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jota en unohda koskaan.

TAIPALEENJoeIIa talvlsodassa Juol uaat toybnri.

€ntynitt tiniilll volmaL).a,nutta kalkesta huollnatta oli

Taistelut
J0LU$S,

Juhlay6. Tolmln KTR 9, l{ patterln postlnhoitaJakuJ.JettaJana. ?attertt
elJoi.tettu Vlakkalankyl -in Ja Suvanaon vii11Ee6n naaetoon,ja tulenJohtue

o11

alvan suvannon lanna1le, LiheLle nllneanottua l(lrvesmike,i. iluoltoprtaat

Ja

nllnsaauttu tiJplni taas Vlakkalankyliistd iThaJLirvan suuntaan, tykiof.tiln
varteen, allnkutEuttuun Foftkorpeolr, synkkiien kuualkkomet6i,in, Ja ellti

vtelii

l(llometrli ryh,iJ ilrvelLepiiitr o11 Patterl:;ton Eslkunta, Josta
po8tltr Ja nuut tledotteet haln Ja kuLjetln Ja Jaoln tUplnij.in,patterlin,
cckl -tulenlqhtuaeseen Kor-sultt_al"n, gekli vaetaavaetl toln tul-leseanl L.ihteviin.postln yn nuut vlra1lleet panerit Ja tiectotteet. iiorirxa tuntui nlnuata kyU.:i kln ku tsurue t ehtrlviJ- tli, koaka olln alna tervetullut Ja odotettu
Joka korsuunrJoka saatanan karvaturpa o11 heti ky syniss:i , onlto klrJetti
tai pahottla, Johon l-krivekGeni.uaeil 6ain vastatarett.i ei ole tuttu kul
ta vlel.i trnr.inrrnutta tuntuu nlinkulu tulossa olisirahkiir;j jo liuo;aenna
Jospa satuttale aaauaan valkkapa Iuntenattonaasotllaan .,,akette'ja, joo nilu
se on polJaat. ':iv5t pojat titli pahakseen lalttaneetrvaan sanoLv:rt mlel}ii on hyvil loatlmestarl, kun ae i<uanLnkln alna lupaa Ja tiet..l-irett, tuloE
aa on. I?yypp5.;tk?,i eoroppla liimplmlirses, no tattlsta vaan, no se siltd t iy-liihti Jatkanaan. Se oli nuuten plrul1lnea ho ma,kur rautaa oLi llnaaaa
aaata!,astl Ja alltuteen lfunavaaran tahla nuc relsut o11 alna tel:tlivd plne:in alkana. Bll6 y611ii Ja slLloinkln 11:raasa Jyrrylttell hlrirskuLkulsLa
L€ntokenelta Ja tyk16t Tjkoski tyk s et o1-1 kanalLa, Joka m:jyi.ienst nalseEat
Ja metsiit Intltrettii el tlennyt nietli raoeta m1l]olakln sattul p:-ilserniiSn
Ja,?r.\d plrulllslnta rku n reenrahlnaLta ja kavlonhopseelta el kuullut m1hJ.np:,iLm keskltys kullolnkln lllkkulrellnol
Jurataulkkaa laurussa pltele

!18tii.

parJ.

11uska 2
plne[tynyt, Bl"ln laatasLn

Pltl sanomaalrett{ ltkuaaeatr. Aattollta oLl
J;illeen realanl poetlJ.la yar Ja vareinkla paketteJa o11 nyt tavalllata

runaaanmlurEtUa oUn s;ie8tenyt tutrtenattonien paketteJa vl.lEealkoLaa,

€tte volr atrtaa n1lte aellalellle, Jollle el kotoa tal. muuten tu}lutrslllii toklhan o11 tovertLllsta ol.Ia aaualla Joulupukklna mytls. LlihdettlLn e
E11ti Volnan kaBsBa nyscytteleon (se olL hevosen nlnl) valkka se kanho-

lalta tuntul,s11l6 etul!.nJasta kuuluL helvetilllaen tal"Btelu! trSyrynte.
fultuanl Vl1akkalankylliiin, palkkaan ulaEd tlesl.a oLavar aina nlehoa vartlossa pLkku poteroeea, nlkehan llenee kuulo, nak6, dasatrttl

val rtntanakar-

kurelta rartoa asetettursltli en tlodArkoaka Eita pltX erl.pltiiJletitr olevat
.Jalkov ien&1eh6t. TultuanL leihelle yartlota, aiyhklietlln montuata kuten tavalli-starette tr tunnuaaaEarr Johon mtna en8lmelaea osan rtsuor! .Johon montueta plrun areestlrett5 tt Klvegrl parkeLerr tuo vllneineD aana olt 6l,tna 11l-

