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Tulin tiiydennysmiehenH, Taipaleenjoelle
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Dil,--

Periaatteessa on rintamalle toimitettavan tH.ydennyshenkilijsttjn

oltava tH.ysin koulutettua, Siirto eteen tapahtuu vHhltellen, jotta

miehet tottuisivat eodan todellisuuteen ensin taempana Ja vasta sltten

rauhallisella suunnalla etulinjassa. t t

Talvisodan loppuvalheessa el tHllaiseen o1lut mahdollisuuksla. Etu-

linja stji Suomen miehiH sHHllmette. Ci 
I

Viidessd pH.ivdssH pikakoulutetut nuorukaiset heitettiin suoraan

Taipaleenjoen helvettiino Cl i

vuonna 1940
ERAANA helnikuun aam askeuduimme kuljetusjunasta KHkisalmen BS€-

maIla. Muutaman sekasortoisen tuokion jH,lkeen lH,ksimme vaeltamaan

Norsjoen tietd.

Kannakselle oli saapumacisa tdydennystd.
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w tta vaLLaa kumual-J lner or tuo aruksi tu]-eua

SotilLa ^;[t* tta g[[frEf ei o,Ie muuta ku$.n slaranmukaj'ses-tl- utmeksf.S.
M, -l

^Jvifrert[vair

"r#

sota$oukkoo

tfiyd.enrysf$asteo Soti.l-asp:ukujakaan eE[. o1e nrutn" mrutama]-lLa ja ]c[.

icL1a}fu arnoJeluskrmtalaL sell,a. Kokandi taitaa seutE[EE, ollLa renheil} ,@ear=

sotinasrJrtI, ioLILa olen" kuronut si.\,:[i].lullsterJ-=

rtr napa&aeti. ualurd. 5rnpiirillle6

0u' kaiken" ikenster lkokois

ta;, rla:li6iet:F Ja kuntor[eta ieEtEil '* ''-.- -*%
ir.fll Va}taosa Jouliostaue cr etre Eeh tai viiheuffir rarhahtawla reeerti=

LEl-s:i.e, Jotka sai.rauden' tai dlet seLkkoJ €4" ta&ia ovat aikaraan J?i6reet j{X.=

keen ouni. sta yks1kdi stifliitr -l&s'Trd**c"""ffiUd'r r. llf rffiC 
I mfr*-nn.[-XE[ , LUu]-taTasE

el
Uf eltfiAynsen. takia mukara o,rr myds Jo,i-taki-rr ryostouf,eh:!-f; j,a tycivelronli-

Hei.s'tEf er,es ve{ttfia toisen iaLkansa olevau v:i"n"E**"tttfi toi.sta lLyhyemmEta

ja r:aneeri-hiapsHkki htd.skuuncln' atka l mukanastl, ktrr fi eu, vtela'tJ*n@ata
Mro*tt"tuLla tieL]'tri ilh

toi,sJoukko

c

e,iusta
@L

vl- tAB=

].trnkka**t r.*fleaqlf

-

kolmekymerrtEfk"n ms -rni ehi *en'naBaa eh j

"FoJ"c*-

7*6t/r'^A

sH vatheessd nousevat tananrasti. ja varmast1o
'r-
teyaellLses,ti. ali.okasasteenla. ol-eqa so tll.as;nwof;rrykseri ,

t<-4.{t-X r^Jr- o+ A\-l.n,

lla on vij.den pHi.vfis soti.Laskoullut'us SuonenJoer'

ti.llarteessa dteffir outoa ; He o}emre merrossa ri-n=

tanailae.arokei Ja sinl}Ei sif.stfo sotatenppuJer taitadsta ere p:lctrEi nfi'Bef,e!'

tarpeen-l-i sena tai py€syEi ioka pauma&taa ja Joeta huulLa

U:lrtee'!

ffi Uaa @E h, dassii' Ja Ls eme halua pakoilla ce}voL=

fl



-z - /
rLsuuttamrc puorustaa *.,1[irto ,. ,rl%ir*pttaei I se ai. ole
uei.lae ri!€'Iii dr,raea f6sst I s vauerarrlio. ff$ttf"sd.oLhLr lerelitytree $t
,"r3.#rterlEi, etr,Ei ka&stnen. q[ ore lil eotaJoukor r:ruta:na]-re tuor
aPtlo

hlukasta myt5herrarrmfn: u6in: patnajatsunerrl nuissf, Nevarr mi,.atojer

y}L vy6'ryfvilt, ttrysi.nHi.set sotilasjurrat yhtenfrtserf nauhana ja mahtaval-la

jyti.ndnlEt-fh*Xa5 sopii, ettEf' illtode]-li.suus o'xi vi.elif' si.tii urtatrria,

ihmeet'lt sempaao. S.:"rt ;
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kartarosta Ao;ikktf ktul,tenkfr va:rtf.omi.eilrd[e, ararkd. muetapartai,mer ffiH

huopftfosetri.uer AIJA ja kovfry kipakar: Sa firrrl,vahkos, sanarrra$,hdon' iiillkeeu

kfrfirrnrttaa nefdEt krlaigfiouliu1.lei KM, ffi{ *,.ffi,ssH

@

oi.talia.i-ar vanfoempta rdelhfei U;t,

turha eestaas ku].j lemirrct suutrrttaa' ja he ki,ro,iJ.erat tuttuur. kans.€.ltl5=

seer $ tapaan1 ilf}*" M'I ste narorukaf.si,sta o3,e

Ben Rantasen, kaussa ollere ik"fuidrurtrr turral,ltsuussyf st$ Lytittfiytf*/N.rA evEg on, IcotJof.sn.n Sa:l wfrr, rajap$tfij6stEf, jStyk=

kfihfskairelr tervehemlkf"nea truorrf.un_fos ileemue tul-Aeet io hyvikstr ystf,uiilb=

6f,c OI@e EutahdrrHE ErparrlrFi setD Ja tarransetH,rt uutta sota-aaL=

o16sa hen on toki paljon pitemniiLlii kuin mine. Mlnutr asekokenukaetri i

raJolttuvat siihen ainoaan puolltuatiseen, minkd eal rLntamalle ldhtti- a

piilv&inii SuonenJoen kouLutuskeskukseesa pidel}ii yhtii nlietii vildcetii

eotllagkivdlrlstii, jotka oli L&ihetetty partaeadaa niehen konppaaLaLle

opikaL ja kaayatukseksi. Tdatii puolltuutteeetakln ehtlvEt Jo oeattomik-

el jiilineet nlnua * l*."tt*.

Benjaninltr kokenukBet oliyat alvan tolata luokkaa: hdn on ampua
tiirliytt6nyt Salmissa

j J*rartt Jan stmsfr.o}t:flseX]al 3,ura]l JLa sdkf, kivelffit

ree,t #rO*irr llef.pf f e 3$uanri,,'

r^e- ette p'nrtoauurl Kuiten*ia, u55."*Fffi**sietaaurdn huortra-tt9 Ben=
v* &sa"l[a.

Je,rrkrrr n5rt trmtee lcef-ko&sta raatiuaittsnuutta eotataitoJ-I:El

Me olimme siis vapaaehtoisia. Olimme tulleet armeiJan kirJoihin

tammlkuun Iopu1la Suonenjoen sotakouluun. Nyt meidHt o1i ilFeri

yksikdietii ja eri paikkakunniltakin poimittu tHhHn rintamalle rientd-

vHHn t6rkeHdn #dydennysosastoon.

seummodseeE
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0$t-} rfuutultla Ja r;.-r'i.tal'oL&l oE Jo eoneetilEia i ehl;i] 1tutr6 tyl.e. hautta !nrl=

rce t4faeua*gHfn tie r*Irtaral'A-eo JoIa. il.ta autot rortav.at atr,a er;&

Ja D hatoari-ffi" r"rs-:iab,.J{fraae r"% G Etudrattmrsstl hEalE

aJoirr Jo pais.vHJ[I€' Auetaan, ]LElhtevtsn, rdmet,

ei, an[eta vietHkd;fik, rraarr: yhe o].eurmre. Eotfl.af,=

ster Joukoesa or. ranhe tutta.ranf Oskl Eii.Gkf

Kiteen' Rinh,i jdnreX.tEt. ; Jof s salki.r tat=

a@me - rtntanral-Iel' mYoissff

uutta uaruste{ta ja aseitel

ta i lmarr pyssy6lli},servf ]-ei

lLo'issa

toJa6 Hedd.f;n

tyl$ven Tollli r s.far Sqiden' tekemi tarrkkteste ki.erten ee. ky}.Etr pel=

satma"kodassa" ja si hoiteLee.
triha

kov.astiL E[reE 6.

k'lM*i.A.ttr tytfre}.volirf se@ valtLttar.a"t slrkeastl, lkoraa kgfotaLoarsia Ja

yrtttHrEt v-iel-Ei \rtime hetkes.sf, vapautua ki-ertees,tEi

re}-lipatan'sa -&f ehuu erHHsse

ryirYerlno r rlin I!&#' o1

tu=,

aIl!]amme

aina Jo=

palljor farxtrr
ja ti etojelime va javalsuu.te€rro,

GonD^
Ast)

ntamals

AN

ola nf.il' sttt er erdrdhS Bei

Me m.aatiellTq' sfl1ar taakseo. Ste.ll6iorr 
Yt- 

suo,jauaaX.at,tua' ia # soda*'

koI-hima Ltnja-anrtoar Joihin, nyt kiiree5B kaupalla suL}oudumeue* BerrJa;o

mj.n kanssa pi"dEiim'e tarkoin' val:a@ pJsyEih$ere yhdessii." Autome, }[.ilkku=

vat hyvf"r verlhkatsestl,, siI-lLE naJ-oJen: h1rmerun6rs on melkeirr tdydenlliner'

rtf5Iiltmlffiurft*tmtt*r lrrai#ffien
rha=ffiL ltamng* on' jo uelketr- kmi.n rl.ntareral Sivuutamre aavemai-sen' p't=

J

"*uq6;, 
a*Err: ylrono're - \ilr"n' hamaras se' kanel-ercI

q*

suurekFl

Ilukujen

kynnmenor@e trin"
: *

nar*uessa
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meit?i'kyliEi; Slelr;i- tdeAnff erorttame puo,llustusllaj,tteita* Tlenvier1puut

ovat Sj.sesse *a$myssEf' ktrj.n' kumajaisia" joista vort- kuqi.tel-tra o^{*u uj.tfr;
Aut'ome kuliet'taJa on' ystevelt}ir-er d,es'o AuU.istt hiin, nrert6o meiLlle 1t1|
edessH f.stuiil]-e etuli.njasta, iosta hr$rnell1.Ei" haavoj.ttunei.den 511ljettaja"*,

rra on, ].aa jat tiedot' Lentokonef ta hfir s:anoc'kammoarausa kai.klre,ir entteno

oka al,uoa sana uppoa me,ihirr;.

