rr-re. Oltiin paliramirssa Suutsaareett, tukikohtaan, jonne
tällii laivalla päästäisiir-r vasta noin neljär.r tur.rnin hermostuttirvan ajomatkan jiilkeen. No, olihan sentäiir.r q'yni, .l.r
kaunis sääkin omalla tirvtrlliran paransi rnieliirlaa. Ktunrra
ktrn "valokuvaaja" ei ole vielii kliynyt, ihmetteli joku. Eikä yhtäiin ilmahiilyq,stä koko aamuna, totesi toinen. Lieneviit etelässii, n.rissä "niksmanni" taas 11'nr.rii, pääteltiin
l,hteisesti ja siihen se asia jliikin. Kuka mukaamrne lähree,

astukoon laivaan, huuteli laivan päällikkö Heikkilä, vanhir ulkosaarten purjehtijar, joka tiitri laivaa oli kuljettanut
Suursaareu

i

I
j

I

välillii jo mouirr

vtrosi;t.

Köydet irtosivat, rnirtka alkoi. Sivuutimme Kotkan laiturialueet, siir-rii makasi vieri vieressä rahtilrrivoja, suomalaisia, saksalaisia ja nrotsrlaisia, mutta tirisi )ossain hulrnut;r Ranskankin Iippu.
Lellerir.r kohdalla tuli vasraamrne saksalrrinen hivast«.rosasto, i-{ alusta, jotkl tulivat rnereltä itseiiiin prrikkailemaiirl. Useissa laivoissa r-rä§'i pomrnien osturirr, ja jorkut olivat sillrneet vuo.lon, koska kulkivat kallellairn. Taas
on "ruski" tanssintrt noiden ympärillä tarantellaa, veisteli
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Saksalaisia
sotalaivoja
Suomenlahdella

rruuan lir-rr-roitusq'iin-ries. Mutta, ktrn nuo torver lr.lkevat
paahraa, rriin valrru se hiki vanjaltakin, inrti vrlsr.r.rn eräs
pitkänhuiskea kersrrntti.
Matka .jatkui, lainettakin irlkoi «rllrr, ei nvt n.rit.i.in sr.rr.rr-

ra, rnutta tuollaistl, joka heijaa laivlrr mtik.n'.rsti. Korttisakit kokoontuivat kannen alle, siellii oii rulrakansavuir,

puheensorinira ja maistirneiclen hriil;rusr.r. K.rnr-rella olevassa hytissä xii joku siviilieviiitiiiin. os;r torkktri. mutta slrurin osrr, kunl-ran oli vain. Kirverini slnoi minulle: ''Mennään kirnnelle, niikeehiin sieltii e.les ior.rinl Krr'rnell:r ei

ollut meidän lisäksemme muit;r kuin vksi kaveri,

joka

ruokki silakoita... lienevritkö eclelIisen ilI.rn siinar sisuksia
tuivertaneet vli oliko muLrren mcrrkipe.i.
Kansihytir.r piiälle oli ,rrennetru l.iir'.rn rinoa it.rykki,
tuollainen 20 mrn:r.r iU.rJsen xn rmpärillä hääri rykkimies, .joka silloin riillöir.r ireirri k;lrseensa pilvettörnrille
taivaalle. "Jos tuler'.rr. rrrin ei tLrolla r.riille mitäär.r voi",
tuumi kaverini. Ei r.rn irse k.ur, . puuttui puheeseer-r tykkimies I'lhäiiltii . ei se vrnj.r riedä, millii me sitii ammumn.re, tulipallon se r'.rin nikee. Luuleks', ettii se r.rskoo tässii soutuveneessii rrler';rn 10) millisen", veisteli kaverini
rakaisin, ja n kkimies karsoi rneihin katseella, joka samallrr
iLraisi hllveksunrm seki rierärnättömyyttärnme.
Laivasstr oii jonkinleinen kornentosiltakir.r. Sieltä kiikaroiriin eri suunnille raivlanrirntira. Olirnrnehar-r jo ohitta-.

neet Kirkoltntirtu pii:in, jrr e.lessii

oli vrrin n.ruLrtrur.r.r pieni

rrinrrkin rrr-lisriut, crtii ruk«rilin. Ulvovrr koltrrhtltrs r-ncni

Irrivrtrr

piiiin.rnrc piiiilrii j.r sirii vihloivat pr»nmicn riijrih.lykset eri
pu«rlcltrr Irrrvrrrur.rnte. Vcsi l mpiirilliinrmc eiver-rkuin olisi
nor.rssut. Rcilingissii «rlevrrn vcsierrk«rn liipi niihrl n.i sc .ti.
nrrkin rnintrsr.r niivrri kellcrtiiviiltii. Vcrtii purosi laivrrirn-rlne mir.ss()irr,rin. Siirri piiiittelin, crteiviir osr.lnlrlr voincurkerrn ollrr kovin krrukenrr mcistii. Yksi esie oli nrinusrrr
vi.rrnril:1, jir se oli se, erter llrivrr;rn-urrc ollut osuntrt. N,Iutt:r
riimiihiin o.li r'.rsr.r cnsintnt:iincn konc... viclii on kcsrertiivii
kLrusi hcrmoj.rrciriviili hcrkeii.
Tlr... tunt.. t.1.. tuln... nirkrrtti sCurrllrvilt) kOneCn §'kki
vinkuvrrn sl iiksl .iiirren sc.rsrr1. Nvr riisiihri j«rssein takrrn,r-

Iuoto, n-rc olirlntc siirtl.ntii-ssii ;r.rvrrllc. "Ei vhriiiin

silmiirt niikril':riiriss:i , s.rrr,,irr k.rr',:rilicni, sc ricriiii sirii, et-

tii ne ov:Lt

ltiskitss;lnune, jos

rrrlcvet. 'Niin,

;«ts

ci

cllc

It>hta. sviiviit silrrkkaa; veisrcli r)ruurur linuoitLrsnries rrrk.r-

nllnllIe.

lstuu.luintntc kansirLrolillc kirsl.or ranuikollc piiin. Arr,
jo r.rotrssut korkcrrllc, sc krinrorri, jt_rssein Kaunissil.Lrcn vliipuolcl.lrr. Periiiinrnrc oli kijr..lellii si.krrru vrrLIsvenc. Sanoinkin k;rvcrillc ni: rLr,,rs.t ,,iisi rtrLrkrn,rr ltikoilla, ciki)hiir-r nrcnnii sinncl Emnrc ktritcnkaan mcnncct, li,l sc olikin ntci.liin ()nncn)nte, kLrren ntt'ijhcn-rnriu
rir-rko r>li

ltttotttlrt;rlrn. KtrLrlcl Er.i: .r:r.r n.trr.r ilrrrtr§.rt.i.i, kLrkerrn ci
,rle pttltrrrrrrt I.r.l.t:trr:lirrci:r.i r.rrr.r.rk.r.,n . r.rn,,i l).r.r|rrrir)i.
k;itsellcssrrrrn vicrcss.in-rn.rc olcr'.r.r Iartr.ikkoa, jossrr lrrki
''PclestLrsviiitii
l i kpl.
N{.rtk;rnnrc j.itkLri. Jicsclin vksitoikkoincn,\,sk),rvs :rlkoi 1.1111.1.1 :ilnr.ilrron-ri.r vhrccrr. TorkLrtri... En rie..iii, k.rtrenko o.linrnre t,rrkkLrncci, nr u rt.L kurr h.ir'.Lh.lirin, olrnur.rr
jo sivuLrrrrrnecr LLrpin lrrorlrn. C)iimntc jo srrtrnnillecu LLrpin je SrrLrrsrrrrrcn p111;1i,,.,[lissii... No, ruuri viclii, j.r sirren

ni, srrnrrrlla krrn kovi:r esincit.i, eivrrnkuin I,rLr.lrrn krr1r1r,rleira tippui priiillcnr. f'.r.rs roisrtri s;rr.r'rrr.. srrheh.iLrs t lirja sirten kon'rrr rcl,ivii r;ijiihLlr ssaria vnrpiirilriinr-

:r::,]t".

