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J[|ULUA
tlDtlTETTESSA
J. KIVTSTÖ

1'Ål-\/ISODÅN .rlkLrp;iirin:i. sruloilrin rrikoilrin kLrn
-l'.ii
Irr iikkii:i;ii llirti
l..rlcen jocn KoLrkrurticlucss.i. s.r.rriirl
nlur,rtirnr i.l r .rnkc j.r Kin'csruiicllii. Viihiin cttrlin j:rn trrk,rn.r

si siclt.i r.rlarltiesrcn korsrrtru Vokrsstrl;urrr iltrrhrinriiriss.i.
'l'iillrrisct rcrkct hcriittiiviit rintrLnr.urLriss:r .rin.r tietrr.i nriclcnkiinto.r j.L LLtclt;risrrLrrt.r. Kvsvmrksiii s.rrcli iok.r ptrolclt:r, onk() 1-irk.i rcistr. kosk:r l.ilrtlctiiiin, sLrtrrcnko Portrkrrn
orrrt. ol isko n i inktrirr rnrrlr.IrllisLruksia. j nc. Jok.rincn,u'r'.rsi
nrisrii ()lr krsrnrvs. kLrn r;rj.rnrics krrtsutrLan rroin krlrkc,r.rrr
|()rt;t.I\tel).
JoLrko::.r,rir cr.is rejrrr.Lrtijrr. jollrr oli jo prstcirii siikissii
crrrisilr:i l..rrtronr.Lrkorlt.L. Iliiner Hiinriiliiincn ktrtsLrr
r>n.t.r.rr.t nLrrkk.r.rn:.1 j.L sclvittcli viilriin ril:rnncttrr. Ei sopinut koko k()r5Lin krrLrllcrt l.rrljirsraa kah.lcrt vuorokartrlcr.t
rcrkeii lilrollr:cn se lrrsr.i.rn. Niimii keksi rajarnicsrii supisi,
\'.It tLlnr)ln \crr.r:r k.rl)\ ll..rkrn tnrl):irill'i l.iiiviir korrcIis-

oli criis scll;rincn slilntilronrnriss.r. kLrrr L;LLrril:rn I)er.rlirxrrr.L
oli rn.rtk;rll,r Kincsnriicllc. S:r;rliimrnc oli rtroll:iirrun l.rrolcnrr>ist,rnretrincn. encnrrrriirr ncckcrin krrirr valk«rihoiscrr
niikiiincrr. Iriis pitkii p«rhjrrlrLincn rnics pvsiilitr i krrrsclcItt.trn vilstustej:r:rnsri jlr leLrs.rltti: 'l'troll.t.rsirr s()nriilirsi.rk()
nc ()\';rt/ . Sorien aik.rn:r rtrli tuo verr:rilrr uscJsri nticlecni,
ktrrt klrrsclirt ctrrlinjirrt sotil;rita. lVftrlcrnnrrrtlrru) ltc ntiri.rt;r
krrir,ir.r j:r or,:Lr Irkaisi;r. S.rrrr.Llr ci vointrt s.rnt.r,r tietirrstcltrosrlst()tl rtrichistii. Åine 1.1111rx.y1 lLrrr.tilrrrvLrt vll;iiin. Tiirniin

Itt>rr.ttt-t.ut Iroiti TrriPelecss.r I)iiiiilsi:rssir ns. Nlcrsiil.irrirr
Os.rsto, srilrcn ktruluvinc rrrjrrnrieltinccn j,r l.iriiiiin rrLilrrkklinc rcscrviliiisineen, joisre Reino Lrrnt1.111r crikoiscsri
jiii mielecni.

«xrlir scik.i.iri.i i.: ir.rii.r ir.ir rirhiin. Hci.liirr

Elcrtiin joLrlun.rlrrsviikkr>.1. It.rjrrkcrs.rrrr r i lliinriilii incrr
s.ti ktttsLttt srt.rPLr.t l0.l).lt erikrtttr.L.LIt 5.r.t1-rLrLrn H.in 1..Ll.r-

§

nr.rrk.rrrs.r

srrrrnt.iLlr.:i \1.,ik.rr.r:r i::krk,,irt.r.rrr \rrr.rrrrron r;rrrn.rllc.
Kcr\.irrrii H.ir:r,il.irncn ,rlr Dir rsirxrn.rst.r sir:urut k.iskr n

\Ll()fltr.,., l<.rir.tcn \ u():()k.iLrJcrl l-irLriscn tic.lrrstcltrP:rrtion
-\lr:..i:-l:':::r srrk,,iir. I.ilrt,i r rr,rr,rk.rrr.]cn kLrlLrtrrr.t. \'.rlt-
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vuus harkinnasta riippuen, räjähdysaineita orettava mukaan, sillä kaksi 1:ioneeria liittl'y partioon. Jolrrrje apulaisensa kanssa päätti ylittää linjat Makkaran tukikohdirr-r
kautta seuraavarrar yönä. Näissä r-r-rerkeissä he rnenivär ttrtlrsturnaan tilanteeseen. Tukikohdan päällikölle parrionjohtaja pal.jasti tel.rtävää senverran, kuin oli rarpeellista.

Häneltä saatiir.r hyviä tietoja viholliser.r kä1,ttäytyrnisesrä
iiisellä Suvar.rr.rolla, jonka leveys siltä kohraa oli n. 1 krn.
Seuraavana päivänä vierti kers. Härnäläiner.r varajohrajansa kanssa vielä n-ronet tLrnnit tukikol-rclassa tähy,stellen ja
suur.rnitellen ylirysrä.
Partio nimettiin aarnr.rila, vahvur.rdeksi ruli pi61'1€,qr1,
mukaanlukien kahdeksan huoletontzr veikkoa. Hrrrrirs roivomukset-t-tt-tte oli sirzrda ttrulta .ja h.rmisadettl r'öksi
sirii
ei ktritenkaarr tullut, vaan Pietarir-r r-rappikaup.an ikkLrnrr
loistivat täydellä valaistuksella, kuurarro;r ei or.rr.reksi ollut
Illalla kyrnn-renen rnaissa parrio lirsker.rrtri Sur'.rnnolle.
vitivalkoiset lr.unipuvtrt yllään. Ilmirn s;ir-rvoien kiilrröii
hiippailtiin vastalrannan truttumirir.n. Tiissä 1.;rrrio I;rsker.rrr.ri vatsalleen suksien päälle ja
kuurrreli. \'ljrln runnin kulutrur-L oli varti«rr-niesren -fliklg koordinoiru. Onneksi heillä oli köhä j;r rn.rl.rork.rrr kirl ar-rtroi n.rvöskin
Paikallist:unisr.L. N,rin r.rrn suksien pääilä rnearen partio
veti itsensä ranrrl;1r-1. j;r eriisrä aidirn sit,tra nousriin ranrar-r-retsikör-r sr.ro j rirn.
Pahin oli voitetttr. Kdrden kilon.retrirr päässä olevalla
Riiskrrn-Peräjiin'en tiellä häir1'tettiin jäljet. Suvannon jl
tämär.r tier.r r'älillä ei olh-rr "hiiren hyppäärnää" menomarkalla
mutta io oli tullessa. Partion piti suunnitehran
- ehtiä tuona
rnukaau
yönä Metsäpirtin kirkolta noin kaksi
kilon.rerriä itään metsän keskellii olevaan Intker.r rnökkiin.
Petäjärven tieltä lähdettäessä aserrui eräs Metsäpirtin alikersantti rnaastontuntijana keulaan. Näin hiihdeltiin rauKorsu tukikohta

"Makkarassa"
Suvannon rannalla

tunti toisensa jälkeen ja oclotettiin Metsäpirtin-Raudlrn maanrierä. Jo tulikin ihnoitus
Eclessä tiel
Mutta koska tier.r toisella puolella
oli peltoaukea,
päätettiin
kävellä tierä myr)ten nlersän
kol.rclaile. Siinä kävellessä tLrli kuiskeus edesräpäir.r:
l.rallisessa joulukuun yössä

Pirrtio seis
varajol-rtaja eteer-rl
Hänen saapuessairn
osoitti partionjohtaja tien sivussa olevair, noin .i0 metrir.r
pitLrista havr.rkatosta, jostrr kuului hevosten syönnin rousketta. Johtaja kysäisi apulaiseltaan:
Mitäs rlrosra arveletl
Katos tunrui olevan tä1,r-rr-rä hevosia.
- tilar.rteessa oli arvelen.rista paljonkin. Minkä rakia
Siir.rä
ntn hevoset ovat tuosstrT Missä ovar ajurit; entäs vartiomiehet ja rnikä on rämä paikka? Yksi parriorniehistä
tunsikin lrairston ja selitti talon olevan eclessäpäin, noin
seitsernänkymlnenelt metrin päässä. Sanotaan talvisen yrin
olevu'r pitkiir.r, mrrma se oli kuitenkin partiolta kulunut
niir.r nopeasti, eträ aar.nuhänrärä oli käsillä. Siinä viiclen
minuutin kuluessa tuli johtajalle eri ehdotuksia ja suunni-

relria partiolta. Joku ehdotti

her sekä hevoset

hvökkäystä s2lesn

r.r-ratalaksi! Johtaja

rnis-

kuitenkin -harkitsi

seur;rukser piiätehtär'ää afntellen. Jos päivää vasten näin

lähellä erulinjaa partio aloirtaa rähinän eikä ole tietoa nritä ympäristö sisältää, johtaja saa pahirnrnassa tapauksessa
ar.rtaa

loppukäskvn: pelastukoor.r

Suur.rnitelmasta
.ja

reirti kr.rlki

ker-r

voil

oli poikertrrva, koska päivä alkoi valieta

runsaar.r

tieverkoston Sekä aukeitten kauttll.

Parrio päätti hevoskatoksen tikaa l.ravu,ienhakuteitä hyväksikäyttäen siirq,ä n.retsän suoilrrur päiväksi ja seurata,
mitä talossa tapahtuu. Pioneerit jäivät viirneisiksi, laittaen

polulle kilon räjähdysmiinan hä\,ggi,r.pti. Näin parcio
tunsi olonsa turvatuksi päivän varalta ja alkoi viettää aaton-

a ttoa.
Elohopea mitrarissa kuului olleen 20 asretra miinuksen
Vartion vaihto €tulinlassa talvisena
jouluyönä
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puolella, mutta siitä huolimatta ei kukaan rulentekoa ehdotellut päivän kuluessa, talon asukkaat pitivät huolen
meidän lämpimästämme. Päivän valjetrua alkoi talo elää.
Päättelirnme noin neljän viidenkymmenen miehen häärivän talon tuntumassa. Lisäksi partio oli jäänyt liian lähelle taloa, johtuen suojaisesta kuusikosta.
"kilo" jysähJa silloin se tapahrui! Pioneerien lairtama
ti. Siinä meni sukser jalkaan ilrnan käskyä. Odorimme
polun suunnassa olevia vartiomiehiä tulevaksi tietoineen,
paljonko sieltä tulee teilattavia. Siinä odotellessa jysähti
kolne perärtäistä paukkua. Silloin asia meille kirkastui,
talon takana olevalla pellolla oli rykistöpatteri, joka sitten
ampui ylitsemme koko päivän. Kuten tilannetied<lituksissa mainittiin: "Tavanomaista rykistötulta Taipaleessa".
Sodassa joka päivä tuntui ikuisuudelta, mutta toisra niin
pitkää päivää ei ollut. Partio oli ampumasuunnan alla,
niin että joka laukauksella träilähtivär lumipuvun lahkeet.
Joka tapauksessa aika meni eteenpäin ja niin se loppui
aatonaattokin. Iltahämärä otettiin vasraan samoin runrein
knin ennen pikkupoikana joulupukki. Edellisen yön harhailuista viisastuneena parrio veti varmasti sen kahdentoista kilornetrin matkan Intken mökille. Hyvissä ajoi-t
iltayöstä okiin perillä. Lumi oli koskernatonta piharnaalla,
joten majoitttuninen sujui nopeasti. Ikkunat peittoon, tuli
hellaan ja
mikä nautinto saada kahvin-ruki nenänsä al- oli juotu korsr.rssa ennen lähtöä. Päätettiin
le! Edellinen

oli nukuttu, nopeasti konepistoolit lonkalja tosijoka mies. Kur.rnneltiin
hiivittiin
- meni
aankin navetasta kuului liikettä.- Lopuksi johtaja
oven luokse. joka oli osittain auki. Siinä hän komensi
Sen yön uner

le ja

r,rlos

karskisti:

-

Rukiih Veer!

nää!

Mööhl

-

Navetasta kuului tömähdys ja möli-

seuraava ääni

oli johtajan:

- Jumalauta
- täällä on lehmä, osaako kukaan lypsää7
-Lypsymiehiä
löytyi, muma elikko oli "ummessa". Mi-

-ten lienee Intke jättänyt lehmänsä sinne, vai lieneekö se
muualta tullur kuukauden aikana. Se oli käynyt ladossa
syömässä heiniä ja näin oli elämä jatkunut ja elämään se
jäi meiltäkin.
Tarpeekseen ihmetelryään partio meni takaisin mökkiin, jolloin annettiin käsky kahden kaksirniehisen partion lähdöstä. Ensin-rmäinen sai tehtäväkseen selvittää tähystämällä kirkolta ns. Suojeluskunnantalon mäeltä, missä on Taipaleenjoen yli rakennettr.r silta Koukunniemessä. Toinen partio lähti etsimään oletettua lentokenttää
Hatakanmäen takaa. Tähystämään lähtivät varajohtaja ja
alikersanrti Susi, Metsäpirrin poika. Heti ensimmäisellä
kilornetrillä partio törmäsi aamuhärnärässä kirkolta Jous-

tassa

seelle rnenevällä metsätiellä vihcllisen vartiomieheen.
Hän seisoi noin nel.fänkymmenen metrin päässä tiellä suksineen, kun partionjohtaja l.ränet huomasi. Partio vilkutti
kädellään, jol.ron vartiornies vastasi. Hän ei kysellyt mitään partiolta, eikä silläkääu ollut asiaa hänelle. Rauhallisesti partio lliiti tien suuntana Taipale. Todennäköisesti
vartiomiehen järkeen ei sopinut ajarusra, eträ Venäjältä
päin voi rulla suomalaisia näinkin kaukana etulinjasta.

ulos

ta. Ålikersanrri Susi riisui lumipuvun pois ja nousi kuuseen. riihvsnspaikka oli aivan Rautuun menevän maan-

Ievätä aamutunneille.
Lärnpö teki tehtävänsä nop'easti, muma riedusrelupartion elämä ei ole lepokodissa oloa. Juuri kun oli saatu unen
päästä kiinni, hiipi vartiomies sisälle ja karjaisi:
Nave-

on vihollisia!
Äa ...tana valehtele, mörisi joku l.rieroen unra silrnistään.
Vartiomies ei iäänvt väittelemään, vaan riensi

Tähvsn's osoirraurui rulokserromaksi puuhun nousemat-

Taipaleen
kannas
Talvisodassa

Kranaatin-

heitin
asemissaan

Taipaleella
joulukuussa
1
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sA'lu.t

tien rurrturn:rssa. Hiin ehti olla puussa lnLttrtanli.ln

tin,

kr-rn ,jo tLrli oksia n'ryriten lir.rkuer-r rrlas jrr

"iil'run

lnlnr.u-r-

selitti

kah-

liihteneen liiheisen talon pihnstrr trrlen.rrrrrr-r
tähystysprikalle. Päivii oli noir.r prrolessa, prrrtio piiiitti pilliita rukrlirtr-rir nriikille. N{arkallrr l.re kuiter.rkin piiättiviit
vam-tistrrr.rtr-rrr siitii, ajetrurr-rko heitä takrra. Siinii mielessii he
clen

hiihtivär lirclun rurkeair miikirinnettä ja kiersir',it

nr,icn

piiä1le' tähvstämriiin.

Aavisrr.rs os«>ittauttri oikelksi. heicliin Ilrurrrru r.rllLrstcli
kirksi "p ipolakkia ". Pahea rravistiunrlrtr he seurrrsir'.rr i.rnr.r
pitkir.r ruäkirinteeseen, r.nutta se,r jiilkeen he cir.it .rt.i.i

seurxnrletklin mitäiin, sotrr oli heilrii ohi. iUirkill.i p.rrrio
selosti seikkaihrr-rsa, joka rriircutri no[)ciin i;iir.jiin k,rko
osrrst«rlle.

Piiiviislika hiihcleltiin koltti Stn.rnt,

).r

ilriir.:r

r -.r

)'.:::.r.

kln r.i.i\ -.i::iir Ps:.ijärven tliurntien tuntumrrrrn. Ileilrcss.i ::c ,r,: .,rr -.rr ..-.titt, tttuttrr r-r1't «rli autoliiker'rne vili..s '.r :::i:.r ,r. ir.irr cleirii siinii liikkr.rnurkerrn. Sirren (r :s:t ,.iinks.sr.i rrhrortLrr
ttrlla rnitäärt. ErLrrt;r oii Sc. clici ....i,,i:>,: ,,tii:r mink.iiinllikello oli siinä 1'hcleksiirt

r.nrrissrr

ilir1l.i.

si.t r'.tloj.r. Sill'rirt i,, k.,n:-.,.:..r :'.:r::,,..c. crr.i j,rr.tttr srtttrt:t

,rli tckeill.i r.iil.i I,,hk,

..,

Riilrihclrs.rine. jor.,,,ii i.Lr-rnerru koko rnlrkirn .r.jan «rli
vielä kiir-tt.inr.itt,i. Prrrneereill.r oli riirsi nii slrrrla prrnos
tielle Iiikc'rrrcsn r'.iliss.i. \'iinrc-rn sekin siihcr-r sliLtiiu, pa1rio ehri ktrnuoii.r pois jrloisra, kun äänesrii päiirellen
kLrorr-u.r-;rLrt, r l,rperri ii i kenreensii li ki krn «rtlrl ikrrsrurn.
Prrtiolle .rikoi nt.ttkirnsri vaikein taival, piiiisy Suvlr-rnolIc. Tien j.r r.rnn.Ln r'äli oli
siltri air-rlkin Prrrriosr.l n-l11- oli tallattu jiilkiii
tui. miehiii tiivnnä. Koktr metsä
riil'teen,
pier-riii nuotioita näkyi ja savun hajLr ihnaisi sr.nrrerl .leirirl
oleln;lssir okrstir. Partio hiip;,aili pirri tuuril enllen kuin
Suvirnto hiiämiitti. Viettävän peltoaukeln prrrtio lirski tiiy-

Hän kait luLrli meitii niiksi michiksi, jotka rlxrnulli] riloirrivat h1'ökkr\'ksen, koskir ei reagoinrrt meihin milliiiin leillir.

On-rln trr k ikohcl en l iim lr imiissii kors ussrr henr-ur jiirt n i ryksen laukelnrinen jlr kr>lmen f iin virl'r,ominen klr,rtr.,i mie-

het unten nrirille. Tiistri orlnestir eiviir piiiisseet kuitenkaen osallisiksi johtaja ja valrrjohtaje. l'uotrr pikea oli
peikella hcr'<xren, jolla kaverLrkset tekiviit ;rlkumirtkan.
Vilakkllan kyliissä nruLrrettiin aur(x)r1, jokl kiiclätti rajrrn'riehet,.1 ivisitxrnrrn esikur-rta:rn.

Joultrpriivii oli elkrrr.rut. Kelkr oli siinii kolnen k<>r"'illrr
,rrrrruviillii, kunjohtejrt ktperrel ivat esikrurniur aato;r jrrhl.rfiiiviillisiltii jiiäneirii rijhteirii nrtrrricn ja lrt'r,iii ne olir'.rrkin. Tieclustelu-Lrirseeri oli lypsiinl r |artion hrrvlinuot
kirj.r.rirs.r. Nvr oli rrrjemicsren vuo«t etsiii irselleer-r mrrkuusii.r koLrlLrr-r lLLokrrste. Varrrjohtaja asctrui piiii hirnnooni.r
j.r ntLk.rlrti. I-liinen t:ljuntrliursrl rrlkoi tLrnkeutr.rrr
\.rst.1n
stiitr,r.L -j.i 1.rtrlu.r. Enkcli r.rivrrrur, jne. Hcrätri hiin ei jaksanrLr. nlLrrr.r

unr .rlkoi n;iktii... Hiin n-ruisti l-reri so,.irrn ja

Trif;1|.-s,r. s.rrl.rll.r ruli ktrr',r.rn krrin tieroisrrus, errii sor.r
olisi sotlirrLr j,r kuolem,in r.rj.r llitcrrr'. Hiinestii runtui hr'vir-t ntukevirltrl. Åj;11-rsri1 rrskrrrurti vrrin, ntissii ja ruilk;in
hän on kiri.ltlrnut. Sirä rrni ei hiinelic niivttiinvr. Viihircllen
tajtrntl 1'ralasi. heriiiiminen tuorti hiinelle suuren perr\'rnykscn. Sernrrllir tuli tieto, että Vok;ssu.llrss.r on rrlklnur
suLrri hyiikkär's ja kaikkien, jotkr voiclarrn ir«ritrrra esikunn;.lsti.r

on

lähclcttrivri tyi)ntrimiiiin Iiviikkriiijii

Suviuruor.r

trrrksc. Uni johtLri siitLi, ettii joku soitti harr.nr»nirr jl Ioret
lrrttloivrrt Joulln'i rren. Joulu:urnr u n suurestir hyi)kkiil ksesrii
on kcrrottu Kansa Trisreli-lehclessii n:o 2/196.+.

Joulu

<>li

tullut, rlutre

nlirilssrr

ei ollur

rrrLrha ihn'risten

kesken.

.lellii vrurhtlilla jiiiillt. Yksi vartion.ries niihriin riuntllir.

Koville ottaa, kun on miehistön tulot,
korpraalin menot!

