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Raivokkalsta yrltyksist*if,n hu.olj.matta el vthollinen tetl1a
suunnalla ffiennyt murtamaan suomalalsten pnolustusta. q t
[uki]cohtla meaetettiln ja val]attiin takaisin, nutta rintana
kesti. q
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palvelin JR 51:n I ?ataljoonan Konekiv&i.iirikomppa-

niassBr

Elettiin kovan sotavuod.en 1940 helnikuuta. PataL joonanme
marsst ha jaryhn:ityksessd kohtl falpaletta - jo etukiiteen vd.syneend ja valvoneena. Olilnme menossa auttamaan vi elti vtlsyneenpi&i
a

sevel jiEt.

Kranaattisade sakeni netri metrlltH. Tuntui mahdottomalta
a ia te'Ila , ettd oli ment&i.vti vi e16 kovempaan tul skuun.

falvlsen

aa&un h6,n6.reissei saavulmme falpaleenjoen nutkasse,

jolla oli
jy1he nln:i: Karuankolo.' Iepoon ei ol}ut aikaa, slI}ti vaihto o11
suorttettava ennen ptiiv6n yalkenentsta - valoisalla se olisl
tl enrqi.t itsemurhaa.

Koukunni. emess6,

sl ialtsevalle lohkon komentokorsulle,
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Vtime htlniir*ihetkinti ].iikslmme
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Lilkkeelle eteen ra skaan tykist6-

keskityksen siirryttyd hlukan slvtrsmalle.
Ymp*irll1een ei ktirslnyt palJon vllkull}a - koko huom:io o11

kiinnitetttivii hengiss& pysytteLenniseen tihenevdissti trtruxx tulessa, Lohdutonta maastoa ei kuitenkaan voigut oIIa niikenn6tt&i:
ryY
entisen komean kuusikon paikalla s&x o1i(vain tykist6tulen pi:xrten
pirstomia kanto ja, EEx ei ainuttakaan *lhx ehjdii puuta. Koko Baa
oli uylldtty nsxx lnustaksl , kranaattikuoppi.en lakeuden rikkoivat
vain syvemmiit il-uapomrui en kraatertt,
SydksylllessElni sumnij.ttai sessa tulessa kuopasta toiseen

kohtl etulinjan taisteluhautoja tuli mleleen vuosia sitten n6.kem&tni- elokuva E}H,nsirlntamalta ei nittiitn uutta". tunnelna oIi
t&iysin sana c siiniikin olivat hamaat ja likaiset sotllaat r';16m:ineet ja kontanneet sodan myllerryksen keskellii kuln manalan
haamut.' Eroa o1i vai.n siinii, ett&i silloin istdn KtnopaLatsin
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pehnustetussa
eIeivtisti

tuolissa, mutta nyt oLln kuvassa mukana F 1iiankln

!

hinrittiiv&isti peliinneenL. tilanne oli niin
tiipiirtir ett&i tuollaisille tuntellle ei oj,keastaan ollut aikaa
elkii sijaa. fietenkin jokai.nen e1i jonkinlalsen peruspelon vaLlassa -r sit&i on trrrha lctrt*frlt kenenktiEin kielt&i&i. Siintikln suhteessa tilanne nytihemn:Ln tasaantui, koska thsx ihminen on siitii
merkilllnen e16jei, ettd se n*iytt66 Jossakin miidrln tottr,lvan
mlltel m-lhin tahaaea,
Sx muista alvan

rukikohta Neroseerro sairnme uuden, vilmelstei
mallta olevan konekiviiiirtn paikalleen. Se sylktsi tanrlttaessa
luoteja likimain tulrat mlnuutissa - noi.n teoreettlsesti,
IIIKIKOIITA IAISIET,EE l 2' ,y' . nr<.<.{ . 0-.^,[*,
Tukikohtamme o1i sekava ja epiin&itirdinen tai steluha uto jen yhdl stelmii, SiinEi oli asemat kabta konekivtitirl€i varten. Iliiden piti
Peirsimme asemiin

