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Joudutteko Tekin ioka kuukarsi saman vai-

keuden eieen: ilmaantr:u y imääräisiä" me-

noiä la maksuia. Miiea saada rahai silti
riittämään seuradvaan iilipäivään saakka?

Kiusailinen pulma, losfa cn päästävä.

Palkka pankkiin-menetelmä tarkoittaa, eiiä
tilipäivänä iätätfe iili ienne sen osan pöl-
kasta, iola ette heti tarvitse luokseviin me-

noihin. Aina tarpeen tullen nosiatie pieniä
eriä iililiänne. Meneieimä iasaa rahankulu-

tuksenne la kerää ' kivuitomasfi Teille pie-
nen vararahasionkin, esim. iaskupäiviä var-
ten.*) Palkka pankkiin on myös iie iavoit-
teiden toteutfamiseen.

*) Yhdyspankkiin voiiie suoriitaa
iaisia maksuia.
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LIINAHAMÅRIN valiamerisatama muodostur va-
lirauhan aikana L94O-41 henkireiäksi ayaruat
maailmaan. Sataman taidokkaasti rakennetuissa
laitureissa työskenneltiin vuorokaudet ympäri laivo-
jen purkamis- ja lastaustöissä. Kymmenet alukset
odottelivat ankkuripaikoillaan laiturivuorojaan, ja
tuhannet kuorma-autot "rullasivat" Liinahamarin -Rovaniemen 5J1 kilometrin pituista tunturitjetä
täysin kuormin mennen tullen. Liinahamarin tun-
tureiden rinteillä sataman 'därellä asustivat parakeis-
sa, pahvimajoissa ja teltoissa etelästä tulleet satama-
miehet ja heidän kintereillälin Suomen Klondy-

Petsamonvuonon rantatie Liinahamarissa
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keen saapuneet "hait, korttiporukat, viinan "lan-
garit" ja ilotytöt.

]lahaa ansaittiin Liinahamarissa, ansaittiin ko-
valla työIlä ja rnenetettiin hetkessä "neljän kunin-
kaan" seurassa tai "Kotkan-Ruusun" silmien lu-
moissa. Sota oli saanut Petsamon ja Jäämeren ran-
nikon elämään, elämään kuumeisesci ia välittärnättä
huomisesta, mutta sota oli myös muuttava tuon
elärnän rauhattomaksi ia vaaralliseksi.

Kalastajasaarennon venäläisten pattereiden avat-
tua tulen suomalaista kalastustroolaria kohden
Petsamonvuonon suulla oli esirippu aukaistu Jatko-
sodalle. Tämä tapahtui kesäkuun 22. päivänä 1941
kello 13, ja välittömästi tämän jälkecn aloitettiin
Liinahamarin siviiliväestön evakuointi.

Suomen laivastoa Jäämeren ranni'kolla edustivat
Merenkulkuhallituksen tarkastusalus "Suursaari",
Suomen Kalastus Oy:n troolari "Ruija", Merivar-
tiolaitoksen vartioalus "Turja" sekä Zt -- 30 mie-
hinen meriosasto, jolla oli ,käytettävänään y.ksi pieni
kalastusalus. Saksalaisten otettua haltuunsa ranni-
kon vartioinnin alistettiin meikäläinen "laivasto"
Liinahamarin satamakomendantin käyttöön.

Ålustemme tehtäväksi tuli ranni.kolla si.jaitsevien
variioasemien huolto, sillä se sujui meriise jousta-
vammin kuin vaikeiden tunturiteiden kautta maitse.
Monet jännittävät mabkat tehtiin Maattivuonon
pohjukasta, vihollisen tuntumasta, lähtien Vuore-

Saksalaisen laivasaattueen reitii Tromssasia (Tromsö) Jäämeren

min ja Kirkkoniemen tasalle, sekä partiotehtäviä
aina Heinäsaarten läheis) ) teen saakka. Kalasiaja-
saarennon lukuisat pieni- ja suurikokoiset tykit piti-
vät hoolen siitä, ettri jokaisesta matkasta muodos-
tui "kilpajuoksu". Tcrkastus;lus "Suursaari", pääl-
Iikkönään merikapteeni B. Husgrfvel, sekä troälari
"Ruija", päällikkönääo rneri!.,-ptceni Å. Yrjölä,
joutuivat enimmäkseen hioaustehtävään, prcomu-
jen kr:rljetukseen Liinahamarist.r Nurmeniätin ja
Paitahaminan saksalaispattereille ja näiliä matkoil-
Iaan kokemaan Petsamonluonon suun helvctin.
Jälkeenpäin ajatellen tuntuu uskomettomalta, että
nuo jär,kkymättömät pienet aluliset seh'i1 tyivät "eh-
jin nahoin", sillä hinattavan jarrutus esti nopeat
käännökset ja mutkittelun, jotka aluksen joutuessa
maaliksi antavat sille mahdollisuuden selviytyä.
Vuonon suulla ja sen läheisyydessä sai moni saksa-
laislaiva vaurioita tai tuhoutui kokonaan, joukossa
oli suuria rahtilaivoja sekä sota-aluksia, mutta mei-
dän "purkkimme" ajoivat menetyksittä päir.ästä toi-
seen, viikosta viikkoon, kesät ja talvet, Kalastaja-
saareonon öisien valonheittäjien kiilassa ja tykis-
tön haarukassa.

Syksyllä L942 sai vartiolaiva "Turja", jonka pääl-
likkönä toimi tämän muistelman kirjoittaja, mää-
räyksen lähteä ns. täysikorjaukseen Harstadiin
Norjaan. Harstad, joka sijaitsee Tromsön eteläpuo-
lella, oli Saksan laivaston muonitus- ja huoltotuki-

kauita Kirkkoniemeen ia Petsamoon
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kohta. It{enomatka Liinahamarista Kirkkonierneen
ja sieltä edelleen Vardön, Honningsvaagin ja'lromsön kautta Harstadiin sujui hyvin, lukuunotta-
rnatta Kirkkoniemen edustalla tapahtunutta r,äli-
kohtausta, jolloin "omat koirat yrittivät purra".
Saksalaisten rannikkopatteri avasi tulen "Turjaa"
kohden lipuin ja rnorsenmerkein annetuista tun-
nuksista huolimatta. Putoukset alkoivat ikävällä ta-
valla lähestyd "Turjaa", ja juuri kun aikomukseni
oli kääntää laiva poispäin rannikosta, jonne oli vain
noin neljän meripeninkulman etäisyys, tuli taukosi
ja maista ilmoitettiin "tie selväksi". Kirkkoniemestä
sain selity'ksen, että "Turja" oli profiililtaan ereh-
dyttävästi muistuttanut sukellusveneen komento-
tornia, ja syvdssä uiden se mastottomana todella
niin oli ollutkio. Mastot oli riisuttu jo sodan alku-
vaiheessa ja ruorihytin taakse jätetty vain lyhyt
tanko lippusignaalejt varten. Sitä paitsi Liinahama-
rin saksalaisen komendantin tiedotus rnatkastamme
oli myöhästynyt, eikä patteri ollut tietoinen suoma-
laisten sota-alusten Jäämerellä olosta.

Kuuden viikon korjaustyön jäIkeen oli "Turja"
sisäisesti ja ulkonaisesti uusittu. Polttoajne- ja muo-
natäydennyksen jäl,keen se siirtyi Tromsöön saaden
määräyksen seurata saattoalu:ksena laivasaattuetta,
jota parhaillaan koottiin Tromsössä Kirkkoniemeen
ja Liinahunariin lähteväksi. Marraskuun 25. päi-
vdnå L942 saattue oli valmis matkaan. Se käsitti
kaikkiaan viisitoista rahtialusta, suurin niistä oli n.
10.000 dwt:n alus, kolme saksalaista hävittäiä-alus-
ta, kuusi vartio(pika-)venettä sekä "Turjan". Saa-
ristomatka Tromsöstä Honningsvaagiin tapahtui jo-
nomuodostelmassa "Turjan" ollessa hännänhuip-

Puna.
Saattueen saapuessa Honningsvaagiin muuttui sää

myrskyiseksi. Tuuli kääntyi lännestä itäpohjaan ja
puhalsi pian korko Jäämeren voimalla Norjan poh-
joisrannikolle päin. Saattue ankkuroi tuulen suo-
jaan, ja alusten päälliköt kutsuttiin neuvotteluun
erään ,kauppalaivan salonkiin. Muistan elävästi tä-
män "ko,kouksen". Kysymyksessä oli matkan jatka-
minen ja mitJ<ä laivat yrittäisivät eteenpäin vallitse-
vassa säässä.

Saksalainen yhleys-
vene Liinahamarin
sata massa

Saattueen päällikkö määräsi pikaveneet ja "Tur-
jan" jäämään ankkuripaikalle odottamaan suotui-
sampaa ilmaa, mutta selostettuani "Turjan" kyvyt
kestää kovan merenJ<äynnin yhtä hyvin kuin suuret-
kin alukset sain luvan liittya mu[aan. Seisoessam-
me saksalaisen aluJ<sen J<annella, ennenkuin soudin
"Turjaan", saksalaiset kipparit loivat hiukan säli-
viä katseita laivaani kohti, ja eräs hävittäjäupseeri
kehoitti minua jddmään vielä maan suojaan. Seli-
tin, etti kyllä "Turja" selviää.

Seuraavana yönld, ja päivänä tuulen voimakkuu-
den ollessa 9-10 beauf ., "Turja" osoittautui par-
haaksi merilaivaksi saattueessa. Tasaisesti 1a var
masti se painoi keulansa myllertävään vesivuoreen
ja nosti ilmoille valkean kuohun antaen sen huuh-
toa kannen keulasta perään. Toisten laivojen pon-
nistellessa paikoillaan "Turja" kulki eteenpäin.
Kolme ,kertaa olin pakotettu kääntiimään "Turjan"
takaisin saattueen luo, ja kolmannen kerran jälkeen
pyysin johtolaivalta lupaa saada jatkaa matkaa yk-
sin Vardöhön saakka. Sain luvan ja määr2iyksen

liittyä saattueeseen seuraavana päivänä.
Vietimme rauhallisen yön kiinnitettynä Vardön

laituriin, söimme kunnollisen, keiteryn aterian ja
nukuimme väsymyksen pois. Päivän "vaaletessa"
seuraavana aamupäivänä puski "Turja" keulansa
jälleen Jäämeren aaltoihin ja hitaasti edennyt saat-
tue löytyi helposti.

Saattueen ajettua suuntaa 75o noin 10 mpk. Var-
dön ohi se kääntyi jyrkästi etelään, kohti 

-Kirkko-

niemeä. Merenkäynnin ja huonon näkyvyyden
vuoksi ei sukellusvenevLaraa ollut, joten Vardön
kriitillinen käännöskohta läpäistiin onnellisesti.
Tuuli ja korkea meri olivat nyt sivumyötäisiä, ja
iaivojen "rullaus" oli ankara.

Syystalven lyhyt päivänkajastus oli muuttumassa
pimeäksi pohjolan ),öksi. Laivat valmistautuivat sa-
tam^an saapumista varten, matkaa oli jäljellä vielä
noin 8 mpk. Silloin ilmestyi idästä matalalla lentäen
kuusi vihollisen pommituskonetta. Saattueen it-ty-
kistöt avasivat tulen, mutta merenkäynnin vuoksi
se oli tehotonta. Viimeisenä lentänyt kone hyök-
käsi "Turjan" edellä ajavaa 8000 dwt:n s/s "Griin-
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deriä" kohti ja sai pomminsa osumaan maaliin.
"Griinder" alkoi upota. Se kallistui aluksi vasem-
malle ja painui sitten hitaasti keulalleen. Laivan
oikeanpuoleiset pelastusveneet juuttuivat kiinni kal-
Iistuman johdosta, mutta miehistön onnistui irroit-
taa vasemman puolen veneet ja laskea ne alas. Saat-
tueen toiset alukset ,;'atkoivat määräysten mukaan
matkaansa, yhden hävittäj'h ja "Turjan" jäädessä
paikalle. "Griinder" upposi 15 minuuttia pornmi-
tuksen jälkeen. Se vei syvyyteen lastina olleet muo-
natarvi,kkeet ja suuren määrän .ioulupaketteja sekä
noin 4000 olutnassakkaa. "Tarja" otti "Griinderin"
pelastusveneet hinatakseen ja suuntasi,kulkunsa
Kirkkoniemeen. Ankarasta merenkäynnistä huoli-
matta jo parin tunnin kamppailun jälkeen veneet
olivat Kirkkoniemessä ja turvassa. Pommituksessa
oli kaksi miestä saanut surmansa ja kymmenkunta
haavoittunut, laivan kapteeni näiden jor.lkossa.

Liinahamarin suolainen salama

Kuusi kauppa-alusta jatkoi Kirkkoniemeen sijoi-
tettujen saksalaisten saattoveneiden ja "Turjan"
saattamana m^tkaa aamuyöllä määränpäänä Liina-
hamari. Tuuli oli tyyntynyt, ja kevyt sumu näytti
aluksi suosivan meitä, mutta saattueen päästessä
Peuravuonon kohdalle, sää yhtäkkiä selkeni, ja Ka-
lastajasaarennon pattereiden valonheittimet ryhtyi-
vät toimintaan.

Petsamonvuonon suu oli ainoastaan 9-12 km
etäisyydellä Kalastajasaarennon pattereista, ja ne
saattoivat tehdä vuonon saavuttamisen todelliseksi
teräshelvetiksi. Lyhyen etsinnän jälkeen valokiilat
saivatkin nyt saattueemme haarukkaan ia rummutus
alkoi. Saksalaiset saattoveneet aioivat tällöin suu-
rimmalla vauhdilla kohti vuonon suuta ja vetivät
Pikku-Maattivuonon kohdalta sumuverhon pohjoi-
seen suuotaan noin 4-6 mpk:n etäisyyteen. Saat-
tue pääsi nyt näkösuojaan, mutta tulitus jatkui siitä
huolimatta keskeytyksettä.

Ohjasin "Turjan" ulommaksi rannikosta. Tehtä-
vänä oli "Turjalla" pysytellä Petsamonvuonon koh-
dalla ja varmistaa se, etteivät kauppa-alukset ajaisi
vuonon ohi vihollisen puolelle. Saattoveneet olivat
palanneet sumuverhot vedettyään saattueen sivulle
ja ajoivat risteillen su,kellusvenevarmistuksessa. Ka-
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lastajasaarennon patterit tulittir-.rt kiiva.rsti kaistaa
Peuravuono-Petsamonvuono. Saksalaiset patterit
Nurmensätistä ja. Paitahaminasra vast.rsivat tuleen.

Laivojen päälliköt olivat saaneer Kirkkoniemestä
Iähdcttäessä määräyksen, että 1ähesrlrtäessä Nur-
mensättiä ei enää tarvitse ylläpitää säännösteltyä
saattuevauhtia, vaan jokainen alus se: suurimmalla
vauhdillaan pyrkiä Petsamon'r'uonoon. Useimmilla
kauppa-aluksilla oli suomalainen luotsi. joka ranni-
kon tuntevana helpotti päällikön toimin:aa.

-uaiva toisensa jälkeen lähestyi Nurmensättiä,
kääntyi Paitahaminan sr:untaan ja vuonon itäran-
nan suoja'n. Viides kauppalaivoista oli jo häipy-
mässä vuonoon ja tähyilin kuudetta ihmetellen. mi-
hin se oli jäänyt, kun valtaisa räjähdys ja sitä seu-
raava tulenlieska ilmaisivat laivan saaneen osrunnn.
Mutta laivan sijainti osoitti, että se oli ennen vuo-
noon pyrkimistään ottanut suunnan poispäin ran-
nikosta ja joutunut täten noin puolitoista meripenin-
kulmaa ulos rannasta. Jäl,keenpäin ilmeni, että lai-
van päälli.kkö oli Kirkkoniemessä ilmoittanut käy-
neensä usein Liinahamarissa ja tulevansa toimeen
ilman luotsia.

Käänsin "Turjan" kohti palavaa laivaa, jorka
heinä- ja rehulasti roihusi kautta koko laivan. Va-
lonheittäjät pyrkivät vielä vihollisen puolelta "tark-
kailemaan" tilannetta, mutta lopettivat pian toimin-
tansa, sillä hitaasti itäänpäin kulkeutuva sumuver-
homme oli esteenä. "Turjan" lähestyessä onnetto-
muuspaikkaa näin, kuinka laivasta erkani kaksi pe-
lastusvenettä. Ajoin lähemmäksi tarkoiturksella ot-
taa veneet hinaukseen. Paikalle aioi silloin saksa-
lainen saattovartiovene, ia päällikkö ilmoitti, että
"Tvja" voi lähteä välittömästi Liinahamariin. Nou-
datin päällikön määräystä, koska hän oli näiden
saattoveneiden laivuekomentaja, ia suuntasin "Tur'
jan" keulan kohti Petsamonvuonoa.

"Turjan" s^ama m:däräys oli kohtalokas saksalai-
sen kauppalaivan miehistölle. Saattovene oli anta-
nut veneille ohjeen soutaa Nurmensättiin ja jättä-
nyt ne senjälkeen oman onnensa vsraan. Veneissä
olijat olivat soutaneet aivan oikeaan suuntaan, mut-
ta lähestyessään rantaa he olir-at alkaneet epäillä
olevansa vihollisen rannikon läheisyydessä ja muut-
taneet suunnan länteen. FIe olirat lopuksi nousseet
maihin Petsamonvuonon länsirannalla ja jatlianeet
länteenpäin jalkaisin. Vähissä pukeissa ja nälkäisinä
miehet olivat raah-rutuneet tunturien puuttomille ja
karuille rinteille saamerta pienintäkään suojaa syys-
talven kylmyyttä v:staen sekä lopuksi Vuoremiin,
jossa saksalainen kenttävartio oli ottanut heidät
suojiinsa. Kaikki eivät kuitenkaan päässeet perille,
yhdeksän 28 miehestä oli menehtynyt tunturimat-
kalla.

Kertomani tapaus on vain yksi niistä lukuisista
matkoista, joita pienillä aluevesillämme iouduimme
tekemään. Sodan "vanhetessa" muodostui jorkaisesta

matkasta "arpapeli". Usein vihollisen tykistö Kalas-
tajasaarennolla antoi laivojemme ajaa ulos vuonos-
ta hiljaisuuden vallitessa, mutta tulitti paluumat-
kalla kahta kiivaammin. Aluksemme olivat puut-
teellisesti aseistettuja, vain'pienikokoinen it-tykki ia
yksi konekivääri koristivat "Turjankin" kantta.
Olivatpa kuitenkin moraalisena tukena.
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§odan syttymlnen Kuhmon rafasuunnalla
YLEISTILANNE Kuhmossa Talvisodan aikana ei
ollut kehuttava, silloin kun vihollisen sotakypärät al-
koivat näkyä Jyrkänkoskelle, joka on Kuhmon kirkol-
ta vain viihän yli 10 km itään.

