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ja rahaa ja kaikki oJ-i halpaa ostaa.
Ih iset elivat onnen ja tyytyvdisyyden alkaa, ainakln taihlan Jokl-aa.]-ossa..
Elokuulla sitten alkoi TalvaaiLrantroif,le nousta synkklli piLvie ia re
eaivat Elu.oin ihnister ajatukset iotain aavistefemaan. Viikot Yieri -c.i
kuukaudet kulu1vat. Eufoopan rauhantila aIkol horJua.Suonen kohtal-o vyiiryl'
hiljalleen kuvaatr mukaan, uutta hartaaati elatettiin toiveita'ette naauEe
pysyisl ryrskyJen uJ.kopuoleJ-la.},(utta iannityksen vaLlassa eLettlin syyeke..
aii, ja yditettiin saada syystditii loppuun suoritetuksi pahlnnan vara11e,
Jos 6attui6j- tul1a vaikha lahtd Jonrokkh.

S].Lloj.o o1i kaunj-s kesa.O1j. tyiitH

12.1O.1919 Tunoa peive.

SilLoir oli harvlnalsen usvaiaen eyyeaanu r o1i kuin surua ja nurheen nuetaama koko pSiviiu. Edelll.siltaaa oLl tuLlut naereyE jo osall-e Laihlan siehlii Lahteii eDsitleaislra y11naarel6lj-lr hortau6harJoitukEilr., Jolata jo ennakolta oLl- osattu uulrol.u. a. NiiB Linak1a sltten lahdin nc.apurtni Uuno KajLl-etajaa kanssa Eathaan lokakuun 12 pelven aanulla.
KavelynatkaEne Joki6al-on koululle oli nola , k.E ja val-kka aBkeleen[e o1!vatkla rej.ppaita auolegifiIeaten askeleitar-niin aJatukset oLlvat sytrket.Ne
hapul}'i uennyttii nuoren niehetr elarae.[uorta avloliittoa- Ja nyt o11 kal-ihki Jatettava taakse [uutanasaa tunnissa.Se o3.1 totuusrsanoln tratkaa puoleaaa
vellsee KalistaJaUe rneln slte reaaaen kahdel vlerekkelD-, -uutta tu].Iaar&o
takaI'sitr ja kotka tullaan4Ttihiin vastasL Uuno Kalistaja:En ninli ainakaan tuu.
En alnakaaa elavere.Sille taE€i oa vilELelnen tratkeni taue tleLle.Sua nina
ea tiedd tuletko sitla taka161n, vaJ.n onan kohtalonl tlede!. varnastl.
Hetkel ku].uttua jatkoln puhettanl, ette taLa t lnnq Bunuinen aanukin ottaa
kul.D. o8ea Eurheeas€@e.l{11a kal se onrsanol Uuao KaL1etaja. Slttea h1fjalsl.tra Jatkoi!86 uatkaa kokooatunis paikkaan, Sal.on1.ercr tienhaaraan koulur
Liihe}"l;-c. S1.I.hea rieita ensi. liihtlti1.ta k6raentyL lO,Eieata,Jaakko V1.1'a1a Jiii
ueistei kirkolle ottanaan ohJetta SI(, eskunnasta Hevoetea oiiiirliyksiatii aatkaan , sallii niiiirays koski llevo6takin.M,My]-Lynaetr kuorna-auto tuLl BEn kyytiseEi o11 afohlqylen ja l(asitrkylea n1.ehla l6,ottivat lreldetkla hyytilnae,
Ar.rtoa ajol. IrJd Ranta, vauhtt o].L hurJarnal&ta l.tku tull. kun tLen vlerl
pelLoilta katsell kun nette v1et1ln,hek1u aavistlvat tilanteea vakavuuds!..
LaLhian kirkolLe pysdhdyttiln rky8yttlia Eiksi aJolt niln kovactj. , ajattelia
annaa poJiJ.S-o hyvan kyytia,tal8l 0I1a eollelle vilueiaen kJryti stv111i88a.
Klrkolk3rriir kaupoista nlehet ostivat vehea tratkavarueteita Bij.rryttiltr sLtten Lelhiall aaeDa].Le,sleltii ueltii o11 kokoontunut Likl 200, miectii, nieliaLat
al"koLvat rllkastua kun oLi ieoapi porukka,ia arvailuJa tehtlin 6ilte Einne
ieEnafia. J una tuLi Vaaeasta Ja yeluoidiit SeinitJoell"€. Sl-oue neidet purkattlLlr.
juaasta.

