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tiellä tuli vastaan Hölön isäntä, Töllikkä nimeltään. ja hölötti. että
Val'tolassa oli ,.ainakin `500 ptınikkia"! Sissit pyörsivät tappelutta
takaisin.

Nti Kosolan onnistui nokıkeliıllıa juonilla pelastaa sekä puhelin että
oma henkensä. Pii-naisilla oli tapana lähettää edel'täpäin kolme mies-
tä, jotka teeskentelivät olevansa valkoisia ja kysyivät muka tietä poh-
joiseen. Saimi Kosola ei mennyt ansaan. Huonommin kävi mv. Art-
turi Mattilan. joka lupasi lähteä tulijoita asemalle kyytiin. Hän-et
vangittiin. kuljetettiin kevätpuolel-la Tuo-hikottiin ja murhattiin siellä.

Hera'stuomari _luho Karhu Valto-lasta piiloutui kerran punarosvojen
tullessa lattiasillan alle. Mutta kävikin niin -hullusti että punaiset
majoittuivat viiıldkokaude'ksi taloon. Viisi vuorokautta Karhu kyyris-
teli syömättä sillan alla. sitten hän puolikuoliaana nälästä nousi niin-
kuin haamu keskeltä lattiaa tupaıan. Punaiset olivat pal-aikaa pelaa-
maissa korttia ja säikäıhtyivät hirveästi luullen Kauhua tkummitukSCkSi.
Päästyään perille asian todellisesta laidasta 'he vangitsivat miehen,
mutta päästivät sittemmin vapaaksi. Huhtikuussa paetesısaan he
yrittivät vangita hänet uudelleen, mutta Karhu pysyi isillä kertaa vi-
susti piilossaan.

YKSI KYM'MENTÄ VASTAAN.

Mäntyharjulaiset vartioivat Virtalaa. Vihollista ei näkynyt, ei kuu-
lunut. Vasta 27. pznä helmikuuta punaiset kävivät Nurmaalla. Poh-
joisemımaksi -he eivät uskaltau-tuneet.

Rautatien varrella oli toiminta -vilklkaampaa. Jo 17. pznä helmi-
kuuta sattui Linkun. myllyllä, Rantalan eteläpuolella. kahakka, jossa
yksi Eklundin ryhmä piti puolensa kokonaista hiih-tokomppamiaa vas-
taan.

19. pznä helmikuuta Eklund sai apuvoimia ja te'ki noin 300 miehen
kanssa hyökkäyksen Mouhııllc. Retki epäonnistui. Vihollisia oli 900~
miestä Mouhulla ja etelämpänä yli 3000 miestä, Lisäksi tuli, että sa-
volaiset j'a pohjalaiset, jotka jo viikko'kauden olivat olleet huoneissa
väleissä, riitaantuiıvat lopullisesti, ja 45 pohjalaista lähti kesken tais-
telun tiehensä. Punaiset yrittivät pistinhyökíkäystä, joka toki -tOI'lu't'
tiin revolverit-ulella. Parooni VV-rede ıhyölkkäsi uhkaroıhkeasti Lauri-
lan nurkalle ja kaatui sii'hen. Valkoisten tappiot oılivat yhteensä 5
kaatunutta ja 7 haavoittunu-tta. Punaisia kaatui liki 40.

Vihollisen rohzkeus yltyi. He ryhtyivät suunnittelemaan uutta
hyökkäystä. Yliıpääl'l'ikkönä heillä oli suomeapuhuva ryssä Osipoff.

Savitaipaleen puolustajat vetäytyivät Suomenniemelle. Mildkelin
esikuntapäällikkö. eversti v. Bonsdorff määräsi. että valkoisten oli jä-
tettävä Mäntyharju ja peräännyt-tävä pohjoiseen, .,Mäntyharjusta ei
peräännytä", ilmoittivat Riihtniemi ja Eklund. Siitä nousi iso por-u
Mikkelissä. Mutta Mäntyharjusta ei peräännytty. Satvon lukko kesti_
vaikka etelästä ryskytti kymmenkertainen ylivoima.



