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Arttu (Artturi) Törmäsen haasaattelu
Tauno Päasi haasaattelee (1990-luvun lopussa)
(Kasetin A-puoli):n
… väen suhteen, etä un sotien äl een oli toista sataa asu asta, oulussa in oli toista sataa oppilasta. Nyt
on oulut pois, postit pois a auppa pois a lie ö o o ylässä, ei ole tullut las etua, etä löytyy ö, ei ä
löydy ään sataa hen ilöä enää.
T.P. Ihmisethän i ääntyy, eihän sille mitään mahda.
A.T. Ei sille mitään mahda.
T.P. No, min älainen averi se Hans oli pi upoi ana, un oli o se 10 vuota vanhempi?
A.T. Sehän oli toista ymmentä vuota vanhempi. No sehän oli semmoinen tavallinen poi a.
T.P. Oli o sillä min äänlaisia tietä än lah o a nuorempana?
A.T. No, siitähän minulla ei ole tietoa, muta siten äl eenpäin a silloin in sotien välissä a ennen in sotia ne
oli vähän eri oisia, nehän isot po at raatasi tuolla. Me pi usethan uunneltiin mitä milloin in sanotaan a
aina mainitsivat, etä yllä se Hans tiesi.
T.P. Minähän olen Hansia ha enut vuosi ymmeniä, etä u a se on, missä a mi ä se on, niin Hansin
asetovereista Mat Ahtola ertoi hyvin usein Hansista aina, un oltiin tuolla, niin se etu äteen sanoi tulevia
asioita a se ai oli omppanian päälli ö parhaiten sanonut, etä erran patriar a näin sanoo, niin yllä
meidän pitää us oa, niin tulee tapahtumaan. Näin pit älle sillä oli äsitys Hansin etu äteen tietämisestä.
A.T. Joo, yllä hänellä on ilmennyt a nyt siten meidän po alla Maurilla, on y si tytär, se on samana päivänä
syntynyt uin Hans, muta vuosiahan siinä on välissä a uulostaa, etä sillä on niitä lah o a vähän enemmän.
Kun meidän tytär Maarit, erronpa siitä, etä sitä on vissiin meidän poru assa ollut semmoista pitemmän
ai aa. Ne oli miehensä anssa äymässä Italiassa, tästähän on nyt semmoinen 20 vuota ai aa a meillä oli
ala-altaita tuolla oella a niiden vanhin poi a oli täällä meillä hoidossa. Se oli noin 2-vuotias a minulla oli
semmoiset pyöreät altaat siellä a atos niissä. Sinne piti minun in mennä sillä lailla varoen ontaamalla a
se poi ahan oli minulla aina mat assa siellä. Minä un menin sinne, se on pyöreä allas a semmoista ahta
lan ua myöten piti ontata, un se ato oli siinä. En minä ho sannut aan, un se poi a tuli myös sinne a
minä olin ustiin puhdistamassa sitä es ellä olevaa sihtiä, niin mols aus uului a se poi a putosi sinne. No
minähän pyörähdin a sain tieten in iinni, un sehän on matala allas ei ä se siis poh aan asti erinnyt mennä
tai siten meni alat edellä. Minä otin sen iinni a oli ylmä ilma a ylmä vesi tieten in, se oli hetevesi a vein
po an autoon viltin mut aan. Minulla oli vilt siinä a tuo vanha Volvo oli vielä silloin äytössä a tultiin tänne
otia a tieten in lämmintä a uivaa vaateta päälle. Poi a vain totesi, etä en minä vetäissyt hen een, un
isä on opetanut, etei saa vetä hen een vetää, os su eltaa. Joo, a ei ollut auan, niin tytär soit Italiasta,
etä mitä siellä tapahtuu. Hänellä on näitä tämmöisiä useita tapau sia.
T.P. Joo, se oli o sitä tiedonsiirtoa, ota ei vielä ymmärretä.
A.T. Ei sitä ymmärretä. (T. P. Muta on sitä):. A.T. On sitä. Todennä öisesti sitä on.
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T.P. Oli o Hansilla perhetä?
A.T. No, vaimo hänellä oli, muta ei perhetä. 1941 meni vasta naimisiin.
T.P. Se oli sen i äisiä miehiä, etä se outui talvisotaan.
A.T. Joo, 1911 syntynyt.
T.P. No oo, se oli o o enut i ävei o.
A.T. Sehän oli Mi elissä one ivääri omppaniassa, silloin otetu äytöön ensimmäiset a oneuvot, oissa oli
one ivääri, semmoisen auton ul eta ana hän oli siellä. Niillähän oli nah apuvut a ai i siihen ai aan.
Semmoinen pieni avolava-pa etauto, semmoisen oulutu sen hän oli saanut, muta meillähän oli siten
oma auto, välirauhan ai anahan ne a oi Petsamosta tavaraa. Ei ähän, vai a se auto valtiolle otetin niin hän
ei lähtenyt siihen us i si, yllä hän lähtee etulin aan a sehän oli siellä … ou ueen vara ohta a, un oli
semmoinen tapaus siinä, en minä muuten tiennyt, muta ne oli Sallan suunnalla vain sillä oli….. silloin 1943
niin sieltä tuli, maalis uu se oli, un äytiin utsunnoissa a oli 14 päivää meillä ai aa siis minun i äluo alla
niin oltiin siten o palvelu sessa siellä 䀔aahen seminaarilla a sinne tuli Sallasta uuri tästä ErP 16, luutnant
Knuutla meidän omppaniaan a meillä oli asapano sen heitohar oitu set siellä montussa heti, un se
Knuutla tuli. Siinä ei monta päivää ollut eroa, me oltiin o oltu palvelu sessa pari olme vii oa, un se
Knuutla tuli. Minulla satui semmoinen tuuri, etä oli lautarei ä tehty sinne montun reunaan, siitä piti
na ata asapanos sisään a se mennä suhahti se tiili läpi siitä reiästä, niin se heti hih aisee sieltä, etä mi ä
alo aan nimi. Minä, etä alo as Törmänen. No mistä otoisin. Minä, etä Posiolta herra luutnant. Tul aapa
tänne. Minähän ipitin sinne montun päälle a hän lähti ävelemään siten edellä omppaniaan, o o
omppania oli siinä montussa tai o u osasto uiten in siinä oli, hän meni sinne äveli, etä me ei oltu
uulosilla, se antaa ätensä a ysyi, etä tunnet o sinä Hans Törmäsen. Minä, etä tunnenhan minä, se on
minun velipoi a. Semmoisia terveisiä sieltä Hansilta, reen ala sella oli lunta sen verran, etä reellä sitä oli
uiten in ul etu, reen ala sella seisoi siinä ta ana, un hän pääsi tänne a äs i tuoda, etä os siellä
semmoinen poi a on …. niin viehän terveisiä.
No, Hansihan selvit siten, etä hän sille sanoi, se oli heillä ou ueen ohta ana, hän oli vara ohta ana a se
äi silloin Hansin vastuulle siinä tapau sessa se ou ue silloin. Hän sanoi sille, etä os siellä semmoinen
poi arehvana on niin saatana, os sinä vain uritat sitä poru aa niin hän mu a pie sää sinut. Etä nähdään
sitä vielä os us. Tämmöinen tarina se in oli. Sehän minulle autoi yllä siten heti, un minä olin siten
tar a-ampu a yhä in vielä olisin, vai a minulla meinasi silmästä mennä nä ö tänä eväänä, verisuoni
at esi silmästä. Minun piti äydä silmälää ärissä a siten tulin tänne otiin a ei ollut pari tai olme päivää
niin siten meillä oli riistanhoitoyhdisty sen hirvenammunta o eet. Minun piti aamulla lähteä
hirvi o eeseen a ensi erralla meni vielä läpi. Niin minä olin olmena vuonna omppanian paras
ivääriampu a. (T.P. Poh oisten miehillä yleensä oli, minulla oli sama un menin Niinisaloon palvelu seen,
niin sama havainto siellä tuli):.
