
Olemme täynnä odotusta. Joku vit-

iasta palaava vanha mies kuiskasi läh-

tiessään: - Varustautukaa aamulla

vastaanottamaafi tulikasteenne, sillä

vihollinen tietää, että hänellä on vih-

reitä poikia vastassaan. Mutta pitäkää

kutinne, ettei meidän tatvitse tulla

vastaiskuun !

Tykistömme oilaa vasfaan uuden vuode,r
ampumal a iervehdyslaukauksen klo 24

MARSSIMME Taipaleelle, talvinen tähtitaivas on
kammottavan kirkas, se tietää taas surmanlintu.jen vie-
railuja. Pyhäjärvellä olo oli ollut vain rneidän totut-
tautumista tuleen, mutta nyt on edessämme tosi työ.
Taipale on kestänyt sodan alusta lukien melkein kaksi
kuukautta, ja nyt on meidän kymenlaaksolaisten vuoro
näyttää, mihin pystymme. Lumen naristessa saappait-
temme alla kuljemme parijonossa ajotietä pitkin. Tu-
lemme lähemmäksi tykkitulta, joka on peloittavan kii-
vas. Aamupäivällä piti meilie uusille tulokkaille val-
mistelevan puheen itse divisioonan (21.D) komentaja,
eversti Niilo Hersalo. Muistan tuon puheen vakavan

sisällön, se oli kylmää tosiasiain esittämistä, ei ollut
kaunisteluja, ei salaamisia. Siksi sen teho oli järkyt-
tävä. OIi kuin olisi langetettu sankarikuoleman hohde
jo päällemme. Everstimme sanat kuuluivat:

l.
'l

.{

47



"Säilyttäkää Taipaleen kunnia, uudet miehet, älkää
olko huonompia edeltäjiänne, älkää antako pelon tulla
sydämiinne. Edcssänne on työ, joka on suotu vain har-
voille sukupolville, se työ on suuri ja kunniakas. Paik-
ka, johon menette, on vcrellä kostutettua, ja sicllä r,oi
sattua koettelemuksia, mutta kestäkää. Kcstäkää, kuten
kesti viikko sittcn se komppania, josta vain yksi lä-
hetti pclastui ja hänkin vain siksi, cttä tuli tuomaan
urhean komppanianpäällikkönsä tiedonannon viholli-
sen voimakkaasta hyökkäyksestä. Ei yksikään jättän)'t
paikkaansa, vaan kaikki taistelivat viimeiseen asti pääl-
Ievyöryvää laumaa vastaan. Näyttäkää pojat, että olette
cdcltäjienne veroiset."

Nuo sanat oli\'it totta, sen me tiesin'rme ;'oka ainoa.
Siksi tunne, joka oli sydämissän.rme, oli varma. Me
olcmme heidän veljiään, emme väisty mekään. Tuo
viimeinen, tulirintamaan siirtymismarssimme edellinen
päivä, oli elämäni vakava päivä. Everstin puhe oli niin
selvä, ettei jäänyt tulkinnan varaa. Lienevätkö toiset
aseveikot tunteneet samaa, mutta minulla tuntui ole-
van varma tunne, etten tältä marssilta koskaan palaisi.
Kirjekin, jonka nuorelle vaimolleni kirjoitin, oli sen
päivän tunnelmien sanelema. Oli kuin kohtaloni olisi
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n-rinulle kuiskinut. ettri lö1'clän päämäärän tuollrr, nrssri
taivas leimuaa hornan tulissa.

Kultrisen sormukseni, jonka olin kolnrc kuukautte
sitten nimettömään sormecni saanu',, otin pois. Tasku-
kelloni, isältri lahjaksi saanreni, panin nty'ös p.rkcttiin j.r

lähetin 'r'irin.rollcni. Tunnc sisässäni oli vrrrnr.r. Kiric,
jonka vaimoni sai, aihcutti hänelle ntclke ir.r r iikon 1'h-
tämittaisen itkun. Ir,Iiksi mcr.rin niin kirjoittan.rnn, k1'-

syn jälkeenpäin itscltrini, mutta mirrut oli silloin srsrii-

nen ääni siihen pakottanut.
Olemmc nyt marssilla aser.niir.r, joissr tristcll.r.rn clri-

