
Viestimiehet sodassa

VP 24 3 komppanian ens j.mm6.i a en j oukkueen ens lmmiii a en ryhmiin
tulil<aste sattui kesiillii 1941 , heinH.kuun 31 pdiviinH..

-3O piiivtin il-tana olin saanut kiiskyn pataljoonan komentajan,
ma jgrri PuoLakan prrhutteluun. -Hiinelte sain kiiskyn valmistautua
viestiryhmdni kanssa lehtemfi.dn ja1kavden hyt5kkEtys Joukko jen
rnytitdr sekii pitiiii lLikkuva.a. yhteyttd komentoportaisiin.
-0limme tAte varten jo aiemmln kunnostaneet varuusteemme l kaa.-
pelikeLoilla kaksi j ohto rinna.kkaj.n, yhdistysptiiit eris ttimiit to-
mintl nopean liitt*i.mi-sen vuoksi .

-ILlaLLa vielH. tarkastimme jokai-sen va.rusteen Ja ase"*rfrri.-
noinen jiinnityski.n tuJ.i nyt kuvi-in rnukaanr oli.sihan rryt tosi-
kysymyksessd. . . j outui-simme hytikkiitivlin JalkavH.en periissd mytis-
kin tul-ituksen kohteeksi. -Ytrteyden pittiisi kumminkin toimj-a
jokaisessa ti].antees$&r-il].i-n itse jo talvisodassa saanut so-
danaikaisesti kouLutrrsta taistelutilanteista, joten mitdtin uut-
ta t&imti.kiitin ei o1Iut. -Ilyhm5tini kuu1ui vieLd taLvisodan sota-
kaverini kopraal-i HavimH.ki, eteLtipoh jalainen jEimerii sotil-as ja
peloton taisteql".
-Ytistti rnuodostuikin viihtin levoton, olihan mukana ensikerta-

laisiakin. .,kyseltiin, jos rnitiirkopraa1i }Ia.vj-miiki oli];in valmis
sel-ostamaan, hdn sanoikin vain:
-Seuraatten etrelLti menitiite ja teette vaj.n sen rninkti ryhmitnjoh-
taJa kEiskee, ja nurisematto...nyth$in me ajamme vanjoja erelld.m-
me, ei-k&i tartte itte juosta kuten tal.visor-&.sso jouruimme te-
kemH.tino-Pojaat tHavimeki sanol. . .kun jaJ-kaveki lii.htee hiitikiin,
nne seuraamme kunnioittetavan vtilimatkan piiiissti ja laskernme prr-
heLintapsit tiensivulle. . .kun ntiette jal-kav6.en maa.stoutuv&r,h€-
tl per&issS, siJ-loin sielte voi tulJ-a J.uotien lau1u ja. -Ja taasen
y1i5s ja eteinpiiino r r se3.laista se tulee oJ-emaan meitin hommamrl€ o

-Joku siinii kyselil
-Entds jos tulee kranuja?

-Suo jaurutaarr, mikii]-i kerkitiH., mut ta ei puiren al-le , vitrollinen
voi ammuskella, krappenellia kuten Joskus tal-visodassakin to-
tesimme . . . J& iiLkiiiis nyt entiiin kyselktj, kii.ykiiii maata, muutoin et-
te jaksa aamulJ-a mihinkiitin lehted .
-Ja tu3.ihanse unj.k1n viimein, se o.I.ikin vii-mei-nen rauhallinen
uni pitkiin-aikoltrin, aina o1j- mentd.vii, oJ.i yii taiklca pitivti.
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Ainoa iLoinen tapaus sattui vtihttti errrlen hytiklitiyksen alkamis-
ta. Joukkueen johta jana toiminut vtinrikki HtigJ-unA( TampereLai-
nen autokaupan johtaJa, kuoli sodan jtil.keen)Uan pyysi komen-
taJal-ta Lupaa Johtaa ryhmiini ty6skentelyii, jotron majuri plro-
Lakka slrostuikin.
-Nyt miehenikin ottivat totisen kannan edessti olevaan koitok-
seen.I{&ine116 kun viel6 oli upseerj-na mytiskin karttojao-K€s-
kusteLirmae vielti aamuyi[J.J.e to j.minnasta Ja katse]-imme karttaa,
-lvleidtin tehtiiviindmme ol-i seurata PtiLktineltiistii, komppaniaa r €r
muista enli.ii sen tarkemmin sen peitenimed,.
-Karttaan olikin merkittyn&i hyiikkiiys reitti r se kiisitti,lehtd-
ko?rt amffi @ r Mi e t t l L &tn, Flunakukkur-an, p eu s aar-nrsei en, Ja Ku i smankyldn .
-Ntimti tavoitteet oIj.si Divisioonan komentajan mielestii s&&-
vutettava miiitriityn aJan kuluessa o

