
MANNISEN TAISTELUN KERTOMUKSIA

(Simo Perämäen kirjoittamasta kirjasta ”Ylihärmän Suojeluskunta ja Lotat”)

Pääosa ylihärmäläisistä taisteli vapaussotansa yhdessä vimpeliläisten ja 
lappajärveläisten kanssa samassa komppaniassa. Sitä johti ylihärmäläinen jääkäri
Kaappo Viitaharju. Osa ylihärmäläisistä määrättiin jo Vilppulassa Alahärmän
Suojeluskunnan joukkoihin. Ylihärmäläisiä taisteli myös monissa muissa 
yksiköissä.
Vilppulassa ylihärmäläiset osallistuivat taisteluihin, jotka kestivät kolme 
päivää. Maaliskuun 10. päivänä Viitaharjun komppania saapui Virtain 
Vaskivedelle, missä se komennettiin heti taisteluun. Ryhmä ylihärınäläisiä 
valtasi tuossa
taistelussa punaisilta kuularuiskun. Punaisten tulivoimaa Vaskiveden kylässä
käydyssä taistelussa lisäsi oleellisesti se, että useiden kuularuiskujen lisäksi
vihollisella oli käytössä korkealle harjulle asemiin sijoitetut kaksi tykkiä. 
Ankaralla konekivääritulella tykit kyettiin lopulta vaientamaan, minkä jälkeen
punaiset ryhtyivät vetäytymään Vaskivedeltä.
Ylihärmän Suojeluskunnan seuraava kohde oli Ruovesi, jonne marssittiin
vetäytyvien punaisten perässä. Siellä ylihärmäläiset joutuivat Mannisen kylässä 
nelipäiväiseen taisteluun, jonka päätyttyä Pyyhkiön torpan maastossa lepäsi
lumessa yhdeksän ylihärmäläisen ruumiit. Mannisen taistelussa 15.3.1918 
kaatuivat Antti Syrjämäki, Iisakki Hella, Antti Jussila, Anttoni Yliluoma, Antti
Kortesluoma, Aukusti Välikangas, Kustaa Pakkala, Jaakko Mäki ja Nikolai 
Holstikko. Matti Ikola, vasta 15-vuotias, kaatui Mannisella jo edellisenä 
päivänä 14.3.1918.

Kaoottista Ruoveden Mannisen taistelua muistelee ylihärmäläinen Kustaa
Oskari Korpi sodan jälkeen laatimassaan muistiossa näin:

“Punaiset hyökkäsivät Ruoveden Mannisella Pyyhkiön torpan vieressä olevaan 
mäkeen. Siellä me jouduimme aivan sekaisin vihollisen kanssa. Yhdeksän
ylihärmäläistä ja yksi isokyröläinen kaatui tuossa taistelussa. Kuusi 
miestä
haavoittui. Minuunkin sattui rintaan luoti, joka lävisti vasemman 
keuhkoni.
Ryömin lähellä olevan pensaan luo, missä jäin makuulle. Viereeni tuli 
siihen
outo mies, joka sanoi haavoittuneensa käsivarteen. Minä kysyin, oliko hän 
valkoinen vai punainen. Mies sanoi olevansa punainen ja palvelleensa 
Helsingin
A-komppaniassa. Käskin hänen tulla kenttäsairaalaan, mihin menimmekin 
sitten yhdessä. ”

Juha Einari Luoma Ylihärmästä kirjoitaa Vaskiveden- ja Ruoveden mannisen
taisteluista näin:

“Vaskivedelle tulimme 10. maaliskuuta. Siellä tappelimme kaksi päivää. 
Maanantaina punaiset ampuivat useita taloja palamaan. Iltapäivällä 
lähdimme
Ruovedelle, missä yövyimme. Seuraavana päivänä menimme Enonrantaan.
Ennen lähtöä kapteeni Vallenius kysyi hevosmiehiltä, kuka osaisi 
vesiteitse Enon
rantaan. Kun kukaan ei vastannut mitään, käski Vallenius hevosmiesten 
mennä
Venäjälle ja sitä kautta helvettiin. Silloin yksi poika astui rivin eteen 
ja sanoi osaavansa ajaa Enonrantaan. Hän ajoi sitten kuitenkin harhaan. 
Jouduimme
suoraan punaisten ketjun päähän, mutta selviydyimme kuitenkin ehjin nahoin
takaisin. Löysimme lopulta toisen tien Enonrantaan. Siellä Nikolai 



