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TAI'iMIKUUN 25. pbiivHnd t940 JR ZJzn J.KonekivHarikomppania siirtyt

etulinjaan. Komppanian komentopalkka tuli Virstakiven maastoon.

Iltap6iv61ld suuntasimme kulkumrne pataljoonan oikealla rajalla oIe-

vaan Mustaojan Ykkiistukikohtaan.
Johdossanl oIIut II Joukkueen 2.Ryhmd sijoitettiin asemaan Musta-

ojan oikeanpuoleiseen ri,nteeseen. Naapuriryhm;i, sijoittui purosta va-

semmalle nousevan ja jatkuvan taisteluhaudan pH.ii.hiin.

Tulialueenainme oli Mustaojan laakso. Aseen sijoitus oIi takarinne-

asemassa hyvii.
EnsimmH.inen ilta ja yii kuluivat rauhall-iseeti. Itse Mustaoja tun-

tui hiukan karmealta. Siellai tAiille vastarannal-J.a tdrrdtti pystyssH

muutama solakka puu r toisia oli pitkin pituuttaan maas'sa juuret ilmassa'

Maakuopas6a pojat kelttelivdt priimuksella c5ljyistei kahvia.

Asemissa o1i ennestii.dn pa1kalia r$-dnrikl(i Raini e iil-r.in-

joukkue lapualaisten kivdH.rikomppaniasta.

VIHOLTINEN ALOITTI P]TTVAIYOI

Kun seuraava piiivil valkenirtykicituli alkoi ;E jatkuen
k eib6n.

Kranaatit menivdt y1l vastarinteeseenfll
j a suoralla sur:.ntauksel1a ampuya tykki piti lputlruvasti aYan-

toa,f silnE[mis*H. poliar ldhti arnpumahautaat . ]f=* attnhgltin
iski pitkin peiiviid,it kimakasti omien asemiemme etery$llan
j o pimettyii tull taas rau$rllistagj a alkoi sa.rnalla vaisytt de .

Yastustajan leihettd.mdssd Sfrj ektassa putruttiin_ j otakin juuri
lauAilan ryi<mentisti;i, mutta sekddn ei auttarrut@fmat tahtol-
vat mennd, vd,1i11Ei. kiir:ni. Ehke vaarall-isinta oIi sittenkinV

I
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musiikkirsehAn helposti vaivuttaa kenet vain tdyteen uneeno
Onneksi vaihto tuli veililld,rniin ettemme kokonaan nukahta-
neet. O
Yuorokauden kuluttua, tammiinnrn ZAr$aiviinei, olimme j iilleen
matkalla tukikorrta$l -
t!rr':r-- n 1---" ': -: {-+^--^ c.+i ii t tr tt t t} Taiysiici,Lu valaisi heikos,tj.
Asemassa konekivdd,rin takana pari miestei piti vartiotalja
loput pysyttelivatt lVlustaojan suojassa sen oikeassa rinteess4

-_teivdllei 
kranaatinheitin alkoi taas hakea kiviieitieimmr . Ennen

pitkiiei se saikin osuman e takaosaanrkannukseen, i olloin6

Koukkart haavoittui.
ar-tW<.at

trrf o. i.-{ - mf l: ll . TOiSena 
-oli o1lut Yar tiopaikalla Meki ukkarilla oli jalassaan

uud et huopasaappaab-ike hlin antanut niitei eikata kirm
kie-

d oimme sitten llain kd,iireet toisen j alan saappaan prid,lle monin
kerroin. !!!tf,ltJa,f*u*. oli pal j on pienlai reikiei siellH teelle.

t-
J Si-tten Koukkari asettul se1Hlleen ahkioon. Valkea jrr#;nir

5turkis1akkipeieissui,toinent-,SaapaSsy1iss:tja.
a

rf {.'-ld I tlll tE ii ji.rhlallisena kuin Mannerheim 

-Koukkarl liukui drihr nbllryvis tdrnme .
0jalarkonekivtidrin

ampu j a, liihti viem:id.n apulalstaan taakse .
trf rlrirrlirllirrriu lupi'l" t9 l^t'"' br- 'irr:rrlruu l966 lJr

Kdvin r soittamassa patalj oo-
naan j a pyysln uutta kiv;iri.riA. S i:tqc*tai

rmi{tuin,

kiveltirid. h-

Jiiin yksin ryhmeiei edustamaar,'^ Iaihdin eteen, jolloin Pa!8tl
Vikkirmelko liiklnrva sodankiivi jdL muuten, tuli vasemrnalla ole-
Zt-^-tt{

van ryhmiin luota asemamnte raunioille.Hdnet oli vii.lillei, siir-
retty mainittuun ryhmd.iinrln:n sieltH. taas nH,ytti puuttuvan

iin

toinen Vikki r mpuja Vuorenma.&.

