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O R Muuri kertoo kirjassaan "Elin minäkin
lapsuuden ja nuoruuden" osallistumisestaan
Mäntyharjun taisteluun parikin versiota, mitkä
lainattakoon tähän, kun paikkakuntalaisista ei
ole tavattavissa henkilöitä, jotka olisivat
osallistuneet täällä taisteluihin punaisten
puolella.

Oli kirkas pakkasaamu. Juna tuli etelästä
ja pysähtyi asemalle. Lind ilmoitti:
- Neljäs ja kuudes komppania nousee junaan,
lähdemme etenemään Mikkeliin.
Juna oli kokoonpantu härkävaunuista. Nousimme
niihin. Kahdesta komppaniasta meitä kertyi
melkein sata miestä. Molemmissa komppanioissa
oli miehiä, jotka eivät viitsineet lähteä
mukaan. Valkoisia oli siellä täällä radanvar-
rella. Ne liikkuivat varmaan suksilla ja ampua
räiskivät junaamme. Saimme heistä kuitenkin
sen ilon, että räiskimme pyssymme kuumiksi ja
samalla kätemme lämpimiksi. Ammuimme silloin
minkä ennätimme, maaleja emme tietysti näh-
neet, välikö hällä olikaan, kunhan poispäin
junasta menivät.

Junan ajellessa hiljaa tulimme kohtaan,
jossa radalle oli maanleikkaus, siinä oli
viistosti ylöspäin nouseva rinne. Tässä meidät
yllätti valkoisten väijytys. Saimme tuliryöpyn
vastaamme. Vaunuissa sinkoili puusälöjä luo-

tien lävistäessä ohuet lautaseinät. Luotien

osuessa rautatukkiin sinkoili kipunoita ja

kuului ilkeä vonkaisu. Olimme litteinä latti-

alla. Juna pysähtyi. Rynnistimme vaunuista

alas ja sitten sinne ylös, josta meitä ammut-

tiin. Hurjasti lonkalta ampuen nousimme rin-

nettä. Mäen päälle päästyämme ei siellä ollut

ketään. Suksen laduista näki, kuinka kaverit

liikkuivat. Lumessa näkyi parikymmentä painu-

maa, joissa miehet olivat maanneet. Runsaat

hylsykasat painumien vieressä kertoivat, että

tästä meitä oli ammuttu. _
Rinnettä noustessamme kotisaaremme mies

Rantala kaatui. Luoti oli mennyt silmän ala-
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puolelta ja tullut takaraivosta ulos. Takarai-
vo oli pahan näköinen ja kuolema seurasi heti.
Suurin osa kavereista makasi junan alla lit-
teinä kuin lutikat vielä silloin, kun me Nes-
toa raahaten tulimme junalle. Vaunuissa oli
haavoittuneita. Sanitaarit hoitivat heitä. Nyt
vaaran mentyä ohi, syntyi kova riita ja rähi-
nä. Oli miehiä jotka tahtoivat kääntyä takai-
sin Mouhulle. Me jatkamisen kannalla olleet
voitimme ja niin juna lähti hiljaista vauhtia
jatkamaan Mikkeliä kohti. Mäntyharjun asemalla
sitten pysähdyimme. Asema oli täysin tyhjä, ei
ristin sielua näkynyt. Siinä sitten toljailim-
me ja ihmettelimme miksi emme jatkaneet Mikke-
liin. Aikaa oli kulunut jo yli kaksi tuntia.
Me nuoret tulimme jo rauhattomiksi.