Vesirttrtssojcrt

q'ii|rrnri

niskrr;rn-tn.rc

torcsirr, ertii viclii

trricleteen ollrr lrir-rnrrll.r. ntrrrtir josr;rin kculrrsrrr alkoi kuLrIurr vrrlitrrst:1. Trrrrs Lrl."irh.lLrs... suhinrur... riijrih.ll,ksiii. N1 t
tLrntLri kuiu johonkin r>lisi osrrnLrt. koskrr piencsrii niikiiktrlnrrrst;r niiin jorrrkin lcntiiviin ilnt.rss;t. I\'1Lrrrrr... 1-irtnrrlirr

'.
l.'":,
::a;{.jrtit:
i ^^.. .,l, r?_ u. c_
,"

,j':*.r:-:åoleml-ne ntiriss.l. .rj.rrrclin pr>t.ic::.ini riip.rk.ik:i. \-rik.ir:rn
kavcriini, hiin niikvi nukkur'.rn pr:olrrrnr.r. NtikkLrkrxrnl
Kiiiinsin piiiini tirir.;ralle, ei prlvrii, e i koneir.r T;inriihirn on
lnenn),t rnuk,rv,rsti. Ei kii ne vi.1rnrrl.lr1kir:ur yksiniiistii pikkrrpurkkie... Silkrin sc v.il.ihri... se v.il.ilrri ,,r,r.i,rg,r,r rur,,,nrrstil. Siristclin silrniiini... nrikri sc olrt Arrrinko sokeisi
lretkeksi silruiini, ntutre pirn ne rrlkoivat rortul. Koneit.r...
1'ksi, krrksi... kLrusi, :rinekin krrusi. murra kaikki.r en voi

niihrlii. Tckcviit loivrra krrirrrerrrr, jLirrri nteirii kohti. Pon-

nahclin il«is je hur,rsirr: 'Kor.rcitlr :LLrringon sur-lnnlrssll tu-

"

Tykkinricskin havahrtri, liekö rrrrkastcllrrr
lllcnosuullrili.rrr-rr.nc, r,rr i rn i rii l H iin Ity ppris i rvkkinsii trrakse hokien: "Missii... n.rissii/"
Pian alkoi krrnncllir ollr vilinriii. M«ner heprrilivrrr pc-

lossir tiirtncl
horisontti

rr

lastusliive.jii, toiser rirrrs eiviir ticnneer, nlirii pitiiisi tchtlii,
senkul-r rtrijottivrrr koncitl. N1,t hturrnasin... niirii or-rkin
seitsemiin jrr nt. rulcvar jonossa, krivaa syiiksyii rchclcn.
Ylciscssii sckrrr-nelskrrss;r en ntin:ikiiiin iill'nn1't orriul pe i.rst Lrsl i iv iii, vlriur nlLrurrlmalla loikkrrrksella hl,pPiisi n pi rk.ikscni rcilingin tarr, juuri keskilaivan kohc.lrrllc. Tvk-

ir:rnr(

irvilsi rrrlelt: ra..rulIl ja sitte|r oli Itiljaisra, mLrrta
r..::r ircrkcn... jo kuultri syiiksyviin konecn ulv«rva iiiini.
K-.,:i::r .rivm sclviisti, ktur ensinnii syöksvviin koneen runkt).rSc-ci r n kir) kohclisrivilt tulensil n-rcihin. Elt ,liviut rrtrkrlicc'n n.rLrisr.r. ntirii rtoinrr hcrkinii ajrrtrclin, nturril sclr

**,
;

;],
-:

";n'

rrlir.nmc kLrrrc-nkrn j.r koncct lskvrriviir Neljiis liiheni...
f.icncn ltr-rkeu .rjertclin lcntiijiiii... sailroill kuvitella ltclpos-

ti.

hvmvileviit k.rsvot... tiimiihiiu on kuin hrrrjoiruksisse,
niin kei hiin ;rjettcli. Niiden kahtlcn Lrukerrksen jiilkccn,

jorka n kkimmc rrlussa

am1:rLri,

ci vllriiiilrii kur.rhrnur nririiiin

iiiiniii. Siirii piirittcliu rykkiin rullecn jonkin vi.rn, j,rrcn
nlrapuri sei rlruh.rssrr su«rritrirlr hrir.joitLrspomntitustil. ntiLllliurr suotnlrl:risaiLrs.
Viidcs... kuLr.les... ci vielrikiirin osunrrr:1, koskrr krrljcnrrr.tc. Nvt nostin jo priiitiini hiukan rcilingin yli, vrLikka
hvvir-r tiesin viclii vh.lcn olcvrrn rrrkrssrr. Scn pricncn lretken
aikana, j«rlloir-r nrr ntrlla oli konrrrkri 1 ur1>iiristiii)n-rnrc, niiin

tultl svijksevin siir,'in. Mics niikyi sclviisti kuonrussiriln. PrrirrrLtiriuin tiukcn-rn-riu reilinkiii vrrsren,,()sr.lirl
koneen,

rLrli vettii krih.lallcni. sc virrirsi vcsiriuk()srrr Lrkrs. Eihiin

tarvinnut rnitiiiin

klit

mur-rra ollrr,

kuin sirii, jotrr oli kaikcn

srrtrrnut t:rir,'rrrrltrr niskrr:rntntc. Vinkuva

iiiini

se

r-r

rri-

liiheni.

johrinkin kculripuolel.le tuli oslune, koskrr keulesse viiliihti
i.t srutr.tIl.r l).rh.urentLisLsri r.rPisi.

Sydiirneni trkoi kiivaesri... kesriiiipii krruan... mutr;r jos
nvr osuu. Silloirr Irrrrr:Llrri irr riisiilrri. Äiirresr.i rljrrsirr

pomn-ricn rulleen erirriiin liihellc. Vesiscinii kohosr vicressiini... tiirykalvoni olivet haljete, vrrikkrr pirlinkin suurrlri
auki. I-uojan kii«rs, viclii ainakir-r olemme 1>innrrlh, oli c'nsintmiiincn ri;rruksclti noustu:1ni nriirkrinii ja likrriscna
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Silioirr notrsi kr lnr.i lriki cn:inrnr.iiscn ken'rLn lriiiillcni...
jos silLrin oiisintnrt' nr('nnuL.t .i nnt. kois.r.Lrl.r.rn... hLrh:
'l'rr:rs rtlkoi k«rnc

k,ir.l.i oltnrttrc f.illccn nr:rtk;rllrL. K:rnoli l..Llion viikc.i. Irtirrr.i k.iikki,rlir'.rr ilrtttcrr lrrlj.risirr, lil'kir iiskctriiirr kotrtir ir..rk.r lrcll-orrrkscn ;rihcrrtr.rIrcll.r

IIL(t \Llt. rrltlrr.r lrilj.ri.r.r

r..ir'

.r

Ylrtiikkiii hrronr.rsinrrrtekiri. .rr.i rnrlrr

()llcctk.r.Ln vksirr.