mästä ja kuolemasta. Vestaan tulec tlistelr,riss:r krruis-
tuneita miehiä. N{ikä suuri kunnioitus ,rihht.r.rk;r:rn sr'-

dämcssäni heitä kohtaan. Parroittr-rncct kasvot j;r t.ris-
teiun noki tekevät heidät r anhen n.iköisiksi, mutta
monella puhuu piirteitten pchnrcvs nuorestr iästä. Hil-
jaisina he meidät sivuuttrr.rt. EhkI picni r'äll:e hcidän
silmissään osoittaa, että olemme tcrrctullcit.r vaihta-
maan heidät ansaittuun lepoon.

Iltahämärissä oli m;irssimme alk.rnut. jl nyt tiedrin
kellon olevan yli pLrolen yön. Olemme jo tvkkitr.rlcn
alueella. N{onet maahan syöksymiset on uh'ahtrvr kra-
naatti jo meille tuottanut.
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( Taipaleen Terenitiiän taisielu-
moastoo. Valokuvaliu kesällä l94l

On pieni pysähdys. Käsken joukkueeni hajalle, jotta
kranaatin osuessa tuhovaikutus olisi vähäisin. Paikka,
jossa istahdamme hetkeksi, on ankaran kranaattitulen
repimää männikliökangasta. Harvalla puulla on enää
ehyt latvus, enimmäkseen vain kantoja törröttää ym-
pärill2imme, ja mae. on hiekalle myllerretty. Sukset
piti iättää jo kauas taakse Kaarnaojalle, sillä täällä ei

Järisevän paiterin,ä.i
sei Taipaleenloel a

.l "Roskas" matkalla eiulinlaan

voinut hiihtää. Vaikka onkin tammikuu vasta lopul-
laan ja talvi muualla, täällä on lumi hiekkana.

Istun kivellä yön pimeydessä ja tajuan joukkueeni
olevan lähellä. Komppanianpäällikkö oli mennyt käs-

kynotolle. Olemme etulin.iassa pataljoonan komento-
paikan ldheisyydessä. Istun odotusta täynnä, kranaatit
ujeltavat ohitsemme ja mäiskähtelevät mikä lähem-
mäksi, mikä kauemmaksi. Konetuliaseiden rätinä kuu-
luu harjanteen toiselta puolelta. Näen jonkun pojistani
nousevan ylös ja menevät vähän kauemmaksi. Yö on

pimeä, enkä huomaa, mikä poikiani kiinnostaa, mutta
yhä useampi näkyy siirtyvän sinne. N{enen katsomaan

käskeäkseni poikia hajaantumaan. Huomaan nyt poi-
kien mielenkiinnon aiheuttajan. Kahden korkealta kat-
kenneen männynkannon väliin on kuin pinoon ladot-
tuna mitä omituisimpiin asentoihin jäätyneitä ruumii-
ta. He ovat suomalaisia, meidän aseveikkojamme, mei-
dän edeltäjiämme. Käskyni hajaantumiseen jää pojille
antamatta, jään tuijottamaan nåkyd';. Lasken ainakin
20 miehen siinä makaavan. He ovat täysissä varusteissa,

vain han'alla repaleinen, mustunut lumipuku yllään.
Katseeni etsii upieeria tuosta pioosta. Havaitsenkin ti-
naruusukkeen erään kauluksessa. Outo tunne täyttää

sydämeni. Ajatus, että milloin minun Paikkani on

noitten rauhan saavuttaneitten jouliossa, tulee väkisten

mieleeni. Hiljenen näitten ensimmäisten vastaanotta-

jieni edessä Terenttilän silvotulla kankaalla.
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Pojat huomaavat vakavuuteni ja kiiskemättä hajaao-
tuvat hiljalleen. Mitä heidän sisimmdssään liikkuu, en
tiedä, mutta aavistan heidän tuntevan samaa.

