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VASTAI SKU

TALVISODÅN Taipaleen taisteluista muistuu elä-
västi mieleeni helmikuun 11. päivän vastaisku.

Tilanne kohdaltani tuona päivänä oli se, että
komppaniani oli komennettu Karmankoloon, Yrjö
Jylhän kuuluisaan kaivomaastoon, ikäänkuin tais-
televaksi reserviksi.

Paine etulinjassa oli suuri. Puolen päivän aikaan
tulee majuri Saarelainen paikalle hyvin hengästy-
neenä. Kuulen korsuuni minua kutsuttavan ja sitten
Saarelaisen sanat:

- Nyt on lähdettävä kiireesti. Tilanne alkaa
olla vaikea !

Tuosta korsusta rientäessämme ulos sai eräs vä-
lissämme oleva rivimies luodin nenänsä lävitse.
Mies jätettiin toisten hoitoon, meidän oli kiiruh-
dettava juoksujalkaa kolmostukikohtaa kohti. Mitä
oli tapahtunut. Saarelainen sanoi, että tukikohdan
miehistö on viimeiseen mieheen kaatunut, ja minun
tehtäväni on varmistaa mahdollisesti pian alkava
hyökkäys etulinjan takaisin valtaamiseksi.

Jonkun ajan kuluttua määrättiin 3. Komppania
vastaiskulla ottamaan tåmä tukikohta takaisin.
Myöhemmin kuulin, että tämä komppania oli ve-
rissä päin lyöty takaisin, ja tappiot olivat olleet
suuret,

Illan pimetessä sain sitten käskyn vallata tuki-
kohta takaisin. Pataljoonankomentaja selosti tilan-
netta komentokorsussa. Hän ei antanut mitään toi-
mintaohjetta, sanoi vain, että "toimi miten haluat,
mutta tukikohta on s atava takaisin". Hetken tuu-
mimisen jälkeen esitin toivomuksenani saada mah-
dollisimman paljon käsikranaatteja ja konepistoo-
linlippaita.

Olimmehan tilanteessa, jossa ensinnäkin tuki-
kohtaa puolustaneet olivat kaatuneet viimeiseen
mieheen, sitten 3. Komppania oli yrittänyt ottaa
tukikohtaa takaisin, mutta tuloksetta, ia nyt minun
olisi siis kolmantena yritettävä samaa. Tuossa ko-
mentokorsussa oli käskynjaon jälkeen hiirenhil-
jaista. Vaiteliaina katselivat ympärilläni olevat mie-

Taipaleen kannaksen rinfama

Taipaleessa oli ihminen pieni ja Jumala suuri.
Niin olla pitää. Muistathan, veli, kun häntä nyörin,
lapsenomaisin mielin avuksi huusit ja avun sait?
Älä unohda, älä heitä pois uskon uskallusta. Tar-
vitset Jumalaasi ja Vapahtajaasi yhä, ilman häntä
hukut. - Kesken taiston vilahti sairaankantajani
vierelleni ja kuiskasi hätäisesti: "Väinö haavoittui,
koko vatsa on auki, ja pyytää vänrikkiä luokseen."
Menin. "Vänrikki, voiko, voiko, tällainen mies, ta-
vallinen mies, päästä taivaaseen?" Julistin synnin-
päästön, jätin hänet Herran Jeesuksen huomaan.
Tuskainen ahdistus laukesi. Kelmeä hymy kirkasti
kasvoja. "Nyt viekää, vaikka ei kiirettä ole. Muu-
tan kohta sinne, missä ei enää lääkäreitä tarvita."

Veljet, maallisen matkamme luonnollinen mää-
ränpää oli siellä, Kirvesmäen, Terenttilän ja Linna-
kankaan taisteluhaudoissa. Mikä olen minä, että
vielä saan elää, useimpien vel,iieni annettua hen-
kensä ja verensä. Minua on kohdannut kuin yli-
määräinen Jumalan armo. Veli, tuntisitkohan sa-
maa? Tiedä, olemme totisesti saaneet Jumalalta ar-
mon, mutta siksi, että eläisimme jäljellä olevan elä-
mämme hänen johdannassaan ja uhraisimme vielä
tallella olevat voimamme isiemme maalle, joka vel-
jiemme uhrin ja Jumalan voiman kantamana yhä on
vaPaa.

Suljen hiljaisiin esirukouksiini erikoisesti Teidät, jo
harmenevat kansamme ja isiemme maan palvelijat,
jotka kansamme kohtalonwosina olette seisseet kaik-
kenne alttiiksi pannen vaikeilla paikoilla, ja pyydän
paikkaa rinnallanne siinä työssä, jota jatkuvasti teette
kansamme unteluuden ravistelemiseksi ja sen uuden
kauniin nousun valmistelemiseksi.
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het, joista useat olivat minulle tuntemattomia, moni
ojensi kätensä ja toivotti melkein ääneti onnea.