SeitraJoella raJoituttiln OJalan ja Ketolan talolhin, taal"l-e alkol selvl.te

ettii l,aihlan niehistti kooatuu koneklvearj-ko&ppania
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tuJ-i kapt.trauri Vj-hantofa Lapual-ta, niea Jonka uBeinnat nelste tun6lvat
jo ailral-6eEuiu7Konekivaerlkorppanlan vahvuus oli tuolloin yht.157 nieete

ja joukkueen johtaJiksi tutiv6t

perustenisvaihe€eaa. .vear.

Penttlle, j;
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yenr, Reino Lehtonea, [Joukkue.Ja: utid. (nyk.majuri) Matti Ri.tiluona, il-_T Joukku6 seka koEpp. Veepelikci J. B. Jua8llae.Iisiik6i kaikki tolEet ea-tvat olat
paikkausa Ja tehtevaEse ja oE Eyyte ealnita, ettii koLne enaikat naial.ttua
l-ukuuaottanatta oLlvat Laihian polkLa.
ViiwiEre Selniijoe3"la viikon ajaa, jouduln heti vl-lJavaraston katoIIe,it.
varttootl koneklviiiiria kana8arJa ke8kJr esikunnaEta ette ampua ka1kki koneet
alae Jotka tulevat anpuna staisyydel.lo. Se oLt kiiekyrJota Lhrettella Ja sanoin
kaverellleni tegta vi6le puhutaan, nl-inkuin sediin iaoogta iene6te. Seuraavana
palvene tul-l lentaja Kapteenl Breener, tarkagtanaaa ilnatorJunta vartiotaDLo
eatufu oleDaatr itEe vartiovuoro8aa tein llnoLtuksen Kapt. BreeEeniLle vartio
tehtevlBtenl,no nl.nkdlaJ.sl-a koDelta te anmutt e Jo6 tuLee lehel-1e?Hema Kapt.
joke konet Diikehen Joka vain 1iihe1le tuleeJEl saatana poljatJKuka tctllen
sellal-sen kHalqyE on antanut lEsLkunnasta kakEi nuorta nl.este, !ik?i nilden BiEl/
ea nl.nit tieda, tiina on virheelllnen keBkJr, Joe ndla tol.nl.taan si]loin putoaa
olatkin ko ne et, nlrkdJ- ais et tuanuenerkl"t o va{reniiliil.si s ed koneiesa, putalnen
tiihti salroia n1ne,6nta6 SuoLalal.Eeaaa?hakarl"ati, hyvii on kyue naytte tietiiven sanoi Kapt. Breerer.Tahti konelta val-n sltten aEmutte Jos niite tulee,
6cLva oE Eanoia U(apt. Breemer ra.rloi m.enevensa eakuD.taan aataaaaa nuuskaa poJl]-Ien puutteelllelsta ohJ ei8ta. Enhan ntne onia kolrel.ta o1i61 aEpuEut Jos
nilta oLl.sL sattulut le[tiieeen,nutta o].1 hyvii huonauttaa silloLn kun 6e tepsiL.Kohta tu].j.klE eEkunaasta sanat nlehet konentonsa korjaanaan Ja tolvat

puheliEen vartr.oonrJa lupa61vat aataa puhelinelLa tiedot llikkuvlsta konei6ta
siLte ee aeia eeLvis. viivyinne setneJoeLla Jonkun palven ja tEiaii alkana taydennettiin varuetelta, jolta tosin ei kaikille rlittiiayt nuuta kuia turtoLevy

ja kokaarti.

ryLaenttl

todllle kateekusta varten
ni6se ryknentin koEentaJa everstl MattL Laurl"la puhui joukoi].le, o].l lyhyt
Ennen leihttj&

