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Talvisodan Taipale o1i vaikea paikke. 1t
Tavalliaena r.scmasodan pdivHnd oli joekus pett,Hvdn rauhallista. T I

Varomatonta soturJ.a uhkaei kuiteakin joka hctki salamaRnopoa kuolema.

VAT-A L

TAMMIKUUN 14. pdivilnd kello kuuei tuli lehtd eteen.

O1imme olleet Pihknhovissa ja matka suuntautui Kaarnajoelle

Tdm[ puro o11 patal joonamme lohkon ve.sempr.ne rajane, oikeana oli

o ja.

pH.in.

Musta-

Y

Oli rauhallista. KonckivddriH ja mrruta kalustoa kanteen oll hiukan

hankala kulkea pitkin purouomea ja san rinteitd.

Toinin koaekivHririryhmdn johtajana. O1imme $alkeviikirykmentti {,
3za IIf Pataljooaea Konekivddrikonppeeiea fI Joukkueen Toinen Ryhn6. ?

Joukkueenjohtejamme oli oli joulukuun lopulia Buorean RITK:sta tullut

rcscrvlvilnrikki Urpo Vllho Tapani Lahtoelho, Joka keatut parJ. viikkoa

lja mydhemmia.

Si en kuuluivet
elnakin &mprtjana

&pU-

a,

Eino O'ia1a .
,aaa-a'9ta j
r arsena J.4o
Koukkart 'se-I
/\1ff,24.

pe truunen-
kantaj ina

tti o ut-
ka BgiEr Panimmc konekivHHrin eseniin pineHssd.

aNII

PillvHn valjctcsse nHimma edessdmme Laatoken ulapen - mouet ensimmiiistH

kertaa.. Sillen korvasse, tien takane, noin sadan rnctrin pHHssil oli

asemisse vihollisea koaekivH,Hri.

Sitten elkoivat kuuluisar Niittykesematia iidriviivat paljastue

htmH.rilssii.

Se olikin noin ldhe11H, nivan edess{l Ja sielld piti olla rrihol-

1i sia.

VenHlHiset olivat vellanneet Niittykasenetin tammikuun 12. pHivH-

nH kclfo O8.OO. VieIH a&men pHivHn illan Buusse o1i tehty yrityksid

{Bcn takaisin valtearniseksi, muttn bunkkeriin iiii vendlHisid.

Teisteluhaudassa o1i kuortenelaiscn kivdHrikonppanian miehiilt

Joite johti reserviluutnantti Saarto. He alkoivat heitelld kHslkranaat-tu\
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teja etumaastossa mutkittelevean puroon, johon vihollisia o1i pesiyty-

nyt. VenH,ldiset olivat tulleet Taipaleenjoelta eiIlan elitse jatkaca

pitktn Kaaraajoen "ogrl Vieldkln sie1tH adkyi liikettE- - kum.aryrp selHt
*riuil,,,Titr 

r

jatoppatekitvi].ahte]1vat.sittenrniehethdvisivdtfftu1tu.

aan l-Hhelle asemiamme. Aivan sinne saakka eivHt kdsikranaatit kuitenkaan

lentHnee t.

Sota tuntui melkein leikittellrltH. Mukana oli paljon uueie tiiy-

dennysmiehii I j oista moae t olivat turhan rohkeita je varomet tornLa.
I/

Vastapuolea tykisttS oli hil jea. AseniGrnmG edessii ry6mivdt ornat

olivat kai liian }HhclIH..

Luutnantti Saarto mdiirH,el konepistoolimiehen vartioim&an lilr t r ty-

kascrne.ttie. Sitten hHn haki kasapenokeen ja haitti aGR kescnettiia

alkocn palaua sisdda yhdessd koaepistoolimichcn kanesr.

Vastaan rH.sHhti kuitenkln kolepistooliearja. Sotamies tuli verlsin

kaevoia takaiein.

Luutnantti Saarto jatkoi kdsikranaattien ja kasapenosten paiski-

mista. VendlHiset eivHt suostuneet entautula&8.n. Joku liian hdtdiscsti

hcitetty kH.sikranaatti tulla tupsahti tekeisirkin.

Nostin vilhdn plidtdai ja vilkaisin etumaaetoa. Hcti nakutti lIi

konekivdHri lyhyen sarjan eillankorvasta - yli.

Sittch elkoi eetaa lunta, puhdasta ja valkoista lunta.

't,r)^e'&'.
Akkie iski korkealta vesterannalta suorasuuntaustykki useite kraneatteja

cri puo1iI1c teisteluheutaa. Olj-mme scn edessH kuin tarjotttrnella..

KonekivH.Hri putosi peakalta hautaan.

Vihollieen hallussa oleve Niittykesemattikin joutui viholliser

tykkituleen. Olihan eieIIH pojil1a oltavat, kun ahdisteltiin ruolemmilta

puoliltat 
U

Taieteluhauta meni tykistotflcese tukkoon. Pian se oli tyhicnnattti-

JH. Veimma konckivHdrin poie varsinainen je jalusta yhdistettynH. Oli
bt
fankale kiivetd multakasojen yli Ja vaikca sovitella esette jyrkissH

heudnn mutki"*r.ffiUo kaatunut ja nuutama haavoittunut kannettiin
--.a\

kiireell-H. 

