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Itii-Kannaks ella laatoran l1a. Kan-
nalcs en ra javarti- opail.ika , arin varti

vr"tiorak";,r;; ;;ritsi urrrrn ra jan pinnassa. [eistei syystd

oli paieitetty tehdit varti o}le uusl na japaikka , j onka rakennrrs-

ttil ssd olin kirvesmi ehenEi kestillEi 1939 . .

Eliinti ra jan pinna ssa oIi syyskesiillti rrkrkaavan ttrntui sta. Mo-

nenlai sia huhu ja kulki suusta suulrun.

Suojeluskuntalaisena jouduin jo lokakuun 7. pEiivE[n iltana
vaihtamaan rakennustytin sotahommiinl, Seuraavana aamuna alkoi
sitten j o yleinen Iiikekannelepanokin YII: n nimellEi. Samalla tuli
kEisky ra jaseudun tyhjentiinisestii siviiliviiestdstEi.

Reservildisistii muodostettiin vartiotalorla 9.Ra jakomppani-

an II Joukkue. Komppanian peirillikkcinri oli luutna *ffiflntti Suur-
i.. U'z\t+'a"-t*

karl, lonka komentopaikka o1i Paukunmden kansakoululla. Naapurinaru.
oii luutnantti Pekka Alarannan komennossa B.Rajakomppania maja-

paikkanaan Viisjoen kansakodu. Molemmat kuuluivat MetsEipirtin

Osa stoon, j onka komenta jana oli ka pteeni Relno Kalervo Inkinen.

Joukkueeilutre asettui asumaan kyltin taloihir. Se muodosti

kentttiva rti on ra jalle. Johta jana oli aluksi fapparin vartion
ra a-

peie1Ii kkd ersan tti f a uno Ka ronen , mutta sittemmln tuli Pd,eilli-

kciksi va paussod.an veteraan:L ra javtiripeli Pa avo Jotrro.

YI{ kului rauhallisesti. Yartioinnin ohessa rakentelimme ltrllf,-

roksia tei}le sekEl taisteluasemia ja piikkilankaesteite. Pio-

neerj-t milnoittelivat siltoja.
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kahnaus ta oli kerriiintynyt s euraamaan rneliloinen j j,:ko t'sivile-
jd.lcinrf ja j oicu siind sano j lcin ettd " on.,rohan tu o n)rt ai-van oi -
kein kun ei tulipal o on vettiikiilin annetatr ja t nen "jo on ai-
aisenpaa verr:aten vei.lit kiristyneet'r .

Siihen se juttu palnui, eikei ainakaan rne le siviileille
t tietoa ai]:eLrt"tiico se mitde;n jeilicis U raulrsi-a l.;unneS . . . .

lro kuun 7 . pnA 1959 tulin vd.syneend tiin niintrcuin u.s ein en-
nenki n koska tehtlin pitkiiH. tyopei.i Ilysymyks essii oli urakka-
luontoi n tyci . Uudes ta varti otal os t puuttui eniia vain toinen
lasiku.ist o t oi nen oli j o valmi- s . o1i p er j antai piii vEi j a

tarkoi tus i silloin lauantaina lmistaa toinen r flrlrtta toisin
s i ind kd.vi . eni-n illalla tava.l s een aikaan nuk"kurnaa.n ja ehdin
jo sikedan un 11 , kun vahtln v l.e kl-o 23 lcoputettiin i},;lruna&rr r

koska heriittAjA ei halunnut erdt teA koko vrdkeir y1 cis , I{ereit tyii-
ni reenin ikkunan uo ja ky in asiaa. i',,Iinua pyydettlin ulko-ovel-
le ja tunnettuani ined.ss

ja ne ol-ivat varti ota
s ekii lcEirryi s s d ku orraa

sanoi minul1e, ettd
lolle. I{iin merlee he

si, Suin nope
ja patruunat
semmin jaettu

vel j eni airinen raenj-n avaamaan heinell e
laukun fi.oopen kanssa j o tois ta vuoro-

uttuna. lleillA o11 molernrnilla hevoset
n takana metsdssd puu.liun sld"ottu-irr& r

ttrna varti. otalolla ollutta tavaraa . i{ein

rro ceasti pairilesl va sitten vartiota-
ttele 5n toisia sk-laisia. Yleistd liike-

kannallepanoa ei v elti s i 11 n suoritettu, vaan silloisen Tappa-

rin sk;n kyliiosaston nriehet tsuttiin rajalle rajavartion tuek-
sk . puvun pli l-e

oven. Hain kertol o1

ka.utta vartltalolla

t

ornen pu olelta .

