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PÄMN ehdittyä tuskin valoonsa saimme tuta
piiskatykin sivalluksia. Aivan suoraan hautamme
jatkooa kaukana suon reunalla töyrään päällä sanoi
edeltäjäni tuon tykin olevan. Siitä lähteneen am-
muksen räjähdys oli ilkeänrepivää enkä tottunut sii-
hen koskaan.

Mutta yhä turvattomammaksi tunsimme itsemme,
kun neljä vihollisen nopeaa hävittäjää tulla por-
halsi hyvin matalalla päällemme ja terävä kone-
kiväärin sarja alkoi leikata pitkin viivasuoraa hau-
taamme. Tunsin selkäpiitäni karmaisevan, kun ta-
sainen "nakutus" soi yläpuolellani ja likainen lumi
tuprahti edessäni vallissa. Katsoin ylös ja näin
hyökkääjän kallistavan kevyttä konettaan ja kurk-
kivan alas ammuntansa tulosta. Jo tämä ensi vie-
railu harvensi rivejämme.

Tulikasteemme kestimme hyvin ensimmäisenä
päivänämme. Vihollinen teki hyökkäyksensä kuten
odotimme. Taisteluhautamme antoi kauas vasem-
malle ja yhdyshauta takaapäin johti sen oikeaan
päähän, joten hautamme vasen siipi muodosti kuin
pussin. Olin melkein vasemmalla, ja Palmun pois-
tuttua rivistä sain hänenkin joukkueensa johtooni,
joten olin aivan äärimmäinen vasemmalla.

Huomasimme vihollistemme liikehtivän vasem-
malla ja arvelin, että se aikoo saarrostaa pussimme
taakse suolle. Selostin tilannetta pojilleni näyttäen
hyppeleviä vihollisia, jotka lähestyivät hautamme

Taipaleen Kirvesmäki ia Terentlilä

jatkona olevaa, suolle syntynyttä aukkoa ja sanoin,
ettei tulta s^a avata ilman käskyäni, vaan on an-
nettava vihollisen tulla aivan lähelle.

Jännitykseni kasvoi, ja näin myös pk-ampujan
olevan hermostuneen. Vierelleni olin vielä kai-
kessa kiireessä kutsunut konekiväärin "varsinaisen"
ilman jalustaa ja mdåd.nnyt, että vain käskystäni
saa avata tulen. Jännitys kutkutti jo hermojamme,
odotin suurefirman massan hrloa aukkoon, ja toi-
voin, että konepistoolinikin ylettyisi heihin.

Tuntui kuin olisi jotain särkynyt sillä hetkellä,
kun tulemme alkoi, siksi voimakkaasti rävähtivät
lähekkäin olevat konetuliaseet. Näin edessäni näy-
telmän, jota on turha kuvata. Edessä alkoi jäädä
liikkumattomia möhkäleitä lumelle. Valtava kau-
hunhuuto ja valitusten ääni sekaantuivat tasaiseen
tuleemme. Mutta minulle tuli kiire takaisin hau-
taan, sillä aivan suoraan hautamme edessä viholli-
nen aloitti myös hyökkäyksensä.

Tuli oli valtava. Ei eroittanut ihmisääntä enää
rätinästä, mutta jokainen pojista tiesi mitä oli teh-
tävä. Kun ensimmäineo vihollisen käsikranaatti oli
räiskähtänyt juoksuhautamme etuvalliin, se oli
merkkinä, että meidänkin käsirkranaattirnme kan-
tavat heihin.

Itsekin taistelusta kuumenneena revin käsikra-
naatin varmistusrenkaita minkä kerkisin ja pais-
kattuani rukkasen oikeasta kädestäni riuhdoin ren-
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karta paljaalla sormellani, mutta renkaat olivai
jäykkiä ja keskisormeni repesi pahasti. Ei ollut
muuta keinoa kuin lähelläni oleva kivääri, jossa
oli pistin päässä. Siihen pistimeen pujotin aina var-
mistusrenkaan ja leikki jatkui. Kiivas käsikranaatti-
sateemme pysäytti hyökkääjät ja hautamme jäi
heiltä saavuttamatta.