-mutta
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Tuleman kylä ja Pyhän Nikolain kirkko Salmissa

Hälrlntää Hanhlselässä
HEIKKI LAPPALAINEN

KIRjOII'lr'f'l'llN In;Lrr,rskLrLrrr viirttcrrtun ;.in.i I') i9. .J()
.tlutrttvlrh;tiscst.t ;rlk:ren oli r ilr,,lliircn .ll,)lrL.n!:t runketttttr.t-riscr.tsrr r'.rlt.LkLrnn.rrr r.Lj.rn i Ji :.rinrLn pir.ij.irr koir.lrrll:r.
l lt.r|.ii1 iil;;i r oiriirt r,,.lur.r. t t r,i .t rr l..i.ir,,irtr.rr t tcruviit
Nl.urssi lert suunn.rst.r. r, ri nr'n lrt'ik, rnr t.i r,, l'n.rrvlrnrii Ttrlcntrrjiirven-P:rloj iin'en sLl un n.lst.l ;.r I g r1c111ll.i os ilr oli ttrr

k;ssrr Kautroselän, Kanabron, Murt«rjiin'en )a Rljaseliin
sutrnnistrt.
Sirinrrlrriscrr Lr.P §:n l. kornlrl-111i1 oli n limircrtv r;r,rnl,int.r.trr rtiiissii rrrLutrtiss.r. jo11'11 sc jt,rrrrri s()t.r.lr) j, L'rtsinrinrrtrteista .Llkrrer-r. Kenttiivrrrtio, jolrort siiltcn ;Lika:Ln

ktruluin. sijrrirsi Stclr:rn Kiien t.rLrssrr Kiitsiikiniissii. YH:n
irik:rincn tclrtiiviirrrrc r>li ns. rt>isen linjan rehtrivii. kiisitriicn nriirroirLrstcn rrrkcntrrnristrr, Ierrjojcn korprcn rictltrstcIurr ja vleensii liihiseltrsrrin varn-tistrrstrr. I\'Icitii liihinnii
oler'.r vilurllinen vlirti rrrjrrn NIurtojiirvcn kohtlrrll,r je ctcni
ilt:trrn meuncssii Hanhiscliin kvliiiirr, jokrr sijrrirscc 1-I
knr:n e riiisr r'.lcllii rrrj.rst:1. Nlrrrrojiin'en kcnrtiivrrrrio oli f.it'rinvr trristclLrkoskctrrsta koko f.iiiviin. tuh«rteu rulrrustelijoitrr ja antrtcu kip.rkoire rLrli-iskuja vihollisrivistiin alktrpiiiihiin. Tiisrii licncckin johrrrnLrt vilir>llisen nrclko [rirlrrs
erencminen cnsinrnr;iiscuii sorrrl-iiiviinii. L.:urr:r j.r cr.tncrt
tuntcnliltont.r krru sot.r oli hcillekin.
lllrLnsuussa srri kcnrtiivrrrtionrnre kiiskt n jatkarL koskcrtrkscnl.itr>,r Hrrnhiscliistii .rlk.rer-r. Ticsin itselliini olcyert
viLlrir.lt kiiJct , sillii tr>inrint.r.rnrnre ei oilLrt esinricstcn lii-

allisilla kiiskvillii kirrsinoitu. Niinpii illrur hiirn.irrr (ssii
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liilrrlinkin rejrrnriestovereitreni Pcntin, NevrLlrLn ja Kr r tsiisen krrr.tssrr H.rnhisclkririn, k:trsr>nt.trttt rttirii teirii rrri ptllkLr jrr vilrollinen kiivttiiii etcncnrisessiiiitr. H iivinmrc r';rrovrrsti kvliin l.eltoertkci.len lrritrratr, jost:t riilrt stiicn n;iirrtnre viholliscn olcr':rrt nrajoittrrnrisl.rrultiss:r. Kicrrelirtrrnc
lnrl.iiristii:i. rlurt.r jrilkiii l'trler.n,rn jiL ()rrrsjiin e n sLrtruriin

ci niikrnrr. Tiistii pLiiittelin'tttrc, crrii vilrollincn ui cturcrl
liihtisi liikkcclle. Se oli ttrlltrr id:istii vhrekoskrr nririiiin liikerrii ci NIurtr>j,lrvcn
H.Lnhiscliin ricllii cniiii ollut. Niihriin. cttii jt>rrkkoa «>li liikkuntrt rutosti, sillii licikonlaincn kiirrt'tic oli miivhirtv
n.ttrst.rksi j.r j.rlkrunicstii oli riirriinvt ticn sivtrllckitr. jt>ss,r
olrtrr lLrnrikcrrrs niivtri llrrjalri tallatulte. Silkrirr. l9 r'ttotr:t
sittcr.r. scisocssar-ri riinriin Ilusri.ln urlln reLurrrssrr. rrjarrclirt,
scLrr.r.rvrl.r een-rrr.r

nii kiintrinii,

''r'«ri Suonr i- Äiti. m i kii lieneekriiin kohrrrkrsi i lvlcrkillistii,
crtii henkiliikohtrrinen rtrlevaisrrus ci nritenkiiiirr rrskerrirttanLtt mielriini. Ehkii olin jo lr hyeilr.i stttilirsttrrtll,ttri rottLtr.trrt .rj.rrtelLrrrr)

lriiivii kerrallaarr"/

s illii kert.r.r t.clkkii t ic.ltrsrclrr. cn)me nrillrtrrr-reer viilttiiii prentii kiLts,ttrtcko,t.
Trron mustiur rrrun klrhrapur>ltrL oli vc.lctrr l.Lllrciinioh.lor.
NI Lrsr.rrr tcrYrrrtuir sorrncnl.akslr tstr kr.r[.cl i.r. jokr k.rhterlrr
Lr1r1111111;111,,,r',ane kiiiirrr-reenii luikertcli vrrlkoiscllrr ltrrt-rcllrr.

\';r i kk.r t.rrkoi ru kscn.rrrn.rc ol ikir.r

SilPP1s5i111111e

sitri 1r«rikki m()ncstil koh.l.Lstrr, t.rttrtctr santrrllrt

piitkiii nrLris«rksi trrskrrrrnrnrc. lL.nrrn tulikosketusr,t emnrc
kLritcnk,r.rn selvinnect. sillii ntruskicss.Inrrte kLrkin ontrtll;r
lrrrlsrrrllanrrre sattui Kvvtsiittcr.t t.uctrcrttiiiin lcskcn nrii-
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Partio väijyksissä

kin

halkokarriksccrr, joss:r kohtasr viholliscn vxrtiorlriclren. Tiinrii oli niihtiiviisti kuullr.rt askeleira jrr tullr-rr katsom.r.rn j«rko vaihto srraprrisi. Silrii sc oli vriikurtilrr.rt, koskrr
k iviiiiri ol i seliissii j a kiidet nranttel in trrsku iss:r.'Koht;raru incn trr[)lrhtui nr«rlen-rmillc riivclcllisenii vllrin'ksenii. I]tu-

lviinti korttilrclissii on Puoli \'oitt()iI, sen K\'\'tsi;nert rrcsr
r'.rllrur hvvin. Niinpri hiin clriittikin ctulviintiin iskentiillii
konepist«xrlinslr 1rii1.un lujasri vlrrriomiehcn .ntrrhrrrn srrrn;rllrr Ieinrren liil.:rsinta. Ktrr.rlLri vrriurerr trrssahclus.
v i imeincu vrrihto nrupurin n'r iehel lc ()l i srrilPuur.lt.
Sill< >isistrr prrrr ior<ivercistrrni Pcnrt i krrattr i, j a Ur.rnr> Ncr .rl;i.'I'.r ir',rlk«rskcn lroika, sai ltr«rcl in leukaPcri insii I-crletin t,risrcluissrr. Ilino Ki'ytsiinen, Koi'l'iston rnies, t.rp.r:i

I vuott:l nr)'iihenrmin Itii-Svviirillä.
kuirenkrran tulevistrr k«rhtakristrr rieclcttr 1a
hil1.6;ip nrieli.il.rn vrriliressa s:rlvuiu'ure vksirellen Nikko-

nr.rrk.rns.i

SilLrin

l.;iiin

ci

Iurollc. jok.r,rli k,rkrxrnttrnrisprrikkanln-tn-rc. Kumnritstelinme vilrolli\(-n \.rrri()r()in.tinrrrrr.t lrc,ikkorrtrrr. sillii nrLrite
vartiorniehiä er edes nihtv. Nehiin näy'triviit menoavrn
kylässä niin kLrin r;ruh;in.rjrrn \'rruskunnassa. Kätsäkinriiin

slllrvuttr.llulmre rlmortinrnrc p.rtirl jooniu'r csrkLrnt.r.rn, crrii
vih«rllinen on nrajoirrunrrr H.rnhiseliin kt liiiin ja niivrtiiii
siltii. ertei se ennen irrrnrr.r.r l.iir.le liikkeelle. Lirngirn t,riscssa piiiissii olevrr Iuutnrrnrri J.rrrhol.r s.rrtoir jrrrrrutti: "Hcriit-

tele niitii nvt pitkin vi)rii. sirrenhiiu niicr n.rilkrin nc liiliteviitl "
I\{iriis siinii kuin mrrrs nriltk;ri1n. riillii kerrrr.r hienr.rr.t rrrr-

siu kasvoin jrr viihän lukuisirn-tprlrnlL. Pranrstimnrc onrli.l
jiilkiiirnrnc t:rkirisin Hrrnhiscliin tuntulr:lrur. .|o k:rrrkaa
kuul inrme lrtrlun lo ikrtusrr, naurrrr)rernah.l uksirr rr Ir rr i t;r.j

rinsoittoir. Veniijrinmies kr.rtrh-ri olevan hereilLi ja lisiiksi
crrtt:irn lrilPeiillii tuulelLL. Murtt>jiirvcn jrr Hanlriscliin vrilille j;iiineer sotakrn'erit civiit hiintii [rrtl.ion surettencet.
Tuskin|a riihiin rncteliin lienee alkolxrliilakarrn ollut sr.rurtrr osr.trttrl, sillii menetrclvtu[)a ()li lrvvin t'lcinen mi'iiherlmir-rkin. Mistiilrii sirii viinea kr[.rrtt<>r'niiu riirriiisi ven;iIiiiscllckiiiin:
r\Icitliin oli nyt helppo suur.tnisraa kohti nretcliii ja ttrlien loirnotr.rstir. Jiilleen liihetertiin pari poikrur ptrhelinjoliroje krrtkrrisenrurr.t. Liekii niirii vielä korjatttrkaan, sillii vaste l-.t tuntia sittcn olimrne niitii sil[.unneer. J«rk.r rrr[]ilrrksessrl kltkrrisunrielrct Palasivat fiillii Kätsiikinriiin
r.rpsi\'\'\'lldir keinak>sse. Eiviit kuulcmrra olleet srlttr.rrlcet
erlellisecn katkaistrkohrrrrrn eiviitkii r-riihncer riirurrrtrrk:.rrrr-t
,r'ik,rlrirrtir>r'r.riestii. Mrlrtoiko Hrrnhiseliin valtaajillrr olla
,rsialrk,r,rrr mjrrn rarrkse ellnen rrrlrrr.lrrt Eriniiiscn krrrkisteIur-r ja hiivinnrin jiilkeen tulinrme pelttirtrtkeau reunitrur,
jr>sra koko picni k1'lii <>li nrikyvilliimme. N«r siiniihiin hc

remusivrrrl Kitusen ur.rclen pirtin pihall:r oli nrrrht:u'a roihu, jossa niikvi ollcer-r prristurnrlssJ joktr e[iinren rrrlro, clrkii vasikkrr rrri .jokrr r.t-tuu suuri eliiin. Pirisrinvrrrrrrskitr niikvi olcvau melkoinen riuktr, )oka t>li rLrctttr kaliclen ristikon piiiille. Ilnrcisesri prrisrinkiiäntiijärkin olivar rornressaan. Roihr.rn vnrpiirillii lriiiiri ukkorr kuin kimalaiste. Jo359

Valtakunnan raja
Salmin Manssilassa

kulki pitkin aitaa.

Tie oli Suomen
puolella, mutta
aidan takana oleva
pelto kuului
Venäjälle

''Åun.r niii'e lisiiii

ku rrtnoitettu vitsinkerrojrr lienee ollut asirrlla, koskir vrrlti.rvrt nrLlnrnrernahrlukset kajahrelivar lirkkirrunartir. Harlcu Vecriut tllossa soivirt haitarit ja r-nutrtenkin siellii laulaa loiloteltiir-r uscrrlnurrrlla kLrrkulla. NLrotioitrr niikyi olcviur pihoilla sekii karjrrsLr<;jien seinLrstoillrr. ilnreisesri
kaikki eir'är sopitreet sis.ille r.rl,rilri,r. Ö, Ir, 1.r nriii hr ,rli
kuin R:un|erin trrl«rssrr. jost.r Åltic.l T.rrrncr ki:;lcri::.i.iir

Tiir.rilirnme r.it.i nrcno.r r'.:riir.r:r a...:
rnelle mierrien nrill.i r.tr'.rll.r t'.:r,ii,r:t :cx.
len vietiivii. missii nii,lcn \ .1rtr( )nlclrsi r )\ ,,: :.in( )l l( )i\Ll
iotr}:ostrrmme. Niin «rsi.r.rn. pir,iisirr,in rr.iirr s, ti.iss.r oilen

majlplikka jorer-rkin r'.rnn isr.r.r. Jrrk.rrnen n.tr: isti rts.rit,rrrtr
ntielesriiän Iiioitellun r.rrrio1..1ivgi11lts11 r.rLlh.iu.rtk.rrrrr.
Vartiorniestii ei 'r'ein orr.lrr'!l( r-r.ikr',ikseen. Sen sr.rl-.,rrelur-t
aiklna poh.j aruulen l.oik,rnen rr.r li .rv Lrksen-rn-re l.r vh kiiisterr
ilmoille melkoiset kekäleet r';rrtionriehen siitkiinl.iiristii.
Nyt näin.rrr.rekin vrrrtiorniehen krippiiileviin n'reitiän ja roihtrn välissä avoin"rella pelkrlla. Näkvi «rssLrttelevln meistii
poispäin, kivääri seliissii, lakki kon'illrr ja nunrtelink,rulus
pyst)'ssii. Vrriktrtti siltii, errei hän olhrr r.neitä huomrrunur,

koska rnielenkiinro rurrrui r>lleen nuotioihin ja taloihin
piiir-r. Ar-rnoimrnekin niiin mrrkavrrn verriomiehen iutkirr
r-natkirrrnsir pois lunpu rnaholIilta.
Nyt tuli aika krpetttu sopilnaton ikrnl-:ito suomrrlirisclla
marrpcriilliil "Tulta!" Lr,urtirnme iskiviit miesjoukktxrn
pai sti nvrrrtrirn iiiirellii, liiv istel iviit p i rttien se i n iii, nost:rtte-

livrr kipinäkinrppuj:r nuotioistr, iskevtviviit tunrnriin

r\'-

kehniin telo)en ovirrrrkoissa, siiliiytteliviit ikkunalasejrr

ja

tupsatrttelivirt Irrn-rpptrjl sanrmuksiir-r rakrissrr. Joukosttun-

rne ktrulr-r.i vain lsei.len prrr.rketta jir tavrllista kiiviranrPrra hengir)'stii, sillii olinrntehen ihr-nisnralliin rutrp11j1111
ens kertal a isia.
i

Toistl oli vihollisen. Ei kuuluntrt nrurrrir. jir hoilaan'risrrr,
eiviit soineet hiritarit, r'itsinker«rjallckin oli mennvt vihuc
krrrkkuun. Hetken oli iriven hiljaista. Sittenl Nirtsalniekrrt
kirrjuivat ja kirosivat, irtipäässeet hevosct jrroksenrclivrrr
vmhkoinrr, sanitrilirejii hr.ruclettiin. Muurirltirispesliii oli
priy,hiiisty

!

liivlrii

. srrnoi Ironkkoscn poika

pikl-

kiviiiirinrichciie. j,rk.r oli hcrkeksi sotkeurunur lip|1i5ii11sa. Tuiih.rn:rr,i 1örh.i vie[i. rrurt.r sitten hiiivvinrnre viihin ii.inin. Oiru.urnie io l..rlLrunt.rtkrrllrr rrlkoi Hrrnhiseliis-

rii

kuLrlir.: i.,::k.r:rksi.:. Korin h.Lj.rn,risr.r ruo rLrurtri olleen.
-., ,, -:s:i:(ser.t f .ir jcsrch tuott.urut r'.rikctrksilr vui

Lick,I ..i:l;

xr:::xi,..:crfcrr i<isil1es,r,,n-rir-ren r-toir't k.rLr.rn: \/.rl«tl.istrxt^::r:l: :r.ixr ir.ir r rhJe.in viinrein liivn neen.
\[c,,]ir:rnrc kuirenkin jo nii.len lu<trien srlrrvr.rrrantarror::is:.r. eik.i ()le vrrnltrlrl irntPuik«r vih«rllinen ctlcs nreihin
p.iinkiiiin. Pimeii metsii ci ruottirnur vaiketrksi,r, sillii niinrii
Orr.rsjiin'en rescrviläisct liikkrrivat kotiktliinsii liepeillii.
''Ånnoinprr niille rrika blatshkun si.rnoi pikakiviiiiriii kriv
,

telllt

Kokkosen Pekka, tarkoittrrcr-t vrrsikanpaist.r.ii,r. j;L
rnLrutenkin juttua riitri siitii, nriten kukin oli mrurlinsrr vrrIinntrt.
Tallustelin,jor.urssrr viirneiscnii n.riettien iiskeisrii t,rirah-

rumrra. Kaikessa juhluutlcssaalr niiki' «rli vrrikurrirva. Sc
oli kuin cliivii nriialar.rs, jossir virl<>r jr vrrrjor noPe:rsri vxillte.livirr. Ålasirtrenrr iruhdas 'r,alkoinen lumi. Katron.r sir-risellnrustir tlrivas, joh«ln lnr.rutl.r|nirt I'rlrn'lrr riihtlct |()r.rsivirr
silmiinrcik iiiiin. Trustirnir nr usra sahrrlairainen nrcrsii. Tätii
ti.trstir;l r'rtsren lrunrrkeltiriset nuoriot, joitlen vakr viihitellen oheni vhrven f iin piniciiiin seiniiiin. SiclIi tiiiillii okrirnkeltrrincrr neliii |1ljx56i Iirttien ikkunoirrr. lhnriser

erotruivrrr erilaisinrr virrjo-olcntoinrr nuotioi(lcu vakrl-riireissii. Liihcllii olleet punakrrsvoisinrr puolikkrrin a. k,ruetu-

plna epiirniiiiriiisinä liukr.rvina

h,rtrr.nuinrr,

jotk:r ltronnot-

tomiur fitkin rirajoin liihoittclivrrr vakrn ja r';Lrjon rejoill:r.
Luortto oli antrrnut voimakkarrt viirit, r'aih.'lelicrt vrrlovlikr.rteLr.rirr I hteniiiin.

Kiitsiikiniirin tultuar.r-rmc kuuI i nrnre

rnLrrrr.rhrrisl.esiin

"

kuohuvrrn vieLikin. TLrlitus oli .rjoirtrrin kiivrrsrrrkin ja vlIoamnruksirr nousi tirivaalle vhteniiiin. \',rrnrr.rrrkin idiinrnies s«insi nikkeliä kvliiii vmpiiriiiviin viinnrusriin metYörauhan ei arunutur-trtciksikaar-r s.rllitrrr lrrskeLrturr Han-

hiseliin ylle, sillii k«rhta lrtrolenviin jiilkeen srrapui Kiitsii-

kinään kiviiririjoukktre,

j<>nkrr johrrrjar.ra

oli

salnrilrrinen

J. SINERVA

Marskin sissejä
Niilo

Kivrrkka:

Prtrli()u vrrhvuus

20" 2(r7

s.

\VSOY.

Sotekirjoje hrrrrlstavrrn lukijakunnrLn keskur,r.lessa

or-r

suurta huor.r-riotir heriirriinr r Niilo Kivekrur
esrkoisteos. Karjallsse s),nt),n)'t ja nlkv rsin Pierrlrsuirressi.l
irsuvrr Kivrrkke roimi koko Jatkosorlrrn rr.irur Piiiimajrur krrukopartioicien rrrclistinrr. Tovereittensa kehoitLrksesre [riin
on koor-tr-tlrt pirrtiomatkoistir p1s[111i1s seikkailur kirjaksi.
Kivrikiin ker«rntrr or-r iskeviiii. Kirjen tapaukset eteneviir
e;,iitrrvrrl.liser-r

vauhclikkaasti. Jiinnirtiiviit tilanteer tenlpxilvxt mukairr-rsrr
Itrki.jan, joka sair tuor-t tuostrrkir-r l-raukkot henkeäiin irr lrrri-

ktlin

trras nrluttiir herst'viisrii huuntoristrr. Kivrrkka on sahllur-ureensa tehclä kir.jastaan krrr-rsa:.rn nrenev.in.

n«>t-r-rt

Siinii hän on todella «rnnistunut. Teokscn sisältii jrr

rlhti ov:rr
Venäläisten etenerninen Salmin raja-alueella
Talvisodan ensi päivänä 30.11.39.
k.rns.rx,r....:noferr,r.la, reserviviinrikki Paavo Vask«t. HeiJiin icirr.ir .inii.in oli viholliserr 1,öpvn.rispaikkojen selvitrii-

rrinen il hiirrinrä. Srratualu rneiltii tieclot Kar-rabror-r jrr
IIi:r:oi.iner-r suultnln vihollisisra, päätri Vasko poikerir
H.rniriselkiiiir-r, koska se so1'ri pzrremrnin hänen jtrtkosutrnniteL-n;ransrr. Tirrjoamerani op2rsrr.rsra ei tarvi rru, koskir siiniikin .joLrkkueessa oli riittiiviisri lähikylien rr-riehiä, tirisi
oli,r h;rr.rl.riselkäläisiäkin. Vielii kerran pitrkkuivirr,rseer
H;urhiselässä jrr tulipaktn I«rirno nousi taivalle. Puhelinjoh.lotkir.r oli kuulenrr.na jiilleen katkaisrtr. Se olikin j«r kolrnrrs kertir samrrn f i)n aikirna. Mrrhtoi siellii r.iestiupseerilIir olla il'rn-retteler-nisen aiherra. mikiili niitii viin aikar-rrr <>li
korjrittr.rkaar-r7 Pientiil-riin se oli sLtrrten r,ihiniii.len rinr-rrrllr tiimii Hanhiseliin hiiirinrii. rnurrrl saihrur viholliner.r heri
kiirkeen nr u isttr ruksen k uolevirisutrrlesta.
Sissipartio toiminnassa Salmin
rajan suunnalla ioulukuulla 1939

sen

vrrllrrrr erikoisi,t.

Sissiensri

tarkerrpll esittelyii ltrkijr oclottlri turhnnr-r.

