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Sain tulikasteeni Is=e:1: sljgglls
Saavuln JyvHshoviin, eversti f"Tl"--3t!L" kornentopaikkaan puolenytin
maissa 15.1.194A. Siite minut opastettiin eteenpHin. RiimmittyHni pitkEiii.n
pimeHssii klemurtelevia

polkuja saavuin JR 21tn ).Komppanian

palkalle, missii isiinncji reserviluutnantti

komento-

ti Jylhit. Hdn tarjosi mi-

nulle kahvit ja antoi ldhettinsH oppaaksi l.Komppaniann, Johon minut
o1i mdHr;itty joukkueenjohtajaksi.
joka tiesi jo
XltSg" I
odottaakinminua,tervetu1Iuttatiiydennysmiestii.Aho1ao1ipitkii'ff
Ilmoittauduj-n paieilliktjll.enj. reservivHnrikki

harteikas ja voimakkaan nitktjinen nuori. mies. IId.n toivotti minut tervetulleeksi ja esitteli toisille joukkueenjohtajille r r€serv,i-viinrikeille

Xlg3.L"jakry.MinutmH,iirH'ttiinIJoukitueenjohtajaksi.
Oli hyvH saada

, sanoi Ahol-a. - TaeIIe on huutava pula
miehistd r varsinkin piiltllystostii. I ja II Joukkue lF ovat jo pitkiidn
olleet varajohtajan hoidossa. AamulIa vien sinut joukkueeseen ja selostHydennys tH

tan tilannetta.
Aamulla sain tietoja Kakkostukikohdasta, joka tullsi

tuu1le.

TdnHiin

Siellii

joukkueeni v&s-

o1i joukkueella vapaavuoro ja kalvaisimme korsukuoppaa.

taempana on

aika rauhallista, opit viihitellen

nH.ihin

rintaman iiiiniin ja muuhun, eviisti Ahola.
Tervehdin joukkuettani, joka tarkkaili mi-nua tiuk asti. Mahtaakohan

tuosta olla niiihin

homrniin?

Niiin ndyttivHt kokeneiden

h)""\cr."*a
rr?forurer--

den katseet kysyvdn.

Tutustuin

ryhmdn

johta jiin.

Jos sattuu tilanne, jota minun ensikertalaisena on vaikea arvi-

oida oikein, pyydiin teiltH, apua, sanoin
vi-na.

XG

po

jille.

I{e nyiikkHsivHt vaka-
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Korpraali

rygle]
ohi Jylhiin kuuluisaksi

opasti meidHt tydmaalle. polku T

kulki

tekemdn kaivon.

Korsutydmaalla etulinjan suuntainen metsdinen mHenrinne laskeutui
KirvesmHen

pelloi-Ile.

aukealla olevat asemat olivat osoittautu(;:
neet erittdin tuhoisiksi_ ja pahoja tappioita tuottaviksi. ''.[ r'u. \.r,\srakenn et taisiin uusi puolis ttrsas6ma.
Naapuri piti vihaa roiskimalla tukistdllHdn sinne trinne metsiin ja
pel1oi}Ie. Silloin tHllijin kuului harvahkoa kivHHritulta r}* joskus
EdessH

likiiisiii konekivdririsarjoja ja iirjHhtiivii piiskatykin siva11us.
Se on ihan normaalia, eanoivat pojat.
oli jliiitynyt kivikovaksi. ]lautakangella hakatessa irtosi siitH,
vain murunen kerrallaan. Tytj tuntui toivottomalta. Polkien ehdotuksesta
ldhetin kolme miestd, hakemaan patal joonan AJp:Ita rH jeihdysainetta jeieityMaa_

neen pinnan lohkaisemiseksi.

Tarkkallin maastoa.