Komppanianpäällikkö ruli seuralaisineen lähellä ole-
vasta korsusta. Pienen hiljaisen käskyn jälkeen alkea
eteoeminen. Esimieheni, luutnantti Poutiainen on jo
keski-iän sivuuttanut Vapaussodassa mukana ollut
mies. Hänen pitkä laiha olemuksensa on nyt hermostu-
nut. Huomaan selvästi hänen käskyistään, kuin hän ci
olisi oikein mukana sanoissaan. Ymmärrän hyvin hä-
nenkin mielialansa. Hän selittää, että komppaniamme
sta otta haltuunsa Mustaojan tukikohdan, joone
olemme oyt menossa.

Kuulakas talvitaivas on korkealla, tähdet tuikkivat
kylminä yllämme, kun ylit2imme suojaavan harjun ja
tulemme )alkav?ikiaseitten tulen alle. Edessäni on laa-
ja alanko, suo ja sen takana vihollinen suota reunusta-
vassa metsikössä. Koukunniemi, saan tietää paikan,
aukeaa eteeni. Taistelujen tanner, taistelujen, joitten
koruuden vain siellä ollut tietää. Valojuovat piirty-
vät kaarina yllemme, ja tuon tuostakin vihollisen
ampuma valoraketti valaisee maiseman tehden sen
yhä kaameammaksi. Åjatukseni liikkuvat salaman no-
peina. Milloin ne ovat kotona, milloin edessä näkfväs-
sä maisemassa, milloin takana hrlevissa pojissani. Luo-
din vongahtaessa läheltä painun väkisten kyyryyn, ja
samoin tekevät lähelläni olevat poiat.

Mustaoja on edessäni, paikka, jossa tulen joko kes-
t2imään tai kaatumaan. Minulla ei ole mielikuvaa ase-

mista, mutta vaeltaessani jonon edessä yli Iakean suon
paljon poljettua polkua pitkin vähäistä kitumännikköä
kohti, herää epäilykseni, että kyseessä ovat heikot ase-

mat. Vihollisen ammukset hakevat itsepintaisesti pol-
kuamme, ja valoraketin räisk2ihtäessä ilmaan painau-
dumme maahan kuin kuolleet odottaen valon sammu-
mista. Ei poikiakaan tarvitse tähän opettaa, itsesuojelu-
vaisto on paras opettaja. Jälleen vaeltaa hiljainen jono
kyyryssä kiväärit käsissdän kohti asemia.

Vaihto tapahtuu äänettömdsti. Saan kuulla kuopis-
saan olevilta, että vihollinen on melkein käsikranaa-
tin heittomatkan päässä ja on oltava hyvin valppaina
eikä saa zrmpua ensinkään turhaan eikä herättää huo-
miota. Huomaan, että taisteluhauta on kovin alkeel-
linen ja saankin selville, että se on rauhanaikainen
suonkuivatusoja, noin kilometrin pituinen ja aivaa
suora, rahkasuohon kaivettu. Tässä oiassa on siis tor-
juttava hyökkäävä vihollinen. Ojassa on vaikea sivuut-
taa toista, ja meidän kyyryt asentomme herättävät en-
tisissä kuopassa olijoissa huomiota. Pian eräs sanoo-
kin:

- 
Älkää nyt siinä kyyristelkö, §llä te sitä saatte

tosissannekin tehdä.
Parroittuneilla, mustiksi nokeutuneilla pojilla on

taistelun vakavuus kasvoissa, mutta näen, että he ovat
jo tottuneet liikkumaan kuopissaan. Sijoittelen poi-
kiani paikoilleen, saan oman osuuden haudasta ja ly-
hyen kdskyn, joka ei selvitystä kaipaa:

- Tässä on paikkasi ja tuolla on vihollinen. T?ihän

et saa sitä päästää.

Juolahtavat mieleeni asevelvollisuuteni aikaiset pit-
kät ja hankalat kiiskyt, mutta todellisuus näyttää ole-
van suoraviivainen ja t?ismällinen.

Poikani eivät paljon kysele, asettuvat osoittamiini
kohtiin, kuka polvilleen, kuka kyyryyn, asettavat

aseensa ojan reunalla olevien rahkaturpeitten päälle
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ja lapsellisen kuuliaisina alkavat tiihystellä yön pimey-
teen. Vihollinen tietdä liikkeemme, se tietää, että meil-
lä on tänä yönä vaihto ja uudet miehet ovat asemis-
sa.

