
MARTTI HAAPAMÄKI

Talvisodan joulu Taipaleessa

"Kannas kestää" oli niiden 6.,'JRzr:n
miesten tunnussana Talvisodan joulu-
yönä, ioiden tehtäväksi tuli torjua vihol-
lisen öinen hyökkäys. Tunnussana piti
paikkansa ja miehet täyttir,ät tehtävänsä.

ON JOULUAÅTTO 1919. Kuljemme Vilakkalan
aukean halki kulkelaa maantietä. lr,Ieitä on kolme
komppaniamme joukkueenlohtajaa ja kullakin lä-
hettimme. Olemme tulossa etulinjasta, jossa olemme
olleet ankaran viikon r-hteenmittaan. Joukkueemme
on iähetetty etukäteen taakse. Me olimme jääneet
opastamaan uusia miehiä, jotka ottivat vastaan tu-
kikohtamme Kirvesmäessä. Iv{eidän komppaniam-
D€, 6[R2l, on määrä§ jouluksi kenttävartioon
Volossulaan Suvannon rannalle tavallaan kuin le-
päämään ja vieltiimään joulua kovien taisteluitten
ja kärsittyjen tappioitten jäikeen.

Päivä on harmaa ja pilvinen. Ääneti kuljemme
peräkkäin, väsynein askelin. Molemmin puolin tie-
tä on tuon tuostakin pommikuoppia. Kauniin Vilak-
kalan ky1än talot ovat autioina, monet ammusten
repiminä.. Tuuli on kuljettanut joulukuun ohutta
lunta rapuille avonaisista ja rikkonaisista ovista
ja ikkunoista sisään. Miten toisin r.oisikaan olla, jos
ei oiisi sotaa. Vilakkalan krlässäkin valmistaudut-

taisiin jouiunviettoon. Nyt on kylä valoton )a hal
maa, tyhjana ja hylättynä jouiuaaton hämärässä.

Åukean takana olevasta metsiköstä löydämme
komppaniamme telttoihin majoittuneena. Teltat
or.at kyimiä, sillä päivällä ei saa pitää tulta kami-
noissa. Mutta jouluaaton touhua ndyttd'd olevan
kaikkialla. Paketteja on suuret röykkiöt joka teltas-
sa ja uusia kannetaan sisään. Joulukirjeitä ja -kort-
teja luetaan. Kohta olemme mekin syventyneinä
lahjoihimme ja muihin kotiseudun terveisiin kyntti-
län valossa omissa nurkissamme.

Iitahämärässä lähdemme kuitenkin mddrdttyyn
tehtäväämme Volossulaan. Otamme hiukan lahja-
pakettejakin mukaan joulunviettopaikkaamme. 
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Taas olemme marssilla. Lumipukuisten miesten har-
va jono ja patruuna-ajoneuvot etenevät hiljalleen.
Tunnussanaksi on meille annettu "Kannas kestää".
Kuu on noussut taivaalle valaisten pehmeästi jou-
luyön lumista metsää. Eräässä tiehaärassa saamme
miehistötäydennyksen. Yksi upseeri ja kolmekym-
mentäkolme miestä liittyy joukkueisiimme. Emm:
näe emmekä tunne heitä tarkemmin öisessä metsäs-
sä. Täydennetyt joukkueet lähtevät nyt määrätyille
kenttävartiopaikoilie pitkin Suvannon rantaa.

Minäkin saavuo joukkueeni kanssa perille. Ma-
talasta, katetusta konekivääripesäkkeestä tapaan up-
seerin.

- - Saatte tästä nyt rauhallisen joulunviettopai-
kan. Täällä ei ole ollut vielä mitään toimintaa. Ei
edes partioita ole näkynyt. Olisimme tässä mekin
jouluamme viettäneet, kertoilee metsäpirttiläisten
r,änrikki.

- Ei oie lepo liikaa meillekään, kun emme ole
moniin aikoihin saaneet nukkua, päättelen minä.
Hyvää ,joulua toivottaen erormme sitten.

Majoitan mieheni kolmeen pieneen korsuntapai-
seen. Kaikki eivät edes mahdu niihin, vaan tdytyy
lähettää yksi ryhmä naapurijoukkueen tilavampaan
majapaikkaan. Niin jään kolmen ryhmän kinssa
tukikohtaani. Kuulovartion lähetän jää11e. Nousen
sitten katselemaan pienelle mäen nyppylä1le kenttä-
vartioaluettani.

