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rauhallista mutta yksikUitd koottiin l<ova11a klreellai. Autoia luovutettiin puolustusvoimien ktiyttbcjn j einnitys kasvoi. minaiklin luovutin oman autoni r plysin
peidstei autoni mukaan,kun en ollut vie1ld saannut
ktisky korttia; rnUtta se ei onnistunut, sanottiinettei
teidElt on meieireitty muuhun tehteiveib,n.lflinli j outuln 1Ahtemddn kotiin odotaman lehtbmddray#. seureavan viikon
5'oi..
torstaina
uuden kdiskyn saapua I{aminaan. Sie1le vartutttiln ettEi mlten neuvottelut etistyvdt. Jeinnitys kasvoi
.{
eikd nuvotteluissa pHFisty yksimielisyyteen, neuvottelutp
katkesiva. Ilieidet perheeLl-1set 1omautett11n.
-A

IViutta

sittense

a1trroi.

Va.lkeni marraskuun 29piiivd

L{uurari muurasl saunani savuplipua kun ensimEiiset

pom-

mlt putoslvat.Iiluurari.Bino Pietiliiinen lopetti ja sanoi, ettii,nyt pitiiH lcihteEi katsomaan miten Auaa voi, siiheen loppui muuraLls.
Jor;.Iu1'"rrun l:rahdeirsas

pilivei loiiiani 1oppL1i, sa i-n taas$

keisk;rr, lEihted'ramj-naen .I{aminaese

perustettiin yksikb

tul1a tiiytennys patalioon.l,,Tutta siitEi tehtlin ykskl{o josta tuli #[ 3/J.R.63 A1]<ci }cova, touhu,
isiinEit alkoivat luovu btaa hevosia. r.lind j outuin ',i1iker-

josta piti

santti

Yar j

orannan kanssa ot'bamaan hevosia vastaan !UI(

ta11i11e. Seuraavane priivana luovutettiin
j oonalle j a,kornppanioil-1e. iiinusta tuli

hevoset pa t1-

ycleltsdnnenkoinppa-

nia:r Luutnati Sepptillin ratsu leihetti. Sepptilei o1i
komppanian paiallllkb , pelkaHmeiton mies.

hyvei

LeKun saimme Pateljoonen ldhttj kuntoon meitlit siirrettlin

kuusan-

koskellerjossa olimme tammikuun ).oppuun.sltten erHdnli iltana
junaan, Iiymi-ntehtae1la. Tulimme kouvoLaen
Pa ta1 j oona kuorma ttiin

slelte matka Jatkui kohtl tuntematonfa.Matkan pei6tei ei meill,e
llmoltettu.mutta juna ltihti kohti itbi, pdiimdtirfinii PyhEij ?irven
asema.Sakkolan piteijdsee.P:iivdd en endiin muista, ilta o1i pimeLi
sitten ydtdmybten eiireyttiin laatokan ylliippiiiihiin. Patal j oona
kEivi alukei linnoitustbi-ssii. ltimpUmittari niiytti ne 1j titikymmentfi
pakkas astetta. lHksimme ere6nii aamuna Luutnatti seppelen kansea
hiihtoratsain tarkaetamaan miten tydt etistyvdt.Pakkanen pysyttc'l i re'l iSeseik-vmmenesse asteessa.
liomppanian k2iiillikkb kaatuirhdn kirosi ja sanoi ettd mies ei
pysty hallitsemaan hevosta,mind sanoin ettti ei tdssei pyety ha1litsemaan iteetiiinkiiHn taitaa munat pa1e1tua. sepptilii sanoi ilhlkdlti helkkarissa menee perhe onni. eam€1Ia hen sanoi ettS hdnen
palelee kdsid niin ettei pysty p it eimiiiin ohjaksista kiinni ee!1takia hbin llaatui.
itein kor:ipnania siirron iionevitsan
Saareene*i*ver**een, e"tuvarmistukseen, Icun oli ociotet"bavisE:
vihollisen malhin noLisurmlr"tta saimme oIla rauhassa, eikd mitij.Ein
tapahtunut. Sille vdl1n Patal j oona taistell suvannolla. SielB$til
le ei tullut tappioitarainoastaan yksi oma mies ampui oman pikSamana i1t ena sa i