-31 /7-41 ,aamulla kyrnmenenlconrissa Jalkaveki komppnania oLi
tiedustelun avul-la selvit tiinyt viho].lisen etuasemien siain-
nit ja todeanut etumaaston meLkoi sen vapa.aksi . -Prloli!f,61-pii.i-
vin tykisttin armoton t$.litus a].koi.Edessd.mme roikusi rryt €rl-
neadkemitttjn riiiske ja meteli.lhLj.tuksen Lakattua, a1koi 1.y6k-
kiiys r -JalkavH.en mietre t juoksivat kyyrys siitln ja paatrtoivat
minkii asei.staan lrti saivat . Jo ntikyJ.kin kaatuneita viholli.sla,
varsinkin tien varsil.I_a. oniakin tappioita tuLi. Siinit rnakasl
ertls vtiitpelikin reppuse]-dsstiiinrhd.net o1i nostettu tiensivu].le,
-Armoton meteJ.i ktivi tlenool-la, terHs vonkuj. Ja valitti 1y&f,-
sinkdrn vihoL1isen ampumat re jdhtiivitt luod.it, ne rtiiskiv6t puis-
sa ja kivissii.
-I{olmattakilometriti siinEi mentiin jatkuvan r&iikin*in stiesttt-
mtlnii, kunnes jalkavtien miehet heit tiiytyiviit , mikti minnekia srro-
jaanr .ia me hiinniLLti samoin. -SdessH. kuulema murroksia Ja mii-
noi-tuksia; sekd linnoitettu rnataJ.a rniiki. -MdeLte roikusi ?.?tilo-
ton konekiv&ii,iri, sekH. pikakivdtirien tulitukset. -Flakasimme v6n-
rikkj. Htiglundin kanssa nentit turpeessa, J-uotta tuli kuj-n f,Ekei-
ta. -pioneer*t ryiimivtit kokrden miinoite*tua aluetta.Hetkessai
maat kotroili-vat iLmaan, kivi&i ja turvetta ilnra sakeana. O1j-vat
onnistuneet reJeiyttti,miitin kokonaisen miinakentdn.
-Ydnrihki l{iigJ.und seurasi tarkasti kiikari].Laan taistelun kuL-
kua r -H6n kauhisteli jal.kavden miesten urheutta, kun savu het-
keksi selveni. -Eriiskin soturi nousi ja juoksl. kotrden lrukkul-aa
ktisiranaatti lensi ktidestd, samalJ-a soturi j.tsekin kaatui.
-'lykisttjn tulikeskitys ei oJ.J.utkaan rnurtanut hyvin varustet-
tua vitrolf isen asemaa tH.ys in. -Fiitti nyt eteen?
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Ti1anne niiyttikin tukalalta. Jalkavtien l:ytikktiysJoukon JohtaJa
luutnantti, nimi jiietnyt muistisfa, httn kiiskl J.iihettins5 nope-
asti taakse viemii*in tykistdJ.l-e tletoa.Nyt oIi kunrminkin jo
kiiynyt valittevasti niin, tykist6kin oli saanut etenemis kiis-
kyt , j oten lii.hetin juoksu olisi ollut turhaa, tdmtin v&tnrikki
Htiglundkln klisitti, bitn pystiyttlkin liihetin ja kysyi t

-Minne tiimti on meRo s sa'l

-Tykistiin tulenjo} tajaa etsimd&inr pitee saada kranu ja mdkeen

mlrutoin kuol.laan jokainen iikka tiihtin.
-Yenttaatran nyt viitrdn ja ktiske piiiil-likktisi konttaaraaan tH.n-