ristiturellaan harrita etumaastoa. pikakivtiiirejii ja multa keveitii
aseita varten oli vastaavasti, jonkinlaisia pes€ikkeitEi ja kuoppia. tristiksl oli tukikohd.alla ktiytetttivissf,.tin harytnainen ylellisyys: pieni asuinkorsllo
A1.ueem&,e ktisltti noin puolet yhden kiv6Eirikonppanlan lohkostE. Sen rul ehltyksenii o11 siis parl kivtiiirl joukkuetta , konekivFiriripuoll joukkue, joitakln panssarintor jurntaml ehiii ja kranaatinheittimen ttrlenjohtue. Melkoinen mFiEirEi viiked, jos 1.uku olisi
pysynyt t6ysinriEirtiisen6. I{Eiln eL- krrltenkaan koskaan olIut.
rtlv.;.L..r--T")
Korsussa voi osa viritrf;ffiral1aan liimnlitellii. Ydn aikana o1i
si ellii joskus jopa tilai suus i stuallaan
,{lukan torkahtaakin. Slnne
koottiin nyds haavolttuneet ydn aifanf vakuoi tavaksi.
KonekiviiEirid ei vsinut piteiei rikkoutuneessa varsinaisessa
asemassa vaan haudan poh jalla, josta se nostettiin yltis penkalle
hydkkEiyksen tor j untaa varten. Tai stelun aikanakin bli suori tettava
a semanvaihto ja r kun ilma trmpii,rille alkoi keiydri Ii ian sakeaksi.
ral sterrrtra tLd'at oliva t vield si edettElv&issa kunnossa.
Joi s$B-
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kln
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ssa tukikohdl ssa. mi ehet kyyrl steliviit pelklss&ii kranaa ttlkuopi.ssa, joissa el pakkasesta huorimatta vo inut p6iv$saikaan
mul

juuri liikahtaakaan.
Joulukuun alussa

oli vihollinen tullut

ka pea n

yri ja

tunkeutunut Koukunnlemeen, josta sitfi
asemat olivat nyt 30 F 400 netr:ii6 edesssmme.

ipaleenjoen

saa tu poi

s.

S

en

alkupuolellq taistelut tee}}skin kiihtyiviit &iiirium:tlleen Puna-&mei. jan yritt6esss kaikkialla Ltiplnurtoa. I{elostukikohta pysyi kuttenkin uelkelsisillei eikii sen edessfl 120 metrln
peessd oleva vlh,ollinen pe$seyt eteenp&lln.
HelmikLLutrL
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. ]..*t*
llmai seksi ei tor j unta kesttinJflt, vaan se vaa ti pEiivtistti toi seen
&ul+<r.-,rn ,
pnoltrstajan koko tarmon ja ffi
Asemla ei kuttenkaan
voinut j$tteAi, koska ta empana ei ollut senkdEin vertaa puolustautuni snahdollisuuksla. Asemien luovuttaminen olisl saattanut
?UOIJUSSAJA OII
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koko rintamanosan vaaraan.
$elss$i olosuhteissa olinuie

siis ottaneet

rintamavastuun

14. p&iivtin aamuna sotavuonna 1940.
E)rsfunmiii set tunnit kuluiva t ra ulraI}l sestt. Koemi ehityrksen j atehttivi en ta rkistuksen j&ilkeen mi ehi stO piifisl korsuun , vain va rt f6
niehet Jliivti,t asenii.tr.
P6,ivii o1i klrkas ja kaunis pakkasptlivii, Seurau,s ttist6 oli
ti etenlrin sB r ettii kohta pii,iviin vali egttua alkoi kuulua lentokoneiden jyrin6ti ja hetken kuLuttua kaatul ptiiille raskaiden ponr
mi en r:riiPPx. Flnrn o uskoneet korsun kest&lv$ilt elkFi kenenkiiiin si it*i
lelkistii ehJE[n[i se]-vt6vEln, mutta niin va j.n k&ivt, ettFi parin tunnin
kuluttua, kun iLmaporynitus taukosl, elimrne kai.kkl ehJin&i.
Rlnnan TE llnatoiminnan kanssa o11 alkanut tykistdn kiivas
talivaLnlstelu, johon kranaa tinhei ttlmet yhty:tvet. Kranaattl en
1skemisttito*#ffi*r,muttaraskaati1mapornm1tpanivatgen
huoJunaan sinne t&inne F f,uten laivan Ayrskyss6.
Ainoatakaan omaa lentokonetta ei noussut vlholtlsen p@mmiheln:Lkuun
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lauttoja vastaan eikti ykstkiiiin ilnatorjunta-&Be ollut
hsiitiimdssd niitri korkeammalle. Mytisk&iiin oman tyktstdn tiiintti ei.
kuulunut. Joka et ole maannut tuntikausia rtijdhdysaineen ja
sirpaLeiden ruh{ottavana odottaen valn osu.uko seuraava vai sitii
A*<no'vt
seura
tle , mtt6 tuolloin mlesten mielissd liikkuu - vaj.kka
kuinka koettaisl karaista xtst sisunsa tahtoo tuntien rtiykytys
koneld.en