.IR 2J kokoontui Selniijoen

hartauehetkl Ja Jo eanana palvene 19.10.1939 tapahtul lastaue Julaan Ja
matka kohti turtenatonta aLkoi. fT.konekiveeri lAltettiia avovaunun Lattialle
ratap6lLien paelle ilnavaaraa varten suojaanaan kuljetusta,olin enalEnalnen
Lie6 natka].].e leihdettiiesee tulen j ohtueeEsa, kovat plipuEsa.
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Juna pyBahtyl sltten pit emniiksl aikaa Savonlinnassa ia purkauinen tapahtul
Inki-laa aBenalLa,nista aatka jatkui nar66ien Kaukolan pltejen halkl Relsaliin Uanunkoskelle.
Tuo narssl o11 erlkoiEen raokas,sille he oselee tottu&attonina mekisiin
maastolhin tahtoivat uupua natkalla,ja niehet joutuivat jatkuvasll tydntarelian raskaita ajoneuvoja niilclen paaLl e. -Ajoneuvoissa oli/6selstuksen li.saksi
qyds runsaasti Laihialta ]aotattuja efi.ntarvikkeita i auhoi a yn.nitkii sitten
'
my6henneissii vaiheessa jaettiin hyvessa sovu6sa naapurikomppanian kans6a.
EnneD lahtiie kouppanlan lea}llkdt tarkaativat nie6ten kunnon ia varusteet
ja siella lde6$oukoss& on vakavinakj-n hetkine huunorl ta].le1la,nlte kuvaa
aeuraava tapaus.Siel-Ie rlvleEe toisten nukana seisoo ules piiiittiiia pltenpl
ruita, selkEireppu sel-assa tiiynae tavaraa, tarkastaJa pyseihtyy mtehen kohda].le
ja huouaa takapuolea piiiiL)"!i repun nauhoiesa roikkuvan pienen hiirenpyydyken.
Hen ky6yy Eiehelte:Mlke6 tuo on?rtJa vaataus tulee eepieatte: rtHerra kapfteeal.
kuuluu vthulainen yritteven hbUkivaunuilfa raJan yLi ja pltee vj.eda slnae
loukku[.- Huunorll].a voldaan vakavlnakin hetklnii uaeln tiLanne pe1astaa Ja
uatka kohti iteeTkohtl suru1Llsen kuululBaa Talpale6nJokea a1koi.
VeEyaelne joukot saapulvat U[nunkoskelle, ni-esd. nrajoj,tuttlln Olkkoeen, f,aukkasea Ja ParBs16en ta.].ol.hln.Se o11 vuorokauden nareel, aeidet otettlln EielLe
yatev:iL1-ieesti vastaanrnutta ihnetystii meissii herettl serettd tal.olhla ei
ollut olkeastaan nLnkiiiinl"aisia telte. -TydvoLuaa oLi nyt onasta takaa tehtlJ-a
ensi tdiksl taLolhin kunnon tiet,tehtiln linnoitusttiLta j{riapaa-er:ikolna tutuatuttiltr aseieiitr Ja pidettlin oppltunteja nl1den tolnlnnaata.Kuurneltiitr
radlo uutiset tarkota,lahetettiln kI.rJetta kotisoudulle. Uskoiaue yH:n p1.atr
loppuvan, ette Joukot ptan kotLutetaan.
,.Iiitrleen BaiEe kultenkin Eara6lkiiskyn Ja nyt Blirryttlln pyheJarvelL e, nl.E6a
ltajoitutti'tt €ri taloihia.-Vie1a tessaikln valheessa uekoi.rne rauhanoualaeen
ratkaLsuun.
Marraskuun rO prne hereittl"ln kul.tenkl-a Eynkkaan todel_Iisuuteenrkiiydyt neuvottelut elvet Eitte''keiin olleet Johtaneet tuLokgeen, vlholl-lshoneet Lengivat Euurcna lalvuoena yLltsotlEe kobtl He].sinkl,e. -rden talvaata valalElvat
valtavat tulea lotuut,kuuLui kaukalnen tykkiea jylln;i Ja teuiiln vasta Lo-

pulllgeEti tieslml,ette tolveet rauhal1i6e6ta ratkalsusta oIlvat karLutuneet.on valkea kuvata suonalalsen aotllaan tunteita tuoaa pei_vend, tieelrae
siellii rajalla olevan oEia aseveLJianEe ottaDas6a vastaan tere8myr8kya ja
kohta otr [Jrti6 treideakln vuoro. -Trlanne kohlttyi eltteu nopea6t1, turi kasky
el'vii].lviien evakolnniBta, nalsvakl lahti ajanaan karJaa Ja talot tyhj ennettiirl

