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TAIPALTTN TI'LIH{II_UIN AI LA.

01in kokenut talvisodan alun Laat.t{P:ssa kevyeft patterin
Lj-aunarkun iourLun aattonHiuinH patterin piiiillikkii rltn.peJ.tonen kut-
sui minut puheilleen ja itmoitti ettH ioudun lHhtemHdn Taipalean rin-
t,amaIle. Samalla hiin kHski valitsemaan n.10 - 15 miestH omasta patte-
rista mukaani. LisiiH tulisi mur'.1ta nattereilta. 0saston kokonaisvah-
vr-tus olisi 25 miestd. Tarkemni oaikka ja liihtiiaika ilmoitettaisiin
myiShemmin. Nii.npii sitten kerEsinkin vaaditun Iosastonrr kokoon. pyysin
samalla lupaa kHydH kotonani.joka oIi noin 10 km piidss2i. Lrrpa myiin-
nettiin kun vain o l is imme 27.12 aanulla RauhaLan kasarmilla, josta l lih-
ttj samana pii i vii nH tapahtuisi.

NiinpH sitten mliiiriittynii aikana,varusteet t.Hydennettyn?i,
lastattiin meidHt kahden kuorma-auton lavalle ja kul.jetus kohden kan-
nasLa a1koi. Pakkasta oli kolmisenkymmentd astetta .ia moni ooika sai
I j,evi5 paleltumavammo.ia kasvoihinsa. f nsi"mHinen pysHhdys oli Kurkfi-
joen kirko11a. Saimme vHhlin jaloitella sekH juotauaksi kuumaa teetd.
f4atkamme jatkui edelleen KiikisaLmen kauounki n liipi Vahtin:'.emen 1in-
nakkeellerjossa oli ruokailu ja varttuminen pimedn t u I o a , v i h o I 1 i s e n

ilmatoiminnan vuoksi. Ruokailussa ollessamme tuli ilmahlilytys .ja .!ou-
duimme suojautumaanrvaikka pommituksen pHH.asiallinen kohde olikin
Kiikisalmen kaupunki. Se saikin pahan pommirytjpyn niskaansarsillli kun
i1Lan pimet.essH ajoimme kaupunkin halki roJ.i se yhtenii I iekkimerenii.

Seuraava etappimme o1i PyhH jiirvi (Vf)jossa erHHssH kar-
tanossa sijai.sevassa AK:n esikunnassa ilmoittauduimme. Saimme siellli
t.ietiiH osastomme sijoituksen olevan Taipaleen lohkolla olevan Pato-
niemen sulkulinnakkeen. Se ei meitle paljon vielii si11?i hetkel1 sa-
nonut. Ruokailtuamme ja lisHohjeet saatuamme r.iatkui matkamnre n.s tyk-
kitietii edelleen Saapruun ja Uilakkalan aukeitten etelHreunaan. fiat-
ka11e saimme mytis tunnussananrjoka on vielHkin mielessHnirvaikka ni:ln
monta muuta tunnussanaa on unohtunut. Se ol.i lrRatsu-Ritarill ja sitii
.jotrduimme Iopnumatkalla useasti kHyttHmHHn. Vastaamme tuli myiis auto-
-ierlavalla oleva kuorma peitettynH. Kun jcrku osastostamme o1i uteli-
s," js mcni tarkastamaan llkuormaall 

r havaiten sen sisSl.tHvHn kaatuneita 
"

lopoui. uteliaistrtrs nopeasti. flieliala vakavr:ritui ja ehk!i sii-nH ky1-
vettiin ensimHinen siemen n. s. ltTalvisodan henkeenlt.



Autokyytimrne lopnui er;iHnlaisen va,ian luo, jonka alla olevasta
korsusta saimme oppaan matkan jatkamiseksi hi.ihtHen. 0pas kehoitt,i
myi5s kiiyttHmeHn avomuotoa ja Iaittamaan tunnustelijat,koska metsis-
sS rmatkamme varrella o1i vielii vihol.lisia joulupiiiviin hyiikkiiyksen
jiil-ii1te. Emme kuitenkaan joutuneet kosketuksiin vihol.l.isten kans-
sa rmutta kyllHkin omien joukkojen, jotka ouhdistivat aluetta vihol-
lisista.

