
- 1 - [, /7t,it Nirnin.'rKevytkiinteii 1970n

VIUSTIPART]OIISA VIENAN KARJAIAII AUTIOKTIISSA 1942" ,I 
", , ',

sain konenanrksen arrnel jasta Kle stingib vt? : ltii (vie stltiiydennycpalk-
ka) Joulukuussa 1941 rItd-Karjalan Sotllaehallinnon ytener pllrltn.Sen

esikunta sijaitsi Kuusa^nossa. Vie stiupscerina toini re seryiluutnanttL Au-

rolarnykyiilin ftloeofiBr tohtori.Hoidinne pitrin riesttvadllnetiiyctennystg
ja ltuuoamo rra sijaitsevaa puhellnkeskustanme, jossa viestlJouklcueen kaksl
mlestt plilryetl.Allkersantti dhbergrnykylsln Osti.arhuortotarklrailiJa HeJ.-

singlssEi, sl1Ioinen varusmi eg 7 luokkaa opptkoulua kiiyayt Ja totnen ?arur-
n:ies korpraaLl Solnlnenr Turengln apteekkarln poika rylioppllas rkuollut
liiiiketieteen llsenslaattina sodan jiilkeen.Keskukaessa piilvystt kahst p1k-

kulottaa ptiiviiill&ireverstin tyttiiret.Esikmnan Luona oIi llsiiksl naJoitett
tu kaksl ryhniiii piirln vlestlolehldrjoista puolet varusmlehid.

Eriiiinii piiiviiaii t a^ruikuus sa 1942 ninut kiiskettiln ealkuataaa Josaa 1uut-
nanttl Aulola ja ad jutlantti, raJaviinrlkkt Ptis6 sellttlviit n:Lnu1}e tuLevae

tehtEiviiiint seinElle liimatrm, cuuren ventiliii sen sotllastopograflsen kartan
mukaa:o.Minun tulisi ottaa neJ-j$. vahvaetl aselstettua mlestd nrrkaanl Je

tletlusteltava Klestlngin huoltotien pohjolspuolellarmuutanan kymanen kt-
lonetrld Suvanno sta iti6en erdmaagga oleva veniileisten rakentama kolmio-
nJ.ttgustorni ja naasto sinne lyhintii tletd.JoilLekin kol-nionittaustornell-

l/
1el/ ra"kentatEl v:iegtiuleheuue kenttiipuhellnyhteytlen kevytkiinteiin5.Sain
aslanmukaiset karttaLehdet karttalaukkutml.MEi&iriisln mukaaal alikersanttl
0hberglnrtolsen allkersaEtln Joka oli entinen Intrerln pakolalnenrreservl-

ldisen6 nyt,korpraali Soinlscn Ja ereen lrahvalx g6f,smt slsn.Mles tult my6-

hemln Plstojiirvelliii puhel-lnkeskusvlkapartiomiehents hulLuksl kesii}lii ja
a,npui toisen eotaaiehen kiv&iiirtllti, Joutuen mlelisairaalaen.

Sukset paahclettiin.Minulla ol-i 9 n1111n parabelLun pistool_i ja kaksl

suonalai sta mrnakEsikranaattla leip&ilaukussa.MolenmilLe alikersantellle
otettiin konepistoollt ja mleh5"lle kiyedrlt.Tiiytlet varalippaat ja panoksf

Le i piil aukkuun. Hain EfP:1tE kolnen p*ilvlin sissinuonan.lelpiilaukun ptialle

kenttiipaklci leipii,ii tliyteen. Sukset mu}ana ja turklt pee11e nousihe Kuusa-

mossa kuo:ma autoon Joka veis5. neldiit ja nuuta Liihetettiiviid sottIachaIlln
non aluee]le.Kylnii kyytl alkoi Klimasvaarsre kautta. Subantooa, jossa oli
palkallisesikunta. O11nEe kayneet j ossaia gotf f aB?bl*olssa tai ntiki ss[

natkalla kriulca,n lHmml ttelemdssd. Pakkanen purl kovastl auton Iavall-a natka.
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n:lehili.O1inne y6tti suvannossa paikallise sikr:nnan pirtiss6.Aamulla noust

tlin kuorna-autoon ilnan turkkeJarsukset ja aseftrsek6 muoaaa rukana.

Noln lqrnuenkunta kllonetrlii Klestingin huoltotletii aj ettuamae nouslrrrae

pols autosta JaLaitoiune sukset Jalkaan.Auto jatkoi natkaanea tavarafu Ja

postin kuljetusta edelleen iteen jonne olimme tulleet.liihdimme hlihtii-
miiiin cuoraar pohjoiseen kartan ja koropassin mukaan. Eeutu o1i erEimaata

jossa liSkkul hyv:in harvoin ihnlsie.Ihmiskdsien jrilkie ei nEikynyt tuo11a

ikinetsi,iseS.Pakkasta oli sillii kertaa noi.n -25 CeIg.Hilhdlme v!iIi11&i

suurien kallloitlen ohi ja vii1il15 net sddn kaatrmeltten kelohonkien slnr
ta1 yll.Tiheltdn kasvaneet pensaat ja nuoret puut muodostivat lislid estel-
tti vielii paksun lumen alka:rakia hiihttiJille.Viilitn pyriihti pulsta lentoor
meteiillntu j a suurj"na parvinakin. Sielliiptiln e1 lilkkunut juurl koskaan

net siisti:i jiii.Irinnut s2iestyivet sllliikin kertaarkoska ampuminen tuo1}a erd.-

maasse oli uskallettua niiu pienelle partlolle ilmituLoa vaaran takia.
laukaukset ollsivat ehkii hEilyytt*ineet pa1kal1e vahvan vlholLispartlon
jostaktn piiln hiihteleui{stti.Nlitii ilnaa:rtul Ktestlngln huo}totien varteel
Sie}lii ne teklv6t h&iwitys-Ja tihutiilt5Ein tie115 tiikkuvl_a ykcln&lslEt au-

toja vastaa:l.Kie stinkl oli Muurnaanin radasta erkanevan sivuradan piiiite-
asema.lltabdolllnen partlotalsteLu ol1si ep6tacainen ja vlestipartioa tuho

melkein vanaa.Oli kllre. L,iihdime hiihtdmniin hetl aamuhiimfrl sgd.Mutte tal--
.trinen pailvii tuolla pohjoleetsa on lyhyt ja hiihdetttivii natka oLi. uselta
kyruenlti kllonetre jE"Ytillai ei voitu hlihtee plneese6 metsiissli suurten

naastoesteltlen taklaoYijl1ii o1ist helpooti su& stllnut suuriin kall_lonrot-

kolhln jolasa eukset ol-islvat katkenneet ja niehet loukkaantuneet.OLlsl

birnka]"ea Ja tuskallista kahlata syyesse lumessa Klestingln buoltotlea
varteen onnettumuustapaukslssa.Maasto erosl alka tavalla vanhojen, epeta"-

kojen karttojen niiyttliniistd, varslnkin paksua Lunen takia.
Niiytln niehiLle tauon alkana kartasta maastoa ja se).itin:

