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valJennut gamanlalnen &amu kuln 4p vuotte elttenr
Jolloln matkanl kohdletul kohtl RllhlmgkeE, nutt& ElLroln orl pakkadta 40 aetettar, nyt ollesaa naln g eatetta . r[atkanl orl kohtl RllhtrlE_
en kssarmLar Jonne o11 mlilinH aaapua zo/r-4o euonlttamaan asepalvelusta
On

Jv.kk5lsea

kahdeakyrunenes pHlvE tanunlkuuta 40. Tu11 naapu:rln polka
YrJti Hakal'a' me11re a"amull& ke11o rkuuden eikaanrJouoin idinl lehtl
meltu.. kyytlmalin hevoserla Kirvakkalaan kelIo ? llihtcrliLle

autol1e.

P66etyiimme Tampereelle rautatreasemarle silnti ker.]o 9 ol kaanr.
odroterlesssme Junan 16ht6ti kohtl Rl lhlmiikeii , tu11 irnahriryytys. rdenlmme
euoJaan a.ematunnellln , ehdlmme otla elell.E hetken, kun koneet
1en_
slvtit kaupungln y1le pudottaen pal0pommin ra.utat r.easeman edessd oleva,lIe auklolIe. sytyttlien siinri liihlstdrrEi olIeen rakeanuksen palamaa.*.
Joualulmme myds sen taron sammutustehtHvllu . se o11 enslmmlilnen
kokermrs hllJa.lsen: maala}BpoJan sodan tuhol*ta. rrmahiilyytyk.en
mentye ohi,

elkol

kohtl Rllhlmtien kasarmla .
piiri s tviidmre rRlrhlnEten ke.ar
m11re , JoBBa. meldet koott11n yhteen porukkaan Ja Joku allkensanttl lehtl mar"..ittamaan melte
kohtl Launosia. srellE melriEt maJortettiln Launosten kansakourulre.
slellEi ruvettlln sitten antamaan nlrte Eotl lcskoulutukeen aakkosl,,
sulJettua Ja qrseiden ke8lttelye. Erlkolsemmln mul stu{tnl eleenl serml1Ialsenr. enalrrnrirsen ruoka-annoksen ealn armelJaan astuttua. se o11
hyvln ykelnkertalnen, kylmii t keltetyt perun&t tonkassa Ja plenemmeesa as_
tlassa kastlketta , Jost& eai etslmeillii etsiH 1lhanpalaa, 118ek81 ps.18
vanlkkaa. s1lna o11 ensrmmrilnen -ateria, Jonka, nuori maalalspolka s61
muualla kuin kotlnsa p6ydtin &iEress6.
piilviit alkolvat kulua B11ner kun annettlln arokkal],le
eot!'laakoulutusta. pakka.ta orl uselna aarnuna 4g a.tetta. &rumorl
var11tel lItalsln ktimpHssli, kun o1i vapaa parveluksesta, o1r eltii omae almatkenme

kaa.

Erlkolsemmln mlnun

Jlil mleleenl enae asla, kun kai_
keste puhuttlln. Erli6nH lrtana taas or1 huumorr ylirrnlrlHiin, puheet
trE-

nlvEt

Jopa nllnkln pltk6ller ettE puheenalheeksl tu1l Jop& a[umaIa
ffinen olemaasaolonsa. EnEs polka Tampereerta, etunlmert',m Tolvo, Ja
eukunlmee en endri mulsta. Erlkolserrnln mul.tan, kun tiimti porka eanol
r. ettel lklna tule aellalEta tllsmnetta, etta hEn nyo'nteE Jumalan orema.Ba_
o10n. 011 kulunut puolrtolsta kuukautta sllta, kun han nolu sanol,
mut-

ta keruon s11 i

tuonnempana.

Q1:tt.}lilrlix
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Oltiln aJettu sotllasoppla ptiiihdn helmlkuu , J011oitr
tehtlln sotll-asvaIa. o11 klrkas pakkaeaamu helmlkuun 14 paiva. lfeldiit
komennettlin ulos nelln1v1ln Ja liihdettlln marasimaan etlill1Ie mets6an,
Jonka keskellti o11 plenl aukea . mihln aeetulnme ne11rivlln. siinii vannottlln eotlIasva1a, kuulaana helmlkuisena pakkasaamuna, mlttarl nEgrtti 42 astett5 pakkasta. s1e1t6 palatesBa.mme orlmne sotamiehia, nlm1

alokas J61 elnne Launosten meteiieuklolle.
Sotl1asvala o1i siis vannottu Ja nyt a1ko1 matka koh_

.t1 tuntematonta

mlidrAnpHiitti.

Koulutuskeskuksen piiii111kkti,

venrlkki Ryyniinen tuli
onnlkkarioka tuo valtion varustelta meil6lvi i 1lv&rusteet yl1erme. piilvii ku]ul ml1tel l1taan, kun tuo varustelta tuova onnlkka eaapui. Auto orl Joutunut pommltuksen kohteeksl, teysln elrpaleit,Uen repimErui{, niin auto kuin
varuiteetkln. E1 o11ut paljon p6ii11e ja J"rnaan pantavaa. rtsekrn sain
vain nahoitetut huopasaappaat, J otka o11vat kyrlii tarpeen pakkasessa.
Oll mulstaakseni 16. helmlkuuta kun tul1 kiisky, et_
tii kalkkl y1lnEi&irliiset slvlilivarusteet pitaii laittaa pakettlin, iohon
siviillosote pEiiirle Ja vledli varastoon. Koulutuskeskus , iohon kuuruin
o11 marsslvalmilna 17. helmlkuuta , Jo1101n jiitettllIl Launosten kansa_
Banomaanr ettii pltiile turla
le. 01lmme o1leet koko aJan