me

ku sormensa. Hrin on kotkalainen kuuluisa ammati 1aulaja.
Sitten helmikuun 1oppupuo1e1la saimme siirron Taipaleeseen.
I/leitiin Pataljpona -3lrnR 3/ m.63 sitrtyi llnjaan, Terenttlla
Klrvesmdki. Pahin paikha o1i terenttiliin suo Sinne j outui meidain yhdeksds komppania, i(omppanie pit aeemat kovasta palnostukee*t
sesta huolimatta.liahdeksannen komppanian lohkoIla oli pahat
paikat.Komppanian piieillikbn hermot pettivdtrhiin lehti karkuun
j a j aitti l(omppanian ilman j ohtoa. Sese otlfflnppanialle paha juttu

o11 kova ja slind viholrinen
@.?alnoetus
sai murtuman eiinai kaatui ja haavoittui paljon miehiii.mutta komppanian piiiilikijn lehetti sotamies lauri liironen o1i kova ja eisukae niss, ja otti johton kEisiinsii ja jeirjestl miehet takalsii rinJaanria hoitl yhteyksiii nlin kauvan kun saatiin upserl komppanian
piitilliktin ti1alIe. sitten komppania lui ltse vaeta iskulla RysEdt tskaislin. rlman lauri Nlrosta olsi tilanne 01lut paha.L{inei
satuln palkalle kun faipaleen vanhat taisteliat joutuivat liihtemdar
taas vaetalakuun, ja sanolvat ette kohta on Metsdpirtin miehet
kaikki mennyttd. Etellisessli vastat iskussa heltii meni kaksikym_
roiest6.Mutta, palasivat nel.jdn tunnin kuluttua takaisiin ja sanoivat etd ei heitii tarv innut , s ie11ai on i(yminlaakson porukka linjassa ne hoitivat itee asian ja ldivijtt RyssHt itse takeisin.
SenjAlken Pataljoona plti linjat ha1]ussaan eiklj murtumia paggsyt syntlrmiitin & lauriNironen, ylennettiin urholl ieuute s taan Korpraaliksi. Taistulut ralvosivst kovi narTiltu kehottl &ove -e,zinic e 11ti Iiymenraakeon polkia ldhtemdiiin kotiin vaimojen ja lasten Luop
muuten teidiit tapetaan eukupuuttoon, mutta ei. TiLtun bropakania

fu'/t a*a'fu+.

lutnatt i seppdlii o1i elvil i arvoltaan l.te1 sirrkin kaupunkln
Arkkitehti .urhoLllnen pi-tefy komppanian piiii11lkd, jokasan6i ettd hdn haluaa olIa sielfd mied h:d hdne n miehensii ovat.vielld
rauhan tultua hiin ueeia kdvl miesten majotus paikalla ja sanoi

ette tealii hiinen paikkansa on. pataljoona o1i .t,rnias.a k31 p16
v".nrokautta ia Diti piiiistii lepoonlH?akse ploneerien korsu11e.,
Kiivimme puhtistamassa paikat kuntoon mutta tuli uusi mddrEiys^
sumaa murtui, meitdn pataljoona sai siirron vuosaLmelle josa taiste11 rauhan tokoon saat<ta.ynrft<stis kompania sai tevtennystd vuoBa1me1la ja joutui eiirtymiiiin heti- etu linjaan jossa taisteli
sotan loppuunsaakka.Hervetti aukeni sotan viimeisin:i ptiivinti
naapurilla o1i tavaraa,l,entokoneet pommittivat , tykistti jauhoi
ryesei hydkktisi,se yritti kaikin voimin mutta suomalaisten 11nj

at pitivtit.

Tuli vaihtorPataljoone pdHsi pois linjaeta,muttae ei ehtinyt

pa-

Lata te1toi11e Rpssii peitisi liipi.sepp6ltin ydeksEie komppania miiEirdttlir
vasta iekuun.I{iehet olivat niin vdsy neitd Seppiila katsoi parhaaksi
vilvyttei vastaiskun tekoa ja antaa miesten vtihdn leviitd.
VaetaiBku

tehtiin ja se onnlstuirtdytennye miehistd suurin osa

Vuosalmen*

taisteluiea

kaatui-.