ee

J-

r'ls . rautai sa k
l-iihd in varti ota

I1i r t empas in s einEllt#i. kivdHirin
€or jotka meille o1i Jo allcai-
lle. [d.hdn hd.]iniid.n herrisi muu-

lrin tal- on , eikii rnei 114 icenell o11 ut ti etoa siitli mikli
oli tilann Aavistettiin vaj.n r ettii j otain etittiiin vakavaa o11

tapahtu.ma sa.
j,o muu.tarna'li:)rlaiosaston po jls-
varti opri.ii3"liiil; tj j 5r j esteli

Irlenty vartiotalolle oli sielld
ta ja
parti

te nukaa lcun mi ehia s&P'ptli I

oro ja ja antoi oh jeita partioorl, lAhtevl11e. Partiointi
tapa ui pitkin ra jaa s elid" lehinnei. ra janpintaa olevj-lla teille .

llyci tdHlle vasta sain tieted., ettC I',[euvo$toliitto o11 vaatinut
ne vottelu ja ra jan tarxistui,;sista ja taim;i. oli vain varotoj-menpide

I

Aamulla 8.10 .-39 tuli yle j.nen liikekannallepanorn;i;iriiys r j olloin
kaikki reservileis et kutsuttlin aseisiin. Sama\la tuli mEiliriiys

'i

ra jaseudun tyhjentiiniisestii siviilivdestUste. fhrtetelteivdn hyvin
\,

mi tiid.n pani ikinonai s ta h er-

\

ra janvd.ki suhtautui tilantees e en. Ei

\
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m tumista ollut havai-ttavissa . 0l-1 kuin s e o1r osar:nut td,hrin
ti1 teeseen varautua.

At majoitettirn vartiotalolle ja l;:un s rnrrie tei.yf,.ennys td
res erv iiisistii, rnuodostettiin siitH, ?/9 . jakomppania , 9. ra-
j ak om,Dp e an kornent opaikkana oli }aukunmd. n kansakoulu , peid.llik-
konai lr-rut $uurkari . B. rajakomppanian japaiklrana oli Yiis-
j o en kansalr
dos tivat l,iets
(nyk. eversti
lohkolla kun
2/9:n rajak:n edesott,auuksirn, paitsi nilloin se on tarpeellista
myos vd,irCn l-ae; j einrnallelcj-n.

1 1 .1O .-79 oli siviil-ivdesto kai;,f,1;nncillisesti lcats cen kokonaan
siirretty ra janpinnasta taairs e .

iitui s taaks eni .ia]:C.ei'lsanit-en r:eiivein iltana oll essar]tnie parti ornat-
lcalla !ajarin Jussin kan pitkin Suornen pur.oleista ra jalin jaa
sattui niin, ettai saula

laj.nen kaksimi ehinen p
kajs esti ja samaan suuntaan trultrci vend-

tio. iiun he huomasivat rneidetr alkoi toi-
nen rni ehistd nilyttAe
senr ettei ]re ihmette

01s e11e, j otain ja sairnme s ellais en kiisityk-
ivrit mei dAn puku janme r koska e j-vilt olleet

ra j arni ehi lle s e 1lai B n[],riee 'c .' ,iiti;.iL;i 1r:S eiii":te OS o j-ttar:trr.i l: j i: oj -
keaksi, sillEi, parin peiiviin p5i.tist\meil1e tuli mdai.rd.ys, ettii net\

parti of r j otka kulkevat ra jan lAhe+A , eivdt saa kdyttdit sk . -pu-
kua , vaan on lainattava ra jarniest"r, \aatteita . Kohta tFimH,n jel-

\lreen saimme mdE.riiyksen iattaA vartiothlossa si jaitseva majapaik-
kamme ja muuttaa vH.h#i,n trcauemuraks i ra jahpa .

Valitsimr:ne rna japaikaksemme kaksi samas,sa kyliissii olevaa. tal_oa
ja jaoimrnq j ouklcueen kahtia. Toj.nen puolt j oukrueesta rna j oittui
Juho ?au"isun taloon ja toinen Matti Hdmlildi:p en perilrunnan taloon

i.ttlvianulaan]t . fd,md, j oukkr.re muod osti kentteivart^ i on, j osta suoraan
vaihdettiin liut,rlovartiot ra jaI1e, sekii tiepaftiot. Joukl:ir€eil. joh-
ta j ara oli tEihiin asti of lut Tapparin vartior, \*rtiopdallikkc, ra-
jakers . fauno liaronen , mutta t5,ssei vaiheessa sA*lmne j ohta ja]cs em-
me'rajaviid.p. ?aavo Jormon, vanhan vapaussodan ai+aisen soturin.
lolcakuun loppupuolella peristettrin lisliksi atiupqeerivartio sa-

