
Heikki Tuokko

Porliomotko kotikylööni
Melsäpirttiin

Tolvisodon ensimmöisinä päivinö ioutui kirjoiltojo oseveljiensö
konsso porliomotl«olle, joko suunloului vihollisen sodon ensi
hetkinä vslloom«rn Melsöpirlin moille. Alkuoon vuorokouden
kestövöksi orvioilu retki venyi viiden päivön mittoiseksi, jo
kirioiltoio ioului poloomaon yksikköönsä souloen jöölymässä

,\ olevon Loolokon ulopon koullo.!
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oLI JOULUKIruN 2. pÄIVÄ 1939. Talvisodan
puhjettua oli 9.RaiaK. menestyksellisesti suoriutunut
viivytystehtävistään Taipaleenjoen pohjoispuolelle ja
siirretty sieiiä - uutta ilmaa i,aukkäakieen 

- Vilal-
kalan kansakoululle. Vielä saman päivän illalla alkoi-
vat kuitenkin jo etsiä partiomiehå rajavartiokersant-
tien Åhtiaisen, Kososen ja Hämäläisen partioihin. par_
tioiden oli määrä lähteä saman päir,än ähtoola Metsä-
pirttiin tiedustelemaan, mitä vihoilinen siellä hom-
mailee.

Koulun pihalle saapui km-auto, johon kumpikin
partio sijoitettiin. Niin ajettiin ensin Terenttilän kan-
sakoululie ja sieltä edelleen Kemppilän koskelle Tai-
paieen joen ylikuljetuspaikkaan Neosaareen, missä
res.vänrikit Vuolle-Åpiala ja Hatakka joukkueineen
puolustivat viimeistä Taipaleenjoen eteläpuolella ole-
vaa etuvartioasemaa.

Oltuamme noin tunnin Neosaaressa meidät opas-
tettiin etuvartijoiden ohi ja jatkoimme matkaa Res-
soinmäen alustietä Saaroisiin päin. Meillä oli lumipu-
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Jouduin kersantti Åhtiaiseo partioon. Meitä kuului
siihen 10 miestä ja samaa matkaa meidän kanssamme
kuiki myöskin kersantti Kososen partio, johon kuului
samoin 10 miestä. Meidän oli määrä mennä Viisjoelle,
ja Kososen partion Saaroisten satama-alueelle asti. Va-
rustimme kaikki valmiiksi matkaa varten huomioonot-
taen sen, että partiomatkamme ei ollut määrä kestää
kuin yhden vuorokauden. Sen tähden otimmekin vain
päivän muonan mukaamme. Pastori Vauramo puhui
meille lähdettäessä.
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vut pää11ä, mutta metsässä riisuimme ne pois, koska
metsä oli mustana.

Mitään mainittavaa tapahtumatta pääsirnme aina
Urnpilampi-linjalle saakka. Sen edessä olevan esteen
takaa kuului rupinaa, jonka vuoksi pysähdyimme. Äk-
kiä alkoi kuulua lisäksi juoksevan miehen askeleita
Koselaan päin. Siinä oli ilmeisesti parivartio, josta toi-
nen mies oli pelästynyt, kun lähti juoksemaan. Toinen
mies kuului huutavan kaverinsa perään "stoi-stoi",
mutta kun toinen ei hellittänyt juoksuaan, lähti huu-
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tanutkin mies 
- askelista päättäen -_ karkuun. Emme

kehdanneet ampua niitä, koska meidän tehtävämme
oli tärke?impi kuin parin vihollisen tuhoaminen. Tääl-
tä partion johtajat, kersantit Åhtiainen ja Kosonen lä-
hettivät miehen kummastakin partiosta Neosaaren tu-
kikohtaan ilmoittamaan, että suurempia vihollisjouk-
k9/3."i ole vielä Umpilampi-tinjan ji Taipaleen joen
välillä.