Holstikko
keitti meille erehdyksessä mahorkasta teetä, jota me jokainen vähän 
maistoimme.
Enonrannassa olimme vahdissa ja seuraavana päivänä lähdimme Ruoveden
Manniselle. Siellä jouduimme heti ketjuun, jossa jouduimme olemaan yötä 
päivää I5. päivään saakka. Silloin punaiset tekivät hyökkäyksen Pyyhkiön 
torpan viereiseen mäkeen. Teimme vastahyökkäyksen ja jouduimme aivan 
sekaisin vihollisen kanssa. Siinä taistelussa kaatui kymmenen miestä, 
joista yhdeksän ylihärmäläistä. Haavoittuneita oli useita.
Hyökkäsimme kolme kertaa. Joka kerta jouduimme perääntymään. Kuolleet
jäivät taistelupaikalle. Pääsimme hakemaan ruumiit pois vasta kahden 
päivän
kuluttua. ”

Ylihärmäläinen Juha Erkki Kosola osallistui myös Vaskiveden ja Ruoveden
Mannisen taisteluihin. Hän kirjoittaa sotatapahtumista näin:

“Lauantaina 10. maaliskuuta lähdimme Vaskivedelle, jonne saavuimme 
seuraavana aamuna. Siellä oli täysi sota päällä. Konekiväärituli niitti 
maastoa
molemmin puolin asemiamme. Muutamat joukkojemme miehet onnistuivat 
ottamaan punaisilta konekiväärin. Sen valtasivat muistaakseni Matti 
Ylitupa ja
Jussi Iivari. Meille oli jaettu piipputupakkaa, jolla vaihdoimme 
vanhemmilta
miehiltä leipää.
Seuraavana päivänä alkoivat punaisten tykit paukkua. Osa kylän taloista
tuhoutui tykkitulessa tai paloi. Illalla punaiset kuitenkin perääntyivät 
Kuruun.
Me lähdimme seuraavana päivänä Ruovedelle, missä yövyimme. Aamulla meille
jaettiin manteleita, joista minäkin onnistuin saamaan yhden.
Kapteeni Vallenius tarkasti komppaniamme. Hän kehui meidän 
kivääritemppujamme parhaiksi, mitä Ruovedellä on tehty. Matti Ikola ja 
kapteeni Vallenius
olivat jo ennestään tuttuja, luultavasti Seinäjoelta. Iltapäivällä 
lähdimme Enonrannalle, missä Nikolai Holstikko keitti teetä koko 
porukalle. Kun sitä sitten juotiin, nousi kova meteli. Nikolai oli 
keittänyt teen vahingossa venäläisestä mahorkasta, jota oli luullut 
teenlehdiksi.
Seuraavana yönä lähdimme Ruoveden Manniselle. Jouduin ketjuun Mannisen 
talosta Seppälään päin. Punaiset ampuivat kovasti tykeillä. Iisakki Hella 
kuoli tykinkuulan osumaan.
Seuraavana päivänä meidät määrättiin ketjuun Mannisen talosta Enonrannan 
suuntaan. Jääkäri Viitaharju kulki tutkien lähimetsiä. Hän tuli pian 
kiireesti ilmoittamaan, että punaiset ovat tulossa. Viitaharju komensi 
meidät hyökkäämään heti eräälle mäen kukkulalle, jonka saavutimme 
samanaikaisesti punaisten kanssa. Jouduimme miltei käsikähmään vihollisen 
kanssa. Augusti Välikangas kaatui vierelleni. Kerroin siitä Jussi 
Larvakankaalle. Samassa saimme molemmat kiväärin kuulasta päähämme. 
Takanani ollut Ville Hietala sai vasempaan käsivarteensa kaksi kiväärin 
kuulaa. Minuun sattui oikealle puolelle ohimoon. Makasin hetken maassa 
puoliksi tiedottomana. Vırkosin ja aloin kontata poispäin. Tapasin miehiä, 
jotka taluttivat minua vahan matkaa. Sitten he hankkivat reen, millä he 
työnsivät minut Mannisen talon pihamaalle ja kantoivat minut kellariin. 
Siellä oli jo ennestään useita haavoittuneita. Yksi haavoittuneista oli 
punainen. Hän pyysi kovasti, ettei häntä ammuttaisi.
Ville Hietala kärsi kovista tuskista koko päivän. Samana iltana meidät 
vietiin
hevosilla Vilppulaan. Siellä makasimme rautatievaunussa seuraavan yön. 
Aamulla juna lähti liikkeelle ja kuljetti meidät Vaasaan. Parin viikon 
kuluttua minut kuljetettiin Oulun kunnallissairaalaan, missä jouduin 



olemaan kaksi viikkoa, kunnes pääsin kotiin. Kesäkuussa jouduin kuitenkin 
uudelleen Vaasan sairaalaan. Vasta siellä lääkärien onnistui ottaa 
kiväärinkuulan pois ohimostani.
Parin viikon kulutta pääsin kotiin. ”

Ylihärmäläisen Jaakko Isosaaren sotatie kulki yhdessä muiden Karhunmäen
kristillisessä kansanopistossa opiskelleiden nuorten miesten kanssa Vilppulasta 
Ruovedelle, missä hän osallistui Juurakon torpan piiritykseen. Isosaari on
merkinnyt muistiin sotatapahtumista Juurakon torpan maastossa seuraavaa:

“Meidät määrättiin piirittämään Juurakon torppaa. Ensin meitä lähti 
matkaan noin 70 miestä, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Siinä ketjussa, 
joka hyökkäsi vihollista vastaan, oli vain 25 miestä. Ketjumme katkesi 
kerran, mutta se
saatiin pian uudelleen kokoon. Osa joukoista jäi jälkeen. Ne miehet jäivät 
pahasti punakaartilaisten konekivääritulen alaisiksi. Vasen puoli 
ketjusta, jossa meidän päällikkömme ja minäkin olin, hyökkäsi torppaa 
vastaan. Päästyämme
noin 50 metrin päähän torpasta päällikkömme antoi merkin. Silloin 
aloitimme
ankaran tulituksen.
Aluksi sieltä torpasta lähti muutamia miehiä pakoon. Ammuimme heitä 
kovasti. Ainakin yksi miehistä haavoittui. Kun ryssät sitten ehtivät 
järjestää asemansa, he avasivat vimmatun tulen konekiväärillä meitä 
vastaan. Osa meidän miehistä joutui huonoon asemaan. Siinä heistä kaksi 
kaatui ja yksi haavoittui.
Koska konekiväärimme eivät toimineet, emmekä saaneet lisävoimia, meidän
oli pakko perääntyä. Aloittaessamme perääntymisen päällikkömme haavoittui
kuolettavasti. Kuula tunkeutui hänen selästään sisään ja tuli vatsasta 
ulos. Hän
kuoli lausuen: - Menkää pojat pois. Teitä on vähän.
Sen jälkeen päällikkömme yritti vielä kahdesti nousta, mutta vaipui 
kuolleena hangelle viitaten kädellään siihen suuntaan, mihin meidän oli 
peräännyttävä. Kuulimme vielä muutaman laukauksen. Lähtiessämme otin 
päällikön mauserin, ettei se joutuisi vihollisen käsiin. Palasimme 
maantielle, mihin olivat jo
konekiväärimiehemmekin saapuneet. Heidän konekiväärinsä oli joutunut 
epäkuntoon. Saavuttuamme Pekkalaan johtavalle tielle, siellä olivat jo 
muutkin joukot.
Lähetimme patrullin hakemaan taistelulinjalta haavoittuneen, joka oli 
Hannes Pihlajamäki. Häneen oli sattunut kaksi luotia, jotka molemmat 
olivat lävistäneet keuhkon. Autoimme hänet rekeen. Sitten lähdimme 
hakemaan kaatuneita. Ensiksi veimme päällikkömme Hans Vasilin (Vasenius). 
Hän oli vain 21 vuotta vanha. Yhtä nuoria olivat myös kaksi muuta 
kaatunutta, Matti Huhta ja Oskari Viitanen. Ruumiit tuotiin Pekkalan 
kartanoon, josta niitä seuraavana päivänä lähdettiin kuljettamaan 
vainajien kotiseuduille.
Taistelu oli loppunut. Ryssätkin olivat perääntyneet samaan aikaan 
kanssamme. Heitä kerrottiin osallistuneen taisteluun noin 250 miestä.
Päällikkömme Hans Vasili oli syntynyt Helsingissä. Hänen papereistaan kävi 
ilmi, että hän oli käynyt Helsingin Normaalilyseon ja oli ylioppilas. 
Lisäksi hän oli jalkapalloilija ja uimamaisteri sekä muutenkin hyvä 
urheilija. Hänen isänsä oli palomestari ja hän oli ollut karkotettuna 
Siperiaan.”

Ruoveden Mannisen taistelussa kaatuneen Matti Ikolan, “Pykärin Pikku-Matin” (15 
vuotta), kohtalokas sotaretki alkoi siitä, kun hän lähti kyyditsemään isäänsä 
Matti Ikolaa Lapualle. Perille päästyään Pikku-Matti antoi suitset isälleen ja 
livisti suojeluskuntalaisten rivistöön. Isän huoleksi jäi hevonen ja 
vahtipalvelu Lapualla. Siitä jatkui isänsä nuoren kyytimiehen sotaretki aina 
Ruovedelle saakka, josta hän myöhemmin pääsi käymään kolmen päivän lomalle 



