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A. E. TUUNAINEN

JZirisevän patteri Taipaleenjoen suulla joutui

koko Talvisodan ajan olemaan vihollisen tykkitulen

ja lentopommitusten kohteena - todellisessa teräs-

sateessa. Vihollinen ampui patterin alueelle sata-

kuntatuhatta erilaista kranaattia, mutta patteri ja

sen miehet kestivät sodan loppu,un saakka.

SODÅN alettua ilmestyivät ensimmäiset lento-
koneer Järisevän ylle ja pommittivat sekä tulitti-
vat rakennul<sia, paiteria ja joukkoja. YH:n ai-
kana olimme aloittaneet kaivautumisen, ja siirtymi-
nen "m.lrn alle" korsuihin tapahtuikin heti ensim-
mäisten pommitusten jälkeen.

Itsenäisvvspäir'änä saavuttivat vihollisen maa;'ou-
kot Taipaleenjoen ja ylittir'ät sen ankarien taiste-
lu,jen jälkeen iltahämärässä. Nyt alkoi sataa kra-
naatteja Järiser'ään, sillä olihan patterimmekin
osallistunut vihollisen tor juntaan Taipaleen joella.
Samana tuulisena ja pimeänä iltana tuli jalkaväki-
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joukoiltamme hälytys, että vihollisen laivoja on
Taipaleenlahdella ja kysymyksessä on luultavasti
maihinnousu. Niin tuli Järisevän patterille ja sen

suojajoukoille ensimmäinen tosihälytys, ja se ai-
heutti sekaannusta sekä "lrermoilua". Toimin sil-
loin kk-osaston johtaiana ja sain patterinpäälli-
költä käskyn mennä tulenjohtotorniin ottamaan ti-
lanteesta selvää. Vihollisen tykistö tulitti harvak-
seltaan Järisevää, mutta aivan patterin lähelle ei
"putouksia" tullut. Nousin pimeässä ja pienen pe-
lon vallassa tulenjohtotorniin ja vähän ajan kulut-
tua sain selville, ettei vihollisaluksia ollutkaan lä-
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hyökkäyksen alettua Kannaksella helmikuun loppu-
puolella. Helmikuun 19. päivän aamulla vihollisen
voimakas osasto, johon kuului n. 800 miestä, koetti
hyökkäysvaunujen tukemana ylittää Taipaleenlah-
den. Vartiomiehemme antoivat aamuhämärissä hä-
lytyksen. Miehitimme asemat, samoin Patterin, -jossa tosin ei ollut yhtään kunnossa olevaa tykkiä.

Jouduin kiväärijoukkueeni kanssa patterin koillis-
puolelle siltä varalta, että idässä noin 5-7 km
päässä olevat jääkelkat yrittäisivät kuljettaa jouk-
ko;'a sivustaamme. Kaikkialla oli hiljaista. Mutta
juuri kun olin antanut joukkueelleni käskyn aset-
tua aikaisemmin ahtojääröykkiöihin valmista-
miimme asemiin, alkoi niitä vastaan mitä ankann
keskitys. Jo ensimmäiset kranaatit iskeytyivät jää-
röykkiöihin ja eräskin jäähän noin ) metrin pää-
hän taakseni. Silmänräpäyksessä yritin heittäytyä
maahan, mutta - sitten en muista enää seuraavi.l
minuutteja. Kaikki tapahtui niin nopeasti: räjäh-
dyr, tulta, savua ja palamiskaasuja. Ilmanparne
kaatoi minut ja lähettini jäälle lumeen, mutta kuin
ihmeen kautta pelastuimme pelkällä säikähdyksellä.

Joukkueeni eräälle pk-ampujalle kävi paljon huo-
nommin, sillä häneltä menivät molemmat jalka-
terät poikki. Ankarasta tykistötulesta huolimatta
kuljettivat lääkintämiehet hänet heti pois kentältä.

Vihollinen lähestyi yhä asemiamme. Nyt vasta-
sivat omat aseemme vihollisen tuleen. Jäällä olevat
vihollisjoukot pysähtyivät, ja osa niistä alkoi juosta
karkuun heitettyään ensin varusteensa ja aseensa
pois. Hyökkäysvaunut koettivat koota ja suojata
joukkojaan sekä jatkaa hyökkäystä, mutta Järise-
vän toinen tykki oli saatu sen verran kuntoon, että

Näin runneliuna taisteli Järisevä rauhanfeon aaftopåivinä 1940

Järisevän potterin päällikkö, kapfeeni Kosma
eniisen komenlotorninso ääressä kesällä 1942

hettyvillä. Monenlaiset valomerkit ja tykkien suu-
liekit Taipaleenlahden takaa olivat nähtävästi ai-
heuttaneet hälytyksen.