koulu kohteena Rlihlmiien kasarmit. Kasarmlrr-a olinme sen pliiv5n
Ja y6.n,
vii11l-Ili Juosten metsliiin ilmssuojaan kun l lmahHlyytykslE 011 alka usein.
sltten kolttl' 18. hermrkuuta kun taa,s JEitettlln Rlihim?ien kasa'r:-i! ja
marsslttlln rautatle*.enelle. rI1a1Ia tu1l Juna, Jossa o11 &lka parJon

hurkevaunuJa veturin pen&issii. Tuli komennus va.unulhin
-. Jokalseen vaunuun tuotlln pultar jotta saatlin 16mp6ii viihlisen, polttanrarra niltii kes:
keIl&i vaunua olevasea kamllnasse. sa.m.Ila tuotlln pakettl kovaa va.nlk-

kaa, Jo1la taltutlmrc

nE kamlinan pEelIH.

nalkeii'mme korvlkkeen

kera i Jote keitettltrn

s11_

Juua lEJltl l1Lan hEmArtyessii kohtl KEiklsaltrea. l{at_
ka Kiiklsalmeen kestl 5 vuorokarutta . l{atka kuLui mukavasti huumorl o1
,
monlpuolleta, oIlhan melte n1ln laajalta s1ueelta suomea. yhdelrH o11
yhdenlalEta huumorla Ja tolsella tolsenlalsta.
Ss.avuttuamre aamun hlimlirtyessli Kiiki salmen asemal_
ner Jo.ta marsslttlln Norsjoen kansakoululle. slerrii olimme noln vtrorokauden verr&n. rltapiilviillii tul1 komento , ett6 aarmr] ra kerlo kolme
tulee kuorma-eutot Joilra m&tka tehdedn. Kuorma-autoJen evolavolIr.a
'

sltten mentlln Enkkula,an Jollekln seuralntarotle. slelnE me1d6t hajotett1ln tiiydennyemlehlng useampaan er1 tal ste1uyk61kk66n. lfeitEi o11 kolrne
polkaa samalta palkkakunnalta, Jo]loln koetlmme olIa aina tolsiamme
16he1l6r ettli pH6slslrnme samaan porukkaan. Nlin kevlkln, ette pliEslmme kalkkl kolme Jr 21: een yhdeksEinteen komppanlaan, Jonka piiElrlk-

L
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ktin6 o11 Helslnglstd kotolsln oleva luutnanttl. Kaksonen. Slvllllammatlltaan hiin o11 kultaseppE, nyt Jo manan maJollle menDyt,.
tratka EnkkuLest& talttul sukelIle Ja Jalan E1118 el o1lut suksla ka,lkl11e. ftee satuln saamaan auksetr JolUa sentiiEn matka
talttul hleman mukavarmln kuln Jalan. llatka Enlkulasta Talpaleen Tereutttlliiin o11 pltke Ja r&slttava, vAsykslsce kun o1tlln. Matkan loppupdEssE, kun tu11 marsa.itaukoJa useafinln vlholllsen ampueaBa kirkkalta valoermnuks la
Jolloln ma,rgelrlvlstBn o11 pysehaytteve Ja oltava atvan hll.s"
kumEtta . Sltten kun pltl Lehtee 11lkkee1tre, eipes poJ&t lehten€etkeer.,
he kun ollvat sl1n6 kyykys s,ti nukahtaree, , Joten o1l yksltellen heldat
heriiteltiiv&i. '

Pat&lJoonan komentaJa Xino PoI6n sanolklu ,. ett&i hdner
tul1 poikia sii611 kun joudluttlln hetl lehtemeEn etullnJaan pitkeltre
ma,rsellle, kun ollrmE saapuneet taydennyemlehlne tuohon Jr 21 9 kouppanl&an, Joka o11 koottu elkuJaan Ylrtain, Solnln, iihterln Ja PlhlaJaveden rniehlstE. f,ltH l6herunHs etullnJaa saayuttlln" sitE hltaamnln
talttui- telval. Vlhdoln piiEstiln perlllie TaipaleenJoelf,e Terenttlleen.
MarJarantan T,aakso, Llnaleman Ja mlner fkaall6ten polkia kelkki, Jouduinrne tuklkohta kolmoseen, hlekksmontuille. Piilvii kuu elkol valJ.jeta,
mlkii kaamea n6ky ollkaan tuklkohtsrnrre etleesE, kohtl Suvanuon Jiiiitli.
Tuklkohtemne eales8e o11 ven6lEieiii sotilaita, kaatunelna rtiykkl tilttiiln.
KyUe o11 kaameea katselt&vaa nuorel"le poja,11e, paikostakirr panl aJattelemaan, mlke on oma kohte,lonsa.
O1lnme ollett etullnJasea enslnrnBlst6 piilviiii kelLo 10
kun tul1 tleto, ettii pltiilsi liihteE hekeriaan muonaa , slll'e muonakuskt o11 eaapunut. Lehalln h&kemaen muonaq kolmella laatlkkopakl1la Mar"
J ara.rrnan, Iindemanilrr Ja oma11an1. Olin kunnialla piiiiesyt muona,kuckln
luokse Ja saanut pakklnl ttiyteen hernekelttoa. Llihdln palaamaan Juoktsuhautaan/paklt ti{ynnii hernekelttoa, kulnka ollakaan n vdhHn ennen
kun pii5sln perlLIe, tull kova keskltys alvan 16he11en1. Slnne menl keltot maahanrel ollut nitH vledii kaverellLe n o11 tyyalyttEv6 slnii piilviinii

valn vanlkkaan.

