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MUISTELMA

TAIPALEEN pÄrvÄNÄ

TAIPALEEN Åseveljet ! Olemme eläneet yhdessä
jakson päiviä, viikkoja ja kuukausia, jotka eivät voi
ikinä unohtua mielestämme. Taipaleen muistot vyö-
ryr,ät kuin silloinen vastustajamme aalto aallon jäl-
keen alitajunnassamme, kun tulemme näin yhteen.
Koukunniemen, Kirvesmäen, Linnakankaan sekä
Terenttilän maasto etulinjaan johtavine polkui-
neen, yhdys- ja ampumahautoineen on iskeytynyt
sielumme syvyyksiin lähtemättömästi kuin lapsuus-
vuosiemme leikkitantereet. Voimme elää uudelleen
tilanteen ja yksityisen tapahtuman toisensa jälkeen
loka- marraskuusta L919 aina maaliskuun kolman-
teentoista 1940. Ja tilanteitten välit, niinkuin muis-
timme aukotkin, täyttää tuo "tavanmukainen ty-
kistötuli".

Mitä muistan ? - Muistan hetken kuin tämän
tässä, kun joukkueestani ensimmäinen mies vaipui
luotisuihkun lävistämänä tantereelle ja punasi sy-
dänverellään silloin vielä valkoisen Taipaleen han-
gen. Oli ponnistettava kaikki voimansa kestääkseen
ja seistäkseen väistymättä paikalla, josta oli vas-
tuussa. - 

Muistan yön vasten helmikuun yhdek-
sättä. Silloisen eversti Blickin vankat kourat iskey-
tyivät olkapäilleni Terenttilän suon veto-oian
suulla, ja pakkasyössä järähti annetun käskyn pää-
tökseksi: "Nuori mies, tänä yönä saatte palata vain
voittajana taikka sankaivainajana. Oletteko ym-
märtänyt7" Vapisin jokaista solua myöten, en niin-
kään edessä olevaa vastaiskua kuin vastuutani aja-
tellen, ja vastasin varusmiespäivien lyhyen läksyn
muistaen: "Kyllä, herra eversti." Pataljoonanko-
mentajani, jääkärimajuri Väinö Lieska, oli seuran-
nut käskynjakoa. Hän oli lähtenyt leikkiin Saari-
järveltä kuten minäkin. Minun ajatukseni askarteli-
vat edessä olevassa tehtävässä, hänen olivat lennäh-
täneet kotiini, Saarijärven kappalaisen pappilaan.
Hän oli näkevinään nuoren puolisoni, pienen poi-
kani. Hän tiesi, että toista lapsukaista odotettiin.
Komentokorsuunsa päästyään hän oli langennut
polvilleen ja rukoillut hartaasti, että suolle lähe-
tetty saisi palata voittajana. Rukous ei iäänyt tur-
haksi. Sain palata.
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Taipale oli kestänyt jälleen kerran koko rinta-
man pituudelta.

- Muistan valoisampaa, kerrassaan autereista.
On jouluaatto. Pukkikin on tullut kotoa Keski-
Suomesta asti. Olemme veisanneet jouluvirren, lu-
keneet jouluevankeliumin ja pitäneet joulusaarnan.
Korsun ovi temmaistaan auki. Parrakas pää ilmes-
tyy aukkoon. "Onko täällä pappia?" Ei ole. "Kun
sanoovat, että täällä on sellaanen, joka tappeloo."
Nyt vasta herään. Jaa, kyllä täällä sellainen. Mistä
kysymys T "Kun on joulu ja tahtoosimme kuulla
joulusaarnan. Ei ole meillä sen pitejnä." Seuraan
miestä. Kuljen sinä yönä korsusta korsuun. Seimen
lapsi, Jeesus, on tullut Taipaleen taistelijoiden vie-
raaksi, ja hänet otetaan lujin, mutta hellin sydämin
vastaan. Eräässä korsussa potkaisee muuan mies
oven selkosen selälleen kesken "Enkeli taivaan"
virttä ja tuumii: "Sietää naapurinkin tietää, että on
joulu, ja kuulla jouluvirsi."

Taipale kesti, mutta katkera oli hinta. Ja kuiten-
kin, Taipaleen yllä on jotakin kiehtovan kuulasta
ja onnellista. Kauniina väikkyy ajatuksissani Tai-
paleen taistelijan kuva. Hiljaisena, kaikesta tur-
hasta, pikkumaisuudesta ja itsekkyydestä puhdis-
tettuna hän polkuansa kulki. Kiirastulen kirkas-
tama hän oli, kuin uudesti syntynyt ollakseen suo-
malainen mies. Yksi heistä sähähti selkäni takana,
kun YH oli vielä meneillään: "Kunhan alkaa, saa-

vat nuo nappiherratkin totisesti osansa." Pelkäsin
tuota miestä. Tilanne alkoi. Pelkoni katosi. Näin
hänen kasvavan mitassa päivästä päivään, kunnes
se oli täysimmillään. Näin hänen päättäväisin mielin
antavan vuorollaan henkensä tämän maan edestä.
Lähetimme hänet siunaten kotiin, sankarina.