- Suo suot ja lannet ovat nyt taIvella jiiiissii joten piiiiseume niilnkin hy-
yln kulkemaen tiie116 naastoesa.Mutta kese115 ne on sul-ana ja sLllotn el
nolta soita volda Juu"1 ylittiiii.lannikoi esa et ole venei.t6 ja lauttojen
rakentamj"nen ja rantaan raehaamlnen on hankalaa7 Joten ke sliLlii el tiiiilla
kuljeta helpolla.Alikegsut suunni.stlvat yiil-1118 eksykslln Jolloin kalkkL
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niehet alkolvat epiiilrii kartto j en paikkansa pitdriittdayytte, uskomatta
eniiiia karttaan. su*nnlstln partion taas olkeaaa surmtaaa, Jota miehet epdt_
uyet.Hiihdettiin useita tunteja.Miehet alkoiya viisyd jo hiihtoon.Ile seilk
kylvSt jo jiinlksiti Ja netsdlintuja jolta luulivat aikklii yiholltscn 11ik-
keeksl hangessa.suunaistukseni oli olkea joten iltapEtyelld tuli tuo n5ii_
rdttyrhirsistd, rakeruretturkorkea kolulonj.ttaustonri nlikyviin muutamlen
ki-lometrien pdEistS.Miehlltii piiiisl rlemuhuuto. pian ptitistiln tornln luokse
Jossa ruokaj.l-tiinrkeltettiiu korvlketta ja levettiia.Kiipesimne tomiln.
sle1t6. o1i hy.,e nEiktiala rcnen kiilometrin p6d.h6a jph sur.mt aan. Niikyl vain
netsgiai ja lunisia aukelta monien kyumenien kilometrien alueerla.Ei n6ky_
nyt yhteiin ra&eanusta, tietii tal ihmisasutuksen jalkiii mlssatirl.

l2ihdinne alkoinaan hlihtrirnliiiu nopeasti suuntena Kiestingin buoltotle.
sanoin l6b.tlegsHnrne ettei tuoll-a- korvessa tule neitii vagtaaa kun joku
hirrri, tai- mahttorligesti karhu, ioten neilld ei ol_e alkrmqtkassa hiitee.

Kun aloimrne L&ihestyiii Kiestingin huoltotietEi kerroin tauolra mtehirle:
- Nyt tulenne sellaiselle alueelle sf,t{ r,.sEl6aml''e vol tu11a netslissd hilh
tliv$i vlholli snartio[ Kie stingl r3. tlen lid.he11#i . joka on kytt&i 11lkennet.
t5 slellEi ja tilaisuutta hiiiritiikseen ja, tuhotalseen yksineisie matkaajia,
Ile tappavat autonlehet Ja polttavat suonar.eisla ja saksaralsis autoja.
Ki.estingin suunnasga. oIi suomal-aisen arnel J akuuxana joulkoJen llse{ksl
sekssfslssp a:me i J akuanan joukkojarioten huol_totie1le ol_i toisinaan aika
v:ilkas Ilikenne.ht6.k56 niehet silniiDne aukl ettel rrihoJ.J_ispartlo y}liitii,
neitd.olin tae}}e kesiillii huoltokonennuksllra kuoraa-auton kansea kun pal-
veltn ellIoin viestikonppanian viiiipe 1lnii. Haimne usein sruonaa tuolta liihe1-
tii ETP:lt&i.Kenan rriholli spartJ.o ampui metseinreuaasta pikakivli6ri116 elveE
auto@e eteen saksalaiset kaksi SS-mieste noottorlpydrineenrUnderofltstcrl
aliupseeri Ja Gefreiterrkorpraall.Moottorlpybrd meni ny6s rlkki.ss-ntehet
kaatuvat pydriinsd piitirle. sirloin oli nukananl autonkuJ. J ettaJa, varusnle s
Euhtinon Onni, i oka palveLee Helsingissd, vuokraautol_llton tarkaatal ana.
T alrri so ata.n reservllBlset rkopraari Jalonea talousaurkuolrut ja ko"pra.al_l
Kostamo,kuollut rMolenmat Oulusta. ?ysdytinne autoa noiden kaetunetclea SS_

mLesten taaksc ja J6lme odottamaaa tiranteen kebltyste.pian saaput paikaL
Ie sekcaLainen kuorua-auto jossa oli kaksl ryhmiili SS-niehiin underfeldvebel
nin, alivdiipelin j ohdolJ.a pikakivii6reineen.
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I{e pysiihtyivet kaatuneltlen viereen.Se}itin hel11e:

- Iiussls patrullrja niiy0ln heilIe suluxnanjosta viholllspartio aupul.

A1lv?iiipeli liihetti rybm&in n:iehlii pikakiv&iiirln ja konepistoolien kaassa

juosten aj anaaa takaa vihollispartioa.He nostivat kastrmeet autoonga

jolloln triin etbt noLeunista miehistti ; -D6t r kuolIut Ja pytiriist&i ttaput rrlklri
MoottorlBydrti nostettlin my6s heittiin autoonsa. Saksalaiset 1ehtlvet aJe-

naan 1t&i5n ja ne heidiin turvalllsesca per6ssE&in heti tllvilgtt.Nlin Ja

rllne lokakuussa tulln [alvalkogke]ta Kiestinklln A:mel J akunna,n Ylegtlko-
mentaJan, siLloisen majurl {furusea mukana a:mei-jan henklltjautosaa,Turunen

on eversti reserv:Lss&i lle}singissd nykyisln.Meld{n teytyt pyeli"htyi ennen

SohJ aaan koskella j ossa Ventileiaen koloppanlan vahvulnen viholl_l spartlo
taistelt pienolskrenaatlnhelttiiJiit nukanaaa muut amlen SohJanan kenttdsal-
raalan n:iestea ja neittiia konppanlan puflinte skntsen vJ. e stlryhnlin kqnssa.

Oti giellii joltakln muita 3uoma1al. sl a ja Bakealalsia, joku mies rr1e16.

Yi e stlryhrn&iste".e haavolttul yksi nles Ja kuoll r.Jrhalin alnoa hevoneu.