T.P. Hansiin meidän pitää ääriytyä nyt ensimmäisen tunnin ai ana mahdollisimman pal on, niin se on ollut
vaan tavallista reippaampi nuori mies, un ErP 16 Kuusamossa erätin. Nyt un miehiä haastatelee niin
hyvin pal on niillä oli siviili amppeita mu ana, un ne lähti sinne su at, välihousut, villapaidat, intaat a
mitä lie ollut tavaroita, oli omia amppeita un menivät sinne. Näytää ihan tavalliselta. No, se Keräsen
omppania, siellä oli Hans samassa omppaniassa a Mat Ahtola saman omppanian miehiä, niin ne vietiin
ensimmäisenä sinne Pyhä ylän Kai oseen a un se poru a hiihti nähtävästi otain sata ilometriä yli tai
alle yhteen yytiin, muutama lepotau o, ai ine amppeineen Perangan auta Haapovaaraan a siten
tosiaan Linnansalmeen menivät atsomaan. Sieltä siten hiihtivät ta aisin a totesivat, etä ei ole uin y si
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omppania lii eellä a nä ivät niin pal on venäläisiä, etä niillä oli iire Kai oseen ta aisin a omppanian
päälli ö oli niin väsynyt, etä se nu ui su silleen, un pääsi pihalle a po at antoi sen, etä se äätyy tuo
u o tuohon a Hans on ollut siinä poru assa silloin. Se on uusamolaisista a posiolaisista se omppania
eräty. Ja ensimmäinen päivä oli o semmoinen, etä un niitä äi iä väsyi, osa äi opa nuotiolle sinne
viimeisille ymmenille ilometrille a siten un ne tapahtumat meni eteenpäin, niin Mat Ahtola ertoi
Hansista usein a ne olme asiaa minulle on äänyt mieleen.
Se oli erran sanonut, etä huomenna, un lähdetään niin tulee mies, nainen a lehmä vastaan. On o tutu.
(A.T. On tutu):. Ja se mies ei tule ihan oi eilla asioilla. Ja tämmöisiä erro nyt. Ne on niin arvo aita tieto a
minun mielestä, etä niistä pitää saada muisti uvat.
A.T. Päällimmäisenä tuli tuossa mieleen semmoinen siitä hiihtohommasta. Ne on silloin ollut siellä o un
venäläinen ollut perääntymässä, ne on hiihtäen mennyt perässä, minä en niistä päivämääristä, muta
ei öhän se ole siellä Alassalmessa ossa in ollut.
T.P. Ne silloin mennyt hiihtäen perässä nähtävästi, un Palovaaran tienhaarassa saivat sen 163 divisioonan
perääntymisen tu itua a siten Susitaival sanoi, etä hän pani uusamolaiset hiihtämään perään, un niillä
meni ar uun Juntusrantaa ohti. Silloin se on se hiihto al anut.
A.T. Se saataa olla semmoinen pai a, Hansihan oli tar a-ampu a oi ein siis virallisesti a siinä oli
venäläisillä ollut entä eitö siellä välillä. Jäl eenpäin selvisi näissä puheissa, niin siellä oli semmoisen
peltoau ean tai suon yli ollut venäläisiä menossa a ne po at oli mennyt, se on 䀔autiaisen Eino, hän in on
uollut nyt toissa vuonna, siinä samassa poru assa ollut. 䀔autiaisen Eino ertoi sen tapau sen, etä Hans pani
polville, un meni, oli o se nyt peltoau ea tai suo tai mi ä se oli, etä ne las i menemään sinne alaspäin a he
tuli siihen har anteelle, niin Hans pani polvelle a rupesi ampumaan siitä a niitä monta aatui siinä au ealla a
ne pääsi siten taas metsään siitä, ot a pääsi eteenpäin a he las ee sinne etä sehän oli se eva uointi ?
silloin in oli o, etä mitä sitä on tas ussa. Yhdellä venäläisellä oli pullotanut ta in tas u, niin se oli Hans siinä
su silta siten pistänyt äden tas uun, ny ässyt yhtä ä iä, uuma pas a, per ele, un se oli puuroa lyöny
tullessa se venäläinen sinne tas uun. Ei se Hans sitä itse selvitänyt, Eino se selvit. Joo, sanoi etä se
räpisteli…
T.P. Se on siellä tosiaan huomiota herätänyt sillä, etä on tosiaan näitä asioita eteenpäin nähnyt, niin sinulla
saataa olla muita in tämmöisiä mitä se on ertonut.
A.T. Semmoinen on ollut, en muista mi ä pai a se oli, muta niiden ou ueen, ot a oli aatunut a se on
tämä Karvon Teppo ? niin se on ou ueen ohta ana uiten in ollut a se oli Hansin ser u, siten aamulla
sanonut toverille, etä nyt tulee meidän ou ueen ohta alle uolema tai a ota in tapahtuu, etä
semmoisen ison männyn, se ryssä osaa ampua siihen ustiin, etä se satuu siihen. Salmelan poi ia, se oli
ou ueen ohta ana a ne oli etenemässä olleet siellä a niin se oli, ryssä osasi ampua sieltä ou ueen
ohta aa, muta ei ne olleet sitä sille itselleen sanonut.
T.P. Se on ova pai a, os itselleen ertoo sen):.
A.T. Muuten oli ai i, olle se oli Hans ertonut, tiennyt sen, etä se oli ennustanut sen. Ja samoten se oli
silloin, se on ollut yö talvisodan ai ana, missä se veli haavoitui, Yr ö, a todennä öisesti ne ovat olleet
samassa omppaniassa, un minä en ole sitä silloin osannut niin panna, etä on o missä in poru assa itse
u in ollut, muta samassa omppaniassa ne o a tapau sessa ovat olleet, muta se on eri ou ueen teltassa
se Yr ö ollut a ne ovat olleet vähän erillään. Niin oli yhtä ä iä Hans hypännyt sieltä ylös silloin iltasella, oli o
se nyt vielä edes yö ään ollut, muta uiten in iltaa se on ollut a uossut, niin sinne oli uulunut ranaatin
suhau set a pau au set a siihen toiselle teltalle heti uo si a veti Yr ön, vel ensä, ulos sieltä a sen äl een
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tuli ustiin täysosuma siihen teltaan a siitä Yr ö sotasairaalaan a sanoi itse in, etä os ei Hans tullut niin
ä äisesti niin hän in olisi äänyt sinne.
T.P. Hans nä i ai en etu äteen.
A.T. Etu äteen, oo.
T.P. Niin se Mat Ahtola sanoi, etä se Hans tosiaan, tämän in tapau sen Mat minulle ertoi, etä se on
nähnyt unessa etä hänellä on pieni mahdollisuus pelastaa vel en hen i a se toimi sen mu aan.
A.T. Sen mu aan se toimi.
A.T. Minulla ei nyt muuta tule mieleen, muta me oltiin silloin viimeisenä esänä yhtä ai aa tai a eväällä
lomalla, vai a minä in loppuun olme vuota olin siellä a uusi ertaa ävin lomalla o o sinä ai ana.
Sotilaspassissa nä yy ne a at. Me satutin siten yhtä ai aa lomalle a Autsta oli, niin uin minulla in, vaimo.
Hanget oli täällä vielä, muta minä in lähdin sieltä Koi arista ? silloin lomalle niin siellä ai ne oli o aivan
esämaita a otaraisia oli, muta tänne un tultiin niin oli aivan hanget a isä oli y sin, un meitä oli viisi
vel estä. Yr ö oli o omana pesueenaan silloin a isä oli y sin talossa a oli ne hal ohommat, tässä ei ollut uuri
haloista tietoa a oi ein semmoinen han i niin uin voipi olla han i evätaamuna. Lähdetin tuohon lammin
taa se, siinä oli hyvä männi ö. Hans sanoi, etä mennäänhän siihen te emään nyt isälle puita vähäsen, etä
vielä näiden äiden ai ana saapi puut yli ärven ite seen tuotua, etä pär ää sy syllä in, os vielä tässä
hengissä ollaan. Ja me mentiin sinne a tehtiin hal o a, muta minä en muista, etä toi o se Anni siten sinne
meille ahvit tuosta yli, se han i esti ävellä, ota in orvi etahan se tieten in toi, yllä me täällä äytiin
syömässä.
Ko o päivä oltiin siellä, siten puolen päivän ai oihin meillä oli o monet motit hal o a semmoisia metrisiä
hal o a männystä, pianhan niistä un nurin sai niin niitähän tuli usteerilla ä iä. Meillä oli siinä havu a lä ässä
niin siinä havulä ällä aurin o paistoi täältä etelästä päin niin sanoi, etä hän nä i viime yönä semmoisen
unen, muta se ei sanonut sitä, etä mi ä se oli hänelle se esiteli ä, muta tota se oli semmoinen esiteli ä tai
os se oten in, ei se uiten aan piru ollut ei ä Jumala, muta o u siltä väliltä, etä un siihen ai aan vielä oli
minä in muistan sen, un oli tehty nuita helminauho a hauen sel ärangasta, muistat o sinä semmoista.
T.P. Olen nähnyt ossain.
A.T. Niin semmoisen, etä se tar osi hänelle semmoisen helminauhan a se nauha oli pit ä a pani sen
pöydälle a muotoili siihen, etä min älaiset tulee olemaan Suomen ra at a se tulee nyt tapahtumaan sillä
lailla, a se leviteli siihen sen polven päälle, etä meillä menee Petsamo, Kar ala a muuta in menee,
tämmöinen tästä itära asta tulee. Siten sanoi, etä sehän olisi nyt viisainta, os me lähdetäisiin tuonne
Murtotunturiin, muta nehän i änsä hau uu siten äpy aartilaise si, os sinne lähdetään. Meistä a si ää,
muta ei sanonut, etä etä sinne ää. Kun Yr ö in outui siten vielä siihen, sehän l-luo an miehe si putosi,
niin sehän outui vielä palvelu seen silloin 1944. Muta ei se rintamalle asti outunut, muta uiten in se oli
tässä rintama ou oissa.
