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TalviEodar! syttyesstt kuuluin ike].uokkaanr joka o1i aetunut palvel.nkceen 5.1 ,1939 ja s aanut t5yderr kou].utukaen aina a].iupeeerikou1ua
my6ten. Liikeka$nallepanon jiiJ.keen oJ.La Rauduesa s aaa.ut uuden koulu-
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tuksen panssarintorJuntatykkiruiehek6i. Kalrden j oukkueen vahvuista o6astoamme johtL juuri kevttiillEi Kadettikouluata tuLLut vSnrLkki Oiwa
K o j o g-x apunaan toLsen J oukkueen johtaJana wiinrLkki hzuzzzzzz

LanpingD..
ViilrytysvaLheen asamissa ej- JuurL ehdltty vanh.€nemaan. YlLmeleess:iklrr asemassa NlvLniemen alueeJ.J.a oJ.tiin vain muutama turrti, minka

jelkoen vetiiydyttiin siI1an yl3', luowutettiin rlntanavastuu ja r*irryI
e;iirryttlin lepoon autioituaeeseen ta,Loon. Ihlneekaj. enntitettiin rc.ukkua
koko J.oppuy6 Ja osa seuraavaa peiva;ikin - vasta iJ"tapuole1la pihaan
aJoi autoja. Dika sittert Euuta kuin kamp8ut kasaala Ja autoon - r6uuntana TaJ.paleenjoki r r kuuJ.imme J onkun sanovan.
Maantie piidttyi piaa. Sitten ei muuta kuin tykki. votoon Ja Jalkapatikassa pikaaarssl-ssa kohti rintanaa, josta jo kuului tasaineat
jatkuva ruoputul€n jyoine - uaa vapiaie vaJ.kka matkaa o1i viel.ii yJ.i
kyumensn kiJ.ometrifi..
L€ihe115 tienhaaraa, josta polut Johtivat K1rvesEiikeen ja Koukun niemeen; pol-kkesLmme r'lrlcmeut in kouentopaikalle. Taiiill?i meidiit ottl" vas a
taan JR 3O:n (nydhemrrin nLoei muuttui JB 21 :kst) komentaia, eversti-

pitaen kovan puhuttelrmi
luutaantti \_"}|}-*WLL*
- Pojat - tainre on puolustustalstelual Se merkitsee sitSr etta
eliiviinii ei tulla takaperinl llaavoittr:nelsta kyJ.lii huo l ehdit aa.tr.
uatka].La Koukr]ntliemen tulcikohtaa:e a].koi tuDtua Bl.].ter ette €Ieviiae ei sekaaB malrdu. TL1annekuva o1:l meiLle ePeseJ.ve Ja kokeruuks€n
puut e vaivaai. YmpariLle oleYa sodaa jiilki oli kalna.Laa: poLun molerrAin
puo.lin o1i muut amara hevosen ryhmi e sii rirrtamavastuussa of.evan pataljEitteet hirwitttiviin tykist6tulen murakaaminar h.eJ ooaan kuormaeto J en
woset kaviot taivasta kohder., reet kapPaleina, kaatuneet mietretkl.n
vi€1e korJaamatta bevostensa eerella.
Asemiin rlerltifur tykkie wet?ien. Ytt o.Ii pimeti - sitii vaLaisivat
vaJ-n vihoJ.l.isen tyktst 6n suu1iekit ja sLlJ.oin tii1liiin kohoavat val'oraketit. Eteenpiiin piiiistiin sytiksyen viiherl kErralJ.aaa, vii1i115. painuen
matalalrsi. ?lmeiissii kompuroimne kutnma].lisiin niittiiisiin r iotka pLan
bawal-ttl.in vittoll-isen ja omikel kaatrmel.kel tiekettdin talcal.ain Lyddyn
nurron jeliifta.
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Lii]l€mpetla etulirxJaa tul-i vaataa tra.avoittuneita J atkuva.aa vlrtaHel-].ta s al.mme kutr]-J.a, ett6 asemat o1i otettu takaiain wasteiakuL].a

Ja oL1me taas tilaateen herrolna.

