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JR 33:n
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eversti Aug.

Mäkiniemi

ja adjutantti,
luutn.

Kittilän
miehet

Ritavuori
Vermanjoella

sotasauotassa
a
I

fNSll,tUÄtSEN kosketuksen Kinilän miehiin sain Rovaniemen Ylikylän kansakoulun pihamaalla, joka oli heidän kokoontunispaikkansa. Tama ensitapaaminen ei ollut kuitenkaan lohdullinen. Miesjoukko oli paremminkin
kuin savottaporukka, jossa ei ollut vähintäkään sorilaaliisr.rr-tta. Miesten asetakit oiivar napittamatta, vyö roikkui
vatsan alla ja lakin lippa sojotti milloin vasemmalia, milloin oikealia korvalliseila rai sitten suoraan niskaanpäin
käännetrynä. Monta kertaa sadatteiin rnielessäni, että
kuinkahan tämän joukon kanssa toimeen tulee. Sopeutumisvaikeudet olivat suurer.
Rovaniemen asernalla II/JR 33, jota yleisesti kutsuttiin Kittilän pataljoonaksi, lastattiin härkävaunuihin, ja
matka kohti Kemijärveä aikoi. Rykmentin komencajana
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oli

jääkärieversti

Aug. Mäkinierni

ja

pataljoo-

nan komenrajana kapreeni Eir.ro N u rm e I a
Kernijärvelrä alkoi pitkä marssi Sallar.r Hautakl'län
kautta Kuusamon Käylään, jossa vietettiin kylrnä ja sateir.ren jul.rannLrs. Tällä keskirysmarssiila ja Käylän aikar.ra
opin vähitellen runrernaln paraljoonar.r päällystön ja alipäällystön. Oman konekiväärijoukkueen miesten kanssa
ehdin siellä jo rutustua, murra rnoner rniehistä karselivar
oudoksuen vierasta lantalaista.

Jul.rannuksen jälkeen pirraljoona marssi Käylästä
maanteitse Or-rlar.rkajoen KiLrtakönkään sillan kar.rtta kohti Sovajärveä ja Venäjän rajaa. Rajar.r ylityksen aikana
saimme ensimmäisen kosketuksen viholliseen, mLrrra mitän suurempaa kahir.rira ei ttrllut. Marssimme kääntyi
Sovajärveltä nyt kohti pohjoista. Auhtiin saakka saimme

,p:

p;kki:s::'.::.----. : ii:,:.
Sirn" , ,:- :'.: :ir-.- :.;:;r'c::1. rr )it.I ttlpii jrrcxla
- kok,,, ;:x:..-'.:.
vaikk.r
Ilistj ii.;:::e::, :.:." :'..:, -l::.e: ,irr sirl kvsyin.
- Kf,rseirn :;:>: r r:":: . ::--:;::-.;:::.
riin selkishän se
- nrissl vet:: ,.r:.. :.:3. :i. ::.
Iteti,
Neuvop.i: ;r\: :-.::.....;*.:. s :-:*i.i.
- l(1111 nlene! q:l):r]. r:i--:t ::.,:. '.,:. niin sitten tr-rlee- jänkä. Nlene sen r.i :, :., -^- :,-:icen rrrahan, niin
siellä on kuru.je sieil.i >c h::.:-.::-:"
Onko sinne kuink: p,:*"':::r.,,
- Eihän sinne mark.ri uie i-.ii :..:ionen tai korkeintaat-r
pari poror-rkusemr.1. P":i:::.1:,-, selosri, mtrrt;r
sen

mitäpds lantalainen selostr.rksesr.r i n:r"rs;
Killuncaivaararr aika oli leppoisr: .:rk.::. \'iholliner.r-

*

\.s,

marssia maanrierä myören, mutra sinne loppui tie. Alkoi
ankara erämaan vaelllrs kohti Jvrhämää.

Lopulta pataljoona pääsi Killunraivaaraan, jossa heti
tiedusteltiin konekivääriasemar ja ryhdl,rriin niirä rakentarnaan. Tästä Killuntaivaarasta rulikin joukoiile pitempiaikainen asemasoravaihe. Se oli leppoista ja raul.rallista
aikaa, jota ainoastaan muuramar kranaarit härkähdyttivät. Kittilän miehet olivat siellä kuin kotonaan. Sieliä

opin myöskin

ymmärrämåd.n nåita sllurren selkosten

miehiä. Mersässä ja kairoissa he olivat kuin koroisissa

as-

kareissaan. Eivät he tarvinneet karmaa eikä kompassia.
Killuntaivaara oli kuivaa kangasra, josra vettä ei löytä-

nyt rnistään. Eraanä ilrana taisrelulähettini Martti
Paakinaho tuli kuitenkin nuotiolleni, ojensi roi290

kin oli

rnelkoisen rauhallinen. Pan-kolme kertaa se
nakkeli kranaatteja ja kiväärikomppar.rilssa ruli tappioitakin. Kittilän miehet käyttivät rar-rhirlliset päir'ät ahkerasti kortinpeluuseen .ja päivärahrrt j;r moner mr.rurkin rahasta käyvät tavarat vaihroivrt omisrlj.ir moneenkin kertaalt.

Elokutrr.r puolivälin seuc'luilla rneille ru.li muutto. Saksalaiset ottivat haltur.u'rsir rsem.rnrme jl me suuntasimme

marssimme jälleen potrjoista kohri. Tilanneriedoruksista

tiesimme, että saksalaiset eiviir pääse Kuolajärven yli,
koska venäläiset jarkul'rlsri pirir,ät pintansa järven itärannalla. Päättelimn-re silloin, errä me joudumme nyr hyökkäämään venäläisten selusraan. T?imä

nllt.

ei kerään l.ruvitta-

I
S;rreisena

ja

usvaisena varhaisaamuna pataljoonamme

Liihri marssimaan koskernattornaan kiveliriön. Hevosia ei
orerru matkaan, joten miesten täytyi kantaa konekiväärit
ja parruunavyöt sekä muut tavaransa. Sangen verkkaisesri matka edisryi. Pari kertaa joucluimme tulitaisteluun
venäläisten pikkupartioitten kanssa, mr-rtta niistä selvittiin vammoitta.
Iltapäivällä saavutimme venäläisten rakentaman tien,

joka johti Sallan-Alakuftin maantieltä

kaar-r,

kun pohjoisesta päin kohdistettiin meitä vrstaan

ankara kiväärituli.

Kapteeni Nurmela käski n-rinun tiedustella konekivää-

reille asemat ja varustaa ne venäläisten mahdollista
hyökkäystä vastaan. Asemat olivar ruota pikaa kunnossa,

murra minua pelotti kovasri se, ,jos tuliraistelu alkaa,
niin n-reiltä loppuvat patruunat pian. Kävinkin heti jokaisen

kk:n ampujan luona

selostalnassa, että patrr.iunoi-

Nenäpaloon.

ra on säästettävä. Vielä linjassa viipyessäni tuli Väinö

Venäläisten asemat jäivät selkämme taakse, mufta me
iatkoimme marssiamme pitkin kuraista huoltotietä. IIlansuusa tavoitimme "nimettömän" pikkuvaaran. joss.r pr sähdyimme levähtärnään. Jonkin irjan kulurrr,r,r P.rrkinaho juoki luokseni ja hengäsq,neenii selosri:
Tuolla vaaranrinteessä on jumalattomin suuri.r ko-

Melkein juoksujulkaa kiirehdimme Jyvälän kanssa
vankkurien luo. Sinne oli jo keräänrynyt suuri joukko

-

n , ä juosten luokser.ri ia huohottaen yritti seloslJ,,
Tu-tuolla on mo-monta vankkurikuormaa, jotka
- tä-täynnä tavaraa.
ovat

ll/JR 33:n
komentaja,
kapteeni Eino

Nurmelaja

adjutantti,
luutnantti

Saarinen

Suomalaisen
6.D:n loukkojen,
mukana JR 33,
eteneminen

Oulankajoelta
Vermanjärvelle

Missä niitä on, tiedusteli kapteeni Nurmela, joka

osui paikalle.
sattumalta
Tuossa ne ovat aivan iäl.rellä, Paakinaho sanoi.
-Seurasasimme Paakinahon perässä ja tosiaan, aivan lähellä

oli neljä suurta caterpillaria, jonka kokoisia ei ktr

knan olltrt enr-ren nähnvrkäiin.
Onpa siinä sotasaalista tämän päivän osalle tar- kapteeni totesi hymyillen.
peeksi,

Päivän työ ei kuitenkaan ollut vielä päättynyt, ja väsyneet miehet nostivat taakkansa jälleen olkapäilleen. Poh-

joinen vaaranrinne laski pohjoiseen ja

edessä

oli

noin

parinsadan metrin levyinen suo, joka lännen puolella aukeni laajaksi aavaksi. Emme päässeet vielä suon laitaan-

Kiailän pataljoonan miehiä. Aloimme purkaa vankkureita, .ioita oli kaikkiaan neljä. Ensimmäisessä oli elintarvikkeita, mm. useita tritteieitä voita. Toisessa oli vaatetavaraa, asetakista lähtien. Kahdessa viimeisessä oli ammukia, miinoja, kiväärejä, patruunoita. Suurimman ilon
meille kuitenkin aiheutti se, että vankkureista iöysimme
parikymmentä konekiväärivyötä valmiiksi panostettuina.
Tähän vaaranrinteeseen pataljoonan h1ökkäys pysähtyi
muutamaksi päiväksi, sillä silloisilla voimilla emme olisi
voineet hyökätä suon takana olevaan vaataan, jossa äänistä päätellen oli runsas miehirys.
Eråånå päivänä pataljoonan komentaja Nurmela tuli
kk-asemaamme ja selosti meille, että lähiöinä tullaan
morirramaan vastakkainen vaara. Motitukseen tulee mu291

kaan joLrkkoia r1'krnentin muista patal.jrnnista jar myöskin saadaan rvkistö rukernairn hy,ökkäystä ainakin alkuvaiheissa. Pataljtrcnan kk:t sLrtrnnatiran siten, että niillä
voidaan sulkutulella estiiii vitrollisten vetä)'tvminen suon
kauttir pois motisra.
Muutarrrlna priivänä ehdir-nrne suunnitelh kaiken kuntoon ia jännirtävriä odotusra jatktri. Sitten s1'yskuun irh.rssir tuli aser-niirnme vieras tl,kistölr.rurnantti, jokrr ker«>i:
Ensi yönä ei vrstxpäisessä va.lra.ssrl nukuta. Koko
- on saarrettLr ja n'rinLrlla on kohne putkea val-niina,
vrrzlrlr
jorra kranLrj,rkin sinne srtJil sr.rrrret miiärrit.
Illan tuller.r tiheni jiinniry's iokaisessa kk-pesiikkeessä ja
rnonia kvsvml'ksiä rninulle esitettiin, kur-r kiersin xsernissa. Jännirys pair.roi rnyirs omia ajattrksiani ja siksi sanoin-

kin Paakinaholle:

vin viin-reisenii r-r'rirkasi liihettir-ri. Kyl,neleet r-ror-rsivat poskipäilleni. Olrn lrnn.rälliini. ettii kuinka näin oli käyni't.
En tehronut siLriiini usk«rir. Murta joku hrrrhlluoti hiir-rer

on tä\'tvnvt koh,l.rt.r. Trillaistrr on sota, aiatrelin.

Pvvhir-r

k|t'neleeni ;.ois j.r .tioi1 fllatrr joukktreeni Lro. Httomlsin kuirenkin. ett.i P.i.rkinehon vierellä <tli hänen sotzrsaaliinrrrrn srl.rmlns.i .titon-i.urttikiviiiiri. Sanoin tiras hil jalleen, että sinii et srr.i en;i.i t;rn'itse, joten otan sen pois.
Hypähclin m;rtrl.1rn ir.urt.i.rn j.r kvyris4'in ottarnaan kiviiiiriä hänen kärlesr.i.in. it.rt.r sormet vielä iruristivrrt.
Otin kuitenkin kiviiiirisr.i kiinni j.r rritin irroirt;r,r sonnie
rukista irti. Muttr siliorn P.r.rkinrrho ponruhti kLrin kun.ripalkr ylös ja hoki:

Mitri

-Minä

n1't,

mitii nlt:

säikähdin kor'.rsri. nrL:rr.r ..i.rvurirr rrrsirp.rinoni

Patteristoupseeri,
kapteen

i

Haukkala
hoitaa
patteriston
tulta Killuntaivaaran bunkke.
reita tuhottaessa

Suomalaisia
taisteluiou kkoja
saapuu
Verm an

joelle

SA-}"u

Mene tLlonne takamaastoon keittiirnäiin korvik- niin rninä ttrlen jonkur-r ajirn kr.rlr-rtrr.ra sinne jr-rokeet,

tiir.rne

l1l Lllln.

vikerta.
Mer-rr-riiiin, rnennään,

- ja lähri.
mies

kun pr»'no käskee,

rur.unaili

Virjear-r ptrolen tunnin kulutrurr Iiihtlin astelerririrn krrhvitu.lia kohri. Mrrtkani vrrrreltir proikkesin piener-r r-niltkrln
vilrran rinteeseen, jonne oli kaivettu pitkii matala l-rautrr.
Sinne oli vaaran taisteluissa krrnnettu klatuueet. Hautaa
ei oltu peitettv. Hirlusin nähciii oliko karrtr.tneinen joukossrr rnirh.loI lisesti rLrtrrrj;r.
Ilta oli jo härnärtyni't, kun haLrclalle tulir.r ja silmiiilin
jokaista kaatunuttir. Tuttuja ei .joukossa olhrt, Inuttrr viimeisen kohdalle saavuttuani jiiykisq'in, sillä vainaiien ri-
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l

t

a

nopeasti 1a

leikilliini kivrrhdir.r, että mitii

olct tullut nukkurnairnT

Sir.runhan

hcn'rn'retri.i sinä

pili

keirr.ii.i kor-

Minä keitin sen korvikkeen, niinkuin k.iskit, mrrtta -kun tLili kt'lmii niin piiätin rullr tänne toisren joukkoor.r, jorta olisi liin.rpinriimpäii. Er.r nrin.i riennrr. errä
r-tuo oli vrrinajiir, rnuttl ihmettelin krlli. kur-r ci k,rverir-r
selkii yhtään lärnrnittär.ry't, vrrikka kuink.r i.ihelle f.r rin.

Selirt'kseksi kerrottakrxrn vieLi. ettri \'.1.rr,ur rrrtreesecr-t

oli kaivetru usearnpiukirl tälläisiii

h.rutoj.r'

.

i()i5s,r rnie-

hct lepiisivär v,tpa,r-.Lik,rin.rrn.
Korvikepakki oli vielä sopivirn l.in.irnirrr.i. kun sitä vhdessä r1'ystimrne jl naureskelin-rn-re hiinen erikoislaatuistir
makur.rpaikkaansa, r'aikkei se ehkii n.rurlur ,rihe olisi ol-

lutkaan.

Palasimme toisten .ioukkoon ja hieman ,jännittynyt
odotus aiheutti sen, että aika kului hiraasti. Monen monituiset kerrat miehetkin kaivoivat housujen raskustaan

uskolliset ajanmittarinsa, .ioiden viisarir liikkuivar n1 r
epäily,mävän hitaasti. Syyskuinen ilta kuitenkin hämärn.i
jatkuvasti ja kun pilvisyyskin yhä kasvoi, niin tulossa oli
Plmea yo.

Tasan klo 22.45 kuului kaukaa rykistön lähtölauk;rLrkja sitten alkoi kranaatteja saraa vihollisen kukkulalle
niin nopeasti kuin kolme tykkiä ehti niirä slltää. Jonkun l.retken kulutrua taisteluun yhrl,ivät mr.ös ker.r'er
heittimet. Pian liitryivär samaan orkesteriin mr'öskin jrlkaväen aseet vil.rollisaseman irä- ,1a pohjoispuolill;. År.r
noin omi lle konekivääriryhmil.leni vaimi uskdskln. m ucra
sia

en aloittanur vielä ammuntaa, sillä näkyvyyttä oli vielä
aukeaa jänkää vasten

niin paljon, että näki hyvin. Jänkä
pysyi kuitenkin tyhlänä, eikä vihoilinen siis ainakaan
suin päin pakoon rynnännyt.
Sitten kuului suomalaisren komentoja

Huutamalla pidemiin yhteyttä,

ja käskyjä.
ja äänet kaikuivat kra-

naattien räjähtelysrä, konetuliaseitten papatuksesta ja jalkaväkiaseitten yksirtäisten laukausten pauhusta. Tuleen
yhtyivät myöskin venäläisten kumpareella olevat kranaatinheirrimet, ja heidän rykkinsä alkoivat arnpua suoralla
suuntauksella rinnettä ylöspäin hyökkääviä sr-romalaisia.
Punaisina hehkuvat kranaarit kiitivär vaaran rinnettä
alas kuin punaisiksi varjåtyt lumipallot. Haavoitcuneiden
ja kuolevien huudot kohosivar joskus kaiken muun tais-

telumelskeen yläpuolelle. Sodan hornankattila kiehui
kuuminta häviryksen ,ja tuhon voimaansa.
Tähän suorastaan kauhistr:rravaan sodan äänten myrsk1,yn yhtyivät nyt myöskin omar konekiväärimme. Jaksoittainen pauke ja rätinä, punakeltaisten valojuovien

kiitävät vanat, kiireisesti toimivat vöitren vaihtajat ja
juokujalkaa kulkevat vedenkantajat muodostivat rehtävissään kokonaisuuden, joka puolesraan liimyi kuin välivaiheena suureen sinfoniean.

Itä-Lapin mittaamattomissa kairoissa käyriin parinkolrnen tunnin aikana raivoisa taistelu, jossa vihollinen
näytri jälleen kerran voimansa. Tuossa kamppailussa,
jonka toivottomuuden se oli rodennut, se ei kuirenkaan
antautunllt eikä luovuttanut tuumarkaan alueestaan ilman ankaraa taistelua. He kaatuivat rnieluimmin paikal-

leen, vaikka viimeiseen mieheen.

Samanlaista pääträväisyyttä, sisua ja rohkeurra oli
myös hyökkäävissä joukoissa. He olivat päättäneet viedä
rynnäkkönsä voittoon, ja sen he myöskin tekivät. Niinä
l.retkinä, jolloin vihollinen teki vastaiskujaan, he eivät
perääntyneet, vaikka heidän asemansa olivat alarinteessä,

jonne vihollinen sai ampua ylhäältä. Mutta sekään ei
auttanut. Vihollisen elävä voima väheni jatkuvasri, ja
motissa ollen he eivät voineet vahvistustakaan mistään
saada. Aamuyön tunteina taistelu laantui. Vihollinen oli
lyöty, ja merkittävä voimo oli saavuterru.
Seuraavana aamuna valkeni sodan kovertamille miehiliekin suorastaan kammottava näky. Koko vaara oli
täynnä kaatuneita. Sr.romalaisten tappiot kaaruneina ra293

joirtuivr-rt vain rnuutru-r-raan mieheen. Haavoittur-reitakaalr
ei joukossirmrne ollur kLrin toistakl,rnrnentä. Se ihmetytti
kaikkia. Taisipa silkrin trseampikin ;rul.rua Korkeirnmar.r
k;idesrä.

turin liepeillä. Siellä olivat vil.rolliset suurin voimin

r.nei-

tä vastllssir.