Oe rvtinrj-kkj- seJ.osti. Samal.la hdn minulle hr,romautti yhteydestii
taaks eptiin, j ohon vas tas in I
-Ytrteydet ovat jatkuvasti kunnossa o

-Jal-ka.viien luutnantti konttasi vttnrikin luokse Ja karnpesi

putrelimen nyr$kiinsH. . . Sitten alkoikin seJ-lainen seLostus
ettei moista kuultu;
-?yki s ttilJ.e pikasanoma, luutnant ti li&ikeLii putruu r mi td.? -Ej-
jumalautar ho Jotain on pi-kaisesti saatava. . . kranaatintreit-
timet . . .yhdistiikiitis nopeasti.
-V411114 luutnantti huusi v&inrikille I

-Saatanan torvet, ovat jo tykisttinkin slirtopuuhissa, ei tuon-
moista mtike*i paJ. jain nyrkein val.lata. ' . FiJ.tEi?-No trelvetin hy-
vdr samaan osoitte+iseen. kuin piiividJ.liikin, hyviit sarjat, antaa
soittaa.
-Hetkenkuluttua vonkaisikin mata].alta ylitsemme ensimmitiset
kranaatinheitti"mien amr*ukset, I.iia.n pitktille meniviit ; J-uut-
nantti karjui korjauksia putrelimeeni

-Viiskymrnentti metriii l.yhernpi&i, nopeasti I

-Ja i}ma ujelsi peittemn:e ptitiL1e. . .ilyt miiki ttirisj. rkiviii ja
puita sinkoili, puun1.aikat surrasivat kuin paarmat. . .luut-
nantti nousi sej.somaan ja kar jui konnentoJaan raiehj-l-1eenl frH,-

mti siintttieivEit kuin $udet rndenkimppuuno o . siinE[ rneiddnkin
peJ-komme unohtui . -Nousimme y16s ja lriivimme jakaviien per6.s-

sEi. . . ndin vielti kuinka erds toinen luutnantti kipusi miistt-

kumpareelle taistelul2i.hettinsti kanss&o e .vihollioen pikaki*
vtiiri sui}-ku tavoitti nti.mti sankarit miien korkeimrrta,J-la koh-
da1}a.-1,[6.ki valJ.attiin raskain uhrein.Taakse ilmoitettiin:

-I*funakukku].a vaLlattu I

-Fldel1-ii lep?isi vihol.listen silvotuita ruumij-ta tcasffaalle,
omiakin tappi-oi.ta oli monta.. -Ytjn vietimtr:e kukkuLan maastossa

odotelle eteenpiiln ltr@rro& r
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1 / 8-41 , arimuhertitykset vitroLl-l serr tykist6keskityksessd Itluna-

kuklcuf-an maastoon. Jal.kaveki eteni tiensivuistoiLJ.a, pioneerit
purkivat miinoitusta,noin kiLometrin edettydmme kohosi edes-

sti korkeampi mdkl-, Peussannn6kl. Jal-kaviiki kiersl mitketlr osan

kutkies sa kumaraasa suoraan mtienharjannetta kotrden. Ir{e s€Llra-

simme edell-Smainittuja, hlnrin matalarr& o Emnrelrtin olleet niin ko-
via talstelioita kuia edess6.mme kuLkevat jalkavtien jdekdrit.
Korkea tiihystystorni kuvastui mH.enpdel.le yhden vihollisen
niiimme kipuavan tornista alaspiiin. Samal.la kuul.ui Laukaus rvi-
hollinen m*itktihti tornin juureJ.J.e. Samal.1a alkoikina miiikinH,t.
Jalkav&ien mietret hei-tteLivtit kasapanoksLa Ja kiisitranaatteJa
tuhkatietretis ti . -Arvasimme vilroJ.li sten pes6kkeitti mden-ta.kana.

