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Tietettyii:nme j oukuun 6 ltseniiisyyspiiiviiii vI9 42 Yammel j iirvellii
oli PerkjEirvellS,
kiersimme myds| konppanioissa joita

Yiipurissa , ja KoivistoLla' Yksikktjmne o1i
825o 4. AK Yie stipatal J oona , jonka Komentajana o11 kapt'
Eino R. liespalo.
siind kierroksella menl kokopdivii, jokapaikassa o11 jonkinlaiset
juhlat, miss2i tietysti piti Komentajan puhua, siind aikaa
kului.llatkammealkoipii,tittyii,jasaavuimmevanneljfirven
tien risteykseen nissa. sotapoliisit tarkastivat ai oreareyksili. Sa.ualLa avatessani auton oven kuul in ilmassa
lentokoneeneente,jossanoottorikdviepdtasaisesti.
sa.noin Komenta j a11e, ei tiima o1e Suomalaisen koneen aeini
niin hii.n saloi, ettd mistd sind sen dEinest6 tunnet' ?
sanoin, ettti suomalaiset lentokonenekanikot ovat alan ammattl
miehiii,jotkaosaavatkoneenrimrrata,ttimZikeykuinsilppurl.
KonetekitektsiinEikaartoaYannelJiivenpaelle'muttaei
sitii ne.kynyt, kun o11 nets?i edessEi ja nuutenkin pineet
j a sama}la myds &iZini vaimeni.
Saroj.n tonentajaIle, attii ky11a se nyt tekl pakko laskun
tuohon Vamneli erven jdd11e, kun se aiini loppul kokonaan'
Jatkoinne natkaa minulla oIi semrnol-nen ajatus, ettii ky1L!i
se kone on iaell.a. Olin ajtukslssani ' nl-1n Komentaja kyeyi
mltii sind mietit, niln kerroln #ne11e ajatukseni Ja
saniin, ett?i otarr konepistolin tuosta ikkunalta 1ii"trdan
tarkistamaan kuinka asian laita oiken on'?
Jiiitettyiini Komentajan pois hdnen asulxtonsa etlesse' h5e
hirrl vielii silnd sanol, ettii lupaahan, ettet lEihtle ' kun
on n?iin pined ja vrbi o1la vaikka viiLiytys siellEi iaa1Le'
Niinlupasin,ettdnliihdeeikEikukaantoisetkaanliihde'
Olihan I,iespalo o1lut mei11e hyvii KementaJa ja minulle
hpe esimies, johon olimme tottuneet luottamaan'
NlinpalasinmaJapaikkaa.rrmisslikerrointtimiintapa}tunan.
Siespalon mentyd asuntoonsa tapasi hii"n mybs adjutantinsa
ja kertol tapauksen h!ine11e, hdnoli samaamlelt6, ettd vasta
aamulla saa lahtee. Mutta hein sanoi adjutantille ITN Harjulle
mene tarkistamaan, ettei ketiiiin vaan o1e liihtenyt sinne'
Jonkun ai an piiiistii HarJu saapuLkin kEimppiiiin i a tdstai asiasta
keskusteLtiln, sovittiin, ettd heti aamuteen jLikeen ke?eenme
porukan j a ldihdernme matkaan nj'in nZien pitikd ntnun ol'ettamus
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NilnkEivnkin nukkumaan vatkka unl ei melnannut tulIa ja
ajatukset olivat sle11d JiivellZi, jos se kone on tuonut
vaikka desa-nttia Ja jatkanut nydhemmin leatoa pols.
Si1le ndlnhiin Suoraalaisetkin tekevdt, lomalLa ktiydessiini
poikakaverini kertoi joka on siellii rtdrintanalLa kaukopartios
sa. Yesitaso ku]$ettaa kauas selustaan 1askuj6rve11e
ja marssl. huoltotelden varssille tuhoa tekemtiitn Ja yhteyksid
katkominen. Petille k2iydessdni eiuni meinannut tulla
kun
kaikki piiiviin tapa"htumat oli kerrattu tutr 1 vihd oinkin
vElsymys j a uni. Aamulla herd,si-n tavallista aikaisemmin
dr
kello 5 lafitoin hi i{t
ovarusteeni peelleni j a kd,vin ulkona
01i ilna hyva si.nEi Io astetta patkasta hilhtokelihyvii.
Teenjuonnin Jiilkeen rupeslnkln kerii.Eimiiiin varusteita
ensin haln tekelnmei-n varusteeni koneplstoolin ja tarki.stin
ettd, lipas o1i tiiysl Ja ase kunnossa.
Sa.na11a :rrpesi toisiatln keriiiintymiiiin siihen palkalle
joiden kanssa t11a11a sovlttiin
kaikilla
o1i aseestuksena
kivELEiri Ja nyds sukset. Ylinelseksl saapui porukan vetiijii
luutn. HarJu hii-nellii o11 nyds hilttova:rrsty{peeLle
asestuksena Barapellunplstooli, viLrnmeisen6 saapui kuormaauto
j onkalavalle me sitten noustlin, matkan vetdJii Harju nousi
hyttiin ja matka a1kol.
Essinnti,inen aJatuksenl olikohan t:ime viidrE h61yytys, nutta
kun tete l1Ial1a aamulla rnietin tultn vakuuttuneamakeL
