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TALVISODAN p&iivirii puol-uatl Mrksiirtrsealtr selonon xlessir korppaal.e 9./JR 64

trmmlkuulr 2!. piilriatl el,rr 5.J.4O tepehtulcccccB rr't ncrctykrccn arakkr' Jouk-

kuccrl T/8./JR 64 lebctctti1":r. 2?.1\ 4O rvukcL rrarc66r IujiIle olcvelLc Joukol1c.

t"lal<s imap saar i oIi. vihotlisen silmEtikku, sillli saaren ja mantereen

vliIisess5W"esdsa1messao1iviho1}isens.gqreenKitiibh.
Koirinojan mottiin johtava huoltotie, jot" 

"tih'U4'saaren p:iehi t-
tHjlit pystyivdt hyvin tehokkaastj. hliiritsemdlin . ycillisissd kolonnatais-
teluissa. Senvuoksi piti viholtinen Maksimanaaarta jatkgvasti ay*il-
tcjtul-en alaisena, mike sraren ka]lioisuuden takia oli meill"e meLko

hankalaa ja hengellekeypae. I"lyciskin saarenune ja ma-ntereen vlilisen pu-
helinyhteyden johdot olivat hyvin usein poikki.

Er2iAnA pliivlin5, .jo1loin Klassin piti vlil ttlimdttii eaada puhel inyhteys
mantereelle, se ei taaskaan toiminut. Sill-oin l2ihti er5s 9.X:n mfirist5,
joka ei ollut mikli5n varsinainen viestimies, vapaaehtoisesti johtoa kor-
jaamaan.

Vihollinen, joka o1i erittHin
T-'L[^^

kaikkeen saarestamme

nHkyvHlin l iikkeeseen ndhden, ei pitiinyt olJ.enkaan keskellli kirkasta
pliivlili jii2ille ilmestyneest5 miehestd. uiinpd se p,iiHtti karkoittaa tH-
nEn keukaa suunne.tulle konckivadri tulel-Ie - pelk&ltrhaa oli viholllacn hallucse
oLeviin Vihkin{seeriin nrtkea aoLn puolitoist. kolonctrid Jr Nuolainnlenccn
rungrs kilomctri.

Yllpitkdltd et{ieyydcLtd rmmuttu tulL viuhui vikapertiomichea ynplril-Ii.
I{&in jatkol kul"tcnkLn reuhelliscati Ja pdiit tIvH.l scsti korjauctyijtden veistcllcr
pahinpir suihkuje je slirtycn tytin cdistymiacn nukaan otcelirdlno

Sck6e viholltsta kclJuttJ.l Sc enpur plneuttl nlcstl prrl kcrtra Nuoleirnicnca
kdrJcssd ol-cvelle erittiln tukrkri todctulh piiakatykill5da.

Ohi nenlvlt nckhl
ViiEcilcnl keinore vihollinea alkoi Letoe jiiHllo hcittinen ennuksle. Jotkut

osuivat mcl-koicer llhcllc tapaicn korjaajaa, mutta tH.nt jetkol ty6tiidr.
I,lies tcki tydasd loppuur ja yht.ys p.1rsi ters. Rrnnrlla piiiistyIiin rohkce

kav.rl totcsl:
- Kun kcrrau tull liihdcttyI, niin pitihln sc honna hoitra... le cihen lra

yhteea nichec! oau.
HcLnl,kuusar srlmmc nickaanmc tavalliste crcnmdn tyklst6tulta ja tapait ollvat

taas pdtkiafl. TiGllnma vihollis.r valnlctolcvelr vrg,lnakrstr hy6kkiiystl, joka elkoi-
kin aanuyiilJ d 1!.2. Ettclllacni pllvIrI 14.2. ilteherlrIsei tuli naatcrccLte sae-
rccr tulloesean tapscje korjeill-cn olkcr vicstlnica prtelJoonen vlc sti J oukkuceste.

IldacllC cl ollut yhti hyvd onni.
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hXnIrII
Mi.hcn piiiistyl aaarGe[ a].koi jo oLla aike llr Jotcl kchottcllmnc he[te

peLaenern armen tlcn ykaikkd6ncd. P ncdlld paluu oliei valkcee, kocke cr}ncesr
oliei vilkecta : vihollisen huoltokolonnet ovat yrittlnlsed srhGr lEpL nottlla,
aiiden ruoJevamictua upuu rertoJa, nclkil"disct erpuvet eaarlate ja nrntcrec1teT
(D oliat jeal1e ltikkuvet p.ltlomnc yllttiret tuhot& kofonnie paiku piiii1ll.

Vlcynyt vicatLnl"cs o1l kuitcnkin halutoa liihtondh:
- Teldan jHEd{ tilne ytikal - araehar tuo or ncnettldkd hclkercii tH5115

vel nentcrcclle...
Krvcri ohjrttiin ldhc11d olcvaan Joukkuccni tclttear, Jolssr oli slrelle veitr

kaksi lcpovuorolrsa olevra mieetd. Muut oli"vrt kelvanesee korBur - pdlv llii ser-
recn ocunut enkere lcatoponnituc oli ninittlie paljestrnut, cttl krllioircaer
aaarGg.rnnc oli kelkcste huollnatta jolt&kin kEyttdk.fpoisLe koraun peikkoJe"

Kaksi tel tesse olevaa rniea

tulIut viestLrnies jHi oviaukon
peal 14.

ipuuhisse teltan perelle. Vasta-

ldmmi tt elcmHHn kHsiHdn karniinan
o at sy6nt

Silloin ogui kranaatti suoraen telttaan.
Omat nicheai sclvistvit paukucta kuin ihneea kaupalle. Teltan paikelle oli

suuri kuoppa, jonka reunoilla hangessa oli joitakin teltan laneita iekeleita.
aVlestimiohegtH ja kaniiaasta ei ndkynyt jdlkcdkHdn.
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AIKAKAUSLEHTI

.rniehel kertovat

Toimitus: T66l6nkatu 35 B 1 b, Helsinkl 26
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