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O.·Y. OMAN KANNAN KIRJAPAINOSSA.

LUKIJALLE.
Täss! kirjasessa olen koettanut kuvata nllkemU'ml ja kokemialli
Oulun I vapaaehtoisen rintamakomennuskunnan - saman, josla
myöhemmin tuli 4:nnen PohJOis, Pohjanmaan rykmentin I pataljoonan I komppania - osanotossa vapautustaisteluumme.
Olen tarkoIn poistanut kertomuksestanl sellaIset seIkat, jolta
en ole nähnyt enkll. kokenut. Siten kyllä jll.il. paljon tArkelltä
kertomatta ja kuvaamalla, monI reipas sankarityö syrjäytyy, mutta
minun on mahdotonta kayteUAv!!nAnl olevan lyhyen ajan vuoksi

laajentaa vaatimatonta mulstelmapiirtelyllnt komppanlanune sotaretken hIstoriaksi. Erinllisten sallomalehtlklrjoittajain jäljet pelottavat kertomasta sellaisia, jonka aslalllsuutta ei voi tAysln tar-

kistaa. Myöhemmän ajan teht~vll on arvostele\'a ja ainekset
seulova kriitiJllnen historiikkI.
Oulun 1 vapaaehtoiseen rlntamakomennuskuntaan kuuluivat
se uraavat sotilaat sen rintamalle lahUessA:
PlilllllkkO: hammaslllllkllrl Tor Ekman; hIIhto-osaston pliiUlikkO:
insinööri Sulo Kallio; varapn.lUkkO: maisteri Urpo IJIlkainen:
jalkaväkiosaston päll.l1IkkO: IAlUrl Jussi VAisAnen; \'arapAällikkO:
kauppias Eino Engelberg; kuularuiskuosaston pAlllllkkO : jAllk4ri
Gunnar WikstrOm; ,varapäll.JIlkkO: teknikko Jalmari Laine: komppanlim kirjurt: Vihtori Seppl: taloudenhoitaja: Hannes Haaplo;
apulainen: Martti Slmllll.; varusmestarl: pankinvirkamies Assar
Snellman; aseseppll.: Kaarlo MIkellI.; majoltusmestarl: IlI.Anlnkirjurl
Vilho Alaranta ja apulainen: toimittaja H. Kokko. KenUlIpappl:
ki rkkoherra Arvi JlI.rventaus.
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Eri ryhmiin kuuluivat seuraavat:

Hiihto-osasto.
1 ryhmll.. Johan Suonenlahti, Vihant!; Alfred Kortekangas,
RantsUa; Esko Härmä, Tyrnävå; Yrjö Nikkilä, Oulu; Lauri Mikkola;
Utaiärvi: Matti Niemi, Sllkajoki: Juho Holappa, Oulu; Lauri
Uesinen, Oulu; Veikko Huttunen, Pllppola.
2 ryhmä. Pentti KiIskinen, Kestllll.; Valdemar Hyry, Oulu;
Arvo lsomursu, Pudasjärvi; Ilmar! Paakkola, Rantsila: Jonne
Juntunen, SIIkajoki: Joonas Takkunen. Kalajoki; Lauri Kerll.nen,
Rantsila; Yrjö Huttunen, Piippola: Aate Pikkarainen, Rantsila.
JalkovlikiOSQslo.

1 jo ukk u e. PlHI.lllkkö: Eino Eogelberg, Ouln.
1 ryhmä. Viljo Louekari. Oulu; Lauri HeIkInheimo, Kemlh'lrvi; Penlti Bäck, Tyrnäv!i; Gunnar Wikberg, Oulu; Arvi Palomflki, Oulu; Uolevi Aromaa. Helsinki; Onni Salonen, Kempele;
Aulis Nousiainen, Oulu.
2 ryhmä. Lauri Ullto, Oulu; Matti Sovellus, Raahe; Elias
Slmelius, Rantslla; Eero Juvelius, Oulu; Ernst Llttov, Oulu; Enzio
Vallin, Oulu; Aarne Tirkkonen, Oulu; Aarne Paavola. Pudas·
järvi.
3 ryhmä. Sakari Rustanius, Oulu; Ivar Messman, Oulu;
Heikki JuustIla, Llminka; Jarl Pelring, Oulu; Georg Llsltzln,
Oulu; Yngve Biitzov, Oulu; Yrjö laine, Oulu; Lauri Suomela,
Oulu: Niilo Rustanius, Oulu.
4 ryhmä, Samuli Remes, Oulu; Niilo Oulasvirta, Oulu; Pauli
Tammi, Turku; Benjam Haapakoski, Haapavesi; Yrjö Karvonen,
Pudasjärvi; Reino Vichmann, Oulu: IIm~ri Raltamaa, Oulu; Urho
PienlnIemi, UtajArvi: Toivo Koskinen, II,
5 ryhmä, Arvi Huhtela, Oulu; Jarl Dahlstedt, Oulu; Niilo
Suomela, Oulu; Kalle PUkkönen, Oulu; Oskar Ståhl. Kruunupyy;
Hannes Takalo, Oulu; Erkki Levon, Oulu; Pauli Kosullen, Oulu;
Väinö Hyhkö, Oulu.
2 j 0 ukk u e. PUllikkö: Aarne Korhonen, Paltamo.
. 1 ryhmä. _Tauno Oulasvirta, Oulu: Heikki Kuivala, Siikajoki:
Anttti Ojala, Llminka; Ernst Thome, Oulu; Yrjö' Paavola, Uta·
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järvi: Pekka Jurvakainen, Yliklimlnki; Antti Vlltalo, Vthanti:
Hannes Tauriainen, Oulu; AaTO Matinlauri, Umlnka
2:nen ryhmfi. Leino Pentzin, Oulu; Niilo Jäykkä. Pulkkl1a:
Olli Koske la, Piippola: Heikki Junno, Pulkklla; Eino Pllk!inen.
Limlllka; Arvo Pietilä, Temmes; Pauli PitkAnen, Ltminka; Antti
Aholn, Piippola: Aappo Isola, Haapavesi.
3 ryhmä. Paavo Virkkunen, Pyhån!ll; Erland Tuisku, Lapväärti; Arvid PieniniemI, Utajllrv!; YrjO Valppu, Hailuoto; Erkki
Saastamoinen, Oulunsalo; Lauri Paulaharju, Oulu; Urho KylmIInen,
Rantsila; Martti Hyhkö. Oulu; Verner Tuohtno, Muhos.
4 ryhmII.. Kalle Castren, Oulu; Eero Ståhlberg. Tervola;
YrjO Mehtonen, Oulu; Kalle HlIliUl, Oulu; Martti Karppinen.
Kempele: Bertil Borg, Oulu; Tor Llllqvlst, Oulu; Heikki Knuutila,
Oulu; Anttl Bäck, Tyrnävä.
5 ryhmä. Ilmari Pehkonen, Oulu; Väinö Lllovlus, Lumijoki.
Yrjö Greus, Lumijoki; Helmo Merenheimo, Oulunsalo; AnUi
Anttila. Luml/oki; Einar Forsström, SodankylD; Valdemar Junttila,
Kiviniemi; NllIo Anttila, Kempele: Kalle Plkkaralnen, OulujokI.
3 jo ukk u e. Päällikkö: ilmari Pallarl, Oulu.
1 ryhmA. Jalmari Kannas. Raahe; Hannes Lehto. Llminka;
Martti lampi, Llminka; Antti Karinkanta, SlIka/okl; Urho Sutela.
Lumijoki; EeH Arvola, Llminka; Armas Arvola, Llminka; Yrjö
PIIkAnen, Umlnka; Odo Sjöman, L1mlnka.
2 ryhmA. Albert Korhonen, Oulujoki: Pauli Pietilä, Limlnka;
Heikki Heiskala Oulalnen; Joonas KIImala. Paavola; Einari Kytöl!i,
UJlava; Aarne Korhonen, Oulu/okl: Pelix Uusitalo, Nivala; Hannes
Salmela. Alatemmes; Eino Karppinen. Kesti!!!.
3 ryhmä. VAlnö Tiger, Oulu: Yrjö J untlola. Oulalnen; om
Junttola, Pulkkila; Aappo HeikkIlA, Pulkkila; VAlnö Isola, Oulunsalo; ElIs Rasinkangas Kestilä; Otto Ohenoja, Kestilä; Heimo
Kaakinen, Pulkkila; Matti Leskisenoja, Pulkklla.
4 ryhmä. Hannes Kauppinen, Oulu; Arvi MerikallIo, Oulu;
EeUs Alatalo, Ylitornio; Hannes Tapanila. Oulainen: August
Koskenkorva, Oulu; Aappo Matturi, Kempele: Heikki Jlill.lInoja.
Oulujoki; Reino MerikallIo, Oulu; Heikki Pudas, Siikajoki.
5 ryhmä. Urho Kytökangas, Oulu; Yrjö Junkkari, Pllppola:
Matti VärHö, Rantslla: Eino Vllnllmäkl, II: Sulo Huovinen . Ii;

•

Rafael Suominen, Helsinki; YrjO Korhonen, Oulujoki; Jaakko
MatInlaurI, Llmlnka; Arvi Toivainen, Oulu.
Kuufaruiskllosasto.

Charles Schönberg, Oulu; Rabbe Söderlund, Oulu: Arvi
Tenl{m, O:.:lu ; Aame Nousiainen, Oulu; Erkki Hendunen, Oulu;
Kaije Lumme, Oulu; Eino Pallarl, Oulu; August Alander, Oulu:
Ludvig Nordström, Oulu: Runar MolI!, Tampere; Edvin Ertman ,
Oulu; Yrjö Pennanen, Oulu; Esko Enojlirvl, Haukipudas; Jussi
Savola, Turku; Lauri Bäckman, Oulu; Nlllo Toivonen, Oulu;
Aslak RaJnli, Oulu: Lauri Halkola, Slevl; Solmu Tirkkonen. Oulu:
Gustaf J!lrventaus, Oulu; Rolf Söderlund, Oulu.
KeiuoaHupseer! : Janne Putkonen sekä apulaiset Jaakko
Erkkilä, Heikki Launonen ja YrjO M. Arvota.
Kuormastoon kuuluivat: plUUlIkkOnl insinööri Vilho Alras
Oulusta, Roberi 1I11kainen Oulusta, Matti Kuha Pudasjlrveltll.,
Aapo V[rta!n Haapaj!l.rvelU, Kaarlo K!nnula Muhoksella, Kalle
ja Niilo Yrlll.nl Muhokselta ja To[vo Ka!tera Oulusta.
Myöhemmin lIttty!vll.l Oulun 1 vapaaehtoIseen rIntamakomennuskuntaan seuraavat vapaaehtoiset sotllaat:
Paavo Arvele, hevosmies, Pori: Arva Arvela, kuormastoplilll..
Pori; Aarne Tolvanen, komp.-plll.lIikkö (tilap) Oulunsalo; sekll. soti·
laat Iisak Kalaala, KestUlI; Bruno Ollila, Pori; Ilsak Viitala, HaapavesI;
Jaakko Viitala, Haapavesi: Eetu MI kinen. Haapavesi; Jussi PeJlikka,
Haapavesi; Jaani Vauhkola, Haapavesi: Einar SyrjiilI., Haapavesi:
Aate Murtomllkl, Haapavesi: Oili Rajola, Haapavesi; VllIe Uusitalo.
Haapavesi; Hannes MQnnlkkö, Haapavesi; Frans Mäntylll, Haapavesi;
Kustt Jääskeläinen, Haapavesi; Iikka Pikkarainen, Haapavesi: Antti
Niemelä, HaapavesI; Ville Timonen , Llmlnka.
Kaatuneet ovat seuraavat:
Eino Engelberg kaatui Suodenniemen taistelussa 16/S 18.
Pauli Kosunen kaatui Suodenniemen taIstelussa 18/8 1K Arvi
Palomiiki kaatuI 1/818 SuodennlemeUII. (Vangiksi jouduttuaan ei
anta nut mitään tietoja viholliselle, Joka surmasI hllnet ampumalla.)
Georg Llsltzln kaatui tiedustelurelkellll. NoormarkuD KellahdeUa
~/318. Uolevi Aromaa kaatui MouhlJllrven Salmtnkylll.ssll SIis 18.
Toivo Koskinen kaatui Mouhijärven Salmlnkylll.ss! 81/S 18. Hannes
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Salmela kaatui Mouhljlirvt n Salminkyl!ssil III/aI8. Johan SuonenlahtI kaatui Karkun kirkolla 181418. Viile Timonen kaatui KaTkuo
kirkolla 18/,18. Hannes Tauriainen kuoli Mouhijärven Häljllanky!.n taistelussa saamaslaan haavasta.
~ aavoittuneet

ovat:

YrjO Huttunen Lampln taistelussa 20/118; Gunnar Vlkberg
Lampin taistelussa 'lJiJ/ t 18; Ilmari Pallarl Ahlaisten saaristossa kay<lysS! taistelussa 9/8 18: Tor H. J. Ekman Suodenniemen talstel.
1Sts 18. Gunnar Vikström SuodennIemen talsle!. 1$/5 18; Eero
Juvelius Suodenniemen talste!. 16/~ 18; Oskar Ståhl Suodenniemen
talstet 16/518; Heikki Knuutila Suodenniemen taiSle!. 16/a 18;
Heimo Kaakinen Suodenniemen talsle!. 16/518; Pauli Pitkänen
Suodenniemen talsle\' 18/a 18: Vlinö HyhkO $uodennlemen tals·
tel. 18/ a 18; Erland Tu isku Suodenniemen talstel. 16/5 18; Esko
EnojArvl Suodenniemen talstel. 16/ 3 18; Esko H!lrmA Suodenniemen
tatste!. 18/518; Aaro Matinlauri Suodenniemen talstel. le/! 18.
Lauri Heikinheimo Suodenniemen talstel. 18/s 18; Aarne Paavola
Suodenniemen talstel. 19/5 18; Albert Korhonen Suodenniemen
talstel. !!()/s 18; Hannes Tapanila Suodenniemen taistel. !!()/~ 18:
Samuli Remes Suodenniemen talstel. ~/s 18; Verner Tuohino
MouhljArven HAljUssA ' /41 8; Paavo Virkkunen Mouhijl1rven HAi·
JlAssA ' /418: Helmo Merenheimo MouhljArven H!l.ij!l.AssA ~/t 18;
Matti Sovelius Mouhljlrven SalminkyliissA 51/.18; Aappo Virtaln
Mouhijlrven Salmlnk'lIASS! SIIs 18; Jarl Dahlstedt MouhlJArven
Salmlnkylllss! 61/,18: Martt! Lampi Mouhljllrven SaJmtnkyJlIssA
1/418; Kaije Lumme Mouhijllrven SalmlnkyliiSSl1 "h 18; YrjO Greus
MouhlJiirven SalminkyliiSSl1 2/, 18: Eino VHnaml1ki Mouhljiirven
Salminkylllssä 2/4 18; Arvi Merikalllo Karkun kirkon valtauksessa
18/ 418; Ernst Thome Karkun kirkon valtauksessa 18/ 4 18; Niilo
Suomela Karkun kirkon valtauksessa 16f, 18; Niilo Rustanlus
Karkun kirkon valtauksessa 1JJ1418; Lauri Mikkola Karkun kirkon
valtauksessa 18/ 4 18: Sulo Kallio Karkun kirkon valtauksessa 18/, 18;
Aap 0 S!mlll1 Karkun kirkon valtauksessa 18/, 18.
Vapaudenrlstejii tai mitaleja ovat saaneet (ennen

1/6

(918):

Gunnar Vikberg. YrjO Huttunen , ilmari Pallari, TorH.J. Ekman,
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Heikki Knuutila, Tauno Oulasvlrta, Eero Juvelius, Oskar Ståhl,
Helmo Kaakinen, Lauri Heikinheimo, Pauli Pitkänen, VAinö Hyhkö.
Erland Tuisku, Albert Korhonen, Esko Härmli, Pentti KIiskinen,
Aaro Matinlaurl, Eino Engelberg.
Korotettu on seuraavat (ennen 1/61918):
Urpo Illlkalnen vääpeliksi, Sulo Kallio reservlvll.nrikiksi, Ilmari
Pallari reservlvAnriktksi, Vihtori Seppl vll.lI.pe!lksl, Leino Pentzin
kersantiksi, Viljo Lallekar! kersantiksi, VaI(lemar Hyry kersantiksi,
Juho erkkilä kersantlksi, VAlni} Isola korpraaliksi, Sakari Rustanius
korpraallksl, Yrjö Junttola korprallllksi, Jalmari Kannas korpraaliksi, Bertil Borg korpraaliksi, Alfred Kortekangas korpraaliksi,
Vald. Junttila korpraaUkst, Tauno Oulasvirta korpraalikst, Oskar
Ståhl korpraallksr, Heikki Kokko korpraaliksl.
Kunnioiltamlllenl ja rakkallle talstelutovereillenl omistan
tämän vaatimattoman kertomukseni. Ihailen pe!otonta pli!illikkö .
kuntaamme, josta lähes kaikki ovat haavollluneet tai kaatuneet.
Ihailen teitä sotilaita rivissä, jotka raskaimman kuorman, enimmät
kärsimykset olette kantaneet ja vähimmät palkinnot saaneet.
Mutta sehän on sotilaan kohtalo. Sen tlesllle lähtiessänne ja
sal1karlutel1ne on juu ri siinä.
Oulussa kesäkuun 8 p:nä 1918.

Leino Pentzin.
4:nnen Pohjois'Pohjanm~~n rykmentin
1 patatJoonan 1 kompp~ni .. n
II joukku een keT$llnttl.

Ensimäinen taisteluni.
Ensimäinen taisteJuni vapautussodassa oli aseeton,
sisäinen kamppailu.
Oliko minun liityttävä suojeluskuntaan tai jäätävä
se
ulkopuolelle? Se ratkaisu vaati minulta viikkojen
mieti' elyn ja sisäisen tilinteon. Kadehdin totisesti silloin
niitä tuttaviani, joista asia oli itsestään selyä. Kadehdin
sellaisia suoraviivaisia luonteita. Mutta miriun täytyi
asia ratkaista toisin - ja ratkaisinkin sen aikanaan.
Oli seikkoja, jotka voimakKaasti vieroittivat minua
suojeluskunta puuhasta.
Sanomalehden toimittajana, kansanopistonjohtajana ja '
kansakoulunturl<:astajana olin tullut läheltä näkemään
kaikkia kansan kerroksia', Minulla oli hyviä tuttavia työmiesten, jopa lentojätkienkin parissa. Varakkaat ja
aristokratisetkin piirit maassamme tunsin hyvin. Samoin
olin ollut kosketuksissa johtavien politikko[en kanssa
kylliksi, tunteakseni ne. Sosialipolitisia opintoja olin
ahkerasti harjoittanut.
Minulla oli siis pää ja sydän täynnä yhteiskunnallisia
kysymyksiä.
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Kaupungin kansakouluntarkastajana näin alati edessäni satamtiärin heikosti ravittuja, huonohoitoisia lapsia,
ajatelkaa, noita onnettomia raukkoja, joilla on liian

heikko ruoka, kurjat pesät asuntoina, huono, raaka-

mainen hoito kodin lämmön sijasta. Se on kauheata
ajatella. - Vuosikausia olin ajanut jyrkällä lujuudella
kansakoulureformeja edes vähän valoa näihin pimen taihin luodakseni, käynyt karheilla käsillä itsekylläisten
kunnallisten pikkuvaltiaiden kimppuun, joiden yhteiskunnallinen välinpitämättömyys ja tietämättömyys on

ihmeteltävä ja uskomaton. -

Monessa suhteessa soin

siis mielelläni, että sosialismi avaisi _ työväenluokalle

paremmat elämänehdot.

~

Se oli mielestäni tarpeellinen

myrsky. Monia työväenlu okan saavutuksia tervehdin
vilpittömällä ilolla.
Oli vielä muitakin syitä, jotka vieroittivat minua
kotipaikkani ,suojeluskunnasta.
Johdossa oli sillä taholla paljon nuorekasta intoa
ja toimintakykyä. Mutta sen rinnalla esiintyi varsin
lapsellinen ja alkuperäinen käsitys odotettavissa olevan
myrskyn voimasta. "Ne on sellaisia pelkureita, että
kun kerran kova kovaa vastaan pannaan, niin kyllä
tarpeekseen saavat", "siihen ei suuria joukkoja tar·
vita" j. n. e., se oli melkeinpä: oh jclmalauseena. Eri·
toten räikeänä esiintyi tämä ylimielinen käsitys klubien
puoliherrojen puheissa, samojen, jotka sitten, kun
myrsky rakkaassa Oulussammekin ärjähti, .. tuuli vei":
osa heistä sai punaisen ristin käsivarteensa, osa katosi
suojeluskunnasta ilmestyäkseen vasta - paraatiin Oulun
valloituksen jälkeen.
Tuntui arveluttavalta sellaisesta, joka tunsi bolshe-

~

I

1\

vismin hirvittävän voiman maassam me ja sen rajojen
takana, liittyä väärien otaksumien pimiUämään ja harkitsemattomaan paikalliseen järjestöön, jonka työn takana
oli kansamissodan haamu ja kuoleman vakavuus.
Mutta ratkaisevat syyt oli vatkin toisaalla. Punakaartilaisuus kääntyi teossaan kahta suurvaltaa: kansallisuutta ja ihmisyytttJ vastaan, kumpaakin räikeästi
soivaten.

Itsenäisyystaistelussa ol in ollut mukana v:sta 1899,

koko ajan kuuluen sen jyrkimpään siipeen. Sen taistelu,I1 varjossa olin mieheksi kasvanut. Nyt oli ratkai·

seva hetki taistelussa tullut: nryssä pois maasta ja

ryssän kätyrit!M Punakaartilaisvalta saattaa maamme
heikon sivistyksen entisestään monta askelta alemmaksi
ja siihen ei ole varaa!
Tammikuun ensi päivinä 1918 oli taisteluni taisteltu.
Onnellinen rauha, joka sittemmin on pysynyt, valtasi
mieleni. Lujan päätökseni tehtyäni liityin suojeluskuntaan. Rintamalle myöhemmin vapaehtoisena lähteminen sisältyi jo tähän päätökseen, sillä suojeluskuntalaisen oli luonnollisesti taisteltava loppuun taistelu
ja taisteltava siellä, missä tarvitaan miestä, eikä jo
vapautetuilla paikkakunnilla.

•

Oulun taistelut.

•

Olimme olleet parissa suojeluskunnan harjoituksessa
ja toimittaneet vähin vahti palvelusta.
Vähän yli 200 miestä oli meitä suojel uskunnan kirjoissa, niistä paras osa alle kaksikymmeniävuotista koulunuorisoa. Vanhempaakin . yli nclikymmenvuotista väkeä ,
oli koko joukko. Omituista o li huomata , että riveistä
puuttuivat melkein kokonaan 20-30 vuotiaat, siis taisteluihin parhaiten soveltuvat ikäluokat. Ei myöskään
tarvi nnut olla sotilas huomatakseen , että melkoinen
osa joukostamme oli nostoväen arvoista, jos ta vakavissa taisteluissa ei olisi hyötyä. - Aseita ei jaettu eikä
niitä harjoituksissakaan nähty, lukuunottamatta pienempää mää rää pistoleja, joita erityisille uskotuille
an nettiin.
Täh än aikaa n jouduin kerran kovaan väittelyyn erään
johtomiehen kanssa, kun uskalsin olla sitä mieltä, että
pistolcillamme, ku n kivääreitä puuttui, ei olisi juuri
mitään merkitystä, jos vakavia yhteentörmäyksiä syntyisi
venäläisen sotaväe;n tai Oulun 500 miehisen, jokseenkin
hyvin asestetun punakaartin kanssa, jonka harjoituksia
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olin erikoisilla keinoilla onnistunut seuraamaan. - No,
se oli silloin!
Tammikuun viime päivinä saatiin Ouluun muutamia
kymmeniä kiväärejä ja voimakkaita räjähdysaineita.
li"!ingassa oleva sotaväki riisuttiin, ilman vastarintaa.
aseista yöllä vasten 30 päivää tammikuuta. Satakunta
maaseutu laista saapui sieltä samana yönä kaupunkiin
vallatuilla kivääreillä varustettuna, joita kuitenkin ainoastaan osa taisi kunnolla käyttää.
Olin juuri pukeutumassa varhain aamulla 30 p:nä
tammik., ~un puhelin soi ja sain käskyn heti saapua
lää n in halli tu kseen.
Siellä oli koolla arviolta n. 60 miestä, useimmat
kivääreillä varustettuina. Revolverimiehet saivat käskynjäädä lääninhallitusta vartioimaan ja muiden tuli lähteä
kaupungille - sotaväkeä aseista riisumaan. Juuri kun
rivit marssivat ulos, esiintyi muutamia, jotka alkoivat
tarjoilla meille revolvereilla varustetuille kiväärejään.
Otin kiväärin silloin insinööri L:1tä ja asetuin riviin
hänen paikalleen.
Marssimme ensin seurahuoneen edustalle, josta tuli
n. 80-100 maaseutulaista. Nämät suuntasivat, muutamain reippaiden oululaisten johtamana, kulkunsa
n. k. maneesirakennukselle, jossa riisuivat, kuten sittemmin kuulimme, siellä ja Heinätorin kansakoulun
pienemmässä rakennuksessa majailleen venäläisen kuularuisku komppanian aseista.
Me muut marssimme n. k. Fabritius'en talon edustalle Torikadulla. Huomautettakoon tässä, että meillä
rivissä olevilla ei ollut vähintäkään aavistusta siitä, mitä
oli tekeillä.
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Muodostimme ketjun mainitun talon ympärille ja
vuoteiltaan yllätetyt sotilaat, kymmenkunta luvultaan.
luovuttivat ilman vastustusta aseensa, n. 40 kivääriä.
Talossa majaili esikunnan kanslia vallankumouksen jälkeisessä kirjavassa kokoonpanossaan.
Tämän jälkeen kokoontuivat molemmat osastot
lääninhallituksen eteen. Yhteensä oli meitä arviolta
n. 120-140 miestä. Toinen joukko lähti marssimaan
pohjoiselle rautatienylikäytävälle päin ja vähän myöhemmin lähdimme me kaksimiehisissä riveissä kasarmin
tietä kasarmille. Toisen joukon piti lähestyä kasarmia
etelästä n. k. Intiön puolelta ja meidän lännestä,
Åströmin tehtaiden luota. Nytkään ei suurimmalla
osalla ollut aavistustakaan, mistä vakavasta yrityksestä
oli kysymys.
Marssimme tyynesti eteenpäin. Heti riviemme jä·
lessä tuli muutamia hevosia rekineen, joilla oli määrä
- kuljettaa vallatut aseet kasarmilta. Kun pääsimme
Åströmi n tehtaiden sivu, josta aukea taipale kasarmille
alkaa, kuului laukaus. Jonkun hevosmiehen revolveri
lienee vahingossa lauennut; toisen kertomuksen mukaan
olisivat punakaartilaiset Åströmin tehtailta ampuneet
meitä.
Samassa silmänräpäyksessä alkoi kiivas tuli. Vihel·
täen ja räiskyen tuli kuulia kasarmilta ja ihme oli, ellei
meistä keneenkään sattunut, siinä kun seisoimme jonossa
keskellä Hetä. täysin suojattornina.
Kaikuvassa paukkeessa en kuullut mitään komentosanoja, mutta itse muistan huutaneeni: "ryssät ampuvat,
heittäylykää maahan ja muodostakaa ketjl1!~ Taakseni
katsoessan i näin tien varren olevan makaavia miehiä
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täynnä. Ne olivat peräkkäin, joten ainoastaan ensimäiset
voisivat ampua. Jonkun matkaa tiestä vasemmalle oli
suuria ja pieniä tukkikasoja, jotka tarjosivat erinomaisen
suojan ja hyvän ampumapaikan. Lähdin juoksemaan
sinne. mutta kuulatuisku kävi siksi tiukaksi, että loppu·
matka täytyi ryömiä. Joka hetki iski kuulia jäähän,
kimakasti vinkaisten siitä kimmoten ylös. Tunsin voimakkaan halun päästä pikimmiten ampumaan 300 m.
päässä kasarmin edustalla ja ikkunoissa vilahtelevia
ryssiä.
Päästyäni matalan puomi kasan suojaan ammuin,
hartaasti tähdäten, 7 makasiinia tyhjäksi. Erään kerran
juuri laukaistessa tuli kuula, pirstoja vasten kasvoja
sinkauttaen, läpi jykevän tukio, naarmaisten sarkatakkini
hi'aa . Takanani oli silloin jääkäri Jussi V., tuo tunnettu
"pikku Jussi", ja hän lankesi samalla nurin liukkaalla
jäällä. Olkapäitään ja rintaansa tunnustellen sanoi hän:
"jo taisin saada kuulan", mutta huomattuaan olevansa
vahingoittumaton, lähti hän juoksujalkaa korkealle tukki·
kasalJe, jonka ylimmältä huipulta hänen mauseri nsa
pian alkoi räiskähdellä. Samoille tukkikasoille oli rientänyt useita muitakin ja pian oli tuli meidän puoleltamme aika kiivas. Pari kertaa huudettiin ryssien
hyökkäävän ja silloi n annoimme pika tulen räiskyä.
Erikoisesti jäi mieleeni va ratuomari Reinilä, joka tiellä,
ltOivun takana seisoen, jymähytteli lyhyellä karbinillaan
aivan kuin maaliin ammunnassa. Kaupungin kunnallispormestarin näin tyynesti, tosin vähän ihmettelevän
näköisenä, makaavan hangessa tien vieressä.
Jälessämme seuran neet hevoset olivat pillastuneet
ammunnan alkaessa ja pari niistä laukkasi tietä ka-
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sarmille pam. Hevosensa mukana joutui eläinlääkäri
Reinilä suojattomalle paikalle ja sai kohta ammunnan
alkaessa kuulan, joka, luita rikkomatta, viilsi jakauksen
nahkaan oikealle puolen päätä. Vielä sai hän 3 kuulaa
läpi saapasvartensa. Näin hänen, päähänsä saamastaan
kuulasta huumaantuneena, horjuen ' kulkevan lääninsairaalaan sidottavaksi. Eräs toinen joukosi~mme sai
kuulan etusormeensa. Siinä olivatkin meidän ainoat
haavoittuneemme.
Melkeinpä samalla hetkellä, kun ampuminen "meidän
rintamallamme" alkoi, kajahti räiskyvä pikatuli myöskin
Intiön puolelta. Se jatkui sitten yhtäjaksoisena koko
taistelun ajan.
Kun ampumista oli kestänyt n. tunnin, nostivat
ryssät kasarmilla valkoisen lipun. Kolme neuvottelijaa
lähti silloin sinne meidän puoleltamme. Melkoinen
osa ryssiä olisi halunnut heittää aseensa, mutta toinen
osa pani vastaan. Pari kertaa äänestivät he asiasta,
kummankaan puolen tunnustamatta äänestyksen tulosta.
Punakaartilaisia oli myöskin ollut kasarmilla pieni
joukko ja he olivat mitä kiivaimmin vaatineet venäläisiä
taistelua jatkamaan.
Lopputuloksena oli, että vihollisuudet tilapäisesti
lakkasivat ja me marssimme suljetuin rivein lääninhallitukseen.
Mielestäni täytyy sanoa, että pieni joukkomme hyvin
kesti tulikasteensa. Tosi!} kymmenkunta livisti kaupunkiin kesken ottelun, jopa muutamat jättivät aseensakin, muUa suuri enemmistö seisoi luotituiskussa
miesten tavoin.
Samaa voidaan osaksi sanoa Intiön puolella toimi-

J
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neesta joukosta. Sen aseman teki vaikeammaksi se,
että punakaartilaiset saivat tilaisuuden ampua sitä
takaapäiQ. Se joutuikin osaksi epäjärjestykseen. kun
kolme siitä oli pahanpuoleisesti haavoittunut. Riveistä
livistäneitä riisuivat punakaartilaiset sitten aseista koi.
mattakymmentä, joten monta kipeästi tarpeellista kivääriä
menetettiin.
Yritys sotilaskasa rmillå olevien ryssien aseista riisumisesta oli muutoin anteeksiantamattoman taitamattomasti suunniteltu. Oulussa olevista sotilashenkilöistä
i!i yksikään tullut retkeä johtamaan. Mukana olleet
kaksi jääkäriä myöskin toimivat tavallisina sotilaina
huolehtien ainoastaan omasta tehtävästään.
Venäläisten lukumäärä kasarmilla oli n. 180.
Mutta retken kevytmielisen ja taitamattoman järjestelyn rinnalla esiintyy valoisana puolena reipas uskollisuus sen osanottajain enemmistössä. Se ennusti hyvää
'Vastaisten taistelujen menestyksestä.