Nlisrii nc olir';rt trrllc'cr jrr rttiil,rirr.:r',;.rtt.t triirt vrLin oli. ettii
rnrPiirillinrnrc oli s.rks.Ll.Li:i.r.,,t.,,.,ir,rj.r. K;Lrrtt:r l:rir'.rn
kuLrlrri lrcl[-oitLrkscn lrLtokrlLr)... n\: r:]tntu ,rlc tniiii vksirrl
\'.rikk.rk.r.rn nrro civiir ollecr .rir,,t., ',,r.rl.Livoi.l. ()livirtl).i
r':Lirt rts. cruvlrrti()rrlrrksiiL. onr.rsi\ ,rt nc r, :t ll,Lisen .rscisttrkscn. ert:i on siinii lrriikkiiiij;ikin ti.rk.rll., \.iin t.rrinoinrntc. .f .L rriin kiivi. ctt.i r htiikki.i .Llk,,: r,,x.rr.r'rt l.rir'.rn ir.
krk:Lrrr.r.L t.rir'.L.rlle rneistii itii.in. I).Li:^. ,,,; .,rrk.Lr.r. siin.i
olir.rr .i.inessii isot je lricne t l-Lrrke r.
K.i.insin Piiiirti .rrnnrtrnniul sr.runt.r,1n. I:t.. r.L p.rl.L... :it'l
r.ilr.irr rit.i til.rs ()ll.r,rn tul()ss;r. nrLltt.r r)\ t r.irn rtulj.rrt kon(.1.i) \ (,int.rll.r. l'ictcnkin nc .isken nreir.i li,r lr tt.irrcut konu(:,,ll\.it u.ilrnecr rnci.liin lrrsiihnviin. i.l \l()rlru\.it rLl

ir^,,ir:.r.In5.I. r\le rrkiiri illttiultrriur sillt .rrntortisktil ,f os
'.,i'.,i.Lr\tcn ilnrc'srvnrincn oli nrcillekin rll.in:. nirn 'it.i
.....:r.::'.i'i rc oli lrcillc.
():.,<..:rr.Lr,r:ri n.inrii lrtir'.tt or':rt ollcct jr>ss.tirt

StLttr:.1.r-

:r:r ::.:.-..,,1ui1.1. l.ilrell,i riurt.r:r. cikii r';rnj;rkrr;ur ltiir:i hu():r ..:.::..: \.,k'.rl.ri:rt'n .riLrstcn it.strlktr oli siksi vrinr.rk:rs.

Madsen-tykki

rliis

t.irsstroj.Lst.Lrrr . j,ril,Lr>un.,,,,r r.,rlt,,:..:. \.,:r1..:r:.,\lcvt'. joitort rtr.kirr,rliri ir.k.iir.,rr,.l:i:()\iu\.,:.,:..,;,. i(,\.,.,
lvii.lii.'l'oirten t()tu,rntLtksenr olr. crt.i k.,l.r(srtIlltntc ll(tkkiliirt krrsvor olir',rr .rl.ros.rlr.l.rn \l:rcis.i. l-LrLrlin ir.irrt.rt 1..1Itcnrnrinkin hlrlr.' oittrrrrccn. lnutt.r pi.ur stlvisi n.r.lrnr.rlcn

>!iLlr:.l.ireCll

kr1.1.tl jg11

1111.11L-

.:r r ;t1.i. :ot.Ll.riroicn s.r.ttt:tIll,rll.r. K..ll :ltisl'j .-r:.r::-..-;-. . ........ i:,riiilr). t.r r rlkLrreltiirr.
ltiirt luLrlcrti).I. (tt.i l1)N.Li:t(il : .1..:.. \ :.^..trr i.t r.lt. .r r.i.i

trrllccn lrrsinsirLrisrrr. kLru riijrihJvkscr olir';rt siirkcnccr rLurrikol.in ikkLrrioirrr. Scn;iilkcerr irl()ir) rir\'()irriL;L silntilliini
krtnc it.r... tLroll,rlr.rrr rre n.rcnc.r'iir' Picninii Pisrcinii Pitkrrr
vctlcnpirtr.t,r. srLurlr.u);r k.r.rkko. Nvt oli l.rir'.Lntntekin 1.r'siilrrt rrt t. Åilrrr.Lltrr ;rlkoi virr.rr.r r.iIu.i r.ikillr j., kcLrl.,l-iri,lellc lrLrtr.lclriin liiiikintiinticstii. HLrhtr riesi jonkLru lor,rrr

kiirollisLrirtt.r tunticn.

Irr 1..1p1,, linnoitLrsrniclrcn lr.t.rvoitrrrncen.
r\lcrtirr Pe riik.rnncllc. K:rnnr.ll.r oler'.r hr rti. jonkrr rrrkrrn,r
olintrnc isttrskt,llcct. oli nrclko lr;rj.rli.L, siilrcrr licncc tLrllLrr
konctvkisrii P;Lriki lt ()sunt;r;r. Nor n ntcrri rrcn kiit'dcnP.irkii

jok.r kcrtoi nrcncviirtsii lrrir',rttttttc l,tstie 1-ttt'k,rrl.L.ttr. Kt sc-

riiP1r11i :ilttcrissrt . NIi:s.i rr' \'ur)L (,r)i,,li
jokLr kc.rr,,,r.
.rj.rtLrkst'ni. Sc,lr.rjosi r.rir'.r.rrr rLrrriirr". tit.si"nrintrniiin.n
Ulos Kotkan satamasta
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\.

r::.-:...::-.., k,int'et jotrttrir''tt lru.kltr.utl.Iiut Portllljr)s.t,()
:- .. :' ::r:'.r-:r ::r.r.rli.rlLrt rr.i.rrr. Nlirlilriin k,N'r'rit lrrrrrt'r.rsir'.rt.
:. .:..:.:r :.,::ll],rn .Llrrkscn sijlrste te[rasiv:rtkin kYntntcn:1i.. i.: ..::r :.::\.l.ille ,ttrtIttr';rrr .LlrrstlL. Kai siinii vicsrirt
1..: r.i. i:..1.;::: i..;rni.rn:.t krrrrltt'lrt, rntrtt:t scliiitr oltkin io

.._.. .-J

€,,1)

ÅrLllonmtrrr.r j.rll:rkin

oii

r,Lr.rllr:r.r e ncnrnr:in r .ikc;i. oli-

serrr.r|tneet nrci.l.in iiirlrtvstiintrlrc , j.r
r.nolcnrnrin Prr«rlirr oltiin tr r tr viiisiii siirii. crr:i niiinkin hr'r'.rt niict

r.r'r;rist;r

se lvisinrnre . r'.rikk.r f irli.rlrir se oli nrrtisr.L niir rt.irtr r.
'l rrPrrsirr kvliirr ku j;rllri e r:i:in s:It.utl;lkt>ntPPxtti,rtt j.Lrt.
1-,

vin

r

lirr noin vrin olrinrcnncn i.rstill l.r.rtLrrr. l:rr ntii I't'tLrrrr.L riu.lii. rnrrrr.r,lvn,rrniittiii siclt.i rrin.rkin tLtli. r.r:r.rri k.ntri.
Silloin notLsi kr lrrii lriki priiillcni roiscn kcrt'.ttr trli:r.is sc
trrr':Lllincn nlirtkust;rj.l titriiii. Init.i lLtturtrr.i:.illcrts.r k.irkce.
joskirs orr I..ilcnrl.ikirt. crtci ricJ.ik.i.irrl

ELETTIIN rikira kesrikuun []-10. pn seutuvilla 19.i t. III
rrnneijakunnrrn reservissii l1 D:n k>hkr>lla oleva I l./JR +ti
(entinen t.iJR

tln

l7) oli

suoritrarnassa vastaiskua Sirlosavo-

korpirnustossa. Kesiiisen y<in kestiineen pitkär'r

r-nars-

sin jiilkeen olimme leviir.rneet priiviin, kun illallir annet-

tiin

tehtiivät tositoimiir varten. Allekirioittanrrr pk.rnies
kuului silloiser.r vär.rrikki R. Toiviaisen joukkueeseer.r.
J<ltrkkueernrne Lihti kiirkipartiona liikkeelle kohti vihollista korpiteiden suunnrlssil. Emrle kerinneetkiiiin kovin pitkiille, kun ensimrnäinen pipolakkinen mies "rehvrrttiin" .ja tärniin Toiviainen orti vangiksi konepis«rolisarjan avulll. Var-rkimme hirirvoirtui riissii rähiikässä ranteeseen eikä laittautunur virstrrrintrrirn, kun tuli ylliitety'ksi. Koska rnuita "naapureitl" ei niikynl'r, oli rneille selviiii, ettii tuo mies oli tur.rr.rustelijan tehrävissri.
Muittr mutkitta piiiirimme jiiiiclii viiijyksiir.r oclottelemaan, tnitii r-r1,t tulisi tirp:rhturniur-r. Kesäinen yö teki ruloaan, kun apajapaikallernme saapui sr.rljetr-rssa ;är;esryksessä marssien komppanirul verraur ptrhera irirvistirmlttt-rrnia vihollisia. Verrattrrin liiheltii ylliitirnrne heidät rulisil-