Samanlainen oli tilanne Kiekinkosken suunnalla,
jossa luutnantti Jussi Kekkonen sai mukiloida vihol-
lista aina Tyrävaaran tasalle saakka, ennenkuin sai
sen pakotetuksi täyskännökseen, takaisin kohti rajaa.

Rajan yli tulleet viholliset kuuluivat kenraalimajuri
Gusevskin komentamaan 54. divisioonaan. Se ylitti
kuin varkain 3O.1L.L939 valtakunnan rajan ja eteni
Saunajärven tietä niin nopeasti, että oli jo samana
päivänä Kuusijoella, 1.12. Losossa ja 2.12. Sauna-
järven kannasmaastossa, johon taistelujen painopiste
näytti aluksi keskittyv?in siellä olevien etumaisten
varustettujen asemiemme vuoksi.

Hyökkääjiä virtasi rajan yli kuitenkin lakkaamatta
kuin markkinamiehiä, eikä siinä auttanut Saunajdr-
ven puolustuksesta vastaavan kapteeni Matti Muro-
leen muu kuin antaa hiljalleen perilai ja vetäfiä tä-
män Repolasta maahamme tunkeutuvan vihollismassan
painostamana kohti Kuhmon kirkonkylää.

Rastin tienhaarassa taisteltiin itsenäisyyspäväniim-
me ja Hotakassa 13.12. sekä Jyrkänkosken penkereessä

20.12.L939.
Kiekinkosken suunnalla oli varmisrusosastomme ve-

detty Hukkajärveltä Kiekinkosken asemiin. Polvelasta
joukkomme luopuival ).12. ja vetäyryivät evakkojen
seassa Vääräjoelle vainovalkeiden samanaikaisesti loi-
mutessa itäisellä taivaanrannalla. Vääräjoen asemalin-
ja jätettiin etuvartioasemaksi, ja varsinainen puolus-
tus siirrettiin Tyrävaaraan 16.12., jota liihemmäs

IY|OTTIJA JA S I PI R IAIAI S IA
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Ampumahautoia Kuhmon riniamalla
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Kuhmon kirkonkylää ei joukkojemme tarvinnut tällä
suunnalla vetäylyä.

Kuhmon tilanteen ollessa näin kriitillisen Ylipääl-
likkö määräsi Oulusta lähetettävdksi 3.12. kuhmo-
laisten avuksi Päiimajan reserviin kuuluvasta 9. di-
visioonasta JR 25:n, jonka komentajana oli eversti-
luutnantti A. Vuokko.

JR 25:n tuli 8.12. suorittaa I ja II pataljoonallaan
hyökkäys Rasti-Sakarivaara-Mämmelä maastoon ja
lyödä siellä oleva vihollinen. Rykmentin III pataljoo-
na hyökkZisi kapteeni Salonmiehen komennoisa poh-
joisesta Klemettiin, .ja Muroleen lr{atti oli lännestä
kiisin julmana viholliselle Rastissa.

Niimä hyökkäyksemme eivät kuitenkaan johtaneet
toivottuun fulokseen ehkä siitä syystä, etteivät eversti-
luutnantti Vuokko ja Kuhmon joukkojen komentaja,
everstiluutnantti Frans Ilomiiki olleet keskenään yh-
teistoiminnassa, ja tilanne jäykistyi molemminpuoli-
seksi puolustustaisteluksi.

Kiekinkosken tien suunnalla onnistui Kekkos-
Jussin työntää vihollinen takaisin Kiekinkosken kor-
keudelle, johon omat joukkomme asettuivat pdättä-
väisesti puolustukseen.

Irlottlen teko alkol
Suomussalmen-Raatteen taistelujen päätyttyä ryh-

dptiin siellä taistelleen p. divisioonan loukkolä silita-
mään Kuhmoon, jonne tunkeutuneen vihollisen lyö-
minen annettiin kenraalimajuri Hj.Siilasmoo tehtä-

väksi. Saamansa käski'n muiieisesti kenraalimajuri Sii-
lasvuo päätti aloittaa vihollisen tuhoamisen saarros-
tavalla hyökkäykseliä siten, ertä läheltä rajaa katkais-
taan vihollisen selustet'hrevdet j:. Saunajärven tien var-
rella oleva vihollinen salrrerl-ln ensin useaan mottiin,
jotka sitten tuhotaan. Oliko tämä suunnitelma par-
haiten toivottuun tulokseen johtl'a, ei kuulu tämän
kirjoituksen puitteissa pohJirtrviin ongelmiin, mutta
ratkaisevaan Iopputulokseen se ei kuitenkaan ennen
rauhan tuloa johtanut.

Kun Kuhmon-Saunajän'en rie oli saarrettu mot-
teihin melkein rajalle saakkr. siirn'i tien varrella ole-
vien mottien huolto vihollisen lentäjien tehtäväksi.

Niin alkoi vihollisten istutilninen moteissaan, joissa
he sitten istuivatkin kuin linnur häkeissä pääsemättä
ulos edes pienimmille asioilleen. elleir'ät asettaneet
itseään alttiiksi suomalaisten "plsn'kon'ien" tikkaa-
valle tulelle. Jos jotkut uskalikot lrittir-ät hiipiä mo-
teista pimeän aikana ulos, lähettir-ät valppaina motte-
ja vahtivat suomalaiset säännöllisesti tälhiset hiippaili-
jat sinne, mistä ei paluuta ole.

Kolmen viikon motissa istumisen jälkeen kävi ti-
lanne saarretuille yhä vain tukalammaksi, koskapa
he lähettivät radioteitse tuskaisia avunpyyntöjä. Niin-
Pä t9.2. Iähetetty avunpyyntö kuului: "Olemme
ollest 22 pdivdd. saarcettuina. Hevoset kuolevat näl-
kään. Niille on annettu 6 viimeisenä päivänä vain
turvetta. Polttoaine loppunut. Hyökkäysvaunut eivät
kulje. Åkkuja ei saada ladattua. Yhteydet katkeavat.

Kuhmon-Rastin-Repolan iien varrella vihollinen saarreitiin useihin
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Åpua" ja 21.2. paivätg sanoma kertoi: "Muona riit-
tämätön. Hevosen lihaa syödään". Tähän viimeiseen
sanomaan saivat moteissa olijat vastauksen: "Päällystö-
valvonta. Perustakaa lehti. Suomalaiset kohta nujer-
rettu. Kaikki kunnossa 48 tunnin kuluttua".

Tähän aikaan olivat vielä jäljellä motit: Rasti-Kle-
metti, Ryzovin hirsivarustus, Luelahti, Kannas, Reuh-
ka ja Loso. Niskan ja Löytövaaran motit olivat jo
muuttuneet suuriksi hautausmaiksi. Muista moteista on
kuitenkin sanottava, että Saunajärven tien varrella
suoalueille kaivetuissa moteissa olisi tarvittu runsaasti
"äyskäreitä" ja melkeinpä uimataitoa, ellei rauhaa oli-
si saatu aikaan. Kevätaurinko olisi tehnyt yhdessä vesi-
sateeo kanssa lumelle ja roudalle tehtävänsä, ja ndin
olisi moteista muodostunut suoranaisia vesialtaita. Mi-
täs tästä olisi sanottu?

Kiekinkosken tiensuunnalla vihollinen oli näihin
aikoihin jo rajan takana, ja oma varmistuksemme oli
asetettu Hukkajärvelle. Sissiosastomme iskivät jo sitä
paitsi terävin hampain ja kynsin kiinni vihollisen kan-
tapäihin myös rajan takana Repolaan johtavan tien
varrella.

Pelkäslkö toverl Gusevskl
toverl Ylnogradovln kohtaloa,

Oli selr'ää, ettei vihollinen istunut moteissa eikä
Repolassakaan toimettomana. Varmaankin Luelahdessa
motissa oleva 54. divisioonao komentaja, kenraalima-
juri Gusevski, kuin myöskin Repolassa toimivat 9.
ÅE:n esikuntaryhmän päällikkö Nikishev ja komis-
saari Rykov sekä eräiden tietojen mukaan Repolassa
myös olevat, ylijohtoon kuuluvat toverit Mehlis ja
Omeljuhin tekivät kaikki parhaansa saavuttaakseen
päiimäärät, joihin alun perin Kuhmon suunnalla pyrit-
tiin.

Niin Gusevski kuin muutkin Saunajärven sotatoi-
mista vastaavat johtajat olivat varmaan kuulleet, mi-
ten Raatteessa olemattomiin hävinneen 44. vkrainalai-
sen divisioonan komantajalle, toveri Vinogradoville
oli käynyt 10.L.1940. Elleivät Kuhmon sotatoimet sy-
dyttäisi korkeammissa johtoportaissa toimivia esimie-
hiä, saattaisivat Saunajärven taistelujen huonosta lop-
putuloksesta vastuussa olevia odottaa Repolassa her-
k?isti syttyvät kiväärinpatruunat, jollaiset toveri Vi-
nogradovia olivat kohdanneet Vasovaarassa.

Emme tiedä, mikä oli kenraalimajuri Gusevskin koh-
talo, kun hän rauhan hrltua vapautui Luelahdessa ole-
vasta motistaan. Urhoollisesti hän johti mottinsa puo-
lustusta, ja kuolemaa pelkä?imättä taistelivat myös hä-
nen alaisensa. Siitä on esimerkkinä se, että kaikki up-
seerit kapteeneista alaspäin kaatuivat, ja yksistään 54.
D:n esikunnan tappiot olivat noin 300 miestä.

Repolasta ja Riihivaarasta käsin yritettiin kyllä to-
den teolla auttaa Gusevskin divisioonan tukalaa ase-
maa. Kuusijoen asemiamme vastaan hyökättiin jatku-
vasti. Niitä yritettiin saartaa. tunkeutumalla Kuusijoen
asemiemme pohjoispuolitse Kylmäjärvelle y'a Kuusi-
järven kautta verisen kuuluisaa "tossutietä" pitkin
Losoon.

Nopeat iskumme tekivät kaikki nämä auttamisyri-
tyksel turhiksi. Riihivaarasta taisteluun lähete§t neljä
erillistä hiihtopataljoonaa, jotka toinen toisensa jäl-
keen työnnettiin taisteluun 54. divisioonan anrksi, ka-
tosivat pyrypäivinä paksuun lumeen jäljettömiin, hil-
iaisten miesten "iltahuutoon".

VenS äisi tä vallaitua mottialuetla Kuhmon Luelahdessa

Plenlä vällkohtauksla
Talvisodan aikana saimme hiihtää Kainuun korpi-

maisemilla mielin määrin ja tapasimme noilla lumisil-
la metsämailla vain silloin tällöin, ikäänkuin mie-
lemrne virkistykseksi vihollisen, jolla oli sukset jalois-
sa. Jos näin sitten tapahtui, niin meille ei tuottanut
suurempia vaikeuksia kohtelias "tervehtiminen". Kun
toisiamme katselimme murjottaen puolin ja toisin, niin
juttelumme jäi oikeastaan yksinpuhelumme "ruki
verh" 

- sanojen yaraan. Näin tuo tervehtiminen,
usein myös määräryin sanavahvikkein, tavallisesti ta-
pahtui.

Eikä naapuri näyttänyt erikoisemmin pitävän "fins-
ki patrullista". Kun hiihteli korvessa omissa ajatuk-
sissaan, hämmiistyi kuka tahansa, jos yhtäkkiä "pus-
kasta" hyppäsi eteen odottamaton vihollinen. Tällai-
sissa partioitten välisissä kohtaamisissa tuolla Kainuun
mailla tuli vastustajallemme tavallisesti kiire. Hän pyö-
rähti nopeasti ympäri ja yritti, jos t?imä syystä tai toi-
sesta onnistui, hiihtää henkensä edestä omiensa luokse
joko motteihin tai mieluummin Riihivaaran suuntaan.
Tietysti eivät suomalaisetkaan iättäneet tällöin terveh-
timistä vain "murahteluun", vaan nopeasti yritettiin
koukata omat pihdit vihollislatujen molemmille puo-
lille katkaistaksemme vihollispartion paluutien, ja täs-

sä työssä meillä oli usein onni myötä.
Tällaiset pienet partiotaistelut Kainuun korpimail-

la olivat tavallaan sivutyönä sissiosastoille ja muille
kevyille joukoille osallistuessamme Saunajärven tien
paloitteluun pienemmiksi moteiksi ja saartaessamme
näitä motteja.

Mutta sitten tapahtui Kuhmon rintamalla yllättävää !

Siperialaiset hiihtäjät syöksiihtivät yllättäen äkkiä
(Jatkuu)
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KEVÄÄLLÄ L944 vietettiin Onttolan lentotukikoh-
dassa sotatoiminnan suhteen hiljaiseloa, mikä tosin
monen lentäjän mielestä vaikutti tyyneltä myrskyn
edellä. Ainoastaan laivueiden tiedustelukoneet olivat
melkein jatkuvasti liikkeellä hankkimassa sodan joh-
don kaipaamia tietoja vihollisen liikehtimisestä rin-
taman takana. Etenkin vihollisen lentokentät olivat jat-
kuvan tarkkailun kohteina, sillä niillä tapahtuvat ko-
nevahvuuksien muutokset saattoivat antaa arvokkaita
viitteitä tapahtumista.

Pommituslentolaivue 48:n ensimmäinen lentue oli
kokonaisuudessaan alistettu tiedustelupalvelun kä1,t-

töön. Lentueen konekanta sopikin erinomaisesti valo-
kuvaus- ja kaukotiedustelutoimintaan, koska sillä oli
käytettävissään muutamia sotasaaliina saatuja venäläi-
siä PE-2 tyyppisiä syöksypommituskoneita, jotka siihen
aikaan olivat ilmavoimiemme kaksimoottorisista ko-
neista nopeimpia. Nämä koneet oli varustettu parhailla
saatavissa olevilla ilmakuvakameroilla, joilla pystyttiin
suuristakin korkeuksista saamaan riittävän suuressa

mittakaavassa olevia valokuvia.
Valokuvauslennot jouduttiin niihin aikoihin suo-

rittamaan useimmiten ilman hävittäjäkoneiden suo-
jausta, ja ne ulottuivat jopa satoja kilometrejä viholli-

Polne ilynnlnen
l(arni l(orkealq

Se vaatisi k1'11ä entistä pitemmän lentoajan vihollis-
alueella, mutta koskr se noudatteli asumattomia kor-
pia, joissa toivottatasti vihollisen ilmavalvonta-asemia
oli han'emmassr kuin t.rvanomaisten lentoreittien vai-
heilla, tarjosi se mr'ös plremman mahdollisuuden pääs-
tä kohteelle, ennenkurn vainolaisen hävittäjät ehtisivät
nisltaan.

Eräänä ker'ätiltanr ruli sitren sääasemalta lopultakin
kauan kaivattu ilmoitus. että seuraavana päivänä oli
odotettavissa korkeaprinten siir§'minen Vienanmeren
alueelle. Uutinen aiheurrr heti liikettä miehiin, jotka
olivat vastuussa suunnitellus:.r lentotehtävästä. Mekaa-
nikot ja asemiehet kär'ir'ät viell kerrrn huolellisesti lä-
pi koneen jokaisen osan. eitei tehtir.ri ainakaan teknil-
listen vikojen takia epäonnistuisi. mikäli se inhimilli-
sin keinoin olisi estettär'iss;i. Rrnt.rh. Lehtonen ja
Hynninen puolestaan laittoilat jo ill:lla lcntovarus-
teensa kuntoon. Hynninen tarkasti mvös. että kamera
varmasti oli käyttökunnossa ja toimintavalmis, sillä
pienikin siinä esiintyvä häiriö tai kä1ttövirhe saattaisi
tehdä muuten onnistuneen matkan täysin an.ottomaksi.

Viimeksi kaivoi Hynninen koneen takaosasta esiin
henkilökohtaisen salaisen aseensa, jolle lentäiätoverit
usein olivat naureskelleet: selkärepun, joka oli täynnä

tavallista kuivaa näkkileipää. Reppu oli seurannut
mukana jo lukuisilla sotalennoilla Itä-Karjalan kor-
pien yllä, ja kiitoradoilla leiiaileva pöly oli ehtinyt
lunkeutua niin syr'älle leipiin, että niiden pureskele-

minen aiheutti hampaissa epämiellyttävää ratinaa. Sen-

vuoksi Hynninen vaihtoi leivät uusiin ja asetti sitten
repun takaisin paikoilleen koneeseen. Tällaista leipä-
vaiastoa oli Hynninen kuljettanut mukanaan siitä

saakka, kun hän kerran oli palannut Arkangelin-Mos-
kovan radalle saakka ulottuneelta tiedustelulennolta
kotiin vain toisen moottorin varassa. Silloin hän oli
allaao aukeavaa rannatonta er'dmaata katsellessaan tuu-

minut, että jos noita nevoja pitkin joutuisi jalkamiehe-

nä tarpomaan kotiin muutamia satoja kilometrejä, niin
tavallåen muonavyö olisi hyvin pian kaluttu puhtaaksi,
ja paikallisiin ravintoloihin portieri tuskin päästäisi

suo-eapuhorria sisään, olipa nailla sitten. kravatti kau-

lassa tai ei. Silloin olisi repullinen n?ikkileipää erittäin
mukava olemassa, sen avulla tekisi taivalta monen

monta kilometriä.
Odotuksen jännirys ei lainkaan estänyt poikien

unensaantia. Virkistävän levon jälkeen he heräsivät
varhain aamulla päivystäjän ravisteluun. Aamukorvi-
ketta hotkaistessaan he saivat kuunnella kotiinjäävien
asevel jiensä tavanomaisia hirtehishumoristisia jäiihy-

yÄL0ll
Vienqrut eren Pqnnc

sen selustaan. - Alkukeväälln lD44 tuntui sodan joh-
to erikoisesti kaipaavan tietoja Vienanmeren rannalla
sijaitsevan Sorokan kaupungin lentokentästä sekä
muista samalla suunnalla sijaitsevista kentistä. Sille
alueelle olivat ykköslentueen koneet tehneet jo useita
tuloksettomia tai vain osittain onnistuneita valokuvaus-
lentoja. Syynä epäonnistumisiin olivat viholliskentille
sijoitetul erittäin vahvat hävittäjämuodostelmat, jotka
useimmiten pystyivät katkaisemaan yksinäisen tiedus-
telijan matkan, ennenkuin se oli pä2issyt edes koh-
teensa lfiettyville.

Ykköslentueen päällikön, kapteeni Rannan määräyk-
sestä pidettiin PE-Zt1 jatkuvasti valmiina Sorokan
kentän kuvaukseen. Koneen henkilökuntaan oli tätä
tehtävää varten määrätty ohjaajaksi ylikersantti Lehto-
nen, tähystäiäksi vänrikki Rantala ja kk-ampujaksi se-

kä kamerankäyttäjäksi kersantti Hynninen. Kahden
epäonnistuneen yrityksen jälkeen pidettiin Sorokan
kentän kuvausta niin tärkeänä, että mainitut kolme
miestä olivat jatkuvassa hälytysvalmiudessa, kun sää

oli hiukankin suotuisa lentovalokuvaukselle. Lentueen-
päällikkönsä johdolla he useaan otteeseen pohtivat,
mikä lentoreitti tarjoaisi parhaan mahdollisuuden koh-
teelle pääsyyn. Huolellisen harkinnan jälkeen he pää-
tyivät reittiin, jota ei vielä aikaisemmin oltu kokeiltu.
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pitkä aikaa toimeen. Mikäli sitä yrittäisi olisi seu-
rauksena vähitellen ja melkein huomaamatta tapahtuva
tajunnan menetys. Lievemmässäkin tapauksessi alhai-
nen happipitoisuus aiheuttaisi ajatustoiminnan hidas-
tumisen, mikä näin vaarallisella retkellä saaftaisi käydä
perin kohtalokkaaksi.