vlel&i samagsa tukikohdassa, nuistuu ntleleeni. kuir lln(leman Ja t{arjaranto ollvat rlnnatrosten JuokEuhaualassa, t?il$IsOllessamme

etumaastoon , kun yht'Hkklii Mar.Jaranta lyyhlstyl Juoksuhaudan
pohj&11e, luotl o11 oaunut ja tehnyt tehtiiviinsii, l[arJaranta o1l kuol1ut.
P6lvti kuLul r tuli y6n plmeys, e:r'-.r.. a:^rrt r- va lJettua
tuI1 Joukkueen johta,Ja kersanttl vuorennaa luoksenme. otti mlnut
mukaansa Ja ve1 mfiart kauas suvannon rantaan, sellalsen korsun 1uo vartioonr korsun ,. johon ol.1 tullut tHys'osuma ja g sotilasta kuoLlut si.nne sisfille Ja Jotka oLlvat vielii ele11a. Ker'Eantti vuoreruraa jetti nlnut
silhen varl ioon Ja. s anoi , 'rahystEit tuonne Suvannon Jtiiille , jos Jo-

tlviit
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tain alkaa llmestyli kohtl ranta a , nlln tulet tekemii&in hdlyytykeen.
Kun toden sanon ,. nlln ky1le pelk6sln. Yksln selsoln tuhoutunee n korsu
6Eir el1ii, Joka klitkl sistiEnsii 8 valna Jaa. Klitos ltuoJalle nettei m1-

n

tiiEn tapahtunut.

olleet muutaman p51vEn tuklkohta Erssa kun tu1i komento, ettli y611ii tulee uudet mlehet" i01lle luovute taan tuklkohta. Itser piiii s lmme taaempana ofevaan kor suun lepdAmdHn. Valhto tapahtui sl1nii ke11o 23r0O. Ollnlme olleet koraussa lopun y6n Ja seuraavan
piiiviin, kun tull tleto, ettii iltay6stii kello 25 liihdetiiiin kohti uustaojaa. Se olt tukikohta qavan suon toisella puolen, joten valhdon oli ta
Ollmme

pahduttava y6n alkaan.

Vaihto tapahtui slnnH puolen y6n alkaan. Aamu , kun
vaihtul pEilviiksl, ky116 o11 kaameata katse1Ia. pltl orla ihmisruumlit,a
Ja palasl a maasto tliynnii. Omasta poterostanikin ajoin lson lEijHn
thmlsen palasla pois, ette 6ain t11aa 1tsel1enl ja pikaklvii&in.i 11enir. o1ln n imltt6in p.k. mlee.
O11 kulunut tolsta vuorokautta, kun vlholllnen a 1_
koi a mpua pi1skaL1a asemlamme vasemmalta slvusta1ta.. I(y11ii oli tukaIat oltavat. Pllskatykln ammusta tull lakkaamatta parisen t unti.a.
Kuo1lelta tu11 ja haavottuneita. Omaankin pestikkeenl reunalle tull
yksl ammus ja vel p.k:n keskeltii polkkl ja ltse lensin llmanpai.neesta
nelj&i vils metrlii sivu1le. Kun olin eelvinnyt Ja katselin ltseiini, en
havalnnut itses seinl yhtiiiin mink&i&inlatetq naarmua. Korvat valn humlsi.;vat.
.

tull vlelii samanlainen rydpytys.
Nyt palaankln siihen asiaan mlstii slellli Launosten kansakoul-uIfa olL puhe. Kun se Tampereen poika sanoi, ettei.tule se1Ia1sta tllannetta, ettE sanoo, ettii Jumalaa on olemassa.
Tiimd samaine n poika oli s euraavassa pesakkeessii mlnusta olkea1le.011
taas kova tu11, pllskatykkl ampui aen kun ehtl. Kateelin polkaarJoka o1-L
poterosEa polvlllaa.n , kiidet rlstlssii Ja, rukolIl Jumalaa, rAuta hyvii
Samana pEilviinti

Jumala mlnua.'Tekl mielenl mennii sanomaan poJa1le, ettEi mltenklis nyt
on aslanlaita. Sanoit launoslssa, ettei Jumala& o1e olemassa ja nyt pyy_
diit Etintii avuksesl. l[utt& annoln poj&n o11a. omassa rauhassaan.
O11 kulunut jo. muutama piilv6 maallskuuta, kun tuIl

tieto, ette vaihto tulde kell-o 23. Ya thto tuli ja pa&islmme pois llu6taoJan asemista, linJain takana oleviln korsuihin. -Takana olLmme viihti:a
tolsta vuorokautta.
tlulstan vle16 niln e1&iviistl kurrTJyviishovlr nlmlseen
korsuun tu11 tdysoeuma , kalkkl koraussa olijat J61v6t slnne. pataljoo
nan komentaJa Pol6nln ellm5t kostulvat kyynellstii.
Ollrune sen tolsta vuonokautta

llnJaln takana Ie-
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vo6sa r kun tull tleto , ett[ tiiytyy oIla mareslvalmiina kahden tunnln
slBEen , mlieiniinpiiii tuntematon. tlarsEl kestl, sen piilvlin, o11 ylltettiivii
alka lso aukea ptilviisalkaan , llmavaena o11 aika suurl. useasti joudut_
tlinkln llmasuoJaen, muttel sattunut tulemaan yhtaiin menetykslli.
r1lan hiimEirtye ssii piiiistllnkln Iroukunnl emi nimls een tuklkohtaan. se 011 se1lalnen nlemeke, Jonka kiirJessE o11 asemat,
iolta
tulittl viholllnen edeBte Ja molerunilta si.vuilta. teme Koukunnlemi tukikohta o11 yksi n11st&i pshinmlsts, mitii voi ol1a.
[ffi$#38" ha. rju11a o11 korsut ja alhaalla notkelmasEa Juoksuhaudat, el oLlut edes yhdyshautaa &semlBta korsulLe.I(u1ku oli
valkeaan yii&lkaan o11 kuljettava mitii kulkua o11 muonaa Ja patruunatdydenrqretii hakemassa.