lrr tcrveisillii. Ojenntrkset katosivat riveistä siihen paikkran. Sekrunnuksen «rllessa prrhin'unilliurn rne hiiirf in-rn-rc
paikirltir nopemti. Niiin oli piiiisq, katrinrrrr alkLrtrn ja sarnassi.l m:.rilstossa sitii jrrkrri koko seurtilvan piiivän. Saimnre siinii yhcler-r vangin hetkeksi. Vankia saattam:lan lrritetull sotllmiehen vlliitti trrkiunirirst«rssrr vihollisen partio,
joka ar.r-rpui melkein vain siiikiil,ttiiiikseen. Mtrtta eipii sitii
sxirttomies niiu r';rin siiikrihriinytkriiin, vran turvautui k<tnepist(x)liinsa. Kiivi kuitenkin niin hasstrsti, ettii pier.ren
t«thirun jälkeen konei,isrrxrlista prrtosi lipls, .ia roveritkin
katosivat ptrsikkoon. eik'ii r',rngisrrrkaan niikl'r.ryt enää jiilkerrkerut.
En

nen il tira

vetiiiir-r nv im n-tc

c

riiiin

h;rkkLr trpai kar-r lai raar-r

aserniin. Tämii 20-,i0 metrir.r levvinen linja erotti meicliir
vihollisesta, joka oli linjan toisellrr puolellrr. Tiheit puskat
«rlivat suojana pLlolin ja «risin. Tvkisrtir-nrne ar-rtoi siihen
mr-lutilrnan kranaattiryö1r)'n. n'lr-rtr;1 mr.ruren kLrlui yri pu«>
liksi t«rrkkuen. Aptrlaiseni kanss,r ;.i.lirnme vuoroin virrriota.
Htronosti nuktrtun ytiu jiilkeen oli vihollinenkin rrunul-
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l;r r'.ihiin iirciin'r1.r. Sc alkor tiirnr:irllii sicllli srrn tiiiillii j.r olr
juosr:r nrclkcin surrhtrr.t,

niin l;ihcllii oltiin. l)ari kcrtxrl

t()rjutriin scn rvnn:ikiit. kun ktrtrlLri vetiiiinq'nrishul-rrrilLrjrr.
Olin jtrtrri tiivttlinrii-ssii Dckt.rrjcvin liPP.ririr, ktrrt ttriscr

lrilrtiviir liikkeellc. Ln siinii nrontirkilrur Ircrkcii vril.rnrr
nrinrikriiin, lnr.lttir niin kiivi, crtii r>nrae joukkuctt.r crt crt.i.i
liir riint't. Siitii p.rinclin toistcn pcriiiin iir till)ilsin eriiiin vksiniiisen k;rvcrir-r. 'l':im;i oli ()nrxr) p()pp(xrn rnichiii jrr k.rikcn lisiiksi pk.;r|1111111611, jotcn rt-rcistii tttlt so1.ir'.1 1..111.
Niin sittcn n'rcrrtiin, Pec-ktxr rrikkrri vrrin k.Lr.rlessrr r':rlnriinrr, ktrrcr.t konep istr x rl im iehi I lii I'lccnsii.
j.r
.Herkcn 1:riiiistii srrinrn.rekin kiinni eriiiin j«rukkuccn
kk.n hnriin vicrerrstrr krxr-tpprrnirrstrr jrr lyiittiil rlvrriir-r s.rkin
jrrrkoksi. Koko jr>no cte ni hiljrrllccn. kk.n.ticstcn kirorllcss.r

k,tnt.tnruksi,r,rn.'l'ultiin l«>ir'.r.r rinnettii f.itkin rliispiiirr
hrrrr';rrrn hongikktxrn. Kaikki nrir triviir olevrrn rorkkLrnt.Lisill.rrrn. Krrvcrini vilkuili viilriin se lustrr:rnkin, kttin [r.th.r.r
rrevistircu. \'hrrikkiii hiin nvkiiisi nrinr-rrr «rlkir|iiiisrri j.r kr,
sti, orrko tuo rvlrnrii omi.r/ JLrosten siinii rrrltiin. j.r hrtr
niiin, kcitii hc olir'.rr. Kcrkisiviir jo hrrrnritr.rr';rrr l.ilrellu.
frrrik) rlmcntii nre rriii «rli r,:rin nrcihin viiliii, jrr krrikki nrr.L
kiiliiisct olivet sclin, nrcitii krrlrre lrrkrnrnotr.rnr.ltt.r. S.rrr.,.,.
k:r:tlt srut«rt-t'trttrrr hrrrkitsin ril.rntccn nopcirsti. N.iin pip,,l.rkkicn joht;rj.Ln iu)t.rviur kiisin ohjcir.r j.r nrcrkkc1.i ,,:'.:,
lecu, jotcti sckrrnuit olivrrt k.rlliir:r. \'e.lirt l.rc-kr,,,ut -: .
ktrvirr «rs;.rt" nt)|e.Lsti t;raksc j;r kii.insin se n p.iin \ i:-., ..-te. Karjaisin kovrrlll iiiincllii. [reinoirr liip.rr.irrr. '.. r,i:,

sin ctLrlviiunillc. Kirin sLruri kLr,rrn-r.r,r1i.i ;-..,:,:-.:--,.:....:rrilr.Lrri. Iriirr Irrr'.ilt.i trrrttLrr,,n..,:r I'L!-\" :. ... .... . ..
Sc l.rLrlLr 1lcl;rsri tttrrttrtt

k.trurirl r.,,,:r'..,::.r:. i'.,...:.....:

holliscn rcikimisclt.i.
Olin j«r nrelkcirr li1.p.r.rn n lricn:.inr t. N..:r
Kiireesti korpien halki rajaerämaassa
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Itcrlisr trrlrttirnrir.ul. V.utJ.rt olrr'.rt rtitr.t t lliirtlncit:i rLrirvrrlr.t'tiu.lcst.rmnrc. errciv;it kcrinncct irscirir.rr) I:rrrk;riscnt.t.rn.

Eikii sc olltrt ihnrckiiiin, sillii krrolcurrr niil'tti vrcrailcvrrn
lrciJ;in PLrolell;rrrrt. Osrr vrrin Iiiiisi Pusikkrxrn
Tiintri
k.rikki trtPrvll111i r)rrrut.ulrirssrr sckrrnniss.r.
I.rilrxrrr
vu()r( )stir.ln

r'.rikk.r lr.rrin kr>lnrcn sckr.rnnin r'.Llrttist.r.Lrttrn.tiscni oli kcsr.ir in.i.in ikLrisLrLr,lcn.

