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KOSKA olin syntlnytRaj:rioenvrrrella ir sielli kas'
etti niin mini kuin nrclkein
vanut, oli luonnollista,
k:rikki rcservillisetliinsaimme iriidi Lotipaikoillem'
K.otikyllnisi'
n're ylimriiriisiin kertauslurioituksiinjeitsi entisenTcrijocnkunnrn Haaprlln kyllssi, iokr
Railfokccn.jciostalihim'
irjoittui itiiseltlipuolcltaan
ntittc rrut.ttienaicrn:rllcKcllonricllcoli nratkm4 ki'
lonrctrii.
kiskystiikuului mui.''.trnlninlu'
Os;r silam:rstrmme
kean niin : "Jlittc kotikyllinne, mli rritiirinI . Rria'
Trr'
kornpprniaen,ilmoittaudutt.tvrkyl.ipiiiillikcillc.
kcmmatohjcet rnviihernnlin".
Timi kCskysaapuimeillc io jonaliin lokakuunal'
kupiivini. Kun kJ'llnrmcsijaitsiaivan rirjalla,evakubitiin mcidin perhecnlmcja ltrrjamnt:'jo ailiaisin
\tain nte rc'
lokakuutrt.
eli noin lO. priivin p:rikkcillrr
jiinrnrepiiktll". Tthtit'i. johonviipt'rrtltt.
servil:iiset
oli rli.rn vartiointii.r siihcn.lijttvvitmuut
!ouduinrnre.
icht,ir:it.Schinoli mcillcpc'rintuttua,silll sitl olivat
mcisti tehnectjo pari'
tlvllh taikkatoisellauseimntat
kymmcntiivuott:t.
ltuitenMielt:i ylentivlltrici partiointirljanpinnassit
krrn tuntunut,sillii k1'lnllittalot,elotonclimi ir srys'
ontaisistr,jr huolien
I'inrc:it ydt ntuistuttivrtmciti
plinacssi funtui omtn liotipihan.sivuuttrminenvie'
OIi suo'
i;i tl:rlikar lisilvi,n. I{utt:r surku ei irui'tanut.
ritettrvl ntcillersetettutchtlir'ilniin hyvin. ettci Pie'
sr3nutilnre'
aihettrpuoleltalnme
nintikti;invalituksen
Ir{e suoritimmeteh'
tA vastapiit:iolevillenaaPurciJle.
olimmesaa'
livimmb niljaisestija varoen,ia erikoisesti
nect scllaisenklskyn, etti kaikkientuli vd,ltta:iesim.
kl1'ttiiiivain sellaiscss
antpumista.Ampuma-asettr-sai
kun oma henki oli kyseesslr..
tapetrkscsstt,
i. vaikka
ei siihensarnut
nsepunnpuoleltameiti r,mmuttrisiin,
vaikk:rpicnempimiesml:irI1'lit'
.'trt.t., ei sittenkriin,
Tuli 1'.rit
tai muissrtehtiivissi.
tiisi nj.rn tiedustelukulkiiatvaneiksi,mikili sai,t.ri hI'
tii ottaasellaisct
tyttil apue lihimnrlltri vartiolt:r.
mjrnvartiointiia k.rikki
Jor mcilli suorirettiinkin
siiirenliittp',it tehtlrit viroen, hiliriscn rauhalliscst
nruodostuitehtiri melkeinkuin rintrrnallavaruillaan
oloksi.Sensiirln ia varsinl:inoisini aikoinagli n33
purirr puolelh toulrur S,li cncnlntin.Suurctvalon'
kannestrPit'
ireittinr.tk:rtlioivrtvalolllranli.t1lelhkoa
kertoivatonlla kicl'
kin ja poikin,erihisctvrior:tketit
tirin, tankl,.icn,tr:lktoricni:r kuortnn'lutoicnkolinr
piti nreiciit hereill;isilloinkin, kun lcpo olisi ollut
iatpe..n jr siihcn v:ihin tilaisuttttl. A:tnrunsarastu
t?'