Korkeusmittarin alkaessa osoittaa 7000 metrin kor-
keutta, joka on mädrätty kuvauskorkeudeksi, painaa
ylikersantti Lehtonen koneen vaakalentoon. Suoma-
Iaisten hallussa oleva Tiiksjärven kenttä ylitetään aika-
taulun mukaisesti, ja matka jatkuu sitten kohti poh-
joista. Tarkoituksena on jatkaa samaan suuntaan, kun-
nes Sorokon kenttä olisi suoraan iddssä, jolloin vasta
otettaisiin uusi kurssi ja lähestyttäisiin kaupunkia län-
nestä. Tästä suunnasta vihollinen ei vielä milloinkaan
ollut nähnyt suomalaisten pyrkivän kentän yläpuolelle.

Sää on jatkuvasti aivan kirkas, ei pilvenhattaraakaan
taivaalla niin pitkälle kuin silmä kantaa. Jännittävä
odotus pitää miesten aistit valppaina ja kielet kurissa.
Keskustelu ei ole tarpeenkaan, sillä jokainen yksityis-
kohta on huolellisesti etukäteen suunniteltu ja kaikki
tietävät tarkalleen tehtävänsä.

Äkkiä kuitenkin rikkoo hiljaisuuden koneen taka-
osasta kuuluva kersantti Hynnisen synkeän manailun

Suomalaisten PE-2-pommituskone lääntyi pystysyöksyyn venä-
löisen punaiählisen Tomahawk-koneon syöksyesså tiiviisti perässä

\

\
väisiä: kuka pyysi itselleen jatsisaappaat, kuka taas
joensuulaisen srttöystävän ainakin siksi ajaksi, minkä
Sorokasta kotiin käveleminen kestäisi.

Tarkastetluaan vielä kertaalleen nopeasti, että kaik-
ki tarpeellinen varmasti oli matkassa, sotaan lähtijät
astelivat ripeästi lentokentälle, missä mekaanikkojen
lämpimäksi käyttämä kone heitä jo odotti. Startti su-'r
jui vanhalla rutiinilla, ja pian niikyi PE-211 kentälle
jääneiden mekaanikkojen silmissä enää vähäisenä pis-
teenä, joka sekin vähitellen häipyi koillisen taivaan-
rannan taakse.

Tavanmukaisen radiolla kotikentälle suoritettavan
l2ihtöilmoituksen jätti kersantti Hynninen tekemättä,
koska se olisi voinut jourua vihollisen kuunteluase-
mien nappaamaksi ja aiheuttaa vastaanottokomitean
taivaalle nousun liian varhaisessa vaiheessa, eivätkä
vaatimattomat valokuvaajat lainkaan kaivanneet niin
juhlallistavastaanottoa. 

*
Lehtonen suuntaa koneen nokan kohti Tiiksjärveä

ja alkaa hiljalleen kinnata korkeutta. Kilometrin toi-
sensa jälkeen jättää solakka teräslintu alapuolelleen.
Neljäntuhannen metrin korkeudessa otetaan happilait-
teet käytäntöön, koska ilma siitä ylöspäin alkai kayde
niin happiköyhiiksi, ettei sitä hengittämällä voi rulla
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säestämä ilmoitus, joka ei lainkaan ilahduta keulassa
istuvia:

- Voi veljet, nyt alkaa jåädä se häntä taas jälkeen!
Hännällä tarkoittaa Hynninen kahta koneen jäl-

keen jäävää valkoista vanaa, jotka syntyvät, kun moot-
torien pakokaasut aiheuttavat ilmassa olevan alijääh-
tyneen vesihöyryn tiivistymisen näkyväksi sumuksi.
Tällainen häntä on - vihollislentäjien ohella - vd,-

hiten tervetullut seuralainen, minkä salaa liikkumaan
pyrkivä tiedustelulentäjä voi pyrstönsä takana havaita.
Ilmaiseehan tuollainen mahtava, valkoinen vana pil-
vettömällä taivaalla vihollisen ilmavalvonnalle päivän-
selvästi lentokoneen olevan liikkeellä, vieläpä sen kul-
kusuunnankin.

Kuultuaan Hynnisen ilmoituksen kehoittaa vänrik-
ki Rantala välittömästi Lehtosta painamaan koneen
niin paljon alemmaksi, että häntä häviäisi pois perdstä.

- K6nsgn painuessa lievään liukuun alkaa nopeus
lisääntyä, muita vielä mittarin osoittaessa 650 km/t
roikkuu häntä jatkuvasti perässä. Vasta viiden kilo-
metrin korkeudessa häviää seuralainen vähitellen ko-
konaan, ja Lehtonen kääntää koneen jälleen vaakalen-
toon. - Nyt täytyy vain toivoa, että vihollisen ilma-
valvonta ei olisi sattunut olemaan tarpeeksi valppaana.

Häntää perästä karisteltaessa on matkakin samalla
edistynyt niin pitkälle, että voidaan jo ottaa uusi kurssi
suoraan itään kohti Sorokkaa ja Vienanmerta. Lento-
korkeus pidetään jatkuvasti )000 metrissä, ylemmäs ei
uskalleta nousta, silla mahdollinen hännän uudelleen
ilmaantuminen olisi nyt entistäkin vaarallisempaa, kun
Ientosuunta osoittaa suoraan kohteelle. Vihollisen il-
mapuolustuksen ei tarvitsisi tehdä enää sanottavasti ai-
volyötä päättäessään, minne vieraiden vastaanottajat
olisi lähetettävä, jos taivaalle ilmestyisi suoraan So-

rokkaa kohti suuntauruva valkoinen nuoli.
PE-2ll jatkaa tasaista lentoaan yhä syvemmälle vi-

hollismaahan. Hynnisen pää pyörii kuin kuulalaakerin
varassa hänen valppaasti tfiyillessään ilmatilaa sekä

ylä- että alapuolellaan, ettei vihollinen pääsisi ampu-
maan yllättäen aivan "makuuksilta". Ohjaaja ja tähys-
täjä odottelevat silmä kovana milloin Vienanmeren
ulappa alkaisi häämöttää itäisellä taivaanrannalla. Sa-

mallä he pohtivat, olisiko syytä ottaa yhden sijasta

kaksi jonoa kuvia, koska nyt joudutaan valokuvaa-
maan suunniteltua matalammalta. Saadakseen varmasti

Suomalaisten käytössä oleva venä-
läinen syöksypommituskone PE-2

koko kohdealueen peittymään päättävät he ottaa kaksi
jonoa, mikäli ei tule liian kuumat oltavat sitä ennen.

- Kaikki kolme ovat täysin selvillä siitä, että hyvä
arvostelukyky on heidän tehtävdssään hyödyllisempi
ominaisuus kuin uhkarohkeus. He tietävät tekevänsä
isänmaalle arvokkaamman palveluksen tuomalla vaik-
ka vain osankin kohdealueesta kisittävän kuvajonon
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kotiin kuin sillä, että täy'delliset jonot kamerassa pai-
nuisivat liekit perässä hulmuten kierresyöksyssä Vie-
nan soihin.

Jännitys kutittelee miesten hermoja sitä voimak-
kaammin, mitä lähemmäs kohdealuetta tullaan. Ran-
talz- yrittdd saada Sorokan kaupungin kiikariinsa, mut-
ta itäisen taivaanrannan auer käikce sen vielä hänen
katseeltaan. Hynninen tr-önrlä r'läruumiinsa puoleksi
ulos koneen yläluukust.r j.r rrittää hänkin kiikari sil-
millään armottomassa pek.krsviir:rassa saada kohdet-
ta silmiinsä tarkkaillen s:m:ili edelleen myös ilmati-
laa. Lentoajasta laskettun.r pitäisi Sorokan kentän
ilmestyä eteen aivan näill; he:kill1. mikäli suunta on
pysynyt oikeana.

- Tuolla ndkyy kenttäl huu::h::..r tähystäjä äkkiä
ja alkaa saman tien antaa ohjr:ieil: pieniä suuntakor-
jauksia. Samalla hetkellä haveirs:e xk-rmpuja alhaalla
valkean lumipälven kohdalla L.L51 1r-rpelsti liikkuvaa
pientä pistettä, jotka melkein sem::i :ie;r krtoavat nä-
kyvistä siirtyessään jälleen metsin r'1Ipuolelle. Tuo
lyhyt väläys riittää kuitenkin ilm.risemun Hlnniselle,
että vihollinen on selvillä hei,lln tulLlstaan ja että
vastaanottajat ovat kiipeämässä srntihin korkeuksiin.

PE-211 lentää ny't suoraan ja tas:ises:i Sorokan ken-
tän yllä pädkiitoradan suuntax nouJr:t.ren. Hynninen
ei katso aiheelliseksi vielä ilmoitter här:rtäjien tulosta
toisille, ettei häiritsisi heidän keskirsnistään kuvauk-
seen niinä hetkinä, mitä vielä on kfr:e:tävissä.

- Kamera valmiiksi! kuuluu tähystäiän nuhallinen
ääni Hynnisen kuulokkeissa.

- Valmis on, vastaa kk-ampuja.

- Valota! kuuluu jälleen tähystäjän ääni

- Valotti, vastaa Hynninen tähyillen semalla en-

tistäkin tarkemmin ympärilleen, sillä nrt s!ftavat io
millä hetkellä tahansa vihollishävittä1ät olle kimpussa.

- §a625sa ne jo osuvatkin uudelleen hlnen näkö-
piiriinsä, nyt jo huomattavasti suurempinr.

- Kamera seisl komentaa jälleen trh'.'s:lii.

- Kamera seis, toistaa kh-ampui-r il lisii: - Kak-
si hävittäjää takana vasemmalh noin :uh-r: metriä ala-

puolellamme !

Nyt on jo selvää, etti viimeis:ä-tn minuutin kulut-
tua alkaa sataa kekäleitä r'.:.1okui'.ruskoneen niskaan.

Toinen kuvajono on otettu. :orsen ottamiseen ei ole

endå aikaa.

- Kuvaus lopetet;en. Suuata Kesän kentälle! kuu-
luu Rantalan rauhallinen ä.ini.

Lehtonen työntäi kr.isurinrt ääriasentoon saadak-

seen koneesta irti keiken nopeuden, mitä se pystyy ke-

hittämään, ja kääntää keulan kohti Kesän kenttää. Tä-
mä venäläisten lentomliikohta sijaitsee sopivasti koti-
matkan varrell.r. j.r tehtävänä on senkin kuvaaminen'
mikäli vihollinen ei pysty yritystä estämään.

Hynninen s.rr... lätkorasti viholliskoneiden liik-
keitä ja pitää koko ejat ohjaajan ja tähystäj?in tilan-
teen tasaila. - 

Ifa*a Kesän kentälle on melko lyhyt,
mutta se on kuitenkin riittävän pitkä antamaan no-
peammille vihollishävittäjille tilaisuuden kivuta sa-

malle korkeudelle tavoittelemansa saaliin kanssa.

Juuri kun Kesän lentotukikohta on suomalaisten n?L

kOpiirissa ja Rantala valmistautuu jo antamaan.lento-

,orrnn.r, korjauksia kuvausta silmälläpitäen, tulee ta-

kaa Hynnisen ilmoirus:

- Häviftäiä kaartaa suoraan taakse, etäisyys noin

300 metriä.
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Sucmalais a höviiiåiiä nousemassa
toimintaan Tiiksiärven keniä 1ä

-- Tehtävä keskeytetään, otetaan suunta Tiiksjrir-
velle! määrää Rantala ilman pitcn.rpiä mietiskely.yä.

Lehtoner.r painaa koneer.r lievään liukulentoon koet-
taen saacla nopeutta irti niahclollisimman paljon me-
nettämättii kuitenkaan liikaa korkeutta, sillä pintr.rr.r
joutuminen täällä kaukanr viholliscn selustassa ei olisi
erikoisen nricllyttär'äii.

Liihestyr;i h.ivittiiiä suurenee Hynnisen silmissä.
Ilmeisesti se plrkii niin lähelle, että jo ensimmäinen
luotisuihku varr.r.rlsti tekisi suor.r.ralaisista selvää. -Hynninen ei kuitenk.r.rn jä:i odottclemaan vil.rollisen
tulenavausta, r'l.rn heti kun h:ivittii.jä on hänen aseen-
sa kantomatkan ulottuvill.r, här.r plinaa liipaisinta ja
lähettää r'einooj;rllc tuliset ten'eiset kor.rekir,ääristään.
Tajuten kuitenkin hyvin n.rahdollisuutcnsa pitemn-rässä
tulitaistelussa vahvasti aseistettuil. häyittäiää vastaan
melko heikoiksi hän sarrallr huutaa ohjmja.lle:

- Paina alas ja vikkelään I

Lehtonen tajuaa tilrrnteen iln.ran pitempiä selittelyjä
ja työntää koneen pystysyöksyyn. Hetkiseksi lakkaa
maan vetovoima koncen sisällä kokonaan tuntumasta,

,;.:. Hy'nninen, joka liikkumista vaativan tehtävänsä
vuoksi ei voi pitää syöksyvöitään kiinni, leijailee
rnuun irtairniston kanssa koneen rungossa milloin mis-
säkin asennossa. trfuutamassa sekunnissa hän kuitenkin
saa hinatuksi itsensä takaisin konekiväärinsä ääreen
ja siinä kiinni roikkuen liihettää umpimähkäisiä luoti-
suihkuja koneen runoqon suuntaan toivoen perässä
syöksyvän vihollisen. r'aikkapa vahingossa, saavan
jonkun luodin sellaiseen paikkaan, että sen taiste-
luteho kärsisi. Näin onnellisesti ei kuitenkaan käy,
vaan punatähtinen Ton.rahasi.k seuraa tiiviisti pe-
rässä ikään kuin pitkällä kun.rilancrlle suomelaisaen
kiinnitettynä ja omituisesti värähdellen. Samanlainen
värinä tuntuu omassakin koneess;r, sillä jatkuva pysty-
syöksy on lisännyt nopeutta paljon yli sen raja-arvon
jossa koneen koossa pysyminen ohjekirjojen mukaan
vielä on rnelko varmaa. Nopeusmittarin osoitin alkaa
jo hipoa 900 km:n lukemaa. Ilmanpaincen nopea kas-
vaminen aiheuttaa miesten korvissa melkein sietämä-
töntä kipua, tuntuu kuin kovaa voipaperia rypisteltäi-
siin kon,akäytär,issä.

l\rlaaston yksityiskohdat alkavat näyttää .jo pelotta-
vrrn suurilta, joten on korkea aika oikaista syöksystä
vaakalentoon. Lehtonen vetää sauvasta kaikin'voimin,
n.rutta hirvittävä nopeus pitää korkcusperäsimet ikään-
kuin paikoilleen naulattuina, sauva ei tunnu hievah-
ti1\'ankaan. Koska käsivoimat eivät riitä, kiertää oh-
jarja nopeasti automaatin toimintavaln.riiksi, ja hetken
kuluttua kone melkein revähtämällä kääntyy syök-
systä r'aakalentoon täristen samalla kovasti aivan kuin
vastahakoisuuden osoitukseksi. Oikaisuhetkellä pime-
nee maailma vähäksi aikaa kaikkien kolmen silmissä
aivojen kärsiessä tilapäistä verenpuutetta. Samalla Ia-
maantuu ajatuskyky melkein täysin, mutta onneksi
vain hetkiseksi, sillä nyt vasta aivotyö onkin tarpeen.
Venäläinenkään ei näytä olevan lentäjänä eilisen tee-
ren poikia, sillä hänkin on saanut koneensa oikaistua
ja seuraa edelleen tiiviisti suomalaisten tuntumassa.
Toista vihollishävittäjää ei onneksi enää ole näkyvissä,
se lienee kadottanut yhteyden toveriinsa pitkän syök-
s1'n aikana.

Niin painelevat nyt PE-211 ja Tomahawk kuin hii-
ri ja kissa peräkkäin pitkin Pieningän saloja ja kelo-
honkien melkein raapiessa mahanpohjaa. Hävittäiä
pyrkii jatkuvasti saarnaan suomalaisen varmasti täh-
gäimeensä, ja Hynninen puolestaan yilttaa- antamalla
Lehtoselle tilanteen rnukaisia väistöohjeita 

- huo-
lehtia siitä, että ahdistelija joutuisi aina ampumaan
mlhdollisimman epäedullisesta kulmasta.

Vaikka Lehtonen ottaa jatkuvasti moottoreista irti
kaiken tehon mitä niistä on otettar.issa, pääsee hävit-
täjri suuremman nopeutensa ansiosta helposti sijoittu-
maan n. 30 - 40 metrirr etäisyydelle suomalaisesta
koneesta pysytellen samalla Hynnisen kk:n ampuma-
sektorin yläpuolella. Pommituskoneen yläluukun kaut-
ta näkec Hynninen selvästi, miten naapuri viimeiste-
lee Tomahawkinsa asentoa valmistuen ilmeisesti an-
tamaan armoniskun. Taistelun lopputuloksesta on tällä
hetkellä molcmmissa koneissa istuvilla ilmeisesti tar-
kalleen sama aevistus, mutta vaikka kuolema näyttää-
kin aivan r.äistämättömältä, ei suomalaisten lentäjien
Iuonnolle sovi alistua siihen taistelematta ja yrittämät-
tä viin.re hetkeen asti. Havaitessaan ratkaisevan hetken
nyt olevan käsillä puree Hynninen hampaansa tiukasti
yhteen, tarttuu entistä lujemmin konekiväärinsä pe-
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rään päättäen soitella tätä instrumenttiaan niin kauan
kuin korvat vielä hiukankin saavat sävelistä selkoa.