kotiinsa. Mannisen taisteluun 15.3. osallistunut Matti Ikola kaatui kahdeksan 
muun ylihärmäläisen kanssa isänmaansa vapauden puolesta Pyyhkiön torpan 
maastossa käydyissä ankarissa taisteluissa.
Kun Ylihärmän Suojeluskunta syksyllä 1917 harjoitteli Vesiluoman koululla
Matti Ikola kielsi poikaansa osallistumasta harjoituksiin. Isän mielestä poika
oli vielä liian nuori tietämään mitään sotaan liittyvistä asioista, saatika 
sitten opettelemaan raakaa ja vaarallista sotatyötä. Poika hankkiutui kuitenkin 
koulun puuvajaan, mistä seurasi salaa miesten harjoituksia ja oppi siten samat 
asiat ja temput kuin harjoituksiin osallistuneetkin.
Pykärin Pikku-Matin innostus suojeluskuntalaisten toimiin kuvaa yleisemminkin 
sitä isänmaallista uhrimieltä, mitä väestön keskuudessa noina vaikeina
ja vaarallisina aikoina tunnettiin.
Nuoresta iästään huolimatta Matti merkitsi sotareissullaan päiväkirjaansa 
tapahtumia ja huomioita. Päiväkirja löytyi Mannisella taistelukentälle kaatuneen
pojan taskusta. Päiväkirjassaan Matti kertoo sotatapahtumista näin:

“Lapualla vallattiin neljä kasarmia. Seinäjoella vallattiin kansakoulu, 
jossa
oli 110 'solttua'. Meitä oli vain noin 70. Seinäjoella sain kiväärin. 
Illalla lähdettiin ottamaan vastaan kahta junaa. Toisesta junasta oli 
välillä katkennut
akseli. Saavuttuamme paikalle piiritimme junan. Siinä oli vain muutamia 
kymmeniä ryssiä, jotka me kuljetimme Seinäjoelle. Samassa junassa saapui 
myös Vallenius.
Seinäjoelta lähdimme Vilppulaan. Tultiin hiljalleen kiväärit ladattuina. 
Aina
välillä pysähdyttiin tarkastamaan rataa. Mitään ei kuitenkaan löytynyt.
Pysähdyimme Ostolan asemalle. Härmäläiset komennettiin ulos vaunusta.
Meidät marssitettiin puolen kilometrin päässä olevaan kasarmiin, jossa oli 
ryssiä. He antautuivat ilman vastarintaa. Venäläiset vangittiin ja 
toimitettiin Haapamäelle.
Haapamäellä piiritimme työväentalon, mutta se olikin tyhjä. Menimme 
Asemahotelliin, jossa yövyimme. Olin Haapamäellä kaksi päivää, minkä 
jälkeen
lähdin Seinäjoelle. Siellä ostin evästä kontin täyteen ja lähdin 
sunnuntaina Vilppulaan, jossa pääjoukkomme oli majoitettuna seurantalossa.
Aamulla lähdimme asemalle, jossa hevoset ja ajurit meitä odottivat. 
Ylihärmäläisistä Ruovedelle lähti 20 miestä. Samaan joukkoon liittyivät 
myös Alavuden ja Alahärmän suojeluskuntalaiset. Ajelimme hiljalleen noin 
30 kilometriä. Välillä pysähdyimme ja katselimme kiikarilla. Punaiset 
pakenivat. Viesti meni edellä meidän tulostamme, joten emme punaisia juuri 
nähneet. Yövyimme työväentalossa, joka oli lämmitetty punaisia varten. 
Aamulla lähdimme koululle syömään. Kun saavuimme pihamaalle, tuli tieto, 
että punaiset ovat tulossa.
Palasimme takaisin ja lähdimme ajamaan punaisia takaa.
Ajoimme kirkon ohi. Vasta Paarlammilla alkoi paukkua. Hevoset 
käännytettiin takaisin ja miehet komennettiin ketjuun. Taistelu kesti 
kaksi tuntia ja kolmekymmentä minuuttia. Sen päätyttyä punaiset pakenivat 
niin nopeasti, etteivät ehtineet omista haavoittuneistakaan huolehtia. 
Pekkalan talossa punaiset murhasivat isännän sekä ryöstivät 12 kivääriä ja 
ruokatarvikkeita.
Sunnuntaina helmikuun 11. päivänä olimme kirkossa. Seuraavana päivänä 
lähdimme Hyyrylään, jonne matkaa oli kymmenisen kilometriä. Joukkomme oli 
noin 60 miehen vahvuinen. Yövyttyämme kylän taloissa palasimme aamulla 
Ruovedelle. Syötyämme menimme levolle koululle. Noin tunnin kuluttua 
meidät kuitenkin komennettiin aseisiin ja takaisin Paarlammille, jota 
punaiset olivat saartaneet 13 päivää. Heti sinne saavuttuamme alkoi 
paukkua. Ammunta kesti taukoamatta aina pimeän tuloon saakka. Silloin 
punaiset pakenivat. Kenttävahdit määrättiin vartioimaan läpi yön.
Taistelut Paarlammilla kestivät yhtäjaksoisesti 14.-Z 7.2. Taistelujen 
tauottua lääkäri tuli hoitamaan haavoittuneita. Kentältä löydettiin kahden 