Sohja]tar niiellii palol ca.ksalainen panssarivaunu krm Jokktn ajan kuJ-uttur

kuljlnnc siit6 slyu kolonnasga Johon panetarLvarmu Ja kuoma-auto sakle-
lalslneen oIi &tiiiretty etcen viholli sparti-on poistuttua paikalta.

Hlihdinne kartan ja konpassin mukaan nyt suoraan suuntana Kiestlngln
huoltotie. Yaulrtl ol-1 kova ja rasittava umpihangeesa.Joku rnrorogtaaa au-

kaj.sl l-atua. Tulimrne suoraan huoltotielle ldheIle aanulLtsta f.iihtdpaikkaa

Juurl eraen kuin l1ta alkoi pinetd kokonaan.Miehet ollvat vdsyr:.ettd. Ja

heltii aLkol paLeltae htkisen8 pakkascsea.Jliime oalottauaan Suvantoon p6g

menerriii kuo:ma-auto J a saatlaksemne kyydln, sL lLiri }rukaan ei oLLsl J a.ksanut

kunnolla hilhtii"ei enei'n tuota toietakynmentii kilonetrla.Of i rme hllhtiineet
jo nontakJrmente kiLonetrlli rupi.hange s sa si-nd piiiviinii. Kuo:soa auto meni

pysehtyndttli Ja rie15 tyhjiinti heitllin ohl pys6htynisnerklst6 $uoLfuoatta.

!is6ten traln vauhtlea^n"Ehke }<uljettaja Ja apukui-jettaja Luulivat melt6

v:litlen mlehen pon kkee tuonaLaisiin sotllaspuH:lhin pukeutrmelksl vihol-
llspartioksl rkuten usein oli tapahtunut ja miehet oli tapetturrlho)-3-lt-
partlon toimesta.0hberg neni konepistooll kaLnalossa keskelle tletd sel-
somaan ja sanoi :

- Minua Ja mlehlii pa3-eIee niln plrusti.Jollei sellraaya auto pysdhtty, anmun
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renkaen Buhki jotta vartnaan auto pysehtyy.Meher rilustu ne joka ukko t!in-
ne piuediia tienvarteen kr:n eme jakaa Ltiht63i. en6.Sa Suvantoon laakka.

Sanoin p1ehilLe varoittaen :

- Ja te ette anmu yhtden laukausta omia autoJa kohti.Jos aomutt e niin jou

cluome vastaa.nea^n siiti kentt&ioikeuale Bsa ja aapuia Joutuu va:r*llean. Onko

sefvii?Jotaln nytintyv66 murinaa kuului alikessm suusta. foinen alikessu
menl myiis konepistooli kainalossa seisolaaan maantlel}e rhypplen slell-6 vt-
lulssaan.Kalkkt hyppelivdt tai kdvellvdt tien?eunassa liimpin:ikseen. Sukeet

o1i hangessa pystyssti.Kie stingi stii piiin tu1l taas kuo:ma-auto joka pysiih-

tyi tielle kun kaksi konepistoolia osoitti ohjaamoon keskel
t

;

1e,h
t

J

iet6. San*r

kul J etta jille I j otka ndklv&it ninul-la vie sti joukko j en kaulusLaatan :

- 0lernme sotilashall-lnnon viestlpartto rnatkalla Suvan1q66.O1gmirg hiihte-
neet tdnddn kyonenle kllonetrejd tuolLa korvessa.Ulehet eivet jaksa hl1h-

t?iEi eniiiin, Jotta haluamme pii&ist&i autolla sinnepiiin"KulJetta ja sanol :

- Suvantoon mekln oleume natkalla.Nouskaa autoon ettli peasemre matkaen.

Miehet kapusivat suksineen auton 1aval1e. &ihd ettiin j atka.naaa autoLla mat

kaa.Sareoln kuljettajlIIe jotka t5hystiviit ulos vt11116:

- Antaa menna vain rauhagsa.lavalla on tiillti kertaa ttihystzijiit ja teld5n

suojeliJat joten roatka on te111e nyt turvallisenpi.Kulsettajat hymyillviit
ninu3.le istuessani ohjaamossa kolmantena. SaanruLnrre Suvantoon. Salnme ldm-

nlnt&i kala.keittoa ja kiirlme saunasgaoYtj nukuttiln plrtits6 vEsJmeene,

nutta tyytyvtiisend,Aamulla leksi@e kuo:ma-auton lavaLla natkalle Kuuse-

noon.Sle1l6 ilnoitln Aurolalle ja Pdetille ettd koLnlonittaustornl on eh-

jii nutta siine on niln hankala matka naaetoeetelalen takia kes6L15 vargln-

kin,joten huolto sinne naerettySm lento-ja kulontor jmtaryhneian tulee

erittein hankal-aksl Ja pltkien klertoteiden kautta kulkeaaan. Sinne e1 ra-
kennettu puhelinyht eyttii, elkii acetet tu varti.oryhmdB.

AuroLa pti?isi siviliin Ja tilal}e tuI1 entinen v&trvtitty rajavartioa
puhelirmies rvdnrikkl YiIIe laakkonen. Minut kutsuttlln IIo'I tn'i kuusga 1942

taag esikuntaan.Nuo molemat upaeerit niiyttivf,t minuL]-e taar kartacta
uuden teht&ivdn. [ilnun pitl ra,kennuttaa kerytkiinte6 rautalankapuhelinyh-

teye Akoalahde sta-Hankovearaan, pobj oiseen pdin.Sain kartat nukaani-.otiu

kytrmenen miest6rnukana aikaisemm'i n oIleet vfstlpartioniehet.KlrkacJohto-

tydkalut ,2 m:n galvaaoitua raytalankaa, koukkuJ a eri-sttm:Lneen Ja teltan
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krmi nolaeen.li siiksi reBut, turklt r muonaa ja aeett patnn:nolneen. sanat kak-
si konepistoolia t&iysine varalippaineenoNousinme Kuusamossa kuorma-autoon

tavaroinemme.Matkaan tull joku sotllashaLLinnon upseerl ja tavaraa, sek6

paketteJa sotllashallj.nnon alueelle.Matka tuntui auton 1ava1La pitkiiltii.
ja kylniitte.Julttusrannan ETP:Llii tapasln vetjenl nuonitugaLlkertaattina.
sain hiinerte pienen paketln jossa oLi kahvia, sokerla ja voita.Ne o11 nyti-
herrnin bffin tarpeen heikoa muonatnne llsiinii.Ydvfime Ja r:trq[sff lrrrmr Vu6n-

nlslssa sottlashallinnon rakennukseesa.Tapasin k5rliitroa hydkkiiysvalheea

aikaj.sen komppaniarme pii&illiktin , kapt e enl Mainelan Joka kuoll sieLlli yahla