Her.rkilökuvirtrkset jäär'iit lähinr.rä lepotatrkojen ja lor.natnatk«rjen vl1rran. Tiimä or-rkin ollut hvvä keino sirada kirjirn vaulrti Pvsvmiiiir-r korkeellr. Laaja henkilöic'len luonreicler-r selvirteh- olisi rlntr.lnLlt vrrin krrnkeutta kirjrrlle.
Tuntur.i siltä. että Kivakka on liiltiinvt kertonrrrllecn tru.len rlllin, .joka ihrrisiä \'rrrmi.liur kiinnostaa.
Pirkien. jopa kuukausia kesräneiden partioretkien vilsrapainoksi reoksessir kuvataln lomar-r-ratkojir, eikii tlpahn-unien jar kerronnarr vaLrhti laske täälläkään. Ornan erikoispiirteer-rsii kirjaer-r tu«r rntrrteiclen rrsirrntr-rntevrr käyrtti.
Karjalen krtrnistrL kieltii ja nrurrettrr Puhuvrrt paikalliset
asukkaat ja jotkut sissit. Myris Kiriuuun, Pohjrrnnr;rrrrt j,r
Savor-r |nurteer rulevrrt vastil.ln. Tuntu isiki r-r peräri otrcloltrr,
jos rennot sissit puhuisivat htrolirelrua kirjakielt;i.
Kivakalla luulisi olevrrn enemn-tiinkin sornkokemuksia
jopa uLrcleksi kir;aksi irsti. Utrtta tuorilntolr odotellessir on
riirnii kirja prrikallaan miehisrii, iotka kcrrrrn rrn'ostcttiir.t
korkealle rnolernr-nilla pLrolilla rintrrm;.rrr.

NÄKEE PORTIN PYLVÄISTÄ
20-LUVULLA eräiissii varuskuntakarrputtgissa ry'kmer.rtir.r
esikur-rnrrssrr irntoi krrpr6srll esikunnan lähetrikorpraa-

lille kirjeen vietiir,iiksi jollekin kapteeni Sieväselle. Kapteeni ei srttunur muistlmlau osotretta, vlurtr
tokaisi lähetille:

-

No, kyllä te sen näette portin

pylväästä.

MOTTI SEKIN
RAUTJÄRVELLÄ elokutrssrr 1941 levisi töpinän keskuuteen tieto vihollispartion liikkurnisesta välittömässä läheisyydessä. Partiota ryhdyttiin taiteen kaikkier.r säär.rtöjen mukaan motitttrr-naan. Ktrn sitten pussill perä ve-

detriin umpeen, seisoi puskikossa ratrl.rallisesti märehtivä lehrnä.
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IMIEHEilA

LAATIIM]I

MNJALAS$
Il

ollLrt mielesriir.ri mikiirin vlpeilvn irihe

pr1]1

cll.1 Suomet.t

kenttiitykistössii Talv is«rtlan rrikilrlil. Silloinen rvkrsriintr.rrkrrstrrjruln're, rykistiinkcrrrrr:rli Ncnonen oli tosin kehittiilu)'r :lmpulr.unencrelrniirnme korkerrtnr-nalle tasolle kLrirr
rrc n'rissiiiin nluussil nri.lrrssil r>li kehitettr'. Miehisriintn-rc.
rrlrpiiiillysrimnrc irr upsccrist()nrnrc oli myös erittiiin hvvirr
kotrlutetturr. Vi in-reksi rlrr

i

n i ttr

istrr ol i vrrt usei mrni.rt srriurcct

trtr-rksen sr.r« jc Iusk rr n trr jiir jesriissä, pe ru skottItr tukseusa "vlkinrrisessa viiessii ja jatkokoulrttttksct.t st>clanaikaiseen tehtäväänsä kertirLrsharjoituksissa .je suojcIuskuntrjärjestössii. Pahin puure «rli siinä, ettri n kkcjii oli
Iiian viihlir-r 1a r-rekin vanl).ur,uklusra 1a niihin viclii viihcntnriin runmuksirr. Tiinrli runrt-tlrspula aiheutti scn, ctrii ll.lrr

Ikc iskt

>trl

tarkistr.rsrrn-ur-tr.rr-ttoihin ci rrtntlr-rksia riittiini't. r':r.rn
h1'viillii onnelli y,ritettiin suorai.ln vrrikutukseeu rttrtalissrr.
Palvelin silloir.r nuorena luutr)ar)ttina II/KTR 12:n pattcristoupseerinil. Scl) kalustona oli 76 LK (: 16 nlm l)'hvr kenttäkanuuna) sekii koolrairn että kaliiperiltiran lricnim;riin asehjinsa aseisiir.r kuuluvir. Sodan alkirpiiivinii
jor.rduirnrne tukemlirn jalkaviikeä, jor.rka tehtlivänii oli es-

riiii Uomaaltrr Koirino)allc h1'ökänneer.r vihollisen ercrterninen eteliistä L«rirnolan suunrlran.
Eriiiissii kangasrn irastossir y' r i tti v i hol li ner.r työntää oLrkkojaan hr'ökkii1,slähti)aserlaatt tttlitt hehtairrin sttttrttiseetr
painaurur-nirrrn. Tiimiin hu«rrirsi tulenjohtajanl toitniv,t
vänrikki Junkkrrinen, joka luonnollisesti pyvsi siihen patteristor-r tulta. Montr.rr-r k«xrrdinaatir saatiin kartalra tarkirsti määrät§'ä jrr rrnrmr.rttiin kahdella patterilla ryl.rmii
.1

eli I'hteensä kahdeksan kranrattia. Koska vihollinen työn-

si yhä uusil joukkojrr srllnilirn
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taakseni neljään kertran siuniur iurnrrlnnrttr jrt kaikki arrrnukset riijiihteliviit trrklsti rnaalissa. Kun or.na .jalkevii-

ki

nr()nttr.il-u), uusirnnte tttttis-

seuriurvrrnrr priiviinii 11'htyi virstahy'i)kkriykseen karkaisKoirinojantien, vrrllattiin myiis tuo nrrlil-

ten Ljornlrn

- lrrskctriin 170 kartur.tuttrr vihollista, jotka
lialue ja siellii
kaikki olivat sJrrvr.lttrLnect mrltk!1rlsrr 1'»irin rykisrtinrme tulessa.

Olin'rnre viclii sirmoissa ruliasemissa, kun eriiiinii iltapriii-

r

ku- tai

AARNEHANKA

viinii ruli komcutotelttaani jllkaviicn alikersrrntti,
kertoi olleensa prrrtion j«lhtajana vihollisen

ja

niihneensii vihollispertrerin

)oka

l'aihisclusttrssa
asemassa pellon reunassa,

jonkrr piiikrrn hiin pystl,i kartrlttr tlrkasti määrittelernään.
Sovirnrne, että hiin lähtee parrionsa klnssa, vahvennetttrua
vhdellii tykistön alikersantillir, tähystiimään kuu aumutt.tme sinne yhclctlä patterilln ryhnrän eli neljii kr.rnartcie
sovirulla hetkellii. Ilta oli jo mulltnlnut pirneiiksi, kuu prrr-

tio palasi

,la

kertoi kranaltriemnre

osLrneen

perille

juLrri

sovittuna hetkenä ja riijähdelleen vihollisen n'kkien välissä .jar taktrna. Ensin oli maalista kuuluuur virlittrshutrtoja,
jorka kohta muuttrrivat voirnakkaiksi kr».nennoiksi. P.ian
olivat saapuneer valjrkot ja patteri lähti rjoon. Partiomtne
seurasi rr-retsässä hiihtäen vihollista ja totesi piltterin asettlrneen irusiin irserniin, jorrka paikan pertion johtirja taas
oli merkinnyt karttairnsa.
Sovirnme uudesta arnmunta-ajasra ja partio lähti takaisin seuraamaan seu ont.tistumista. Oli jo iltayö, kun se jälleen palasi ja kertoi kranaattiemnte ta:ts osuueen tarkaloli ail.rer.rttanut vihollispatterin siirjor-rka paikan partion iohtatars
ur.rteen
asemaan,
rymisen
ja oli rnerkinnyt kartalleen. Ammuirnme sitäkin mairlia,
leen maaliinsa. 'Iän.rä

mieleen, vrran hiin'sanoi pelastunrisemr-ne jolrtuueen alnoauraalr Jurnalar-r varjeh-rksesta. Itse katsoin pelrrstr-rmiseni

ainakin osittain jol.rtuneen
tra

n-r1,ös

olin "luker-rut urheilLrlehteii".

siitä, ettii nrrorena poika-

Vastahyökkä1,ksemme Rtrhtinaanrnäelle epäonnistui,
rnutta kohtil sen jälkeen joutuivirt sanrat joukot ullteell
suurempaxn vastahyökkäykseen Lemetin itäpuolitse Larrtokan rannalle ja sieltä aina Pitkiiiinrantaan. Tätäkin
hy<ikkäystä,jor.rtui patterisromme tukemaan. Itse hyökkäykser-r trik:rr-ra ei patteristornme tultrr tarvittu, rnutta
si,Lavutertujen asernien pirän-riseen sitä enemmiin. Näisrä

lrlrlrtalrat ai na mielessär-ri.
Autin hyökkiiyksellä oli osaltaan saatu aikaan
Kitiliin suurmotti, jossa vihollisella oli yli divisioorun vt.riart-urtunnoista pysyvät

Osasto

mat. Jotrkkojemr.ne viil.ryl,den takia ei mottia pysq,tq/ räi'tlellisesti sulkernaan, vrurn vihollisjoLrkkoja voitiin hLrolt:ur Lrrarokeu jiiitse. Eliiinii iltapiiiviinä huonrasi tulenjohrirjirrnrne noin nlnsarln kYmmenen hevosen k«rlonnan
suLlntaavi.l'r kulktrnsa jälleen mottia kohti. Hän suunrrrlrtti lhclen prrtterirnn're kulkLrtiellä olevalr-t n-raaliin ja
kokrr-rnan ollessa siinä l,asi tulen. Kolonnrrsta kaatui neljä
hevt.rstrr nrtri,lcn alkacssa riijiihtlystcn peklttarninar laukirta
l.itkin I-.rrtokkrr,L. Illan pimennytq'ii kriviviit om;rt miei.rsr.tinre t()rc;1nr11ss:1 kuorrnicr-r sisiilli)n vo.lkaksi,,j«rka
. .,,:. t, ',.r...ri

tr.rkLt,,itittt

.

\l,.,iin hil,rlr,)ir

vrll\'()\'11t rulenjolttopaikkirrnme olivut
L....:,,s..:: :.,:r:.Lk.rllioill.r r-nrjoirustclttojcn ollcss.r sirm.ris:rrr i..-,i,,i-icr': : -:r i.ii :ci1.i ;.x,r1"11.,. Er;iiil lc tLrlcnjoht«r11'lt::-,:^.e olisi ii:iicnkin rr.rtk.r teir;riie rr,rllur Iiiiut pitkiiksi,
l()ten se n-i.ijoittiii rulenjohtrtprrikirll:r olevllrt kalliotr koIoon jrr k;rtroi siriren itseileert urrtjt-litr-rs1:r«rteron. Sen Iiinrr.nittär.ninen tevallisella pur.rkamiinalla olisi ktritenkir.r
ollur vihollisen puolelle r-räk1'vär-r sirvun tirkia mahdotontir.
Siksi tilasin sille huollostar öljykarniinan ja n.riehille ttrrkit.
Py1,siu rnal.rdollisimrnan pikaista toimirustir, sillii p*ka-r

Uomaan kylää
5;\

lnt

vrrikkakaln prrtiornmc ei enäii kä)'r-rr,t ser-rrliurrlssrr scn
onnistrunista, vilrln vetä)/r)'i jo telttaanst h1'vin ansarttuun
i,ölepoor.rsa.

Kohta tämärr jälkeen patterisromnre jourui tukemaan
osrsto Autir.r ensirnmäistä vastahyökkiii'stii 51'sk1,järven
itäpuolelta Rul.rtinilar rnäkeen. Tuiiportaamrne eten i tlrl i.lsemaan jalkaväen ajoneuvojen metsään jäträrlää tieuraa

myöten. Asetuttuirmnrc L-lrsllr)nriiiseen lrsemaan lähdin
taisteluläl-rettir-ri Tuomaisen kanssa aserniltiedusre[ulr
eteenpäin. Tuornaisen ratsastaessi.r pitkiiä raviir Mlrkulla
olir.r itse l.riihtoratsain suksilla periissii. Edettl'än.rme peri

sen kilornetriii

ja

-

h)'viiii vaLrhtir

pteneen
rrvoimeen painlnteeseen, huomasin edessämme
lLrskiessarnme

melko
tiellii viisimiehisen vihollispartion "mahorkkatauolla".
Huusir.r lieri Tuon.raiselle
Seis, vihoilisia edessä!
Hur-rroni heriitri viholliset, -jotka tarttuivat iLrtomaxttikir"ii.ireiirinsii jr rrlkoivat ttrlittaa meitä noin l0.-"'i0 metriu

pääsri. Tuom.rinen srri Mirrkun pysähryrnään nopcasri jx
käär'rn'miiir.r riivreen laukkaar.r takaisinpäir.r. Tel.rdessäni
suksilh tär'sk.i;innöksen joLrduin irroittarnaan otteeni hiihtovaljaista ja vrirriiessiini niistä ulrtta otetta Markun kiitäessä ohitseni epäonnistuin naLlrlur luiskal-rtaessa kämmenestäni. Ei llirt,rnr.rt rnuu kuin painuzr n-ratalaksi ,ja
lykkiä loivaa lliimäkel Tuomaisen perään vihollispartior.r

koko ajan tulittaessr minur sirrjrtulella. Pääsryäni mäen
päälle, jossa pienren

kr-rr-rsien suojrrssr Tr-rorr.rainen

Mark-

kuineen minua odotri ja rodertuar.ri, ettii kaikki kolme
olimme säilyneet ehjinä, en voinut olla katsornatta vielä
"naapureitamme" ja huutrurtatta:
Olettepa l-riton l-ruonoja anlpujia!
Tämä ei ollur -kuitenkran Tuomaisen

-

Ruokoiärven tienhaara Ruhtinaanmäel lä

nen p),sytteli silloin jatkuvasti .30 asteen seLrtuvilla. Mutta ti Iauksen toi rni ttarr-rista saati i n oclottaa.
Yl'rtenä tulenjohtajana täällä ranrakallioilla toimi vänrikki Runeberg, hyvin lrarvasanainen mies, vaikka olikin
slroraan alenevassa polvessa sullren Jol-ran Ludvigin jäikeläinen. Här.r soitti mintrlle eräänä aurinkoisena päivänä
ja kertoi olevansa kovasti kateellinen vastapäisessä motirl
niernessä olevalle viholliselie, jolle par'aikaa jaettiin savuavasra kenttäkeittiöstä höyryävää keittoa. Ymmärsin hyvrn hänen kateutensa suur.tuden, sillä itse emme voilteet

vihollisen iirnal.rerrur.rden takia kuvitella lämminmuonakuljetuksia päiväsaikaan. Hiin selosti tarkasti lähellä olevien rakennusten avulla kenttäkeittiön paikan ja Iriin
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Koirinojan lahden perukka,
josta alkoi Kitilän suurmotti

.\.\ I rt .r

sinne "ruhlattiin" neljii kranarirria. Kun arnntunrx oli suoritertu, iln-roitti Rr-rneberg rauhallisesti ja myös v;lnnxsri
ryyq,väisenä, errii nyr sirä kenttäkeirtiiitri ei enää ole, sillii
1'ksi kranaateista rä,jiihri siinii riil,sostrrnirna.
Patteri stornr.r.re rn i ttiru supseeri, eriiiin lehcler.r piiiitoi m i rtaja Kivi-Kalle rsr.ri korsukaverinrrni, ja hiin sanoi tiin.riir.r

ilrmunnan )iilkeen, että kvllii meillii riivq'l ollrr nrlcnj«rl.rtajanirrnme joktr korkerurpi voimrr kuin Runcber-{ N
kun.rppani t nrolll rlnt:rkrrllioi ll.i si liii r.ri i n vl i lu,trruoli iselt.r
tut'ttui tulerrme t.rrkkuus. Ifii)nsin irsekin s.ur-i.,., Llssilt
ajatelleeni. Nlolemn'r.rr r>limme rlLrh.rn p.iir in.i i-i.ihrtc-qr
Perkjiin en leirillä useir;r h.rrjoirris.ut-rn-ri:nro j., cik; nii:s.i
oltu koskran pääsq' virstarrvanleisiir.r tLrloksiin. \Iuur T.rivisoclrur aikaiset ihrnercor polt«rpLrlloineen j;r k;rs;rpirnok-

Pitkänrannan
rintamamaastoa

:fr

r.\ ir,.r

eräs urnr-ntruta, jossa K«rrkeampi Tulenjol-rrajantrne niiytri

ryönsii tarkkLrLrden. Vihollinen oli vallannut rneiltä joirakir.r Laarokan srraria ja virh.r.risteli suurhyökkiil,stii, .jolla
vrrpautririsi Kitiliin motiss:r olevar .joukkonsir. Aivar-r t1,kkiernme krrntor-nrrrkrrn vliirajoilla oli srruri, jonkl nicmen
kiirkeen virivrrlkoisclle lLrmelle vihollinen jiir.iesri yhrii mo-

nelirrviin keskellii kirkkainta
ir'.i,i Tuien ioh r.r j.rntnte pvsrl ir'.ir r.n i rr;r.rntrurn sen
p.rik.in i.,rk,sir. Iuicn f.lrrerisr,rmmckir.r r,ivrvi r;ras kantaa
tristrr

kor.tti.1..i111,.,1.,.r.,,,

porrr.ip.i

{()rrens.i kek,.,or-r pr.uriLlsniksentme hvviiksi. Åmrnuimrne
to r;r'.rksi rulleen nelj:in kr;rna;rrin ruli-iskLrun". Tulenjoirr.rjien-rnre rien'rr,r

oli

sLrLrri heiclän sekrsrrressaau pLrheli-

rressi]. rniren tuo maalikomppar-ria hajosi kuin tkirnilr
tuuleen miesten kiirehtiessii pitkissä mrrnrrelciss;riLrr j.r

sineen vlhvistivat an,eluanrle.

toppatirkeissaan saaren suoj.l.ur.

Sekin päivä rnuuttui illaksi ja pin.reän llskerru,r suoj;utsa l-ruoltoteitternrne ylle sainrme vieraita. Korsurnrne

paikalle

ovcsra q'ör-rq,iviit sisiiän valkoisissa upouusissa ru<.ltsalaisturkeissaan patterisr«lrnrne htroltopriiillikkö ja pastori. He
olivlt liil-rteneet huoltoportrrasra 'ereen". Nuo rr.rrkir saivar poskipäiir-ri hiernrur pLrr-raisiksi, uturra kun kirhvia o.1otellessarnme pastori kehui ornrrssir tuvr.issrlr.ut kiehrrtrrtrtvansa kahvir yhr'äkkiä öljykamiinalla, jonka huoltopäällikkö oli hänelle roimirtanr.rt, oli mitttrni täysi ja proppLrrri
paloivar. Olir-r usealn kerraan riedusreilut hurllosta nrota

kamiinaa ja rurkkeja tänne rulenjohtoporeroon eikä niitä
vrrir.r ollur sielrii löytynvt. Vieraat eivät ehtineer kahvimrne
vrrlrisnunista oclottaa, sillii heille selvisi, ettri vielii tiinri ilrlnl sekii ölj1'kamiinan etrii rLrrkkien on olrrrvl oikcassa
plikassuan Larltokert rantakallion porerossx tj-miesten
län.rmikkeer.rä. Sinii iltana emrne Kivi-Kaller.r karrssa ;raljon haastelleet, rnurrrr 1,ör.rnta silmiimrne trloteliessir virkahti Karlle hiljalleen:
Miriihän mahral se rneiclän
Korkearnpi Tulenjohrir ja-ajrteila r.riiisrä rnaallisi st;r p;rimeruistairn/
Mitiipii siihen osirsi vasrara ktrin eträ samaa

- rnuistakin heikoista ihrnisisrii.
rnitii meistä

Sar.nanlirisir

Pulliaisiaharr rne olemr-ne kirikki arvoon .ja asemiran katsomirttir.
Ennen nr.rkahtar.nisrirni soirti pore«n tuler-r.johtnja,ja
kiitti öljykamiinasta ja rr.rrkeisra, jorkir nyt liir.nn.rimivät
niitä n.riehiä, joille ne oli rarkoiretrukin.
Vielä sodar.r viimeisiltii päivilrämr.ne palauruu mieleeni
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jiii

n.ruLrtan.ria

Kun maali hiljeni,

mustirr pilkkLrjr hangelle

sen

ost.rirrrr-

tLr ler-nme tarkkutrclen.
MarliskLrLr oli jo hyvrillii irltrlla, kur.r vihollinen akrirri
sLrurhyiikkiil'ksen piurssilrei n jrr str uri n j rrlkaviiki joukoin ravoitteenl vielii meitliin hallussarnrne olevrrt Lairroklin si.ri.iret. Nvt «rlisi «rllut marrlc'ja tarpceksi jr rtir-ra olisi osunrrt,
kun vrin q,kkimn-re krlutru-nilll puitteissa olisi kr;rn;r:rrre;:t
Lairrokrrn jiiälle kylviinl,t, rnrrrti.l nyrkin 111,siih11.i rrr:lnun-

mirlu-r

trunrre rnuLrturnr.riln lar-rkatrkseen putkerl kohti. Niitlen
vrtikutustl ei pysq nyt kukairn roreulri.lrur.
Maaliskr-rur-r 1.1. priiviin arlllLutir sain kolonnamme .johrajalta tietäii, ettii olimnre ensimmäisen kerran sirirneer
viin-re t'önii "vlltirvlr-r surlreu amrlusliihety.ksen eli kokor-raista f 00 krlnalttia yhtlellii kertaa. Kello ki rnrnener-r
rnaissa sain tietiiii aseirten vaikenemisesra kello vhrlelriitoista. Kun noin pr.()li yhdentoistir rnirissrr rulenjohtaje
Jurrkklrinen kertoi edesrii melkein slmanlrrisestl tapatrksesta kuiu rnitä kuvaamirssalli ensimn-räisessii .lmrrrLlllnilssa kerroin, ltrprsin .urlpua sinne k«rko pirtrerisrolla kyrnmelten kertatr eli yhteensii 120 krrrnairrtil. Junkkarinen
ei clllut tiitii uskoa, n.rtrtta näht1'äiir.r ja kuulttr;ran vihdoinkin ensin-rr-r-räisen kerrlr-r partcrisron non-nrrrlin ruli-iskur.r, .fokr sekin osui r)lrstrrar.r, hiin alkoi q'rkl,triiii uurta

yhtä herkullista rnaalia. Tiillöin ilmoirin hänelle rulen lopettalnisesta ja aselev<»r ilstunrisestil voint;rrrn neljän1resnrnnin kulurturr.
Kello oli silloin 10.-+) n.rairliskuur.r

kolnarntenatoista vr.ronna
19+0.
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Nurmolainen ratsuuäld
Taluisodassa

Hevosille järjestettyjä talvisuojuksia
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rnertkurtta väsyr-ryttä, pirrrakasrir r-niestii suuren
ääressii Vr.rosrhr ell

ar,

Vuoksen

1':oh

kr m-

rrLrori()l'r

joisrannal I a. He idän

si I -

mänsä punersivat, ja ne tLrijortivat ryh.i1,yreer-r. Montaklan sartarr he eivät siinä toisilleen sanoneet
eivät jrrk- f iin f.islureet. Liihes viisi vu«rrokrurrtir sirtcn hc olivat
rreyclessä vlirriineet Vuoksen ,y.r sicllii Ät'r;i[.iiän harjanteilla l.re olivar vhräjaksoisesti, ilrnan lepoir ja ruokaa, taristelleet Telvisoclrur viinteiset ankarat piiiviit. Nyt heirä pe-

kitri h il jrrisuus j ir tulevrrisuLrs el i rietiintiirtiintl'r'clessä.
Siinii he isnrir';rr rlrrtuneina, r'iinteisetkin voinranril-peensä ilntiureini.l. k.riker-r rrnnonsrl krriv iin purisrrrnei n.i,
rruo tturrnt)lirisen rrrtsr.rviikieskatlro«>nrrn viin-reiset k1'r-ntnenkuutl hakkapeliirtaa. \/eljet olivrr viereltä krrirtuttcet. t«riset h:ravrlittuDeir)J |11jt siirtr nect. rnLrtr,r närnii
rniehet kuitr ihrneen kauttrr säilvnccr. I\Iiksil'
r;risi jokirineu nuotiollrr istuja silloin hilj.r,r irsclriiiin -kvsvii. Ktrkirrur ei liene kuitenkr.rn \':.lsriursrir kvslnrvksecns.i s,r.r-

He kertirsivirt ajirtrrksissairn rnonen moneen kerrairn ne
trul ien päivier-r, r'rr in nrlrsrrrrn v i i kon rriku iset tapahtur)'rirt, tiristelrrt ja rleneti'kset. Ntr rrruhan tultua olivar hc
r.rtu u

-

k1'rnn-rer-rkunta, sekä pr.urliklmmentä rniestä hevosilla
aiuorrt jäl.jellejääneet kaksisatel.:riiisestä eskirclrrx»rasta.