Partio, johon kuuluivat kersantti Åhtiainen ja sota-
mies Kiiskilä, oli kulkenut vähän matkaa Taipa-
leenjoelle päin, kun vihollisen partio yhtäkkiä yllåtti
heidät ja avasi..tulen. Miehemme pääsivät pakoon ja
saapuivat onnellisesti Neosaareen. Jatkoimme - par-
tiot yhdessä - matkaa ns. Korkia-nimistä harjua Äyö-
ten ..Ressoin -niittylöille, jossa erosimme kumpikin
omalle suunnallemme.

_ Meid.än partiomme eteni niittyjä pitkin Viisjoelle.
Ennen kuin erosimme, sovimme vielä, että paluumat-

Pariio valmisfauluu matkaan

kalla yhdymme samassa paikasia, missä nyt erottiin ja
jatketaan sitten yhdessä matkaa takaisin faipaleeseen.

. Saavuimme Viisjoeo kylan laitaar. päivän valjetessa
ja seurailimme vihollisen toimia itse kylässä. Kaikkiin
taloihin oli vihollisia majoitettu, ja maantietä. myö-
ten kulki loppumaton jono autoja ja hevosia vankku-
reineen sekä hyökkäysvaunu.ia. Seurailimme vihollisen
toimia kello 12 asti, jolloin partionjohtaja arveii, että
meidän tehtävämme on selvä ja voimme lähteä paluu-
matkalle.

Emme seuranneet entisiä jälkiämme, jottemme jou-
tuisi-yllätetyiksi, vaan menimme Lämsänniittyjen kaut-
ta Ilosen metsään, jossa ruokailimme. Siiiä lähdet-
tyämme totesimme, että kersantti Kososen partio oli
jo mennyt edellämme. Seurasimme heidän- jälkiään.
N{etsään tultuamme kiipesin vielä isoon kuuseen kat-
somaan, mitä Metsäpirtin kirkolla touhutaan. Rau-
nioista vielä nouseva savu täytti tienoot ja vaikeutti
näkryäisyyttä. Sen verran kuitenkin sain selville, että
meidän kyläryhmässämme oleva Tuokon Simon talo
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oli palamatta, samoin kuin kotini navettarakennus.
Useita-vihollispattereita ampui parhaillaan Taipaleen-
joen yli meidän puolustusaiemiimme, jossa nousi il-
moille lukematon määrä ammusten räjähdysten nostat-
tamia hiekkapilviä.

. Seurasimme sitten toisen partion jalkid. aina Laato-
kan rantaan saakka. Pojat olivat heitelleet lentolehtisiä
kulkutiensä yarrelle. Ne olivat meille kuin tienviittoja.
Tulimme lähelle Umpilampi-linjaa, missä totesimme,
että lumi oli kaikkialla tannerretu jälklå täyteen, ja
että vihollisen vilttitossun jälkiä johti runsaasii Taipa-
leenjoelle päin.

Olimme kulkeneet Ikolkantietä pitkin. Kalatupien
liihelle kun ehdimme, näimme eräåssä tien mutkassa
vihollisia kulkevan hiljalleen edellämme jonossa ja ve-
tävän kahta suksilla olevaa konekivääriä perdssään.
Hywin tiheä vihollisketju oli lisiiksi Koselastä Kalatu-
ville tulevalla tiellä. Pyörähdimme iikkiä tien viereen
asemiin odottamaan, mitä tuleman pitää. Vähään ai-
kaan ei kuulunut mitään, luulivat kai meitä omikseen.

Kersantti Ahtiainen totesi, että meidän on turha
pyrkiä tästä väkisten läpi, joten on parasta vetaySa l)jonkin matkaa takaisin päin ja sitten siellä rauhassa \t
harkita ja suunnitella, minkä kautta pyritään omien
joukkojemme luokse.