it

'lokyliiain r rI. 2 km kenttElvartiosta lounaaseen. Alukei aliupseeri-
varti o otti ma ja.paikalcseen Simo Hynr:.d.n taloil; mutta ,{nuutti myti-
hemmin Kustaa Eevan taloon, kosica j ouk. j oht , kats oi .q.en parem*
n:j-n vastaavan tarkoltustaan. Kaikki siviilivdesto oli $akuoitu
taakse rr. I km:n piiiiirdn rajasta, kuten miieird,ys kunlui. \

lu, pd,rillikkonLt luutn. Al{ranta. Ilaimai yhclessd rnuo-

epirtin osas ton , pei5llilg/.onll kapt . rteino rnkinen .
,,,,) tiima oli as etelma lylykeisyyd essii.itn luletsiipirtin/

YH alkoi . Ra j oitun t#se kui tenkin peiaasiassa vaj.n
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rauhallis e sti vartiotehtiitrissd., paitsi jotain

ei kaunata reainita..Ypaana olerrat miehg"t raicensivat
murroksia erliille teil-l-e ja pioneerit miinoittl-vat tarkeimpie paik-
ko ja, mm Valtao jan sil,td ja Riihthar ju s.eke 

-f,isti<iven korpi y m.

Ii;yds viivytysas1:nf 5 rakennettiin, nin.-tt Suven'! rnd,ell-e kaivettiin
valmiiksi ;urlrulna-as emat sekei. rakennettiin niiden eteen kahden puo-
1en naariti etii piikkilanka es t e . l{iimd. asemat oli mdiird. miehittiiii
hetY tilanteen niin vaat+.e$s.8*-J#ihi-ns*dst5* mi japailcas ta oli as emiin

50m ja toisesta n.550rn.
\ Kuulovarti opaikat sijaitsivat 50-100 metrin peasse rajasta ja

Gln IOO-100 metrin ettiisyydellii toj.sistaan. ft;*affi*,r*rrna,"jseq
"?.ip,i=a.fldlese-Eg}tika;l- It&Llr.oa*ka*.a 

"i**41"i+:g_a*fiaar!.r.pjlilai.tragy- nh^"r +ar*tutaiL€$.- tarre-lE -&arvah:rcoise';{Ea*.dss6-, l6Ets;si*.r*ilc6-
anr#.jnlrl Kun ol-i alkanut kuulua sfrr uuttsiar ett8 venti-
ldiset olivat jossakin paikassa kaapanneet suomalaisia vartioita,
l-aitoimme vartiopaikan ra janpuolri s el1e puoIe11e puoliympylen nuo-
toon rautalangan, joka vealettiin puusta puuhun noirn 3O-4&m maan
pinaasta. Kyliin tal-olsta haimme joukon lehmiinkelloja ja asetinme
niita pu elij-n. Nitin tahd oirnme varmistua siitii, ettei meite
ylletett H A 'l^ Pn HTLT u t?rt.lAN TAvflt\A
t<-

ta/6.r

I25. r^ \ Marraskuun
17ri.:,' 8ffialkoi ra" jn,n ta"rcaa k

u va1 isuudesta poikkeav ia H.ainia f 4i el}e sahatti in ja hakat-
tii n a i:uurlui r_r.u lkaatr;van.

koi kuulua moottorj-en kiiynnistys;pAniii
tyynessd illerssa nahtavaksi pauhuksi. %-

[iitii riihir:riti kesti ehkd 15-20 minuilttia ja senjEilkeen tuli 5
td,ysi hil- jai-suus . trElhetin kaveri lmoi ttamaan oukkueen j ohta jal-
le nei s tLi. havannoi s ta . Ar t.t(? Tc Pr<A t.t c C?.

\
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CAO..an^klo 4t
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n yblle saimrne radi
stoli tto E kai s sut d iBl

ja ki"r"unnel-tiin rad.i. ct
ti ed.cn , ette Ne

Suomen kanssa.
t

I

ens o a 1ee
It , niin aa

tti SE G
tP te I

t
t

ton ja lotat ffi taaks e. ffitsL Joku rf,lf sanoihl

,effie ios teistii yle
Yar ovai suusys yi s tii
varti o.;raikat vdhEin kauemmaksi rajasta.
;l Etn ne 70.1/Hulto[4.oo jouduimne Ttikan kanssa menemdlln varti-
oon4oli meidai-/Sfittava uusi vartiopaikka. llEiksi paikaksi valit-
simme 9p*1_K?rugLgl ulkorakennuksen nurkan, joka mielestdrume oJ.i
kaikin puolin sopiva ja joka o1i noin 600 rn entisen vartiopaikan
takana.