SELLMANIN KOMPPANIA HYÖKKÄÄ MOUHULLE.

Sellmanin pojat olivat saaneet vahtia ja harjoitella pian kuukauden
päivät näkemättä vihollisesta vilahdustakaan. Komppania oli kasva-
nut puolella. kun uusia vapaaehtoisia tuli harva se päivä. \ahlbergin
1yhmä oli kerran käynyt leppäniemessä tiedustelemassa. mutta ve-
täytynyt takaisin vihollisten huomaamatta. .\'urmaalla oli eräs mik
keliläinen koulupoika K. Pesonen ollut tiedustelemassa Kapinalliset
haavoittivat häntä ja yrittivät vangita hänet. Mutta poika -hihkaisi:
.,Hei, komppania ketjuun ja tultal” Punaiset pötkivät \oikoskelle
ast-i pakoon, vaikka valkoisten komppania oli", km :n päässä! Pesonen
pelasti nafh'kansa.

Aamuyöstä 3. [11. mänty/zarjulaisct vihdoinkin l/räästettiirı oikeaan
taisteluun. Hiljaa ajeltiin Korvenıkylän teitä ja tultiin Papinni-emen
taloon Sarkaveden rannalle. Oli jo valoisa kun jatkettiin matkaa,
jäällä järjestyttiin ketjuun. Onneksi ei ryssillä ollut vahteja rannalla.
Hiljaa noustiin metsäistä rinnettä Mouhmı pysäkille päin. Silloin
vasta alkoi Laurilasta kiivas ammunta. Oli lunta vyötäröiıhin asti.
mutta eteenpäin kahlattiin. Emil Korpelainen, pienıviljelijän poika
Korvelwta sai kuolemanluodin Muut etenivät Iaurilan talon pellon-
laitaan ja painautuivat kiviaidan taakse asemiin.

Jos muut joukot olisivat hoitaneet asiansa jhtä hyvin kuin Sell-
manin komppania, olisi Mouhu valloitettu jo puolenpäivän aikaan.
Mutta Kajaanin sissit olivat Kiıınillä joutuneet otteluun viholliskomp-
pani-an kanssa ja juuttuivat Pienen \arpasen itärannalle. Spåren
komppania ja tykistö m1ohastvıvat neljä tuntia. Noin kello Io alkoi-
Vat tykit jyskyä sekä etelästä Vaik-askelta että pohjoisesta Rantalan
vahtituvalta. Punaiset olivat kerskuneet, että ”lahtareilla ei ol'e tyk-
kiä eivätkä saakaan" , joten heidän ällistyksensä oli suuri. Sellmanin
komppania sai käskyn perääntyä. ettei joutuisi tykkitulen alaiseksi.
Se oli vikai'käsky. Kiviaidan takana pojat olivat suojassa, mutta pe-
rääntyessään he saivat tulta ja tulikiveä niskaansa.

Juho Ruuth ja Lauri Uurasmaa havoittuivat. Ruuth ei aluksi pi-
tänyt haavan minään ja jatkoi kaıikessa rauhassa ammuntaansa kun-
nes Paasonen komensi hänet lähtemään jään yli Papinniemıeen, missä
'kuormasto ja ambulanssi odottivat. Juuri Ruuthin ehtiessä perille sat-
tui tykinkuula Papinniemeen ja romahdutti laipion sisään. Kuor-
masto joutui pakokauhun valtaan ja törmäsi yhtä kyytiä Virtalaan.
Ruuth toimitettiin Mikkelin sairaalaan. Siellä oli hyvä hoito, mutta
muuten kuivat oltavat. Seinällä oli Mäntyharjun kartta, johon puna-
ja valkopäisillä neuloilla oli menkitty rintamalinjat. jäniskylän poi-
kaa alkoi haluttaa takaisin rintamalle, ja lopulta lääkäri lupasi: _. ,Huo-
menna jos jaksat nostaa kipeän kätesi pystvyn, niin pääset Mänty-
harjuun. " Ruuth te'ki salaliiton naapuripotilaan kanssa. ja seuraavana
aamuna käsivarsi nousi kuin nousikin, ei tosin ihan omin voimin.
Tohtori piti sanansa, ja Ruuth pääsi Mäntvharjulle ja sieltä Sys-
maan.
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MOUHUN VALLOITUS.