Sleipti3-aukrm ja ennen. };: kaj.kkea

AutokoXomaumme pys*lhtyy" rtr pai.kkaro, g!. kuulluta&n- sanottavau KCIk=

ko1innaksf-'* Se o,n PyhffiHrrr,en pLtstlJ -tTafr1l,;E' armetaatr mei.lr-e rltiifnueire

ki.r sertavarusteet. Tummakur.mai.$i-r.-*r[%a]rme asetaki.r, hortsut, rI
kivefifi.xi patruunataekui.n,eeri jotlfa

sali-rr erd&[ss€[ uu:nkassa ,W, *@pa=.pul-lottavat patruuroi star, Suuren

tossuja ja toisessa reppuia. Syoksyn ta
Aoot.+--?.tov\

tun:kf,"n, y1eiisessd. ryntHykse tte kahdeo en

turr yhdeksitr Ja toinen yhdentoj-sta rrmerotsikst

t,tamaan' truov ta j$rnmf,s=
T.o,**<.-J{q

tolnen o'soitt&u=,
A crf;rv* v.'aseBEpaan

e!}t!Irajal-[iaa 6rv ,t
I- ta stit6 en vHAitE[', si.I]LEi morolssarri oltn" jo pahemman ke1=

rart palen-Iutlp** Ty6* tukLnakentei-sen repurr, ionka si.saiLgf orr Xahja=

pakettt'ilS*' sls$I.tfits llenyn' suklaata, kelEs{; ja metnt6" pit66t nai.stee
rrl]Llasukat.]'l[rrU*o sts*lssaffelE-repun. ]-ahjofttajal.ta norjannr11el-eill5

ktrje1app,tt}ffi[,-Urhoo.I}ise1'}esuo,ma]-a1se,]'].e.sotl-f,-aa1}e.

uorjal-aj.selta htihteij toh tl
C

T**** kai.-lrktse,r nyyttei.nernune takaistrt autoi-=

h ino

fIIb Pian tlrfroP nytkHhtEvft autoume kohti tuota kuu}u:i.saa Talpa.Leerr=,

tuthin' @u ut ryt
Luta juteLl"ao tl Mrrezutukkafner, suojeruskuu.tapofkaki.n on unohtanut

joeqy:iot**rapt

d.esanttrrr takaa-ajorr J
@

kunan- pteless;i (rai.tl. *

tEiydelrltnen fatXol Keta€itr: el ha=

a mrutkir tahHt\jlsti.set urotyisnsH ja mti&sii;tterr i.k*

o,

f= 4,.\} Y6 or Jo ltopufl-taaa" Jossaf,lr sduutarre FjtE;ihJrira marsefr.van' oeaetonr-

Feldin" varuate ersa naittanat lnrtakuinkin. teiyd.eJLlisi.ttfF LlEapdkuJ& uytiE

Tu^^ (S ova, -.,'c^ 
"=Od"n")

E
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0'UiapE[i]'.]e' huoiaht,eLenat sriLkset nytMll-iisestt* Mycihermmin- @s.aarure p;iffte&=

lLfr hetdet slf inidi.vi.sf'@nan, patal-jo,onaksi*

Laaian" peltoaukean laitaan kof.ouamtre pysE{htyy j,a kuI-jet"tajat h€iiett;fvdt nile

-{meidHt ullos. 0'lemme pern'inJiff Vi-Iakkallan. ky1Hesfi:o Enrten' Icrrtr: ehdtrrm kuc+

rollla. ulos si.v:iilLi; ja sotaventll.eref.o**epydntefvHtkin automume Ja orat ine]-i. - \,
poiss&o" StfuE orr, sftter koko tEmf sotaJoukk6'Iffiru"ietus Taf,patreer.1loer

ntntannal-}e* ,

rvuutt€l-ernme

Itufnka kauEana olleunme etul"irr$a,stac LAh,t$.. alnraus' otp uiisri ki.llometri.ff'"
r\-

Jota * pfiete]"mHa' useat pitiiv€ft euorastaag n-aps:en-Ii.ser" n-yhyena=Jtrtten'

rupeaa tap aht**r.o7**raa\raan tapaaci

* Mi.tfi riivaturr, jo,ukltoa te{He ont $
llHlrr'kuteffkaa kFihefi:stt tf eIXe' SkkL-E['f]mestynyt mrfles, Joku sel-irttffi kel*u
3iets'uretdEiroIevanti*ydemyed.ehta:Jari'rrtar'ma}.te[fiBIIoSs&*ffi

ffiAE Gyntyy hfirtonrcfne.n hH3:[=

mff._ Kauhfs,tuuut kersan'ttt tantt,uu" l-ahiut# uf,est.S ri"nnulrsfsta ja painaa
a.r\tM

o &O"lIo

[",mJ J"\

I
a t"

GrutLiNtn

0N{
o--- u (l

IASSA It

15* om etulinJa tafesff"

- vbr'
JuGeanVaLo ja p.yyhkmtsee' suoiJ ja samassa on, koko retkue hdia mfss6kir

ranu*:;Um{O1emme suurmri.T Leea siir€f wis,tE Mustaoiar pof,]krr erka,uee

Ilirs,takjverr kohdal-ta s,uo},re* Etumaie.tin ase.dirffi;oOarui** "*ud*rfEo Vfir,r

Xdte1l-en" rroefdEtt penaytetildir taae;mtuaBrsf korsualueel(TgJota miffiteffifHrn
Keskttystr-efniksf.' lAamu orr' Jo vanjenrrut, kunr meidfft or jaettu fgtr/an lg;rn

Fd

eri komppar:toihfno-

BeEJamlu' kanssa tydnnyme montrdker'tai"seIL]-a te3.ttakarrnraalt'l s euJlJetlL5g=

pean kH,ytdvdn kautta korsuun, jossa ma jailee joukkue JR 19:n T.Komppa-

niasta. Korsussa aguu mytis mainitun komppanian piiiilltkkiS r LuutnanttL

Kaarlo Toivonen e Ikaalisten henkikir joi ttaJa. Yritiimme parhaamme mukaan

tehdH selv5ksi I ettd tdssd tulL

)

(

I
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nyt sf, tte,rr pari mf. estEi LL s$d*
o
Fffin}trhkAi et mo,f,.s'sx.Te armllLe uhraa: edes kahta 6atraa. Ft6=

raihtElH' rairr karkeastL r'

lErurto I
--J D

r,
.-J Ryhmaseiffitre

Jnffr meid&t ou sf jottetlt[ ilfoukkueeseetr, joaka johtajana or tanakka

mror.t alikenmnttd. ;Ioltm Kurto Prmha1aitrme' -
^/1/\''''4'41 

r pl tE[JEist4' lAul[iatl- Eilrl

* ueirae DrAFetEah tilaa ar s.1-aeerillf.eo. Se oa| lr1 ko,rEllrfi, kyhnr paitat
ha, nnrtta Wftyydl s+rE ,a DtiyriE$ tuugerr.une 6l.uEe. 

- 
etnnili- Ja

ootatavanoiueuorre, Ja Eoetare Fnib hi1.iaa kuin sui.Dtljr asettua ti.lLod IL*
t--[e] lBenja] d.! pakkt putoaa kuftenkia. llattiaX-l_e ja Jlusilkta-haarulHkayhdi.*--.- l-

te.llrafii eet sis:itae re Ahtetf illheEetL' HspeEnanre hirveHctJ.-pulkuvLa ce, ei.

kui-te,nkaar harFtEo, M eltllrlr'n lehoi.tetaar rruklflr aar . sn]LUf nlLLalIIa. tr Eihde

fHdlr ytiksJ- etul.inrjaan tytiho.,rro Jehnf t,ylksen taffime ermlre gaa n<uf te,nlkaan" hfub
kaakaaa nukutuksf., va{-kka koko yd CIn tuXllut

me orr aLikersan'tti Kal-Le Vtrik Ednekoslreu, ka

oht jajffiE

uppELastao-

t/

tt

orr cf$ il*t eer iolirc,n vshf ten1er kJ,.inuyrmrne nuorul{aisterr *skollL
s'uudex.la* IIsn' on sotand.es Arro Ar*59 Plouhtj5':rvea pnteJ&'stfr, lLa-

VaL-kama,n'ystev$lLi.syys on'attoa Ja h5'uen tyyd. rohkeuteasa saa mytihenmrri,r

raei der trx'$den i.1iui1-rme.. Llan suu'ssa 6plrftsnni.a paHkeja ja

kursrnt' vesi.a.s,ttan lirakeaksererr, \rette; Beajad.n karrssa ]-ahde.nnne nutrkaa[a KaL

rolre @n" Ukaa Jotaknn- kof,.msataa met:rt5 ja se Eln ereHrr,tsoni talor pt=

ha]-l.a Vtx-akkalan' au&eallra tte*Brreg"sa' Taf-or ov,at knanaatft osittai.r
n"stlttareet ia kafrvor vi.enel-l-e @r io,ekus kaatunut hevone*, ga mf es* Pe]ie

to,aulci.cyn, lpenrrsssa on hirmrr. surlrl l-en.topomffii-nr, kuoppa*

TAI-If,I v$lli'm on kcmppan*ar'nrrrre rfi,Eilgentr AAh[n' Isojoner nrdynyt ko:rsus. mettEf

kysetrenliiase Ja tavottaloeld.a hiYret uaapu:rikorsurt Lus,tao A vonaise5r6a kol=- konaJc*=)
Eukf;yt":r-yes6e thg.tEi-Mof,orerr6?TE1661. Haretr. nutaraar. rihteffit. sittet
ry66 ,- sf vtr illfirarusteecel] kotf.natkalleo, PeriL-L6 rre e.i-vat kui tenkaar

kos&aa[ tute..

rilb
On'Ici.rkas helrnrtrIhrun'yti: kur. komppaniame hanmaa hteo,jahteIeva. jono firiemre

rallvottuao"



I

te3.ee Tenertti.kieir; tyohcina Tere;m'tt,fll6[r. S
la

aukeallLa usal seman' l-ohduttomuus or' kauftufi starar PuL sta @r ynktE jElIt-JeX&i

I-Ho" Knanaat,tien hakkaamar maa on, kauttaatr-taar *r***(A** :*w"apaaltkrsrr
ftvumd'^;jenjam6,ynekyjerffisekaso:rt.ofren.s"otku+'RsjHhdyskaasujen.knb

,\r\ skera' t;rmpeff- haju on [raiknef.a]-]a,. Et.e}ffinen" tainai plmer'taa tyki.sttsr f,.ei.,

mahdu.ksf.sta*

Vasta fu[eX.Ui Terehttf,]i:HissH Itvie5 ttX.arteer srurkea suhteettomma* lBlG

fuolLa p"uner'tavan tai.raanrarularr, takarua, on, Nerlostotrtttlte, przol"et Eunoo

pasta ia puoJlet Aasf,astaSia te6l-llii me kai.kki.ne ffii"ffittdmyylr,st"nemme* *,

Syre, haiJcea katkerlms raltaa ffi.e}.en', kua, mufstaa tuou **f*n"tt,ouan
41n^-

maa-allar ja ffn loputtsuuat i.hndsmas.sat

Muistuu myi5s mLeLeen Stalinin, tuon valtavan maan ihmisyst[va]]i-
nenr mutta valheellinen lausahdus propagandateksteissii:

- Emme halua tuumaakaan vierasta maatat

Karnaum,e kop.raaS-[ Ki.rri.lLahd A1e-VaLkaman' ja, Benjamf.n kaus,sa pii..kki-,
tl est a)ou\a.ra alt .