Piiritettynä.
Seuraavina päivinä 11lIononi asemamme nopeasti.
Venäläiset kokosivat lisäjoukkoja Ouluun, joten heitä
perjantaina 1 p:uä helmik. oli jo 800 miestä. Samoi n
kutsui punakaarti apujoukkoja maaseudulta. Se sai nyt
kuormittain aseita venäläisiltä. Ylivoima kävi siis varsin
uhkaavaksi. Meidän vähän yli 100 kivääreillä asestettua miestämme vastassa oli ainakin 2000 punaista ja
ryssää.
Oulun suojeluskunnan johdolle oli selvinnyt aseman
V apalllllssodall mlli.tojl -

Z.
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vakavuus. Se pyysi apujoukkoja Etelä·Pohjanmaal,t a,
joita kohta luvattiinkin lähettää. *)
Sillä välin oli meidän tultava toimeen omin voimin.
Onneksi punaryssät viivästyivät yrityksissään. Heidän
hyökkäyksensä tuli auttamattomasti liian myöhään.
Ensimäinen laukausten vaihto tapahtui torstaiaam una.
Silloin pyrki maaseutulaisia meikäläisten apujoukkoja
hevosineen Ouluun. Punaiset karlmittivat osan heistä
takaisin ja osa joutui surkeasti vangiksi.
Näillä aseettomilla maaseudun suojeluskuntalaisilla
ei o lisikaa n ollut Oulussa mitään merkitystä. Heidän
olikin määrä kokoontua Kempeleesecn ja Liminkaan
liittyäkseen etelästä tuleviin apujoukkoihin ja saadakseen
niiltä aseet. Mutta käsittämättömästä syystä ei tätä
·käskyä toteltu.
Oulussa keskittyi suojeluskunnan toiminta läänin·
hallitukseen. Jltrjestettiin siellä ankara ja rasittava
vahdinpito. Kaikkien tuli yötä päivää olla valmii na .
Samoin sijoitettiin vartiastot maa nmiltauskonttorin ja
klassillisen lyseon rakennuksiin.
Perjantaina odotettiin hyökkäystä. Mutta sitä ei
tullutkaan. Punakaarti oli alottanut neuvottelut Ruukkiin
saapuneiden etelä·pohjalaisten apu joukkojen kanssa,
viivyttääkseen niiden tuloa, mutta tämä juoni riisti siltä
itseltään sopivan hyökkäystilaisuuden.
Lauantaina klo 3 ip. kutsuttiin lääninhallituksen
koko vartioväki, n. 130 miestä koolle. Kysyttiin, kutka
.) Vllasasta oli tullut mUrays. ettA suojeluskunnan on rllsut·
tava venAIAlset aseista ja ellelvlt sltA yksin voi, saadaan apua
Etelä.Pohjanmaalta. Tätä apua sItten pyydelliinkin .
Asiantuntijan huomautus.
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halusivat vapaaehtoisina lähteä retkelle kaikesta
päättäen mennäkseen lähestyviä apujoukkoja vastaan.
N. 50 miestä ilmoittautui ja he odottivat vain lähtökäskyä. Mutta vii me hetkessä peruutettiin tämä tuuma
ja päin vastoin määrättiin kull ekin uudet vahtipaikat
niin, että lää ninhallitus ja ylempänä mainitut toiset
rakennukset olivat täydessä ja hyvässä puolustuskunnossa. Ikkun oita ja ovia oli suojeltu ja luj itettu lääninarkiston paksu i1Ja kirjoilla ja muodostivat nämät kivitalot todella lujat Iinnoitukset, jotka ainoastaan tykistön
avulla olisi voitu valloittaa. Ja sitä ei vihollisella onneksi
ol1ut koko Pohjois·Pohjanmaalla.
Klo 4 kuuli n huudettavan : .. vahdit juoksevat sisään."
Riensin ikkunaan ja tosiaankin näin ulkona olevain
vartijain, 15 Juvultaan, juoksujalkaa kiirehtivän lääninhallitukseen . Kuulin, että ven äläinen sotilas oli koettanut
hiipiä lääninhallituksen pihaan sitä pohjoispuolella
reunustavista pensaista, kai kesta päättäen heittääkseen
pommin . Silloin olivat vahdit rientäneet häntä pidätUl.mään, mutta oli han päässyt pakoon. Suuria punakaartilaisjoukkoja lähestyi kaikkialta "linnoitustamme."
Samaan aikaan oli Iyseolle tuotu paperilippu, jossa
punakaarti vaati siellä olevia vartijoita kymmenen minuuti n sisään poistumaan. Vastaus oli luon nollisesti
heti paikalla jyrkästi kieltävä, ja kun samassa vahva
kolonna punaisia marssi Pokkisen mäeltä lyseota kohti,
löi sikäläinen päällikkö, Eino Engelberg, kiväärin perällä
ikkunan rikki ja samassa huone.e ssa olevat 4 vartiaa
ampuivat yhteislaukauksen, jolloin punaiset, kärsittyään
verisiä vaurioita, perääntyivät.
•
Samassa alkoi räiskyvä tuli joka taholta lääninhalli·
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tusta kohti. Kuului kuin vasaran iskuja kuulien lyö·
~essä vahvoihin tiiliseiniin. Väliin kajahti kuin kimeä

kirkaisu niiden puhkaistessa ikkunoita ja räiskähtäessä
sisäseiniin, rappausta ja pölypilviä huoneeseen singoten.
Vahlipaikkani

oli

alakerran

ikkunassa Franzenin

puiston puolella, läntisimmän sisään käytävän viereisessä
huoneessa. Sisäänkäytävää ja tätä huonett~ vartioin
5 poliisikonstaapelin kanssa. Näistä oli kaksi suurta
pelkuria, mutta toiset olivat karskia miesten miehiä.
Punakaarti ja osa venäläistä sotaväkeä oli yhtenäiseJlä, 400-500 miestä käsittävä II! ketjuIla ympäröinyt
suojeluskuntamme . miehittämät rakennukset.

Se piti

yllä yhtenäistä, kiivasta, epäsäännöllistä tulta lääninhallitusta vastaan tunnin toisensa perästä. Onneksi oli
tuli epätarkkaa. että ainoastaan pieni murto-osa kuulista
sattui ikkunoihin. Niistäkin lävisti melkoinen osa, vaaraHomasti kyllä, ikkunain yläruutuja.
'
Jo heti ammunnan alkaessa vastattiin siihen meidän
puoleltamme. Pian jyskyi kiväärituli lääninhallituksen
useista ikkunoista, etenkin vinttikerroksesta, jos,ta erinomaisesti voi seurata vihollisen liikehtimistä. Osaksi
huoneiden sisällä lauaistut kiväärit jymähtelivät valtavan '
kumeasti tärisyttäen rakennusta perustuksia myöten. Kuulin mainitsemaini arkojen konstaapelien jupisevan
vapisten: "nyt ampuvat meitä tykeillä!" Heidän kauhuaan lisäsi vielä se, että viereisessä huoneessa ampui
eräs turiake vah,ingonlaukauksen haulikolla, joka todellakin kaikuvassa huoneessa jyskähti kuin kanuuna. Haulit
sattuivat erään nuorukaisen se,lkään repien vaatteet, mutta
ainoastaan naarm'åisten ihoa. Huudettiin punaista ristiä
ja se ei su inkaan tuntunut rohkaisevan hätäilijöitä.
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Katsoin kelloa ja hämmästyin todellakin, kun huomasin sen olevan 9. Kuin siivillä oli aika lentänyt.
Samaan aikaan kuului kumeita jymähdyksiä kaupungilta päin. euhelinkeskusasemalle, samoin kuin useihin
muihin taloihin, olivat punaryssät heittäneet pommeja,
joista ensinmainittu sytytti kaamean tulipalon.
Piau alkoi punainen laimo valaista pimeyttä ja hulmuavat liekit kohosivat korkeuteen. Talo toisensa perästä syttyi ja pian oli kokonainen neliö loimuavana
tulimerenä. Ikkunasta, joka oli minulla vartioitavana,
voi seurata kaameata paloa koko sen laajuudessa. Näky
oli tosiaankin hirvittävä.
Tunsin repivää tuskaa sydämessäni. Perheeni olin
asunnostamme Osuuskaupan talolta, koska se osa kaupunkia varmasti tulisi tulevien taistelujen alu~eksi, toimittanut rehtori P:n luokse mielestäni turvallisempaan
paikkaan. Nyt riehuivat punaiset paholaiset kaupungissa
esteettömästi. Missä oli oleva raja heidän poltto- ja
murharaivolleen? Nyt näin edessäni punakaartin
dellisen olemuksen ja - tunnustan sen epäröimättä t!-,ska muuttui vihaksi ja toivoin saavani jonkun noista
kurjista heittiöistä kiväärini piipun eteen!
Samoihin aikoihin tuli kapteeni B. huoneeseemme.
Hän ilmoitti ruotsiksi, että matruuseilla oli Oulussa
16 puutaa pyroksiliinia ja kehotti vartijoita mitä suurimpaan tarkkuuteen, ettei pommeja voitaisi heittää
sisään. Tiesin ·Iääninhallituksessa olevan varaston tavattoman voimakkaita räjähdysaineita. Tämän jälkeen
vartijat jänniUivät valppautensa äärimmäisyyteen, jopa
meni varovaisuus niinkin pitkälle, että erinäisillä läheteillämme, joita yön aikana saapui lääninhallitukseen,
oli todellinen hengenvaara tullessa.

to-
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Tulipalon laajetessa huomasin, että klassillinen lyseo
oli vaarassa syttyä. Savua näytti tulevan sen vinniltä.
Sen urhealla vartiastolla olikin ollut kova työ sitä tulella
varjellessa ja hyvään tarpeeseen oli lääninhallituksesta
sinne lähetetty reipas apu joukko.
Tämän kaamean yön hetket kuluivat edelleen.
Ymmärsin piankin, etteivät punaiset ampumisella tai
hyökkäyksillä voisi mitään meille. Varustuksem me olivat
näissä suhteissa voittamaftomat. Sen sijaan oli kaksi
vihollista: kylmä ja veden puute. Suuri joukko ikkunoita
oli rikottu ja jäätävä kylmyys vallitsi huoneissa. Värisin
niin, että hampaat kalisivat. sillä mitään päällysvaatteita
ei minulla ollut. Peitteeni olin luovuttanut eräälle
poliisille, joka sen hyvin tarvitsikin.
Kävi '1 tilille itseni kanssa. Tyyni rauha tuli mieleeni.
Taistelemmc, kunnes apujoukot saapuvat. Jos nc joutuvat tappiolle, kaadumme kunnialla. Tosin epäilyttivät
minua nuo muutamat pelkuripoliisit. Samoin oli edellisenä päivänä eräs maalainen, kuului olleen oikein
"johtavia nuorukaisia", mekastanut siitä, kuinka "herrat
olivat heidät tänne vaaraan narranneet." Kävin pienellä
kiertokululla eri osissa lääninhallitusta. Tapasin siellä
reippaita ja rohkeita nuorukaisia ja ylempänä mainitut
epäilykset poistuivat.
Myöhemmin yöllä saapui nuori, reipas Bergdahl
apujoukkojen lähettinä. Ne olivat jo Kiviniemessä.
Kysymys oli vain siitä, pystyisivätkö ne voittamaan ylivoimaisen vihol lisen.
Aamupuoleen harveni ampuminen yksityisiksi laukauksiksi. Olin valvonut kolme vuorokautta. Väsymys
voitti ja nukuin vahtipaikalleni pää ikkunalaudalla. Siitä

j

•
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siirryin punaisen ristin huoneeseen ja nukuin siellä pari

ihanaa tuntia, kun nes eräs tuttava herätti minut sanoen:
"apu joukot ovat jo Limingan tullissa."
Kirkas talvinen aamu kimalteli. Särkyneistä ikkunoista kuului kiihkeä kivääri- ja kuularuiskutuli etelä-

osasta kaupunkia, jossa taistelu jo riehui.

Piiritys oli lakannut. Ankara tilinteko oli pu naisilla

murhapolttajilla edessä.

Oulun valloitus_
Ajoimme poistaa ovien eteen rakennettuja rovituksia.
Ulos ei vielä saanut mennä.
Lääninhallituksen yläkerrasta pamahteli vielä alitu i-

seen laukauksia.' Sieltä ammuskeltii n ympärill ä olevien
rakennusten vinneillä vielä piileviä salakyttiä, joiden oli

tarkoitus estää meitä suojastamme poistumasta. Tämä

am puminen oli muuten tarkoituksetonta, mutta samalta
kaupungin asukkaille vaarallista. Pari rohkeaa komennuskulltaa olisi piileskelevät sala-ampujat poistanut
paljoa suuremmalla varmuudella.
Kaupungilla tihenee ampuminen tihenemistään.
Kuularuiskut papattavat innokkaasti. Pari jykevää kanuunanlaukausta kuuluu Oulujoelta päin. Sotilaskasarmilta Ilouseva sakea savu ilmoittaa niiden aiheuttaneen siellä tulipalon. Kiväärituli tuntuu yhä sii rtyvän
keskikaupungille päin. Se osoittaa meikäläisten voitokkaasti etenevän.
Klo 10 komennetaan meidät ulos. Asetumme ruoturintamaan kirkon eteen. Joukko maaseutulaisia, joissa

"
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tapaan tuttavia Haapavedeltä, seisoo kiväärit jalalla
Viitasen talon seinän vieressä. He sekä osasto oululaisia lähetetään ahdistamaan Raatin saarella majailevia
matruuseja. Sieltä alkaakin kohta kuulua kiivas kivääri- ja
kuularuiskutuli.
. Kirkkokadulta rantaan päin oleva osa kaupunkia on
puhdas vihollisista. Saan kuulla perheen'i, joka on
tässä osassa kaupunkia, olevan turvassa.
Osastomme seisoo pari tuntia reservissä. Paikkamme,
vaikkakin keskellä katua, on täysin turvallinen. Tosin
kuuluu yhtämittaa kuulien vihellyst!, mutta "viheltävä
kuula ei ole vaarallinen", ja paikallissuhteet suo jaavat
meitä. On kuitenkin hauska nähdä paikalle myöhemmin
saapun"eita kaupunkilaisia. He kumartelevat syvään kuulien vinkunaJle, mikä tavattomasti huvittaa meidän poiIdamme. Mutta pian saamme muuta IIjattelemista. Sivuitsemme kuletetaan haavoittuneita ja kaatuneita. Kuorma
tulee toisensa perästä. Kalveina, verisinä makaavat
sarkapukuiset urhot paareilla. hevosten kiidätläi,ssä heitä
läänin sairaalaa kohti. Huomaamme, että verisiä uhreja
on kaupunkimme vapautus vaatinut, ja yhä vaatii.
Klo on liki 12, kun saamme sanan, että rautatienaseman alue on vallattu. Iloinen eläköön kajahtaa
vastaukseksi tietoon.
Tapaan erään esikunnan jäsenen, kapl. 8:n. Kysyn
häneltä taistelun kulkua. Hän o n huolestunut. Sanoo
vastarinnan olevan sitkeätä, pelkää taistelun jatkuvan
yöhön asti ja loppuratkaisun olevan vielä tietämäHömissä.
Klo 12 komennetaan meidät · kaupungille. Muodostamme ketjun lääninhallituksesta rautatien pohjoiselle ylikäytävälle. Siellä tapaamme ruotsia puhuvia Vaasan poikia.
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Tehtävänämme on estää punaiset pakenemasta kau~
pungista laajalle Åströmin tehdasalueelle.
Paikkamme ei ole enään niin vaaraton kuin kirkon
edessä.
Hyomaamme pian, että sala-ampujia on
kaikkialla. Laukauksia pamahtelee tuon tuostakin, usein
aivan läheltäkin ja kuulat iskevät milloin lumeen, milloin
rakennusten seinään takanamme. Tarkastamme useita
taloja ja monta piileskelevää punaista kiväärimiestä
lähetämme telkien taakse.
Näin kuluu aika klo 3:een. ,Silloin kohoa työväentalon
harjalle valkoinen lippu. Ampuminen varsinaisen kaupungin alueella lakkaa. Raikuva eläköön kaikuu pitkin
ketjuamme. Tunnin perästä saamme käskyn palata
lääninhallitukseen. Sieltä viedään suurin osa joukostamme työväentalolle. Toinen osa lähetetään Raatin~
saarta piirittäväin joukkojen avuksi.
Joudun vahtimaan vaUattuja aseita lääninhallituksen
edustaUa, johon niitä tuodaan kuormittain. Samassa
saapuu sana, että sotilaskasarmi on antautunut. Raatin~
saaresta päin kajahtelee yhä raivoisa kuularuiskutuli.
Täyden pimeän tultua antautuvat urheat, muUa
roistomaiset matruusitkin. Voitto on saatu. 14 tunnin
verisen taistelun perästä on Oulu vapautettu punaisesta
hirmuvallasta. Valkoisen armeijan selkäpuoli on turvattu.
Voitto on koko sodankäynnille ratkaisevaa laatua,
paljon tärkeämpi kuin yleensä aavistetaankaan.
Yöksi jouduin vankeja vahtimaan. ]4 tuntia ilman
,vahdin vaihtoa on raskas palvelusvuoro kolmen valvotun
vuorokauden lisäksi.

,

Rintamalle.
Kohta Oulun valloituksen jälkeen ilmestyy esikunnan
kanslian ovelle ilmoitus, että vapaaehtoisia otetaan
rintamal le lähetettävään komennus kuntaan . Mielestäni
on ihan luonnollista , että liityn siihen. Onhan se
luonn ostaan lankeavaa jatkoa suojelusku nnan toiminnalle. Kun taistelu omalla paikkakunnalla on saatettu
loppuun, on tietystikin käytävä avustamaan muita paikkakuntia.
Käyn kuitenkin ensin lääkärin puheilla. Hän huomaa
minut täysin terveeksi. Vaimon ja lasten jättäminen
koskee kipeästi. Olen kiitollinen siitä, että vaimoni
puolelta kohtaan täyttä ymmärtämistä. Hän käsittää
asian velvollisuuden täyttämisen! ja sellaisena on kärsimys kannettava. - Naisten: äitien , vaimojen ja morsianten kuorma o n sodan aikana raskain. Heiltä suu·
rinta sankariutta vaaditaan.
Rintamalle lähtevä komppaniamme, "Oulun 1 rintamakomennuskunta" , majoittautui yhteiskoulun kauniiseen
taloon. Se on varsi n miellyttävä kasarmi, jota parempaa
ei voi toivoa.

Joukkomme on todellakin Dexippos'en väkeä. Koulupojat ovat siinä aluksi enemmistönä. Päällikkömme,
jääkäri Jussi Väisänen, on 20 vuotta. Erään ryhmän
päällikkö on 15 vuotias .
.. Joukon maine mustuvi aina
Kun rinnassa taiston
Nuorien eellä sä vaan
Vanhuksen kaatuvan näät~,
kajahtaakin laulu.
Pian tulee kuitenkin uusi aines mukaan. Nuoria
maalaispoikia alkaa runsaasti liittyä joukkoomme. Monet
heistä ovat olleet palkkaväessä, josta nyt siirtyvät vapaaehtoisten joukkoon, parempiin sotilasoloihin ja taisteluihin päästäkseen.
Lyhyessä ajassa tutustun tovereihini. Tunnen lämmintä kiintymystä heihin. Näiden nuorukaisten kanssa
käyn mielelläni taisteluihin, siksi paljon kaunista innostusta on heissä.
Päällikkökunta on kunnon väkeä. Nuorekas innostus
siinä vallitsee. Mutta pian huomaa sen samalla olevan
varsin tottumattoman johtamaan ja järjestämään. Mutta
into korvaa taidon puutteen. - Erikoisen puoleensa• vetävä on Eino Engelberg'in - Suodenniemellä sankarina kaatuneen - rivakka olemus . •
Päivät kuluvat nopeasti. Harjoitukset, laulu, kahvinjuonti ja ateriat vaihtelevat. Jonkunverran lamauttavasti
vaikuttaa kuitenkin se, että monet määrätyt harjoitukset
jäävät pitämättä. Se ja muutamat muutkin laiminlyönnit heikontavat sotilaskuria. Epäjärjestyksestä ei
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kuitenkaan voi puhua, siksi altista on miehistö täyttämään tehtäviänsä.
Jälestäpäin asioita arvostellessa tuntuu siltä, että
suurin puute oli se, ettei saatu mitään opetusta vahti - ja
rintamapalveluksessa. Samoin olisivat asialliset luennot
sotilasvelvollislluksista ollcet varsin tarpeellisia.
Päiväin rientäessä järjestelen yksityisiä asioitani. Ne
täytyy jättää siihen kuntoon, kuin ei enään palaisi.
Sehän on selvä velvollisuus ja siihen ajatukseen tottuu
ihmeteltävän nopeasti.
Tulee sitten helmik. 23 päivä. Kirkkaan kevättalven
auringon loistaessa saatetaan meidät, suurin juhlallisuuksin, asemalle. Pitkä sotilasju na lähtee liikkeelle.
Tuntemattomat kohtalot ovat edessämme! . Emme
"tiedä matkamme määrää.
Junassa on iloinen hälinä vallalla. Ei näy mielialaamme lähtö lan nistaneen. Useilla asemilla kestitään
meitä komeasti. - Valvotun yön perästa saavumme
Seinäjoelle. Vaunussamme oli liiaksi väkeä. Ei ollut
tilaa nukkua.
Seinäjoella ilmoitetaan meille, että tulemme viipymään siellä viikon harjoitettavana. Pojat ovat kovasti
tyytymättömiä . Heidän mielensä palaa taisteluun. Jokseenkin yleinen on se käsitys, että sota on nopeasti
•
loppuun käyty. Huomaan olevani melkeinpä ai noa,
joka näen asiat paljon vakavammassa valossa.
Majoitumme eri paikkoihin kylällä. Saamme rukoushuoneeJla sijamme. Olemme juu ri asettumassa levolle,
kun laukkaava ratsu näkyy taloa lähestyvän. Iloisen
eläköön kohottavat pojat silloin. He aavistavat käskyn
sisällö n. He ovatkin oikeassa. Puolessa tunnissa on
U
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meidän oltava jälleen asemalla lähtö valmiina. - Matkamme määrä on Kristiinankaupunki. Meistä tulee
siis Satakunnan rintaman sotilaita.
Jurfllssa saamme tunkeutua entistä ahtaammalle,
sillä Kajaanin puolen hiihtäjiä tulee yksi komppania
mukaamme. He jäävät Kauhajoelle.
Puolen yön aikaan saavumme Kristiinankaupunkiin.
Syömme sotilasruokalassa hyvän aterian. Satalukuinen
hevosjono odottaa meitä asemalla viedäkseen meidät
läpi yön Merikarvialle - siis etu linjoille.
Hauskan vaikutuksen tekee erinomainen täsmällisyys
ja järjestys kristiinalaisten toiminnassa.
Kirkkaassa kuutamossa kulkee matkamme Lapväärtin
pitäjän Mehtälän eli Ömossankylään. Pakkanen on
kova La pitkät taipaleet saamme juosta hevosten jälissä
säilyäksemme sulana. Pari tuntia lämmiteityä lähdemme
Mehtälästä eteenpäin Merikarvialle. Nyt on ilma jo
lämminnyt ja pakkasesta ei ole kiusaa.
Merikarvian TuoriIan kylässä pysähdymme. Omasta
puolestani olen levoton, sillä kurkkuni, jossa kuukautta
yaremmin oli paha angina-ajos, tuntuu kipeäitä. Pelkään
sen uusiutuvan ja silloin voisi sotaretki jäädä. Se olisi
todellakin noloa! Onneksi on pelkoni aiheeton.
TuoriIassa majoitumme jälleen ja kohta makaan
kolmen toverin kera erään pienen .kamarin lattialla
.syvässä unessa. - Herään noin kolmen tunnin kuluttua
;;iitä, että eräs ryhmäni miehistä tulee huoneeseen suurella touhuUa. Saamme kuulla harmillisen uutisen.
Kaksi ensimäistä ioukkuettamme on lähetetty Pirttijärvelle, Porin ja Kristinan valtatiellä, jossa punaisten
kerrotaan hyökkäävän. Saamallamme hevosella ol~mme

,

•

,

•
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aikeissa lähteä heitä tavottamaan, mutta saamme silloin
määräyksen liittyä 111 joukkueeseen seurataksemme sitä
eräälle retkelle.

Yöllinen retki.
Tuorilasta ajamme Merikarvian ki;kolle, sieltä Peipun
kylään ja yhä edelleen Köörtil ä-nimiseen kylään.
Viimemainitusta paikasta saamme käskyn lähteä
Lammelan tai Lusalam'men kylään. Esikunnalla ei ole
tietoa, onko se punaisten tai meikäläisten hallussa.
Edellisessä tapauksesa on meidän se taistellen vallattava.
Matkasta tulee varsin jännittävä. Kuutamoyössä
ajamme kiemurtelevaa syrjätietä, vuoroin niittyjä, vuoroin kankaita. Olemme päässeet puoli matkaa, ehkä
2,ri km., kun takaamme Peipusta alkaa kuulua kiivasta
kivääri tulta. Ovatko punaiset sinne hyökänneet, siinä
kysymys. Samoin kuuluu pohjoisesta, ehkä kilometrin
päästä huutoja.
Etuvartioita lähetetään tutkimaan tienoota ja matkamme edistyy askel askeleelta, tavattoman hitaasti,_
5 km, matkalla viivymme 4 runsasta tuntia,
Yhtäkkiä pamahtaa suoraan edestämme aivan läheltä
puolenkymmentä laukausta. Odotetaan jännityksellä
alkavaa taistelua. Reestä rekeen lähetetään sana, että
lähellä olevan metsän reunaan on ketju muodostettava,
jos taistelu alkaa. Kuluu puoli tuntia. Silloin selviää,
että kysymyksessä on väärä hälyytys. Komppaniamme
päällikkö on erehdyksessä ampunut omia etuvartijoitamme, jotka olivat suunnastaan eksyneet.
Pian ovat etuvartijamme saavuttaneet kylän. Sieltä

•
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ovat punaiset jo edellisenä päivänä karkoitetut, muUa
meikäläiset joukot ovat kylän jättäneet, joten se oli
meidän Juloomme saakka "puolueetonta aluetta."
Seuraavana päivänä selvisi myöskin Peipusta kuuluneen kivääritulen salaisuus. Valkoiset etuvartijat olivat
siellä ampuneet toisiaan, tosin ilman vahingoita. Pohjoisesta kuuluvat huudot oli aiheuttanut eräs eksyksiin
joutunut vahtipatrulli.
Pian nukuimme Lammelan koulun luokkahuoneessa
kahisevilla oliJla. Muistojen joukkoon oli siirtynyt
yöllinen kuutamoretkemme tähän punaisten kauheasti
hävittämään kylään.

,

Lammelasta Ahlaisiin.
Lammelassa näin ensi kerran punaisten petojen jälkiä.
Mikkola·niminen talo, jossa olin vahti päälli kkönä, oli
ryöstetty. Kam arien kaapit oli pistimillä murrettu auki
ja lattioilla oli hujanhajan kerroksittain tavaroita. Kauhea
sekamelska vallitsi huoneissa. Kaikki elin tarpeet oli
ryöstetty. Talonväki oli pakosalla, vanha äijä, joka ei
sanonut kuolemaa pelkäävänsä, oli palvelustytön kanssa
karjaa hoitamassa. Kolm e isäntää oli tässä pienessä
kylässä surmaUu, niistä yksi kauheasti rääkäten. Eräässä
1alossa oli kaikki huonekalut pirstottu.
Pohjan ja Haminaholman sahoilla, 5 km. päässä
Lammelasta, majailivat pu naiset. Pidimme vahtia sin ne
ja Ahlaisiin johtavilla teillä. Koko Lammelassa olon
ajan olin vahtipäälJikkönä ja sain järjestää vahdinpidon
omalla vastuullani ilman mitää n määräyksiä päällikkölmnnan puolelta.
Parin päivän kuluttu a alettiin valmistautua retkeen
Pohjansahaa vas taan. Samana iltana, jolloin Lammelaan
saavuim me, oli siellä ollut taistelu, jossa 8 valkoista
kaatui ja useita haavoittui .

•
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Kaksi meikäläisiä lähti tiedusteluretkelle Pohjansahalle. He palasivat pian ja ilmoittivat sen olevan
tyhjän vihollisista. Pirttijärvellä saamansa ankara I~yly
o li, kuten sittemmin osottautui, karkoittanut vihollisen
Noormarkkuun, Reposaareen ja Poriin saakka, jonne
se oli täyden pakokauhun vallassa paennut.
Samana iltana lähti II! joukkue - meitä oli nyt
Lammelassa kaksi joukkuetta, II ja 111, ensimäisen yhä
viipyessä Pirtti järvellä - retkelle Pohjansahaa vastaan.
S e oli tyhjä vihollisista.
Seuraavana päivänä kävivät hiihtäjämme tiedusteluretkellä Ahlaisissa. Sieltä olivat punaiset menneet
Reposaareen.
Sitä seuraavana päivänä saimme käskyn lähteä Pohjansahalle, jossa III joukkueemme majaili. Mutta me
menimmekin Ahlaisiin. Muutama minuutti vain viivyttiin välillä Pohjansahan tienhaarassa, jonka läheisyydessä
eräässä riihessä oli 11 punakaartilaisen ruumista. "Siellä
ne makaavat parrat pystössä", ilm oitti sotilas P. li mingasta käytyään näitä sodan merkkejä katsomassa.
Pitkin tien vartta näkyi kivien takana olkia ja havuja;
ne olivat punakaartilaisten jätlämien ampuma-asemien
merkl,ejä.
,.
Ahlaisiin tulimme nopean ajomatkan perästä. Ajoimm e
keskelle kylää ja majoituimme parhaisiin taloihin. Meitä
oli n. 50 miestä ja yksi kuula ruisku.
Ahlaisissa saimme totisesti maistaa, mitä on etuvartijoina oleminen. Kaksi viikkoa olimme yöt päivlit
taisteluihin valmiina ja samalla suoritim me raskasta
vahtipalvelusta.
Vapaut1U$Odan muistOja -

3.