-Rohkenimrne viinri-kki }ItigJ.undin kanssa kivuta m&ie].I.e ja sGll-

rata tutromis taisteLua me].koisen liihelte.Mden rlnteeseen oIi
kaivettu taisteLuasemia ja tuLipesiikkeit6 taa jaan. . . pi€niii
mielisttikorsujakin oLi useita.Vihollinen oLi sikiil.L eretrtynyt
rakentamaan asemat tietii sLLmiiJ.J.ti pit&ien. Nyt omat hytikkiiYs-
joukot, Jotka olivatkin suoraan mElestti rynnineet heidtin ase-

miin, saivat kuin alamdkeen heitellti paukku jaanr r€ tehosiva,t-
kin erinomaisesti o -Kuten erdiinkin soturin kuul.in huir tavan
hei t tties sdiin kasapanostaan :

-Saatanat-Se on laakl.a Ja vai-naarkun Pti]-kiine].iiiset painaa.

-lieki oli Peussanmttki, hydkkiiystii johtava luutnanttl joka jo

FJunakukliulalla o].i tarvinnut visstin apua, kiiveli luoksemme

ja tokaiel I

-Kovillepa otti | -l'Iutta ].ehti kun Liinpis t -Ottakaas yhteyttii
taakse vlestin poJaat:
-Vd.nrikki HtigJ-un veivasi kammesta ja kun sai vastauksen ?r1-

toi luurin luutnantille. ( Nimi oli lt{iikelii jonka htin puhelines-

sa Mrrnakuk'i.:.rr1aLta toi iulki )

-Hiikeld | -Peus sanmtiki ha]-lussamme , jatkarlm€ ktisky j en mukais@s-

ti r Loppu I

-Se oli lyhyt ja ytimekiis sotilaan tilanne selostus. . . €i rtilt-

syi l- evdd int o i l-ua .

-Si j-nii heken 1eptiilimme kaikea tuhotun, ja verenmakuisen. md-

en hajutessa edessdm$ie.Viholl isten ruumiita loJui sikinsoki-n
mikii missdkin asennossar-Luutnantti kertoi1.i miestens6 ole-

van suurimmaksi osaksi Pti].kiineLtiisiti reservilaisiti.Vanfro ja

TaLvisodan veteraania.Monta *f3ta kehui joukoistaan jo poi-s-

tuneen Ja oli varma omastakin poistumisestaanr sanoerrs

-Ei h1r1riiitk6iin tuuria liikaa voi oIla yhdelLe mieheLle. ( Xuu-

linkin jtilkeepiii-n samaisen luutnantin kaatuneen)
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-Iluiluu-tuokio Loppui, lithdettiin etenemtittn kohden Kuismanky-
lee. Pieniii vilro1.lisen trartrailevia ryhmid juoksenteli pitkin
tienvamen metsiktiissti. -Mekin truuteLimme opituf truudot . Ruki-
Feer I Rukl-Fe€?. . . s&irrmekin eril]in neLimiehisen vitrollis Po-
rukan vankituiksl. -!'el-okkai-ta olivat joksinen, erHs ndytti
kttdelltitin tiheiitt{ kuusikkoa ja koitti selostaa, sieJ-16 on 11-
sEiii.-Kdvimme v&inrikin kanssa varoen, sormi liipasimeJ.lar ia
pusikossa makasikin koJ.me haavoittunutta sotilasta.Eritiillii
oli pee kdiiri t tynii sitei.siin. -Kun kieJ.td ei paremrnin osattu
ei jutustakaan rai.t&iitn tullut kehoitimme mtrkaamln€ r -Nitin oli
Yiestirytrmtimrne kasvanut seitsemiillti miehelld r nyt po iatkin
nostivat puheJ-inkeJ-at vanjojen selkiin ja vienanmiehet vetL-
vtit nyt Suomal-aisten viestl yhteyksiEl.-Kuu1lmme kulki€ssoltr-
Borettti komppania KiveJ.&i o1isi jo Kuismankyldn vallannutrs€
helpoitti painetta ja sai jopa naurunkin Jo irtoamaan useim-
man huuLita.-Jopa vanjatkin ottivat osaa lloomme.