NarjaLan kaD.Ean eva}kotie o11 Jfilleen alkanut.
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Mleleonl ovat lehte[attdniisti iaeneet talon vanhan isd,nnan sanat'henen
Luovuttaessaan keytt66eBe o[an hevosensa: I'Pltekea hyve huou" hevo6e6tanl,
itse en enee Bj.lloinkaan paLaa neille naise411le.
Elettli[ vakavia hetkla Ja ioufukuu! 5p;ne suoDen itseniij.Eyyden vuo8ipalveDa oli tutfut kasky valnistautua Earssil-le, tiedettiin Eita tuo kesky eefkltsiruutta nitiilin vastavdittelte ei kuulunut Ja ioukot Jafjestaytylvat
kalustoj-neen ja kalkklne varusteineen ]iihtiia vartenillalfa llJ' 21 '1astatt1i4
lkkk ni-ehet ja aseet aEnuksineen,.autoihj.n Ja niln lahdettiln luEipyllyiseen
y6a pineyteen, vihollinen ydittl Talpaleenioella nurtaa,oinne piti Joutuln
saada koaekivliiiriii. JalkaviikiJ a.i.hOgss kolonEat tulivat peraeaa nara8ien hyvi[
joutulsagti , hiiulirll1ii valoilla autot aioivat,faulua ei saanut kuulua.Vakoilu
otl vilktraasse toldnnassa kulkutlerr[e var6111a r vilkkul-anput vllkuttlvat
pultten takaa EenoauEe ottaea 6e1vae nltii ne ollaanr vakollu oli kova6ti toiEir8aas6a n1111e Eeuduilla rkylle nj'ite Eaatlin kl-l'nnikkl.a nl.iu ainakl.l kerrottliD.Saavulme Eentykankaan laltaan JoBBa py6ehdylme Ja purka8i@e autot
pystytlGEe taltatrnutta kohta liihdettlla natkaan uudestaan, ehkii vakoi"l-u vaaran takla, s11Iii vakooJla l_ljlrhul ioka puolella Ja o}i oltava darlnndieen
varovaisLa. -Matkaa jatkettiin eielleen ia lopuksi Lelriydyttita ns. telttakyJ.Eanrnlseei hultenkin saatiin v{lLtttjniistl krh.tulta s ekH, sanalla eairakua
sii.tiirdtd jatkosea odottl.Multten Lalhian ule6ten nukana sltten alkanaaB
oltiin vlholllata vastasea Talpal eea6a, Jossa koettiln se,Elte 6ota todella
onrkuE 6e kaydeen yl,ivoL[alsta vlhol]"lsta vastaaD.Mutte Josaa qy6s velJeshenki koetaan parhal@il1aan.
Jo Joul-ukuutr !p:na konppantaEre elrslnnelaot nl.ehtt salvat antaa ka11e1!!p4tl8 a
tariia uaaa puoleEta Ja 66n ielheen Euruvie6tl tolaeasa Jelkeen lehtl. kotteeudulle ruutta Taipale keetl ja aen puoLuEtaJat joutuivat y6tri pdiviiai talsteleEaaB yltvollaista Iriholll.eta ja kovaa pa-lrkasta vastaan.Tulkoon te6sa [al-nituk6i,etta pakkasta o1j. Jathuvasti yU 40 aetetta Ja paleltun1.sea vaara oLi