Nurrnitr.rnturisse kiil'riin ankariir taisteluja. Parista
kohclin omirr joukkomr.ne pääsiviit n.raar.rticllc saakka,

Päivän vzrljettua kävin Kirtilän rniesten kanssa rr.rtkimirssa sen alueen, jonne konekiviiärit olivlr sulkr-rttrltrr
iunpuneet. Tulen tehokkuuclesta kertoivat moner kYlltmenet krngistr.rneet nnlmiir aavan jängän reunamalla.
Muutarniir kl,lmiin kar-rgistan-riir haavoirruneira vihollisso-

n-rurta vihollinen keskitti sit-tne jrrtkr-rvarsti voirniaan, sillii
ver-räliiiset ol ivrrt jotrtunri.lssu sr.lr.lreen mottiin. Hei,-1än oli

tureita talutettiin nr.rotiottrlille

miesten prrrissrr piiiirrr i riillä eräii siihen.
Runsaan parin kr-nrk,rtrJen kuluttua päiisin jiilleen heidän ioukkoonsir. Nr.t i're oleskelivirt Veniijrin puolellrr
Ala-Vennajoella. Tunrui silr.i. etc.i he, s,rmoirrkuir-r rnin1ikin, tunsirnme vilpirönrii ilo.r j.illcer.rnriken.risestii. Eriis

mintä

ja heille

rarj«rrtiin lärl-

.juotavaa.

Kittilän miehet eir,ät srrrrneet kuitenkaan katrirn levälrtää. Heiclän kol.rdaltirirn suuri mortirengas suljertaisiin lopLrllisesti vasta silloin, ktrr-r Nurmitunrr.rri olisi valloirertu. Sitä kohti oli jäileen taivallerrrrvir. Matka joLrruikin

n)'t nopeasti, kur.r vihollisesta ei ollut vastusta. Illan
strussa oltiin jo sr,ruren maxntien tuntulnassa Nunnitur-r-

iskettiivii kaikin voimin, jos aikoivat m()tin läpiiistri.
s.ri n krirnrrrtin sirprrleista iskun piiiihäni ja vasempaiur olkir\'.rrreeni. Minun sorapo.lkuni Kitti-

Niiissii taistelr.riss.r
lär.r

Kirtiliin poikr huomasi, ett.i Iom,rrri .rik;rna olin srrrrnut
kultirisen renkrrern nimettömiäni. K.uerit lhtviviit onnirtelerniran, n-nrtta.joktr heistä slnoi. errii kuinkri Lrska.lsit

Näköala Alakurtista

Näköala Voittotunturilta Vienan
puolel le Tolvantojärvel le

§
;'$a'
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tälläisenä aikana niin ratkaisevan askeleen ottaa. Mutta
siihen vastasi Paakinaho korsun laverilta:
Mitä te tLrota ihmettelette. Päähänhän se haavoitruikin.

Kittilän miesten sotataival ei päätrynyt Ala-Vermajoelle. Ensiksi heidät siirrettiin koti-Suomeen, Ristijärvelle. Sieltä vanhimmat ikäluokat siirrettiin reserviin ja
tilalle tuli uusia nLroria miehiä. 12. prikaatiksi muodosmnut Perä-Pohjolan miesten joukko siirrettiin Rukajärvelie Ontrosenvaara'afl kevääilä 1942. Pahimpana kelirikkoaikana prikaati siirtyi taas sieltä Karhumäen pohjoispuolelle Saravaaran maastoihin. Siellä oltiin ikäänkuin
leirillä. KesäIlä joutuivat Kittilän miehet takaa-rjamaen
venäläistä sissiprikaatia, joka oii pohjoista kulkenut Pieningän salojen kautta lähelle Pora)ärveä. Kesällä 19++
osa

kotikunnailleen saakka.
Killuntaivaaran ieppoisena sotakesänä

ja sitä selrranNurmitunturin taisteluissa tulin parhaiten
flrntemaan nämä kairojen kulkijat, savottamiehet ja poromiehet. Useimpien nimet ovat unohtuneet, mttrta eineena syksynä

vät ole unohtuneet ne moninaiset erätaidot, jotka he
"utamikolle", tietdmättömälle, opettivat. He oiivat rehtiä kavereita, kun ensiksi olivat totuttatltuneet vieraaseen iantalaiseen. Synkimmässäkään metsässä he eivät
kompassia tarvinneet. Kun heille suunnan anroi, niin
slroraan he kulkivat. Suorur.ts, ettttavaisutts ja reilu aseveljeys sekä kaiken ylittävä kestävyys olivat heidän suurimmat avlrnsa. Heille, jos kenellekdän kuuluu arvonimi:
korpisoturi.

Kittilän miehistä joutui Kannakselle ja osa sy'ksy'Ilä

ajamaan takaa entisiä "aseveljiä", saksalaisia, aina omille
JR 33:n komentaja, ev.
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Korpiiärvi-

ENNEN Jatkosotaa Muhoksella k«rtun 2. pioneerikomppanian päällikkönä oli Venäjän rajalle lähdettäessä
iuutnantti Väinö Kosola. Sodan jatkuessa hyökkäysvaiheen aikana hän lähti eräänä aarnuna aikaisin
majoitustiedusteluun viedäkseen komppaniansa lähemmds tulilinfaa majoitukseen. Komppaniamme oli jo silloin puolentoista kilomerrin päässä erulinjasta majoirettuna. Lähtiessään hän määräsi komppanialleen herätyksen kello 6 sekä valmistautumisen majoituksen siinämiseen.

Odoaelimme sitten lähtövalmiina päällikkömme ja
hänen lähettiensä palaamista, kunnes puolen päivän aikaan tuli tieto, että hän on ajanur lähetriensä kanssa polkupyörillä Kis-Kis kukkulan seutuvilla eruvarrion läpi
vihollisen puolelle. Sen jälkeen rinramasta kuului ampumista. Pidimme hiljaisen herken pideryn päällikkömme
ja lähettien muistolle. Lähereistä oli kolmannella stm.

Väinö Keinäsellä
puhjennur pyörän kumi, ja
oli jäänyt sitä korjaamaan. Korjatruaan kumin hän
ajoi toisten perään, mutra etuvartiomies ei pä:isränyt
häntä vihollisen puolelle, ja niin hän säästyi hengissä.
ja srm.
Toiset lähetit olivar alik. Kangasolli
K u k k o n e n . Jalkaväen hyökätryä iltapäivällä näi-

hän

den ruumiit jäivät omalle puolelle, jolloin ryhmä johon
minäkin kuului, kävi hakemassa heidät pois.
Vänrikki Vahervuori
oli joukkueemme johtajana, mutta ennen rajan yiirysrä siirrerriin hänet esikuntakomppaniaan, ja tilalle tuli vänrikki Alpo N o-

ponen.

eteenpäin venäläisillä mahdollisesti olevien panssarien
vuoksi!" Kuuntelin pelkkänä korvana joukkueenjohtajan
maaråysta, ja hänen lopetettuaan sanoin: "Kyllähän se
muuten käy ruo haravointi, muma tuo kallisarvoinen laite ei kauan pysy ehyenä, jos sillä rupeaa haravoimaan
m aantietä j al kaväen hyökkäysri ntaman etupuolella, koska
on varmaa, että siinä tehtävässä joutuu vihollien tulituk-

sen alaiseksi".

Jonkin verran joukkueenjohtaja antoi periki sanoessaan: "Saatte haravoida hyökkäysrintaman jälkipuolella
oman harkintanne mukaanl" Hän madrasi minr.rlle kaverilci sotamies Veikko H e i k k i se n.
Miinaharava oli sellainen laite, eaä siinä oli noin kahden ja puolen merrin pituinen varsi, sen toisessa päzissä

70 senrtiä läpimiraltaan oleva rengas ja toisessa pärissä
kuulokkeet, jotka asetettiin korville. Kun sitä nappulasta
pyöräytti, se alkoi hiljaa surista. Rengasta oli kuljetettava noin 20 sentin korkeudella maantien pinnasta, ja kun
se alkoi lähestyä rautaista esinettä, rr.rpesi surina kuulok-

keissa voimistr.xnaan. Kun esine oli haravan renkaan sisäpuolella, oli surina hyvin voimakasta. Saattoi hyvin
paikallistaa rautaisen esineen tien pinnan alla.

Heikkinen osoittautui niin araksi, errä ei rohrinur

seu-

piti vaihtatr.
R1'hmänjohtajani määräsikin stm. Väinö A I a ky lm ä s e n kaverikeni, ja myöhemmin liitryi seuraamme
vapaaehtoisesti stm. Ahti H o n k ane n, ry[.unänrata miinaharavamiestä,joten apulaismiestä

fohtajani veli.

oli r1'hmänjohtajana alikersantti Veikko Honkanen. Kun sota alkoi ja Iäh-

Mutta tätä ennen, edetessämme Alakylmdsen kanssa
kärjessä, alkoi eruvasemmalta häämöittää harvan metsän
akaa jdrvt, jonka takana oli korkea kangas. Arvellessam-

dettiin hyökkäämään Itä-Karjalan puolelle, tuli väliaikai-

me, että venäläisellä voisi olla järven takana

Muhokselta Iähdemäessä

seki

ryhmänjohtajaksi alikersantti Yrjö Kohtalo.
Suomussalmen Hyrynkylästä lähdettäessä samoilemaan
valtaktrnnan rajan yli, kohti Lawajärveä, lauloimme vähemmän toiveikkaasri: "Kohtalo vie meitä, outoja teitä,
kotia ei milloinkaan".

olevassa

M1'öhäisemmässä vaiheessa sodan jatkuessa tuli entinen ryhmänjohtajani alik. Honkirnen takaisin. Ollessam-

me heinäkuun lopulla Pinkojoella hän sai

määrävksen

osallistua r1'hmänsä kanssa jalk.l'äen hr'ökkävkeen. Sen
päivän tapahtumista kerron seuriavaa.
Herätys oli kello neljälrä, sillä hr'ökkär's oli mdärärn'

alkavaksi kello viideltä. Lähdimme avojonossa kävelemään kokoontumispaikalle, kun olimme ruokailleet ja
juoneet aamukahvit. Kun saavuimme maantielle, alkoi
maasto kohota jonkin verran. Jalkaväkeä ruli parijonossa
maantietä myöten, ja levittäytyi ketjuun molemmin puolin tietä. Kohta tupsahteli venäläisten ampumia kranaatteja lähistölle. Lähdin silloin kävelemään tiestä vähän
syrjään löytääkseni suojaa kranaatceja vastaan, jos niitä
alkaisi tulla enemmälti, koska vihollinen oli varmaan
saanut vihiä joukkojemme liikehrimisestä ja meidän
hyökkäysaikeistamme. Löysinkin mäen rinteestä kaivetun
poteron, johon laskeuduin ja istuuduin sen pohjalle sekä
panin rupakaksi. Kranaatteja alkoi nyt tulla tiuhemmassa
tahdissa. Pian alkoi ryhmänjohtajani kuiskaillen huudella

minua nimeltäni. Kun en pitänyt kiirettä poterosta läh-

tiön, hän tuli poteron reunaile ja sanoi: "Lähdepä joukkueenjohtajan, värnikki Noposen luo, hän selostaa toimintaa hyökkäykseen osallisrumisestasi".
Menimme Noposen luokse maantielle, jossa hän odotteli meitä. Minulle hän sanoi: "Sinun on ruvettava miinaharvalla tutkimaan tätä maanrietä, olisiko venäläinen

Plstojoen silta, lonka
ylityksessä 22.7.41
kaatui paljon suomalaisia. Venäläisten vartiokoppi vasemmalla

vetäytyessään miinoittanut sitä. On saatava miinavaaratta pst.rykki viedyksi jalkaväen hyökkäysrintaman tasalla
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kurgasl.rarjussrr viivvtvslinj,r, alkoi vingahtari luoteja ohitsenrrne jiirven rilk;rrr. Heri olin-rme srrlamirnnope:rsri
lnaiultien rrn,issir kuolleessir kuirnmsa, eikii siinii jouranLrt
vaiheittain mirihin nteltelrliiän. Maatruiunme r-roin 1) nrintruttirr rlvissa \,trovirisesti kurkistiu-u.ne, niikyisikö om ia
joukkoja liikkuvrksi, kun emrne olleer rriihneer niitii pir-

kiiiin

aikrrar.r, havrrirsirnme takaoikealta hiipiviin rniehiri
harvrrssrr kerjussa ereenpäin. Arvelir-nn-re niiclen olevar-r

viestinriehiä, sillii ne olivat rina heri h1,ökkäy,srintlm;rn
periissri tlpseineen, vetiiessiiiir.r puhelinyhteyksiä. Mutta

siir.rä

olivat tien molemmin puolin konekivääripesäkkeet

puhurlarrn. Årnpur:ra-allakin oli rrrivilttu lriiel)rinteeseen. Me miinirhrrraverrniehet siinä tien retlll§sa

valn-riir-ra

sorrrkuoPrru reunrlle t<illistellessämme, Ahti Honoli jo riissii vrriheessa liitrynyt seLrrlilmme, ilrvelirnme. etrii rrrirrrs oll.r tervecllisir-rrä laskeurr.ra sorakuo-

olevln

kaner-rkin

par.r poh.jirlle rulistroj;rrrn.

Niin teintmekin heti, pritsi nti-

nä jäin hetkeksi rikirrr viivvttelemiiiin kuoprrn reunirlle.

irnrle, sillii ne oliv:rtkin hyökkriiiviin jalkaviien
nrnnustelijoita, joista vasta paljon jäljeärnpänä lähest1,i-

lasker-rtrri

viit h1'rikkäysrintlrnrru nt iel-ret.
Peliistyirnrne tiistii niir.r, ettii nrenimrne viihiiksi aikaa

rnaan ja

erehrlf

l)0 metrin päiissä oli korkea krrngru. ionoli rehn' maiurieleikkaus. Näki selviisti, errä

Eciessii r.roin

ka poikki

Pian tuli kuoparr reunalle

n.rvr)s

viestimiehiii, joit:r

osa

kuoppaln lirittaen viestiyhteyden trrirkse kun-

toon. Yksi heistä jäi kuol'rrin reunrrlle kanssrrni iuttele-

otti

selästä käteensii kiurros;1rrrliln. .jossa «rli vies-

aiviur puhumattorniksi, kun olirnr-ne eclenneet niin paljon on.rier.r joukkojcn c.lelle viholliseen piiin ja vieliipii
iurvrrlla milxntiellii, jossl ei ollur mitiiiin rulisuojaa. Oli
rneicliin onnemffre, ertä vihollir-ren runpui niin kaukaa,
ettii ei osunut meihin.
Orlomelimrr-re kunnes hyiikkääjär saavurrivar meidiit ja
liihclin-rrne sitten rrras hirrrrvoimaln maanrietä. Viihiin

paiskaLrsin päiilleni sorakuo;rpirrur vlistornaisesti ja luulin, ettii luoclit osr.rivrrt rlir-rr.nrr-r. Mr.rrrir ei, sil.lii virhingoittrunaftomallil körnmin ylös, sarnoin kuin kuopprrlut heittäytynyt viestirr-rieskin. Häncn viestiruliaansa osui sr-rihktr
ja katkoi tapsin kappaleiksi. Piiäsirnme siis pelkiilli säi-

matkair eclettl'2imme kulken.ramme rie y,hryi oikealla olevirarn tiehen. Siinii teiden risrey,ksessii oli oikealla puolella sorrrmonttu, .iosta oli myöhernn-rin tulen-raisillaan mei-

ei ampunur arikaisemmin, jolloin mor-rtun reunalla seisoi
useampia miehiä. Hän varmrurn odoti, että Str<-»rnen poi-

c1är'r

hautapaikkarnrne.

tirLrlla. Jrrttelimrne siinä kaikessa rmhlrssi.r. ktrn viholli-

nen ampua kuraurti äkkiii pikakir'äiirisuihktrn. Minii

kihdyksellii tällä kertaa. Ihrnetrelimrne, miksi veniiliiiner.r
kia kertyisi siihen tielle isompi rnäiirä.
Uhtuan Pistojoella ollut

suomalaisten sotilaiden
tilapäinen sankarihautausmaa, .iosta
vainajat myöhemmin
siirrettiin Suomeen
a

Suomalainen tykki
asemissa Uhtuan ns.

Munakukkulansuunnalla

-.tIt
rl'I
1"
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sA.tuna

Sen jälkeen kun venäläinen oli meitä ampunut osumatta kumpaankaan, toivat pst.miehemme tykkinsä
monttumme kohdalle tielle ja ampua porskauttivat kaksi
kertaa edessäpäin olevaan mäkeen venäläisen kk. pesäkkeisiin. Vihollinen taas ampui vuorostaan kranaatin pst-

oli tehnyt tuhoisaa jälkeä joukkojemme

keskuudessa

----oli kaatunut ja haavoittunut hevosia ja miehiä. Mr.rtta
sellaistahan sota on, että tappioitakin tulee. Viimein löysimme kenttäkeittiömme ja siinä odotti maukas hernekeitto, joten ruokailtuamme tuntui el2imä taas hymyile-

.tykin eteen tielle, noin viiden metrin päähän siitä. Silloin rykkimiehet tarttuivat rykkiinsä ja kovalla kiireellä
veivät sen suojaan. Samassa tuli toinen kranaatti juuri
sille kohdalle missä pst.tykki oli ollur, ja meidänkin piti
panna matalaksi montun pohjalle. Se oli ainoa kerta,

vän.

kr-rn näimme sitä pst.tykkiä koko päivänä, vaikka rnei-

Meille pioneereille tLrli myös käsky jatkaa miinaharavoinenune tien pinnan tutkimisra, oliko sitä venäläinen ehtinyt veräytyessään miinoirraa.

pid miinaharavalla etsiä miinoja tiestä sen kuijerramista varten, mutta ei sitä tarvittukaan enään sinä päidän

vänä.

