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Talvisodan Uuden vuo'Jen aattoa Jiirisevan linnakkeella

Jo alkutafvesta saakka aatanut lumi o1i takertunut kuus en oksiin
kuin peldten puclota mustaan maakamaraan. Ennen laatokan jiiEtymis-
tE tarrautunut vesihdyryn ja pakkasen aiheuttama huuru saivat pit2i-
vdin otteen oksiln ja neulasiln, jotka riippuivat nyt raskaina alas-
pDin runkoa rasittaen, jo11a oIi tiiysi tyd pysyd pysff,ssii taipu-
matta ja murtumatta. Olivathan ndmEi kuuset jdHneet pystyyn si1-
loinkin kun ankarat pohjan myrskyt olivat ralvonneet laajan I,aato-
kan y1i.
rr0r tul-ossa netsEn puhdistaja. Oikein sellainen v5kivaltainen.

Voi tu1la oikea 'terEismyrsky'x, tuumii yksiniiinen vartiomi-es, ou-
d.oin pelonsekaisin tuntein Jdrisevdn niemen pohjoisen rannan vartio+
paikaltaan ison korpikuusen a11a, Uud.en vuoden aattoa vasten yiil-
ti; 1939.

lumi tuprahteli alas puiden oksilIa, tulivat mukana oksatkin.
Eikd sUiistynyt runkcvanhus itsekHUn kun se pAreiksi repe11len mur-
tui kranaatin osuessa sen kylkeen* fi,orvia repivHn riij Eihdyksen
tU.risyttdess !i koko linnakkeen aluetta.

Naapuri on kai ottanut itseensii koska sodar alkamisesf,a eaakka
ovat Jiirgseviin tykit tuottaneet si-lle haruia. ffiE=EEa.Sen kul-
j etuskolonnat Mets rlplrtin kirkon s eud r:.i ja j oukkoj en keskityk-
set Taipaleen joen ylitysoperaad"ioiss .)() aneet kokea JHrisevAn
tykkien purevan otteer:. Ilahoissaan . Tosin |tKaarnaj oentr linnake
si1le sultrimrnan tuskan ti;otti , olivathan s en tykit &oista l-uckkaa
kuin Jd.resevnn. Yihollisen harmiksi Kaarnajoen linnake pysyi sil-
tU piilossa koko sod.an a J an. I/lutta koston ne
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Kaarnaj oen is-
ku"ista sai

t1
SriLs even llnnak 6.) e"staa,notta- Jriris evSn

tykit LV avonais en ni emen k5r j ess H , j oh on paivailla ol-i frelppo
kohd istaa tuli j o pelkalli, tahystyks e1le .

01i totuttu siihen, ettA yon alkaan kranaatte ja tippui vaj-n
silloin telloin. Sanottiinkin , ettA naapliri laukaisi j o i11a11a
ladatun tykkinsai y6114 kudella kaydess a.tyt.

Climme seijrlyneet miehistcjnenetyksiltA, m{.tutamia haavoittumisia
lukuunottamatta.
4f'utta mita mahtaa tiet!16 td"rnei j o ycjlle alkanut tyiristOtuli?
Jokohan yrittHAi hycjkkaystd aamunsarastuksessa linnakkeellemrne?*

Sellaiselta olimme tdhHn asti sdHstyneet, vaikka t'kapssikke j d" ,

j oiksi niitEi kranu ja silloin nimitettiin, oli Jdriseve,n patteri
saanut vastaanottaa lukemattomat mEHrHt .
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Ei s aanut imta sine y6nii k.k.johtajakaan, vaikka upseerirakennuk-
sesta tuotu 1so kast&e11a antoi liimpdii tiittiimiin. Korsua ei 01*
tu saatu riittavHn syv51le karvetuksi roaan sistiiin, siI CA. Lll aan kivi-
$yys esti sen. @ \fr Sosan seinia ja katto a, uu11a. s ekH
rnaalla vahvi-stettu.
maan pralr*r*#

rtFalitettavasti a&n j,:i atto-os kokonaan
kuiter:kin j onkinlainen sirpalesuo ja.