Asema

oli minusta sijoitettu

hyvin:

edessH

o1i tasainen aukea eikH kuolleita kulmia jiiainyt. Viholrj-sen olisi vaikea lHhestyH tete linjaa.
oli kirkas ja pakkanen kireii. Parinsadan metrin pHHssH
toisistaan olevat omat ja vlhollisen asemat nHkyivHt tdnne useista
TalvipH.ivH.

paikoista rypuiden vH.listH.
Kotllainenr jdmerii kivijHrveliiinen isHntH.mies, kolmissakymmenissii,
kHvi usein juttelemassa, selosti tukikohtien sijaLntia, tavallisia
hycikkHyssuuntia ja mui ta tHrkeitH asioita.

A\

Vihollisen kaksitasoinen hidas tiedustelukone lentell matalalla linjaa
piidstH pddhdn kuulemma normaaliin tapaan. MikHs o1i lennel iessii., kun
ei omia koneita eikd ilmatorjuntaakaan olIut.
sddnndllisestj- roikkumaan narujensa

patiihHn

Myds tHhystyspallo nousi

vihollisen puolella olevan

metsikdn ylH.puole1le. f llal1a 6e kuulemma hlnat taisiln a1as. SieIlEi

sekin sai keinua kaikessa rauhassa.
Puole

1ta pH.ivin viholllsen tykis

teja tippui ympdrille yhe tiheHmmin.

td

tuli alkoi vi.lkas tua. Kranaat-

Suurempaa vaaraa

niistii ei tuntu-

nut olevan, paksussa hangessa Jiiykkin3i ammuttujen kranaattien sirpalevaikutus jei vdhbiiseksi.
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Joukkue,,.n varajohta

ja tuli puheilleni:

Ennen on joukkue

aina komennettu suojaan keskityksen ajaksi.
onkot3imdnytsittenl#iieskitys?kysyinverrarJihmete1Ien.

.

o

Ky11ii se orrr

miehet ovat ennen menneet suojaan?
{I}
\y
V'arajohtaja osoitti paikat pariin valmiiseen pesHkkeos€ero
MihinkH,s ne

LH,ksimme

1j-ikkee11e. Se tapahtuikin kreivin aikaan, si1lH nyt

vanjaa1koity6ntHHrautaaniskaanoikeinfftosisSaan.Piti
lytjdH maihinkin matkalla suoJapaikl,raan.

Tycinnyimrne%korsuun,missd'isHnnH,ttekivdtti1aa.Jou{
kueenjohtaja kertoili

pataljoonan vaiheista.

THmH

k)

kannakselainen Erilli-

nen Pataljoona 5, jota komensi kapteeni Oivt g3 ni Saarelainen , o1i ollut

kovlosa paikoissa, nuun nuassa armottonaesa joulun

vas

tahyijkkiiyksessli

KclJassa. PatalJoonan vahvuus oli vdhentynyt Ilihes puoleen.

- Tappakoot perkeleet vaLkka joka miehen tdhdn, nutta tiistii el
kirkileit tule S.iiplt uhosivat kotlkyliiiiia puolustavat kan:rakeelaispojat.
Keskitys o1i loppunut. Palattin tyiinaalle.
A/

Toisesta puoli j oukkue ee ta JJksi lithetti luokseni:
Ne

rotuulin hauesa o11eet rniehet on kalkki haavoi-ttuneet!
Liiksln kiireesti katsomaaE. Pojat olivat palanneet ja juuri laskeutunassa monttuun, kun kranaatti tt: raJehtt montun pohja11a. Kaikkl
haavolttulvat, nutta valn jalkoihin.
Hirvittlq Uillalsta jiilkeii olisikaan tu11ut, jos joukkue oLisl

-

o1Iut tijlssX montun pohJalla. ..
Sain haavoittuneet suoJaan tykistdn tulenJohtueen korguun. iataljoonasta luvattiin plmedn n(
tultua liihettliii hevonen helt:i f,fl'
noutanaano