Venäläinen ärtyi siitä tykkimiesten ampumisesra niin
kovasti, että jos joku kr.rrkisti monrun reunan yli, tuli
vastaan pikakiväärisuihku heri. Haavoittumisen vaaraa
lisäsi vielä sekin, kun montlrn takarinteessä oli iso kivi.
Kun siihen pikakiväärin suihku osui, silloin lensi kivestä
myös meidän yli takamaastoon paljon. Kohta tuli viestimiehille käsky: "Viestimiehet takaisinl" ja he alkoivat
miehille käsky: "Viestimiehet takaisin!" ja he alkoivat
yksi kerrallaan juosta kukkulan taalse. Vihollinen ampui
jokaisen jälkeen pikakiväärisuihkun, mutta ei osunut keneenkään. Viimein meitä ei ollut siinä montussa kuin
kolme enää jäljellä, eräs jalkaväen mies, Alakylmänen ja

Puolen päivän tienoissa vihollinen pisti tuleen kanja läl-rti vetäytymään, niitä olikin siinä olh.rt vain
pieni viivytysryhmä. Jalkaväen miehet sammuttivat tulen
nopeasti ja lähtivät "höökimään" venäläisten perään.
kaan

Ja niin edettiin taas nopeassa tahdissa saamatta viholIiseen kosketusta millään lailla, se oli ottanut pitkät hat-

kat sillä kertaa. Iltapäiväliä kello 17 maissa aloittivat
hyökkääjät tauon, samoin me pioneeritkin. Lähellemrne
asemui tauolie myös kranaatinheitinporukka.
Illaila kello 22 tili vaihto eculinjaan. Me väsyneet
miehet saimme palailla tukikohtiimme.
Tämä oli vain yksi monista jännimävistä, ja hermoja
kuluttavista vuorokausista, joita sain kokea palvellessani
etulinjan pioneerinä kr.rmmankin sodan ajan.

minä.

Pidimme sotaneuvottelun. Kun oli pelko, että vihollinen voisi tehdä vastaiskun rien suunnassa. emme voisi

Ne ohjesäännöt.

jäädä kovin pitkäksi aikaa soramontruun, ettemme jounrisi vangiksi. Päätimme, että pidetään vähän väliä ennen kuin lähdetään yrittämään pois, sillä venäläinen voisi luuJla, että siitä montusta ovat kaikki menneer pois,
eikä pitäisi niin tarkasti meitä silmillä. Arveltulrne olikin oikea, sillä jalkaväen miehen lähdettyä juosta pinkomaan pois kukkulan taa, ei vihollinen arnpunutkaan luotisuihkua hänen .jälkeensä. Sitten alkoi Alakylnänen valmistautua lähternään
l-ryvin matalantl montun
- ryörni
ja lähti kuin saclan
takaiaitaan, nousi kvvkki'asentoon
metrin juoksuun, eikä hrotisuihkua tullut hänenkäin jälkeensä. Minä olin tären jääni'r lksin. odorrelin viihän aikaa ;a lähdin r1'ömimään kivääri roisessa kädessä ja miinaharava toisessa kohti juoksuunlähdön paikkaa. Vanl'ran
mallinen nahkainen patruunatasku, joka oli minulla sotilasvyössä kiinni, tarttui monrun pohjassa oleviin risuihin
ja juuriin, ryömirrävä kun oli mahdollisimman mataiana,
ja vaikeutti etenemistäni. Päätin silloin, etten koskaan
enää laita patruunataskua vyöhöni. Pidin kiväärin patrlrllnat sen jälkeen aina taskussani.
Pädsin vihdoin lähtöpaikalle, valmistausin niin kuin
olin nährryt edellistenkin tekevän ja pyrähclin juokstrun
kaartaen kukkular.r taakse suojaan. Siellä odotteli Alakylmänen tr.rloani. Levähdimme jonkin aikaa ennen kr.rin
läl.rclimme kävelemään taaksepiiin, sillii vaikka juokstrun
pyrähdys ei ollut pitkä, oli se rasittava. Kyilä sitä panee
kaikkensa tällaisessa tilanteessa, kun on l.renki kl,syrr-r1,ksessä, ja vähän enernrnänkin. Vihollinen ei ampunut u-ri-

DIVISIOONAN rykistönkomentaja oli tarkka herra. Oli
sitten kysymys käyttäyrymisestä, pukeutumisesta, muo-

nunkaan .jälkeeni luotisuihktriran.

Venäläinen tykistö ja kranaatinheittimet empuivat
rumputulta takamaastoon, mlrttil siltikin meni mieluummin sinne kuin jäi sorlrrrrollttltrn oclottelemairn mitä ttrIeman pitää.

Viin-rein lakkasi venäläisten rulpr.rtuli, ja sairnrne raulähteä etsimään komppaniamme huoltoportrkkaa ja
kenttäkeimiötä, sillä kello oli ehtinyt jo yl.rteentoista, ja
vatsa huusi tyhjyyttä. Venäläisten rykisö- ja kranaattituli
hassa

nanjaosta tai taistelutoiminnasta, kaiken piti aina tapahtua ohjesääntöjen pykälien mukarsesti.
Eräånå päivänä saapuivat sekä armeijakunnan eftä di-

visioonan tykistönkomentajat tarkastusmatkalle erääseen
patteristoon. Työn tultua suoritetuksi tarjosi patteriston
komentaja vieraileville esimiehille lounaan. Pöytäiin oli
pantu parasta saatavissa olevaa, oli lohta ja savusiikaa,
palvaft ua hirvipaistia j a l'zimpimänä ruokana metsopaisci.
Kaikki nä1'tti maistuvan molemmille herroille vallan suurenmoisesri. Vasra vatsojen täyryttyä havaitsi pienempi
esimies ruokatarjoilussa olieen jotain sotaväen muonatalrlukoisra poikkeavaa. Hän katsoikin velvollisuudekseen
riedustella isännältä, mistä nämä kaikki tarjotut herkut
olivat kotoisin. Pston komentaja ilmoitti, että näinä hiljaisina aikoina on tuilut tavaksi pitää aina joku mies kalastelemassa Äänisellä ja joku mies metsänriistaa hankkimassa.

l\{usgz tämähän on selvästi ristiriidassa sisäpalve-

pykiilien sekä sotaväen muonitusmääräyslusohjesäännön
ren kanssa. Tällaiset metsästys- ja kalastuskomennukset
on l.reti loperenava.
Nyt puuttui asiaan korkeampi esimies, useissa sul.rteissa eclellisen täydellinen vastakohta, suuripiirteinen, jonninjoutavuuksista piittaamaton, tsaarin armeijassa aikanaan koulunsa käynyt, "shirokaja natura", lavea luonne.
Taputtaen lähintä alaistaan olalle här-r lausahti:
K1111lshnn shinä veli, josh minLrlla armeijakr-rnnan
eshikunnasha
olishi käytettävishäni niin paljon miehiä
kuin majurilla on täällä, olishi minunkin pöydäshäni aina
lintupaishtia, rnr.rtta valitettavashti minulla on vain ykshi
lähemi. En voi panna häntä metshälle tai kalaan ja niinollen
minun on ryydyttävä shiihen ruokaan, mitä AK:n emäntä

minulle tarjoaa."

Keskustelu asiasra pääctyi tähän ja patteriston metsästä1a kalastajat jatkoivat touhujaan entiseen tapaan.

jät
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JR ):n kohtalokasvaihclerra. Rv]«ner.rtri iski siell:i,
rnissii vihollinen viihiten osasi oclotraa ja sai riisrii lernpiKÄSITTELEN
tri vuosien

tässä kirjoiruksessani

Krivin
aseman

l9tl ja [9-t2

SEUTU

ninten "arverykmentri". Sen komentrjana toimi silloin
eversri A. K. PihIirjarnrrl.
Paralioonamrne ko-

mentirjana

oli

everstiluurnanrri

Å. Kuiri ja kompViltro Tervrs-

paniarnme piiiillikkirnii ltrrrnrrntri

miiki.
Oli vuoden

I9+

t

rnvöhiiisslksr'. Olin.rme sirapuneer

monien vaihtelevien seikkailtrjen .yälkeen Savujlirveile.
KarhLunäki oli vielii venäläisten hallussa. Meiclän patalju»rrrnme sai tehriiviir.r ederä laajojen soider.r ja riin'reicien
läpi Maaseliin ja Krivirr välimrastoon kirtkaisernaur rärkeii I\'lLrr,rrrnanskin rarr.r. Liihtrivrrlnistelut tehtiin hLrolella.

Venäläiset

valtaavat Krivin
aseman 1.1.42
ja suomalaisten
vastahyökkäys
alkaa

Meille jaerriin sulrrer sissimtrona-aurnokser ja iunpurnararpeira niin paljon kuin kantaa jaksertiin. Kulkuvälineiksi
saimrne sukset. Eteneminen rapahtui avoparijonossa.
Hiihdetriin valppaina. Erenemisreirti oli hyvin valittu
suo- ia rämemaasto.ja rnyöten. Kuudes komppanirr hiihti
kirjessä. Mukanamnre oii myös pioneere ja sekä

konekiväiiri- ja heitinry'hrniä. Raskaamrnerr aseer eivär voineet seurata eikä nrt'öskään huolto.
firirnin-rrne siis kiisiaseicler-r ja muiclen iueiden komentorl'hnrien vhtcistoirninnan arr.noillrr. Koko piiivä hiihcletri i n vil-rollistir kohrlarnatta. Iltarhärniiriissä sllvuimme
radallc ja i'lirin-rrre sen sillnan tien. Pionecrit saivat reh-

tiiviikseen riiiiivttäii kiireisesti rrrrakisk«rr.

Ei

kesriinvr

kaurur, kurr kuulLri jvrrihcl\,s rrrclrrlra, joren t«r.1ell,rkin iipeiisti pioneerit pisrivrir riipiniiksi. Herker.r pcriisrii rtrll.r
kolktrtreli Karhurniiesrii päin jokin 1:,iiivvsrvsjr.Ln.L. j,L nre
iiinniisirnme nririi tulisi rrrp:.rhtLrn-r.r.rn.,[un.r hil jcnsi vruli1ixx1.1

iLt.reisesri siclrii h.rr'.ritriin. err.i eJc::.ip.iin oli

rarlalla- .jotain cpiiselr.i.i. S;ul.ril.r lult.r:r,r rr'.rrriin kiivas

,IAAUERYKME]ITIJI"

UAIHEITA UUI|SI]IA
nrli pitkin

r:.rt.rrr ili\';ur untpimiihkriän. JLrnrr vieri hiraasti
eteenpäin s)')'tiien jarkuvaa kiisiiueiclen tulrl rird;ur varsille, ja niin se pääsi kuin piiiisikin Iivistiin.räär.r aivan meicliin silrnien.rn.re edestl Nliraseliin puolelle. Tämii harrnirri
rr-reitii kovlsti, sillä ar.r'elriin. errii jr.rn;usa olisi saattanr.rt
olla hvväkin sotasaalis. Rirra ei i.lmeisesti ollur siis t,rr-

l94l-42

peeksi vaurioituntrr. Tässä kahakrssl hain'oirrui ioukkueerrit>lrr;Lj:r r'.i.ipeli S tr v i r;r n t.r
Ytivyirnn-rc rl,-len virrressa )«rtenkin jl aurtrlla jatkoinrmc hiin.riiriin turviu etenernistii k«rhti Kriviii. Vihol-

BRUUNO URMAS

.

linen oii jo tlissä viriheessa tietoinen liikkeisttmme

oli

.la

sitä ei päis11' yllättämään. Hyvir.r
virnrstetuistir pesiikkeistä se teki kovna vastlrinrlrr. Vilrcllisia oli kuitenkin viihiin, ja osa heistii liihri prrkosalle,
irsernissaar.r, .joter.r

piti puoliaan viimeiseen veripiser.rrru ruti. He
hevir.r luo;runect isiinrniurstaan. Eriiällä kaaruneella
politrLrkilla «rli kon.rer krrnniamerkki asetakin alla, joten
taistelu jäi urhtxrlliscn politrtrkin viirneiseksi.

rrutti.r osil

eivit

Veniiläisren vastarir.rnan pettiiessä
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r

piti keksiii hy'vii

JR 5:n
komentaja,

eversti A.

K.

Pihlajamaa
adiutantteineen

l#1,.1t'

'?'q'!
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puohrstuslinja. Etumaastoon Iähetetdin kolmimiehinen
kunlovartio, sillä oltiin varmoja, että vastaisku tulee
pian. Kuulovartio joutui heti vihollisen piirittämäksi.

Yksi

miehiscä, stm.

ornier-r puolelle.

Yksi

Vieno Saari pääsi rerveenä
kaatr"ri ja yksi, alik. L a i n e ,

joutui vangiksi. Vihollinen teki pian l.reittimien tukemana kiihkeän vastaiskun, mutta lyötiin takaisin. Tässä
taistelussa kaatui joukkueenjohtaja, vänrikki I sb e r g. Olimrne nyt sxxvr.rtetlrissa asemissa rnllutaman
viikon. Tilanne oli sen verran vakaa, emä pystyttiin saunomaankin paikallisessa aika hyvässä venäläisessä sxLrnrssa.

Kriviliä alkoi asemasotavaihe. Päivät seurasivat roisiaan yksitoikkoisena jonona. Tämä 1'ksitoikkoisuus rikkoutr.ri l.retkeksi, kun eräänä päivänä jouduimme jännittävän näytelmän todistajiksi. Vil-rollisen pommituskoneet
palasivat lennoltaan hävittäjien rurvaamina Suomen pttolelta. Jur.rri rneidän 1'läpuolellamme omien ilmavoimiemme hävittäjät tavoittivat viholliskoneet. Alkoi kiivas ilmataistelu, tulitettiin puolin ja toisin. Suomalainen len-

täjä onnistui saamaan osumaan viholliskoneeseen, joka
syöksykierteessä savuavana pr.rtosi rnetsään.

Me

InaajoLr-

kot saimme tästä hyvän evakuoimiskohteen, sillä koneesta saatiin kevytmetallia, iosta taas taitavat kädet näperrelivär sormukia ja muita sotamuistoja.

Jonkin ajan kuluttua meidät irroitettiin linjasta,

.f

a

toiset tuiivat ottamaan asemat vastnan. Jatkoimme koukkausrehtäväämme Maaselän kylän suuntaan. Tässä vai-

heessa kornppanianpäällikkömme vaihtui. Uucleksi
komppanianpäälliköksi tuli luutnantti Nou s i.r i-

. Etenimme hiihtäen avoimessa muodostelmassa
tarkkaavaisina mahdollisten ylläq'uen varalta. Nytkään
ei vihollinen päässyt meitä tulella suolaamaan, vaan ensimmäinen tuiikosketus saatiin vasta aivan vihollisen
asemien edessä. Tämän sotaliikkeen alka.iaisiksi omx tykistömrne n-röy'hensi Maaselän kyiää, joten heikäläiset
olivat varuillaan ja tiesivät odottaa hyökkäystärrrne. Vinen

hollinen oii h1'vissä puolusttrsasemissa ja pesäkkeistään
se avasi sellaisen ristitr-rlen, että etenemisemme p1'sähtyi

ja aioimnle

mm. stm. Rlttthaavoirtui vaikeasri vatsalan. Hiin
oli pelkäämätön poika, ioka rneni aina eteer.rpäin, oii tilanne sitten mikä hyvänsä, lakki sopivasri kallellaar.r.
saada tappioita. TaistelLrissa

ben Korpiio
Mukaar.nme

tullut pst-ryhmä alkoi tulitraa vil'rollisen

vin rakennettuja kk- ja

Kranaatinheitinjoukkue
Maaselän
kannaksella

Maaselän
kannaksen
miehiä
siirtymässä

etulinjaan
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pk-pesäkkeirä. Pst-rvl.rmän tuii
joitakin kranaatteja rneni jopa peoli erittäin tarkkaa
- sisään. Tuliaseittemme yl.rteistoisäkkeiden suuaukoista
minta oii tässä mitä parhainta. Ratkaisevaa iskua emme
kuitenkaan pysr)'neet antamarn ja jtrtrttrimrne aserniin.
Kornppanianpäällikkö vaiitsi komentopaikaksi pr.turakenteisen talon, jonne vedettiin yhteydet joukktreista jl pataijoonasta. Siellä meidän oli hyvä majailla mtttttlmi;t
päiviä, kunnes vil'rollir.ren httomasi, että taloa käytettiin.
Silloin venäläiset irlkoivat tulittaa taloa vaiker.rttaen siune
nrlemista it sieltii poistr.trnistir. Ltttttnantti P y h är a n t a läl'rti vrirtär.r.räiirt rrttkeirn vlirystä. Vihollinen
nrlitti kiivrrasti koko ej,rtt, mr.rtra Pvhiirar.rta pääsi ktrin
pääsikin r';rl'ringoitrumittomarna rnetsän suojaan. Jor.rkin
;rjan kulunua minä lähdin yrittämään sarrlaa, sillä n-rintrn
piri liihreä muonanhakureissulle. Lähtiessäni vähän pel-

x

__-

kdsin, miten minun käy, mutta aukean ylitys sujui kommelluksitta. Kun olin päässyt metsän puolelle, vihollinen
ampui epäsuorasti kolmetuumaisella kaksi kranaattia aivan viereeni, ja heti perään toiset kaksi. Maahan heit-

täytyessäni olin onnekseni joutunut pitkänomaiseen
kuoppaan, joten sirpaleet lensivät yli. Seuraava kranaatti
runtui äänestä päätellen putoavan aivan selkääni, ju jyräyksestä selvitryäni totesin sen pudonneen vain noin
1,5:n metrin päähän. Jäin kuitenkin aivan terveeksi ja
jatkoin matkaani. Nyt alkoi vihollisen raskas heitin wrorostaan louskuttaa. Se haarukoi meidän komentopaikkaamme. Siitä oli nyt kertakaikkiaan päätetry tehdä selvää. Montaa kranaamia ei tarvittukaan kun jo tuli osuma
keskelle talon kattoa. Pelkäsimme jo, että tuli täysosr.rma.
Yhteys komentopaikkaan oli kuitenkin vielä kunnossa,
ja sieltä saimme kuulla, emä kaikki on hyvin. "Kranu"
oli osunut johonkin parnlun ja se oli jotenkin estän)'t
täystuhon. Komppanianpäällikkö antoi käskyn, että kukaan ei enää saa tulla ta.loon, jotta vihollinen luulisi, että
se teki selvän. Talo saikin olla rauhassa lopun päivää.
Komentopaikka päätettiin hämärän tultua siirtää Lruteen
paikkaan. Yön aikana koko talo ryhjennettiin.
Aamulla vihollinen alkoi taas tu.littaa samaa taloa termiittiammuksin, eikä aikaakaan, kun talo oli ilmiliekeissä ja hetken kuluttua tuhkana. Komppaniamme eteneminen päättyi, koska olimme juuttuneet vihollisen asemien
eteen. Maaselän kylä jåi vakaamatta, ja olimme tdssä
asemissa jonkun viikon. Asemasota koetteli joka miehen
hermoja. Kerran yksi miehistämme sai täysosuman raskaan heittimen kranaatista ja hänen ruumiinsa silpoutui

erittäin pahoin. Lääkintämiehen tehtävänä oli vain koota jäljelle jääneitä ruumiin osia, mutta hänenkään hermonsa eivät kestäneet tätä hirvimävää tehtävää. Hän
joutui koti-Suomeen hoitoa saamaan.
En jaksa muistaa, kenelle luovutimme asemat, mutta
vähän ennen Jor:lua l94l pääsimme hyvin ansaittLlun lepoon Laguksen joukkojen vähää ennen valtaamaan Karhurnäkeen. Katkaisimme pohjoiseen vievän rautatien.
Karhumäessä saimme viettää Joulun aika loisteliaasti
huonemajoituksessa. "Jaloa" saatiin prillo viiteen mieheen eikä meillä komentoryhmän pojilla ollut edes vois-

ta puutetta, sillä V e s a l,a sai lisäannoksen, jonka
kristillisellä tasajaolla söimn-re. Kun vanha vuosi vaihtui
Luteen oli jostain onnistuttu saamaan omiakin viinoja.
Murheet unohtuivat hetkeksi ja tunnelma kohosi korkealle. Juhla huipentui vuoden vaihtuessa. Tuliaseet lauotettiin tyhjiksi ja käsikranaatit räiskyivät sellaisella voimalla, että ikkunia särkyi. Pataljoonankomentaja soitteli

komppanioihin ja pyysi rauhoittamaan poikia, ettei vain
liikaa innostuta.
Tammikuun alkupäivinä saatiin kuulla, että vihollinen
oli alkanut ryöntää kiilaa Krivin asemalta Maaselän
taakse saadakseen meikäläiset pussiin. Ylempi komentoporras antoi määräyksen, emä meidän pataljoonamme oli
siirryttävä kuorma-autoilla Savujärvelle ja sieltä käsin
kiireesti hiihtäen lyömään vihollisen kiilaa poikki. Vihollinen oli suunnitellut huolellisesti tdmän offensiivin,
sillä rykistöä käytetiin möyhentämään kiiian etumaastoa
etenemisen helpottamiseksi. Me kur.rdennen komppanian
miehet siirryimme kiilan sivustaa m1öten hämärän aika-

r*.ia.-
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r
na lähelle Kriviä. Eräs kumpare katsotriin hyväksi puomolempiin suunriin. Mukaamme oli komennettu kk- ;a heitinryhmiä, joiden yhteistoiminnalla
kiilaa alettiin katkaista. Ei kestänyt kovinkaan kauan,
Iustr.rsasemaksi

kun kiila oli poikki ja venäläispiippoa rupesi tulemaan

takaisinpäin. Ankaran pakkasen vuoksi mieher oiivat aivan kohmeessa, ja pakenevia venäläisiä kaatui asemiemme eteen röykkiöittäin. Tulen.fohrue toresi maalialueen
erittäin edulliseksi. Vihollinen menecri tässä peräti kolmisensataa miestä. Osa vihollisista, joukossa körkeimmat
upseerit, pääsi livisrämään omiensa puolelle.