ett5, kun auto menee Varaneljdrven Uudenkirkon puoleiseen
piiiihiin niin varmasti niikee ettti slinEi se kone on.
Ja niin tapahttt kun saavttmme liiJ:elLe nist6 naimme
sen lahden poukaman niln siellii se kone o1i.
Kaikkl sanoivat ky1lii sinulla otl hyvii vaisto missE
se koneon. Kone oli kiiiianetty ympiiri siine rannassa
ettii ettts saisi pidenman startin, ja peivevalkenisl .
itlutta iee ei kestiilytk?iiin ruohiston reunasSa, vaan
koneen sukset painuivat j 5:in 15pi ja kone jiiisiihen
tosojen varaa-n kellumaan.
Koneessa o11 7 upseeria oli.vat 1oma11a ja &entovene o1i
vaihtamassa kellukkeet suksiin. Ilmassa o11 sumua ja
pimeys lopuksi teki tepposensa ja eksyi,viit suunnassa .
Aikomus ol.i laskeutua jtiiille ja kiiZtnt?iii kone laskusuuntaa
ja ottaa uusisuunta lavansaareen johon he olivat menossa,
Mutta jdd.JAruohikko teki tepposensa ja niin kone jel
tason varaan kellumaan nain kertoi ohjaaja Luutnantti.
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Tessa tilanteessa on varrnaankin porukka tehnyt piiEitbksen
ettii, porukka puolet toiset liihtevdt kiertHindiia Jlirved
ja osa ldJrtee terijoel.le
menevalle tielle. luntao1i pajon
ei olisi voinnut kulkea, kun maantiella ja se olisi
ollut
vtihiin vaarallista etenkin l entd j S.nhaal are i ssa.
Niin tiirne porukka j osta kerron oli I katp luutn 2 niimd
suunntitivat tie1Ie Ja vaihiinpelL on y1i netsiiiin, nutta
lunipakottl heid6t takaisin Jossa matkaa varreLla oli
heindlato Johon he jeivet yiiksi.
Mekin jaoimme porukan kahtia osalEilti ki ertiimiiiia J iirve ii
ja jelJittemaiin heita. Ueicliia porukkaan kuului lDutn llarju
A1ik. firtanen Alik, Tainlaho Korp; Raita mekin ldksirnme
jel jitt:fuelin 01i helppo tehdii paksusoa lunessa, kun
ensiksi ldysimme paLka-n mistd he olivat tien y1i Ja se
ltiytyi.
Jelkie seuratessa ensin ladon 1uo ja siit?i ohi
ja sarnoja Jnikia takaisin latoon, Ensin varmistinne etttl
he ollvat sielnii, toiset kiersivd.t latoa seurasin nurkan
raosta ettii. neln heinissii liikettii huusin toisi11e,
pols 1uukulta. nnsin huusimme Idisutal ainakin 2o kertaa
mutta ei valn vastausta kuulunut silloin
sanoln llarjulle
- ett&, nenea ja
anmun parikertaa sinne heiniln nLin ehkii
airrte tu1ee. 01in nouaenassa site luukkua kotlen nlin
Harju sanoi anna kun minti nousen minu}1.a on tii.utii pistooli
lyhyempl ase kun tol konepistooll. Eiin nousi siltt pi{iistii
yltis ja ampui lippaan sinne helniin, mutta ei vastausta
htjn laskeutui alas ja sanoi ei siel15 o1e niteEin, mln6
sa:noln on vamasti. fiein sanol ettd vaihda.n llppaan ja
ja nilnhiin nousl ylds sanaa-npaikkaan
anmuntoisen kerral
o1i amBunaassa, kun sielta tuli kaksilaukausta takaisin toinen
olkavarren ja toinen raappasi kaulaanr llarju putosi
liivisti
a1as. Mina huusln jEilleen Idisutan el vastausta, siLloin
rupeein vetelenean konepistooLl sarJoJa ladon polkki jo
rupesi efurte kuulumaan. lnslmmElinen o]-i ohJaaja luutn. Joka
ei haavoittunut toinenkin oli luutn. h:inelta o1i luoti
levist&irryt peinx ja loppul siihen, kolmas o1i Kapt.politrukki
haine}la o11 vielli pistooli kiisissii kun hiirt laskl itsensEl
heiniiimydten a1as. Asettani en voinnut koska olisi voinnut
sattua toisiln, niin napa"hutln koneplstoolln pl1pu1la Kapt.
ranteeseen niin ase lensi ilmassa jaLkoJeni juureen Jo*&a
pistin sitten taskuuni, jonka mydhemnLn sotapollisit saivat.
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Kapteenin ensinmeinen kysymys o1i, onlco tiilne Ino, Seivdstti
vai terijoki, ei mikdiin nailta vaa-n siintd viililtii.
lAssa viili11ii teiytyi tehdZi tydnjalro, virtanen rupesi sitonaan
Harjun olkapiiEltS , ei o11ut mitSdn sidetarpeita vaan otettiln
neidiia omien poikien paita en rntista kenen paita sil"hen
revittiin. NEiin ohkasissa hiihtovarustei s sa ei kelleen