attulpa samassa tukltohdassa hleman mukava tapaus.
O11 ytillii satanut pari tuumaai lunta. l4inii ajattelln,
ette kun keree
tuosta lunta pakklinsa Ja Bulattaa siltti vettti, niln kelttiiii slite korviketta. Poterossa o1i priimue ', Jossa keltlmme vuoroon korviketta.
Juoksuhaudan sivussa o11 lso monttu , llmapommln aikaa.nsaama. silta
montusta mine tuon lumen pakklinl kereslnr. Josta keitin sen korvikkeen.
Kun korvike o11 v*1m1s Ja kaedoln paklnkanteen , pitl ruveta Juomaan,
malstaessanl sltii , miten paha,lta se maistul. Kliskin tolstBnkin maistaa. Jokaisen menl suu aika lrvlin
kysyiviit minulta:,' uis1,e slnii sen
"
lumen keriisltrr. sanoln , ettli tuolta ilmapommln tekem5stii montusta.
Kalkkl vainhemmat mlehet rupeslvat n&uramaan Ja sanolvat: m se on ollut

heltliin k&iymiiliiniiHnr. KerHsln 611i6 korvlkelumen heidlin k&iymiiliistiiiin, pas kan piifiltii. Il-mankos se o11 karvasta Ja pahaa.
Tuleepa t&issii mleleeni er6s muunklnlainen tapaus,
tuosta Koukunnlemesszi olosta. oIlmme Koukunnlemen tuklkohdan korsuissa, iotka slJaltsivat noln sata metrlii llnjoJen takana. KuD. ollmme vuoro1la .an levossa takan& olevlssa koraulssa, alna tapana ori kelttee korvi ke t ta.
Hgklessamme korsuissa olommepJau , a.rina korvikeveden eraiaste 1ehl6t6]1a oLleesta, kaivosta, Joka 011 syvyydeltiiiin noln
kolme metrlE, tuli ertidnli piilviinti j oukkueemme mlehlst6 sotamies vierula hakemasta v.etta pake1IIa, hiin eano1, ettti siell-![ kaivossa on thmisen ruurnls. Menimme katsomaan, n1ln sle11!i toatella oli thm1sruum16.
otlmme 6en yI6s Ja tote.slmme sen orevan veniil!ilsen sotllaan ruumlln.
Arvoitukseksi J61 mlten Ja rnlIloin se oli sinne Joutunut. Mutta kor
vlkevesl 011 tuosta kalvosta haettu Jo toi6ta rr-11kon aJan olressamme
asemlssa Koukunnlemen tuklkohdassa.
Palaau sl1s ltse tuklkohta Koukunniemen sotllaal_
11s11n puolustustehttivi ln. Kun suoraan sanon , niln ky11ii se o1i n11tti kovlmpla kohtelta mit6 mlnd tulln kokemae:r nerjEn vuoden , kyrunenen
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kuukaualen Ja vildentoista piilvfin alkanal mlnkii minE yhtejak6oise6tl o1ln sotahommlssa.
. Saavuttuamme ltrustaojalta Koukunniemen tukikohtaan,
kaikki maisemat aiiyttlviit a.1ka, surkellta . Maa oli kuln kuokka maa-

ta, ruumilt& oli niln palJon, ettii sitii ei wol aanoiu kuvata. sltii ei
tiedii muut kuln ne , jotka ovat tiimdn nehneet ja kokeneet.
Koukunniemeen tullesearnme, kalkkialla oL1 vain valke.
akel maalatulta suksla Ja ahkioita. sanottilnr. ette ndm&i olivat r:i -ltli
poslllnlpoiklen Jiittiimia, iotka olivat ottaneet hatkat. slt&i en tleda
nlstEi namd posJ.llnlpoJat oIlvat kotolsln.
Palaan aslaen , ltse tuon tuklkohte Koukunnl emen ta_
pahtuml ln , ne ollvat niltE rask&lmpla mite koko sotarrelsunl aikana tu.
lin kokemaan. En halua kerskua mistlitin , mutta haluan tuoda Julkl muutamal-la sana,1la mitE tapal'tul e. m. tukikohdan aJalns b-15 p. maarlskuuta.

vastuun tukikohdan kohtafosta, niln
kerron sen muutamalla sana1Ia. Saapuessamme K.oukunnieme en b/3 _ 40,
Ottaesssmme

otimme rlntamavastuun, slta en mulsta miltii yksitijltii.
O11 slis aan:u bf, -40 keLlo nelJiin aikaan. Aamun

va lJetessa palJastul kaamea niiky, kaatunelta k-astane * ta venEiliilslii
Botllalta maasto tiiynnii , ruumllta o1i sadottain. Maasto o11 kuin Jonklnlalnen peJ-1on uutlsr alvaus. Ei yht66n puuta pystyssd alnoastaan muutama parl metrin mittalnen kanto pJrstJre*ii.
O11 maall skuun 5 piilvdn lLta kello 22 kun otlmme

linjat vastBsn . Palvlin sarastaessa maasto o1i aavaa, metse havlnr\yt
tyklst6n tulesta, vainajla sadolttain. Asemissa olomme ofi valn juoksuhaudassa oloa, alnoastaan yhden kerran paeslmme takana oreviln korsulhln 1ep!iHmii2in. Tyklst6keskltys o11 mitd ankarin. 0ll maaliskuun zp
jolloln o11 kovq keskltys, tul1 kuuden tuuman arrnuksia talvaan tiiydeJitii. Tlil'161n yksi naapur.in mies haavoittul vaikeasti , nimeltiilin raakso,Joka. sltten kuo11 kenttasa lraalassa mulstaakser|- LL/E_4O.