Tulimme metsHn sisHssH o1evalle korsullerjota oooaamme ni-
mitti ItJyviishoviksirt ja jossa itmoi-ttauduimme aIueelIa olevan ryk-
mentin komentajalle. HHn selitti tilante:n ja samalla senrettii oJ-em-

me AK:n alaisia,mutta taistelutilantee-esa ja huollossa kuuLumme aIu-
etta puolustavan kapt ? Sorrin pataljonnan alaisuuteen.Saimme mytjs

opDaan matkan loppuvaihetta varten.
llatkamme jatkui vielH noin kilometrin verran kohti sel-

vListi kuuluvia taistelun Hiinili. Jiinnitys osastossamme alkoi tihen-
tyli. Metsii Ioppui yht':ikkiii. 01imme Lulleet jonkunlaiselle harjulLe
ja edessHmme niikyi Surannon alajuoksurKoukunniemi ja vasemmalla puo-
1el1a. Kirvrsmiiki. EdessHmme oleva metsH oIi tykkitul,en raiskaama.
lvlaa oIi kuin kynniispelto. Katselimme Suvannon rantaan laskeutuvaa,
noin lunsaan 2OU m. pitkii;i rinnettii ja ajattelimme ettei tuo1la ran-
nassa, jonne oJrpaamme meitH neuvo.l . kukaan kauan eIHvdnA keste; firfsfe
kantaen ylitimme tuon Itmustanmul]an maanlt ja mielemme vHhHn uirkis-
tyirkun huomasimme tulleemme jonkinlaiseen petonikoxsuun. AjatteJ.imme
ettii tiissH voi sen'tHHn jonkin ai.kaa siiilyij henkissHkin.

Tykkikasemattirjoka muodosti tukikohtamme keskustanroli
kaksikerroksinen. Yliikerrassa 4 kp1. 57 mm tykke.jii rampumasektorit
Suvannon y1?i-ja alajuoksun suuntaan. Alakerrassa.ma.'ioituskorsu 25

4
miehelle,n. 15 m'. TahHn til.aan o1i majoitettava n.75 miest?i. 0ma

osastomrne ja sielld oleva .jalkavHkijoukkue. Sopu si.jaa antaa ja nii,n
tZissiikin. flliehet istumaan lattialle,seIkH seinHi vasten ja seuraava
edel l isen syl ii n. SiIIH 1ai11a vietimme ensimdisen yt5n lonnuhetket,
ja monta setraavaa lisiiksi. llie.lessHmme lii-kkui monenf a,is:'.a ajatuk-
siarmutta yksi oIi seIvH: rrTHstH ei sitten lHhdeth' ilman kliskyHrtai
sitten .ios toiset vievHtrr Se oli talvi-sodan henki.
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Seuraava r:i.iivH tekikin meid?.it sitten monessa suhteessa
pal.ion kokeneemmaksi. Aerulla aikaisin alkoi voimakas tykistiitt-tli
koko 1ohko11a. 01iko se vihollisen kostoa eoiionnistuneen .ioulupei-
vHn hytikkiiyksen johdosta. Sen hyiikk?iyksen jel.jet nHkyiviit lukemat-
t.omj,na mustina lrmytt".yinHrr tukikohtamme ymodrill5 Suvannon jHe11a.
Yiill.Hrtykistiitulen hil jennetty2i oliihtiviit muutamat osastomme pojat
tutkimaan noita kaatuneita. Se loonui kuitenkin alkuunsarkun joku
kaatuneista virkosi .ia ampui tunkeilijaa. HHn p?iiisi haavoittuneena
korsuun. 0Ii muutakin kiir'ettd kun oLi tykisti5tulessa so!'tuneet am-

pumasektorit lapioitava aukirettZi p y s t y t t ii i s i- i. n k?iyttZimHiin tykke j2i

mahdollisen hyiikkHyksen sattuessa.
fnsimiiisen rrt ul ik ast ee nitt koin lopr:iaisp3iv;inA r 6.1 . -40.