Tykki saatiin hyvaiia ae ernaarl taisteluhaudan paail.Ein. ga{mm6 }fti6 kyn pitaa sea sijainnin taxkoin sa].aa€-a. Tulenavaus oli sa].1ittu vain
vakavar hy iikkeyks en sattuessa. fuli # avattava lxhettii - ylletys on
puoli voittoal
Siitii se sitten aLkoi.. Radio ja Lehdet kertoivat pAlvittain,
ettii TaLpal.eenjoeLla oa jiilleen trjuttu voimakkaat hy6kkAyks e t ja
useita pans sarivaunuJa tuhot tu. Tiilaiia' niukkaaarais€n tiedoitukae[
taakse sisiiltyi pal.jon seJ.J.aista, josta tiedoitusvHLineet vaikenivat -€!@!E*Jouh.ux jellreisone peiwiina sain vii.n?ikki Kojol-ta kdsk;m mer'na,
yhdessd Tamper€en puolesta kotoisin oJ'evalo korpraal.l Viiind I IXIID(X
V u o r e n ka.nsse dLvLsLoonan esJ.kurtaan ja ilmoittautua siellii
asemestari].l6. KysyEys oli aseteydennykseGte! muistaakseni Kirvegm{en
tukikohda.rr edestii o].i saatu Botasaaliiksi v€ne1einen pliBkatykki ia
meidtirr plti saarda pikakoulutus sen k€iyttiiiin. Uinusta tuli joksLkin
aika"r tykin johtaja. A@uksia e aimme mukaata 1!O kappaletta.
Yiin hiljaisinpina h€tkille s aimme tykin as emaan Koukunniemen ja

TereattLltsn tuklkobtieltr vtiliin. Tehtavdr"-e o1i tuhota esiitatyvet pa[ssarivanrnut paJrssarikranaatein s ekii hiiirltii viho1lise[ huoltoliikeDn€tta
sirpa].€kranaat el-a.