olluttoisi.].lealtaa,KunllarjuolisidottuBaitaoli
saannut tiille viiliIIii hiilyytettyzi auton ettEi saatiin haavoittu
neet Halilankentttisairaalaan. Ennen kun autotuli hakemaan
haavoittuneet o1i Ilarjun kylmd kurr tuulikin kiivl nlin
otlnme taLtd Kapteenilta turkln Ja annoirnme sen Harjun
Biiiille.Si]-lajaihi,nltapt.vie]'EilentiiJiihaalaliturkki
pii611e. palattuamme yksikkddmme v&imme t€iniin lentdtuutnantin
omaa;x kiimppiitin mei11d sattyi ol-emaa! ruokaaika, niin
tarJo&inme hEinellekin hyvea suonalaista hernekeittoa ensin
ei kelvannut , vaan kun niiki nekin pistelinme hyvtiLla
ruokahalulla niin rupesisekelpaamaankin. Jtilkiruoalrsi
tapa oli tupakka sekin hyvin krlpasi niin kaikki oli
vot hara.soo. lltapaivd11ii kun j iinuan toisel tapuolel ta oIi
saatu J upseeria hengiesii I o1i alnpunutitsensEi' kuLjetettiin
vankil e iril.}e .
Kaj.kkiniiyttiensinolevanhyvinkunndlnkinpienillii
tapploilla selvisinme. Mutta asia eiollutkaan niin yksin
kertalnen kuin 1uu1tiin, 2 piiiviinperiitS tuli sotapoliisit
kuulustelemaan ia syytrjs oli sotarosvous. syytosoli siitti
olimrae ottaneet t ituein turkin talta Kapteenilt?i Harjun
pei.tteeksi sairaal,aanvienti!i varten. sanalla pitiluovuttaa
pistooli pois. Tar-hankeain el asia vield loppunut vaan vield
kerran armelj akunnan puolesta kuulusteltiin ja syytds o1i
sama sotarosvous.
Mutta jiiJ-keenpEiin porukalla pohdittiin, EttEi hyvea oltiin
tekerndss2i vaikka se tuntuu ettd pal:alla palkittiin'

ettei olisi saannut
vaikka sdmenikin hyvtiiin tarkoltukseen

Jokusen aian perEistd sairnme tietii?i

ottaa slta turkkia
lefunittiimaan Harjua saj'raaf.aal vieteessa'
turkin niinkun pistoolin omistaja
Niin toivonki.n ettii
kaikki olisivat saanneet onansa ia rauhakaikilla'
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