KlvriUrin johtajan ajatukset rupesivat kiertdn5En omaa rataansa.
- Ei orfut unesta tietoakaan, vaikka. juuri Ssken o1i rann&n var-

tiopaikalla pa6ttynyt kahden tunnin pituinen vartiovuoro. Nyt
olisi neljd tunti-a nukkumisaikaa. - Mi e&en tuli koti siellZi kor-
kean rantatFyriiiin pad11e, j^osta o1i_ ihana niikdala y1i jHrvenseltin
vastaisen raJrnan kyllilin. .i#-, kautta talvisaikaan oli hevoisella
jtii;td pitkin jo lapsesta s aakka 4*r ntonta ktrkkomatkaa ajettu.
Mieleen tulivat o{raj-set, vaimo ja lapset, jotka oli evakuoitu
Et eld-Poh j anmaal fe . siinH korsun h5meiriissd yhtyivEit kiidet ristiin,
tuli huokaus kor,.keimman puoleen: rlHyvti Jumala, itld anna kans amme

tuhoutua.tt tulivat mieleen virren sanat: , sodassa seiso kanssam.
me : Jos vaikka henkemme, osamme onnemmerr - tu1i. mieleen Juma-
1an lupaus : ttAvuksi huuda minua h!d5_ss bi'r .

- t tlu.-
f iimahen oli,ilruin Jumalan f u -aus , etl.j*ffi hylkUisi meitd, kun

$5nen puo1e"d"* i111qflamme, Nythd.n o1i hiitii koko Suonen kansal}a.
Nukkumisesta ei tullut m.itdbn, silniit olivat kuin tertistyneet

pimettlin, tuntui kuin ne neikisivbt hdmijr?in ldipi jotain outoa?
Sydiiralassa o1i e.#fun ahdistrra tunne, o1i f i*rdettdvEi ulosp
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er e..'i a rt4"

Yartiories frattAfrtf,i kun kivUdrinjohtaja niin ylliitttien ilmes-
tyi' vartiopaikalle, vaikka ei o11ut pitktiii aikaa siitE kun olivat
vartlovuorot vaihtaneet. YhdessE Lle pohtivat tilannetta. Tykis-
t6tu1i on jatkunut sarnanlalsena koko y6n.

laatokan j 5ii-1Ie , niemen edustalle muutaman sadan netri_n pU.Eihdn
ybn ajaksl eteen tlr6nnetyt kolne vartiopaikkaa olivat varmista-
massa laatokan suunnassa, eikZi sieltd.kiiUn ollut mitdtin halyyttii-
vEi&i rnerkki- 5 tuI1ut .

Kivearinjohtaja 12ht0c takai&in korsulleen, klilautur| laverj-I1e
toisten v61iin yrittij,miiiln unen tu1oa.

Aamun valjetessa tykistdn tuli kiihtyi kiihtymistiidn, vihollinen
antoi mei11e Jiirlsevbn puolustajille teid.stii niskaan kaiken kalii-
periselld. Koko linnakkeen miehistd painui I'maan a11etr, korsui-
iiinsa. KenenkEiEin mie11 ei tehnyt o1}a raittiissa ilmassa.

Toirnin linnakkeen liiiik . aliuls e erina , apunani oli neljEi sairaan-
kantajaa, joista yksi alikersantti ja kaikkien tuntema korpraali
Pekka Matsi Konevitsan 1uo*tarista,,Dappismunkkj. Johannes,kirkol_



1is elta nimeltiilin. I

En tietlEi mist?j se sitten johtuikin, kun rupesin aamulla aivan
kuin Jonkun kEiskystii tekeniiHn erilaisia lastod,a. 01lhan nei1ld
iso J :S .P ldiik.laatikko,. jossa o1i liiEkkeitd ja sid.etarpeita,
mutta ei o11ut lastoja. En ehtinyt saada ni.itA edes valmiiksi,
kun viiiipeli ilelanti juoksi hd,tEEntyneenH, korsuunme, joka o1i
sa.malla nij-nsanottu komentokorsu (v?iestdsuo ja), ja huusi tulles-
saan: " Meille tuli kyn.ppi.'! Helemti oli vi llapai tais i 11aan,
paljaspaln ja nlin musta kuin savupiipurr kbutta tu1lut noklkolari.

Meille o1i osoite selvb'. Kukon Toivon kolsuun o1i tulftt
t6yscsuma. Jfoksimne si-nne sen kuin ehdirnme kahdet paarit mukana.
Korsun oviaukko o1i mlftei tukossa. Iso kastorhella oIi rajah-
dyksen voimasta paiskauturrut ahtaaa ovlaukon eteen. Ne korsun
asukkaista, jotka olivat jtiiineet tajui-hinsa onnistuivat rydmi-
mti2in ri1os. Tydnnyimme Puputin Jussin kanssa korsuun, tavoitimne
sieftd. hiljaisen pojarr ja retuutimme ufos. H Eln oli Kukon toivo.
L,tihetin kaksi mlestEi kantamaan foivoa paarel1la vdestdsuojaan.
Jussln kanssa painuimme takaisln montun pimeyteen tutkimaan o11-
ko siellEi muita. Kalvelimne kiisin mul1an ja hirrenpii.tkien se-
assa, jolloin oi-kea kij.teni painui johonkin kosteaan ;a laSinaan,
$il{Cvpursusi sormieni vijleistii. - Siita lbytyi KuisnEa Ieuvo.
fiUnefta oli kranaatti repinyt lantion alaosan. EEin oli iso ris-,i
ki nies, joten neillii o1i ttiysi tyd ennen kuin pdbsimme sen ah-
taan aukon ja kuuman hel]an yli ulos. Teuvon hyvdksi ei o11ut
entid mitEidn tehtt vissti.