Liihcs viisikymrnentii heistii nukkrLi nvt ikuisra unt:.rat)

Vuoksen ranraiörmällii Ävriif.iiiin kirkkomäen rinteellä Iumessa, jokrr ei enää «rllLrr virlktlistrr. K1't-tttuener vcljistii
rnrrklsivat sotil- txi kentriisrriririrloissa l-riravoittunei ltir, r'crtrrvuotrn,inrr ja rrrnrlroinir. Mikii «rli ollut Luojan trrrkoitus,
että heirlän trristelu jensri rie r.nuo.l«rstui r-räin rrnkaraksi/
Tiitii rrrisi jok,rir.ren onri.rssi.r hiljaisutrclessaan kyscllä. Kukarrn ei srr;rnut siihen 1'r.rstr.lLrsta silloin )a tr,rskinl.;1 1111'1ihcmn-rinkäiin, r'rrikka sirii on kl,mmenin kerroin k«rtiseurrkunr-rru'r vrrlkoister-r ristien tarhassakin kyselq'. Jumrrlan
tarkoirukset ovat salirtruja. Meicliin tiedossarrtrne on virin
se. ktrinkrr kaikki rapahtui jrr sekin vain sirngen r:rjoitcrtts-

tl+

nut.
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Num-ron eskaciroonrr (Eskaclroona/Kev1't Osasto ti) pentstetciit-t lokrrkuussa 19.i9 Seinäjoella Hakolan trrloissl.
Eskaclro<»an piiällikk<inä oli trrmmikr-rrrhun s:.urkka rarsuväenluutnantti Kaarlo Pirruiainen jrr hiinen .jiilkecr-rsii rrrrslrviienluutnrntri Olavi Peltolrr. Heirii ja y'htii joLrkkucen-

iohtajaa lukuunottarnattl koko cskrrclroona oli ktxrtru
nurrnolaisisra rniel.ristä. Näin ollen r.n1,<)s yleisn'nyt rrin'ri
"Nurrnon eskirdr«rona" oli paikallaan.
Nurmon eskrrclroonan henki ja kunro olivat korkerrru
Iuokkaa. Suurin osa n.riehistöstä ja nrelkeinlrri k.rikki
lliupseerit olivat rltstrväessä palvelleira sekli Nurmon rrrrsuväkisuojeluskunnassa taitojaan jn tietojaan ylliipitiineer
ja kehirtäneet. Ktrn lisäksi kaikki tämän pienen piriijLin
n-riehet tur-tsivlt toisensa jo lapsutrsvuosista lährien, rriin
yhtenäisen-rpää j«rukkoa ruskin voitaisiin saaclakrrirn. Heränniiisyvclen varikutus ja yleensii suuri uskonnollisuus eskaclrtxrnan piirissii oli n.rerkillepanravarr suLrrena yhclistävänä voimanir i11 turvallisuuder-r luoiana.
Kar,jalan kanntrksella Sairirlar-r asernallir eskadro«rnrr purkautui rautatievaur-ruistir ja rnarssi Vuokseliu'r Oravar-rkyrör.r, jonue nrajoittui. Suhteet siviiliväestön ja eskadroo-

nan välille muodostuivat heti liiheisiksi, vaikka hein.r«rjen
Iuonteet olivatkin varsin poikkeavat. Vielä tiinäkin päivänä rnuistellaan oravank),tiiläisiä lärnpirnir.r ajartrksin.
"Ylirnääräisten [rirr.jt>itusten" t«rirninta rrloitettiin srrnannlr.rkaisesti harjoituksilla. Rarsmtertiin krrvioLrralll
rnaastossa ja välillä isttrttiin oppitunr-reilla. Pian eskaclr<xrna kr-ritenkin joLrrui kenrräröihin Oravanienreen Vuoksen
etelärannalle. Hevoset ja hevosten hoitajat ns. kiisihevosrenpitäjät jäivät edelleen Oravirnky'trön. Trissii vliheessl
Nurtnon rirtsumiehet .ja Ilmajoen n'kkimiehet kiiviriit Kiviniernen sotilaskodissa mvös painim:rss;r Ercliif.ohj.rnrrairn Karhu-sarj.rn paini«rttelun. jok,r YH:n riki.i i.ii kotiokrissa painimrrttir.

Näin aika kului j;r koirti m.rrr.i:kiiun viir.uerncn ;Jrr'.i.
Olirlme sodassir, jonka puhkeamiseen lähesklin krrkki ervät olleet uskoneer. Sen päivän ilhlla seisoimme tierr \'.uSuomalaista ratsuväkeä oli vielä
viime sodissamme toim innassa

silla j.r niiirumc kLrink.i K.rrj,ri,rrt k:rns;r vluhuksineen,
vaimoineen jrr pikkui.rpsinecn sckii kar joineerr r,rivrrlsi

kyynelten kostu rt.ur.i.r er'.rkkor icriiiin k< >ht i tun rer-rrrrtol)til
rniiiiränlriiiitii. K.rrj,rl.rn k.rtrniirren lrnrlLrnreitteu rrrir':rs oli
rr.rlenkarvrrincn j;r s.n Lrlt h.trnt.r.i. Silkrin Isiinrniur jrL lsiinrnalrnrirkkaus srrir'.rr t.ueisr,i k,rukrcertiscn ttrtt«rclon ja tne
tunsir-nr-ne jir tiesirnn-re. ertii nvr tulee meidiin vuorontrtte j.r
r-r-reirlän iriklrnrne int.r;l Is]nm.i.rlle krrikkemnre.
Sir-xi iltana kiirir'ät ruttujen. koroisren virsien siiveler
«rclellisinn, rritoina jl elLir inii Ålberr \/irkiu tirlor-r tr.rn-turu-

neitten kat«rpalkkier-r .rll.r

j.r

nror-tissrr r.r'tuissrr taloissrr

Vuokselan Omvankl'clössii. Ensimnriiinen s«rtrrvii, illrrn pir.neydessii nähtf ine ja kuultuine rr.ikvineen. oli pitkä. Kiidet ristissä ja huulet ruk()ust;r sops1-,.,.,t Yiimein virivut-

riin

uneen.

J«rtrlukutrrt irlktrpiiivinä esk;rdroon.t oli jiilleen k<xrssa
Oravankycli)ssä, josta se jouluktrtrn puoliviilir.r lrnikkeillrr
siirtyi Hin'isaareen. Siellä nLrmrolaiset viertiviir nrviis iorrIun. Prikallaarr olo rrlkoi kävdä rasirravaksi. sillä jokrisen
ajatukset krrlkivar tulevaisr-ruden punraroinnissa. Jokainer.r
kyllä sisimrniissään tiesi, että taistelut ovat edessä, rnuttrr
rnrllorn
täniiiinkö viriko huomenna.
Joulupäiviin illan vaihtuessrr 1'riksi, kr.rn olin'rme ,io p,rneutr.rneet yöpuulle ia nry,rskvll'htykin oli jo slrtnututettu,
ktrtrlui eteisestä kiireisren irskelterl ääniä ja ovelta hrtuto:
Mr.rutirmien miltuLrttien jiilkeen eskadrooHälyty'sl
-na olikin jo -talleilla si..ttrrloirnirss.r hevosia. Täysiktrtr paist«.ri pilvettiimältii tlivaalta ja pakkasrnittari r.rär'tti .t+ ;rstetta. Hevoset-ttrnekitr olivlt trt't kaikki sruuanviirisiii
harrnaitrr ktrurastrt.
isetrrt
sitten
inpiiiviin
vrstrr
vijnii
stroritirttnte
Tiinii TrU..tn
«ileilisen rirp.lninrrion Kivinier-nen k,rrirt,r S;rkkollu Pirtrnu\.l.irecn. Siell.i meiJlt pvsiir.rertitr-r j.r nliiiiriirriin Inaioirrr.mlan kvlän r.rloihin. Siellä mi'ös selvisi minkä takia
olimme sraneer öisen äkkilähdön. Vihollinen oli ryhrynyt
hr'ökkäämään Suvannon t'li Keljan kohdalla ja saavuttrnut io niin firlion rneneso,stä, ettii ornirt voimar rarvirsi-

Sr\

krt

t

i

vat apua pysryäkseen ly,örnään vihollisen takaisir.r. Meirii
ei kuitenkaarr tarvittu, sillä myös vihollinen väsyi.
Me jiiirnrne kuiter-rkir-r rnajoitukseen Pannusaareen j;.r
suoritirlr.ne siellä kenttävarustelutöitä. Osa osallisrui mr'ös
ktrukauden kestäväiin sissikurssiin, joka käynnisretriin
Kotlrtitsan maastossa. Vasta tammi-, helmiktrun vtrihteer-r

tienoilla eskadroonarnrne siirrettiin jälleen Vtrosalnten
suunnalle. Tällä kertaa rnajoituin-rme Hirnotunkenkerrlle.
jossa oli l.revosille rakennertu vain näköstrojln t,rrjo;rr,.rr
kenttätallit sekä pari kolne pienoista korsur. I'Iersikön
keskellä olevalla pienellä atrkeaila oli seudtrn ;rinut tllo,
johon hrrtlltojoukkueenrnre rnajoitrui.
"Olerninen" jatkui er.rnallaar.r joitakin aikoja. Sirren ruli

käsky lähteä liikkeelle. Hevoset käsihevosrenpir.ijineen
jäivät kuitenkirr "kotiin . Taisteleva osasro siirri i suksilla
Vuoksen etelärar.rnalle ja sieltä kohti Muol.urra. Sen tehtävänä oli suoiata orr.rien joukkojen.rn-re vetävn'rnisrä Muolaasta Pasurinkankaalla ja Punnuksess;r. Niin Nurmon
eskaclroona sai varsir-raisen ensikoskerr-rksensa viholliseen,
vaikka rnerkittävämpäii taisteh.ra ei svnn.nvr. Keikki nurmolaiset selvisivät retkeltä r' ll'r i n-{oi rrum.rrrom i na.
Samoihin Lrikoihin alkoi 'hiiiriöiri iln.rerä mt'ös Hirno-

ttrnkar.rkaalla. Vitrollisen Ieurukuneer
majoitusalueemr.ne

jr.L

klririt

olivrr

,.rseinr päivinä

löyräneer

ja jopa use-

in kerroj a pii iv ri.ss.i t on nt rr.urr:1ss;1 nr ai oirusaluertarure. Maaliskuun ensirnmfi5en päir'än ilrana, .jolloin
anlp iak

r

siirry'imr-r-re llueelr.r pois Pikku-\'r-roksen rannalle uureen

majoiruspaikk.rrn. oli esk.:.irrun.rmme vielä räl,silukuinen. Ainoastiriin lksi hevonen o,i jouJurtu lopettirrnaan,
kun se sai lentopommin sirpjeir.r suolisrrx-rnsl.
Huoltojoukkueemme iäi vieii :eur.i;r'.rksi päir'äksi Himotunkankaan aukealla oleva-rn riicon. Tiinrä mr-rodostui
kohtaiokkaaksi, sillä ränä päir'änä Fomr.rrr osui\'ir raloon
ja eskadroonan sorapäiväkirjaan merkittiin ensimmäiset,
kolmen sankarivainajan nimer. Tunsimme nlr. sod.1n kestetryä jo yii kolme kuukar-rrta, ensimm,iisen kerr,rn sod,rlr
jäisen nyrkir.r puristr-rksen kohdallamme. Joukkornme oli
Ayräpään kirkon rauniot

antanur ensimmäiser uhrinsrr

ja

.jokainen eskadroonlr-r

mies trrnsi r-nenerlksen suunrrrclen.
Maaliskuun .i. päivänä eskadroonamrne sai jälleen käskyn lähteä suksilla Vr-rosalmelle. Hevoset huoltajineen jäivät edelleerr Pikku-Vuoksen ranraxn. Se päivä oli aurinkoinen pakkaspäivä niir.rkuiu melkeir.r kaikki talvisoclan

päivät olivat olleet. Nvr ;urrinko kuitenkin lärnmirti jo
niin pal.jon, eträ rnarssikäskvä odoteltaessa, kiviairlan
päällä istuttaessa, aurinko sullrri lunrir suksien päältä.
Tärrä rnaaiiskuun päivär'rä r'il.xrlliner.r oli saavuttirnut
Vuosalmen lohkolla ensirnmäiser-r huornrrtravan menestyksensä, sillä se oli saanr.rt lrrlrrnurs,r Är'räpään kirkkoriä

en, josta sille avaumivar hyvär

n.ral.rdollisuLrder tristella

Vasikkasaaressa puolustavia suomalirisir-r vr.rsraan. Tär-r-riir-t
uhkan poistarr-riseksi rnäärättiin Nurmon eskadroona I'hdessä sarniran Kevyt Osasto [J:aan kuuluvan ylistarolirisen
konekiväärijoukkueen tukemana suorirraa vastaisku Ä1'räpään kirkkomäkeen ir vallata se rakaisin. Hyökkäyksen
alkrrmisaika oli r.r-raaliskuun ). päivän rarnr.r.
Tästä hyökkäyksestä rnuodostui raivoisa raisteh.r. Tappi-

ot lnolemmin puolin olivat suuret. Ne olivat niin suuret,
ettii viel2ikin, lähes kolmenkymmenen vuoden jälkeen,
rrLruttuneessil 1'l'rteiskunnassa, Nunnon seurirkunta viettiiä

). päivää sunrn .ia rnr-rrheen päiväLrljLrtrclen, sankarlnrclen ja isänmairnrak-

joka vuosi rnaaliskuun

uä, mutta n-ryös
kauden päivänä.

Varsi naisesta taiste.lusta on vaikeir rt-t uoclostaar yl-rter-rä istä kuvaa, sillä kaikki txpahtLri erittäir.r nopeasti jrr rrivoisasti. Vaikka miehillä oli hyvä kotrlutus ja eskaclroonan
päällikkö, luutnantti Olavi Peltola vielä viimeisessä käskyssäär.r kel.rotti

liikkumaan varoen, lvhyin syöksyir-r ja

maastoa hyväksi käyttäen, taisteluirlto

oii niin kova, että

varovaisur.rs unohtui. He ryntäsivät pysryssä yli atrkeiclen
ja syöksyivät suinpäir.r viholiisen kenttävarr.rstuksiir.r jir an-

tautuivat ankariin lähitaisteiuihin mies rniesrii vn"staan.
Viholiisen ankara tuli lakaisi taistelukenttää ja kaatur.reite
sekä haavoittr.rneita oli jo ntuutlntan nrinuurin kulutnra
Lrseita. Hyökkäys kuitenkin jatkui. Pesäke pesäkkeeltä
nurmolaiset valtasivat kirkkomäkeä takaisin.
Lr.uninen taisteh-rtanner rnö1,henty,i ly'hyessä [retkessä
r:rr-rstrrksi n.rLrllaksi. Luodit vinktrivirt, kranaatit räjähtelivfr. r:.risrelul.ruudot kaikLrivat. Oli käynnissä lakeuksier.r
;.oikien ririvoisr taistelr.r, jossa ei periksi irnnettrr eikii pyyiern. llLrrra vihollinen taisteli rnyös url.roollisesti. Se ei
viisn'rl r paikaltaarr. Peräänantarnattolrasti se iski taklisrn r.r r-.rl-rvistuksia sairtuiran siiilvtti rnf iis asernansr Ä1'räkirkkorrräellä. Sen tappiot olivrrr mvtis erirtäin sur-r-

:iln

'..-.,'
Voi.i.r;rn ,rjrrtell.r, etrii siinii taistelussa nrrmrolaiset

pur-

kir'.rr ;iiirettön-ränä voirnana kuluneitter-r kuukausien sisäi:en plineen, joka oli syntynyt siitä, että l're olivet jor.rruneel olemrrrrn vli koln-re sodan kr,trklutta kr.rir-t sivr.rstakat-

*rjinr. Nvr, kun he viin.reir-rkir-r olivat päässeet

lyör.näiin

n-r;uh;unme tunkeutujia takaisin, he tekivät sen n.iinkuir-t
Pohj;nnaalla sanoraan: "Viirneistä piirtoa rnvöter.r". Se,
ert:i he eivät siinä onnistuneet, \,aan kaatuivat ja haavoitruisrrr kävtänn<illisesti karsoen viirleiseen miel-reer-r, ei ol-

Iut heidän syynsä. Strurin s1,1' oli siinii, että n-reicliin ry,kisrölliin'rn're ei ollut iulmuksia. Tykist<irrrne p,'st)'i xrnpumaan l.rrökkäystä edeltiineessä rykisrövalnistelussr rinolrsti.lan k1'rnrnenkur-rta kranaatria. Käsketty rnriärii oli
,00--{00 kranaattia, muttir kun r.riitä ei olh.rt, niir-r kiiskykään ei auttallut.

Nunlon

eskaclroona llrenetti tässä tiristelussa kaatunei-

+i

miestä. Heidärr joukossaan kaarui mm. eskadr«ronan päällikkö Olavi Peltola. Haavoittuneitar oli r.rseita
r.ra
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Konekivääri
talv isessa

asemassa

Vuosalmen lossi

Talvisodan alussa
kymnreniä jer rrinoastrran lrari kolrne miestii selvil rvi r.risteIusta vammoitrir. Toisin sruroen cskac'l«xrna nlenerri nrii.iriivirhvuuksien r.uukairn kok<> rrristelevirn v«rir.rl.rusl.

*
Talvisoc'lan atrkrrrrrssrr pakkasyrissii, nrrurliskr.rur-r (r. piii-

viiä r'asten, varclsi Kannirksen lunrisilla reillii hiljainen
kulkuc. Sen tictii valiisivat veiu viholliskonei.len lru.krrraIrtar val<>rirketir ja kclnreii kurr. Hiljalleer-r er;iiinrvvii r;ristelun jrr St)d;rn Prruhrr soitri Itcille ikiiiinkLrin surLll'n.lr'j5r.i.
Siinii vaelsir';rt Nurrtton esk.rJr(r)n.ur nf fcci. iotk., kl.itcr.

rir'.rt i:.inn.ittiinriksr r.i.,rr.r:.i:.,:..:r.,.':. i.:::1r........uci.
liiheisvr.lestii.
Tiimii mrrrssi oii tt>.lell.r kurn sr.rriur.rrssi.r. \l,rnr.ik.i.iu
sr.rr-tr.rl ei siinii vaihdertLr. Ei ehkri olisi ollLrr nrrh.lollisuLrrtakaan, sillii nel.jänkin vlirr.riiäriiiseu r:rrsun kr.rljertlr.ninen
vaatii jokaiselta rnieheltä kaiken I.ruolenpidon ja 'r'rrlppluc.len. Tän-rä virellus oli rnukana oleviile kuin uniktrvir, jostil aino:.rstaiu yksi kohta jäi unohtumrrttornasti ja eliviisti
r-nieleen.

Sivtrutirnrne rnarssin iiikana rier-r varteerl majoittrrnejtrr
joukkojn. Erään yksikön luo tairs saiivurtaessa kerääntyiviir
n-riehet tien varteen seuraiurilan, keitä on liikkeellä. Kohdalle saavr-rttrrarrme kuului joukosta ikäänkuin kuiskaamirlla lausuttu srlnil: "nunnolaiset". Hiljaa ja sxnrlttomina närnä tuntemattomar rnieher palixsrivar päänsä ohikulkiessamme. Nurmolaisten kol.rtalon päivästä oli viesti kiirinyt j«r heille saakka. Tärnä muisro oli jäänyt kauneim-

rnaksi

ja

liiktrttirvirr-rrr-raksi n-ruistoksi sorien monien te-

pahturnien joLrkosta.

Nämä NLrrrr-ron eskadroonar-r rippeet, huolrojotrkot jir
käsihevoster.r piräjiit majoittuivat Räisiilän Alhotojan kr'takrihin, joissa hevosille olivat myös ryyclyträvär mrr)oitustilar. N1'r oli rilaisuus rnf iis satrnontiseen, n-rutta sekään ei saanut rnielialarr kohennetuksi. Ei voinut tottua
siiher-r. että toistasarair miesrii käsittäneesrä eskaclroonasra
oli jäljellä enää kolnisenkl'mmenrä miesrä. Kaikki oli rapahtunut niin äkkiä. Toruus tuntui uskomattornalra. He
olivat oileet tr,rtttrjir kaikki, jo la;rsuudesra lähtien. Sodirn
päivät olivat tehneet heistä kaikisra veljiä. Jir r.ryr heitä ei
lär.r

enää ollur
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mtristt-rissa veiu.