\l.Lrssiurntc jrrtkrri. Aikae nrliitcrt t.rrrs liiltvi onr.r jorrkkirckin. I:ri polkLrjrr r':rir-r oli tulru. LrLrsiin .rscnriin kiir tiirr
i:rr irrsn scLr.lullrr. RLrok.rilrre rrvt viihiin krrtr':rttiin. nrLrtr.t
(,.r\.1.1n nruoll.l.u) oli tr r.lvttiir ii, rnirii kclliikin sirrrui olc::'..r.rn. I).iivii oli trr:rs vriihtttt.t.tltsslr iltrrrtn. ktrn vlrlr.ttist;ttt-:.:::rrrr viirolliscrr lrliikkiivkscn v:lrrrltrl. Olin pcc-ktxrni
^.::r\\.: crccn§'iinncn'ssii .rscnrirssu kr>lntcr.t k,rvcrirt kcre.
\'.:..:'.rrrtri R:rntel.r piri tthjirt. Mcillii oli Irtiiiirii vcr.i,irrrr'.i
:r-...:-i(:l r.rr.Llle, ktrn tilanuc vrrrrrist. Aikrrrttntc siirtii tiilrrs:;.::r:r ..ihcisr.i ltlrikko;r, ja cikiis siellii vilrt>llincn liikkLr-

:...:i::. :iclt.i kLrrrlrri kt.rlin;ut jrr pul1gg11 pttlinrte. Sviirtti jrr
'.. :.:. .: .iuii.i olrjc'lnrrrssrr. i.r l.crusteclliscsti tr.ur)uttiirr

'..-.:. ..:..-.-:-.ar,r\'.1n. Ånn()inrnrc

viiliin

rscitle

lt I)uuttuil

l)c-

:....-. :,.:.r-.;: irl.iko:t.r rrlkoi kLrultt;r rtticlcstiilttrtte liik:rrL
......::... :;:'. )::l;r( I.rti,rrtt;Llr lrrrlrisrrilrkLrj:r t:ir'.lcllii tchol) :.:.. :......-.: .ril,,in ilr.rrr selviillii su()nrer) kiclcllii ki-

:

...-.

. r ..

:.. :... .. :.. .. ::: :. :

:

:'(rlr.rir.Irt pikakiviiiiri riiyn l hille nriiii.
:. l-.iiskittiin cntist:i cncmnriin. Lr4rtrlt.t

..:

:...: .-: .:-:-....:.r:r. r,r:cn k.rts0irttnlc [)lrrltx.lksi livlrhralt

i ..::-:r:rruI tLlr)kStlLlll. r'illtlllirlcrl liilltl
::'. .:r.,: :riin I.iilrlss.r. ctter.ttruc hc.'... :t'.-:-:-.;.:. i...::'. .. ::iijl f.1ris.It,r,r nlctriii liiklr:r
:--., -.-.i l.-lii.:.- .r.r', .::.,. l:-.ir:.i ltc tlliYllrklrlrn.
.:

:-

I );r ..: ..-:::'..:

EREHTYT NIMESSÄ

Eteemme tuli piikkilankaeste, jossa sattui aukko kohclallemme. Epätietoisina päätettiin katsoa esteen toinen ptro-

li.
Toiselle puolelle pädsryämme ttrlikin yllärys. Vajaan sadan merrin pädsrä hyppzisi ylös asemistaan noin joukkueen vahvuinen vihollislauma ja uraata kiljuen lähti iuoksemaan meitä kohti. Meillä taas olivat asiat niin hullusti,
erremme kerinneet täyttää lippaita iskeisen operiration
jälkeen, joten karkuun vain oli lähdettävä rninkä kintuista
pädsi. Esteessä olevaa reikää ei enää löytynyt, niin että'
suunra piti ottaa parin kolmer.rsadan rnetrin päässä olevaan tiheään metsään. Vihollinen ei edes peräiimme am-

punut, vaan aloitti kovan kilpajuoksun. Vdsyneitä ja
nälkäisiä siinä oltiin, mutta slromalaisten vaparrden halu
ja sisu tr.rlivat esiin sitä voin-rakkaammin. Minä aloin jääciä
joukosta heti ah-rnpitäen, kun aseeni painoi enemmän
kr.rin toisten, ja pk. oli juostessa mulrtenkin hankalampi.

Metsän reuna siinä kuitenkin läheni, ja Rar.rtala miehineen pädsikin urakastaan nopeasti. Olin jäänyt toisisra
hyvän matkaa, kun silmäsin tilannetta tirkauaui. Ja eikös
nämä viholliset olleetkin kuroneer etLunatkani aika vrihiin. Kun viirneisillä voirnillani kiskoin eteenpäin, kur.rlin Rantalar.r lruutavan: 'Jätä se pikakivääri äkkiä, iotta
itse selviät". Ja aivan oikein, olinkin viittii vailla var.rki!
Selkäni trrkana juoksi jo yksi vihollinen kiidet leviillärin,
taisipa olla r.rpseeri. Silloin heitir.r pee-koor.ri, eikii ollut likaa ecles lukkoa poistaa, niin täpiirällii oli vapar.rs. Otirr
pisroolini kotelosta ja srrin krrin sainkin jtroksLruni vielä lisäii vauhtia. Metri rnetriltä jätin vankia haaveilevan vanjan jälkeeni.jir pelastava puskikko tuli pian avuksi.
Silloi r.r j ahtairiirt maastor.rtr-riv at, koskl ta is ivirt pellirä, että avaarnme tulen puskikorl sr-rojasta. Vetäiinnyirnme kuiter-rkin nopeasti syvemrnälle rnetsiirin, .iossa virstir veclettiir.r her.rkeä takaisin ja täytettiin lippaat. Ihmereltiin, että
laskivat kaikki rneiciät ehjin nahoir.r karkr.rtrn. Saivat rnyös
lainassrr olleen "Dektarjevinsa ' takrisin jrr ilman korkol,
sillä sen käyttiijää eivät saaneet hyviistii vritvksesrii huoli-

JATKOSODAN aikanir amrnuskeli Kronstacltir.r linnoitus-

alueeseen kuuluva Totlebenin patteri rykmentin ma.joitusalueelle. Kerran taas tiillaisen arununnan muuanna
iltana alerrua rtrli pior.reeri Särmii korsuun ja totesi:
P6s1h96vsni rmputr

-

KESKITIETA
JATKOSODAN aikana oli laivastosra vuorolomalla Helsingissä matruusi ja naissankari Hyöky. Härr käveli Mannerheimintiellä ja ruumaili irsekseen:
Pitikö minun tavata Anna Liisankadulla vai Liisa
Annankadulla!'
Lienee parasta, eträ kuljen kulraista keskitietri ja menen Neirsytpolulle.

MATRUUSI KYNTöTöISSÄ
JATKOSODAN aikana pääsi laivastosta vuorolomalle
eriis lempir-rirneltä tunnettu "matruusi Masa". Kotiin
pärisr1'ä, kun oli marlaiskoti, Masa halusi tehdä töitii. Sitiipaitsi sattui vielä syyskyntöjen aika. Masa valjasti

hev«»

sen alrran ereer.r ja ryhtyi kyntän-riiän.

Kylän koiranleuko.ia oli keräänq'nyt katsomaan Mirsau
kyntöä, jolloin eräs katselijoista huuteli:
Hei Masa, älä aia vaan karillel

-

matta.

Nyt olin-rme omasta osilstosril tiivsin eross;r, .irr n-rinii «rlirr
melkein aseeton, vlikk.r sainkin toisen pistoolin on.r.rni Iisäksi. Kesäinen y'ö oli tiiren llliirtiinvt n.rei.liit kon'en keskellä. Etäältä kuului konetulirseiden iiiiniii. siellii r.risteltiin.
Vakavina nyt pohdirtiin tilannetta. Tuiokseksi neuvontuli, että suunta otetaan pol.rioiseen, koska sieltä
tiesimme liiytävämme omia porukoita. Sekirvan mielialan
vallitessa aloimme taivalluksemme. Mutttaman tttnnitt
Kestäneen vaivaisen vaelluksen jälkeen läpi korven saavuimme maantielle. Kaikki alkoi ;älleen selvitä oikealle
tolalle. Olimme tulleet pääpuolustuslinjalle, jossa selvisi,
pidossa

että komppaniamme oli siinä läheisyydessä. Niin me palasimme taas "kotiin", josta iloa riitti.
Nöyränri kuirrrt.trrr rr-rlr.cita, kun olin asceni vihollisel-

le jättänyt, eikä siinä selitetry tilannerta, johon olimme
joutuneet kohtrrlon oiktrista.

KEINONSA KULLAKIN
KUNIPPANIT ihmettelivät, miksi iäkäs sotamies Suominen ei käyttänyt ryynynä reppua, vaan vain kovaa halkoa

-

Herään herkemmin vartioon!

Kova oli hyökkäys, mutta onneksi kovaa on mojääkäri, kun vanikkaa rouhi.