•
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Ahlaisten taisteluista.
Ahlaisiin olimme tulleet vastoin esikunnan käskyä.
Syynä tähän oli ensiksikin taisteluinto, joka jou\wssamme voimakkaana paloi. Toinen syy, johon kylIäkin tarkoin tutustuin puhutellessani päälliköitämmc, oli
se, että he arvioivat punaisten vastustuskyvyn varsin
vähäiseksi. Kuulin sanottavan, että punaiset tulisivat
pakenemaan, kunhan vaan pienilläkin voimilla uskaliaasti
hyökättäisiin. Valituksia esikunnan liiasta varovaisuudesta kuultiin, vieläpä pelkuruudestakin.
Puhutteiin järkeviä paikkakuntalaisia päästäkseni
tilanteesta selville. He puolestaan liioittelivat vaaraa.
He laskivat punaisten luvun Porissa, Noormarkussa ja
Reposaaressa moniksi tuhansiksi. Asemaamme Ahlaisissa pitivät he varsin uhattuna ja vaarallisena. K~lää
voitiin ahdistaa kolmelta puolelta: Reposaaren, johon
oli ainoastaan 6-8 km., Kellahden kylän, matkaa 12 km.,
ja Porin-Kristiin an valtatien puolelta, jonne maantie
Ahlaisten kirkonl,yiästä johti taaksemme koiliista kohti.
Vaistomaisesti tunsin, että totuus oli näiden äärimmäisyyksien välillä. Jos punaiset kohdistaisivat pää-

•
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iskunsa Ahlaisiin, olisi heidän ylivoimansa muserlava
ja asemamme täydelleen kestämätön. Silloin olisimme
etuvartiojoukon asemassa ja täytyisi meidän, jos voisimme, p~äytyä pohjoista kohti. Pienempiä hyökkäyksiä
vastaan voisimme kylläkin tehdä menestyksellistä vastari ntaa - ja taisteluihin paloivat mielet.
Pian saimme III joukkueemme ja yhden kuular uis~ll:n
lisää. Vielä jonkun päivän kuluttua saapui Saodön

niemelle Pohjansahalta 50-70 eteläpohjalaista. Vasta
noin viikon perästä tuli kirkonkylään vielä lisäksi pari

joukkuetta Lapväärtin ja Siipyyn väkeä.
Meidän
1 joukkueemmc, yhden kuularuiskun kera, viipyi yhi:
Pirttijärvellä, josta se pian siirrettiin Lamppi-nimiseen
kylään, edellisestä paikasta vähän eteläänpäin .
Reippaat mekanikkomtne Tirkkonen, Lillqvist ja
Mehtonen laiUoivat puhelin linjat kuntoon, joten pian
olimme luutnantti Talvelan (Strömsten'in) esikunnan
yhteydessä.
Sotilaitamme ei huolettanut asemamme äärimmäisillä etulinjoilla. Iloista, reipasta, liikkuvata joukkoa he
olivat. Leikkipuheilla ja ilonpidoJla he päivänsä kuluttivat.
Varsill harva heistä tosin aavisti asemamme laatua.
Hyvä kun tiesivät, että : Pori oli kolmen peninkulman
päässä ja Kristiinankaupunkiin oli 7 peninku lmaa."
"Pian olemme Porissa", oli tavalline~ lausel ma.
E nsimäiset päivät saimme Ahlaisissa olla täydessä .
rauhassa. Ainoastaan vähäisiä kahakoita etuvartijaimme
ja punaisten välillä tapahtui. Siihen vaikutti - paitsi
punaisten tappioita Pirttijärvellä - myöskin se, että
valkoiset samoina päivinä valtasivat Poomarkun ja

36

Lavian ja siten kiinnittivät vihollisen huomion toisaalle.
Kuitenkin tu1i~me jo kaksi päivää Ahlaisissa oltuamme

läheltä seuranneeksi taistelun melskettä.

Helmikuun viimeistä päivää vasten yöllä tapasivat
hiihtäjäetuvartijamme erään ulkomaalaisen lähetystön
jäseniä, jotka punaiset olivat laskeneet kulkemaan Porista
Noormarkun kautta pohjoiseen. He tiesivät m. m. kertoa,
että punaisilla oli Noormarkussa melkoiset voimat ja
6 kolmituumaista kenttätykkiäkin. Samana yönä am ·
puivat . vihollisemme ' Reposaaresta muutamia kanuunanlaukauksia kyläämme kohti. Ne eivät kuitenkaan
kantaneet perille. Samoin . nähtiin samalla suunnalla
valoni ketteja.
Varhain aamulla näkivät etuvartijamme saaristossa
useita punaisten ratsuja, joita ammuskelivat.
Näistä seikoista voitiin päättää jotain olevan tekeillä.
Klo 11 aikaan alkoikin Porin-Kristiinan valtamaantieltä päin kuulua kivääritulta. Ko'in laskea laukausten
lukumäärää, mutta niitä pamahteli liian tiheään. Kohta
sen jälkeen alkoi samalta suunnalta kuulua kumeita
kanuunanlaukauksia. Kaikesta voimme päättää, että
taistelu Lampissa oli täydessä käynnissä.
Saimme tiukan käskyn pysyä majoituspaikoissamme
taisteluvalmiina. Etuvartijoita lisättiin.
Kanuunatuli jymisl tunnin toisensa perästä. Ahlaisten
. kirkonkylän asukkaat alkoivat joukottain laittautua pakosalle.
Klo 2 sai meidän joukkueemme käskyn täysissä
kenttävarustuksissa astua rekiin. Kuulin eräältä päälliköistämme, että meille oli jo edeltäpäin annettu käsky,

,

jos vihollinen hyökl(äisi Lamppiin, käydä sitä ahdistamaan takaa päin Ahlaisten valtamaantien tienhaarasta
pohjoiseen. Matkaan lähti yksi joukkue ja yksi kuularuisku. Ahlaisten kirkonkylään jäi yksi joukkue ja yksi
kuularuisku : Kuormastomme laitettiin täysin lähtövalmiiksi.
Lähdimme ajamaan ja vakavat olivat poikain kasvot.
Olihan kysymyksessä rohkea yritys: käydä monisatalukuisen, useilla tykeillä varustetun vihollisen kimppuun
45 miehellä ja yhdellä kuularuiskulla ja saattaa se sellaiseen asemaan, että se voisi pelastua ainoastaan
meidät musertamalla. MuUa se oli tarpeellinen ja
oikea sota toimi, sen ymmärsin, ja monta uhkarohkeam-

paakin on onnelliseen tulokseen saatettu tässä sodassa.

Hevosten Iiikkee.lle lähtiessä kuulin sotilas A:n Piippolasta huutavan vähäkuuloiselle insinööri AirakselJe:
"jos kaadun, lähetähän ruumis Piippo laa n 1M "Mikäpä
se sen nätimpää on IlO .oli Airaksen tavallinen vastaus,
mikä sai äänekkään naurunremahduksen ilmoille kaikista re'istä.
Pian huomasin kuitenkin, ettei kulkumme johtanutkaan vihollisen selkä puolelle.
Se kävi suoraan
Lamppia kohti. Tunnin kuluttua o limmekin Lampin
kansakoululla.
VäärinkäSitys kuului tapahtuneen, josta luutnantti
Talvela oli kiivaalla tuulella.
Saimme heti lähteä
Ahlaisiin takaisin. Pikalähetti vei käskyn "Pikku-Jussille"
111 joukkueemme kera suorittaa sama tehtävä, mikä
oli meille määrätty. Meidä n Ahlaisiin tultuamme olivat
he juuri lähtövalmiina. He kävivät aina Lampin sillalla
asti, muUa vihollinen oli jo perääntynyt.
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Lampissa käydyssä taistelussa sattuivat ensimäiset
haavoittumiset komppaniamme osalle. Vikberg sai
kuulan olkapäähänsä ja Yrjö Huttunen, tunnettu hiihtäjä,
oikeaan käteensä.
Punaisten hyökkäys oli ollut tarmoton ja taitamaton.
Se saattoi itseluottamuksemme nousemaan suuresti.
Reposaaren valloittaminen oli päällikkökuntamme puheenaiheena.
Sitä ennen oli kuitenkin sen edustalla oleva saaristo
vallatlava.
5 p:nä maaliskuuta tehtiinkin pienempi tiedusteluretki saaristoon. Seuraavana päivänä ryhdyttiin suurempaan yritykseen. Jos pienempien saarten valloitus
onnistuisi, oli määrä tunkeutua Reposaareen asti.
1 joukkucemmekin oli kuularuiskuineen saapunut,
joten meitä oli nyt Kaikkiaan Ahlaisissa n. 300 miestä.
II ja III joukkue komppaniastamme, hiihtäjät sekä
yksi joukkue isojokelaisia otti tähän yritykseen osaa.
Klo 5 aamulla hälyytettiin meidät liikkeelle. Menimme ensin syömään aamiaista Södergård-nimiseen
taloon, jossa kuormastomme oli majoitettuna. Siellä
tapasin ihmeekseni Calle Sovelius'en, vanhan ylioppilastoverini ja samalla asetoverini Bobrikoff'in aikuisesta asevelvollisuuslakkotaistelusta. Siinä hän nyt istui jääl<ärin
univormussaan, pienenä ja mustana, käreällä äänellään
haastellen raahelaisen sukulaisensa kanssa. Ei hän
kohtau~sesta hämmästynyt. "Arvasin, että sinäkin olet
jollain nurkalla mukana", tuumaili hän vain.
Parin tunnin perästä lähdimme matkaan. Pitkä
,hevosjonomme suuntasi kulkunsa saaristoon.
Oli mainio suksikeli ja hiihtäjämme, valkoisissa
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puvuissaan, parveilivat kuin lentävät lin nu t edellämme.
Heille oli etu joukkojen tehtävä uskottu.
Lähes tunnin odotuksen perästä saavuimme Bastuskärin edustalla olevien pienten saa rien kupeille. III joukkue
oli jo ';aremmin suunnannut kulkunsa Lamparluotoa
kohti. Siinä nousimme hevosista. Näissä saarissa ei
o llut vihollisia, mutta sen . si jaan oli hjjhtä~ämme
ammuttu Bastuskäristä.
Kolme ryhmää joukkueestamme järjestettiin ketjuun
ja se läh ti pienten saarten välitse lähenemään Bastuskäriä
miehittäen ilman vastarintaa erään kalliosaaren n. 700 m.
m atkan päässä siitä. Kaksi jälellä olevaa ryhmää sai
kohla sen jälkeen käskyn johdollani muodostaa ketjun
pitkin Bas'tuskäriä vastapäätä olevan saaren tiheää
metsää kasvavaa louhikkorantaa. Siitä oli matkaa
Bastuskllriin 1,200 m., kartan mukaan. Meidän tuli
suojella hyökkäävien sivustaa ja paluutietämme.
Kiikarilla tarkastaessani näin isojokelaisten mieltittävän Antto ran saarta vastapäätä olevan saaren.
Pian alkoivat laukaukset pamahdella. Milloin vähänkään näyttäydyimme. vinku i kohta kuulia ympä rillämme. Vihollinen ampui meitä vastassa olevien vai tavain propsipinojen suojasta.
Pian alkoi kuitenkin meidän kuularuiskumme edellämainitulta kalliosaarelta papatuksensa. Se kohta melkoisesti laimensi vihollisen ampumaintoa.
Samassa näin näyn, joka pureului kuin poltettuna
mieleeni. Kolme kalliosaareen mennyttä ryhmäämme
läh ti hyökkäykseen Bastuskäriä va.staan. Näissä ryhmissä
oli yksinomaan nuoria poikia ja hyökkäystä johti
2Q--vuotias joukkkuepäällikkö Aarne Korhonen.

He lähtivät juoksemaan harvassa ketjussa samansuuntaisesti Bastuskärin rannan kanssa kiertääkseen
pienten, tuskin metrin korkuisten karin nyppyläin suojassa juuri meidän ryhmäämme vastapäätä olevaa nientä
kohti. Kuularuisku seurasi hitaammin heidän jälessään.
Kohta kun he tulivat näkyviin, avasi vihollinen tulen.
Oli ihanaa nähdä tämän nuorisoparven pelotonta
juoksua kuulain vinkuessa.
Pienten karinyppyläin takana he heittäytyivät maahan,
ja silloin räiskyi heidänkin puoleltaan iloinen kiväärituli.
Näytti siltä, että tämä 27 miehen uhkarohkea yritys
onnistuisi, että he pääsisivät kilometriä leveän aukean
salmen yli vihollisen kimppuun. Mutta silloin muuttui
äkkiä asema. Kylmä kuolema uhkasi pian tuota urheata
joukkoa.
Vihollinen oli asetta nut vastapäiselle rannalle hyvin
kätkettyyn asemaan kuularuiskun. Pian alkoi se raivoisan tulen. Kahteen tuntiin ei kuularuiskummt:' voinut
ampua yhtään laukausta, sillä olihan se avoimella karinyppylällä täysin näkyvällä paikalla. Liikkumatta, Iitteinä
pienten jäätöyry jen takana saivat pojat nyt maala pitkät
tunnit tiheän luotimy rskyn vinkuessa heid än päänsä yli.
Perääntymistä ei voi nu t ajatella, sillä olisih an sen tullut
tapahtua aivan aukeaa jääkenttää. Kylmin värein ajattelin näiden nuorukaisten kohtaloa, etenkin sitä, ettei
mahdollisesti haavoittuvaa voisi mikään tästä rotanloukusta pelastaa.
Sillä välin lienevät jotkut varomattomat sotilaat
meidän ketjl;Jssamme liikkumisel1aan ilmaisseet olinpaikkamme. Vihollinen suuntasi kuularuiskunsa meitä
kohti. Koko ranta oli viheltelyä ja räiskettä täynnä ,

)
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mutta meillä ei ollut hätää, sillä olimmehan kivien
suojassa.
Mutta toverit tuolla aukealla jäällä! Emme voineel

mitään

teh~kasta

tehdä heidän hyväkseen.

Sotilas ei saa koskaan pitää vaikeaa tilannetta toivottomana. Pahimmastakin voi selviytyä. - Ja niin
kävi tässäkin.
Erland Tuisku Oulaisisla lähti juoksemaan kallio-

saaria kohti, josta hyökkäys oli alotettu, nautaakseen

päällikköjen menettelyohjeet. Ihmeellinen onni suosi
tätä rohkeaa tekoa. Hän pääsi perille ja valkoiseen
pukuun puettuna toi peräänlymiskäskyn tovereilleen.
Onneksi lopetti vihollisen kuularuisku kohta sen

jälkeen tulensa.

Isojokelaiset olivat käyneet hyökkäys-

valmistuksiin Anttoran puolella ja viholliset lienevät
siirtäneet kuularuiskunsa sinne.
Nyt palasivat hyökkääjät yksitellen. Kova kiväärituli vainosi heitä koko matkan, mutta meidän kuularuiskumme suojeli myöskin heidän paluutaan. Onneksi
ei kukaan saanut naarmuakaan.
On joukkomme myöhemmin tehnyt monta rohkeata
hyökkäystä, muUa ei yhtään sellaista, jossa olisi jouduttu niin toivottomaan asemaan, joka uhkasi kaikkia
osanottajia perikadolla ja ky6dytf6malltt tuholla. ,
Pian sen jälkeen lähdimme paluumatkalle. Toistenkin
osastojen yritykset oli vihollinen torjunut. Onneksi se
ei meitä ahdistanut paluumatkalla. Se olisi helposti
voinut asettaa kuularuiskunsa jonkun jättämämme
saaren rantaan ja ampua aukean jään yli palaavaa hevosjonoamme. Tämä olisi ollut varsin helppoa, kun paluumatkamme suojaamisesta ei oltu mitenkään huolehdittu.
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Tiedusteluretkenä voidaan tätä yritystämme puoReposaaren valloilukseen olivat voimamme,
lustaa.
kaiken järjen nimessä, liian heikot. Joskin olisimme
valloittaneet sen ja Ahlaisten välillä olevat pienet saaret,
joihin retkemme oli suunnattu, olisi meidän ollut mah·
dotonta pitää niitä hallussamme.
Seuraavat päivät kuluivat rauhallisesti. . Mutta lauantaina maaliskuun 9 p:llä muuttui asema. Vihollinen
suuntasi voimakkaan hyökkäyksen koko Satakunnan
rintaman länsiosaa vastaan. Sinä päivänä tapeltiin
Lavialla, Poomarkussa, Lampissa ja saimme mekin
Ahlaisissa osamme.
Klo oli 7 aamulla ja olin juuri saappaitani tervaamassa, kun hälyytys tapahtui. Saimme käskyn kiireen
kaupalla laiHautua lähtävalmiiksi, sillä vihollinen hyökkäsi parast'aikaa Sandön niemellä olevia Sovelius'en
joukkoja vastaan huomattavilla voimilla. Meidän joukkueemme oli ensin valmiina ja lähti se ajamaan Giselötä
kohti. Meidän oli määrä miehittää Fiskön ja Giselön
välinen saaristo, mutta joukkuepäiillikkömme, jolta jUo
reellisen lähdön vuoksi puuttui sekä kartta että kiikari,
johti meidät ketjuun rannikolle Kristcrskarista eteläänpäin. Suojattavaksemme joutui siten 2,t> km. rannikkoalue. .I1I joukkue sai miehittää meille määrätyn alueen.
Esikuntamme asettui Giselön huvilaan. 1 joukkue miehitti Ahlaisten kirkolta etelään olevat Navettamaan kalliot.
Tuskin oli joukkueemme päässyl ketjuun, kun vihollinen alotti meitä vastaan kivääri-, kuularuisku- ja
tykkitulen. Olin ryhmineni Kristerskarin eteläpuolella
olevalla parilla aukealla luodolla, jossa muutamat kalliolouheet antoivat verrattain hyvän suojan.

43

Kohta tähän päästyäni aloin pienellä teatterikiikarilla
tutkia vastapäätä olevaa saaristoa. Siellä näkyi vihollisen kalanoja, ketjuja sekä ratsuja liikkuvan kaikkialla.
Huomasi heti, että se oli nyt keskittänyt vastaamme
suuret voimat. Rintamamme Ahlaisten rannikolla oli
venynyt 6 km. pitkäksi, Meitä oli 300 miestä ja jos
vihollinen todenteolla ja tarmolla hyökkäisi, olisi kuumat
hetket edessä. Vaarallisinta oli, ettei meiltä riittänyt

lainkaan miehiä selkäpuolemme

turvaamis ~ en

Porin-

Kristiinankaupungin valtatien puolelta.
Huomasimme pian, että vihollinen oli miehittänyt
koko vastapäätä olevan saariston. Kun vähänkään
näyttäydyimme, alkoivat sen kiväärit pamahdella ja kuularuisku! papattaa. Pian jymisivät sen tykit yhtenään.
Ensimäiset shrapnellit räjähtivät Giselön takana hevosjonomme päällä. Suurin osa siitä pakeni kirkonkylään.
Meidänkin ketjumme saivat pian lutustua "raplinkeihin u , kuten pojat niitä kutsuivat. Ensimäiset räiskyivät 'oiselön ja Kristerskarin päällä. Jymeäl paukaukset seurasivat kirkasta tule nl ei mausta, jonka kaunis
savupilvi ympäröi. Kuulien ja sirpaleiden vonkuna
kuului selvästi luodollemme.
Kuljin kiven luota toisen luo ja koin selittää pojille,
miten oli meneteltävä, jos meidän vuoromme tulisi.
Selitin, mikä oli ero kranati n ja shrapnellin välillä ja
miten oli kuunneltava niiden lentosuuntaa ~ja maahan
heiUäydyltävä niiden räjähtäessä. Rohkaista ei poikia
tarvinnut, päin vastoin oli täysi työ voittaa heidän
nuorekas uhkarohkeutensa, joka saaltoi meidän poiImmme usein uhmailemaan vaaraa varsin vähän soti·
laallisella tavalla.
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Samassa tulikin vuoromme. Vieressäni oleva sotilas

J. pulkkilasta huudahti: "nyt se piru tulee ja kiiltelee

tullessaan \" Kumea vonkuna lähestyi ja me heiUilydyimme maahan kivien suojaan . Huumaava paukaus
kuului parikymmentä metriä päämme päällä. Oli kuin
olisi jättiläisen käsi reväissyt rautapeltikäärön. Ilkeä
vonkuna täytti ilman. - Olimme käytänn;össä tutustuneet edelläkäyneeseen teoretiseen opetukseen.
Kohta saimme toisen ja kolmannen kuuman tervehdyksen - ja sitten niitä seurasi päivän kuluessa
vielä useita meidänkin kohdallemme. Vihollinen ampui
selvästi suunnileimanmukaisesti pitkin ketjujamme. Eri·
koisena maalina oli sille Gisclö ja Kristerskari.
Kiikariani käytin sillävälin ahkerasti. Vihollisen liikkeitä saaristossa voin jokseenkin hyvin seurata, sillä
ilma oli erinomaisen kirkas ja aurinkoinen. Yhtäkkiä näin näyn, joka sai minut kireään jännitykseen. Vihollisen ketju, n. 50 miestä, lähti saaresta
samoomaan mantereelle Kristerskarista 2,5 km. etelään
olevan Entönlahden kohdalla. Saaren takana näin toisen ketjun lähestyvän ja etempänä vielä kolmannen. Tiesin, ettei sillä tienoolla voinut olla meikäläisiä kuin
korkeintaan ryhmä tai pari. Siinä oli siis tosiaankin
vaarallinen kiertoliike tekeillä. Nämät joukot voisivat
mantereen puolelta ahdistaa harvoja ketjujamme rannikolla ja silloin olisimme kahden tulen välissä. Lähetin reippaan sotilaan P:n viemään tästä sanaa Giselön
huvilaan eSikunMalle. Vähän myöhemmin, kun vihollisen ensi ketju oli jo ehtinyt mantereelle, meni sotilas
J. Pulkkilasta siitä ilmoittamaan. Molemmat saivat
sanat perille oltuaan kuitenkin matkalla kuularuisku-
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tulen alaisena ja shrapnellin räjähdettyä aivan viimemainitun vieressä.
Apua tulikin. Kaksi ryhmää juoksi luotojen taitse
perättäisketjussa. Vihollinen huomasi sen ja kuula·
ruiskujen papatus sai pojat pari kertaa hangelle heittäytymään. Toisen sanan perille saavuttua lähestyi
juoksujalkaa koko III joukkue Ilmari PaHarin johdolla.
Puolessa tunnissa ehti se Entön lahdelle ja kävi kuula' ruiskutulesta huolimatta aukean lahden yli hyökkäyk-

seen. Pallari haavoittui tässä saaden luodin sääreensä,

mutta vihollinen lähti kiireiseen pakoon. Sitä joudutti
sekin, että 1 joukkue Engelbergin johdoUa lähti Navettamaalta etenemään tunkeutuen n. 3 km. etelää kohti.
Kiikarilla näin selvästi, kuinka vihollisen ketju kuin
kilvan juosten pakeni suoraan Pihlavan sahaa kohti.
Aika kului ja ammunta kaikilla aselajeilla jatkui.
Kirkkaasti heloitti kevättalven aurinko. Kuulakkaassa
ilmassa kiiriskeli kaiku täyttäen koko tienoon kumajavalla pauhulla. Kaukainen tykkien jyrinä kuului Pomarkustakin päin.
Kylällä tapahtui silloin jännittävä välikohtaus. Tuli
sana, että vihollisparvi ltihestyi valta maantieltä Ahlaisten
kirkonkylää. Ripeätuumainen jääkäriluutnantti Talvela
kokosi kaikki kylällä jälellä olevat miehet - n. kymmenen lnvultaan ja lähetti heidät ottamaan asiasta selkoa. He tapasivatkin vihollisen parin kilometrin päässä
kylästä ja pakeni se lyhyen ammunnan jälkeen. Jos
se olisi suuremmilla voimilla tältä taholta hyökännyt,
olisi asemamme ollut varsin uhattu.
Vähit~llen kului päivä illan puoleen ja selväk~i kävi,
että vihollisen hyökkäys oli epäonnistunut. Pääiskunsa
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oli se kohdistanut molempia sivustoja, Sandöta ja En tön lahtea kohti. Varsi nkin Sandössä oli taistelu ollut
ankara. Kun nämät molemmat sivusta-hyökkäykset oli
torjuttu, oli taistelu samalla ratkaistu.
Tuli vähitellen hämärä ja ammunta heikkeni. Si lloin alkoi kolme uutta vihollista ahdistella meitä luodollamme: kylmä, nälkä ja tupakan puute. Emme
olleet kokonaiseen vuorokauteen maistaneet ruuan kipenettä. Lähctimme miehe.n ketjustamme erääseen kalas- '
tajan torppaan. Hän palasi tuoden kolme kivi kovaa,
likisattunutta leipää, Kiväärin perällä musersimme ne
kiveä vasten ja ne maistuivat kuin paras herkku, Klo
8 tienoissa kuulimme, että ruokakuorma oli kylästä
lähetetty linjoillemme. Meidän luotojamme ei se ollut
löytänyt. Sovimme siitä, että kaksi kerrallaan sai lähteä ketjustamme syömään, Kun vuoroni tuli, löysi n
iUokakuorman n. kilometrin päässä linjojemme takana .
Sain pehmeän leivän, joka oli kuitenkin jäätynyt kivikovaksi. Purressan i sitä katkaisin hampaani. Ei auttanut kuin lähteä lähellä olevaan mökkiin, jonka ikkunasta iloinen tu li loisti. Valkean edessä sulasimme
leivän ja joimme kauhallisen maitoa. Kun palasim me
ketjuun, saimme käskyn viipyä siinä yhä edelleen. Nyt
alkoi kylmä pystyä. Värisimme vilusta, vaikka koimme
juostcn lämmitellä. Nyt voimme tosin vapaasti liikkua,
sillä pimeä suojasi meitä vihollisen kuularuiskulta.
Eräällä sivukulkevalta hiihtäjäItä sain kaksi paperossia,
ja niin olivat sotilaan vaatimattomat tarpeet tyydytetyt.
Puoletl yön aikaan saimme luvan palata vartiopaikaltamme kirkonkylään. Tulimme majoitustaloomme.
Siellä ei ollut enään yhtään sotilasta joukkueestamme.

1

47

Muut ryh,?ät ioukkucestamme oli lähetetty Navettamaalle vartioväeksi. Majapaikastamme olivat kaikki
reppumme ja tavaramme korjatut. Ne oli päivällä taistelun aikana sälytetty kuorinastoon, joka oli ollut useita
tunteja valmiina perääntymisen varalta - siksi vakavana oli asemaa pidetty. - Emme siis voineet muuttaa mitään kuivaa päällemm e. Märissä vaat.t~issamme
maknsimme loppu yön kuormastotalon salin lattialla. Huoneessa oli jäätävän kylmä.
Aamulla lähdettiin Navcttamaalle. Siellä pitivät pojat
vahtia Entön lahdella,
, yksi ryhmä kerrallaen. Kaksi
taloa oli majapaikkana. Navettamaalla vaUitsi nälänhätä. "Pöytäjääkärit ova.t aivan meidät unhottaneet,
kun eivät ruokaa toimita", valittivat pojat. "Pöytäjääkäreiksi" olivat he ristineet varsin lulmisat kanslia~ ja
muut aseettomat ' miehemme, jotka pitivät eri taloutta
kuin sotilaat. - Sain tehtäväkseni palata ruokaa hakemaan. Klo 12 palasin mukanani keittoa ja leipää sekä
voita. Lujalle otti ennenkuin sain ne mukaani.
Syöminen oli juuri alkamassa, kun tapahtui hälyy~
tys. Entön lahdella vahdissa oleva K. Castrenin ryhmä
lähetti kiireisen sanan, että vihollinen kuljetti lahden
luolle puolen kuularuiskua ja että sen ketjuja näkyi
lähestyvän. Saimme kohta käskyn lijhteä Entön lahdelle. Useimmilta jäi syönti kes!<en.
Lähdimme sotilas Tuiskun opastamina liikkeelle.
Lahdelta kuului vilkasta kiväärinpauketta. Mikäli Ge
vihollisen kuularuiskua lwski, oli hälyytys kuite nkin
ollut väärä. Oli tapahtunut hullun kurin en erehdys,
joka onneksi kuitenkaan ei luottanut sen viattomille
uhreille vauriola.

/
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Vartijamme olivat nähneet n. kilometrin päässä
muutamia h enkilöitä, jotka vetivät jotain perässään
pyrkien vih ollisen hallussa olevasta saaresta mantereelle.
Heidän päähänsä lennähti valoisa ajatus: se on vi hollisen
kuularuisku. He rupesivat ampumaan, jolloin vetäjät
pakenivat jättäen kuularuiskunsa sotasaaliiksi. Kun sitä
Hihemmin tarkastettiin. huomattiin se kelkaksi, jossa
oli kaikenlaista tavaraa. Kuularuisklltl miehistö oli
mökin akkoja, jotka olivat pakomatkalla meidän puolellemme.
Tämä nuorekas erehdys oli kuitenkin meille eduksi.
sillä juu ri samaan aikaan alkoi vihollisen ketju liikehtiä
loisella puolen Entön lahden ja am mu skeIla meitä.
Kun tulimme perille, huomasimme, että se todenteolla
aikoi kiertää vasemman sivustamme. Näin selvästi
metsässä tällä suunnalla ketjun kulkua ja kuuluipa
kom.en tosanojakin.
Joukkuepääll ikköm me oli lähtiessämme jäänyt taloon,
-emm ekä voineet häntä löytää. Neuvoteltuani parin
toverini kanssa lähdin viemään sanaa vihollisen liikehlimisestä esikuntaan ki rkonkylällä.
Luutnantti Talvela mää räsi kohta yhden joukkueen
Is!}väärtiläisiä vuorostaan kiertämään vihollisen taakse
-erästä syrjä tietä. Palatessani E ntön lahdelle tuli vastaani h iihtäjä, joka toi joukkuepäällikkömme sanan, että
nopeata apua tarvitaan. Asiaa jouduttaakseni vein tämUnkin sanan perille.
Palattuani Entön lahdelle jatkui siellä vielä ammuntaa.
Vihollinen alkoi myöskin ampua shra pnelleilla ket~ua mme , mitään vahinkoa aiheuttamatta.
Pian luopui kuitenkin vihollinen kiertoliikkeestään.

