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ettaa ampuko, suomalaiset ./

lapasln Ja1las$a vuod.en- 51 keseillei saksalaisen eiidin, j oka rrharavolrr

er6ii:r toj.sen maaiLaarrsodan ailqirisen taistel_upaikan maastoa. iliin etsi
l'e.,'- .. 1<.,-

poikansa hautaa. Kidesed Aj-di1le o1i pieni pussi koti-puutarhasta kaivet-

tua nultaa. Jossakin iaBissa-nlin iiiti oli saanut tietdii- oli poika kaa-

tunut ja haudattll. . .

Kovin o11 -iii*it osoi-te su:rmittainen, enmekd saaneetkaan tletiiii,ldysikti

htin etsiniiiinsEl. - EhkEi, ehkEi ei. Kenties hauta o1i jAp,nyt rajan taakse,

iaksalla oli tolsen. rnaallmansod.an a"ikana lapl$sa voimakas armeiJ a;

satoJa tuha:rsla hyvin koulutettuja nuoria miehiii. Aluksi suomalaiset ja

saksalaiset taistelivat asevel ji.n5rmutta loppuvalhei.ssa, sodal vasta vir-

rassa iskivdt entiset asevelJet yhteen. Veljeys vaihtui vlhaksi.. Se

oIi suomalaisten raskas tie rauhaan Ja ltseniiidly)'den s?iilym.iseen: Iappi

tuhoutuj. ja uusia taistelupaikkoJ a piirrettitn karttaan. Yksi ;.mpyrEi tu-

li J:ianuan Ylimaan kohdalle.

Ylim an taistelut oli.vat ririelestdnl yksi rajuinpla - hteenottoja saksa-

laisten kanssa. i',un vlel&i ennea taistelujen al_kua huud.ettiin saksalais-

ten puolelta: nilk L ampuko , suomalalettr , haluan n?iin muistlnvaraisesti
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kertoa tapahtr.mista koLaelgrmnenen vuoden takaa. llhktipd. tuosta saksalals-

ten puoleita tulleesta huutlosta kuvastui heid.iia haluttomuntensa talstel-

1a suomalaisia vastaan- kenties siinii oli pienen saksalaisen sivusta-

var:nistus osaston perko antatua taisteluun kaukana maantiestii soid.en Ja

rHmeiden takana. ruulenrettd moni-Ira neisttikin o1i_ samanl-aiset tunteet:

.iyyskuur: lopi;upLivind v . -44 liiirlri- f reg:ukr; en Jtieikeiripr-ke.6 il

ta kohti r\rdasjEir.rdi. Paikkakuntaa piti hallussaan saksalainen 2O.vuor AK

kuuluva 7. VuorD. Syyskuun veniittils-suomalaisen aselepoehtoJen toteutta_

ninen oli alkanut. Aavlstuksernrue tulevlsta tapahtun&sta enteilivtit taiste-

luja saksalaisten kanssa; e ivdthiin he sui-n pii.in lauko pakoon, Jtit&i varas-

tojaan Ja muo&sta lapin ahtaiI1e, kurjassa kunnossa olevilre teirle

kaaosmaj-sta ruuhkaa. se olisl koko arroeljan turorellei ennen niln talven

pi*-lIe tr-rnture1lla ja iforjan vuorlstotellld.

Alkumatka sujui- tunnusteluj en merkeirrse. rtRinta.mallnjarr oli melko

avoin. vestaanne tuli kotinsa jiitteinei.tEi evakkoJa ja virkatehtEivissli

toinivia poliiseja. lapin evakuoimlsen nh&inttatr solutetti.in 0u1ua kohtl.

i.onet orivat joul;oissa klertereviit huhut: - r'riiksi evakuoid.aan, kun peld*,
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t6tin venEil2iisniehitystA", oli yksi moni.sta,mutta merkittdvin. 'jit6 sak-

salaiset tosiasiiaaa pelkiisivtit . niin kuin mydllempi historlankirjoitus

on oikeaksi osoittanut. I{e pelkiisivet myiisrettel venelAismlehitys Jiiti

koskeuaan :iuomen rappial vaan ulottuu se }ohj ois-Ruotsj"n alueen kautta

l{orj aan, Jolloin saksan iapin armeijan pertii":rtynis tie etela.iin katkals-

taan.

Cll ie siis tiiysin luonnollista, ette saksalalset halusi1rat vetiiytyEl

I151hin suuri::itelmi.in kuulule saatla aikaan sopupeli suomalaistea kanssa.