Hävittäiän kääntyessä suoraan kohti pommikonetta
painaa Hynninen saappaansa kärjellä kk:n liipasinle-
vyä vaikka tietääkin sen turhaksi ja huutaa samälla oh-
jaajalle kehoituksen kaartaa oikealle. Tomahawkin
kaikki aseet syöksevät samanaikaisesti tulta, luotisuih-
kut pyyhkivat suomalaiskonetta niin tiheinä, että näyt-
tää siltä kuin se olisi joutunut suunnattoman suuren
vappuviuhkan sisään, jota ilmavirta pitää suorana. On-
neksi Lehtonen on kuitenkin sekuntia aikaisemmin eh-
tinut polkaista sivuperäsimen tiukasti oikeaan, jolloin
kone alkaa luistaa sivulle ihmeellistä kylkimyyryä py-
syen kuitenkin samalla suorassa. Liike on vainolaiselle
niin odottamaton, että suurin osa tuliryöpystä menee
sen johdosta ohitse. - Tuo melkein puiden latvo-
jen tasalla suoritettu vaarallinen äkkikäännös on sitä
laatua, että jos Lehtonen olisi ohjaajakurssilla olles-
saan sellaista esittänyt, ei häntä varmasti milloinkaan
olisi kelpuutettu rintamalaivueeseen muulle vakans-
sille kuin enintän keittiöpossuksi. Nyt hän kuitenkin
tuolla tarkoituksellisesti suorittamallaan virheliikkeel-
lä onnisluu pelastamaan kolmen miehen hengen -mutta miten pitkäksi aikaa, sitä on vielä liian aikaista
lähteä arvailemaan. Joka tapauksessa toivo alkaa palata
suomalaiskolmikon mieliin kun ainakin ensimmäisestä
hyökkäyksestä on selvitty kutakuinkin ehj inä.

Pitkää heng?ihdystaukoa eivät pojat saa, sillä Toma-
hawk palaa pienen lenkin tehtyään takaisin ja yrittdd
uudelleen kerran toisensa jälkeen. Hynninen selostar
ohjaajalle takasektorin näkymiä kuin radioreportteri
jännittävää jalkapallo-ottelua, ja Lehtonen panee kai-
ken ohjaajantaitonsa liikkeelle. Hän käyttZiä hyväk-
seen sodan ankarassa koulussa vuosien mittaan oppi-
miaan temppuja, jotka ovatkin nyt aivan elintärkeitä
heille kaikille. Jokaiseen venäläisen liikkeeseen vastaa
suomalainen vielä hiukan taitavammalla liikehtimisel-
lä. Useitakin Tomahawkin ammuksia napsahtelee

TIESI TARKÅLLEEN.

Jatkosodan kolmas ruosi oli meneillä. Kuten tun-
netfua, purnaus sai aina toisinaan tavallista suuremmat
mittasuhteet. Purnattiin lakkaamatta kaikesta. Tämä
alkoi jo harmittaa esikuntavääpeli Eisteä. Käskynjaon
yhteydessä hän ottikin asian puheeksi:

- Kehtaattekin isot miehet naukua joka asiasta.
Uskokaa minua, kun minä sanon, ettei sota kestä enää
kymmentäkään vuotta.

Porukalta päsi röhönauru, mutta se näistä sanoista
oli seurauksena, ettei vähään aikaan purnattu turhista.

HERMOT LUJILLA.
Suomalaisia vapaaehtoisia vaelsi viime suursodassa

myös itärintaman koviin taisteluihin. Siellä joutuivat
hermot lujille ja aiheuttivat miesten kesken sanan-
vaihtoakin.

- Ei mun hermoni kestä tiimmöistä rytinää !

- Kuka pahus käski ottaa hermot mukaan täm-
möiselle reissulle.

pommituskoneen runkoon j.r siipiin, mutta onneksi ei
tule osumaa niin arkoihin kohriin, että moottorit tai
ohjauslaitteet menettäisivät toimintakykynsä.

Painajaisunen kaltaista je ioppumattomalta tuntu-
vaa kamppailua elämästä j.r kuolemasta kestää aina
Ontajärvelle saakka. Sitten se ikkiä päättyy vihollisen
ammuttua kaikki panoksensr. l!r:Fuun.

Ilmeisesti punalentäjässä tr ::rsrelun kuluessa he-
rännyt jonkinlainen kunnioi:us su..mrlaisten taitavaa
liikehtimistä kohtaan, koskr s: ennen kotiinpaluutaan
Ientää vielä aivan pommikoneen s::relle ikäänkuin sa-

nomaan hyvästit. Yajaan krr::n.ren metrin päästä
katselevat nyt venäläinen här'icijrlentäjä ja suomalai-
sen pommituskoneen miehisrö u:eli.:in.r toisiaan. Hyn-
ninen heilauttaa koirankan'arukl:es:een ja tummapin-
tainen aromaan poika nyökkää r'as::'.:-kseksi ja vaaput-
taa konettaan aivan kuin onnitellakseen suomalaisia
heidän ihmeellisestä pelastuksest.rrn. He:i sen päälle
hän vetäisee jyrkän kaarron ja ottaa kurrrin itään, ta-
kaisin kotiseutujaan kohti.

Yksin jäätyään alkavat suomalaiset etsil lvhintä tie-
tä Onttolan tukikohtaan. Kompassi on iskeisen kuo-
lemantanssin aikana jädnyt vaille silmälllpitoe, joten
nyt on tutkittava karttaa ja määriteltär'ä siieintipaikka.
Hävittäiästä selviytymisen rinnalla se oa kuitenkin
lasten leikkiä, ja pian onkin lentosuunta koriin sel'r'il-
lä. Jännityksen lauettua pannaan - tupek:npol:tokiel-
lolle palttua 2n[2sn - pöllit suupieleen i.r vetäistään

hyvin ansaitut hermosavut.
Vaurioistaan huolimatta pysyy PE-211 kaikella kun-

nialla ilmassa Onttolaan saakka. Onnisru:r:en l.rskun
jälkeen kömpivä1 kaverukset alas kentälle je luor-utta-
vat koneen mekaanikoille paikattrsaksi ir kunnostet-
tavaksi uusia seikkailuja'r'arten.

Åstellessaan pitkin kiitoradan reu:.:.: tekemään suo-
ritusilmoitusta tuntevat lentäil: :.,s kernn, miten
miellyttävä ja tunallisen tuntuirea rlus:r kova maan-
kamara voi olla, - ainrkin r:l::: r.rih:eeksi.

* *** * ** *** *** ** ***** * * * ** * ** * * * * * * * * *****:* *

EPÄSELVÄ SOPPATILANNE.
Hr'ökkäi's oli pysiihtynyt vihollisen kovan vastuksen

vuoksi. \'ihollisen tuli tuotti jo tappioita ja tilanne
tuntui episelr'ältä.

Åjomiehen tehtä\,istä etulinjaan koorennettu Ee-
meli sanoe tokaisi tyylillään:

- Esko, paljonko kello on, joko liihetään soppoo
hakemaan ?

Tähän lestasi patruunankantaja Kalle:

- Älähän sinä, Eemeli, hätäile, eihän tässä vielä
tiijetä monelleko tarvii soppoo hakkeel

***** ***** ***** ****************************

204



fr-t

A-vene o i keo asia kalsciluna melko solaisen näköinen

V. O. AIRIO Miinanraivaajat
Bengtskärin taistelussa

Aurinko oli juuri nousem.rssr. jr kultrsi Hanko.
niemeä, jossa vihollinen oli alkutauon jälkeen osoit-
tanut huomatirvr;r lilkk,ru:i.r. Eiirnme heinäk,run
alkua 1941, ja Å-r'eneet p.rlasivat p.rraikae rair'.rus-
työstään avomereltä r'stärällisen saarislon suojaan
lepohetken viettoon.

OIimme juuri vaihtaneet Bengtskärin mejrkan
n-riehityksen kanssa tunnukset ja ajoimrne yhden
aluksen rantaan. Vaihdoimrne tietomme vihollisen
liikkeistä. Majakan miehityksenä oli silloin viiti-
sentoista miestä, joten tähystys- ja vartiopalvelu
oli siellä erittäin rankkaa. Viestitykseen vilkkujen
avulla pystyi vain muutama mies, joten jo tunnus-
ten vaihtokaar. ei aiaa tahtonut sujua.

N{iesten olo Bengtskärissä ei ollut mukavinta,
sillä tämä n-rajakkaluoto on melko yksinäinen, ja
sieltä on matl<aa örön linr:akkeelle i3 km, Mor-
gonlandiin i2 km Ja Hankoniemen ,kärkeen Zl iim.
Sieltä oli tosin radioyhteys örön linnakkeelle,
mutta esimerkiksi sun.ruisella säällä tiesi siellä r,ar-
maan olevansa yksin, ja vrhvakin vihollinen saettoi
olla heti näköpiirin rrrjan takana. Ascistuksena oli
ma;'akalla, kuten meillä A-r,eneissäkin, konekivääri
ja miehistöllä henkilökohtainen aseistus. Itse ma-
jakkarakennus oli erittäin vahva, sillä seinän pak-
suus oli alakerrassa yli metrin. mutta eipä sekään
juuri lohduttanut, kun muisti laivatykkien tehok-
kuuden.

Å-veneet lipuivat hiljaa tukikohtaansa örön
saaren pohjoispäähän ja asettuivat levolle. Miinan-
raii'aajtrt olivat jo tottuneet vaihtamaan päivän
yöksi ja yön päiväksi. Vain välttämättömin alusten
ja kalustojen huolto suoritettiin, ja pian oli joka
poika unten mailla. Vartio valvoi ja tähysti väsy-
nein silmin taivaanrantaa. Vihollisen leutotoiminta
oli ollut vilkasta viime päivinä, ja kun aseistuk-
sena olivat vain Vickers-konekiväärit, joilla ei
voinut ampua ilmatorjuntaa, tuli olla tarkkana,

Bengtskärin maiakla
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että miehet ehtivät maihin asemiin. Isommat rai-
vaajat Rautu ja Vilppula olivat tosin lii.histöllä ja
niillä oli jo sentään 20 mm:n it-tykit, mutta pari
kertaa on jo "kierretty puuta" kilpaa vihollilko-
neiden kanssa.

Heinäkuun 6. pnä käytiin taas tavan mukaan
pari kertaa maastossa, rnutta kellon lähctessä 17
sanoi kolmas maastossa käynti toden. 14 hävittäjä-
lentokonetta teki useita syöksyjä raivaajia kohti,
ja 8 miestä haavoittui, joista 3 pahasti, räiähtävistä
luodeista. Laivueen alukset säivat runsaasti rei-
kiä,kansirakennelmiin, :rz,ivaaja Vilppula eniten.

Tämän jälkeen saimmekin A-veneille 20 mm:n
Madsenit, joiden asentaminen tapahtui Turussa
parin A-veneen ollessa siellä kerrallaan. - Mieli-
alamme nousi ja odotimme hetkeä, jolloin viholli-
nen taas yrittäisi entistä piirileikkiä lentokoneil-
laan. Pari kertaa kävimme päivälläkin avomerellä
raivaamassa, sillä olimme nyt tasaveroisia lentoko-
neiden kanssa, mutta niitäpä ei nyt näkynyt.

Vihollisen laivat olivat myös toimeliaita, ja
olimme jo kerran joutuneet jättämään kalustot me-
reen ja poistumaan sumuiselta kohtauspa.ikalta
Hangosta n. 15 km lounaaseen. Setrraaviksi ker-
roiksi saimrnekin tukea sekä isoimmista raivaajista
että varmistuslaivueesta (Vi{V).

Heinäkuun 12. pnä A-veneiden ollessa rai-
vaatnassa (Vilppula ja VMV 2 tukena) lähestyi
muodostelmaa Hangosta käsin vihollislaiva ja
kaksi lentokonetta sekä Viron suunnalta myös alus.
Avasimme tulen lentokoneita kohti, jolloin ne
kaartoivat heti pois. Ollessamme L6.7. raivaamassa
Morgonlandin eteläpuolella syttyi Morgonlandissa
tulipalo. Tiesimme, että siellä oli omana miehityk-
senä luutnantti Ahlblad. alik. Ranta ia 4 ty\:ki-
miestä, joten keskeytimme raivauksen, ja raivaaja
Mui'kku lähti tutkimaan palon syytä. Luodon itä-
puolella oli kuitenkin I vihollisen alusta, jotcn oli
pakko kääntyä pois. Oma miehitys oli kaapattu,
ja Morgonland oli taas tyhjä.

Raivaus jatkui seuraavina öinä, mutta päivisin ei
ollut alueelle menemistä, sillä se oli vihollisen tr'-
kistön vaikutuspiirissä.

Hajamiinoitukseen saetiin syntymään kulkur.ar-
ma reitti, mutta varsinaiseen miinakenttään tör-
mättiin 24.7. aamuyöllä, ,iolloin A-veneiden raivaus-
kalustoihin tarttui useita miinoja, paljon enem-
män kuin ennätettiin tehdä vaarattomiksi. Illukana
oli silloin rykkivene Uusimaa ja VMV 13. Meren-
käynnissä oli vaikea pitää alu,ksia paikallaan raiva-
tussa väylässä, joten niitä uhkasi vaara liukua sivut-
tain miinakenttään. .t\-veneet jäivät tämän vuoksi
lopettelemaan työtä muiden vetäytyessä turvalli-
semmille vesille.

Heinäkuun 25. pnä ei lähdetty raivaamaan epii-
edullisten säätietojen takia, mutta jo 26.7. noin
kello 1.00 alkoi Bengtskärin suunnalta kuulua tais-
telun melskettå, ja prhoin aavistuksin riensimme
örön linnakkeen laituri.lle, josta oli puhelinyhteys
linnakkeelle. Saimmekin kuulla, että vihollinen oli
hyökännyt Bengtskärin saarta vastaan ja oli heti
saanut maihin miehiä. Pyysimme lupaa saada lähteä
saaristoo suojassa lähemmäksi toivoen, että voisim-
me jotenkin auttaa veljiäurme, joiden kanssa niin
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usein olimme mereltä tullessa tarinoineet. Bengt-
skärin ympärillä oli kuitenkin niin paljon laivoja,
rnyös huomattavasti vahvemmin aseistettuja, että
emme saaneet lupaa. örön linnake "puhui" tykeil-
iään, ja omat tykkireneet olilat tulossa. Kello 2.37
oli Bengtskärin pälllikkö luutnr.ntti Luther haavoit-
tunur. ja meikäläis:en ril.rnne oli erittäin vaikea.
Sekä örössi että Hiittisissä kerättiin vastaiskuun
miehia. ir Å-r'enee: srivat käskyn suorittaa kulje-
iuk)3:r i: .rrus:rr m:.ihinnousussa. Kello 3.06 yritti
r-ihollinen uu:tr maihinnousua, mrrtta se saatiin on-
neksi torjut:-.r;..

Kello i.i) s:ir'.rt omat tykkiveneet Hämeenmaa
ja Uusimaa sekä VMV 13 vihollisen alukset täh-
täimiinsä, rr niin alkoi luja ottelu. Se päättyi mei-
käläisten eduksi, r'ihollinen vetäytyi ja yksi sen

isoimnris:.r v.rrriorluksista upposi.
Kun meri:1,:e oli täten saatu haltuun, ryhdyttiin

vastamaihinnousllurl. Tykkivcneet lähettivät omat
maihinnousuryhmänsä (2+15) ja A-veneet odot-
telivat 1,1,/2 km:n päässä Hiittisistä tulevaa luut-
nantti Kaikkosen johtamaa osastoa. Tykkiveneiden
maihinnousuosastoista kaatui heti alkuminuuteilla
toinen upseeri, aliluutnantti Åsvik, ja joku myös
haavoittui. A-veneissä oli Örön linnakkeelta vän-
rikki Backlundin johtama puolijoukkue vahvistet-
tuna 2 kk:llä. Ryhmittyminen suoritettiin Bengt-
skärin koillispuolella sitcn, että Å-r'cneet sijoittui-
vat rintaman keskelle, mutta päihin ja väliin tulivat
Hiittisistä saapuneet moottoriveneet.

Tykkiveneiden ampuessa sitten saaren eteläpäätä
ja länsipuolta, ejoimme urelko turvallisesti rantaan



omien Madseneiden ja konekiväärien pitäessä
vihollisen matalana. Tykkiveneiden maihinnousu-
ryhmät olivatkin sen sijaan hyrin tukalassa tilan-
teessa osan ollessa kirjaimellisesti kaulaa myöten
vedessä.

Kello 6.4) keulat karahtivat maihin. Majakan
suomalaiset puolustajat oli tungettu io tornin
kolmanteen kerrokseen, saari ja ensimmäinen ker-
ros taas olivat vihollisen hallussa. Maihinnousu-
kohdassamme oli kuitenkin parinkymmencn met-
rin kaistale rantaa jo tykkiveneiden maihinnousu-
osastojen hallussa. Melkein kaikki omat .joukkom-
rne osallistuivat nyt ensi kertaa tällaiseen taiste-
luun, jossa vihollinen oli aivan lähellä, muutaman
kiv(paaden takana. Aliluutnantti Kai Eklund kun-
nostautui erikoisesti maihinnousuhetkellä viedes-
sään itse maihin konekiväärin ja ohjatessaan miehiä
asemiin. Majakasta käsin neuvottiin vihollisen olin-
paikkoja huutamalla, ja pian saimmekin turvalli-
sen käytär,än maihinnousukohdasta majakkaan.

Å-veneet kiertelivät majakkaluodon ympärillä
ja ampuivat vihollisen hallussa olevia kalliorrko-
loja lr{adseneillaan parin tunnin ajan jc. evakuoi-
vat aina välillä pahemmin haavoittuneita tykkive-
neille. Tällöin tuotiin suojaan myös luut-
nantti Luther, joka oli haavoittunut kahteen ker-
taan. Pantakoon tässä myös muistiin merivartija
Söderblomin rohkea toko, kun hän ennen omien
lisäjoukkojen maihinnousua yksin pierrellä lollalla
souti noutamaan haavoittuneita t\.kkiveneiden mie-
hiä saaresta, sai heistä kaksi jollaan, ja vaikkr hän
haavoittui itse, meloi hän jollan VMV 13:n lähelle.

Jolla tosin kaatui, mutta toinen haavoittunut ja
Söderblom pelastettiin.

Tilanne saaressa rauhoittui, mutta yksityiset vi-
hollispesäkkeet jatkoivat itsepäisesti taistelua an-
tautumiskehoituksista huolimatta ja taistelivat lop-
puun asti.

Bengtskärin maihinnousuranla

Vihollisen lentotoiminta pakotti laivamme pa-
riin kertaan vil,kkaasti mutkittelemaan, joskaan
pommiosumia ei laivoihin sattunut. Majakka sai
kuitenkin tävsosuman koilliskulmaansa, ja lento-
pommi läpäisi katon sekä välipohjat räjähtäen
vasta ensimmäisen kerroksen lattiassa. Koko rnaja-
kan kulma hajosi, ja juuri tähän nurkkaan oli kr:ot-
tu haavoittuneita. Yksi pommeista osui myös ve-
näläisten hallussa olevaao,kallionhalkeamaan, jol-
loin heidänkin taisteluhalunsa loppui. Sieltä antautui
kolme elossa olevaa miestä haavoittuneina.

Todettakoon lopuksi, että saamiemme vankitie-
tojen mukaan vihollinen oli erittäin hyvin valmis-
tautunut tähän yritykseen, jonka suorituksesta vas-
tasi 124 erikoiskoulutettua miestä johtajineen.
Osasto oli varustettu hampaisiin asti ja ampumatar-
vikkeitakin oli vielä 14 tuntisen taistelun jälkeen
jäljellä laati J<kokaupal la.