lapualaisen ruumiit. Sunnuntaina vihollinen oli jälleen liikkeellä, mutta 
ei tullut näkyviin. Maanantaina käytiin Pitkälän luona kiivas 
etuvartioston taistelu. Meidän miehiä oli vain kymmenkunta, punaisia 
ainakin 200. Meidän miehet löivät punaiset kuitenkin takaisin. Punaiset 
pakenivat Paarlammille. Olimme rintamassa kolme tuntia. Kolme miestä lähti 
tiedustelemaan etumaastoon, mutta punaisia he eivät kohdanneet. Viholliset 
olivat ilmeisesti paenneet kauemmaksi, kun ammuimme tykillä.
Tiistaina pidimme koko päivän vahtia. Seuraavana aamuna vahdit lähetetiin
Pitkälään, mutta kello 12.00 alkoi etumaastosta kuulua kova pauke. Vahdit 
perääntyivät takaisin. Kun ammunta harveni, lähdin vähän vakoilemaan. 
Vähän
matkaa kuljettuani mukaani liittyi muutamia suojeluskuntalaisia. Pitkälän 
portille saavuttuamme menimme sisään, mutta sieltä vihollinen oli jo 
paennut.
Torstaina lähdimme Ylipohjaan. Kun syötiin, tuli lähetti paikalle ja 
komensi meidät nopeasti aseisiin. Pian me olimmekin vallihaudoissa ja 
samassa alkoi
metsikössä paukkua. Ammunta kesti pari tuntia, minkä jälkeen punaiset 
pakenivat.
Perjantaina ja lauantaina meillä oli vahtivuoroja. Sunnuntaina 24.2. 
meillä oli hälytys, mutta punikkeja ei vain kuulunut. Maanantaina oli 
neljä tuntia vahtivuoroja ja tiistaina jälleen hälytys. Keskiviikkona 
miinoitimme tiet. Seuraavat kolme päivää kuluivatkin taas vartiossa. 
Sunnuntaina 3. maaliskuuta lähdin lomalle. ”

Lomansa jälkeen Matti Ikola ('Pykärin Pikku-Matti') palasi rintamalle 
Ruovedelle, missä hän 15.3.1918 Mannisen kylässä käydyssä taistelussa kaatui.
Julkaisen tässä vielä 15-vuotiaana henkensä isänmaan itsenäisyyden ja vapauden 
puolesta antaneen vapaussoturin kirjeen, jonka hän on Ruovedeltä kirjoittanut 
kotiväelleen. Kirjeestä ei löydy päivämääriä.

“Täällä sitä ollaan. Olen nyt ylihärmäläisten mukana 1. komppanian 2. 
joukkueen ensimmäisessä ryhmässä. Tänä yönä tulin Vaskivedeltä. Taistelu 
siellä kesti kaksi päivää ja vihollinen siellä oli tuhatlukuinen. Punaiset 
tekivät siellä
vahinkoa ampumalla tykillä. Kolme taloa paloi. Konekiväärit kalkattivat 
pimeästä pimeään. Eivät näy punaiset pitävän 8-tuntista työpäivää. Nyt on 
taas lähdettävä rintamalle. Kiivaita taisteluja käydään joka paikassa. 
Hyvästi. ”

Mannisen taisteluihin 15.3.1918 osallistunut ylihärmäläinen Juha Kustaa
Mäntylä kertoo sotatapahtumista muistiinpanoissaan näin:

“Ensin olin asemissa Seppälän tien varrella. Siitä siirryimme lähelle 
Pyyhkiön torppaa. Päivällä noin kello 12.00 Witaharju tuli 
tiedusteluretkeltä ja komensi meidät hyökkäämään Pyyhkiön torpan vierellä 
olevaan mäkeen. Menimme suin päin vihollisen kimppuun. Olimme aivan 
käsikähmässä punaisten kanssa. Ylihärmäläisistä kaatui yhdeksän miestä. 
Useita haavoittui.
lllansuussa, kun ammunta oli jo melkein kokonaan tauonnut, tuli eräs 
punainen meidän luoksemme. Hän ehkä luuli Jaakko Kujanpäätä, Matti 
Ylitupaa ja minua punaisiksi ja tarjosi meille panoksia.
Myöhemmin ketjusta vasemmalle tuli samoin yksi punainen luoksemme. Eräs
lappajärveläinen vaati häntä, mikäli hän kuuluu punaisiin, heittämään 
kiväärinsä pois. Punainen heittikin kiväärinsä, mutta yritti vielä juosta 
karkuun.”