suuriruonelta ueni osa varpalta a1triaak61.
EtelapohJal-aLrea everetl taurilaa rykuenttl .IR.z, vuorotteli etulilJassa
keekLpohJalaisen JR.'l9 kana8a. -Talpal-een dehet euistavat aina tukLkohdat
Lluakanga6-TerentllerMustao ja yL.Ne olivat todelllsla ttr'l I helvettie, pPJ kLoJa
jolssa eL nukuttu Ja sI.elIii oli kuulo-Ja niikdaistlt jeDnitetteva earj-nn1l1een.
Aj-tra yelj.l"Ie kuitenklE peestlln hetkeksl PutkinotkoE korsuLle L epiiiinaan
'
viholllnen o11 nurtauEiutta El.e1tekin tu1l ueeln hiilyytys vastalskul.hln
'kun
tunut johQakl-n aseroXlnure. -Aeenat vallattiin alaa takalsin Ja Talpaleen 1ohko ei talvisodan aihana vetaydytty tuueaakaan taaksepein.Sen puoluGtua levey6 o11 S,kn.vahan yUkln, Tal-paleen Joki. ei Elkaea i6o jokl ole rutta sea
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O1i[ IlnJa vuoro66a 15,p:nii:Taipaleen Jokisuu]-&a Laatokan rannasaar 6i11oin
olin veheue nenettiiii peenl. En tiennyt ettii viholliseLla o11 plkatyklci ta1on viEtl]le joen takana, tehyilin aitrne kilkarilla, finsslt kj-ilsi auxingos8a
sielte tuI1 pikatykin anrus heti piidnl -vieree! miint)5ffr [da repii mennyn pahasti,verln heti. pitiinl pols kyykyin EonttuuD. ,tolnen kranu tuLi iustiin ni6te olin tahystanytrse ol-ia vlenyt pean ios Eiita ol-i61n viel,e 6likannut.O11n
Ben JeLkeen varovainen, s961"1 paikka noniEta Johon valn pinean alkaan voj- vartion valhtaa.Kylla siihen tu11 rautaa monel"ta Euuntaa 2,tunnj.n aJan ette p11106 plti ol-larJoul.u aaEuna tullDne eaEasta pesitkkeestd Llnndkankaan korGuLle
s61moe YrJ6 Rannan kaaesarnenicne l"averlLle nukkutraan kun u6 o11 valvottu
nj-i-r ol"i. unl. hyvae. Juuri ureen peeslene nl& tutf kranuia korsuEn€ katolle Ja
EeLDil-&, lyhty kor6u8sa 6a6Eul korvat alkoivat soida, hiekka vatisl- korsun
katostal611Eet suu Ja korvat oIl.vat teynaa hiekkaa aej.lle nol erl'rnJ 114, hylle
utret katoEl heti,ttrJ,i naaDan sll.vous kllrelnen ne11le uo].erniLl-en. Tapanina
sattui osuliat toiEeen korsuun 61ine el oLlut ke6tAnyt katto rvaan luhistul
koreu kasaan, tappiot o1l 6uud6t kuollJa haavoittui toista kyunenta Jurvar Ja
L,aLhian ul.eetit. Vlho1l1ne[ el. Gaestenyt anuuksla nLlte kutr sl.llii rlitti,nlin
.