mulla se sitten alkaa.
i uudet kuulo-

d ,t
I
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-.lltei0an 
tuurimme oli m?iiirii piilittyii kIoo7r00. Koko tiimiin aarnutuu-

rin aikana o1i rajan takana aivan hiirenhiljaista. lhHt3t
n

aamu alkoi valjeta kysyin kaveril
iir.in sir.t"ioi

e

ikaa. rffiL-

ipalee-

ta kellon a
*4a11q.aa r-
t-. olevan

.-,L

hi ukan vai lle rVr 00

koYaihtoa j o o.)-d. niikyA. i(urkistin rakennuk-
J6

)

t I
sen n
d.imme as ta e ehtineet ottaa kuin muutaman askeleerr r

kun takaamme kuului laukaus. Kliiinnyj-mme ympairi ja huomasimme ra-
jan taka punal_ s en valoraketi n evan

01i kuin maa o i s i revennytt troirnme h

urkalta ^#[ "LIffi"

@/r
SuuK-
v /{ LtA
iETE E

tt

t+

Hdn itse
ja pelas
seen. Ki

"ttij- 
minnepa].n tB#- oli si Paras ta lai.hteii . lofar$ilolelle satoi

kranaa -tfi J a samanailcai s esti st #l*i ra janpuolei s esta metsdnreu-

a

0..

t L

\

nasta avattiin pikakivei;ir\-tuli meitEl kohti .

;Jffiistii, taat okan rantaan pliin oli laa ja peltoaukel|ar"nii ttyil ia
s e ki ehui i<uin rokrrapata . I(averi hypprisi ai d"an yli met san pu o-
lelIe ja rnind, perdssC,. Ii'ietsii oli f,Suvel *nG hakaa , noin 200m le-
vedl Kranaatit rAiehteli-
v5tpuissajarnj.nd,jcinHpurtoavankuusen1atvuksenai}epu-
ri stuksiin. Ainoa pelas tuks eni ol-i epeitasainen maasto , rnutta sit-
tenicin Hffui-:noj. cksiliaan sekHaini,H , r-
i(un viimein sain kei-noteltuani itseni sen alta pois, lAhtit#p-

I
paat j al o's tani .

-Piastyeimme 
llllt metsein l6ipi pellon reunaan UU siihen

samanaikaisesti toisesta vartj-opailcasta aliker 4 r javai.nen
ja koska heille Iorikan kanssa o1i eri tehtd,vii ku r1. minulla ,

tiernme erosivat. Ileilla oli e lta mtitirlitty viivytys as erna

J . Iliimiiliti.s en pel1on har julla . IIeidei.n oikaistessa fr lellon
yli i tuli kranaatti hei-
d.dn v?iIi nsei, olloin [orikka haavoittui kuolettavasti .

t qKiria-
vaiaen Torikan ede]liiJnaini tun Heimd.llii s en

{ucll-eeseerl .ir.ilrna.ai:r -
a

j outul k ohta tEimain i alk e en veltiliii s t en takaa-a ianak *7 4

$(zvl ,

*W
tui nipin napin kanooti l-la Laato

vii.li l1a ol evas sa maanti en mutkas s

rjavainen I
t ui myohemmin partio

rlu1L o li maare I avata tuEffiEt- Jormo Paukun ia HeimH.l

e i. e oh j ei ta vart 0rr r

ei i ellll ketiidn" o1lltt .
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ta irll- ; oi:tiier: -rai-Vit- tuntuir.l 
" J;,r. %i
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-pahai" 
kiireesti takaisin

si kulkiessani maantien oja
mutta lumisoh j on takia sitii
S iksi i:.ous inlcin maanti. el-Ie
sitten raikeiiin au-ta .

telmaa . Si trivastoin Vend j 5n

enaissd hy okkaiysvaun o, *ffiO

oli tal o liekkien vallass&. Pelkd,sin naapurin j o ehtineen sinne ,

iriutta ai;,rani tir.risteS-t;rd,ni
Xif jatir

hi t tiimettei vas f,;rn aiicai S*o

Lrcj.iiia oli tuiossa tien tay

oin matlcaa as erniin as ti- . Ne
q

ol-ivat ini e

paa *r*rrs.
d.eltti. etu-n

1l-

a

n-^*}a,la & asemistam:ine tffi rajalle p&in.
tavoi ttamaan or*ia mi ehiei . Ktiytin aluk

a suo j ellaks eni its eatni sirpaleilta ,

ei jaksanut ku-lkea kovin pitlcH,l*i .

ia ajattelin ettti ios satturl ]- Sr_

Ires kAteeni ja at
m si tt a s ett (:A 'a puu tt u ttuu s t-

€.
.:lnnen kotitaloani i b.nul-aa olevassa naantien niutkassa saiin kra-

naatista sellaisea tiirskyn, et'b6 irenetin ]:etkeksi ta ju-ntani. iiun
heritsin {€EA t tuli ens:i r:ririi s eirs i ,ni ele eni; olen'iob.an pahastii:in