I-anka,hiikkfntSiffil
Ne on tuofu metedn

MetsH.nreunasta etulinjaan pH.in on palanut Heikkilitn taloryhmd.
Siite parin sad,an metrin pHHssH, oa hiekkakuoppa , j ossa on kuulemma
komppanian komentoPaikka.

$iltoin tdlltjin paukkuvat Ja rdsdhtelevdt luodi-t pakkasyijssH. Ne

saavat t6ydennyssoturit hetkehtHmdbin ja ottamaan muutaman juoksuaske-
Ieen jonkun poteron suuntaan. Pian uudetkin rniehet kuitenkin tasaantu-
vat, L11gl n&ikevlit vanhempien toimittelevan tehtdviaHn harhaluodeLsta
pilttaamatta.

reunaan jostakin takaa.

0

O,Ieme jO vi"eneet kaEsl ratsua, Eur fievdr.de@Ge kni.ek&alku'@pa

kupeesss,B @n rredetty kouehi.trilArt.. Bern'iaumi.n kare.sa Iuatyme f

as'et1ha h$hermmtrn tutkf,ma?ri- Siir:ii oa' vtere,llffi- ep&1m$E[1t"frf.nen'

t SKhtr

ssa, \Penkm,
---.1

uota u1-jasta

mytty* Ku=

marruu ltatsoma u*-r#ffi**. rudpukui sta kaatmoututJ&to, eto=.

va tunre Xyt yllilis,errf ja yhtfikkjrfi- rmri,nua al-kaa p"fqltaa *tql-ttE['

t



I

voirr pahoi.nr f stahdan' hiekkakuoparr seimeimrrHs,Ae Ja ttrnger Xihai-sta llrenta

sr*uhud* VEih:i.telllen saar jonkun'vemas mLelt?i takaisin, nmg[.ta kujitenkln'
ernenen$fuin _minuaperott,^Yffi,,uahcottomast1'K=stEEkauan*r+ie1er;..\

tasapaino @n' ennal]-aar'a A,amtyd,stff palaamme korsulAe ja si.tt.en el er,er+id

tarvi.tse urreen' kehoitel-Iao..

Seunaanat pEnf-

[Ionakin\{ l\

tdnne Keskity

he

t-J

/6 *td
t.es +uo pataL$@onar nfri-

Komppa *!Gr=

vE[t menevfit samaan tapaan;
pdivHnH. vlho llinen tuntuu kohdistavan tulensa erity sesti
sleiriin. Kuuntelemme Benjamin kanssa vavahdellen jysdh-

dykstEil mutta mui ta huonompfa emrae halua olllLa ja stksf, nuikurnme muka UDE

hi,rr syrf;ssf; rmess&, vai.klta sydHrnen' pf.e,Iet nydivf;t rastatusteE tuskallll=
i.lLtara

sesti ErHeinf;' ffi ty6:hiiu' mennessHmme nS,ieme oudor' kj.nkltaan- ral.opal.]-on

LEinti.sell}Efi taiva].Ia., Se @n: valruraan Xaskuvanjon' varassa Loi.iuva ualLopaunmt

jossakfr: Surannor' tenfi llltana taae ol-eu e s<l,ppaicrnossa
ta

kolto konmppanfa, tee' klrklkaan val-ontsalksL ja lkauhea pamaz

US t ekkie m+ hlnldnJ Vehdn nollof,.na

nousttin', krrrt selLrJ.si, et,tit iokfoma pattent olli tul,Iut ffif
f

rtruu taman, eman pamauttamano

votutn' korsuun.* tun-:i. f;a on patal-ioonaln' lLHhet tfo Muutannrra pE[j.v5irf;

]-massa eHrfii ja kun- sf.t

Utr Toi-voselle ki*yn mennf komentopai.ka'l]Ler * vanhat
"[;,^4;^.

(,roNTi Ki
n,ni nne ndf n
R.v Ls^g M Ars

palfEaspaLVEto

atrkavathirr nai.r arvuude}lla l-irhdeffi

n -.r.tfi X

& heLd,kttum ne\iHstoj.sta pffLvEe kuul-akas
p eteijffirtf ssf;

koon,tuvathi.iihteenKeski'tys].ej.ri.rharivas,sa}ois'ta*\
puolueeIlf,sen" aul:f,ngor, vd-Lkliyes,sH' pillv.et.tdmfin,t6' tai.vaaf-tao let.fr, I poo=

luee]-Ii.sep, s .LLE[ aytkfr kaarteLee vi.holtr:[styki.sttir sif,:mH' TaipaJleeE ytr=

F]-a},{KounentaJekapt.eentxrysei-soosuksi]l'i1aaltmuutaiderupsegrJer

ympitrt1rlmehe kumpareelr.I'a tien' rj.ere,ll]^6lo Suunta ortetaau"' Eraar-tien yI:itse
r-kohtt Ki.rvesmilkefioINopeastj- y}:ttiime iluavaa?aa pe1Hter tten toi.sef,^}a,

,-{
puoeILa olegtn aukean suomltJre'trrran* OIen saanut kzrnnet"tav,alref, nyhmdrl

o

rrendlidi. smal-lLi s €tr- plkakitrdfirin" ]i f ppaar+

Stiffi ,* t oB* punarraaxrref jan,, af,,kotna onlut katlhetl, naTrnkattlerr' kantohtrhny

t
W



-. 
lo - , .n LJI."-"& .

,"Lo f'
mutta nyt sfi.iaH' orr rai.rr pahai-uen puoti.raru2Jn ,

a

.IostanEtrr s.aa@Ee slfh koviu. surkeas.ti" kuLureen
Lcv"A,

miee SUomteerr, Nokialta vuorotte,f,-ema

-l,,J
fa saar? mrtae

c

;
*

r}rn

Sivuutamme korsun I jonka nimi on kuu
siinii olevan rykmentin komentajan everstl

- K*u"p".ou- ja kaasumiehit eteenl

lemma Hshovi. Sanotaan
mas mpin komentopaikanc

C

Jyv
Ke

Huuto kulkee pltkin rivist6H,. On siis tankke jakin. ' '
Muuan korsu oa nimeltddn Piiloplrtti, kuulemma Jonkun pataljoonan

komentopaikka" Sen l-uona on tien vieressii jumalattoman iso suutarL,-
kal ainakin kuusituumainen. Se on lthava kuj.n porsas Ja ihmettelemme t
sitd Benjamin kanssa kauan.

Sitten tulee totuuden hetki: neiddt ryhmitetddn ketjuun tien olke-

*::-"T',l:" .. *
taYa tai.ste=

Iun meau saa taiy.dennyssoturit JrM€.[A]L*.M ter tH'ssf,- sttten kEyk&in1 nffE,
g$s"

mej.LlL.ekf"r tod.patkka tuLee eteen&

JuoksuhautoihS,n, g, ,n Ito.L=',

meeataa metrf.E[- Vtho]Lt[nen' orr kuuLenrrnen rallll.amout etunJnJan'NAUro- Ja

Mftr*uknk@'hdi.ssa, ja vastahytikkeiyks,et @\rat kryrrrri.ssHo Onko uef.dfin*j,n
1

hviikf,ttE.E;? *$te et vfer.E' tiedeta, f*rtrkkueerEohtajame Kurkr

yri.ttEi,f, selvf tt,E''lII* tf,,lLannettao. MeidE{n' @tr. v.a.i'u. odotettava- taiistelrp

kehittymlstEl-Iilaurt" Eeujaurir.karrssa suuren ktven' talt&rra,e, Viho'[;1fs't5r=

kistd hakkaa ep,E-toivstsen' tannoklkaastt si.nne tanrre* Pommtkoneet ovat

koko piti.v:a-r jyskyttHhe,et pitkJ-n. r!.ntamaa ja ot Itohteeksee&

tEmililE tterr surrrmarro Ilmassa orr. jo hieao aaytstus i'L)-ast^a Ja ufraf,'metal:

].iset t]@hnnvf.6t pf.intyviit syt*kee kia}seata tafvasta vas-ten' kui.n kr,le

Lorr e$eUt , Jo e.rmestEHnkias pahoin' ruuueAtr harvanlstner metsfipa.rlka

Eaa JAtffiLdtsJLdyX.ytyksene Pomden v'i.uh:tnat ja uiheJ-Iykset ja strsuknf,rt

:repfrrEt reiedykset 
- 

trmtnvat 3-oputtodd;tren metrfr udttaJ-nen

kivt paiska,utuu: r5l[-tire, ja useaurylt kufn ykst :rukous ]Hhtee,kcrrkeu]Esta
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kohtL &a"hdesta ki.tteHnfirr$ mhaavasta t$ydefinysso:turdstar. Polmffiillai-rntel-den

Jyutnit'ei oLe uiel5'kttpynltr lrurr ti.eL[.6 et.eree' relriltuormna'n-lf'nem. haavolt

tunefta- Hevos,en" yli. oE hett,etty lakana':q tapainorr. uaate ja Jotltnrt haano&

vo'f,ttunefsta retkunat ti.edotto55' ktm, reki takert,elee pmlen. tarvele

md],IEI tfelIEt. tSrr*"*' af-[taarr johorrnrr-r s$hefihtfie lk:ranaatti,anmos Ja heve

ffi :rS.ehaantrru tempoiLemarar, 1 ' ll

Oa' jo aAvar" pfmeH' kur" pata}$oora l.Hhtee paauum.rsstl-Leo. Vend,lL6'j,nelr' ei.
f>tntttafig-{,/?-l

o1ekaan, Xeorrieta

di.starut kovat

neuroo mettEi tt

vethErr naurahta

tietEivEt jo kai-kk[, ettE MustaoJaUle

no'xlt,ta

ti,i"n,, Nyt Alla-Vallkapa
(.- t(Vi-.4L d,a-t q
eksyi. s.i eratsttrrr, po=

Orq )

Ikoh=

rukolh{lr+li*rf* menee Jossakin,kohden nlstf.kkfin]drr,&t[h* sattea. uaiu

kEiFr ett"ii ks'tuan matkaa ku.Ljett:ua Al-a-Va}kam ei olelraaa enrfiia." AlL,a-Vallkal

kaman nE[fctifin€nr, fian*yrreet tHydennyssotuldt saav:at tf etfrd o]Lermnsa-_..J
val,.]-att kyrenenreese koupparr!.""4;fssot$we situen si.nne tehge,

a
mutta leri.tsera'f;hlrestif' ei kukaan tiedii lniffieni> PistE[me' ki.i.vaastL juohsuk=

sfaF.rf!.e"er}f; prdden' al-Ia. selsoo unuutaffi-a dehf.f; ia surn:reksf,, 1l-oksem=

me trrmnemue pfstmEih heistEi kaptd;fut"€erlti,fi&ef, I{fiapfi" ystiir.EItJ.isestt

ja

me senteHiu' sydd6 erur€n, klrf"r L$hderm taas ytit,i,if,hln* f enenttiJlHHino

,17. pdivdmf; tuo ikElvii Liihettt ikey tuomassa samrr etuJ.tllfaan'

ffiAlLtii K eski ty sJieiirf lte-. Luutnanttf.

ste]-tahEih: se tuleeSttsmasm.r.filnsu1]a ehdLu

Tolvosen paJLattua Xro'urentoB"aflkanta,

-.E ou, ykst uafpaJ,een ,"*ffiJr" rG
pafkhoJ*. M*,i'l lle Ben jamtr n, e oLema,an vansinai.neu tuLi.koeo-

KorpraalL Suomlnen neuvoo meitHr

- Kun vanjat ovat kaukana, tehdetkee niin tarkaetL kuin teitd on

opetettut Kun ne ovat ldheJ-IH,, ampukaa vaLn mahdolltsLmman nopeaetLt

Si11oi.n riittdd osUo&o Ky11&i ae ukko lakkaa tul,emasta aLna kun vaLn Johon-

kin ogtluo o o

Illall,e Joudumme BeaJarLE kanesa huoltotien rtsteykseen vartloon.