-Iltakin l?ihestyi sateineen ja tr&imtirineen, viimeirr ptiiisimme

Kuismamkyltiitn. -Vette tuli kuin saavista kaataen, ei ollut
telttaar ei muonaa kokopiiivtinti, mitd aamuLla ennen Lehti, teet&i

Ja vanikk d4 o-Site vieJ.iikin olen joskus ituuetellyt, ktrn haim-

me sopivaa lepopaikkaa ja odottelimme mitti kiiskyjii saisimme.

-Olimmetran ilmsittaneet saaplrmisestamrne taakse pata.ljoonaan.

-Drfi,tin korkean kallion katvees ta Lois ti valontuiket ta r .Iah-

dimme vtinril<ki Htiglundin kanssa katsomaan mistti moinen valo
sai af-kunsa.

-Hs.rnmitstyimme sKa].]-i.on varaan o].i pystytetty ressuntapainen,
sen alla kranaatti Laatikoista piiytii Ja jakkar&t.YmpiirilLe
istui divis joonart komenta ja eversti Pa jari, evl r Haanter&i ja

meidttn komentajamme majuri Fuolakka, sek6 muita sotilas henki-
liritii, ja he nauttj.vat iJ.tapaLaa, kuin sotaa ei- olisi oLlutk
kaan.

-V6nrikki Htiglund teki everti Pajarille ilmoituksenr samaLla

pyytiien lupaa majuri Puolakan putrutteluun, jonka eversti tle-
ti mytisi.
-Vt1nriliki ilmoj.tti majuril-le tilanteen, samaIla kEiskien poi-

kien tuomaan vankit upseerien niikyviin. -Nyt selvisikinl haa-

voittunut olikin poJ.itrukki, eli valistus upseeri. o-S@rasimme

hdnen kuulusteluaan, kysymyksiin oJ.i vastaus aiaa sama. -Hdn
kohotti sidette otsal.laan ja niiytti:-T\rossa on vieL&i ehi6-ii-

kin i-hoa amprira. . .Ette kovansortin vtiketi ol-ivat.

-Saimnre vielii ennenpuoJ.tgftd teltan Ja mtlonaa.IJni vei lopun
ytistti omiin maiLmoitrinsa.
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LC,NKILAN TAISTIILU'I

2/8-l+1 .Kuisrnan komentopaikalla kiivi kovat huiskeet, heti
aamusta liihetit ja viesti- saivat urakkatiiitti.Eversti paJart
jakeJ.i keislcyj&iiino -Si j-ntt kurrnteJ.ivat kyptirtipeiset komppanian-
ptieillikirt kiisky j6. -i4uistl j-ni ovat jtiiineet, luutnantlt KiveLli.
sek6 Kir javainen( Xir3avaisen ni{inkin useamman kerran hydkkEi-
ysvaiheen alkana. )

-LankiJ.an mtiki osoittulkin kovaksi pal.aksi, se oJ-i vahvasti.
mietritetty vihol-li-svoimin. -luluj-sti-j.ni on erikoJ.sesti jtiainyt
2 / 8 iI. tayiin tunni t .
-Sain kH.skyn vet56 puhelinyhteydet Lankil-an-miikeen, Ja1kaviikj-
o1.i jo edennytrvaikka me emme tienneet minneasti.Vdnrikki
Htiglund joka sairasti keuhkovikaar ei voinut ltihte6 meiddn
mukaamme r joka olisi moraal.isesti. rotrkaissut miehj-tini.
-Olimme vettineet rneLlcein pussi-pimeiissd johtojamme tiensivuf--
le, J.asker:duimme a1amdke sellaiseen suonrrotkeLfiaanrv@tte aL-
koi tihkua taivaan-ttiydeLtii r -Ede 1J-a ku1kiessani ja1kani li-
pesi johonkin luistavaan, taskuJ-ampun trimr:retllLe vaLoLla kat-
so1n mikii oLi ktiLkutieni va.rrella, trdtkiihdin, kun huomasin
kaatuneita vihoJ.J.isia makaavan aivan tien sivussa, o1.in erdH.n

ktidenpti.tille astunut joka 1.ipesi jal-kani aJ-tao -Siin?i leptisi
hevosia ja vihoJ.lisia ritirinnanr ja1.kavtien tuho oli kamaLaa

