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t<- 2. /JR 23 eLj taLvisodan Laurilan rykmentin Viihiinkyrtin komppania

o].i oman pataljoonansa osana tiiytt:inyt kunnialLa paikkansa sodan

al-usta liihtien. Se oli miehittiinyt ja puolustanut Tai.paleenjoen eri

tukikohtia kymmenen wuorokauden vaihdol-ssa. VitroLlisen uuden suur-

hyiikkayks en a]-e t tua *r" rrrrn.r.t\lif,ij1i komppa:ria o Lrut rerent ti ].iin

teskilohko.lJ.a, noissa palJon tapploita vaativissa tukikohdL ssa 4 ja 5.

Koska sl,ine vihollinen oli vain noin 4O metrin piiiissii panssari-

lerryJen suojissa, vaativat tuklkohdat iJin ja pEiivin lii.hes tSyden

mdehityksen - kova paikka silloisissa pakkasissa!  
/

Si:i.nii ku].ui melkoisin tappioin aika helmikuufl 11 .fiiivti.st6 13.

pai-van i1.taarx - ja jallee n i-5.(airr'an aa.muvarhaj.sesta seuraavaan ptii-

vii?ih Terenttiliin Mustaojalla. Kaatuneinakin o1i eraana peiviine kir-

jattava seitsemtin. Vasymys, vilu ja nalke valtasivat Jo komppanian,

koska esimerkiksl Itlustaojalla ei ollut eniiii mi tiiii:r korsua tai muuta

yiipynispaikLaa. Kompparrla saikin sitten siirtyd Vilakkalan auke Em

taakse reserviin.

RykmenttiEme kovia kojkeneet II ja III PatalJoona ol"ivat liitrte-

neet taikka l-aihtemasse takamaastoon lepoon. Tieto siirtymisestli kan-

tautul vasyneitten mlestenmekin korviin. Kotilomiaktn oli kuulemma

Luvasaa! Johan tuollalnen uutistulva nostatti nielLalaa Ja jokainen

toivoi onnenpotkr:n osuvan oma1le kohdalLeen. T?iisanrna olL siten iat-

kuvassa k6yt iissti - se oll l'akollinen kaikilLe. Sitten valn ddotettiin

- odotettitn joka hetki tietoa sLirtymisestii lepoon mulden yksiktiiden

tavoin pyhaia3velle asti. p A /l Ue E\.
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k:-. Tul-i su.nnrrntai helmikuun 18. piiivii. Aurinko paistoir pakkasta

oli ede.l-l-een y1l- 2Oo. Illaksi se jiilleen tu].isi klristymean. o1i suo-

tuisa sii6 vihollisen lent otoiminnalle. Lentokoneita kiertelikl,n kor-

sualueemme ylapuoJ-ella.

Puolenpiiiven nurkil1a kuuLuj. Terent tiJ.?in suunnalta voimakkaan

tuntuista raijiihtelyii. Lent oponrnit taakohan se ryssd. siellii? Laihdiis -
tenme ei taida ainakaan peivasaikana tuIl"a mitiiiin.

Sitten tuJ.i ltiht Uvalmiuskiisky - ja J-iihtdkin, mutta ei lepoon

taakse, vaarr eteen! vastaiskur:n Terent t i l"tiiin t

Keskisuomalatsrykmentin kahden patalJoonan volmat o]-ivat ehty-

neet. Ainoa kAytett.Avissa oleva reservL oli pataljoonarnme l/JR 23t

jol-le taistel"utannerkin o.li tut tu. Viihankyrtin komppania mAArettiln

siirtymiilin Virstakiven alueelle ja sen piiiillild<ii, tiimein kertoJa,
btq)

rint amavast IIis sa ol1een rykmentln komentopaikkaa;1 Virstahoviin. Sirr-

ne olivat jo saapuneet oman rykmenttimme komentaia everstiluutnant tij

Matti Laurila Ja pataljoonamme komentaja kapteeni Veikko Va 1a6.

Tilarrne oJ-l vakava, sanoisirrko epiitoivoinen. Se nAkyi ia tuntui.

Tilalteen takia oli rintamavastuu siirretty l"Iatti Laurila11e, jo-

ka antoi nyt tilanneselostuksen!

I't #
e@/t

- Vihollinen oll lent

antanut voimakkaita kran
?
-)" on ryhtYnYt hYtikkiiatuA

on menetetty.Iffit samoLn on menetetty Mustaoian kaikki tuktkoh-

dat. ?iLanne alueella on epdseJ-vii eika edesse oLevien ioukkoiemne

vahwuudesta ole tietoiia. (1t-r;
Lauri]"a tahtoi itse antaa /hytikkayskaskyn. Se o1i lyhyt ia aelva:

- TaisteLumaasto tassa edessa on tei1le tuttu. Isokyriiliii skomp-

panian tehtiiva on luutnarrttr ffi* 
johdolJ-a trydkate Terenttllan

suolla teidan oikealla puolellanne ja ottaa takaisj-n Muetaoian tuki-

opommittanut Terent tilaA i asent ykisttj orr

,aattike ski tyks j-A asemi imme.