gosse omar konepistoolinga suribkuun rnykdl ste ase6Jr ladatrrrr koneplotoolla
reppujen alta ydrrii vibolllspartion rlehuecsa rihelsyyclesci.ubtuan suur-
naLta kuului tykln Jyske ja nlnryl pine6ssd tykin suuliekklen lelnahtiulsla
seuraayaaa piiiivdnii nenj-nme sa,malIa kuo:ma-autolLa yri-Kuitti JSrven jiiitii
pitkin vubkkinieneen luntkinosten tehdessE matkanmc hankalaksl usein.
Vuokkini eme s sii ruokaiLlmne r k6.vinme si siitinltimpidv6sos, plnedsea sayusauaag-

sa jossa tu1la vielekln musteE&aksi kr:n ennestadn, ja }opu}si ydvyttiln
sotllashall-lnnon rakennukseesa. uhtualta r Ten&i1dt stea puorelta Ja Jyviilah-
deetarslt&i vastap66tEi tuomalaL stea taisteluasemista kuului ko17a tykln jys
ke Ja konetul.laselden papatus tykin suuliekkien valaistessa plne[asii y6c-
se leinahalukslaeen t aivaanrant aaii

Aanulla liihclirne j atkanaa^n natkaa taaB e teldiin sanalla autolla.Mukaaume

tuIl reg o luutnantti tarkagtuskierrokselle sotilashatli.nnosta.Matkan teko
kuorma-autolLa kiivi hankaLasti silLti tierld oIi usetn paikotn palJon Lr.rn-

ta ja ouuriakin kinoksle.Vlestiniehet auttoi.yat autoa pole kinokeista
ueein 1aplolnalla lunta pols ja tydntHm61l6 autoa..I1la11a saanrime enslm

neiseen aeuttuurx ky$iin Paahkinovaaraan.Kyl6ss6 o11 nuut amia yienan-KarJa

1a1sia sirl"iliacuklraite ja miehltyksena aLlkergantin johdolle ryhnllr verJ$

vanhoja is.nieh16, re seryi141siti. Kirkasj ohtotarrikkeet purettiln suoraan

autosta rekeen.Ruokalllnne ja aloinme valni stus ydpyaiiiiu.luutnanttl tar-
kasti kenttdvartion talouden ja aseistuksen.Hen totesi ettel kenttavarti{
La ollut kun 15 kivd.Brin patruunaa "ll|,lehet olivat elellii mets&isteJreet sE-

puen patruuaat ja kalastelleet rkEyttiiea kaikki kdslkranaatit kalagtukseaa

luutnant ti sanol alikesaun pEl6stdneen kenttdvartion puolustuakyvyttbndksl
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Joten lev6perdisyys oli vertaansa vailla.Alikersantti joutuisi vastaauaa.!

sotl laehalLinnon kent tdoikeude g ea tuo st a teo etaan. f,uutnantti eElit ti :

- Tii5lt;i iteenrye.hdn yli kolnekyment{ kil-onetrlirKontokln kyliiiin jitet-
ti.in oykeyJ.lii niehltykseksi partn ryhniia yerran ls.nlehiarrescfl-llii1sili.
Ky1lissii agui stylliasutkaitarvlenan-trarJaraisia.vendliiisten partlo tul1
ertiiind y6ne Ja ytletti yartlon tappaen kaikkirqyds aivillt.Ee pdrkkiialvdt

ovet lLln:rl ja aupulvat Irlite jotka yrittlviit ra.kennuksiea ikkr:noista
uloorsek6 heittlviit kiislkranaatteJa lkkunoista slse.&n.sytytttvtit raken-
nukset pal-anaan. Siell&i palol elliviiltii eotilaitlea mukana haavoittunelta,
vanhuksia Ja rapeiarjotka huusivaf syddntli elirkeviistl palaesoaan.Eriie poti
oIi olLut urkona Ja pilloittautuaut jonkln ulkoralennukeen a3-le rkuul-in
ionku kertovan ett6 hiin ori sellttlinyt suomalaLstl.le tuon tuhon Jii,rkytty-
neenSoKaikkl tapettlin.Myiie kotieliilnet Ja poltettiin.Ehk&i siellii oLl var
tloLntl ja puolustus lainlnlydty larten tdeLlekin.luutaarxtti l6ksl r:uokai-

lun jiilkeen autolLa ta"kal sln Vuoldrlnieneen josta sanol l"A,hettiivlined hevo-

se1la patruunolta Ja k5slkranaatteJa sekii toisen allupseerin kenttlivartlo
pii&i1lik6kst,sl1te tiiui pid&itettiilsiin hetl jaYi&liElll#"rr" hevosel:.a

Vuokhiniemeen.

Aa^mulla o ti.nne kaksi. hevosta rekineen l s.uiehiltii.Nil ssii, o11 irirkasjoh
totarvikkeet tydkaluiaeen Ja niihin paatiln nlesten eelkiireput Ja turH.t.
Liihdinne hiiht:i.nitiia ssura&vaan aauttutm kyliiiin Joka oli 50 kilonetrln
piidssii siJaitseva Akonlahti.Melkein koko tuo kyllen vELinen kiirr.ypolku

olt sille tul sliuruleen lumen peitossa Ja ktnokslesa nonin paikoln.[i1strs1

avasivat latua htihtiien ja hevoset vetiviit ratskaita kuoImiaa:a Latua Dy6-

ten.Ilevoset olivat huonoJa sotagaalishevosia.Oikaiglnne matkae usein kar-
tan ja kompassln avuLla jdrvien selklti nytiten.Matkal_Ia o1i useita eutto-
kylili joista o11 rikottu kalkki lkkunat Ja usein tulisljatktn ettel v1hol

lisen,Venlildisten partlot volsl nilssei ydpye ja plttiit trlklkohtLnaan.Soll-
Ia seudr.rilla Vienan-Kerjalassa oli useltlen satojen kilornetrten levyiaea,

melkein niehittiiniitdn aukko rlntamassa.KunaankfStf,UB$ sotilaspartlot ga

Ffu pienet kuomastot liikkuivat slel-l5 joslms autioitr:neegs& maassa.