"Vihreät" miehet olivat osoittaneet viholliselle,
etteivät he ole edeltäjiään huonompia. Tulikas-
teemme oli kestetty ja tyytyvdisyys täytti mielemme,
kun tuli laantui ja kuljin haudassa katsoen taiste-
lun jäIkiä ja ,keskustelin poikieni kanssa. "Yaari",
vanhin joukostani, oli polvillaan ja silmä kovana
tähysti eteensä kivääri valmiina ja hapuili leipä-
laukustaan vanerinpalaa. Katselin Yaaria, hän, jo
vanha mies, puri kuivaa leipäpalaansa ja tähysti vi-
hollista, ei nurissut, ettei ollut lämmintä keittoa,
ymmärsi kun sanottiin, ettei voi tuoda tänne. Päivä
oli ehtinyt silloin kallistua jo ehtoopuolelle.

Ilta ja yö saapuivat odotettuina, mutta ei läm-
min ruoka. Keittoa lut,attiin, mu,tta lupaukseksi se
jäi. Tasainen vihan pito jatkui yöllä ja vihollisen
tykistö ampui, se paahtoi kaikkialle. Pian opimme
tuntemaan putken äänistä, mikä lähettää meille
ammuksensa, mi.kä Kaarneojalle ja mikä tukikohta
Neloseen tai Viitoseen. Kirvesmäen vähän kaukai-
sempi, tasainen jyske osoitti sielläkin Yrjö Jylhän
poikain valr.ovan.

Kun olimme kolme vuorokautta Mustaojaa puo-
lustaneet nukkumatta ja ilman lämmintä keitioa,
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alkoi odotus vaihdosta. Åin:rnen hermojännitys an-
toi pojille voimia kestää nuisult::rr, mutta aloin
huomata heissä r,äsym1'ksesrä jcrh:i:i'r.r l.aromatto-
muutta. Ihmeellisesti oppii soc.iss:. :untemaan ih-
misen perusolemuksen, ja monr:i:.isr-r Iuonteita
löytää omasta joukostaan.

Millaisia vastakohtia oiivatkr.rn r:e s:ksi pojis-
tani, jotka poistuivat rivistä samana ;I:', inä r'ihol-
lisen taas ankarasti hyökätessä? Toine:. sorpraali,
sai käteensä luodin, joka lievästi lahi:lr:::i peu-
kaloa. Mies rupesi valittelemaan ja heti p','ri:mään
sidontapaikalle. Kun taas alikersantti Juu::1.rinen.
pikakivääriryhmäni johtaja, sai luodin e.ls:pIi-
hänsä taistelun kiivaimmillaan riehuessa. Olin hi-
nen vierellään ja kuulin pientä mutinaa osumisesr:.
Mutta kun mies jatkoi ampumistaan en kiinnirtri-
nyt häneen enempää huomiotani. Vasta kun ali-
kersantti ei voinut enää ampua ,ja antoi pikakir'ää-
rinsä apulaiselleen, huomasin hänellä oikean käden
herpaantuneen. Kuitenkin hän pysyi paikallaan ja

l,ritti ladata lippaita. Kun näin verta tippuvan po-
jan hihasta menin hänen luokseen ja kysyin mihin
oo osunut:

- Olkapäähän tuntuu osuneen, mutta kyllä
minä r'oin vielä taistelussa olla.

Näin kuitenkin pojan posken kalpenevan ja kun
pyysin ar.r,kaisemaan asetakkiaan näin koko rinoan
olevan veressä ja oikeassa olkapäässä pahannäköi-
sen haavan. Sidoin ensisiteelläni haavan ja kehoitin
miestä lähtemään sidontapaikalle. Poika vastusteli,
ja kun lopulta teki lähtöä, niin kysyi:

- Onko herra vänrikillä ehkä jotain asiaa pe-
taljoonan komentopaikkaan, voisin samalla toimit-
taa?