- 

purog suojl,&tto
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Lumisadc jatkui. Suorasuuntaustykki jyskytteli cdcllcen tyhjHd tais-

te luhau taa.

0lirnme nyt Kaarna joen suo jaava.s,sr rotkoasa, joka tuntui valtavan

suurclta I ja turvall iselte.

Luutnantti Saarto oli haavoittuaut. HdntH lHhdettiin viamH.iin taakse.

Luutnantti lepH.sl ehkiosse. Verinen lurnipuku o1i repeytynyt jalar IIf

kohdalta. f,uutn$tti, agrononL Yrjd Saarto, 31 t LauttakylHstd, kuoli

vlelH. s&mena pH.ivdril.

Melltiin uudelleen aeemiin dekeieen haudan toiseen pHHhda. Kcrrea-

kin oma tykistd anpuit Kraneatti osui IIn muun mutsst viho]-lisen

puo1e1la olcvaan latooe; joka lcnsi komeasti hajalle hirret ja heinHt

ptiLlHhtivitt korkeelle ilmaan.

Kaarnajoen vastarinteessd oikeella o1i mydskin aeemj.esa miehiH je

konekiv6Hri. Illen jo alkaessa hdmdrtdH tuli lapualaisen konekivHHri-

joukkueenjohtejaGrcservivdnrikniXltgTkertomean'ettd

Niittykasematiste o1i kuin oliktn kolrrne miestH painellut oniensa puo-

le1Ie. Nurmincn oli yrittdnyt ampue pistoolille, mutta sG ei ollut

pekkasessa toiralnut. Kovia poikiet

Patal j oonamme komereta ja kapteeni eino Korhonen ja komppaniamme

piiii11ikktiIuutnanttiffitu1ivatcteen.SeimmekHskyn1HhteH

ytiksi Pthkahovi in.

Niittykaeematin tuhosi ragkas tykistij tanmikuutl 16. pHivHnd. Si-

eH,l-Ic ei jddnyt ketddn, vain muutamia konetuliaeeita.

,/
Seureavana pdivilnHrtammtkuun viidentendtoista, mentiin eteen uutcen

paikkaan, Kaarnajoen oikcalle puoIelIe tukikohtaan 6. Taelle oli

kcskisuoraalaista jalkavdked .

Y6114 kello 23.OO jHrjestettiin eitovaa tulitoimintaa, kai jonkin

hydkkdys- tai tiedustelulrityksen tueksi' MeidHakin oliei pitdnyt

yhtybi konserttiin , mutta siitH ei tullut mitdHn: konekivHHri ei toirni-

nut 3O nsteen pakkasessao Samoin kdvi monclle muullakin aseellco

Siihcn esti hiljaisena pysytellyt viholliaen vestasi tulitukseen

rajustlo Koko nGv& o1i tuota pikaa tHynnil tulenleimahduksta je rHjdh-
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dystcn rdiskettA.

Tukikohdaa korsu oli heikko, kolkko ja vetoiaen, ovene vain jHdty-

nyt sHkki. Tykkitulessa se keinui kuin laiva. Sulattelimme konekivdH-

rid ja vartioirnme eturnaaetoa pistoolien turvin.

Yritimme hekee kahvilunta. Sen saanti- oli lujan takanal sillH,

mea oli kauttaaltean rnuetaa nokea 1 sirpaleita I sor&a ja multaa.

Seureava earnupHivH o11 rauhallinen. Tiaiset pyrdhtelivdt keeyinH

ja kotoisiaa pystyya jdHneissH varvuisse je_ taisteluhaudan reunella.

Asena o1i huonor ci tevallista evorsGnaa kummempi. Hetarel kyhH-

elndn kattona o1i ohut turvckerrosr

Vestat6yrHEillH nHkyi ekkie vHhdistH Iiikettil" Semalla f kinrhti

piiskatykki, EnsLmmHinen kraneatti meni hiukeeahlenosti Xli r rnutta toiner

vei katon menncssdda ja ltii turve t ta Koukkarln hartioihia.

PdHtimme siiitaa konekivHiirin uuteen ascmeaa taisteluheudnn rGU-

na11e.

Muuan mies tuli korsuun ja kertoi tiihdH.nneensd kivHHrille piiska-

tykin rilpu jaa, jolloia sai. vastnanse kreneatin. Siind rytdkHssd kH.vi

AOfmCCttr o o

NiinpH niin. . . piidsihdn mickkonen taakse.

Ilte-eurlnko punesl vihdoin hangen ja kuu kiipesi taivealle. Uudet

velkcet miehet veLhtoivat Hdnettijmind fF meidet escmieta.

PHdstiin korsuun nukkumr.B.ne 13
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