,
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Oli jo tullut täysi pimeä, kun lähetetyt apujoukot saapuivat perille. Ne muodostivat ketjun ja samalla saimme
mekin käskyn edetä. O limme kuitenkin niin harvassa
ja katkonaisessa ketjussa, että ainoastaan osa miehiämme seurasi hyökkäyskäskyä. Juoksimme aukean
salmen jäätä. Vihollisen puolelta ei tullut yhtään laukausta.
On jotakin kaameata hyökkäyksessä. kun ei vihollinen ammu. Joka hetki voi odottaa tulimyrskyn ärjählämistä. Tulee kuvitelleeksi vihollisen odotfavan asem'issaan. kunnes tullaan kylliksi likelle, ja silloin - - - ,
Mieluisempaa on hyökkäys, kun vihollinen ampuu koko
<.Ijan. Silloin voi arvata sen voiman ja asemat.
Mutta nyt ei tullutkaan vastarintaa, ennenkuin vasta
noin kilometrin päässä erään saaren rannassa. Sieltä
alotti vihollinen tavattoman kiivaan tulen lyhyeltä välimatkalta. Oli pimeän ansio, ettei ketään meistä haavoittu nut. Maahan täytyi poikiemme heittäytyä, ja kun
ei mitään käskyjä tullut päällikkömme oli jäänyt
jälkeen - peräännyttiin hevosten luo, lähelle alkuperäisiä
asemia. Puoli yön aikana palattiin majoituspaikkaan
NavettamaaJle. - Siellä kohtasi katkera pettymys. Päivällä syömättä jäänyt ruoka oli viety ki rkonkylään takaisin. Väsyneinä ja nijlkäisinä kävimme pirtin lattialle
nukkumaan osan miehistä tuli kuitenkin lähteä
vahtiin.
Aamupuoleen yötä herätettiin meidät ja saimme
käskyn lähteä kirkonkylään. Siellä oli majoitustalossamme eräs vieras joukkue, ja väristen saimme viettää
loppuyön kylmässä konttorihuoneustossa.
Seuraavana päivänä sai ryhmäni määräyksen lähteä
V. pautussodan muistoj_ - 4.
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vahtiin FisköhÖn. Siellä se sai olla kaksi vuorokautta
ilman vaihtoa ja vapautusta, ja kaikista monilukuisista
ponnistuksistani huolimatta ei se saanut koko ai kana
lmin kahdesti ruokaa ~ vaikkei ruuan puutetta ollut
kuormastossamme.
En ollut tällä vahliretkellä mukana, sillä Entön
lahdella olin saanut a nkara n reumatismin j{tlkaani. Hoitelin sitä nyt tohtori V:n ystävällisten ohjausten mukaan
pari päivää ja pääsin siitä kahdeksi kuukaudeksi.
Vihdoin sain, monien ponnistelujen jälkeen aikaan
sen, että ryhmäni vapautettiin vahdista vaihtamalla kaksi
vuorokautta levänneet miehet sijaan . Oli ikävä nähdä,
kuinka huonossa kunnossa olivat nuo sitkeäl, nurkumatlo mat nuorukaiset. Olivathan he olleet kaksi päivää
tappeluissa ja kaksi vuorokautta vahdissa yhtä mittaa
ilman lepoa. Ehkä 4 ruoka-ateriaa olivat he sinä aikana
saaneet. - Ja kuitenkin sain kuulla, että vielä samana
yönä tulisi heid än lähteä joukkueemme kera taisteluretkelle saaristoon.
Täm ä oli ~inusta jo liikaa, koska täysin levänneitä
joukkoja oli kylässä ylli n kyllin. Ryhmänjohtaj ana oli
velvollisuuteni hu olehtia miehistäni.
Käännyin päällikkömme, tri Ekmanin, puoleen ja
hän määräsi kohta ryhmäni vuo rokaudeksi lepäämään.
Samal~a yönä tehtiin uhkar'ohkea hyökkäys saaristoon urhean jääkäri v. Hertzen'in johdolla. Suurta mieshukkaa ja vaurioita aiheutettiin viholliselle. mutta meille
myöskin kävi retki kalliiksi. 8 hiihtäjää v. Hertzen'jn
joukosta kaatui ja 5 haavoittui. - Komppaniallamme
ei nytkään ollut tappioita.
Seuraava päivä oli sekä surun- että ilonpäivä Ah lai-
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sissa. Oulun II rintamakorncnnuskunta saapui 240 hyvin
varustetun miehen voimalla luoksemme. Tuttavia tavattiin, kotipuolen uutisia kyseltiin. Reipas ja tO,ivorikas mieliala vallitsi jälleen yli kahden viikon eluvarliossa olleiden ja useampiin taisteluihin osaaottaneiden
miestemme keskuudessa. Monella meistä oli veljiä ja
sukulaisia tuli joiden joukossa. Niinpä minäkin tapasin
nuoremman veljeni ja kuulin häneltä, että vanhempi
veljeni tulisi kolmannen rintamakomennuskunnan kanssa
!ähtemään hänkin sotaan. Kaksi nuorempaa veljeäni
oli etelä-Suomessa punaisten alueella, mutta heistä ei
oll ut mitään tietoa.
Vielä päivän viivyimme Ahlaisissa - mutla silloill
tuli meille oululaisille' lähtökäsky. Kankaanpää oli lähin
määrämme. Mihin matka sieltä pitäisi, siitä ei meillä
ollut aavistustakaan. Sotilas rivissä ei tiedä tehtäviään
tuntia eteenpäin. Esikunti ajattelee ja määrää. Hän
on ainoastaan ase, joka iskee, käskyn mukaan.
Keskiviikkona\]3 p:nä maaliskuuta, ennen Ah laisista
lähtöä, sattui minulle pieni välikohtaus. Minut kutsuttiin
esikuntaan. Siellä oli jääkäriluutnantti Talvela ja päällikkömme tri Ekman. Minulta kysyttiin, suostuisi nko
rupeamaan III joukkueen päälliköksi haavoittuneen Ilmari
Pallarin sijaan . Tunsin kiitollisuutta luottamuksesta,
muUa velvollisuudentunto esti minua ehdotukseen
suostumasta. Joukkuepäällikön tehtävä oli sellaisessa
pikkusodassa, jota olimme käyneet, mitä vaikein ja vastuunalaisin. Sotatointen menestys ja miehistön henki
on varsin suuressa määrin hänen varassaan. Sitäpaitsi
olin viime aikana tuntenut yhä yltyvää väsymystä. Sen
vaikuttivat heikko ravinto ja rasitukset. Olinhan jakanut
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minulle niin läheisiksi ystäviksi käyneiden miesten kanssa
hyvät ja pahat. Kirjoituspöytäni äärestä, rasittavasta ja
kuluttavasta koulut yöstä olin aivan valmistumatta joutunut talviselle sotaretkelle. Olin. häpeä kyllä, huonossa
kunnossa. Tarjous oli kylläkin houkutteleva. Päälliköllä on monta etua tavallisen rivi miehen rinnalla:
parempi ruoka, enemmän vapautta, tilaisuus tehdä
itsensä huomatuksi ja saada palkin toja. '
Mutta tunsin vastuunalaisuudentunteen, kieltäydyin.
14 p:nä maaliskuuta, illan hämärtyessä, astuimme
rekiin ja lähdimme ajamaan Kankaanpäähän.
Ahlaisten taistelut jatkuivat meidfin lähtömme perästä
aina Porin valloitukseen saakka. Muutamia päiviä oli
aina lepoa ja sitten vuorottelivat hyökkäykset, kuten
oli asianlaita meidänkin siellä ollessa. Meidän tulomme
sinne oli alkuaan seikkailu, joka ei perustunut harkitun
sodankäynnin ohjeisiin. M,;tta lopputulos oli hyvä, ja
se ratkaisee asian päällikköjemme eduksi. Reipas
Ahlaisten miehitys on tri Ekmanin ansio. Ahlaisissa
sai komppaniamme sotakouluutuksensa. Siellä nuo
reippaat, iloiset, rohkeat poikamme varttuivat sotilaiksi.

Lepopäivä rintamalla.
Vanhemmat ja omaiset seurasivat sota retken aikana
jänniUynein mielin poikiemme vaiheita rintamalla. Sydämissään ja rukouksissaan olivat he siellä mukana.
Ehkäpä siis jokunen mielellään lukee pienen Imvauksen elämästä etulinjoilla taistelujen väliajaltakin.
Auttaahan se ehkä näkemään ja ikäänkuin lähempää
seuraamaan omiemme vaiheita noilla verikentillä.
Olemme Ahlaisten kirkonkylässä. Siellä on parin
viikon ajan aina jollaki n kulmalla kahalwitu. Harvoin
liikkui maantiellä tai pihalla kuulematta kiväärinlaukauksiu. jotka toisinaan taajenivat varsinaiseksi tuleksi
kuularuiskujen rätinän ja tykkien kumean jyskeen säestämänä. Kolme päivää peräkkäin olivat linjamme ja
kylämme kerrankin shrapnelli- ja kranaattitulen alaisena.
Mutta nyt on hiljain en päivä. Ainoastaan uloimmilla
etuvartiopaikoilla pamahtaa silloin tällöin joku laukau s.
Miten viettivät pojat tällaisen hiljaisen päivän?
Klo 6 ap. kuuluu ryhmäpäällikköjen huuto: "ylös
pojat!M Hartaasti haukotellen kohottautuvat pojat lattialta oikoen jäseniään. Ainoastaan erikoisen pitkissä
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vahdei ssa valvoneet saavat vielä lIukkua. Pul{eminen
ei vie aikaa: saappaat jalkaan ja mies on valmis.
Sitten alkaa peseytyminen. Olemme nyt hyvässä
majoituspaikassa, Malmgårdin uhkeassa tuomarin kartanossa. Kaksi pesuvatia on käytettävänä 45 michelle.
Ei tarvitse nyt mennä kaivolle tai Ilavettaan pesey tymään,
kuten monessa muussa majoitus paikassa. Puhdasta
vettä kannetaao sisään - vireimmät noulavat sen navelan pumpusta, laiskimmat keittiöstä - ja likavesiä
kannetaan ul.E's. Lattiat lakuistaan ja huoneita ovien
kaulta tuuletetaan.
Nyt on hetken väliaika. Pojat puhdistelevat kiväärejään, ompelevat nappeja, järjestävät reppujaan j. n. e.
Sillä välin tirkistää toinen toisensa perästä ruokasalin
ovesta. Sillä tämä on ihmeellisistä ihmeel1isin majoitustalo, jolla ei ole vertaa. Pojille annetaan talosta ruoka
ja - verraton la - aamu kahvi. Pian on jykevän kahvipannun ympärillä kihisevä liike. Kyllä siinä kahvi lähtönsä saa.
Kahvin jälkeen lähtevät ryhmäpäälliköt leipä-, voi- ja
tupakkaosuuksien hakuun. Saadaanpa joskus, suurena
ihmeenä, sokeriakin - 4 palaa mieheen. Onpa toisinaan
juustokimpalekin jaeUavana - sillä Ahlainen ei olekaan
nälkäkorHeeri, kuten monet muut paikat. Pian tulee
posti. Se on ilonhetki, verraton sille, jol~a kirjeen saa.
Muutamat saavat niitä neideiltä 10 kpl. yhdellä kertaa.
Toisia on, joille ei kukaan kirjoita.
Aika kahvista aamiaiseen kuluu pikku askarcissa.
Kenkiä voidellaan, patroonavöitä täytetään entisten kahakoiden jälillä j. n. c. Aamiaiseksi pistävät muutamat
30 perunaa kastikkeen kera liivcihinsä.
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Aamiaisen jälkeen allma maa poltella osaa pojista.
RyhmäpäälJiköiltä pyydetään lupaa lähteä kylälle. Mikä
haluaa kylän neitejä puhuttelemaan, mikä kauppiaaseen,
mikä apteek~iin - muutamat maaseudun pojat juovat
yskän lääkettä kuin vettä - muutamat haluavat tovereita
tapaamaan muiden joukkueiden majapaikkoihin j. n. e.
Näin kuluu aika päivälliseen asti, ja silloin saa liha·
keitto lähtönsä. sillä etulinjan sotilas on aina nälkäinen.
Vallan joutilaana ei kuitenkaan olla. Kullakin ryh·
mällä on yksi 3 t. vahti vuoro päivänä ja toinen yöllä.
Ryhmäpäällikköjen johdolla marssivat nämät esikul1no;n
kartanolle, josta nopeat hevoset kyyditsevät heidät kaukaisiin etuvartiopaikkoihin; siellä harva vahti menee
ilman laukausten vaihtoa.
Iltapäivä kuluu samoin kuin aamukin. Illallinen
syödään - kauraryynipuuroa - ja pojat alkavat vai·
mistautua levolle. Neljässä huoneessa on meitä 45 miestä.
Ryhmälläni on pieni konttorihuone. Pat ja ainoasta
sängystä nostetaan lattialle, jossa se on 8 miehen
pääna laisena. Lattiamattoja levitetään alusiksi. Turkki
peitoksi.
Samassa soi telefooni pitkään ja kimeästi. Joukkue·
päällikkö antaa tiukan käskyn: "ainoastaan saappaat
saa riisua, nukutaan lähtövnlmiina, katsokaa, että tai·
peellinen patroonamäärä on joka miehellä." Se voi
merkitä yöllistä lähtöä. Neljännestunnin perästä on
lam,ppu sammutettu - sillä täsgä talossa on lamppukinja syvä hengitys ja kuorsaukset puhuvat nuorten soti·
laiden unesta.
Klo lienee
yöllä, kun telefooni soi soimistaan,
pitkään lmin herättäjäkello. Yli nukkuvien miesten
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riennän, vielä puoliunessfI, sinne. ~ Toinen joukkue.
ryhmäpäällikkö XW. huudan. ..Lailtakaa miehet 5 mi·
nuutissa taistelukunnossa ruoturintamaan pihalle."
~Hyvä on", vastaan kerraten käskyn ja loppusoitto kajahtaa. Komentoäänellä huuda" joka ovelta: ~ylös
pojat." Lamput sytytetään, raskaimmin nukkuvia läiskitään kämmenellä takapuoleen, saappaat vedetään jalkaan, patroonavyöt päälle, kiväärit käteen ja pian on
joukkue pihalla. Taisteluun ollaan lähdössä, mutta mihin;
emme vielä tiedä.
Tämän tapainen on päivä hyvissä majRpaikoissa,
kun levätään. Mutta on sellaisiakin ollut, joissa on
tavaton ahtaus ja ruuan puute. Puoli leipää paljaaltaan
on ollut päivän annos. Kaksi pientä torpan huonetta
4Q miehen maja. Taistelupäiviä on nähty, jolloin vuorokauteen ei ole ollut ruuan kipenettä läpimärille miehille. - Mutta poikien mieliala on reipas. Urheita
poikiå he ovat, liiankin uhkarohkeita toisinaan.

I

Suodenniemen verikentälle.
Kilometrin pituisessa hevosjonossa ajoi komppaniam~
me Isojärven jäätä rntttkalla Ahlaisista Kankaanpäähän.
IsojärvelJä, jossa on yhtä monta saarta kuin vuodessa päivää, jouduimme eksyksiin sumuisessa yössä. Suuren mutkan ajettuamme, johti vihdoin kulku mme Kilholman ryöstetyn kartanon kautta varmoille teille. Yösydännä olimme
Poomarkussa. Vilu oli ja nukutti, mutta sotamiehen
vilua ja unisuutta ei kysytä, ja niin saimme käskyn ajaa
Honkakoskelle. Siellä levättiin muutamia tunteja , ja
sitten jatkettiin matkaa Kankaanpäähän.
Matkalla valtasi omituinen tunne mieleni. Oli, niinkuin olisi jotakin jokapäiväistä ja tavallista puuttunut.
Mietiskelin, mistä se johtui. Syynä oli se, että oli niin
hiljaista. Ei kuulunut kiväärinlaukauksia, ei kuularuiskujen papatusta, ei tykkien jyskettä. Ensi kerran lähes
kolmeen viikkoon olimme nyt rintaman takana, ei tosin
kaukana vihollisesta, mutta niin, että meidän ja sen
välissä oli muita joukkoja.
Kankaanpäähän tullessamme kuului kaukaista tykkien jyskeWi. Saimme kuulla, että Lavialla parastaikaa

vi hollinen hyökkäsi. Se ahdisti meikäläisiä kolmelta
puolelta. I-Iauvoittuneita tuotiin Kankaanpäähän ja vakavalta ka nnalta kuului esikunta ottavan vihollisen hyökkäyksen. Olimme tulleet sotatoimien alueelle, jossa ei
lainkaan vihollisen voimia vähäksytty. Siinäkin huomasi
mu utoksen.
Sotavfikeä näkyi Kankaanpäässä olevan paljon.
Näimme täällä ensi kerran rintamalla olomme aikana
meikäläisten tykkej ä. Tähän asti oli ~Putkosen patteri",
s. o. kentläkeitliö, muodostanut meidän tykistömme.
Kankaanpäässä olimme yötä ja seuraavana päivänä
lähdimme Lavialle. Se oli täynnä sotaväIH:ä. Voi arvata,
että joku vakavampi sota toimi oli tekeillä, kun ensimäi·
sellI! linjalle näin koottiin joukko ja. Lavian kirkon·
kylässä näkyi runsaasti sodan jälkiä. Oli rikkiammuttuja rakennuksia, kiviaitojen takana oli olkia ja havu ja,
ja jo ennen kirkonkylään tuloa havaitsi metsässä ketjujen
talJaamia polkuja.
Joko hu olimattomuudesta tai pakosta' majoituimme
Lavialla perin ahtaasti. Joukkueemme 45 miestä sai
sijoittua aiva n pieneen torpantupaan ja vielä pienempään
kamariin. Oli mahdotontB. että kaikki sopisivat lattialle
yhtä aikua makaamaan. "Pöytäjääkärimme~ olivat jääneet jiilelle. Siitä oli se paha vielä, että iltaan asti
saimme olla ilman ruokaa. Kylästll oli sitä peräti vaikea saada. Yksi leipä, kappale juustoa ja vähän voita
mieheen saatiin kuitenkin illalla - ja se oli evääm me
kahden vuorokauden aikana. Leivästä kehoiteUiin säästämään puolet seuraavaksi päiväksi. Mutta mitäpä
vähässä oli säästämistä. Useimmat miehet söivät saamisensa tuossa tuokiossa. Olin oälissän i ja pistäydyin
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esikuntaan, saadakseni, jos hyvin onnisti, kupin kah·
via. Siellä oli ruokahoito jo järjestetty ja kahvit saiD
kuin sainkin.
Samalla kuulin kuitenkin tärkeitä uutisia. Ne sain
eräältä päälliköltä vaiti olon lupauksella. Yöllä oli aikomus lähteä 700 mieh en voimalla Suoden nientä valloit·
tamaan. Se vallattua tuli edetä ' Mouhijärvelle ja sieltä
arvattavasti Porin radalle. Toistakymmentä kuularuiskua
ja tykki tulisi myöskin mukaan. Klo 12 oli määril
lähteä.
Miehislökin näytti nrvaavan, että jotain tärkeätä oli
tekeillä. Japanilaiset kiväärit vaihdettiin venäläisiin.
J oka joukkueesta otettiin vapaaehtois in a ryhmä hiih täjiä.
Patroonavyöt tuli täyttää . Sa malla annetti in
käsky, ettei kukaan saallu t poistua majapaikastaan.
J aetusta leivästä kehotettiin säästämään evästä huomio
seksi päiväksi. Nämät kaikki olivat meille jo tuttuja
ta is tel u vai mis tu ksia.
l1lemmalla oli n tilaisuudessa tu tustumaan Suodenniemen I~arttaan. Voin kohta huomata, että se oli
helposti puolustettava ja vaikeasti vallattava paik ka.
Jollei ylläköllä o nn istutlaisi pääsemään kirkonkylään,
oli hyökättävä yli aukeiden salmien ja niittyjen valla·
takseen korkeat, ~ihollise n a rvattavasti varustamat kukkulat.
Lähdin majapaikkaani. Miehet oli vat jo maku ulla.
Niin he olivat kylki kyljessä kiinni kui.n silakat tynnyrissä . Sain pai kan aivan hataran oven edessä.
Maata käydessäni mui stuivat mieleeni romaanien
kuvaukset "taistelu n edellisestä illasta." · Vähän n e vastasivat todellisuutta. Väsyneet sotilaat eivät jaksaneet
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antautua hempeämielisii n haavciluihin. Ei! Me nu~
kuimme pian raskaassa unessa, jonka rasitus ja runsas
oleskelu ulkoilmassa tuo mukanaan.
Kolmisen tuntia oli nukuttu, kun joukkuepäällikkö
saapui meitä herättämään. Heti olimme ja lkeilla. Nyt
ilmoitettiin miehistölle, että Suodennientä lähdetään
valloittamaan. Meidät' oululaiset oli määrä,tty etu joukon
kunniakkaaseen tehtävään. Kärjeksi tul isi yksi mies
kustakin joukkueesta ja kärkiryhmiiksi joukkueemme
viimeinen ryhmä. E. Tuisku Oulnisista sai kärki miehen
kunniakkaan tehtävän meidän joukkueestamme.
Pian olimme ulkona. Kenttäkeittiö höyrysi lähellä.
Siitä jaettiin teetä miehille. l\I1utla meidät oli herätetty
liian myöhään. Me emme ehti neet teenjuoniiin. Ainoastaan jotkut kerltesivät varastautua rivistä ja saada maiS
taa hiukkasen lämmintä teetä. Reput määrättiin jät·
tämään kuormastoon, sillä nyt oli meidän lähdettävä
marssimaan, ensi kerran koko sotaretken aikana.
Pian seisommekin ruoturintamassa. Komentosanat
kajahtavat ja me marssimme ·maantielle. Jatkamme
siellä jo seisovien joukkojen ohi, kunnes olemme ensi·
mäisenä. Siinä seisahdumme ja kiväärit komennetaan
jalalle.
Nyt paljastuvat päät lyhyeen rukoukseen, jonka suo·
sittu kenttäpappimme, A. Järventaus, piti. Vakavalla
tavallaan hän kehoitti meitä uskollisina sotilaina täyttä·
mään velvollisuutemme ja turvaamoan kaikkivaltiaaseen
Jumalaan. Komppaniamme päälliJ.;kö, Ekman, tervehti
meitä lyhyesti huomauttaen, että nyt oli meillä entisiä
paljon vakavampi sota toimi edessä. Hän sanoi toivo·
vansa, että tulisimme miesten tavoin taistelemaan.
M
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upseereja ratsastaa sivu itse ja he tervehtivät "Oulun pataljoonaa.~
"Käännös oikeaan päin!" ~Eteenpäin mars!" kuuluu
komento ja rivimme lähtevät ihmeenihanassa, tähtikirkkaassa, !--evättuntuisessa yössä Suodennientä kohti,
jonne on 12 km. Tahdikas marssi kaikuu kauaksi.
Olemme, kuten sanottu, etujoukkona. Jälessämme tulevat muut joukko-osastot kilometrejä pitkässä jon'o ssa
ja l,aukaa kuuluu tykkiemme kulun aiheuttama kumea

Ruotsi~maalaisia

helinä.
Omituinen, vakava, juhlallinen tunne valtaa mielet.
Sen aiheuttavat ihana yö ja ympäröivät jylhät maisemat.

Tie kul~ee jyrkkää mäkeä ylös, toista alas ja sivuilla
kohoavat jyrkän teet ja kalliot toisinaan melkein pystysuorina. Mutta vakavuutta lisää lisää vielä se, että
ymmärrämme valkenevan päivän tulevan vaatimaan
veriuh reja. Kenenkä on vuoro, kcneIJe ne10n arpa tai
kuolon" lankeaa? Siksi paljon olemme olleet taistelussa,
että meistä on tullut kohtalonuskojia, Kuula on sokea,
se sattu u varovaan, se kiertää uhkarohkeata, muUa kun
"matkan määrä" on täysi, sattuu se paikalleen. Kuulan
tiet ovat ihmeelliset, siinä uskomme.
Matkamme edistyy kilometrin toisensa perästä. Toisinaa n pysähdymme odottamaan tietoja kärjeltä. Hieno
vihellys, sovittu merkki, kuuluu ja taasen eteenpäin,
Joukko oululaisia hiihtäjiä on sivuillamme. Keli on
mainio ja ihanaa on nähdä tämän valiojoukon kiitävän
vaikeissa puvuissaan, lentäväin lintujen tavoin mäkiä
alas.
On pari kilometriä kylän allkealle, kun kaksi laukausta pamahtaa. Punaisten etu vartijat ovat meidät
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huomanneet ja ampuvat hälyytyslaukauksia. Jatkam me

matkaa ja pian olemme aukealla.

Muodostam me pe-

räkkäisllctjun maantiellä. Joka silmänräpäys voidaan
odottaa taistelun alkavan.
MuUa mitään ei kuulu. Tulemme hautausmaan
laitaan. Kctjumme pysähtyy. Samassa kuuluu pari
laulmusta, mutta jälleen on hiljaista. Laukausten voi
kuulla olleen mauser·pistolista. Kaksi pun aista on kärki·
ryhmämme yllättänyt ja toinen sai heti palkkansa. Toista
Il.uulustelevat päälliköt parasta aikaa.
Olemme nyt pitkän soikean laakson päässä aukealla
maantiellä. Edessämme kohoaa poikkipuoIin korkean puoleinen harjanne. Sen vasen puol i on metsai nen ja
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oikealla on aukea, jossa on taloja ja torppia. Tämän
harjun ja rncts;in takana on kukkulainen kirkonkylä,
salmien, aukeiden peltojen ja niittyjen suojaama.
Tapaa n sa massa komppanian varapäällikön, Ei no
Engelberg'in, hänen, jolle tämä pä ivä oli viimeinen.
Hän on reipas ja komea solmi kuten aina, oikein miesten
mies. Ehdottelen hänelle, että saisi n ryhmineni miehittää hautuumaan, koska vihollinen selvästi voi ympäritlä olevilta kukkuloilta ahdistaa meitä sivulta, jopa
lakaaldll päi n. Hän anlaa kuitenkin käskyn meille heti
miehi ttää edessämme olevan harjanteen. Sen melsäinen
vasen sivu joutuu joukkueemme osalle. Lähdemme
kohta l,eljussa juol,semaan sinne pellon poikki. Samassa
alkaa vihollinen Idivaan tulen meitä kohti sivulta päin.
Ilma on äkkiä vihellystä ja räiskynää täynnä. Meidän
kuularuisk umm e kiidätetään asemiin ltukkulan oikealle
sivulle. Nyt on taistelu täydessä käynnissä.
Komppaniamrne on miehittänyt harjun päästä päähän •
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Asetumrnc nyt asemiin hakien mahdollisimman hyvää
suojaa, sillä olemme paljon edellä jälkijoul,koja. Olemme
ld ilan tavoin tunkeutuneet vihollisten asemain sisään
ja meidän on nyt odotettava, että jälki joukot. \'aasalaiset
ja Kristiinan krenatöörit, puhdistavat sivusta! ja asettuvat
samaan linjaän meidän kanssamme. Suojan hakem inen
ei ole helppoa . Huomaan pian, että vihollinen ampuu
meitä kolmelta puolelta: edestä ja molemmilta sivuilta.
Tuleepa toisinaa n kuulia lakaakin päin. muUa en saa
-selkoa, ovatko nämä viimemainitut vihollisen vai omain
jäl!<ijoukkojemme ampumia.

Kun on saanut suojan

kiven tai lumitöyryn takana, saa joka hetki olla valmis
vaihtamaan sen toiseen, sillä kuulia tulee milloin miltäkin puolelta. Samalla on tähystettävä ja ammuUava
vihollista. Valppautta ja lujia hermoja vaatii asemamme.
Tykin laukaus jymähtää maata tärisyttäcn. Se on
vihollisen puolelta. Ulvoen len tää kuula harjumme yli
ja kumea "pau" tClkanamme ilmoittaa, että vihollinen
ampuu jälkijoukkoamm e. Samassa alkaa meidänkin
tykkimme vastata . Kivääri· ja kuula ruisku tuli kii htyy
kiihtymistään.
Olemme siis kiilana vihollisen kcsktllli. Jolleivät
nyt jälkijoukot saisikaan sivustoita puhdistetuksi, silloin
on asemamme vaikea. Meidän on silloin peräännyttH.vä
aukeata maantietä vihollisen tulen alaisena.
Mutta en usko, että kenenkään mieleen tuli perääntyminen!
On luonnollista kuitenkin, että melkoisella mielenkiinnolla seuraamme sivustojen toimintaa. Makaan
lumikuopassa 5 metriä kuularuiskun sivulla. Edessä ni on
aukeata peltoa n. 200 metriä ja sen takana on vihollinen,
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piillen ~ounik koisessa metsässä. Kiikarillakaan ei sitä
voi keksiä, mutta kuulia, sekä kiväärien että kuula ruis-

kujen, lähettää se vastaamme yhtenään. Se ampuu
vimmatusti, kuten punaiset yleensä aina tekivät.