sc:ssa
ta,varsinliinviimcisini viikkoinaniki pitkin

Mainilan lyl6n ympiiristci

im sarrrjamelko llhellikin rajm. Tlstii saamamme
karirykr.n mukaenoli' sielli ollut runsrastiioukkoia
maioit.ttrn.. Piivisin taas lentokoneetlensivit mef'
kein iatkuvallasyotcilll viilittimitti viihidliiin rairlla
cil:ii niit.ikoskranainlkrenraiallaseanuthiiriti, silli
Kan'
talhincn olisi voiru selittei ra;anloukkaukseksinxs oli io ikiln kuin heikiiliistenhrllusse.Ratsu'
mic,hcttulivat joskusscllaisellarytiniill;iiokivartcen.
hevostenpysiiyttimisessi
ioliipen'
ettl oli tekemist;i,
mittailemassr
ki,ytiin
kereessi.
ioukolla
Joskussicltii
P.ajajoens1'vyytti.
Kun titl kiikker oli kestinytnoin I I i2 liuukautta,
tuli kuuluisa "Mainihn laukausten"yllltys. It{iten
timi tapahnri,se lieneemelkein ioliaisellesuomalai'
vieII
scllc tdl,sin sclvi, rnutta kerrottakoon
- trpaus
kcrran niitt.n rnic:tenndkernlni ia kuulemana'jotke
itseovatollcct silloin paikallaia jotlt:rmiehetio ensi'
askeleistaanliihtien ovat sa.rneettottua tykiston arn'
muntaanrajalla.
Kenttivartiommesiiaitsi Haapalankyliin pohiois'
plissi maanviljeliii l"l,o Kostiaisen!.:ikunnan ta'
Pulfisentalossa'
iorm ja toinenosxJuhoKustaanpoika
taloisti oli vaiaa1 kilometri matkaaval'
lv{olcmmista
trkunnan rajalle eli Rajaiaoenrantaan.Marraskuun
26. plivln aamunesaimmetietii, ettl Teriioen seu'
rakunnankirkkoherraVdincjl\Iutru ja rajaseutupastori
vartiollemrnekenttiihartauden
Hotti tulcvat pitimiiln
'iltapi,iviillii
etrki . 15-16 vilisenl aika'
sarnrnpiiiviin
o:r. Irtenin hcitf vastaan Kuokkxlxn-Kivennavan
rnaantielle,ioka tie 'ilti paikaltaon vaiaen puolen
kilomctrin piissi Raiaioeitaia jolte tielti niikl'r'ii'
n..lrurin puotclleoti melkoisenhyvrisiitl huoli'
s1.)..s
-lttr. ettl kelfo oli io silloin ehkeyli 15.
Odotcllessanipafpeia kiintyi katseeni naapurin
puolcllc, kun t*"utin muutamii rykin tai kranaetin'
Hctlien kututtua kuulin
[.ittirn.n liihtcitauliauksia,
arnmustenriiinhdykset
';eppilan Somerikonmikiensuunnasta,
sillan paikkeilla,kuten silloin
lehinni ehk?i

l:n
heti arvetitr,eli pirikass.r,
iossaJiikiiriPatJrljoon:r
Luulin
atokli.rrt saivat vutlsitt;rinns. rajaliastcctl.s;t.
oli ollut amPu;lSuo'
sini hetkeni, ett:i t:rrlioituksena
t:rukluksct iiiiv;it
men puolcllc, fiutt;r totJcnrr:ilittiscsti

hicrrtanIyhkiisiksi.