Kuun valo on himmentynyt. Sakea usva ja pi-
meys peittää kaiken. Erotan kuitenkio molemmin
puolin pientä metsäniemek ettdni laajat peltoaukeat
ja edessäni aavan Suvannon. Oikealla nikyy hämä-
rästi pidempi Pähkenikköniemi, johon yksi jouk-
kueemme on sijoitettu. Menen sitten majapaik-
kaani, joksi olen valinnut katetun kooekivääripäsäk-
keen. Kivistä kyhätyn tulisijan hiilloksella on tee-
kattila, josta miehet nauttivat .1'ouluteetään. Him-
meän kynttilän valossa eroitan heidän kumaraiset
hahmonsa ja konekiväärin korkealla jalustailaan
sekä yöksi suljetun ampuma-aukon. Minä saan pai-
kan peränurkassa. Mutta tuskin ehdin sinne aset-
tua, kun joku miehistäni työntää päänsä oviaukosta
sisään ja hälyttää minut ulos. Suvannon vastakkai-
sella puolella loistaa tulipalon roihu. Pari taloa on
syttynyt palamaan. Punaiset lieskat kohoavat kohti
sumuista taivasta, ja tulen rätinä kuuluu selvästi
tänne asti. Muuten vallitsee kaikkialla täysi hiljai-
suus. Kiertelen ja tähystelen rannalla, mutta mitään
liikettä ei näy eikä kuulu. Tulipalon ei tarvinnut
merkitä mitään erikoista, mutta hiukan oudolta se
tuntuu, kun se oo sattunut tällä täysin hitjaisella
rintamaosalla. Jotakin voi olla tekeillä. Kaiken va-
ralta lähetän miehiä suorittamaan patruunatäyden-
nyksen. Palaan sitten majapaikkaani, vetäydyn nurk-
kaani ja pyydän herättämään viimeistään kello ).
Hetken valvon vielä. Luen jouluvirren paketista
saamastani uudesta virsikirjasta pienen kynttilän
loisteessa ja oukahdan.

Herään. Vilkaisen kelloa. Se on vasta neljä. He-
rätän kuitenkin toisen lähettini ja lähdemme ulos.
Kiertelemme vartioitten luona ja korsuissa. Ei mi-
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tään erikoista. Menemme jälleen rantaan ja tähyi-
lemme sumuiselle Suvannolle. Yhtäkkiä huomauttaa
lähettini:

- Eikös tuolla jäällä ole liikettä.

- Missä? kysyn.

- Tuolla, noin keskellä Suvantoa näyttäisi ole-
van lumipukuisia miehiä aivankuio ketjussa.

Mutta pimeässä en eroita mitäär, vaikka kuinka
tähystäisin. Silloin juoksee eräs alikersanttini il-
moittamaan saman havainnon. Kohta eroitan minä-
kin taajoja ketjuja kaikkialla kautta jäällä. Mutta
sumun ja pimeyden takia niitä on tavattoman vai-
kea tarkemmin havaita. Vihoilinen siis hyökkää,
rikoopa oikein yllättää, selviää meille.

Lähettini saa mennä heti viemään ilmoitusta
komppanianpäällikölie. Senjälkeen toimitan häly-
trksen. Kaikki asemiin. Uudetkin miehet joutuvat
heti saamaan tulikasteensa. Koetan parhaani mu-
kaan miehittää vähillä miehilläni laajaa tukikoh-
taani. Tehtävä ei ole helppo. Käytettävänäni on
vain kolme ryhmää ja niissä kolme konetuliasetta:
kaksi pikakiväär.a ja yksi konepistooli. Sen lisäksi
on meillä metsäpirttiläisten konekivääri. Pakosta-
kin jäär"ät miehittämättä molemmin puolin olevat
laajat peltoaukeat.

\/asemmalla olevan aukean kohdalla näyttää r-i-
hollinen jo lähestyvän rantaviivaa suljettuna osas-
tona. Etualalla on lähes kilometrin levyinen Su-
lanto täynnä hiljaa lähestyi.iä r'iholiisia.