I
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A'l f.kersarrttf Ku:rkollle @Irr kotrsun" tlnnastt ktrynyt ahdle;tav,a-ksf ja h6E tullee

seura-kseMe jutteleuEarto-, Vanmaam' Isai.kkfa a.dka.:rnuttf Iromapp:antar: etu1;1rr*

javuoro: Kurkorr r'ehtf aromi.eJ.tsyys ja rauhahlisuus on omiaan try"nayttf;=,

uaeilf. ruolrter" th-ydenryssoturf"en' pamppa:tI-enaa sirsintgf* Ylrsfn$lnen. l-erto*
Ikone 3'eutEi5 ete1Etfir Ja enottamnre lhyvin sen- pako,putke,n punatse11 va].og

tEihtien sea.sta* K Sftgl,$.&**@r@

oeW
Uustaoja*o Lehti, rtritlEie lEf,eae{@e. her.kf.ks:lc. Kuka ties eil:iioaekd ediEf

Or**rm21Gtd Edid. kslre mrorta d.eeta. auod,ettrieesta Uipi. kff di=
herr astisen el iifrq?t<5 plirlndtrteet Ja euur:tluat to,ireereao" SffiXD

E' <-NUSTNO-IALLF>
uyah:iatr ydlui Eoirppad.arc 'si.tten-v;i t-edaana yli.ttEEi ti.eE vl.rBtarki'ven

kohdalla Ja laekeutuu suolla, Jouka takarar ol'. I4u6taoJa[ etuffrrJ3r]E ,f*
ro,$.-#vt"rtaakeerr tapahtunuri, ettri }fi:etaoJalta, orlislvat kef-udd pe.I.ae

treeL Ken€Str vuoro o," tiir lE!- kertaa tulla to:Leten tr*,&,f pU&r,-o". 
"*

I.eYeiissfr sueoJaesel ?

Sen kahta puon.ta on- kai.ke,ntais
w-

talnftuossa 6y1: parpf ahkirota{ teynm$- patrutk

, tuollla rauutaufa kaatunef.ta menossa kott=

1

Y
Lcl-o!. (/v*
tv)<ni^
M&c'c_,

Sffirn* Iryt*stty "ffnar-r
tteLemaa ***aq[*aa@nmul"ti.ini Kalken yLILE frkranaattten ri

W+\
tu]"ee nafhdetta na._a osastoa* Rauhali 1 {. sj"I-tf ulist lkaaturutta-
varolkaa tarkka=aleptr$nel ku:tski,vat vas*aantur.fjat aanr-1aiitra+
Ertut[nja ku1 kee
WhJJ"<-c.-'tl>+-*-

ruaf,. kite
\6'l"t,li,as,ta puuta ka metsdn!'eunas,sa 6- Ylft ojasta erfcauee re]Lke$,rr,

suonassa kuli.massa haarao,ja, joEa pi-st&F suo.,raan nen#Lf;s.sten puo]Leiltre*

taall€r vaf.taojassa, joka matanama, ja viirasrr.CI\raua

V//uJ; 1ffi"txuee@
njoutuu t3&Srr, eteerty6hnet f:kf r'jai.men' jaltkaag

KomentopatkkarrsE c}n or vHhfinen ri.sui.L1a katettu, sJryerm3rs takanamre Ta1=

taojassarJ-r s$.fs' afran' etu1*fn*as{0iare sivuih$tr nkovel'rettufhi.r,

ko.lothfre asetulmue kai.lkkea hSLyEi vfrn.ttifer+ Ktr"e&ssil' p-altrsasessa piemirffir,
AAffi. kantautuu" kauase.

,Lo,t,^XL-utt*
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@
t-

- lVasemarrprL suoraal} idaerf, 
- 

koloeE{e].ieif_radatr Eet:etE peeq6 kulkee-"-'r rr A
naaatfeo" SetI ?amesse telL:i ],uo:tsrr orr se [n errr'a&uopar tutikofofaar naasto,

suotasarrgosta;
JoSa hieoar *ohoaa Flustaof,a* *-'.ri.1t!i.t,-1 IEIES vE[H,masto on raLraruk=

repil!&te
6€r Ja kranaattte* rrtrrE. Jokseerlda' kontteiata au.keatao. Ida[#lif

B,

;""
p@S-ltH. p'nfk&tLanttahiEtkkyr6,ista* lraketrtrettu mlruos uei-stH rrod,.E kollmerrtkJr@

EIeneB metrin pE{HseE[ estee rafkyryyderr etenEdn^thl*"rnsetr, toise}-Ia piroe

Le11a on- rrfrho}]*{uen; SieL}d' hettetr}iiHtr,,kfisi.}iraltaatteJa puonf's JEx toisirrr

Josktrc io,u,a}rts pi,meEin6 ycintr tamd.kuussa, A]"aJlailkam l&ertoo, jo&u uh&ae

r@tn&eey]Liha15[ren'aL[.kersa,nttfry@Ifmemkytottamaar.s,ef,.vfre:

ffiurr@kser h.nea:tsi.sta as[oj-sta Ja jeHryt p-atralamatt,ao, Si"eI}iE se orr" jossa=

kf.rr Ta$pal.eenilokikfe, mnrtta mei}te' s,e JHe# r#kewEtttE* Sffi

Viitisentoista metrid asemlatamme itddn on espanJalaisista ratsuis-

ta tehty ja paaluilla vahvistettu piikkilankaeste. Vasemmalla se on

j okseenkin eh jii I mutta oikealla si te ei ole ollenkaan.

paltilIc)nfimrenell metrir p8l6ssil @n oJamme to

toitsel[[-e syrjei]Lf-e llapf"ottu llumi"raXf, joaka p66LU[ on, konekivf;,dri-asem&s,

$e konektr$h:rf"r: pfippe olr n:i.ir y}hHf;XJ;i, ettE se rof, aupua ykttsem*
T ru!.tet6n' rrra ]-aakeasea su@ssa Ja

j uHrE*ltE[, vf,rj tit e:-k*Hn ikafiket

ajat paJ-jaan' tai.vaan a}}"a"c

Valloiuosieu, Iej.kkl- sonx'etur; taj'stel"ukeutf;p.y'XI.tr on ffi vffrt=

^;**/kHs ndnqr' ry V"Uo*ser hutrkafser& lkfi,nlklraus saay'kai.-kep; qlpkhfti
70a st /tfin 9 rt"l

kee,n.p.-yrshtyffi?itr+P{txttatdraesteeIn'Eu..hfiHr"Et[]r-evf;tp:ionee@s=
t--to."rJ*W ,

yksess3i paJ.kof.e1u* *. op6.rme EenjaEEi,E kanesa erf H'errf,Ftc Tuo tasai=_l

(\&

Ef edes korsuja oLe,
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Bes;tt kuiin Laatj.kosta ko'tf s.tele.na on'venifl-Ettnen korekiu#edG Tuo :rep"i-vii

rHiske on' pika.Irivddrt, Viuhahdus Ja mej se or pfr.tskat j'l,-kei.st&i'
4J '[fa

vHAj,,tfr pef.telXE[

aiJreI-taatr6 \Beniarrnin kansmr piiatteX"eme, etltli kun' oliei ,:ilkein i.so F.Fssyr

joAna .o rttaa sekaatr, ELlb' e,tvHtp&ih.Ein' aiuakaan reiiX.ydistr+ Mutta sel=

].af"sta asetta ef. of.e koko Suouen a:nnetjaLlao. Nliu meistE tuntuu-f" Ben=Yry q.
$ann"i r:n karrem. i.hmettelem (tl-et;5 Eas.kkea erlnraekH ehdl. pahoir peEkEifio#€itrk6fu

Mutta me o3-erekir uaf-rr joukor jatkona ja rmerl,k*i,ty.1ksemm, riltamasaa tai.=,

taao1IayhtHtytajdn,ka.[gistu**'tetta.kiW-,*pa\!on*y]-]'fi.'etteitah=
a, l,

dokaentywidkpEEstH: -/' nttt-rrh 
t 

"- \1 rr r\ \

PESosa* Oo*padasta ieetl valtaojaau"' Luultarastf uturi.kkL ye*}9ljrg {

joukkue Jatlkot \ra3-ta-ja haaraojan rtsteyksestE maantlelae ptrltr'. ilIF
S - uraasto or,' kranaatti,kuoppit p*"r+

ri.steyks:en. ja konekivdEi*i.r vE[U-]LLe, ja tod.uet puoJl-Johor metd.snkfrr ryhr
'^t^Ltg€

rmf' kuullurg kone&fveiErfr Ja * murroksen ffiffi 'I'l Gr. Ali&ensanttf Kurb oE

toiserr ryhudlr" karrssa l.Ethrtrnnf,'mlrrosta' Ky-omerd-sen metniE kolreki.r*fti;:rd,st3t

on alli,kererantt$, Vtrf& pfr.kakivafrffi,n' Ja Eenjamf,'r kans,sa Ja hei.stf;' edeltr eer

kymmeni.sen met:rLfl- Al,a-Va}kama Ja mLufio.

Kunnioituksenl Ala-varkamaa kohtaan mkaevaa koko aJan. IIH.n on i

kokenut Ja taLtava soturL. Etr usko hd,nen koskaan tekevH,n yhtddn turhaa I

liiketta r mutta eL my6skddn JdttiivHn mLtddn tarpeel-Iista tekemdttE.

MinkiihHnlatnen h6n nahtalsl, oIIa oikeLn vihaiseBao r o ?