Meiltä osallistui taisteluun majakassa olevat 34
miestä, tvkkiveneiden kaksi maihinnousuryhmää,
Baoklundin puolijoukkue, Kaikkosen joukkue ja
A-veneistä maissa 8 miestä sekä edelläluetellut
alu,kset.

'.[aistelu päZittyi kello 14.10, mutta vihollisen
aluksia liikehti illansuussa vielä ilmeisissä hyökkäys-
aikeissa, minkä vuoksi omat tykkiveneet ja VMV
11 jäiv'd.t varmistamaan Bengtskärin luo.

Heinäkuun 27. pnä Å-veneet veivät Bengtskäriin
40 mm:n Boforsin ja a-tarvikkeita. Majakan rnie-
hityksenä oli tällöin n. 60 miestä, joten sen puo-
lustus oli jo silloin vahvempi.

Tilc.nne rauhoittui vähitellen ennalleen, ja niin
pääsivät A-veneet taas normaalityöhönsä käsiksi.
Miinakenttään raivattiin hiljalleen aukko, ja pian
siitä murtautuivat tykkiveneetkin läpi sekä siirtyi-
r'ät Viipurinlahdelle uusiin tehtäviin.

Parhart ten'eiseni aseveikoille - ehkäpä tämä
palautti mieliin jotain !
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HEINÄKUUN 4. pnä 1943 kello 4.15 herätti terävä
puhelinsoitto Er.Os.Saun adjutantin sikeästä unestaan.
Adjutantti hyppäsi ripeästi korsun:oteeltaan ja kiirehti
vastaamaan:

- Huomiol Täällä Lohi. . . *) :

- Terve, Ahven! *)

- Mitä hittoa sinä herättelet rauhallisesti nukku-
via ihmisiä keskellä yötä? Niinkö ikär'isti or;rt asiatl
Selvä on I Herätän heti komentajan ja ilmoit;rn hänelle
tapahtumasta. Kuulemiin !

Puhelinkeskustelun päätyttyä riensi adjutantti he-
rättämään esimiestään.

- f{s11a majuri I Otin juuri Korvasen kenttäi.ar-
tion päälliköltä vastaan seuraavan puhelinsanoman:
"Noin 30-miehinen partisaaniosasto on hyökännyt
tänä aamuna kello 3 Jäämerentiellä lähellä Laaniojan
siltaa meikäläisen, pohjoiseen matkalla olevan posti-
auton kimppuun. Osa postiauton metkustajista saanut
surmansa tai haavoittunut, osa päässyt pakoon lähei-
seen metsään. Hiukan aikaisemmin oli toincr.r, noin
20-n.riehinen partisaaniosasto hyökännyt Laanilan ma-
jrtaloon ja scn Iäheisyydessä sijaitsevaa maantietyö-
miesten asuinparakkia vastaan. Tappioista siellä ei ole
lähempiä tietoja. Kenttävartion päällikkö odottaa lä-
hempiä toimintaoh jeita. "

Lyhyen tilanteenan'ostelun suoritettuaan antoi ko-
meniaja seuraavan käskyn:

- 
(e11,n566 kenttävartioon tilapäisesti majoitettu

luutnantti Niemen keryt joukkue lähtee heti ajamaan
*) Peitenimiä

OULUN HIIPPAKUNNAN

PIISPA Y.A.VALLINMAA

PARTISAANIEN

YLLÄKöSSÄ

Uula Aapa

Jäämeren tie
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partisaaneia takaa, tehtävänä niiden tuhoaminen. Kak-
si tuliannosta ja viiden päivän muona mukaan. yhteys
radiolla Korvaseen, josla puhelinyhteys komentopäi-
kalle.

Käskyn saatuaan luutnantti Niemi ryhtyi järjestä-
mään joukkuettaan lähtökuntoon (vahvuus 1 upseeri,
9 aliupseeria ja 41 miestä). Miehet täyttivät reppunsa
määrätyillä ampuma- ja elintarvikkeilla, jotka- ätukä-
teen oli jo valmiiksi pakattu juuri tällaista kiireellistä
lähtöä varten. Jokainen minuutti oli nyt kallis, sillä
lyhytkin viivytys tuli lisä2imään pakoonpyrkivien par-
tisaanien etumatkaa.

Joukkueen kuljetusautot olivat jo odottamassa mä-
rätyllä odotuspaikalla, kun joukkueen miehet sijoit-
tautuivat niihin 15 minuutin kuluttua siitä, kun takaa-
ajokZisky saapui. Välittömästi tämän jälkeen kolon-
nan kärkiauto, johon joukkueen johtaja oli asettunut,
suuntasi kulkunsa kohti pohjoista ylläkköpaikkaa.
Matkaa oli noin 65 kilometriä.

Luutnantti suoritti aikalaskelman: 
- L?ihdin liik-

keelle kello 4.4), matkalla viiryn tunti ja viisitoista
minuuttia, joten saaurn perille kello 6:n paikkeilla.
Ylläkkö tapahtui kello 3. Ylläk-köpaikalta partisaanit
ovat poistuneet viimeistään kello 3.30, joten he ovat
saavuttaneet minusta kahden ja puolen tunnin eli
noin 10 km etumatkan.

Perille saa!'uttuaan luutnantti Niemi tutki nopeasti
ylläkköpaikan, jolloin hän totesi maantiellä rikki-
ammutun auton, se oli pysfitynyt n. 20 metrin pää-
hän Laaniojan räjäytetystä sillasta. Auton ulkopuolel-

la oli muutamia kuolleita siviilihenkilöitä. Maantien
itäpuolella olevalla matalalla har janteella näkyivät par-
tisaanien maahan kaivamat ylläkköasemat ja niiden
viereltä tuliaseiden hylsyjä.

Enempää ei luunantti Niemellä ollut aikaa paik-
kaa tutkia, vaan hän antoi autokolonnansa johtaJalle,
kersantti Koivulle käskyn kuulustella yll?iköstä hen-
kiin jääneitä, sekä toimittaa haavoittuneet ja kuolleet
liihimpään sairaalaan joko Ivaloon tai Sodankylä?in.

Sillä aikaa kun luutnantti Niemi oli tutkinul ylläk-
köpaikkaa, olivat jälkimies Tepsa ja sotakoiransa Juk-
ka saaneet selvitettyä partisaanien paluujäljet, joita tai-
tavasti oli yritetty harhauttaa. Näin ollen oli luutnant-
ti heti kersantti Koivulle käs§n annettuaan valmis
aloittamaan takaa-ajon. Se jatkui nyt yötä päivää
Iiihelle valtakunnan itärajaa, mutta ei tällä kertaa
kuitenkaan onnistunut, sillä takaa-ajon aikana alkanut
ankara vesisade huuhtoi kovapohjaisessa tunturimaas-
tossa kaikki jäljet maailman tuuliin. Tuloksettomalta
retkeltään joukkue palasi Laanilaan 6.7. kello 16.
Täällä luutnantti Niemi sai tarkemmin kuulla yllä-
köstä kersantti Koimlta, y'oka paluumatkalla Korva-
sen kylään kertoill siitä seuraavaan tapaan:

- Postiautossa mukana olleet ja suurernmilta vam-
moilta säilyneet matkustajat kertoivat, että postiau-
ton ollessa kello 3 juuri laskeutumassa loivaa alamäkeä
Laaniojan laaksoon, ammuttiin sitä kohti yhtäkkiä tien
itäpuolelta kaksi laukausta, jotka osuivat jonnekin
auton oikeaan sivuun. Välittömästi tämän iälkeen
ammuttiin edestä kp-sarja, joka osui auton tuuli-
lasiin ja rikkoi sen. Samanaikaisesti lensi n. 40 metriä
auton edessä sijainnut Laaniojan silta ilmaan, jolloin
autonkuljettajan oli pakko pysäyttää auto 20 metrin
etäisyydelle sillasta. Auton pysähtyessä kohdistettiin
siihen voimakas pk-, kp- ja kivääriruli auton oikeal-
la (itä-) puolella olevalta parin metrin korkuiselta tie-
penkereeltä. Tällöin matkustajat suojauruival aluksi
kyvris§mällä auton lattiaa vasten, mutta ammunnan
hetkeksi tauotlua he alkoivat hyppiä auton ovista ja
rikkoutuneista ikkunoista ulos maantielle. Åsessori
Hyösniemi, sotamies Vilen sekä neidit Rukkinen ja
Irferiläinen jäivät edelleen pitkäkseen autoo pohjalle
ja säilyivät siellä vahingoittumattomina. Kirkkoherra
Aittokallio, joka istui etupenkillä oven puolella, hyp-
päsi tielle ja alkoi juosta tien vasemmalla (länsi-)
puolella olevaan metsään vaikeasti haavoittuneena.
Piispa Vallinmaa, joka istui etupenkin ikkunanpuolei-
sessa päässä, hyppäsi myös ovesta ulos ja alkoi mat-
kustajien pyynnöstä aukaista auton keskimmäistä ovea.

Tällöin partisaanit heittivät autoa kohti kasapanoksen,
jolloin piispa sai surmansa (pää murskautui ja toinen

falka meni poikki) ja auton kylkeen tuli puolen met-
rin läpimittainen pyöreä repeytymä. Autonkuljettaja
Nyqvist ja postiljooni Korhonen hyppäsivät tielle ia
ryömivät aluksi auton alle, mutta kun partisaanit alkoi-
vat heitellä autoa kohti käsikranaattefa, he lähtivät
juoksemaan kirkkoherra Åittokallion iäljessä metsään.

Autonkuljettaja Nyqvistiin osui kuitenkin luoti, ja hän
jäi makaamaan tiepuoleen. Kutoja Mia Takalo ja
ompelijatar Liisa Takalo hyppäsivät auton vasemman-
puoleisista ikkunoista tielle. Edellinen auttoi sen jdl-
keen rouva Hiltusen Anja ja Sirkka nimiset lapset ik-
kunasta ulos, jonka jälkeen he lapsien kanssa juok-
sivat tien vasemmalla puolella olevien kivien taakse

suojaan ja säilyivät kaikki vammoitta. Kauppa-apulai-
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nen Åino Takkunen suojaurui auton alle siten, että
kohoni käsiensä ja jalkojensa varassa vartalonsa au-
ton pohjaa vasten, jolloin auton korin alareuna suo-
jasi vartalon, mutta kdsiin ja jalkoihin tuli käsikranaa-
tin sirpaleista våihäisiä lihashaavoja. Rouva Hiltunen
haavoittui jo autossa, ja ulos hypätessään kaatui luul-
tavasti uuden luodin satuttamana muutaman metrin
pääh?in autosta. Hänet todettiin kuolleeksi. Samoin
neiti Kjäld heti autosta hypätessään kaatui luodin
satuttamana kuolleena maantielle. Neiti Jansson juok-
si autosta hypä§än hätäännyksissään suoraan kohti
partisaaneja, jolloin hän kaatui vaikeasti haavoitlu-
neena maahan muutaman askeleen päiihän autosta.

Ammunnan aikana ajoi etelästä päin ylläkköpai-
kalle eräs saksalainen omnibussiauto, jossa oli vain
autonkuljettaja. Tätiikin autoa vastaan partisaanit koh-
distivat tulen, jolloin autosta särkyivät ikkunat. Au-
tonkuljettaia käänsi autonsa nopeasti ympäri, jolloin
auton hälytyssireeni alkoi yhtämittaisesti soida. Auto
lähti nopeasti ajamaan etelää kohti. Sitä ennen juoksi
sotamies Vilen auton luo hakemaan kivääriä ja kype-
rää ryhtyäkseen taisteluun partisaaneja vastaan, mutta
partisaaneja ei enä silloin nZikynyt. He olivat toden-
näköisesti säikfitäneet auton hälyiyssireenin äntä
ja luulleet sen kutsuvan lähistöltä apujoukkoja pai-
kalle.

Noin tunnin kuluttua saapui Ivalosta päin yltikkö-
paikalle vielä Lapin Tie- ja vesirakennuspiirin kuor-
ma-auto, jossa oli muutamia aseettomia työmiehiä.
Työmiehet korjasivat autoonsa tiellä ja sen lähei-
syydessä olevat postiauton matkustajat ja veivät hei-
dät Ivaloon sotasairaalaan ensi apua saarnaan.

Ylläkössä saival surmansa: Oulun hiippakunnan
piispa Y. Å. Vallinmaa, liikemiehenrouva Aune Hiltu-
nen ja poliisikonstaapelin tytär Ruth Kjäld. Vaikeasti
haavoittuivat: Sodankylän kirkkoherra, lääninrovasti
Y. A. Aittokallio, postiautonkuljettaja P. J. Nyqvist,
talollisentytär Ida Erika Kyrö, neiti Else Linnea Jansson
ja koululainen Mirja Anneli Leppänen. Lievdsti haa-
voittuivat: monttöörint5rtär Linnea Rauhala, liikemie-
hen lapset Anja ja Sirkka Hilrunen, kauppa-apulainen
Aino Mirjam Takkunen, kutoja Greta Liisa Takalo ja
ompelija Mia Sofia Takalo. Vammoitta säilyivät: ases-

sori J. E. Hyötyniemi, sotamies T. V. Vilen, neidit
Rauha Rul<kinen ja Vieno Meriläinen sekä postiljooni
A. E. Korhonen.

Noin 15 minuuttia ennen edellä kerrottua ylliikköä
oli Laanilan majataloa ja sen välittömässä läheisyy-
dessä sijainnutta työmiesten parakkia vastaan hyökän-
nyt toinen, noin 20-miehen vahlrrinen partisaaniosas-
to. Tästäkin yllZiköstä kertoivat minulle paikalla olevat
työmiehet, että noin kello 2.45 avattiin yhtäkkiä maja-
taloa vastaan ankan kiväärituli, jolloin rakennuksen
ikkunat rikkoutuivat ja useita luoteja tuli hirsiseinän
läpi. Työmies Mäki, joka nukkui majatalon pirtissä,
ryntäsi tällöin ovesta ulos, mutta hän kaatui eteises-
sä. Talon emäntä nukkui lapsineen kamarissa ja suo-

iautui tulituksen alkaessa heittäytymällä lapsineen lat-
tialle pitkäkseen, jolloin kaikki säilyivät vahingoittu-
mattomina. Hetken kuluttua ryntäsi osa partisaaneista
sisälle pirttiin, jossa ne asettivat uunin ja seinän muo-
dostamaan nurkkaukseen palorasian. Palorasia poltti
lattiaan n. 1O sm:n läpimittaisen kolon sekä sytytti
seinän ja välikaton ilmituleen. Partisaanien poisfut-
tua saatiin palo kuitenkin sammutettua.
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Samanaikaisesti kuultiin tietyömiesten parakissa
(majatalosta n. 80 metrin päiissä) räj?ihdysääni, joka
aiheutui siitä, että partisaanit hrhosivat ma,iatalon kel-
larin. Tällöin oli eräs työmies rynnännyt ulos katso-
maan, mistä räjähdys oli johtunut, mutta nähtyään
kahden partisaanin juoksevan kohti parakkia hän oli
palannut takaisin ja huutanut tovereilleen, että parti-
saaneja on tulossa kohti parakkia. Tällöin olivat pa-
rakissa olevat miehet hypänneet ylös ruoteistaan ja
painautuneet sänkyjen alle etsiäkseen suojaa. Samassa

partisaanit olivat tyrkänneet parakin oven auki ja
alkaneet tulittaa parakissa olevia sänkyjä konepistoo-
leilla. Muutamia sarjoja ammuttuaan he heittivät si-
sälle vielä kaksi käsikranaattia, joista toinen räjähti
keskellä lattiaa, mutta toinen vieri erään sängyn alle
ja jäi "suutariksi". Tiimän jälkeen olivat partisaanit
poistuneet itäiseen suuntaan. Tulinrksen aikana haa-
voittui kaikkiaan 5 työmiestä, joista Ivalon sotasairaa-
laan vietäessä yksi kuoli.

- Muuta en ylläköstä ole saanut tietooni, herra
luutnantti ! kersantti Koivu lopetti kuvauksensa.

Hetkisen vaitiolon jälkeen luutnantti Niemi virk-
koi katkerana:

- Kuultuani kaiken tämän minua vielä enemmän

harmittaa, että sen myrskysään piti tullakin hävittä-
mädn takaa-a.jettavien partisaanien jäljet juuri silloin,
kun joukkueeni oli pääsemäisillään niiden tuntumaan.

*** *** *** *** **** ****
PIENI KONEKIVÄÄRIMIES

Kuhmon rintamalla Luelahden motissa olevat venä-

läiset tekivät useita ulosmurtautumisyrityksiä, mutta
joka kerta hyökkäys tyrehlyi erään suomalaisen kone'
kiväärin tuleen, ja venäläisten kaatuneiden määrä kas-

voi. Kun sitten tuli rauha, venäläisiä kiinnosti suu-

resti nähdä "se mies, joka tuon kk:n takana oli ollut"
ja he näkivätkin hänet, erään pienen, Parrottuneen,
mustan miehen. Silloin he suorastaan lausuivat ihai-

lunsa miehestä:

- fl4sa55s6 soldat, harassoo finski soldat! Olisipa
meilläkin ollut tuollaisia sotilaita!

Jalkar'äen säätiön
KIRJOITUSKILPAILUN TULOKSET

aiheesta
" j alkaväen aliupseeri etulinjan taistelun iohtaiata" .

Arvosielulauirkunta. johon ovat kuuluneet ken-

raaliluutnantti A. Kurenmaa, everstiluutnantti S.

Sirkkanen sekä ylir'ääpelit K. Sinkko ja G. Lehti,
on arvostellut Jalkaväensäätiön järjestämään vuoden

1919 kilpailuun osallistuneet kirioitukset,_,joista ei

katsottu i'htaan voitavan palkita I tai II palkinnolla.
Nimimerkkikuorten tultua avatuiksi todettiin

palkituiksi seuraavat:

- tl t palkinto 15.000:-: alikersantti Vaito
Söderström, Helsinki

- keho ituspalkin to, ylivääpeli Mauri Ah'
tosalo, Hamina ja vääpeli Elis Seppälä, Salo,

kumn-rallekin 7.1oo:-,

- ylimääräinen palkinto, oppilas L.
Hakala, KauPK/PsK, Parola ja oppilas L. Väisänen,
KauPKlPsK, Parola, kummallekin 25o0:-.

Jalkar,äen säätiön hallitus iausuu kiitoksensa kai-
kille kilpailuun osallistuneille.
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Tykki talvisessa lukitoiminnassa Syvärillä

RYKMENTTIMME ohdakkeinen - 14i luu5uinsn

- tie. kuinka sen ottaa, oli kulkenut Korpiselästä
Ääoislinnaan ja osilla myös Jalgubaan. Sieltä se siir-
rettiin Syvärin alajuoksulle syksyllä 1,)41, jolloin
alkoi niinsanottu asemasotavaihe.