Vilhelm Hietalan sotatie alkoi 27. tammikuuta 1918. Se kulki Lapuan, Seinäjoen, 
Ostolan, Vilppulan, Haapamäen, Visuveden, Kellon ja Vaskiveden kautta 
Ruovedelle. Haavoittumisestaan Mannisen taistelussa Hietala on merkinnyt 
muistiin seuraavaa:



“Ruoveden Mannisella 15. 3.1918 saimme käskyn hyökätä Puolivälin torpan 
viereiseen mäkeen. Hyökkäsimme kahdesti. Taistelut kestivät joitakin 
tunteja.
Noin 30 metrin päässä edessäni oli kolme punikkia asemissa kiven takana. 
Yrittäessäni ampua heitä käsivarteeni osui. Kuula teki käsivarteeni kaksi 
reikää
sekä repi pahoin luut ja lihakset.
Onnistuin ryömimään takana olevalle tielle. Sieltä kaksi miestä auttoi 
minut
sidontapaikalle, mistä minut toisen haavoittuneen Antti Syrjämäen kanssa 
kuljetettiin hevosella Vilppulan asemalle. Vilppulasta matkani kulki 
edelleen ju
nalla Vaasaan erääseen ambulanssisairaalaan, missä minua hoidettiin 17.3.
15.7. Helsingissä Tilkan sairaalassa hoitoa jatkettiin vielä kuukauden, 
minkä
jälkeen 15.8.1918 pääsin kotiin. ”

Juho Pajula on laatinut tarkan muistion osallistumisestaan Väärinmajan maaston 
ja Mannisen taisteluihin 13.-15.3. 1918. Hänen mukaansa aluetta puolustivat 
ylihärmäläisten, lappajärveläisten ja vimpeliläisten yhdistetty vapaaehtoisten 
komppania, johon kuului myös pieniä vapaaehtoisten ryhmiä Isostakyröstä
ja Vaasasta. Valkoisten joukkoon kuului Pajulan arvion mukaan noin 300 miestä ja 
punaisiin hyökkääjiin noin 800-1000 miestä.

“Punaisten kerrottiin olevan tällä rintaman osalla hyvin koulutettuja. He
myös tottelivat päälliköiden käskyjä. Vastassa oli Helsingin A-komppania, 
jonka huhuttiin koostuvan kuolemaa pelkäämättömistä punikeista. Maaliskuun 
13. päivänä punaiset pitivät yhtenäistä tulta yllä Nenoselta Manniselle ja 
edelleen
Seppälään, jossa valkoisten ketju pistäytyi hevosenkengän muotoisena 
punaisten puolelle ja oli siksi päivisin pahoin uhattuna punaisten tykki-, 
konekivääri-
ja kivääritulelta. Punaisten ammunta ei tauonnut edes yöllä, sillä sitä 
ohjattiin valonheittäjien avulla. Yön aikana punaiset saivat joitakin 
täysosumia Mannisen talon väentupaan, jossa juuri nukkui lattialla paljon 
miehiä. Kukaan heistä ei kuitenkaan vahingoittunut. Seppälänniemessä 
kaatui kuitenkin tuon ammunnan aikana yksi valkoinen ja toinen haavoittui.
Yön aikana kuljetettiin ketjuun voileipiä, kun kulkeminen päivällä oli 
käynyt
ihan mahdottomaksi. Yöllä liikkumista varten oli Mannisen ja Seppälän 
välille
kyhätty kuusikuja, jota myöten uskallettiin kulkea silloin, kun 
valonheittäjät
eivät sattuneet olemaan punaisten puolella toiminnassa. Manniselta 
Seppälään
oli matkaa noin kilometri. Siinä puolivälissä oli kansakoulu, josta oli 
muodostunut punaisille aivan erityinen maalitaulu. Koulussa ei ollut 
yhtään eheää ikkunaa ja seinätkin olivat täynnä luotien reikiä. Punaiset 
uskoivat sijoittuneen siten, että niiden välissä oli noin 100 metriä leveä 
järvi. Tällä Seppälän talon maastossa sijaitsevalla, hevosenkenkää 
muistuttavalla rintamaosalla, ylihärmäläiset olivat 13.-14.3. melkein 
täysin erotettuina muista valkoisista. Kaksi vuorokautta jouduimme olemaan 
ilman ruokaa ja juomaa. Vain kerran meille kuljetettiin tuona aikana 
tupakkaa öiseen aikaan.
Uljas päällikkömme, jääkäri Viitaharju, kulki joskus yön aikana 
muistuttaen
poikia valppaudesta, kun ei koskaan tiennyt, milloin vihollinen tulee 
esiin yön
pimeydestä ja yllättää. Tuosta kuoleman ketjusta meidät vapautettiin 14.-
15. 3.