Kuularuiskun vaietessa voin lukea kuin kirjasta taistelun kulkua. Tykistö jymähyttelee tiheään. Tuntuu kui-

tenkin, että sen tuli meidän puoleltamme on heikompaa.
Se on arvattavasti kaksintaistelussa koettaen vaientaa
toisen.
Sivustoilla Taikuu kiivas kiväärituli toisinaan kiihtyen
hurjaksi räiskynäksi. Varsinkin oi kealla sivustall a, jossa
vaasålaiset ovat, etenevät ketjumme selvästi. Vasemmalla
sivulla on hiljaisempaa. Mutta äkkiä riehahtaa kiväärituli sielläkin raikuvaksi melskeeksi, jo nka kaiku kiirii
yli vuorisen tienoon. Mutta samassa se alkaa taantua.
Meikäläiset siellä perääntyvät. se on selvää. Kristiina·
laiset olivat kohdanneet lujan vastarinnan ja väistyneet.
sen kuulin illalla eräältä heidän päälliköItään . -- Yleensä
voi huomata. että vastustus sivustoillakin on sitkeätä
ja vaikeata mu rtaa.
Tykkimme on nyt pitemmän ajan vaiennut. I<et·
1uummc palaa eräs aamulla saatua vankia saatellut ja
hän tietää kertoa, että ylipäällikkömme, majuri Schönberg,
on kaatunut kranaatin ruhjomana.
Päivä kuluu ja yhä riehuu taistelu ratkaisematta.
Tulee armottoman kylm ä hangella maatessa ja nälkä
ahdistaa. Vaatteet kastuvat su lavassa lumessa ihoa
myöten. Vieressäni ketjussa on Tauriainen niminen
nuorukainen, jonka vihollisen luoti kahta viikkoa myö·
hemmin tapasi , pään mu sertaen. Hän on taitellut ha·
.koja allensa suuret sylyykset. Hän heittää niitä minul·
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lekin. Tämä ystävyyden palvelus jää hänestä pysyväksi,
kauniiksi muistoksi mieleeni.
Helpottaaksemme oloa ketjussa alamme vuorotellen
poistua siitä erään kalliolohkareen takana hypclläksemme
lämpimikseml}1c. Meitä on siinä kahdeksan miestä
koolla, kun vih ollisen kranaatti ulvoen kulkee nii n lä·
heltä, että puun latvat taipuvat ilmanpainosta. Ehdin
juuri keh ottaa miehiämme hajaantumaan, kun uusi
kranaatti tulee. Kuuluu valtava hu maus, joka h eittää
yhden . joukostamme maahan. Kuusenlatva leikkautuu
poikki tuskin metrin päidemme yläpuolella. Pelastuksemme oli siinä, eUei kranaatti räjähtänyt.
Päivä on puolessa, ku n eräs päälliköistämme tulee
ascmiamme katsomaan. Kuulemme häneltä, että meill ä
o n monta haavoittunutta ja surmansa on saa nut nuori
koulu poika, Pauli Kosunen. Luoti on sattunut hänen
silmäänsä lävistäen pään.
Taistelu jatkuu edelleen. Ilta alkaa jo hiukan hä·
märtää, kun molemmat sivustat ovat vihdoin ehtineet
tasallemme, jopa oikealla puolella vähän edelIekin.
Kirkonkylän takaa selkäpuolelta on jo useam man
tun nin a jan kuulunut kiivasta kiväärHulta. Siellä ovat
jiläkäriupseeri v. Hertzen'in johdossa olevat hiihtäjäosastot
liikehtincet uhaten vihollista takaapäin. Hekään eivät
ole päässeet ratkaisevasti etenemään, siksi sitkeätä on
vihollisen vastarinta sielläkin.
Samassa saamme Käskyn peräytyä harj ulta samaan
paikkaan maantielle, josta olemme sinne aa mulla hyö·
känneet. Olen viimeisiä sinne tulevia. Erästä not·
kelmaa myöten on sinne turvallinen tie. Menen torppaan
maantien varrella. Siellä on sisällä sotilaita uunin·

,

Vapatl\lInodan mllistoja _ .5.
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kulmaan kyyristyneinä. He varottavat minua ovelle
pysähtyrnästä. koska vihollinen ampuu tänne kuularuiskuilla jostakin kaukaa. Samassa alkaakin kuulia
vinkua ja pirstat sinkoilevat tuvan seinistä kuulien niitä
lävistäissä. Tovereiltani kuulen siellä uutise n, joka pistää
kuin veitsi: Eino Engelberg, ihailemamme soturi, on
kaatunut. Komppaniamme oikealla siivellä olevan talon
pihalla on luoti hänen rintansa puhkaissut. "Auttakaa
toverit", olivat ainoat sanat, mitkä hän ehti lausua, kun
tuoni hänet lepoon korjasi.
Menen torpasta mäkeä alas maantien varteen. Siellä
on koko komppaniamme koolla mäen rinteen suojassa.
!)uulen yhä uusia haavoittuneita main ittavan. Vakavilta
näyttävät poikain kasvoi , sillä onhan oltu kovassa lei·
kissä.
Samassa ajaa täyttä laukkaa maantietä, joka pitkältä
matkaa on kivääri- ja klllllarlliskutulen alainen, ruotsin,maalainen, varsin nuoren näköinen upseeri, kiihtyneellä
äänellä huutaen komppalliamme päällikköä. Tuntui
kuin olisi joku tavatonta kiirettä vaativa asia tekeillä,
siksi hätiköivä, melkeinpä hysteerinen on tuon ruotsalaisen esiintyminen. Päällikkömme Ekman lähtee mäen
rinteeltä ja lähestyy rauhallisen tyyneesti tulijaa. Silloin
alkaa tämän huulilta virtana tulva ta soimauksia viivyttelystä. Ekman ei tunnu niihin vastaavan eikä niistä
välittävän, odottaa vaan käskyjä. Vihdoin selviääkin
ruotsalaisen vuolaasta, lörpöttelevästä sanatulvasta määräys, että meidän tulee siirtyä äärimmäiselle vasemmalle
siivelle <fl1aantien sivulla oleva n leveän salmen yli siellä /
olevia joukkoja vahvistamaan. Muodostamme ketjun
maantielle ja poikkeamme hautuumaan kulmauksesta
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jäälle. Tuskin olemme tulleet aukealIe, kun kuulat
alkavat vinkua korvissa. Vihollinen on meidät huomannut ja alkaa vimmatusti ampua. Peräkkäisketjumm e,
jota sjvul~a ammutaan, ponnahtaa nopeaan juoksuun
mahdollisimman pian päästäkseen yli aukean toisella
..annalla olevalle metsäiselle mäelle.
Nyt sattuu minulle harmillinen tapahtuma. Olen
koko päivän ollut väsynyt ja huonossa kunnossa. Vuoroin oli minulla vilu, vuoroin hikoiIin. 18 tuntia on
suunnilleen kulunut siitä, kun Lavialta lähdettiin. Koko
aikana ei ole syöty, ei levätty. Tämä oli liikaa luku-

miehelle.

Juoksen n. 300 metriä turkki päällä upotta-

vaSS8, pehmeässä lumessa ketjun mukana, ja vauhtimme
on kova. Tulemme toiselle rannalle ja yhtä vauhtia
nousemme mäeJle. Samassa mustenee maailma silmissäni ja minun täytyy heittäytyä lumelle estääkseni pyörtymistä. Nousen vähän ajan perästä, mutta taasen alkaa
mustia pilkkuja vilist! silmissä ja täytyy jäädä makuulle.
Ekman kulkee samassa. sivuitse ja hän käskee minun
mennä johonkin taloon lepäämään. Maattuani puoli tuntia
hangella alkaa jo tuntua paremmalta ja lähden hitaasti
Imlkemaan paksussa lumessa tykistömme asemia kohti.
Monta kertaa saa n hangella levätä, mutta vihdoin olen
perillä. Ruotsalainen upseeri kyselee tietoja minulta ja
kehottaa minua käymään torppaan läm mittelemään.
Kuulen upseerin puhuvan siitä, että kohta alkaa
yleisrynnäkkö eri tahoilta kirkonkylään.
Lähellä olevassa mökissä saan kahvia ja kohta ta·
paan myöskin kenttäpappimme ja kuormastopäällikön,
insinööri A:n, jotka ovat tuomassa maitoa ja voileipäH
sotilaillemme. Vähän syötyäni ja jU,otuani lähde n
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komppaniaa'mme hakemaan, mutta pian huomaan, että
nyt pimeän tultua o n sitä mahdotonta löytää ja palaan
takaisi n mökkiin. Pari oululaista hiihtäjää tulee sinne
myös kin. Väkisinkin tulee u ni silmi in ja nukahdan
si keästi lattialle.
Herään ehkä tunnin kuluttua si itä. että minua pu.,
distellaa n. Komppaniamme on saanut perääntymis·
käskyn ja eräs sotilaistamme o n sivukulkiessa pistäy·
tynyt mökkiin. Häneltä nyt saamme siitä tiedon ja
riennämme maantielle. Kuormasta ja tykistö on meidät
jo sivuuttanut ja maantie näkyy olevan täynnä hajanaisia,
päälliköttömiä sotilasparvia. Pian tulevat ou lulaisetkin.
He ovat täydessä järjestyksessä . Ruokakuorma tavataan
ja tavaton tungos syn tyy sen ympärillä. Väki voimall a
riistävä! nälkiintyneet sotilaat sen sisällön, mutta kun
se pian o n puhdistettu, pal'aavat ilman jääneelkin tyynecsti paikalleen riviin. On jotain suurta luossa nuorten
nurkumaUomassa alttiudessa.
Ruokia kulettanul reki on myöskin pian täynnä
10Plm un väsyneitä nuorukaisia, jotka nukkuvat, mikä
sen pohjalla, mikä istuallaan toisiin nojaten . .
Kulussamm e on jotakin perääntymisen kurjuutta,
järjeslyksestämme huol imatta.
Kävelen hiljalleen reen jäJessä. Märät vaatteet ovat
jäätyneet, joten ne joka askelella kahisevat.
Klo 2 aamulla olemme Laviall a. Puoliun essa tulen
komppaniamme esikunna n huo neeseen ja nu ku n koh ta
lattialle levitetyl1e vuoteelle.
Seuraavana aamuna heriiän ja minua vil uslaa ankarasti. Lähden liikkeelle ja taasen ovat mustat pilkut
silmieni edessä. Alituiseen pyörrytlää.
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Lähden komppanian ' päällikön puheille. Hän on
juuri saanut käskyn marssittaa joukkonsa takaisin S uo den niemelle. Hiihtäjät ja pieni, osa vaasalaisia, jotka
eivät perääntymiskäskyä saaneet, ovat jääneet sinne. Lavialla on levinnyt tieto siitä, että punaiset olisivat perAäntyneet Suodenniemeltä.
Kesken kiireitten sä lupaa Ekman minulle lomaa,
joHa pääsisin taasen voimistumaan. Sillä nykyisessä
kunnossa ei minusta o le sotilaaksi.
Tieto punaisten peräytymisestä Suodenniemcltä osoit·
tautuu vääräksi. 5 vuorokauden ankarat taistelut olivat
meikäläisillä vielä edessä, ennenkuin paikkakunta lopulta
vallattiin.
Mutta siitä en voi kertoa, sillä matkasimme sillä
välin viidessä miehessä Ouluun lomalle.
Suodenniemellä kaatuivat komppaniastamme Pauli
Kosunen ja Eino Engelberg ja haavoittui 18 soti lasta .

•

•

Lomalla taistelujen aikana.
Oli melkoisessa määrin murheellisen näköinen mat·
kue, joka 17 p:nä maaliskuuta lähti ajamaan Lavialta
Kankaanpäähän. R:n piti kiirehtiä Ouluun leikkauttamaan umpisuolta. P:llä oli niin vaikea katarri, että
hänen puheensa kuului ainoastaan käheänä kuiskauksena. H. oli saanut reumatismin selkäänsä ja toista
H:ta oli vaikeanlaatuinen hermokohtaus satuUanut.
Kuudentena miehenä lähti mukaamme reipas nuorukainen, Martti Hyhkö, hakemaan veljensä ruumista
Kankaanpäästä. Tämän oli ilmoitettu kuolleen edellisenä päivänä saamastaan haavasta.
Mielialaamme ei juuri kohottanut se, että eräs suurisuinen ja vähätoiminen sotilas oli muuatta lähtevistä
solvannut väittäen hänen pelosta pakenevan rintamalta.
Tämän vaimensivat kuitenkin toisten toverien ystävälliset
jäähyväiset ja toivotukset pikaisesta paluustamme. Ne
olivat sentään kunnon poikia, nuo meidän poikamme!
KaHniissa ilmassa ajelimme hiljalleen Kankaanpäähän.
Martti Hyhkö lähti tiedustelemaan ruumisarkkua veljelleen ja me toiset kiiruhdimme esikuntaan hankkimaan
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kyytiä. Satalukuinen joukko Kurikan isäntiä oli tuonut
heinäkuormia Kauhajoelta Kankaanpäähän ja he lupasivat

palatessaan toimittaa meidät hyvissä ajoin seuraavana

Dtana edellämainitulta asemalta Seinäjoelle lähtevään
Junaan. Esikunnasta palatessamme tuli Martti Hyhkö riemuisin silmin vastaamme. Hänen veljensä, Väinö, eli
ja oli verrattain hyvissä voimissa, vaikkakin kuula oli
sattunut 2 cm. silmän alle, ja lävistäen pään, tunkeu-

tunut niskasta ulos. - Sellaista on sota.
Pitkässä hl!vosjonossa ajoimme 95 km:n taivalta

Kauhajokea kohti. Matkalla tapasimme komppaniamme
lievästi haavoittuneita, jotka oli lähetetty - vastaisten
tieltä - Kauhajoen sairaaloihin. Heikki Knuutilalta
o li kuula muserlanul oikean käden olkavarsiluun. Hä·
nellä oli .,aeroplani" k!l.sivarressa ja reippaana hän jutteli
kuin terve mies. Erland Tuisku oli saanut kuulan vasemman olkavarsiluun läpi - se ei ollut katkennut ja toivoi pian pääsevänsä takaisin rintamalle. Yövyimme
erääseen taloon Kankaanpään ja Honkajoen rajalla ja
siellä saimme ruokaa - ensi kerran sinä päivänä.
Seuraava päivä oli lämmin ja aurinkoinen, oikea
kevätpäivä. Oli kerrassaan ihanaa istua reessä. Salicyli.
pulvereita syömällä pääsin minäkin vilustuksestani ja
yleensä alkoi mielialamme kohota. Osaltaan vaikutti
siihen matkatoveriksemme liittynyt Iisalmen Varpais·
järveltä kotoisin oleva hiihtäjä, jonka aitosavolaiset suk·
keluudet ehtymättöminä virtasivat ja tuottivat meille
pohjolaisille jöröille paljon huvia.
Kauhajoella pääsimme oikein lihapatojen ääreen si·
kAläisessä sotilasruokalassa.
Kainostellen kysyimme,
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saisimmeko syödä, minkä jaksoimme, vai tuliko tyytyä
annoksiin. Kun reippaat emännät kuulivat meidän
tulevan Suodenniemeltä, oli meillä kohta rajaton syöntioikeus. Iha nalta tuntui istua, ensi kerran neljään viiI(·
koon, ruokapöydässä, tosin höyläämättörnistä laudoisl~

kyhätyssä, ja syödä puhtaista aslioista. Ja mikä ruoka:

teetä, hyvää ruisleipää ja kauranryyni'velliä. Se oli
oikein jumalien ateria ja me söimme, - söimme kuin
sotilaat.
Asemalla saimme vapaaliput ja tovereitani, koulupoikia, huvitti tavattomasti, kun hnomasivat niiden alla
valmiiksi kirjoitettuna rehtori P:n, opettajansa, nimen.
"Rehtoristakin on tullut pöyUijääkäri" tuumivat pojat,
rintamasotilaan ylemmyydellä.
No niin! Pian jyski juna Ou lua kohti, ja koti rak~
kaineen täytti mielemme tulvilleen. Nyt olimme iloisia
ja reippaita, nyt oli sairaudet unohdettu.
Iloisin mielin sul~ i kodin lämmin piiri meidät huomaansa.
Mutta oli meillä myöskin raskaita velvollisuuksia.
Haavoittuneiden ja kaatuneiden omaiset halusivat tietoja
meiltä rakkaistaan. Omaisten kantama kuorma on
sentään monin kerroin raskaampi kuin sotilaan taistelussa. Heiltä sankariutta vaaditaan.
Muistan niin selvästi rouva J:n, jonka poika oli
saanut haavan vasempaan käsivarteensa. Tapasin hänet
ja kerroin hänelle asian. Teki kipeää nähdessä, kui nka
äidin sydän tuskaa kärsi, nähtävästi kovempaa kuin
nuoren. reippaan J:n haava n kirvely. Kuinka monesti
minun täytyi vakuuttaa. että haava oli vaaraton. Mutta
saukarillinen oli äiti. Pakottaen itsensä rauhalliseksi
I
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kertoi hän, kuinka hänen poikansa oli kirjoittanut rin tamalta kotiinsa, ettei hänellä koskaan ennen vielä
ollut niin hauska ja hyvä olla kuin siellä. "Ja kuitenkin
me olemme täällä kotona koettaneet pitää h,!i.ntä niin
hyvänä kuin ikänä mahdollista. - Sellaisia ne pojat
ovat!~ hymyili äiti läpi huolestumisensa. Muistui mieleeni, kuinka nuorukainen J . .oli - kuulemani kertomuksen mukaan - ambulanssiin tullessaan huudahtanut
veristä kättään kannatellen : "täällä se J:n poika nyt
tulee nahkaansa paikkauttamaan'"
Ku'Iui päivä ja pari. Söin päivät päästään ja nukuin
välissä. Ko'in lukea, mutta väkistenkin silmät ummistuivat ja kirja putosi kädestäni. Vuoteessa tuntui kuumalta ja tukalalta; olinhan neljä viikkoa nukkunut täysissä pukimissa enimmäkseen paljaalla lattialla.
Olin saanut lomaa määrättömäksi ajaksi. Päällikköni oli osoittanut sen luottamuksen minulle. Mutta
pian kflduin, että olin ottanut sen va~taan siinä muodossa. Tavaton rauhattomuus valtasi mieleni. Se lisääntyi
varsinkin, kun tuli tietoja yhä uusista haavoittumisista
Suodenniemellä. Eikö siis ollutkaan oikea tieto, eHä
vihollinen oli perääntynyt Suodenniemeltä? Tai oliko
se uudelleer. hyökännyt sinne? Siellä toverimme taistelevat ja me olemme täällä jouten! Harvoin on minutla
ollut niin paha olla kuin silloin.
Pian tuli kuitenkin virallinen tieto: Suodenniemi on
vallattu. Samalla ilmoitettiin, että komppaniamme on
kutsuttu pitemmäksi aikaa lepäämään Lavialle. Päätin
nyt viipyä kaatuneiden sotilastoverieni hautajaisissa.
Raskaalla mielellä saatoimme sankarihautaan kaalunect. Raskas oli Eino Engelbergin nuoren lesken
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suru, mutta sankarillisesti hän sen kuorman kantoi.
Yhtä urhea oli Eino Engelbergin äiti, joka tuntui minusta
suomalaisen äidin ihannekuvalta.
Kului siten kaksi viikkoa, ennenkuin lähdimme
matkaan takaisin rintamalle. Meitä kokoontui sitä varten
melkoinen joukko. Kuormastopäällikkö oli tullut hankkimaan lisää kuormastomiehiä ja muu.lamia parantuneita
haavoittuneita liittyi meidän lisäksemme kuormastoD
matkaan.

•

Komppaniaamme hakemassa.
Meidän lomalla ollessamme oli tapahtunut suuria
sotatapahtumia. Yleinen hyökkäys Tamperetta vastaan
oli alkanut ja tuottanut loistavat tulokset.
Nyt ymmärsimme, miksi meidät oli äkkiä siirretty
Ahlaisista Suodenniemelle. Siinä oli myöskin selitys,
miksi Oulun II vapaehtoinen rintamakomennuskunta ja
muitakin Satakunnan rintaman joukkoja oli niin pikaisesti lähetetty lkaalisiin. Siinä oli myöskin selitys koko
sodankäyntiimme.
..
Tähän asti oli varustauduttu ja puolustauduttu. Nyt
iskettiin ja muserrettiiri.
Ymmärsin, että sodan ratkaiseva, muUa samalla sen
verisin vaihe, oli nyt edessä.
Tiistaina 2 p:nä huhtikuuta lähdimme Oulusta.
Meillä ei ollut vähintäkään aavistusta siitä, missä komppaniamme nyt oli. Mahdotonta oli uskoa, että se olisi
jäänyt Lavialle, kun Tampereen piirityksen johdosta
koko rintama oli joutunut liikkeelle. Sei näjoella oli
meidän koetettava ottaa selko sen sijoituspaikasta.
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Eräs aseettomista komppaniammc jäsen istä, joka
hoiteli milloin mitäkin tehtäviä, lähti Seinäjoen esikun·
taan. Pääesikunta oli jo siirtynyt Haapamäelle.
Hän palasi sanoen, että ~meidät oli määrätty mat·
kustamaan Kauhaj oelle, josta voimme saada lähempiä
tietoja. " Epäilin jo silloin ilmoituksen todenperäisyyttä,
sillä mitenpä Seinäjoe n esiku nta voisrantaa määräyksiä
meille , muUa, ikävä kyllä, en tullut menneeksi asian
oikeata laitaa tiedustelemaan.
Seuraavana päivänä olimme Kauhajoella. Nopeasti
purimme tavaravaun ut ja meille kertyi kokonaista 17
kuorl!'aa. Näistä oli kuitenkin lähes puolet kuula ruisku- ja
patro nakärryjä, joita toimme komppa niall emme.
Saimme pia n kokea , mitä on matkustaminen kelirikon ai kana. Kauha joen aukeilla oli täysi kärryl,eli.
Mutta kohta, kun metsätaipalect alkoivat, saimme jättää
kärryt ja vaihtaa ne rekiin.
Reillä ajelimme iloisesti ede11een ja saavuimme Lohikoskelle 5 km. Kankaanpäästä. Soitin sieltä Satakunna n
rintaman esikuntaan - meidän monivirkainen mestarimm e, joka Seinäjoell a oli hankkinut meille "määräyksen" , oli kadonnut Kauhajoella - ja tiedustelin komppaniaamme. Kohta sainkin vastauksen - se oli matkalla Nokia lla Tamperetta kohti.
Oli mme siis kokonaan harha teille johdetut. Mitä
pahimmassa kelirikossa saimme nyt tarpoa lähes 20 penin ku lmaa sen si jaan. että junalla olisimme voineet ajaa
parin peni nkulma n päähän komppaniastamme. O li onni
edellämainitulle toirnitsijalle, ellei hän sillä hetkellä ollut
saapuvilla, siksi kiukkuisia olivat miehemme uutisen
kuultuaan.
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Mutta mikäpä auttoi. Yhdeksän peninkulmaa ol imme
ajaneet ja puoJimatkasta ei auttanut kääntyä.
Seuraavana päivänä lähdimme Ik aalista kohden
ajamaan. Keli oli surkeata. Ainoastaan Jämijärven
jUlIä oli kulku erinomainen, vaikka vesi Tekeen tuppautui.
Kuuluisan. jylhän, aution Hämeenka nkaan harjuja
ajelimme edelleen. kunnes yöksi saavuimme lkaaHsii n.
Neljäntenä matka päivänä ajoimme Ikaalisten järviä
Kyröskoskelle ja sieltä Hämeenkyröön . Viime taival
oli aivan su laa maantietä.
Hämeenkyrössä saUui meille jännittävä seikkailu.

Syöttelimme hevosiamme Raipalan talossa, jossa

paikallinen esikunta majaili.

Siellä kuulimme, että

Tampereelta 'oli edelli senä yönä rnurtllutunut saarIo-

ketjun läpi Näsijärven jäätä pohjoiseen - siis meidän
5U unnallemme isompi joukko lukuisilla kuularuis·
kuilla varustettuja punakaartilaisja . Puhuttiinpa 2,000
miehestäkin.
Lähdin esikuntaan tiedustelemaan asia ta. Siellä oltiin
aivan tyyneessä rauhassa. Oli tullut tieto, että nämät
Tampereen karkulaiset retkeilivät Kllruun päin. Tie·
dustelin joukkojemmc voim asuhteita eri paikkakunnilla
rintaman takana. Kävi selville, että ne olivat sotaväes lä
tyhjät. Ainoastaan paikallisten suojelusk untain pienet
ja epävarmasti johd etu t vartiostot olivat seudu n turva na.
Kurulln piiin oli lähetetty joukkoja rctkeileviä punai sia
ahdistamaan.
Varsin vähälukuiset olivat joukkomme muuten koko
Satakunnan rintam alla. Se oli arveluttavasti harvenn ettu
T a mpereen piirityksen vuoksi.
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Mietteissäni palasin esikunnasta ja aloin tutkia karttaani.· Yhä mahdottomammalta alkoi tuntua, että tuo Tetkeilevä parvi olisi Kuruun matkalla. Jos sillä olisi vähänkään järkeä, yrittäisi se arvattavasti aivan toista tietä
murtautua Satakunnan rintaman läpi omiensa puolelle.
Silloin olisi sillä, maan- ja talvi teistä päättäen, kolme
läpikulkupaikkakuntaa valittavana pääst,äkseen pujahtamaan Ikaalisten-Siuron vesistön yli Siuroa, Mouhijärveä tai Karkkua kohti. Ne paikkakunnat olivat:
Ikaalinen, Kyröskoski ja Hämeenkyrö, jonka viimemainitun kirkonkylässä me juuri olimme. Etelämpää he
eivät voisi yrittää, sillä siellä oli Mahnalan kylässä Satakunnan pääesikunta ja sillä olisi arvattavasti jommoinenkin suojelusjoukko.
Tämä tuntui minusta niin varmalta, että palasin esikuntaan esittääkseni mielestäni ainoan oikean ratkaisun
harkitsemaani problemiin.
Samassa tuli kuitenkin eräs i~äntä ajaen ylt'yleensä
vaahtoavaIla hevosella. Hän tiesi kertoa, että punaiset
olivat koillisesta päin saapuneet metsätietä erääseen
Hämeenkyrön syrjäkylään, siellä ryöstäneet hevosia,
ruokavaroja ja rahoja sekä surmanneet ihmisiä. Nyt he
uusilla hevosilla olivat matkalla Hämeenkyrön kirkolle tai
Kyröskoskelle päin. He olivat tosin kysyneet tietä Tampereelle, muUa se oli arvattavasti eksyttämistä. Tähän viimemainittuun seikkaan tuntui paikallinen esikunta kuitenkin liiaksi kiinnittävän huomiota. Tuntui sillä, että
se uskoi punaisten tosiaankin aikovan palata Tampereelle.
Sanan tuoja arvioi punaisten lukumäärän puoleksi
tuhanneksi ja ilmoitti heillä olevan 6 kuularuiskua.
Tieto osottautuikin myöhemmin likipitäen oikeaksi.
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Sillä välin oli kuormastomme laittautunut lähtövalmiiksi. Se ajoi jäälle. Yksi joukostamm~,. Erkki H.,
oli kuitenkin viivähtänyt eräällä asialla ja o~otimme
häntä. Hän tulikin ja ilmoitti, että esikuntaan oli taasen
tullut tietoja.. Ne sisälsivät, että punaiset lähestyivät
nopeasti sekä Hämeenkyrön että Kyröskosken teitä.
Vaikkakin ryhmäjohtajana olin päällikön edesvastuusta vapaa, tuntui minusta siltä, että heti olisi ryhdyttävä toimimaan. Sanoin tiukasti, ettei nyt lähdetä
mihinkään, ennenkuin asiat selvenevät. Se herätti vastalauseiden myrskyn miehissämme. Tuntuipa siltä, että
pitivät menettelyäni pelosta johtuneena. Mutta parilla
jyrkällä sanalla käskin heidän pitää suunsa kiinni.
Ilmari Pallarin kanssa nOllsimme ratsujen selkään ja
ajoimme esikuntaan. Siellä oli nyt tosi kysymyksessä.
Ikaalisista oli tilattu apujoukkoja - parikymmentä miestä
ja kuularuisku. Paikallista suojeluskuntaa oli myöskin
parikymmentä. Kyröskoskelta oli lähetetty noutamaan
patroneja. Punaiset olivat 3-5 km. päässä Hämeenkyrön kirkonkylästä.
Tämä riitti. Nopeasti ratsastimme jäälle ja ilman
selityksiä käskimme kuormien kääntyä Raipalaan takaisin.
Siellä oli jo pakolaisia laumottain ja varsin jännittynyt mieliala vallitsi, sillä olihan meillä kymmenkertainen ylivoima edessämme.. Ja vaikea oli arvata, mihin
punaiset iskunsa suun taisivat.
Nyt selvisi miehillemme, mistä rotanloukusta olimme
pelastuneet. Jos olisimme jatkaneet matkaa Siuron
vesistön jäätä eteenpäin, olisimme tulleet kulkemaan
maantiellä olevien punaisten sivu kilometrin tai puolen
välimatkalla. KuularuiskuilIaan olisivat he voineet tehdä,
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korkealla harjulla olevalta maantieltä, josta oli mainiO
näköala jäälle, hirvittävää tuhoa kuormastossamme. Se
ei olisi ollut taistelua vaan teurastusta.
Sovimme keskenämme, että Ilmari Pallari olisi pääl·
Iikkömme.
Hän tiedusteli tehtäviämme paikallisesta
esikunnasta. muUa sai vastauksen, että meidän oli me·
neteltävä, miten parhaaksi katsoimme. ,
Nyt tuli parin tunnin odotus. Punaiset olivat pysähtyneet nähtävästi tiedustellakseen etenemismahdolli ·
suuksia.
Rauhottaaksemme levotonta mielialaa Raipalassa
aloimme pitää riviharjoituksia. Marssimme ja nlllodostimme ketjuja Pallarin komentaissa. Kuormasta sai
käskyn oJIa pihalla lähtövalmiina .
Näin kului aikaa toista tuntia, kun yhtäkkiä alkoi
kuulua laukauksia punaisten suunnalta. Etuvartijoita
palasi ja ilmoittivat he, että Tampereen rosvot olivat
lähteneet liikkeelle sekä Kyröskoskea että Hämeenkyrön
kirkonkylää kohti. Pian laukaukset tihenivät ja Hämeen·
kyrön sillan luona olevista taloista alkoi tulla pakolaisia,
jotka kertoivat kuulin tulevan m. m. tri Kanasen ambu·
lanssi.n hallussa olevaan taloon. Ambulanssi oli päätetty
siirtiiä Kyröskoskel1e.
PaHari antoi meille mäiiräyksen pysyä toistaiseksi
kuormastomme luona.
Silloin syntyi sekaannus tuumissamme. Kuormastomme ajoi maantielle selvästi alkoen lähteä Kyröskoskelle. Vastahakoisesti <6eurasivat sotilaamme, kymmenen luvultaall, sen mukana maantielle. Tämä teko
oli kylläkin perusteltu, s illä jos taistelu todella syntyisi,
olisi kuormastomme, lukuisine hevosineen, aivan liian
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lähellä tulilinjaa. Mutta luonnollista oli myöskin, että
sotilaamme oli silloin jaettava kahteen osaan. Kuormastovahteina piti pa rin seurata kuormastoa, ja muiden
lähteä Hämeenkyrö n siltaa vartioimaan. Sitä voitiin
vähilläkin vallVilIa puolustaa, sillä joki oli sula.
Lähdin juoksujalassa tavottamaan kuormastoa ja
koin huutaa, että se pysähtyisi. Mutta kärryjen kaHIlassa oli mahdoton saada ääntänsä kuuluviin.
Ammunta Hämeenkyrön sillan luona kiihtyi sillu
välin, ja näimme myöskin odotetun kuularuiskun kiidät·
tliv!n meidän miehillemme apuun.
Ammunta oli kiivasta kuitenkin ainoastaan meidän
puoleltamme. Tuntui siltä, että vihollinen ampui vain
f<aukaa jonkun laukauksen. Aikoiko se siis tosiaankin
Kyröskoskelle, jossa oli paljon helpompi kuularuiskujcn
avulla vallata silta kuin aukeiden suojaamnssa Hämeenkyrössä. Otin kaksi sotilasta mukaan i ja lähdin Kyröskoskelle päin .
Samassa toi ratsastava lähetti Pallarin sanan sotilai!·
lemme saapua Hämeenky rön sillalle. Mäeltä näin heidän
fuoks ujalkaa rientävä n si tä kohti. Pysähdyin kiikaroimaan seutua. Ammunta oli melkein täydelleen lakannut.
Yhtäkkiä räsllhli kiväärituli kiivaana paukkeena mei·
dän puolellamme ja kuul<truisku soitti kam mottavan
pitkään. Hyökkäsikö siis vihollinen? En keksinyt mitään liikettä sillan tienoilla vihollisen puolella. Metsikkö
esti näkemästä Siuroll vesistön jäälle. Myöhemmin sain
seli tyksen. Punaiset olivat rohkeasti ajaneet vesistön
yli 2 km. kirkonkylän alapuolella. Meikäläiset olivat
innokkaasti ampuneet, mutta pitkän matkan vuoksi
aiheuttaneet ainoastaan vaurioita, voimatta estää viho!V.palllllnodan mllislola _ 6.
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lisen kulkua. Nyt se retkeili Mouhijärvelle päin murtautuakseen omainsa puolelle. Pian lakkasi ampuminen,
ja Hämeenkyrössä oli hiljaista.
Surullinen kuormajono kulki sivuitsemme. Ambulanssi potilaineen siirtyi Kyröskoskelle. Useimmat olivat
vaikeasti haavoittuneita. Näin nuoren Tauriaisen, joka
Suodenniemellä oli siirretty ryhmääni, muserlunu! pää
verisissä siteissä, taidotonna makaava~ reessä. J o va·
remm in oli lääkäri sanonut hänen tilan sa olevan toivottoman. Kalpeana makasi vaikeasta loukkautumisesta
sairastunut Lillqvist kovassa kuumeessa. Viimeisessä
reessä tulivat tohtori ja tohtorinna Kananen.
Tulimme Kyröskoskelle, jonne kuormasto oli sillä
välin saapunut. Nuori Poropudas lähti Hämeenkyröön
kuulustelemaan, miten asiat nyt, taistelun päiityttyä,
siellä järjestyivät.
Kyröskosken . esikunnassa oltiin levottomia. Vast'ikään olivat sikäläiset etu vartijat ottaneet kiinni viipurilaisen, Pietarin punakaartiin kuuluneen hulikaanin, ioka
oli Tampereen karkurien joukkoa. Nyt oli saatava selville, oliko hä n jo nkun lähestyvän parven tiedustelija
tai eksynyt laumastaan. Kuulustelu ei tuollanut mitään
varmuutta. Mies selvästi valehteli ummet ja lammet
puhuen ristiin. Häll oli myöskin hieman humalassa.
Kyröskosken esikunnan hartaista pyynnöistä päätimme
jäädä sinne yöksi ja avustaa sen 15-miehistä vartioväkeä vahtipalveluksessa. Majoituimme paperitehtaan
saliin, joka oli mainio majapaikka.
Olin yön vahti päällikkönä. Se kului kuitenkin ilman
mitään erikoista. Saatiin kuitenkin tiedustelun kautta
varmuus siitä, että pieniä asestettuja punakaartilais-

parvia kierteli syrjäkylissä piileskellen. MuUa voi arvata, että ne tarkoin varoivat tiheämmin asuttuja paikkoja.
Seuraavana päivänä pääsi mme jälleen Satakunnan
rintaman esikunnan yhteyteen, jonka puhelinjohdot edellisenä päivänä oli useassa kohdassa katkaistu. Se antoi meille käskyn viipyä päivän Kyröskoskella.
Tampereelta karanneet punaiset olivat silJävälin saapuneet Mouhijärven Häijään kylälle_ Vaasan pataljoo na
oli saanut käskyn katkaista heiltä tien. Se lähti kuitenkin liikkeelle vasta aamulla. Yöllä punaiset sattuivat vastakkain kahden oululaisen etuvartijan kanssa.
Näistä haavoittui toinen, Merenheimo, ja hän ja hänen
toverinsa Borg, joutuivat kulkemaan punaisten edellä aina
Karkkuun asti, jossa yhtyivät valkoisiin. Kuolleita ja
haavoittuneita oli punaisilla tässä kahakassa kahden
miehen kanssa, jotka tekivat enemmän kuin tavallisesti
varsi n urhea Vaasan pataljoona.
Erään tykistöpatterin kanssa olivat samat Tampereen
karkurit myöskin matkallaan sattuneet vastakkain. Lyhyeltä väliltä alkaneessa laukau stenvaihdossa kaatui 6
tykistöhevosta ja punaiset menettivät myöskin 6 hevosta ja useampia miehiä kaatuneina ja haavoittuncina.
Mahnalan suun nalla oli heillä myöskin ollut ottelu rakuunain kanssa, jossa hevosia kaatui molemmin puolin.
Muutamia vankeja menetti tämä punainen rosvoj oukko
eri paikoissa matkallaan. Useimmat olivat juovuksissa
jälelle jääneitä.
Kokonaisuuteen katsoen menestyi punaisten rohkea
karkuriretki varsin hyvin. Se oli epätoivoista, hurja:! ,
vaarallista väkeä.
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Suurimman menestyksen olisimme me lahjoittaneet
sille, jos olisimme ajaneet sen kuularuiskujen eteen
Siuron vesistön jäällä.
Seuraavana päivänä, harharetkemme seitsemäntenä,
ajoimme edellisenä päivänä lopullisesti vallattua Tam·
pereUa kohti. Meidät harhailuun saattanut toimitsijamme oli juuri Hämeenkyrön kahakan päätyttyä saapunut joukkoomme, kuriirikyydillä matkattuaan. Hän
sai nyt sovintouhriksi ajaa edellä Tampereelle majaitusta meille hankkimaan.