Hiekkakuopan maaston tukj-kohdat 1, 2 ja 3a

j oukoin
:rF
lahvoin
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kohdat. Tolsen komppanian tehtevA on johdoJ.J.asi t ehdii vastaisku Hlek-

kakuopall-e, jossa komentopaikka lienee hallussaurue ja valJ.ata takaisin

tukikohdat 7., 2 ja 3. Tehtiivii on vaikea, mutta sen onnistuminen tiir-
kettii. ffi,,tinkomentajanaannankaikentuen,nrink?ivoin.Kaarnajoen
patterl ampuu vaikka rautaj- sanrnosammuksensa, jos luutnarttt Hissa

pyytiia. Ddessa olevat joukkomme, joita eh}<ii tapaatte, alistetaan si-
nu1le. Terent tiliintien vasermall-a puolel"la olevat tukikohdat liene-
vtit suomalaisilla.

-_l - LuutnanttL Kanervan tolmintaa oikealla puoleLla on syyt&i seurata

'*valppaasti.fl(elIo on rryt 27 ,oo.

\-J - onko iotain kysyttevae?

- Kuinka paljon kZisikranaat teJa voitrme saada mukaamme ?

- Kaikki, mitii rykmentil.16 eri paikolssa on. (Saimme 1OOO kp1. )

- Onko mahdol1isuutta saada niita vieLa l-isee?

- I"likali E aamme niitii ATp:1tii. (saimme puoliydn tietamillii liEee

vielii loOO kp1. )

- Onko muut a kysyttiiviiii? - Onnea matkaant

Poistuin lt1an pimeyteen komppanLanl luokse. z./la 23!1la oLi

sikiili onnea, ette asken haavoittrmeen wiinrikki *i5u.gfila* ielkeen

otivat vielii mukana viinriklt ,*ro.ry i" H:3Lt JtX..f.l Juuri vlen-

nyksen saaneista aliups eerei stakin oLivat eriiHt traavolttumat tolrlna

mlr<ana. Ja s]-Iel otlut mies saanut ylennystii, niin nyt o11 tilaa va-

hemmiin nakyvienkin astua esiin ia taytteii rtlryvlen miestenr patkat.

Komppanian vahvuus oli tuolloin noin puolessa maerevabvuudesta, io-

ten keitti6- ia Lrevosmlehetkin o.l,i otettava Qft mukaan.

Arrnoln tilanneselostuksen koko komppanLalle, jolloin sille vasta

todella selvisi, mista oli kysymys. ,I!uo mei],te io palJon verta vaati-

nut taiStelutalrner o1i tuttu. Tiesin ja tunsin, ettii komppaniall-e oli

nyt arnettava tuokl-o omien henkil ijkohtaisten asiain hoitoa Yar|terr.2
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t4- ful<..n mukana olematon ei vol aavlstaar mite kaikkea miesten

aivoissa liikkui notna hetkine Virstakiven maisemilla. -rrKunpa olisl-

vj.elEi se Jtiri s eviln kiintopatteri ehiana antanassa tulitukealrr -
ItMiksL ei oLe huoLehdittu siittt, ettti Kaarnajoen patterl"lla oLisi

riittiiviisti krarraatteJa?tr - ttOlisipa edes iokin suorasuuntaustykkl ,

joka viihitn roiskisi Ja valmentaisL edes tuon Kalatuvan mtien suora-

s uunt aus tykki en siwustatulen! r - trKuinka}..an kauan itrminen keatae t51-

Laista 1eLkkLEt. . . n

Se eletyn el-aimain fllmlkin liihtl kiertemaiin kiihtyviiJ.lti vauhdil.La.

Ja perhe si611a kaukana kotona - oma perheeni - ja yhteydet sinne

ovat poikkL ... Kaukana ovat rytiskin ne, iotka opettivat meit6 ennen

rippikoulussa siellti kotikirkossa rukol-lemaan - vaLkka kukapa meiste

entid muistaisikaan nlitii tukousten kauniita muotoja ia sanoJa - mutta

onko se tarpeellJ-sflcaatl. - t'Herra, iilii piiiistii kAsiasi irti mj-nusta,

vaikka omissa kesisseni on niiLtS kuoLemaa tuottavia aseitat S inrln

huomaasi jetiin nyt itseni. Eihiin viele ole mlnun wuoroni ?rr

Sanatonna ja hit-jalsena oli komppania vahls siirtymiiiin kohti

Terent tiliiii. Joukkueeni oht aiat mukanani liihe styin Hiekkakuoppaa.