Kun kiila iopuilisesti oli

saaru selvitetyksi, ruverriin
etenemään lähemmäksi Kriviä. Erään suon reunaan asetuimme asemiin. Tiedustelupartioita lähetertiin ortamaan

selvää

Krivillä olevien vihollisjoukkojen

val.rvuudesta.

yksi meistä komentoryhmän pojista kohtasi matkansa pään. Hän oli partioreissulla, kr.rn vihollisen luori ravoirri hänet. Luoti lävisti hänen sydämensä,
ja hän kuoli silmänräpäyksessä. Tämä mies oii alik.
Väyrynen ja hänen haaveensa RUK:hon jäi vain
muutaman päivän päähän. Näillä partioreissuilla smriin
selville, että vihollisella oli paljon voimia reservissä rällä
suunnalla. Komentoporras karsoi riissä vaiheessa parhaaksi jäädä asemiin suon relrnaan. Kiilan karkaisussa
me olimme saaneer sotasaaliiksi mm. kevyen kranaarinheittimen kranaatreineen. Meillä ei ollut minkäänlaista
kouiutusta cähän aseeseen, rnutta lähetimrne noin vaan
summissa välipaloiksi kranaatteja viholliser.r puolelle.
Kerran yksi kranaatti rä1ähri lähtiessään männt'nlir\.issa.
mutta onneksi ei kukaarr meistä haavo.irnrnut.
T?issä vaiheessa

Näihirr aikoihin olivat kovat prkkaset piremmln

.ri-

kaa siinä neljär.rkyrnrnenen rsreen r.rurkili,i.

Krniinan piti olla jatkuvasri ptrnainen, jotrr reltrssr plsvi r.:ihänkin
sulana. Punainen va.lo .loisti völlä keminan sa\.uron,en
päästä ja nä§'i kauas. Nrepuii oli har-einnur r.alkean ja
merkinnl't sen tarkasti. Seuraavana päivänä vihoilinen
alkoi heittimellä haarukoida asemiamme. Kranaatit putoilivar aivan relran i'mpäriile. Minä olin kaverin kanssa
juuri puita pilkkomassa ja sanoin hänelle, eftä nyr emme
voi kuulla lährölaukauksia, joten kranaatit voivat yllättää
meidät, ja niin kävikin. Minä sain keskiraskaan kranaatin sirpaleen pohkeeseeni. Teltta ei onneksi senrään saanut tä)'sosumaa. Tiimä haavoittumispäivä oli 21. 1.1+2.
Nyt alkoi sorasairaalareissu. Ensin Turun Keskussairaalaan. Siellä kului muutama viikko hupaisasti lääkärien ja
sairaanhoitajattarien hyvässä l.roidossa. Meillä lievemmin
haavoittuneilla oli askartelul.ruone,jossa saimme ajankr.rluksi tehdä käsitöirä. Täällä unohtui kokonaan sodan ankaran lain ore.
Jonkin ajan kulurtua sain lääkäreiltä passituksen pala-

ta omaan yksikköni henkiiötäydennyskeskuksen kautta.
Muutaman päivän kuluttua olin jälleen tuttujen asevel-

jien parissa. He olivat tällä välin siirryneer Maaselän hotellin edtstalle niin kursurtuun "sormen" tr.rkikohtaan.
Komppanianpäälliköksi oli tullut kapteeni S ak s i
Tässä tukikohdassa meillä oli hyvin häijyr oltavar, sillä
hotellissa våijyvat vihollisen tarkka-ampujat pitivät päät
matalalla. Eräänä päivänä pataljoonankomenraja Kuiri
saapui tarkasr,unaan meidän asemiamme. Pelkäämättömänä miehenä hän nosti päänsä näkyviin rarkkaillakseen
vihollisen puolta, .ja siinä samassa luoti rulla vihelsi aivan viereen. Tunnettuna huumorimiehenä Kuiri vain kirosi ja tokaisi: "Eipäs piru osannur vaan". Erumaasroa
.

tarkasteltiin yleensä päiväsaikaan periskoopilla. Vaniossa

jdi

alkaa puhdetöidenkin tekoon, kunhan vain välillä
muisti kurkistaa erumaasroon. Erdanå päivänä oma pom304

mituskone saapui ja näyrti taitoaan pudottaen pommeja
aivan keskelle Maaselän horellia. Tämä aiheutti sen errä
tarkka-ampujar eivät enää meirä häirinneet tuhoisilla
laukauksillaan.

Erityisrehtäviä varten pataljoonaan perustettiin jääkärijoukkue, johon minutkin komennettiin. Aluksi meille

annettiin käytännön koulutusra aamuvoimisteluineen.
Eräänä aamLrna irse everstiluurnanrri Kuirikin oli seuraa-

massa voirnisteluamme ja hän sutkautri: "Aamuvoimistelu tekee hienon hipiän ja jyrkät olkapäät". Meistä teh-

tiin sellainen heittoporukka, joka joutui partioreissuihin

ja vahvistukseksi sinne, missä apua kulloinkin rarvirriin.

Ylsi

vaikeimmista rehtävisrämme oli vangin sieppaamisyritys vihollisen tukikohdasta. Hiivimme miinakentän
läpi lähelle kyseistä tukikohtaa, kun heittimet alkoivat
määrätyllä hetkellä tulittaa erumaasroa. Samassa alkoivat
heittimien kranaarit räiskyä aivan meidän ympärillämme. Meiile tuli rässä raskaat tappiot. Minäkin luuiir.r jo
loppuni tulleen, sillä kun pääsin korsuun, alkoi maailma
hämärtää silmissäni. Kun me haavoittuneer olimrne
JSp:llä, tuli paraijoonankomenraja Kuiri meirä katsomaan ja kuulemaan, miten meidän siellä oikein kävi.
Hän antoi meille tunnustuksen sanoja. Meilrä kaarui tässä kahakassa alik. Mäkelä ja mm. srm. Kosk i haavoittui pahasti jalkaan. Saimme odotella kenträsairaalassa muuraman päir'än. ennenkuin meidJr siirrettiin edelleen sorisrlirralilrn.
Pitkä seirus jun.r Iihri kul jerranlaen meitä sisä-Sr.ron-reen päämriäriinä Pon'oo. Kun seesuimme Pon'oon asemelle. saimme kuulla eträ kaupunkia oli juuri pommitetnr. ja siinä haavoirruneer rär'trivär sairaalan. Jouduimme
uas Iähremään liikkeelle, murra emme rienneer määränpäätä. Meidät vietiin Pietarsaareen asti. Tdällä jouduimme vaihteeksi rekemisiin ruotsinkielisten hoitajarterien
kanssa. Menikin pitkä aika ennenkuin pääsin täältä jäl-

leen "toipikselle". Sairaalassa meitä kävi tervehrimZissä
amiraali Bonsdorff ja saimme häneltä ottaa vasraan kuntoisuusristejä. Mutta ei niin pi*ää päivää, ertei siirä
loppua tule. Niin loppui vihdoin tämä sairaaia-aikakin,
ja poika oli taas jokseenkin rerveenä "toipiksen" jälkeen. Olin taas valmis lähremään rinramalle jarkamaan
isien maan puolustamisra. Olimme se sukupolven rengas
elämän ketjussa, joka rällä kertaa kirjoitti verellä Suomen historiaa.

"Aän ilevymusi ikkia ja tykistötulta."
OLI kauniin kuulakas, kuutamoinen ilra, kun erään kerran pistäydyimme tervehtimässä Make Uosikkista hdnen
rukikohdassaan Kollaan ratavarressa. Kävellessämme ase-

miin, oli siellä juuri menollaan vanjan jokapäiväinen ohjelrnallinen illanvietto. Joku ukkeli siellä paasasi kovaääniseen ruota tuttua tekstiä, jonka pääsävelenä oli kehoirus lopettaa turha vasrusrelu ja tulla vain heidän puolelleen, niin kyllä vilu ja nälkd. kaikkoavat. Meitä jurtu rie-

rysti hieman huvitti, ja Make panikin käder rorveksi
suulleen sekä hihkaisi linjaamme kohri: "Naurakaa pojutr."
samassa kiiri pitkin koko puronvartta kaiku- Jahohotus kantaen hyvin pitkälle niissä olosuhva naurun
Tästäkö sitten lie veli venäläinen suurrunut, joka tapauksessa
kuului kovaäänisestä viipymäträ ilmoirus:
"Seuraa äänilevymusiikkia ja
rykistötulta! " Make komen-

6sis5a.

sikin liiat miehet korsulleen, jossa kahvia nautiskellen

totesimme luvatun ohjelmanumeron kohta reippaasti alkavan.

JI|RTIIA SARU 1rT0
TATUISODAN SANKARI
EINO RITARANTA
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Hävittäjälaivue
24:n I lentueen
ohiaajat päivystyspaikkana toimineen
lotian kajuutan
edustalla. Takana
oikealta tanskalainen vapaaehtoi-

nenlt.Frijs,.1/2

joka kaatui 1
ilmavoittoa

i

saavutettuaan,

I

It.Sarvanto,
Itn.Turkka,

i

t'

5 voittoa (jatkosodassa 1 1), vääp.

Heikinaro,3,

jaylik. K aarna,
1/2 voittoa. Edessä

kers.Kinnunen,

*

3 1/2 (Jatkosodassa 19) ja

kers.Heiramo,
1 1/2 voittoa

TALVISODÅN loppirinert on jffnvr s,rril.r:ilnt.rili::t- me
historiaan päivänä, jolloin klvriin erjs joriemme merkirtävimmisrä iimaraisteluisra. Täliöin l--r'uori.r.r lr.rutn:nrtr

Jorrna Sarvanto

kävi vksinään --koneisen

pom-

mitusmuodostelman kimppuun pudorraen kuusi konerra
neljässä-viidessii minr.rr.rtissa. Viimeisen pelasri iurmus-

ten loppuminen hävittäjän konekivääreistii

mutra

vain vähäksi aikaa.
Talvisodan elkutrn meunessä oli kotimaassa vaLnisrr.rnur ii Fokker D-l1:ä. Tämä q'yppi rnu<xlosrikin hävirtäjäkalustomme rungon. Vlnl.ren.rmisra q,ypeisrä ei ollut
raistelukäyttcön, ja uusia slatiin vasra kovin myöhään.
Sarvannon sota alkoi laivr,reensa pääosan mukana Immolan kentältä kiisir.r. Huonoisra lentosäistä johruen hän
kol'rtasi ensimmäiser vihollislenrä.|är vasra joulukuun 19.
piiivänä. Seuraavana päir,änä hän saavrrtri ensimmäiser
ilmavoittonsa, kaksi Tu;xtlev SB-2-ponrmituskonerre.

Vr.roksen yläpuolella.

Laivueen pudotusrili kasvoi nopeasri. Uudenvr.uxlen
aattona saavuterriin sadas ilmevoirto. Tammikuun alussa
siirrettiin 6 Fokkeria Urtiin rorjun'raan Suomenlahden i'li
tulevia hyökkä1,ksiä. Loppiaisaan.rLr valkeni puolipilvisenä, joten toimintaa oli odotettavissa. Luutnanrti P.
So v e I i u s oli aamupäivällä matkalla Joutsenosra
Uttiin, kr.rn hän sai ilmoiruksen pohioiseen matkalla olevasta viholiismuodostelmasta Haminan pohjoispuolelia.

Hin

hvökkäsi

vinr

I\1

Lrstosen

neens.r k.rnss.r ()slsron kinrprg.1111n.

ohjrrrrnen siipiko-

ja lrnpui vhdeksän

ko-

netr;1 k:isirrf,r'Jsti IljLrshin DB-r-n.ruodosrelmesta kaksi
konerta iiekkeihin. Åmnrusten lopr.rttua päiisivät lopLrr
seitsemär-r jatkamaan lentoaan

kohri

sisär-naetrr.

Tällä välin Utissa oltiin

täy'dessä hiilytysvalmiLrdessa.
Vähän ennen puolta päivää tulikin iLnoittrs 7-koneisesta

muodosteimastx, ioka Kuopion pomrnittrksen jälkeen oli
matkallx etelään. Luutn. Sarvanto pääsi ensirr.rrnäisenä iln-rarn. Uskollisen FR-97:n Mercun'moottori veti hy'vin,
jr siipikone ,1iii jlilkeen. Pilvipeite oli hälvenemissä,
n'rrrttll r.ltu esti niikl,vf'f'ttii vaakasuorassa suunnassa. Viisi
perässä startannutta Fokkerin kadotti Sarvrrnnor.r näkyvis-

räiin. Hän jatkoi yksin vil.rollisen etsintiiii. Ennen pitkää
koneet olivatkin häner.r eclessään, llieman ylernpänii. Sarvurro jerkoi n()usulln arrringon stnurnassi.
Piilistyään samalle korkeLrc'lelle vihollismuodostelman
kirnssa hän oli jäänyt useita satoja metreiii jälkeen. Valittuaan rnaalikseen vasernmalla lenräneen koneen hän
aloitti takaa-aion. Viholliskoneiden takr-irmpuiirr avirsi-

vat raiv<,rkkaan torjr.rntatr.rlen, ia Sarvanto sai ensimmäiset osrurat omaan koneeseensa jo paljon ennen omaa tulenavaustaan. Pari lyhyttä sarjaa poisti ensimrnäisen venäläisen DB:n pelistä. Samat lääkkeet tepsivät seuraavaankin koneeseen. Sarvanto tulitti varsir.r läheltä, ai-

noastaan muutaman kyrnmenen metrin etäisyydeltä.
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lljushin DB-3 oli Talvisodassa vastustalamme
yleisi n pommituskonetyyppi.
Sen suurin nopeus oli
,105 km/h 4200 m:n korkeudessa.
Fokkerimme olivat kovilla
sen kiinniotossa

Jon kinlai set vaatimukset
täyttänyt häv ittäjätyyppi m me
oli Fokker D-21 eli "Ukkomokkeri . Varustettuna 840 hv
Bristol Mercury Vl l-moottorilla sen suurin nopeus
5000 m:n korkeudessa oli
418 km/h. Aseistuksena oli 4
kevyttä konekivääriä

Niinpä seuraavatkin koneet syttyivät ttrleen kahclen tai
kohnen lyhyen sarjan jälkeen. Kuuclennen koneen purlotus vaati hiemirn enenlnän aikaa ja ammuksia. Kun Sarvrrnto viirnein piiäsi ainoan jiilleiiä «rlevan koneen kimppuun, iunmukset oiivatkin lopussa. Seitsemis iLnavoitro

jiii

saavuttamatta, mLrttel uusi, koko maaihnrra siivrihclyttiinl'r er.rr.räq's oi i saavu te rtu : slromal iri nen hiiv irtii j iile nriij ii
oli tuhonnut kuusi vil-r«>lliskonetta 1-i 1nin1111gin aikapilr
Muodostelman viimeinen konekairn en lcntiiny,t
eniiä- kar,ran. Luurlr. Sovelir.rs amptri sen llrrs Slr<»renlahden yllä.
Sarvannon FR-97 sai taistelun ktrluessa lukuisil osr,rmia. Koneesta löytyi kirikkialn 2.1 reikää, ja se jouruikin
varikolle korjartavaksi. Sarvanto ler.rsi kuitenkin tilirisuuden tr-rllen "lainakoneeila", .ia ruloksia syr.rty'i niiinkin.

Tammiktrtrn 1,7. päivänä hän ampui alas

yhderr

SB-2-pornmittajar-r 9-koneisesta muodosteLnastir
toisen savuamaan.

saacler-r

Helmikr.rr.rn 1. päivänä Jon.na Sarvanto nimitetriin
lentueenpäälliköksi. Kaksi päivää m1,öhemmin hän kohtasi lenttreineen 27 DB-.i-pommirtajaa. Kovassa pakkasessa Vickers-konekiväärit lakkoilivar, ja saaliiksi jäi
kaki konetta, joisra toinen tuli lenttreenpäällikön tilille.
Seuraava DB putosi helmikuun viidentenätoista, ja kolme päivää mvöhernmin ,1älleen yksi. Helmikuun 19. piii306

F.

viinii Sarvaruron lentue oli yl-rtlcssä luutn. Tiittr H r-rh ana nt in lentueen kal)ssil toriumussa Lappeenrru-rruan tehr1,ä pr»rn.rih1'ökkriystii. Laivue 2(r:r.r Glosrer Glacliatorit pitiviir krrrissa Polikarpov I-16-strojahiivittii.liii.