Rykmenttimme matka Äänislinnaan oli kulkenut
voitosta voittoon. Komentajastamme lyötiin Man-
nerheimristin ritari ja myöhemmin kaksinkertai-
nen ritari, niin että jotain lienevät tehneet mie-
hetkin. Rykmentistämme tuli y,ksi valiorykmenteis-
tä, mutta sen voitot eivät olleet tulleet vallan huo-
keiksi. Paljon oli siltä vaadittu verta ja hikeä.

Onneksemme alkoi sitten asemasotavaihe. Sei-
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soimme tai makasimme nenät vastalikain "naaPu-

rin" kanssa, välillämme "ei-kenenkään-maana" Sy-

värinjoki. Ei sentään aina maattu, rakennettiin kor-
suja ja tehtiin "vierailuja" naapurin puolelle. Nuo
vierailut eivät olleet ystävällisimpiä. Niiden jälkeen
tahtoi jäädä surevia niin siellä jos täälläkin. Par-
tioimiseen tuo avoimen Syvärin ylitys oli epäedulli-
nen, mutta ihme kyllä, usein siinä onnistuttiin mo-
lemmin puolin. Naapuri kehitti varsinkin vangin-
sieppaustekniikkansa meitä etevämmäksi ja sieppasi
usein miehen linjoiltamme.

Vastarannalle vihollinen rakenteli vahvoja kivi-
bunkkereita, joita nimitimme "miljoonabunkke-
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:eiisi". Yksi tällainen oli vastapäätä Sekesanniemeä.
Sii:ä käsin naapuri tyrannisoi mielin määrin mei-
dän linjojamme. Tämän vaientamiseksi oli upseeri-
:orerini tehnyt osastonsa kanssa joen yli vierailun-
kin, mutta mukana olleella räjähdysainemäärällä ei
ollut voiru tehdä sille mitään.

Tämän työn täydentämisen sain tehtäväkseni eri-
koisin voimin. Retki on jäänyt erikoisesti mieleeni
siksi, että uskalsin esittää komenta.ialleni mielipi-
teeni tehtävän suorittamiselle epäedullisesta a jan-
kohdasta. Ken on ollut mukana sodassa, käsit-
tää hyvin, että on suoranaista itsemurhaa lähteä
tyynellä ilmalla, kuutamolla ja teräshankikelillä
etenemään kohti kiinteitä taisteluhautoja yli. avoi-
men jääkentän. Lausuttuani tästä mielipiteeni sain
lyhyen, mutta naseYan vastauksen:

- Tämä on käsky !

- Kyllä, herra everstiluutnantti, vastasin, siliä
olinhan sotilas.

Yleensä tällaisiin tehtäviin valittiin vapaaehtoi-
set, niin nytkin miehistön osalta, mutta minut sii-
hen määrättiin. Olinko sitten sopiva vai sopimaton
mies? Luulisin, että nautin komentajan luottamusta.

Tehtävänä oli raivata tie ja viedä bunkkerille rä-

iäytystehtävään määrätty ryhmä, joka suorittaa
bunkkerin hävityksen. Sitten oli pääosastolla jat-
kettava etenemistä linjojen takana olevalle majoitus-
alueelle ia tehtävä siitä selvää. Linjojen läpäisyä
tukemaan määrättiin tykistö ja kranaatinheittimet.
Määrättynä iltana siirryttiin hevoskuljetukselle Se-

kesanniemeen. Komppanianpäällikön sekä tykistön
ja krh-johtajien kanssa tehtiin suunnitelma tulituk-
sen järjestämisestä murtokohtaan ja tulen siirrost.i
myöhemmässä vaiheessa sivustoille.

Lähdin liikkeelle osastolla, johon kuului 40 )ää-
käriä ja 1. + L2 miehen vahvuinen räjäytysosasto
sekä 2 lääkintämiestä ahkioineen.

Yli 50 miehen ylittäessä Syväriä kuului val-
tava rahina teräshangelta. Tykistön ja varsinkin
raskaan kranaatinheittimen tuli oli tarkkaa ja auttoi
hyökkäystä niin, ettei linjan ylitys tuottanut vai-
keuksia.

Päästyäni vihollisen taisteluhaudan yli jätin bunk-
keriryhmän suorittamaan räjäyttämistehtäväänsä ja
jatkoin etenemistä majoitusalueelle. Takanani alkoi
silloin kuulua jysähtelyä, jota luulin bunkkeriryh-
män aiheuttamaksi ja sen suunnalta tdmd. kuului-
kin, mutta ei sillä tavoin, kuin olisi pitänyt. Re-
jäytystä varten oli osastolla mukana kahtena laatik-
kona kymmeniä kiloja rä,iähdysainetta. Sillä mää-
rällä olisi hajoitettu vaikka kivitaloja, jos panokset
olisi saatu paikoilleen ja sytytetty sähköllä, kuten
oli sovittu.

Pian selvisikin, millaiseksi räjäytysryhmän toi-
rninia bunkkeria vastarn oli muodostunut. Naapuri
oli odottanut vierailuamme ja miinoittanut edelli-
sen käyntimme jälkeen bunkkerin ja tähdn miina-
kenttään sortui räjäytysryhmämme. Siitä tuo ääni,
jonl-a kuulin takaani. Räjäytys oli jäänyt suoritta-
matta, ja räjäytysryhmästä oli jdänyt 4 miestä pa-
hoin haavoittuneina makaamaan bunkkerille tois-
ten vetäytyessä yli joen omalle puolelle. Kaikesta
tästä tietämättä jatkoin pääosastomme kanssa mat-
kla n'rajoitusalueelle.

Syvärin iäätyneen virran rannoilla iaikui
sen yli hyökänneiden pariioiden faislelu

Jor pääosaston alkumatka oli ollut help-
poa, oli nyt suorastaan seinä vastassa. Tun-
tui kuin olisimme pistäneet päämme ampiais-
pesään. Ilma oli täynnä lyijyä ja nikkelia, niin että
korvissa soi. Tuntui suorastaan ihmeeltä, että sinne
sekaan sopi miehiä. Ehkä osastomme voimakas ko-
nepistoolituli piti naapurit niin matalana, että he
ampuivat tähtäämättä ja taivaalle ylitsemme. Ym-
pärillenrme alkoi sarnalla muodostua tulirengas,
jonka vuoksi johdin osastoni heikoimmasta koh-
dasta vihollisen saarrostrlksen läpi ja takaisin Syvä-
rille. Irti päästiin ja myös taisteluhautojen yli joen
jäälle.

Ollessani varmistamassa muutaman kp-miehen
kanssa osastoni vetäytymistä alkoi takaa kuulua
suomeksi avunhuuto.ia. Epäilin ansaa, mutta päätin
palata ahkiomiesten kanssa takaisin ja olin jäljestä-
päin iloinen, että tein tuon päätöksen.

Nuo avunhuudot tulivat bunkkerilta ja sieltä Iöy-
tyir,ät mainitut neljä miestä vaikeasti haavoittunei-
na. Poimimme kaksi miestä kumpaan.kin ahkioon,
mutta jotaliin vielä jäi kiireessä - 

jäi bunkkerin
empuma-aukolle yksi poikki oleva jalka.

Naapuri saatteli paluutamme, ei torvisoittokun-
nalla, vaan ktanaattisateella. Siinä jyminässä annoin
ensiavun haavoittuneille. Niinpä omalla vyöremmil-
läni panin kiristyssiteen erään miehen jalantynkään.
Pian saatiin hevoset, ja haavoittuneet pantiin rekiin.
Sitten iskuosaston miehet kuskeiksi ja täyttä lauk-
kaa Jsp:lle. Haavoittuneiden myöhempiä vaiheita
en tiedä, mutta kuulin, että kaksi heistä ainakin

,jatkoi elävänä matkaa sidontapaikalta eteenpäin.
Palattuani tukikohtaani sanoi komppanian pääl-

likköni, kapteeni T. Markkula, että oli suoras-
tran ihme, kun selvisin siitä ampiaispesästä ttr-

kaisin. Hän oli luullut meidän kaikkien olevan men-
nyttä miestä, siksi kova oli ollut tuiske omalta ran-
nalta katsottuna. Näköalapaikat olivatkin mainiot
yli aavan jääkentän.

Käsitykseni mukaan naapurin puolustusasemassa
oli syvyyttä niin, ettei se loppunut etulinjassa ole-
viin taisteluhautoihin ja bunkkereihin. Se estikin
pääsymme pitemmälle. Kykenimme kyllä varmista-
maan bunkkerin tuhoamiseen määrätyn osaston
työskentelyn, vaikkei ryhmä miinoituksen vuoksi
tehtävässään onnistunutkaan. Miinojen avulla naa-
puri siis suojeli bunkkerinsa. Kirkkaalla ilmalla ja
hankikelillä emme taas toisaalta voineet salata toi-
mintaamme, vaan olimme vihollisen maalina lähtö-
hetkestä alkaen.
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Marl Schadewia

P^LVELIN Karjalan kannaksella muonituslottana.
Valvontaani oli määrätty seitsemän kenttäkeittiötä.
Olimme hiljattain muuttaneet lepovuorolta Vammel-
suusta Valkeasaareen, jossa vihollisen toiminta oli
paljon vilkkaampaa kuin entisissä linjoissamme Lem-
paalassa. Korsu, johon meidät lotat majoitettiin, oli
mielestiimme komsa ja k?isitti kaksi huonetta sekä
kapeahkon keittiön leivinuuneineen. Verrattuna enti-
seen yhden huoneen k?isittävään korsuumme, jossa
lämmityslaitteena oli ainoastaan huonovetoinen helh
ja kovallakin pakkasella oli pidettävä ovea auki sa-
vun poistamiseksi, oli ny§inen asuntomme ainakin
ensinäkemältä mitä mukavin.

Korsumme sijaitsi öljymäen rinteessä, ja oli määrä
majoittaa siihen JR 1:n kahden pataljoonan lotat.
Kun lukumme kuitenkin oli alkuperäisestään puolella
pienentynyt, sovimme varsin hyvin asuntoornme ja
tunsimme olomme viihtyisåiksi. Maasto liiheisyydessä
oli hiekkamaata, ja siinå oli tavattomasti kirppuja,
joita saimme vapaailtoinamme mets:istää siiärist?im-
me. Olomme oli kaikesta huolimatta kutakuinkin sie-
dettevaa. Kuitenkaan tätä hiljaiseloa ei kestiinyt kauan,
vaat 9.6.1944 aamuyöstä hyppåisimme kuin ammutut
ylös vuoteistamme. Vihollinen oli aloittaout hyök-
käyksen, jonka vertaista en ollut vielä ennen n?ihnyt.
Ikkunalasit ja kasa hiekkaa oli lent?inyt kasvoilleni.
Selvi§äni hiekasta i^ ,qr herätyksen aiheuttarnasta
tärisyttäviistä mielentilasta en enä voinut asettua

2t4

Suomaloisia toiminnosso Volkeasaaren lirkonkylän maoslossa

nukkumaan. Otin kirjoitusv?ilineet repustani ja kai-
ken metelin keskellä aloin kirjoittaa siskolleni kir-
jettä. Odottelin keskitylsen pättymistä, mutta se

vain kiihtyi kiihtymistäZin, eikä kirjoittamani kirje kos-
kaan saapunut perille.

Koko- Valkeasaari oli kuia paholaisen .kattila.
Kaikki aseet tunhrivat olevan toiminnassa. Pienem-
pien aseiden yksinäisiä ä?iniä emme enää eroittaneet,
sillä kaikki oli vain yhtenästä rätinä. Tykin kranaa-
tit ulvoivat pahaenteisesti. Kranaattien osuessa lähelle
korsuamme tuntui kuin koko Öljymåiki olisi keinunut.
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\-j}lliset ruoka-astiamme putoilivat hyllyltä alas. Tar-
r:uduimme ovien pieliin puristautuen niihin kouris-
ru]:senomaisesti. Joku joukostamme valitti ääneen,
me toiset sen sijaan yritimme hammasta purren pysyä
rauhallisina. Kiinnitimme katseemme yhteen plstee-
seen, korsun oveen, tuijottaen siihen mitään nä[emät-
tömin silmin. Kuuloaistimme jännittyivät äärimmil-
leen kranaattien räjähdellessä läheisyydessä. Jokaisel-
la pyöri mielessä ajatus: sortuuko korsumme romah-
taen päällemme ja joudummeko elävinä haudatuiksi,
vai saako se täysosuman, ,iolloin kaikki on silmänrä-
päyksessä selvää. Kellot ranteissamme näyttivät ai-
kaa, mutta meistä tuntui kuin aika olisi pysähtynyt.
Miksi, miksi ei aika kulu nopearnmin ? Irfiksi ei ruo
hermoja repivä keskitys jo loppunut ?

Melu ympärillämme yhä kiihtf i, lentokoneet pudot-
telivat pommeja, omat tykil syöksivät läheisyydessäm-
me tulta, kranaatit räiskähtelivät, maa vapisi. Tuossa
kaaoksessa nousi sieluni slvimmästä hätä taistelevien
poikiemme puolesta, kysymykset toinen toistaan seu-
raten risteilivät ajatuksissani: Onko meillä riittävästi
miehiä, riittävätkö ammukset vaimentamaan viholli-
sen kovan hyökkäyksen ja lopettamaan tämän pahc-
laisen kattilan? Ja voiko tuossa helvetissä olla yhtään

' i:i;!,r .f,
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elävää miestä jtiljelln? Onko vihollinen jo korsumme
tuntumassa ja heittae kohta kasapanoksen ovesta si-
sälle ?

Koko keskityksen aikana emme saaneet minkään-
laista ulkopuolista viestiä. Olimme kuin loukussa ja
aivan aseettomina. Jos vihollinen tulisi, joutuisimme
kokonaan sen armoille.

Åjatukseni riistäytyivät menneeseen, eletsyn elä-
määni. Elämän latu ei ollut vielä pitkä, mutta sitten-
kin siihen sopi io kolme sotaa. Jo varhaisessa lap-
suudessani sain maistaa rajan kiroja. Olinhan synty-

nyt rajan lapsena ja Vapaussotaa sodiftiin kotini nur-
killa. Olin juuri lapsenkengistä päiissyt kun Talvi-
sotamme alkoi. Menetin kotini, enkä jäänyt osatto-
maksi tykistötulestakaan. Nyt olin itse kokemassa tätä

Jatkosotaa tämän hetken kuumimmassa lulessa. Tä-
hänkö loppuisi elämäni, joka olikin ollut vain sotaa
ja sotaa?

Ajatukseni viivähtivä1 omaisissani, muistin ainoata
veljeäni, joka haavoituttuaan nyt makasi sairaalassa,
sisariani, heitä jokaista erikseen ja ditiani - niin äi-
tiäni! Tätä vartenko sinä lapsesi synnytit? Sodan tu-
hottavaksiko kaunokaisesi kasvatit? Turhaan olet öi-
täsi valvonut tähteni, ja saatko nyt palkakseksi surun
viestin? Olethan saanug jättää kotisi, haudata miehesi,
ja viel?ikö tyttäresi -? Ajatukseni siirtyivät vaina-
jiimme. OIi kuin Tuonelan portit oiisivat olleet jo
aukenemassa minuakin varten 

- puistatti - kylmät
väreet kulkivat selkääni pitkin.

Taas räjiihti liihellä, korsu keinui. Joku lotista va-
litti. Ummistin silmäni, ja ajatuksissani huusin tus-
kaani, vaikka ei ääntä kuulunut. Hyvä Jumala, hyvä

Jumala, minä en tahdo kuolla ! Miksi et lopeta tätä
ihmisten teurastusta? Missä on se Jumala, jonka pitiiisi
suojella ihmisiä? - Silloin alkoi korsumme ovi hil-
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puolusiavan JR l:n korsurakennelmia öliymäen takarinteessä

jalleen avautua. Olimme kauhun jäykistiimät, 
- vi-

hollinenko, olimme sen vallassa. 
- Ahdistavan tus-

kan vallassa rukoilin ajatuksissani: Hyvä Jumala, auta
ja pelasta meidät!

Tulijat olivat meidän omia sotilaskotisisaria, jotka
olival taisteluhautojen välittömässä läheisyydessä ole-
vasta kanttiinistaan paenneet, ryömineet kaapeliojaa
pitkin ja pä2isseet askel askeleelta lähemmäksi kor-
suamme. He olivat yltyleensä lian ja mullan tahrimia
ia kovasti järkyttyneitä, mutta kuitenkin vahingoittu-
mattomia. Heidän saapumisensa rauhoitti meit2ikin.
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Hermostumiseni oli saman tien ohi ja rauhallisuuteni
palautunut.

Tiesin miehistön tarvitsevan ruoka-annoksensa.
Kaksi vapaaehtoista lottaa sain szurakseni ja liihdim-
me ulos piiåimääråiniimme kenttiikeittiöt. Puulta puul-
le juosten ja aina vdlillä painautuen kiinni puunrun-
koihin jatkoirnme matkaa. Vihollisen maataisteluko-
neet antoivat aseensa laulaa, vaikkapa t?ihtäimessä oli-
si ollut yksinåiinenkin lotta. Sivuuttaessamme hevos-
miesten korsua varoittelivat miehet meitä, mutta vas-
tuumme tietäen jatkoimme matkaa eteenpäin ja pää-
simmekin vihdoin keittiöittemme luokse.

Mehukeittoa sekoitellessani jokin voima heitti mi-
nut iikkiä seinää vasten ja siinä oli pysyteltävåi, kuo-
nes "naapuri" käiinsi tykin piippuaaa. Löysin selkäni
takaa pöydältä 10 cm pituisen iirpaleen, joka oli saa-
nut seindstä kimmokkeen. Vauhti oli ollut kuitenkin
vähiiinen, joten se ei enä jaksanut lävistää selkäiini.
Vihollinen håiiritsi täten ruoanlaittopuuhiani, niin ettei
kaikista yrityksiståini huolimatta valmistamaani ruo-
kaa saatu kulietetulsi miehillg vaan heidän oli tyy-
dptava kuivaan muonaan. Osa miehistöstä jäi koko-
naan ilman ruokaa.

Päätin tilanteen takia liihteä neuvottelemaan huol-
lon kanssa saadakseni tarkemmat ohjeeg toimintaarnme
varteo. Tiillä matkallani tapasin esikuntakomppanian
vääpelin, väpeli Hirvosen, joka kutsui meidät illalla
saunaan §lpemän. Ilomielin noudatimme kutsua
ernmekä tulleet erikoisesti härityiksikään kylpyaika-
na, mutta paluu korsulle takaisin oli jo vaikeampaa.
Sotilaskielella sanottuna se oli: maahan, ylös, mars,
mars, maahan -!Saunamatkalla sain selostulaen tilanteesta. Etulinjan
miehistiimme oli vain rippeet fäljellä, ja niistäkin osa
hermonsa menettiineinä. Apua oli kuitenkin tulossa
ennen iltaa. Pieni reservipataljoona piti tulla täyden-
nykseksi. Ellei sekään kykene pitfiään puoliaan ja
pysäyttämään vihollisen painostusta, meidiin on peräy-
dytteve Rajajoelle. Sain myös ohjeen seurata tilinteen
kehitysta. Jos huomaisin peräytymisliikkeen tai jos tuo-
daan sana, on lottien viipymättä l?ihdettävä ja yritettä-
vä pelastaa itsensä. Viilitin kiis§n ja ohjeet myös toisen
pataljoonan lotille, mutta kun he eivät olleet omasta
huollostaan saaneet käs§ä, he päättivät yöpyä mäen
toisella puolella olevassa korsussa, mutta jättivät kai-
ken omaisuutensa ja rahansakin meidän korsuumme.