ti].anne Jatkul, piil-ve6ta tois6en" ViholLinen teki Taipa].ee86a l Oqpalven ailrana
JOO sataa hydkkaysterelj. J, hydkHiystd vuorokaudesEa, AIpo Re1n1kaisea kirJan
nukaan Vihollinen aapul talvisodan TalpaLeen talBteluissa 5O,ooo-55rooo tuhatta kranaattLa piiiveisserkurx Suonelaiset aEpulvat lOOrpeivan alkana 55rooo ..)ithi:
kranaattla, Euuri oir ero, eeikeleisllle el oI1ut kranuJa s9l.o1i tlellIe niehistij
Eenetysta 61j.ngkj-r suhtee6Ba.Otr 6anottu ette Ta1paleenjoelLa talvl.aodasaa
kiiytj.in naailsan suurln tykl-stti taisteLu. Tuli Tannlkuu aikanaan, oLt"E Kaarneojar tukl-kohdasaa ,6ie1Le ne1na6 ona pikatykl-a nie6 ampua el-nut viholl-isena
olin oudogti puettuna,vanha pienl eanttel-l' reuhkara pliiilliini kdyden patka
vyi5nltulin vehen kuuarassa lun16ten vesojen eeasta juoksuhautaa kohde4 tunnus 6ana, kuului komento,ja n1.es k5.v2iiiri. suorana nlnua kohdenrpidin sen Leikklnii, ni.es kysyj. uudestaa, tiihtaisi ninua, raippa-rysse t lvline sanoj-n,ela vain
amuu! se on nelden niehie lHuutivat poJat hedissaHn, no oohBii ryssEi vai. Suoealainen?Suooalainen rtrLna olenlNo voi piru, vehal"ta plti jotten sua alcpunut.
l{ies lithti heti korsulleen ja ol-i Eanonut &einasin tehdii elitmlini suurluean
virheen, anpua onan ulehen. Seuraavana pdi-vline sain kuuneenrjouduin saj.ri aal aan
kuume nousl yli 4Orastettarolin jo vehen sekainrBrpv;olin sai.raalassa kuume
oli ohir6ain Brvk:loman kayda kotona perheenl luona jdka ol-i mlnuLle iloLnen
a6ia, toi-vuin ja pa]"asln takaisln Taipaleen taj.st61uih1n 27, pv: Tannikuuta.
Taloeikuun taistelut oIlvat joulukuun taisteruita vehen hir jalsecmat.Mutta
taytta sotaa 611ti 6ekln oli.Kyue Bilti henkense kaupaksi sai Jo6 ei varonutr
heaki kultaausa,eike Eekean alna auttanut.
Ni-in 6e vuoslkin vaihtui ko uh].aa ryLlneilla I 94O.JatkuvllJ-a taiete1u1Lla,
o1i Lepo vuorosaa rakennettu Gl-ehlBtti suoJla koreuja,et enea tukka jeatyrlyt teJi.ttakaakaaseen kil nn{ kuin al-ku vaiheessa kevi nonells.
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HelmlkuulLa 1940, taistelut klihtyl Taipalee6sa kl.ivaiLndlleen vlhollinen o11
6aanut vereksia volrla,l cntoponnri tukset lieiiiintyivdt, hytikk5ys vaunut olivat
yilkkaassa toleinna66a ydi.ttivet nurtaa linJ oJanne nutta hydkkdykset toriutttn'
'
iat.hj-an koneklveerl konppania kuului JR-21:n I patalijoonaan
Jonka koEentajana
tolDl.l kapt: Myijhe$nln everstlluutnsntl Veikko Vallas,kunnioitettu Biesraa&o1n
kapt:Lauri VihaBtola, kouppanj-a@e piiiilikkb.Tal.Ete1uj €n alkana I kkk allstettitur
aiEa Iconkyriin Viihlirkyr6n ja Jurvar j alkaviikl- koEppanijoihin r lepo alkana oltl-in
orana konppaniatra. Tl1anne tiedot o11 Talpaleesta nlukat, v1holli6en tykistiin EuLkutult tinJojeue taak8e esti lehtlslesten 1lniol]tan[e peivan uutisten saannin.Tavallinen tiedoitus lrariosaa, vlhollinen h(i iil.*ij.,: talpa1eeasa hyiikkiiys torJuttu.
Vlholllnen keytti hyviikseen kglkkia konsteJa, Terentilan kankaaLla vlhoLLinen oll
puu6Ea,Ja Johtl slelta tykl.st6.tul taan tarkkaan, pdtviin aikaan kun netki neikalel.aten liikheet,Ja kun pysabtyi nij.n hetl tul"l kranuJa paika].len,ja nyiis tapploita.Vlesttn Eiehet ol"i vetanyt puhelLn tapsla 6ana11a kankaalla, je huoraElvat
vj.hol]:.6en petejanLatvasea, pudottivat paukulla aiehen nekeen,stihen Loppul ser
d-ohen tulenJohto.Kaarneojalla palaneen Peraa1ser talon torniln oIJ- hil-pj-nyt.tihotrl.J.Den Ja arpui sielter haavoLttL , n1e6ta, entrenkuin kuin huonattiiu, japuohooJa