MAki ja o ;leihtivd,t
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Ai*ia tuon naapuriryhmd,n miehet tulivat juosten ja huutaen:
Nyt ryssei hyAkkeAl Koo-koo ei toimlt

Pikku.-Vikki enniitti vie}i vastata :

- El slnne pEi.ln poiat.te meettd ny vdiirithiia suuntaba !

"1_!ututta tolset olivat jo kaukang[vikH- otti rl- kivaeTinse
Ja a.mpui pari kolne laukausta etumaas:toon puron suuunas sa'.

En niihnyt siellii 1ry112i mitiiiinrmutta ehkii ttimti oli tarpeen
rtmoraalintr vahvletukeeksi.

Sllloln a.lkoi nYrskY.
Sen tekl vielii i<arnlanrnaksl punertava piiJ'v5n viine kaJot joka Ya-

laisl Purouomaa.
n"5ot tyti"ttjn iskut takoivat Mustaoian suuta Ja rantoJa' Kaikkl

peittyi savuun Ja liekkelhin.
i rl tr mn-e.. n"n 

ifrtsso "jf"i$f* p-,f*},i,Ll it*,_{nstnfi'55tif i" t3"'3F-
ParenPi. VielH PYt

potcrot l-uhistuivat. , r. ! , --,-- !i ^.r:i-- ---Tuntul 
, ettii kaikkl tuhoutuu. ajan taju havisl enkd tiedii, kuinka

kauan makastn raaBS&r Kun lopulta kompuroin pystyyn mu-.1J-1n ia puidcn

alta totesin kaikkialla olevan hlljaista Ja i,l.Ian'io hamdrtyneen.
Si.Ln51Iin naastoa.

-G=o oli nyt tbiynnli mustaa vette.Ioikkasin sen yll ja menin
poiklen kivii.ririffel[Utumaastosta ]mului kovaa melua : Sie1l:i,
komennettiin, sie1ld huudettiin ja naurettiin, sielld ttHIIb

-

valitettiln seke ihmetelt iin.Pari kolm

ap'einl varmuu
e milnaa rejahti

't'tw
,[ur,r,^ ;; n

,\,J};

Mustao j an yarressa llsd,ten kaaost d en vuoksi
latausliikkeet ennen lmin yri tinkuiain arnpua.Hyvin ase toimikinr
olihan se ollut hyveisset hoidoss ,

, avd uin kaksi YyOtA etr:maastoon,
vaakasuoraa niittotulta ja ttlrylvbtultart, jota raukran ajan
koulutta j at olivat neuvoneet kaiyttAmAAn heimd,rrin j a pimed.n

aikana.VAllllA nostin kiv:i,H,rin eri paikkaan ja suuntasin
uud elleenr i,
Ejj-EJ*t . TAlle, ker-

; nffi"ffi r ;:,1" ; :'ilI lffi" ";rru', ; n;Ifrs:: - il""
tulituksendoli harvinaisen rar,rhallista.

trt+.V-tAU
Fr*U rr\/',
L*).fi,&U.1

Yaln suoralla suuntauksella arnpuya tykki takoi harvaksee "a

/*

hM
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ionnekirutaakse .,/ \ i u n N N F S F Lv t Al..f.- <=:--<=
C Taimzin naapurirlnman Jrhteydessd, oli ampumahaudassa ollut mycis

kivaieirijouklmeen miehi:i. ii nn^ a.' j ltlls-
ttx mr.+f^+ffiffi,

_

i
En ollut tete tullut ajatelleek-

si.Nyt kuitenkin tuli Mustaojan suunnasta muuan jouklmeen-
johtaja ja miehiei eteerloPian he alkoivat heitellai keislkra-
naatte j a pur6n suuntaan ta

olm oli stelld, YB.r-

maaa j otakin keks itten j oukimeenj ohtaja liihti hautaat

io*Ju4
la r^.tl

pitkin vasemmalle, palasi kohta taas takaisin j a veiitti niifl-
neensd, sieIId. vihollismiehlei l.qryristynelnd sarnaan hautaan.
En osa:rnut ottaa asiaa kovin vakavastiryaan arvelin niiden
miesten siellei odottelevan aaJm;.a kaikessa rauhassa..IrlltHD-

-i- 

r,n,nlir'^+ rn^rr- -t- :* rr nil llllllllflt U ftll!f,! ULi-
Jouklme j ar j esti tietystikin

vartion yasemmalle haudan sutrsta&[o;