Hevoset alkoivat hikoilla miesten ksnssa kllpaarvalkka pakkaata o11 y1l

- 20 Ce1s. astetta. Sivuutlune tyhjillddn olevan Ven6l-Ei sen rajayartiokesar
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nin mutta kukaan ei j aksanut hiihtiili sinne tutkinusnatkalle rvalkka orJ.

siihen halukkaita.Miehet auttoivat hevosia Luniklnokslsta ja juurakolsta
seke noustesBa jairvien rannoilta nathln.Kormas oga xoatkaa o3_1 hilhdetty
kun pidetttln tau&o autiokyl5ss&l.Keitettiia korrikkeet ja ruokailtitn
rakenanrksen suuren liuekakiv:itakaa ympdrillit jossa paloi tuli ilolsestl,
miesten l#mrl teIIess6, gen Eiiirellii..liederrli l4mmitettiin lumesta vetti
juotettavaksi hevo silLe "HeYoset rouskuttellvat heinl6i Ja niesteB antennia

lelviinpaloJa loinl sel-dssd tauon aj.kana"

Jdsenet tuntuivat j AykA1tii kun Ltihdinme J atkaraaan matkaa joka kliri alna
viii syt t evEiinmek sl .Miehet alkoivat v6 syti samoin hevoset kovasti.Kun o1i je-
le1Id endiin kolmas osa natkastarotin puolen tunnin tauon autiotaroon.se
plalettiin takkatulen liimrvrtj s sd. SlellEi selitin mlehil-Ie:

- li.lkite roikln:ko rekien per&ss6 hevosten vetd.ua5as.Hevosct ovat yhte viisy-
neitii kun te vet&iess6,5n lumihangessa nolta raskaita kuormla.li"Lkiiiiktri sy6-
ka lunta valkka kuinka janottaa.siite saa helpostl keutrlokuumeen kun sy6

lurta..Alkee istuko mytiskiidn lumihangesea naikka kuinka viisyttiiti si]_Iii
silloin voi paleltua lapsentekovehkeet ikuisesti pilarle.Kun pystihd.Srmne,

voitte istua reklen reunoilla, silloin krm hevonen ei. ole riikkeelrii. Niiin
kun miehet vediittiv&it itseeen hevosillarhaukkalrlvat lunta Ja lstuivat
velille lunibangessa.Otin ohbergin konepistoolln selkzieini siLLd t&iu6 oli
viisJmyksestd nelkeln poikki.Miehet tahtoivat ueitii j a;rnaiiin y6ksl tuonne

autiotaloon ie veittivait etteiviit jaksa eniiSn hilhttiii yhtiigin.Sanofn heffi
- Ehme ja*i tEinne vtLllLe paleltr.rmaan ja saa.naan tauteJa virustuml seetao

Meltii otlotetaan Akoalahdessa kua sinne on ilmoitettu tulostaome.Jolleme
tule tdneeJx slnne ,liihettiiviit he ehki partioa katsomaanrm.t kli meille on

tullut ja olemmeko. talstelussa v:iholllsparti"on kaassa.Akoarahteen oaf
erraitn taiaffi"o*forror"trii{.Kyue te nuoret niehet jaksatte sen hilh-
ted.Minii olin teitli nuorempL vapaehtoinen va:rrsniee kun hlihdin Jeekiirl-
joukkueessa Bovaniemelt6-rvaloon ja stertli takalsin Bovaniemerle tuo GOo

kllometrl n roatkan reppu ja kivii.Sri seLeissd.useln iltasln vedl tRe ne kor-
memiehinen puhelinryhnii rkilometrin verran puhellnj ohtoa hithcton jiilkeen
iltaeln raaatien vlereseii orevieta pyrviiistii najoitustaS-oon ja aamuLLa

s.?"

enaen 1!iht6&i purirrne sen pols kun krm bsnttt" lrroltettiln kapteentn kes-

kystii johdosta.Se o1i pojat rankkaa honmae.f,aihduin ! kiloa tuon
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taisteluharjoitulsen aikana joka kesti kuukaudenoHiihdime tavalllsesti
40 - 60 k1lomeri6 piiivii,ss6.vaLn harvoin 20 kllometriir.Otime viikon rvalc
ssa jossa 4ulgnermns olev:ill-a kahtlella lK-kenttiitykeilla arnnuttiin nultlea

aselclen kansgaoOli nelIlii kentt&iratlioasema rklpin&iLennEitin eriitissei recss6

nyti s nukana.Korpraali Soininenrylioppllae tuumaet vesyroJrksectii dhkien:

- Yti2ipelt keksil valn juttuja jotta hilhtiilsinne peril_le.Saaoln heiLl_e:

- El se elteiin keksittyli oLe.Kun te oplskelljat nenette ehk6 ylioplatoon
lukenaarr rniln katsokaa Yliopiston kirjastostansuomen Sotllaan a.1931-72n

numerolta.KirJoitin stnne tuoanElihtonandverin lvaloonnJa saia 150:-nark-

kaa siitd kirjoituspalkkloa ollessani v&i-iipelin&i silLoin rggnentiss&i.liih-
tlettij.a taas hiihtirnEiii.n kun o1i juotu korvi.kkeet ja sytity evd.it6. f auko

oLi nlin lyhyt ettii kerklaislrrae ehk6 ennen pimeli6 perllle.Eiihtlettiin
muutamia kilonetrejii jolloin miehet alkoivat kaatua jo plenenpiinkin t6y-
rylhln lumeen ja pehealsi.in.He nykivet vaivalloi se sti hevosten reki&i irtt
lumikinokslsta ja kaikki hikoilivat luJastl.Eiihto ja hevisten auttamlner

muuttui kuln kuolenanomalseksi painajai suneksi ruutta eteeapdin nentlin
siltl hlljalleen,latua aukai. seva alLkessu huusj- illale hEimiirllssa rmelkeLn
pime&is s6 rnlikeverse jostakln valoa. Sanoj.n niehille:
- Kartan uukaan on Akonlahden kyl&iiin eniiEin J - 4:n kilonetriin.Joku nie-
histli yritti eliikdtjnhuutoa mutta kurkusta ei tullut kuin k[hin&ia.I1].an

pimetess6 ol-i siellii suksien paahldos"" niehlii. se tull niikyi nyt nelrIe.
Hiidinrae kyleen Ja lepiisime gotllashaLLj-nnon talossa aiva! vdsyneln&i.