Maallskuun 12. piilvd kun erliEn vanhemman reservi_
ldlsen, nlmezi en jaksa muistaa, selsoimme juoksuhaudassa,. TuIln sa_
nomaan tuolIe miehelle, ettii o1lsl ihana sanoma.
, Jos sanotteislin nyt,
ette tullsl rauha. Iiiin alkoi kirota mlnua ja sanol:r61Ei sin6 nuorl m.ies
sellalsla hdyreile, ei. melsti{ kukaan teelte pois p&iiiser.
Ii ehtinyt kulua tuosta tapauksesta kuln tuntirkun
seleolrnme samam mleheD kansse juoksuhaualassa rlnnakkaln. Juoksuhaudan
edestEi tu1l luot1 , Joka osul kaverln otsaan. Hdn lyyhlstyl juoksuhaudan pohJellen kysyln h&ine1tEi, ettii: rrkosklkorr?. Mles vastas i: rr$yIl.ti kos.,
klrr. Htin ka atul Juokguhaudan pohJalre. sieue h6n oll pari vuorokautte ennenkuln saatlln pols. Joudulmrne olemaan hiinen vlereLltilin Een ajan.
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Kerronpa tliseii erliAn erlkolden tapauksen, Jok& 6attu1
aama!6a tuklkohdassa. ol1n Juoksuhaudassa, kun tu1l joukkueen JohtaJa
luoksenl Ja sanol, ettE onko slnun plkaklviilirlsl edeB ampumakunnossa.
sanoln, ett6 ky11ti ee kunnossa on. otin plka klvaiirln keteenl Ja la1tol' sen pystyyn maahan, parnoln lrikkuva.t oeat taakse Ja1aIlan1. ottaessanl;ir. Ja1ka,:n{po1s, Jo1101n patruuna menl pllppuun, samalla J,aukesin
Ja luoti menness6Hn veL uran ka:rvalakkiinl. Kyl1ii o11 hengenmeno vaarassa, alnoastaen sentln varaasa. vol , miten saln nuhtelta Joukkueem_

me J ohta

jalta.

OlIessamme juoksuhauriassa, v,ihollieen puolelta kuului
kovaa pu1lnaa. Erme Srmmlintaneet muuta kuln rrStalinrStallnf sitli nlneti
malnlttlin useaan kertaan.

' Maallskuun k,rmmenennen plilviin aamu valkeni.
?ulossa
o11 ke,unl s aurlnkolnen paivE. Takaa tuli tieto, ettEi oma tyklstd rupeaa ampumaan ke110 LI piitviillii. xeskettlln 01r-a \,:aruilr.aan asemlssa.
Kun tuo keLlon e.lka tu1i. r;umpeen r odotimme
Ja taas
odotlmmer koaka oma tykletd rupeaa ampumaan . Nl1n kevi, ettel tu1Iut
kuln pari arrnusta omalta puolen. vlhollisen puolelta a1ko1 kova keskitys
saman piilv&in iltana. Rautaa tuli tarvaan teydelta usean tunnin ajan.
Meistii olkealle oLi kovat paikat. Taisterut vilpuninlahdella olivat an_
karat. vlholllsen elkeet o11 1y6da koko Kanna6 mottlin, mutta kohtalon
sorml tuIl vii1l1n , rauha J-3/3 kel)-o llLroo. omlssa asemlssamme Koukun_
niemessii 12 ja 13 pri,lvii o11 ankarat talstelut. Jouduirnme olemaan tuon
15 pilivSn vastai.en y6n linJassa, slthen astl kunlauha tu1l. El vihor_
llnen erlkolsenmln hy6kEinnyt, mutta Jalkaveen aselden tuli or.1 enkaraa,
el oI1ut palJon varae nostaa p!i!it6!in y16s ylr.miiiir.lil se st1, valn 6en/ m1kE vartlolntlln kuuluL. Maallskuun kolmannentoista plilv6n aamuna orln

vartlossa 10-12. KeL10 kymmenenfi elteen ,.a,,Lkol ankara tyki s t tikeskity.,
f-1ma oLi t&iynnai i06 Jonklnlalsen aseen ammusta. Etumaasto6ta kuulul
ko_
va pullnar selvEici erme saaneet , kuin tuon jo alkeisenmrln mainitsema_

nl sanan i rrstallnrt.

L6hettl tu11 tuomaan sanaa asemlln , etta rauhq
astuu volmaan tasan kello yksltolsta, j a axnpua ei ml ssE?in tapauksessa saa ke11o yhdentoista jHlkeen.
Xl mlkHEin o11ut aen iloisempl uutlnen, kuln rauha.
Mutta rn1llti ehdotlla n sen salmme tletiiii va;sta mydhemmln.
Odottellrrne tuota.kellon eJ.kaa, jolloln rauhan pitt
turla,ettii lakkaako tuI1 val e1. Ke11on niiyttliessd alkaa taban yksltois,ta' tu11 lakkes1, muutama tykln Laukaus tal ml1naln raJehdy8 kuului.
Se kauan

tolvottu rauha

slls tulltut. Ven?i1!ii_
Juoksuhaud ol staan, me myiis. rulivat ruoksenrne,
ne Jotka osaslvat auomea , kysylvtit; rt{l ssii teldan mlehenne ovattrr , sanolmmerrrt6sBH ne ovatri. hrdl6tlvet piiH i6n, kun ntiklviit meldet, Jolta
set aotllaat nouslvat

o1.,1

8

o11 s11nh

parl mlesta sadan metrln matkalla.