Td,ss6i vaiheessa piiii,tin laihteei komentokorsulle , koska arvelin
tilanteen nysyviin er:nallaart aalnuun saakka.Kun muuan liihetti
oli juuri poisfiiossa, liityin hdnen mukaan*1$r*tao j a oli
ammuttu niin kauttaaltaan sulaksi-rettri paluumatka o1i teh-
taivai pitkin puron reunalnia.

reu-
rtaa ja putosin kautaa mytlten Mustaojaan.liejuinen pohja ei
pitLinytlia reuna murtui sitd mukaa lmin siihen yritln tartp
tua.Koetin siinH uidessani huutaa laihetti:irmutta }ryImzi vesi
salpasi aidnen lmrklarun.ffi lfla**astynyt leihetti th-
mettelirmihi-a olin joutr.mut.Vihdoin hbin pitkai mies ntuuten -
huomasi katsoa sinne alas syvyyteen ja o j ensi kiviieirinsd,,

peiei,sin ra:rtaan.Irumivaippa j edtyi heti kovaksi

Notkelmaa pitkin uutta konekivaizirl ,tuotiin vast rfr
-;;+x * tili t"f t ' astaavat ryhmeit menivii.t eteerl r

A

ferenttilain suolla tuli vastaan 
-vdnrikki 

Simo Talose1.a,

imin lauta,

Asturn
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j oka patal j oonan esilnmnasta oli lahetetty otta"naan selvriii
etulin arr tapahtumista.I- e

Perilld il, luutnantiksi ylennetty Oiva latikka olill
kin uutena komppani-an pai,511ikkonUi,.Han patroltteli eteen jliEineen
konekivd.d,rin kohtaloar jolloin yritin lohduttaa sanomalla, ettei
sillEi kiviilirille pitiiisi o1Ia nnltaiiin hetaAiplomasin vasta
nyt,etteto1in1eitrtenytasemistao1keastaarri1maan1upaaoG
Jotenkin olin ollut huolissani sj :-tii, ettH komppaniaportaassa' olisi

oikea kuva asioista. la

I trUE UIrtfA, EUffE[

n Tere an ien suunnalle tuktko an
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vhTA 2
Matti Laurilan Jalkaviikirykmentti 2, taisteli talvisodassa

Taipaleenjoerla. q i
Kirjoitl,aja kuvaa tapahtumia ja tunnelmia Terenttllltn suon etelH-

pHHssH. Mustao jan maisernilla.

\
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tulitusehdotus. )

lopuksi- vielii naapurirykrnentin, JR 1 9 :n ( ent .28) sotapritvaikir j aa
( Cei j erin tf Talvisod an Taipale t' mukaan) :

- 29 .1 klo 2O.2O JR 23 ilmoittaa, ettH, viholllnen on tehrryt
liipimurron 1 . ja 2.tukikohdan viilistat.Ajankohdasta puuttuvat
tarkemmat tiedot. Ilmoitusta ei ole aikaisemmin LdhetettXr
jotta el dlvisioonassa tr-rrhaan hermostuttaisi.Tllarrne on ktirf.e

ten$i5r gpeselvH,, kaksi konekivbid.riei on poissa peliste. ( fuki-
tkaksi-

koh"Ea:t oli tukikohdasta yksi noin 2OO-3OO metriH, rrasemmalle'.
Sinne vei matala ampumahauta, jota ei pEiivlsin kovinkaan paI-
jsn kEiytetty.Mustaojasta oikealle oli Suoniityt kenttd,vartion
hoi-d ossa. )

- klo 22.15 kapteeni Marttinen(faipaleen lohkon esilrunta-
pEilillikkt ) itmoittaa, ettEi vihollisen hytikkaiys 1 .tukikohtaa vas-
taan alkol klo 17 ,50rmutta sen vahrruutta ei tiedete. (Uainittuna
piiividnai aurinko Laskee noin 16.2O, joihin alkoihln vthollinen
li-enee jo aloitellut.Tykisttjkeskityksen aikana ja heti sen jAlk
keenrehket kelIo 17 merulessdrtulivat kai loput.Yrtrrrruuten €rtro

keLlomEletriiti 17 .55 t Jolloin tieto 6,aatiin j o patal j oonaan. )
Tukikohdassa on sekd omla joukkoja ettEi viholltsla.Vasta-
hyokkriys, on kaiynnlssd0ma konekivridri tulittaa l.tukikohtaa.
- Klo 23.3O luutnantti HarnrmHki ilmoittaarettei puolet 1.tu-
kikohdasta on kiisissdrnme, toinen puoll viholliselIa.
- klo 25.5O majuri f,ilius (.fn 23 zn vt.komentaja eversttluut-
na^rs.tti Matti T,aurilan titalla) llmoittaa, ettH, 1 .tukikohdan koil-
liskolkka on meidiin kd"sissd^mme.Jouklme, joka on miiiirdtty slro-
ritta^maan vastahytikkblys r ei vielsi ole voinut toinittaa teh-
t#ivH,Hnsii, koska voimakas tykisttikeskitys j auhaa 1 . tukikohdan
takaista maastoa. Upseeripartio on ld,hetetty ottamaan selveid
tilante e sta.
Z 30.1 klo 0o.'1 5 majuri lilius ilmoittaarettei omat konekivad.-
rit ovat toiminnassa 1 . tukikohd.assa.