. r lY.l,.aavoi ttunut $l;in ei kui tei'rkaa:r ollut as.ian. ]aita. l. ous u:;lai:lie e t
vain olivat riekaleina ja takin helmassa oli kaksi repelr-tyntaA.

rf,A[$',ul:ri es canl -iotir'.i ohitse se nii;.'t'Li ai va--i5hl vic::aaIta-^
ra.ke nnukselta. 01in td.riiho,yks es td. sen verran to.ilkr-r.rassa , ettGlEE

en

i kra-
naattien riijtihtelyt enii"ti paljon h5.irrr:neet.

Saavut';uani 4iltirau eQ Jionl:;a takana perunai:uo i:air luoua oli
ytsi meicllin viiv1rt.r,'gss *rtis tarr:e ja sen ed"essii F+e'*::-gt;;gtai

t' orna rni i nalcenttltmlne r ol-in vi elei siind mH;;rin s ekais in , ettd olis in
.*hf.el:l-ei-viivyf,ysasemassa olleet rniel:et olisi*,(NA'vA 

- varmaan astunu

t* vr* 114 olitrat Tuomas li.oinin€n r V no ?eltonen
uusivat yhd.esse m nu11e vaan ku-n en mi td.5n

@ sita estd.neet. [F*
-*t-"{

i a I lniari Pau-;lru . rle ]:'@ ,
a<uu11ut Ttuli Paukku ninua vastaan ja ohjasi miinakentdn ohitse.

- IVasta ttissEi sain ensimmilisen kerran viihdn lev6htiiti. R.oininen tar-
nol in hetken leyainn a tupakoinutj osr s-iinii minulle sauliut i t P U STA J AKpalasi eliimd"nhalu taas taka
Y:, T-0 A >'? tr-t, tu.t

l6lande-Ltyd,.inrne tiis tii vetay tymdanoli icaikki he nt o1pat TilJaytet-

aKu
w* EL Uix d

t-t j A UKAA
qr.€.rrr4

ty p oikl';i pi tliin ti etd s ekA langat s ikrn s ok

\t
&a,,tWt

n sitA v
i

0tmaanti ete.

rQ.r*is\. .+>^rVWq)

t
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istkiven korven kohd.alla iriersl maantie rnel]co jyrkiin kivikko-
harjanteen, joka o1i pionecrien toinesta vahvasti niinoitet-tpf h
ffiir sytytysjohdot oli vedetty Szoo *,r,.
pd.ii.hein 1lon reunaan t

oli frBii rJrirmAn l.rerran oman j or.rkku e en

ni ehj.d . He ti ecius t eh-vat meilt5i.lmaht oiko ra jalla peiin olla vi elH,

oniia mi ehi
perusteell
niin lensi

ITI Emme sillo
-l - .tcana patn.

e tul-ossa. Olimme sit5, mielte ettei ollut,
a ja luvan saatdaan Pa jarin Jus si suor j- tti

f eimd.n t i ed on

sytytyksen ja
har ju j- lmaa.n .

in ti. enneet , ettii ra ja-ali ir jaYer.nen oli St vi elli ta-

*..t
qu-F+P iJ tri i':i.l t , 

'i'r.r r ^- '-
I

S en jaillce en j atkoiirrne matlcaa Surmaher julle ,

opun j oukkueesta . Tiis sii, pyseihdS'ttiin hetkeksi
i lannetta . fyki s t otuli oli j o harventunut veih

itn ylitsemme Viisjoelle ja kirkonkylitii,n. Salodu':,:.
tu-r,l--$1U

J-
U

vtird.istii r;eisitul ias eiclen eia.ntai.

j ossa saavuti.mirie
ja kuulosteltiin

Ein ra sullnnattu mei-. _-.!+/.i;y1d.s te ll!fri1l kuului

I"ifuoi

I

d;
c.,L-*
']1Yt^;-
vY./to-l

r;. i s en i;iri;-; t-i:";s e ,r.*f*&rr*i'EL'
ni- in

j olidosta olivat s ek6 aliups eerit ettii nir ehet

Vanitellen ni el
. Yhtd.r,in lauliau5#,*

ei rnistHan jiir j esttystA irii vvtvk6,r
V aril

s estei ollut
tei.hiin as ti ti et oakaan sta ei vielH. o1

t

s{*a t ja voitiln aloitta I
h

teht?ivien suorittamineni jrfH[H.
.lTultuanme Saaroisten kansakoulul1e ol-i se kauttaaltaan tulessa.
Urpasen joen silta o1i rii jtiytetty E+ ja saavuttuamme Saaroisten
kauppojen 1iihe115 olevalle maellef'olivat ven5i.lSiset jo tulossa
koufun kohda3.1a.. Ilmari Paukku, joka o1i pikakivaerin ampuj anarha-
ki sopivan ampunapaikan ja laski muutaman sarjan mars sirivistalAi,
joka pysiihtyi ja ha jaantui antaen meille aikaa suorittaa muita teh-
tavlA. ,F