0limme olleet useamman piiiviin ilman muonatHydennystii,viholl-isen ty-
kisttitr-rlen vuoksi. EdellisenH i.Ltana ilmoitettiin mei11e ouhelimel-
1a ettii rnuonahevonen tuleo n. 30tl m nHessd olevan harjun taariolloim
muo nanhak i jo i de n on oltava paikal.la aikaisin aamu1.1 a. NiinoH meitii
liihli 3-4 miestF muonan hakuun. Keittr:muona saatiin 1i4,tu" ja tr:i-
set IHhtivHt kuljettarnaan s,it,H korsuln. Kuirran muonan haku kuiten-
kin pitki.ttyi ja vihol-l.inen lienee kurrllut -iotain iiHniS rkun aJ.koi
amoua tykisttjl.l.ii Suvannon takaa. Kun sain muonan mukaani. ja J"Hhdrn

kilruhtamaan tukikohtaan alkoivat ammukset rnjHhdellii ymniirilJ-iini.
UH1i11.H maahan ja taas juosten tein tuota taivalta. Huomasin ettii
kun nHin tykin suuliekit ja heittiiydyin silloin maahanrennetin en-
nen ammusten rH jahtiimistH. Kun ammukset olivat r2ijlhtiineet rsilloin
yllis ja juokst-run. T?itii jatkui kokg/natllian korsulle saakka. Viimeiset
ammukset r'H jEhtiv2it korsun oven lShellS rsyiiksyessHni korsuun sisii]-
1e. ltluona tuli kui.tenkin perille ja minii olin yhtH kokemusta rik-
kaamoi.

Vihollinen klyttikin tykistii?i sli:stimdttii. Kiitraamoien
keskitysten ai,kana putos-i- t.t-rkikohtamme alueell.e monta sataa kranaat-
tia minuutissa. Tamm -j- ku un LonnuoLro.) e.LJ.a alkoi vihoLlinen kiiyttHii

... -- , -ll .
m1zt5s jHrelitH ( 3 ) tykistiili Saunaniemen suunnasta. SeIla j.-"en ammuk-

sen rH jiihtiiessZi l<asemaatin ampumasektorissa, tuntui ku"in ilma olisi
t/loopuhut keuhkoilta ja rintakehd painunut sisHiin. KoukunniemestE am-

puvat rtpiiskatykitnolivat mytis kiusallisia. 5en ammusta ei ehtinyt
trvHistHmHHnrrnvaan ensin tuli kranaa'i:ti ja sitten vasLa pamaus. Yksi-
tyistii miestiikin ampui vihollinen het.i tykist6l12i .
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' Uarsinaista jalkav,Hen hyrjkk€iystH "lirihollinen .iout- un
jiilkeen tukikohtaamme vastaan suorittanut"muuLamia partiokahakoita
lukuunottamatta. ErHHn sellaisen aikana pHHsi vihollisnartio ylIAt-
mHHn tukikohtamme edessH oLleen parivartion. Toinen vartiomiehistd
kaatui ja toinen pHHsi aseensa menettdneenH euorittamaan korsussa
hiSlyytyksen. Uastaiskuun lHhtenyt osasto ei tavoittanut nartiota,
_ioka .Iienee tavoitellut vanqin siepnausta rmutta eoHonnistuneena na-
lasi oma11e puo1e11e. llartion aseet se oli vienyt mukanaan. Kerran
torjut,tiin vihollisen hytikkHysryhmitysy.r.itys,ialkavHen ja tykisttin
yhteistulella.

KovaHHnisbropakandaa suoritti vihollinen ahker.astirku-
vaillen kt-rinka rrihanat olotrrvankeiksi- antautuviLl.e tar.iottaisi,in.
Sen vaikutus olr'. kuitenkin niiinvastainen. Viiliin taas kuuluutti vi-
hollinenrettii: Te Sorrin uerikoirat ette lHhde kuopistannervaan
kaadutte sl.nnelt jarrBunhan tulee Posliinipataljoona niin kirllii me

niille nHytHmmeI Tiedustelu tuntui sie115 pelaavan hyvin.
Helmikuun alkupuolella osastomme vaihdettiin J.epoon

Sort.anlahteen. Siell-ii joudui.mme jurrri tulleen Tt.tykin miehistijk-
si. NHin ensikerran 40K/BoForssin. P55sin myiis muutaman pHiviin ko-
t:i.]oma11e.

Lenomme muodostui kuitenkin suunniteltrra ( Z vk )ty-
hyemmiiksi. Helmikur-rn puolivHlin jiilkeen alkane:'.tten ankarien tykis-
tiikeskitysten alkanarvihoJ.lisen onnistui saada osuma ffikikrser"rt-
timme ampumasektoriin. 6 kranaatti rii.jHhti tykkitilassaraiheutta-
en tulioaLon,kun ualonheitintH varten ollrrt b e ns i i n i t y n nti r i syttyi
tuleen ja palava bensiini alkoi virrata al.akerroksessa olevaan ma-