pudotettl.l!,, ja vleld Joku Eeuraavakin, putoe alea tornln paa6ta.
Vi-holLlnen oLi herkka a punaan El.te nekl ,pelvaLla anpui tyhjea lakkirir. n€ittaainpeahe[, pLEee].1-ii hehkuvaa palavaa savuketta kannon piiiissii, tai palavaa helae haaai.ota Kaarneojan Euo1la.Neln tahaLLlsestl vLhol1isella annutettlln harhaano
Raaka o]-l. yen5leinen toveriaankLn kohtaan, Terenttl.lEn suolla oLl kakel nlestli
taluttauut toveria.an talstelu-linJ o j eme eteen,ja olivat ktiyttiineet eot1laanea
ke6i6ta suo-petaJaea kiilni, ehke eelk:ilel.st en anrnuttavaksi.Mutta sidottua n1€6tA et mellriiliiieet o}Ieet anpuneet,Eehiin o1i 611ne tl1anteesBa avuton.Vaan ne kake5. tuoJaa o1i kaatunut. Yda alkana Bldottu sies oli poiEtettu niinnyetii.
Sanaf.la euotr-1a haavoittunut rihol.Linen huuti koko pal.ven apua, apua ei tu11ut,
peiTen aikana,Josef 5ta111nLn nl"nea huutL nl.ee useln ,kuu11D nl.n:ikl.ll een huudoa.
Illan tullen vaLLtus hl1ja11een vaj.kenl Ja lakkasi kuululraata, kaj. hlia pa1eltui.
Vihotrllsen kaatuneita nekyi 6ana11a suolLa kasoJ-ttala,lunj.sare pettt 6ntisla
kaatuneita kuu uusia tuli entistea kasojen peallen.
Hel-uikuun puolivAlin JeLkeen o1i Luvassa JR:2J paeistii pitenpiiein J.epoon,ja He1Ej,ngi.a pos1.i1.n1- polkain JR:62 vaihtua tj.Iallen. En ol-lut enEiri Talpaleesia kun
JR:2J oLi liihtetyt lepoonrja JR:52 oli ottanut f.injat vastaan Taipaleessa,lSp,
Helnikirutet l94O.O1in jo 6111-oin uatka-Lla eaidas Junassa haavoittuneena y1r 5bo
sadan haavoi.tuaeen a6eveljeDi kaDaaa kohti Kri6tliaan Sots: I 0.. kyn 06neen.
Mutta uudet niehet elvat arvanIleet Taipaleen kovuutta, taittt,tu kokenus heil-td
vie].li puuttulria vj-trolltnen hyijkkesi Tere[ttj.Ian Ja Mu6taoJan tuki kohtia va8taaa'otti TereuttiLiit rtieEen ha]tuunsa Ja osan Mustaojan tuklkohdasta, niln Joutui JR:2J,aea I patalJ: pydrtenaen r.eao natkaL taan VLlkkal"an kylesta,J; tuLe:
uaal avukel Poal"ltlti poJlLleErJa yhdes6e tekeniiiin rastaisku ulho11j.B6n valtaauiin Tereattll iin Ja Muataoial tuldkohtiin.lS peiven lI]an hii.Eare6se Ej.lrtytvet
JR:2J,ia JR:52,ELehet Liihelle vlhollista,Ja plneen tullea hydkkasi-vAt dh;U16eu mlehLttenlil! tnldkohtiin, Ja valtasj.vat tuklkohdat takaisin vihotliselta.
Ja puhdl-Btivat aanuua menne€Ee takaisln vallatut tuklkohdat. Viho11j.6en tappiot
aauobt r tsatoJa kaatunelta ja haavolttuneita. sota-saalis 14, konekl-vHerle, kevytta
asetta arnukela, ja puhelilda, uyds kynneniei vankejaOeiakln tappioita nyde trili,
l prpv:Aarouaa viholllnen uusl hyukkeiyksensd samoJa tukLkohtla vistaanrnutta 1y6tiin tJra{=i+. veriseatl takaisin,ja niin tilann; alkoi vehen rauhoitiua TaipaIeesea.2O, pv: Helmikuuta JR:23,l:ihtl Taipaleesta lepoon pyhaJervelle,iaJR:19,
ja JR:62 jelvet yhdessa puolustukseen Talpaleenjoetle.Ja olivat siell-d sodan
l-oppuun astie
.
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l4 paiva Ja olin Muetaojalla tukikohta vlitosee6a.Kirkaa
pakkagpeiva. viholllnen alkoi vydryii kohti aseolanae.Nelja panssarivaunua
etunele6se. SUkEj.en pael"la pana6arilevyt suoianaan eteni kohtl asenianme vihollisarEgija. Melkeleislii o11 asenl8sa kaksi konekivii:iriii ' joi11a 5 miest3i.
Konekivearit ol.i ?5 eetrln valeln.Slina eltii mlnunkin kk o1l Yain tasaisella
kankaa.Lla, vai.Lla tsinkeanlalsta niikij ja tulisuoJaa.Mutta nLin siltd vain anEuttlln puoIln ja tolsia,ette koneklvaerl kuuneni amunnasta nlinrette lukko
ja pllppu ei_ erea tahtonut lulstaa vaan ne yrittl sul-aa kuuuuudeeta.stina
011 helEikuun