Buokaa ei saanut noni.kaan sydty5rkun nukkui kesken peEunaeopan sy6nntn"

Seuraayana p&iiviin&i lev*ittiin kyliissii ja paahclettlla sukset, joltten pohJat
ta terva oli ]rulurut poi s.Iltapdiviillii katseLtiin kyJ-ei&i ja keytlln ugeise

sa talolesa vierailenaesa Ja ruokatavaraa ostelemagea, kuten raaitoa ja nu-

nla sekd piirakoita. Seuraavana aamuna aikaisin lastasiDme rekeen kirkae-
j ohtoviilineet rreput ja teltaa sekii laihtiione hilht&imdiin pobj ols-luotee seen

Suoneen p#iin.Matka1la tarkastime slnne menerree Vendllii sten rakentamaa

kevytkiiateiiii pubelinltnjaarjoka o1i helposti korjattav:lsga.Johto oli pai

nut useista paikoista maa.han, apupylvEii den kaatluttua Ja poil<ki useinrtar-
tuttuaan hirvien sary:iin.Ili-rvie o1i ni1l1ii palkoin paJ-jon 13iheL16 Suomea

rajaa.lii-kwime jossakin T.rentiiran ja Raatteea ttrIIItE korkeutlelLa rmutta

kauempana ja Vend j iin puolelLa.Ilevosta rekineen jouduttiin taas aut tanaan
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lumikinoksissa, johon n:lehet hithtivat latua.I1la11a loppui tuo veDelais-

ten rakentana puhelinlini a.Hiihdinne viel6 jonkl natkae kur:ae s tie loppui

Iliet sii ja kalliot tulivat Yastaan joten hevonen rekineen ei pEiiissyt en&idn

kulkemaan eteenpein. Pysiihdyirne ja ytSvyinme netse&in.Teltta pystytettiln

j a kanilnaan tul1.KuuBeDh"o"Tl"8ttB ia nukkumean. Yartioule s kierteli ko-

nepirtooli.n kanssa ulkopuolella kiiytlen Li siiiiaiis siri puita kaoiinaaa y611ii.

Ilevonen rouskutteli loLnt se].assii heinlii y6ll8rkuusen all-a.oIinme sydneet

111a11a korvlkkeen kanssa laiboi& eveitei.Dme ja yiille Eaateaca kylnll Dourl

Iqnihangesta hayujea liipl kylk#.cn jota tnytyi yhteniiiin kaiin iiii ntilisslier

Aamuun menne ssd oli kamiina suLattanyt lumen kohtlaltaan toista metri6.

Alna sulaan naaban agti.Miehet malasivst l-uniklnoksen piitillE korkeamalla

A8,mu11a kiitklnne kirkasi ohatot Ja ty6kalut lumeeao?aiistimme hevosen telttc

ineenrajornlehen mukaaa Akonlahteen talal sin. triibClimne taas hiihtitniilin ta-

voitteerne suuntaa:x kartan ia konpaEsin mukaan suoraan ma.actossar i6hon

uusi kevytkiinted liaja rakannettal elln" Suorttl.ume samal.La llnjatiecluste-

lua.Meteeiss?t n6lkyi paljon hifvien ulostu.ksla ja nakuuksien jiilkiii.Ilirvet

olivat sytineet pensaiden oksia iotka aiikyivdt rikklrevittyl-nli.
Muut ami a tunteja hiihdettyiimne saavuinme vilj elysalueen reunaan rllan-

kovaaran kyliiiia, joka ol-i tavoitteenne.tarkelnn't n kyltin niieLlii oleva kolnlc

nittaustornl. [uolta korkeasta tonclsta nekyi naasto kynmenlen kllonetrt-
en pei.iihiin soatan takia teysin acunattomana, rakennukse t kylmillii.tu.flarmaitr

rakennusrijttelijitti Ja hiukan metsA6, sekii pleniEi lumlpei.ttei slii Jiirui"ii,

sekai soita niikyl palkka paikoin.ivleidiin piti rakentaa kevytkllnteii puhelir

yhteys Akoulahciesta tuon HgDkovaaran [9]ni 66f tt6llstornin Juureea. Sinae

aeetettaisiin kesdksl puhelin ja ryhnii is"miehiii ilma- Ja ktilovalvonta
'1,asemaksi.IaLaslnne tornia.t luota metstirr reunassa olevaa.n talordtteliidn.

Yhdeesd huoneesga oli ehjii ikkuna ja ehjii liuskakihitakka.l\iiehet tu}klvai

tolsen ikkuna aukoa oljillersekin kappaleilla ja lautloilla.0vieukkooa

he silrsiv6t toisesta talosta oven.Pian oIi huone l$rrrmi n ja ).alha soppa

kiehumassa t akan tuIiI1a kenttlipakei ssa. siiilnrue sopan leiviin kangca mutta

nelke Jei silt1 vaiyaa.maan.Miehet laskeutuivat lattialIe lepiil1en&i6n.M6!i[-

reBin ulkoyartiJan. Soininen kysyi :

- Mitii varten viiipell niiiiriiii nyt ulkoyartian tuonne u]-os palelturnaan kun
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kJrrmenlen kllornetrien peesse ei ole yhtiriia asukkaita ja kyLlit ovat autl-
oita?Se1ltin niehille :

- Akonlabalen esiktrnnagsa kerrottiin ninulle eilen ettti tanne kyLddn aiil-
riittiin keeeilili hy6kk8ysvaiheen aikana vanhoja Io.niehl&irresorrrildisi6.
Ileltii oli ryhniin Yenan ja tehtliviiaii holtaa kyliin cikoJa Jotka olt koottr
taloista tuohon navettaan, jonka rauntot niikyviit ikkuaagta.Tuo vierelnen
raunio on nieeten ""{"itoto"o naJoitusnokin Jai&inn6s. uiebet elvdt otta-
neet yakavasti omar turvalll suualense vartiointlarkuten tavaLlirta.papah-
tul kut ea Kontoklsea nytihernri n.Hei11&i et ollut tarmokasta esiulestli joke

olisl pltiinyt kurla ja vaatinut heit?i vartiooa.Miehet keittiviit vlljasta
pontil<kaa ja pelaslvat korttiarnukkuen ytinsd nukavasti rusein l1nan varti-
Jaa.Tami al-ue on autlona nyt"vain omat Ja vihoLlisen kaukopartlot kinyttii-
vet tete aluetta J osirutt kulkuti eniiiia, Suona.Lai set menne s seiiia grrqlaa'nnlu

rattaa l?iheicyyteen htiritystiiihin ja venEl-iii eet merin e $ setin Suomen raJalle
asukkaita hiityyttituniiiin ja tihut6ihln.iiraanii yiini:i tuli tahiin kyliiifn rlhol-
lispartio Joka ylLiitti is.nlehetljotka €lyet eales herEinneet kunnorta kun

heidiit oli Jo en'aruttu alusvaatteisill-aen nakuupal-koilLeen.Asr:nto ni.ehlneS

poltettiin.Siat anpui nytis viholLispartio ja pani sikalan palauaan.Akon-

lahdessa sa.nottiln ett&i ttii{116 piiin on oltava varuilLaan ja vartlo palkal.

laan ettei tule ylliityksiii ja ettei tule tapetr,rkai lahjaksi kuten nuo l_s.