kaa,

011n Joekus alna vaihtanut nuutanan sanan tuon vartLonishen kanssa

Joka aina muuttul noln prrlntunnlD valeln.nllnpa

nytkln Belaautln Ja Ea-

nolrettH Be tryt 6itt6 Jou).urJchon htinrnyt jo EuruLllsennalla eenel1li,ettE
nllnhiin ao Lleneernutta onko luoJa sen tallaLsekel tarkolttaBut; helevetti-

nyt on naanpeallii, elkd rauhan Juhla. KuuloBtelleasanl tuota puhet!:r
nlnulLa vSllihtl Ja sanolnretta el sulnkaan ao ole Helkkteen polka allne
val ,Johon hiinrn ettd htrlla mlnua HelkkLsekx haukutaanrmutta niklis saatauau
kysel1J,i elni oletretta antaa yoteerJohon mlndrettri Nurmlaon aka[ polkahan
h:in

ee

t,l,ieo,;i,

etkd nulEta catrhaa aavotta kaveria, eiellahiin 61te Syneilinsavo-

talla oltiln, johon hain lro katohan plruarkun vlol5 kerlttlin tavataronko
Bu1la tupakkaa. P-nnol-n hiinelLe nuutamen piill-l-savukkeen Ja aanoln noln

nllnkuln Joulu1ahJaa. Sytytetty:irin tupakan monttunea 6uoJa6sa Ja retion
ahnal-talta halkuJa kantrnenkupplrdaa euoJaesarhan lolhe ragkaasti laueunaan
lilt:ihiin plrua mekLn tedl-lai puolustetaan, kun el o1o maata nuuta kun kyneL-

alla,etk{ onlsteta ruuta kun .ookeaaha, klrves Ja kuorLnarauta,kun puuhun noustaanrnlln maahan el Jae nitai"ia,voLhan ,iuman8auta. I;uonaaln ettA
€n

hyvln iirtyayt, vesynyt ,Ja varmaatl myij6 pale1l, slkslpri sanclnkln
lakoonleeetl, ett6 tledii hdntd,mutta pakklakhan ei pareae ottaarJoo, o

h';ln ol"1

lluska
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I;iJ'tyy lrihte.ii ryyheltiio;iain, ett:i pojat eaavat Joulupostlnsa,

he5',

kolta pir

J'itlj , no hurlmani heL, hummanl he1.
Patterlssa Ja tulenjohtueesaa en nyt pltkian vlivytellyt, koska tuntul olevan hi.eman rauhallisem paa, vaan 1ihdltr mahdollislmuan nopeastl paluU

matkallerpeltteupahintarny3-llikkiHrjanllnhineJ.ln;ik:lvl,ettiltutrpd'isl"!
paVllakkal'akyliin }aitaar,y].tyl tykletdkeskltys n1ln valtavakol, ett,-i oI1
kosta poikettava ukkogen talon klvinavetan taa euojaau. tiranaattlen lsklesslj to1ee1le puolen aavett Eelnlln,helLyln rukoukaeenree sulnkaan enslker
taarlrutta nyt pyysln ;lyiie hevostakin rukolleEaan' iin tledi yumirslk6 eliLn

rukkarmuttaJokatapauk6e66aaop[iit5nsStunkl-kalnaloonlJase]'viistlhuoaaaln etta sekln vap161 Ja tunne oI1 toslaan sellalnen, nllnklln ollslmme
hakeneet tolslet:inme turvaa Ja ymmdrtlineet tolslamr',e, ku t en hyvrlt kaverit
lkdiin. TieclEi hlintiirmutta saattoL noleta rukouk6lEta ne hyvLnkl-n apua
koska Jatkri tessi{ vlelekln sen kul porckuttaa.
{eskltyksen hleman siirtyees:i etesmeiiksl, Lghdimme Jatkamaan matkaa taak-

sapiilnrkohtl tijpln*ii Ja kylLd Voila tle81 tllenteea'alLle o11 nehanaluEta
Ja).koJa t:iyrrn.irel tarvlnnut yllytt€ia Juoksemaanrse o11 oppinut jo tarkas-