*

N

rr

rnror.r cskrrcl «xrnrrn trristel

rr

t'l'rLlv isotlrrssrr civiir ollcet

viclii piiiirrvneer. Heirii tirn.irtiin viclii srn.urillrr Är riiptiin
hrrrjrrntcille, joissa .jo r-rukkrri ikiLrnrerrn

nel

jiikr rnnrenr.i-

neljii hcidiin veljeäiin. Maaliskuun S. piiiviinii krxrrtiin
jiil jcllc yiiiineisrii vielii r,,rrja;rr koLnekr.nrmenrii mie-stii kiisirriivii jorrkkuc, joka kuircnkir.r krivtti cclellceu ninrcii:
Nurntou csk;r.l rtx rnrr. Tiirliin cskrr.l rrx rr rrLn P:iiii l i kkiinii ol i
lrltrksi rcscrvin kers;rntti ja hiinen lrlrln,oiturttrrrrur rtr5cr-\ in
ll ikcrslLn rti.
S:rnlrtrr piiiviirt iltrttrrt hc rtrrlkrtilir,:Lr Alh,r.j,r. k,r,s.r-

koultrlla krtticn kenttiikcittiiillii. Hc civiit tier.rneer silloin, ertii scuftr:1\'iut kerrlrn lic srlltvrlt nlokJ.r Yilsr;r llt.r.lliskLttrtr l.l. I.,iiviin ilrrrn:r. Lcil.iilrrrrkrrissrr heillii oli muurirntirr Irrl1;j1 lcipiiii j:.r jonkin vcrrrru sokcrirr jrr k.rhvirr. Ttr-

|.rkrtt kr|[ruir'.it jo frrrin piiiviin krrlrrrtLr;r civiitkii n-rrurrt.ttkrrirn kerr.rrt riirriir-reer. Kun hrrolto ci Piiiissvr eniiii kulker.nirrrn Vuoksen r li r'ölliikriiin, niin nriehillii ei ollrir
tt-ttt rttlr srruhtr n |:lll tlvrli.1 ku rt nt ustun uttir l ulrtrl
1.r iiiirri
i

;

rrn 9. Ptiiviiii .r,;rsrcn y<il lii NLrrr.uon eskrr.lr<xrr.rir
prn-reiin rtrn,in ylirti Vtrokscrr ,jrr orri scLrrrrrn,rrr-r,r p:iir'.inii
rtntenrln'itstrrull noin puolel) kilon'rcrrin lcvvisellii krhkolI.r. Ar rrkri s.r.rriirr k.rksi r lisr.rr.,,l;ti.rt,r, k,,,r.jkir:i:iriii. j,rr.r
Mrrrrl iskLr

tlrttetr ci olisi lohko;r voitrrkrLrn l)Lrolusr:rx. sillii nticsrcn r'.i.

lit olivrrr r li k,rksikr ntntcntii rncrriii jrr rrseisrtrkse
kiviiiirit. Piiiilliki)llii oli seuriiiin kr>nc1.istoolr.

n.r

r.r jrr

Nurmolrriset j:r llisr.rrol.riser kk-rtriehct taisrclir';rr

Lrs-

k<lllisesti lLintecn k,rrr rtrriss.r irscntissilrut. Hc cir.ir r.iirtr Itccr, r,rtikkrr vlrsentntall.i [iuoiell;ulnte olcvrr j.ilk.rviikilr.rt:rljrx>nrr viiistvikin. Niiinii :o.l.Lrt vi intcisinii lriiivinii k;L;rrrri rtLrrmolaisir viclii nclj,i ;.1 lr.r.rvoirrLrncirrr olr roisr.r,
kyrtrmcntii. Ylisrrrnrn kk-rniclr isrii k.rrrrtri ain.Lkirr k,rksi.
Viisvneinä jl niilkiiisi n:i rr.inrii viilriiiset joLrkor ror-;1, 1, .,,
kaikki vilrolliscn hviikkiivkscr. \'iinreiscr r.iisi so.i:ru r Lro,
rt>krrrrtrrr niiurii micihct strorirrir.rr kc:r.ir r r.lu::,iiin srrnk.L-

ritcon, jonkrl i.rr\'o on

sLrLrri.

Sill..,nr,,i

Ilvijskin vilrollincn. j«rkrr rrsclclou
nriin-tn.tc. He e iviit chkii trskoncct

rrrnnrrstrrkscn
rLrlru.r tLrli ntcitliin rrsckrPLrksikrr.ur. crrii .LlLrrr

toistakvmmentii niiesrii oli Prriirtvr [rtrr)]i.trin lteirl.in sLrrrrirriulirrrur hvirkkiilksiri \':rsr:r:lr). Jrr viisymr.kscn kcskr.llii

Irtckir.r tunsir.r-rmc virkisrlnccnrnrc. kLrn srrir.r-rnrc rictiiii. crtii
vllstrrssirnulrc oli ollut kokorrrLincn rt knrcnrti.

Tämä yksinkertainen 48
harjoitusmenetelmä

TAKAA 7-1O cm:n
VAHENNYKSEN
VYöTÄNöÖruNEI
Aivain olkeinl Tämä ykslnkertainen 48 sekunnln menetelmä vähentää vyötäröstänn€ ehdottoman varmasti

jo kolmen viikon aikana! Suorittakaa
samalla muutama ylimääräinen harioitus, niin takaamms, että levennämms samassa ajassa hartioitanne, syvennämme rintakehäänne ja lisäämme senttelä

7-10 cm. Ja

hauistenne peruslihaksistoon. Vahvistamme koko olernuksenne nu016kkaan kiinteäksi, voimakkaaksi ja

ei ols

ollut

TELEPANDEB-harioilusta

on

slinvoimaissksi. Tällaista iunnotta Teillä
täytettyänne

201

27 erityisen tehokasta

valittavananne. Kunkin yhteydessä ilmoitetaan sillä
saavutellavat tulokset: kukin harjoitus vaatii vain pari
sekuntia päivässä. Alustavan "Nopeasti kuntoon"ohjelman suoritatte päivittäin 21l, minuutissa; täydellisen. päivittåisen kiinteyttämisohjelman käytts lävitse

5 minuutissa.

Tulokset taalaan ehdottoman varmasll, sillä kymmenettuhannet miehet yli 30 maassa kaikkialla maailmassa ovat jo kokeillEet TELEPANDERIN ennen näkemätöntä tehokkuutla. Kokeilkaa sitä itse kahden
viikon ajan kotonanne kustannuksellammet Se ei velvoita Teitä mihinkään. Postittakaa kuponki täydollisten yksityiskohtien saamiseksi.

Läh€ttäkää mlnulle välittömästi selkkao6räinen. kuvitettu TELE- I
PANDER-esittelylehtinen sekä täydelliset tiedoi siitä, kuin!,a voin I
kokeilla ILMAISEKSI tätä vallankumouks6llista, uutta harjoitusväli- I

nsttä kotona kaksi viikkoa. Esitteen tilaaminen ei asgta minullo mi-

tään

velvoitteiia

r'iiäT-"""--'--

txölt€'--..-'.--

j.]It---I

I

I

---G,gJ
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WALTER KALLTOMÄKt

VAIKKA voirimme rllvisoclassir Pelkosenniemen rxlsreIur.t ltj.i2. i9, ei JR -i0:n hiihto Sa.r,ukoskelle ollut
riernumirrssia. varn oli se vaivalloista trrrrperturnisra sekii

velle, jossa

jalan ettii sLrksilla. Keli

Pcl k«rsenn

kuivrr ja kireii. Elohope!.r, ionk.l
sttl:rmis1-iste rvli
C rrsrctr:r, oli jiiykkänii viikkokaLr-it2oviho.llinen oli sivuurrantrt suksillaln,
sia. Savukoski, jonka
asettulkseen vrrsta Saijrrrrn taloksi, otti rneirliin kvlnrästi,
ltl-lttir rauhirllisesri r,.rstrrrrn. I-iintn-riritr-uuc siellii,,ri,r.,r.,,,,,.,

taktje, si)inrme

je

rrr.risemrlu siInriillii.

<>li

IcPiiilintn'rc, j<tskin seutallrr Pitlintntc

jota vailrrlerriir) Jinir runnin ktrlutttr.r, l.iti r';rrriofrikkrrnean viihiiisrii virilriutl;rkea, josra lrellirsi sekii kvliin crrii rrrrirnricn. Pakkasen IrrrK«lrpprrni;rrt-rme

Px111

;i1-6i,r,

ja

nrrrisentrr oli veiri. lukrrunorrrunrrtr.r nr,rjoitusl)irikoist'rn-tr.nc kuntaurrn'i.r.i:ini.i, irin()irsrir.rlt P:rkklrncn
;rrrtrkahteli l)trissrl iiI rakertrtrtksien ItLrrkissa. Ei kuulurtLrr
eikii niikvnvt mviiskiiiin sirii osrr;r rvkntcnristiin-rn-rc. joktt tc-

renrrr kvlii

ki Pclkoseunienrel[i sivtrstrrhviikkär'kscn jrr scrrr.rsi serr
.jiilkeen välirriirnästi vihollista Saijaan, jotevasroin me.
III/JR .i0, jotka varrnisrimme riensuunnirn Pelkoseuniemellä, saavrrirnr-ne Savukoskclle muurrr.ni.r rLrltrei.r niriiIrerrtnr in.

Vicr,tiltl S.rrtrkoskcll.L rtr.li)!1,,\:..;

-'.

::,

:.,:i.,:..\::.

liilrrlimnrc jo vuorokrtrcicu krrluttLr.r s:rnlrj.r jiilkiii r.rk.risin

iruroillr Pclkosenniemen jrr Ken-rijiincn

k.rLrrr.r Jotrrsijiir-

III/JR t0 sli jiilleen :ritit4rark;rt. s.uloin

ktrirr
icrnelliik i n. Jotrcltrrrii n s i is srruren i riiiseu nerrl.urin klnssrr rnr.rilnticn \rrrtccn |lrrrilt vrlstrtkkair-r. Toinrintlr
er kuitcnkaar-r ticn suunnlrssir mu(xl()stunur crikoiscn rrktiiviseksi Puolin eikii «risin. j«rtrn,lstoin sivtrsroilla. I)iiiivae-

r;rll.r

JoLrtsi

lm. krir tiin kovia taistelrrjrr. Vilxrlliner-r vcriii rr i
jiin'cl tii i hrnccksenr nrc ihr-tiru niieunä istii f akk« rrr cn-

n.rltrr r'.rnrsterrLrihin rlsenliin Miirkii.jiin'ellc. jonrrc nrviis
JR t0 r'ihollistil scur:1ten rtscrtLri jrr krrivrrurtri.
Åloimnrc miiis Puhcletirinii krrivelle korsrrjrr. Oli alkrr-

nut ur.lsi vrrihe JR -10:n toinrinnoissrr. Oli siirrvtrv erittiiin
liikkuvista sotrrtoirnista ;rscllrils()tir:ul. Liikehtirniscutmc ci
kuirer-rkarrn IoPP1111111 tiihiin, r,arru mvi)hcrlrnin kcviirrrrl-

r

cllrr teinrnre risriretken etcläiin.
Kuten s;rnotnr. ilsetuinlne rr>isrlriseksi usentiirl, koskrl

vrhollinen Irekorri rneirliir niin tckcmiiiin, niivtriicn esirnerkki:i. SiiLriu nrr js rlctriin LLskc:r nriclriii picninii rvhntirtii joi.lcnkin p.iilic'n le p,,, rtt. l..rri kilontctriii rint;uu.rr-r
r

r.i.Lk:s. :t:1t:-.t .lR ., r.:t I x, ,::-.p; III i,rtrkkrre s.ii ntviis le-l-clff.L.
:', \ -. : :l :,-:l',:l-.:-. :-(.::-.:S- -.:'- \..::l:i(.i.-,
i,lsS,r lc[rtl-

......
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köön, paikkaan ,ossa arveltiir-r männvn lan'ojen suo,elevarn

telttamme lentäjien katseilra.

Vihollinen hLritaisi silloin ti.illijin pienik.rliiperisiir kranaatteja yrnpäristöör.r sinne tiinne. Se ei ollut rnitään
poikkeuksellista, jir jätirnmekin ;rsirr.r r'ähän niir.r kuin
omrlan lrrvoonsa. Sitiivastoin p6i[[6u1*sellinen ja irrallinen kokemus oli se, kur'r ilnroiretriin. että meidät vieclään
Kernijärvelle srunrliln. Joukkueemrne johtirjirn vänrikki
Tammivu<lren joutlurtu;r pois pelisrä Pelkosenniemellä oli
varajohtaja Kersenrri Heikki Suuniittl, rneillä korvaarnirttorrana innoitrrrjlnl j.r huolenpitäjänä. Hänen hyvänä

"adjutantrine;ln oli vrrpirirehtoisena palveleva ylioppilas
Aarne Pierolrr. joke rnoi paraljoonan korner.rtajalta kapreeni Linclber-eiltä lonraa sotaväkeen lneno.l varten. Kirpteeni oli huunlonniehiä ja niinpä hän enernpiä kyselemiittii
rni'önsi lorran, ja Pietola rlirtkusti Rairheen kr,rtsuntoihir-r.
"Poikl oli keivollinen", ja hän sai valitir kahclesta, joko
Niir.risirlool RUKouiuun rai takaisin rintarnalle. Aan're
valirsi viimeksi mair.ritr-rn, iIr.r-restyi vllättäen joukkurrnme
kookkaana, komeana ,ja naama pestynii sekii elävänä trilisruksena siitä, ertii "Viel' elää isäin trenki, on Suomes' ur-

hoja".
Näiden poikien kanssa oli rnukrrvir läl-rteä saunarlirtkirlle, jota virrten asetuimme oikein koppiatftoon, jolla liih-

dimrrle. nrirtkantekoor-r. Pirneär-rä

jl

verkalleen mrrtkaa

tehden ylliiq'irr-une perusreellisesri ja oli yllätys vähällä aiheuttira ikär,än l'äärinkäsin'kser-r, kun tienvarreste nor.rsi
tielle rniehiä käsiärin heilurtrlen. Heillä oli tieto meiclän
nrlostaulrne, samoin meillä oli riero l'reisrä, rnurta olirnrne
saunamatkan jännityksessä heidät melkein unohtaneet.
Harvoin näkee l.rankalissa oloissa niin iloisia veikkoja,
kuin olivat nämä matkan varrella tapaarreunme nlotsalili-

it.patterin rniehet. Mtrtta oli aihettakin, olivathan he
alas pomr-nikor-reer-r vihollisen laivueestrr,
kone kurrlemma savusi kilornetrin päässä.

ser-r

huoneeksi. Onneksi ei rirvttsemttsvlrirnomalsta rtäk1'n1't
nrailh eikä h.rlmeillrr. joten täällä saatiin elää kuin sirrr vrrrukossl, eli ruok.rilla

jl

kahvirella yöilä

1a

päivällä,

rr.riter.r

millekin poruk.rlle so1.i.
Salissa jo isruskeli huolto)oukkojen nriehiä vrltniina
strategisissir asert'tiss.r. kosk.r he heri ruoar-r,iakeluu rrletttta
asettuivat ntoitteettoml.rn prrrijouoon. Saaturrmtne ktrulla,
ertä ruokailu oli tlrkoiretrr.r rnvöskir-t r-neille, asetuirnltre ionon jatkoksi. Mutta silloin ihnesn i jor.ron vierelle rnäärärietoisen näköirren nainen lott;Ur.rvussit ja julisri torttrneella järjesrelifän äänellä että: Erulinirru rriehet asertu-

vat jonor.r kärkeenl Käsk1- on k,iski' sot,rviiessä, ia niinpä
asia järjestyi kornn-relluksitta nope!1sti. Erulir.rian Inie[.ret
oli helppo erottrrir l.ruolton-riehistä, ioiden siistin rtsetekin
alta pilkisti valkoinen kaultrs. Meillä oli puseron alla flanellipaita, jorrka kiruluksesta ktrrkisteli ptrpLr". Prridan
kaulus oli yleensii niin pieni, ettei väliin Ini.lhtturilt lltutlta
ktrn 1,ksi sorr.r-ri, j«rren ei voinut tehdä muutrr kuin hiiirintäliikkeen, jos pupu heirräytyi röy'hkeäksi.
An-neija rnarssii vatsallaau, ou moni sanontlr jir rrtyös
rrloni kokentrt. Ruoknileminen on sotilaln tärkeim;riä toir.r-renpireitä, ollenkaan riippunattrr siitä, or.rko rr.rokair riittävästi tai niukirsti, onko se h1'vää tiri väl.rerrur.rär.r l.ryvää.
Se että ny,t saimme oikein naisteu vllmisramaa rtlokaa ia
että rneidät lisäksi noteerattiin tiipinärniehiä paremmiksi,
se teki r.r-reihin juhiavan vaikutuksen. Hengessä lrsetimnre
viel.riittlivät lotirt korkealle .jaltrstalle, todeten jo toisen kerran tällä r.r-ratkarlla, ettemrne senräiin ole I'ksin, vaikka se
joskus etulinjan poterossa siltä tunttru.
Ruokaihrn jälkeen meille olikin oc.lotetttt sartna valniina. Sauna

oli

oli

kuut.r-ra

ktrin helvetti, eliei krrtrrnenrpi, ja

se

näissä oloissa parastir rnitä toivt>a voi. Etnrne sopineet

aivan kaikki sirmalla kertaa sauniru lauteille, mrtttil

saLI-

.jr.rr.rri arnpr.rneet

Patteria oli vaikea havaita lumella, vaikkir se oli irivan
rnaantien varrella, kaikki oli rnaalattu ja verl'rottr.r valkoiseksi, pitkä valkoinen Boforsir.r rautrr sojotti uhkaavassa
ktrlrnassa suojapeitteen läpi. Sukset, kengiit, hevosten kaviot yrn. olivat vrlkoisia, joren. kr.rn vertasi niitä kaikkil
orr.riin rikkir.räisiin jrr likaisiin ;rsuihinrme. reki mieli kr sr.i
nykl'ään usein kur.rllr.rn trrvoin. etr.i lliren oletre s.r.rneet
klikki nii irr r'.rlk,,iijksi.' rHur h.rr 1i iltt .:iit se h.ir yir::
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\'.iilrr.ivJlilrme,1seei x:.is:el .1.::, r,:r.',-,s:. ^l:r:: r.,-,-:.
l.rren kohtr Kenirjfne:. .{se<: :: i-.:*:-.::::;t.: §i\::
olleer n-ruk.rnr huvin su.rksr. siii.i x::.-,..r:iil.in ne rl:rir:-.;mtilaan asuun. liikkuipr hJn n:iss: :rrr'.insJ. Sir.i;:r:s:
tiedettiin, errä r'ihollisen perrior koi:kk.riier'.rt hvr'::k:r
kaukana rintaman rakana, tämä srun.lmatka saatiin kuitenkin tehdä niilrä rauhassa.
"On iotenkin rnieltä lärnmiträr'äii. kun l:uorn.rr. errei
ole aivan yksin", tuumaiii joku joukosrirmrne. Olin.rrne

kuulleet, että ruotsirlaisia vapaaehtoisia harjoitetaan Rovirnierlrellä ja Kerni)iirvellä ja äsken tapaamiunme it:n nriehet oli ensirnnräinen kosketus aseveliiin ja me jos kuka,rr.r
osaisirnme alntaa rrvon heiclän epriitsekkiiille ja rohkeille
harrastuksilleen. Tietäähän sen, kur.r .joututr tappelur-rn
vahvernpansa kanssa ja sitren tr>inen ruiee 'jel;rprrrulrililn ,
on tämän seikan n-rerkirl's korvaarnaron.
Autor.nrne pysähty,i erlilin julkisen rakennr.rkser.r pihaat.r.
Jul.rlavaa oii astuskella pihar.naalla trrvitsematta heti ky1'r)'ssä juosren piilotrtua ja rnaastor.rtua. Pihan.raalla katsellessamme huornasimme kilven, joka plisti että rakennr-rksessa on kenttäkahvila. Sinne suuntasimr-ne askeleernr-ne.