Strrvannor-r

tiliin n-rerkittiin yksi

alaslmrnuruist,-r

DB-k«»-reista. Kolrnetoista vanrirlr iLnavoittoa tekiviit
"iissien iissiin
Jormr Sarvannosta Talvisoclan
Viilirauhan aikana Hävirräjälarivue 2.+ sai uLrdeksi kaIustokseen sodan loppupiiivinii rnaahan tuodut hävittiijiit.
Uuden sodan s)'tyrt)'ä luutn. Sarvanto saavutti kaksi ilntavoittoa heti sodan alussa. Soclern ensimrnäisenii piiivänri l.riin rurpui alas SB-pornrlirtajrn, ,ja neljä piiivää myö.

hemmin PE-2-syöksypommittajiur. Toimittuaan vlilillii

esikur.rtatehtävissä sekä Koelenrueessa, kapteeniksi ylennetty Sarvanto rr.riiärättiin l9 t.l jiilleer.r ler.rtueenpäiilli-

köksi vanhaan laivueeseensx. Huhtikuun 2 1. päivänä
hän an.rpui Brewsterillään alas Jak-1-hävittäjän, ja toirkokutur 1'hdeksänrenä Jak-7B:n. Näin hänen pudorustilinsä

oli noussut seitsemiiiintoisra.

Jorrna Sarvannon loppiaislentoa

ei ole syytii arvioida

ainoastaan erinomaisena hävittäjäsuorituksena. Sen kaiun
kiirirry'ä ympäri maailman maatamme kohraan tunnettu
goocl-rr'ill sai ainutlaatr.risra vahvistusta. Ehkä kuitenkin
kaikkein tärkeimpänä voitaneen pitää tapauksen moraalista virikuttrsta vaiker.rksissa kamppaileeseen kansaamme.

TALVISODAN eriirinii ilrana sai Koliaallir

työskencelevii

pntrerinpäiillikkö kuulla, että tuettirvakseen nir.r.rettl' I/JR
.li oli saanut uuden kornenrajan, vastikiiiin Frrrncon arrneijirsta saapuneen rirtsurnestari Carl von H l rr r trnani n. Patterin piiällikkö sonnustautr.ri kiireesti srrtisopaar-r ja läksi tav«rittelemiran rniestii ilmoittautuakseen
hiir.relle. Miikitörrniilrä r.naantiellä hän löyrvikin: Ryhdi-

käs, hoikka upseeri puettuna uuclen

Ratsumestari Carl von H a a

rt

uurukrriseen

sk-pukuun m/27, kiiltiiviir srrappxrrr kilisevine kanntrksineen sekä kiisissä virlkoiset l.ransikkaat ja l.roperpiiinerr
rltsupiiska veikeästi heilahclellen. Krpteeni ilmoitr.rr.uui
ja kovin kohteliaitl oltiin n.rolen-rmin puolin, Tykkirnies
titlrleeriui tulokasta herrrr rirtsumestrrriksi jrr tiirnii lruolestiran t1'kk iu1-:,seerirr herrir krrp teeniks i.
Utr.lella korr-rentajalll olivat jo uu.let sulrnnitehnrtr vrrln.riina ja niisrii hän riensi heri kertornaan apruniehelieenkin:
Kävin täniiiin AK:n komentajrn pLrheill;r jrr 1:r1'ysin lLrlrra satc]ir hyökätii, muttl hiin ror.itri sen ehclortornasti.
Samla py1'sin r-nt'rjs divisioonan komentajalta, rliuttrl
hänkin kielsi ser-r jvrkiisti. Srmoin kiivi rvl«nentinkin kornentopaikalln, mLrttrl minä hyökkiiiin ioka rirpauksessa,
m inä r iedtrs teler.r klhclel la k<»r.rppruri alla.
Niin tapahtuikin jo samrlnir iltana, joskin suurentrttitt.r
seurrrarnuksittlr. Ratsumesrari oli Frrrncorr soclissa torrunut reippaisiir.r otreisiin ja tialusi aluksi kokeilla niitii
rn yös Kol I aa n plrr-rssrrri rlr utrr i n edessii.
man

Tapahtui
l(ollaanioella

REINO PENTTINEN

MajuriJuhaniToro

KOLI-4.\LLÅ roirni rrt.l.tn \',Irressil raLrhrrlliseksi ttrr-rner.'!r kom1.1..tni,1111-iiiillikki,. jiiiikiirikrtprccni Jtrl.rrrni

Toro.

Uskollisesti. suLrrtr riiintii pitiirniittii hiin k«rrlpprrnioineen l'uriti vrrikearr tehtiiviiiir-rsii, koskr hiitren ereläpuolellaln .rLrkeni l.r,rjrr, rrvoiu eriimrur, jotrr vain silloin
tiillöin pysrr ttiin l-riilrtopertioin tarkkrtiletnrlln.

Kerran oli .livisioor-rln esikuntarrn saatu tieto, ettii kokonrrinen veniiliiirren kompp111i1 oli tLrllut rir-rtulrru-r liipi
Toron

selr.rstlar.r

ja paiskeli tiiyttii lriiiirii kotrti Loimolaa.

Ser.rrrui kiireelliner-r ;rr.rhelinsoino Torolle jr kriskr rvhtvii
nopeasti toin-renpireisiin porukan tul-roamiseksi.

Jonkun ljau kulr.rtttra tuli r.rr.rsi soitto jrr herutostttneesri tieclusteltiin Torolrir suoritettuja ttiimenpiteirii.

K1'llii asia selviäii pian.
naiser-r pikakiviiärirvhrr-rär-r,

Oler.r liihcmiir.rt't perririn koko-

oli To«rn rrtthallinen

vLtstlrlts.

Ja asia selvisikir.r. Reiprrs hiitrtiijiia'hmii painr.ri lacltrile,

rq5'

tavoitti virivrrlloisesri eteneviin vil'rollislrrumirn. l.rinrri
osin ol.rikin ja yllätti sen t'rivdelleen nopealla tulellarrn.
Hi ihtoon tottumattomrrt'vilniat" llropr-rivirt strksistrr;rn j rr
sy'viiär-r hankeen jouruessrran perivär aflrlottl kol-rtalonsa
pikakiväärirnrne ja konepisrcolien tulessa. Jo muutiunau

nrnnin knlutrua Toro soitti puolestitrrn hennosrr.rneille
esimiehilleen: "Partio tuhotru. "
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OLI pimeä

Aunuksen yö Klyyssinvaatassa syyskuulla
1911. Haryahkoa mänrymetsä kasvavan va^ran liepeille,
pienen matkan päähän auriosta kylästä, oli pystyremy
joukko telttoja, ilmassa liikkuvalta viholliselta nuorilla
männyillä näkösuojattuja. Paikalle oli leiriytynyt everstil.
Kuussaaren komennuksessa olevan Pr.K:n esikunta.
Nyt keskiyöllä tässä rilapäisleirisä tieaäväsri valvoi
vain kaksi miestä, oikeammin mies ja poika. Mies vuorollaan päivystävänä upseerina petromaksin valaisemassa
toimistoteltassa kenttäpuhelimen, viestilomakkeiden ja
päiväkirj an ääressä, poika leirialueen u-lkovartiossa kivääri olallaan liikuskellen. Kun esikuntakomppaniassa oli
vain jokunen miehistbön kuuluva asevelvollinen, komp-

panian pällikkönä toimivan luutn. Kohin
komppanian vääpelin, vdäp. Hirviluodon,

ja

oli
vartiopalveluksessa käytettävä myös nuoria poikia, joita
prikaatia muodostertaessa oli pyrkinyr ja otettu lähetin
tehtäviin.

Yövaniopalvelu näissä oloissa oli tärkeätä toimintaa,
sillä erityisesti laajoilla itäisillä saloalueilla tiedetdin liikkuvan seudun hyvin tuntevia vihollisen parrisaaneja, jorka yön pimeyttä hyväkseen käymäen saartoivat ryöntyä
leirialueelle pahat mielessään. Tänäkin yönä oli päivysrävä upseeri vastaanortanut puhelintiedon vihollispartion
havaitsemi sesta naapurialueella.

Tällaisissa olosuhteissa tehtäväänsä suorittava yksinäinen vartiomies helposri runsi olonsa perin turvattomaksi,
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ajatukset kun yön pitkinä tunteina taipuivat v^aratil^nteen liioineh.runkin siittämällä metsän pimeisiin pöheikköihin toinen toistaan hirveämpiä mörköjä. Muistin lokeroistakin tällöin tuppasi kehinäytymään esiin luettua
ja kuulrua vastaavanlaisissa oloissa milloin missäkin siellå ja räillä tapahtuneista kamalista asioista. Tätä hermopainena eivät kaikki r^av^at miehetkään
kulsn 5ed2n

- Vankkahertahdo aina kestää.
jermun
moisenkin
ajaruksilla näissä oloissa on viehrymys
vaararrlomenttien paisutteluun. Parivartiossa oltaessa olo
ilnnetaan turvallisemmaki, joskin tällöinkin pysryy synrymään ajatus puskien takana vaanivista vihollisista, jotka pantterien tavoin päälle karaten voivar tökärä pistiteillä olleet tietävät

mensä vartiomiesten niskaan tai muuten nitisrää uhrinsa
näiden kykenemättä ääntä päästämään.
Tdnå yönä ruo edellä mainiru päivystävä upseeri olin

minä. Velvollisuuksiini muun ohella kuului ulkovartion
tarkastaminen. T?ihän tehtävään lähdetryäni tahdoin en-

sin jo etäämpää varmistua paikasta, missä nuori vartio-

mies tuolla hetkellä oli. Koetin pimeässä edetä ja asettaa
askeleeni niin, ettei liikkumistani ilmaisevaa risujen rasahtelua tai muuta semmoista tapahtuisi. Kohteen havaiseminen tuotti pienrä vaikeutta, mutta sirten pysryin
metsän harvemmalla kohdalla erofiarnaan vähäisrä liikkumista. Niillä sijoilla riesin olevan pienen polun ja sen
varrella olivat esikuntarnme vähäiset varus- ym. varastor.
Siinä likellä oli myös paikka, mistä joku miehistämme

Korkean vaaran
laella olleen,
venäläisten
tuhoaman
Klyyssinvaaran
kylän saunaranta

EMPPO .lÄÄSXelÄtteN

ffi PtlllG
AUlIUKSE]I
II

II

Ytl
eråanå iltapäivänä sarrumalra lör-ränlr "miin.rn .
sammalilla huolillisesri peiren'n, ;onh peik.rlle kursurru
asianruntija oli tunnistanut onkimiehen marorasiaki.
Varmaan tuo polulla nyr liikkuva haamu oli varriomies

oli

eikä hirvi, niitäkin kun tiedetriin seudun metsissä

asr.rs-

tavan.

Yövartion tämänkertainen rarkastaminen oli minulle
tavallista mielenkiinroisempi ja merkittävämpi, sellainen, .ioka vieiä 1älkeenkinpäin on tämän rästä kohonnut
mieleeni. Senkin vuoksi tahdoin toimia huolellisesti ja
kiirettä pitämättä. Jos varriomiehenä olisi ollut aikuinen
mies tai joku muu poikakin kuin tämä, olisin pienten
yksiryiskohtien suhteen ehkä menetellyt hiukan toisin.
Hiivin likemmäksi. Valppaasti näyrti nuori vertiomies
hoitavan vastuullisra virkaansa. I*iveli, pysähreii ja
kuunteli. Niinhän piri tehdäkin.
Olin tuntenr.rt nlon ni'r 1) vuotiaan pojan koko hänen
"Kun
ikänsä, hän kun oli oma poikani, esiloiseni.
viisitoista vllotta vaan ma kerran Äyttåä saan, sarnaanpa
käyn ma taisteluun..." oli tämä Pasi-poikani Runebergin
Sotilaspojan lailia ajatellut )a tehnyt. JokLr isdmies, suunnilleen saman minun ohellani kokenut, py,styy tajuamaan
ruollaiset ajatukseni. Pikafiiminä liikkuivat sieluni valkokankaalla tuon poikani tähänastiseen elämään ja yhceiseldmäämme liitryvät asiat

ja tapahrumat. Niitähän oli, ja

toinen toistaan herkemmin riipaisevia oli ehtinyrkin viidentoista vuoden kuluessa karttumaan. Tätäkin Isän-

m.larrrme sotaisren rapahrumien aikaa

kaki

oli oliut jo

lähes

vuotra. Talvisodan alettua poikani, silloin 13 vuo-

tias, oli toiminur kotikaupunkimme Ivakin läheninä ja
kokenur kaupungin ruhoisat pommitukset, jolloin omae
asuntoammekin olivat vaurioinaneet. Tiedorusvälineittenkin avulla hän oli seurannut maafi[ne kohtalon vakavia vaiheita, maan, jonka itsenäisyyden arvor.r ja tärkey-

den hän perheväkensä tavoin

oli jo varhain ta.junnut.

Siinä hän nyt yhtenä monen joukossa oli ,lohtajiensa käytettäväksi asettLlneena suorittamassa rehtäväänsä.
"Kyllä Jumala varjelee sinua! " hän oli Talvisodan päivinä kirjoittanut rintamalla olleelle isälleen. Tokipa tuokin
muistojen helmi on säilynyt mielessäni. Samaan varjelukseen hän varmaan nyt luotti oman itsensäkin kohdalla,
näin mielelläni ajattelin.
Kun kesällä L91l olt Marskin käskystä perusrettu hiukan erikoisleimainen joukko-osasto, jonka riveihin otettiin myös vanhan valtakunnan rajan takaisessa Karjalassa
syntyneitä ja muita heimoaatteen akrivoimia miehiä, minä edellisten sotiemme rintamamies
tdti ennen jo
Lrseaan otteeseen rintamajoukkoihin pyritryäni
sain

nyt anomuksestani kotikaupunkini

ilmavalvontaosasrosra

siirron tähän uuteen yksikköön. Poikani halusi väen väkisin lähteä mukaan, mutta eihän noin nuori poika voinut saada virallista Iähtölupaa enkä minä katsonut ilman
muuta voivani ottaa häntä seuraani. Minulle, ikämiehelle oli lähtöluvan antanut sotilaspiireisa laajahi tunnetru
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Nikke Pärmi, ao. sotilaspiirin silloinen päällil,*ö. Pojalleni anroi vasraavan luvan
jääk.eversdl. Eero Kuussaari.
"Anna pojan
- kun prikaatin
tulla", hän joviaaliseen rapaansa sanoi,

sotahe.rra, jääk.majuri

muodostamispaikkaan pääsryäni hänelle poikani roivomuksen esirin. Puhelinsoitro koriini Kuopioon, ja heri
oli poika pakannut vähäiset kamppeensa pieneen "Erä-Veikko" -reppuun ja markustanut Kajaaniin, missä prikaatimme kiireen vilkkaa valmistui lähremään Lieksan
kautta rinramalle.
Ja nyr olimme sicren jo kowan olleer täällä prikaarim_

me rintamalohkolla. Oli poikakin jo soratien varrella,

Lentierasra Porajärven suunraan edetessämme, saanur
tiellä ja lähimaastossa nähdä sodan tuoreita jälkiä. Siinä

oli

kapt.

V. Partisen

komentama osasto, prikaa-

timme johtoon nyt alistettu, urhoollisesti taistellen virsta

virstalta avannut tietä su6yslknn-lupasalmenKlyyssinvaaran-Kuuramalahden suunnassa. Tien vierelle oli kiireiseen peräänrymiseen pakoretrilta viholli_

selta jäänyr mm. hyökkäysvaunuja. Sodan ääniäkin oli
poika jo saanur kuulla. Ja tieroja omien erujoukkojemme

taistelutoimista, vihollispartisaanien liikkeisrä jne. hän

oli kuuliur päiviträin.

"Ma

vartiossa seison nyr yössä yksinäin..." Jonkinlaisen alkuruntuman räsrä miesren savorasra poika oli saanut. Taistelun kumua kuului nytkin. Porajärven suunnalla miehemme ry'nnistivät ereenpäin. Tähänastinen tieräminen, kokeminen ja kuuleminen saattoi pojalle olla
pohjana ties kuinka ahdistaville ajatuksille, siinä öisellä
metsäpolulla, asemiehelle tarpeelliser taidotkin kun olivat perin vähäiser. Mitä ruo luonteelraan hiljainen poika
mahtoi siinä mieriskellä7 Miilaiseksi tunsi olonsaT Tuota siinä isän herkin runnoin 1'riaelin arvailla.
Pidin tärkeänä päästä kyrräyspaikaltani esiin niin, ettei pojalla olisi aihema säpsährää. Onnisuin. pLroliksi
kuiskaten siinä vaihdoimme jokusen sanan. Sain rietää,
ettei vartiovuorolla ollut tähän mennessä tapahrunur mitään merkittävää. 'fiesin, etrei tämä sorilaspoika olisi
näiden hetkien mielialoistaan halunnut hiiskua mitään,
siki en tähän puoleen kajonnut.
Rohkaiseva kämmenen läpsäys vain soruripojan hennolle olkapäälle ja niin erosimme raas toviksi
yhtä syvällistä kokemusta rikkaampina.

Kertomuksessa

mainittu sotilaspoika Pasi
Jääskeläinen

Klyyssinvaaralla
vartiossa
syksyllä 1941

Reumaattinen
lt

SARKY

ja muut lihaskivut
lievenevät
nopeasti

ia miellyttävästi

Heti kun särky alkaa, lievittää
Algesal sellaisissa vaivoissa kuten
reumaattinen lihassärky la nivelneuralgiat, nyrjähiäyk§ys
dylset la- revähdykset, noidannuoli
särky ankaran ruumiillisen -ponnistelun iälkeen q'ön
aikana tai ulhsilu55n
5ärky nopeiden sän vaihteluien
yhteydessä.

Prikaati K:n esikuntalaisia kuuntelemassa radiota
Klyyssinvaaran juurella elokuussa 1941

I

\

Tämä kipufa lievittävä salva on

niin

nopeasti läpitunkevaa, että

se vaikuttaa suoraan särkevän
kohtaan heri ihoon imeydyttyän
ja se on niin mietoa, niin hel-lävaraista ia iholle ystävdllistä,
ettei se ärsytä pikkulastenkaan
ihoa esimerkiksi nyrjähdyksissä
ia revähdyksissä.
Algesal ei aiheuta kuumotusta
eikä polttoa ihossa.
Kipu iskee äkkiarvaamatta: älkiä siki lykätkö Algesal I'urken
ostamista. Pitäkää Ålgesalia aina
varalla kotiapteekissa. Reseptirtä
kaikista apteekeisra.

LATEMÅ
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Itä-Karfalan suomtlmnsaloulua
ralcntamassa u. l94l
NIILO TEERIJOK!

SYYSKUUN 4. päivåna 1941 Tuulosjoella alkaneet

so-

tatoimet olivat suomalaisille joukoilie menestyksellisiä.
Kolrne päivää myöhemmin armeijamme eräät yksikör
saavuttivat jo Syvärin Lotinanpellon luona ja valtasivat
sen j'älkeen ankarissa raisteluissa koko Etelä-Aunuksen
Syväriä myören sekä laajahkoja alueita sen eteläpuoleltakin. Kun suomalaiset syyskuun viim.eisenä päivänä valloittivat Itä-Karjalan pääkaupungin Aänislinnan ja kr.ru-

kautta myöhemmin ehtivät Karhurnäen seuduille, oli
Aunus käytännöllisesti katsoen kokonaan armeijamme
hallusa. Vaikkakin tältii alueelta oli sorakuntoinen mies-

aines miltei kokor-raan evakuoitu ja huor-r-rattava n-räärii
naisia ja lapsiakin, jäi suomalaisren miehiträrnälle alueelIe kuiter-rkir.r puolisensaraetuhafta ihmistä, pääosalraan

lapsia

ja

iäkkäämpiä ;rikLrisir. suurelrrr enernrr.ristöltään

karj alaisia.