Vetäydyimme hiljalleen takaisin Resoille. päätök-
seksi tuli, että tehdään lautta hirsistä ja sillä menee
mies tai kaksi Laatokkaa piikin Järisevän patterille,
tuo. sieltä veneen, jolla menemme siften kaikkl yhdessä
veden yli. Koko metsästä ei löytynyt muuta kuin kaksi
p1'sfkuivaa tukkia. Parista saraimesta otimme ovet ja
toisesta löytämämme kesäreen sekä Martti Tuokon ka-
latuvasta vielä verkkoja ja rutoria, joilla sidoimme sit-
ten iautan kokoon. Airoiksi otettiin pari laudankappa-
letta. 

- Sellaisilla välineillä oli sitten määrä katkaiita
kuuden kilometrin taival myrskyisellä Laatokalla !

Matkalle lähtivät partionjohtaja, kers. Ahtiainen, so-

Kerran vielä for]ui vanha Linnanmäki Taipaleella idästä päälie .tunkevar
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tamies Martti H. ja tämän kirjoittaja. Toiset miehet
vetäytyivät Tuokon Simon latoon odottamaan meidd.n
paluutamme. Niin lähdimme siis vellovan Laatokan
laineille.

Yritimme ensin sauvomalla työntää lautan irti ran-'nasta 
siinä kuitenkaan onnistumalta. Vedessä seisten

saimme sen lopulta irti, mutta eihän se pikkuinen laut-
ta kannattanut meitä kolmea taayasta mlestä, vaan pai-
nui veden sisään. Kun oli iisiiksi vieiä sen verran pak-
kastakin, että märät vaaLteemme jäätyir.ät, ei auttanut
muu kuin luopua yrityksestä. Läksimme toisten luokse
latoon uusia suunnitelmia miebtimän.

Siellä olivat kaverit jo nukahtaneet. Herätimme hei-
dät ja aloitimme yhteisen neuvonpidon. päätökseksi
tuli,-_että yritetään entisiä jälkiä myöten mennä läpi
vihollisen etulinjan, mutta kuo kello oli vasta noin
17, katsoimme parhaaksi ottaa ensin pienet nokkaunet.

Noin kello 22:n maissa olimme jälleen valmiina
lähtemään. Kun olin vuosiitani vanhin joukosta ja
vaatteeni oiivat vielä likomärkinä, saroin, että minun
on turha lähteä teidän kanssanne, sillä olen teille vain
matkalla vastuksena. Lisäksi olivat saappaani vettä
täynna, mutta emme saaneet niitä pois jaloistani. Ehdo-
tukseeni ei kersantti A suostunut, vaan sanoi, että
kaikki menemme samassa joukossa. Sovittiin, että kun
päästään Laatokan rafltaar,, niin minä, yllätysten vält-
tämiseksi, kun olin ilman lumipukua, jonka olin ka-
dottanut, kuljen muusta porukasta 100 metriä taaem-

Pana.
Etenimme rantaa pitkin Taipaleeseen päin. Tote-

sirrrme, että viholliset olivat Kalatupien luona sytyttä-
neet metsään leirinuotioita, ja kun olimme jo sivuut-
taneet Umpilampi-linjan alkoi minulla yhtäkkiä suoni
vetää toista jalkaani enkä päässyt minnekään. Toiset
menir'ät menojaan tästä mitään tietämättä ja luulivat
minun kulkevan edelleenkin heidän perässään. He
päiisivät onnellisesti vihollisen vartioketjun läpi Tai-

paleenjoen suuhun, jossa vihollinen oli kuin tilauk-
sesta jättänyt veneen sille kohdalle rantaa, mihin mie-
het tulivat. Odotettuaan siinä minua jonkun alkaa ja
kun ei tulijaa kuulunut eikä näkynyt, soutivat he y:li
joen arvellen, että vihollinen on minut yllättänp ja
olen nyt sillä tiellä.