Rintama pysähtyi Taipaleenjoelle - 
ja pysyi

koko sodan ajan suunnilleen samana. Kovia tais-
teluja käytiin, ja ankaria pommituksia saatiin ko-
kea lähes joka päivä Järisevässäkin, ja ne vain kiih-
tyivät päivä päivältä. Vihollinen pommitti
yleensä päivällä. Ankarimmat kranaattisateet, kes-
kitykset, saattoivat kestää 2-l päivää' ja sitten
seurasi tauko täydennystä ja tunnustelua varten.

Järisevän patteri "järisi" yhd' ja oli esteenä ete-
nemiselle. Vihollinen toi lisää tykistöä ja suoritti
yhä enemmän keskityksiä Järisevään. - Viholli-
nen hyökkäsi Mustajoella, Kirvesmäessä, Terent-
tilässä jne, jolloin kenttätykistömme ampui mar-
rintamalta torjuntaa. Sen patterien paikat eivät
selvinneet aina viholliselle, ja monesti sai Järisevä
silloin syyt niskaansa - 

ja kranaatteja. Samoin
kävi, jos jo rauhan aikana kiinteäksi rakennettu
Kaarnajoen raskas patteri ampui 18 km ampume-
etäisyydeltään, koska vihollinen ei saanut sitä sel-
ville koko Talvisodan aikana.

Kovimmalle koetukselle joutui Järisevä suur-
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sillä r'oitiin vasaralla iskuriin lyöden ampua muu-
tamia laukauksia. Niillä laukauksilla olikin ratkai-
seva merkitys. Voimakas jyrähtely ja osuma erää-
seen hyökkäysvaunuun, joka syttyi tuleen, saivat
vihollisen joukot sekasorron valtaan - 

ja perään-
tymään. Näin päättyi Järisevän jäätaistelu torjunta-
voittoomme. Hämärän tultua lähdin joukkueeni
kanssa tarkastamaan taistelukenttää. Totesimme
vihollisen menettäneen kaatuneina noin 200 miestä,
omien tappioiden ollessa muutama haavoittunut.
Sotasaaliina saimme joukottain mm. puoliauto-
maattikiväärejä, konepistooleja ja suksia - vieläpä
vähän vodkaakin.

Järisevän alue oli noin 2 kmz ja se sai koko
Talvisodan aikana laskelmiemme mukaan vastaan-
ottaa ooin 100 000 erilaista kranaattia, pst-tykkien
kranaateista 8-tuumaisiin. - Mitä ne sitten saivat
aikaan? Kaatuneita ja haavoittuneitakin tuli pom-
mitusten mdd.rdan nähden vähän, sillä huono osu-
matarkkuus (etenkin sodan alkupuolella), paksu
lumi ja hyvät korsut sekä suojahaudat estivät sir-
palevaikutukset. Aineellisia vaurioita sattui sitä
runsaammin, sillä melkein kaikki patterin seudulla
olevat rakennukset, ammuskellarit ja metsät tu-
houtuivat. Patterin tykit saivat useita osumia,
mutta toinen niistä pystyi putki halkinaisena ja
muutenkin pahasti "invalidina" 19.2.7940 ampu-
maan ne "historialliset laukaukset", jotka takasivat
tykille paikan Sotamuseossa.

Monet meistä Järisevässä olleista miehistä ja
siellä kuin ihmeen kautta, Jumalan suojeluksen
alla, elossa säilyoeistä saivat uhrata henkensä isän-
maan hyväksi Jatkosodassa.

Sulho Kivimöki

"Kaukopartiota vihollisen selustaan kuljettavan

lentokoneen toinen moottori alkoi yskiä ja samrnui

r ihdoin. Pakkolasku metsään, ja pian sissit huoma-

sivat makaavansa rnaassa romukasan keskellä. Kuin

ihmeen kautta hengissä säilyneiden miesten oli val-

mistauduttava kohtaamaan vihollinen minä hetkenä

tahansa. Synkkä korpi ei suonut valinnan vara'a.'

ELOKUINEN ilta alkoi hämärtyä saapuessamme taas

kauniin Pälkjänen rannalle. Olimme kahtena iltana
tehneet lähtöyrityksen, mutta vanhan kuljetuskoneem-
me moottorit olivat reistailleet, eikä vesitasomme suos-
tunut nousemaan ilmaan. Mahtaakohan nytkään ko-
neemrle innostua, vai vieläkö on palattava takaisin.

Kesäkuussa 7944 alkanut vihollisen suurhyökkäys
riehui kiihkeäna itära,jalla ja varsinkin Ilomantsin tais-
telut saivat vaihtelevan kamppailun muotoja. Pääma-
jan kaukopartiojoukkoihin kuuluvina saimme käydii
tiedustelemassa vihollisen puuhia ja ottamassa selväii
monista asioista, jotka kiinnostivat esimiehiämme. Len-
tokoneen oli määrä kuljettaa meidät taistelukenttien
yli toiminta-alueittemme läheisyyteen.

Mekaanikot hääräsir,ät kuurneisella kiireellä koneen