Io sihahtaa kuulovartiomiehemn.re konepistooli.
Kosietus on saatu. YIempänä oler-a konekir.ääri
haetaan rantaan, kun se ei voi pimeän takia pesäk-
keestään lainkaan ampua. Se ehtii ampua muuta-
man sarjan vasemmalla saartavaan rivistöön, joka
hajaantuukin ja hävlää jäälle. Mutta silloin alkaa
r-ihollisen suorasuuntaustykki toimia. Lähellä kone-
kivääriä räjähtelevät sen ammukset routaiseen ranta-
törn.rään. Vedämme konekiväärin pois tilapäisestä
asenf,staan. Tuskin se on tehty, kun aivan samaan
paikk.lan tulee täysosuma. Konekiväåri ja miehet
pelastur-at r.iime tingassa. Silloin saan ilmoituksen,
että toinen pikakivääri ja ainoa konepistoolimme f---
olar epäkunnossa. Jäijellä on vaio yksi pikakivääri. 'z'

Vihollislaumat ovat aivan pääsemässä rantaan.
Samassa leimahtaa punainen raketti takanamme
metsikössä, ja heti alkavat luodit vinkua korvis-
samme. Katsomme taaksemme. Pikakiväärin suun-
liekki näkyy pimeästä männiköstä. Toteamme, että
osia r-ihollisista on jo takanamme. Pimeän turvin
niitä on päässyt sinne. Emme voi kuitenkaan kiin-
nittää heihin sen enempää huomiota. Edessämme
uhkaa paljon sLlllrempi vaara.

Åinoa pikakiväärimme r.iedään rantaviivalla ole-
vaan ojakuoppaan, josta se voi tulittaa maihin pyr-
kivää r.ihollista. Pimeän ja sumun vuoksi se on kui-
tenkin edelleen hyvin vaikeata. Ja heti, kun pika-
kir,äärimn-re on ampunut ensimmäisen sarjan, on
suunliekki ilmaissut sen paikan. Suorastiuntaustykin
ammukset alkavat ahdistaa sitä. Ei kestäkään kauan,
kun se saa osuman. Pikakivääri rikkoutuu, ampuja
haavoittuu ja apulainen kaatuu. Tilanne näyttäa
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huonolta. Mutta silloin saamme toisen pikakiväärin
kuntoon, samoin konepistoolin. Pikakiväärin ase-

tan suojaisaan asemaan ampumaan vasemmalle ja
konepistoolin annan hiljaiselle Multian miehelle
jatkamaan vaienneen pikakir,äärin tehtä\-ää. Mies
saa tehtäväkseen parhaansa mukaan niittää kone-
pistoolitulella pitkin rantaviivaa maihin ; rittävää
vihollista. Hänen huolellisuudestaan riippuu nyt
paljon.

- Ymmärrättekö nyt, Särkivuori. tehtär.änne7
kysyn.

- Kyllä, sanoo mies painokkaesti ja jo r.aanir'.rsti
tähyillen hämärään rantar iivarn,

Ja mies tayttaä tehtä\'änsä. Sen jä1keen ei yksi-
kään viholiinen hänen ampum:-a1:nsa kohdalla
pääse maihin. Heti jos sellaisi:. r'rirrksiä näkyy, sä-

hähtää Särkiruoren vih"ir:lr. :.c.
Mutta sittenkin när'::il :i1:nne an-eluttavalta.

On vielä pimeä. \rihollis::. ,rn p.rlion. koko jää

täynnä. He loir-at lielä p11s:ä maihin.
Silloin alkaa kuulu.r oi.<::i:.r Pähkenikköniemestä

konekir-äärin prp'ltus. s:ihen rhtyy toinen. Ne ovat
meikäläisten. Niillä on suojaisa paikka niemen mut-
kassa, ja ne voir-at lmpua sivuslatulta. Vähitellen
alkaa aamukin r-aljera. Tilanne alkaa saada parem-
man käänteen. Konekir.ääritulen takia täytyy vi-
hollisten pysähtyä ja heittäytyä jää11e. Konekiväärit
syytävät vyön toisensa jä1keen vihollislaumoihin.
Niiden papatus tuntuu nyt valkenevassa aamussa
kuin vapauttavalta musiikilia. Päivän valjetessa sel-
viää tilannekin. Vihollisen hyökkäys on pysäytetty.