HHn' o,n opet banut m[rnu]Lle Jo uuuli,annrf, a asi-oitao. Esfuier^kfnrs'I tdhystfiesefr

n
ou-kdkuettattrynrder+ MeiiXtEi ieEi

)t

e"t saa' peetH vfiiE[nnel]Te pedtan pEiaiX.]ei , vaan on. sle-lLasketliava aI'as



-*rrt\ f4',^41cl- Cr\& ,
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strojaan ja ei. eLlLH' keenrettEivEi' uuteer sruuiltaartr- J[rno tode]-la tekee mi.trro
I^-D^-^ Y ,vW

stokohdan se.lvdks"ir l"adkee @*iEfns;iFenuste,aTf s'sn tarkaeti tdhy6e' Maa vallJrt

lLirr" taaXkge Ja otl[aa uuden ]kohteer tiflnystykseen* KivffEtff. ef. suotta makaa
aJry)

ptsm&an' IIHAILI.F' Vasta tanrr$.ttaes'sa s,e o,t,etaan' esilille, ia ei.kfr'/sf.Ll,of.*aan,
,n

tee lm[.nkeffinllaj-sta vinkke'tfEf penka{n:eunalr y],e[puo']Le1Lla. Isokolco:fsert. ner&.
t-
hd*--

lLifran:6ah:ri.t lureen ja mil-Lan' s:ekoituks'eli[.a, ai.van ymtrr&Irlstdu' vHr{"setks$- r

Se H.edotaan' sffi llaktn: yup'Efrl-]-Ae Ja myt hEfrtf, eA viho'1;lLd.st@yste'ifi

*'q}t'..3*,,[**anmuhk*'ffih*u*l*M*}k.oetanmat.kfiaop.ett,ajaant
kaiJkessa*

V&hitelllerr ptrfvEf on a.ll-kamut va}jeta maantten" ta-kaao, I{orieonttii he}ekuu #

siel-]5 kai"Mssa tu]Lipa].ou.u$:ref.ssfi ja kynmfir, si-ntnen tai.raaa llaeilllla h;

]-evenee hetkf lirietkelltfr, Au:nfr&o pyyhkHf.s,€e htri"kEitsevatn' ktrlkkaat paklkas'tr#

raivegryet
a

e ens$" y'n i tsemme . t*o,s /M**"fe'emassalc dH lLataf'=

k:r:flsta]L I]f rr Ei.melllys

---msruu:trxun tlrsrnru )
Slttea naaiLna rePeiiii.

SuoJaudumne kololhlnme - enmekd hetke5kliiia Liian aikaLsil'

Huunaava riiJ&ihilys lanauttaa tdyitennyseoturin tuy'telliaesti' Kyyrie-

tyn kolooni n1la pieaekBl kuln Lkiad voln' taldarpa sulkea ellniinlkia'

Kranaattl.enosoiteonnytselvdstitlinliva}taoJaJeEiekkakuopantukl'.

kohta.

on vatkea kuvata pEla}re oauvan tykLstdkeskityksen aiheuttamaa la-

mauttavaa kauhua. El ole endd isdnmaata eikH. mitHdn suurta ja jaloa

.onvainsurkeakuoppajakuo].emanpe1ko.

- Kyllii maar se teettelee hytSkkiiysta! karJuu Ala-valkama, ilmeisesti

valmentaakseen minua toimints&rlo

Minusta ei vielH tdssa vaihee.sa olisi taisterijaksi - ei vaikka

vanja hyppiiisi suoraan niskaani'

- Nousehan Y16s sindkint

Ala-Valkaman tokaLsussa on terHvyy t te.

s.iel-}i[

Samas6a#pamahtaah[nenkivddrinsdteriivdsti.



liE r\--_.

N-.-

Taistelu on alkanut.

Kranaattien H.H.nL on muuttunut. Ne suhisevat nyt kummalll-sesti ja

rd.JiihtelevH.t j ossakin kauempana suollao

Ihmeekseni A,rvo ampuu atvan ert suuntaan kuin mihin olimme asettu-
neet. Muutamia kymmeniH metrejti takanamme on JonkinmoLnen 1lnja
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taL haikkarus:auftclor iohors or], nyt tal-si.mrt. ]rymenisert vj.ho1}ssta rauha}l'i=

sest1tEfirystel-Len,ko,mentopaikarsuuutaan'o-Yhde:l-IEihelstHf@n'se]LdseEi'*

merkil r{gen Eli113ivif Laite, jo'ka 
^r*itffitei.ssfi' 

kirllralt*lt*-ffi*isestf

vens].Et][nen@n,d'ek[tt.Enytkokomets.EEi*Y"ottEtvEftm,-utUahiytjkHtE.
Z

va.n f,aoJaan o.

.P',-ual,kaman ampuearsa sei,saalta{ siw
rjassa /kuva suureeta mets6sta3asta-@

varalta hf,n ou kuirr v:anhassa i.nti"=
,tLc

0
h5n ou uu:rt mets f,stitJE o

pi.tEinyt liluol.en" tf;hystYk=

aani.ld.

s'e

S e, merrl.

tt.ryu@
NytkJ,n-Ymakasfi.r

"td@nnmn
ffi:,H:XW;-;:#; tetr auopua s,elka-an." Slinfi

elL3imEiitt ensiunma=irelr knvi[eriLglukhr kohti ellEivfiSl' iihurisuiJ.ft-.rtt"
stilxertaatof

si.tten tapahtuu: aseelillen:i klm temppui,8e et eudd }a skuri-

vain naksahtaa tYhJHii.
Viallinen Patruunako?
Teen l-atausliikkeen. Uusl- luoti ei kuitenkaan mahdu piippuun t

sillii.-se on ennestiian tdysl. LuotL on juuttunut patruunapestiiin.
---- fr""r"io"o ja likainen aseeni teki pakkasessa tepposet. Luoti irto-
si patruunasta, Jdi piippuun ja vain hyley lensi ulos tehdessani lataus-
liikkeen.

H6tddnnynmhetkeksi.Sittenymmiirrdnirrottaapuhdistu6.
puikon ja yrtttliH 6en avulla saada luoti piipusta.

Se ei ylety 1uotiin astLl Saan oivalluksen: otan taskustani kyndn

Ja asetan "Ln 
pufraistuspuikon jatkeeksl. Luoti lrtoaa.

Lopulta o1"o rnin&ikin tunari valmis taisteluun. YhtHHn viholrista
ei kuitenkaan o1e enHH nHkyvissd - he ovat vetHytyneet syvemmdlle met-
siirin. pian kuulemmekin komlntopaikan suunnalta kiivasta kiisiaseiden
rH,iskette.

PHdseekti vihollinen sielld valtaojaan...? SiIIoin o lisimme saarrok-
sigsa. ..

ELLi N E N MANNEp-He im-Lin, J*)
&

lLentokonetten jy1:LnEi te[yttEfH nyt f*"utrtl.]-erfu ffi' I(r*"

yhdeks6ih. Isoneer trtr.uuttn: parvo& I"e[hestyy Vn]Lan*alLasta p6iri" Nfiden' ho*
t o^rfr^,-"f

pei.setrungotveiUekyv6t,*sj.j.vet*rqrmjaguuntaoIT.ai]\Ianmei=

tH k@hti., Taysinai.siu* sydaiimi:i.nrKinne,smfr'en pommltusta mui.staegmakaan se=-

LeIIAd. .il Arvou [raussa tdhystfumnu'e ntitfio Mutta rraeta kohda]LLam;e aukea=

vatki.n lluuhut ja mustia pi.eni.ei ti{pLf,.e LEhtee syciksyunHsn ruaata ko'htto *

0

I
Ohfi nrenevfit, oltu[ mene*vdt , takovat sydsmer@ rtemuts

sa*o=(il*"an
naQ- r

(ffi nyt por m'J,tLavat
,$'g-
: illYnekee toi,nekj-n parvi ja [to]'maskir '



I lt**n rrrerr iyshe XrHy vtliuoll}i.sen' jmurfi. ns:i.ehittf,imatss#- metsafisffi-G Siel-tfr'

amrautaarr Jo's vaiklka mtmk{Jrtr'ist#i valloannmustar, mrtta }ffan myci}qpdrr.; rI,a

1,7

ai.u taaise pu.r?-3.rmef$au lLentovofmat mej.dElrr
Nd\/"e'

t*f sratc annj.rrao.

il-
Stffi makaavat llumuvalll"irr

sf.rure hi{t pyvst put den llatv

sangen lditol],f ster ajatus

tel-ua- Paikaltani nsen jo kc}me uI}een'r

Koneki.vH$r'Saseurassa fffa llumuvall-lttn' 3ete[11Ei' keyd#efn, kar*hi. stut tanaa tai. sr
4,.,\

iuurellX"a If ojahauor**)L]Li* stell}H viel-d to'issiakin tu,c,n narkeac llu=

rmf.bunkxrerin t*k*r$a*valuraman ioka on ndse,td asioi.eta pe,ril-f,.Hr ker=

too ve'asXHI sel-l-f; o'1,. evan mytis [ronellei*va{}trr.-n tuo,X]La ojan p#H's s# omal-lla pu6
f,.,*H

lleI-1aary\nre*s. koaenrtrae'cfmi.*stef,ki.re6t fX,meet, S eiv$t kti:nrrri.iLa mei"=

meihin muihin eikii ympdrlstddnkHH.n mitH.dn huomiota r heidH.n koko tark-
kaavaisuutensa on kohdistunut vlhollisen konekivHHriin ja metsiidnr Joka
oa tdynn6 hytikkiiiiviii vainolaieia.

Taas vedetitiin uusi vainaja alas tuolta turman vaIlilta. Konekivdd.-
rin kahvoihin hyppiiii salamana rxEcx uusL mi.es.