Mutta Mouhulla jatkettiin taistelua. Pun'aisilla oli rintamalla hel-
sinkiläisiä ja llohjalaisia iskujouldkoja, jotka sitkeästi puolustivat py-
säklkiä ja Lauril-an taıloa. joka sinä päivänä ammuttiin säpäleiksi.
Mou'hun yläpuolella kierteli vihollisen lentokone ja pudotteli pieniä
pommeja. Onneksi ne eivät osuneet.

Valkoisia oli liikkeellä tufhatkunta miestä. niistä toinen puoli Hi'.q
losensalmella. Lähimmäksi Laurilaa oli päässyt Ä'Iäntyha'rjun komp-
pani-a, mutta Spåren ja Rihtniemen joukkoja ei kuulunut avuksi.
Vasta iltahämärissä tuli hyökkäyskäsky. .,Hetken aikaa 'katseltiin toi-
nen toi'staan", kertoo jussi Nikkinen. ._.sitten hyppäsi Laueri Cantell
aidan yli ja lmuut yhtenä rykelmänä perässä.” Lumeen pölläıhteIi Ikuu-
li'a ja srapnelleja. mutta kukaan ei haavoittunut. Mouhu vallattiin.
panss'arij-una pakeni. Toisella puolen rataa oli taistelu tuli'simmrl-
laan. Siellä kaatuivat jää'kärit Hassinen ja Arvo Thauvon sekä 12'
suojeluskuntalaista. Punaisia kaatui toista sataa. _Tääkäriluutnanttı
Thauvon yritti sulin käsin vallata punaisilta veturin, mutta sai 'kone-
kiväärisuiıhkun rintaansa. Hänen joukkonsa kunnostautuivat taiste-
lussa loistavasti.

llutta :myöskin mäntyharjulaiset olivat Mouhun valloituksessa
osoittaneet harvinaista miehuullisuut-ta. "Nehän ovat kuin lintukoi:
ı-ia!” sanoi Sellman perästäpäin pojistaan. Kuopiolaisia joukkoja pıti
ajaa kiväärinperällä sohien taisteluun. mäntyharjulaıi'sissa oli pidät-
telemistä, etteivät hyökänneet omin lupinsa. Sellman itse s'a'i ,,urhool-
lisuudesta, tyjmeyd-estä ja neuvokkuudesta" I. luokan mitalin ja ko-
roitettz'in reservíltmmantíksi. Lauri Uurasmaa yleımettiin joukkueen-
johtajaksi ja sai 2. vluokan vapaudenristin. Kenraali Löfströmin pa-
pereissa on hänestä seuraava merkintä:

"Osoitti erityistä uljuutta. Siitä huolimatta. että U. luodin satutta-
mana vaipui tajuttomana maahan ja toipui vasta tunnin kuluttua, hän
haavastaan välittämättä ryhtyi uudelleen hoitamaan ryhmän-johtajan
tehtäviä." .

Oikea mäntyharjulain'en sisumies!

PALJAKANLAHDEN PAMAUS.

Iltamyöıhäl-lä alkoi Virtailaan ja kirkolle tulla kummallisia tumman-
viestejä.

]o edellisenä iltana oli ruotsinmaalainen luutnantti Gabriel Cron-
stedt lähetetty räjäytysosaston ja parin lmopiola-iskomppanian kanssa
Iaaılaan Paljatkankylään. Sieltä he 3. III. aamulla hyökkäsivät Hil-
losensalmelle ja valloittivat sen nelituntisen taistelun jälkeen, jossa
m.m. jääkäri Larsson kaatui. Tarkoitus oli, että Mouıhulla olleet put
naiset saataisiin sa-arretuksi. Mutta vihollinen hyökkäsi kiuk-kuisestı
Sekä etelästä että pohjoisesta, ja llklo 15 o-li kuopiolaisten väistyttävä
ja vetäydyttävä ensin Kinan'saaren taa ja sieltä Vuohijäı'ven yli Pal-
jakkaan.