Talvlsotar loppul maallskuun 13 piiLvii , ke1Io 1l ta_
6an. Jetlrme Juok8uhaud at, a6eet hlhnssta ora11& marsslnrne takana o1evllla koreu 111,e. slnne Jtitln mlnlikln Ja monl muu suomen EotlLas
11ka,1sen Ja rlkklnHlsen lumlpukunl. Nl1tE el enHli sllIo1n tanvlttu, nlyti
hermln ky11ii, mutta se onkln Jo tolnen as1a.
'
SotE oll loppunut, mutta yksikk6mme el lHhtenyt sama-.
pEilvtin6
pois Koukunnlemestii, vaan Jiiiittin slnne vlelEi koreuJen korna
keutlc.Ile asemlln , vlel&pli tehtlin plenlli poterolta , Jol6sa olisl o1lut mrka hyvii oIIa asemlsaa .
Kolttl ma allakuun 15. piilvii, kun lehdettttn po16
Koukunnlemestii Ja' koko TalpaleenJ oe1ta. slnne Je1 Talpale n iosta tur.ee
plan kuluneeksl 42 vuotta. lruLstot slertE ovat sellalset, ettli en halua nllden eniiSi lkinii tolstuvan.
K:niemestli liihdlmne kohtl eisii- Suomea, euksllla
hllhtaen mlehet Ja muu kalusto hevoskuDEllla6a.
Hllhdlmme halk1 Sakkolan kylan , Jossa n6ky o1i o_
malaatuinen, ka,uppal l lkkel tten ovet selALlHHn n tavan at huJan haJan.
Tultlln Pyh6Jlirvelle, maJolturnmo seurant alo1re Kokkolinnaan, slellii
l Eirrni t tmrne Eaunan , os" o11 jo kylpenyt, ryt mettii oli slellEi E polkaa

1auteilla. Tul1 I&ihettl sanouraan, ette otr oltana heti mcrssivalmi lna .
JEitettlln Kokkollnna, hilhdettlin pyhejErven JEti11e. Rannassa kltntyl
huomd.oni sle116 olevaen taloon, iossa roikkui naulassa aivan uusi iso
nuottan sinne jHl sekln, nlinkuln niin paljon muutakln.
Matkamme jatkui kohti NorsJokea. ttraJoituimme kyliin
tyhJil.liiiin oleviln taloihin. Igliin laitaan tielIe Jlii vartroon mies.
Ei alkaakaan kun tuli kaksl ven6l6ist6 upseerla, pyslihtylvEit vartiomiehen 1uo ja.kysyiviit ykillkkd'rme komentaJaa.
Vertlomles vellttl tledon komentajalle , Joka meni
venal2iisten upseereiden 1uo. El kulunut kauaa, kun. taas tuli klisky jatkae matkaa.
Nyt s116 kostettlin se Jahkailu. Koukunniemeste laht6, kun o1i pa,nl \zuorokautta my6h6seli. Alkaa oIj. vHhiin mat,kan tekoon.
Ven6liiiset olivat meltd ennen Jo K6klsalmessa.
lleldiin o1i taas liihdett&iv6 Illkkee11e NorsJoelta, I
emme

piiiisseet vielHkiiiin lepii6mtilin.

halkl Xiiklea1men kaupungin, Jossa o11 Jo venlilelnen sotavdkl:i Ja kalkklln tlenvar8llla olevlin tavarolhln
oll leltettu punainen 11ppu. Kaikkl tavarat kuululvat Bils Jo heille.
llatkanme Johtl

Seunaava pysdhtyml spaikka 011 K&ikisalmesta s i siimaakartano, nlme6 en enee mulata. sielrE oIi vterE s1-

piiln oleva lso
vllltviikeEkln Ja m.m. piano keskelrE salin lattlaa. sltE poJat so1tt1,
Joka valn osagl. Teelte m, tkaslmme kohtl Hlito1aa. Sle116 Jaettlin
han

9

jan mleh111e viln&&. Vlina o11 tonkasea' Josta annettln iokal6el1e m?iBriimltal1a annoe. El sl1tii kyIlE humalaan tu1lut.
Matka Jatkui edelleen kohtL ParikkalaA. Itce Joutluln
maJolttumaen Vllnasen savuseunaan ttra,joitus olt s1kail1 hankalarkun aLna 6auna liimplsl Ja kylplJiiltii o1i palJon. El oLlut rauhaa 1ev6t6. Vlet lrnne vuoden 1940 piiiisi6isen Paritka.lan f,.lnnarni eme ssii. 01i kaunlit au'
rinkoiset kevetpeivet. Pli6siliisen J!ilkeen ldhdlmme kohtl Pesinklii. MaJollulmne l(ososen taloon. Sle116 leviittlln Ja reservilalset oalottellva.t Jo slvl1llln leht6e. Reservl16lsistii LumloJa ja Vatanen kiivivEt
eriiiind aamuna &npumas sa metsoja solnnllta.
ftse en tHss6 Kosoaen talossa J outunut kauaa olemaanT
kun sain komennuksen l,ammassaareen Vihavalsen taloon, korr1lpanlan puhellnpiilvystykseen talnlon ja Ahosen ksnssa. Komppanian p?i6111kk6 asul
samalla saarella klrjatllJa Nuolivaaran huvllassa. Komppanlam piiii1l1kk6nii oli edell-een luutnanttl Kaksonen. Voi sit&i vastojen miiErii6,. minkti
teln KaksoselLe. U11tei Joka paiva sauna liimplsi kun hdn oli kova ky1a,rmel

pymies.