_ Jäätydrt toisista jälkeen hieroin tuokion ajan jal-
kaam ja jatkoin sitten matkaani jonkuo aikaa, mutta
edelliini menneitä kavereita ei kuulunut eikä näkynyt
enää missään. Ratkaisin kohtaloni niin, että en yksin
lähde kulkemaan tuon vihollisen leirialueen läpi uu-
delleen, vaan menen Ikolkan saareen ja odotan siellä
seuraavaa päivää toivossa, että ehkä se tuo jonkinlaisen
ratkaisun tullessaan. Saaressa löysin sopivan kiven ko-
lon, johon taitoin havuia alasiksi ja ryhdyin odotta-
maan aamun valkenemista. Yö oli hyvin kylmä eikä
siinä, vaikka olinkin kovasti väsyksissä, tullut nukku-
misesta mitään. Tulipalon loimu nä§i Hatakkalan
mäen suuflnalta. Kersantti H:n partio oli --- kuten
myöhemmin kuulin 

- sytyttänyt Haapasaaren kylän
tuleen. Samoin näkyivät tännekin tykkiön suuliekii vi-
hollisen pommittaessa Taipaletta. Aamun valjetessa
huomasin, että saaressa onkin kaksi venettä maalle ve-
detynä. Ihan pääsi helpotuksen huokaus, nyt ei ole
mitään heikkoa. Kunhan tämän päivän onnistun tässä
piileskelemään, niis iltasella vedän veneen vesille ja
soudan Järisevään. Sen päivän, 4.L2. ky-yhötin samas-
sa paikassa. Joka tunti kulkivat vihollisen ratsupartiot
ihan läheltäni ohi, mutta lienevätkö pelänneei, kun
siinä rantatöyräällä oli taulu, jossa sanottiin "Miinoi-
tettu alue".

Päivä tuntui hyvin pitkältä, ja tuuli yhä vain yttyi,
merenkäynnin ollessa niin kovan, että ei otlut lähie-
mistä ulapalle. Kun odottamani iltahiimärä vihdoin
tuli, niin tuumasin, että lähden tästä vähäksi aikaa sin-
ne Simon iatoon nukkumaan ja odottamaan siellä tuu-
ien suojassa sen tyynfymistä. Matkalla tapasin kaksi
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Linnanmäkeä vasiassa oleva Taipaleenioen äyräs



polkupyörää, jotka särin. Satoi hieman lunta, ja ilma
tuntui jonkunverran lämmenneen. Kaivauduin kuivien
heinien sisään ;a nukahdin heti. Tätä herkkua en ol-
iutkaan saanut nauttia sen jälkeen kun sota alkoi, sillä
olin saanut 

- kuten toisetkin 
- heilua tehtävissäni

yötä päivää.
Heräsin aamulla kello 5 aikaan. Päivä oli siis jo

i. 12. Rantakylästä päin kuului kova räjähdys ja heti
sen .1'älkeen konepistoolin räsähdyksiä sekä kiivasta ki-
vääritulta. Luulin, että nyt siellä on varmasti suomalai
nen partio taistelussa vihoilisen etuvartijoiden kanssa.
Ammunta päättyi iyhyeen, ja täksin kulkemaan rantaa
pitkin entiseen kolooni Ikolkan saaressa.

. Sen päivän sain vielä piileskeliä entisessä suojapai-
kassani. Vihollisia oli tullut iimeisesti lisää, siIlä käko
ranta Taipaleesta Umpilampi-linjalle saakka oli nyt
yhtenäisenä leirialueena. Touhuista päätellen valmis-
teli se hyökkäystä Taipaieen.ioen yli. Partiot kuikivat
samoin kuin edellisenäkin päivänä, mutta ne eivät
vaan tulleet saareen saakka. Tuuli oli päir.än mirtaan
tyyntynyt, ja tllalla lähdin työntämään venettä vesille.
Se oli iso ja vielä lisäksi puolitlaan jaatynyttä vettä.
Ihan väsyksiin saakka uurastettuani sain sen lopulta
keinoteltua n. i0 m:n päässä olevaan vesirajaan ja
edelleen uimasilleen. Arvelematta nousin \reneeseen,
vaikka se näkyi kovasti vuotavan. Soudin ihan ulom-
maiseen saaren kärkeen ja otin tuulesta suunnan suo-
raan Järisevää kohti. Soudin sen kuin jaksoin, aina
r,äliilä lappasin vettä pois veneestä.