Nlikymii on rnchtax unohtumaton. Sen suurempaa urhoollisuutta Ja
piidttdviiisyyttd ei o1e olemassa. Koskaan elHmdssdni en tule unohtamaan
noiden suon reunan likaista I-umipegkkaa puolustavien viieyneiden miesten
taistelua. Siinti se on todellinen "annerheim-linja suomalaisten mLee- :

ten pitaittH,vH.isuus ja taito puolustaa isHmaataan katalaa hytikkiiejee
vas taant

TAIPALEEN KOHTALO ON VAAKALAUDALLA

rdHn puo1er1a, maantien suunnalla suuntautuu vihorliseHiekkakuopan tukikohtaan. seuraamme tapahtumla ja meitvlhollisten paljouse
nv
aL

ilkas Ii- ikenne
hme tyt tHH

?oisinaan ptjlliihteiii vthollisen seassa savuhattaroita. se on tykis-tijmme harvaa ja siidstavaistH tor juntatulta I joka ei kuitenkaan niiytdkatkaisevan vihollisen etenemiste.
IVI"eidH'nkin on ruvet tava ampumaan teelte sivulta! r*rroo ryhmiin-johtajamme Kalle viik. - pitea *utt"" kavereita.- Matka on vr-erH liian pltkH., epdiree Kurko.-Sivustatu1ionainatehokait'mvaikkapasittenkauempaa-kin ammuttuna, vdittee viik. - Muist"ttffiFsilloinkin kerran vasta-iskussa... v-**v4'rrl^* r

HHn ei lopeta lausettaan r vaan ampuu vi.haisesti lippaan pikakivad,-rilldHn - toisen - ja kormannen r lippain toisensa perasta. xivirahtl,Ala-valkama , Ben jamin ja minH yhay*r" myds kivHHreil rH,mme aut tamaanHiekkakuopan puorustajia. Ammuir*A tiivaasti aina kun jotakin nd,kyy.Kuinka paljon sierrH. oikein on vihollista? pitdsevatkU ne kokoajan eteenpHy t kun yksikd5n ei nHytd paraavan?
HHmmentdviit ajatukset pyciriviit pHlssH.
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&,,\.J-L-r*-

-Ft
I i-,-Eapal_val_-un sa

si-llmetrih ja lluoti. allilkenamtfu' pii'Htro. HAir o,lltr

lliian, kauarr asremaa vailhtamatta fu&llitt.amut samasta pai}task$iami,t- eL

yksin pysty saamaan paksusti vaatetettua ryhmdnjohtajaamme pois ahtaas-
ta kolosta. Konttaan paikalle ja veddmme yhdessfio Ldmmintd verta hulah-
taa kovaksi pol j etulle tantereelle kul-n teuraselH,imestd.

Juurl- dsken se tuossa Jutteri . . ) sanoo Benjamin.
Itse ajattelin Juuri s&El&Ero
Ndkymd el voi olla jiit tHmiit tii jiilked tHydennyssoturin sielunelai-

md;in.
Alokkaan tajullanikin ymmHrrdn, ettd tuolla Hiekkakuopalla ratkais-

taan nyt Taipaleen kohtalo
johtaa runoili jaluutnantti

&e Sielld taistelee Soinin komppania, jota
Yr 6J the . TdmH [rLs tao j an suunta liittyy

aamaan ratkaisuurrr
Komentopaikalla tapellaan kHsi-kranaatein. Kaikkialla lisHdntyy

kaatuneiden mH.iirH,. Osa asemista on vihollisen hallussa.

oQ.JuN\Tnv()i T

PHivii on jo painunut illakeL, mutta katkera taistelu jatkuu kaikkialla.

Suomalaisen konekivH.drin tiheH nakutus kuuluu Jatkuvasti j oetakin ko-

mentopaikan suunnalta. KH,stkranaatit rdjHhtelevHt, huudetaan komentoja.

AXXia kuuluu yli muun metelin voimakas karJunta. Siihen liittyy

monien konepistoollen kiivae ja tihed tu1i.

Suomalaiset hytikkiiHvEt pLmedn turvLnl

Mahtava tunne tiiyttHii mLelen: I ei ole annettu periksit

Ryhdymme parantamaaa tykistiitylen ruhjomia asemiafiffier THmH on

TaLpeleen ytieldmdd - parannella asemia tal tehdii vastaiskuao

Mieltdmme askarruttaa oikea sivusta, Jonne vLhollinen on peolyty-

nyt.Va11aksenpata1joonanLauri}ansete16pohja1aisestarykmen-

tistd, JR 21zsta, pitdisi kuulemma puhdietaa vaarallinen kulmaus. Kes-

kiy6l1ii kuulemmekin alueelta jotain metelid, mutta sltten HHnet hiilpy-

etw T";-8A^ ^ w'J-a..^^,r

"tVilkI"u, triikarfrtshtdtn,en #

0

viit.

Pari Isonkyrtjn miestH sekaantunut porukkaamme. He kertovat

\
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ffi Jo,hta jansa_ Ira.atuneeri nmrt,ta vastatskurr kui.t,e,mlqtn oyrni:stuneetx*
k\rD

Pf,an' tunlkee vt'hollllf,,nen
(\F

estaa,n met, strlrkdd,r

me )enaSeg_gt ptlf, gffi puhetta- Kurko a.s.ettaa[d E, sirre pfitr ra5}Ire
kuulloramtf.orc

ilft soi.vat Karrsra$"nvif$isen'f,n:moi.ttavat sdivenet yll:t. ta1's,telgfent5,rrl,

) S* al-kas ta.as ti"vol'i

, rfnl AO*" sellvEsstt kuullem=

,rT"Je-c^ e- |)J]?. o\,--,a. .

rG- ton' iHlkeerr seuraa prrhe, jorka ttiJsenyydestE' et

%^

a afva

qlksn a

/ tza(---y4

meAd&h- mrt e,tres=

I l(.EA
RT i o r,'uo a

tHume sta rotel-t6o, Se o,rr. maartrttelua !!a uhka kuten afralrtn paham,

kurf.dllLe }aps.JLLe tarkottetut ojemruspuheeto.

Aamlyti,s,tE Ku:rlto vtre mLnut }rurrllovartf oon. Malraan hn evahtarnatta Utk uf.h=
kummmllLa

kedn' ja$tseliJ"e *Ja paJ-e1er..f E**o hf:r're$stL. erust ee}f-i.see
tf vif'syneest6; tE'ydennyssotu:rtrsta ef. o]Le o[Lut pa]-.ion= ufihtrnkEu3fn traoreotrtps=.

nalkaar saati nyt k'aksi ytj.tEi lkokoraan. rraLv@ree,ra., pdi.vEt ja y y1ee'nsdkin,

p'uuro'lrtureet yhdekei sotkuksf. I olHsi- eri"tellE Jo=
taf:r erttytr etri perrI:i?i glltEi kaaolsestao.

{Kffi eD nuku vartt opathal.lauf, rat'Ka rAryttine ahdottcmastlo VEffi
tfiffi-ttii'ffir n gil rnnr tfnLi. et&! 6l eeu ea}ap cnet s6 Detseb siseFiib vtholliegg=
turtt". keehnstelerrat jossalflr ihau uihe]l-r.fi' Ja usea6ta su166aats liuurer tr!(iG
a*er.eitar. trnyf,:irtE r-"t *" .r*t"* ****" lexr&eir lahn,irE} puur tpl4E!,

t$t"om sallap

)

rri.in' minrtrsta

nt ort"

{} vahtaa,n so rrut JLl i trrasi.me1 lkurt e5msttao

syyttlf;-. I VriX** etusorrre=

n hLelLlEI Ja arka, re.=I

ova

V"rn*a turvatoma onftaaa t}nan kaver.ia Ef sodassa o'i keastadft voi oIIao

ld. esa-ab yksir turvall]-isi-x. tuntetrc, Kaksietaar. t$s s6kir olLiefi aivan tol.etar
0,114- \KHrtfr Benjaueta Eaverfr.ks,enf,r mmtta Kurko eA voinut suostua s:[i.lher*{j

Tuhat kertaa olen sopottanut itselleni, ettei eIH.mHni ole niintdrkeH, ettenktj voisi kuollakin. Kymmenentuhatta kertaa huomaan kui-tenkin pitHvH,ni erH,mdH,ni kaikkea muuta tH.rkedmpH,nH,.
PelkH.iin - pelkdHn henkeni puolesta.

I

Se on
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a

r-
_l Te:elfe JaaLl.ianteeJ.I.a trutuu airrar unemmiser ihanal[ta, semo:inen*fu kulr

se SuoEorJoar kounutuskeEkuz lds€ kaJisd.sataa nuo:r'ta ud eati[ kffI oma

Leppoisaa sotaanm 5 vin<tellii lH r:iEHIlE. %

/t 
t----

(' TAPAN ENSIMI,TATSUN KERRAN ),''\ura* 
ytjn jkrty" kokee dr"rn huippunsao

Metsdssd, Juuri hakkuuaukion kohdalla, konttaa lumipukuLnen mies
a vihollinen.

Suoraan minua kohtL.
Sen jalat liikkuvat t

kohti.
a5 eIkH, kohoilee. Ase osoittaa koko aJan rnlnua

Tuen kivHdrini lumipenkkaan ja tiihtHdn nj.in tarkasti kuLn iklnii
osaan. KHteni vapisevat hirvittH,vdsti, mutta aLyan ldhellii oleva v81-
kea mtiykky pysyy tiiht?iimlsse,. Uskon varmasti osuvani siihen telte B&t-
kal ta.

Laukalsen. En ehdi tdhystHmddn seureuksLa, vaan lauon eilmittd-
mdn nopeasti kivddrinl tyhjdkel r kaikkt viisi patruunaa.

Kurko SytJksyy vierelleni. :
Mikiis on?

- Tuossa se orl r sanon vapisevalla dHnelldo
Ja siinH, ae tosiaan orl r liikkumaton henget6n mdykky vLhollLnen.

Asia on ihmeellinen - en oaaa uskoa sltH todeksi. Olen atvan hervoton
ja jotenkin sekaisin"

Kurko vaihtaa minut poi6 vartLopaikalfa. Kaverien ldhelsyys saa
minut lopulta rauhoittumaan.

Ta{-paleen$oelle ol!'tuotE: uu6i.a ,@u}koJai j'otta hetdtu rarusteitterce lrni,-

neiste].$n Eaaffi6rf,rldr vr!o&d. on r"uvettu kutsuuaau posli'lnf poJtr&si' g-

r.teftl---r r Ta@idriretr. komppanl-a tu3.ee
k-

ottaraar puolustuXrs:er' huoetaanra tEi!tr Q aarrlyd[Ao" Osa meidat*ilt J@t*
kuee jo passs"yt n.dhtemE[3[r, nutta ]rahden peri.rmrdf.sen nyhunfi""""""""n vafhrto

rj.ive-atyfo. SilD; o,D sothua Ja se.kaanmrsta. ESe il- johtuu tfe
ti viho,lli 6esta, jo&a cnr taaa pifirer ral$€ttua rucs,r Eut rynofumu. $f t4r,
matt*a tai steLua lieydaeaktrrr pal.uutf,. en'I i'ht6 ValLtaoJassa O."rot#{Or" kahta=

puo.,ltar.