-kakirr, sanoi
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Rajajoen aseman raunioita

PAJARIN tlivisi«x»ran ( lli.D) Pi«rnccripirtrrljoorr.rn
kort'tppeni:r (yksikkii l l l l) oli vaihtccksi nriiiiriirrv l.Lrrk.,,
1

llririu) rnilllxkcntrrri, r'rLikkrr cru[)riiissiilr:ilr nru l'.rkun\r]ltl:.u
scll;risi.r. Purcrtrrr';rksr rn:iiiriitvt l)iurss.rrinriin.ll;g111.r1.:..::.
sir':rr Ollilen :lscntrltil jonkin vcrr.rn it.i.in R.r1.ri,,.,1. r..viin rnairr.tticn k:LIitlcn l)uole n

i.i.:., r; ,,....: :......listttrrlcsre porkkc.rr.r. 5ril.i .irk.l.i k..:r i-,,;.,. :r, f:r\..: :..:nlL rttajoittrsl,;rik,rstrrrnnrc l1,r.r1.,Li.rn kr

!ikkrrr.r

.lLtt(n)l'l

-

Ilillr)ilJLr) L:.1:):.r.ir't :..:\::...\:.. :..:i...-

rtri.t. olruit.r rcr'.i:1.Lrrkk,rj.i j.L tt.t.nkrr.::.:::., (:. (\:..r i..:.
r,LItti:t't'tt t.Lrr ilt.tr t.t 1.r1.i,,lr.,
lilti.:lrt r:,r;rt.,r'c:t:.,.:., :rr:-

tvii kartrea.

koko cli'r'isirxrurrrt l«rlik«ru niin viilintrrrrsrott ei-kcttcttkiiiin-rnerrn kuin n.ryiis linj.rr ja rrrkikolr.i;rt. Nlcillc <>livirt

rure

Pctrkrr1'htii tuttuja niin Rrrjrrjrrn sur.ur. Sonlcnkrirjcn
l«>n, Hatsrrlrrltrttiicrt
Kiissclin suon. I{:Ljrrjocn- sill:rn
Iltrnk kcrin-riien ktr i n-Å lcksan.lrovkrLn j.r \/.Ll kcrrsaercrt l( -)h kot.
'l'rrntcm:.rrttttrc ilsclilji\'lpet's, jota l lpci ttii csiinn \' \'.rrauksette keikkicn n.t;ti.lcn lrrnrcijoissrr. oli otrti.r.trt rt,ts-

tirtt:Lnrir:rll taistclLrnrt>r;ralilr ja suoritLrskt ky;i, sc oli rti.lcttLr
LlsciLul ottecsccD i:r rUltiill t()rclrnririul r,lrstcrleskin. Vlrli0jr>Lrkkoa olir'.rr niinrii pi«ruccrini. jrr kcskiniiisct stthtccrrt-

nrc olivrt nritii Prrrlr:rinrnrrrt. Nliclihvviiii runticn on

s.r-

nottirvlr. cttii Lultcnrlrnrlnc lrr«rttrrlttus ()li ntoleltl)tittpLsoliste. Mrrtre nvt ilnrcni jotrrin hiiiritscviiii. joukktre ci t>l-

Iut onrrr itscnsii.
1rr>jissrr

eriiiinlrrisre jiinnitn rrcist t r-

rii je kLrn pcrill:i pi.limnrc picntii [rrrlrrvcria cli

kiiskynjrr-

korr. huor.nrrsi sclr',isti. cttii t.rvirlliscsti niin rcipp.l.qr 1.,
r itsikkiiitii surkruksiir latelcvet prr>nccrir oliver nt t 1.oikkcLrkscll iserr r'.rk.,r' i.r j.r lr.r rr'.r:.rr r.Lisi.r.

Olin illilla tullrrt krmaltrt j;r s:rrrtrur vesra kotrtl.l-.uri.tss.t
kuulla yksikkiiiinrnrc kohrlirnttccsta ikiiviistii r.tpp11vt1.,.
1'rrppi«rt ovrt kyllii ;rirrrr ikiiviii ja valitcttrn'ie vrrrsinkirl
picncssii rrnncijrtssrL, j,r krrn Lrscirtrtlitcn prrrhrtrtt nticl)ct
rlcrteviit. olt tlinl:i lnrrsent.rvrrrl. Åsiar r>livirt sirert Ir-rt'iis tiil222

i.--.-:..:. ..::..r.il.ulLrorrrkrrirtcrt. Ulkoniii)ltiirinkin oli tiimii
H..:'.........:.'.:. ...rtkrril.oikrr krrin rrrlccttr. S;tks.tleitrcu
.-.-:.-..-: :... -: :.it.ilrr.irtr t Årrtto Hiinniscn rrllrr niirr rrr.. .-.:. .- :... ....r:r. clrt r lr.irtcsrii jiiiinvr PrLljo;r srrnkrrri:., i.iiru I l.i rrtnn ikko;t srtnt rtllrt sulktt:r ..-:.:;r^:n k,rlttcc|ttrIc sijrLitsi.'l'cori;rs-

:.'..:r-...:

.:r-.:.:...:- .r.l iirr.i6\ r piirl pierrestii kLr.r,
-rtr t kilotr kLrornrlr
Panec

... ...-., i ...:.. :1.

T.i.>.i o]i Iroblcenrilil

-

ur;Li niot .ruronkull ctt.l j,utt Åutr»nlrkrt su, u i nopeirsri
nrc Nicnrinen je Ki'r'inicnri -rLrnsir'.rr l..rrin r Lr,r.lctr kokcnrtrkscsta etecu vicviit tict percnrurin krrin (xlrirt tirskunsa. NIc pioneerir olinrnrckin rlivisioonrrn cnitcn liikkLrva;r
lrortrkkrr,r. Åsel,rjin lrrontcesta jolrrLrcrr rncitii k:rir'.rtri i rr j.t
t:LrYrrrr in krrikkiallrr. \'lIgi6,i s:liltoinmrc sruroit runrc\';ult-

Jo nr:rtkall;r viristosin

.., ..;::.... .{lixcrs.intti Åarrt> Hiinnincn oli joukkueensr
.'..:....:.- :::::r tlrlniscrt;i krrin pionccrinakin, oikca csiku-

Kronst.t.irin j,r TorlcLr-nrn i inn.rNq5.i.i:'l)t,, .Lnrrnrrttrt jii-

rei.len I l-rurrmrristen .ulnr.l5tcr) ()5Llnl.rt rrirn.ikenrtiiiin
olivrrt pirulliscsti vrlrnl:rilnkin herkistiineet nr i i rtolen lrrukaisunrckanisnria. Tiinrii r>li rrir-roir lrirjellrnen sclitls n-riinrrn r;ij;ih.lvkselle jrr trinriin kohtirkrkkaan .rsirur rulimn-rc
pian urrrlcllccn kokenr,ren.
Siinii tehtriviii jrrkacss;rni j.r poikicn vrrk;n'ia kirs\'()jil tutkiess:rni. kun trrrkoitukscni oli .rloitr,Le nriirtojcrt prrrkerrri nc'n nrolcnrrl i l l,r kenri llii s:rnr.ru:rikrrisrsri. nr ictin nr i rii
niii.len nuortcn, mLrtta silti jo kovrra kokcnci.lcn kclpo 1-rionecricrr n.riclcssii sillri hctkellii nrrrhtoi liikkrr.r . Olikr> sc
te htiiviLn srrlrtcen, \ .uk( ) t( )l\.r.rlt.r tLlrvi.ltt()ntuutt;r ja aYtrttorrtrrtrtr,r. kLrr.t ei v0inLrr lu()rt.r.r cJcs

ItlkorL e.lcssii olcr';rn

Pienen Rajajoen suu 1a Suomenlahti kuvattuna
etumaisesta taistelupesäkkeestä. Taustalla
näkyy epäselvästi "Totlebenin" linnake