kun hdiirla kontall-aan konekivaarlni takana, sa:in vihol-lisen hytikkEiy6vaunu6ta
sulhkur rlntaan1., joka heJ-tt5. dlnut 6e11n tahtle lukenaan. Ryhnii$ohtaiame
ArEas Rl.stj-Le sal- releD' olkeaan horvarLehteense. TehJr6teJiinii toininut Toivo
MiikyBen oli vahan Lei6ta oikealle Ja Eeilyi haavolttunatta.
HengltyE oll-hetkeE vaikeata.Nouela letunaaa ja yrltln vield anpua koneki-

vaarlllerButta se ei enea toiElnutrButta ei toiol.nut

enea. nieEkeenrkoska

voloatri loppuivat.
Lehdh iydniueiin 1iihe1lii ol.evaan lentopor-l n kuoppaan. SieLlii oLl' Kuortaneea leeklntedehle.Peeoir kuoppaar hlestii nerkena Ja Eain s1eL1e enslavun.
Haavanl sidottiln.LiiHL'i nteulehi]-te 6aia kuunaa kahvla,Joka pirlsti ninua
pal j on.

Hetk1ste al'kaj-sem[in olj-n aaEas6a pomlkuopassa laulenut:Vi].le istuu itse
6en koretyk1n piii "lii Ja tytkiJulllt kuuntelee een Jehovanea aiinte.LaAkhteuiehet ollvat thlretelleet tete l-aulaeista ja ky6elleet ryhuanj ohtajal tanne,
ette onko tuo ntes vehen tarahtAnyt,kun taalLe tuollalsla lau1aa?
Kuortanelalaen laiiklDtitnlehen eaattaBana peesin poi6 LtnJollta Ja 61LLa
alkaa ku[ han Eaattol nlnut taaksepeon, o11 Donttuun jo6ta ]-ehdin tuUut
tEiysosuoa ja koko poruidra o11 sl"j"ne nenettiinyt henkenEa.
Sota Tatpaleesea osaltanl paaittyl tehen.rTa kun Eitten onasta pyynn6stiiai
sulnkaan vi"ele olIut terve, pddsj.n Lahtenean sl.vl.l.Liln Sotaf.5.-4ojoltoln
(
eaidaalasta.oLl kirkae kevdtltiLvii, aurlrko paistol Ja linnut lauloivat. Valkka
6ota olik1-n paatty[yt ankariin rauhanohtolhin, o11 nl.ellala iloinen.
Saavuin Juna]Ia Lalhl.en aseEal1e.Slelfe ol-1 E1nua naapurl,ni Aaron KalistaJa
vastaa[ottaEassa. Eiljainen o11 as eEanseutu.Juttua nei].la kovastt riltti
kotiEatkarla,ku-u naapurlnl hevosen kyytlE8e kotiin palattiin.Kun sitten
tultii-n kotik-yLan tielle s1l1e kohdalle.lo6sa kyytldehenl po.ja119 gua9
traLl8tajalle oll- Batkalle lehdetteeaae 1auBuDut,etta neln aita yhd€B8e
Eenneen vierekkeln,mutta eitetr palataan. Tiihan 6i11o1n kavelinl nainitsi,
ettii hiiu el alnakaan palaareutta slte heD el tlennyt pel-aanko El.na.NeiD
oLikl-n tapahtunut.Klerro6 o1i tehty.uuno (.ali8taJa o11 kaatunut lG.2.-4o,
Eri uatkaa tultiin ja eri tavalla tuLtll[ kuD kLerro6 o].i peettynyt.
Talvlsota ou, pdatynyt. Jo taltr olelEi-arrke unhoi tanut; Mutta taru Talpaleetl
virran unhoitu e1.
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