katseltavaarmutta se oJ.i sodan armoton 1aki.
-Jatkoi*r:=e tehtiiv6.H.mme, edessd hiitimtjitti korkeampi miikj. r m6-

en juurelLa oJ-i. iso kuormauto. . . banoin ruiehilleni:
-Eitiikiitippiis sade tta, kityn tLedusteJ.emassa tiJ.arrn@tta. Pirneys

vain sakeni sateen myiitdrvaloa ei voinut keiyttae, hiL jaisuus
oJ-i painostavaa. -Kdvelin hil jaa mden}-ar jaJ.le , rnitii&in ei nd.ky-

nyt r si j-nii j o sydiinkin pamppai1i , Kurnarruin tien sivuun ja v6-
heisen vaLoitin kel1oni taulua,keskiyti.-SiinEi jo ajatukset
kuroutuivat jos mlnne r olenkohan edes oikeall-a tiellekeArl. . .
kart taahan ei mj-nulla oJ.J.ut , vain tiensuunta. -Mut ta ktiskyt
ol-i annettu ja ne piti ttiyttee, hil jaa ktiveJ-in muutama.n metrin
seisatrduin ja kuunte1in, syddn J.t i kuin pajavasara rianassa.
-Soran ratina kenkieni anturoissakin kuu].ui kuin komppania
olisi marss j-nut. -Paiistytini vielti muutarnan kymrnenenmetriii,
seisatrduin kuin olisi seinii tul1ut eteeni. -Kuuliit vasemmal-
tapuoleJ-tani tj-etii kysyrnyksen :

-Ml-nne se ukko oikein orr menossa?

-Siind jo hengityskin J.oppui...mutta Suomeahan kaverl oLl
jutellut o -Ja, selvisitrtin asiat. . . tiensivu.lLa oJ.J- kranaatin-

heitin ja mi-ehet makasivat matrkinai sen takana.
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-Hetken kun tuo joteltiin pimed.ssd toisiamme, tunsinkin mj-e-

hen ulkomuodostaan, h&[n o11 siviiliss&i toinlnut Tampereen

asemalJ-arva1t j-on palveluksessa kuten nyt toimi rvain eriteh-
tiivi s sd , kramaat intrei t t imine €rr r

-Selostin miehille tehtiiviini ja kysel-in missd tykistti o1i t
koska olimme vettineet tulenjohtolinjat mtienalle valmiiksi,
saisimme johto jen piiiit yhdist}[d.

-Ei tealle mit&iiin tykisttid vielit ole mi.es vastasi-, eihiin ne

oLisikaan kerinneet heiddn per6tinsti niin nopeasti kuin ial.-
kavdki oJ.i edennyt.

-Ei muuta kuin odotteleen sitten sanoin, kaveri viel6 nauratr-
tL ja tokalsJ. l

-Jo11en oLisi huomannut sinua oL1.sit klive1lyt linjasta J-iipi,
tossa sadanmetrin pii&issii makaa vanjoja asemissarornat miehet
tuolla lepikdn takana,. . . odottelemme aamun valkenemista Ja
pistdmme myllyt pytiriin, titmii oJ-i tavallisen soti1aan otnape-

riiinen arvioi-nti tilanteesta.
-Palail,in miesteni 1uokse rviihdisen jo valoitti pilvien 10-
nnasta tai-vaskin. . . k€11o taisi o1la kahden korvl-lla aamulLa.
Samal.l.a repesi va1tava tulitus takaaai r siellii vitrollinen
ampui kaikiJ.La aseil.J.aan, onneksi olin jo mtten suoiassar jo-
ten katseJ.in kuinka valojuova ammukset kiitiviit tuntmalla
taivaatta kuin kiiltomato jen vyii. -Vd16htip6 mieleeni kun kat-
s elin tuli tus ta. . . Nyt Kui smas sakin hemat ovat varmas ti rro-

ntit sammaleessa, niin oJ-i kovaa l-uotien kuIku. -Sitten tulLtus
loppui, kuin joku oJ.i-si napista painanut.