./
/ xvt

/,/
ILtapuoLeen vihollisen tykistijtuli Jiill-een kii_htyi. Lehetln joukkueen
rnajapalkkaan Ja Jatn itse j5lkeen huolehtiakseni haavoi t turelsta.
oN KUIN IANsrRrNTAM.A.LLA

tH.ksln.

yksln joukkueen perHHn. Lienenktj kulkenut puoltakaan kilo-

netrid kun raskaan tykisttin tuLl-lsku osul ainan kohdall-e.
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Nyt ei ollut mitHHn epHselvdH tHmd oli tosiaan sellaista kuin

olin kuvltellut leinsirintamalla olleen edellisessd sodassa.
Olin juuri keskellei pientd ahoaukeamaa. En ehtinyt muuta kuin
heittiiytyH

maahan

keskelle polkua ja painaa kiidet korvilleni.

Mulstin,

ettd suu oli pidettHvii auki.
\F

. (*if.Xi vapisi ja hetlui. Ilmanpaineen \allot
humahtelivat ylitse salvaten hengityksen. Lunta ja soraa satoi ptiHllel'laa

repeili

ympH.rl11d

ni ja vonkuvat sir-

{

Daleet suhahtelivat ylitsenl.tf, ,LO*** Jmp&irdivd metsii

rytisi
jaroikuiffioksienjapaksujenrunkojenkatkeiI1essa,ja

silpoutuessa kuin tulltikut

teras myrskyssa.

sOnneksi keskltys loppui yhtd Etkkld kula
se oli alkanutkin ja silrtyi kauemmeksi takamacetoon. rhnetteIi} e!!.9 olin s[[stynyb sellaisesta myllenryksestei. nas.rmun naarmuttalpain puiden roskiarlunta ja sclraa ell satanut pd'iil1eai.
Mutta en ehtinyt kauan thunetellfi.ren ed.es nousta maast&r
kun ylilpuoleltaai ilmasta alkoi kuulua j.:mi.n$,6, joka ld.hesryi
koko iluakeh&n tiiyttilvir]rsi valtevaksi p&uia kasvoj.
huksi. Kats@essant y16so6.in hfi.ia ahoaukeaman pulae$tvoJen takaa byt5ntyvelmlfcyrnmeniH. konej-ta kii;sittdvH.n kakslmoottorltsten
pommikoneid.en 1airnreeo.
, Il$iyttl
kuin ne }entd.lsiv5t puiaedfatvoja tripoen,kun ne {It:l::;siivet
leveia6. kuin pitopdyddn kaanet BeJesteetillisen mahtavaaa kattnna tfiyttlvflt koko aukeaman talvaan. *\t
Lurrlin aiidea lentdvdn yritseni ketr$romea poumlttamaanrkunnes nflj-n*miten yhd.en matrasta alkol tippua ponneia ]eqlu si-kaareita riiis" afi"ksi vinossa meaosuunteenlkfldnty"ffitastl
alaspirin - ja suoraan minua kohtit
tuIl 1!iht6 ja a&kilEiht6- elkd slin A al^r- ma' ssHni o1e kokenut en
tt

I

o l- kuin maailmanloPpu. Tuntui kuin
sita elr',1=L ;.^.-1 -- .;
maa ja taivas haibisi vat rysiihtden pailtlleni $ murskaten minut atomeiksi-. Maahkamara kohosi yliis iskien minua vastaan. Riijiihdyksen ii5nen

tunsin koko ruumiilla ni. sitten en vdhtidn atkaan tiennyt mistddn mi-

tiidn.