välisenä yönä. Saimme luvan hiipiä ketjusta yksitellen Manniselle etsimään
kukin niin hyvää leposuojaa kuin pystyi itse löytämään. Menin Mannisen 
pää-
rakennuksen kellarikerrokseen, jonne oli sijoitettu upseerien hevosia. 
Asetuin
hevosille varattujen heinien päälle nukkumaan. Hevoset repivät altani 
heiniä,
joita muutenkin oli kovin vähän.
Aamulla 15.3. meitä vietiin Manniselta Ruoveden suunnalle noin puolitoista
kilometriä. Tehtävänämme oli tarkastaa punaisten liikehtimistä Puolivälin 
ja
Pyyhkiön torppien välisessä maastossa. Tehtävä näytti helpolta, mutta 
Sallimus oli toisin määrännyt. Punaiset alkoivat liikehtiä asemiamme kohti 
suurina
joukkoina. Lähetimme sanan uhkaavasta vaarasta päälliköllemme, joka saapui 
heti paikalle noin sadan miehen kanssa.
Levittäydyimme Puolivälin torpan luona maantiellä ketjuun. 
Komppanianpäällikkö komensi meidät eteenpäin. Siirryimme maantieltä 
metsään, josta muutaman hetken kuluttua muodostui monen miehen viimeinen 
leposija. Kun olimme edenneet maantiestä noin 75 metriä, alkoi vastaamme 
sataa kuulia.
Edessä oli notkelma. Sen takana metsä tiheni ja maasto kohosi. Siihen 
kohtaan
punaiset olivat ehtineet edetä. Asettauduin vierustoverini kanssa ison 
kiven taakse. Huomasimme noin 3 0-40 metrin etäisyydellä edessämme 
punaisten joukon.
Virustoverini otti ampuma-asennon ja aikoi avata tulen. Yksi punaisista 
oli huomannut hänet ja ehti ampua ensin. Punikin ampuma kiväärin kuula 
lävisti taisteluparini otsan.
Samassa kuului päällikkömme komento mennä eteenpäin, joten ei auttanut
jäädä paikalleen. Monet kuitenkin valittivat, että kohta joudumme aivan 
sekaisin punaisten kanssa. Punaiset väistyivät vähän, mutta eivät 
kuitenkaan lähteneet perääntymään. Pian taistelimme mies miestä vastaan. 
Vaikka punaisilla olikin paremmat asemat, voitimme taistelun. Kun metsä 
alkoi hämärtyä, taistelu loppui aivan itsestään. Taistelutantereella 
metsässä virui paljon kaatuneita molemmin puolin. Punaiset poistuivat 
paikalta jättäen kaatuneensa, joita vielä keväällä paikkakuntalaiset 
olivat löytäneet useita.
Meillä ei ollut halua lähteä pimeään metsään punaisten takaa-ajoon. Omat
kaatuneet, yhdeksän ylihärmäläistä miestä, noudettiin välittömästi pois 
taistelukentältä. Jätimme paikalle vartion, johon minäkin kuuluin. ”

Vuonna 1934 toukokuun 11. päivänä Ylihärmän rintamamiehet päättivät rakentaa 
Väärinmajan taistelukentälle muistomerkin. Myöhemmin hankkeeseen liittyi 
muitakin kuntia Etelä-Pohjanmaalta. Muistomerkki rakennettiin Vilppula-Ruovesi 
-maantien varteen ns. Puolivälin torpan luo. Muistomerkin rakensivat viikon 
kestäneen työjakson aikana vapaussodan rintamilla taistelleet miehet.
Muistomerkin juhlallinen vihkiminen toimitettiin 17.6.1934. Juhlaan osallistui 
pelkästään Etelä-Pohjanmaalta noin 400 henkilöä, joista puolet ylihärmäläisiä. 
Muistomerkki luovutettiin Väärinmajan Suojeluskunnan ja Lotta Svärd -osastojen 
hoitoon. Vastaanottajat lupasivat hoitaa muistomerkkiä hyvin, jotta se 
muistuttaisi vielä tuleviakin sukupolvia esi-isien suurista uhrauksista.
Juhlassa esiintyi yhdistetty Kurikan ja Ylihärmän soittokunta kapellimestari
Lauttajärven johdolla. Muistomerkkihankkeen päämies, maanviljelijä Kustaa
Järvi Ylihärmästä, piti tervehdyspuheen. Siinä hän luonnehti Pohjanmaan miesten 
saapuneen suorittamaan vanhaa kunniavelkaansa sankarivainajilleen. Taiteilija 
Kaarlo Kultalahti lausui Artturi Leinosen tilaisuuteen kirjoittaman juhlarunon. 
Patsaan palj astuspuheen piti opettaja Ilmari Kivinen Kauhavalta.
Ylöjärvellä 25.3. 1918 kuolettavasti haavoittuneen jääkäriluutnantti Nikolai
Rannanjärven osallistumisesta vapaussotaan on Erkki Engman kirjoittanut 
muistion. Engman taisteli Rannanjärven mukana Vaskivedeltä Ylöjärvelle saakka.