Keviit kulul , reservil6iset odottellvat s1v11111n paiisy6. Toukokuun aluesa ruvettiln pA6stiim&iEn vanhempla 1k61uokki, slviililn. Aika rlensl, reserviliiiset 011 kotlutettu ja meidiit nuoremmat lkaluokat o11 yhdlstetty i sompaan porukkaan ja ruvettiin antamaan varusmi eskoulutusta. MeltEi nuoremplakin oli Jo peestetty Ioma1fe. Itsekln
menl:l korqlpan l amme toimlstoon kysym5An fomalle pEi6syE. Mutta vii6pe1l sanolr etta on vlel&i vanhemplakln , jotka elvEt ole keyneet 1ona1Xe.
Vanhempl s el kultenkaan en&i6 ollut,koska heidiit 01i Jo kotlutettu.
Otln slksi pal jon ltseenl , ettg sanoln vEi&pe1i Riisliselle: tti(yllLe siksi
annatte 1omaa, kun min6 tulen slte py;rt iimiiEn, vaikka oltals kymmenen
vuotta rel6ussarr. Tullhan se loma sltten joskus. O1ln pa1ve11ut lf, kuukautta, kun p66sln enslkerran 1oma1le.
Kolttl kes6kuun 16. pdivE, kun Jouduin Lindemauin
kanssa allupseerlkouluun tai olkeammin kurssille. Eihhn 6e kestanyt
kuin 16/6- 27 /'l vluosj- 1940. Koulutus o1i ankaraa, moni pydrtyl rivi6s6, kun helnAkuun he1te111&i annettiln hiiykkyE. ItsellEinlkln 011 sarkavaatteet p6ii116 Ja sivl1Ii karvalakkl pAiissE. Uutta sline sekln vaan
menl. Koulunme Johtajana oLl kapteenl E. KuvaJa.
Oli helnEikuun vl1des peivli, kun salmme korpln natsat olkapziillemme. Kurssl piiattyl GIts 217 n Ja meidet komennettlin senjelkeen 5/J.R.2iL:een, joka LO/8 muutettilD 2/? prikaattlin. Sltten aI-

kolkln meltliin py6rlml semrne Savonllnnan ympyr61ss6, Parikkatrassa,

Simpe-

1ee1liin PeruspohJassa, Pe61ng111&i ynnA muissa paikoissa.
Oliessarnme Simpeleellli ro1lmme maJoitettuna Kerhota1ol1a. Vartl olt avanamme o11 tehtaan pilppu, maantiesilta ia Simpe-

;,1O

leen aseman lHheIIE oleva lso rautatle s11ta. NBmH kohteet o11 panostettu, meldEn tehtHv6niimme o11 rEJiiyttHE ne, Jos tllanne slksl kehlttyy. Osa porukaeta tekl pl lkkl lankaeste 1tE Ja konetullaselden pesakkelte.
Xriiiin6 aamuDa tu1l tleto, ette vl16i vakolllJaa atrkoo
y).lttati raJam, tsrlksl meldet v,ahvl8tettlln ra j avartl{ oukkothin. Mentiln
nilhin kohtelslin , mietE vekolllJolalen pltl raJa ylltt6e.RelEte kolne
saatiln kilnnlr erHskln pienestEi savusaunasta. I(ylLii hei1la o11 tletoa vletavEn&iiin , kalklsta meldEn tekemlstiinnne varustuksista oli tarkat pllrustukeet ynuii muuta. Kaks.l helstii piiiisl pakeremaan.
Porukkamre JohtaJana o1i vtinrikkl Holopainen. Muonlt_
tamassa o11 Joku Snne ta1 Ennl Edmiillilnen AnklLiist5. r,iek6 edes o11ut

jotain

sukua

hlihtiiJH MarJa-Ll1sa

E6mA1Alse1le.

SimpeleeJ.tii mat.kamme 011

laii.

IIej oltulnnne

talolle, joka oli korkeailla

kohtl Parlkkalan klrkonky_
mtieu hs,nJultra,

nimi on u-

Eohtunut, o11 kgrl o11ut Joku nuorleoseuran ta1o. Parlkkalassa ollessam-.
ne o11 monenlaista tehtHviiii, ytiharjoituksia je kaikkea kouJLutusta, rnitii s,otllaa11e yleensli snnetaar,. parlkkalassa kulul muu tama vl1kko ennen
kufu liihdirme siel-tE. upeeerlmrne pii6ttlviit pitee plenet lEksl6iset Harjul lnnassa.

, Tleto levlsl paikkakunnan tytdlll,e Ja tullhan niltA
llla]la tansselhlmme. oJ-1pa E1ella Jotain tarjottavaakin, mit6 saatiin
kokoon, korvlketta Ja pullaa tletenkin.
Samolssa liiksiiiislsse sattui mukava tapaus. Meistli
r.altettlin pani sotllasta ove1Ie vartloon. rtse olln toisena. . MeidEin
porukasta kokelas Ketturren tull sanomaan rnei11e, ettE tiedE.tte, ettet:
te peEst6 ketdEn vleraan porukan mlesta slseen.
HarJullnnan ylakerrassa o1i raJsvartlon toimisto ,
sen peelllkkiinii o11 luutnanttl, Jonka rlme&i en entiE ur.rj"sta. Mutta tuo
kyselnen Luutranttl tu1l e11hen ove11e ja sanol mei11e, ette hei,rr Eenee
sisEille tanssimaan. Me vartlJa,t sanolmmerettli melcilin on kesketty, ettel
ket&iiin vlerasta saa piiiistiiii. Hiin sanol:, [lnE ky11E ymmlirniin teldEn teht&iv6nne , mutta h6n menee silte huolinatta. Luutnarrtt i menl tansslmaaD,,
kun kappare loppul , menl kokelas hanen luokseenja sanoL , ettEi n6mzi ovat meldiin Juhlamme, luutnantt 1 on hyv6 Ja poi6tuu. se teki hyvliE kun
kyselnen Luutnanttl ottl Ja taputtl kokelasta p661ae1le Ja snnoi;ri Vo1
hyv?i kokellas, kun teld6n on noussut Jalkahlkl t6nne piiElaell:e astd. ri
mlnun ole vle16 uoussut kuln por.veen astlr'. - Koker.aan naema oLl todella
punalnen.