:le niiyttikin onnls tuvan alkuraatkasta. ien veman saksalaiset ldiviit tei-

tb poikki ,ettti matkamme hida.stul,mutta silti ehrlinrre tayttae saksalais-

.lrteneminen ol-i siis toiveitte&:re nul<aista. l:annaksen suurta iri teluis-
sa

pehoin kolhittu porukkamne ei kaivannut talsteluja: - kun kerran peri.i.i_.nty.

viit ilman ta*stelcfa- pahempaa htltls telyti, hul.luutta on ta.pattaa itsebltinl

L{utta ttimdpti ei riittiinytk!"irn niiyttiksl olkesta s odanrraJrnnistd. Jokln

taho niita ilneisestl vaatl r l';oskapa Tkeekepe-meitd pliskattiln eteen

patin.

' tii.ui:eliln ;:i, utE,man vangin i udn -rj iirvell,e r mitr,i l,lenevlit ol-leet kdpy-
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kaa.rtiraisia. Crnan mean l;an;alaislakin j ouduirule vangitsemaan: ere:-.ste

saunasta Llanualla tavoitinme kaksi. nalsta, I{orjlen natkalais! oIivat...

Iiaiset passitettiin Ouluun ja ttvangitsemispaikantr kartaaon rakennukset

oltvatkin rneiiie Ylilneinen talorcajoitus kahteen kuukauteen. Avonuotiot
viirireksi nainitut

ja teltatrsj-Iloin kun ne saltiin kulkemaan mukana, saivat korvata sotilaan

unlpaikarr tarpeen. Joskus tulet olivat sur:retkin, paloivathan Lap 1n lgr-

lAt lml]<ureittimrne varrella.

Cli lokakuun ln"rudennen iltapiilvii. Talvas vetiiytyi puolipilveen ja

tuull kaiiintyi luoteeseen. l&jntlseltd suunnalta kuului voimakkalta j yma'h-

jen loimotus. ?ohjoisessa olevan saksalaisen armeljakunnan lromentaja

Re Reudulicin oli saanut +iFret suomalaisille anta;:raansa ultimaa

miin Siilasvuon va;tauksen: r Neuyostolil ttolais-suomalaisen ase'l,epoehto-

jen tiiyttiimi sessii ei tietojen vaihdot saksaraisten kanssa tule }ysyayk-

seen. r

Ja me matkasirnne koukkaukseen. Niiyttci j en eika oli tu1lut . . .

Jilekiiprikaatista muoclostettu osastor Johon kuulul useanpi pataljoona,

tavarsj- kohteeseensa Ranua- lovaniemi tielle Iortlnoj::.rven saksa]aislinj o-
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j en tal;rkse . Tien katkr.Lisu pi ti tapa"htua lennen r:iuunnnlta .

lr: Lr il.,l'oni oli Z/1p2. flin iii,.m,,i;nnia.n psij.l1ilcon ilr:pteq;ni r'ei-posen

ja rohkea soturi, j olca ansioista;.',n o1i sii.e"nut l;lnnrierheimin ristin

rltarin arYoliLerliln.

Yuorolcnud en :ni-ttaisen metsissd. te.rponiiien j5lkeen saavutimme Yli-

j oen latvat . Puroks j- sitEl j okea olisl 1uul1ut; lcapea, ylihypltttivti

se kohdall armre o11. ir[utta s11hen tulikin pystihdX$. Tiedustdh.rmme

o1i havalnnut j oen itai.puoleisessa maastossa. saksalaisia r Olivat

oikein aavistaneet sivustaubpn vaara! Ja ylletys tien ka.tkaisemisek-

si oli nenetetty. i.,atkaa tielle o11 vielii ehkti haksi tai kolme-&ilo-

metrid.

"laksalalsten hallussa oleva kr:npu o11 k orkeampea masstoa, j onka

notituksefn j oukkomme alkoivat. Ylltinme parl metrie levedn J oer.-i.at-

sen ympiirille levitti:iytyvd.n ket$un r:mpputumlsta ja hycikktiyskriskyEi.

Iriutta od otuksemme jei lyhyeksl: ]mrmlun ja j oen rrr;l"lstri rd.meikkcjti

juoksi saksalainen ryhnii kohti asemianme. En heitEi nEihnyt, si11ii pined-

kin jo alkoi tullarmutta joku helstii huusi.: xilkae ampuko, suonalaiset,
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-En pakota ket6iin, sanoi kersantti. ja loikkasi muutamal la harpauksehla

vtih:in alempana olevaan Inent notkelmaan. Yksl ja tolnen meistei

hyppi per6ss6. Samassa kuuiul liihes tyvii5 ulvontaa ja palkkarjosta juu-

ri olirr:me ltlhteneet , riai tH"ysosurnsn. aa

Vahitellen siirryimme kaue$mas tykistotulen ulottuvilta ja. vietin-

L.
l1me l oka'ium B. peivan vastaisen y6n -r.iihimaastos,;a. 1,,{i tel tuon yiin ai-

na tapahtui ympdristtis s5, sen mu5-sti on ttiysin plilottanut. ftneises

ti nukuin rauhal-,-isen sihezsti, kosirapa vo::;t ae rnuhiimiiri r: sd herd.sin:

naaston su-,jaioissa kohdissa, kuus ten perseill_e ja notkelmissa paloi

t u r,1i

voimSstuneen. Vihri :-iseeB ei olIut klinteltd. yhteytte.