Heid?in låihdettyään tulikin luoksemme pikaviesti,
joka antoi nopean låihtökåis§n ja samalla saäpui opas,
joka vei meidät sivutielle. Låihdimme ma&aan viivyt-
telemättä, mutta toisen pataljoonan lottia emme enää
ehtineet hiilyttää mukaamme. Sivutielle oli l?ihete§
auto meitä hakernaan. Tåimä oli ensimmliinen auto-

§pi, jonka sain koko sodan aikana, jollei oteta huo
mioon lomamatkoja. Hyökkäysvaiheen aikana jou-
duimme näet miesten mukana marssimaan läpi koko
Karjalan kannaksen.

Åuto vei meidät Mainilan sairaalan pihalle. Vas-
taanottajana oli rauhallisen näköinen vääpeli. Täällä
tapasin mainitsemani sotilaskotisisaret, joista toinen
oli kuumepotilaana. Hänestä hrli elåimäni ensimmäi-
nen potilas. Keittiöemlinnän ammattini vaihtui sai-
raanhoitajan tehtäviin.

Mainilaan ei tykistö vielä ylt?inp, mutta lentokoneet
kyllä muistuttivat sodasta ja ampuivat jokaista ulkona-
liikkuvaa konekiväreillä. Lenlopommituksen ajaksi
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vietiin potilaat kellariin. Potilaani kieltäydptyä kui-
tenkin liihterndstä suojaan jäin itsekin sisälle luottaen
hyvään onneeni.

Serrraava ptiivä, L0.6.44, oli tuskin alussa, kun po-
tilaiden ruuhka kasvoi kasvamistaan. Kaikki paikat
olivat pian täynnä haavoithrneita. Sairaalatyövoimasta
oli puutg ja niinpä min?ikin sidoin potilaita, vaikka
sitä työtä en ollut ennen tehnyt. Qlimms viisyneitii
mutta sitä emme ehtineet ajatella, ainoastaan auttaa,
sitoa ja lohduttaa. Lopulta emme voineet eoä ottaa
vastaan enempä haavoituneita, sidottiin vain sellai-
sia, jotka pysryivät itse kulkemaan. Useat heistäkin
kaatuivat sairaalan pihalle.

Aamupäivåillä tuli sairaalaan tyhjentämismaäräys.
Mutta pian taas saapui etulinjasta auto pihalls. Sain
kåiskyn l?ihettää sen eteenpäin. Vaikka jalkaai kieltäy-
tyivät tottelemasta, menin raskain askelio leimi6a-
maan kuljettajalle k?is§ä. Pysähdyin kuio helvaantu-
neena, sillä mitä nän edessäni ? Kuorma-autoo lava
oli sullottuna täyteen likaisia, risaisia ja silvottuja mie-
hiä. Tuskan väåiriståimiä kasvoja, anovi4 rukoilevia
silmiä ja harhailevia katseita. Eriis heistä piteli vat-
saansa, ja kuulin hänen valittavan:

- Ettekö edes voi sitoa vatsaani, sillä suolet pur-
suu ulos?

Ei, ei, en olisi voinut laittaa heitä pois, mutta kis-
kystä minun oli se tehtävä. Sittenkin -. Kuulin kuin
usvan läpi oman åiäneni sanovan:

- Odottakaa hetkinen. - Juokin sisäUe ja kai-
voin repustani tupakoita. Tuska raastoi 5erlintäni, ja
viikisten tulival kyyneleet silmiini, mutta mioun oli
hillittava itseni. Palasin takaisio autoo luokse, ja
annoin tupakat miehille. Sain p"lkrk<i kiitollisia kat-
seita, ja keventynein mielin saetoia lähettaa heidät
kentt?isairaalaa kohti.

Pujahdin sitten huoneeseeni, jossa sai. hetken olla
yksin ja purkaa tuskaoi keoenLi;n oäkemättä" Ryh-
distäydyin viimein, otin huolettman iloeen kasvoil-
Ieni ja 6sni1 asf[ame^n seirulea tyhjentiimistä. Vii-
meiset potilaat olivat siic»itetut ajonetrvoihin, kun
saimme pataljoonasta lahtökaskfn. Pataljoonan nuori
upseeri tuli samassa etsioääa juotavaa, ja ihmetteli:

- 
Viel?ikös lotat orat EäIIä" vaikka vihollinen on

jo Mainilan aukeao tcns€ssa laidassa ja etenee ja&u-
vasti hyökkär51'3qsni n

Paahtavassa auriogoopaisteessa, lentokoneiden kaar-
rellessa p;;mrrr FiIIä alkoi kilpajuoksu joukkojeo
mukana kohti Rajejokea. Joku otti reppuni, tajusin,
että hän tahtoi auttaa minua. Päällystakkini tuntui pai-
navalta ja oli liikaa tdssä helteessä, löys?isin vyötä
ja yritio prsrä mukana. Kuulin viereltäni tutun äänen:

- Vielakö lotta sanoq ettei pelkää?
Kys.rmp ei kaivannut vastausta. Kysyjä oli enti-

nsn esimieheai.

Jakrcio saeltr^ tavoitteeseen asti joukkojen muka-
na. bsähdyimme, edessäni oli miestemme rippeet,
kourallinen likaisia, viisyneitä, oudosti pälyileviä mie-
hiä. Joku isrui kivellä, silmien valkuaiset välkehtivät
k;peleiden valuessa pitkin poskia, mutta en usko hä-
nen sitä edes tajunneen.

.Ueitä oli nyt vain kaksi lottaa miesten mukana.
Saimme kåis§n nousta komentajan autoon, pois tais-
televien joukkojen jaloista. Kuinka ikävää olikaan jät-
tä nuo väsyneet ja niin läheisiksi käyneet sotilaat.
Puristin jokaisen kättä, yritin hymyillä, mutta tunsin
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Kilometrit kysyvät ffiffiuksia
Eteenpäin, Hyvää tietä, huonoa
tietä, kylätietä, valtatietä.
Matkanteon viehäq'stä, ilmavirran
vaimeaa kohinaa, vauhdin
ujellusta renkaissa, hevosvoimien
tasaista ravia moottorissa.
Mutta mikä kannustaa hevos-
voimia? Mikä antaa kaiken
tiimän: vaivattoman käynnist_vksen,
nakutuksettoman käynnin ja
nopeammat, turvallise-mat kilo-
metrit ?

Vastaus on:
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suupieliäni nykivän ja palan nousevan kurkkuuni, hy-
myni taisi olla tuskan vääristämä irvistys. Nousimme
autoon, korviini jäi kaikumaan komentajan pojille
osoittamat sanat:

- Jot olette suomalaisia, niin asemiin ja viholli-
nen pysäytetään tähän. - Tajuntaani jäi kuva, että
joukkue väsyneitä rniehiä eteni nuoren luutnantin joh-
dolla kohti vihollista, sinne, mistä olimme jo tulleet.
Lieneekö Mainila ollut heidän matkansa pää7

Auton lähtiessä Iiikkeelle osui silmiini siviilitalo,
jonka portailla seisoi nuori äiti ihmetteler.än näköisenä
pieni lapsi käsivarrellaan ja toinen pidellen äidin ha-
meesta. Kaiken kokemani kauåeuden jälkeen oli tuo
näky maalauksellisen kaunista.

Seuraava kuva, jonka tajusin, oli erään rakennus-
ryhmän pihalla joukko lottia ja sotilashenkilöitä vilk-
kaassa keskustelussa. Olimme divisioonan majoitus-
paikassa ja kysymyksessä oli lottien si joittaminen.
Pian sullottiin harmaat sisaret auton lavalle. Matkam-
me alkoi, minne - sitä emme tienneet.

Nyt tapasin myös öljymäessä joukostamme häipy-
neet lotat. Kyyristyin auton nurkkaan. En tiennyt min-
ne meidät vietiin, enkä välittänytkään tietää, kaikki
oli yhdentekevää. Nyt sain rauhassa itkeä, ei kukaan
yrittänytkään estää tai lohduttaa, sillä jokaisella meistä
oli omat surumme. Åuton pysähdyttyä saimme käs-
kyn poistua autosta, joka sen jälkeen menisi omille
teilleen

Katselimme ympärillemme ja huomasimme olevam-
me hautausmaan aidan vieressä. Hauta ei kuitenkaan
tällä kertaa ollut matkani pää. ElZimäni ei loppunut
tähän, vaan se jatkui edelleen. En kuitenkaan enää
joulunut käsittelemään soppakauhaa. Käsissäni oli
jotain muuta, valkoista ja kevyttä - sideharso -.Vielä saman päivän ehtoolla ryhdyin entistä suu-
remmalla innolla ja auliudella auttamaan haavoittu-
neita. En lannistunut siitäkään, kun käpävälld arkana
odotimme ylihoitajattaren gömåäÄystä ja ohitsem-
me kulkevan lääkärin kuulin virkatoverilleen lausu-
van:

- Tuossa ovat ne surullisen kuuluisan yksikön
lotat -!

- Kaiken kokemani ja ndkemäni tuskan ja hädän
jälkeen nuo sanat haavoittivat syvästi ja nostivat sie-
Iussani myrskyn. Nostin päätäni pystympään. En hä-
vennyt sitä, että olin sellaisen yksikön lotta, jonka
miehistä suuri osa uhrasi kaikkensa isänmaan alttaril-
le. En häpeä sitä tunnustaa nytkddn, vaikka tunnettu
kirjaili jamme onkin rinnastanut lotat "lantakasaan,
joita ei suomalainen sotilas tiepuolesta kärryillensä
korjaa".

**** ********* ********* ***

APUA YLEMMISTÄ PORTAISTA.

Vetäytymislaiheen aikana erään kärryn Iaakeri vin-
kui pitkänomaisesti ja valittavasti. Silloin sotamies
Sirkka tulkitsi äänen toistetuksi avunhuudoksi:

"Kääriäinen, Kääriäinen, Kääriäinen."
(Kenraalimajuri Kääriäinen oii 8. divisioonan ko-

mentaja).

***** ******* *****+* ******
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I{ÅKÅSIN litteänä kuin iilimato. Haparoin kouril-
lani suonenvedontapaisesti maankamaralla olevia kiin-
teitä kohtia vetääkseni osittain halvaantuntutta pyrstö-
päätänikin eteenpäin. Saappaassani litisi kuuma veri.
Kylkihaavani oli vähäinen, mutta siitäkin valui verta
vatsapuolelleni, liisteröi karvani vaatteisiini kiinni.

- Olin vihollisen selustassa - yksin - vaikeasti
haavoittuneena. En ollut enää johtaja.

Syvärin Iuostarin kupoolit kuvastuivat siluetteina
tummaa taivaankantta vasten. Vierelläni, tien toisella
puolella vanha, sammaltunut, hyljätty tsasouna näytti
huokailevan murheellisesti. Näin luostarin vierellä
olevalla järvellä muutaman aarin suuruisen saaren.
Saarella oli hy.vin vaatimattoman majan raunio. Siinä
oli asunut erakkomunkki yksin rukoillen aina kuolin-
hetkeensä asti.

E!NO SEITAVUORI

Kävin
tuonelan
porteilla

!-.-divisioona, johon kuuluin KTR:n 3:n 8. patterin
päällikkönä, oli aamuvarhaisesta alkaen 21.6.44 kny-
nyt Syvärin luostarin suunnalla puolustustaistelua yli-
voimaista vihollista vastaan. Patteriston päätulenjoh-
tajana olin oman rintamaosuutemme tilanteesta hp'in
selvillä. Kaikki patteristomme olivat irtautuneet uusiin
tehtäviin, ja johdinkin viimeksi raskaan kranaatin-
heittimen tulta. Päiviön komppanian tiesin olleen
asemassa oikealla puolellamme Panssariharjulla pari
tuntia aikaisemmin. Tulenjohtueen kanssa olin näin
ollen, inhimillisesti katsoen, myös vapaa jatkamaan ve-
täytymistä.

Takaapäin, Aunukseen johtavalta tieltä, joka oli
vetäytymissuuntamme, kuului yksityisiä laukauksia,
ehkä ; km päästä Uutujärveltä. Vasen sivustamme oli
jo aamupäivällä iättänyt asemansa, mutta käsitykseni
mukaan oli Aunuksentien ja Saarimäensuon välisellä
metsäisellä kannaksella auki vetäytymisreitti Enema-
joelle, jossa oli viivytysasemamme.

Näin takanamme maantiellä marssivan suljetun
komppanian vihollisia kohti divisioonan entistä ko-
mentopaikkaa "Karhunpesää". Tämä merkitsi sitä,
että ainakin pataljoona vihollisia oli jo selkämme ta-
kana, sekä että oli nopeasti toimittava. Vetäytymises-
sämme oli kumminkin eräs vaikeus. Muuan tulenjoh-
toryhmistäni oli alistettu II/KTR 3:lle, ja tämä ryhmä
oli avoimella vasemmalla sivustallamme, josta lappoi
vihollisia jatkuvasti suurissa parvissa. Mainitun tj-ryh-
män johtajana oli Jouko Siipi, nykyisin valtiotieteiden
tohtori (haavoittui ja suoritti opintonsa sokeana esilu-
kijan avulla).

Syvärin luosiari, ioka loutui ehiänä suomalais-
ien haltuun ia iola ennen oli käyfeiiy vankilana

Tiesin, että suunnitelma Siiven tulenjohtoryhmän
pelastamiseksi onnistuisi ainoastaan nopealla, häikäi-
lemättömällä toiminnalla. Asetin mieheni puolustuk-
seen Pitkänjärven ja Luostarinjärven väliselle
kannakselle niin kauaksi, kunnes haen pois Siiven
tj-ryhmän fa mahdollisesti saan ilmoituksen Päiviön
komppanialle uhkaavaksi kehittyneestä tilanteesta.
Vanhimmaksi määräsin järvikannakselle tulenjohta-
jan, joka oli loppuun väsynyt ja järkyttynyt päivän ta-
pahtumista, sekä jättänyt vetäytymisen alettua radistin-
sa Veijo Kerolan tulenjohtopaikalleen. Tästä johtui,
että Kerola sai kärsiä sotavankeuden ruumiilliset ja
sielulliset tuskat. Valitettavasti en tulenjohtajan tilal-
Ie voinut jättää Eino Valtosta, armeijan partiohiihto-
mestaria, jonka olin edellisenä päivänä lähettänyt tuli-
patteriin.

Otin kolme miestä tehtävään, kaikilla kp-aseisfus.
Käsirysyn varalia otin mukaan niskanvääntäjäksi tun-
netun painimestarin Matti Simanaisen. Lähettini Vil-
jam Ovaska, armeijan partiohiihtomestari ja Pui.ion

50 km voittaja, oli sillä kertaa viemässä kuolettavasti
haavoittunutta lla:i Mikkolaa taaksepäin. Toiseksi
mieheksi otin Esko Honon, joka oli hyvä sotilas. Kol-
m.rnnen miehen nimeä en muista.

Etenimme avojonossa. Vastakkaiseen suuntaan näin
marssivan pienen osaston. Maasto oli kumpuilevaa ja

pensaikkoista, joten yöllä oli vaikea erottaa ystävää
vihamiehestä. Päätin ottaa selvän, jospa tuo marssiva
osasto sattuisikin olemaan Siiven tj-ryhmä. Tsasounan
luona oleva osasto olisi voinut tukea meitä tulella sii-
nä tapauksessa, että olisimme törmänneet pahki vi-
hollisia. Kysyin, keitä he ovat, mutta vastausta ei kuu-
lunut. Olimme ampumavalmiit. Osaston jatkaessa

marssia sitä tukemaan lienee jätetty konetuliaseilla va-
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rustettu osasto avomaaston reunaan, mutta tuli avat-
tiinkin yllättäen jostakin muualta. Seurasin katseel-
lani marssivaa osastoa niin tarkasti, että olin varma
siitä, ettei sieltä ollut tulta avattu.

Tunsin, että oikeaan jalkaani sattui. Siiher-r jysähii
niinkuin tukilla olisi sivallettu. Pikakiväärisarja repi
oikean pohjelihakseni .ja iävisti sääriluiden välissä
olevat hermokimput. OIin kaiken lisäksi väsynyt usean
vuorokauden yhtämittaa kestäneestä toirninnasta. Tu-
lenjohtopaikkojenhan piti olla täydessä taisteluval-
miudessa. Syöminen oli jäänyt jo vuorokauden van-
haksi asiaksi. Kotipaketteja ei ollut tullut, olin kiel-
tänyt niiden lähettän-risen. Saappaani olivat hangan-
neet kantapääni verille. Sukkia ei ollut olemassakaan.

Oloni oli harmillinen. Äsken olin päättänyt kuolla
seisaalleni, mutta nyt makasin maassa ja huomasin
käteni vapisevan. Lieneekö ollut pelkoa, vaiko haavo-
jen aiheuttamaa hermokouristusta. Aseistukseni oli
olematon, sillä pistooli nykyaikaisessa sodassa on vain
kuin nallipyssy. Itsemurha-ajatus ei kuitenkaan väläh-
tänytkään mieleeni.

Vaistoni ohjaamana ryömin eteenpäin erästä kum-
paretta kohden. Kuulin jotakin kuiskattavan, mutta en
ollut asiasta aivan varma. Ehkä se oli Simanainen, joka
halusi varmistua, olinko kaatunut vaiko hengissä. Ve-
din käsilläni itseäni eteenpäin, ja pyrstöpääni seura-
si sujona kuin hylkeellä perässä. Autoin välistä ham-
paillakin, koska tuntui olevan kiire päästä tuon kum-
pareen päälle nähdZikseen jotakin. Samassa näin lä-
helläni lumman möhkäleen, jota armoton kp-tulitus
alkoi ravistella. Siinä makasi kaatunut suomalainen,
jolta oli kirvonnut konepistooli käsistä. Se oli minul-

Suomalaisten ioukkoien käymien viivyiystas-e-
lu,ien seuiuia niiden veiäyiyessä 20.6.44 ä:-
fien Syväriltä Troitsankonnun kautla pohloiseer

TEKEE SELYÄN KÄRPÄSISTÄ
KÄRPÄSTUHO-sumutin sisä1tää pyreiriiniå
ia piperonylbuioksidia. Keskikokoisen huo-
neen puhdisiuskäsitlelyyn riiiiää 6-8 se-
kunnin suihkuius. Nopea vaikulus.