RAINER GUSTAVSON

Pioneerikohtaloita
Rajajoen
lohkolla
Raiaioen-Val keasaaren puolustusasemat
asemasodan aikana 1944 saakka
r»r'riin varnroihirr niippeihinsril Krrikki oli vain .liitcrriivii
Hcrrrur htron-t;rlrn. Tiilhisrrr pionccrin fckrn tunncrtrr, sirii
()n virikcxti,r kuvrrra. ntutta kokcntrrkscsrrr ricrliin, crrii crilrrisrrr sc ort krrin jalkaviikintichcn ok> H-hetkcii «xlrtcllessa rai hiincrt Painautuessirilu Potcr(x)ltsi.l keskiq,ksen aikanir o.l«rttanrir:ln cnsirnmiiistii hv<ikkiil,srrrrlroa. Olin jv-

n'riclrcnii Trrlvisr>.lrrssrL JR 7:ssri ( kuulrrisrrssa "Kylmii-Kallcn n'krncrrtissii l .ja rrrrrs 1'rioncerin:r riissii Jark«rsrxl;rssa,
j«ltcn crirtclv kiivi krrin lu()nlr()strlrllr. Avrrtton.rLrtrtcr-rs.t siinii rrrntce kumpikin, sitii ei kiiy kielriiminen, rnuttri sirii
iiinnin'kscn lrrrrkaisijarr. jokrr riPeiinri toirrintanrr tulec jrrlkirviikrrnichcn evtrksi yllii krrvrrtuissa trlanrcissa, sitii cr
sr-ur.la nriirr:rnl-trrk.rirrllc. kosk;r jiinniq's hcllirriiii vrrsrrr sil-

loin. krtrt viinrcinenkin ntiin.r

r)()stctiriul onr-rcllisesti

lll;litStit..-

Yrtrrttiirsin uii i t.i 1-, ri kirrni. kun n-roncn silrniipari kriiinq' i
trhromatraan nri in.rkentiir-r r«risclla Iai.lrrllr selviisti cnlrtr.rviin suuriin kranlrrrtrikir,,lrlriin i., trrrr:irr :Lrrrrcn vr.rsnlr.lrl
niiistii ntrorista kcl1.o n-richist.i I..rirr.rr'.rn r'.lskirirnir mieltiini

rrrskiu itsckiiiin heir.i 1.,rijtv11 r'.rulrerlrl..ru,r. \/lrrn ciIii
-ollut ;rikrrrr cncmnriilri elrrikoiJ.r.
.1nr)urrrr reht.ir'.i oli :Lrorifettlvlt.

Jacttrrani joukkrrceni krrlrrie j.r nriirir.irn,ini jok.ri:cllc
()niirn t('lrt:i\.ins.i. rloirirnrnc nriinojcn crsintr:un rjrttir)
lura:ult icl) cteliipuolcllrr olev:r ltrr kcnrriltii. K;rrt.ru nruk.r.rlt
liivsin kiintotrisrccn

help<>sti

Valoansoitus käynnissä
Kiisselinsuolla

-

r1-,1i,.,,,pcntrii

oli neliri'r'i-

ncn jrr |1rpli;u.ttir.tcrt oli su«rritcttrt\':t rur\'.tllisur.rsst istii rivitriiin l.orr,rstcttrinir. Kun cnsirnntiiiscllii rivillii «rlisi clttlitn e.letii j<>r-rkir-r r-r-r.rrkrrrr, alkirisi tvii vrrst:l toiscllir rivillii
jnc. Tiiten eliminoit,risiirt t:t1r1riot nrah.lollisinrtr.ttt f.iL'niksi. rnik.ili jot.rin,,.lort.uniItontJ srrrtuisi.
N{ i inlrt oli eikoinarrn l-niri.rhi.ln Piurtitessit hyvi rt
1;1i1l111

611

- kesiiii
nrrkscn

oli

na.urt

itti-

q'iitii

Kau- Puolitoisrrr
jo vieriihtiinl't, ia likoinrran
lcikatLrt ttrr-

se orn,ur PoPPoon

olivrrt niin hyvin krrsviulcct lhteert, cttii .iokrrincrl
miinrr oli etsittiivii tutk:rinrella. Mitiiiin ei liihtisi hclpolla.
KLrn edellisen vuorokau.lctr trrp:rlrttunat olivrrt jok:riscn
1'rcct

mielessii, ktrkaan ei liihtcnl't rrskchnitoin n'riinojrr ctsin.riiiin, vaikka olisi saatrut lLrvan. Tiimiihän olisi jou.ltrtt,rr-rut Lrrakkrra, miinojcn ctiiisvt'.let kun rieclerriin. Sclleista
Itrl'raa ei ker.renkiiiin mieleen trrllrrt ccles pyytiiii, cikii sellaistrr lrrprra olisi iurnettukrtrttr. Kut.t olin etrsitr itsc crsint r
inau jokiriscl rrr rivi ltii, ktrtcn trrpoih i ni krr tr-

mr.rLlt:.unrrrr rni

Iui. ja srrlntrt, kutctr srlnorili.ln, priiin eLrki, ruiiiiriisin criiiin
kr >kcneirnn-rista rrl i kersaurcistan i vanh imtl:tks i Itt i i rt.trt r.t i r,:rustrr jatkrularrn jrr liiksin jrurksentrl:ln Ir. 110 Itr.n l.iiiilriin. missii toinen osrr jor.rkkuctta otlotri flrlttut,rrri. itxr.r
p;i.istiiisi in rrl kuu n «risel l,tki n nt r irrekcnriillii.
Olin juuri snnomitssrl jotrrirr. kur-r lluse jiii kcskcn, silLi

s.un.rss.r

jr

riimiihri

lu jrre

toiscll,r kcnriillii. Niiin ktrinka rrrpaa

cl-,inrLroroisie ntiir kkv

j.i lcrtsi korkcalle

'Voi hrvii Lrroj.r. rrvt kiivi huonosti kcrkcsin
henkiiis. tii. kLrn liih.lin viilctr.int.iiin takaisiu parastrr vatthtiani
Sicllii oli rtrm.r.r jiilkcii. kun hengiistyneenii karsclin ynrpii-

rilleni

I

n-riesr.i n'r;rkasi

vcrissiiiin lltilr.l.ssil, vrrhtrtgoirttr-

- fLrdisrellcss,r tttultrra jir rrlrrtrt kasv,risr,r,rrt j.r
llrrlrt()nricn
r'.r.rrrcisr,r.rn. K,rkkosrivillii rniinenctsijiinii olltrt alikcroli

riijiihtlvkscssii hiir.ir.rnvt triiu olcmrrttosrrnkarivainajrrn maallisct jiiiinniikscr
mur.rtrt ci hiinesrii 1äiint t iiiljclrr>rtiin keriitii kvpiirriiin
le. Kun jokeisen rniiurtn- ella oli ) kilon rottrliPakkatrs lisiip:rnoksena. tiimii sclitrriii riiiiih.lt'ksen r'oimakkuu.lcn.
Pionceri Lrrpir.rlcirnu, joka oli ollut liihinnii ,rlikcrsantti
srrrrttr Heij.rri

nriin. cttii

tiir-r-riir-r

Hcijaria sirrnellrt rivillii rliinoien csiinklivajanrt, «rli Inf iis
ku«rllut heri. Kolnrerrnella rivillii trtirkrrsi pionccri Ligncll
priiihrin jr Lih innii oh inrrx x t hrrrn'«rittuucetra hen gctriinr.in
niiktiisenii
Ji11111s611 totc:ttt'tiscett ei ktrlttl'rttr tltolttrl.kun trlrtuncenll jrr irivan ktrir-r hlrsor-r liikarrn sekLrntirl
1ri niiin,

ettii jo-

seurrrlrvir rr.riine

oli riiiiihtiinvt alikcrsantti

Hei.jrrrilta sen jiilkccn, kutr etttroin hiinelle reriistr.rtkrirnen
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yrr

rivillii jrLtkrrmrurn. Ihrreellinen Koroli jiillccrr osunur kolrrlellcni rits nrrr-