EIän Taipaleen veljeyden muistoissani ja hengi-
tän sen raikasta ilmaa. Kun isieni maan asioita hoi-
detaan, niinkuin niitä nykyisin hoidetaan, saatan

ikävöidä sinne, Taipaleen tuleen ja tuskaan. Ja tie-
dän, jos olisivat olleet Taipaleen linjoilla ne, joi-
den tänään on neuvottelupöytä, toisin ratkaisisivat
monta asiaa, kuin nyt tekevät.



Kapteeni evp Paavo Linnanterä

VASTAI SKU

TALVISODÅN Taipaleen taisteluista muistuu elä-
västi mieleeni helmikuun 11. päivän vastaisku.

Tilanne kohdaltani tuona päivänä oli se, että
komppaniani oli komennettu Karmankoloon, Yrjö
Jylhän kuuluisaan kaivomaastoon, ikäänkuin tais-
televaksi reserviksi.

Paine etulinjassa oli suuri. Puolen päivän aikaan
tulee majuri Saarelainen paikalle hyvin hengästy-
neenä. Kuulen korsuuni minua kutsuttavan ja sitten
Saarelaisen sanat:

- Nyt on lähdettävä kiireesti. Tilanne alkaa
olla vaikea !

Tuosta korsusta rientäessämme ulos sai eräs vä-
lissämme oleva rivimies luodin nenänsä lävitse.
Mies jätettiin toisten hoitoon, meidän oli kiiruh-
dettava juoksujalkaa kolmostukikohtaa kohti. Mitä
oli tapahtunut. Saarelainen sanoi, että tukikohdan
miehistö on viimeiseen mieheen kaatunut, ja minun
tehtäväni on varmistaa mahdollisesti pian alkava
hyökkäys etulinjan takaisin valtaamiseksi.

Jonkun ajan kuluttua määrättiin 3. Komppania
vastaiskulla ottamaan tåmä tukikohta takaisin.
Myöhemmin kuulin, että tämä komppania oli ve-
rissä päin lyöty takaisin, ja tappiot olivat olleet
suuret,

Illan pimetessä sain sitten käskyn vallata tuki-
kohta takaisin. Pataljoonankomentaja selosti tilan-
netta komentokorsussa. Hän ei antanut mitään toi-
mintaohjetta, sanoi vain, että "toimi miten haluat,
mutta tukikohta on s atava takaisin". Hetken tuu-
mimisen jälkeen esitin toivomuksenani saada mah-
dollisimman paljon käsikranaatteja ja konepistoo-
linlippaita.

Olimmehan tilanteessa, jossa ensinnäkin tuki-
kohtaa puolustaneet olivat kaatuneet viimeiseen
mieheen, sitten 3. Komppania oli yrittänyt ottaa
tukikohtaa takaisin, mutta tuloksetta, ia nyt minun
olisi siis kolmantena yritettävä samaa. Tuossa ko-
mentokorsussa oli käskynjaon jälkeen hiirenhil-
jaista. Vaiteliaina katselivat ympärilläni olevat mie-

Taipaleen kannaksen rinfama

Taipaleessa oli ihminen pieni ja Jumala suuri.
Niin olla pitää. Muistathan, veli, kun häntä nyörin,
lapsenomaisin mielin avuksi huusit ja avun sait?
Älä unohda, älä heitä pois uskon uskallusta. Tar-
vitset Jumalaasi ja Vapahtajaasi yhä, ilman häntä
hukut. - Kesken taiston vilahti sairaankantajani
vierelleni ja kuiskasi hätäisesti: "Väinö haavoittui,
koko vatsa on auki, ja pyytää vänrikkiä luokseen."
Menin. "Vänrikki, voiko, voiko, tällainen mies, ta-
vallinen mies, päästä taivaaseen?" Julistin synnin-
päästön, jätin hänet Herran Jeesuksen huomaan.
Tuskainen ahdistus laukesi. Kelmeä hymy kirkasti
kasvoja. "Nyt viekää, vaikka ei kiirettä ole. Muu-
tan kohta sinne, missä ei enää lääkäreitä tarvita."

Veljet, maallisen matkamme luonnollinen mää-
ränpää oli siellä, Kirvesmäen, Terenttilän ja Linna-
kankaan taisteluhaudoissa. Mikä olen minä, että
vielä saan elää, useimpien vel,iieni annettua hen-
kensä ja verensä. Minua on kohdannut kuin yli-
määräinen Jumalan armo. Veli, tuntisitkohan sa-
maa? Tiedä, olemme totisesti saaneet Jumalalta ar-
mon, mutta siksi, että eläisimme jäljellä olevan elä-
mämme hänen johdannassaan ja uhraisimme vielä
tallella olevat voimamme isiemme maalle, joka vel-
jiemme uhrin ja Jumalan voiman kantamana yhä on
vaPaa.

Suljen hiljaisiin esirukouksiini erikoisesti Teidät, jo
harmenevat kansamme ja isiemme maan palvelijat,
jotka kansamme kohtalonwosina olette seisseet kaik-
kenne alttiiksi pannen vaikeilla paikoilla, ja pyydän
paikkaa rinnallanne siinä työssä, jota jatkuvasti teette
kansamme unteluuden ravistelemiseksi ja sen uuden
kauniin nousun valmistelemiseksi.
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