Viimein kuului Lind huutelevan vapaaeh-
toisia lähtemään Mäntyharjun kirkolle, jonne
olisi matkaa muutama kilometri. Meitä vapaaeh-
toisia kertyikin kolmisenkymmentä heppua ja
sitten alkoi marssi rivissa Hugo ensimmäisenä.
Kirkonkylän laitamalla olevalla pienellä pel-
toaukeamalla saimme kivääritulta vastaamme.
Levittäydyimme harvahkoon ketjuun. Hugo kar-
juı:
-Neljäs ja kuudes komppania hyökkäykseen.
Lähdimme kahlaamaan paksussa lumessa ja ampuen
kovasti. Olimme edenneet aukean puoleenväliin.
Makasimme siinä ja ammuimme metsänlaitaan.
Veljeni kuului huutavan:
- Perkeleen perkele.
Pete joka oli minun ja veljeni välissä huusi
minulle:
-Velipekkaan osui.
Lähdin ryömimään hänen luokseen ja samoin
Pete. Tultuamme veljeni luo kysyin:
-Sattuiko pahasti.
-Ei minuun mikään ole sattunut, mutta tuo
reppu on kaksi kertaa jo lentänyt pääni yli.
Mikä saatana sitä heittelee.
Ammunta oli harventunut. Joitakin laukauksia
vielä silloin tällöin kajahteli. Pojat tuntui-
vat huutelevan jotain, johon valkOiSet taas
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vastasivat. Tarkastelimme reppua. Siitä oli
mennyt kaksi luotia lävitse. Samassa kuului
tsiuu. Luoti lensi hyvin matalalla ylitsemme.
Se tuli takaa. Oliko lahtareita takanamme,
välähti mielessämme. Tähystimme metsänlaitaa
ja siellä oli mies. Tunsimme sen. Se oli "Topi
tuot". Puhuessaan Topi aina väliin sanoi tuot.
Hän se sieltä takaa oli ampunut repun lävitse.
Huusin Topille:
-Tule saatana sieltä samaan joukkoon, tai
ammumme sinut sinne.
Hän lähti ryömimään luoksemme. Karvalakin
reuhka vaan näkyi lumessa.
-Mitä saatanata sinä noin joukosta jäät, pila-
sit reppuni, siinä on nyt neljä reikää, sanoi
veli.

Ryömimme paikoillemme. Ammuntaa ei ollut
juuri nimeksikään, mutta nyt oli tuhmien huu-
telu vilkasta meidän poikien ja valkoisten
välillä. Sitten valkoiset alkoivat kiihdyttää
ammuntaansa. Vasemmalla puolellani oleva kave-
ri alkoi huutaa. -Voi perkele Ossi minuun
osui, nyt minä kuolen, vie terveisiä papal ja
mammal, tääl Eino nukkuu Mäntyharjul. Ryömin
hänen luokseen. Reikä oli vasemmassa olkapää-
ssä. Palttoon helmassa oli myös reikä josta
pumpulit tulivat ulos. Nostin palttoon helmaa
ja näin että luoti oli tullut perskannikasta
ulos. Housut olivat verestä märät. Viha alkoi
täyttää mieleni. Samassa kuului Hugon huuto:
Neljäs ja kuudes komppania hyökkäykseen.

šyppäsin pystyyn huutaen: -Kuolema lahtareil-
le. Kohta huusivat kaikki. Juoksimme metsän-
reunaa kohti ja ammuimme minkä voimme, emmekä
enää suojautuneet.

Valkoisten asemiin päästyämme ammuimme
metsään kuin mielettömät. Ihme kyllä moisessa
ammunnassa ei ketään kaatunut. Eino yksin
haavoittui, mutta selvisi elävänä. Topi tuot
antoi veljelleni oman reppunsa ja sai tilalle
rikkiampumansa repun veljeltäni. Lähdimme tar-
pomaan takaisin asemalle tehtyämme ensin aita-
riuista paarit, jolle asetimme Einon. Vuoroin
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kannoimme vaikeroivaa kaveriamme. Ei hän pal-

jon painanut. Olipahan tuollainen heiveröinen
viisitoistavuotias poikanen. Ensiapua emme

pystyneet antamaan, kun ensiaputarpeita ei

ollut kuin junassa.
Tultuamme asemalle ei siellä ollut ke-

tään, ei myöskään junaamme. Valkoiset eivät

olleet häirinneet meidän paluutamme ja ihmet-

telimme minne joukkomme olivat joutuneet.