Mutta

samassa

meidät kursuttiin vastakkaiselle sulrnnalle
oli kalustettu nr«lkailu-

päärakennukseen, jonka .juhlasali
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n.r.ur k\ li:i. r.rikk:r ,ihtl;Lsr.r sicll:i oli. tosin cnulc .Iht.rLr.lc'rr,r r,Lrr,,tt,rr'.Lsri kiirsinect. sillii olilr.Lrr nrcill.i,rililt 1-.rkko nrrrk.rLttrr.r r ic'lii .rlrt.r.urrl)iirrkirr rri,,ilr-rrr. I:sirrrcrkiksi
j.irr ell.i rri)l).nrru i l.ieltccn rnirkkiin. tclttoi.i ki:n ui
.[rrLrrsi
ollLrt. niin |.iljon nriciriii, ettii nrrkLrtriirr ositt;Lin k,irner..L
kcrrokse:s,1. \'irli;i k.rsroi ()\c.r \'.rstcn niirr kor.r l..rrlrt..ii.t
sr:.rLrkc:i lLrk,rst.r.rrt. Icrrrrlilrri scliillecn j.L nrl;.i vji:i Il:ik,.r:i.r nrtt':t.i r rcriilrri iLrrrtcllt'. josr.L ltc :itlc.rr lttr.i::...,.:.
lr.Lrrrtt.rst.r 1.11p1c'11 r-liinririit t.ik.Lisirr or i.tLtko]lc j,rrrki;r,..:
scun k.r5.r,ut j.r rrLrkkLrir.tt lrcti LtLt.lr'llccrr.
Nr r oirlnrnc iii\ silunrrssil j.L nrir.i cncrt-t1.i ]iir h.i lr.rr.tiirr. :it.i .rht.L.Lnrnr.rksi kiir i s.rrrn.r. kLur l.rLrtc'ill.L Lrlrj.,i :'..
kcrrir'.it l.rrri.Lllc. Siinii sirii sittrrr vih.lotriin. r'.tst,)tirr. ..
\.rtk.rrriir1:ek.i itscii ctt.i k.rrcri.r. I)iriiisi,rll.r riilrirrr.i;r,'..
k.rri I)riisi t.ri KrLllc Viiiirriinc'n krrr'.L,Lrrt.rss,r rtiitii rttrrr..::..
jriit.L sillorn tLrnsirlrn.re. I).ri.i.Lt j.r k.rlrisit k,ivrc'rtrrrr i..

kLrrsrrrr rrrok;Lilcrrri.Lrr. 5.rrr.rt r ielt;it
Ior.Lr. s.rrir.rt h\ nt\ t j.l tietrrlkirr r.rnt.L j.ir1L'sti r rrrrr
k.LilLtjottossrt. jostrr st ikltrr.r j,, itrt ,,r.r:intrnt l.ir.ili lrLroit.r.
Sirrcrt olikin jo kolrt.r liilrtir itkLr.r r.rrli.L. 5,r.1.rrr rrrntrr oli

Yii oli clrrirrrt jo Irliliplsllnneillc. kLrrr riilrin rrir, rLrirrn'rc' kor i:t.L liir lr ist.i j.r lr.rnkkrLr.lLrrrtturc ilnr.rn k:::-tii t.rrkoirLrksre n viu irttLnrn lrLrorlccsctrt. jok.r oli l.i:r.:: .:

: r::Lr.ir lrirLrt.L.r liLrk.L nrir.ikin. nrLltt.l kLrn .rLrt() i.Lnr.i.llr .rr:.....:r :r\ k.iirr lrrkkcclie. ntLr,r.]o:(rri lrrrrr.]ost.L r.rlr.rr.in l.ir
.:..i .:intrr nrirl.ir:. jonk.L s.rrrtr,ij.rt kr llii \ ntntiifsi\ iit lreil:!::.i.1 klit( )kSCksi.
\I :.. :r : i i i;rt.r:l,rllr. r.rittLrr isotlrlitt.L kontnte llrrk:ir
: I '.iir;riirrr Ii1111;111.i. 1r;,tt'rr r.LLrlrti.i ci Yoitrr 1.r

.

k.L.ill,r j,r n.lLltirtiir) srr,listiscsri rriist.i lLrkLrisist.r rl,i: rri
nrir telnrist.i. j,rit.r krLrk.i,rli.r r.1p.p111111.

j.r ilnr.ri'.r. \rrkLrilnntc rrrin sikcii:ri. etrci kLrk.L.Ln r:,.:....
t liillii ollcest:L ilnrrlriilr rr kscstii nritiilin. Å.rnr..:'..:viill.i hcr.iilinlnlr pLrl11,1i11.L. lcviirrne inii j,r rrclkt rrr ..;r
t.tttcirtrt ro.lcllisLtLt.lcrt. jok^r o1i nrcit:i ()(l()tr.ur.L...,
IUilnil) l.l (,( t ktlott'rttrtrr 1'.i.i.r.i.
l)rrkeLr.lLrinrntc viilrin crin jrrrcllcss.rrnnrc i lt.Lr i,n r, L. i.

ricrrnr

r

tiiii. S,rinrnrc jiiilccrr
r;ir

iit

Iriirt l.ilrcilrcrr. crtri l:ilrti) rintrrrr.Lllc,rli t.rr'.rrtnrrrli.Lis
t.L jtr rLrfiirrinirrontoi:1.1. .r\.in \.[]r,,rrr ^.,ir, :r.'ir.i t.irrnc'
rriLillri
t

rrlok irt.

l{Lrok.LilLrn

j.ilkerrr s.iLur.Lnr.Ltk.i;rrrt .,

:tt.lrt \('rrn)()rrioit,L. -folrr.r1.ilrtnl( \1,,r'ir.'rt,,.. llilr(r)lrilLt
.it)n. .Lut()n nt(x)tt()ri lrrrii]rri kiir ntiin. 5.Lrtt.L.Lrr .,ik.L.Ln il

i lLr()k.rs.rJin |o1'1.1i11.' k.Lksi i.r]k,rcsilirrr.Li:t.t n trorlr
::.i.r.i r ilkLrrr.ul.r.ul. .f orkLrt j,rtrko\t.inrnrc r riitrr.u koi
:;lxt'rt.Li:t.L itc'il -ltrtttt,,.r. [r)l\(t. r'\ rtn.irtrt ,rr i.tLtk,rl]t'
:r.u\t\

:.

oli .rir.rrr lrilrcll.i.,{ik.r kLrli:i rr()l'r..\:i

'.. li.lt,r.L kr ll.i kor.rc.rriirr kicrr.i.r
....::,.it \.1.,1)ut it.rnkitLrk.i ttrl.,Lk
rr .rlLrc.r'llc. J()ss.l ()li
, \::i:.i t iiltntt..rrrros
......... i. lt.L::.t tl.it't

.

Kerrtij,in urt lr,inr.il'.i r.,lr :;'.irr., .,.. : i:..:.r.-....

''. - .l '. k":ir.
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l;risiss.t I-LtLtltis:.t

:§

I...r:.:tt,-.irr.ietrrlinl.L.rkiellctriirrnt\iistLl

.

:

srst.L kokenrLrksrst.r. .frrill.rkirt oli relruss.r l)ul).1.i\t.r. t,,rrui
tr r tr ir iit piriirrriiiin r lliiiin i iillii .lesrnfloi.lLrt kLrrc-cr. -[,,rk:.:
kiir ir rir Yic'lli .r.urLr1.iiir lillii :.LLrnrrss.r. t()rsct Ir.rr-tLrris:.t. kr,:

k.r scil.rirrcrrkirr

Iritrkku('cr1ln)(.

jolrr.rj.r kcr':. SLrLrniittr kiirti lre'rrr.ri>i.i s::,.irti.inrnr('nrLur
r.rirtill.L s.Lrtoi]l.i j.r nr.L.rilnr.rnnric]rcn t(,i:.,::rilk\L'11.i. l\rill
sittcrr Itr.tj.t1-.iik.irt.tttrntc. jok.r olr lri.r,rlir,; rris:terr \.Lrtl()l
Ill.Ltt.t. lt.Lltllltc .tscut)llllc J.l l)lrut \.lr-u\tL(:,,'. .. ,,1ikin f.i
ii.Lnl.itrll.r j() ()(],)tt.rnl.rS5.r.rLrtonIlrr. j,rlr,,r;r,,.,:inrnte il,

L,(

rrräiin kohti etulinjrra, jolron nrci.liirr rrli s.r.ir ilrr.,\.: :....:rnilleen ;rikrrtaulun mLrkaan.
Poikkesimr-r're korsussulnre, jok.r rr j.,rrsr ll(,r:r :-.,::\.:i.,.1
Inetriii etLrlinjrrn trrkrrna. Sicll:i nLrkk:.::r-.,.-.t.,:-.r..::-.:sr-i.i.
.joita ei korsurrn rrrl«lmnrc hiiiritrnr r .|.,::::-.::-r i :)....:.i -i'..ka ntitäkin ja otirnrre siclrii rlLrk.r.,:: 'r.< :-. .::-,:..,-:ii^(,rr.l
]'l11. lilljllssil tlln''ittrlvrIx. K,,rr!.::'.::-.u ., a..,..,,-. xitolieeseelt kultriliu-r jortkirt kurtti'.,:rr:. :..-.a.:. :c:t ..Lk()f u()lell,Lkirr r',ri liikkrr.r I.\'St\ :.., :..\\.. ..\c":'. \\.:. r,,r.L \'.rsr()irr
krtttllrareen t'lirerr\'iintn:r , .: .;.: .: ;:r jcr)\.r.rr,r ilr.nassa.

Levittäydf in'urle k\ \ r'1 .... .. ::::-. i-.ir:r trr.n.rlle !r;rikallecr-r,
PudottrlucluirlllllC n:(,:r::-.-.:-.. ::., i,,::c! l.LiäSiviit korsuun
le1.:iiin-riiiin.
1.1

\'.iiki.,

rolSlll. llll\t,,.

krikkirr mici:i..

..

....<..:. : :r ::rcik,r n.n'lkirsti Irturl irr
ii... *.r.:.i si , rllrrr k) SViltVS. lr )tctl
:.::', r::.. pcr.ikkeissii. Mistä raas lienee
..: -'.: -'

salnut.rlk,.:-...,:..::-.::..:ir,.it.r r',riklrttlrv,r lltrkausten vaih-

'. :...::l i'.rljurt .1lhe11,t t;trvirrtt. Tiirtriikirr
r.,iirin erin, krrn picliittiiyclvrriin ensirl
nla-1.:,1:t:
.^.: i,rkon,r.rn ilrrprurrlstr.r. Niinpä olelltilleu
iin .r..ls vain jonkinlrrisrrr oc'lorrrrrnista, sillii
i-.:r -::, ren vlli oli niin lvhi'r, cttii ravalliner.r ptrhe ja val-.<::- ::,:i,rtelerniser
.iir haistlttelentiset ktrulr.rivirr hivin
,,..^r.r toiselle, ei siinii turvinnur n'tuurl ktrir-r joku an-rr i h.len laukatrksen oli rr\'si "sora" päällä.
Tilanne rauhoittr-ri kuten srurorru. Ainoastaar-r silloin
riillöin räjähti krirnairtti j«rssakir.r. Vrlojtrovaluoti kiiri taivaan lakea harvakseen sieltii täälrii sinne täur.re. Mikä
Iie rriiclenkin rarkoitr.rs. Ktrn tässii ei nyt tiillri kertal
ollLrt rärkeärnpää puuhira ja koska oli pirneä olivat nirrpuriin näköyhteydet poikki, niin voi melko vaarxrromasri
liikLrskella lumikä1'tävissä, jorka l,hclisrivät pesäkkeer
toisiinsa. Niin lähdin vasentmillllr puolellani olevaan Pierolan iresiikkeeseer.r viihiin kyl:iilemään. Kun olin pääst(

).

,i ,h,

,l' .

sr

t

nr.rrk.rrr pLrrrlir'.iliin. n()usi ku()pirstrr verkirlleen piiri rr.i-

kvviin. |;1inu.lk)ccn hcri r.rk:risin. Oli p«r1alla trrrkkr krtrtk-r. Piiiisn'iini kri.rp..i11 rcunrrllc oli Aerne isnunlssrr kLur.1.:rn pohj.rllrr rurkiett t.tskLtl.utrPLttr,tvLrll,t 'tlt-ttattirkkrrrt:
Tiirriiiin on koln.i.rs 1..iir.i hclnrikuutx. hcLnikuu helistelcc.
L'tri.ur priir.i. l.ii:.inr.Li
Oli Kemijrirvellii r'.LrmisturtLr piiiviimiiiirist.i. t,,tk.i

niin

piiiviin selviit

cir,it

crLrlinjrlssrl run;r olc

.

Pitiiisi oikeesta.rn l.ihre.i r.rihr.Lnr.r.rn postiir. ()rin Ke-

mijiirveltii
nipun lent«rleirrisi.i i.r,rlisi niirii

lLih.lerr;ivri

vrrihtrunirlrn.

Annahan jiiiiclä vaitrran-rinen .r;rr.nuksi. r,oivet olle
arnrnuskelun jälkeen herkiissii kur-ruoss.r, srnoin
iiskeisen
jrr krn,cri Iturplri 1'11v51illonrnrisrrt riilLi kert.r.r.

Ei-kcnenkäiin-nrrurlla oIi kranaatin k,ttkeisemrr ttr.irrtrr It
q'r,i, joka roimi i'l-rteisenii postilrratikkon,t. Nt,rl-rrri roi srihen suomenkielistii pr<4ragrrurlarr ja n-reilrii vietiirr vetr:ijiinkielisrii. Postimichiii ci vlccnsii rrmmr.rskeltu, nrrrrtir oli

silri hrvii ollrr vrrnnuuclen vLl()ksi "rt-trx>ttorillr«rclikko k,rinalossrr. Toinen r':rlisrr-rsviiline oli k<>r'rriiiir-riner-r, jollrr selircrtiin asioita Pturlin jrr «risin. niik<ikrittttrrltrt jos toiselrrrkin.

''T;rp

pakarr upseeri nne j rt li ittv kiiii voi rokkaaseen ptrrt.r iseen ;rrnteijxirn . Näillii srrnoillrr rrlkoi t lecrtsii nilirpLrrirl
valisnrsl.uhe. Muttrr nrcillii ei ollut lttottt«rrt Ittoiseett rirrrk.rrru rekoon jrr sitiiPaitsi nreirliin ufsecrit olivirt rtlukiivirl
miehiii. NIirii mcir'liin puolelrir n;rrr[)rlrcille selitettiin, enr-

nre ur()nik.1.1n Vmnriirtiinccr. kosk.r liihctls trll)rrlitui vcniijiin kielell.i. OIin j«r siirtvrrtr ()rn,r.r.n poreruoui. Satlrtnmirrk.lu sivilisl;rtio srri :rik.rrrn sen. ettii silntär pyrkiviit

kiinni.

kr-rnnes p\ sn

i

si.li1mi.rl1tl ni.rrlntrllleerl tlvlrttmltkaisclt
ilr-r-reen, joka sitter-r säilvi sctr-

liirrilrlr'nilttorl;rn hilrittrl\'i.ur
rilirv Lli.ln si.[rlt anl

rltklllln

srurkkrr.

Ruotsalainen pikatykki tul iasemissa Lapin rintamalla
Saunassa Kemijärvellä
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HEIKKI SUOPELA

JUMALAN

ERAANA maalisktrun ilrana 196ft ollessamme paluumlr-

kalla Torniossa piderysrä veteraanikokouksesta koriin
Rovaniemelle, kerroimme aikarnme kuluksi autossa isruessafrrne vuoron perään elämärr varrella sarruneisr.r rrpahtun-rista, jotka meillä itsekullakin ovat mieliimme
lähten'rärtömästi pai n uneer.

Siinä kerrottiin monen rnonta jännirrävää kokemusrr.
rnutta erikoisesti rnieleeni jäi rouva Anna-Liisa Koposen
elän-rys, jonka hän rneille näin kertoi:
Ollessani v. 1943 lotterna Alakurtin Voirrojoella, jolioin
ninreni oli Anna-Liisa Kurnpula, ryöskentelir.r erään lorrrystäväni kanssa saksalaisen eversri Reitelsdorfin 109. r)'-

kistörykmentin upseeriruokalassa. Sieltä läksin

eräänä

talvipäivänä hiihtäen tapaamaan lotta-ystäviäni Kaarnalammelle, jonne Voittojoelta oli matkaa noin 1) km.

Menomatka hyvän hiihtokelin ansiosta sr-rjui nautinnollisen hyvin, ja perillä vierailur.ri hyvien vstär'ieni pirissr
kesti huomaamatta erina iltrhämärään. .jolloirr eloitin p.rluumatkan.
€{

H

Olin hiihtänrt tuttu.r lerur jo useirr kiior:teireji. to.- yht'äkkiä havairsin eruvasemmalla ihmeei.lisrl salo:
loin
hohtavan valopisteen. Aluksi oli pelkoni sanoin kuvaamatonra, kun tiesin, ettei näillä seuduin piränrt olla omia
suomalaisia, eikä saksalaisiakaan ioukkoja. Takaisinkaan
en enää jaksanut kääntyä, ja niinpä aikani aprikoituani
rohkaisin mieleni ja päätin ottaa selvän tuosta valosta, kävi kuinka kävi.
Hiihdin kissamaisen hiljaa, sauvat kainalossa, pelä-

- niiden narskahtelevan äänen ilmaisevan äsnäoloni.
ten
Vilillä pysähdyin kuuntelemaan ja taas jarkoin hiljaa hiihtämistä. Mutta silloin havaitsin, että valo ei pysyny*ään
paikoillaan, vaan liikkui edessäni menosuuntaan. Paransin vauhtia, niin että vähän ajan perästä alkoi hiki tip-

-f,,.d

ie

Pua.

Täten valoa rakaa ajaessani olin huomaamatta hiih-

- tutulta ladulta kauaksi korpeen enkä ollut
änyt

enää

varma ilmansuunnistakaan.

lfl
H
:ri

L;;l

t,:

i
§i

tå
,iiil

Silloin pysähdyin ja valo edessäni teki samoin. Mietin
hetken mikä valo tuo voisi olla, joka loistaa kuin Jumalan
silmä. Siinä levähtäessäni näin välähdyksenomaisesti koko
eletyn elämäni. Tuli mieleeni äiti ja isä, jotka tietämättä
tämän hetkisestä tilanteestani, nukkuivat lämpimissä vuoteissaan samalla kuin minä harhailin oudon valon houkuttelemana kaukana korvessa tietämättä minne mennä.

Risrin käreni ja rukoilin Jumalaa johdattamaan minut
tältä sinne, jonne minä parhaiten ansioitteni mukaan

kuuluisin, koska ilman Hänen apuaan menehryisin tänne
asrunattomaan korpeen. Tähän tapaan minä siinä tähtikirkkaassa talviyössä hädissäni rukoilin ja sain kuin käs-

§n,

että minun tuli edelleenkin hiihtää ruon valon pe-

rässä.

-

Olin hiihdellyt tovin aikaa, kun saavuin tielle ja sitä

myören aikani edetryäni löysin suurta pelastumisen lemua tuntien tutun suomalaisen kenttäpostikonttorin. Siinä oli paikalla eräs vanha mies, jota nimitemiin "isäksi".
P»'sin tämän isän ulos katsomaan outoa valoa, jota seuraressani olin tänne tahtomarani hiihtänyt.
Osoidn sormellani valoa ja kysin häneltä, mikä valo
ruo- voisi olla, joka noin oudosti tuolla puun juurella hohtaal Hån katsoi ja katsoi, mutta ei sanonut näkevänsä
minkäänlaista valoa, vaan silrnäili kummakuen minua ia
sanoi, että taidan olla jo niin väsynyt, effä näen olemattomia.

§ILMÄ
millc, mLrtta srellii ilmoiterriin teirliin iiihter-reen l.rrluumiltkalle jo lähes tLrnti sirrcn. Silkrir-r torcsin keuhLrkscr-ri.
cttii hiihdiitrc suorlrr.lu vihollispartion st liin je nr r rcir.i ci
voi ntikiiär-r mLlu pelastillr jor.rrur.nirsta verrrriarsrcrr vlLngrksr
ktrin lksin JLunalrr. Srrurrii hiitiiii runtien Ilr.rkesin polviller.ri ja rLrkoilin pelrrvasti, etrii hyvä Taivrrur Isä ekst'träisi
Itiiner pors srlr:L i.rrlr.rltrr, jorrr ntviircn hiin suurtrr vrrararr
,n ist;u.urrtr;r oli hiihtiinriissii jrr st:Lrrrrisi hiincr scn \,1lrlrrlll
ohi. jokrr \'()i tuhor;1 hiirrcn rrrurrclt cliintiinsii. Jrt nvr en
rrtrlrccksi kiitr;iii Jtlnt;rl,r.r. sartoi riirttii svviisti uskonnollincn rosi krisrirrv ilrnrincn cr,ersti Rcircls.Lrrt jrr j;rtk<>i:
Ensiksikirr,ricn crirtiiin ilorncn tci.liin l.el.rsrtrilriosrtrt

- jo1r.1ost.r
sennc

t,risek:i oicu iloiner-r. kLur JLrnr.ria kuLrli
j.L liihcrrr r'.rlo:-rsrr rrlrjrurrnrrrrrr tci.liit pois
silt.i r'.rrrr.Llliseltri l.r.lult.L. joltrr ilnr;rn Juntrrlrur irl)r.t.r errc

t.ttit.tLtrt

1.r

rtrkittrkscni

Eversri oli rrtr',ur liikutruncen ikrir-rcn
1.six5s1111ect
- ku rrn.trtrr nteh rr lr.
t:rrjoresslrirn m ir-rrrIlc
Menrviini pimeiiiin huoneeseeni, lar-rkesin k.rrtrn

olisi

vuoteeni
viereen Polvillcni jLr kiitin Jtrm;rlrra tiiniiän riillii
t;1\'()ilt sirtl,tlestilni suurestir ilt'nt()stll l)cltlstitcsslr.rn ntiltut
vilrollrscn k1' nsistii.
Aurontr-ne kiitäessii keviiisessä r'iissri k«rhti R«x,anier-neii
virllitsi siinii hetken rrikra ikiiiinkLrin Pvhii hiljrrisurrs, sillii
tuutien iiskcisen kcrtojar-r jo nuoruLrtlesrrr asti rehelliseksi
tosi kristin'ksi, enme kukarur epiiilleet, ctrii hiin olisi ra|xl)tumrrttouria nreille kcrtonut. Siksi me mielissämnre
vrrnrrrrurkir.t jokeincn liil'rcrin-rnte vielii nöyriin kiitoksen
K,rrkeinrmrrn 1)uoleen iisker-r kerrotun pelasrurrisen ioh.i,;st.r j.r isttrir.r-tme srrnrtttominil. HiljaisuLt.ler-r karkaisi
r

iir.lrin ttlLr'.r Kolroscn crlcllcen kerronta:
Hi r.it r:tiiviir. r'oin lrrkLruttlrr reille. cttei

eversri

R.ilcis.I-,ri, rll Lit s.rks;ririincrr u:1tsi. r'rLrn Piiin vrlsroin. Hiil.l.:,,,i i..k,rsr.l r.ini'rc k.rLr.rksi ttrortr jrr iriivaltrrlrriscr-ra hiir-r
:-.n:i :,:rirr.r 5iiru.r nii(lcll toistenkin lLlolestrl, joille ei oltLr
s,., ,:,. nr.lLlr;i r'.uhrochro.r. kLrin joko iiihteii Srrks;rn ernrcii.,..,ir i.ii joutu.l ruhon omaksi vrrnkileirillii. Muistan ne .lukr:is;rr kerr;rr. kur-r hiin sulietussa ysräväpiirissä kertoi siiri S.rksirir odottavasta sllurestrl tuhostlr, johon saksrilaiset
H i tler i ä epä j urnal anlan palvmssairr-r i tsensii srr.irrri.rvar.
Tällaisren suorien puheitter.rsa ja lLrjrn Jtulalir-risk«rnsa
Hitlerin vihaarnaksi. Ja niir.rpii sitter.r
vuonnA 19i4 kevätkesällä matktrstxessxan lornalle kuljeRrskoneessa gestapon miehet heittiviit här-rer korkealLi
Norjan tuntureiclen I'läpLrolellrr ler.rtävästii Ientokoneesta
ilutln laskrrvarjoa rnaahan. Sielli vannrrsti vielä ränäkin
päir,änä l-rär'rer-r kirlvenneet luunsl kertovrrt tunturivaeltajalle yksinäiser.r kärsineer.r sotilaarl [1y11611e5611.
Myöhemmin olen srraurut tietiiii, ettii eversti-Reitelsdori
on si u n attu kentälle j äär-reer-rii M iir-rcl'rer-ri n sankarihautzran.
tiihcler.r här-r joLrtui

Menin sanattomaksi hänen totearnuksensa johdosra
ja -otettuar-ri postin kiireesri l.raituuni läksin tietä myören
hiihtämiiän, outo valo yhä edessäni. Olisir-rko kenttäposrikor.rttorilra sirren lriihtän1,t 1'roispäin ecles pLrolrakaln kilunerriä, kun hr.rornirsin valor-r hiivinneen edestäni y,htii
selittämiirtr)mällä tavalla, kuin se oli eteeni ilrlesrynyrkir.r.
YörnvöhälIä saavLrin tukikohtrrarnme, jossa rninun
- oli elerrl, ruskallisen jännittäviä runreja. Siellä itätdhteni
valtalaissynryinen eversti Reitelsdorf kerroi tähän rapaan:
Saatuani ilmoirrrksen, ettii saman ladun varrella olr
huornattu
suuri venäläinen parrio, sclitin heti Kaarnaiam-
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Kömin ratapiha kiivaan
taistelun jäljittä

A. OJALA

Kemlntal$elu
<a- 3- va a::u. TarS:e

u

tt'

1r. PRIKAATI, kon'renrajrurlxn eversti A. Kuisrio, siirrettiirr syksy'llä L914 välittrimiisri Neuvosroliitr)n kanssa
rehdyn väiirauhan jälkeen rirut.ltiekulietuksina Lnpilahdelta Ouhlr.r etelä;:irolelle, piiiiosa Lin.rir.rkaan .ia osia Tyrnävälle. Sinne sirapui rlruun muassa Sak»-r seutlultrr penlstetun entisen JR 3-t:n ensimmäinen paraljrxna, ,josr.r
vuoclen 19-12 vanhempien ikiiluokkien kotiurtamisien jiilkeen oli tullut 1i. prikrrrtin III paraljoona jrr jok.r sirrem-

oli ristitty "Salp.,r" prrrrrljoonaksi.
Tymävälle saavutr.l.lr'nme oli r-nuutos elämässärnrne ihmeellisen ouro. Åsuimmehan maanvil.jelysral«lissl siviilielän-rär.r hyiiriniin keskellä. Hetkeksi vaihdetriin kivääri
mit.r

viikatteeseen, sorJ-.1se rr'öeseeseen j;r rl,usrertiin rnirrurvil-

lelijöitii heicli.irr kiireellisissä tijissäär.r, jotka soclrrn aiheurtamur t\'ö\'oim.ln puLrrreen jl «rsittair-r luor.rnon määniiimieu ok;suhtei,ler.r t,rkirr olivrrt vähiin ntvöhässii. Eletriin
«rdrtn kovuurtr jl sen kauhLr.ja rr-ruisteller.r "lihapatojerr iiiifessä

.