miehet.&eiLlekln voi tul-Ia vihollispartlo y1leittaien hiiht6ma[e vieraaksi
Tiimdn rakennuksea sayupiipusta nouseva sayu on naikynyt nyt pat<kasitmassa

nonien kilonetrien piiiihiin. Jo s vihollispartio nEikee sen, pdH.ttelevdt he et-
tii tiiss&i kyliissii on lrieraita.Ile voivat tu1la katsonaan naei.te ja tappamaan

pikakiviiiireineen. Silloin olenme kusessa.Nyt Jos vartiouie s hiilyJrtte?i mel-

diit joko hiljaisella hiilyytykselld tai amprmall-arpalnutte joka mies liuk-
kaasti ovi-ja lrr<un/a uto:- sta ulos ja maastoa hyviiksi kiiyttiien tuonne na-
vetan kivlJalan suo jaa.n. sen kivet antavat jonkinraisen suojan vihorlictu-
lessa.Jos ette kerkid, slnne saa-kka nitn tdnlin rakennr.&sen kulmakivet ante

vat nytis hiukan suojaa.Kukaan el gaa jeade tehlin rakennukseen sls6li:r pol-
tettavaksi eldvdlt6.Kats0kaa nyt etukaiteea ikkuna aukot uiste nenette uld
ettei kalkkl miehet hydkkeiii gamaota ovl-tai ikkuna aukosta yhtii alksa vi-
hoLliseLle sopivana ampumamaalina.laittakaa sukset niia ettt L6yctdtte ne
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jos j oudwome hiihtiirriiEin tiii{Itii kiireesti pois minua tai alikersantin k&s-

kysiii jos kaatlwr'Maatessa siin&i lattia1Ia on ase pittett&ivii rrieress&i Laalat

tuna Ja va::mistettuna. saappaat jalassarlakki takin pove€aa ja kesineet
taskussa.lelpiiJ-aukut ja turkit jetetiien tfi.ae Jos tulee hdlyytys.Miehet
sopivat ke skendlia jotta lnrka menee mistdkin oriaulosta tal ikkunafr&o st a

uJ-os hiilyytyksessEi.Kukaan ei hynyillyt en6dn varti.oniehen tarpeel]-isuu-
tlelle kuten iisken Solnisen kysyessit sitFi.Miehet nukkuivat. Yartionie s kiiqi
liseiileBaese y61H puita ta.kkaanrjotta lztnpiie riittl nlehlrre huoneeasa.

Kuulakkaans pakkasytin&i aIkoj. auilnko hlutan yalottaa vaaroJen takaa
talvaanra^ntaa. v"1oo hiukar ll sEidntye ssii lenei peltopyyparvi piha.an rnave-
tarr raunion vlereen alkaen noukkimaaJe Lr:men alta pistaviii korgia Joiasa
o1i Joku iyvii ja heineirx slemen.Tuull o]-i puhaltarrut lunta pols palkalta.
Vartiomies Jeykistyl rakennuksen aurkan taakee likkuaattonakgi kuln Lntl-
aant, irroittaen hiljaa konepi.etoorin yarmi stlnen.llntuj a lensi lisiiii pi-
haan.Kohta niltti o1i parl-kJmnent&i noukkimasea korsia. ylestlporukalla oll
heikko ruoka Ja eitEikin lij-an vthiin vlime aikolnarjoten nleh16 vaivasl
nilk&i melkeia aiaa.Yartionies katsol siLe5 kovana lintuJa, ej atellen niir-
tii gaatavia lintupalsteja.Hen nuolaisi huuLiaan ja nosti h11jaa konepls-
toolin poskerLeen t&i"ht&iysacentoon.t&iht&iinen ja jyvtin peerl& tcutarol Lln-
tu parrri nukaxaeti.ilenen BieLessaiiin v&iIlihtl jotta nitehiin viiiipeli Ja nie-
het sanolsivat Etkliheretykseste kun htia painai,si 1llpastata.Ne antaislvat
sen kyI]-!i anteeksLrmutta ei sltEi ett&i hiin taskisi lintuparven pols kun

hiinellii oli ladattu aapumarautonaattiase ja rniehill5 kova niilkd.parl pyy-
tii lehahti lentiinii.iin pois paikaltarkun eiv&it ltiytiineet tarpeeksl noukit-
tavaa.vartiomies peJ.listyi jotta kohta keikki linnut lenteisivet pois pi-
hasta jolloin painol koaepistoolin liipaslnta.

Konepistoolin terdv&i sarja keskeytti aut i okyliin hilj at suuden r lintupar-
veu yrittdessd peldstyaeenti lentoou.oca llnnuista py6rl konepistoorin l_uo

tisateessarosan piidstesse ilmaan.Koneplgtoolin luottlt teklviit pahaa jeL&
lintuparvessa.Miehet sytiksyivtit siln&irariipiiykseesai rakennu.kse sta ulos ase-
niin tiihysteen aseense yIi nahdollieta yihoIl-lcta ja poistaen va::mlstLmia
Yartiomies koLhi konepi stoolitl per6.116 kuoliaiksi muutamaa py6rryksi os6

pyijriviS lintuja. Yartionies huusi ni ehilIe :

- Ei hiilyytystti.,IJintuparvl lensi pihaan.Amutn siitii muutaman palstln.
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Kaikki miehet olivat ensin stiikdhti;neitii ja peloiseaan.Miaekln sydksyin

noklr raunioihin josta nollsir y16e.I"iehet veteli.vdt ktisineitii te.gkulstaaa

Ja turkislakkejaan takin povesta sll1ii o1i pakkaeta IeheIIe - J0 CeLsiug

Oberg katseLi niehiii ja lintuJa va.kavana, kalpeena ja sanol:

- Oli ge senteen hyyA ettel vihollispartio ollut nyt nukana leiklssErkun

nuo linnut.Eyvii ntiinkin.Annetann anteeksl vartioni.ehelle htilyytys kun he!

6ai aentaa.n nuo liuxut amut tua. i[in&ikin sa.noin tuohoa lisiiket:

- Elpi nuo Linnut el&itii paljoa ketii&inrmutta tuo hlilyytys oli nopea """*t
menoharl oitus.I(yl}ii te olette nopeita poikia vaik}a talstelussaH.a.En ole

niihnyt useln arlneljassa noln nopeae asemiiDrrenoa kun joekus ryloentin
aliupseerikoulusse tarkastu.ksen aikaaa ryhentin komentaJan seurategca

oppilaiden tai-stelukoulutusta.Keitetri&in korvikkeet ja liihdet&iti:r sltten
htihtiildain kartan mukaa.n seuraa\raa'n asuttuun lryliitin. SielLd nalset volvat

valnlstaa llrnul sta sydteyee hiukan nlille jotka heLuavat.KorrrikkecD JuoE.