F* on tlhetlLle ktrllrmut, km.uudet rd.ehet ny6re1vf,t mei.te vaihtalmano t

-.:<
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Ala-Valkanatr Ja duur kohdanf,.e eattuvat *jlit ovat sippo,lar Ja MvnlvkosEo

pft5ji"stE- ytrlykosken pies orr i sokokodgeJ/furma, k'n taaLe siplclaa udes

@n tr i,ere,lpf Ja hie an kalJq t - ffi JL*

-\ <0 PETAN v u o Ro sTA N\; L'0sL\lN\iP0 ixin )
I$Eytiir. Slppollan. ld ehelLle f,:aikkea tEihdeltu st€io Osotr taa naant'ien sll!,tt1latrla

juo&serria rrihol-t isfia Ja va}istagdter' tan'peenndsta c},r a pua til?itrtii-d=
./, *

vuetasta. Ei rydskdFn hakkausaukiot vaaral-tri.Euus to:[ eetlla puo"elll JSa !rai=

Illii. t sematta - Ea!'ainroll f s€ctn IG opetan, utten' saa t:is sA palkJkaseesa re
g

ren kiertlfritFn'r. raikka eL voi.kaan hyggie S' )n asetuttva 6e]'tsll'e err Ja Jan otl

].a ty6trtFerr potni steltava eynennykeen setuiinrtE vaater'' Opetarr tS etystl
T^t

lay66 Ala-Va1 a sR suoJautuuistavat eni*i eesti tEhdentiien' Ikaiklkea va:roral=
I

euutta. Soppuhui p ennukaeked. rohkaieen: tatji hovi.a ntiyrffi Ja opetuheeMer
alt"ieta opld.llasta ruutauslLla lauseS.Ju.aa\Koko a Jart' hat usEoo oJievanaa pa=

r eurankir te}ljeE o"Iroo*o",! Ja ri stiis E:I.*t ti eteT. stkaacl Ofennatr YaE!!&sryr
ti taryeeksi-likairen trAftte:ikseu:L lvaikla kuinka sotaiselta.lMaantleE. suun

narra parveilevLa yihorlLeia ei slppotaa mies tahdo aLukei uskoa venH.-liiielkel.
-f. Uft"r, ne noln rauhatliaeeti narseivat...? h5a ihnettelee.
'--\Hlkiis oa marseiessar kun vastaan tulee vain Joku harva kranaattl. Eleilloin kenneta eyiikayilJ.ti alokaaeJan malliln.

Lehdenme taakeepdla valtaolaa nyt5tea.
Tie on poikktlpaltaoJaasa kiiy kiivae Ltihltaisteluo
Viholllnen oalSiieeyt-kilnnl lJan reunaan Ja orr Juuri rynteeoei-

ei lIiiiin.. sie;iea. ojan puoluatajat, uudet ja vanhat aekiiein, inpuvat Jaheittrviit kdeikranaatteJa vlmmalsell-a klireel-IH. KeBikraraittr- natmrr-tee taak€eni heittiien pdli1Lenl multaa Ja Jiilinkappalelta.
RumanarkiiLaen tylppEkuoaolnen Leatokoae koukk*tavattonaLl-a oete-

1111ii melkeln kyntden oJan pohjaa. Se ampuu, vaLkka volei yhtli hyvin
ogua oniinaa.

Tahdottonana pyi5riekeJ.en tolstea aeeriaa taakeepEin oJaa puolueta-jien elvuitee. uskon Jokatse! hetkea oLevan viireigen. Irlonta puhtolsta
poeliinlpoikaakia makaa jo oJaa pohJali.a vanhojea taleteliJolden aea8se.

I
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Kon€ntopaikan luona meidat pyseyteteen. Piiiillikkijmme PU:5" kHiinnyt-
taa kaikki takaiein. Komppanlan pHHosa on Jo ohittanut paikan r A1a-Va1-

kanakin nuiden nukanao

- Puhdietanne etunaastotr vastaiskullar salroo Toivonen.
Muuan tuntenaton kapteeni rEhliiii ja huutaa - luulee neitd edestd

tulevLa karkulaisikei.
- PldEhiin euueL kllnni ja ammu vlholllstal nurahtaa muual edestH.

vaihdettu vanhempi mieso

{eiddn pdiillikkdmme el rIhJiiI. Han oa Etepennut Joetakin klviiiiria
KJja la66tte1ee eillii netsddn niin nopeastl kuin aee ikind sal"1ii. Aee-

tun hH,nen viereenae Detritr tai parln piiiihiin. Siind tuntuu turvalllselta.
Yhdyn parhaani mukaan tuJ.een, valkka ea kykenekiiiin ampunaan yhtg

nopeaetl kutn l!1 luutnauttlq Jonka tolsella puoleIla on Kurko kone-
pistooleineeu.

tuuttranttLnme johtaa improvlsoi.tua iskua. Hdn vilkalsee mlnuun.

Ild.nen partalseeta $ [aama6taa olen lukevlnanl plenen tunnuetukeen

klpiniin - trkat6opaE alokaetarr tal Jotakin sj-ihen malliia.
Kaikkl kieppuu vlll-lnii sllralssdni. Vlhollinen vtLahtelee kuuLenna

edeeed pulden vHIlssH., nutta yhtiiiin el satu eiImllnl. Amnun kuitenkin
sil,mi t tbmiistl.

Edestii vedetd5n ahklota.
Vilkaisen siihen.
Sippolalt mie6g Peen omitqisesta keikkumiaeeta olen havaitBevinanit

ettei eekeinen oppj.Laani elE4auan 
"

Sitten Ldhdemne hy6kk8ykseen.

Ilahdottomaetl karJuen j,a hlJ.llttiimestl amPue! kipuamme y16s oJasta
ja eyiiksymrae netedd kohti. Ilalkopinoa takaa ponnahtaa ylds vLhollinenr
joka sanan tien tuuakahtaa hankeen. Hiin oli ainoa -I ven[lHlnen r jonka

ehdln niikendiin.
KurkoE konepistoolt lau1aa pttkia sarjojat euulletki J.epattaa. Ih-

mettelen p5iilllkkdnme ketteryyttl hdnen vetdeesddn porukkaa eteeuPein.
Pistelemme periikkiiin. Luodtt paukahte}evat kalkkialla ympdrilf ii

- edees6r takana, eivuillar ylhdiiL1d puisea. Okeia putoaa hange11e.

Meted on tliynnii vihollisen toseupolkuJa. ValoJuovla Yiuhahtelee

lIkeestl. Akkiii petkiiiin luodin iskevHa vatsaanl ja yritdn kyyrtetyii.
Kierriin piiiillikiin peraeBa matalassa metseEsa olevan laon kiven.I-

..a' \...-
\ PAALLIKKO ON POIS PELISTA /\/
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Akkiii kuulen, kulnka Luoti I oeuu Tolvoseen ilkeiieti L&iJiihtlien. Iliin

lysiihtiiii poIvi11een.

Kiiiinnyn auttamaan.

LuotL otr liipiilssyt rintakeheu. Pdiillysta&tl variaytyy punalseksi

eekl rlnnan ettd eeldn puolelta.
Alikeraantti *E:" Laukaasta kiiruhtaa tukenaan piiiillikk6ii. Minii

liihdeu hakemaan ahkiota.
Idydiin rf ahklon ojasta. Se on tdynnd patruunoitar jotka kie-

pautan oJaan. ALan kiekoa ahkiota rnetsddn. Se tdyssii kurnmastl Ja

tarttuu tavan takaa puihin.
Po1u11a on poikittatn kaatunut vLhollinenr joka tukkii tlen. Kankear

hanet eivuun kdyttiien kivedrlenl kankeua. sllniini jH5 kuva punaiaiata

kauLu6laa toiata.
Yhtlessii Ahoeen kan65a vedemne piiiillikkiiii taakeepEln. Tykiet6-

keekitye on pahl,mmitlaan - aioittaln kuliemme ryiippyJen viilisea kuLn

kunniakujassa.
Ja kirottu lentokonekin koukkii tletygti taasl
EtulinJan talsteLun pauhu alkaa kuulua takaa.

Luutnantti on tajulssaan, nutLa ei jaksa tarkkailla ynpiirlettiHiia.

Haavanga vuoksi hdn ei voi kunnolla asettua nakuul'Ie. Ahosen on tuette-
va hdntd ahkioesa Ja nlnli yrltiin Yetae. Ahkio tiiyesll l'lkeiistl kra-

I-lI:; naattikuo?Lssa I nutta luutnatrtli ei valita.
Virstakivella luovutamme peelltkiin liiiikintiiniehl lte o Mind aaan

keskyn pa).ata muun komppanian yhteytean l(eskl tyeleiriin'
Polun varrella eeieoo kolme tykisttiupse erla t&ihyll-len TerenttlLiin

taivaalle, missl kirkkaassa auringonpaisteeeea kiertelee vLhollisen

hittae tu}eujohtoko[e. Etteetli kuuluu jatkuvasti helvetLllinen meteli.

Upeeerit vilkaisevat ninuun hyventahtoisesti r kun tossulssan:l

verleena ja p6!1n pohJia vdsyneend hiippalLetr taaksepdin'

- Mustaoialla tehtiin vasteisku ja aJettiin rysaii helvettiint
En malta pitdd euutani kiinni - Jotenkin o1i pakko kertoa tuo

aeia.
Upseerlt hymyileviit ilahtuneitra.

,,.(_ rrrrNPAAros 2
Korsussa on mieli mataIalla. Aamulla palannej.den ryt $Xffi'
A1a-Valkaman ja Benjamin lisdksi palasin vain minH ja kaksi fiuut&o

Ldhtiessdmme eteen meite oll yhdeksantoista. Palanneita oli vain

seitsemdn.
Alikersantti Kurkoa odottelimme kauan. HHn ei palannuto Ndin hHnet

viimeksi sen kiven luona I jota kiertdessemme luutnantti haavoittui.
Kurko 1dksl kiertamdan kived tolselta puolelta ja irvisti nauraen ffii-



nulle lHhtiessH.Hn eteen
Muona-annokset ova

-2
pHin. r

nker iset. Voimurikkakin on isompl, kuin

nyrkki ja sokeria on kasakaupalla' JH.iityneessd tonkassa on riisipuu-
roar jonka seassa on ldekinpalasia ja makkarankappaleitao

Aina niin tdrkeH. ruoka tuntuu t nyt yhdentekevHltd. Piinallisen
tunnelman vallitessa odottelemme linjaeta tulevia kavereita. Kukaan ei
yritdkHdn vHHntdH vitsiH.