Yiholllstyklsttj ei kykene en5ii siitren arnpumaan r mutta Jv-konetuLl"-

aseitten ammunt a on ennen kok€matonta.

Tapaan etuJ.inJ apatalJ oonien kaksi kapteenia. He kehottavat Puhu-

maan hiljaise1La aiinelle, keskeLla sodan raiskettakinr koska vihol-

linen on jo hiekkakuoppaan t ehdyn korsrm katollilFaa, tilanneselos-

tuksen - eike se totlsestt ole mieltd' rohkalseval Tukikohdista vas-

tuussa olevien t$oukkoJen,t valvuuE on enst tiedon mrrkaan ...rrl rfq e

kaks Muista he eiviit enee tienneet. Ilytitremmin tapasimme vielii 10-

a rofrkealla mielel1 olevan iso-pen vH.syneen vtinrikki F&lfri?3li
kyr.Jlaisen ( t ) t<ersantt* r$titffil

Siinii o1i siis minulLe tulevan osaston vahvuus ! Helmisen vapautln

yha

v ,.fr:
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?oisen kapteenin tehtiiviiksi annoin haavoittunei-den j aheti avusta.

kaatr-rneiden evakuoinn Kersantti- Antti].an otin mukaamme. S@ /f, t euf .
a

ETEI'NP]\TU

tukena.

LAhtd onnistui.

Toinen puoli komppaniaa vtinrikki Salomaart

ta mukana olleelta.

trtenemi$

ei o].e o1Iut

l.l ",1;Q/L\

g- EntiiPd t oimintasuunni t elma?

Maastohan oli mellle tuttu. Tykistdn tuli-lskua ei viholll.sen

liitr€isyyden takia volnut ajatell-a. Stite piti Lahettae llmoitus ko-

mentajalle.

Totesimme, ette vihollisen tykJ-sttj o1i hakarrnut etumaaston kuop-

pal-seksl-. Entisen yhdyshaudan antama suoja oli pois J-askuista. Viin-

rikk1 ReiEE siirtyisi puolikomppanlan kanssa vasemtnaJl naapurin kautta

kierteea vl-hoLl-Ls€n slwustaan alolttaen iskun kl-o 22rLJ vaLtavalLa

kiisl.kranaattimiiririil].ti ja ankaralla pk- ja konepi st oo1itu1el1a. Osan

miehistA pitl" sitten sytiksyii eteen toisten antaessa uuden iskun tull--

'fl@/(

j a viii. pe 1i Uuno FIal t tu:
lrLr- 'L L u. l- -r.'

sen johdoJ.la lAhti sitten samoj-n evain liild<eelle rintamaslrunrrs.ss,?o
.1rr(I{!q

Olimmekohan tulleet oikeaan aikaan? Se se].visl. heti: korsun kat-

tokumpareelta o1i todell-a kaadettava ensinrnttiset viholliset. Jokaisen

miehen o11 toimittava osaksJ. erikseenr mutta kukaan el tuntenut hytik-

kiiiiviinsti yksin.

Vastaisku eteni t {sin sur:nnit61ma1ll-sestl". Ttirkeita oLivat ennen

muuta yksittiiisten viihtikyrtiliii sten s amaaJl ratkaisuun tiihtiiiiviit teot I

rTuol.on monttuun on annet tava hetL kaksi kdsikranaattf a!'lol-aske

siitren pitkii sarialn - r'Varor tuol-la on liikettetr Ir Erilaisia tais-

telu- va:i pitiiisik6 sanoa taPpelukuvauksia olisJ. kirjattava Jokaisel-

Sr.r**t;*
en nnosti miehiii yhA Erokkaampaan yrltyksen.n. Pa:irriikaan

^10J..I61,v,-
I

r-{J,r,.

tuntematonta pohjalaisille. Ktisirysyssa site tarvittiitl-

\

1



kin. Jokainen kraraat tikuoppa oLi vallattava erikseen Ja valekuolleet

selvitettAve.
Sota::ries [uurim?ikJ-, ioka ei toki ollut koskaan pi ti;inyt numeroa

4cN4ce*t'
itsesttiiin, olL sy6ksyhypyissiilin mj-elestiiiin onnistunut. Mut ta mitSs

teet nyt I krln vierasta miestti oli tuossa kuopassa v ielti ne1J5? Ei

siine kiviiarillii enitii se1via ja kiisikranaattikaan ei sovellu. Mutta

kl-viiitrLn pere on tukeva iskuase Ja voimaa iskemigeen oli nytt Kurk-

kuun keyve mies oli voltettava painissa. Toiset kalcsi vierasta wai-

mentuivat apuun tulleen veepeli XH, 
aseen avulla. Muurilrit]<l- menet-

ti siinli hiit likiis s ti toLsen peukalonsa ja Hakolle avautui toinenkin

jakaua - toiselta korvalta tolseLle - kiveArin luodin klertdessii.