T.P. Huolto ou oissa.
A.T. Huolto ou oissa. Etä meistä a si ää sinne. Semmoinen hänelle näytetin viimeisenä yönä a siitä
siten es usteltiin. Ja se sanoi päivämäärät, muta eihän minulla ollut ynää en ä minä sitä muistanut, etä
monta o päivää menee siten, un tulee rauha, siitä un me istutin. Ja eihän mei äläinen osannut silloin
otaa sitä niin va avasti, etä mitähän tuo puhuu.
T.P. Oli o tutu ei ä sitä sen arvoa osannut silloin. On sillä ihmeellinen y y ollut saada tämmöistä tietoa.
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A.T. Joo, a se at uu vielä, me yhtä mat aa mentiin siten 䀔ovaniemelle a meillä oli samaan unaan meno.
Siinä ävi vielä semmoinen, etä hänhän oli ryyppymies niin uin täällä ruu ataan olla, ei niin, etä
vii otol ulla ryyppää muta uiten in, se etä äyväänhän nyt viina aupassa, muta minähän olin alai äinen,
nehän neuvo etä siellä on … muistat sanoa, etä ratsumestari tuli ota in ysymään … tai puhuteluun a
uuntelet ratsumestaria a un se ysyy, etä min ä i äinen sinä olet, niin sano etä 21. Milloin syntynyt,
1921 a minut pani siten sinne onoon, niitä oli niitä lomalaisia, vai a min ä verran siinä onossa, itse äin
sinne, etä a si miestä välissä. Minähän tein työtä äs etyä a pullonhan se minä in sain sieltä, ne oli
semmoisia puu or ipullo a. No, minä en otanut sitä edes mat aan aan, annoin sen Hansille a Hansin
rahoissa in se lie, minulla ei ollut rahaa a se oli 11 maissa, un oli sen unan lähtö a vei minut sinne unaan
a sanoi, etä menehän tässä a osaathan sinä Karhumäessä siten mennä missä teillä on se es us, mistä ne
ävi ha emassa sinne har oitu siin … siellä oli oma … minä olin tunnin, minä etä osaan minä. Minä, etä
et ö se sinä, yllä hän ää nyt vähä si ai aa tänne, etä pitää vielä mietä. Ja oeta sinä olla siivosti. Niinhän
se äi siten 䀔ovaniemelle, oli o se peräti, en muista en ä ole nähnyt niitä papereita, ei ä ole tullut sotaar istosta aan tilatua, sieltähän sen uiten in saisi, niin sehän sai siten a si vii oa put aa siitä. Minä en
ole ihan varma, etä monta vuoro auta o se oli punti sella. Sehän aatui silloin Leevi 7.7. a Hans 14.7.
T.P. Vähän Sinua säästi, ei ertonut silloin tuolla nuotiolla, etä se on hän se toinen, tiesi.
A.T. Tiesi varmasti. 䀔ovaniemelle un äi niin a ateli, etä otetaan nyt pi usen lisää lomaa, etä tuo ei enää
pahemma si tule. Ja yllä se oli oman aatumapäivänsä tiennyt, 䀔aution Eino sanoi a samaten, o a oli
Yrtaho -nimeltään, on ohan se luutnant, tuolla oltiin veteraanipäivillä erran niin se tuli puheille a sanoi,
etä hän se on Hansin nähnyt silloin viimeisenä päivänä, etä se aamulla antoi ellonsa a paperinsa a sanoi,
etä hän se ei tänä päivänä palaa tuolta reissulta.
T.P. Onpa se ollut ova mies.
A.T. Se Yrtaho selvit, etä se oli oi ein punainen silloin, etä hän ei ole os aan nähnyt sitä niin punaisena
uin se oli silloin aamulla ennen uin ne lähti sinne.
Muta siitä hirvenmetsästy sestä se oli ensimmäinen, sen verran tuossa poi etaan, niin se oli 1938n. Sitä ei
ollut siihen ai aan pal on hirviä, minä in muistan un (T.P. Ar o a ne hirvet oli): 䀔aution Hei in ??, un se oli
o 1936 talvella, siihen ai aanhan ne metsästi, toivat sanaa tuolta tunturista, un ne oravan metsällä ul i a
siellä olivat nähneet hirven äl et. Niin minun y si veli Vil o a siten 䀔autiaisen Mat niin ne a oli se o u
olmas in, muta oli o se Törmäsen Ilo vai u a se oli, ei se ollut Ilo, ne lähti iltapäivällä atsomaan hirven
äl iä, semmoinen ahde san ilometriä mat aa. Kun toivat sanaa, etä siellä on ollut hirvi, ei sitä ollut ovin
pal on niitä hirviä, niin silloin tehtiin tuonne suoniityille heiniä a tuolla Murtotunturin alla oli meidän nimissä
semmoinen tunturisuo …. o an varressa, ossa äytiin aina syys esällä te emässä heinää a se piti sy syllä
äydä siten, un al oi maa äätyä, aitaamassa, etei porot syö a se oli se reissu, etä silloin se hirvi
ammutin siihen.
Me tosiaan mentiin Hansin anssa, se ot minut silloin ensi erran mat aan, un minä olin edellisenä talvena
sen Yr ön perässä, vai oli o siitä o useampi in talvi välissä. Nehän ar asi, un eihän ne minua päästäneet
sinne metsille y sin a ei ä toiset tahtonut otaa, etä tiellähän minä olisin ollut. Yr ö-vel en perässä olin
var ain lähtenyt, muta minä olin o nuorempi, niin ne sai minut iinni sieltä, un se Yr ö iersi omille äl ille,
etä no mitä se täällä äl estää … minä sillä lailla palon sieltä reissulta, niin se Hans ot minut siten mat aan
sinne tosiaan se vissiin muisteli, a mentiin sinne a tehtiin se aita. Siellä oli valmiita aida sia a pantiin uusia
tolppia siihen, etä saatiin sen ai ainen hä illinen a niin siihen tunturiin siten hirvi tuli, sieltähän löytyi äl et
a se osasi yllä pyytää, se ei siitä ollut iinni… opin on saanut a innostu sen. Se oli sotilas ivääri, silloinhan
ai i oli suo elus unnassa, etä meillä in nel ä sotilas ivääriä ii u seinällä, etä o a miehelle oli valtion
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puolesta ase a …. oli, etä oli niitä pano sia anssa. Minullahan sitä ei ollut, vai a minä siihen
poi aosastoon uuluin o siihen ai aan, muta ei sitä meillä ollut omaa aseta. Niin se yllä opet, etä miten
sitä ei saa tyh ää höpötellä täällä, un ollaan lii eellä, astuhan samalla lailla hil a seen. Niin se olme ertaa
ampui siten hirveä a minä in näin sen hirven aivan a se oli semmoinen oi ein ä i yr ä umpu siellä a se
hirvi samassa atosi. No, minä meinasin siitä vielä eteen uosta, etä miten siinä ävi, muta se toppasi iinni
ädestä, etä älähän mene liian lu asti a se ai i meni sydämen auta läpi a se oli siitä, un se lähti rinnetä
alas, niin siellä oli aatunut semmoinen vanha puu, o a oli siinä ollut, niin sen alle etu alat a siitä un se
meni ylen uppuroista, a sarvet oli a maa oli sula vielä, vai a siinä oli on un verran lunta in, ne sarvet oli
siellä maassa iinni. Se oli ihan tiu oilla, un se siihen alarinteeseen oli sen ta apään heitänyt, niin 11 pii iä
oli ummassa in sarvessa. Se oli iso hirvi. Se oli ensimmäinen aato. Kyllä me äytiin siten muutaman erran
äl een in, se oli os us 1938n muistaa seni.
T.P. Oli o niitä pal on onstaapele a perässä, etä äteet piti ät eä?
A.T. Kyllä ne muistaa seni ät etin, muta ei sitä ollut silloin, se oli mel o vähäistä loppu en lopu si, un ne
tiesi, etä oi ealla asialla siellä lii utin.
T.P. No, sehän on tietysti erämaissa tavallaan otetua oi euta, muta se on ollut hiu an ristiriitainen tietysti,
etä lupaa ei ollut, hirviä in oli vähemmän uin nyt. Muta yllä sitä on harrastetu monessa pai assa.