]'1

Parlkkal,asta rEhdlmme eyksyl16 1940,kohtl peel,,k16,
iossa o11mme Juoksuhaudan Ja korsuJen teossa. ol irno:re mEJolttuneet pahvltelttolhln. s1ett5 Bltten resta paasln ensl kerran 10naL1e. viiiipeLl
RasiiheD laittol ltihetln t uomaan Galraa, ettii Mlikipiie tul1ee
tolmistoon
panemaaD lomapaperlt ve t iimEiEn . Menln ja sanoln,
et i Joko nyt raan
&alkkl vanhermat ovst kliyneet.
Lomaa tuIl Z vuorokeutta, Johon sisaltyi Dly 6s mE,tkat.
pal4ttuanl 10ma1ta porukkamme o11 vlel6 peslng1l1-ii.
E'
kulunut kuln v1lkko kun r.lihdlmme kohtl Kaertrla&, Jossa melta odottt
parakldmaJoltus. Se mlt!i slellEi tehtlinroli monenl,aista puuhaa.
Mattal._
rettlln eriistE m6en r6rppylliE eriiiiltii tlelte. raa orl kovassa jliEssE,

lrtost

pllpulflnen maata.
I(aartllassa vletln sils ensfm,Elsen Joulunl armeijassa
o11essan1. rk,wint, vain o11, kun Jouduln piilvystii tiks1, aattoi.llasta
J
ke1lo lr8: sta Jouluiltaan ke1Io r,g:sta. oli slts vuoaren 1940
Jouluaat_
to' kun saln tehtiiv,tiksenl vled!t komppania lukupar&kk1in,
iossa me11re
o1i plenet Joulun vastaanotta J gl set. vlinnlkkl Kuoppala kotoisln
iGn,
kaanpii&i st 6' scittl vlu1us ja rau1ol. E2inerlE
oli kaunls laulundlinl.
rr'ta kulul ja kalkl11a olr hau6kaa, Jeettlin paketteJa, kuka sai kotoaan Ja kuka tuntemattomalta. Mukana oli my6s komppaniamrrre pdb11ikk6
kapteenl Nis'ri-ne:r Ja vlidcellmme Heikkl R,izinen, ynnE muut
komppanlamkergete66a

me

vl'arln

upseerit

Joulu

, tu11 kovat tamrrikuiset pakkaset. ZO/l_41
kurssln keyneet ellke.sun n&tsat. Allkersantiksi ei ylennetty
ennenkuln ruosi o11 kulunut pa:lvelukseen astumisesta.
si1le meillai o1i
pelvrlusalka kak6l vuotta, 20/1,-42 neldiit 6ilrrettlin
reservlln. pel_
nerah,, 011 6otilaa11a. zmk Ja korpraalllla 2 mk 2o penni6.
Arikersantln
menl

salnrne

p61v&irahaa en eniiH muists.

Talvl menl Kaartllan par.akkikyliisse, kolttl kevet,
aurlnko palsteli jo korkeelta. odottellrnme 2r. syntynelt?i.
Eelte tuI1
Ruokor'ahdeltar sur-kavaIta, Juvalta, pleksiindelta"
kalklsta savonllnnan

ympiir.ist6n pl t6 J 1 stii.

Alokkaat eli 21 syntyneet astuivat palve1ukseen ke._
v?iiilIa 1941. Enslmmalelii eot l laskoulutuksen aakkosia annettln
salmaan
Jeiilla. rt ehdltty patJoa antaa tal stelukoulutusta, kun tul1 reht6 koh_
tl raJaa. o1r ke.ekuun 1 piilva, olin ryhm?inl kanssa arnpumaradalla,
Euorlttamassa ampumaharJ ol tuk. l a, kun tul1 komppanian
lahettl sano,aan,
ettti hetl parakeille Ja 1iiht6va1mllna k&hden tunnln sisEiein, En uskonut
sltii' mutta liihdln kultenkln. Kanttllnrssa polkkesln'e vler.e korvlkkeel1a. PEti styiinme parake11le, orr.vat muut Jo tolmlston edessii pakkauk.iueen Liiht6va1m1lna. sanoln poJ111e , ette pakkaukset pran
kunt.oon Ja
hetl tolsten Luokse. Kokosin kamppeeni Ja mlte oll slviili eellalsia,

a

t2

heltln parekln nurkkaan. oLlmme hiilytysvalml ina sen ytin, seuraavana
piilvanH llihdlmme kohtl Kurennolsta ja edelleen punkasalmerle. slelL&i
ollmme v6h6n a,1kaa. Punkagalmelta riihdimme Klrjavalaan. !truistaakseni
23/6-41 luettlln.piilviikaeky, ette suoml on astunut sotatLlaan.

24/6-4r marsslttlln

sieltti saaren klrkolle
16he11e raJaa. sle11E ol1mme slihen a,str kun elkoi sot8,
Ja sltten e1:
koivat taas uudet tuulet puhaltaa maarnme y11. yksikkErme ori te1r.6i!
y J.R, 7.
TShiin priiitan kertomukseni, iota olen j0118.1n rlailra
kolttamut kertoa siitri hetkest6 alkaen ,kun sstuln pa1'elukseen. Alka_
mdErlE mlssE m11r-olnkln oIt1in, olen JEttiinyt pols slksiTkun
en enEi?i
tarkelleen muista niltE.
.Alkol helniikuu 4r ja sot& , ioka kestl rrelJ,tte vuotta' mrtta 6e on &lkaa" Joka el koske t6t!i nlstii olen piiEkohtla yrittenyt saada paperille.
Kesu6ma&11e,
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