rrta Jirilkeen hLihdinrae etel-dan piiin tetrintenen kJrlliiin.Slellii o1l Tleaan-

farjalalsia sirtliasulkaitarmutta e1 sotiLaseajoltusta.uaJoltulnne stel-Li

ereeseerr tal-oon. Saime ogtaa hiukan maitoa ja kalapltratolta.PilrakoihLa
oli lelvottu kokonainen ruutana ruotoineen.I11a1La saatiin kalasoppaa ja
kylvettiin sfiiiulE.upliiveasii aarusauaasca jossa o11 olkla IautellIa nlnkli

piiEIJ-&i nakalLtiin 16ylyssii.Se o11 mukavaa pltkiistii alkaarslllil sar:ma ol.i

puhtlast AanulLa hilhtiinne paikkaan jossa kirkaajohtotarvlkkeet olivat 1u-

nen alla.Aloitlrne elelL&i johdoa vedon.YksL niehigt6 klipesl pylvliekengir

*i puihln" Sahael puualatvan ja oksat pols.Tolnea nles neni ginne yu61's 6-

taaa Ja kalrasl reijtit jolhtn klerei koukut erlstLnlneEnrfoiset mi-ehet

lretivet tuon galvano i tlun 2 nilLin rautalangan riiu6tA ulos kahlaten kai-
aalolta nydten luralhange ssa" tyii o1i raekasta.Sitten niehet valmlgtlvat

auorieta pulsta katkaiseDalla aputa^nkoja.Se sictottitn rautaLangalla kolmc

tankoa ylepaiiistei yhteenryarustettiin koukuilla eristLmlneen Ja tydnnettll
lunlhangen liipl naahan eaakke kolnlJal-kaaa.lopuksi kireitetttin Johto

kiri styosa,makdla yltie .Alikersa.ntit eitolvat sen sldelan'gotll-a eristl-
nl1n kireiille.Kofme pelvee kesti tuo ragkac Ja uuvuttava ty6rl-inJaa ralre!

nus.Olinme yi5t TetriaiemesaS. Se o}t liihin asuttu kg16 IlaJ an3aklnnugpsLl-

kaLta"Johdon val-ul stuttua yihei senii iltana tarvittiin hevonen reklneen

vien6&in tyokalut Ja johdot Akonlahteea sotlLashalliDnon varastoon seuraa-
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vaa ty6t&i varten kiiytettdviiksi.Kysyin nieh:iltii:

- Ketkii kekst uiestli liibteviit hakemaaa hevosen liihiurn&istii niehitetyotii
kyl&istiiruiiaoasta hiihtiimellit?i{yt on nyiitiituuLikin.Mlehet kiiiintelivtit
kylkeiiiin pirtln 1attialla vdsyneinl ty6stii ja kylliiisend talossa keitetya

tii kalasopacta jota oliva sy6neet pal joa.Ma.Leolume sopan asnlckaLLle.Kun

ketiiiin ei ilnoittautunut eanoin niehille;

- Minii llihden itse hakenasn hevosta.In ole niin vSsynyt kun ts olette.
L,iihdin kartta Ja kompassi mukana hiihtrimrdn pinedEin ytihon tuota yIl kyn-

meaen kilouctriu matkaa.Iliihtokeli- o11 hyve Ja tuull takaa hiihtiegsdnl
suoraan ltelin"Olln jo puolimatkassa kun nl.nua alkoi kailut ta.e ettelr otta-
1sf, pq[6ani konepistoolia kumpaeeltalcaan alikersaxrtilta, tai etlea k1vadr15

Minulla oIi ?arabellun 9 nlL1in plstooli Ja laatlkkor5o patnn:naa slihen

taskussa pistoolissa olevlen 1i selkei. leipilaukussanl o1i kaksl nrlaaklisik-

ranaettla, suoealaisi.a.Hilhtoni rniholllsnaasga noin heikosti agetstautu-

neena alkoi tuntua hiukan turvattomaltaotuuli ktiliintyi vagtaistksi vii-htte]

1en.01in hlihdellyt oikelsten jii.rvlen ja soiden kautta.ALolh vaistomalscl

ti hlihtee haljuJen ja niiktea piiiill&i.Sielt&i oli parempi. niihde Joka surrn-

taan. Suunnittelin vlhollisen kohdateEsaJri hiihtiiviini vastakkaiselle puoil

uiikeii ja sitten luJaa pole patkalta,lelp6,laukussa o1i lelpiiErhiukarr suo*
ja cokerla.Mukl j a luslkka. Taskussa tuLltikJruJa.Puukko yy6l-1e. Tull sin

tilimeen yksiniinikln useita vuorokausla tsetsessiirvarsinkin jos en katkaise

euksiani jossain pa.bassa maastossa.ALoin hiitiid rauhalllsestl varalta,
jos joutuisin hiihtEiniiain l-ujastl henkeni ertesta nahilol1lsesti.olin hilh-
tiinyt joka yuosi kantahenkiL6krmaan pakollisen 30 kllonetrin nurtonaahtil

tlon. Si.l1oin oIi kiviid.ri aina sellisse kolkuttamassa Ja hiihtoa hitlastamas-

sa tarttuen oksii:h, puihln ja riou"kolhin yhten2iSn. Tunnln verran hilhdetty*
ni saavuj.n Miinoaan josta sain hevosen.Ajomies otti ladatun kiveArin mu-

kaansa" Saavuimme toista tuntla ajettuame nydtiituulessa Tetrlniemeen.Ali.

kessut ihnettellvet kuinka minti liihtlin ykslndiin yi[1-Lii tuonne autiomaahan

hiiht;ineai"a ilmaa konepistoolia.Sanoin heil-Ie ettii tullhan siell-ii jotain

mieleen kun puolimatkassa huomasin ettei ninulla oLlut asetta nuksna.
Y

Kevtiiillti pantiin ryhmd is"miehiii kolniomittaustofryrin luo puhelln:ineen,

Yenliliiinen partlo tuli yhtenii ytinii ia tappoi kaikki niehet ampunaI-la te1&



_15_
taan nukkumassa orevat niehet.Heillekdiin ei tainnut orla vartloa olIen-
kaanrsillii vihollinen o1i yuettlinyt nuo yanhat resery'iliilset tiiyderll-
setl "hliteliin tal steluurl vli t taeyaa ei liiytyayt palkalta.

Me l-iihetluse kirkas johtotarvJ.kkeet hevo sella Akonl-ahteen J a hlLhdlmrc

raJapuskikotden liipl kartan mukaaa Suomen rajalle Korkanan keattfvarttooa
Sieltii lentliraanrKubnoon j" 988hffi8f, kautta KajaaniinrJosta junal]-a

ilyrtrmsaloelle ja kuorrna autolla Kuugamoon. Ni Ln se tehtiivti tult guoritcttt
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