Minulla in oli y si tutava, ota Koston ala unin aa si os us sanotin, etä taas poi eava mies. Minä
erran olin reissussa, un ufo nähtiin samalla reissulla niin se minulle sanoi, etä 39. oli se, osta piti valtiolle
ma saa, etä yllä niitä löytyy oitain. Vain ne eivät ole tuhlanneet, ne ovat äytäneet suurien perheiden
ravinno si sen, etä ne on ollut tarpeen. Ilman semmoista saalista ne in perheet olisi mel o sur eita eväitä
syöneet. (A.T. Niin olisi):. Nythän olisi hirvihomma hyvällä mallilla, un se tosiaan se tasapaino saataisiin vain
säilytää.
A.T. Joo sehän olisi, siinä saataa olla tut i oilla taituruuta, etä saadaan a metsästä illä, muta un ne
tahtoo äydä vielä ristiin tut i oiden anssa.
T.P. Niin virheitä tulee ai molemmilla puolilla, ei se ole se tieto niin helppoa hallita. (T.P. Ei ole, lii uvat
eläimet):. T.P. Sehän siinä vielä on, un ne yllätäen saataa lii ua a syytä ei tiedetä, etä mi si ne lähtee. Oli
yhteen ai aan tai lie ö vielä niin suurta se muuto, etä Venä än puolelta tuli Suomen puolelle aina at uvasti
hirviä.
A.T. Niin ai se on ollut, un sitä täällä in puhutin, etä ne on ne mustat hirvet olleet niitä venäläisiä hirviä.
Sitähän on tässä in tut itu niitä, etä ne tuohon Kemi o ivarteen a Tervolan seutuville, etä sinne ….
seutuville täältä muutanut a se on nähty yllä tässä in, etä un on vähää ään vähälumisempi talvi a ei ole
ovat pa aset. Muta pa anen ei niin ään vai uta, muta lumen vahvuus vai utaa. Silloin, os on vahvat
lumet niin yllä ne atoaa. Todennä öisesti ne aavistaa, etä ne lähtee vähän ai aisemmin uin tavallisesti,
muta un on vähäluminen talvi, niin en tiedä vai utaa o se pa anen niin ään siihen, muta vähäluminen
talvi niin ne or eintaan vähän laumautuu a taimi oille ne menee tässä aivan ympäristössä a sehän on
muutunut niin uin tällä in seutuvilla näiden aurausten vuo si ai i hirvimaisemat, etä sitä ravintoa ne ei
saa.
T.P. Nuorta puuta pal on a ha uita suoritetu. Kuusamohan on eri oinen alue si äli, etä siellähän ha uut
al oivat vasta 1960-luvun pai eilla, iso a o päätyi. Silloin ei hirveä liioin nähnyt a nyt niitä talvehtii
meidän in alueella runsaasti. Sanotaan y si prosent or eintaan oli meidän alueella silloin verratuna siihen
määrään un nyt.
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A.T. Meillä on anssa tämä Korouoma, o a nyt on luonnonhoitometsää a luonnonsuo elualueta niin siinä
on ne rinteet auta ai ain, etä os ei muualla ole a se on eri oinen siitä, etä siellä on aina, un ne niityt
olleet auta ai ain siinä a nyt ne on varsituneet, pa utuneet a vesotuneet, ne sinne las eutuu a os
oi ein paha si menee niin siten ne menee alemma si, muta siitä niitä yllä löytää aina on un verran.
T.P. Niin se ilmeisesti, tuossa tuli mieleen, un sanoit etä ne vahvan maan ai ana menee, etä on o se niin,
etä ne peto a paetessaan vahvassa lumessa pääsee huonommin lii eelle, niillä itsesuo eluvaisto sanoo, etä
pitää mennä oh asemmille…
A.T. Todennä öisesti siinä semmoinen on a on o se siten, etä on un verran asvillisuus anssa atoaa a
huono si menee sen saanti.
T.P. No, se Hans tosiaan ollut hirvenmetsästä ä a un se oli hyvä ampu a, niin se metsästyshän se asvat
nuorista po ista hyviä ampu ia (A.T. Joo, nimenomaan):.
T.P. Minä, un oti ylän miehet satumalta tässä hirviporu assa oli oossa niin tuli puheta, etä oli
ensimmäisen luo an ampu ia yhde sän ymmenestä. Terveitä miehiä a ai i ampuu hyvin.
Metsästä ämiehiä. Tietysti hirveä ampuessa toisilla se ännitys häiritsee vähän, sehän on normaalia a siihen
osa totuu heti a toiset eivät.
A.T. Toiset ei totu. Se on nähty meidän in poru assa, toiset ei, niillä atoaa se vaisto, etä esimer i si os on
aamulla puheta, etä nyt ei ammuta semmoista a semmoista hirveä niin se ei ai ille mene läpi.
T.P. Ne ei edes uuntele, ne ännitää o niin pal on. Muta se ei mene aaliin (A.T. Ei se mene aaliin):.
T.P. Tai siten se tilaisuus un tulee, niin siinä vaiheessa se unohtuu. (A.T. No siinä vaiheessa viimeistään. Ja
se on auta ai o en, minä olen pannut mer ille, etä se samoissa miehissä tahtoo olla):.
T.P. Muuten Hans, un oli talvisota-ai ana, oli o se ryhmän ohta ana silloin ali ersant?
A.T. Se oli ersant silloin talvisodan ai ana. (T.P. Ja Mat Ahtola oli nähtävästi saman omppanian
ali ersant, ai se oli se meidän erhoneuvo a, un se oli maatalouste ni o a erhoneuvo a, o a minulle
uuri Hansista ertoi a sanoi, etä un hän ei muista nimeä. Etä oli semmoinen ihmeellinen mies meidän
poru assa. Se viimeinen asia, on a se varmasti mel ein muisti ertoa uudestaan aina, etä oli se siten un
sanoi, etä hän nä i semmoisen unen, etä venäläinen soltu ampumahaudasta näyt osumannäytölapulla
ohimer iä a ohimer ilapussa lu i 13.3. Ja sanoi, etä he odot sitä aamua, etä un tulee se 13.3., etä
mitä menee ohi silloin, päätyy ö tämä sota a se Hansin uvaus oli niin tar a, etä talvisota päätyi 13.3.
Näin se minulle errotin. On o se itse sitä muistellut? (A.T. Ei ole muistellut semmoista):. T.P. Joo, se on
tosiaan hänen asetoverinsa, o a hyvin usein pyysi minua toise seen, etä tule haastatele häntä sinne, muta
siten un se aina soit a siten un yritin sopia otiin tuloa, niin siellä oli sairau sia perheessä a muuta niin
se sanoi, etä hän menossa sinne tai vaimo on menossa, etä semmoista Mat Ahtolan haastatelua ei tullut,
muta nämä tär eimmät asiat minä olen ir oitanut muistiin a nämähän muistaa siten.
T.P. Muuten se mies a vaimo, hän sanoi, etä tulee a mies ei tule oi eilla asioilla, niin se on ait o u
uusamolais Ep䀔nn partio saanut iinni sen miehen siten, un se oli menossa väärään asuntoon. Sanoi, etä
yllä se sama mies on ollut, etä se on ollut venäläisten asialla, etä ne on niin tar o a hänen
etu äteistietonsa. (A.T. Niin ne on ollut, se yllä oli se vai eihän sitä silloin ollut nauhuria ei ä tosiaan edes
ynää, etä un se selvit sen rauhan tulon a ai i, se oli pit ä tarina):. T.P. Niin se oli silloin at osodan
rauhasta ysymys. (A.T. Niin, at osodan rauhasta a sehän oli, se on niin mitä minä äs en erroin, un minä
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lähdin siihen unaan a Hans äi, niin se oli niin pal on o esä uun puolella, etä meidät otetin unasta pois
Suo ärvellä. Se oli siirto silloin o äynnissä sieltä Koi arista ? tänne Suomen puolelle a tuli marssi….
(Kasetin l-puoli):
A.T. … a un se oli tosiaan se evään tulo niin pal on erilainen, etä un me tuossa hal o a tehtiin niin se oli
o siellä Suo ärvellä. Siellä o sulat maat a (T.P. Kuu auta ennen siellä sulaa):.
