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+TaI vi - Sodan Taipaleessa
Harhail eva Y:ieP eli t

Kuka oli tuo tuntematon Viidpeli,
Talvisodan alku-vii.kkoina Tai-paleen
maastossa, j olta oli, ot[a. yksikkci aina
kat eissa?

Olin Lalhian mlesten eukana lafvisodassa Taipal- e essa, heti YH!harioitusten
al.ku vaiheesta asti,kuululn Laihialla koottuun konekiveari konppaniaan ioka
kuuluj. JP/23r 1 ,patalj:1 kkk 1 ioukkueeseen. Rykrentin konentaiana, EverEti '
'
Mattl Laurl1a.l patal j: konent: kapt: My6henrnl n Majuri Veikko vaL1a6.1 ioukkueen
johtaJa Viinrlkki Peuttilii. Neuvostofiiton kansaa Suorni kevi neuvottel-uja naittenne ra116iet5 6uhtel6ta ettei tu116i naltteEae valiUa kahnauksla.Mutta ka1.
Iien varaLta !6inns puoluetustdltii Taipaleenkln naastossarios sattuisl ette
nl1te tarvittaiEiilr, kun epavarmal ta ti]-anne niiyttl Euroopas8a.NliBhen silnei
kiiviklD,ette neuvottelut SuoEen Ja lleuvostoJ.iiton ve1ll]e karlutulvat,SuoneD
henat palasivat tyh j ln- 5e,*r*a tolnin kotitn Moakovaeta. JA Bota alkoi SuoEea
ja Neuvostoliiton viili.11e. Sodal aikana on ka.ikkl sa]Ilttua,kaikhia keinoJa
keyteteen puoll.r Ja tolsj.n, vakoilu ,j e 61te ketytti viholLlBen kannakseLla erittAin niikyveEti erukseen, een kyua huonasiane Tal.paleen l-ohkolleki n r enDetr kuin
sota o11 vieLe alkanutkaanrkaiken kLireen Ja tohinan keskelliig:oa vieraan
hyve udella ja toiEl.a.
Vakoojla kJrtettin, Ja kyIIa niita joutui kij.nni virkaaiehistii l-Ahtl"en kan anknefls[la. Era6 niikyvln tapaue o]-i lota ne nonet th[ettel1@e kalken kiireen keskelLii ja seurasl-nne vlerasta liikkujaa.Joka o1i kal.kl'Ll e tuntenaton' VAepelX., j oll-a o)-1- pi tkii Perperl takkl y1.leea, olkainlsea kul.ta-viiiipelin lerkit.Se o11 rluska fllkenteine[ Ja vi]kae puheisse. HaneLte o11 crla
ykslkkijnBe ai-na ksteisearkyeell. 61te dehiltereutta ei upaeerell"ta, karttlo
kersantieta yltispEiin olevia a]i Ja ylJ.-upseereita, valn niehllle o1t he11e
aslaa.
Etellki[ yksiniiinen nies o]-i henelle haluttu kysely kaveri, aanal"l a Veapeli
uteli E1ka ykEikkii taEe on nista te olette teheu tulIut,nej-te teette Dl.hl-rlke aa6 laj1lu te kuuJ.utterja taae Vliiipeli I&ihti kllreeeti yupiiriet66n v11kuillenrJoku oL1 sanonut,etta elr ninA herra Vaepell tieda ykEikkdenne, kutr
eD tisde paljon oE1.stakaan yksikdieta taal-Ie vleraassa uaastosea ,Vdlpe).l
otr hyve Ja kyeyy noilta hemoilta,ne ndnH asiat taall"a pare@ln tletee.
Neln yk6LkbsteAn harhautuneen Veepelln palvittAinen poppoon6a etslnta jatkui noin 2viikoD aJan, Vllakkalan Putklnotko! Terenttllan LinnakankaaB ja
Hiekkaronttuj en yrn,rBisaa naasto kohd16sa,m.is6e valn 6atuinle ol1a Ja totEl.a alin aina tuo kilreinen Viiiipell ry66 1likkuj,.Xu!!B kaikkt loppuu aLkauaan,a1ln loppul tuoa harha Vaepelln JuokEukln.
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vl1kou palvlln ei neiky4yt harha viiepelie liikkeeuii, eanolnnekln kylla se
ril} nyt on yk6ikk6nse varEaan Ldytenyt.Mutta ioku he os-nle8 tiesi kertoa
eksyneen Vaiipeun ydpyneen HiirnSliiisten korsuur} ia ollut nishllle kovaEtl
h6i5linii, ja vakuuttanut mlehille kylle nyt on varBastl rauha]linen gti,ettii
nukutaan o1k61r rauhaEsa EilLoin kun saadaan.Silla SotiLaan pitaa nukkua
Ja syi5dii sj-I1oin kun siihen on t1laisuu6,ia nyt se varnaan on.Vaapel-i o11
vakuutellut, ja nlin niehet oflvat nukahtaneet, Eutta yk8i niehistii epii11l
yd vleraEta Ja nukkui valn koiran unta,Ja oLl Eeurannut nukkuuko yij vlerasrtVd.iipeliru onkun ajan kuluttua kun o11 tu]lut hil"jaisuus rkuorslna valn
kuulul,joko kaikki nukkuufoli kysynyt yd vieras.KuB kukaan ei vaetannut
oli be! hetken kuluttua hysynyt uudelLeen'Jol.o kaikkj- nukkuu'ei nytkeiio
kukaa! vastannut , taldatta jo kaikki nukkua oli kyeyjii hiLjaa nupissut.
Veepeli oli nou66ut lstuEaan katsellut yupeirllleen ia huoEannut ette kalkki nukkuu, o11 ottanut ktsrtr -laukL.une& Ja kal"vol laukustaarx kesl-kranaatlE
sat1n,el}IoLn vale-nukkuJa o11 hypennyt pystyyu'ja Viiiipeli-L hdsll'D kll,nlrl''
Ja huutaautrr Heratys poJet,vlholLl.tlel on korsusaa!]llehet ol*f,ttt,El]lat hett
pystys8arJa poruhalle VaepeLlLtl.. leuhlru pols, kranut ynBe [uut nxtu laukku
o11 8isliltenyt, Etea oLl pldetetty yiill.ii korsueaarJa Lyhyt kuulusteLu kayntiin etrrin korsua8a, j alopusta kal oll. huolehtlnut iotka tioteYiit d}a oa
6adaagr"- vakoojaD oga sodan aikana, ykelhkb varnaan LijytyireilLa kertaao
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