Jäällä on useita satoja vihoiiisia makaamassa. Etu-
maiset or.at aivan rantaviivassa kiinni. Mutta siihen
he ovat pr-sähtyneetkin. Jotkut heistä pyrkivät ta-
kaisin. mutta lok.rinen liike maksaa hengen. Mies-
temme t:rkka tuli prsärttää kaiken liikkeen.

Kranrl:riruli. joka on häirinnyt meitä koko
aamun. .<iihrlr- nr-i i'r i.r:kuu sitten kaiken päi'väå.
Muutamia nei<älaislenlil ;r:naattej a lentää jäälle
tehden sinne .:r'.rr:,:,::. ;.ri.:: i:ousee vettä hyökkää-
jien joukkoon,

Päivän nousru: r:en ::,':.r n.reisiköstä juoksevan
toistakymmentä lun.ripuiurs:: riestä kohti ranta-
viivaa. "No, r-iimeinsin on :uliut apua", ajattelen.
Mutta samassa alkaa SIi.:rru..ien konepistooli sä-

histä. Mies toisensa peräsr.r -<;11.rhtaa peilolle. Mitäs
tämä onl - Hämmäsllneenj i-io<sen paikalle. Sil-

loin viimeinenkin mies kaatuu. Saankin tietää, että
ne olivat vihollisia, varmaankin se partio, joka
aamulla oli päässyt taakse. Hetkistä myöhemmin
menemme tarkastamaan kaatuneita. Löydämme
sieltä viholliskapteenin, vänrikin ja joukon muita
puna-armei jalaisia. Saamme heiltä sievoisen sota-
saaliin. Näemme samalla, että vastassamme on tälIä
kertaa puna-armeijan valiojoukkoa.

Menen jälleen metsäniemekkeen kärjessä olevaan
pesäkkeeseen. Katselen edessä olevaa näkymää.

Jouluaamun kultainen aurinko on noussut. Lumi-
nen Suvannofl ra.nta" Ioistaa sen huikaisevassa va-
lossa. Nyt vasta on aikaa huomata, että on joulu-
aamu. Maassa pitäisi olla rauha ja ihmisillä hyvä
tahto. Nyt ei tunnu siltä. Edessämme makaa moni-
satapäinen lauma lyötynä, kaatuneeoa, haavoittu-
neena vesisohjussa talvipäivän kirpeässä pakkasessa
paleltumassa. Kymmenkunta oman ioukkueeni
miestä on kaatunut tai haavoittunut.

Siinä maailman kummallista menoa miettiessäni
tulee avuksemme omia reservejä, mutta heillä ei ole
ainakaan meidän kohdallamme enää mitään teke-
mistä, vaan saavat palata takaisin. Hyökkäys on Py-
säytetty ja tilanne on ratkennut.

Niin menee joulupäivä, hämärtyy ja painuu il-
taan. Sankka pimeys kattaa jälleen taistelutante-
reen. Takaa tulee kuormastoa hakemaan sotasaalista,
jota kertyykin monta kuormaa. Mieheni pääsevät
korsuntapaisiin. Sinne on tuotu jouluruohia. Oi-
kein kinkku on pöytälaverilla, karamelleja ja' iän-
tyneitä omenia. Istumme siellä hiljaisina ja koe-
tamme nauttia vielä joulusta. Mutta ei tahdo oikein
ruoka maittaa. Joulutunnelmasta ei ole tietoa. Jou-
kostamme oo monta poissa. Eräs mies makaa vielä
kylmän korsun nurkassa jalat ruhjoutuneina" Koe-
tamme peitellä häntä päällystakeilla, ettei kovin vi-
lustuisi, siksi kunnes sairaankantajat veisivät hänet
pois.

Keskil'ön aikaan vaihtuvat miehet tukikohtaam-
me. ja me pääsemme takaisin teltta-alueellemme.
Pimeässä yössä vaellamme jälleen, joukkueet har-
lassa jonossa ja sotasaaliskuormat perässä. Askel
on raskas, mutta jouluksi saamamme tunnussana
"Kannas kestää" on pitänyt paikkansa. Kaikesta
huolimatta on mieli ylpeä siitä, että olemme taas

tehtä\,ämme täyttäneet. Hyökkäys Suvannolla on
torjuttu.

Vartiomies va veiila
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