Korsusta ulos tultuani ristin käteni, rukoilin Ju-
malan varjelusta tälle komppanialleni, jolle annettu
tehtävä oli kovin vaikea. Olihan jo alkuun hyö-
kättävä noin 700 metrin levyisen avomaaston ylitse.

Tehtiin sitten taistelusuunnitelma. 3. K:n rip-
peistä sain muistaakseni 16 miestä, ja osasta heistä,
osasta oman komppaniani miehiä muodostettiin
iskuryhmä, jonka tehtävänä oli pyrkiä pureutumaan
kiinni taisteluhautaan. Komppanian pääosan tuli
valehyökkäyksen avulla kiinnittää vihollisen huo-
mio itseensä, jotta iskuryhmän työ onnistuisi.

Siinä komppanian edessä käskynjaossa seistessäni
mieheni ehkä tunsivat hiljaiset ajatukseni tehtävän
vaikeudesta. Mutta kun Taipaleessa oli totuttu sii-
hen, että käsky on käsky, joka on täytettävä, kuu-
lui myöskin rivimiesten taholta, tilanteen ja tehtä-
vän selvitettyäni, lyhyt huomautus:

- Sehän on selvä käsky, emme sille muuta voi.
Näin lähdettiin sitten tähän hyökkäykseen, jolle

oli luvattu tykistövalmistelua. Kranaateista oli kui-
tenkin suuri puute, ja niin tykistön apu jäi viiteen,
kuuteen kranaattiin.

Taistelun alettua olin mukana komppanian pää-
osan kanssa. Komppaniasta oli siis kahden ryhmän
iskuryhmä tunkeutumassa vihollisen hallussa ole-
vaan tukikohtaan. Tuskinpa koskaan olen ollut
sellaisessa konekivääritulessa kuin silloin, ja kuin
myyrä yritin ryömiä tulen alta pois. Pian myöskin
huomasin, että pureutuminen tukikohtaan oli jo
päässyt alkuun. Viittoilemalla ja huutamalla yritin
saada komppanian sinne. Siinä onnistuinkin, ja
tuuma tuumalta ryhdyttiin sitten vyöryttämään vi-
hollisen hallussa olevia asemia. Vyörytys tapahtui
taisteluhaudan kulma kulmalta, ja siihen kului ai-
kaa ehkä 4-5 tuntia. Miesteni vaikeudet olivat
enemmän kuin suuret, konepistoolin lippaiden täyt-
täminen ja kuljettaminen ei sekään ollut leikin-
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tekoa tuossa taistelussa, jossa puolustajat olivat sit-
keitä, mutta vielä sitkeämpiä nämä tulikasteensa
saaneet ja kokeneet miehemme.

Mieleeni on jäänyt tuosta taistelusta erään Joen-
suun läheltä täydennysmieheoä tulleen sotamiehen
toiminta konepistoolimiehenä. Kun taisteluhauta oli
vyörytetty, rnuistan, miten hän kahteen otteeseen
haavoittuneena vielä näki näkyjä selittäen, että vi-
hollisia on yhä siellä maastossa. Yritin rauhoittaa
häilä ja toimittaa sidontapaikalle, mutta hän oli
vieläkin niin tehtävässään kiinni, ettei malttanut
siitä haavoittuneenakaan luopua. Vihdoin menin
etulinjan eteen hänen väittämiensä "vihollisten"
luo ja siteo osoitin, ettei siellä ketään ollut. Mies
rauhoittui ja pääsi hermojärkytyksestään.

Erikoisesti haluaisin mainita vänrikki Toiviaisen
toiminnan 3. Komppanian joukkueenjohtajana.
Hän oli tämän vastaiskun aikana sen iskuryhmän
johtajana, jonka aikaansaannoksista johtui, että
päästiin pureutumaan taisteluhautaan kiinni.

Raskaana kohtasi komppaniaa kahden jouk-
kueenjohtajan menetys, joista varsinkin vänrikki
Seitolan kaatuminen oli, ei ainoastaan minulle,
vaan koko komppanialle raskas isku. Hän oli roh-
kea, pidetty johtaja. Hänet löydettiin etsiskelyistä
huolimatta vasta aamuyöstä polvilleen taipuneena
tukikohdan edestä. Hän oli siinä saanut luodin suo-
raan sydämeensä.

Vakaina, hiljaisina, päät painuneina, jäästä kali-
sevin lumipuvun housunlahkein marssimme sitten

Jyväshovin maastoon, jossa meille oli järjestetty
vastaanotoksi kuumaa mehua ja siinä ehkä joku
tippa alkoholia.

Tämä tapahtui aamutuntien aikana, siinä kello
6-7 välilln. Otaksuin, että nyt voimme ottaa kun-
non unet kaiken kestetyn jälkeen. Mutta - ei kes-
tänyt kovinkaan kauan, kun lähetti saapui korsuun
mukanaan käsky:

- Etulinfaan, uuteen vastaiskuun!