Pian scn jiill,icrnpastoritl\{ulru ia }lotti tulivrtkin
polkupyorilli.Kun siini vicli'
Kuol:kalansuunnasta
kin [iatsclinyllittyneeni naapurinpuolellc,kysyivlt
syyti. Kerrottuani
hrlijat kuuldisia ia huolesfunrisen
viimeisetliuulumisctilnroittivathekin kuullccnsa5l'
kiinnitt:inrittikuitcnkarnniihin suu'
mat lauk:ruksct
ctti
huomiott,mutt;repiilivit, kutcn.mirrikin,
rentp:ur
lauliauksetvoivat tulla SuomenPuolelle.
pysyviinentark'
Asia selvisimctko pian, sitli 14<si
oli ns. Somcrikonmielli,
l<ailu-jr hrvaintovartiomme
jostaRajajoenrantaanoli matkarvain vajra 100 met'
mikirinteesti alkaenlevilvlt Mai'
tli. Vasiakkaisesta
oli
nilan alavat pcllot, ioihin nikcirla vartiopaikalt:r
oli silli kertaal{aapr'len
erittiin hyvri.-Vartiovuorossa
kylin om:r poilia, rescrviliinenkorpralli.ToivoHin'
piittf i kello 16, miti
nin.n. Hrintn vartiovuoronsa
cnnen taukruttsetkuuluival ia anrmttksetputosivat
avopcllotle.Hin kcrtoi: Ennen lauluuksiaoli pclto'
euklanralh picnempijoukko ven:iliisii sotil;rit:rioko
harjoifustchtirissliai muuten.Miestenluo aioi rat'
kehotti heiti
joka todenniliciisesti
sastaenratsusotilas,
heti poistumaan.Niin tapahrui\jn' silll miehct leh'
tivlt iiireesti metsiltcinlaitaaneiLii sen iilkeen ilinyt
ketiin. Senillkeen noin l0 minuutin
peltoaukeamalle
suunnaltauscitalih'
i.ulutfut hln kuuli Valkeasraren
tcilaukauksia,
ioidc'nkrenaatitriiihtivit etlslli mri'
rninuuttienkuluttui t.rli
nitulia pailiaila.IWuuiamien
samajo-utikopaikallc tuloksia trrkastanlaan.
toisti myos Onni S.rvollincn'
Samankertomuk.sen
(r
cdelli
ioke tuli rrrorollcenkello I \';lPsutt;trksectr
sanorunToivo Hinnisen. Hinkin ehti ndhdl sen'
pellollaaavis'
etti miehet tarkkailivatarnrnuskuoppia
.tanrattalieli silloin, miti lauliaustentakanamahtoi
o-limlos Haapalan\ Iin poikia
piillii. Onni Sarolainen
j^
llhtiilaukaustensuunnln.
' p)'sql'ian'ostetemaan
suoir'
St.un havainnontekivlt monet k1'nrmcnet
jotka silll ker'
io,rkkoihinkuuluvatraja-''m. miehet,
Amnruftuien
ltr olivat raiatlapartio'ym tehtilvissil.
lihtopiikoistapystyttiinsilloin meiti kuu'
laukausren
lusteleville .'irrnomaisillesanomaanmelko tarkasti
liihtoprikatia oltiin yksimielisilisiiti, ettl ammutut
taukauksettdhtir'iltVenliin puolelta.T:imin ovat va'
vieldkinkaikliine, iotkatiill:ialueellaolivat
kuut:aneet
rajatehtlvissi.
sanottakoonvieli, ette tarlikailu oli nrelko helppolkin, silli koko ikinsi rajalla kasvrneinrnim.i
Siti'
ini.h.t olivat salneettottua tykistciarununtaan.
ra'
h1n venriliisetjoultot varsinkin mererlPuolcisella
jallarnmc, vain 3 liilometrin pldssi merenrannasta
ilrrjoittivat siinncillisestikesliiin, iolloin rantahuvi'
toiden ikkunal monet kerrat menivit ammunnrsta
pirstalisi.lr{aarajantoiselta- puolelta t1'kistcirrnmunta
k,rultiin sen siiaannormlsliiikoinarnelkohan'oin,ia
kiinnittivit ta'
siksi telli kertaaammututlaukaukset
valtista enemrninhuomiota'tnme.
Seumuksetsainrmckokea io rnuutamanpiivln ku'
luttua, sellaisetseuraukset,
iotka koko Suomenkansa
sai surulsseentunte"aia, joiste alkusyy tahdottiin vie'
rittii meidin kannettavat*semrnejoululsuun15. pdivlnl 1959'
Tuusulassa,