A.T. Niin se te ee. 䀔upesin tuossa sitä päivämäärää mietmään, etä niin se täytyy olla, os a mehän oltiin
siten o un Hansi in 14.7. aatui a me ei monta vii oa erity olla siellä, un Viipurin valtau set meni, etä
minä olen siellä …. salmelle oudutin siten siihen semmoiseen tapau seen vielä, etä siinä oli Lagu sen
poru a, siihen oli … osastoon tullut täysosuma a me oltiin viety, meitä oli ahde san, ryhmän ohta an
oulutu sen olin saanut a minä olin sen poru an vanhin a meitä posiolaisia oli siinä olme. Kahde san
poi aa vietiin sinne missä oli JSP a AJP ? a siihen o u ali ersant meidät vei a sanoi, etä odota aa tässä,
etä teitä tullaan ha emaan a ne ysyy Törmäsen nimeä. Oltiin tosiaan siellä vielä, lää äri tuli sieltä teltasta
ulos, oli oi ein verissään, siinä oli aatuneita pal on … avu si ? niitä oli siinä niin hih aisi se lää äri, etä päät
montuun, etä siinä on poteroita, hyppi äähän niihin a siinä oli tosiaan poteroita aivetu a … a mehän
mentiin siihen, un me töllisteltiin siinä teltan läheisyydessä a mentiin sinne poteroihin. Ei ollut auan, minä
en monta nimeä muista, muta sen minä muistan, etä vääpeli Jäppinen ilmestyi siihen a sanoo, etä on o
täällä semmoista un ryhmä Törmänen. No minähän sieltä, etä yllä on. No te uulute nyt hänen
omentoon a se itse in hyppäsi sinne montuun, oli aivetu a montu a, etä siellä pystyi istumaan a se siitä
siten uulut, etä nyt mennään Koi…. ? osastoon a hän antaa ura an teille. Huomen aamuun mennessä
pitää 24 ranaata viedä o a miehen sinne asemaan, etä un heille tuli täysosuma siihen, siihen ei monta
miestä äänyt a he ovat saaneet siirretyä sen aseman eri pai aan, niin ryhmän ohta a atsoo siten, etä
mistä auta mennään a huolehtii, etä o aisella pitää olla 24 ranaata aamulla tai a huomiseen päivään
mennessä siellä asemassa.
Sitähän lähdetin a otetin, no uusi ranaata niitä saatoi, olme ummalle in ol apäälle, siten ne
lisäpano set a sytytmet niin un a atelisi ny ya an turvallisuuta niin uule tuohon vain eteensä, sehän oli
utaper aa silloin ne lisäpano set a hauli on pano set oli siten ne peruspano set a mennään niin se
näytää siten, oli apulatie sinne a semmoinen ys e uuluu sieltä edestäpäin a semmoinen pieni umpare
on siellä meidän edessä, niin sanoi, etä nyt po at ennen uin mennään tuohon apulatielle a tuon
umpareen yli niin Törmänen painaa mieleensä, etä pitää uosta tuon ummun yli a mieluummin sieltä
metsän puolelta etei nä yisi, siinä on ryssällä täys… Vuo sen ta ana a se nä ee tähän ustiin a un siinä
vain pi usen aan ai aa viipyy, niin siihen tulee suoralla suuntau sella, muista aa se, etä siinä ei saa
vär ätä. Minähän, etä oetetaan muistaa, a niin mentiin siitä a hän uo si sen a näyt, etä täältä näin
etei se nä isi un täältä mennään, se oli o niin harva si mennyt siinä, muta uiten in oli pi u umpu, siitä
uostiin onossa ohi a … ranaaten anssa er iää uosta a siitä ei ollut uin semmoinen 500 – 600 metriä
mihin oli siirrety se tuliasema, un se oli semmoista suota niin uin täällä in ny yisin on o metsitety ä soita
niin semmoinen, etä siinä oli isot viemärit a siten oli o mel oista mäntyä, semmoista 3-4 metristä mäntyä,
semmoisessa se tuliasema oli a ei ä me erity siinä olla auan. Siellä oli o u vänri i, istui suopoterossa a
se otaa siten puhelun vastaan. Ensi si se ysyi vapaaehtoista. No minähän ilmoitaudun vapaaehtoise si a
siinähän tieten in tapahtui, un se vänri i ysyi, etä olete o te saanut min älaisen oulutu sen. No enhän
minä ollut uin ivääriryhmän ohta a si oulutetu a toiset oli iväärimiehiä a minulla peruslähtö ohta oli
pi a ivääri, se tulee vähän eteen niin se vänri i sanoi, etä Törmänen ei lähde sinne, etä teillehän on o
tehtävä annetu a se 䀔aista an Vei o oli siinä minun ryhmässä, niin se siten pääsi tai outui tulen ohta an
avu si, tähystä än averi si a siinä samassa tulee siten sille vänri ille puhelu a äs etään antaa sinne a
sinne … olmella put ella a ei un put elle siitä a eihän minä ään, un en ole nähnyt ään sitä
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es iras asta heitintä niin siihen a siinä oli semmoinen vanhempi mies niin se sanoi, etä rupia sinä
panemaan… minä ysymään, etä no min älainen homma se …. Se ysyy, etä min älaisen oulutu sen sinä
olet saanut. Minä, etä en ole tämmöistä pyssyä nähnyt ään, se etä ei siinä ole poi a uule mitään muuta,
se oli vielä savolainen se mies a sanoi, etä un et pahoin … niin a atele tämmöiseen a ymmenen
vuoro auta me oudutin olemaan siinä, muta meitäpä illalla ei ollut enää uin uusi poi aa, a si
haavoitui siinä a yllä se vissiin tiu oilla oli silloin Suomen olot, un ei edes Koi…. miehiä löytynyt (T.P. Ja
niissä tilanteissa, niissä yhtä ä iä tulee haavoituneita a aatuneita a hyvät aseet ro ulissa muuten niin
sehän oli ihan oi ea rat aisu):. A.T. Aivan oi ea rat aisu. Sen verran se äi (T. P. Et yhtään pannu pahoin….):.
A.T. En pannut, muta siinä minulla ävi siten semmoinen, ustiin tämä 䀔aista an Vei ohan se oli, siinä oli
aivetu semmoiset, uin a monta poru aa siellä oli ollut niissä isoissa o issa oli ätänyt niin uin
venäläinen oli tuolla, Vuo si oli tuolla päin a o at oli näin, las uo at oli siinä ätety, niin oli aivetu ne suoo an poterot siten nu umapoteroi si, ne o at niin uin sinne Venä än puolelle, etä se oli tämä toinen puoli
a täältäpäin meni … un oli vesisateet silloin uhannu sen alla niin siellä piti ypäröillä a muilla pa in ansilla
syytää vetä ennen uin nu umaan mentiin a siten risu a alle a se oli semmoinen niin uin hara an pesä
se in mihin me mentiin maata. Ja siellä täydessä unessa ollut, un siihen oli tullut ty inammus, po at sanoi,
etä se oli varmasti uuden tuuman ammus, o a oli tullut siihen taa se. Me lennetin o o sen risu asan,
un se tännepäin oli sen o an au o, siinähän ei ollut vastusta niin se na asi o o risu asan tuonne, sieltä se
minä in heräsin viemärin toiselta puolen a eihän sitä uullut ei ä uuri nähnyt ään mitään a minulla ävi
siten monta vii oa sel ään oi ein ovasti, muta un ei sitä päällepäin nä ymää ollut.
Siten 1962 tai 1961 tuossa tehtiin tietä, minä ahta tuuria a oin pyörä uormaa aa niin yhtä ä iä vasen al a
menee tunnotoma si a se niin uin halvaantui. Siitä Posion lää ärille a se tut i a sanoi, etä yllähän sinulla
poi a on selässä o u vi a, etä hän laitaa 䀔ovaniemelle. Menin 䀔ovaniemelle, niin siellä oli ylilää äri, irurgi
Nohteri ? os olet os us uullut semmoisesta miehestä, se oli etevä lää äri a un menin sinne, siellä oli
vastaanotolla hänellä o u nainen, se oli lääninsairaala silloin vieressä, oli semmoinen hirsistä tehty,
todennä öisesti se oli väliai aise si silloin ai anaan tehty, siinä a si tai olme huoneta a siinä oli sen
Nohterin vastaanoto. Se oi ein är yy sille naiselle, nainen in vastaan se panee a etä os et sinä näin tee,
niin tästä ei hyvä seuraa a se nainen tuli sieltä vastaanotolta a un a at oli, niin siellä ei muita ollut uin
minä odotamassa a un menen sisään, no sehän tervehtii aina in, muta se oli niin tympeän nä öinen a
ysyy, etä no mi ä se on vaiva. Minä, etä sel ähän se on, on niin huonolla mallilla, etä on mennyt monta
vuoro auta, etei al a ole pelannut, etä piti pyörätuolilla toisten autaa. No mitä siinä arvellaan olevan,
minä etä se lää äri Poropudas Posiolla sanoi, etä on sel ärangassa vi a. Ne ei mitään tiedä Posiolla, niillä ei
ole välineitä ään siellä. Se on turha ruveta selvitämään. Minä heitäydyin puhumatoma si, en uuri muuta
un vastasin mitä se ysyi. Siinä se miet a sanoi, etä no tota se pitää uvata. Antoi minulle lapun a sanoi,
etä men äähän sinne sairaalan puolelle röntgeniin a tul aa siten ta aisin. Minähän menin sinne sairaalan
puolelle a siellä pari tuntia meni, sen röntgenlausunnon anssa tulin a tullessa luin sitä röntgenlausuntoa.