Sodan vaatimisra ank.rrist.r rasiruksist.r huolim;rrr.r

sr.ro-

malaiset ottivat alusra alkaen miehirrrimälleen r.lueelle
jääneen siviiliväesrön huoler.rpidon sr.dämen.rsiakseen.
Ah.reen väestölle jaettiin ruota pikaa sekä elinran'ike- ertä vaatetuskortit, jotka oikeurtivat väesrön hankkimaan
itselleen samansuuruiset tai ositein suuremmerkin raveratndårät kuin Suornen asukkaar. Tavaroiden jakelua varten pertstivat SOK, OTK ja Kesko yhtymän nimelrä
V a k o , jolle koko Irä-Karjalan kauppa keskiterriir.r.
Nopeasti se irvrsi jokrriseen väestökeskukseen kaupan,
jossa rn1,y,jir.rä toimivrt rinnan sekä suomalaiser että pai-

kalliset asr.rkkaar. My'öskin posti- ja puhelinlaitos kunnostertiin ja uudistertiin nopeasri. Suomen Punaisen Ristin avr.rllrr kehiretriir-r irlueelle sairaalalaitos, joka suLrrimmillaan käsitti tuberkuloosisairaalan, mielisairaalan, +
n-tnuta sairaalaa, 9 siririrsmljair, 1i terveystukikol-rtira,
keskuslaboratorion jrr kaksi svnnyq'srupaa äitil,sneuvoloineen. Sairaalalairokser.r ohella n'ösker.rteli Itii-Karjalirsstr
29 terveyssisarta, jotke r1\'r.rsrivi.lr korikäynneillään sairai-

ta ja oplstivat irsukkrrit,r ten,evclen siiil,rrärnisessä. He

jakoivat kodeissa suurer miiiirär virirmiineja ja vaatteit;rkin, helpottivat puurerril jl kohensi.r'rt rerveyrrä. Roko-

ruksilla ja syöpäläisren hiivirriimisrr'öllii sairriir.r myös
suurta aikaan. Röntgenrirrkrstuksissa käytiin läpi koko
Itä- Karj alan väestö. Lasrer.rpäiviikotej a saati in toirnima;rn
20, orpolapsia varten pertrstemiin kaksi lasrenkotia ja
vanhuksia varten 4 vanhainkotia. Mainittakoon vielä

nuoften ammattienopastuslaitos, joka ryöskenteli lähinnä

L6-21 vuoden ikäisten nuorten ammattitaidon

kohotta-

miseksi. Kaikkialla miehitetyllä alueella ryhdyttiin harrastarnaan maaralouskerhotoiminraa, jota yohri 40 suomalaista n-raatalouskerhoneuvojaa. Näiden alaisia kerholaisia
oli 6000, joka käsitti noin 213 Itä-Karjalan silloisesta
nuorisosta. Myöskin nuorisoleirejä järjestettiin. Henkisestä virkisryksestä huolel.rtivat Aänislinnan, Aunnksenlinnan ja Karhumäen reatterir.
Kohta Aunuksen valtauksen jälkeen joutuivat Suomen
määräävät elirnet vakavasti harkitsemaan kysymysrä siirä,
rnitä olisi tehtävä niille kymmenelletr.rhannelle kouluikäiselie lapselie, jotka olivat jääneet suomalaisten miehittärnälle alueelle. Jo humanitääriset syyt vaikuttivat sen, ertei noiclen sodan jalkoihin joutuneiden lasten kohtalosta
voirr.r ollir välinpitämämömiä. Jos heidär olisi jätetty kouIun ohjeavru kättii vniille kolmeksi vuodeksi, olisi olh.rt
\-rnnr.;1. errä heisrä olisi sodan raaistamissa olosuhteissa

kel.rirrr.nlt hvlkiöjoukko, jonka kasvartaminer.r myöhem-

min kunnon kansaiaisiksi olisi osoinaumnut

vaikeaksi.

Tåtä Itä-Karjalan lapsikatraan heineille jäaämistä

vas-

tr.rsti myös se tosiasia, eträ nämä lapset olivat sarnaa suo-

malaista heimoa kuin Suomenkin lapset ja puhuivatkin
stron-renkieltä.

Kun heimoharrastus monien silloin

huo-

rnattavissa johtavissa asemissa olleiden keskuudessa eli
voimakkaana, vaikutti sekin suuresti siihen, että Itä-Karjalairn päätettiin niin nopeasti kuin sr-rinkin järjestää suorr.renkielinen kor.rlulaitos. Tätä koskevat yleiset määräyk-

set annettiirrkin nopeasti ja miehiteryn alueen haliintoa
johtan-raan perustettu Irä-Karjalan Sorilashallinroesikunta
sai tehtäväkseen asian käytännöllisen hoitamiser.r.
Opettaj rrky,syn.rys ei tuottanut vaikeuksia. Mi eh itetyille
al"reille oli jäänyt joukko entisiä Itä-Karjalan opertajia,

joita tietenkin olisi l.rätätilassa voitu käyttää. Toistaiseksi
pidertiin ktritenkin parempana toimittaa heidär Sr-romeen
"j atkokoul utettav iksi " ja tay ttåi virat suorn alaisilla opertajilla. Tähän tehtävään halukkaita oli paljon. Opettajien
keskuuclessl

oli heirnoasiain

harrastus olh.rt vilkasta, sa-

rnoin my.ös rtaarnnle jol'rtavan heirnojärjestön Akateemisen Karjala Seurarn piirissä. Kun Itä-Karjalan opertajapaikat julistettiin haettavaksi, ilmaar.uui jatkuvasti niin
runsirasti haki,loita, että vain parhaimrnat pääsivät

kaan.

rr-ru-

Minäkin kr.ruhrin niihin, jotka syystä tai toisesta
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kelpr,rutettiin räl.rän vastuunalaiseen tehtävään. Heimo
harrastus ei suinkaan minulie ollut mitään eilispäivän
lunta, koska oiin jo koulupoikana 1922-1924 jourr.rnur
henkilökohtaisesti kosketukseen Irä-Karjalan nuorison
ptrrhaimmiston kanssa. Olin silloin ollut oppilaana Oriveden opistossa kahden vr.roden ljan, rovereinani kantasuomalaisten ohella monra kvmmentä itäkarjalaista nuorta, jotka viimeisen epäonnistuneen kansannor.rsun hävitryään olivat jouttrneer pakolaisina saapunaan Suomeen.
Lisää "heirnorakkar.rrta" antoi Jyväskylän seminaariin penrstettu "Karjirla Seura", joka innolla toimi heimoasian
edistiimiseksi. Pidin valintaani ktrnnia-asiana ja niin
pian kuin n.rahdollista lähdin suunnisraurumaan kol.rti
Joensuuta, iossa silloin olivat miehiteryn alueen hallin-

toelimet. Ilmoirrautuessani Irä-Karjalan Sotilashallinttrsikunnan Koulutoimistossa Joensuussa, sirir-r ilokseni
todetir, että toimisron päällikkönä ja Itä-Karjalan koulun
korkeimpana rakentajana oli entir.ren koulutoverini .ja ystäväni kapteeni Vilho Timonen, Uhtuan poika.
Aikaa rnenneiden n-ruistelemiseen ei ollut n1,r liiemmäld,
koskr minun ser,rralaisineni oli n.rahdollisirnman nopeirsri
.jatkettava matkaa ensin rautateirse Uuksuun ja siitä

eclelleen Vitelen koulutoimisroon. Kun yksikköni ei ollur

jorrtunut osallisttrmaan sotaroimiin, olin kiinnosrtrnut niiken.rään millainen

oli Karjala kirhden

sodan ;äljiitä. Vii-

meksi olin ollut Kannaksella linnoirtrsröissä v. 19i9,
oli vielä ViipLrri ollut iloinen kaupunki,
Rautu uhkunut rautlil ja Kivenr-rapa kesräv1,1,trä. Toisenlainen oli nyt Karjala. Eri aselajien ammukset, mersäp.r-

mLrtta silloin

Äånisl i nnan yhteislyaeon oppitunt
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i moneil läån

lot, hakatuc ampuma-alat, kaivannot ja suoranaiset häviryksetkin olivar raiskanneet laajoia alueira. Kaikesra nä§i, että "via dolorosa", tuskien rie, oli Karjalan osa jälleen oilut. Milloinkahan kaikki on uudelleer.r rakennetru:)

Uuksussa oli tie poikki, koska oli jo iltamvijhä. Aseman lähistölie oli p1'st1'retry parakkeja majoirusta varren,
samoin Iottien kanttiini. Vähin äänin menimme nopeasri

yöpuulle parakin lavereille miehet

ja

naiset sekaisin.

Kun aamulla heräsin, huomasin nukkuneeni erään professorin ja hänen rouvans2r vieressä. Joskus puolenpäivän

maissa jatkoimme matkaa, päämäärändmme Virele. Eritdinkin rr,rjan ylitys kiinnosri mieltäni, koska olin mieles-

täni matkalla kuin muinoin Mooses "Luvarruun maahan". Rajakonnussa, ensimmäisessä vastaamme tulleessa
Itä-Karjalan kylässä, tui,jottivar silmiimme musruneer,
vahvat bunkkerit, eikä se katse suinkaan Limpimältä
tuntunut. Ajattelin kylmät väreer selkäpiissäni rilannerrn,
jossa ioe olisin joutunut tryökkäämiiän noita tulta syökseviä hirviöitä vastaan. Onneksi ne pian häipvivät mielestäni valoisampien ajatusten tieltä. Kohrir olikin ;o Vitele edessä, kirjoista tuttu sekin. Tiiiillähän venäläiser olivat juhirnnukserra 1919 nousseet maihin jl sirirttaneet
Aunuksen eteläisen armeijan, Gunnirr
ni

n

von Hertze-

oukon, aseman kesdmämömäksi.
Vitelen koulutoimisto sijairsi valrarien varressa olevassa suuressir kaksikerroksisessa talossa. Astutrr.runme sisään, nor.rsivat siellä olevat sotilirspukuiset miehet vlris ja
nrlivat kättelemään. Toirren heistä oli kapreeni ja kirkvapaaj

*
f

,,|b,

Karjalai nen kansakoulu Aunuksessa

Opettaia, kapteeni Vilho T i m o n e

n

kolrcrra 1-o1ri V ,r 1. .r I .r I t i , tLttytcrtrtjrr ÅKS:1 j6lr,
r«rnriclriii hiinkin j.r tointn,rli krrns.rkotrltrntrrrk.Lst.Ljri
O k s rr I .r . KLrrr s.rimnrc nrut>tLrllisct te rvclr,lr k:e r
r'.riltr]ctrLr.L j.r trrolir ;rilenrnre. rrlkorr'.rr .ui,Lnon-trrrsur r'.ilr r

tiinr.isti sclvitcil.i nrcillc rLrlijoille rriirii tchtiivi.i. 1,,it.L
j,rLrrrrisinrnrc ÅLirtLrkscssrr srrr>ritt;Lrrrrrrrrr. I:ikri tlinrii tchrri
vii niii.lc'rr rnicstcrr nrielcstii Picni ollrrrk.rirn. \':rJn l)iiin\,1\t(

)in

sLrLrri srr,,rn.rl.tincn kLrlttLrLrrirclrriivii. lirlslrcvikj.ri.L. :rrorl.rllLisen krrltrtrLr-.iIrIt,,;iijlr':t l.i.ir\()k.i\,r:.i.0li Itrlstttt.tr'.t k,ttt-

{run -i.ii:,!n., nti:ilttirnut Ir.i-K.u

:::'rt:t:t

..r,,r:rcn \-.^r)r:i-:k>c(n Su,,lr r.ip.rirrLrr.r l.ihinn.i t.innt:
i.rkuili..\-,11 \.r()!l.ii.r.l\cn i,trt:.Lk()ulLrrr voitnin. joskin
nri:Llli.Lkirr r.i.ilj.i :Lrorrrert.rr'.rljrr r.rkcnnLrsiliillii tLrli olcn.t.L.rn strLrri ntcrkitt s. Kttrrlirn oli cnrtcn nttiutir kirsvirt(tt.tr'.t Åtittukscrt l.lPsct k,rrj.Ll.risiksi. jotkrr sitren [)Lr()]t:st.r.ut i'lir]essii sLl()nr.tl;Iistcll vcljicnsii krtnssrt koirort.risrr'.rr
rirl)l)cutunrcn llririursir ;.r scn ktrlttrrrrri|r c|urc|r niikclriir-

tiinriilin

kukr>istLrksce

n.

N{e

illc

s;i.rlrtrv

ille hc

e

rikoiscsti

tcroirtivrrr tclrtiiviinrnrc surlnluttir. I\'lcirl;in ltli-K.rry.rl.ien
tLrlleirlcn opgtt"j'tirt piri aine nrLrisre.L, etrii olinrnrc tiiiillii
Sutlnren etiLrst.Ljirrri, ktrunirrtclrtiiviissii, jot:r ci srr.L I-it'rrill
rrr.is:.ik.i.irr rrr.i.ir.i.'.i r.rlrri.r.
Kiir tiinniillisistii scikoisrrr koulutt>tnr iston c.ltrst.rj ill.r ci
ollrrr 1-;11j1111';r:Ur s.ur()nlist.L. Olrjr'et olir'.Lt ir hVct ;rr se lviir:

'Nlcnkiiii ÅLrrrLrkserrlinnrrrt viercssii olcr.r.tlt Ylliiscn kr lii.in j,L perust:rk;lir sinnc suonr;rl.rinen krrnsekorrlrr. N'[irli
pikcmnrin sirirttc scn r«rinrinr.t.rrt sir.i p,rrclnpi. IlrnoittrrLrruk.Llt Årurttkscnlinn:tss:t rIioPct6.1j11 Åic -f imosclIe . hiin irr)t.r..r .rPu.r. -I'r'iivoirn.L.r s.inroin kuin r.rlvirr.t,::s.L lrcvosiir s;rilttc sLlr )nrirl.risilr,r kol lroos i nIiiiil likii il t:i.
I)uhuttcitr p.i.itrr r. Kosk.r olr jo ilt.L. kclroitcrtrirr nrcit.i
viiP1 111111,, Vite lce ssii. jonne oli r\':rttLr l()tticn r()inru\t.L

l iirnrLj.r.

Vitclccstii Iiilrtii e i ollur niirrkiiiin hclpl)oir. Åut()lir r(»
sin kLrlki. nrutril r)c olir,.Lr riivrtnii tir\'.rr.lir rrri lonr:rlt:r p;r
'1.,r

2

l;ravir s«rtilrrita. Illan jo hiin.riirtlessii piiiisimn're liihtemiiiin
ehclolle, ettii trlvariunme trurtrrisiin r-r-rt'riherurnin. Oli jo
n-ryiihii kun kopisrelirnn-re Åunr.rksenlinnlssa eriiiin suurehkon tdon p<trtrrissrr. Ttrnsir-r telrtr-r aikaisen-rrnin näke-

oli rrikoinrrirn rnajrrilltrt
Arnteijln Eteliiiser-r rl,lrnriin

r-uäni kr.rvar-r perusteellrr. Trrloss:r

Aur-nrksen Vrrlrrirshll;1r.r-r
csiktrntrr. Jotain liimmirriiviiii ryrjnrvi n-rieleeni.
Yr) Aur-nrksenlinnassrr oli ihmee.llinen". n-rutr;r er siiIrii merkitl'ksessii kLrin Kurrban serenir.lissa. Ihn-reelliseksi

tiimiin hotellin tekivät rorilr, ioiden hiiirinniiltii cmme
ntilliiiin trrhtoneet s:.rrrclrr rauhirir. Huoncentme seinrille
n;.ruLirrr.r oli .lokin sotilas trnohranLrt leipiilrukkuns.r, jossa
olevia näkkileiviinpalasia rotar käviviit vähiin viiliii nakertelernassl. Kun viiär-rsimrne tasktrliunp;ruun vlior-r, ne

hctkeksi kaikkosivat, rnutra palasivilt trlas kohta

tiiiiin

jrrtkirr-nrurn.

syiir-r-

Tietcnkin hieman ktunmmrelirnme

moisen "hotellin" olemrrssrrolol, rnuttir piirn olimrne sentiiiin kaikki lu.rtuiran unen r-nailla.
Arr-r-rullrr tutustuirnme piiiiilisinpuolin ALrnuksenlinnairn. Kirtrpungilta se ei oikeir-r meil-rin vaikuttar-rut, eikä
se kai viralliscsti sellainen ollutkaan. Olipahiur vain sur-rrenp:sre16i1161.1

kvlii Ylliisen- ja Miikriänjokien

vhrvrnii-

kohclmsa. Joet mlurclostivrt kaupungin kol-rclrr.lle sellrriscn
kiernurrtn, ettei outo «rikeir-r tienr-r1't, n-ristii piiin veclet tulivat .ja rnir-rne r-neniviit. Jokien uomirr olivar tiivnnä tr.rkkcja, joitlcn rriron sotrr oli keskclttiin)'r. Kirclrrr oli rnyiis

osittein mtrktrlakivillii 1'riiiillvstetyt. Prrikoittain oli mtiis
Iar.rkuista rehclyt jalkrrkiiytiiviir. Kiivellessiimrnc niiirnrne
kirkonkir.r, joka sijairsi pienellii sailrellil. Lyhyer.r puusillan viilin'ksellii srari oli mrrutereen yhrcy'clessä. Kirkon
tulkor-r-ruotoa oli Lrlkuperiiisesriiiin mur.rrerru sen jrilkeen,
kuu se oli rLsetettu prllvelcrnriln r.iihen-rntiiu kirk<>llisil
tarkoitrrksirr. N{trur ÅLrnLrkscltlirrnirn r.Lkennuksist;t olivrrt

pr-risia, cisa suLrria k,rksikerroksisiir.

karjalaismallisie korke.rpiiiitf

Korkeiurn des.rnttirorniir-r kiipesimnre rap;ru.j.r nry'iiten
rnur.rtrll-riur askelcen vlöspiiir-r tarkastelcrnaan Aunrrksen
rnaisemia. Niikv

seen jir halkesi. Ensi vaiktrrelma aunukselaisesre n.risesrr
nir.nenomiurn ahkerana "t1,öihmisenä" oli hyvä, eikä täInii kiisitys n-r1'rihernrr-rinkiiiin sr,rinkarrn [rr,ronornmaksi
lnuuttunLlt.
Kun ensi r.rteliaisuus oli rullrrt ryy,clytettyä, 1ähdimrne
etsin.räiir.r yliopettaja Ale Tin.rosra, jolta meidiin piri siL.rclrr "lähernpiii «rhjeita". Tlpasimme hiinet ur.rdestir srrLrresta koulLrrakennuksestir kiireirrer-rsii keskelrri. Pairsi Aunuksenlir-rnan yhcleksiinopettajrisestir koulusta, j«»-rka oli
tirrkrtitus n-rirhtlollisirnm.rn pi,rn ilviltir ovensir, Tir-nonelr

oli jouttrnut huolehtirna:rn myris koko Åunuksen

Vako Oy:n myymälä- ja ravintolarakennus Viteleessä syksyllä 1942
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rrlueen

svntvn-riissii olcvrrsta koululaitokcsrrr. Toisissa olivar
()l)errrj Ir jo IrLikrll,r, toisiin niitii Perhaillrrirr-r orkrtcltiin.