.ioitustilaao. SamalIa alkoj.vat tykke.jd varten varatut ammukset rd-
jlihdellii ja osast,o, joka oIi mei diit vaihtanut, joutrr-i. tloistumaan tu-
kikohdasta keskelld p?iivHii ankarassa tykistiitulessa. lvleille tuli hH-
lyytys kesken levon.IHhteli miehitt?imHiin tukikohta. Kasemaatissa o1-
lut osasto selv,is j- kuitenkin pienin tapp.ioin. Yksi kaatunut,muuta-
mia haavoittuneita ja loput enemmen tai v?ihemmHn jHrkyttyneitS.

lvleitH kohtas:1 kasemaatissa lohc,'uton nHky. 0sa tyll-:
kien surrntauslaittrista oli rikki. Surrr-i-n osa tykin anmuksista pa-
lanut oi1a1l e ta j- rH ji,ihtHnyt. fllajoitustila palanut. Souduimmekin
ma jr:itttrmean al,uksi noin puolenkil-crmetr:in nliissH oletrarn tyk-i sttin
ko::'suun, josta kHsin aloimmc kasemaatin kunnostuksen.



(s)

Pioneerit kHvi.vHt yEn aikana naikkaarnassa rikkiamr.nuttua ampumasek-
toria. Saimme tykit ja korsun kuntoon parissa viikossa. Tuotiin uu-
sia amnruksia. Asemat o1i tHnH aikana vedett.y takana o1eva1le har-
ju11e. Yijn a_iaksi tyiinnettiin miehi.tys kuitenkin rannalle ja kuu-
Iovartio j!iHllermissd se oli oIlut aikaisemmj.nkin.

llihoLlisen tykistiituli. kuj.tenkin k:'-ihtyi ja mukaan tu-
l j.vat .lentopommitukset pHiviin aikana. Muutaman oHivHn perHstHrkun
olimme saaneet. kasemaatin toimintavalmiiksirtuli taas ammus mel.-
kein samasta kohtaa kasemaattiin sisb'11errH j2ihtHen sie115. Nyt ei-
viit vahingot tulleet niin sur:riksi kuin edellis6llH kerraLla. Yksi
tyl<ki vHhHn rikkonntui ja korsussa saimme petoninlohkareita nis-
kaamme. TEmE tapahtui keske]1Ei pHivHH. 0Iimme korsussa rrielii iltaan
s aakka. Seuraauana pliiviini miehit,vs vedettij.n takana olevalle har-
ju1le ja kun menimme ilIaIla tutkimaan korsua, hL"romas0mme' sen osit-
tain Iuhistuneen kohdalle osuneen J.entopomnin johdosta. Seuraavana
piiivHnH saimme mSSrHyksen korsussa olevan aseistuksen ja ammuksien
evakoimisesta takamaastoon, josta ne oIi t.arkoitus s'i.irt?i2i PyhZi j2ir-
velle tuleviin uusiin asemiin. Tukikohtamme olikin jii2inyt. niin eteen
vasemrnal.tra tapaht"uneen vetiiytymisen johdosta n.s. tukilinjali.erettH
t.aisteLun melske kuului. sieltd jo melkein takaa.

P2rin yiin tytin tuloksena olikin aseet ja ammukset
kuljetettu hevosella sellaiseen paikkaanrjosta ne voitiin lastata
autoihin. t?imHn tyiSn saimme suorittaa suhteellisen rauhallisissa
oloissa. EhkH vihoLlinen katsoi jo uhranneensa tarpeeksi ammuksiar.
tuhansia muutaman hehtaarin alueelle"tukikohtaamme vastaan. Viirne
silmHys tukikohtaamme, johon jiii kymmeniE suutareita pystyyn nostet-
tuina korsun J.5 he 11e, Ei yhtii5n oarimetriH pitemoiiii puunt,ynkS?i, ja
kaatunut. v.ihollinenrk?isi pystyssH, tietH osoittamassa. Jos silloin
olisin lukenut Y'.Jy1hdn rrKiirastulenrt.olisin ajatellut kuten hHn:
ItHy,vHe,ti tienoot Talpaleen,tuhot kHrsineen ja kestEneen.....rr

12/13. 3. viilisenai ytinH alkoi matkamme oois niiiltd
rrtulen ja turman tanteriLtarr, ei PyhHjiiruellervaan Sortanlahteen,
jossa saimme kuuIla rauhan huhuja ja joka \r'armistui klo 1100. Siite
alkoi sitten meikHlSisen toinen trkiirastulirr
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