Sitten näimme, että meidän poissa ollessamme

oli radalla räjähtänyt härkävaunu ja rata oli

siltäkohti poikki, he eivät olleet siis pääs-

seet kuin etelään. Siis takaisin Mouhulle.

Tuumittuamme asiaa, mekin päätimme lähteä

rataa pitkin palailemaan etelään päin.
Meidän sotiessamme kirkolla olivat val-

koiset laskeneet räjähdysaineella lastatun

härkävaunun radassa olevaa alamäkeä asemalle,

jossa se oli räjähtänyt. Se ei aiheuttanut

mainittavampaa vahinkoa, mutta meidän joukkom-

me olivat silloin häipyneet pois. Emme vain

käsittäneet miksi meidät oli jätetty oman

onnemme nojaan. Lähdimme hajanaisena joukkona

vaeltamaan rataa pitkin Mouhun suuntaan.

Verkkaisesta kulustamme huolimatta

saavutimme junan ennen Mouhua. Junan kulku oli

ollut vielä hitaampaa kuin meidän. Rata oli

katkottu kolmestakymmenestä kohdasta ja näitä

korjatessa menetettiin aikaa. Siksi heidät

tavoitettiin. Lind tiukkasi nyt junan miehil-

tä: -Miksi jätitte meidät sinne, vai säikäh-

dittekö sitä härkävaunua. Ukot kysyivät: -Mitä

räjähtävää vaunua. No sitä joka asemalla oli

räjähtänyt, Hugo sanoi. -Ei siellä mikään

vaunu räjähtänyt, sanoi ukot. He olivat lähte-

neet jo ennen vaunun räjähtämistä. Sitten ukot

selittivät, että olivat kuulleet kirkolta pain

kovaa ammuntaa pitkän aikaa, mikä sitten tau-

kosi ja vain joku laukaus kuului silloin täl-

löin. Silloin he päättelivät meidän kaikkien

kaatuneen ja päättivät lähteä takaisin Mouhul-

le. Arvelivat valkoisten hyökkäävän suurin

joukoin asemalle, nyt kun olivat meidät tuhon-
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neet. He kertoivat, että joutuessaan pysäyttä-
mään juna korjatakseen rataa, olivat valkoiset
aina sellaisessa paikassa odottamassa. Silloin
syntyi kiivaita taisteluita. He olivat kuiten-
kin torjuneet ne kaikki. Kukaan ei ollut nois-
sa kahinoissa kaatunut eikä haavoittunut.

Tämä taistelu oli ainoa joka siellä kan-
salaissodan aikana käytiin.

0 R Muuri jatkaa: Neljäkymmentä luvulla
kerran matkustin Savoon junassa. Minun vasta-
päätäni istui isäntämies Haukivuoresta, etuni-
meltään Sulo. Hän oli useamman vuoden minua
vanhempi. Hänellä oli jokin aikakauslehti jota
hän lueskeli. Olisikohan ollut Hakkapeliitta
tai joku sen tapainen . Hän näytti minulle
siitä erästä lukua ja sanoi: -Luehan tuosta
jonnimoinen satu.

Vilkaisin sitä ja mielenkiintoni heräsi
heti. Se kertomus oli silloin kansalaissodan
aikana Mäntyharjulla käydystä taistelusta. Tuo
taistelukertomus oli asiasisällöltään seuraa-
va:

Tässä taistelussa ratkaistiin koko keski-
sen rintaman kohtalo, sekä pelastettin Mikkeli
punaisten hirmuvallalta. Punaisten _puolella
hyökkäykseen otti osaa pataljoonan suuruinen
osasto, noin neljäsataa miestä. Aseistuksenaan
punikeilla oli suuri joukko raskaita koneki-
vääreitä, sekä mieskohtaisna aseina kiväärit.
Osa heistä jäi miehittämään asemaa, toisen
osan lähtiessä etenemään kirkonkylään. Valkoi-
set olivat asettuneet asemiin kirkonkylän
laitamille. Siinä sitten saatiin taistelukos-
ketus. Punikit alkoivat häikäilemättömästi
hyökkäyksensä kahden komppanian voimin. Val-
koisia oli taistelussa komppanian verran.
Konekivääreitä ei ollut, aseituksena oli vain
kiväärit.