EI
"'-{

i

vaikr.rtr.rksen.

toiseen tyyliin ktrin ),leensä Suomessir. Kiirnpeliilläkiii-

il-

t

ileviiittävän

nen kirves kajaurettiir.r voimalla 1ölkyn pii.ihän kiinni,
jonka .liilkeen kirveen l.ran.raraptroli iskettiin lujasti rrlrrs1.lruhun. Pölkky tunkeutui nyt «rmallir painollaan kin,ee-

å,

I
I

n.reil.rir.r

leet. Toiset naiset pier.rivät sahlrttrja pölkkvjri. Se kiivi

ru*

rt

teki

Lähes r.riir.r etäiille kuin sihrii croni, näkyi pö1,tän.räisen
tmaista pel tr>lrrkerirtrr. jor.r hrr lkoi kolmeen i lmlnsutrnrrrar-r
Irrikertelevat jokir;rnrojcn rrkrrivir. Siellii triiillii r.riikyi aukeallrr struria suovir. iLreisestikir.r vi ljalvhteisrä r'r'ruotlostettLrja kasoja, jotka otlrrriver pLLinrie. Jokitörrnillä näkyi
.joukk«r toppatakkisia n;1isi;1. ntoncr rrum|noilrl näyrtiiviä, .lotka srrl.rasivet pitkillii jusreereilla jocsru nosterrr,rjl
tukkeja polttopLriksi. Tvö kiivi ILrist.u';uri. Krrikesta niiki,
eneivär niin-rä r-raiset ensi kerrl.r riillaisissa hr»'r-tn-rissa ol-

lltPÅ§ii,;

fl

rr

keskus-

tassa .jLruri niikvr-rvr.

Suomen Punainen Risti perusti ltä-Karjalaan
sairaaloita ia 10 sairasmajaa

trI

Kauniisti korisrerruj

isiii rrker.rntrksiii ei

*F=
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Jälleennäkeminen oli sydämellistä, koska olimme eläneet
kouluaikamme yhdessä. Paljon oli viime tapaamisen jälkeen vettä virrannut Alvoistenjoessa ja paljon Suomen-

kin kohdalla

tapahtunut. Muistelimme koulunaikaista
puuhailuamme "heimoasiain" parissa ja silloin annetruja
lupauksia tulosta Karjalaan heti, kun siihen tilaisuLu aukenisi. Nyt olimme rddllä ja saisirnme näyttää mihin

pystyisirnme.

Yliopettaja Timoselta, joka

oli jo viikon verran

asu-

nut Aunuksenlinnassa, saimme tietoja paitsi koululaitoksen parhaillaan tapahtuvasta rakentamisesta myöskin paikallisista oloista ja sikäläisestä suomalaisesta l.rallinroorganisaariosta. Åunuksen alueella, jonka keskus oli ÅLrnuksenlinna ja hallintoelimenä Aunuksen Åiue-esikunta,
johdosa aluepäällikkö M a t t i I a. Täkäläisiä aluepäälliköitä ei saanut sekoittira sk.päällikköihin Sr.romessa,
koska nämä hoitivat alueen siviilihallinnon. Alue-esikunnassa oli eri osastoja, jotka kukin hoirivat omat tehtävänsä. Esikunta oli miehitern' suomalaisilla, koska täällä
Aunuksessa oli jäljellä vain vähän pysryvää väkeä omasta
takaa.

Vaikka Timonen olikin jo ennättänyt käydä Aunuksenlinnan lähiseuduilla olevissa kylissä katsomassa, miren
koulujen perustamistyö sujui, ei hän tiennyr Yllösen kylästä enempää kuin sen enrisesrä koulustakaan mitään.
Sovimme siitä, emä aamulla lähdemme yhdessä tutkimaan, mitä edellytyksiä siellä olisi koulun perustamiseen. Yöksi jäimme koululle, josa saimme käyttöömme
erään koulun entisen opettajan
'oli huoneen. Se oli pienenlainen kamari, jonka seinät
peitetty venäjänkielisillä
sanomalehdillä. Kun aamulla heräsin, huomasin tuijottavani erdisiin rumuihin, murta minr.rlle varsin epämiellyttäviin kasvoihin. Kukapa se muu olisi ollut kuin Herra

Molotov, josta totta totisesti oiimme parina

edellisenä

vuonna saaneet tarpeeksemme.

Budjenneyn kolhoosin suomalainen päällikkö K iv i m ä k i, syntyään ylivieskalainen, lähti henkilökohraisesti meitä kyyditsemään. Hänkin halusi tr.rtustua Yllöseen, jossa ei aikaisemmin ollut kerennyt käydä. Ilma
oli jäätävän kylmä, huomattavasti yli kolmenkymmenen
asteinen. Taivas oli selkeä ja aurinko valaisi kirkkaasti
koko laajaa lakeutta. Kaikkialla näkyi savupatsaita, jotka
kol.rosivat miltei pystysuoraan kohti koikeuksia. Tietenkin herra kolhoosinpäällikkö paleli kuskipukilla, mutta

me "koulunperustajat" sen kun vain loikoilimme

reen

periissä loimien alla.

Tietenkin katselimme Yllösenjoen sillan lähelle ehditryämme silmät viiruna näkyisikö missään sellaita rakennusta, joka ulkonäkönsä puolesta näyttäisi koululta. Missään ei sellaista näkynyt. Oli vain jonokylää, joka kahta
puolta Yllösenjokea luikerteli niin kauas kuin näimme.
Talo,ien korkeat koristellut päädyt olivar päin jokea, jon-

ka molemmilla rannoilla kulki tie. Pienet savusaunat
§yhöaivät miltei lumen sisässä aivan lähellä jokirantaa.
Lopulta ei auttanut muu kuin käänryä paikallisten

asukkaiden puoleen. Pysäyrimme hevosemme ja ryönnyimme erääseen aunukselaiseen tupaan. Timonen "Uhuan poikana" hallitsi murteen, joten kielivaikeuksia ei
vanhemman väen kanssa keskusteltaessakaan ollut. Lapset puhuivat kaikki selvää Suomen kirjakieltä. Tiedusteluumme vastattiin, ertei Yllösessä olekaan mitään varsinaista koulurakennusta. Koufi,ra kyllä on pidetty, mutta
vain tavaliisissa aunukselaisissa tuvissa. Meidänkään ei
auttanut muu kuin lähreä ecsimään niin kookasta "perttiä", että siihen voisi kor.rh.rluokan sijoittaa. Etsimisemme näytti alussa toivottomalta. Kävimme parissa paikas-
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sa, joissa kr-u.nmassakin

oli

aikaisernn-rin pidetty koulr.ra,

mutra huoneet tunruivar meisrä roivortoman ahrailta.
sellaiseen rilaar.r sijoirraisi 20 oppilasra, ilma loppuisi
ner.r

Jos
en-

oppitr,rnnin loppua.

Kuin sartumaltrr keksirnme

kuirer.rkir.r Yllösen kylätietii

ajaessamme surrrehkon talon, jonka alakerta näyrti ryhjäitä. Tietenkin meruiin joukolla kurkisrelemaan rikotusta ikkunasta sisiiiin, jolloin huornasirnme rak>ssa olevar.r
kaksi strLrrta huonerta ilmar-r asukkaita. Yksi ikkuna virin
oli rikki ja siitä oli tuiskuttanur lunta sisään. Uur.rit
näytriviit ehjiltä. Tavanomaisra'siltaa" dssii karjalaismallisessa talossa ei ollut. Pirneästä irlaeteisesrä johrivat
1,1äkcrtaar-r portrilr, snunnilleen samirnlaiser kuin meillii
vanhoissa vil.jerrnakasiineissä. Vaivoin löysimmc yläkerran huoneen oven, josta kompuroirnnte sisään. Vastaarr
tuoksirhti ummehrunur ilma. Puolihiimärässä l-ruoneessa
erotimrne sän5-n, jossa rnakasi sairas nainen. Oli huo-

tyttökin, arviolta kuusitoisra vuorias, laiha kuir-r
Iurrranko. Näilrä ihmisiltii kuulimrne, errä telo oli alkuran kuulunut heille, rrtrma oli kollekrivisoinnin yhtei'clessii siirtynl,r velriolle. Talon drrkerran kaksi huonetrrr
.ja yläkerran toinen huoneisra oli viime vuosinrr ktnrir,rr-rr.rt
lastenkodille. Viirneksi oli alrrkerrassir asunlrr stromxlaisia
neessa

soti lai ta.

Tirlon entisellä omistajalla ei ollur rnitäär-r siri vasrlrrn,
että hänen entiseen ja nykyiseenkin kotiinsa sijoiter.r.rn
kou.lu. Vuokraa hän olisi rnielelliiiin orranut, murra kuu
talo kr.rrrlr.ri virltiolle, sen rnaksamiseen ei ollur edellvq'ksiä. Koska vairnolla ei ollLrt mitään tuloja kiinr.ririrun.re
talon tyttären koulLrn takrnmieheksi. Pian liivtvi roinenkin sopiva talo, johon perrrsrerra\'lrn koulurr L.rksi .rlint.r
luokkaa sijoitettaisi in.
Aikaisin aamulla ajeli kaksi kin'esn.riestii j;r helsinkiläinen rnuurari lrrutirkuorrnrrn kluss,r Yllöseen ja rvhq,i
kunnostantaan kouluraloa. Ikkun;rr korjerriin j.r muurir
tarkmtetriin. Pihrran rehriir-r kolmioseinen lautainen rakennus, jollon tuli vksi osrsro opeaajille, yksi tytöille ja
yksi po1ille. Eihän roki suomalainen koulu vointrt olla il-

man tätä tuikitarpeeliista "pikkuhuonema". Samaan aikaan löyryi minr.rllekin asunro. Sain kuulia, että kylän
kolhoosin entinen pääliikkö oli suomalaisren saapuessa
lähtenyr pakomatkalle ja hänen asunronsa oli tyh jä.
"Voittajan oikeudella" rakavarikoin rietenkin asunnon
käymöni. Mr.rurari tarkuti uunit, murta huomasi kohta,

että hella pur.rttr.ri, mutta eihän nyr kukaan suornalainen

voi auur talossa ilman l.rellaa. Kekseliäänä miehenä hän
kohta keksi ratkaisun. "Lesanga" auki vaan jr siihen
helltr. Pirrissa tunnissa hella oli valnis ja tulirriskahvit
kiel-rumrusa.

Monia muitakin toirnenpiteitä oli vielä slrorirert,rvl,
ennenkuin koulu voitiin alkal. Pulperreja emnre Yllösestä lö1,täneet, ne räyryi I'rankkirr aina Sivärin sorxsaalisvarastosta asti. Samasra var.isros(l saxriin jonkinverran

muutakin koulukalustoa, sekä koulukeirrolaan padar,
pannut, lautaset, lusikat, mukit, kulhor ym. Alue-esikunnan eräs osasto huolehti niir.r operraiien kuin koulukeittolankin ruoka-aineista. Suomesta tuli nopeasri koulullemme harmonio, poikien ja q,nöjen käsityökalustor sekä oppikirjat ja koulurarpeer. Keiftäjät saatiin kylän
naisten joukosta. Opettajiksi saatiir.r Yllösen kouluun

Sain-ri Pälli,
Helmi Teerijoki,
Maiia
Virolrrinen
sekä myöhemmin maisteri Toini
Pih k al a ;a Seija H ul.rtanen.
Tutustuaksemme aunukselaisiin k«rreihin jri ihmisiin
lähdimrne henkiftikohtaisesti ilmoittamaan koulun alka-

misesta. Kaikkialla saimme ystävällisen vastaanoton. Mi-
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käli kielivaikeuksia oli,

r.riistä selvisimme l.ryvin iasten
avtrlla. Nän.rä olivat koultrssa iukeneet Suornen kirjakieltä ja pysn'iviit toimimaan tarpeen vaatiessa tulkkeina.
Ar.rnr-rksenlinnirn krursirkoulu, jossa operrajar olivat olleet katrernmirr paikalla kuin Yilösessä, pääsi alkr-run hieman aikaisernmin kr.rin rneicliin. S:rirnme kutstrn evaj;risiin. Ne olivltkin perin juhlalliset. KLrn lapset olivar jo
jonkun päir-iin kiir.neet kor.rlr.ra, Ire osasivat jo pari vinrä

.la jotrkon suomrlf,isi,l l.rulujrr. Ihmertelimme

suLrresri

näiden lasten n.rusik,relisur.rrte. År,ajaispul.reen piti kapreeni Piiivii Oksrrlrr. nvkvrnen prof-essori Helsingin yliopistossa. Hiin otti puheensr lihriikohcleksi Topeliuksen
Maamme-kirjrrssa olevan kertomukset'Kiuper ei se:luur

oppia mitään". Puhuja tähdensi sirii. ettii Itä-Karjalan
lapsistar ei saa rulla rnitäär-r "K;rspereir:r". Heille avataan
suunalaisen koulun ovet. He saavlr oppir. Heidät kasvatetilan kunnon kansalaisiksi, vereviksi ker.f.rlaisiksi .ja
hyviksi ihmisiksi. Tämän .jälkeen he pvsn'r'är rekenra-

maan kotimrakunrarnsa Karjalan suureksi ja kukoistavaksi. Joukko Aunuksen Alue-esikunnan silmär'rtekeviiikin
oli rnukana. Kaikesta r.räki, että he olivat tyytyväisiä näkemiiiir.rsä .ja kuulemaansa. Varmaan he kaikki olivar vakuuttuneita siitii, ertä oli rehq' oikea päätös silloin, kLrn
oli kcskellii soclan pauhinair rl,hclyrty rakenramaan ItäKarjirlerrr-r srurmalrristrr krrnsrrkoulurr. Myöskin me YLl«isen
koulLru r.rpetr.rjrrt olimutc tvytyviiisii. Odotimme jiinnitrvneinii sir.i liihel[i oleviu päivää, jolloin mekin s;risirnrne
irloirt.r.r rr'ömme. jl siten yhdistäii voimamme siihen suureen vritvkseen, .ionka rarkoituksena oli kohorraa kaltoin
koh,ieltu Karjala uLrteen suureen her.rkiseen ja aineelliseenkin kukoisrukseen.

- Ei uskoisi
pienenä,
kuinka hauskaa on
suurena!
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Lotta Liisa

Korolainen

ja kersantti

VäinöLatvala

Vimpelistä

vihittiin Syvärin
rintamalla
kesällä 1942

EINO LEHTORANTA

lllrlrErGs R0ilrAlrssl
RllrTAilrAttA
NUORI, pitkänhuiskea kersantti asteli verkaileen Troitsankonntrssa sijaitsevaa kanttiinia kohti. Ei ollur kiiremä.
koska kar.rttiini ei ollut mikään varsinainen tavoite, vaik-

la vailoittaakseen paikan itselleen täyttyvästä kanttiinista. Hän sl,wtti savukkeen ja tarkkaili 1,mpärisröään vaieren. Miräpä hänellä olisikaan ollut sanottavaa vieraille

ka hän olikir.r sinne menossa. Kersantin päätarkoituksena
oli karkoittaa yksinäisvydenrlrnnerra, joka häntä vaivmi

n.riehille, vastatulleena, obihin perehtyrnättörnänii. Aikanaan hänkir.r sai kahvinkorvikkeensa .la alkoi maistella sitä hitaasti.

tääilä oudoissa oioissa ja tr.rntemartomien miesren joukos-

Hänet oli juLrri siirrerrl pioneeriporukasta Linnoitusrakennuspataljoona .i-i+:een, sen kolmanteen komppaniatrn. Nyt hän oli ensimmäistä kertaa menossa kanttiir.riir.r, joten se ei l.räntä plljonkaan kiinnostanut, murra

szr.

menipäl.rän vain.

Kanttiinissa oli paljon sorilaira ja lisää saapui kaiken
aikaa. Jononpoikasiakin syntyi myynripöydän iuona,
näppärier.r lottien toimeliaisr-rudesta huolirnatta. Kersantti
istui pöy'tään odottamaan ruuhkan tasaurumista ja samal-

Harvinaisen pirteän oloinen tuo lotta, joita sain
korvikkeeni,
Tärniir.r tästä hän heirajirtteli kersirntti.
ti silmäykser.r ttrmrnirtukkaiseen- r)'tröön, itsekään täysin
rajuamatta rniksi. Ehkäpä vain siksi, ettei häneliä muutakaar-r tarkkailtavaa ollr.rt. Korvikkeensa nautittuaan hät-t
jälleen sytytti savukkeen .jr enroi ajanrsrense harhailla
sinne tänne.

Olin niin tottunut pioneerier.r hommiin, miksi ne
l.reittivätkäär.r
tänne vieraaseen porukkaan, ja il.ran yksi317
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niini. kiiväisi krrpinallincn ajetr.rs hiinen ntielcssiiän. Sitten hiinen rrjrrrLrkser-rsa lcnniihtiviit kauaksi sotl.rstrr, r.r.risiin, kotikylrin tyrröihin, «rlihan hiin p«rikrulics.
Siellä kotiP116ls55;1 olt si.rr;r k.rurristrr rvrrijii, userrr
- vstiiviii .j«> lepsuurlesta srrrrkk,r, j.ttkui kers:rnrin .rj;rhyviii

tus. Murta nehän ovrlt sicllii. mitiil-ii niistri. Ja jällecn

kers,urtin karsc kiiiinrvi tLrmrnerr.rkkaiste lottaa kol-rti.
Tuo si.rrrtti.ri.r ollrr rnieienkiinroinen rytti), ajattcli

hiin.
Samalla hetkcllii kersrrntti päätti, cttä hiineu r.ii'ty1' rtrrustua liihemrnin rvtröön ja nopeesti hrir-r kehitti suuuuitehran. rliten se kiiltiinniissii taPahruisi. SrlrrtLlil:.ln sLlun-

nitclm.rnsrr velmiiksi hiin alkoi toterrttitil sitii heti. Hiin
mcni nolrtnlrrln korvikert:r toisen ktrpin trrolre tllmmrltukk.riselta lotrrltLr .ja sen t'htettlessii rurhrur huomiotrr hcriittiin.riittii kl's1 i:
l-iihclerteki) kanssar.ri kiivelemiiiir.r tänii ilrrn.'
- l«ri tLulrnrrur jl tLrrkivrrn ketsccn mieheen, mr,rttei
Lotta
vl.ls

ti,lllltu t.