Vielä haavoittuneenakin hän siis muisti, että mie-
hiä tarvitaan edessä ja ei ole aina lähettejä ;'uokse-
massa asialla. Kunnon poika, jonka muistan urhool-
lisena taistelijana.

Vihdoin tuli meille muutto kuusi vuoroliauttr
taisteltuamme yhteen menoon samassa haudassa.
Emme olleet enää uskoa todeksikaan vaihtoamme,
mutta niin kuitenkin eräänä yönä löysimme it-
semme vieri vieressä hyvin ahtaassa korsussa. Oli
aamuyö kun vihdoin nukahdin uneen, jonka ma-
keuden vain väsynyt voi tuntea.

Korsu oli niin pieni, että joukkue juuri ja juuri
mahtui sisälle ja niin matala, että täytyi kulkea
kyyryssä. Ylälaverilla olin itselleni saanut kapean
tilan, jossa piti nukkua kyljellään. Sydän levotto-
mana, mutta ruumiini loppuun asti väsyneenä nu-
kuin korsun tunkkaisessa ilmassa. Herkistynyt
korvani kuuli käytävästä liikettä ja oven auki tem-
paisun jälkeen hermostuneen huudon:

- Hälytys !

Olin vielä puoliksi unen pöpperössä, kun hivut-
tauduin alas laverilta. Olin ollut parhaassa unessa,
mutta vain pari tuntia. Vai tämmöistä onkin tämä
lepo, huokesin r'äsyneenä. Oli hälinää .ia ahdasta.
Hermostuneina haettiin varusteita, ja tyytymättö-
myyden murina kuului ympäriltäni. Pieni myrsky-
lyhty loi ympärilleen niukkaa valoaan ja ilma oli
tukahduttavan raskas.

Aamu oli jo vafjennut meidän ryömiessä ylös
kolostamme ja varustaessa itseämme patruunoilla
ja käsikranaateilla.



mannen joukkueen johtajatkin. Komppanian pääl-
likkö on saanut kypäräänsä aivan otsan keskelle
luodin, mutta onneksi on kypärä ollut hänellä
melko ylhäällä ja pääkuori jäänyt ehyeksi. Mutta
isku ei ole mennyt iälkeä iättämättä, minkä koht:r
huomasimme.

Ryömin aivan vihollisen puoleiseen päähän yh-
dyshautaa ja huomaan, että myöskin Viitonen on
r,ihollisen hallussa ja että piippolakkeja hiippaa jo
pitkin yhdyshautaa meitä kohden. Järjestän kone-
kiväärin ja pari pikakivääriä luokseni asemiin ja
ryhdymme pitämään puoliamme siinä, missä
olemme.

Åsemamme on mahdollisimman epämukava. Vi-
hollinen etenee sivuilla ja ampuu nyt meitä kahta
puolen. Hautamme on matala, poikia on kaatunut
ja jäänyt virumaan hautaan, haitaten siten muuten-
kin ahdasta kulkua.

Olen haudan päässä ja osoitan vierelläni olevalle
pk-arnrpujalle erästä kantoa:

- Katso tuolla on vihollisen konekivääri, ota
se jyvälle.

Terenttilän laistelumaosloa kesällä 1942

Ilmoittauduttuani komppanianpäälli,kölle jouk-
kueineni sain kuulla, että vihollinen on päässyt
Terenttilässä tukikohta Neloseen ja meidän on lyö-
tävä se sieltä pois.

En tiennyt edes missä Nelonen on, mutta pian
lähti konappaniamme liikkeelle ja harva jono likai-
sissa lumipuvuissaan eteni kumaraisena yli mustalle
mullalle ja hiekalle myllerretyn aukean kohti Nelo-
sen ja Viitosen kannokkokangasta. Ta'r,anomainen
tykkituli oli jo jotain muuta. Ammuksia tuli kuin
hihnasyötöllä ja leveällä sellaisella.