natalaksi.
PitAsrril{ fosrrormrrn' l2' tJ " T{{') ' d*tI'r,''
panna Luonnon

o

Sitten - pomnien jyny ttmtul siirtyviln taemnas,
_ Asem:Lin ! Se tulee nyt ! kuulul jostakin ktisky.
Sytjksyttiin aanulla katsottulhin monttnihln. Vartiossa 01leet kaksi mi estEi ollva t Jo aloi ttaneet tulen , konekivtitirl
lauloi pitkid sarjoja. ?ian yhtyiviit torjuntaan kaikki. paikalla
olevat aseet.
Hdtind oli sanolnkuvaamaton. Mitriein el ehtinyt a jatella.
Mi elen valta si jonkinlainen hirnittEivdn lamauttava , u,utta samalla
Icuopan
huumaava tunne. feki ulell painua nmtrf, pohjalle ai.van litteiiksi suojaan jeisen nontun treunaa pyyhklviltd rtitiseviltEi luodeilta ia sirpalellta, mutta tolsaalta oli tajuntaan sy6pynyt
velvoi.ttava tunne siit6, ettii vihollinen o11 torjuttava - montun
pohjalla kyykdttH.vti mies olist iLnainen saalis pii.til}e ryntEitivtille
viholllselle, jonka tarvitstsi valn heitteA hautaan kFieikranaatti

tai

suraut

r^ffi

ohi juostessasn.

oLl si j-s pid.ettiivti ylheieillti. ja ammuttava - amnuttava
kir ja1nelli sesti henkens6 h&iddssii j
Vihollisen hytikk6ys pyseiytettiin sseu.ien eteen kerta toisensa
perEistel ja yhe uudelleen ja uude]]een se nousi rynniikkdtjn. Kerran
oli vlhsllinen jo nelkein peessyt tilanteen herraksi, mutta jostakin tnli sen verran apu.a , ettti onni sf,uimne ty6ntiimlitin sen
pois tukikohdasta.
Pee
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Etulin ja hil j eni..

01i tullut runaa ietlkeri molemmin puoIln, enemrndn hydkkaejiin
osaIle. fukikohdassa r joka oti vtilillai ollnt viholllsen hallussa
ia vasta vuorokausi sitten vallattu takaisin, lojut kaikkialla
kranaa tti en repfuulii Ja nustaan:La ruuri:t*rx+:c ruurail ta , hauto j en
retrnotlla paikoin kasap$Lin.
peseikkeens6
Monl sisukas tf,tsttsElEIatr
lusta ja
0m:lakia mlehiil o]i nennyt. Hmtrxrrhmrxp wrtnxta$ra xtu*rtx
lepiisl tukikohd.an takarlnteen likalsessa ltrnessa kaikkensa antaneena odottaen tiistii kuljetusta taakse, kotlpitdjein sankariha utaan. Korsu teiyttyi haavoi ttrrnei sta .
lopulta tuli ilta silttikin pti.*vtistti. HsintirEin Ia skeutuessa
pusertui rinnasta hiljainen helpotuksen huokaus - oli jiilleen
selvitty yksi vuorokausi hengissd. Samal}a tunsin kuttenkin itseni
salraaksi r rrh1l pahoi.nvotvaksl ja perin raihnaiseksl, niln fyysisesti kuin henkisestikin murjotuksi.
Y611e ei vihollinen yleensd hyirktinnyt, joskin heirintiituJ.i
jatkut, Tarkkana piti ktf,Ltenkin olla silloinkln E eihEin koskaan
voinut tl et€i6 u:L te voi si tapahtuta r
Pitkie olivat vartj.omiehelle ydn tunnit, joita valaisi kalpea kuu ja vihollleen valoraketti.en lakkaanaton roihtr, Moni uies
palellutti itsensd pahastl pakkasossoe