Sodan äänet ottavat valtaisina vastaan uusia poi-
kiaan. Vaihto tapahtuu kiireisesti, vanhat liihtevät vie-
lä hiljaa jotain uusille neuvoen. Liikun haudassa ku-
maraisena ja tarkastan joukkueeni kaistaa. Tuossa on
ensimmäinen ryhmä, tuossa toinen ja tässä kolmas sekä
neljäs hajoitettuna kahta puolta kaistaamme pikaki-
vääreineen.

Hauta on epätasainen, ja pimeässä kulkiessaan saa
melkein kompuroida. Tullessamme huomasin yhdys-
haudassamme jonkun kaafuneen, ja asetakin väristä
tunsin sen omaksi. Vasta täåillä haudassa, kun poikiani
sijoittelin paikoilleen, tulin ajatelleeksi, miksi omia
kaatuneita ei siirretä pois. Oltuani joitakin vuorokausia
asemissa tulin kuitenkin huomaamaan, ettei ole aikaa
kuolleitten siirtämiseen, hyvä kun olisi aikaa haavoit-
tuneiden pois viemiseen.

Taivaan ranta valkenee vihdoin, ja koittaa ensim-
mäinen päivä asemissamme. Olemme täynnä odotusta.

Joku vanha mies kuiskasi lähtiessään:

- Varustautukaa aamulla vastaanottamaan tulikas-
teenne, sillä vihollinen tietää, että hänellä on vihreitä
poikia vastassaaa ja yrittää. Mutta pitäkää kutinne,
ettei meidän tarvitse tulla vastaiskuun.

Pieni aavistus rinnassani valmistelen poikiani. K?isi-
kranaattilaatikot siirretään haudassa eteenpäin, ja ku-
kin varaa niitä kasan vierelleen. Konekiväärit haudan
päissä ja yksi keskellä kokeilevat pienillä sarjoilla kun-
toaan. Pikakivääreillä ovat lippaat täynnä. Harvahko
ammunta on jatkunut läpi koko yön meidänkin puo-
Ieltamme, mutta päivän valjetessa poikamme alkavat
tavoittaa tähtäimiinsä yhä useampia kohteita, siksi on
tuli aika ajoin kiivasta.

Päivän valjetessa t?ihyilen tarkkaavaisesti ympärille-
ni. N?ikyväisyys pitenee mitä valoisammaksi päivä kir-
kastuu. Näen edessäni ei-kenenkd,in-maan. Siellä on
kranaattikuoppia vieri vieressä, ja kitukasvuisista män-
nyistä on jdljelln vain törröttäviä seipäitä. Näen tuolla
selvdsti myös vihollisen hieman koholla olevat asemat.

Liikkumisemme haudassa on nyt varovaisempaa.
Päivåin vfiäsen valjettua meni naapurijoukkueen

johtaja, vänrikki Palmu. Hän oli liikkunut varomat-
tomasti, ja eräässä kohdin, missä haudan reunaan oli
suuri ilmapommi tehnyt valtavan kraaterin, oli r'änrik-
ki ollut liiän kauan paikoillaan, ja vihollisen luoti osui

silloin hänen vatsaansa. Kuultuani huudon riensin pai-
kalle ja sain vedettyä hänet haudan pohjalle. Totesin
osumisen ja toimitin haavoittuneen pois. Kuulin myö-
hemmin hänen kuolleen jo sidontapaikalla. Pari muu'
takin oli ennen päivän koittoa saanut luodista haa-
van ja poistunut riveistämme. Kuo tulimme asemiim'
me, riitti poikia suunnilleen noin 10 metrin pä2ih?in

toisistaan. bti nyuln ePävarma tunne, kun päivä alkoi
sarastaa ja tiesin, että vain näin ohut ketju oli vihol-
lismassoja vastassa. Pieni epäily oli mielessäni, miten
tuleekaan käymään. Mutta ennen kuin ensimmäinen
päivä oli illassa, aloin saada uskoa, että ohut kgtjum-
ine sittenkin kestää. Ja neljän vuorokauden jälkeen,

kun poikiani riitti vain noin 25 metrin päfiän toi-
sistaan, olin varma, että hautaamme eivät viholliset
tule.