Pojat olivat Turkula

ie ia, rohke

it poi-

kiarmutta heikon koulutuksen eaaneita elvdt osanneet suojautua.
Sotan loputtua sepp6ld piti tiiytennys miehi1,1e puhuttelun ja kiltti

ja 6anoi t ettei olitte rohkeita, muttajos olisimme joutuneet tekemddn vlellii yhten vastaiekun tuskin oliei jei?innyt yhtiiiin miestei
j61jc11e.Maaliskuun kolmastoista piiivd ke11o ;rdekeiia tu11 pataljoonar

liihetti meitEin te1tal1e sanomaan ettdrrauha tulee kel-lo yksitoista.
Sitei oli vaikea uskoa, meteli vaan y1tyi.
Mutta kun kell-o tuli ysitoj-sta tuli kuoleman hiljaisuus, ihmettelimme onko tmll totta,mutta totta ee o1i. g+++-+6an- Sltten j tiimme odottamaan mitiitH sitten Beuura a.
h Ke11o yksl pdiviill?i tuli PataLjoonan lehetti eanomaan minull-e aansmean ettEi minun pitdd mennd viemtidn seppiiEli pataljoonan
korsulle.Sinne o1i kokoontunet kaikki upseerit. odotimme Kersant11 ,1'skelan kanesa ulkona.llun Upseerit tul-ivat u1os5L ndin Seppeldn
itkevdn, Kysyin ettii mitii o1i tapahtunut, sain tietijA rauhan ehtot. luutnantti Seppiild sanoi ettd hiin on tehnrrt teltiiviinsd mutcLlt
1a hdnellii viimeinen tuomio eotaoilceus. iiysyimme ettd mistd tdmi{ johtuu hiin sanoi ettii se johtuu siita vastsiskun viiv.yt:rksestii.
ilen sanoi ettei hdn voinut vdsyneitli miehiti ajea kuolemaan.
luutnantti Sepp5lii sanoi etti, htin ei ole korsuesa aikaanea
viettenytrhdnllr. o11u' sielLl. missbi h2inen miehetkl ova! o11eet.
Seppiilii o11 sellainen upseeri jpta eilloin tarvittiin.
Jatko sotassa SeppEil6 kaatui sotan alkupuolelIa 19?1
ldhtd vuosalmelta tapahtui seuraavena ptiivdnd 14 maaliskuuta,
Askel o1i raskas kun tiedettiln rauhan ehCot.Muistaakseni

o11 mriifraitty keksi vuorokautta, ailiaa veta),ytyei mriarAttyj/n

elappiin sen j€ilkeen naapuri mj-ehitted, peikat.ll'lutta ku,n e*hme
olimme Salralan asemalla, o1i naepuri j o perlissal, Pi ti laittaa
miehet va staan ettei pe6sisi pbiaille tulemaan. Nlinkii::e oli
kun peiaisi vapaaksi.0li eptim&iHreiinen tunne ettei pysehtyykb

m5eirdtylle rajallep vei iatkuuho ahneus.-"8 o1i ihmIetta se1vlttiin n1:irn hyvin kun of taa huomloon minkelle silIa a seil1a

reisuun liihdettiin.
Sitten oltiin

Puumalessa ennen siviliin

peesye, I,uutnantti

Seppdldn Sotaoilceus juttu peruttlin r/&rsten Unseerien painos-

tuksella . liinut k6skettiin esikuntaan I(omppanlan peirilikon puhei11e. SeppAlai pyysi minua 15h+ernddn ettli lai"htisln r"Tevosia
luovuttamaan slv111in.Hain sanoi ettS samalla pAAsisin keiymiibln lcotona, kun en vie115 ollut lomae saanut. Seppdle lupasi

ettii peicisen seutsaavasea porukassa siviliin, saimme nevoset
luovu tettua Kouvolaan ja t{rrjrlIe.1'{1in p!;esin jatkamaan rnatkaa hotiinrolin

11tasil1a

kymmenen

aikaan kotonarl(ymin ase-

malla.Vaimo ja neljtivuotias tyttdren oliva nuklcumase, heitln
hielckae ilckunaan ja sain vaimoni hereil1e. *sr:ol-i yllritl's he-

neI1e, irbin ei osannut odottaa, se o1i vaplln aatto.VaDFru ilte;llt
lbilcsin takaisiin ,|):isrilikbbni Fr:umalaan.lrleivin l,lonippanian toimistossa tekemdss:5 imoitulcsen. Sep-iilaii en enriein tavannu.b ':Hn oli1 irht enyt s iv il i in, l,linu11e ilrnoit eS L i ir: e t t ii pAesenff&l.na s
toukokuuta siviliin ja saen iiorpraalin natsan, siihen loppui
meitd.n talvisota.
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