P:i:istin hiinct sillri

kcinrnrrrn vrrrjclrrs
trcnncl)ko ksr1111

ntir)rrir ci <>ltrr I iclii trrltu n()rrrlrnlrrillt
- ollcct soinect P()rvoon |oj:tllc
kcllot eiviit viclii
-ricnsin pioneeri l-igncllin vicrccrr jrr hrrvrrirsin h'rincssii

viclii clonntcrkkcjii. Nvt ()li s:r:rt:r\':r porukke jiillccn tt;rrnrn.trren j;r i'rlrrvr>ittrurut ()li sirirt:r\'.r pi:rn JSp:lle. toisct:.risi.
vet sillii rrika;r huolchti.r krr.rttrncisrrr. Srrirruirnlnc I-ignclIin vrrrrlr'.rsri ticllc rorscn irutonr)r( ltr«l kcrni siihcn nrrii:
vicrrt.rn popp(x)n micliiii r'.rnlrcnrlrie jermLrjrL . jotk.L
siinii voivtitr;tcrr sltn«rivlrr l).rin.rr'.rt.rsi.rntrrrrtij.rn silll.u)s.r:
''Ei, krllii sc selvii 1111
c.r siir:i crriiii mitiiiin rLrlcl
H.Lrvoin suutuin niissii oloissrr.
ntLlrtir nvt :irjiiisin:
''Srrtr kiir-rni
Scnkin Pehirr.rilnr.rn liunLrt, ei olc tci.liin
miiiiriittiivissiinnc lrrinkarrrr, rnircn hiincn tulce k:it rn.i.irr
rto|s11;5i vrLin l.oikir iru()toll i;rr,:Llle ja trivrrii kvvriii

"

Jrr niin sitii n-rcnriin, sitlourrrPrrikrrlrrr s.rir] s()rrcryksikki)iirnrrc. joll«rin irr\'()srcrru kontl-r1rxr1i111|.iiillikkiinlrte. Krr|5cc'11i Åxclsson \,ntnt:irsi lrlvin til.rnrce n. to
si;Lsirrt kLrultLr,riur
cr]cllii nrairrrrut suLlrer krrur.r;rrtikrrop.Lt i.r l.rrtrlliset I-.rinccsr
L jolrttrnccr ntiin«rjcn herkrsrr ntr-

.[SP:llcl
tLrrr

jrr antoi lrrr',Lrt kctkcvr:tiiii 1.11r[.1111isI]onlntirr
:i tilanncrrrr niii(lult n ll l -ll.rkcntricrt koh.l:Lirr vlcntl'ri11 I)()lt.lr)iin s.rinrrrr,: jiitt.iri rrc

sct

-

K.rPte'g11r Åxclssorrirr sclYitcttt
k

rptril iscsri r;1LIl)it.1t.
Kirrrlin sitrcrt sctrr;r.Lr,:rrr.r Iiii1'.i11;i.

<>lr

kiirccsti siirretn

crrii Piouecri l-rqrrull

Vii11111i11 s«rr.rs.iirrL,rl.Lrrrr.

sillri niirr

k,ttt.trt k.rirt,rrt lrcrtkr.i. ort nt\iis lrrtro.r.

Kcskiviikkon.L I1.9. I () r i jiirjcstcrriin Viil.Lrriss.r

NUMERO

7

:n KIRJOITUKSET

sLnu-ur

krLns.rinviilisct vlcisurhci l Lrk il PrLr l rrr. Nriihin .Lrvoki:oilt in
tiit tvi ;Lliepeirrrrtrrrkirr liilrtcii oilr-ssrrni sillout nte)r.ii-rrr.,
r()0 nt:11:i. I)elkiirr trrhcilrrn vLroksi ci nrinri.i k,.lnirrrrrri.:...,rr
srratLr Yii1.111i111 nl.rtkLrst.rnr.i.lrt r.iil.i kgn.'.i. 'r.^.i .i^'r

olisi

viisvrtvt olin viillistcrr rcrkicrt r Lr,rksL rrrir.i ur,ir::u:.i.,.,:rDtlL:rlle. ntLrrr.r [.:rliorr cr)cnlllt:i]) ntriti.., i:, -.*..:i(.. \....:.::
siirrii s<ltrslrir;t.rl.Lss,r. nri::;i l.tr):rucil I-l:1u,,r.. n,'.-:.:ir,:.
Kill..rilrrr .rlkrrrr.rt \.1\r.L r,t..i'.;l\.,,..,. ' :,:. rt:rrt....., ,'ir

liyviiii rrikaa kiivJii s.irr.r.Ll.isr.i. \'.r.r.ir.i i.iitor uir r.inr.i :.rrrrlirli.t. Inuttil li.rlrr rir.in rc 1r,1.1,11., .ckLn hirortt-. nriss.i l-ignell Icprisi. Kiirin nrrclcs..inr JL:nt.r1.r.r. ettii ccles tiinr;i
poikrL siiiistvi hengissii kt-rrrirLrst.r ()nnettomuLldeste.'l'osin
Iriirr oli vielii lnvin hcikoss.L kLrrtrt,rss.r. nruttir silir:Iiu1h()it;IjarrLr kertoi potil.ran c.lisnvlin hvvin. Lignell ci rnLrisr.rnut trrl)rlhtunr;rsr.l lnirii:in. ILrhckrn oli vielii vrrir',Llloist.t.
nruttrr pJriilltu|tti|tcrt jrrrktrLr rer1.1-.rlllsri. kLln ci <>lltrt kLrLrn-rcttrr eikii halvrr.rntrrnristrr. [)rrl.r tirht()i nor.rstil kLirkktrLtn.
ktrn htrom.Lsin hiincn il«>srLrvrrn s;r;rPuessirlli hrintii krrrsorn.Lan. Pclkiisin rrrsitr:rvrrni Iriintii lrike:r, n-rutte hr>irejrtr:tr

sruroi kii\ nrirti olcvlrn vrLin e.luksi jlr tLror'.rn r'.rrlttclLr:r.
Ktrn I-igie ll ihn.rctrcli. nrikii hiinrii oikein vaivirsr. lurit;rjatirr lrhrlutrcli. etrii sitten hiin Piiiisec toiPrrnrislomrrllc.
ktrn «rs;ur tohtorin l)criiss.i s.ur().r: r.rts.lst,r\',r r.Lkurrnlrrt'kmcntri Nr r ci siirri viclii rniriiiin ttrlhrr virirt r.rt-r.rt-

t

rrLt

.

Ht>itrrjrra

Kvllii hiinellii

jrr toisirr [)otil.rit:r

sistre <>li.

hrrouecssrt hl ntt ilt'tri.
kvllii tiistii vielri hvvri ttrlec. krrnlrrrrt

viihiir-r txlotetaan, potilrrs srri jo1.,r ruprrk()i(l;l je oli niirt
nrielissiiiin, kun svtvri n hiincllc s,n'trkkcen. Vi ivvirr I-igrrcl-

I
I
I
I
t

Iin luona toisrrl tunti.r. kiivin'rrnc I:ipi keikkr

ja hrronrrrsirt. nliter) nlr.listi .Llkoi selviisti pillilutLl:I p<>tilir.rlle . j,r ilokscni srrin kurrll:L scn kvllii pirlain.rlt viihitcllcn.
f,i1111i sl1ip;1sNIicli kcvcnn'nccn:i prtlxsln k.Lrrprurgille
- krrin [.otikiivr.rrini taisr ollrr rtscllenikin i'htri virkistiivii
lrrrlle, sillii «rli onrat xnsionsir Irt viiiin kilpajLrokstrtrrri Inviihernn-tirr illallrr. Palrrtturrni trrkatsin kt»nl.l.rrnirLitn oltiin
siellii vlcn kiitollisi;r ruomistruri hvvistii ur.rtisistrt j.r .tscvcikorr liihctt.irrri:r.i tclrt irisr.i.
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