Lrihtekiiii sviimiiilr I.rirvenlihrrrr, r.neillii on sitii prrr-

- llran paist,,,,,

l-rail

"ss,r.
En n.rinii yksin
uskrrlla, virstirsi q,rtö ujosteller.r.

- Jrt rninii «rlen kovin pek>itravar-r niik«iincn, sirn()i
kersanrri
hyn-ryillen, niin ottrrkarr jokLr lottrrkirverir-tne
Irttk:rlrn.
Jos nrirrii

rr-rl-rti palvelcrnrt:In setrruln,a,r rrsiakrsta. Kersanrri siirri'i

liiytiiiinsii, r.rautri korvikkeensrr ja sitten jo olikin kanttiinin sulkemisen aika.
LokakLru k.rtseli tiiltlcllii teriilliiiin, kLrn neljii nuort:l
sLtrntrlsi kulkLrr-rse konrP;,anirrn toinristoa kohti. Tumr-natr.rkkrrir-rer-r ja kcrsrrntti rrsrtrivrrt edcllii j.r toincn lottir sotarn iehen krrnssrr Periissii. Pi.rn t.n'oire oiikrn s.r.rvurerrLr.
sillii m.rtkaa oli r'.rin joir.rkin s;t()t.r nrerrej:i.
Kersrrrtrti toitrti korttlrl..rrti.rr-rr.i.ilrclin.i. jorcrt h.irtcr-t
k«rkkinrrar-r puuhrrili kom1.1r.111i111 kirjtrri. \-.i;i1-ei111 5.1"vuttue vierrridcns.r k;rnss.r "kokki toi hör'niivii;i [rin'enlihaa i.xivtään, johon kiir tiin kiisiksi ktrrseilenatta. Piristin pair.rikkeeksi keskustelti ir.r vi lkkrrasti, jtrrun h1'ppelehtiessii sinr.re ciinne piiiviinkol.rtaisistr pikkutirpahtumistrr
rauhruraikdseen marrnpuolustlrsty'ölrrin saakka. Keskr.rsreei mr'öskiiiin unohdcttu lserclmiur nainen j.r nries jrr
piiir-rvastoin mics jrr n,rinen. Koska krikki «rlivat nlimrtrtomil, niirr tiimii irseteln-rr kiinnosti jokaista. Nuoret tutr-rstr.rivrrr toisiinsa noperrsti, je pian kersirntti suormr.rkrrisene michenii eh.krtti:
Mitäs r.nc tässä teitirtelen.riiiin, ollaur siniit. Minii
- Vriiurj. Samrrllrr hiin ojer-rsi kiitcnsii tr,rmrnrrtukkaistu
oler-r
kohti.
h.rssa

Liisrr, vrrstasi hiin lyhvesri trrrttuer) Viiini)n kiiteen.

- MinLi olcn Krrrrrinrr, srlnoi roinen lort.r. jrr hiinen
-Viiinön viilillii
tavanomainen kädenpLrrisrus.
seLrrasi

Lotar olivat jo enr-restäiir-r sinät sotamieher-r kenss.r. jonka nin-ri on j«r urtohtunut.
Iloisen nrpattclur-r piiiiq'tt1'ä Viiinri sirirttoi Liisan krurttiinin ovelle .la palasi toirnistoous;r, s.uroirr nrenetre.li sr>

ies Kiurinansll kanssi.l.
Tiinriir-r rrir.rorur tapaamiscnsa jiilkeen Viiin<j nruutri

tarn

korl|Panilrnsrt k,rnssrr koskelltirttotralrn rnetsiiiin Hirrrpirnovirn kohclalle, noin kilomctrin piiiihiin Liratokan ri.urnil.sti.l.
Kantti ir-ri jäi «risraiseksi Troitsankr)nturrn, j<;rer-r Väir-r«in
ja Liisan taparrrninen ei ollLrt rnahclollista, jer nrin hirvenlihan syiir.rti ja kaikki mr-rut siihen liirtyvät muistot alkoivet haelisrurr. Ne olivat jo rnelkeir-r unohtuneet, kun
kar-rrriir-ri .ja Liisr mLlLrttivat kolmannen komppanian tclt318

Åluksi Viiini) kävi krrntriinissrr silloin tiilliiin, ktrren
mr.u.rtkin pojrrt. Vähitcllcr-t slmrnumaisillaan ollut kipinii
alkoi palarr uuclclleen jrr Väini)lle tuli :rsi,ra k;urttiiniin

yhii tiheiimnrin ja tihciinrnrin. Hctken pcriisrii

r.r\'.ur-

ornrriset krrnrtiinissir kiir,nnit eiv:it enriii riittiincct ja hiincr
niihtiin Liis;rn kenssrt isturnassir n-rilloin kantriinin .rsLrnto1-ruolella. milkrin trirs ulkona kenmiinin sciur-rstrrll.r. Kesän kuluessa hc rerkeiliviit lähiympriristössii, rnilloir.r n.rersiil-nluillrr kiirclcn, nrilkrin taas Lairtokan rrurrli.rssil isnlcll
ja laineiden IipIx1115,, kuunnellcn. Niiihin rrikoihin usein
vlliitcttiin \/iiinii hvriiilcnriisrii silloista iskelniiiii, jr»rk;r
kcrtr>siic ktrrrlui:
sun kilnssi.rs Liisa picn
Sirrcr.r koitti eloktrun i I. piiivii t9 i2. Aurinson valrris-

tienrxrr kirkkaiksi \/iiinö trrrtrui puhe lin'reen jrr s, ri rliiheiseen Rannikkotvkistöön sot.prrstori Lavrrnnollc
tierirrstellen, voisiko pasrori vihkiii hiinet jrr Liisan. Kiivi
selviiksi, ertei kenellekiiiin vihkirninen s«>r,i p:uenrmin
kuin pepille, jrr niir.r he sopivirt, errä vihkirlinen tapirhtuisi srrtnrrna piii'r,är'rä klo lti Heaprruier.nen rn,r.jrrkrusrr. Ilttpiiir,'iin aurinko heloitti siniscltii rrrivrirltr ja hiljrrincn
tuLrli humisi lcppoisrrsti ikihonkicn larvoissrr kuin hiiiihyrnniii soiteller-r, ktrr-r Liisrr ja Vriinii rtorrsiver kuorm,rrruton ohjaamoon. Viiinii ohjirsi arrt«rir tcl:rricrii pitkin,
tessrr

ti

k«rlrti Herrpanicmen n-rajakk,re.
5111q11

- - kiiiintl'i nopexsri jx kii- silmiin,
Tt'tt(i
vilkaisi miesrii

.ja

trrt lrtlVskunteen.

Siellri pas«rri I-avlnto

oli

ulkonrr vlistrlilnottrulrlssi.r

hiiiiperia jrr ohjrrsi heitliit sisiiän, nrelko suureer.r saliin.
Onk«r tcillii «rdistrrjia/ hiin kysvi.
- - Ei ole. r'.rst;rsi V;iinii.
jiirjcstr

Jrrrrhah jrrrrheh, nrvhiiili prtsrori.

Kyllii sekin

rr^sirr

r

Pastori

oli

cnnakoltrr rlrvi.urnut aivan oikein, erteivär

Syvärin luostari

nuoret hrr(xri1:l tiirriin l:LerLrisie asioita jrr r-riir-r hiir-r oli ottilnut ol)jrrkset kiisiinsri jrr jiirjestiinvr kaiken r,almiiksi.
Niinpä hiin mieluisasri vlliitti rluorcr kcrri.rn toiscnse jiilkcen. Versineiscn prrpiutchriiviins:i olicssrr hiinestii ruli

jonkinleincn jLrhlru-nenojcn ohjrrajir. Hiir-ren rLusiosrrt,rr-t
niiissii karuissrr oloissx vihkimisestii n-ruockrstLri \',rn;in
jLrhlrn'a tileisurrs. Nvt hiin ,rukrrisi criiiin oven .ja s.rnt.,i:
Ålkrrrrhrrn joutLrrrl

Esiin
asrui lottirr, jotk,r prrstori ohjasi llttccn riviin.
Sirten tLrli sotilxitil, jotkrr niin ikiiiin asettLri\'.rr rlviin
prrstorin os«rirrru.nrrlle trrvrlla .lortia virsriU)iiiirii. Niiin toJisrajisra mtur.krstui niivtriivii kunnirn'rrrtio. Prrsrt-,ri riir-

tasi hiiiiparillc,

jottr hc siirrl isiviit krrrien ja

s<»ilaiclen

nru(xlostruDicn rivicn viiliin siten. eftii lotrlt tulisivrlt vihittiivien vescmmallrr jrr s<>rilarrr hci.liin oikerrllc Ptrolclleen. Kun irsctclrrrl oli srerLr niiin r'.rlmriksl P.r511;1i 1,r.
estui rrliiskin rivistiijcn r';iliin. r'iltrrt.ivien eteen. \/iltki-

:illlrl:,r

.,U,,i rh.lcssli

l.rul.rtn: Oi Herr,r Irtnkts r'.rlo

Tirl)(lon.
I-arv;rlrur "txl)tomistir" k«rctcllcn viholliscn rykis-

-KLrir-r
tiin

;

- sur.nlnilt;l
k.rlrlrvlrr
klltsccr)s:I krrr.r:rksi rtrlevrrisrrurccn silIoin. kuu viurhcn'rf i polvi eliiii eliimiiiinsii piiivittiiin, jopa
hetkittriin.
r.nehtevrrt voin-rrrt tuhoirvilt cliimiiii.
nrr.lttil tc uskrrllerte el.rtcll;L uLrtta eliintiiii. Onnclliscntprrrr
cliimiiii.
kodin pcnrster.r.rincr.r liitres kirjlimellisesti tcriismy
rskl'ssii
ci ole mahckrllistri viihiipiitriisen
ilrnrisen eivt>ituksin. siihcu ran,itrrrn Jrrn-relallisr.r vt.riur.r.L
tiissii kaikessrl lriiemnre JtrnrrrlrrlIistrr joh.larustrr,
joka roivon'rn'rc mukrran scurltk(x)n teirii halki eliin-riiur-re.

jvriihti jrr pirrn

liiht«ilerrkrrrrs

kLrrrlrri kren:rrrtricu rcpi-

vii riiiskc.'l'uli ci kLritertkrrrrn osur)r.rt eiven liiliellc.
Vihkitoinrirus .jatkui 1.r Liisrrkin rrrhtoi , krrn sitii h:incltä kt'st'rtiin. Pirstorin lLrkicssrr ILrtrrrnetustiL rakkatr.len
ilmenemisnr rrorcjrr kiisittclcviiii kolrtair, kuten t;lpruril on,
vihollincn kiihtlvtti tvkistiirultrren jrt siren krrrnrc.rll,r trr
r'.rll.r jrrlisri r.rkk.rtrJrrr \'.lst.list.l s.ln(,nr.r.lns,r.
Rrrnnikkorl'kistiir)rnc oli krrikcssa hiljrrisr,rtrrlcssrr valmisrellut mvi)s "ten'eisrcn" liiherriinristii vilrolliscllc, j:L

kun

p.eprlri

nriiiuen

oli

sru-tor-trrt

lrrLrkrrus.

lrLtrkrtusre, ;tivrtn
l1.t lunpLlil.
Pest<.lrillrr <>li

f.iti lrlrrchkön. mr.rn:r voimrrkk.rrrn puItccn. jt.rst.L seur.r.r\';lss.l oi t.rk in ru icl ii n prtir-tunc i t,r osi.r:
on rodettar',r. Nuorcr ovirt rohkcitil, Itc usSitrer-r [..rsrori.

-

torlistaj ei n liisniollcssrr n-rinii kvsvn sintrlrrr Viii nii Lrrn'ele.
tahcl«rtko ortarL Liis;r Korolaisen rn'ior';rimokscsi j.r rrrkrrsr:I.I hiinrii mviitii- jir vastoinkiivnriscssiit

irrmen, silloin

pen-rrrhri cltsinr-

koLn,rs

krikkiean I I
kuin kLrninkrrellistcn kLrnnieksi ()n r.rl).rtoincn,

viclii ylliirys vihitvillc. Hiin oli jrirjcsriinvr

k.rlrvitil;ListrLr.lcn

keikillc liisniioleville j.L :rivrrn oikcrrtrr

k.rhvi.r. cikii kon'ikctte silkriscn rrr\'.ur mukirrrn. Nc olivilr rricluisicrr vlliitvstcn hiiiit j.r silkrinen hiiiip.rri ci vielrikiirin tie.lii. kukrr "r'n:rkst>i vitrlrrt
Niiin Liis:r Koroirrincrr Iisrrlnrcst.r j,r Viiini) Lervalrr
.

Vimpelistii olivet s.r.rllcet toisens.r so.l,rn pviirtcissii.
Llserrsri hc ovrrt n1r-lisrellect errkoislrurtuisia hiiiriinsii jrr
viclii niiin vuosikvn-rr.nenier-r pgsii5l:i hc tehtr>isivrrt sr cliimellisesti kiittiiii pastori Ahti Lavrrntorr uhrirutruriscsr.r.Ln
hci.liin hvviikseen, sckii niitii Rannikkotvkisriin rr|\cg5g
te, joitlcn t«rimestrr suomrllilinen tvkki puhrri, elk:rcn tiis) I 1i3p111.
rliilleen tictvllii he rkcll,i
-

-

Krikkivaltirran JLrnralan kasvojen etlessii ja niiiclen

GUMMERUKSEN
KIRJOJA
I-.irrsi-lnri.rn s.I:rristo oli I(r00-ltrvtrn
l,,ptrll.t t,,.]cllrrtcrt tt)crirosvrrictt prtr:t-

tiisi:

er-rglrrntilriiset

j:r

rrnskilaiscr

seikkailijat terrorisoivrrt aluetta j«4ra
puoliviraliisesti, usein hallitsijoidert
toirleksiannostl. Tuon katrclen lttotettavin kr.rvaaja on Alexandrtr

Olivier

Exgtrenlelin,

)«rka

itse pakotettiin <>sallistr.u-niran useihilr
rosvolrsretkiil-r. Hänen kiriansa K a-

ribiln

nrerirosvot

()n

.tirtr

kuvetrs k r-r r.rl u isien n.reri rosvopääl li kri iden elänrästii, kuvaus, j«rllaisir ei löy'dy virallisistrr historian kirioista.
N i i l o L rt rt t ti1 m u s on jLrlkaissut teoksen V i i k i n k i cl i v i s i <-ron ir , jossrr hiin eliiviisti kuvrilee
SS- joukkojen krrrneita vrriheita Ukrainan aroilla suotnrrlaisetr soriltran rtiikökr.rlrn asta-

*:.
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Hampaita ämpärittäin.
JR 9:ssä palveli pataijoonan lääkärinä lääk.kapteeni L.
Hän oli omaksunut periaameen, että suuri osa poikia rintamalla vaivaavista infektiosairauksista johtui htronosti
hoicletuista hampaista ja olikin senvuoksi ottanut tavakseen tarkastaa jokaisen potilaansa
vaiittipa mies mitä
tahansa
ruokailukaluston ja useimmissa
tapauksissa oli
- yhden tai useamman hampaan puroaminen
seurauksena
likasankoon. Poikien keskuuteen levisikin pian voimakkaana huhu, että tämä lääkäri oli ottanut urakakseen kiskoa kaksi sangoilista hampaita päivittäin. Jos siis mieli
säästää omiaan, ei missään tapruksessa pitänyt mennä
JSp:lle aamusellr, vaan vasra illalla, iolloin urakka oli jo

mahdollisesti räyretty.
Sattuipa kerran naapuripatteriston lääkäri olemaan lomalla ja patteristo oli siksi aikaa lääkintähuollollisesti
alistettu tuolie "hammastohtorille". Tässä joukossa palveli
mm. komea kanta-aliupseeri, kersantti P. Hän oli pirkä,
musta mies, kiharatukkainen ja kiiitävähampainen, kerta
kaikkiaan komea ilmestys, sen hän tiesi itsekin. Joilain
matkalla oli kersantin kantarpää hiertynyt rikki, tulehtunut ja rr.rvennut märkimään. Lääkäriin olisi pitänyt lähteä, mutta pahaksi onneksi ja ulkonäölle vaaraksi olikin
nyt tuo hammastohrori myös tykkimiesten huoltajana.
Hieman hirvitti, murta itseensä luotraen kersantri l«ritenkin lähti markaan korsutovereiden vielä irvistellessä. Jalka nyytissä hän tallusteli JSp:n korsulle, astui epävarmana sisään, teki asianmukaisen kunnian ja ilmoitti kr.ruluvasti kantapäänsä olevan hoidon rarpeessa.

"Hammastohtori" nor-si px\,dän

saan, lähestyi potilasta

rakarr valkoisessa takiskädet visLrsri selän takanir j,r ereen

tultuaan I'lLittäen tokaisi. "Avirrkrrrr suLlnne ptliilsr.len
samalla selän takana piilossa olleet vrlraiser pihdrr. Kersantti, joka oli tiennlr olla varuillr;rn, r'erär'rvi prri ;rskelta taakse ia ilmoitti päänär'äsri. ettei hampaissa ole mitään vikaa, sensijaan kantapää on avun rarpeessa.

Niiin vähäIlä ei tohtori kuirenkaan antaurunur.

Ker-

santti sai kehoituksen istal.rtaa pxiydän ääreen. Tohrori
kaivoi hyllyltä puolilitraisen JSp-mukin, täytti sen puoiek-

si kuurnalla vedellä, pudomi

sekaan jonkun sokeripalan
ja lopuksi kaatoi hyllyllä olevasta lääkepullosta joukkoon
aimo annoksen "sitä ihriään". Hän istuurui seuraksi pöydän ääreen ja kersantin hyvällä halulla ryjenneliessä valtaiszra

rnukiaan lääkäri

ja

piti pikku hiljaa hänelle esitelmää

huonojen hampaiden aiheutramista
kaikenlaisista vaaroista. Sikäli kuin muki ryhjeni, myös
miehen luonto pehmeni ,la loppujen lopuksi tohtori sai vapaasti suorittaa hammasremontrinsa ja rarkastaa sekä
hammashoidosta

hoitaa myös kipeän kantapäänkin.
Kersantti palasi korsulleen punakkaoa ja reippaana,
mutta kavereiden mielestä olosuhteisiin karsoen kumman
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vähäpuheisena. Uteliaisiin kysl,mykiin pakotetriin hänet

kuitenkin lopulta mumisten, tuskin suutaan avaten vastaamaan: "En sentään antanur ottaa kuin viisil"

Kaikki tilauksia, osoitteenmuutoksia sekä
epäsäännöllisyyksiä tahi puutteellisuuksia
lehden jakelussa koskeva kirjeenvaihto pyydetään lähettämään osoatteella: Pl. 10820,
Helsinki 10.
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