t1 pellu Elidnst,trette mllIoin oLl k11r8 Ja mllltln e1. Saavuttuanae edel
llt kerrotun vartlopalkan ).rihelIe, hlIJ ensln vauhtlarsllle vartlon elvu el
aaanut aJaa kovaa,etLlli O11 eanottava tai tlEdusteltava tuota titrke:iii
turnussanaa,rnutta saavuttuaDl poteron kohdalJ'ereL eleltii kysyttyk;,in
nyt tunnusaanaa. 8elaautln Ja ky syJ'n, vl6Jdkds slellei Heikklsenpolka on
vartlosEa Ja Josrnlla tunsltko mlnut ku[ et kyEytryt tuntruaaanaa. S tena
tiise;i enii j tunnussanoJa, nt ltii tuntuu olevan tlerroo tliynnS, ellJ.ii nlIn hel
vetlltlnen kesLltys oli taaeklnretti lbme ett:i slna 6en lilp1 onnek6ee pdi6ltrnyt itelkklseupo Jasta tuntuurettli el5mii el ole euiiii eldnlsen arvolsta
tSssii helvetll-llsessi{ myl.Liikziseii, nilnet t€i Helkklsen polka taltaa l.ihted
Ja halusin iilnull"a vanhalla kaverllle aanoa vlelii nuutama[ eanan Ja hyvastltrJohon mlrilrno {1;i ota nol'n raskaaeti, nuleta ette tt Jetkeit senkun porekuttaart .iA :il.j nlsa'ilntapauksessa lehde llYohkaan, el}lii ellt;i
el hyviid seuraarnele onnemnln keopllle Ja aanorettet Jakea t;i1h kertae
onsupla. en tuolloin taiutrEut mlt5 hin tarkoXttl.

Jl-usl<a
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l:eEklty8 turitul Jilleen jilrtyy:in tah;in 6uuntaan Ja p6lko -5116kaal ninua
r.
Jatkamaaa, nlia 6anoitri(1n valn ettii , no )i koltahan piirJitir;nlnd l{hden
Jetkanrarr, tal trypp.:i iruule ko61aaDrnl1n pilset :olnun mukananl korsul]cg
cikiiE tiedrin porukka o16 iuos,6a Geuraavan nietalkiin laldassa, sltn'-' IiheLl:i

JSP.t.i, .iilnririn$tta eu hJrppa'i koelaanreniti lihde llvohkaanrmutta kuule
Jo8 oEut herglssJ selvl.irinrnlin kerro J5tk111e t orveiEenl, ornal sLa ei Juu
r1 euita oIe, kun vlranouaiset I Johon min.i Betr enenpea aJatteleraatta, et

vaa[t i,iijgtyrinl Juuri 11lkkee1]e Ja korkelntaan
lrynnonen netrl,a p'jiilh.i[, kuuluX nontuota panaus Ja se18ottao86a[i ia kyayttyinlrmltlis slai nyt Leikltrei va6tausta tullutrnlln nlnuila v'ilahti
tti

nen€e varmastxrhelpi

ett;r el suLukaar vaan VahlngonlaukaUs Omasta aseesta, s111{ eellaislakl'n
nolna valkelna aLkoina tapahtulrett{ rl"eben he}Bot el kestinyt sltd palnetta. ?eruutln hevosta ouo muutaoat metrlt Ja oykkjGlnrel vastausta,
l(ateoessanl taskuJ.ampUlla poteroonrnfiky o1i Ganoin kuvaamattoman kannot-

taYa.Potgro|Ilullnpiell'ettesl[Ileel6op1[utkunnol].akaatu[aa['
vaaa h-.a o1i se11a1se66a luonaotto0ia66a kyykkyasennossa Ja koska 1akk1
ol.1 lentanyt p:iistii polsrnliJ.n kulnka verta tul1 tulvlmalla p5ilaelta
vlelai Eydaden 1y6nt1en tahdleearsekii vlelll kuuLut kamnottavta korahdukela
ol1 ampunut 9 nnr Baragellumlf1a, lelkansa al1e. N:iltikln sattul useLta.
Eapaus on Gytilynyt nleleenl l-rihtem:itt Sm5stl, se on kLrJoLtettu sLnne
!' tulikirjaiminrt , J onka mulEtaq vrihlntiln Joka JouLu Ja Joskus Jopa y511e
un168a[1kin. c1ln kyll] Jo kerlnnyt niihcli valnalta Ja pahastl haavolttu
nelta paljon ja kuljettanutkln helti relesu1llanl JSP.llermutta tdnli 911
Jollatn 1a111a aLnutlaatulsen tuntulnen tllanne, Joka laittol aJattelouaan
jouakin seLlt ttimit tiim ill:i tavalla. i'urskahiln l tker:lrlrln t sl tii en-h;peii
tunnustaarJo tolsen kerran samalla relssuLla. Ilnslrnrilsen keman klvlnavo
tan takaaa, hevosen kanaGa Ja nyt kalt yksln,vanhan kaverln uulstolle.

ottaen huonloon keekustolulne, eeka sen stt5 olimne sattuman varaisia
tuttavia Ja tulleet tuikEl valkelssa 6aYotta ol16ea Ja ollmme ndlDolloD
kOhtalokavereita, j il mLnua valvaamaan aJatuerettri teinktj tarleeksl kaverln hyv:iksL. n1k6 o1lsi pltUnyt pareBloln syventye hSneu valkeukslinea Ja
edee keekusteJ.la plsetrpiian, ko6ka huonastn hen€D huonon tuulensa.