JEavuttuamrne Yiis joen Harjukyldiir.6, o]ri t. R.5"no*rpania siellEl
asemj.ssa valmilna taisteluun. trfe jatkoimme matkaa kandakoulun maas-

toonl jossa tapasirune meidiin Salokyliissii o1leen aliups eerivarti o1}me
miehet. He olivat vetdytyneet. sieltEi Viis joe1le'johtavaa kangastle-
tii pitkin ja ihnan tappioita.lNdin oli jouki;ue taas koossa. levEih-
dimme ft;il hetken ja kuivailirnrne jalkineitarnme ja vaatteitamme
tulipalojen loj,steesia. Sitten sainme mEitirEiyks en jatkaa matkaa Yiis-
joen yll ja aeettua asemiin maantien liinsipuolelle..c iokiuomasta'?b

(
l.L ^*"M tn /. ,&If,. le.

)
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@ll

nouserza]l-e har janteelle.
Viisjoen silta oli rii jliytetty rik,:i ja lepdisi joen pohjassa. ?aa-

sinfle sil-lan jd.tteitii hyvd.:rsikii;.ttiien j oen ;.1i, & Erottuamme maan-
tiest4! g1ase.,:i::a11e47 ali:oj Et jqr.;u_:yliissa .,-ii-rras taisteiu ko]:o
#[,!6;a];onppan'ian \oht ottapf I SEkAUAA Iy'1l .Lw 

,,

(lmletinyfLteylis i en puuttues,"a ja tilanteen ollee sa tilsn seiraisin,
l-ahti vii'aoeli J ortnl*;ir: icnkyld.an sa:naan viihdn ]cokonaiskr-r.vaarH-
tfg#. Aaiaherff-dronen ott-i nyt jouk.:ueen johtoonsa ja miilirli.si
tii,m5,nkirjoittajanjouk1iueenvarajohtaja'ksi.#-
-i--tl.rr&Eie3=r-r- r-..--r --TT t. itl r-r--r -^ -JJ.. ---- i. t! l"-ttf!rtm_

@ ilaivoil:r:,:e *fh itsel-t_ernne an:urna-as e-
mat ja kauhull-a ];uulostinne I{ar ju;irfSgl:a kCyt'd.vd,d. talstef,u.a. Iira-
naatteja tu]1 harval;seltaan meille.-in ja ].li1cin, nutta taistelu ed.es-
sri tunt:ri ene.mr::in painavac mi eltli .

-lPtiivli alkoi jo hiind.rtdij. kun taistelu e,:ies:A al-icol he_rli;etA. Se

o1i lcest8nyt i*lt parin tunnirl lret:ran. %
%

i;leill-ai ei olfu-t tilanteesta nitC.Sn tietoa. Aavistircrne vain, ettd
S Jdo*ppania olisi jeittlinyt as ernansa.

r- en

laidasta lu mme hd.neltei t laus u i-

o1 e tta te B. kompp. o mutta lisiisi
et te ta 1 e U"N S ilcsi liunnes

14.

OCotellessamirie rImFhtH- a1l<oivat miehet I:ernoilla .J-

r--^ - j-
*n t af,"timnekin kaksi

llthetti rttt fauno Ndnnimi,iis en oikealle ja Kustaa Eeva vas emmalle ot-,
tamaan yhteytt oisiin joukkoihin. He palas vat hetken pEld.s til ja
ilnroittivatr etteiviit 16y16rr""t ketdCn.,#-
l-^-ff^--i- ''r-
-i--*^ a^-..-- rr - sitiiveistoirr d! Eeva sanoi
kuu-lleensa Yiisjoen siflan kohdalla ajoneuvojen i;o1inaa, mutta pi-
ne5.n taitia ei voinut sanoa, olivatl,,o ne or:ia vai naapurin d?iniU|.