Tampereella.
Jo kaukana Tam pereelta alkoi sodan merkkejä näkyä.
Pakolaisia, kalpeita ja nääntyneitä, tuli laumottain vas·
taamme. Siinä oli miehiä, vaimoja ja lapsia. Pysäy·
tim me muutamia Iästä joukosla ja katsoimme heidän
passejaan. He olivat kotipaikoilleen lähetettyä väkeä
Tampereelta, jossa ankara nälkä kuului vallitsevan.
YlöjårvelH:j. oli runsaasti sotaväkeä ja tykistöä.
Pian aikoivat Tampereen korkeat savupiiput häämöittää. Tulimme Villilään ja ajoimme Epilän kuraisia
teitä edelleen. Pispalassa tapasimme Oulun II vapaaehtoisen rintamakomennuskunnan sotilaita. He olivat
ottaneet osaa Epilässä käytyihin taisteluihin. Siellä oli
meidänkin komppaniamme ollut mukana.
Puut tien varrella olivat kuularuiskuilla repaleiksi
ammuttuja. Voi huomata, että kauh ea tuli oli monessa
kohdassa raivonnut. Palaneita rakennuksia oli useita.
Kranaattien kuoppia ja sirpaleita näkyi monin paikoin.
Pispalassa oli useim mi ssa rakennuksissa ammottavia
aukkoja meidän tykistömme jälilUi. Juoks.uhaudoissakin
oli räjähdys kuoppia.
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Hevostenraatoja virui tiellä ja kaduilla kymmenittäin.
Näkyipä siellä täällä porttikäytävissä kaatuneita punakaartilaisiakin.
Pispalassa tapasi meidät majoitusmestarimme lähetti,
joka opasti meidät Hälläpyörään.
Siellä tapasimme komppaniarnme. Jälleenn äkemisen
ilo oli suuri. Käsiä puristettiin ja paljon oli kuulumisia
kyseltävänä molemmin puolin. Mouhijärven ja Salmenkylän taisteluissa ja useissa kahakoissa oli komppa·
niamme ollut lom amme ja harharetkcmme aikana. Kunnialla oli se niissä sotilasvelvollisuutensa täyttänyt, mutta
monia veri uhria oli si ltä vaadittu.
Tampereella sain lutustua sodan olemuksen uuteen
puoleen . Suuri voitto oli saavutettu. Raivoisan, hirveän katu taistelun perästä . oli se saatu. Sodan jäljet olivat vielä tuoreet. Kuolteita hevosia ja ihmis·
ruum iita näki kaikkialla. Viimemainitut oli kuitenkin ehditty korjata kaduilta. Mutta porltikäylävissä,
kellareissa ja vajoissa niitä oli. Aleksanterin kansakoulun alustassa, jolla koulull a myöhemmin majailimme, oli 40 ruumista. Verilätäköitä näkyi kaduilla
ja pihoilla, Muutamin paikoin olivat rakennusten seinät kuin raesateen reijiUämät. Si inä olivat kuularuis·
kul laulaneet surmaa. Palaneiden raunioiden katkera
käry tuntui kail,kialla,
Menin seuraavana aamuna klo 6 Tampereen hautausmaalle. Koko ympäristö oli ruumiilla kylvetty. Tien
vieressä oli nuoren miehen ruumis, jonka kranaatti oli
reväissyt kahtia. N. 20 melriä sivulla oli jalka puoli ja
siinä välillä sisälmykset. Tein muutamien toverien kera
kierroksen suurien sairaalarakennusten puolelte. Kaik·
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kialla vallitsi sama hävitys ja samat kauhunkuvat. Täällä
oli tavaton kivääri-, kuularuisku- ja tykkituli raivonnut.
KranaaUien ja shrapnellien sirpaleilla oli maa kylvetty.
PuutJa aidat olivat reikiä. täynnä. Verta näkyi aina
vähän päästä ja ruumiita kaikkialla. Eräästä hietakasasta poimi toverini kourallisen kiiltäviä, kuparikuorisia
kiväärin kuulia.
~
Tulimme kiertokulullamme aukealIe hautausmaan itäosaan. Siellä häämöitti jotain tummaa. kuten pitkä
pino. Menimme lähemmäksi.
Se oli ruumispino. N. 100 metrin pituinen se oli
V ja paikoin metrin korkuihen. Siinä oli punaisten ruumiita. Näkyi halaistuja päitä, joista aivot olivat esillä.
Siinä oli nuoria miehiä, joiden valkoiset, ehyet hampaat
loistivat avoimista suista. Siinä näkyi kasvoja, joihin
paheet ja raakuus elämässä olivat merkkinsä painaneet.
Mutta oli sellaisiakin, joiden kauniilla kasvoiHa syvä
rauha lepäsi. Oli alastomiakin ruumiita. Toiset olivat
häikäisevän valkeita, toiset mustia, sinisiä tai kellertäviä
väriltään. Oli sairaaloissa kuolleita, joilla ·oli vielä siteet
jälcllä. Joukossa oli naissotilaitakin.
Kaamealta näytti nuori, raakapiirteinen mies, jonka
kasvoilla asui kuoleman kauhu ja kohotetut kädet olivat
jäykistyneet ristiin. Oliko hän rukoillut Jumalaa tai
surmaajaansa ?
No niin! Siinä oli sodan kauhujen kuva. Kenen·
kään maalarin sivellin ei ole vielä sotaa kuvannut eikä
kenenkään kirjailijan kynä. Sitä ei voida kuvata, sitä
voidaan ainoastaan tuntea, nähdä ja elää.
Siinä oli punakaartilaisuuden peiJon satoa. Rikok·
silla kylvetty oras oli tuleentunut. Vuoden ajan oli
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jokainen rikos ollut luva[linen, kunhan se kohdistui
.porvareihin", Oikeuden voima oli ollut vangittu. Jokainen hulikaani luuli saavansa tehdä mitä hyvänsä , ilman
edesvastuuta, ilman rangaistu sta , kunhan "jäsenkirja"

oli taskussa.
Nyt oli tilinteon päivä hirmuisella tullut. Valkoisen
armeijan taistelui ssa kovettunut käsi oli ollut kätenä,
mutta sen liikkeellepani jana sen viikkoje n ja kuukausien aika na näkemät ja kuulemat luonno nvastaiset hirmuteo l: kauheasti kidutetut ihmiset, ryöstetyt ja hävitetyt kodit, kaikk i nuo kauheat ko nnantyöL En ole
tavannut yhtään valkoista soturia, joka rintamalla olleena ja punakaartin työ n hedelmiä omin si lmin nåhneeoä olisi sanonut muuta Tampereen tilinteosta kui ll :

pahalla on paha palkka.
Jännittynyt voitonriemun tun ne. mi kä armeijassamme
vallitsi, muodosti kauheuksien vastakohdan. Sotilaamme
olivat kuin juopuneet voitosta. Kuukausia oli oltu aliA
tuiselle kuoleman vaaralle alttiina, oli kärsitty ky lm ä~
nähty näl kää ja uuvuttavaa, murtavaa rasitusta. Nyt oli
voitto saatu, ensimäinen ratkaiseva voitto.
Mieliala oli niin ylimielisen iloinen, että sotilaskuri·
kin yritti höltyä. Väkijuomia oli saatu, ja tullessamme
oli komppaniassamme parikymmentä, joiden "sielu tai·
vahan !lavoilla pääHänsä mällisteli". Mitään s uuri·
äänistä puhelua pahempaa ei kuitenkaan tapahtunut.
Se oli yksinomaan hyvistä aineksista kokoonpannun
miehistön toverikurin ansio, sillä mitään tietoa ei ollu t
päälliköistämme.
Samana iltana siirrettii n meidät Aleksanterin kansa·
koul un puu rakennukseen. Se oli huon o majapaikka.
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Osa ikkunoista oli rikki ja siivoUomuus punakaartin
jäliltä oli suuri. Väristä saimme yön siellä kylmän kou·
rissa.
Kolmj!.Ua päivää vietimme Tampereella.
Oli omituista havaita, kuinka tavattoman paljon
tuttuja siellä tapasi. Varsinkin etappi-, kanslia- ja esikunta miehet kaikilta maanääriItä näkyivät sinne rientä. neen toimensa jättäen. Heillä oli nyt yhtäkkiä tavattoman tärkeätä asiaa juuri Tampereelle.
Kolmannen päivän aamuna, edellisen yön olin nukkunut insinööri Somersalon komeassa kodissa, tulin
klo 7 kasarmillemme.
Siellä oli kaikki yhtenä vilskeenä. Lähtökäsky oli
juuri tullut. Nyt oli Tampere jätettävä .
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Jälleen Satakunnan rintamalle.
Miehistön mieliala oli majapaikkaan tullessani sangen kiukkuinen. Se ei lainkaan tiennyt, mihin tultaisiin
lähtemään. Sitä ei sotilas pahottele, sillä siihenhän on
totuttu. Paha tuuli johtui aivan toisesta asiasta. Oli
levinnyt huhu, että useita pataljoonia lasketaan nyt lomalle palkkioksi osoitetusta urhoudesta ja kestetyistä
vaivoista. Joukossa mainittiin Iyhemmän ajan rintamalla olleita kuin meidän komppaniamme.
Tämä huhu oli perätön, mutta sitä ei miehistömme
voinut tietää. Päin vastoin siirrettiin joukkoja kiireesti
Lempäälään, Savon, ja erittäinkin Karjalan rintamalle.
Luonnollista oli, ' että Viipurin valloitukseen aijotuille
iskujoukoille suotaisiin lyhyt lepo, sillä olihan se. vält·
tämätöntä.

Meitä tultaisiin edelleen käyttämään levotta pikkusodassa, joka ehkä kuitenkin on ajan pitkään kaikista
rasittavinta.
Luulo, että meidät sivuutetaan lomien jaossa, loukkasi sy~ästi miehiämme. Katl<eria moitteita lausuttiin
siitä, ettei päällikkö mitään välitä komppaniastaan. Se
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oli tuota tavallista masentuneen mielialan tuottamaa
nurinaa, jossa on paljon totta ja paljon liioittelua. Sillä
tavallisissa oloissa eivät vapaaehtoiset nurkuneet mitään,
ei todellisia vaivaa tuottaueita laiminlyömisiäkään päällikköjen puolelta. Tarkalla huolenpidolla majoituksesta.
ravinnosta, vaatetuksesta y. m. voidaan nimittäin paljon
vähentää miehistön kestettäviä vaivoja.
Mutta kun tulee masennuksen hetl<i, kaivautuu kaikki
hampaan kolasta, ja silloin nurkul1linen kaikuu suun
täydeltä.
Kiukkuisella miel ellä läh dimme marssimaan Tampe ·
reelta Nokialle johtavia teitä kahlaten syvässä loassa.
Ra skas sade valeli meitä, mikä ei juuri mielialaamme
kohottanut. - Päälliköt ja pöytäjääkärit olivat poissa.
He tulisivat, kunhan ehtisivät.
Pispalassa poikkesimme rautatielinjulIe. Jokainen
kulki, miten halusi. Mitään järjestystä ei ollut. Tällai sta väitti miehistö komppaniassa olleen yleensä viime
aikoina!
Tulimme Pitkäniemen pysäkil1e. Tyhjä tavarajuna
ajoi samassa Tampereelta päin sinne. Rupesimme neuvotteluihin ja saimme luvan astua junaan. Se veisi
meidät Nokialle. Nyt oli mieliala kokonaan toinen. Se
oli huomattavasti kohonnut.
Tulimme Nokialle ja majoittauduimme kansakoululle.
Mutta samassa tuli uusi pulma. Aamulla olimme saaneet ainoastaan teetä ja vähän leipää. Nyt alkoi iltapäivä olla käsissä eikä kuormastoamme kuulunut. Sen
miehistö oli hajaantunut kaupungille eikä kuormastopäällikkö ollut saanut sitä lähtövalmiiksi ennenkuin
puolen päivän jälkeen.
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Kuulimme, että lastentarhaIla oli sotilasruokala ja
juoksujalkaa riensimme yli savistcn peltojen sinne.
Siellä yritti tulla katkera pettymys. Sanottiin, eHei
ruokaa ole kuin o mall paikkakunnan va rliom ieh ille.
Rupesin kuitenkin kauniisti puhuttelemaan lastentarnatätcjä ja kun pyhästi vakuutin, että he kuormastostamme saavat korvauksen meille antamastaan ruuasta,
heltyivät heidän hyvät sydämensä. He 'kehoittivat meitä
kauniisti odotta maan ulkona, niin kyllä ruokaa keitetään.
Kun kuulimme, että se oli oikein kauraryynivelliä,
lupasim me odottaa vaikka huomisuamuun.
Parin tunnin perästä istuimme pöydässä ja söimme
kuin sotilaat. Lastentarha-asiat ovat aina kiinnittäneet
mieltäni ja rupesin nyt kyselemään tädeiltä heidän kai·
kesta päättäen hyvin järjestetystä laitoksestaan. Pian
jouduimme keskusteluun fröbclin "lahjoista" ja. muista
ammattiasioista. Tädit alkoivat vähän pyöreillä silmillä
ihmetellä, mitä tuo resuinen sotilas tiesi fröbeli stä.
Palasimme koululle. Iltahämärissä tuli kuormasto.
Kol,ki oli onneton ja kiukkuil!en ja vakuutti, "ettei hän
enään koskaan lähde herroja kyytiin", sillä he ,olivat
häntä odotuttaneet puoli päivää Pitkässä ni emessä kahvia
juodessaan, ja siitä syystä ei miehistö ollut saanut
ruokaa.
Tämän yhden yön viivyimme Nokialla ja seuraavana
päivänä lähdimme junalla Siuroon. Siellä majoittauduimme Kuljun komeaan kartanoon. Miehistön majapail,at olivat kuitenkin mahdollisimman huonot ahtaissa
ja siivottomissa työväen asun noissa. Pää rakennus oli
sen sijaan komea ja hieno ja va rsin aistikkaasti sisus tettu.
Olimme juuri päässeet taloon, kun luutnantti Aaro
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Lindqvist, Oulun entinen poliisimestari, saapuI .Slnne.
Hän oli jonakin päällikkönä tällä rintamanosalla ja
hänen oli järjestettävä vahdinpito, sillä olivathan punaiset kohdallamme eteläpuolella Kokemäenjokea.

Sain määräyksen olla vahtipäällikkönä.

Lähdimme 5 km. päähän länteenpäin Leukaluunimiseen paikkaan Porin radan varrella. Siellä oli

meidän

vartioitava erästä pientä rautatiesillaa . sekä

Kokemäenjoen ylikulkua, sillä jää kantoi vielä näillä
paikoin. Kaksi vajaata ryhmää ja yksi kuularuisku
miehistöineen sijoitettiin sinne. ' Dresinan saimme käytettäväksemme.
Meidän oli mälirä käydä syömässä Kauniaisten kartanossa, jonne järven yli oli verrattain lyhyt oikotie.
Kävin ensin dresi~alla tarkastamassa vahti paikan ja
miehistö kokoontui, ensin ' syötyään, sillä välin Kau
malsnn. Palattuani vahtipaikalta esitin jonkunmoiselle
emännöitsijälIe ruokailupyyntömme, mutta sieltä tuli
jyrkkä kielto. Isäntä väki oli poissa ja mitäpä tehdä!
Sain itse kuitenkin hyvän aterian, jonka söin erään
tuvan pöydässä yhdessä talon komeiden palvelijattarien
kanssa. Jonkunmoisel1a uteliaisuudella katselin tätä
taloa, sillä olihan sen rouva Oulusta kotoisin. Muistin
hänet usein nähneeni koulutyUönä.
Leukaluun vahtipaikassa muodostui olomme erinomaisen miellyttäväksi: Mitä kaunein kevätsää vallitsi.
Varsinkin öinen vahtivuoro oli ihana. Taivas oli tähtikirkas ja ilma niin kuulakka, että lähes kilometrin päästä
voi kuulla vahdinvaihtajain askeleet. Vesilintu ja lenteli
f ja hieno, hopeankaltainen helinä kuului järven ja joen
sulavalta jäältä. - ' Päivillä makailimme auring onpaiso
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teessa, keitimme kahvia, söi mme naapuritaloista osta·
miamme muni a ja pidimme yleensä ihania kevätpäiviä.
Täällä kävi komea kenraali Maexmontan meitä tarkastamassa. Hänen tarkastuksensa ei koskenut va hdinpitoa vaan va rustuksiamme. 15 minuuttia sitä ennen
tuli meille ilmoitus siitä, joten meillä oli kaikki kunnossa. Kuularuisku, jonka paraana' asemana pidimme
tuvan loukkoa, asetettiin erääseen niemenkärkeen, jossa
se oli ampumavalmiina. Se tuntui erikoisesti kiinnittävän
tarkastajain huom iota.
Rintaman läheisyydestä meitä muistutti Karkusta
kuuluva tykkien jymin ä ja toisinaan va rsin kiivaaksi
kiihtyvä kiväärituli. Oli omituista, kuinka Kokem äe njoen laakso täällä kuletti ja vahvisti ääntä. 14 km. päästä
kuului amm unta, kuin olisi se ollut aivan lähellä. Nii npä
eräs mai nitsemani ken raami sihteereistä I{ysyikin varsin
vakavana, kantoivatko kanuunat tänne, Leukaluuhun,
asti. Vakuuti mme paikan olevan aivan turvallisen.
Kokemäenjoen eteläpuolella liikkui sillä välin ryöstelcviä punakaarti laisparvia. Sieltä tuli pakolaisia. Kristiinan krenatöö.ejä oli kuitenkin pataljona lähetetty sinne
ja se puhdisti seutua vähite llen edeten.
Kaksi vuorokautta tällä vah tipaikalla oltuamme vaihdettiin meidät ja saimme palata Kuljuun.
Sieltä kävin tervehtimässä h aavoi ttu nutta komppaniamme pää llikköä, tri Ekman 'ia, Siurossa. Samassa
sairaalassa oli myöskin Matti Sovelius Raahesta ja varat.
Aarne Karikoski O ulu sta. Reippaita ja iloisia he olivat
ja kaikki parantumassa.
Samana iltana tapah tui hälyytys. Saim me kiireen
vilkl<aa lähteä junalla Karkkuun.

Karkkuun .
Hälyytykseen rintamalla liittyy sekä mieluisia eUä
vastenmielisiä tunteita.
Kun on oltu muutamia päiviä ilman erikoisia tehtäviä,
alkaa aika tuntua pitkältä. Tervetullut on silloin lähtökäsky, sillä se tuo tavallisesti mukanaan uusia seikkailuja.
MuUa lähtö ei ole aina mieluinen. Nytkin se tuli
jossain määrin sopimattomalla hetkellä, kun meillä oli
kiireellistä tehtävää.
Komppaniam me oli hajallaan. Toinen joukkue oli
läh~ kahden viikon ajan ollut sijoitettuna Mouhijärvelle
meistä muisla erilleen. Hiihtäjämme olivat Karkussa.
Nyt oli komppaniamme uudelleen järjestäminen, täydentäminen ja samaan paikkaan kokoaminen määrätty.
Sitä suoritettiin parast'aikaa, kun hälyytys tuli. Myöski n
oli uusia, pukuja lähetetty Ou lusta komppaniallemme.
Niitä jaettiin päällikkökunnalJe, ryhmän johtajille ja kuula·
ruiskumiehilJe.
Kuormastoa järjestettiin uudelleen.
Ainoastaan määräluku hevosia sai nyt olla. Meilläkin
oli tiukka käsky, ettei kenelläkään tästä lähtien saanut
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olla enempää tavaraa, kuin mitä voi repussaan kantaa.
Kaikki liika oli lähetettävä kotiin.
/
Keskeo kaiken touhun tuli määräys saapua puolessa
tunnissa asemalle.
No, mitäpä siinä! Sotilaan on toteltava. Määräajassa oltiin valmiin~ asemalla.
Kiireesti sullouduimme junaan ja ajaa jytyyttelimme
Karkkua kohti. Eräällä välipysäkillä kuulimme hälyytyksen syyn. Pari tuntia varemmin: oli punakaartilainen
partiojoukko hiipinyt Karkun asemaa ympäröivän kylän
pohjoislaidassa oleville kallioiJIe ja si'e'!tä alkanut kiivaan
kivääritulen kylää vastaan. Melkoinen hämminki ja
sekasorto oli syntynyt, varsinkin sen kautta, että sotilaiden enemmistö oli aseettomana ha;aantunut kylälle
vapaahetkeä viettämään. Muutamia sotilaita oli haavoittunut ja kaksi valkoisten etuvartijaa oli surmattu.
Tämän vuoksi oli meidät nyt kiireesti kutsuttu
Karkkuun.
Karkkuun tullessamme vallitsi siellä täysi rauha.
Vihollisen tykit ainoastaan silloin tällöin jymähtelivät
ja shrapnelleja räjähteli.
Vihollinen oli asemissa Karkun kirkon luona. Se
oli varustanut luonnostaan erinomaiset puolustusasemansa kahden järven välisellä kannaksella varsin lujiksi.
Korkealla Pirun vuorella oli sillä tähystysasema puhelimineen. Pari viikkoa oli täällä kahakoitu yhtenään.
Kaksi hyökkäys täkin oli tehty meidän puoleltamme,
mutta ilman menestystä.
Nyt kun lisäjoukkoja tänne koottiin, oli selvää, että
taistelu oli ·edessä.
Iltapimeässä marssimme kuraisia teitä työväen talolle

(
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ja majoituimme sinne. Se oli entinen punakaartin majapaikka ja syöpäläisiä kihisi kaikkialla. IlIallinenkin jäi
laihaksi, sillä kuormastomme oli jäänyt jälelle ja sen
mukana useimmat kansliahenkilömme. Kokki oli läh·
tenyt mukaan, mutta kun hän asemalla kuuli. että
Karkku oli .. vaarallinen paikka" oli hän ruokineen
pyörtänyt takaisin Siuroon muiden aseeUomien luo.
He pitivät nyt soittajaisia Kuljun kartanon suuressa
salissa ja kirjoittelivat matkakirjeitä hyvistä ruu'ista ja
]<ylvystä . . . sanomalehtiin . Muonitusmestarimme, pidetty
I

.. vänrikki Ståhl", joka Suoden niemellä haavoituttuaan,

paranlumistaan odotellessl\,. hoiti tätä paljotöistä tointa,
koki kyllä nytkin tehdä parastaan. Mutta laihaksi
ateria jäi.
Seuraavana päivänä tutustuimme tähän kauniiseen
seutu un. M. m. I(ävi n pienellä tiedustelu retkellä Hornionkylän puolella. Saimme tietää, että punaiset olivat
sieltä tehneet partioretkensä Karkun aseman kylälle.
Nyt he olivat Hornion kylän jättäneet ja menneet
Heinoon pysäkille päin.
Oul un II ja 1Il vapaaehtoin en rintamakomennuskunta saapuivat myöskin Karkkuun . Vähän myöhem'min tuli myös neljäs kuularuiskumme, joka kuukausia
oli viipynyt Ahlaisissa ollen alituiseen taisteluissa. Saimme
kuu lla, että nämät sekä lisäksi raahelaisel, torniolaiset,
rovaniemeläiset sekä joukko pohjois-pohjalaisia hiihtäjiä
ja vielä erinäisiä täydennysväkeä yhdistetään ja muodostetaan Pohjois-Pohjanmaan rykmentiksi. Komppaniastamme tulisi 1 pataljoonan I komppania. Pataljoonan
päälliköksemme oli määrätty eräs maju ri Järnström.
Yleinen tyytyväisyys vallitsi joukossamme tämän
Vaputuu oda D muistoja -

7.
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johdosta. Tulisimmehan nyt toimimaan yhtenä, lukuisana. järjestettynä joukkona. Toivoimme myöskin huolenpidon komppaniamme asioista, varsinkin majoituk-

sesta, vaatetuksesta ja kanslian puolesta paranevan, kun
sotilaallinen tarkastus ja johto astuisi voimaan.
Karkussa saimme oJIa jokseenkin joulen kolme kau-

nista, keväistä vuorok'a utta.
Vähin vahdinpitoa oli
meillii tosin, mutta ketjuun vihollisten. asemain puolelle

ei meitä viety kertaakaan. Se oli siis jatkoa Siurossa
saamallemme levolle.
Valkoisia oli kaikkiaan lähes tuhatkunta miestä Kar-

kussa. Kaksi komppaniaa hihetettiin kuitenkin Kuta lan
sillan kautta Kokemäenjoen eteläpuolelle ahdistamaan
vihollista Pirunvuo ren seutuvilla.
Oulun 1II vapaaehtoinen komppania oli toinen näistä.
Tykistöä oli myöskin huomattavasti. Kuusi kolmen
tuuman kenttätykkiä näin samalla kertaa maantiellä.
Ne kuuluivat n. s. "Alandsbatteriin
jonka ruotsi nkielentaitoisemme olivat ristineet "Alandscabaret'iksi".
Miehistömme hammasteli alituiseen tätä patteria, kertoen
lukemattomia juttuja sen toiminnasta. Se oli Epilässä
puolen tuntia tähtäillyt ja lopuksi täräyttänyt laukauksen.
Se oli loi stavasti sattunut - 100 m. päässä olevaan
sähköpylvääseen katkaisten sen. Karkussa väitettiin
saman patterin ampuneen kolme kilometriä alle. maalin.
Eräänä päivänä levisi huhu, että se oli kranaatillaan
surmannut erään peräpohjalaisen ja haavoittanut kahta.
Pojat väittivät, ettei tämä patteri käyttänyt mitään tä·
hystäjiä eikä sillä ollut kiikareita. Se ampui aina jonkun
laukauksen viholliseen päin, ja sitten lähtivät miehet
johonkin mökkiin kahville.
Lukemattomia muita kin
U

,
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sukkeluuksia siitä kerrottiin - lienevätkö sitten olleet
tosia.
Panssarijunakin - Tampereella vallattu - saapui
Karkkuun. Se oli sa massa komennossa kuin nÅlandsbatterikin." Asemalla se seisoi juhlallisena suuren 50lilas- ja yleisöjoukon katselemana. Silloi n se äkkiä
jymäytti laukauksen. Valtava oli sen vaikutus mitään
aavistamattomaan väkijoukkoon, muUa lieneeköhän laukaus kantanut vihollisen puolelle. Ehk ä edellinen lieneekin ollut päätarkoitus! Muutamia kertoja kävi sitten
panssariju na vihollisten asemain suunnalla. Jokseen kin
varmaa o n, ettei se mitään erikoista saanut aikaan.
Näyttää siltä, että sellaisen merkitys voi olla suuri jalka-

väkeä ahdistettaessa, muUa tykistöä vastaan on se voimaton. Se o n liian näkyvä ja on siihen verrattain

helppo osata.
Karkun ki rkon seudun valloituksen jälkeen selvisi,
ettei meikäläisten tykkituli ollut juuri mitään ratkaisevaa
saanut aikaan.