lluska

t-i

hint5rtuskln sllnii inlnun puheet o}1s1 aultanoetrkalt h.in o11 sen
niln i.;:ijttjnyt ja hormot o11 Loppuun palaneet. l,Leneokij edee saaaut juhlLed,ii

l-al,L1eta sankarlhautauota, isiinnaan Lauluiaeetr, op;i1len,mutta eankarlna h5n-

kln kuoI1 mleleetinl routta kun hormot roppaarnlin mlnk:jir.i6 sllleki.in voi.
;lrirr kaetul maattomana,ls:inmaanpuolesta r lukeutuen :tukklJ:itklen parhalmmietoon
Polkkesln JsP.a korsulle Ja 1]moltlnrettli tuolIa Tilakkalan vartiopaikalla on 1llan hllJal.non vartLoml-eB r et kysynyt, ,31ki aanonut edes tunnuEsanaaron rleinaar hllJanen polkarJ.einoe saanut harhaluodin, koska pi;ieti ou
tu1Iut verta kovaetl, on melaaan par€mpl olkoa laatikko EaLlLlnr ennenkun
ehttl Je.ityi. Turhia kuuluatoLuja vll}tt:iakEonl, valkenin vleustl eiiti
ettri tuneLn nJ.ehen, seki keskusteltn, etti olln ruyis silolnniklJ:l tapahtu
neeller AJattelin etta tulkltkoot aslan mlten haluavat Ja Jospa vaikka
tulklteevat nj.lnr6tti se on vihLlaiaen luotlrnlln saattaa saada odeg

kuD

n1a1lisen sankarlhautauksotr.

Nytkytt6lln hL1Ja1J.een kohtl tdFltralii, aJatukslesa ailahdellen korsun
linp5 Ja rlisi:ruurc, oLlhan jokatapau'<esa Joulurrauhan Juhl"arJcta rie ei
tuoLloln of1ut, luoJa paratkoon.
rla jiilleen Tlltun radlo huusi et {:
Kaikklen malden proletaarlt liitykae yhteen. Selaistaki-n on ollut e1;im5, vanhenmalla sukupo1vella, j osta ei nykyaJan ne vaadiaue nuorempi supolvl ei juuri haluareikii tiedSrel edes u6ko todeksi.
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Kansa

ll'aisteli-rniehet kertovat julkaisu

Arvolsa toimitus ja toimittajat.
Pyyc:in kohteliaastl tilaa lehdessrinne oheiselle tosj-ta;:ahtuneelble muistelmalleni. Fainokelpoinenhan se t:iltri.C.n ole, sill i virhel

tA vilisee, niutta jos ammattitaitoinen toimittaja suvaitsee korjata
klelelliset ym virheet , asian sis j.lto:i kuitenkaan muutalnatta, nlin
toi-von ett;i tCst:i yhteispelil-l5 voitas rustata julkaisukelpolnen.
Sit ikin suuremmalla syyIl:i haluan muistelman julkaisenista, koska
olen laatinut kirjoj-tuksen koko talvisodan taipaleen taisteluista
Niemen Fatteri-ston kohdalta ja se kirjoitus sai suosiolllsen va.staan
otin asekavereiden kesk$udessa ja ovat vaatineet minua kirjoittelemaan 1is-r5. Kir j oitus jullaaisti j-n lehdess:inne viimevuod en rnarrasl<uun nuroerossa, nlmikkeell,i: 'r l'ieileen j:i5nyttri Taipaleen joeLtat'
Tarkoitukseni oli saada tdmrt j o trimrinvuoden Joulunumeroon , mutta
taisi menn;i mycJh:,iksirmutta rriikii est at tlitd julkaisemasta joulun j'i}
keen harkitsemaanne aikaan.
01en vain t;illainen toisk,:itinen harrasteli ja kirjoittaja,

ja kir-

jolttelen niuisteimla p:iiasiassa p.jyt:ilaatikkoon,mutta silloin t21l,rjin tar joan niit;i myos eri l-ehtiinkln ja joskus alna on tuuria, ett li pri5see myc5s julkisen sanan i:alstalleki-n .
ios katsotte ettei ki-r joituksellanl ole rnit'i in k:iyttci,i r eik
korjattunakaan ole julkaisukelpoinen, ni-in .oyydlin ystriv.illisesti
palaut,tamaan sen, sillri ainakln omlssa kokoelrnj-ssani sillii on hyvinkin suurj- merkitysj"

llyvH:i Joulua toivottaen
rnerki-tsen
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