Lel.o;rikunme ei kuitenkaan rnuock>stunut pirkäksi. En-

simn.riiisenä prikaarin paral joonista sai 'Salpa" (lll/ l )
Pr. ) käskvn t-ttarssia Ouluulr, Tuiran krrslmrialueelle, jonrle silirvr.rttiin 1i.9.-t.i ja jolta irlueeltrr stkstlaiset olivat
rutuutnl-t irr nr i n u utre j rr lr i kr iserrm i n poistrutee r.
Kelsannialueelta liiyrf i kuitenkin kuusi nrrurstopukuun
pukeutunuttrr pienikokoista s()tilasrir, joira n-rieher ensir-r
Iur.rlivlt aivan lapsiksi, r'r.r.rttrr heti selkenikin, errä he olivat suomalirisia ti'ttöjä, jotka saksalaiscr olivirr jLrortnncer

pikku hi1>rakkaan enuen llihtiiiiän ia 1'rrrkottirneet jäärnäiin
kasarnrialueelIe. Kr».nentajalta k1'syttiin toinrenpiteitä erikoistrrpauksen,johclostir. Heitii kuulusteltiin, otettiin nimet ix osoitteet ja senjälkeen miehille innerriin oikeus
kurirrira näitä unats<xrnejl vanhaln isiilliseen tirpiran, koivlrnvitsrrlla Ial.irrirseen rakanrr,rkseen. Näir-r my<iskin tehriin. rrLrrtrr siitii tiimiin kirjoittajrlla ei ole tietoir, nostet-

riinkt> rosi.r.rrr :rsepuser() vlris jlr laskettiinko housut irlirs
ennen kr.rritust,1. j()nk.l tvtöt tosi;r.rn olivlrt rrrrslrir-rneet oikeir-r rsr,is.irr k.i.lesr.i. Tvriir p.rssirerriin koreihinse niissii
;ruvuiss;r. joiss,i heic.ir,,ii r.i.l.rrri:kin.
I6.9.++ nrr.r(xiosteiulu lrik.,.::i:r k.i:xr srl T.ristelut>s.rsto
Ojrrlrr, komenr.rj.rn;.:rr c-r e:rri..:..::r:nr:: .\. Or.l.,:.. Siihcrr
kuuluivrrt Salpl-p11.:'11,r,)ni.. k(,r:rsn:.:'.,..., (.,a: P. P..ix..-

Saksalaiset räjäyttivät Kemin kaupunqintalon alaosan, mutta sen yläosa
vesisäiliöineen kesti hor.iumatta

Joen alitLrsravan keksi rtrkil:,irtteriston

(ll/KTR 7) kttnrcn-

trrjl

t-ttrrjtrri \\/inqvist.
S;rksrrl.risren l,err.rsteellistrltttil kttyrrrt tttpt. Kttir'.ttriettretr

nen, prikaarille,rlistettLr Er.P.trr.i.r,,:r.: t. ^,,::-.a-:::..r..:1.,
maj. M. Hrtrtirlir jrr Krh.K, Ii. Pr. T:rsieii:o:.isr,,:: :c:'.:.,r:.
nä oli rrsettr,rir puolustukseen linj.rlle OLriuic,xr-Tu;;illnsrLni. Asertia vanlstettiin .j:r tie.lLrstelriin sekl Kirrningin että Haukiputriur suuntiin. I+.9. nönnerriin pic-

silien hiivitvs. Kun Trrisreitrosrrstt> Ojele l.l0 I I iltapäiviili.i s.r.rlurri KLrir',rjocn. h.rr'.rirriin silrrr eheäksi jrr srrksrrlaisis:r i.iri\.rrtioir seisovrn sill;rll.r. \'liijuoksulrrr, noin kilo::-,c::: \rii,isrl ir.i.in. lriherertiin hhmii joen vli tehtiiviinii
:': :^< :,: i.:rk..isenr.1.1rr rii j iih.lvsp.rnoksiin iohrirvar johciot ja
y,\'::-.,;.r r.l .iii.i r'.rionrerkilll ilm«rittrllnrlil.lt onr.risturnisen:., i-..,,j ,,miile. Illrrr hiirn.iriissii P1s1lo11 ounisctri jokiran::: ::--,ijien pii.isrii sill;rn nlilrltukien lLro jrr katkaisra kaksi

To.lerti

>ri,..n i.iireisvrreerl ntjrninyr joukkue kiiski kärkiryhnriin

r-rehkijt van-nistusosastor Kiinrinkiin j;r Hirukipur;r.rile.
i r.r, ettii vih«rlli nen ol i rii jiil'ttänyr Hatrkiprutian r.urtrrriesill.rn.

I-.9.-1.1 muotlostettiin prikirrrtin käsky stä Trristeluosasto
O);rl.r uLrJelleen. Siihen kuului Salpan lisäksi Ul). Pr. ko-

ntentlj,rnrrln

retsr.unestrrri

rnirrssirr Ki im inki

T.

Eskola. Osasto sai käskvn

in. jonne slirvuttiin illllla.

29.9. reisreluosrsto siirrettiin rnarssien Haukiptrtaalle .ja
sai tehtiir'äkseen Iiihreii riu)trtier) sLrulrrrriss.l pohjoisecn.

Etenerninen l.ohjoistrr kohclen jrrtkui nritii vaikeirlnriss.r

tieolosuhteissa. Ntirii sr.rurinrnrrrllir penlsreellisur.rc'leilir oli-

vat

saksarhiset hiivittiineet

dissl oli nrlrintie suurin

kaikki sillat, ja kapeikkokolrrii

jähdf slranoksin m1'llerretrv

ylipääsemättiinriksi esteiksi. Joet oli ylirettiivri jrr joskus
alitetravakin kaikin krivrettlvissä olevin keir.r«rin joko tilapäislautoilla, veneillii tai siltojen jätteitä hlväksi k\'rriier.r. Niiin keinoreltiin rniehisro ereenl'räin, nrutta htrolkrlle
ja rykistiille sekä aseajoneLrvoille etenerninen oli vielli vaikean.tpira. Niinpii tukil'rrrtteriston vksi patteri siirrertiin
Ii.joen toiselle rannalle vetän.rällä n'kit j«ren pohf an kautta.

r(

)i):i

);-ln.i. jttnk.r äikeen
j

onril.t s:iivrlt sttv i t u n valtn'rerki n.

nnr-r.i:i siil.rlle jl joukkLre r)'utäsi noin ktrr.rsikvrlmenrii
nretrii serr t.rk;url. Jrruri kun klirkirvlmrrin tunnustelija

p.i.isi sill.ur piiähän, räjiihti silta vrrltrn,alla voinrallii ja vci

rr.rnrlustelijrul sekä vitrollisen p111iy11sftrn mennessiiiin.
Slks.rl.risilla oli er.rernpi kuin kaksi malrtlollisutrrrrr sillan
rii jiivrriim iseen, eikä siinii slirilitty omaa pirrivarti«rtlkaln.
Erenemisen aikantr suontalrrinert sotilas niiki enrisrcn
rrseveljien ;riheuttrrnirn juhnan hrivirrkscn. Ascvclievden
sijrurn elkoi itiiä iirq'mys ja viha.

i. 1 0.-t+ iltapiiivällä srrrvutti Trristeluosrrstr> Ojrrla VeitsiIuo.hr-r tienharren. jolloin totlcrriin. errii Veirsiluotoon

tie oli vapaa vrhollisestr.'l'st.Os. pysähryi ja
IIVI). Pr. varmisti pohjoiseen ja tällä hetkellii osastoon
kuuluvr lli ll. Pr., kornentajanrr rnaj. V. K. Lehtonen.
.iol.rtava

itään. Siratiin tietriä. etrii Veirsiluoclossa on Oslsro Pennirseu ()siir. Teristeluosasrou konrentajii, everstiluutn. Ojala
otri her-rkilökohtaisesti yhteyclen Vetsiluoc'lossa olevliur
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Suorittamansa tilanteenarvostelun perusteella eversri-

luutn. Ojala ehdomi prikaarin komentajalle etenemistä
painopistevoimin Liedakkalan itäpuolirse Perrajärven
maastoon ja sielrä hyökkäystä iänteen evakuoitujen asun-

toalueiden kaurta, koska silloin olisi mahdollisra 1'hteistoiminta Os. Pennasen kanssa ja erenemisrie on viholli.
sesta vapaa ja strojaisa, joten yllätys voidaan saavurraa.
Pr:n komentaja hyväksyi Tst.Os:n komenrajan, eversriluurn. Ojalan ehdotuksen ja antoi 6.10.ii klo 19.1i käskyn jonka mukaan painopistesuunnan muodosrivat I, II
ja IV pataljoona sekä l0 komppania III paraljoonasra,
päällikkönä luutn. Peikola. IV pataljoonaa komensi rnaj.
K. Teira. Tukipatteristona oli II/KTR 7. Lisäksi raisteluosastolle alistetriir.r kaksi joukkuerta pioneerejä. Tehtävänä oli hyiikätä lär.rteen rata-alueellc valmiina jatkamaan
pohjoiseen.

Tst.Osasto Heiskasen tehtävänä
r+ {lg

oli

edetä EIijärven

krutta Kerr.rijoen silloille ja ottaa sillat haltuunsa

&li0l$ä,

Os.rston nruodosti Savukosken pataljoona
pioneere jä.

Suomalaisia

Srkralaisia

=>*L

*

eheinä.

kaksi ryhmää

III/15. Pr:n (poisluetruna
Kiiverin, Tyk.K/l5. Pr. ja kaksi

Tsr.Osasro Pakkanen käsitti
10. kompprnia). kompp.

Kemin taistelut 1 5.9.-7. 1 0.44

komppania Kiiveriin. Ojala sai myöskin vähän hankalaksi
käyneiden neuvottelujen jälkeen Veitsiluodon konttorissa
olevalta virkamieheltä muutamia kappaleita Kemin kaupunkialueen karttoja, jotka katsottiin erittäin tärkeiksi
rykistön j a kranaatinheittimien tulenjohdon kannalta sel«i

Kemin rautataesilta
saksalaisten rAäyttäm änä

muutenkin taistelujen johtamiseksi. Hankaluutena oli
vain karttojen maksaminen, siis virastokankeutt.r räilaisenakin aikana. Kapceeni Kiiverin r'älin'ksellä Ojale s.ri
eversti A. Pennaselle riedoirettu,r olinp;rikkans.r

jr tuler'.rn

etenem issuuntansa.

Huoltovaikeuksien takia pysähd,vs täsvi vaiheessa oli
r!!

Ii:

t{

välttämätön. Nälkä kurni suolistoissa eikä patruunatä1'dennystäkään sopinut laiminlyödä.
III/15. Pr. oli pääosillaan asemissa maantien suunnassa
jatkuvassa kosketuksessa viholliseen. Rautatien suunnan

varmisti konekiväreillä vahvennettu kiväärijoukkue.

'{'l,lf

Yöllä 5/6.10. olivat saksalaiset yllättdneet ja ottaneet vangiksi rautatien suunnassa olevan joukkueen. IIV15. Pr.
sai käskyn varmistaa rnainitun suunnan komppanian voi-

min. Rautatietapaus tutkirriin välimömästi ja rodertiin,
että mainitun joukkueen johtaja oli järjestänyt varmistuksen heikosti ja saksalaisten motitus oli yön pimeydessä

onnistunut räysin. Ainoastaan neljä miesrä pääsi lyhyen
taistelun aikana murtauturnaan saartorenkaan läpi. Mainittakoon, että sotaoikeus on ruominnut joukkueen johtaiun.

Useita partioita oli lähetetry ja saatiin tietää,

että vihollinen maantien suunnassa

oli

varustetuissa
asemissa noin 300 m etäisyydellä asemistamme,

että Liedakkalan iräpuolinen maasto oli vapaa vihollisesta,

ertä Pertajärven maastossa tavattiin vain noin viisimiehinen vihollisparrio,
että Jungonperässä oli vihollisella vahvempi varmistr.rsosasto, ja

upseeripartio

Antila löysi

monistekäskyn, jossa

Jungonperästä vihollisen

mm. Tervaharjun,

Jungonperän,

Heikosen, Kivikon, Junton, Marrralan, Vainionperän,
Torvisenperän, Ristikankaan ja Paatrion asukkaar mäårdrtiin heti siirrymään Kemin kaupungin etelänpuoleisiin
kortteleihin.
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pioneerejä, tehtävänii sirovr hviikkiivs ereliistii Ke-

flll,lrn
Hyökkäyksen tuli alkaa 7.10. kello 11. Hyökkäyshetkellä oli Tsr.Os. Ojala n'hmitn'neenä Pertajärven maasroon. Tässä yhteydessä on svvtä mainira, että kaupungin
asukkaita oli suurin määrin siirq'n1't mahdollisia taisteluja
välrrääkseen erenemismaastoon ja heistä oli erittäin suurta
apua parhaan etenemistien lör'tämiseksi, niinpä erds siviilimies toimi koko matkan oppaanamme erittäin hyödyllisesti. Samalla saatiin siviileiltä tärkeitä tietoja saksalaisren n'hmin'ksesrä.
Eteneminen alkoi kello 11. Klo 12 saavurti I ja IV pa-

taljoonien eruvarmistus Nauskanojan aukeiden

itärer.r-

nan. \/ihollinen ei ollut suomalaisia havainnut. Ratsumestari Eskolan ja maj. Teiran pataljoonien etulinjan
komppaniar erenivät varoen aukean reunaan, jonka jälkeen ne q,ntäsivät yhdellä syöksyllä yli peltoaukean. Tämä tuli viholliselle ylläryksenä ja kävikin niin, että vihollinen aloitti rorjuntatulen vasta, kun toisen linjan komppaniatkin olivat aukean ylittäneet.
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'Asevellien" yhteinen ampumarata 1a kahvikorsu Kemissä
-I'.ristelLrjcn jolt.losr.r

oli rie Srviikiulgrls-Hcik()nen

\';r-

|.[lrLlnut. jotcn sck.i .lnrrllustii\:(lclr)\'s cttii halN'oittturcitlcn |oi5lillljgtLrs oli itLron.trrtt.rvirsti 1te11.o161111111. Prikaati

lriiretri'I'sr.Os. P,rkk.rscn kr;rn.r.rtinheitinjorrkktrcen tukc-

rn.r.rn hviikk;ivst.imllre jr kur'r s,un.rll,r s,rrrti in h Lurnrrtt;n';r
nt.i.ir.i krrrnir.rrtejrr. r'oirirn rirls alkarr r':rL-uisreltrr hr iikkiil s.
S.10. kelkr li.i0 rrn«ri eversriluuur. O,jala kiiskyn, j<xrkrr

l)enrstcellrl reservissii «rlcvir Leht<lsen Px61l j11111rt nrii.iriitriin hvijkkiiiirniiiin tvkistii- ja krh.-r'alnristelur.r jiilkeen
hviikkävskiilLrn liivirsc. Oli «rtettava ihrevs C)s. Pcunrrsccr.t
sekri senjiilkeen iirtkerri\,r mrl,ultien sr.r.urnirssir poh.joiseer.r. Maj rrri Teirau oIi hyrikiitriivii Lel.rt<;sen crcliipuolella
liinteen j,r t.rrlreen tullen suunnlttirvrr hviikkiivs ereliiiin.
Ilsk<>le s;ri tehriiviiksecn hyökiitii rirutxtien sr,runnir.ssil l)()hj,rrsecn. Prik.rrrti siirsi Hautrrlrut Par1l.j11;11rrn reserviksi
irngonlrcriiiin.
\l.rjLrri Lehtosen hri)kkiivksen .rlkrressrr vilrollirrcn vrirti
.:i.r.: i'r,rir.r l()() .rjrrnctrr'orr kiisittiiviin kokrr.tnunsa Kemistii
i'.,i:;, risc-cn. Ensimn-riiiscr .tjoncrrvot s.r:rtiin Pl 5iillrlntiiiirt
k.,rxiisn .rse i.lcn trrlella ja niin svnrvi tielle rtrLrhka, jolron
k,,k,, k,,l,rnn,r lrlsiihrvi. I-ehr«rscu jrr Eskolrrrr pat;rljrxrnat
:.:ir .ir ;,ril joiseen johr.rr'.rr tiet lr,rltrrurrsrr je srrmirnirikrriscsri lir Os.rsto Pc'nn,rncn lriiiissvt etenemiiäll vihollisen crirt.iin .rnk.rr.rn |,linosrriksen rrlirisena ja Kenrin llr()tti ()li

J

Kir ikorr rirsilllit svnrvi kiives tirisrelLr. Vih«rllincn oii 1.LLreuturrrlr kcllrrreihin ja rakcnnrrksien betonirrlaker«rihir-r.
T.ristclLrt niiistii l,csiikkeistii olivrrt erirtiiin koviri, ja ne «rli
r'.rll.rtt.rr.r vksirellen r.t-trro.Irstcrruien iskrrrrlhnricn ;u'ullrr,
C)l i p.rkk,r k;ivrtiiri mviiskin rlkisriiii sekii kranirirtir.rheittintiii. eikri iuonr-rolliscsri viiltvrty siltä, että ntuutruuirr rrrlojakin srtrr i l.rl,rnr,r,ur. Kello l7 olivrrt crtrlinjln faralj()olrlrt eclenneet r.rur.rtien liihcist'r'teen .ja santrrnrtikrriscsti
Osrrsro Penn.rnen oli s.rrrnur liinnestii Piiin vankrrn sillanpiiiirrsem;rn n'rrlntereell.r. joter r jalkaviikiaseiclen ruler kiir'ränntillisesti virtviriir j.r vilit>llisella oli virikear oltrn,rrr.

Kello [7.10 .rloitri viirollinen'n,ointakkairn

rykisriivrrlmistelut-r jrt iLn.tl.orttm irtrsten jiilkeen hr <ikkiivksen vhrxikaisesti io 'r'rrLnistrrnrrrss.r oler'.rn Ken-rirt ntotin sisii- jrr rrl-

Anrfuntrtrlr.liur sLlr.lnrlrrss;l linjan-rn-re tiril)uivirt
eteliiiin ja vihollinen «rli k;rtkrrisemirisillaar.r hi'iikkr\'skiiIrrmrne kiirjen. Silkrin kiiskerriin reservissii oleva 10.
konr1r1.11-1i1 vastahvi)kkiilkseen j.i sen «runisttrikin srr;n urtar tie Risrikirngrrs-Pertrr-tirp;r iil tilenne oli sillii kerrarr
kt4ru1;lc'161.

pelrtstetttr. Peikolan korttp|rtpi.1 c'terti rutll)urtlrrr:rclrrllc asti.

r'.rlnt r:.

A.rmtrhiinriirissii

«rl

i v ihollinen irkrirtrrnur

Irliv

i

rv

sri

iit

sc-

kri Kemissii että serl pohjoispuolisillrr llucilla. Kar.rlrunginr.rlr vrirettiir.r riijiiyttiiä, vrrrastoja poltettiin jir lentokentällii j;itkuivrrr vlltirisat räjiil'tykset. Suurinrmirt riijiihclvsprilver rriikvir'är kuitcnkin Kemijoer.r silkrilta. .jorka villrllir.ren riijiivtti noin kkr li.-i) cli s;uniuraikaisesti, kun
nrorti r>li nrurrrattr-r rrnrpeen. EverstilLrr.rtn. Ojele .l.r nr,rj.
\X/inqvist olivat kiivenneet Jurlgorperiin hylrpvrimiicn
vliil.rr'.rlle, j«rsta he seurasivat tirisrclujen kr.rlkua r-riitlcr-r
k4rp111'1ihsi5sa )a maj. \X/inqvist srrttui iuLrri sil«r.len räj.i1 rl shetkellii kiikl«rinraan silrojen suturtrlln. Hiir-rer-r kert«rrnrrnsir n-rukiurn riijähclys ttrlenliekkeineen niivtti kLrin tai-

vas olisi refe)'n'nvt nrair.ritulla hetkellii. Pltrrlj<xrnrr Heiskrurer-r ei ollr.rr «»rnisrtrnut tehriir'ässiiiin. Evcrstiluutn. Oi ir-

lrr yrirri rnyiiskin estiiri siltojen riijiiy'ttiimisrii. Trrpl|11111
nirnittiiin niin, että kclkr 6.10 sarrpui lnrrrurtien sur.lnnrrssir
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neuvotteleva saksalainen yliluutnantti, joka tiedoitti yhdys-

esikunta ROIN noin 70 henkilön siirtyvän linjojen läpi
rneidän puolellemme. Asia sovittiin ja rnainitru henkilöstö
saapuikin scpimuksen rnukaisesri. Samalla I'liluutnanrti
pyysi. heidän armeijakLrntansa komentajan nirnissä, että
saksalaisille myörrnettäisiin kaksi vuorokautta aikaa Kernin tyhjentärniseen. Everstiluutn. Ojala ei voinut suostua mainittuun esitykseen, koska hänellä ei ollut siiher.r
valtuuksia. Sensijaan l.rär.r saneli oman vaatimuksensa. joktr
sisälsi seuraavaa:

1. Saksalaisten edellisenä yönä vangiksi ottama joukkue
on luovutettava 6.10.44 kello 23 meikäläisille radan suunnassa.

2. Saksalaisten on luovutettava Kemin kaupunki
7.10.44 kello 11 mennessä, vaurioittamatta sitä miilään
tavalla.

Kemijoen rautatiesillat on luovutettava eheinä.
Iln.roitus armeijakunnan päätöksestä on annerrir\'.1
etulinjan komentajalle samana päivänä kello 21.
Ilnoitus tuli ja oli kielteinen, siis kielteisyl,s oli molem.3.

ri.

r.ninpuolinen.