Tuulen suunta oli tähän saakka ollut oikealla, mutta
yhtäkkiä alkoi tuuliakin vasemmalta, joten käänsin
\reneen jälleen oikeaan suuntaan. Tä11ä laiila yhtämit-
taa tuulen mukaan edestakaisin käännellen soudin sit-
ten koko yön lappaen aina vahlla vettä pois veneestä.
Näin jatkui, kunnes lopulta väsyneenä istahdin veneen

Askeleita kuului -, iännitimme, kuu ui huulo: "Stoi, s+oi!", la
iä leen iuoksuaskeleita. Vihcl isen porivartio säntäsi pakoon
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nokkaan ja tuumasin, että tulkoon mitä tahansa, mutta
en mätä enää vettä pois, vaån istun ja odotan, milloin
vene täyttyy. Mutta elämänhalu r.oitti sittenkin ja
päättelin, että kun kerran rannalla pääsin e1ävänä pois
vihollisen kynsistä, niin ehkä pelasiun vielä mereltä-
kin, kunhan päivä jälleen koittaa. Näläntunne oii hä-'
vinnyt kokonaan. Yöstä vaan ei näyttänyt rulevan 1op-
pua koskaan, ja kun vihdoinkin päivä rupesi sarasta-
maan, näin yhdellä suunnalla kaukana maata. Totesin
sen Ylläppään niemeksi, jonka arvelin olevan noin
i-6 km päässä.

Oli 6.t2. n. kello 11, kun veneeni törmäsi vasten
rantakiviä. Metsästä ilmestyi kaksi suomalaista sota-
miestä, jotka alkoivat kysellä, mikä mies minä olen ja
mistä tulen. Selitin lyhyesti heille kohtaloni, ja he vei-
r.ät minut komppaniansa toimistoon. Siellä sain ruokaa
ja kahvia. Täältä ohjattiin minut edelleen pataljoonen
esikuntaan, missä pyysin, että saisin soittaa !.RajaK:n
päällikölle ja ilmoittaa paluustani. Siellä oli kuitenkin
hyvin kiivas pataljoonan komentaja, joka sanoi, ettei
oie mitään soittamista minnekään, odottaa vain. Vä-
hän ajan perästä lähti auto ja sain siinä kyydin ryk-
mentin esikuntaan, joka oli Ylöjärvellä. Sieilä tein
eversti Ken-rpille selvää matkastani ja sain sarnassa au-
tossa vielä kyydin omaan rykmenttiini, JR 28:aan. Sin-
ne saavuttuani ilmoitti mukana seurannut reservivän-
rikki asiani päivystävälle upseerille, sukkelalle kadetti
Rusantalle. joka saattoi minut rykmentin komentajan,
eversti Sihr-osen luokse. Hän oli hyvin iloinen ja sa-
noi. että sieltähän ne miehet tulevat vähän kerrailaan.
Selostin hänelle matkani ja tekemäni havainnot. Hän
käski kadetti R:n antaa minulle ruokaa ja kahvia sekä
ohjaarnaan minut sitten kirjurien telttaan nukkumaan.

7.12 aamalla pääsin vihdoin omaan komppaniaani.
Komppaniamme oli kärsinyt raskaita tappioita pois-

saoloni aikana kuuluisassa Koukunniemen vastahyök-
käykse-ssä. Suurin harvennus oli tullut Metsäpirtin kir-
konkyläläisten osaksi, sillä heistä oli 1ätrnyt kentälie
6 miestä, joita ei saatu tuotua sieltä pois. -
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