Viimeisessä kuolleessa kulmassa siirtyi komppa-
nia hyökkäysryhmitykseen joukkueeni joutuessa
äärimmäiseksi vasemmalle. Varmistauduin, että ryh-
mäni olivat koossa, ja kuin äänettömät aaveet me-
nimme yli suojaavan harjanteen päin tulta, ioka
otti juoksujalkaa ryntäävän joukkueemme vastaan.
Luotien vinkuna oli kuin vienoa soittoa valtavan
tykkitulen rinnalla.

Tulipeitteen siirryttyä taaksemme näin ihmeek-
seni, että alikersantti Leppänen, vierelläni ollut
rrhmänjohtaja, jonka lähellä räjähtänyt ammus oli
maalla tyystin peittänyt, kömpi ylös. Kysyin, mon-
tako jäi, ja sain vastauksen:

- Ei i'htään, herra vänrikki.
Tästä pientä toivoa saaneena syöksyin foukkuei-

neni kohti osoitettua tavoitetta, yhdyshautaa, joka
vei Viitosen ja Nelosen saumaan. Mutta vihollis-
jalkar,äen tuli ei hellittäoyt, ja se otti oman veronsa
meiltä.

Saavutamme tukikohti.r vhdistär,än yhdyshaudan,
joka on tyhjä. Hauta on ehdes j.r vain polven syvvi-
nen. Haen komppanianpäällikköä ja löydän hänet
keskipaikkeilla hautaa. Siihen tulevat toisen ja kol-

Tähän korsuun helmikuussa iullut iäys-
osuma vaaii uhrikseen l6 soiilastamme

Lippaan ehti tottelevainen nuorukainen tuskin
tyhjentää, kun vierelläni napsahtaa ilkeästi ja pikr-
kivääri ei äännä. Näen pojan lyyhistyvän mitään
sanomatta alas hautaan ja kypärä valahtaa remmistä
roikkuen niskaan. Kutsun takaa toisen pikakivää-
rin kaatuneen sijalle. Tunnen tulijan rauhalliseksi
Immoseksi, osoitan hänelle paikan ja varoitan, et-
tei kävisi kuten hänelle, joka makaa vierellämme.

Immonen, rauhallinen Petäjäveden poika, alkaa
kurittaa silmillemme tulevia vihollisia. Katson si-
vuun häntä, ja juuri kun käännän pääni taas tä-
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Jäännökset täysosuman saoneesia korsusio kesällä 1942

hystääkseni eteen, tupsahtaa luoti aivan viereeni,
missä äsken minun pääni oli hetken ollut liikku-
mattomana. Arvaan, että edessämme on tarkk'ampu-
jia ja rupean varoittamaan Immosta, koska näen
hänen nousseen aika ylös vallille aseinensa ja pääs-
tävän tulta minkä aseestaai saa. Mutta Immonen
putoaa polvilleen hautaan ja vetäen pikakiväärinsä
mukanaan rinnoilleen kaatuu toisen toverinsa vie-
reen.

Vielä en hellitä. Käsken juoksuhautaa pitkin am-
puvan pikakiväärimiehen muuttaa ampumasuuntaa
ja anapua oikealla olevaa konekivääriä, jonne kone-
pistoolini ei yllä, ja minä pidän kurissa pitkin juok-
suhautaa tulevat viholliset. Kolmannen joukkueen
johtajalle annoin käskyn olla aivan haudan ta,ka-
päässä. Saan kuulla takaa, että komppanian pääl-
likkö on haavoittunut ja viety taakse. Otan komp-
panian johtooni. L?ihetti ryömii luokseni ja antaa
pataljoonan komentajan lähettämän käskyn:

- Komppania pitää paikkansa. Åpua saapuu ia
vastaisku alkaa. Kun näette oikealla lumipukuisten
hyökkäävän, he ovat omia, ja yhtykää vastaiskuun.