6

kyptiriin sisitllti.

Pintee ssai siinti oli ensin Ra
- 

J4.+t I
.-J

{rltitas, kun rupesitamtten Taavikin

heti kivaarin pistimelle hiinta s eiv:i st ei.niiiin ! Neuvokkuutta siind vaa-

ditaan, ettii ehtii sieppaamaan otteen pistimestii eika kaveri enee

kykene anpumaar - jos ei Taavikaan.

ALikersantti Toivo Tapio, tuo aina valpas rytuniinjohtaia, huomasl
Yryur'o /f2<'9\

viereisestil kuopasta Taavin vaikeudet. KLveerinperii]l isku olkeaan

mieheen ratkaisL ottelun Rautamaen fryviiksL.

I.{ite voisivatkaar kertoa nrytihemmj-n kaavoittrrneet Aaro Rai.Be, mite

salomaa ja Ilalttr.rnen Ja nuo trhrautuvat r'lrhrlani oh t ai at ! oman lukunsa

ansaitaisivat T_oivo Antilan yritykset saada yhteytta luutnantti Ka-
.fvlr-l.a-v,v-i,. r\

nervaatr, Jonka kohtalona oli kaatua, mutta jonka ty6tii isokyrijliiisi-

neen iatkoi luutnantti Al#g*1
Mita olisivat tienneet taisteLusta esimerkil]-lset soturit ali-

kersantti vain6 Ju]<kara ja korpraaLl- Eino Piirkkii I ioiden kaatumista
a.+/4.

ei oIlut kukaan nakemesse. He aal,vat tuntemattouan l-ePosiJan talle

Hiekkakuopan taistelutantereelJ.a, misse ktd<aan eJ- ole ollut laske-

massa kukkakimppua helcliin lepopaikalleen eiket lausumassa kiitoksla

heidiirl tai steLusuorituksis t aan. Mutta - me aseveljet mulstanme aina.

heidiin tekor,sa.B6\ /f feoS.
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Ammushuoltokj-n toimi vastaiskun aikana. Kitsikranaattitiiyderrnys

oikeaan aikaan.

Jo puolen ytin tietiimissH oli rykmenttimme komentaja Lauri-l-a voi-

nut i].moittaa saamansa t ehtaven onni stumisest a komppaniamme osalta.

OmLsta kaatr:neista emme silloin viele tisnneet. Vihollisen menetyk-

set o.llwat val-tavat, arvel j.nme ensin kaatuneita olevan nol.n lOO.

Ke].lo neljen aikaan l-aantuL pahin roiske ja paul.ina. Silloin koe-

timme tutkia saavutustamme. Tukikohdat vAlimaastoineen noj.n 5OO met-

rin 1ev€yde]-tzi oli puhdistettu, eliivistii viholl-isista.

Hiukalt arvoitukselllseksi jtil ajomies I8:lv:l:gj3:]gt\ toteanuB:

trEttii viitsiv?it meitii huoltomiehiii ottaa mukaan tuollaiseen vastals-

kuu.Illl o

Uuden levosta tulevan patalJoonan ilmoitettiin oleva-rr matka.lla

vaiht a.Eraan meitii. Niiiden rrpos liinipoikienrt vaihto viiviistyJ. jonkin

verran, mutta o1i kuitenkin loppuun suoritettu aam*IamarEssa noln

kello 8. Viimeisene poiistuin Liihettini Toivo Antl-J.an kanssa paikalta

muassai@e vielli kolme vankia. Niiiden selkiiiin siilytimme hyviikuntoisia

sotasaaJ-LspikakivtiiireJ Ei.. Askeleenl tr.rntuivat kevellte aina nyt rinta-

mavastuussa o1€van vl_eraan rykmentinkomentai an komentopalkkaam asti..

TekisLn vaArin Veil:ii:rkyrijn komppaniaa kohtaan e1len toistaisi

tiissii JR 23:n komentajan Matti Laurilan komppanian edessS lausumia
A

kiitoksen sano3 a!l"EsimerkkitaPaus otrj esiiiinniin mukaisesta tuJ.en Ja

liikkeen wuorottelusta hydkkeyksessiil Maailman loistavin vastaisku -

vZttrin tappioin. Rykmenttini papas komppant*l n a/ L']

/r,/
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