29

Paljakanlaıhdeile oli jätetty' osasto kuopiolaisia vafht-iin. Mutta kä-
viıkin niin, että Jaala-sta hyökkäsi haminalainen punakaarti, ja kuo-
piolaiset l'ui'kkivat tiehensä lähettämättä edes sanaa Hillosensalmelle.
Eräs Palja'kankylän isäntä lähti varoittamaan tulijoita, mutta Cron-
stedt ei ymmärtänyt suomen kieltä eikä uskonut edes omia miehiään.
jotka jo kaukaa näkivät. etteivät asiat olleet oikein Paljakanlahclella.

Cronstedt käski ajaa eteen-päin. x'ı'h-tä'kkiä alkoi vihollinen kovan
ampumisen. ja kuopiolaiset hajosivat kuin tuhka tuuleen. Vain har-
vat yrittivät ampua vastaan. Samassa osui vihollisen luoti pyroksilii-
ni'kuormaan, ia tapahtui. /ıir'vittäz-'c'i räjähdys. jäähän repesi musta,
ammottava avanto, jossa pulikoi sekaisin hevosia ja miehiä. Kukaan.
ei kuunnellut, mitä Cronstedt yritti sanoa. Yksi ainoa ikonekivääri~
ryhmä säilytti vielä malttinsa ja yritti vastaihankaa. Toiset heittivät.
kiväärinsä menemään ja pakenivat mikä minnekin. Onneksi oli p'a-
maus niin hirmuinen, että punaisetkin tyrmistyivät ja hävisivät pa-
koon.

V-irtalaan ja kirkolle tippui sit-ten miehiä yksitellen ja ryhmissä vii-
kon päivät. Virranısalmella tulı pakolaisia, jotka ıvk'auhusta suunnil-
taan kertoivat, että Iaalasta ıhyökkää ,,ainakin 1000 punaista".

Pitkään aikaan ei saatu selville, mitä Paljafkanla'hdel'la oikeastaan
oli tapahtunut. Jotkut kertoivat, että taivas oli ollut täynınä lento-
koneita. jotka pommittivat valkoisia. Toisten mielestä oli iään alla
miinoja, jotka räjähtivät. Cronstedt adjutantteineen harhaili vuoro-
kauden ajan Mäntyharjun -korpia ja löydettiin lopulta nälästä ja vä-
symyksestä nääntymäisillään. Eräs kuopiolainen oli painellut yhtä
kyytiä Kuo'rttiin ja kertonut. että hän yksin pelastui, muut 'kaikki
kuolivat.

Paljakanlahdella sai surmansa joukko mäntyharjui'aisia hevosmie-
hiä, mm. kaksi Pa'asos-ta, eräs Savolainen y.m.

Sellmanin komppania-kin menetti yhden miehen. Hillosensalmelle
piti lähettää joku sanaa viemään. Ryıhmänjohtaja Jalmari Hälikkä.
rehti ja rohkea työmies, ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Leppäniemessä
häntä varoitettiin, että punaiset olivat Hillosensalmella. Muıtta Kor-
venkylän poika tahtoi ısuorittaa tehtävänsä, maksoi mitä maksoi. Hän
jatkoi matkaansa, ei'kä 'hänestä sen koommin löydetty muuta kuin n-i-
mikirjoitus Kouvolan vankilan seinässä.

MOU-HUN PUOLUSTUS.

otti tiukalle. Palelsi ankarasti joka miestä. Uunin kyljessä yritettiin
kuivatella märkiä vaatteita. Kuormasto oli paennut, joten miehet ei-
vät saaneet ruokaa v-uorokauteen. Mitä pientä syötävää löydettiin, se
veljellisesti tasatti-in.