Iuolen ptilvtin j iiikeen llihdimirie llilckeelle . l]uunta o1i kohti

kem.,an lcoiiiiseen. Etelii j . karkkoi-:puo1e11a oli rikkindinen suoalue,

pohjoisen pu61e1la kasvoi kosteas:.ia alavassa naastossa reppaa/ koivua

ja kuusta.

2/JTZ eteni i:vopari j onossa . Kuta pitenrnlille menlmme seu.

mak;1 iiti.vi }<ulkumme. i;trrki j ouki:ueen mukana oli kornppnniaame pei:I
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minuj-le : rahdeteii;.n tunnur:rti;li j old en ta sa1re. . .

Jossakln vaiheessa meidtin olisi ylitett5i.vei olkealla oleva suoalue.

l(arttaan olikin merkitty parisataa netri5 1eve6 kapeikkorioka osottau-

tui nel-ko avoineksi I siellai tAallii kasvoi kltukasvuinen mH,nnJmkEikk&irii.

Siite vaan ja suunta kaakkoorr. o r

Kello lienee ollut silntl 15. paikkeilla kun laskeuduimme ylitys-

kohtaan. Olirme juuri pd.iisseet rtimeikijn reunaaa, kun huomasim rettli
19ro

Io.rus i krrrnrnus tavas takkals esta lappol saksalaj-sia suo1le. O1lvat valin.

neet saman ylityspaikan Ja suunta suoraan neitti kohti. Ona kiirki-

j oukkuees tanme oli ehtinyt vlislkymneat5 metrlEi taka.namrire oleuan m6.en

nen hakl paikkansa. Saksalalsia laskeutul sanaan a.ikaan vastakl(aisesta

kumnus ta rdniEille. Ainakin komppanian voimin orivat liihteneet ottamaan

selviid, aikeEtamiue.

Iteen kohdallenl sattui kuusi, j onka" aurlngon puoleiset alim-1a t

s at o t tlva t maahan ki lnnl . Pohj ois en puol e lla oli eu.efirx1An ti 1aa j a

pd rytinin puun juurelle. Ilapteeni. ?ei.ponen Jiil oikealle puol_e11eni

pienernrniln nereen suojaan ja nimetyt tunnustelijat
vasen"trflalla,

o1lvat otkeatla.

jitsin ampuma-aukon oksien lomista. ,'lamalla seurasj-n kapr*- peipo-

sen llikirkeltA,
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I'uutaman kerran htin katsoi taakseenrmutta Jithmettyi sltten tuijottamaan

lehestyviiit vihollista. Iliinen olkean kdden lryyniirpiiii hakl tukea samnalpe j-t.

teisesiii niittiiL.stii ja vihdbin plstoolinperd puristui kouraan silmien

korkeudella. -Yalnista, ajatteli biin kai. Onaan nenaenl alkol tu:rkeu-

tua voirnakas suopurstus haju. . .

Saksalalset liihestyiviit. Iits,lats,li.ts, kuulul suolta. flman twnus-

teli j oita matkaslva,t M parlrivistcjs$ii. . .

- [ulevat, saatanat, niskaarn:ne, aJattelin. lIiksl ?eiponen ei avaa jo

tulta? Iiiatkaa tuskj.n kivenheitto. Kasvonpiirteetkin jo erottuivat typii-

rtin alta... samassa pysdhtyi liihln he#tii... EpEirdiden han alkoi nostaa

kdt ttinsti, mut ta kesken se JEil; mies lyyhistyl kasvoilleen... samanai-

kaisesti painoj-n aseenl liipa\sinta, mutta sitten paikka olikin jiitettiivii.

Alkol siihtikkii plkanatka takana olevan mtiebharJanteen tgakse. I.utta eiviit

viivytell-eet saksalaisetkaan: porojiikiilBti kasyaa ri.n:rettd piiskasivat

tulia.:eiden .Luodit ympdrilliini* eiviit he ainakaan anpuneet ylt. l-iyt o1i

luotettava jalkoihin. ijamr:in t ekj-vEit sanassa asemagsa olevat kolme kaveri

ani. Yhdelle rIshil..,- se Heist o1i viimenen juoksu- lirotl tavolttl ja nrat_

ka piii,ittyi ...