- Meitä ei ole sittenkään unohdettu.
Kauanko lienee taistelumme kestänyt, sitä tuli

tuskin kukaan arvioineeksi, mutta riemastuksen
huuto oli innoittava, kun oikealla huomasimme
oman ketjun etenevän lumipuvuissaan. Liittyessäm-
me hyökkäykseen tuntui nyt niin vapauttavalta iät-
tää tuo ahdistuksen kiroama paikka.
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Vastaisku oli onnistunut je jälellä oli vain hau-
dan puhdistus. Sitä johtama.rn oli tullut itse patal-
joonamme komentaja, nuori kap:eeni. Tavattuani
esimieheni taistelun tuoksinassa tun:ui hän niin lä-
heiseltä ja toverilliselta. Yhdessä edeten s.irvuimme
Nelosen oikeaan laitaan, missä sain krp:eenilta käs-
kyn vyöryttää Nelosen puhtaaksi aioa vasempaan
sopukkaan asti.

Hauta oli matala, joten kyyryssä juosien suoje-
simme itseämme sivulta tulevalta tulelta. Kun olia
taas yhden suoran juossut ja pysähtynrr herkeksi
kyyryyn, lensi sivusta eräästä krana.rttikuoprstr
käsikranaatti noin 3 metrin päähän eteeni hauraan.
Vastausta emme jääneet velkaa. Sinne niitä meni
moniaita, mistä me olimme vain yhden saaneet tu-
loksella, että päästiin yhdyshaudan päähän.

Ajan kulkua en ollut huomannut ennen kuin
ilta alkoi hämärtää ja lyhyt talvinen päivä teki lop-
puaan. Kompuroin taaksepäin. Taempana huoma-
sin uusien miesten tulevan asemiin. Ajatuksissani
kertasin oman tulemiseni Taipaleelle. Nyt olimme
me vanhoja, tulessa kesytettyiä. Tunsin ylpeyttä
rinnassani, kun näin ympärilleen pälyilevät uudet
miehet.

Päivän työ oli päättynyt ja kirkas tähtitaivas
osoitti yön jo alkaneen. Kauniin Orionin loistaessa
taivaalla hain kysellen komppaniani lepokorsua ja
löytyihän se lopulta. Yksin komppaniastani tais-
teluhautaan jääneenä kolistelin korsuun kuin ken-
tältä palaava ruumis. Jäämiseni komppaniasta ja
ehkä haudan vyörytyksessä sattunut pieni naarmu
päässäni oli kantautunut poikieni korviin. Virinnyt
keskustelu ilmensi heidän tyydytystään, kun elä-
vänä palasin, sillä he olivat uskoneet minun jo kaa-
tuneen. Vääpelikin oli läsnä ja hänen käytöksensä
ei ollut mieltäni lämmittämättä hänen ojentaessaan
minulle vielä paketinkin vaim,oltani.

Koskaan ei paketti ole ollut niio tervetullut kuin
tuona hetkenä. Puhdas ja lämmin alusvaatekerta
oli kuin kohtalon minulle ojentama ja paketti herk-
kuineen herätti toivon, että saan vielä kerran pa-
lata kotiin.

Onnellisen tietoisina siitä, että Taipale yhä kesti,
nukuimme ansaittua untamme.

En moor möö sitö tierö!
Kevätkesällä l94O oli koulutuskeskuksista saapu-

nut nostoväen miehiä mm. Luumäellä olevaan jouk-
ko-osastoon. Mutta sinne oli saapunut myöskin
ÅK:n komentaja, joka keulamiehenä harppoi kohti
Salpalinjaa, jossa suoritettiin kiireisellä vauhdilla
varustustöitä. Polulla tuli vastaan mies "malli Ca-
jander", jonka väessäoloa ilmensi ainoastaan viltti-
hatussa loistava kokardi. Mies paineli ohi terveh-
timättä, jolloin AK:n komentaja hänet pysäytti ja
ärähti:

- Mikäs mies Te olette, oletteko siviili tai soti-
las ?

Puhuteltu vastasi yksikantaan ja sanojaan venyt-
täen:

- frr 1na41 mää sitä tierä!