En minä muuta ymmärtänyt, muta sen ymmärsin, etä siellä lu i muutamassa ohti, etä ni ama puolen
or euden verran ventraalisesti. Ei se minulle sanonut mitään, etä mitä se tahtoo sanoa puolen or euden
verran ventraalisesti.
Kuiten in minä oten in, etä se vi a on alaselässä a un minä tulin sinne Nohterin luo se, hän ot sen a
sanoi, etä tämä oli in va ava utu, äl ää lii u o, ota aa niistä no atuolin armista iinni. Sanoi, etä sieltä
on nyt y si o ahaara e poi i a sitä ei passaa täällä ruveta poropeu aloimaan. Noilla sanoilla ustiinsa, etä
hän lähetää sinut tuonne Helsin iin, hänellä on siellä sen verran tutu a. Kir oit siinä saman tien ir een a
antoi minulle ir e uoren a sanoi, etä vie postilaati oon, etä se lähtee varmasti tänä päivänä. Ja minähän
vein sen postiin a eipä siinä mennyt uin pari vii oa niin tuli ilmoitus Helsingistä, etä tulla sinne
vastaanotolle, professori Kaltimon ? vastaanotolle. Minä menen sinne, niin tut ii pal on sitä a se sanoi, etä
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tämähän voitaisiin lei ata vai a nyt heti, etä se on Mehiläisen sairaalassa. No minähän ysymään, etä
pal on o se ma saa. No se on pit äai ainen utu, etä siihen saadaan varautua 8n uu audesta vuoteen, etä
se on semmoinen vähintään 1.200.000 sen ai aista rahaa. Minä etä ei, sitä ei ole. Ei ä silloin tullut
mieleen ään, etä olisi oten in ohtunut sotilasvammasta. Ei minulle tullut, sitä oli vissiin sen verran ylpeä
vielä, ei silloin saanut puhua aan mitään, etä on ollut edes sodassa.
T.P. Minun vel ellä oli samanlainen ongelma. 䀔autaa oli paino si asti mu ana, terveen paperit.
A.T. Niin siten sanoi, etä pannaan onotuslistalle, etä siten ensi vuoden puolella. Minä menen
ilmoitautumaan sinne potilastoimistoon, tähän on tullut o u paperi vielä a se määräsi heti siten tu iliivin.
Se tu iliivi tehtiin samalla reissulla a varoit a sitä ei vielä auniailaisessa ? saatu silloin teetetyä, se oli
y sityisellä teetetävä a sanoi, etä yllä sinä sillä pär äät unhan et nostele. Meni vuosi niin ei uulu mitään.
Minä soitin siten sinne, niin sieltä sanotin, etä se on Lapin lääninsairaala äytänyt sen pai an a un minä
nuhtelin … sain a an sinne a menen a sanon Nohterille, etä sieltä sanotin näin, etä Lapin lääninsairaala
äytänyt sen … Se löi nyr in pöytään a sanoi, etä saatana sitä pai aa ei ole äytety a ot puhelimen a
soit osastolle a sanoi olle in hoita alle, etä tulla tänne. Hoita a tuli, se sanoi, etä tämä lei ataan ensi
torstaina a osasto 4nlla a sanoi sen … numeron muta … a minä uuntelin, etä nyt tuli ustiin, oli
Nohterista han itu semmoisia lausunto a siten pitä ällä, läänissä niin uin etä epäonnistuta … oo a se
Nohteri sanoi sille sairaanhoita alle, etä vie äähän tämä sinne osastolle. Minulla oli päällysta i naula ossa,
otin päällysta in siitä niin se vielä hoita alle siten, etä pidel äähän minua a päästiin ulos, niin minä sanoin
hoita alle, etä minulla on auto tuossa adulla, etä tota se pitää siirtää. No osaathan sinä, minä etä
osaanhan minä. Minä menin autoon a a oin otiin. Silloin oli se Sotaniemen Eero, minä soitin Eerolle, etä
saisit o sinä etä minä en us alla enää lääninsairaalan auta ruveta mille ään, etä saisit o sinä sille tohtori
tai professori Kalliolle a an. No hänpä oetaa, ei ä taas mennyt auan, un tuli sieltä utsu, etä tulla sinne
a minä menin siten Kallion luo, niin hän tunsi vielä minut, vai a siitä oli o a si vuota mennyt. Ja un minä
erroin tämän tarinan, sanoi etä lähdetäänpä atsomaan sitä potilastoimistoa. Yhdessä mennään
potilastoimistoon, oli pi uinen mies se professori. Er ihän oli tohtorin poi a, sehän oli isompi mies,
mennään sinne, vanhat paperit niin löytyihän se minun nimi in sieltä, muta o u esälomita a oli pannut
sen väärään nippuun. Niin se lau aisi a sanoi, etä tämä on meidän vi a a tämä on opetustuo ion pai a
meidän osastolle a taas satui se osastonhoita a a ahde san uu auta olin siten siellä. Ja siellä laitetin,
no ensimmäisiä potilaita, olta otetin näistä … sivuista a salvetin tuonne olmeen ni amaan…. Ka si
uu auta olin täällä otona,
T.P. Tuli o os aan esille se, etä se on todennä öisesti sotavamma.
A.T. No eihän sitä tullut esille, un ei sosiaalihoita a aan osannut hän ään a antoi yllä sen 10 prosentin
vähenny sen, verotu sessahan se nä yy. Etä yllä ne on semmoisia utu a.
T.P. Minä tuossa ihmetelin tosiaan velipo an ohdalta, etä vai a ne Kuusamon sairaalassa röntgen uvasi
mel o ra un riitelyn äl een, rasvapah a tuolla reidessä niin Eino-velipoi a sanoi, etä ei se mi ään
rasvapah a ole. Lää äri, etä hän lää ärinä tietää. Toinen sanoi, etä yllä hän sen pah an omista ana tietää
mi ä se on, missä se on tullut, etä mitä siellä on. Iso sirpale reidessä, muta se mö löt sillä tavalla etä se
nä yi. Lää äri in sen huomasi, muta siten un ta alisto oli täynnä sirpaleita, etä ny yinen hiihtä ien lää äri
Wideman sanoi, etä se nä yy röntgen uvassa sumuna, ihmisestä ei voida tuommoista määrää sirpaleita
lei ata pois. Siinä ään vaiheessa ei vielä herroille tullut mieleen, etä tämä on sotainvalidi. Terve mies, tullut
armei asta, muta satumalta on rautaa noin pal on mu ana. Kyllähän ne toiset ovat mel o tyly ä ihmisiä
si äli, etä se on umma etei Eino aan, vai a se oli tar a mies huomaamaan tavallisia asioita, niin se vaan
hymyili niille. Min älaisia es ustelu a lie ai anaan äyty. Se ei valitanut. Joo, tosiaan etä suvussa esiintyy
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vielä nuoremmissa in Hansin syntymäpäivänä syntyneissä avereissa o u tuon alan tut i a puhuisi meille o
pehmoisia, muta onne si meidän ei tarte nyt uunnella.
A.T. Ei tarte. Minulla in sen verran, olen itsessäni pannut mer ille, ei ny yvuosina tai a ei ö sitä osaa
tul ita, etä sitä ei ole siihen taipumu sia, muta silloin 1976 minulla oli semmoinen, etä os minä näin
naisen, a sillä oli pi uhousut pyy inarulla tai tas ussa tai missä hyvänsä, niin se varmasti tuli seuraavana
päivänä tänne sisälle. Ja minä siitä sen, etä tämä ei nyt miten ään voi olla ihan noin vaan satuma, un
meidän opeta a, se oli Kä isalmesta otoisin, uuri sen Sotaniemen Eeron äiti, minä olin o silloin pannut
mer ille sitä, niin hänelle sanoin aamulla, etä Marta tulee äymään meillä tänä päivänä, sehän oli o silloin
elä eellä. Hän, etä mistä minä sen tiedän. Minä etä minä näin viime yönä semmoisen unen, etä Marta
tulee, sillä oli päällysta i päällä a semmoiset lohen väriset pi uhousut nä yi ta inhihan suusta a siinä ei
monta tuntia erinnyt mennä niin Marta tuli a se tapahtui niin monen naisen ohdalla siten. Miehiin en
osannut sitä yhdistää miten ään. (T.P. Poi eava uni):. A.T. Poi eava uni.