“Vaskivedellä saimme hälytyksen 9.3.1918 aamulla kello 06.00. Vastassa 
olivat kaikki Kurun punaiset, noin 7000 miestä. Iltapäivällä noin kello 
15.00 punaiset joutuivat perääntymään huolimatta siitä, että heillä oli 
kymmenkertainen miesylivoima. Seuraavana päivänä 10.3. punaiset 
hyökkäsivät uudelleen aamulla kello 08.00. Meiltä kaatui silloin mm. Otto 
Seppälä ja Paul Enholm, molemmat Vaasasta. Puolenpäivän aikaan seuraavana 
päivänä saimme apujoukkoja. Jääkäri Kaappo Viitaharju saapui 
ylihärmäläiskomppaniansa kanssa. Heidän mukanaan saapui myös osa Vöyrin 
koulun miehistä konekivääreineen.
Samana päivänä jääkäriluutnantti Nikolai Rannanjärvi lähti 30 miestä 
mukanaan tiedustelemaan punaisten aikeita. Tulimme Alanojosen taloon, joka 
sijaitsi seitsemän kilometrin päässä Kurulle mentäessä punaisten alueella. 
Hetken kuluttua alkoi kuularuisku- ja konekivääritulta vinkua joka 
taholta. Miehet
pakenivat, kuka mihinkin ennättivät.
Punaiset olivat nähneet meidän tulomme ja piirittäneet talon. Vain taloon
johtavan tien he olivat jättäneet miehittämättä, ehkä varmuuden vuoksi. 
Tie
kulki sankan metsän läpi ja punaiset ehkä luulivat meitä suuremmaksi 
joukoksı.
Rannanjärvi jäi seisomaan keskelle talon pihamaata. Hän katseli 
rauhallisesti kädet manttelin taskussa ja tupakka suussa. Olin jäänyt 
hänen viereensä
seisomaan, sillä olin oppinut luottamaan häneen. Hetken siinä seisottuaan 
hän
käänsi katseensa minuun ja sanoi.
- Mennään katsomaan, onko tallissa hevonen.
Punaiset olivat jo siinä vaiheessa tallin takana. Olikohan se jääkärin 
puku,
vaiko Rannanjärven rauhalliset ja vapaat liikkeet, jotka estivät punaisia 
käymästä meidän kimppuumme. Sitä en voi ymmärtää vielä tänäkään päivänä.
Jotenkin yliluonnolliselta se kuitenkin tuntui.
Tallissa oli onneksi yksi hevonen. En edes muista, millainen se oli. 
Rannanjärvi joutui yksin valjastamaan hevosen reen eteen, sillä minä en 
ollut koskaan edes nähnyt hevosta valjastettavan. Hän käski minun mennä 
rekeen. Hyppäsin rekilaatikkoon. Pian mentiin ja lujaa. Samassa vinkui jo 
ensimmäinen kranaatti päämme yllä ja räjähti vähän edempänä. Sen jälkeen 
kranaatit alkoivat räjähdellä yhtämittaisesti ympärillämme. Kuularuiskujen 
kuulat repivät laikkoja
rekilaatikostamme. Päästessämme jäälle Rannanjärvi joutui ajamaan hevosta
koukkuilemalla, sillä tykinkuulat putoilivat aivan hevosen eteen tehden 
jäähän
reikiä. Jäällä ajaessamme hän huusi:
- Ne ovat kaukana vielä.
En tiedä, tarkoittiko hän tykkejä vai punaisia. En kysynyt, mutta minun 
mielestäni ainakin punaiset olivat hyvinkin lähellä. Pidän suurena 
ihmeenä, ettei meistä kumpikaan, eikä myöskään hevonen kaatunut.
Seuraavina päivinä etenimme Kurun ja Viljakkalan kautta kohti Ylöjärveä.
Viljakkalassa etujoukot saivat kovan vastuksen, mutta kun tykistömme alkoi
ampua, punaiset pakenivat heti. Osa heistä suuntasi pakonsa Kyröskosken 
tehtaalle ja osa Siuron kautta Tampereelle. Paenneista 250 punaista tuli 
kuitenkin takaisin Siurolle.
Hämeenkyröstä punaiset olivat lähteneet Ylöjärvelle, missä syntyi kiivas 
taistelu 25. maaliskuuta. Siinä taistelussa jääkäriluutnantti Nikolai 
Rannanjärvi haavoittui kuolettavasti. Kuula lävisti Rannanjärven reiden 
aivan sen yläosasta repien pahoin lihakset ja luut. Hän kuoli hetken 
kuluttua suureen verenhukkaan.
Rannanjärven kuolinviesti kulki toisella tavalla kuin muiden. Hän oli joka
ainoan miehen rakastama johtaja, johon oli opittu luottamaan. Hänen vapaa 
ja rauhallinen olemuksensa sekä hänen urhoollisuutensa antoivat kaikille 
oikean sotainnon vapaustaistelussamme. ”


