
?iimd tositarina on reservirakuuna Kydsti Kilpellistti e1i Kilpe-
ltin K6pistd - kuten hdntii siellti tekomaillamme Kauhavalla kansan-
omaisemmin kutsuttiin. Sielliipliin nimittdin sanotaan: rK6pi, Hl-
ti ja Kuustaa ne on salnasta puustatt
Kdpi oli Err&xkart@[Eexarorakaaxx suorittanut asepalveluksensa kun-
nj.akkaissa Uud enmaan rakuunoissa, jossa - ainakin oman kertdmansa
mukaan - toimi rylcnenti,n rrsikama jurinarr - sikojen hoitajana.
rSikamajuri tai- ei - kun kutsg.kuului liiksi Kdpikin muiden mukana
talvisoclan YH:oon 3a a:.taadflol3?r, ,, ?:n hevosmiehend pdutyi Tai-
paleen ankari ln taisteluihin.
Kdpl sai hetl alusta alkaen - eik?i suinkaan ansiotta - pelkdiimiit-
tdmdn miehen maineen ja niinpii htin joutuikin vakituiseksi kaatu-
neitlen kuljettajaksl etulinjasta JS?:1Ie. TehtdvHiin, jota muut
ajomiehet krnlmskrriru*x jollakin taval]a kammoksuivat.
NtiillEi matkoilla, jotka suoritettiin pHtiaslassa 6iseen aikaan Jou-
tui Kdpi seidnndll-i se sti ylitttimddn pahamaineisen Kaarnajoen si1-
1an. Tdmd silta oli saanut pahan nimenal siitd, etta silHfa 5a
sen liihiympiiristb ssd rapi-slvat vdhiin vtiliii viho1lisen kl<-suihkut.
Tappioitakin siind o1i, ehtinyt tul1a ennen kuin tehtiin pimpi tur-
vallisempi, mutta pitempi klertotie.
Koska sil1a1ta o1i vihollisasemiin matkaa lj-nnun tJ"etti pari=en
kifonetrid arveltiin ylei.sestl, ettti tulitus johtui epiisuorasta
kk-ammunnasta. liitti ensj-mmdi,sen maailmansodan aikana k5ytt6Un
otettuatrsalaista asettattmeilliikin ennen talvi so taa -ainakin
piiiilly st611e-koulutet tiin. luod i t
01i mlten ol-i. Vaikka monelfa si11anyli ty smatkalla ollvat,/K6pin
ja hHnen hevosensa ympiirillii vinkuneet, ei Kdpi suostunut kttyt-
t iimiiiin turvallisempaa kiertotietd. Kun hdnelle puhuttiin fepEi-

suorasta kk-ammunnasta? sanol Kdpi siihen vain: ttHarhakuulia ne

ovatrr ja sii.hen o1i kiertotien neuvojien tyytyminen. kohdalle
Sattui sitten eriiHnd y6nii, ettii suihku g$*lu* si11a11a niin krkttT
ettii tappoi Kdpin hevosen kakulolden veliin ja matkan teko pysiih-
tyi siihen. Tdstd syddnjuuriaan mydten dkdmystyneenii koppasi K6-
pl reestEi m. 91 kiviieirlnsd ja mennen EsGITEEtr tuliasemaan rekensd
taakse ampui vihollisen puoleista taivaan rantaa kohti tEihd.S.ten

-.nopeassa tahdi- s sa -lippaan tyhjEiFi,. ,lmpu:. ja tuunasi: rrAnnan miniikin
niille harhakuulia. r

Aarre Annala.
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Oheiseen kirjoitukseeni liittyen pari- heikohkoa kuvaa
Taipa1"ust,"d,.U.ryd,kuva esi-ttHd, joukkuettanl T/ 6. JR 23
('Vyl.'1aa<,1m, a-+
l6povu.orossb. rrPutkinotkossart Taipaleen Makkarassa tammi-
kuun -40 alkupuolell-4,. Lumikaapulnen mles vasemalla on
komppaniamme peirillikko res.ltn. Y. Karl , joka muutama pe1-
vli kuvan oton jrilkeen kaatui Nlittykasematin talstelussa.
Olkeanpuoleinen tuptx lumipukumies on allekirjoittanut
silloinen xs res. vrinrikkl. Olemme Karin kanssa juuri palan-
neet etulinjan tiedustelusta.
Tolnen kuva on otettu kesAlle -42, jolloln 2.D:ssd palvel-
l&* talvisodan Saipaleen upseerit telmme retken vanhoille
taistelupaikoille. Kuvassa neikyvH tie johtaa Talpaleen
1oss11ta (v. -42 siinei oli
Takana nHkyy Linnakangas.
tien maastoa.

onva silta
alvl sod"an 4 .
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KilpelHn Kdpi r reservirakuuna
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Toimitus: T66t6nkatu OS B 1 b, Helsinki 26
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