T.P. Minullahan on myös unissa, etä os saan alan, ison alansaalin, voitan arpa aisissa tai lotossa. Se on
ihan säännönmu ainen. Englannin-sa san ielen opeta a asui minun naapurina vuosi ymmeniä, Ossi
Aaltonen –nimeltään. Kun me lototin, niin minä erran in sanoin, etä olin sinun anssa Niitylammilla
säynä iä pyytämässä a un nostin haavilla sieltä, siellä oli ver o a täynnä se lampi, ihan täysin se aisin,
muta un haavilla nostin, niin siitä tuli uusi alaa. Ne oli ai i es eltä poi i, muta ne hyppi silti niin uin
elävät. Ja siten un lauantaiaamuna soitin sen ta ia, etä se on hölmöä äl eenpäin ertoa, minä erron nyt
sen. Me saatiin uusi voitoa, olme Jo erissa a olme lotossa. Se in, un se atsoi ensin, er esi
soitamaan, un se loton atsoi, etä muuten se sinun uni oli oi ein, muta un niitä on vaan olme voitoa
meillä. Minä en erinnyt tar astelussa pit älle ään, niin puhelin soi uudestaan a hän sanoi, etä se on ihan
tar a se sinun uni, niitä on uusi. Se on mer illinen uni, Ossi sanoi, etä soita vai a es ellä yötä os heräät,
etä sinä telatra torilla vedät otiin tuommoista valas alaa, se on varmasti silloin täysosuma. Se on umma
se unimaailma, etä miten se on niin uin Hansin ohdalla se vai utaa niin, etä Hans oli yhteydessä
semmoiseen tietämisen, osaamisen maailmaan, osta me tavalliset ar i-ihmiset emme ymmärrä yhtään
mitään. (A.T. Ei mitään, oo):. Ja tämmöinen näytää yleistyy ö se vai es ustellaan o siitä ny yään
enemmän, etä tämmöisiä ihmisiä on. (A.T. On niitä):. Niinhän se tosiaan Mat Ahtola sanoi, etä oli se
ihmeellinen mies a un minä olen unohtanut sen miehen nimen. Vai a sillä oli niin hyvä muisti, etä se
meidät erholaiset täällä Kuusamossa mel ein ai i taisi nimeltään muistaa. Niin sanoi, etä un hän on sen
? o u tuota ysyi, etä on o se Hans poi eava nimi, etä sanotin o sitä Hanne se si vai Hansi si.
Kummin te otona utsuite? (A.T. Hansi si):. Kyllähän se on nähtävästi monta tarinaa ertonut
ase avereilleen, etä tämmöistä tulee, muta ne on unohdu sen suossa, niitä emme saa aivetua sieltä ylös,
muta aina o u näistä tapau sista on äänyt säilymään niin pit älle, etä tässä nyt muistellaan.
A.T. Semmoinen pitää ertoa, minä en muista, etä oli o se siten sama erta, samaisen 䀔autiaisen Einon
anssa satutin tulemaan yhtä mat aa lomalle a se oli uorma-auto, ohon me pääsimme sieltä
Suutarin orvan sillan poh oispuolelta a oli ohan se Taipaleen 䀔eeti ? …valtion ? auto muistaa seni se oli a
Ei ahan oli anssa semmoinen pi usen ryyppyyn menevä mies a sitä tultiin tänne meille. Entinen
otipai a oli tuossa se yhteinen talo, missä oltiin niin siihen asti sitä tultiin a Ei an in oti oli siten
puolitoista ilometriä tuonne päin a hänhän toi Hansilta taas terveisiä a niillä oli oten in ollut puheta
siten, etä oli o se tuo Hans Ei alle selvitänyt, etä neuvohan sitä poi aa siellä os sinä näät a oli o siten
oten in, etä se oli ir eitse tai muuten yhteytä saanut siihen, etä se oli niin uin tiedossa, etä miehet on
tulossa lomalle tai muuten, etä os näät, etä se osaisi suo autua, un se rintamalle tulee. Niin tosiaan
minä in sen verran sitä viinaa otin, etä olin pi usen päissään. No Ei ahan tuli siten ovasti in päihin a
minä lähdin viemään Ei aa otiin a maantie oli soralla silloin, a un se minua neuvoi tämän 1,5 ilometrin
mat an a sitä, etä miten pitää suo autua a maastoutua a mi ä pitää otaa huomioon lin assa. Polvet oli
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aivan ri i, un se siellä ontasi välillä a näyt minulle, un mentiin niin Iita un auhtui siten siellä, etä voi
helvetin opeta aa polvensa in tuolla lailla pilannut, etä totapa ne puhu siellä es enään in, etä siellähän
oten in Hansilla, sillähän oli nuorimmasta vel estään huolta siellä. Knuutlalle in terveisiä lähet.
T.P. No, se nä i missä te olete, mitä teillä on niitä vähällä piti -tilanteita?
A.T. Muta olihan se sota-ai a, tai a se loppuvaihe varsin in, etä tosiaan minä in olin 1925 syntynyt, muta
… a tosiaan outui, etä siellä oli 12 päivää utsunnan a vä een astumisen välillä. (T.P. 18n-vuotiaana …):.
A.T. No, minä ään en ollut vielä täytänyt 18n vuota, un valalla ävin, niin niitähän tuli yli 900 päivää
minulla in on sotilaspassin mu aan a yhdessä ään orsussa en ole äynyt, etä se on aina ollut … a missään
muualla uin 䀔aahessa sen olmen uu auden ai ana oli pat assa ol et.
Petsamon reissu tai a tuo Kaamasen reissu, un Oulusta lähdetin sa salaisten perään… Lagu sen
taisteluosastossa oltiin o o a an, siinä oli nel ä patal oonaa, se vaihtui aina, aina oltiin ?? vaihdetin a se
näyt aivan satuman, etä 3. patal oona oli aina se taisteluosasto saapi sanoa är iään, etä ei sitä
monesti aan päässyt sinne häntäpäähän niin siellä minulle ävi siinä mielessä tuuria, etä Vuotsossa oltiin
menossa, niin silloin oli ustiin vaihdetu. Meillä oli vaihto ollut silloin päivällä, etä me ohitetin se a onen
toisen patal oonan äl iä eteen siten a siellä, se oli sen Vuotson siinä ohti ustiin tuli siten, missä oli
sa salaisilla semmoinen lin a, etä se oli 30 ilometriä ummalle in puolen tietä, oli miehitys a me ollaan
siihen menossa. Tulee edestä viesti, etä sinne pitää panna eri poru a menemään, tiedusteli a, etä meidän
luutnant Horstia antoi äs yn, etä pannaanpas po at teltat pystyyn, etä tässä on är estely ysymy sessä a
siinä minulla in oli pyörä. Minä en muista enen pyörä se oli, muta meidän ryhmän pyörä se oli, ossa oli
telta a toisella, I ala oli miehen nimi, olla oli amina. Me oltiin otamassa ustiin sitä, minulla in oli se
telta siinä pyörän edessä un pyörät oli vasta ain, etä tuohon olin nostanut sen siitä irti, niin miina rä ähti
siinä, 21 miestä, ai i muut selvisi hengissä, muta haavoitui 21, se Horstio itse uoli, muta aatuneita …
a paarin anta a astui …. yllä siinä oli rei iä siinä teltassa, etei päähän satu, iso telta, armei an telta ot
siihen sirpaleet vastaan. I alalle tuli hartioihin, muta ei ovin pahasti, etä uiten in siitä selvisi hengissä.
A.T. No siinä oli y si tapaus, toinen tapaus siten, un Vuotso oli ohitetu, tultiin siihen pai aan, missä oli se
30 ilometrin, oli partiot äyneet siellä mut an a meidän ryhmä, ou ue oli mel ein viimeisenä siellä
metsässä, au ana metsässä. Minulle tuli omento, etä Törmäsen tulla esi untaan a minä menen sinne,
niin minut määrätin poistumaan etulin an ou oista, etä siirretään nyt tänne muonami o si, etä un on
veli aatunut a ? Minä a si vuoro auta olin siinä muonami ona, un mitään ei ollut mitä a aa a un
mootoripyöriä mitä 䀔ovaniemestä, mistä asti ne tuotiin silloin siihen, silto a ei ollut olemassa aan, tuli se
everstiluutnant Hynnilä, taisteluosaston omenta a a oi siihen teltan eteen, missä se muonavarasto oli, niin
minä menin sinne ilmoitautumaan, etä herra eversti , tämä ei ole minun pai a. Minä tunsin hänet, o
tuolla Ii oella päässyt tutu si, iiteli minua oi ein ädestä pitäen, un minä sain sen puomin iinni sieltä,
toiset ätin ?? sinne Ii oen …. siellä se silta, niin se tunsi minut siitä a sanoi etä mi äs siinä on. Minä sanoin,
etä tämä ei ole minun homma, minä haluan ta aisin …. Sanoi, etä menehän ilmoitautumaan ….o alle, etä
on o siellä etään muuta miestä, olta on veli aatunut. Minä, etä on siellä. Lasasen Er i oli silloin, no
minähän …. ilmoitaudun, se antoi määräy sen, no lähdehän ou ueeseesi ta aisin a minä menen sinne,
niin edellisenä yönä oli, meillä aivetu se telta, se oli o u 40-50 sentä maassa teltan poh a, niin siihen
sa salainen rana tullut mäntyihin a ustiin se pai a, missä minun pai a oli, niin siihen uoli molemmat,
sirpale tuli siihen.