-Katselin tJ.ensivulJ-e Ja huomasin kuormaauton., sielLithdn mie-
henl olivat sateensuo jassa. r -HGhkuvia tupakin ptiitii eroit j.n jo

liiheltA. -KorpraaLi Havimdki nousikin ja tokaisi. . . jo 1uul-
tiin srrn trEivj-nneen va11an. . .heJ-vetin tulimyrskynkin vanjat
pitiistivtit. . .vdhin pel-&ittj.in etteivdt osu autoono . . orl meinaa-n

kuurentur:man kranuja kuorma.ssa.

-Ydh6.n siin?i min&ikin hetkahdin. . .viho].lisen kuormauto oIi
jiiiinyt tuhoarnatta, tykistti o1i- ollut mH.en notkelmassarrnutta
autoa eiviit kerinneet ottamaan mukaansa, kun kiireinen lehtd
tuli.
-Otin yhteyden komentopaikalJ.e ja tiedustelin mitii tehddiini

-Velnrikki HiigJ.und kiiski odot tamaan, trtin ottaa selvtiti asioista.

-Po jat vtihin kyJ.missEiiin norLlsivat, ettti mitii heJ.vettie me tds-
s&i kyttittiiin, rnennH.eirr Kuismaan ja tull.aan kun tarttevat meitd.

-$amaLla viinrikki Hiiglund i1moj-tti :

-Olette sielle nyt aamlrunasti ja odotteJ.etten tilanteen ke-
hi tys tli , enempiizi ei- h?ink*iiin t iennyt opas taa .
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Lankilan valtaus
lr

-lolenihdn sekin aamutinhetket jotenkuten, po jat tekiviit kuusLk-
koon nuotionrvarusteita kuivattiin, pari miestii vuorollaan
kiersi vartiosso.-Jokuset torkkuivat, toiset Juttelivat mitii
tulisi ja koska tiimdkj-n ruljanssl peettyi.si,.Ja ainakin Lan-
kilan taistelun jiilkeen ptiiisimme hetkeksi lepoon...rrtrtta se

taistelu oLikin kova ja katkera.
Aarnu kun valkeni, alko j-vat sotaaseet soittonsa ja se olikin
yhtii riitintiii koko LankiLan mtiki tiiys!. -It{akasin korpraali Ha-

vimtien kanssa ison kiven takana ja seurasin taistel-un tij.-
mellystd.-yihollinen alkoi hytikkityksensdr se lytjtiin takai.sin.
Omiakin tappioita nH.imnre, oma pst-tykkikin sai tiiysosuma.n,
mj-ehet lenteLivtit pitkj-n tannerta. -YitroJ.lisen tankit JyrrH.-
siviit lepikon takana. -Ndimnre kuinka erds Luutnantti juoksi
kyyrys siilin ja kehoi t t eli rnj-ehid mukaansa r j oi takj-n nousikin
J.uutnantin pertiiinr nyt alkoikin kumrna juttu, he kaiveLlvat
tienJ.uiskasta toista tykkid ja puhdisteLivat sitii jollain s€LtD-

nal.ej.J.J.a...Hetkessd oli tykintakana sotiLas Ja tykki ulvaistP
ensimru&isen kranunsa puheikkoo o . . rd j?ihdys ja vaLtava tulipat-
sas todisti osr-rman.. . jatkuvasti tykki- ttimiif tteli kranujaan.
Fiikiset miehet Luutnantin johdolla kantoivat uusia kranaatte-
ja. . rulrsia. re jdhdyksid, valtavia savu.patsaita kohosi.
-VelilLe mi.ehet siirsivdt tykkiii uuteen paikka&rr s1116 vihol-
1inen arnpui mytiskin vimrnatusti. . .1.eplkko roikusfi Ja rdisky. .

oli kuin mailmanlopun edessd koko maisema.. -Jo.tkuvasti pst-
tykki losautteli kranujaan J.epikkoon ja aina sielle leimahti
tuliset 1.iekit ja val-taj-sat savupilvet. -Viimej-n hi3. jeni lvi-
hollinen alkoi vettiytyli Lankilasta.