Loistavin hyökkäyksemme.
Keskiviikkona 17 p:nä huhtikuuta jaettiin miehistölle
iltamyöhällä patroonia. Vähintään 120 tuli jokaisella
olla. Useimmat varustivat niitä 200 ja ylikin.
Klo 6 seuraavana aamuna herätettiin meidät. Vahdissa olevat kutsuttiin pois. Kenttäkeittiöstä jaettiin
ruokaa. Reput oli varustettava kenttäkuntoon. - Nämät
olivat vanhastaan tuttuja taistelun merkkejä.
Klo 7 kuului komento: IIR uoturintama al1l~ Asetuimme työväentalon pihalle. Toimitettu Il)ku osoitti,
että rivissä oli 82 miestä. Lisäksi tulivat ryhmänjohtajat ja päällikkö kunta. Oulusta lähtiessä oli komppaniassamme ollut 165 sotilasta, jalka väkeä ja hiihtäjiä.
Nyt oli kaksi yajaata ryhmää Leukaluun vahtipaikatla
ja 5 miestä lomalla. Kahdeksan oli kaatunut ja useita
kymmeniä haavoittunut. Monta oli myöskin sairauden
takia riveistä poistunut. Karkureita ei meidän komppaniassamme ollut yhtään. Sellaisiakin tavattiin muutamissa vapaaehtoisissakill joukoissa lukuisastikin.
Ahlaisten, Suodennicmcll, Mouhijärven ja Salmen-
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kylän moniosaiset taistelut ja kahakat, ne olivat monet
veriuhrit komppaniamme riveistä vaatineet. Me olimme
Karkussa oikeastaan puoli-komppania.
"Ewenpäin, mars!" kaikuu komento. Kulj emme
maantielle ja käännymme länttä kohti. N. kilometrin
päässä tulemme kansakoululle ja menemme sen pihaan.
Sieltä lähdetään painamaan erästä metsätietä pohjoiseen,
suoraan sydän maalle päin. Pian muodostamme peräkkäisketjun, sillä tie on kapea. Nyt oikaisemme pellon
poikki. Sivuutetaan pari torppaa, kyyryksissä, välimatkat
pilentäen, hiivitään erään aidan taustaa. Sen yli kun
kurkistaa, näkee selvästi Karkun kirkon ja kirkonmäen,
jossa vihollisen pää varustukset ovat.
Nousemme metsäiselle mäelle. Siellä seisahdulaan
ja kiväärit kootaan. Kirjailija Kyösti Vilkuna, joka
tuonnottain on tullut komppaniamme vääpelin apulai.
seksi , on retkellämme mukana. Samoin ~euraa pastori
J ärven taus kulkuam me ja eräs toinenkin pappismies on
joukossa.
Joku valokuvaaja ikuistaa ehkä kylläkin hau ska nnäköisen ryhmämme, siinä kun istumme mättäillä taistelua odotellen. Sillä nyt ei ole epäilemistä: taisteluun
ollaan menossa. Nyt on vihdoinkin vihollinet;> lyötävä
Karkussa, se . on selvää. Mutta miten se tulee tapahtumaan, sitä emme vielä aavisla.
Saan puhutelluksi uutta joukkuepaällikköämme, in si nMri Sulo Kalliota, joka on kunnostautunut hiihtoosastomme päällikkönä. Hän näyttäa minulle karllaansa selittäen hyökkäyssuunnitelmaa. Meidän on
kierrettävä suunnasiamme vasemmalla olevan järven
ympäri ja metsästä hyökättävä vihollisen kimppuun
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sivulta ja takaapäin. Noin 10 km. on meidän samat·
tava tavattoman louhikkoisia mäkiä ja vaaroja perille
tullaksemme. Siellä on meidän lyötävä vihollinen ja
vallattava sen lujasti varustetut asemat. Yksi komppania peräpohjalaisia tulee myöskin mukaan ja lisäksi
yksi joukkue etel!lpohjalaisia, joka viimemainittu mllo·
dostaa reservin ja toimii patroonankulltajana.
Jos suunnitelmam me onnistuu, on vihollisen häviö
musertava. Se joutuu kierrokseen tai tulee hajalle
lyödyksi, ja kaikki Karkun aseman puolella olevat joukot
voidaan heittää sitä takaa ajamaan tykistöineen ja
monine kuularuiskuineen.
Mutta varmaa on myöskin, että moninkertainen yli·
voima on meillä hyökkääjillä vastassa. Jos joudumme
peräytymään, tulee asemamme sangen kamalaksi. Tietön,
eksyttävä erämaa on takana ja miten kuletetaan haavoittuneet? Yhtään sanitääriä ei meillä ole mukana!
Kylällä takanamme niitä kyllä o n - !
Yritys on sellainen, jossa ei saa ajatella tappion
mahdollisuutta. Meidän on yksinkertaisesti voitettava.
Tehtävämme on sotilaallisesti päivän selvä.
Kallio ei lai nkaan salaa sitä, että yrityksemme on
hänen mielestään hurjanrohkea.
On kuitenkin siinä samalla jotakin rueitä kiiUävää.
Monien komppaniojen joukosta on juuri meidät valittu
iskujoukoksi. Nyt on meidän näytettävä pohjoispohjalaista sisua.
Hoikka, kirkassilmäinen ja avokatseinen nuorukainen saapuu samassa. Saan kuulla, että hän on
jääkäril<apteeni Heikinheimo. Muistelen hänet ennen
nähneeni ja minulle selviääkin, että hän on entinen
I
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oppilaani Oulun suoma laisesta yhteiskoulusta. Hän on
päällikkönämme tässä hyökkäyksessä.
Kuiskaavalla äänellä annetaan etcnemiskäsky. Kapteeni Heikinheimo myöskin kehottaa pappeja kääntymään- takaisin. Lähdemme samoamaan mäkeä ylös,
toista alas. Mäkien ja vuorten etelärinteet ovat lumettomat, mutta varjopaikoissa on paksuja kinoksia. Vuolaita kevätpuroja solisee syvänteissä, mutta siltoja ja
portaita tapaamme erään polun varressa, joten ei tarvitse
kahlata.
Joukkojem me edellä samoaa kärkiryhmä nuoren
Niilo Rustanius'en johtamana.
Saavumme kierrettävänämme oleva n järven pohjoisimpaan päähän. Siinä muodostamme ketjun 4 askeleen välimatlmJla oikealle niin, että vasen sivustamme
tulee elen emi semme aikana koko matkan nojaamaan
järven ranna n aukeisiin.
Perä pohjalainen komppania saavuttaa tässä meidät.
He ovat tu mmissa puvuissa ja heidän lukumääränsä on
ehkä kymmentä suurempi kuin meidän. He ovat myöskin kuluneissa ja reikäi sissä vaatteissa kuten mekin ja
jo pllältäkin päin näkee, etteivät he ensi kertaa tuleen
mene.
He muodostavat ketjun ja heidät lähetetään jatkamaan ketjua mm e oikealle.
Annetaan anka ra käsky, että jokaisen on ohjattava
kulkunsa vasemmanpuoleisen sivusta miehensä mukaan.
Muistutetaan, että käskyt on selvästi mutta hiljaisella
äänellä lähetettävä eteenpäin.
Melkein hiipien ja mahdollisimman hiljaisesti elenemme. Paikoin saa kahlata lumessa polviin, paikoin
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on paljaat kalliot ja kankaat. Toisinaan täytyy istuallaan
laskeutua jyrkänteitä ja raska1>ta on kavuta ylös vaikcapääsyisiä mäenrinteitä.
Etenemme näin usean kilometrin. Noi n kaksi tai
kolme kilometriä KaTkun kirkon sivu johtavasta maantiestfi pamahtaa laukauksia eräältä vuorella. Kuulat
vinkuvat ylitsemme. Tuli on melko kiivasta, mutta voi
selvästi huomata, että ampujia on vähän. Pysähdymme
hetkiseksi ja komento: "Asemiin" kulkee pitkin ketjua.
Miehet heittäytyvät maahan. Lepo tekeekin hyvää, sillä
au rin ko lämmittää ja reppuselkäiset miehemme ovat
hiessä.
Pian vaimenee ammunta ja taasen kuljemmeeteenpäin.
On tavattu vihollisen etuvartijat. Selvää on, ettei
yllätys enää voi tulla kysymykseen.
On ennenkin
koetettu kiertoliikettä ja vihollinen on nyt va ruill aan.
Rynnäköllä on voitto saatava.
Pian alkaa kivääri tulta kuulua sekä vasemmalta että
oikealta siiveltä. Se käy yhä kiivaam maksi ja kuulee
jo meidänkin puolelta a mmuttavan. Taasen komennetaan asemiin. Viholli nen on lähettänyt ketjul1sa meitä
vastaa n.
Olemme erään korkean kukkulan viholliseen päin
viet!ävällä rinteellä. Paikka on kivikkoa. Siinä voi
tosiaankin saada hyvät asemat.
Asetun pienen kiven taakse. Jalat täytyy työntää
sivulle, mutta ampumanojaksi on kivi mainio. Edessäni
on vähän aukea ta, ja alempana on tavattoman tiheä
tureikko. Otan selkoa ryhmäni miehistä ja huomaan,
että he ovat kukin saa neet h yvän suoj an. Vinosti alapuolellani on soti las A. Piippolasta m atalan paaden
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takana. Rinteellä yläpuolellani on l. Oulunsalosta ja
vielä vähän ylempänä joukkuevarapäällikkö . S. Oulusta
ja komppaniamme päällikkö jääkäri V. Turusta. MolemmHla sivuilla näkyy mies miehen perästä kivien
suojassa. Ketjumme on hyvissä asemissa.
Klo on vähän yli 3 ip. Silloin kuuluu edestämme
vihollisen puolelta kovaäänisiä komentosanoja. Samalla
alkaa sieltä tulla kuulia yhä vinhemmin. Sieltä ammutaan pitkin koko ketjumme pituutta. On hyvä, että
vihollinen näin paljastaa asemansa.
Kuulat viheltävät ja räiskähtelevät oksiin kuin pistool~nlaukaukset. Toisinaan napsahtelee kumeasti kivissä
ja kuin hieno savu nousee sattuma kohdista. Emme
vastaa laukaustakaan.
Silloin kuuluu edestämme vihollisen . puolelta aivan
läheltä kovaääninen huuto:" Eteenpäin hyökkäykseen!"
"Ampukaa pojat!" huutaa komppanianpäällikkömme
ja samassa räiskyy hurja pika tuli pitkin ketjuamme.
Tuli leimahtelee kivääreislä yhtenään oikealla ja vasem·
malla, huumaava räiske täyttää koko tienoon. Kirpeä
ammunnan kaasu kirvelee silmiä. Savu näkyy nousevan
sotilas A:n kiväärin puuosista.
. Otan browningin, avaan sen varmuuden ja aselan
sen viereeni. Sitten lasken 25 laukausta kiväärillä niin
nopeaa n kuin osaan. Kiväärini polttaa ja ainoastaan
nyrkillä lyömällä voi saada kuumenneet lukot auki. Takomisesta ovat rystyset verillä.
Turhaan odotamme vihollisen tulevan näkyviin. Sen
hyökkäyksestä ei synnykään mitään.
Se on tullut vähän lähemmäksi ja ylläpitää kiivasta
mutla epäsäännöllistä tulta meitä kohti.
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"Tuli lakkaa!" komennetaan meitä. Tulee vähän
hiljaisempaa. Kovaäänistä puhcenporinaa kuuluu vihollisen ketjusta.
Silloin yhtäkkiä kajahtaa taasen vihollisen puolelta:
"Eteenpäin, hyökkäykseen, eteenpäin ketju!" ja kirosanat
säestävät komentaa.
Taasen annamme pikatulta ja alkuunsa kuivuu vihollisen hyökkäys.

Samassa leviää ketjussamme tieto, että vasemma)la
siivellä on joukkuepäällikkö Kallio haavoittunut ja ryhmäjohtaja Suonenlahti kaatunut.
"Maksetaan, kunhan ehditään!" kuulen erään sotilaan
huudahtavan.
Klo on nyt 5 ip.
Silloin alkaa ketjuamme myöten kuulua kovaäänisiä
komentosanoja lähestyvän.
Parinkymmenen miehen
välimatkalta eroitan: "Eteenpäin, ketju eteenpäin, mars,
mars!"
Jiläkärikapteeni Heikinheimo juoksee pitkin ketjua
huutaen: "Eteenpäin, eteenpäin!"
Ketju hyppää ylös ja syöksähtää nopeassa juoksussa
eteenpäin. Hurja tuli räiskyy vihollisen puolelta vastaan.
Vinkuu ja räiskyy kuin jättiJäisruoskilla ~osuttaisiin.
Kiväärini joutuu epäkuntoon, mutta kapteeni Heikinheimon avulla saan sen siksi korjatuksi, että voin ampua
sillä .,ksin laukauksin.
Syöksyn kovaa juoksua alangon tiheikköön tavottaaksenj, ketjun. Puron uoma tai vesilammikko on
edessä, muita kiertämään ei jouda. Juoksussa lasken
yli ja kastun puolisääreen. Jatkan juoksua ja tavotan
ketjun. Juoksemme, ammurnme,lataamme ja ammumme.

j
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Huudamme hurraata äänemme käheiksi. Kolmen kilometrin päähän on hurraamme kuulunut.
Pian pitäisi vihollisen ketjun olla aivan edessämme
ja sillaip a lkaisivat revolverit, käsi pommit, pistimet ja
kiväärinperät loppu tilinsä.
Mutta sitä ei olekaan enää. Hajanaisina riekaleina
se pakenee edellämme ja lisäämme ampuen sen vauhtia.
Edessä olevalle aukean puoleiselle kankaalle hyökkäämme ja sieltä räiskyy vilkas tuli vastaamme. Ketjumme on katkeillut ja huudamme ja kiljumme sitä

kokoon:

~Hei

ou lulaiset, hei ketjuun. mars,

marsl~

Eksyneitä ja jälelle jääneitä juoksee alangolta ja ketju
sulkeutuu.
Hurraten ja huutaen taasen eteenpäin. Näen erään
soturi n horjuen nojaavan puuh un. Hän on haavoittunut,
mutta ei saa ketjusta poistua auttamaan. Se olkoon
reservin tehtävä.
Vihollinen ampuu vielä muutamia laukauksia aivan
lyhyeltä matkalta ja syöksyy pakoon. Tyhjennän bro wninkini sen. jälkeen.
Vielä muutamia satoja metrejä ja äkkiä aukeaa jyrkältä rinteeltä näl,öala yli savi sen peltoaukeaman.
Sen takana on korkea, jyrkkärinteinen mäki ja sieltä
räiskyy tuli taasen vastaamme.
Miehemme pysähtyvät vaistomaisesti. Tässä on lu ja
paikka edessämme.
Vastapäisellä rinteellä on tuhkatiheässä kuin havukasoja. Näen erään sellaisen alla jotain liikkuvan ja
samassa leimahtaa sieltä tuli. Ne ovat peitettyjä
ampumahautoja. Tässä ovat nähtävästi vihollisen päävaru stukset.
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Meitä on mäellä ainoastaan parikymmentä miestä.
Koetamme kuunnella, missä sivusta! ovat, sillä ketju
on taasen poikki. Sekä vasemmalta että oikealta kuuluu
hurraa jäI estä. Olemme liiaksi kiirehtin eet.
Miehemme haluaisivat hyökätä heti yli aukean,
mutta pidätän heitä huomauttaen, että si vustoj cn tiiytyy

näin tärkeässä paikassa olla mukana.
nyt epäon nistua.

Sillä emm e saa

Alamme ammuskeIla tiheällä tulella vastapäistä rin-

nettä. Huudamme aina väliin komentoää nellä:

~ Jääk äri

pataljoona eteenpäin! Reservipataljoona ketjuun oikealle!"
Huutomme näyttävät tehoavan paremmin kuin tulemme.
Sillä vih ol linen lähtee pakoon. Kuus i miestä lähtee
eräästäkin ampumahaudasta avointa rinnettä juoksemaan. Ammumme heitä kuin maaliin yhteislaukauksilJa.
Eräs huitoo käsiään ilmassa ja keikahtaa nurin. Toine n
nilkuttaa pahoin. Se on sotaa.
Pakenevien määrää lisää se, että sivustojen hurraa
alkaa kuulua tasaltamme. Ampumahaudat edessämme
tyhjenevät. Nyt on aika hyökätä. Kohta vuoren takana
on maantie ja silloi n olemme vihollisen selässä.
Syöksymme rinnettä alas yksinäisten kuulien vi hel ·
täessä korvissamme. - Samassa joutuu kiväärini epäkuntoon. Se on tulisen kuuma, rihlat ovat rikkoutuneet
ja kuula on tarttunut patroonapesän pohjaan,joten ase
on aivan käytlökelvoton.
Takanani näen reserviin kuuluvia patroonankantajia,
jotka hikisinä juosten kiikuttavat korennolla patroo nalaatikkoa. Saan heiltä pistin kivää rin ja täytän tyhjät
patroor.avyöni.

1
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Tämä viivästys aiheuttaa se n, etten ehdi ensiks i
Karkun kirkolle, kuten o len toivonut.
Maantielle tullessani on siellä loppu selvitys käynnissä.
Kuuklruiskukärryt on vallattu ja kolme kuularuiskua
saatu. Samoi n on miinanheittäjätykki joutunut meille.
Kuonnallinen kanuunanammuksia on maantiellä ja
komea ori sen edestä makaa kaviot pystyssä maantien
ojassa. Hurjaa laukkaa pakt!nee vihollisen kanuulla
kaukana maantiellä eivätkä lauka uk semme saa sitä py.
sähtymään.
Innokas vankijahti on käynnissä kirkolla ja maantien
takana olevassa metsässä . Kierrokseen joutuneita pakenevia ajetaan takaa. Joka antautuu, se viedään
maantien viereen torpan luo. joka paeta koettaa tai
vastustelee, saa armotta surma nsa.
Kiväärejä, käsipommilaatikoita, reppuja. patroonavöitä, palttoita, lakkeja, kenkiä, punaisia nauhoja, mieslen ja naisten alusvaatteita j. n. e. on vihollisen pakotie
täynnä. Ruumiita näkyy alituiseen.
Pitkä jono vankeja kerätään yhteen paikkaan ja
ja kapteeni Heikinheimo tutkii heitä. Vankien joukossa
on varsin hullunkuriselta näyttäviä naissotilaita, muutamat miesten vaatteissa. Näitä ovat pojat etempää
luulleet merisotilaiksi heidän mustien päällysvaatteittensa
vuoksi ja erikoisella innolla ajaneet takaa. Nyt he
ihmettelevät näitä "merkillisiä ryssänlintuja."
Pitkä hiihtokomppanian mies talultaa kahta satuloitua, punaisilla nauhoilla koristettua hevosta.. Hän
on ampunut toisen ratsastajan ja kaulustasta riipaissut
toisen alas.
Näen kuva n siitä. miten hyökkäyksen raivo juovuttaa.
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Nuori poika ajaa takaa pakenevaa, suurikasvuista punakaartilaista. Tämä ei suostu antautumaan. Silloin
nuorukainen pysähtyy. tähtää tarkkaan ja laukaisee.

Punainell kaatuu, multa koettaa vielä kohottaa kivää-

Tiään.

Nuori sotilas syöksyy lu o ja iskee korkealta

pistimettömän kiväärinsä piipun vihollisen päähän sellaisella voimalla, että se tunkee läpi pääkopan. Hän
pyyhkii veren kiväärin piipusta vihollisen vaatteisiin ja
juoksee edelleen.
Tu lemme vankijonon luokse.

Samassa paukahtaa

läheisestä metsästä laulmuksia ja kuulal vingahtavat
ilkeän läheltä. Meitä on kuusi miestä ja kapteeni

Heikinheimo käskee meidän puhdistaa metsän. Juoksemme ketjussa silä kohti, mutta sieltä ei kuulu enään
mitään. Sala-ampujat ovat jo pakosalla.
Kuljemme ristiin rastiin metsässä. Se on täynnänsä
poisheitettyjä tavaroita. Ruumiitakin o n useita. Kokoomme kantamuksen reppuja, patroonavöitä, kivääreitä
ja kuularuiskunauhoja ja palaamme maantielle. Siellä
tyhjennämme reput ja tutkimme niiden sisällön. Yhdessä
on hienoja naisen alusvaatteita; se on naissotilaan peruia. Kureliivin iskee eräs joukostamme pistimen nenään. Eräässä repussa, joka on ylt'yleensä veressä, on
hyvää, tuoretta leipää. Kiireesti revimme ne palasiksi,
jaamme keskenämme ja suu täynnä leipää - taisi olla
vähän veristäkin - jatkamme matkaa. Klo on jo 1/ 2 8
ja kaksitoista tuntia on siitä, kun retkelle ~hdimme.
Ketjumme ja joukkomme ovat nyt täysin hajalla.
MuUa siitä ei ole vaaraa. Sillä sankkoina kolon nina
marssivat nyt joukot Karkun asemalta päin ajamaan
takaa pakenevaa vihollisia.
Pumppudresiina täynnä

.4
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väkeä ja kuularuiskuja jyryyttää pitkin rautatietä. Kapteeni Heikinheimo rienlää johtamaan takaa-ajoa.
Tapaan jälelle jääneitä Tcserviketjun miehiä; he kertovat .meillä olevan monta haavoittunutta. Timonen
Tyrnävällä on saanut kauhean haavan vatsaansa. Kuula
on sattunut kelloon ja patroonavyöhön ja särkyneenä
viiltänyt vatsan auki. Urhea Värttö Rantsilasta on saanut
kolme haavaa ja Suomelaltfl on ammuttu molemmat
peukalot poikki. Vielä mainitaan Niilo Rustanius, Thome,
Mikkola, Similä ja Merikallio. Kymmenen prosenttia
on siis hyökkäys riveistämme poistanut. Peräpohjalaisilla on myöskin kaatuneita ja haavoittuneita.
Eräs päälliköistämme ajaa vallatuJla hevosella pitkin
maantietä ja huutaa meitä koolle ruolurintamaan. Ko·
koonnumme maantielle ja lähdemme nopeassa tahdissa
Tyrväällc päin marssimaan.
Nyt alkaa väsymys ja nälkä tuntua. Olemmehan
olleet koko päivän kovassa leikissä.
Samassa näemme hauskan kuvaelman. Vastaamme
ratsastaa Pekka J. Kiimingistä mustalla ratsulla, lyhyt
piippu ryöhäten . hampaissa. Hänellä on pitkä, punaisilla ruseteilla koristettu sapeli vyöllä. Hän o n ampunut
punaisen ratsastajan ja hevonen on rauhallisesti jäänyt
seisomaa n. Nyt vie hän sotasaalista Karkun kirkolle.
Marssimme vielä muutamia kilometrejä. Silloin
saamme käskyn jäädä Heinoon kansakoululle yöksi.
Ketjussa tutkimme ensin metsät koulun ympärillä ja
sitten majoitumme luokkahuoneisiin.
Opettajavanhus hääräilee luokkahuoneiden lämmi·
tyksessii. Ojellnun luokkasalin lattialle. joka on jo
nukku via miehiä täynnä, ja vaivun kohta uneen. Väristen
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vilusta herään. Vaatteeni ja kenkäni ovat läpimärät
eikä ole mistä kuivaa muuttaisi.
Sillä välin on opettaja eräässä päälliköistämme tuntenut seminaaritoverinsa pojan. Minun on hän kuullut
olevan kansakouluntarkastajan. Samoin saa hän tietää
lattialla nukkuvan 15 vuotiaan sotilaan, jolla on pää
siteissä Mouhijärvellä saamastaan haavasta, olevan
Pyhännän papin pojan. Hän kutsuu meidät omaan
huoneeseensa. Pyhännän papin poikaa on kuitenkin
mahdoton saada hereille. Häntä kääntelemme, nostamme
istumaan, mutta hän vaan nukkuu. Se on nuoren sotilaan väsymystä, jonka kyllä tunnemme.
Juommr. lämmintä teetä ja pian ilmestyy kenttäkeittiökin pihalle ja ruokaa jaetaan.
Suloista on nukkua opettajan lämpimässä kamarissa.
Vaatteet kuivavat ihoa vasten ja kylmän tunne katoaa.
Kaameat tulipalon loimut punaavat taivasta Tyrvään
puolelta.
Siellä riehuvat punaiset paholaiset. Mutta meidän
levänneet joukkomme ovat heidän kintereillään.
Vankien kertomuksen mukaan oli ketjussa, ioka teki
meille metsässä vastarintaa, 4 komppaniaa. Asemissa
Karkun kirkolla ja Heinoossa oli 1900 miestä.
1

,
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Tyrväälle.

Klo 4 aamulla tapahtuu hälyytys. Syömme kiireen
vilkkaa ja sitten lähdetään eteenpäin Tyrväälle.
Nyt tuntuvat edellisen päivän ponnistukset. Koko
ruumis on kipeä ja arka. Mutta marssi lämmittää ja
pakottavat jäsenet versyvät.
Kuulemme, että joukkomme ovat vihollisen kintereillä seuraten vallanneet Kokemäenjoen pohjoispuolella
olevan osan Tyrvään pitäjää. Monista välillä olevista
varustamistaan asemista on vihollinen paennut Iyhyitten
kahakoitten perästä.
Kuusi haavoittunutta on meidän joukoillamme yöIlisen etenemisen aikana.
Vammalan kauppalan kohdalla olevan sillan takana
kuuluu vihollinen pitävän puoliaan leveän, virtavan joen
suojassa.
Tulemme Tyrvään kirkonkylän laitaan. Vilkas kuu laruisku- ja kivääriluli kuuluu sillan seutttvilta. Poltetun
pappilan rauniot savuavat.
Muodostamme ketjun ja kyyrysissä kuljemme mäkien
VapautuHOdon muistoja - 8.
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ja ratavallin suojassa Härmän taloon. Avoimilla paikoilla vinku vat kuu lat korvi ssa.
Mutta vihollinen
ampuu yli.
Talo on mäellä n. kilometrin päässä sillasta avoimella paikalla. Eiköhän liene liian turvaton majapaikka ?
Jokaisen liikkeemme talon ym pä rillä täytyy lI äkyä vihollisen puolelle.
Saamme kuitenkin olla rauhassa ilta päivään asti.
Ainoastaan silloin tällöin sattuu kiväärin kuulia talon
seinään. Mutta silloin aavistukset toteutuvat.
Vih olli nen o n tuonut tykin Vammalan yhteiskoulun
taakse mäelle. Olemme juuri keittämässä kahvia. kun
jykevä kanuunanlllukaus pamahtaa. Kranaati n räjähdys
kuuluu ~ivan läheltä.
Men.en ulos. Pell olta talon alla kohoaa räjähdyksen
savu. Majoitustaloomme siis tähdätään. Huu damme
huoneissa oleville kehoittaen hei tä poistumaan. Osa
tottelee, mutta on niitäkin , jotka tarpeettomasti ja lap·
sellisesti uhmaavat vaaraa.
Taasen jyrähtää laukaus ja pommi räjähtää aivan
talon seinän läh ell ä. Seuraava sattuu päärakennukseen.
Helisten lentävät ikkunarlllldut sirpaleiksi kehyksineen
ja huo nekalu jen kappaleita sinkoilee pihalle. Kuularuiskuhevoset pihalla hyppi vät ja korskuvat. Kaikki
päälliköt ovat poissa ja sekasortoinen hälinä vallitsee.
Muutamissa miehissä ryhdymme toimiin. Sotilas
K:n kanssa rupeamme tähystäjiksi. Pian keksimme
vih olli sen tykiu aseman . Sen laukauksen leima.uks~t
näkyvät selvästi. Kuluu muutamia seku nteja, ennenkuin
kranaatti ehtii perille. Joka leim auksella huudamme:
"maahan. ~ Kohta kranaatin räjähdettyä juoksevat miehet
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pihaan hevosia pelastamaan vaarallisesta paikasta ja
huoneisiin kokoamaan tavaroitaan. Räjähdyksen rikkiviiltämiä reppuja tuodaan Ja paks un tiilenpölyn peillämiä kiväårejä.
- Läheisen torpan navettaan saltuu kranaatti. Se syttyy
ja liekit leimuavat korkealle.
Useita pom meja iskee vie lä talon rakennuksiin. Räjähdykset ovat jykeitä. Si rpaleita lentää lähellem me ja
niistä päättäen on tykki 4 1/2 tuuman.
Noin tunnin pomm ituksen perästä tulee hiljaisuus.
Mutta meidfill täytyy muuttaa majaa. Ilma ri Pallarin
johdolla järjestymme ruoturintamaan ja marssimme
kolme kilometriä lännempänä olevaan taloon.
Matkalla saamme olla tiukassa, vaikka vaarattomassa,
kuulasateessa. Vihollinen ampuu umpimähkään kii·
vaalia tulella meidän puoleista joki rantaa. Ensin arvelemme junan -olevan liikkeellä radalla, joka seikka päivän
kuluessa usein sai vihollisen kiivaasti ampumaan. Mutta
junan jyrinää ei kuulu nyt. Paukkeeseen täytyy olla
toinen syy.
Se selviääki n myöhemmin. Vihollinen perääntyy.
Edellisenä päivänä on vihollinen lyöty paitsi Karkussa,
Kiikassa, Kauvatsalla ja Peipohjassa. Eteläpuolella Kokemäenjokea olevat joukkomme ovat tulisen kahakan
jälkeen vallanneet Linnavuoren. Tämän viimemainitun
voiton ja Kiikan valtauksen kautta on vihollisen perää ntymistie Vammalassa uhattu.
Sen on siis
, lujasta asemastaan sieltä kiireesti lähdettävä.

Mutta ennen taht(}aan tekee se kauhean konnantylJn.
Bolshevismi puhkeaa kukkaansa.
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Uudessa maja talossamme saan tehtäväkseni järjestää
vahdit. Olemme pihalla, kun vieno punerrus alkaa
valaista taivaanrantaa Vammalassa päin. Se laajenee,
käy yhä valtavammaksi ja pian on koko taivaanlaki
veripunainen. Kiipeemme läheisen talon katolle ja kaa~
mea näky avautuu. Vammalan kaunis kauppala on
leiskuvana, hulmuavana Iiekkimerenä. ' Taivas on kuin
verellä valeltu, musta savu palloilee alempana. kamalat
liekit kohoavat korkeuteen. Toisinaan syöksyy kipunasoihtuja taivaalle. Voimakas tuuli kiihoittaa tulta. Ensi
silmäyksellä näkee, että kymmeniä taloja on sytytetty
yhtä aikaa.
Samassa hälyytetään komppaniamme jalkeille. Järjestymme riveihin maantielle. Kauhu kuvastuu karaistujen miestemme kasvoilla, kauhu ja raivo. Näkee vihan
tummentamia ja vääntämiä kasvoja. Kädet puristuvat
nyrkkiin kiväärien ympärille.
Raivo puhkeaa vastustamattomiksi purkauksiksi. n Voi
noita paholaisia, voi noita mustia perkeleitä!W "Elävänä
tuleen joka ainoa! Pistin läpi tästä lähtien jokaisesta!"
Hirveä viha on vallannut miehemme, nuo siivot,
kärsivälliset pojat.
Oli hyvä, että edellisenä päivänä otetut 70 vankia
olivat Karkussa. Ehkä olisivat kurin siteet katkenneet ja
komppaniamme olisi tehnyt rikoksen, vereen upottanut
oikeutetun rangaistuksen kaipuunsa.
Jatkamme matkaa. Vastaamme tulee pakolaisia Vammalasta. Puoli alastomia, itkeviä, valittavia, kauhusta
suunniltaan olevia naisia ja laps~a. On onnettomia,
joilla on rinta lapsi sylissään tänä kauheana yönä, toiset
itkien pitävät äidin ha!l1eesta.
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Ensi kerran sodan aikana tunnen minäkin tahdon
kurin herpoavan. Repäisevä viha viiltää ja puhkean
samoihin uhkauksiin kuin toverini.
Ne paholaiset, kirotut. Raskaana täytyy ikuisen
oikeuden käden painaa heidät maantomuun.
Tulemme pappilan raunioiden luo. Selviääkin, että
on väärä hälyytys. Komppaniamme lähetetään takaisin
lepäämään. Sen tehtävä alkaa vasta aamulla.
Klo 4 seuraavana aamuna lähdemme Vammalaa
kohti. Palon alkaessa ovat joukkomme menneet joen
yli Vammalan puolelle. Ne olivat sammutclleet paloa
ja pelastaneet kellareihin teljettyjä ihmisiä kauheasta
kuolemasta. Mutta vihollisen suurten voimien ja yön
pimeyden vuoksi oli niitä kielletty etenemästä. Meillä
on nyt käsky mennä 5 km. päässä olevalle hautaus\ maaUe, jonka luona useat tien haarat johtavat eri pitäjiin.
Vammalan talot ovat jo palaneet maan tasalle. Tuhkaa ja poroa on kauniin kauppalan tilalla.
Erään rakennuksen raunioilla seisoo vanha nainen.
Itkien hän heiluttaa nenäliinaansa meille. Sivukulkiessamme hän toivottaa Jumalan siunausta valkoisille sotureille, jotka Oulusta asti ovat saapuneet tänne palastajina.
Tulemme kauppalan läpi kulkevan tien mutkaan.
Se on tulvillaan täynnä suuria, kaadettuja puita, puhelinlankapylväitä, kiviä, ajoneuvoja j. n. e. Mutta mitäpä
siitä! Sata paria lujia kouria tarttuu puihin ja tie
aukeaa kuin tai'an voimasta.
Rämisten ajavat kuularuiskukärrymme edelleen.
Kärkiryhmä tutkii tienoota ja me marssimme hiljalleen. - Kenkäni ja sukkani ovat vielä likomärät Karkun
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taistelun jäliltä, jääkylmä tuuli puhaltaa ja ' reumatismi
iskeytyy oikeaan sää reen. Nilkutan siinä hiljalleen ryhmäni rinnalla.
Storminkylän tienhaarasta lähetetään Hyryn ryhmä

tälle kylälle tiedusteluretkelle. Sillä on loistava menestys.