Tassa vaiheessa oIi vendliiinen t)']:istd lopettanut ampureisensa

Tapparin suun.nalta, mut ta *io, ouuur.r{t k:'.intopatteri t tulittivat
sitli enennlin t/iis joelta kirkontylS"Cn johtavaa rrtaantietli.. llriis nCis-
tii kes.rityksistil jdi ly}:yelcsi ja osua alvan meiddn asemiimile. luu;
1i:,,re jo tuonioptiivlin tuIIeer, r.tut'a kun se of i ollii.u.orrast t'r-erQ.N 

-
ettei neistii ltukaan lollut edes haavoittrtnut.[ Silloi n iiaronen s'anoiJ

E
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Ti edus

naan o leva
diin tulee o
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f.{*, Hhdetaanlr,r ty
I Olimme viipyneet nliiscti asemissa t-iiar, lrauan. Emme IEELvoineet

ktiyttiiii pertidntyes sdrnire enii2i maantietii, si.Ile se o11 vell veniiltii-
aen kiiytdssH., vaan rneiddn oli tarvottava liipi netsien miirEissd
lumisohjossa ja plnetissEi. Iisiiksi meillei,.g1f vthlin l;iire, jotta eh-
tj.sinme ennen naapuria klrkonklrld.lle, #iitten onnistuikin. Syy
ttlhtin kiireeseemme johtui siite, ettEi rae joudurmme menendEin rnain-
tien poikkl ja se ei olisi onnistunut jos naapurin kdrki olisi eh-
tingrt ennen neitd.

-rl Ylitettydmme maantien Sutelan kyliin eteliireunassa ennen aukeaa
ja piiiistyiimne kyldauicealle. olivat kaikki kylEin rakennuks et tulessa.
S e- o1i kaamea ntiky .rL'171-J ' A'<'./',,..w

-*.J Ertiiin talon pihassa oli # sika palanut osit-
ta1nja1iekdo1].utso]reakoskakiersiffi,ympyrd.d
ja huusi.

j-n

Siviilien d.itkilAhtoA .,tirlconkSrliistA kuvaa s€ r ette eres }:iaapasaa-
ren emdntli haavoittui kuolettava.stl onassa stingyssd.Ein ja samasta
talosta r;reni l;evone* trf f i""-". filiiin talon kellarin eLessd o]i 68''-'.*
li tran mal t o t onlclra t ti vastalyps ettyei maitoa j tiai.h tymiissii l-umes sa .

€r (,rr,.iess S iita ohi use-i-nmat j oivat 
-irl 

tonrian reunasta
naitoa ja hyvlid. se teiiiirin, Erll-1$ enit.le oll-eet koilo peiiv5na s&€LrL€et

lnitC.iinffi ,

iiirlion luona yhtyivlit t ista tu va ja fi;t.#*a llatalcan-a
E

mtieltA tul-eva maanti *(" liilometrin pd,iistli
(hvc*a Osuu-sliaupan 1uo u

-*fpaas tyiirnnie ed.e11i teide
t oine
sten
oukot
ukauk

tyys
o kok

tuun ja toinen Taipalecn lossr-11e.
n ri-ste3,;igt eenavetHytlrl-vet +t -e'P*-

@ft

j ak omppanlan j eiltri j
ta , i',luutamia ha j ala
iri s t 6tu1i oli laihe s

$. trtetsiipirtin osast
poh joispuolelle, llopeasepein pajan li.lona olevaan maastocn

juuri ffii }iatal(altniien S'uilllnas-
sia kur.rliii S eu-ratalon sr;l1llnal-ta e i:"rutta ty-
-uin iop 1*ff{.{cs A S i0 (.e ve c NT u r/ {.'
oontui ";glnd iilayon tunteina ,lioselan l.ryllin+fu"

laisu1.r.s tavata toisilla lohkoilla ol-leita sania
$aimme pienen tauon, j onka ai-lcana o1i t i -

/#teijdn rniehiEl ja
lrertoilla peiivan tapahtumi 

V-el:I€i. 
td.1,.6ent6ij. varusterta. I,tinei.liin

a
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sain 4nt*t-i:iik al t,a* eh jei.t peieillyslioursut rijcici r:.iiis t e

*Fffi(yn jaossa saj,' 1Ra {R,rompparria tehtatvd.ks ffitel:i
fi:en'vlln jan as emat ja B r(ajalcomi: r;anj-a jai asemi-i n K
poil j oisreurraan kahclen puolen fiaipaleen J.ossille j oht

li ti lalle,
tta5 ?urapilanr*
os elan iiyl-d"n
avaa mr*.i,:nti etei,(ti_*l a

@7
tehtiivakseen jitr j estd;i. etuvarrnistu.kisen umpi-

amrnen linjasta E iril_ornetri n peialiin iliis j oelle j ohtarran t j en lrahden
pu ol en w^lLQ-,

}ii;lstydrlr;remei}1erlid,eireitt;,';,,irpaiil1laan

- 

r,;lpesir'rne kaiva:aaan ampui::aku opi)ia . :;aa. o1i v5hdn jdiissd,
joten lcaivarcinen nii-115- vehjreil-.t-i, o1i ,:r':ui-ra rriis l..mlr l:s en piiir;11e hidre-
ta. -
a i ." ,-r ;" 1-,,,, ...-ri-*- il;illttlt !!iti Eti; !lill t! tltit Itarru

a.

ei.estii ja
d.