Hyökkäys tyrehtyi kuitenkin heti alkuunsa
punikkien suureen mieshukkaan. Punikkien jää-
dessä asemiin, tuli vaimeni. Nyt punikit al-
koivat huudella valkoisille mitä tärkeimpiä
hävyttömyyksiä. Valkoiset vastasivat noihin
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törkeyksiin ristillisin lausein ja antoivat

aseidensa puhua. Sitten punikit aloittivat

hirvittävän tulituksen kaikilla aseillaan

yrittäen uutta hyökkäystä. Tämäkin hyökkäys

tyrehtyi suureen mieskatoon valkoisten tarkas-

sa kivääritulessa. Nyt punikit lähtivät seka-

sortoisena paniikin valtaamana laumana pakoon.

He jättivät kentälle kasoittain kaatuneita ja

haavoittuneita, sekä kaikki konekiväärinsä.

Hajanaisina parvina he lähtivät pyrkimään

Mouhulle missä heidän päävoimansa oli. Haja-

naiset punikkiparvet kärsivät hirvittävän mi-

estappion takaa-ajavien valkoisten jatkuvasti

painostaessa heitä. Vain aniharva näistä suu-

rista hajallelyödyistä joukoista pääsi pe-

lastumaan omiensa luo Mouhulle.
Asemaa miehittäneet joukot säikytettiin

pakosalle räjähdysaineella lastatulla härkä-
vaunulla, joka laskettiin rataa pitkin asemal-

le. Vaunun räjähtäessä asemalla se tuotti

hirvittävää vahinkoa sinne kasaantuneele pu-

nikkijoukolle. Punikit lähtivät kiireesti ju-

nallaan perääntymään Mouhun suuntaan. He jät-

tivät asemalle kaatuneensa ja haavoittuneensa.

Mäntyharjun ja Mouhun väliltä olivat valkoiset

rikkoneet rataa kymmenistä paikoista ja näihin

paikkoihin he olivat aina järjestäneet väi-

jytyksen. Junan pakosti pysähtyessä syntyi

aina ankara taistelu, jossa punikit kärsivät

suuria menetyksiä.
Pääasiassa tähän suurtaisteluun tyrehtyi-

kin sitten keskisen rintaman merkittävimmät

sotatoimet, ennen valkoisten suurhyökkäystä

keväällä, jolloin punikit lopullisesti lyö-

tiin.
Olin siis ollut mukana tuossa suurtaiste-

lussa, mutta missähän olivat olleet ne neljä:

sataa miestä ja konekiväärit. Me emme nııta

nähneet, tai kuulleet, vaikka eihän _sodassa

yksi sotamies paljon tiedä, eikä tarvitsekaan

tietää. _
Lopetettuani lukemisen vaivuin miettei-

siin. Havahduin, kun isäntä kysyi:
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-Mitees tykkäsit?
-Mitäs minä, sanoin. Isäntä jatkoi:
-Onnii tuossai hieman liikoo, valkosiahan olj
viitisenkymmentä, liekö punikeita senniih ver-
too. Olin minnäi siell nuita ristillisii huu-
tamassa, ei ne kuitenkaan niihää ristillisii
olluna, kehnoi vua huuvettii.

Katselin isäntää, rehdin näköinen savo-
laisisäntä, sanoinkin sitten:
-Siellähän minäkin toisella puolella olin
huutelemassa noita törkeyksiä.
Nyt katseli vuorostaan isäntä ihmetellen minua
ja sanoi viimein:
-Kah, mittee myö sillo oes toisijaa ammuttu,
kaks rehtii miestä.

Tästä sitten alkoi meille juttua veistyä
ja tuttavuutemme johtikin sittten jatkuvaan
yhteydenpitoon, jota on nyt kestänyt vuosik-
ymmenet.

Näin O R Muuri.