- klo OO 
" 40 ma juri trilius ilmoittaa, ettbi venaileiisillti on

vain satala,rnta metriE 1 .tukikohdasta hallussaanlyeniikiiset
ovat ampumahaud.an keskikohdalla ja ovat asettaneet esteitd
Im:npaanlcln pH,EihHn ampuma"hautapeitkaisterin. Oma tykistb suorittaa
hiiirlntaiammuntaa Mustao jan suulle.
- ICJ.o 03 r55 ilmoitetaan Mrrstaojaltarettri arviolta jouklnre yenH,-

leiisiii or3 laihtenyt }nri-.s ampr:mahaudastar jonka he ovat mlinoitt
tanne,t o -yielii j e1j el1ei j onkin yerrarr Puhdistus j atictru.
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- klo 07.35 Kapteenl Korhosen (ff f/.fn 4) miehet ovat puh-
d i s tane e t ampumahaudan p i ikkilankarulli s ta I 2 . tuklkohd as sa

ampumahaudat ovat osittain mer:neet umpeetl,
klo 08.50 kapteeni Korhonen ilmoittaarettd vihollisen

tappiot void aan arvioid a j oukkueen lisaik$i pariksllgruamenekst
mieheksi, ettii sotasaalilna on saatu 5 konekivddriei - sekri,

ettei omat tappiot ovat l upseeri ja l mies kaatunelna sekd.

4 miestii haavoittuneirr& e

III/JR 23:n sotapHivii.kirjassa todetaan vielai 50.1 z

- 7 ,5A saatiin yhteys tukikohtien 1 - 2 vdlille,
Ja sotapiiivaikir j an maininnan mukaan sarnaJra iltapElivdnei eversti
Blick kd,vi tutustumassa tilanteese€no
fririminta niiytti 3ft$,*""* imten ennenktnrkoska l.tukikohta oll

ilmoittanut 12 .15 r ettai t'yksi ko-
nekivdeiri saanut triysosuman rt taikka seuraayarla pdivetnei W
31 ,1 - ettri, nviholllnen liikehtil ja pelleilee rhuud ellen ja
ammuskellenrt.

Pikku-Yikki oli haavoittr:nut kiisivarteen.Mydhemmin luln leh-
destEi Vapauden Elstj:r alta: Rlmar Vilctor Aho,res. stm" , ia
totesin hd.nen krrolleen jo seuraavana pdlveinei SO.tammilnruta
1 g4}.Hdn-arkipEiivien Vikki-oli tosiaan kuolemarlsa hetkellli
hiukan jr,rhlallisemrnin sarloen Viktor Voitta ja, ja j ossakin
taustalla olen nd,kevinri.nlrmrt larinka valkeat hanget hohtavat o . .

Jos hain olisi palanrrut,voin vain lnlritella,miten vauhdikkaasti
htin olisl kertonut nittri niiitet sodan peiivtltei stellet Kivl-
talon kahvilas sa .Huomasin tuosta llrnoituks e sta, ettri temd Vikki
o1ilc1n sotami€s o 01in mulstellut, ettd h5"n oltst ollut korp-
raali.Mutta tii.md. johtut yarmaan siiteirmitEl Vikki kertoili
korsun laverilIa, jossa hiin tapansa mukaan oli vallannut
edustavimman @iican.Hain oli silloin lukenut kirjettii, ja sB-
nonut:

IryIIe kai ne tekdci musta pian korpraalinrimn on jo ko$J--

rintanalla ylentd,he kers+nIfhsi.YH :n ensimmatlsten piiivien
tr:ntemattomistat}i]naffio1iniitiiharvoja,jokajei

d 8"i**l3ttr3trlts*i;ffi8*53tf8""ian vdapelina totmiva aliup-
Fd'ElItltH]saanut niirenhuudon allcuun ja mainitsi sotamles Ahont

tiimA 16i siviilipulmisenakin(tosin sotilashousut Ja saappaat
jalassa) qrrynnrnu. kantapeet reippaasti yhteenrmutta toinen kHsi
o11 syvH.llEi taskussar ja vastasi lnruluvas*l :

- Herra vEtEipert ! rrxl_J_[vrtr
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