I,iaen har$trnteella komppani-amme o1i j o levitti,r.ytynyt a$enlin.
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harj oituksisssar - fuo]ta ja taae tuolta syciksyi mles taakse, kae#ihti,

kuus i kkokurnpuu:r. !E:E:$BI lahinne asemiamme oll_ut haavoitttu:ut heit_

I11an jo hiimdrtyessE. gaistelu kapeikostakln o1i I oppuun suoritettu.

velveit mennessssn, lcoskapa rHrne iklcci

lluin piiin sinne ei kuitenkaan sfls{ ninesistii. l{iinpe pienl partionrme

toi vctrlemaiLta j a Yarrflistl, ettA maastokohta on 11a,paa viho]lisesta.
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lind iltana allroi lumj.sad.e- easlmrniiinen siIle syksylle lapissa. ?j.meHkin

tuli aikaiseraraj.:e ku:r eilen. tuli y6. Kaoukkausosastonule kaikki {a:!ete-

pataljoonat j outuivat monivaiheiseen raetsdtais teluun Rovanlemelle joh-

tayan tien liiasi puo1e11a. Llekin jatkoimme eteBemlstti. Nyt hiivlmme

lehella tiettt tdiudsir:me vihol-liseen. iiainmt voimakasta tulta ed.estd.

aa alkoi $ulitus myiS s oikealta ja vasenalla a.ivan l ijhe l ltimme oli saksa-

kohteisiin, mutta neitd se el ampunut, olimme ilneisesti riian lEiherlti pat-
o6

teristoa ja suorasunntausta ei voinut ktiyttii?i. piaa alkoi takaakin

lua asEluntaa. 0linneko motissa ? ii1t6 alnakin tuntui. y.hteys patal-

j oonaan o1i yon pimeyd.es -,d, Ica tkennut. , .

Tavoitteenme maantte o11 liil:eLl&i. sinne ei kuitenkaan ollut menemista:

arnpumatarviitl.:eernme ofivat viihls sti, yhteys pataljoonaan poikki ja tienvarsl

ntiytti olevan lujasti niehlt6tty. rtse tie11H, vlrta.si katkeamaton jono

aj oneuvoa ja miestd Rovaniemen suuntaan. l.kkir;,rnndk611ii ehkti *?we S3.&-

neetkin tien poikki, mutta se ot.isi ol-Lut l(omppaniaarae tuhb. iellaiset

voimatrjotka siitEi ydntuntelna ohitse pohjoison suirntprn ma ti<a;.;ivat, oli_

rr-t i /L<--.,
vat v-e=ita'*e+oifJ.es*e ylivolmair;et. Jiiirnr:e asemiin. faiklca ol-i- matalahkoa
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naastoa, kuu!,lmetsea .'. roteroa $iihen ol-i- vai-kea lcaivaa- ei orlut }ape*

kentti.:.lapirikaan mukaaa. iina sen tarpeelrisuus tul1 taas esiinrmutta

tl;.s; otit, ei laheise ,.1i, ]lnv, :,.,i11aakre an olilut. . .

'iihd.oin loppui harvahkoksi kaiynyt tulituskln asemiamme vastaan. L:utta

aanuy611e. Kohdalieurae syntynyttii rauhallista aikaa ?eiponen k?iyttl

lqrviikseen ja veti konppanian taakse parenpaalr maastoorl. selusta o1lkin

Ja ]ilx a&nu- lokalmun 9 . pH.ivdn aamu alkoi rral j eta, oli saksalalnefi

kohtlallarnne suorittanaat Yetdytymisen loppuun. }lelkoinen kiirekln heille

tuli: viihiiistEi kanaa o1i j eanyt tielle Ja sen varsil1e. Huomioni kiintyl

kahteen tliyspa. kauksessa olleeseen reppuul3,, j otka ilmeisesti olivat

taneet vii.meisen aj oneuvon kuornalta raitelrle. rlydtavea oli jostakin

saatava- olisikohan sit6. noi.ssa repuissa? lapin sodassa orl arkanut

td.ys
Ya,ihe, j ossa" 'fuoltorune harvoin tavoitti etenevdt trrC.rki j oukot,

Koukkausosastorme ei onnistunut motittamaan saksalalsia. Miten kiivi.s i

seuraavassa kohteessa, joka oIi JtiiirnEiren--tie l?ovaniemen yliipuolella Kemi-

],eevi Hilckola
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