Mutta palackaanme taas taistelutoimintaan.

Osasro

Pakkasen kaksi kiväärikomppaniaa ilmoittautr.ri eversriluutn. Ojalan käyttöön Jungonperässä 8. 10. kello ;..10.
Kello 9 sai osasto tel.rtäväkseen ottaa haltuunsa lentokenttäalueen. Osastoon liitettiin myös Ojalan käytössä ollut
10. kornppania ja krh.joukkue. Eteneminen ler.rrokentälle
oli käytännöllisesri katsoen rnal.rdoronta. Viholiisen vllrrvat räjähdyspanokset räisk1,ivät kentällä jirtkuvasri. Räjähdyksien aiheuttama ihnanpaine oli niin r'«rir.nrk.u. errii
miehet kaatuilivar pirkin pitutrrtarrn jrr kenrällI olisi milloin tal-rar-rsa voir-rut sllrlrr ilmrrisen lent«rpilerin r.rir'.rsr.r

kohden. Kertakaikkitran sinne

ei voinut

mennä, vaan

kenttä oli kierrettävä.
Noin kello 9 tuli Kemin motista saksalainen luurnantti,
rnuuten sarna joka oli 6.10. ollut neuvotteli,jana, rleuvotteleinaan antautumisesta. Hän ehdorti, että heidät laskettaisiin omalle puolelle, siis pohjoiseen. Tähän ei everstiIur.rtn. Ojala suostLlnut, vaan vaati el'rdotonra lurtautultista, johon saksalainen neuvottelija sitten suostuikin. Vangit otettiin vastaan Kiviharjussa, josta ne kul jetettiin
f,,ngonperään ja luovtrtettiin sitten 15. prikaarille vankien kokoarnispaikassa Kemissä. Vankeja oii noin -100.
Kaatuneet ja haavoittuneet saksalaiset kr.rljertivat yleensä pohjoiseen, ainoastarrn [J.10. aamutaisteluissa kaatr.rneira .läi kentälle noin 60-70. Muutamia haavoirtrrneita
oli vankien joukossa. Todelliset rappiot heillä olivat kuirenkin huomattavasti suurelntr)at.
Taisteluosasto Ojalan tappiot olivat kaatuneina kaikki.un.16 ja hiravoittuneina l0l r.rpseeria, aliupseeria ja
nriesrl.

ii. prik:rati oli taisrellut Jackosodan viirneisen taisteluns.r. Ken.rin taistelujer.r jälkeen eteneminen poirjoista
kerhien j.rrkui Kerr-rijoen itärantaa. Koivussa siirryttiin joen ,fnsir.rnn.rlle ja eclelleen Rovaniemelle, yiitettiin Oun.rsioki j.r siitä r'ielä jarkemiin noin 20 km pohjoiseen,
josrr sirren .rikoir-;rt kotiurtamiskuljerukset Salcnn.
S.iion ', n;irisrösrä rnuodostettu Salpa-pataljoona oli
Jrrk,rs.i...s.:. :ei.lnvt tehriir'änsä kaikkea kunnioicusta aus.rirser'.:..i;. r.ir':il:. i.rsr,r krikesr,r pataljoonan komentaja,
er'.ltn. å. Ol.iir h:l;.ir vielä r'räin vuosikl'mrneuien takaakin esirrji niiile silprleisilie. jorka sarruvar tämän lukemarn. crici ;:rheimmer kiitoksensa ja ten,eisensä. Kun:rioirr.:x.i:::'i=e elkoiresri niiJen .rsevel j ieu rnuisroe,
x-i ..i:::sir'.:i x:ikkens.: isinmr.rn puolesr;r.
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OY FINANSSILAITOS

ARE OY

RA

JYVÄSKYLA

OSUUSTEURASTAMOJÄRJESTÖ

PL:N VAMMAKOSKEN TEHDAS

HELSINKI

VAMMALA

A

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ

[å.-'Jlfl,'=**
SUOJANA

OY WILH. SCHAUMAN AB

T:MISIDOSTE

HELSINKI

TAMPERE

SUUNTO OY

SUOMEN TUPAKKA

HELSINKI

HELSINKI

VALTION VIIJAVARASTO

VALIIIET OY

HELSINKI

HELSINKI

SUOMEN RAKENNUSMESTARILITTTO
HELSINKI

380

HA.ARPAJAISTOIM ISTO

HELSINKI

.ior-

Sotasairaala l}=n mu kana
Taluisodassa
ALINA OSAMAA

V

II

PtIRI Lr\ IN

n-riien

E\

k

irkonnt

ies

ktilk i Kolikkon.riiel rii Prrtteri-

tietii k.rLrpunkiirr. Ticu vieressii

r>li ntiehiii nr()nrr-r.l

klliv run,rsse.

irirlrla.

Tuo k:rhtlcksan kerrostrr krisittiivii r;rkcr.ruus oli rulirikkulaetikon nr.loroiltcn j:r vrrlkoiscksi nlirrllilrru. \'llr:irillii
piiiidrssii oli rcist«rs:

iiiri lrrpsi srlissii,

svnrbolisr>itlen

ral«rr.r

nrerk itvstii

\'li krrksi vrurrta slivrrr k;rrjelarset iirtlir ikrir.r rrron krrujli rrjrrnmtrkeisen srrirrt.Ll.Lr.r su()r'nrsrir ;rvLlsrir. R,rskes

nirn

onnett()ntur.ls riisri sen kurrenkin pois Ircilr:i. Oli n-r.rrrrrskLrurr viirtreinen. Ikimuisrcrrrrvr s\'\.sIiiir,;i 19 i9. jolkrin
sirct'nir.rlkoivrrt trlvorr. Ensir.. Iuulintntc. errii olisi r.rin niidcn kokcilLr kvsr rnvksessii. Nlrrrrrr seinrLllrr olivrrt jo lcnro-

kortcer Viil.trrin

yllii

[rLr,|>ttar.l.Lssa [.61t1te;a:r6. l:1si1t-

nliiisct fotttrttit lrLrtosivrrt csil<eLrlrtrnkiin Kelkk:rlrrn
korirr Iur-'cllc.

e

i olrLr r.Llnrist.u.itrrrir
s.Lir.L.rl.rss.rk.r.rr.r

sor.L:ur. Se rrrli r llrirr kirskonccr sotlrrrr nrrh.krlli-

teen.
Er-rsin-rrtliiistclt Ii()ltttttiult I.tt.lottLl.t «lttrtl ltltyisrtts riir tti
ntielcn je so.l.Ln uirk.r,Lr,ir k,rirlrLrr rrrnrriivlrt lrciorrtrn'ilt:r.
Å;n'istinrnrc. crtii ne .rrnr( )u .ri.rr. ikrr jrr strrLrt. j«rrk.r olintntc viertiiucct rrrkk.r.rss.r Vriprrris. rntnte je rrissii krrLrniis
srr sitirrlillrrssrrnrnrc. jriisir',it :r.ttr isro jcn jotrkkr xrn.
Llrskirnntc l-ois .rrl<i.rr r\ r';,r\ccnlnc. Ei voinirr e j,rtcll:r
sr.Ll

Mitii siihcn .ritlr:r.u-r teli.lä7 kvsäisi krrkor-rn-rics.
Tiihiin r,rkennetl:.rn ViipLrrir-r lapsiprrrrrkki, r'.Lsrrrsi
- nriehisrii.
lksi
NIies oli r>ike;rssa. Ei kulLrntrr ln()nt1rk:rirlt vuott;r. kun
P.rikelle kohosi Pohjoisur:riclcn r.rurlenaikrrisir-r j.r trlrcirr
tra is rcnslr

Viilr111iq5,1

scnii. Enrnrc

ontrr-

cniiii tviin j.rrkrnrist.r r.i:..i

:.Lrr.r.rl.rss.r. L"rr.ler rviikohrcct

()rlottivrrt sckii lriiik.ircit.i crr.i lt,rir.rji,r rrrisinc vrrilrcineen.

Ålk,,r os.rsroirrr cr.rkr.,,irlrr'r.rr .ir,lrr. I.r1.:r.r j.r s.rrr.r.rr
siirrctriiu hissillii.rl.rs tirnnelikrrr,,ksccr.r. Sinnc srr,,j.rtrrrr rr',rr liiiik;irir. k.itiiilr. hrrir.rj.rrt.rrer sek.i koko lrcnkiliikLrnt:r.
Sr.lrintri siirkcrri olr iiiricrt r'.rlirrrs j.r l.rsrcn irkLr.
T.rjLLsinrmc- jokrrincn scn. crrii cliinriin julnr.rr koerre lcrnrrkser olir'.Lr koh.l:Lnllcct rlrkxst.i nt;rilt:lntnrt:. Kvvncllrir.rr.r vicriilrri siLriikrrlntrr;rn. j«rl<;r t>n;riu;L sLrrtrn iiiltrirkolrr,ttr.t. L.r[.senrt.tlIitur, iii.lin «rl.ctt;rnrrrr rLLkoukset mrrrstLrrr'.rt mielecn. Åirini oli licrronut nrvijskin. crtii jokrriscllrr
ihr-risell;i ()n omrl strojelLrsenkclrnsii vrLrjclij.u)ir. Tu()nir
koliralokk;r:rnrr virnii rrskoirr sturjclrrsenkclin si i [-icn k:rnr:L-

Joulu Vtipurin
Sotasai raalassa

I

Ir
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vili.ln voilnarn ,irl tunsin sycliintcssiini Pelastuksett toivort
kipinän.'fiesin, ettii mirallinen elämii loppuu kermn, I»urtir tuntr.ri kauherrlta rr.jatuskin, ertä viinreisen kerrrrn riir -

n,isi

umr:-ristaa silnriinsii tr-urn

kolkon runnelin pohialla.

Uskon, että Jtulalan sonni piirsi kohtllourme kartrrrt sinii
yrinä ja pääsirnrne or.rr.rellisesti llhtenräiin ttrnnelistir. Pirkiir ja tLrskantiit'tteiset olivar ne tunnit, nritkii siellii r ietiutrne. O.lotimnrc jiinn i tty neinii piiiviin nousr.r:.r j.r .r.r rtr n
Lr

si.tri.rstusta.

Vih,.loin aan-rtryiillii kello

j

rrjoivrrt rutot srirlrill;1lt r.l1i-

pujen eteel). Alk«ri tuunelin tyhjennys ix srirxirl;ur e\'.1kuointi. Potilaat oli siirrerrävä pois sorltoimialtreelr,r. Äiciit, lirpset ja sairaat kirnnettiir-r oclottaviir-r rrutoihin. Os.r
läiikärcistii, kiitiliiistri ja lxriraj isrl seurlsi nrrrkrurrr. IIurt.i
roiset saivat Punaisen Ristin k«rrnennuksen Plpulrurn 1.cnlstett,rvilrln s«rtasrriraalaan.
Huoneeni seiniillä vanhanirikirisen puntrikellon lvirrlessä viisi sul.iin irsurltoni oven jrr liihclin kohti Prpr.rlar. Pvi)riini teline iak«ri kantla nrukaln otetur.t omrrisr.rrrtcnr.
Tiesin, eträ mirii or-nlisuuttrir-ri jää srriraalaar-r, se ou ruir()u
omaa. Vielä kerrrrn krirsoin aamrrhämiiriissii tairkseni n.iir,
cliikseni asuntoui ikkunat, sckii sen kerroksen, )oss.r rrii5kentelin ylilääkäri Rrruriurlon vrlstirelnottolxritajlrtlren.r.
Srravuiu or-rr-rellisesti Papulairn, Prrpulan n.rielisair;rll.r;rn.
oli jo siirrerty pois. r'nrrrt;r i()ss,r s()t.ri.ur;rala avasi ovensl hiuvoittuneille.

josr.r rnielis,rireat

Oli kiire. Sänkyjä, patiojlr sekä rnuitrr tarvikkeitr ru()tiin alari. Lääkärit, hoirajat ja tarpeelliner.r l.renkilijkunr.r
olivat

valn-r

i

ina ottanrir.ru)

vilsti.rr.ul Potilrr

itrr. Liih im n'r.iiscn

trätä «lli otettava omaksi, sillä r>lihrrn isiinrnil;ul vhreinen

onni

kysl'n-ry'ksessii.

Kvsyrtiin svtliinren

l..rlr eler.r.r r,rk-

Viipurin naistensairaala
::'

tr.i

sr

rcerr

i

n rr lvontrr ikriän kuin trrkrrhclutti veistrurrtntc.

(

:.'.

.. -. :tr

::,...l]rrre

LLu.lcr-t v

uoclen taj usillr-r"re, ettii taistelu

r;:ri.::'.:...- .: r .,rir kiihtvnrr. Osas«)illa

ry,«iskenncllessänt-

::--; i.:.-:-:,-:..: K.,:::r.:kselr.r ukkosen j1'riniin tavoin t)'kilr
", s.i.- < :'.::::-.::-.; K-, i()r\ kki .un1.ui rnyiiskin kohti Vii\, , ,.- j;'-'--.
..'.] r rllc rLrli vksi pontn'rikin. Riijäh- .. --......t. '..,.
...
.:: -..:-. :.<i-.::.,: :... , ,r sr r.ir.iirreliviit lisätcn lcvot:,:.

kruttrr.
Sairarrlaarlme trrli pomm irr.rsrtltrc l,r. rlli n...ir,,:ii..:tcr :...
virrtl'ruksirr jrr lri1.5ii. K.rikille ,rlt ,rjettits:i.ir., .:..ti.,\.:
käsi hiitiiiin jrr r'.rLrri,rn ntrrot()on kllsunr.:ii.:. H.,-,r, ,:::..rrccr iiiiriir s.rin.rl.rn lruir,xrn. s.rm()in u).i ir,::'.:r-.rtcit..r.:
potilaita, n'rutti vanhukset ja l,rpset er',rkuoitiin sor.rroir.nirrlueelta pois. Tehtäväksemme jäi heidän Linrpin.riisri
pukenrinen sekä rruttru'uinen auroihin.
Meillä ei ollut pommisuojalr, iohor) olisir-r-rrle vi.lilrlul
hetkellii hyiikiinneet. Päiviit ryrjskentelirnrne vrikeissa olosuhtcissa. Luortlnrukscurrnc panimme seu nLikyniätriiIrtiin voit.ttrrn vrrri.rr.rn. joka irelasti nrcicliit Pois tu«rlta kol-

..

Yx:r iroit.ijist.r luki joulucvlutkelirunin.'l'uon .joulusrrn«r::-..::r ii.rr:lnl.unure srlilnrlle voimrl henkiscsti. Jaksoin-rn-rc
:,,1<.,:s:.r )s.rsroill.1 r'uoreissir viruvil poikian'rnte. Sora oli
(: ::-::t-.: rc-i.l.it k.rLrrrksi rrrkkristl ot-ttarisistaan ja lämpi:-.-:
\ -.
....:>...
..-.tr!.9:1.t.

..:.,,-j

tuli

t

!f

kostrr tr,lnnelistrr.

Vierirnnre .i()ulurrrttoir. Olimn-re kyvneliin heltyneinii

valmisttresslrt-trne valort jtrhllu vastlran()ttilnrililn. Syti'timnre kynttiliit ja stiimme vrrrrtinrrrttorr-trrn joulLrillallisen.
Lalrsurrclen joulu palrrsi cliiviisti mieleen sotrriscn joulrrn
keskellii. Yririmure lrulau lrrl'rscrra opitttrjrr joululatrltrjrr,

PHI[IPS
TV Mnkkaatvötä
selvä kuva
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PHtLtPS KOHTNOOR 23" 473

Täydellisellä Philips-automariikalla varustetlu vas-

taanotin, jonka tekniset

ominaisuudel ilmenevät jo
ulkonäössä. Helppokäyttöinen painonäppäimin toimiva

kanavanvalitsin

ja

täydelli-

nen UHF-valmius. Jatkuva

äänensävyn säätö sekä puhe-

musiik kikytkin.
Loistelias teaktai palisanderlaatikko.

Ttrli helmikLrun 19. päivii
s,rnoi:
- ir'liliiiikiirintntc
Nvt liihclerriiinl
Milkrin: kvsl
lrctil
llih<>ira.ia.
--Ni't
kttului vrtsraus.
Muttrl putrtttri paljon. Srrirrr'rl,rn n111ijr nrLrklr,rn otcttrlvrrt rrtrviklaat tlli s;rirt:lvrr lälrriikLrntrxln
keet lrrrkk,rLrksccn.

Oli

ollut

rrras kiire. Tur-rrtri siltii ktrin rulivut>ren purkarrs olisi
r.rhka.unrrss;r. N[uutrunrrn trrnniu kLtlrrrrua r>lintrnc jr.r

ilsemirll:1. Åscnralta enrmc kuitcnkarrn selt'it'tlltcer l)cri
liihterriiiin. Trrl i ilmoitr.ts, ettii villrll ineu oli Po111 111i11;y11111
Åtrrrclrn lrsentiln 1a karkaissut nrutk:u)lnrc vlrrrcllir olcvlrn
sillen.
Korj.rLrstiiitlcn .jiilkccn piiiisintn.re vasrx liil)rcn-riiiir-r. N{urrrr
t.r.rs rrrli csre, sillii jrrniulmc pysiihrvi.Krrri-

srrlnen ilscnr.rlie. Pvsiih.lvs kcsti kokrinaisra kahclcks.rn
runri rr, ion k.l .i j.r n isr u immc pinreiissii vrll,lltussrr. Pintciissii
scnvuoksi. kosk.r viht.,llisen ptltllmikonc vrirti jun.rrrmnrc
scrrrrrt:.1. Sell.rincn lcnreli risriin rasriin rxrilpihrrn vliil.Lr«rlclla, u-tutr.r ,rnneksi ei kcksini'r nrcirii. Varmilxnkiu se
I trtrl i trn .rrir j Lrn.rn, ricr':rr r
Pvsiihtlv ksissii irsemrlllir. A scnr en
scut]ur.r rrruiroilirttLL.r LLsk.rlsinrnrc rrlrrs liihreä ntiltklrirnlntc
jrrtkrunrrrrn. NI.rtk.i.i. jok.r hctkitriiin trrnrui toi\'()rrontrllrrl.

Jtttt;uttr.t-tc kr:ljcrri:.r ctccul.iiin

Vihollisen lentäjät hyökkäämässä
junaa vastaan. Matkustaiat
kiiruhtavat maaston suojaan

Heriisi rrjatus
k4rpsr11

ntilkrin riintii lopputrl Je

Tiiytvlkii

nruut;lllirl kikrrnctriii tuli

jiilleen ilnr.rh.iir n: Ti:ii r)tli.irvs. crtii jt>kaisen oli juo:r.rr'.r
Illers:i:irt. Eir.it kirilcnk.r.rn jrrlkrrvaivaiscr potilaat lrvsrvncer 1:iirrenr:i.in Hr' i.iir.ir r'.Lunuihin. Ilmahiill'q'ksen
rncntr'.i ohr p.ri.rsin.rn.ic nrers.istii t.rkaisin, j:r truts elkoi jrrna
IuksL:rt.:,r crc-cnp.iiu. Pi.rn ttrli trtr.icllcen ilrnrrhiilvtts,
nrri!r,i ii.r'r.,.. ri prs.irtctrr. KonJtrktiiiiri h,.rrrsi: KLrkirrru ci
\.r..: i, )i)ri:,r r,runirisr,rl ,\Iertniiiin r'.tir.r |u>pe:rsti erecnl):iiltl

ntrrcr'r trint.i
«rclcllrr nrcicliin lroikicrrnrc .rnt i i-i I !:.1

-/
ventovicrrritlcn
kiisiin, r,lrnkcrrtccn rai

kLrt>icnr.r.rrr..

nt
Autiota
Viipu ria
Talvrsod assa

I,j

L-

l'.ir:r,in r..rir',riloisen nlrtk;1r.nnte jiilkccn vilrtLrin j:r

vi i-

;ttrut s.i.ivr.lintntc f.iiiinriiiiriiiinrnrc I)rLrrkkrrlaln, jolron

So-

1l sirrtvi. Hisrorirrllinen, kokemuksista rikas
()ll nr;lrkiunme, koske SS 1l oli viinreinen sairrrala. jokrr
t.rs.rir.r.ri.r

«rrnri Viipurissrl .ix l)oistui sicltii viirnciscnii.

Täydet
pisteet ... vakuutus

POHJOLASTA

Oi i .,rri.r:'., i..ikk.rnen. Ilkrlrt>pcrrkarrn ci roi nrin rr r nr irt.rrcis:.i.:.,i:-.,r.icn kLrljctus;rLrroj.r rrjt>i viihiin riiliii sairurlen
rlIP|11;.t, (tcc:l tt.( )!ltrl h.r.l\ oirttttrcitlr jlr |1lcl111,.laitlr. Hc
toivrrr rttr ii:kr:t rk.ir i.i utrtisirr. Kertoivrrt Strrrtnt.rrt rint,rrllrlll murlLrn(cir C)rirtrntc Yltk;rvrrsti vrrstrtrrrl nuo ikiiYiir
ren'eiset. A.rr r:rr::^,r:rs. nriten sillrin kiir., krrn lirtnoirLrs

lrertiiri. Ol inrrlrc ort

irL: r5L-\\.r nt

iclcnti lessrr. Hctk irriiin rLrn-

tui silrii kuin s.rir.r.ii.in.lnc ( )lrnrirssrurlr vh.lcssii lrcrkessii
|rvltkiiistiiisiin Ir()i\ i. ::,qr.:.in cl.irtrrscrt,,ikcrrrcntntc seu

trtuk.rna. Konekir'.i.irrctr ri:iirt,Lc:r.r s.rir,url;r:rn s.r.rP111'j.1
srtirlrsautoja jlr Ientol.tir i:cr.lcn pLr.Lrrr.ress.t pontrncj.r :.ri.
raltllttt trttPiiristii<irt rLrntLri .rnclLrrr.n.rlt:r. n.ritii serrrlrrn,a
f i) ja lrtrr>ntincn Piiivii ruor'.rr ntLik.tn.t.rn/ Kcnrriisrririurlirn
siirn trtii I)r11.1111111.1 lisiiiinrr i i Ir,i lcvorrorrtrrLrs rtrjcvisrrr
hetkistii.

VAKUUTUSOSAKEYHTIö
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