Majoitus oli jiirjestetty paika1la oLleeseen pieneen karJatupaan.
Uuai a ei ollut 1upa liinmittea, koska savu niilsyi r tlutta yti1le saime
keittiid kur;maa vetta priinuakeittime.IlS, mikii olikiu tarpeen J-iiEm6u
saamisekel. Tuvassa piti oI1a mataLana, si1lti wihollinea siva]'te].l.
piiskatyki1].it seinieta liipi.
Terenttl].iin tukikohdasta BaaPui pesakkees€eEms yhteyspartio *r
Joka ilta ennela puoltayiita. Tuon partion iohtaia on eritylsestl jiiiinyt
rni€1e6n1. Hein kertoi olevansa PappL Ja osa61 ltuotruudestaa"n huolimatta
aina auhtautua meihin niin, ette tunsimme rohkais tuvamme eikti elituinen
kuolenan 1;iheisyyskadn ueltd lopul].isestl. ]"aaniEtanut.
S analnen pastorl. s aapui kiimppiiiime ryijs uuden vuoden aatto,la
ia kertol, ette hanen piti
v?ihan et]nen puoltaytitii, istui lattialle
pitea meillekin bartaushetki, mutta ettii hiin nyt jiitteiikin puhr:mri: s e t
sikseen, ko8ka tea116 ptrhuvat marrt avaEmat vojmat - samalla htia osoittl
selnissd olevaa aEmuks en tekemtid reLkiiii. nTeella on Jokais€rx ollut
rl
wl^/x,o- tehd:i tilinaa selviikai tiimiia maailoan kanssa.
S aarrran siJasta keskustelimm€ tov€rLLlisesti ia luottawaiseeti
kotloloista ja -asiolsta. Lopuhsi v€isasiEm€ v:irren - tutr:n trJumala
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orpi linna,me tr - Ja toi-votimme toisillemme turwaltista Ja rolrkeaa
uJ.elta, lninke Je].koen pastori miehineen hEtvi si piueyteen.
Pia.t tuJ.i eteen uusi pulas admuks et alkoivat 1oppua Ja t6ydennys o1i valkeaa, koska huortotie kurki linjoJen tuolla puolen. variaLkalaena te,yderrnyspaikkana toimi troukunniemen tukikohdan eteen jeiinyt vihol1i6€rr parssarivanrnu, Josta plmearLii haetti.in ar','niukaia. N:iEe
sopLvat rytis meJ.L1e Ja sota jatkui vaihtelova!.J.a ounella.
Vihollisen travai t tua tykki@e Euuttui sen tuLi entistE tarkemmakeL Ja J-iiheisea klvderiryhmr,' mlehlii haavoittui J.iihes p6iwlttiiin.
EreeltiikLtl katkaisi kratraa.tti molemmat ja1at. Faareilla iltaa ja evakuoj.ntia odottaessaan miee tuJ.i tajuihinsa, kinposi istumaan Ja neki
jalkansa ena.en kuin kul<aern ehti estiii - jalkaterlit oJ-iwat jeetyneine
irrallaaD. JalkoJen fiierease huowaa. alla. pitki,t hLLJaisuudon j?iJ,keen
llles s anaaJ.aan sanomatta sytytti tupakan ja sen poltettuaau hi1jaa
toteai, ettd Jalatonkiu miee plteisi saada tarakae hoitoon.
Tarnmikuun a]-kuviiko].La olivat aemukg et taas lopussa. Jostakin
tu11 tletoe ettii tak.na d1viaioona.a esikunnan taeaJ.la on mei1le eopivLa sotasaalisaJonulcgia. Sain ttiplniistii hevosen ja ltihdin hakamaan.
Uenonatka sujuJ. keakiydn tunt€Lna nelko hyvin, val_a uruut aumin maihln1y6misin. Tulomatkal].e s ajin sada! al[trukBetr J'iseksi mukaaai kaksi vAnrlkkili, jotka olivat tulossa kaattra.elderr til.alLe tdydennyks eaii eteert.
Matkalla o]-L kaj.vo, jossa. hevosta oLi juotettu, Ja sinne se poikketi
uytkin ohJastuksestani viilittenette.
jikkie kuului vihollisen puo].elta ltihtiilaukausten sarJa Ja kranaattien iiiini kertoi h6ti, ette nyt tulee 15he11e. Painuimme matataksi
luneeuJ a hevonen, Jo kokenut rintaaca.jerrau, teki saman tempun rojabtaen suoraa:r aisojen piiiil]"e. Parl. klarraattia rtiJtihti tie116 muutama.I
kyrl1:retcen EetB;in peasse, Juurl- siine, mlstii poikkesimnte kaivolLe. Sirpaleiden lakattua ulvooaBta oli hevonen ensinrm5.isene pystysse sur.rntaaa
tJ-e eikii vesi mul- s trror.lt enslnkiiiila mieL6en. Totes5.eme, ettA hevotaen
oJ.i Juomaa.n pyrkie s s Aiin o11ut meitii muita viisaarnpl.
Tamikuus s a tuli eteea sekin auttaEaton tosiasia, ettii ammukset olivat jti].].eeu ].opussa eike tayderDyEta 16ytynyt. Meidtin kalrderr
erillissota wenel"eiaolle tykillii l"oppui ja pal.asirrme entiseeu porukkaan l(oukrrrnietreen. Tertletu]'l.ais1ksi s al-ume nLskaamne pommi tus l aivueen, Joka ulrkas l" t ehd6. I.opua koreustanmEs ldhinmet vii.tLsen metrie
Bywet ponmikraaterLt olLwat kymncnea ja parinkylmener rnetrirr piii{ssti.
01in Juuri u]-kona etsl"skeloBegsa viihii:l puhtaampaa lunt a pal<klin, kun
nein poBrnl-en tulevaIr ja ehdin suoJautua. Korsulle tultua hymyllytti
kawerien hrmmestys - he olivat jo olleet ltihddssii etsiskelsmeiia J;ianndks iiiai puiden !m61sttt.
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Lyhyetrkiin poissaoLoni aikana oli porukassa vdkl, valhtuEut eDka
€nea tuntenut montakaan. Moni kaverl oli kaatunut Ja viel-e useampi
haavoittunut. Mutta olJ.pa jiilketikln tull-ut: paras Peiwesaal.is o1i
kuusl tuhottua parls s arivaunua yhden tykin edessiit .Ampui ana toiEl.nut