Ttimd aika, jonka me sii-nZl korsun luona tyiJskentelimme, o1i-

todelllista teriisnyrsky&i. 01en joskus jEilleenpUin ajatellut
miten me sEiilyimrne. Se alik. o1i tiiysin hysteerinen- ja toimin-
takyvyti5n,'(ei pystynyt aut tamaan meitH yhtdEn siina raivaustyds-
sa, itki vain: " HyvE Jumala, ne kuolemme kaikki td.hlin" .

Tuntui {ivan silte kun kai-kki- kra-riaatit olisivat tulleet siihen
ympEiristddn, jossa me olimme.l$iita tull kaiken kokoisias (ah-
deksan t urman tykin kranaatlt olivat jElreimpiEi, joita linnakkeen
a1uee1le putoili, osa rA jbhteli pui-srra ja jHii.tyneessb maassa,

-t#al$tA/fX""tarina ohitsemme. Tuntui aivan kuin taivas o1i-
si repeillyt.

PiiSsimme sittenkin onnellisesti vAesttjsuojaan. SielfBi o1i jo
Kukon Toivo tajuissaan. HEineltd o11vat molemmat jalat murskau-
tuneet polven alapuolelta. Seisoln hdnen vi-eref f52in kolmannen
kerran lyhyen aj an sise.IlA.

limme seisonnet vier"etysten rivissS, j ossa meidAt muid.en

muuassa ylennettiin kersanteikei. 0limme muut arua.a pgivaa



aikaisemmin seiso$eet ja polvistuneet vierekk5in, kun lohkon so-
tilaspastorl kavi pitHmtissH patterj-lla ehtoollistilaisuudell.

Nyt olin me lko avut t omana h5n r:n pa.a.ri ens a d.ares s ii . Veri oIi
vuotanut j o melkein kuiville j a verenvuoto oli tir"ehtynyt .

Asetin kyllH valtimonpuristimet kumpaankin jalkaan, sidoin ja
lastotin. Rauhoittavia lsEikkeite han ei tarvinnut. Hai o11

rauhallisempi kr,iin yksikd5ii meist5 lilsn5oli joista. Pommituksen

a.ikana vaestbsuoja oli tupaten tLiynnti. Silman nurkk'a oli kostea
jokalsella.

HHn rukoili tyynenH senkin ajan, kun niitE rapaleisia murskau-

tuneita jalko ja sidoj-n. Ei ollut puuilutusaineita, mutta ei nii-
te nyt tarvittukaan. Fiein ohi saanut lohdun ia rauhan ylh5dlt€i ,

sen takia naimd ru-urnrniilliset tuskat clivat helpot kestee.
HEin rukcili is5nmaan puolesta, ettei Jumala antaisi sen sor-

tua ja tuhot'&ua: frOi Jumala, var j e1e isairnne maa, €tteivat qian

aallct sitd kukuttaa saa ja suoJaa sen pienoinen kansarr.

Hiin rukoili myos vihollisen puolesta: tt Jumala avaa heidan si1-
miiasii neikemijHn mitlt he tekevait, kun tulevat tappamaan ja tuho-
amaan meitA. Emme me olisi heitEi uhanneet, olisimme halunneet
asua rauhass a heid5n naapureinaan . rr

HEin rukcili myds meidHnr &seveljiensa puolesta, joista suurj-n
osa o1i hrdne;r haapureitaan ja tuttu jean, ettii Korkeimnan var je-
lus olisi meid.an pHirlliimme, €ttei rneille kavisi samoin kuin
h5ne1le. Ennen lehtOEtin sairaalaan hsin tahtoi hyvlistellEi jo-
kaista liisnaoli jaa kHd esta, sekH lAhtles*rtl'irt i IsameiclHn ruko-
uks en j a lierran s iunauks en .

lrTiin alkoi rna-tka Pyha j Arlren as eman 1lile 11ii oleval-le pHEinSd en-
tapaikalle . Fuputin Jussi meni sa,a,t tarnaan o T oivo i Ai vi e1a

ta juil:insa, kun Jussi lehtl taleaisin linnak'tr<ee11-e r KenttA-
s air aal.aan vi et aes s a Toivo m"uut ti rauhan maahan.
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