T.P. Kohtalo ummasti ul etaa.
A.T. Sanopa muuta. Ja Er i lähti sieltä siten muonami o si a sillä oli oma auppa in, sillä oli auppaverta
vähäsen. Sillä oli oma auppa tuossa Säi ässä a nyt se on Kanadassa, se meni niiden emiläisten mat assa
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sinne Kanadaan. Meidän ou ue, tosiaan puhutaan niistä Lapin sodan aatuneista, niin minulla on tuolla
lista ai ista Lapin sodassa aatuneista nel ästä patal oonasta. Kovin se on armeaa luetavaa, siellä on
upseereita, muta miehistöstä ei ole … minä en saanut sieltä patal oonan ohdalta sota-ar istosta, muta
päällystöstä yllä on. Sitä on vähätelty, toiset puhuu, etä muuan mies aatunut, muta toista tuhata
meiltä in aatui. Oli minulla siellä Kaunispään tunturin ta ana on semmoinen uin Val eiseno a, siellä minä
olen ? semmoisessa pai assa, ensi erran siellä tuli riita tuon ryhmän anssa. Ka onen lähti Luostolta päin
siitä sinne tunturiin, sa salaisilla oli tunturissa asemat a me ierretin se o o tunturi siten sinne toiselle
puolelle, siellä on meidän a onen a silloin erotetin vanhat miehet pois siinä tunturin eteläpuolella. Kai i
vanhat miehet pois, etä niillä oli o otiin lähtö, sitä yhtä ou austa varten, sitä yhtä taistelua varten
otetin vielä ta aisin. A atele min älainen tilanne siinä in oli, ot a oli o 4-5 vuota olleet siellä, minun in
ryhmässä oli nel ä semmoista miestä, ot a siis otetin ta aisin, ot a oli o lähdössä 䀔ovaniemelle a niin
ierretään se tunturi, sieltä y si lappalainen oli oppaana.
Kun ierretään sinne Val eiseno alle tunturin taa se a sieltä nelonen lähti toiselle päin a me lähdetään
tunturiin päin niin siinähän tuli het en ulutua semmoinen sota a siellä minä näin ensimmäisen erran, etä
läheltä se pitää, ho sasin un olin siinä o o sen itäpuolisen tien ohta ana sille poi aporu alle, niin minun in
nel ä vanhempaa miestä sanoi, etä he ei tapata tässä itseään, he lähtee nyt, menee tuonne… lampi on
tuossa vasemmalla puolella, he menee tuonne lammin taa se, etei he ar uun lähde, muta hen i pitää nyt
säilyä, tätä ei pahalla muistella siten, os ta aisin tullaan. Minä, etä ei ai tässä parane muistella a mennään
a un ampuminen rupeaa äymään, sa salainen ampui yli tai a pit in tietä siitä ai illa aseilla, etei sitä
tietä pystynyt min äänlaista yhteytä pitämään toisiinsa a tien toisella puolen me nähtiin, etä un ne
etenee sieltä niin mehän oitimme anssa mennä eteenpäin. Minä näin, un siihen ai aan sanotin, etä
sa salaisella on semmoinen uin uoleman vii ate, se Tir onen ?, siitä a si miestä tulee sieltä, minä näin
un ne … siinä oli semmoinen iso puu, o a oli uurineen aatunut, muistan sen, olen oetanut äydä
atsomassa in, etä vielä ö se puu on siinä, muta ei sitä ollut enää, niin minä olin sen puun ta ana, un ne
tuopi sitä uoleman vii ateta siinä a päästin ne mel o lähelle siihen tulemaan missä ne … oi ein maihin
sillä ammun siihen, muta samassa siinä niin innostuin, etä nousin siihen puunrungolle a siitä täryytin
menemään. Sieltä ampui toiselta puolen tietä sa salainen niin … ti asin siihen petä ään, muta se meni
sen verran ohi.
No, siitä päästiin pois a vääpeli, hänen ään nimeä en muista, muta semmoinen uin Soppa… , semmoinen
or onimi, se oli nuita apiaisia ?? … äypi sanomassa, etä nyt pitää perääntyä, etä sinne ei pääse
menemään. No minähän annoin siten äs yn perääntyä. Vääpeli lähti siitä samantien a tullaan siihen
Pal iso alle, niin siellä on a si hevosta puussa iinni a siinä on useampia aatuneita sa salaisia. Ne oli ne
ot a lähti, niitä vanho a miehiä, olivat törmänneet siihen partioon, ratsupartioon a ne oli ampunut ne a
siinä oli y si siihen Pal iso aan tulee vitaseen siinä seuraava semmoinen iso umpare, siitä on ai oinaan
aivetu las uo a siihen Pal iso aan, niin y si on siellä ma aamassa, sillä oli vasen äsi tässä rinnan päällä a
oi ea äsi täällä persau sen alla a meillä in oli … sillä oli ellot iinni alvosessa. Minä un otin vasemmalla
ädellä iinni sen vasemmasta ädestä, niin se samassa ny äisi pistoolin, muta minä o painoin liipasinta,
un minulla oli onepistooli pit ässä hihnassa, se oli umartunut, oli ustiin … sar atulen a po athan luuli,
etä nyt siihen Artulle ävi a ne oli ihan alpeana. Sanovat etä mihin sinulla ävi, minä etä ei minulle äynyt
miten ään, muta averille ävi.
䀔aista an Vei o, se er esi otaa, siten siellä ohdatin loppu en lopussa niin silmälasi otelo sillä oli. Siinä
meillä tuli, minulla in tuli semmoinen mieleen, etä ei me lähdetä iertämään sieltä metsän auta, un
siellä oli au o a. Siinä oli se silta a meidän omentopai a oli siellä toisella puolella tietä, ustiin sen sillan
ohdalla … tieto missä ohdassa se on. Minä, etä mennään tuosta sillan alta, etä un siinä ei niin pal on
vetä ole, ei vesi mene en ään, un ivien päältä mennään. Po at etä he ei lähde sinne, hullun perään ei
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lähdetä. Ne lähti eri teitä a minä äin siihen a o o a an one ivääritulta tuli sitä tietä. Menin siten sillan
alle, niin siinä oli pommit valmiina ummalla in puolella, semmoinen musta aapeli ii uu siinä, etä minä
olisin yltänyt siitä messin iren aasta, siinä oli semmoinen apseli päässä, ny äisemään, muta minä siinä
mietin, etä yllä ei taida parata ny äistä en ä puhunut mitään siellä, un menin siten loppu en lopu si
omentopai alle. En minä mennyt ny äisemään, muta sen verran siinä tuli sitä utua, etä minä in vaihdoin
iväärin onepistooliin a siihen sadan metrin päähän siten siihen et uun a siitä ampumaan, un sa salaiset
menee hevosilla a autoilla siitä ohi. Siinä hirvit. Etä semmoinen tarina oli se in.
Se oli viimeinen tarina siten, un otiin lähdetin 1945. 1. päivä siten meillä al oi … oulutus 1.1.1945 a
siihen asti oltiin nostomiehiä ?, siten astutin tuohon armei aan. Kun … piti saada siten se, etä normaali –
i ä, niin meidän piti olla vielä siten se väli siinä ahde san uu auta, un lo a uussahan minä in pääsin
vasta pois sieltä. 䀔ovaniemellä oltiin. Ei edes punti selle päässyt, tai a siis lomalle ei päässyt, etä piti
punti sella tulla tänne otia atsomaan, etä mitä täällä tapahtuu. Minä tulin punti selle a perillä paloin,
siten siitä sain 22 vuoro auta … olihan se siten un lähtee mies siviiliin, esä amppeet on täällä,
ol alaput in otetu pois, housunperseet ri i, ei ai sitä ollut ellään mitä olisi … muuta un tänne tulee ei ä
ole ri aa ristissä. (T.P. Oli o ruo aa aan edes tiedossa? A.T. Eihän sitä ollut. (T.P. Tuli taas hirvet in
mieleen):. A.T. Siinä tuli hirvet a muut in mieleen, voi hyvä isä näh öön. Kai i oli poltetu a äiti oli -43
uollut a vel et aatuneet. Josta in pitäisi mu a elanto saada. (T.P. Tämä seutu poltetin puhtaa si? A.T.
Tämähän poltetin, ei niitä monta taloa äänyt. Nuo, ot a oli vähän syr emmässä niin näistä äi muuan.
T.P. Meillä Etelä-Kuusamossa minun otitila äi, vai a se oli ….
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