Seuraava ais tim us ol-i
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eni

vY6

rYvH

s oP& r

KUOLLUT.?
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t rr-\Ag,{-- I
Kun
oin jotaln

tajuta5oli kaikkl hlljalsta JmpliirillHs.i.

i-

*0lerrkohan ln:o}lu tiehd.in aj atell&.,

si tten tunsin palnon peal}H.ni ja
erd

. Kalkki tolmivat enkfi tuntenut
^

aloin

iru*terra

mink6.H.n1als ta

Eiseni.}clnua*[-Yie16.
J

elenlnurllnti tdmuin tunae slsimmH.ssdni,6nJAr oln kaivautua

lumen ja &ean seasta. Katselin vie 1e vfihH.n sekaiseahsn ptntaa ja
na ymp6.rist6d.ni . $*oaatinkuopat r"f$tivtit
mahtavat lentopommikuopat kymmenkunta metrj-6" minusta molemmin
Du@lin polkua ammottivat mustln rlekaleisln reunoin. Askeinen
koskersaton metsd ahoaukeanan reunustoilla oll kuin valtavan rtl-

ylos lnustan

viraud.an raatel
p,'

# r. -

*t

etn1 .

l?fiLli.0fryfixlmd*Fi'r

l'trtrffilffi

01in tdysin kunness&. Pd.H.}leul el ollut osunut ed,es suur€InDla kivid,vaikka lHhelli.el o11 muutamia odyd.iirrkin kokolsla pultereita.Polku o1i paikotellen kadonnut n$i};rvlstd m3.aa ja roskien peittoon ja kalken tiimH.n yIlH leiiul kitker kellertdv6. usvapilvi-.
e-

s

.Sli.,*l,@,.

oH:)

fnslmnHiaen j ei:rkevil ajatukse sL (ette rys-

ii. oli kdyttdnyt kaasua l

ioten minun
oli p[6.e tiivii an oi-s kaasupilvest6. Kaasunaamari a ei ollut
mutta kauhoin k6sl}}eal lunt-a neniiliinaani.Jonka aseti-n suuls

-

Ieni hengitykseni

suoJaksl, Qffisj-n'kaasup.{..1vq&

kaasua

}tipt,

EftX";
vaan P&Ia-

neen reJ dhdysalneen i Attiimeil salrua,

tdhdla &^*-..t jatkanaan keskeytynytt6 matkaanL Baioltusalueelle. Polut olLvat h6vlnneet ja maasto muuttanut muotsaan p@m*tl$H&l"* metsdss) J_oten suuanistln valn etulinjasta kuullvan
aurmunnan mukais estf*{lrU ettH.nl ahd.isti Joukkueeni kohtal ofittXo
.
se selvlnnyt keskltyksestd.i T

rfii.ucmrmrnm,m,ntui*
i;#"rr"*i rln s otkuis ta oororr*,il'lIili oitusa}uetuntuim1eIestiin1oIevan1iiankaukanaohffi[*r,,',a}kaessa laskeutua Terenttilen sol}I e tot'estn olevanl t6.ysln ek4
Z
tir.riqsh (lN

syksissa.
J(:(;,1 t/u E. L: Ni
g--. Etullnjasta atkoi kuulua kilvasta tu Ii tus ta I j oka muuttui
valtavaksi pauhiaaksl. Jalkavd.en aseLden tuli kllhtyi yhtenfil-

r6'tlnHk"iJ i osta
,
helttlnlea ja piiskatykkien }aukaukset tuskin erottautulvat tr
p-'rt flrl Bti"ttSo ffi
_] -rrrr
Jrihfinr ilrtr:nunmnhinr*rrrrtrh
a-L glakdr+e{''*.-r'-*lmTtfflilmhh|1t||!l kuin ltihelsen ukonilmarl Jatkuva jyrlnH'.
KH.sitin vihollls en gVhtfneen keskt tettyyn hydkkiiyks een,ldffiEl''ry -,i"**'d,rrlmnlf,l
CMleleeai aoust uusj- hete . Mlte ios komDDanla joutulsl vastalskuun i?,rriod olisln kadonnut!-Usfcaltaislnkohan eni.s. nenna n6yffiH.ytpe#fieo;.h;ii"ir*tr rrue%f r" a*
.
oaennut taistelua.
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eksi
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J

K6.H.nnyin

kiireesti

juoksemaan

takaisia tulosuuntaani.