Y
^""tt;;,

q
cl
LJ C

oiliealta riisiihti tulias ei d en tuli. Vastasirnne tuleen ja aloiinme

r

r-
.lA UUSI T bH T{' UA l.[ " 4*a4.}-t

ultua,;:me ;onpi;a$j an luo Ur::i; j-laii:nen linial-i eE tu}.t kon;:'r:a.nj_an
]i1.;jibLu..,-lffi::iia:"1jei.l::c.ilrlisipa:rtioi:^Ci'*li:'..e,i.":r:.;;i,'teytt.J.Iai*

wur-"l^

Iq-c .6ta^
.,

kealassa taistelevaan Er.P 6:een. Partion johtajaksi tuli rajaker-
santti Meettenen. Mlndkin jouduln teimtin kaksiryhmeiisen joukon rtru-

@
kaan, jonka toisen ryhmdn johtajana oll ivo Ahtiainen.

Mlehet olivat poikkl - o11 rehkitty Lahes vuorokausi ilman

ruuan murenta. Peellikkd ei kuj.tenkaan voinut jdrJestaiii lepoa eike

ruokaa.

Kun ei "virallieta" ruokaa ollut yritimme kerEilllii ta]-oista jo-
takln suuhunne,

}Iolco taivar,,nranta oli i:unaisena tulipalo j en j ohdosta aj-na ltautuun

,f

r o t tautua;

ja liivennarralle niin ilitkai.ile kuin sil-mi,'r" lcantoi, i'liioen nralossa
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ylitinr,re Viis joen 4,atnen myuyntraohdaLla. l,laantiesilta oli riijiiy-
tetty, mutta me y]-itinrne joen m3rfly11 sullru ja rnyiiten. Suo j eluskunnan
tal o ol-i mycis rti jH.ytetty;samoln puolus tuslaitoks en var:asto.
_I osri.uskaupan kohdalta ti e erkani Rautuun.ffir;flt;frhiF
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V o1i .,irca . 0ikea
L
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!\o-d" 1l-lipi tnt varten vene 4ii e
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-*[,tteiilnn]e 
avoi'{luotl ostellnassa :,;ahd.er: tu:rn-uste}i.ian- icirlj.-iessa

V*e i,ri:al-14 olie ei'r. auiiean .iro

tunnusteli jana ol]ut ali v Ora:ra varoitti meitA ves erurnelta
ldh es t3rYElstA vihollis esta
lltheni kiviiieri t liainales *

la lHh
't..^
l\d,

iiang

; alas
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-h+,,!rF..rlt lhU",#

1: dal- l-a

1r.tLy],r s tyen
a Ket jus;a nc

tana tie, josta neidiin o1i kuljettava ja jonlra olkealla puoIel1a o1i

€n taistel maan tien penkalla viirae j-s een estj. .
I,i ekci tulipalojen kajo ja palosta liihtevii savu hti.mEinnyt vihollisen

nilq4ettei se huornannut meitd tai sitten se luuli neitti onil:seenrb
Joka\apauksessa F pAd,sim:re onnellisestj- ohittamaan sen.tgffr*L-

Raa jun .,r)'laidn pliiistydrnne
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Raajun miien alta erosi kaksi tietd, toinen Rilskan kautta petajAr-
velle ja tolnen Ilautuun. Noustuamne Raajunmtien pd,:i11e, jossa sijait-
si Jalmari l,arnpun ta1o, oIi talon pihal-la olevi11a sotllailIa kil-
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ein lAh e tti rni ehiii etuvarrni
jatlroi matlcaa ens in ; oni-,&

sitten vas emrealle ?al}real
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Yilaic:'::alan l'lansai;ouluiIe, tlissLi i:eill-e .Qli
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a Suurvallan s ston i ski e ssri yllei tti en j o ut uiva t
harvat rajaa vartioivat miehet kestiimeiiin ankaran henkisen pai-
neen.

mukautuivat
O Kotlseutuaan puolusta essaan p*f,silx*.t Metstipirtinkin mj. ehet

kuitenkln pian sodan kovaan todellisuuteen ja puolustustaistelu

arkoi' 
,o ji sta syntyi nimekEis

O Sitten ra jan pinnan iuiatucnruuhusltxrt -. porukka, Mets5.-
,"ffr^*r,.-Aorukka ' M0

pirt1nrajasissit,Seo1ikot1ky1ien5Suurva11a11ekin
vaarallinen va stusta ja. .\
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