Seuraavana päivänä oli vain -tykistötaistelua. Mutta 5. päivänä
maaliskuuta punaiset ryhtyivät suureen. vastahyökkäykseen. Noustes-
saan kahteen panssarijunaan he kehuivat: "Huomenna ollaan Kuo-
piossal”
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Mäntyharjulaiset olivat juuri saaneet lihasopan valmiiksi. kun hä-
lyytys tuli. Kiireesti asemiin. Sellmanin komppania sai vaarallisim-
man paikan: radan itäpuolella olevan harjun. Punaiset ampuivat kuin
riivatut. ja granaatteja putoili lumeen ihan nıäntyharjulaisten kes-
kelle. Uloinna oikealla siivellä. kuumimmalla paikalla. taistelivat
Toivo Paasonen. Korvenkylän \.-"ilho Paakkari ja _länis'kylän Vikki
Nupponen. Koskaan eivät' fiojat 'vielä olli-ct olleet sellaisessa kuula-
sateessa. Kukkolan talossa ollut kuonnasto lähti taaskin karkuun.
Kalle Karppinen tuli 'ketjuun ja toi pari karkuria mukanaan.

_Tuss-i Nikkiselle sattui hauska tapaus. Oikealta tuli käsky. mutta
N. ei kovassa paukkeessa kuullut sitä. Kotvan poika mietti, jäisikö
paikallensa vai juoksisiıko kysymään. Rohkaisi lopulta luontonsa ja
lähti kovassa luotituiskussa käskyä tiedustamaan. Kun N. palasi pai-
kalleen, huomasi hän, että kuula oli hänen poissaollessaan lävistänyt
lumivaalliın juuri siltä kohdalta. missä hän oli maannut. Siitä alkaıen
_länsikylän mies tiesi. että pelko ei auta. sodassa.

Punaiset rupesivat järjestämään ketjua saartaakseen sisukkaat
mäntyharjulaiset. Nämä nousivat innoissaan pystyyn ja ampuivat
hyökkääjiä ihan seisaaltaan. ..Puna.kaarti eteenpäin l" huudettiin laak-
sosta. ja pian -senjälkeenz ..Mouhu on punaistenl" Mutta Sellma-nin
miehet tähtäsivät tarkkaan. Noin 50 punaista 'kaatui Mouıhulla sinä
päivänä. suojelus-kuntalaisia ei ainoataikaan. Hu-llusti olisi sentään
voinut käydä. jollei tykki olisi oikealla hetkellä ruvennut ampumaan
vierasta junaa. Puhelimella ja lippua heiluttaen annettiin aina Pel-
tolan pihaan tieto. minne päin granaati-t kulloinkin putosivat. Lopulta
tuli täysosuma: .,se sattui junaan." kertoo Länsi-Savon kirjeenvaih-
taja., ,_.särki vetzurin. 3 vaunua ja tykin. tappoi tykkimestarin ja puo-
iertkymırnetıtä muu-ta miestä. Hiekkasäkit roiska-htelivat korkealle il-
maan. Silloin loppui eteneminen. ja alettiin suurella kiireellä huutaa
paareja sekä miehiä takaisin junaan. Pian olivat punaiset takaisin
Voikoskella. eikä kukaan ollut halukas vastaamaan. kun muuan koti-
mies kysäisi Kuopion-matkan tuloksia. Kovasti olivat kiroilleet tykki-
mestarin kuolemaa ja olisivat muka antaneet ennemmin komppanian
miehiä kuin tämän yhden." '

MÄNTYHARJUN POJAT REISULLA.

Maaliskuun 21. päivään asti Mäntyharjun komıppania oli Mouhua
puolustamassa. Joka päivä paukkui. mutta siihen oli jol totuttu. II-
keimpänä kiusana eivät olleet :kuulat ja granaatit vaan täit. Mielihy-
vin lähdettiin kahden viikon kuluttua lepäämään ja kylpemään. Ja
uskomatonta mutta totta: `heti kun mäntyharjulaiset olivat llähteneet
lomalle, viholliset saivat uutta rohkeutta! Maaliskuun 21. päivänä
a-lıkoi suuri taistelu. jossa kaatui mm. Kuopion 6. 'kompıpanian pääl-
likkö Hagman.

Maaliskuun lopulla Sellman-in komppania kommmettiin Sysmään.
Siellä olivat asiat peräti heikolla tol'alla. liklundin komppania ja Sys-