gtiEE

5" arnrttuani harvahkoa undntymets 6.d kasvavalle kar:kaalf elilmestyi
puolenkymmentH. hiivlttAi Hkonetta taivaalle kohd,allenialkaen pip-

purold.
n$a&r{lnrrg*ih3g*4lg

-t *lm

t

tete takamaastoaok
-

ir,

oli polun vamelle kaivettu yhd.en miehen slrpalesuojia
juuri t5.llaisten tilantei.d,en vara|ls ja hyoo6sin yhteea niistA.
0I1n pakkasen takia vahvasti puettuna ja nyt Juosta ravatessael
pitkin metsid olia hiest6. n6rlilkAne kuln uLtettu kolrarvils;rneeg
nH j a klukkui.s ena. ^ +tr-^a
Onneksi

Jonkin ajan kuluttua nHin parin lumipukuisen sotilaan tulevan
vas taan. Tunsin toisen Yr j ti Jylhiiksi.

F1ite sind teelle teet? kysyi JyIhH,.
Paras tunnustaa suoraan , e t tH olen eksyksissH. . . 9l
Enpdhdn min;i sitH. ensinkaiHn ihmet LeIe , sanoi Jy1hd. - MeiIlH.

vanhoilla paikkakuntalaisillakin on joskus vaikeuksia luytliii oikeat
polut keskitysten jeliilte.
.

henkeS. ve S.essdnl huonasln par sotilasta tulevan
ohon olin enosss, Heid,Hn ldhe ess 6iin tunsin et
ja
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Jylhii opasti minut peri}le.
i\

SUUTARI

/)

,ie^-

Lciysinjoukkueenite1tan.Muutamanme}rinpHHssHEtakana,t6rr6tt1
maasta puolen metrin

pituudelta llmapommln pyrst6" Luulin sen kuuluvan

etulinjan kalustooni
Teltassa pojat ilahtuivat tulostanL. He luulivat nHhneensd minut

viimeisen kerran, kun olivat todenneet minun jHiineen keskityksen ja ilma\

pommituksen aI1e.
lulentn ilmoittautumaan

kahvit. Minua oli kiiyty

piiiilllkdlle.

etstm5ssH,

Hdnkin ilahtui

ja tarjosl ilta-

partlonkin voimin, mutta jdlkeHkHiin

ei ollut tavattu. N;iinollen komentopalkan vH,ki pelkHsi minun

hajonneen

olemat tomiin.

tl

Kerroj-n seikicailustani.
Olipahan siinlt tulikastetta kerrakseen viihHn, liikaakin,

totesi

Ahola.

O1i my6nnettdvH.

Muuten onko se lentopommi ollut kauankin siinH joukkueeni
teltan takana? kyedisin.
MikA ihmeen pommi? Elh&in sie1ld mitdltn sellaista ole.

Mentiin

kateom&&rro SiellHhHn

se oIi, suutari. Jos se olisi rEijiih-

tHnyt, ei joukkueesta olisi jaieinyt mitdHn iAfjelle
Jiirjestin aidan pommin ymp6rille ja painuin peti1le. Olin kai
unessa ennen kuin olin saanut itseni kunnolla suoraksikaan"
Ensj-mmiiinen sotapii.ivd

oIi ollut rankka.

[:]

m7.g
Tuoreen tiiydennysmiehen tulo etulinjaan kesken taisteluja on vaikean-

lai.nen tapaus. q

I

Vieldkin hankalampi on uud.en miehen tul1a suoraan johtamistehtHvaan.4{
Tulikaste voi o11a totinen paikka.

0*'},. u

L

v
t54/7
ItTu I

ika te

-a

2

t^"#. L

rr

3/ Jn 2r
Su

v

anto-Tai

pa I

e

enJ

oki

l1 liuskaa
Tglikaste Taipaleenjoella

)

*t
d/,Lhur,n

t

u

4

,

t7!

\-4-.L*a</ct-e.q

I

lt

flrlrrfr
trrtt rniehet
kertovat
-
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