KetHHn ei tuleo
IIIan suuasa tulee paikalle ldhettt ja huutaa jd.lleen jo tullessaan3

- Heti Virstakivellel
Hiekkakuopalla ja Mustaojalla on vihollinen asemissa.
V - , -, -+^.. r.. +^ ^- "^ -+^ L..'Xl-l-X.'l--o^n l:-]' almistaudutaan vastahyt5kkiiykseen.
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sen'

I.tutta koretrtopiikalr ohi.tettuame tulee pysdldy8. K@ptrErd.r€jae:[li"n kA

Io:i.r@E€n' keefiytt{ie- reiilat puolustuerintalaar toistea unrkaan; Kolppannaa'

tdrteet ovat pEE-a€iiassa Jo ,"iffi"a ia re A la-VaLkaraHr ehti lLrahtaa

aiid se&amnro6.8a yhalysoJaann /Oa suumitt' eill'a Wdkkeys etunaastoc trnrhdl

ttteteuci-sekd-

f 'rarrs,t rr" t!

raq.' ta uei.dEr pEAll.i-kktu er rEIIT

Jae.r_"rasr or snepamllt j@atakLE kivzGit*r Ja la*ettaa uetseiEtu Edi]r t.he=

iistt kxi.r selll-af.selLa aaeeala Yoi radtr allpua. lfiuti asetur e[Len r5rU uetrd:

I:i.!r', Eiir. ainanrin: kahder eaeelt hi&esta ofr-kea1Jle, sille en peloiltard uB

kanf,a Jdttiiyty6 kaue@rak6$. ja armrE", Jos en ailralr' riitr su-ldkelLaetl, n$'Irr

kuttenktr EylyJ ed nukaan; Luutuertitr toi sella pu&Xelta on Kurlo ntonepis=
'4 i4,/ t

toox.oinoero. .Ia ae or Juur{. uei.dfi* Iuutnantt, kurr Johtaa tete yxrtrtysteo

@Len h!fuen: tuiXieasta ytstotieesta paxtanaanaEta lukeri[art, Jos en ai.vart

Eyt heh@r n.ittr' ai.It'idr' rl katoppa atokaata tr'- oleme Eatasa€l fJ eues€
I mttta nuu vHtL or vi]lf trfi sl-'t i.saiid'
Tfrmri Viholll.uen vlf.ahtelee, kuuflm ptrictren v61r 68ff; mttta udnun siL=

ilair:l'heiite satu yhtekiaEb ldkffi Eutt& I:tne a-MuE vaarn' Sttli Sl.ppo=

lal} rdertalf,r vi-ed?iziE' Jo shkiolle ia pii.eh keikuresta voi huonata, etta

se, u&ee ei e].;i et e Eauett

Ja Ettte'r uahilottwaetl. karriuer Ja aupuen yh€kkiEi' ldpuame @iaBta Ja

pair,al).ame [et6aat] EalEopinor takaa lipompahtaa vaealE[1nen, uutta' tuis=
hett

&ahtaa kohta hankeer takalsl,ro. Ilfu orkin' ainoa Liikkuvar re.n6lL$iDeEr .kur

endl.a sild rauhdi.s sa udlrd![o. Kur.koB koue-pi s too]i vl-trkkuu tutlta 5ap-met'te

].er lt-ppatd.en. p$iitu.ikkbh ketteryytter dILEf re piateLeme perFetyater.

ReJAhHfTAt kuulat pau:kkurat lgai lrtii sll.ar takara, si.vuiEar ylh€iaXle pulssa

MianJrr oksa sLnkoutuu hargelle Ja rets6 or tayDna&t riholltsea teked.if

&utqenm,rn
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polthrJae valofuov:La vEllEhtetr ee f,a rinkurr trEeesH,r. ,a Berkear. kuur.ar iei
*dr6F --l'- -

? --+ ut>

la Lejiih€f Tcri.?oseea:D HAh.Lydhtfie p,otrvinf.eetr. Kuula or reiipil-eryt rtntar+

ke&6r Ja rna.rt teiLf rAfi{ytyy ha:rti.o.tr"sta 3nma-i.sekei.. Alikersatttt 
^ 

b
pyii:eeht&H hiitlt,s tuekaraan" ,a Edne ],Etrdm haEena.ar abli@ta, jcunlia,L@ziml

rartaojasta pa,truuria talrraau+ f,Ii- vtE der tayttliJi,"er. Deaa$ ede etE trd-epaEa

taa patmlunat oJaarr ,a rupean kls.ioraan" ah.ldota EetsiIEir.' Se t6yenr+ sf.am,

ta'nae ja v useaumd.r *Ili ffiaer:taa se.au sen perayttSd'puur tatraa-

Poi"kitta$:e potr.,-r'I "r a @Ir' vea;iJE6ir' desr$- Jodiia kair(ear Hv:{Mn 1a f tr@o tiel
a

thli. Ja t<rfLiinlrr punaj-set kaulusf-aatat ehdin Bainaa qiele.nt-
KuB lhosen karrssa redtue hsavotttrnrtta peEItr5keo'ahe, mfriyxerffiiEeg=
kttys m ehkEf kovirarrrr raan- tstulinJau tai.ateaB Jtr pauhulief. taafrseffi,
mrtta ajoittas-r uekfr kunjm rydppyJen veiatsea &lri.n hmrrf.ali:rjasse* .ra

lierts&greqlr pellter,e nra.uhaa edilF rytiac Luutnaltti oc k&o vaiT'a]itotrse,l' Lat
kan a'jar taJui.ssaan, rnrtta, Igfer urrputreeEa ei Jali;sa tzlhyi'Irnf,- eteemsE- I[El.n

avuttoraue Ja helrssture 
"*1?*;r*roei ta pelELelt ti.r*haa. athalr JoutM.*

tar rautta, puo,rl.nH1f e sii suot'a oa Afooser Jo tuettara harrte, s:[],Ir!f hfir' eL yo|{

aBettua @:lrurller unrttzr, eauaT aq kaaa. p€Lli.Etaime ec. vaJLitar. raiktra a&trd o

dnura JrIiRtr r lkiskoeac& t@ssdf, Ja rytkilhteifee norta ker.ta&. f]l&eas*.Lo,

virstarlirerlEE sidinrtapaikatrra on'fodvoeerle tut n lafi*-r n+ryer Ja a hoeer,

rrievet hfuet koreuur Ja udrsnrtrIe. aunetaar nulm pa!,ata' Ke eJffi tysJ-ec.:riir,

PoruB r.alre}}a JosprFlr llctlrf.nt"eeE€f; pitkJ. ea, petajt en a]La sdsoo koilne

t$<net6ir un8€ erta tfuy5lltr6r ferenttil;ih tafuaalro, nd.ssa ldtrkEaasEa ante
reesea kiertelee rlho'l-nri Ben- tuJionsobtohone kyut*aoass' Felre.tf'n l1ner tats
tellun rceftr edlest5

Crttr.eta tai. st Taf"pail.eer$ben rfrtamasta or&s;
myt neyse.. htof E'estf,, kurr, sgia sgrtj,Eora,ssa ::-)tlf- hflhfftte"

+
/ossrr-t

}[ere*Brd' fifusssilr*f yx.Fertte, kur eaaorr, ettE Muetaojal"I* tehtitr yqstsl ck*

Ja aJettit-r:' rrhor.]jren mele ii.€irc, Ilpeeerit qvryi.leyet Ja ir.aht ura tc.

n etrl. ssarf perf.& pohJir' vfrsyreerlEo .foku sanakf.m sti"n# vai.hdetaar. ja.



2t+
Ia\e-trors'ulra orri Dieli /ratara Ja sarg:ea' ar&ea,.- srillEt aa.rnLlLa rar.aurei-der, suomie

/tt[!6'neu; K{rri.}ahd er., A1a-Va}-kapar Ja gefiamri'6?Gltn, raL11. rair6 Ja kp.L**: nuutai

Yhdekeittsfeta Ja vai.n stritseGFjt} palastrc A'llker*sntti lrrrhoa odotteti- iel

faunfr mrtta bEi,r ei" pa],anrutc. EEt kaatuf. i.lrrelseeti sf.tii lsoa ldvei'kiee
t5essiue; Jou&a hfu py6ts{. tol'i selta puoiLen kui.rr f,.ur.stnanttl. Ja dnEi Tffi-
tosd ulJas a1ikersarttf byryili adnulLe.vielEi eraet kuin, ereod tof.see*

euuEtaato,

IVtr rrlr&t En(,tIat-atrroks,GtH.r mddrer taj-seto Voi:nurjltald.a* or. tEo[pi lkrlj,a

nylkki Ja so,kelta tatl*a Bit&ii-rfie]at. jHEhtyneeeti &ul.Setusasti.a*ta saa

rdiryrrnrroar jossa or uicrrfu? Ja na&ka:ranpaJ.ole. lt*ta ruo&a tuctm! ykdra{&=

ki yhderrt*enEElter silf.if torststalare @r nft. kadorrut se r&d&ln" hrnrrmnt sj;
ktr roldar? glrd-s-e] ].ak4alr ole tEr.f:i erge hrunodr hFivEE&EEiirr ptinalirleers,

trmerran as'r 1.1-t E6aa e raa* odotte.lleme, jos 1:fuJaeta nal,aaJ$.a rielEa- tlE
liet" mtta ketiEr ed en€ie tulel Se !r falrFlna: oE Uitar trydetrB07se.turLE et
e&bifu ryrHE1lne hetklA. Kaiktst turrtr:g.. a:[fp uahdottooan turba]tao*

Suoreryjberr'EojiJ"ta or"tulltt IdTJAS --n- sfi.rii orreS-linerr, kur pn6gft r:ia<

tanaILE, Msil.lli orr teeltS ilia.n ytrtE tyl.,eea, tuan stffon*s.la,Qf,oift tr-flL4;l!
--+O

fxJla* sulrssa pataljoonar }etrhettf tuo Jcf,skynr

ts Eett Vf,.rs,f,,gnei.ve'[ ]e tl

Ht e&kakuoappril-X"a Ja Hustaofal}.a on' u1hoJ-}luen: asemi.s'sa@sa*

Ja heti kar::,ssa, I5hdetdE.*g*

tt Miufii onnel-lfrelr ?so

Kir"joi lbettur mu:ii stifr. Punkasa}ilrert kausar,

koullul-I"a toukclkuussa -4O*
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Earsa Taieteli-Lehdier. toinitur

Oh.eiaeEa l-Ehet5la omakohtaisenr nuisteLEarr TatpaleeD Jo e:[ta * 40. A1uq)erinE

ktr joi t-it1l serr jo toukokuuss.a -4O h&aealDerr lia:asalouaulLe, rolite ss orr

ieeidft lilFi'tte|r XdrJoitusteatr JrotrIikoorrll o}er treihtemaeli'a athofraanr Hr

iottellet. Stira€eetii'y:, r5rU ser. msir aiof,r artaa s65tf,till-e" kur set.
o

eskettEir tt n deataar n l"tlye$r, rutta aJattetfur, ette Jep UilA Jnttu vie=

Ie taroittaisC. }irjct"tdirsessarf uatdtsed.arf tode'l r+eier sotillalta narec
dr Tei[d:fo, Iila'uttame I R'a-Tl ke:llpuutatto aeh'tieerS

lttkdll ef ltff" riin: fryydAa' trIaJ.ellttalaari poe{:fnerkit seuraas.art ilr*arrqb

Tasef' oh5nerrnen- miudtsem, !'ie$r, ct.te lrfur,lta illilettirf eyesy]rX5 veLJeF
'x,rir'tort nsustartarEtr4- n- Sotaurceairaaf.aalr - (arrrfatr.Erat ii ia IrtE @Ielr md=

taldtB kilJoJa 5 rapu{:e1l1.utl3 rd.nn tAffi 'rtr alkuperainen pffisi. se&aaatuGaars

nodhi r paper1[rdykkidihiz..

pyydaa rsEttgLlL ste v"aatauEtanrrsi,

Tervehtf,er

,nihof,,i.**

Rakennusmestari Olll Niiranen
Teirinkatu fi E n
65350 Vaasa 35

Puhelin kotiin
961|1il 172
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