Se yllättää punaisten 15-miehisen rnuonitusosaston, ajaa
sen pakosalle kahakan jälkeen, ottaa vankeja, pelastaa
punaisilta kuormittain tavaroita sekä puolikymmentä
polkupyörää. Etempänä kylällä olevat punaiset lähtevät,
\ laukaukset kuullessaan, pakoon, ja rikas Storminkylä
. on pelastettu hävitykseltä.
Tienhaarasta edetessämme Punkalaitumelle päin alkaa
kärkiryhmämme kiivaasti ampua. Kaksi punaista on
lähtenyt pakoon eräästä mökistä ja näitä nyt ahdistetann.
Patrulli lähetetään tutkimaan maan tiestä oikealla olevia
Roismalan kylän taloja ja torppia. Se palaa useita
vankeja mukanaan.
Vangeilla saadaan tieto, että punaisten jälkijoukko
on muodostanut ketjun kilometriä etempänä olevan
Hyrkin talon takaisille mäille. Siinä pitäisi olla 200
miestä.
Tästä tiedosta huolimatta elenemme kolonnassa
aukean poikki johtavaa maantietä. Tämä menettely
tuntuu tarpeettoman uhkarohkealta. Pari hyvin suunnattua yhteislaul<:austa ja meillä olisi monta ruumista.
Onnetar on rohkean puolella.
Saavumme Hyrkin taloon ja pysähdymme sinne.
Isäntä on metsästä saapunut kotiin. Yhden talon pojista
ovat punaiset surmanneet ja kak~i vieneet mukanaan.
Saamme vähän leipää ja voita talosta. Viimeksi
olemme · syöneet edellisenä päivänä päivällistä ja nälkä
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on kova. Yritteliäimmät miehistämme rientävät navettaan
Iypsämään maidonpakotuksesta ammuvaa karjaa. Navetan ikkunat ovat säpäleinä, sillä sen nurkalta on
punaisten järeä tykki ampunut.
Samassa alkaa maantiellä pamahdella laukauksia.
Kärkiryhmämme on nähnyt kaksi pakenevaa punaista
ratsua ja laskee yhteislaukauksia niiden jälkeen. Silloin
syntyy eloa taloa kahdelta puolelta ympäröivässä metsässä. Alkaa kuulua vilkasta ampumista ja kuulat räiskyvät nurkissa. Yksi ryhmä lähetetään oikealle ja toinen
vasemmalle metsään. Komppania kootaan ja muodostaa
se ketjun lähtien hitaasti etenemään. Kärldryhrnä ampuu
_. komeasti keskellä tietä seisten - vihollisen piilevää
ketjua. Lyhyeen loppuu kuitenkin iaukaustenvaih to ja
kaikki jälleen hiljenee.
Joudun kuularuiskujen varusväkeen. Ne jätetään
,Hyrkin talon lähelle reserviin. Komppaniamme etenee,
\ metsät ja to rpat tutkien, hautausmaalle, ja siitä eteenpäin
lähetetään patrulleja. Vihollista ei tavata enää missään.
Se on paennut Punkalaitumen puolelle. Usealta taholta
nouseva savu osoitJtaa, että se edelleen jatkaa konnantöitään. Siellä talot palavat ja ihmisiä surmataan.
Tulemme viipymään Hyrkissä neljä päivää, sillä
esikunta ei lupaa meidän edetä. Pidämme vahtia teillä
ja komppaniamme täydennys ja uudelleen järjestely
suo ritetaan loppuun. Haapaveden hiihtäjiä ja eteläpohjalaisia asevelvollisia liitetään komppaniaamme, kunnes se on täysilukuinen.
Tyrväällä alkaa meille esiintyä punaisen armeijan
uusi vaihe. Se on hajoamistilassa. Metsistä, torpista,
) taloista ja maantieltä otetaan yhtenään vankeja. Näitä

r

120

\

on useampaa la jia. Osa on pakollå punakaartiin otettua
väkeä, joukossa ylioppilaita ja talonisäntiä, jotka nyt
karkaavat meidä n puolellemme. Etuvartijamme pidättävät heidät, kunn es selvyys hankitaan. Paljon on myös kin niitä, jotka ovat huom anneet punaisten vallan luhistumisen alkavan ja ajoissa koettavat siirtyä voittajan
puolelle. Näiden joukossa on suuria ' rikollisia, jotka
saavat ansaitun palkkansa pitkistä valhejutuistaan huolimatta. Lähetetyt tiedusteIijaj oukot tuovat eräältäkin
kylältä 18 punakaartilaista, jotka piileskelevät torpissa.
Ne ovat perääntymisessä jälelle jääneitä. Kiväärejä,
patroonia, punaisilta tavattua ryöstösaalista ja hevosia
saadaan joukottain.
Pitkät vankijonot kulkevat asemiltamme alituiseen
paikalliseen esikuntaan.
Punainen rosvojoukko perääntyy hajoamistilassa, se
on selvää.

Punaiset pakenevat.
24 p:nä huhtikuuta saimme lähtö käskyn. Etuvarti~
jamme Urjalan, Punkalaitumen ja Kiikan teiltä kutsuttiin
pois ja illan hämärtyessä marssimme Storminkylälle.
Siellä yhtyivät eri komppaniat, ni!n että rykmenttimme
ensimäinen patalj oona oli koolla.
Yö oli jo pimeä, kun pataljoonamme lähti marssimaan märkiä ja likaisia teitä Vesilahdelle päin. Lähes
30 km. taivalIettiin melkeinpä yhtä menoa, kunnes
yövyltiin ensimäiseen kylään Vesilahden puolella.
Koko matkan oli kaakkoinen taivas punainen. Siellä
taasen bolshevikien hävitys- ja murharaivo loimusi.
Aamulla klo 4 lähdettiin eteenpäin ja kolmen tunnin
reippaan marssin jälestä oltiin Vesilahden Narvan kylässä Nokialta ja TyrvääWI. tulevain teiden haarassa.
Seutu näytti kamalalta. Koko kylä oli poltettu.
Rauniokasat osoittivat talojen pai~koia.
Leiriydyimme sänki pellolle. Siellä oli ennestään ryk·
menttimme toinen pataljoona, joka Tyrväältä oli lähetetty
Nokialle ja sieltä tykistömme mukana tullut Vesi lahdelle.
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Taivasalla oli hyvä majailJa, sillä ilma oli tavattoman
lämmin. KenHäkeittiöt höyrysivät ja ruokaa jaettiin.
Heltyneitä jalkoja pestii n solisevissa kevätpuroissa. Vir·
kistävältä tuntui, kun auringonpai steessa puron rannalla
riisui itsensä vyötä isiä myöten ja kastellulla käsiliinalla
pesi hicstyneen ja pölyisen ruumiinsa jääkylmällä vedellä. Sellai nen päivittäinen pesu - ~ieluimmin illalla pitäisi saada armeijassamme käytäntöön.
Kaksi siltaa olivat purraiset hävittäneet Vesilahdelta
Viialaan johtavan maantien varrella. Toinen oli poltettu
ja toinen, kivinen hoivi silta, räjähytetty hajalle.
Narvan kylän sill an luona olisi punaisilla ollut ta-

vattoman lujat asemat.

Siinä oli ryssäin juoksu hauta-

linjat. Ne olivat, asiantu ntijain lausunnon mukaan,
ensiluokkaista linnoitustyötä. Kolme juoksuhautaa oli
toinen toisensa takana. Kuularuiskupesät olivat betongista valelut tai kallioon potatut. Katettuja käytäviä
ja maanalaisia kammioita oii suojaamassa tykkitulelta.
Vielä edellisenä päivänä olivat punaiset olleet näissä
valloittamattomissa asemissa, muUa nyt ne olivat tyhjät.
Tälleki n rintamanosalle oli pcrääntymisen hyökyaalto
ehtinyt.
Venäläishenkistä perääntymistä oli siis tulipalon loimu
tääll äkin todistanut.
Toisen pataljoonan 7:s komppania, entinen Oulun
III vapaaehtoinen rintamakomen nuskunta, työskenteli
poltetun silla n korjauksessa . Lähellä olevista tukkikasoista uitettiin puita ja tehtiin moninkertainen lautta
hävitetyn sillan paikalle. Posteljooni Karhu Oulusta,
tuo urhea "Karhun· pappa", johti sillan rakennusta.
Meidän
komppaniamme sai käskyn korjata räjähy,
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tetyo sillan. Senkin lähellä oli tukkikasoja. Yksi ryhmä
lähetettiin noulamaan tarpista työkaluja. Muut miehet
kantoivat tukkeja.
"Härmän jää käri", Lavasti, johti
rakennus työtä. Tuossa tuokiossa oli niskat asetettu
särjelyn halvin yli. Lava ladottiin tukeista ja puolen
tunnin kuluttua ajoi kenraali Undet autollaan silla n yli .
Me asetui mme nyt ruolurintamaan. Komppaniamme
päällikkö saapui ratsullaan. Hän ilmoitti , että nyt o li
vielä marssittava Viialaan ja men tävä pikam arssia. Joka
ei jaksanut, sai jäädä jälelle ja seu railla kormastoa.
Tuntui vähän arveluttavalta ja ksaminen, sillä tulis immeh an marssimaan muutamia tunteja yli vuorokauden kuluessa runsaan 6 peninkulmaa.
Mutta yrittää täytyy.
Voin vakuuttna, että 2 peninkulma n pikamarssi
4 peninkulman marssin jatkoksi - on todelli nen
suomalaisen sisun koetus. Sillä olimmehan marssimaan
kokonaan harjoittamattomia joukkoja.
Nyt sitä lähdettiin. Komppaniamme \ oli eellimmäisenä jääkäri Lavasti n johdossa.
Mentiin puolijuoksua ja koko juoksua, läähättäen,
hien valuessa virtana. Pöly pureutui märkiin kasvoihin
ja tunkeutui vaatteiden alle kaikista aukoista . Jalkoja
poltti: pian kui n tulessa. J oka nivel oli kuin ruh jottu.
Kivääri, täysinäiset patroonavyöt ja reppu hellyttivät olkapäät.
Mutta vauhtia vai n lisättiin. Mies siellä, toinen
tääll ä jäi tien viereen.
Korjatkoot jälellä tulevat väsy neet.
Kuuluu nurinaa kin riveistä. .. Tämähän on hullujen
pirujen vauhtia.- "Tapetaan miehiä tahallaa n."

,
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"Suu kiinni rivissä." "Eteenpäin!" kajahti Lavastin
komento.
Muutamia minuuteja alle kolmen tunnin oli 2 pe·
ninkulman taival takana. Tienhaarassa lähellä Viialan
asemaa pysähdyttiin. Huohottain, hiestä läpimärkinä,
heittäytyivät miehet maahan. Päällikkömme lähti
majoitusta hankkimaan.
Puoli tuntia kului ja ilmoitettiin, että tulemme majoitettaviksi kansakoululle - 3 km. päähän. Nousimme
ylös. Joka askel ja liike tuntui tuottavan sietämätöntä
tuskaa. Ja vielä oli kuljettava 3 kilometriä.
Silloin alotti kirkas ääni:
"Via porin harjalle leijonalippu
Pojat, me, jukolauta, nostetahan. ".
Ja kertoon yhtyivät toiset niin, että kankaat ja kylä
kajahtivat:
"Soi kallis kotimaa
Suomi sulo pohjola.
Ei ole maata sen armaampaa."
Sitten kajahti "Porilaisten marssi" ja "Oulun pataljoonan marssi" tahdikkaana kaikuen hiljaisessa yössä. Rumpun tehtävää hoiti kaukaa kuuluva tykkien jyske. Väsy·
mys oli poissa. Askel oli tahdikas ja reipas.
Narvan kylän ja Viialan välillä oleva seutu oli myöskin
hirveästi hävitetty. Talot oli poltettu, viljat, hevoset ja
karjat ryöstetty. Ihmiset piileskelivät metsissä kuin ison
vihan aikana.
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Viialan koululla nukuttiin yö. Taasen punasivat
tulipalon loimut taivaanrantaa ja etelästä kuului kiivas
tykkien jyske. Mutta punaiset olivat paenneet, ja jo
aamulla ennen tuloamme olivat Uudenmaan rakuunat
Viialan vallanneet. Se oli 25 p. huhtikuuta.
Seuraava päivä levättiin. Lepo teki kyllä hyvää,
mutta käsittämätöntä oli meistä kuitenkin, ettei yhtä
mittaa vihollista ajettu takaa. Syyn tiesi ainoastaan
esikunta. Sotilas rivissä ei tiedä mitään sellaisesta.
Vasta 26 p:nä jatkettiin marssia. Nyt tultiin Akaan
komeaan kirkonkylään, Toijalan aseman lähellä. Mitä
ystä.vällisimmin ottivat ihmiset meidät vastaan. He olivat
tavattoman ihastuneita "kuuluisain valkoisten" tulosta.
Komea kylä oli säästynyt hävitykseltä. Viholliselle oli
tullut liian kiire lähtö. Akaan kirkolta lähetettiin komppaniamme Tiuron kylälle.
Siellä viivyttiin päivä. Tutkittiin tienoota ja otettiin
useita vankeja. Eräällä oli säkillinen ryöstettyä hopeatavaraa. Merkeistä päättäen oli ainakin kymmenen
kotia ollut tämän rosvon saalistettavana.

•

Punaisen anarkian loppu.
Yöllä 28 päivää vasten saimme käskyn marssia seuraavana aamuna ta kaisin Viialaan. Siellä nOllsim me
junaan ja ajaa jyrittelimme pohjoista kohti. Saksalaiset
olivat vallanneet Hämeen lin nan ja m~itä ei enää täällä
tarvittu.
Mikä oli nyt matkamme määrä? Vienan Karjalako,
Viipuri tai Mäntyharju? Yhtä tietämätöntä kaikki.
Lähellä Tamperetta sain käskyn viipyä päivän komppanian asioissa mainitussa kaupungissa. Tiedustelin.
mihin minu n piti sieltä matkustaa ja komppanian päällikkö ilmoitti Pieksämäen olevan lähim pänä päämääränä.
Oli sunnuntaiaamupäivä, kun täysissä kenttävaru stuksissa asteIin piikin Hämeenkatua erään tuttavani
luokse. Huomasin pian, että suununtaiylei sö katsoi
minua kuin ulkom aan eläintä.
Eräässä ikkunassa näin peilin ja vilkaisin siihen.
En enään ihmetellyt. Kasvoni oli kevätaurinko ja maan~
tien pöly polttanut mustanruskeiksi. Yli kolmen viikon
vanha, musta parransänki reunusti niiHi. Aamullises ta
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marssista olivat vaatteeni paksu n h armaan pölykerroksen
peitossa.
Näih in aikoih in oli komppaniamme tosiaankin pel.
jättävtl..n näköinen. Repaleisissa vaatteissaan ja täynnä
syöpäläisiä oli se varsin vähän paraatijoukkoa.
Mutta miesten liikkeet olivat jäntevät ja varmat.
Kasvonpiirteet olivat käyneet teräviksi, katse avoimeksi
ja rohkeaksi. Nuoret. lapsekkaat koulu po jat olivat kolmessa kuukaudessa ai kais tuneet. LörpöUely oli vähiin
kuivanut. Nyt olivat he miehiä, jotka osasivat hoitaa
itsensä ja asiansa ja tiesivät, mitä tahtoivat.
Kerskuminen, itsensä kiittäminen ja toisten moittiminen , joka ensi aikoina rinta malla tympäisi, oli kulu nut
pois. Jokainen oli oppinut tietämään, mitä sanoi ja
mitä jätti sanomatta.
Tu o ahavoittunut, repaleinen ja likainen kom ppania
oli nyt luotettavaa sotaväkeä, jolta voi melkoisia vaatia .
Jo lähtiessä matkalle Viialasta tiesimme, että yleis·
hyökkäys Viipuria vastaan oli alkanut. Otaksui mme,
että mekin pääsisimme sii hen mukaan. Veriset taistelut
.olisi\'at siis edessä. Mutta mieliala - kylmissä härkä·
vaunuissa matkatcssa - oli reipas ja innostunut. Vielä
loppuiskut, ja ryssä ja ryssänkätyrit olis ivat maahan
lyödyt. Suomen satavuotistaistelujen suurin tulos olisi
saavu tettu.
Varma, tosin osaksi itseticdotoll, käsitys hetken suu·
ruudesta oli vallannut joukkomme.
V u orokaud~ n vii vyil1 Tampereella ja saavui" täpö·
täydessä junassa valvotun yön ja puolen päi vän perästä
Mikkeliin. Siellä söin sotilas ruokalassa 17 suutarin
seurassa. jotka kuuluivat kengänkorjuukomppllniaan,
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hyvän illallisen. Junassa matkustaessa oli ollut mah·
doton saada ruuan kipenettä.
Tampereella olin siistinyt itseni, joten olin taasen
ihmisen näköinen.
Komppanian asioita toimittaessani olin useamman
kerran käynyt pääintendenttuurissa. Siitä laitoksesta
sain yleensä hyvän käsityksen. Järjestys ja täsmällisyys
vallitsi. Suomalaisilla näyttää olevan huomattavat järjestelylahjat. Sen sijaan huomasi kyllä, että rintamantakaisilla laitoksilla ei ollut täysin selvillä se, mitä sotilas
tarvitsi ja mikä oli hänelle tarpeetonta. - Mutta olihan
Imikki muutamana lyhyenä kuukautena tyhjästä luotu.
Sen sijaan vahvistui käsitykseni siitä, että vapaaehtoisten komppaniain kanslia- ja vaatetuspuolta itse
komppanioissamme hoidettiin riittämättömällä taidolla.
Näihin tärkeisiin ja suurta huolta ja työ kykyä sekä taitoa
vaativiin tehtäviin oli otettu erinäisissä tapauksissa hoi·
tajia ilman tarpeellista harkintaa ja arvostelu kykyä. -Niinpä kävi selville, että komppaniallemme oli Tampereelta kyllä tilattu kahvikuppeja sekä kahvelia ja haaru·
koita n. s. esikuntaa varten, vaan miehistän kevätpuvut,
saappaat. sukat, alusvaatteet y. m. olivat unohtuneet
tilaamaUa. Näiden jakelu komppaniassa oli myöskin
summittaista ja kaikki tarkastus siitä, että kalliita kruunun
tavaroita kunnolla hoidettiin, puuttui. Tyrväällä esim.
olin nähnyt alusvaatteiden pesettämistä. Ilman luetteloa
ja edes laskemista . lyötiin likaiset vaatteet yhteen nip.\
puun ja annettiin pestäväksi. Kun ne jotenkuten viru·
tettuna palasivat, heitettiin ne kasaan erääseen eteisen
loukkoon ja sieltä sai kukin käydä penkomassa omansa.
On anteeksi annettavaa, että ensimäiseksi tulleet miehet

\
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ottivat parhaat, olivat ne sitten kruunun tai yksityisten
omaisuutta. Viimeksi jäi lattialle tal1attuja, resuisia
rääsyjä, jotka eivät kenellekään kelvanneet. Ne, joille

huolenpito tästä olisi

kuulu~ut,

liehuivat sillä aikaa

moninaisissn verrattoman tärkeissä puuhissa, jatko saltuivat heitä enemmän huvittamaan .

•

Naisväkeä seurasi meidänkin komppaniaamme useampia. Multa osaksi kului heidän aikansa ruuan laiton
avustamisessa, osaksi oli heidän joukossaan seuranaisia,
joiden oikea paikka ei ollut komppnniassamme.
Kansliatöiden laita oli myöskin niin ja näin. Kävi
ilmi, eUei ollut luotettavia luetteloja komppanian miehistöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista, haavoittuneisla, lomaa saa neista j. n. e.
Kokki meillä oli hyvä, ja s~moin muonitusmestarit,
ensin Alaranta ja sittemmin Ståhl, koettivat parastaan
vaikeassa tehtävässään. Se kuitenkin niukensi mieh is ~
tön annoksia, että keiltiö-, kuormastoväki ja lukuisa
esikunta otti päältäpäin, minkä tarvitsi, ilman punnitusta
ja mittaa.
Olen näitä epäkohtia tuonut esiin, ja katson sen
olevan oikeutettua, koska samat asiat jo sotaretken
aikanakin avoimesti lauloin kuultavaksi asianomaisille
itselleen. Anteeksi an nettavia olivat epäkohdat siinä
s uhteessa, että koko sota laitos oli tyhjästä luotava, taistelun täydessä käynnissä ollessa, joten kompastuksia ei
voitu välttää. Mutta väärin olisi vaieta näistä, koska
sellaiset seikat lisäsivät miehistön kanndtavaa kuormaa ..
Mikkelissä sain tietä ä, että rykmenttimme oli lähe·
telty Mäntyharj ulIe. Komppaniamme tapasi n Varpasten
pysäkin luota, ' jossa se rauhallisena majaili.
VapoulUssodan " ,ui,!oj. -

9.

1.'lO

2 p!nä toukokuuta tuli lähtö käsky ja taasen kysyttiin
totisesti pojilta jalkoja.
Kovat marssit olivat edessä. 18 tunnissa taivalsimme
54 kilometriä. Illalla lähdettiin, ihana kevät yö asteItiin
Salpausselän harjuja. Maat olivat tavattoman kaTuja
ja kivisiä. Pohjanmaan lakeuksien pojat arvelivat, että
"liiaksi tulisi syntiä ' tehdyksi, jos noita peltoja pitäisi
kyntää. u Savolaiset risukarhit herättivät heidän iloi·
suuUaan. Ne ristittiin "savolaisiksi kirkkoreiksi.
On muuten omituista huomata, kuinka herkästi vaadittujen ponnistusten määrä vaikuttaa miehistön mielialaan. Rasittavakin marssi, kun ei sen tuottama väsymys ole aivan ylenmääräinen, vaikuttaa reippaisiin ja
iloisi.in luonteisiin kuin kiihoitusaine. Se on sitä saksalaisten siclutieteilijäin "liikkeenkiihoitusta" (psychomotorische Erregung). Vallaton, puhelias juttutuuli on
vallalla. Vanhoja pilapuheita toistetaan ja uusia keksitään. Nauretaan ja iloteIlaan, jalka nousee keveästi eikä
laukun ja kiväärin painoa, verisiä ja rakkoisia jalkoja
muistetakaan.
Varsinkin kolmea veljestä P:tä Limingasta sekä
myöskin saman pitäjän nuorukaista S:ia katsellessa ja
kuunnellessa oli hauskaa. He olivat liikkuvia ja vilkkaita
kuin foxterrierit. Äänessä olivat he myöskin alituiseen
ja iloinen juttu seurasi toistansa. Toista laatua pilanpuhuja oli H. Pulkkilasta. Hän kertoi iloiset juttunsa
valittavalla, vähän veisaavalla äänellä, joka korotti niiden
hullunkurisuutta. Näitä neljää Iiminkalaista kutsl;lUiin
yhteisel lä nimellä "tohottajiksi.
MuUa kun rasitus alkaa käydä ylenmääräiseksi eikä
miehistön hyvinvoinnista pidetä riittävää huolta, muuttuu
U

U
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mieliala kiukkuiseksi ja riitaiseksi. Silloin saavat huonoimmat sotilaat vaikutusvaltaa ja heidän äänensä kaikuu
ylinnä.
Tiemme kulki Tuohikotin ja InkeriIän kylien kautta

suuressa kaaressa Kaipiaisten asemaa kohti.

•

Tuohi ·

kotissa oli vapunpäivänä ollut ankara taistelu. jossa
vihollinen lyötiin. Noin 40 meikäläistä kaatui ja vielä
suurempi määrä haavoittui. Taistelutanner oli kahta
puolta maantietä. Laajalla alalla olivat puut resuiksi
ammutut. Tulen oli täytynyt olla kauhea, sillä monta
petäjääkin oli kuularuiskutuli katkaissut ja oksinut.
Monessa paikassa odotimme mekin taistelua. Mutta
vihollinen pakeni pakenemistaan. Sen tila oli aivan
toivoton. Siitä ei oll ut enään vastarintaan. Ei sillä
myöskään enää ollut toivoa päästä pakoon. Se vaikutti sen, että murhapoltot ja murhat loppuivat. Tuohikotissa oli vielä eräs talo poltettu, mutta sitten lakka·
sivat nämät bolshevismin eroamattomat merkit näky·
mästä.
Saavuimme Tirvan tehtaan kautta Kaipiaisten ase·
malle. Viimeisen marssin aikana oli miehiä alkanut
jäädä jälkeen. Siihen vaikutti vat useat syyt. Olimme
marssiin harjaantumattomia. Jalkineet olivat usein so·
pimattomat ja sukat resuiset ja likaiset. Marssin sä.ännöllisestä nopeudesta ei myöskään kylliksi huolehdittu .
Kolonnat olivat toisinaan kuin hanuri, joka venyy ja
supistuu. Se on jälkimäisiJIe . miehille tavattoman rasittavaa. sillä he saavat silloin tuon tuostakin juosta
pitääkseen paikkansa rivissä. Kahtena yönä oli miehistö myöskin majoitettu liian ahtaalle, niin tiukalle,
että oli mahdotonta kaikkien saada makuupaikkaa , vaikka

jokainen pieninkin ala lattialla täytettiin. Sellaisissa
oloissa ei lyhyt lepo tuottanut virkistystä.
Tai si minullakin olla puoli kymmentä rakkoa jaloissa.
Mutta se ei ollut mitään pahimpien jalkojen rinnalla.
Näin erään oululaisen nuorukaisen, jolla suurin osa
jalkojen nahkaa oli verisiä repaleila tai rakkoja. Mutta
hän piti paikkansa rivissä.
Paras keino rakkojen parantamiseksi on heti niiden
ilmaannuttua leikata ne halki laidasta -laitaan. Sitten
pallnaan liinavaatekääre päälle. Vaseliini ja rasva on
hyväksi, muUa väkevät voiteel vain pahentavat as ian .
Kaipiaisesta lähdettiin Sippolan kautta Inkeroisla
kohti. Tässä Kotkan ja Haminan radan haarassa odotettiin suurta taistelua, sillä täällä oli punakaartia tuhansia
miehiä. Sitä ei tullutkaan. Rykmenttimme toinen pataljoona saapui sinne junalla Kouvolasta ja ylläköllä
otti punaiset vangiksi. Siitä tiedon tultua käänsimme
kulkumme Haminaa kohti. "Tohottajat" arvelivat, että
~tässä kuluu jalat polvia myöten, ennenkuin pakenevat
punaiset saavutetaan."
Matkalla sivuutti meidät Kyminlaakson pataljoona.
Siinä oli komeita, reippaita poikia, He olivat tulleet
jostakin junalla Kaipiaisiin ja kiiruhtivat nyt pika marssissa
ehtiäkseen ensiksi kotiseutuuan vapauttamaan. .. Meidän
t4ytyy nyt ehtiä ensiksi", selitti eräs nuorukain en innoissaan minulle.
Olimme 13 km. Ha,minasta, kun kuulimme sen vai·
latuksi, Silloin määrättiin meidät taivaltamaan metsäteitä Kotkaan. Emme ehtineet lähteäkään, kun tnli
tieto, että tämäkin paikka oli vallattu.
Kolmessa vuorokaudessa olim me marssineet liki
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14 peninkulmaa. Sittenkin toiset ehtivät edelle. Se oli
tosiaankin harmillisia. Mutta syy nä sii hen oli se, että
me olimme joutuneet tekemään pitkän kiertoliikkeen
itäärf päin. Se oli meidät jättä nyt loppukilpailussa jälelle.
Ryöstäneet olivat punaiset Haminankin ja Kotka n
ympäristöllä kaikkialla. Muita murhapoltoista oli seutu
säästynyt kiireellisen etenemisemme vuoksi, ja kuten ylempänä viitattiin, koska punaisten pakotiet olivat suletut.
Toivottomull S ja sekasorto oli valla nnut punaisten
tu hatlukuiset joukot näillä tienoilla. Nii npä eräässäkin
kylässä oli ollut koolla monta sataa punakaartilaista.
He olivat lähettäneet ratsastfijia tiedustelemaa n eri suunnille. Näitä palasi osa takaisin vaahtoavilla hevosilla,
huutaen: "Lahtareita tulee joka tietä kuin mustaa pilveä !"
Silloin tämä pun akaartin osasto heitti aseensa ja hajaantui metsiin.
5 p:nä toukokuuta olimme Vehkalahden pitäjän
Metsäkylässä. Silloi n oli punaisten valta kaikkialla kukistettu. Viipuri n valloituksesta olimme kuulleet jo
Mikkelissä. Varpasii n oli saapun ut sanomia suurista,
ratkaisevista taisteluista Lahden tienoilla.
Tähän oli sotaretkemme päättyvä.
Riemuisa tunne vallitsi.
Olihan saavutettu ratkaiseva tulos. S uomen itsenäisyys oli suojattu venäläiseltä vaaralta.
Kauheissa, epätoivoisissa oloissa oli taistelu alettu .
Ylivoimaa ja parempaa aseslusta vastaan oli sitä käyty.
Monet raskaat veri uhrit oli se vaati nut. Vaivaa ja rasitusta oli kärsitty. Monesti oli sotilaalta rivissä vaadittu kaikki , mitä ihmisestä ruumiillista tai henkistä
voimaa voidaan saada.
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Nurkumatta, urhealla mierellä oli kaikki kestetty ja
kärsitty.
Omituinen, raukea herpautuminen valtasi mielet tällä
hetkellä.
Se oli monien kuukausien jännityksen äkillistä laukeamista.

•

Teille sotilaat, ystävät, tervehdykseni. Teidän vaivojenne' palkka on saavutetussa voitossa ja täytetyssä
velvolJi~uudessa. Lukemattomat urhotyönne ovat jääneet
huomaamatta, inainitsematta ja palkitsematta.
MJUa juuri te ette olekaan taistelleet "palkan toivoss1tai suosion. " Ih nai kuukaudet oli minulla, kun sain teidän retkellä ne olla mukana.
T män tov~uden velvoittamana ovat nämät rivit
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