SOTA JA}KL:I,}

,2"p

$eJ/)

t p&iivtit toistlvat saman ntiytelm6,B.
Kerran kuulu:L vihollisea propagandaLd.hetyksen yhteydess6
musiikkla. Se tunkeutul loppuun vti,sSrneen ta juntani horrostilaan
epiitodelli sena ilmitinEi - Iuu1in uneksivani.
Voimat v enivEit, un en tarve lisiitintyl. Ruokaa sai- joskus
tlisi.y pilsdtinntillisesti. ?ahlnta ol.i kuitenkln veden puute; koko
tukikohta o1i niin myilerretty, ettti lunta ei entiii liiytynyt nlutfrf;
Seuraava

C,+alt*',^

mi

sttidn.

Miehet valhtulvat

- toisia vietiin taakse ja

tEiydennystti

6

tuli tiIaIIe.
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Ifu olema nnylly
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virMEiltENt
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jauhoi.

korsun urkopuorella

nyt t&ihystyksen ja
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ollut vartiomtes lain:Ln1yti-

rynniitessdrnme ulos

o1i vihollinen ovella vas-

uskalikot olivat sy&ksyneet tukikohtaan oulen
r-*
kranaattiea sea""tJHeti ovella sairnme vastaarnrne k&isikranaatteja.
Korsu tuli tiiyteen r&ijdhdysalneen Iettrr; katkua ja trx kahden
ensineiilsen n:lehen natka piieittyl korsun eteen. Ulos oli sy6ksytt€ivii ruunliden yIi.
\t'
lD horsun u].kopuolella alkoi kiivas tulitalstelu. Vihol}inen I$iheni joka puolelta sytiksyen ja ampuen koneki.vtiiir:LensEi, tukemana. luotla o1i ilnassa niin paljon ettii tuntui mahdottomalta
tassa

-

muutamat
LCL

sopia sekaan.
fune enEiti p$iiisseet koneklv&idri.pestikkeelle saalcka. Aseet

olivat vaitl r luultava sti ne olivat vartion:L ehineen tuhoutuneeto
faistelu ja tktrL lehl etiii syydeltii. Yihollinen kElrsi tappLsita

e

mutta nyds mei]-le o1i menetyksiH.
I(a ksi kertaa kaa tul ni es vi ereltiini o luoti uppost pfitihtin ja
sormen paksui,nen verivtrta rydppyoit kaarena ulos. Uhri ei kummalIakaaa kerralla &itinn6htiinytktiain, reilil,x vavahtj. vai.n, ia si.lmiin
ilmestyi outo ellistynyt ilme. Hetken kuluttua vuumis retkahti
tai.steluhaidan rewraa vasten fa jei siihen.

Ialstelu jatkut huumaavanar oisteJa turruttavana. lopuksi
o1i Joukosta jelje}ld vain kuusi tniest6.
Joukkueen johta ja katsoi talstelun jatkamj.sen toivottomaksi
ja antoi lrtautusnskdskyn. Sekin saattol kirkkaassa pEiivEinvalossa
merki tti i tsemnrhaa - nutta yritettEivii o1i.
$rtin:Len, kontaten ja v&ilillii sytiksyen pfitrippt kranaattikuopasta toiseen pedsimme pois tuhoon tuonltusta tuklkohd,asta.
Vilkaistessanj. viineisen kerran taaksenj. nEiin punatsen llpun kor:r
hoavan savun ja pirstan keskelle menetettyyn maastoon.
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