o1i uLes palkal1ao'. ja saikLn alikersantin
Tauoo J oronen
nats at palattuaa.u atka.uafvElirauhan aikana eotasairaalasta.
S amaa:a tyyJ.iin jatkuivat hybkkiiykset ja tt.iiden torjunta Joka
paive aina ratrha:r tuJ.oon aati. Ilnapommitukset oliwat pgivitteicle
ja tykLstdn tuli muuttui paive peivaltii tarkenmaksi. ?appl.oiden iohdosta oll taisteluhaudassa usel-n vain uruut ama loppuun vealmyt mi€s.
VLhollisen j a1kavdki oli ottanut tavalcseea hydkalii suksl-ea
piidlle aaetettujen rautalevlrjen suoJassa. Torjunta oli vaikeaa, koeka
luoti ei laptiiesyt levyJii odestepaln. Ainoaksi keinoksl jEii, ettii
vibolllsen anaettiin tulla al"va:r taieteluhaudaa. eteen, rl/Dniilkoo.ttii ayyde1le, Eiake Jalkeen PikakiviieriepuJa nousi haudasta sen etupuolelle ja tuhosl. viholliset wiietoeti sivuJ.ta. MenetelmS siii miohia,
mutta muut alraan pelastuksen keinoa ei olIut.
Hy 6kkiiyke en tul"lval:nistelun jdlkeen oli taistelulrauta usel-n
lakarnut olemasta - Ben paikal.la o1i vaLn muatia kraatereita maaasa
Ja aiJ.den reunoilla Ja pohJalla verta ia kaatuneLdetl J6.tteit6, joiata
h6yr? kohosi kul.vaan pakkasinnaa:r. Pakkasta oli pabfuxpina piiivl-nEi
45 astettal KaLken y].1a ].eiial]'i ruudin Ja rE J iihdya airle on imeltsa
tlmpse haJu.

peiTaste peivAiin toistuva leikkL tekl henkisesti loplur
moltest-. Eiehesta, vaakka tiime olisi saiistynytkia slrpaleLlta. vaikeia
hetki oll, kun piti sytiksye korsusta uLo6 toriuDaa.n jalkavtien lry6kkEiystii sen ehdittye tarpeeksj. I!ihe11e. Jokainen rukoili slllotn hilTiimA

Jaa mi€J-essniin ja toivoi tappawaa oaumaa, ettli ei ieiEi kitumaan
tiihiin kurJuutoetl. KaikLL eiviit enilii kyenneet woittamaan tate tahdon-

ponnletusta waativaa kynnystii, vaaJn ielviit ratkaisevalla hetk€lle

korBun suoJazin. iriime hetlkisesti luldaturtGen *miaranrniot jouduttiin
useLmmiten evakuoimaan taakse haavoittuneiden mrrkana seuraavana ytina t
kun huolto taas toimi.
Jorr<kueessa alkoi jo tuntea Ltseneti muukalaissksl. Alkuper?iinen
ette mouet kah8ij oukkue oli uusittu morteen kertaaa huolimatta siitii,

kin kertaa haavoittuneet palaslvat takaisin ot€en ia ehtivet viole
kaatua ennen rauhan tul-oa. Helmikuussa oli joukkueessa ialie11e 6nae
luutnel|tti Kojon lisiiksi kuu8 i tai seitsemein ml€sta. Luttnantti Kojoe
Joka o11 ertttSin pidetty mies, selvisi tlietii sodasta haavoittumLsellat
mutta kaatuL kesiill-a 1941 vallateasaalt takal-sl,n kotlseutuaan.
Meidiin varrrsmiesten sota loppui he1mikuua puo].ive].l"ssit, Jo].].oin
{d,ir.*-it+|I!O.Ea

5

vilmeiset Eeiste, miDa euiden mukana, evakuoitiin taakse.
KenttiieaLraalassa ml.nut kuulemma katsottiin kuolevaksl Ja kotiia Lebetettiln tete vastaava tLeto. Mieleeai Jtii evalruoionin jossakin vaiheessa kamoa kuva eodan sadoata, kun silmiini sa.ttuL b.avukatos,
Johon o1l pinottu parimetriseksi kasaksi omia Jiiiityn€1,r6 kaatua€Lta.
Paareilla maaten suoritLn hLljalsen otrimarssin tiirliin pitkiin rakennelman olri - stsimatta kysyi ml"elesseen, onko maan vapauden hinta todeLla r
taein kova. Jokainen tulessa o1lut ky1lii yhtyy ajatukseen, ett6. rauhan
ja ibnisten velisen yhteisymm5rryksen hyviiksi on tehtdvd tyiite. Yrjti
J y I h ti , eriis mukana oll€ista, on miaua paremlin tesm€nteinyt
txr Tal.paleenJoen taieteliJoiderl aJatukset runoegaal xHlryaoti, KlrwesmSki
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Konttori: Helsinki, Korkeovuorenkotu

!.

28

Toimitus: Helsinki, To6l6nkotu 35 B 1
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