-Ltitrdin katsomaan taisteLutannerta, se olikln sij.vottoman
ndktjinen. . .krrrrsi vihoJ.J.isen kevyttti panssarivaunr:a savusi,
useimmissa miehet oLivat pa1aneet vaunuitrinsa, punalsla tul€rt-
1iekkii jti vielti hulmatrteli- vaunujen sis61td. -Hustia kiippyr6i-
si&i palaneita vihollj-siar o o s@ oLi karmeata katseltavaarmutta
sota on julmaa.

-Nd.in siinti y61Lii tapaamani kr-rniehenkin Likaisena Ja trlki-
senH,. . .triin kertoikin kuka ja mistti tuo jar jetcin Luti oli r io-
ka johti pst-tykltiti. . . Sanoi fampereel.ta olevan tuomari Esa

Laht j-sen, ampu ja ol-i Joku ftAttdrkar jal.an miehiti.-!I6n salkin
suorituksestaan }{annertreimin-ristln, taisi olla ensimm?iinorr
joka mytinnettiin tavallisel-J-e soti1.aalJ.e.En muista saiko
luutnantti Latrtinen mitti,dn...mintut miel-estiini kun sitE tott-
hu seurasin htinelJ.e o1-isi pittinyt mytintEid. ainakin kaksi.
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KANSA?AISTELI-]'{IEHET KERTOVAT

LT]HDEN TOIMITUS

Pyydtin kohteliaimrnin saada ldhetteA, arvoisan lehtenne &r-
vosteltavaksi, kertomuksia, vj-etlmiesten osasta hytikkiiys-$o-
dan aiko ihin , 1 94 1 ke siiJ. lii .

-01en muistilokeroistani kaj-vanut esii-nrvain ensimrntiiset
kovat taisteliain koi-ttelernukset . Itiunakukku].a, Feussanmdkl,
Ituisma ja LankiJ.a. -taisteluttran jatkuivat vieJ.ii pitkiitint
joista voisi, jopa romaanin kirjoittaarviestin toiminnasta.

-Nyt kun olen eL3ikkeeJ.lii, pa1-aa usej-n mieleeni ru.ro kovat,
ja katkerat aJat. -Jouduin itsekin pitii.miiii.n pientti p*iivd-kir-
jaa, jo senkin vuoksi...Jouduin miesteni kanssa partioret-
killerjolloin kaikki ttedot piti kirjatarniia vankien luku,

l..retket missei ku].loinkin kiersimnie.
'-0Len aiemmin Liihetttinyt ].ehde].].enne kertomuksen, Lintulan
taisteluista rvalitettavasti se ei ol1ut teidiin nnieleenne?

-Viestimiesten tolrnista on ylen viihtin kirjoitettu, iohtuuko
l"ie viihti.tteJ.ystEL, tr.ei-diin teko jaan kohtaarvai raiste?

-Ainakin minii ja mi eheni koimrne t ehtdvtlmme hyvinkin tHrke-
iiksi monesti, kuten F{unakukkulan val.tauskin jo osolti, ia
monet muut teot. -YlpeydeJ.lii voin sanoar €r sotaa itrannoiden.

-EnsirrrniH,lsien taistelu j en J-Htrestyessti loppuadj of i meidEnkj-n

patal joonalla, ansiomita1ien jakotilaisuua. Paikkaa en en?i![n

muista.-ftytrnrtini joka ktisltti itseni kanssa yhdeksiin miestEi.

-Ker6.si seitsemdn mitaLia., se on pal jon patal joonan puitteis-
$&o. .kaksi miestti jef ilman, sekin johtui siitdrrnolemmat
olivat isoperheisiii, joten ktiytin heitii ryhrnitni hultotetrt6-
vien suorituksiin...Tti.mtin o1j-n sopinut ryhmiini muiden mies-
ten su.ostumukse1.f-a. . . joten yhte j-s fr,ifiigf n oli verratonta.

-]:,-yhrnH.ni tappiot olivat sutrteeJ.isen kovat . Yksi kaatunut ,

kolme haavoittunutta(f-aatui Lintulassa, sotaruies Pel-tola,
haavoittui, kopraali. Ha1me,Veitso.IdorpraaLi Havimdki- haavoit-
tui Kar jalaisten kyJ.iin taisteluissa. )
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