KÄRPÄSTUHOA voidaan ,
kayttaa myos sööskren la
koiden häviltämiseen. .
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Tämän kirioittaio siunatiiin viimeiseen epoon Ld'Cen
sankarihaudalla keniälie iääneenä, koska a aiset icdi:-
lival hänet seulaksi ammuttuna kaatuneeksi. K-'..a
siunausiilaisuudesia, iossa omaisista o ivat saapu. a

myös hänen poik6nsä - edessä olevat solilaspc at

Ie tervetullut lahja. Päätin tulituksesta huolimatta so-
pivassa välissä irroittaa kaafuneen ryöstä myös vara-
lippaan. Juuri kun sen sain käteeni, alkoi rulitus, ja
sain kasvoilleni kaatuneen sisälmyksistä suihkun, joka
ei ollul tuoksultansa parhaita. Kasvoni olisivat var-
masti olleet rintamapiirtäjän mallin arvoiset, kun ne
olivat hurjistuneen soturin irvissä sekä veressä ja ra-
vassa.

Joka aktiivisesti on osallistunut kaikkiin organisaa-
tion vaatimiin upseerien ja aliupseerien ampumaseu-
rojen ja -liittojen kilpailuihin, voi jo luottaa 20 vuo-
den aikana hankittuun taitoonsa niin paljon, että ei
hermostu aivan pienestä asiasta.

Otin ampuma-asennon niin, että voin ampua suurin-
piirtein alalle, jossa vihollinen liikehti ia iosta se oli
tulittanut. Suoritin koetähtäyksen ja laskin aseeni alas.
Panin varalippaan vierelleni. Käsikranaattia ei mi-
nulla ollut.

Tuliasemani oli verraton. Harvakseen kasvanut,
edellisen ruoden p)'stlyo kuivunut heinä antoi hy-
vän näkösuojan. Puolikuiva, katkennut koivu oli pu-
kuni värinen. Koirunrunko ja kasvoni sulautuivat yön
hiimyssä yhdeksi. Pieni lautasenmuotoinen notkelma
kumpareen päälla tarjosi tulisuojaa. Oveluus on so-
tilaan hyve. Otin kaatuneen läheltä aseman siksi, että
se näkyvänä houkuttelee lihollisen tulen puoleensa.
Koska tiesin, että yön hämyssä kestotulen suuliekki
paljastaisi asemani, ja koska patruunatäydennystä en
saa, päätin ampua kertahrlta. Tässä vaiheessa uskoin

Luovuta Yertl
pelasta ihmishenki

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
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vielä, että tsasounan luona oleva tulenjohtaja toimi-
si, sillä hänellähän oli toistakymmentä hyvää miestä
käytettävissään. Kuulin jälkeenpäin, että sanottu tu-
lenjohtaja kuullessaan osastoni joutuneen rulikoske-
tukseen lähti toistamiseen tiehensä.

Olin lopulta pakotettu tulenavaamiseen, jota olin
välttänyt, sillä vihollinen näytti liikehtivän ilman
pädmääriä eri suunnilla. Se haravoi todennäköisesti
taistelumaastoa, motta eräs mies käveli suoraan kaatu-
nutta kohden. Päiistin hänet noin 20 metrin päiihZin,
ja ammuin hyvin t?ihdätyn laukauksen. Muistin yön
hiimyssä, kuinka monesti kilpailuissa olin pienellä
nykäisyllä aiheuttanut ohi laukauksen. Taisteluani, jos

niin voi sanoa, kävin nyt 10-50 metrin etäisyydellä,
joten ei voi ihmetellä, että jokainen konepistoolin
luoti oli tappava. Yhtä asiaa sopii vain ihmetellä, mi-
ten viholliset olivat niin varomattomia. Lopulta vi-
holliseni arvattavasti alkoivat ihmetellä sitä, minnekkä
ne kaverit alati häipyvät. Eihän yksityisiin kp-laukauk-
siin suuresti kiinnitetly huomiota. Ehkäpä he alkoi-
vat tarkastella, miksi maahan heittäytyneet eivät nou-
se ylös.

Nyt alkoikin toinen vaihe toiminnassani. Kaikki
viholliset katosivat näkyvistäni. Tähystystä oli minun-
kin parannettava. Viholliset eivät kuitenkaan maltta-
neet olla hiljaa, vaan huutelivat toisillensa. Pelds-
tyin sitten pahan kerran, kun pensaaste n. 10 metrin
pästä nousi yllättäen mies ja käveli taas suoraan kaa-
tunutta ja minua kohden. Käänsin nopeasti ampuma-
suuntani ja laukaisin, mutta kylkeeni koski, ja lau-
kaus oli summittainen. Mies kaarui ja huusi, mutta
toinen mies nousi pensaasta ja alkoi vetä haavoittu-
nutta pensaikon suojaan. Åmmuio tietysti nyt vetäjän
ensimmäiseksi. Vihollinen lienee saanut todellisen
johtajan, koska kuulin tiuk&oja komentosanoja sekä
koneruliaseitten lukkojen kalinaa. Tuli avattiin yht-
aikaisesti, ja vielä kerran tunsin luodin purennan. Vie-
reiseen koivuun osui suihku, josta kimmoke tuli pos-
keeni, tunkeuttri suuhuni ja vei myös hampaan. Syl-
käisin samalla kertaa suustani luodin ja hampaan, ja
voinkin nyt vastata kysymykseen: onko luoti kuuma?
Se on tulikuuma! Silmänräpäyksessä se Polni kieleni.

Haavani eivät olleet sellaisia, että ne olisivat estä-
neet toimintani. Olin unhoittanut jo kaikki avunsaan-
titoiveeni. Yksi ainoa päämäärä oli niin voimakas,
että kaikki muu unohtui. Tämä oli eliimäni viimeinen
maaottelu, jossa ei taistella eoää voitosta, vaan pis-
teistä. Tuota ajatusta seurasi uusi yllätys. Minua alkoi

yhtäL4dä raukaista. Tiihystin k1'llä, mutta lähellä ei
näkynyt liikettä. Lieneekö se ollut itse Belsebub. joka
nyt kuiskasi korvaani: nosta konepistoolin perä pvs-
tyyn antautumisen merkiksi. YhtI nopee oli toinenliin
tekijä, ja se oli sotilaskasvarus. llieleeni n:li ruosi-
kymmenien takaa kuin sdhkeenä: - mini lu;een ja
vannon kaikkivaltiaan, kaikkitierir'än lum:l:a krutta

- niin kauan kuin minussa henliei i.r roine.l oo -aina viimeiseen veripisaraan asti I - Se oli s..:ihsvrle.
Huomasin, ettei vala aivan sellainen ollu:. I:u:ii ruos-
sa muodossa se kumminkin silloin ruli mir'::: rcielee-
ni. Joka tapauksessa minulle ojenneniio :.u-.:.re kisi
kestämään vielä enemmän.

Ylläolevan kerron erikoisesti siksi. ertä s.- on mus-
tikuvana painunut sieluuni lähtemänömisu ra siki,
että sotilaskasvatusoppi perusfuu tieteeseen. Sr:l ei
voida kirjallisella puoskaroinnilla muur3f, ruelinmiä-
rin. En olisi kokematta sitä uskonur. Lisiia :ihän
myös sen, että en ole ensinkään roh-kea mies. Olen
pelännyt kovastikin, mutta opin aivan pienent p.oike-
na peittämään pelkoani. Olenpa siinä toisinren .rnnis-
tunuikin. Sotilrrskasvatus on minulle ollut tissi mrös
suureksi rvuksi.

Epätrs.rinen 3.mmuntå jatkui. En ampunu: enIä
cro:r:eke:.n I:.ukauste. Tiesin tarmuudella sen. eftä
eljmink.::.renr pllrnl siihen peikkern. Tunsin iseni
kovin r'fiäiseksi. Iiisi:e kunnia oli aivan viens siinä
vaiheessr. \'d.srmisrä v3sialo piri semrllr tais:ell4 ja
sen taidon olin oppinut urheilun mr:.s:oiuokussa.

Olin lopullisesti siinä pisteessä. etl iorJiin rär§i
tapahtua. Nyt kohdistettiinkin n:li ninuu-'r eikä kaa-
tuneeseen, mykkään taisteluveljeeni. Tunsin veren
syöksyvän suuhuni. Ehdin kumminkin kierähtä k-uo-

pan pohjalle. En voinut hengittää. Pääni painui nyt-
k?ihdellen turpeeseen. Olin tukehtua. Luoti oli tällä
kertaa mennyt oikeasta olkapäästä solisluun yläpuolel-
ta, lävistänyt keuhkoni piruussuunnassa ja tullut selkä-
rangan vierestä ulos. Korvani alkoivat rys§en soida.

Tuskallisen tukahduttava tunne katosi. Olin vain
olemassa toistaiseki. En saanut selvä siitä, hengitän-
kö ja lyökö sydiimeni. Odotin konepistoolinperästä
päähäni viimeistä kolkkausta. Kuulin vieraskielisiä
ääniä kauempaa, mutta viholliselle jäi vielä tuntemat-
tomaksi tiimä mystillinen tappelija. Itselleni tarjoutui
nyt mahdollisuus tilintekoon eletystä elämästäni. Itse-
aiiassa oloni ei ollut enää niin tuskallista kuin aikai'
semmin. Oloni oli hyvin raukea, ja otettuani itsestäni

irti kaiken sain sisäisen tyydytyksen tunteen, joka

HET NOLAN FAN ERITEHDAS,
z.ACHARIASSEN &CO

Heinolo
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on suuri palkkio, ja tässä tapauksessa ainoa,
tusta työstä.

suoilte-

Kuulin tieltä panssarien telaketjujen kolinaa. Arva-
sin panssarien alkavan vyöryä Suomea kohden. Kuu-
lin signaalin soiton. Mahdollisesti luostarin lippusal-
koon silloin nostettiin veripunainen lippu. Lienen
samassa kuullut suomeksi sanottavan, että tuossa on
neljd. raatoa. Ehkäpä siinä juuri juoksi Siiven tj-ryh-
mä tsasounan järvikannakselle. Koetin silloin ilmais-
ta olemassaoloni koukistamalla sormeani - 

mutta
sormi ei totellut. Onnistuessani olisin tietenkin saanut
ohimennen viimeisen kp-sarjan kehooni.

Kuulin kaukaa tykistön ammuntaa. Koetin arvail-
la, onko se Eneman viivy$saseman torjuntanaalien
tarkistusta. Kantautuipa jostakin hyvin kaukaa käsi-
aseittenkin ääniä.

Silloin muistuivat mieleeni poikani, joista kolme oli
jo sotilaspoikana sotilaspiirin lähettinä. Kaksi nuorin-
ta oli aluttomina evakuoitu Ruotsiin. - Tdstä lienee
ajatukseni siirtynyt rukoukseen. - Mestari I Kohta-
lon herra! Jos Sinä kerran olet laupias ja armollinen,
pysäytä vihollisen laumat viimeistään Suomen raialle,
sillä ethän voi antaa heidän Suomea raiskaavan. Salli,
että poikani saavat elää vapaassa, itsenäisessä Suomessa
ja kasvaa kunnon miehiksi. Jos taas asetat Poikani sa-

maan tilanteeseen, jossa nyt olen, niin auta heitä kes-

tämdän osansa miehuullisesti. Kuule tämä kuolevan
soturin viimeinen rukous !

Minulle tuli parempi olo. Aistini alkoivat ooPeas-

ti himmetä. Korviini kantautui selr'ästi aistiharhrna:

- Tuonen viita, rauhan viita, kaukana on vaino, riitr,
kaukana kavala maailma. -Tajuntani sammui, taikka vaivuin vähitellen veren-
vuodon sekä ruumillisen ja henkisen väsymyksen ai-
heuttamaan syvään uneen. Kuulemani mukaan olio
maannut kentällä yli vuorokauden. Viholliset löysivät
minut ruumiita kerätessään shokkitilassa. Sotilaskoulu-
tukseni ei olisi auttanut sitä, että vielä elän. Sen teki-
vät vuosi§mmenien urheiluharjoitukset ja säännölliset
elämäntavat. Sydän oli lääkärin ilmoituksen mukaan
niin vahva, että se jaksoi toimia silloinkin, kun muu
koneistoni oli jo osittain pys?ihrynp.

Tunsin auringon lämmittävän selkääni, joka oli
rankassa vesisateessa kastunut likomäräksi. Tärisin
vilusta - tunsin eläväni. Käsitin, että olen vaikeassa
tilanteessa oleva sotavanki. Kuulin puhetta aivan lähel-
läni. Yritykseni liikkua huomioitiin heti. Minut kän-
nettiin selälleni, ja tulkin avulla alkoi välittömästi
kuulustelu, joka tapahtui jonkin kaavan mukaan. Sel-
visin hyvin, sillä kieleni ja poskilihakseni olivat tur-
voksissa vaikeuttaen puhettani. Mongertelin käsittä-
mättömiä sanoja. Kuulustelijoista oli yksi esiupseerin
arvoinen. Hän tuli luokseni ja koetteli housujeni kan-
kaan laatua katsoen silmiini ja kysyi venäjäksi, puhun-
ko venäjää. Puistin päätäni. T?imän jälkeen hän alkoi
venäläiseen tapaan elehtien upseereilleen selittää ja
viittoilla taistelumaastoon, josta minut oli tuotu. Mi-
nua nimitettiin suureksi komentajaksi, jonka tarkoi-
tus kuitenkin jäi tietämättä. Upseerien katseet ym-
märsin paremmin. Niissä ei ollut rahtuakaan vihaa.
Kuulustelunikin oli sillä kertaa inhimillinen. Tässä
vaiheessa minut luowtettiin kuitenkin GPU:lle. Näin
kaikkien katseista, etiä he olivat osanottavaisia. Tun-
tuipa aivan siltä, kuin nuo upseerit olisivat tahtoneet
saatoksi huutaa:

- Bravo \Tickström - älä p-le ieä -lMuistin persialaisen runoilijan ja viisaan elämän-
ohjeen:

- lv[snnssn päivän huolet mielestäsi heitä, tulevis-
ta älä itke kaipuun kyyneleitä - tämä päivä on kä-
teistä rahaa.

*************
HÄIRITSI "ULKOMAALAISIA".

Kerran sattui Näätämänsalmella parivartiossa oleva
vartiomies olemaan väsymyksestään kovin uneliaana,
jonka takia hänen toverinsa huomautti:

- En mä kehtaa olla sun kanssasi vartiossa, kun
sä kuorsaat ja ulkomaalaiset katsoo toisella rannalla.

*************

OY KE}II FEDERATION STEVEDORES LTD

- ohtousliike

OY OWNERS BROKER LTD

- loivonselvitysliike

HöCKERTIN

- huolintoliike
SEURAAIAT OY

PUH. VAIHDE 3461

--\/aEll

KEMISSÄ KAIVOKATU 14
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ffi
REPOLA-OYET

Vankka ialo vaatii luiat iarvikkeet. Repola-

iuoiteissa on määrätietoisesti edeiiy iulok-
siin, ioika merkitseväi rakenteensa ia raaka-

aineensa puolesta ehdotonia keslåvyyitä vai-

keimmissakin olosuhteissa. Repola-iuotteel
ovat rakeniaian mestaritarvikkeita.

UUTUUS Repola-ovissa
on uusi ovitäyte, kennosto, ioka
takaa ehdottomasti tasaisen pin-

nan. Tåmä uuluus on ainoaslaan

Repola-ovissa. Onnisiuneen ra-

kenne- ia raaka-aineratkaisun an-

siosta ovet ovat eritiäin kevyiiä

la l u iia.

REPO LA.IKKUNAT
ovaf perustyypiliään ioko sisään- ia ulos-

aukeavia tai sisäänaukeavia, heloituksella tai
ilman. Näitä on l2 eri tyyppiä - iokai-
sessa useita mittavaihfoehloia. Saaiavana

myös 3-lasisina.

Pyytäkää kauPPlaaltanne tal melltä Yaklomlt.
talsten Repola-tuottelden hlnnasto.

Repola-tuottelta myyvät hyvlnvarustetut rauta-
la rakennusalan llakkeet.

LAHDEN TEHTAAT I LAHTI PUH.249A.
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Kansikuva
Vartiomoottoriveneei huolehtivat sodan aik:a.r :e-
hokkaasti rannikkovesiemme ia saaristojemme va!'
mistuksesta. Ne suorittivat kaikkialla noPeilr P.rr'
tiomatkojaan ja hyökkäsivät usein voitokks3sii vesi-
alueitamme uhkaavien vihollisalusten kimppuuo.

NUMERO 7:N KIRJOITUKSE T

Leo Lahdenperä

JÄÄMEREN SOTAA

V. Volanen
MOTTEJA JA SIPERIALÅISIÅ KUH}fO\
TÄLVISODASSA I osa

Raine Hynninen ja Karri Korkeala
Vå.LOKUVÅUSLENTO Y I E\.L\}TE RE\ RAN-
NÅLLE

191

197

200

V. O. Airio
MIINANRÅIVA.A,-TI,T BE\GTSKÄRIN TAIS-
TELUSSA 2O5

Uula Aapa
OULU\ HIIPPåKL\\ÅN PIISPÅ Y. A. VAL.
LINIfÅÅ F.{RTIST{\IEN YLLÄKÖSSÄ , .. . 208

Vilho Ta*ioeo
TSKUoSASTON JOHTAJANA SYVÄRILLÄ
KEVÄTTÅLVELLA 1942 212

Meri Schades'itz
TL-LTÅ. KL'OLEMÅA JA KYYNELEITÄ .... 2r4

Eino Seitar-uori
KÄVIN TUONELAN PORTEILLA 2I9

Aikokouslehdessö " Konso toisteli -miehet ker.
tovot" julkoistujen kirjoitusten, korttoien ic
pii rrosten osittoinenkin Ioinoominen io iulkoi-
seminen on kielletty ilmon toimituksen lupoo.
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Riihimäen Lasi Oy

&415'-*
Pöötehdos,
Riihimöki

lkku no lositehdos,
Riihimöki

5O VUOTTA
RIIHIMAEN

tAS IA
Yhtiöm me merkkivuote-
na kiitämme kaikkia
ystäviämme luottamuk-
sesta ja kannustavasta
yhteistyöstä - ja ku n
asia koskee lasia olemme
edelleenkin valmiit pal-
velemaan Teitä.
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NYT TURVAUDUTAAN
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KESKI NÄ!NEN VAKU UTUSYHTIö
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Tormo, moon vonhin vokuuru-i, -' : -.:--:: <: <-
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SAUNA LAMPIIIIAKST

TIzTUNNISSA
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sekö pönllö- ettö ovokiukcc- ::--::' :- -

nqisuudet,

Pöösky- jo Repolokiukoilo vc - :':'::- : -:
100 mt sounoihin.

Kiukool toimileloon myös ves ;: : : . :--s-
lelluno.,lotkotulipesöllö vo'-s':---: -':
voidoon lömmittöö toisesto ^-:-ee:':
Toi mintoperiootteenso onsiortq pgun-
kulutus on pieni, löyly ci lopu kcskcn
jo osennus on helppo.
PÄÄSKY- jo REPOLAkiukoor o,:".=. ': --

ihonnekiukoito, jotko lisöö':' <. ::-::-
nouli nloo.

Pöösky- jo Repolokiukoiio es -e :':' - -.
suurimmot lukku- jo routqko-::'
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