
Taipaleelle jäivät..

Eteläpohjalaiset ja keskisuomalaiset rinnakkain Taipaleenjoen taisteluissa

Syyskuun lopulla ryhmä Pihlajaveden miehiä, vahvistettuna yhdellä naispuolisella 
osanottajalla, kävi talvisodan taistelutantereilla Karjalan kannaksen Taipaleessa. 
Taipaleenjoella joukot joutuivat taistelemaan lukumääräisesti ja materiaalisesti 
ylivoimaista vihollista vastaan. Valtavassa tulimyrskyssä Taipaleen rintamanosa 
taipui, mutta ei taittunut. Puna-armeija epäonnistui täydellisesti 
läpimurtoyrityksissään, niin Taipaleessa, kuin myös Äyräpää-Vuosalmella. 

Retkellä tutustuttiin lähinnä 10 divisioonan III/JR 30:n 9 komppania taisteluihin. 
Samalla tutustuttiin myös JR 23:n taistelupaikkoihin Taipaleessa ja Äyräpäässä. 
Matka oli kaikin puolin onnistunut ja antoi runsaasti ajattelemisen aihetta. Kunnia 
kaatuneille ja mahdollisesti vielä elossa oleville Taipaleenjoen sankareille. Torjuntavoitto oli
saavutettu suurten henkisten ponnistusten tuloksena. Talvisodan henki tuli mielestäni 
hyvin konkreettisesti esille, kun liikkui alueilla, joilla kotipaikkakunnan miehet omalta 
osaltaan turvasivat Suomelle itsenäisyyden.

JR 30 kuului Keski-Suomen sotilasläänissä perustettuun 10.Divisioonaan.  Yhdeksäs 
komppania oli koottu Virrat – Ähtäri – Pihlajavesi alueelta. Suurin osa Pihlajaveden 
miehistä taisteli 9 komppanian riveissä. Rykmentin perustaminen alkoi pääosin Keuruun 
alueelta 7. lokakuuta 1939. Rykmentti pyrittiin varustamaan määrävahvuiseksi, mutta 
puolustusvoimien kalustopulasta johtuen rykmentti ei niitä saavuttanut. Everstiluutnantti 
Armas Kempin johtama JR 30/21 soti Taipaleen lohkolla 6.12.1939-13.3.1940. Rykmentin 
tappiot olivat talvisodassa kaatuneina 538 miestä. Haavoittuneita  rykmentissä oli 1614 .

Jalkaväkirykmentti 23 (JR 23) oli talvisodassa 8. divisioonan yksikkö, jonka perusti Etelä-
Pohjanmaan sotilaslääni. Divisioona oli sijoitettu talvisodan alkuvaiheessa Itä-Kannakselle.
Rykmentti tuli kuuluisaksi Taipaleenjoen taisteluista, mutta kävi sodan loppuvaiheessa 
ankaria taisteluja myös Vuosalmella Äyräpäässä. Eversti Matti Laurilan rykmentti oli 
sotaan lähtiessään täysivahvuinen – 2955 miestä. Lähes kaikki heistä olivat alun alkaen 
Etelä-Pohjanmaan miehiä. Taipaleen lohkon lisäksi rykmentti joutui taistelemaan myös 
Vuosalmen tulimyrskyssä. Rykmentin tappiot talvisodassa kaatuneina oli 682 miestä, 
vaikka eversti Laurila yritti kaikin keinoin välttää tappioita, mutta täyttää silti päätehtävän. 
Rykmentissä haavoittumisia oli noin 1400. Haavoittumisista noin neljännes oli niin pahoja, 
ettei haavoittunut enää voinut palata rintamalle. 

Antti Tuurin Talvisota – elokuva kertoo talvisotaan osallistuneen 8. divisioonan II/JR 23:n 
4. komppanian ensimmäisen joukkueen taisteluista. Elokuvassa kauhavalaismiesten 
joukko lähtee ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Kun neuvostojoukot hyökkäävät rajan yli, 
eteläpohjaiset päätyvät Karjalan kannaksella virtaavan Taipaleenjoen rannalle etulinjan 
ankariin taisteluihin. 



 

Taipaleen taistelumaastoja. JR 23 (eteläpohjalaiset) olivat rintamavastuussa Terenttilä – 
Linnakangas alueella, jossa vuorottelivat JR 28 (keskisuomalaisia) kanssa.
JR 30 (nimi 1.1.1940 alkaen JR 21) (virtolaiset, ähtäriläiset ja pihlajavetiset) olivat 
rintamavastuussa Kirvesmäki – Terenttilä  alueella.

Taipaleenjoki – Tuonelan joki.  Kuva Linnakankaan lohkolta. Tuonelan joki – nimi tulee 
siitä, kun keväällä 1940 puna-armeijan jäälle kaatuneet sotilaat lipuivat Laatokkaan. Kuva 
Reijo Lähteenmäki



Linnakankaan lohkon taisteluhautoja. Alueella oli taisteluasemat myös jatkosodassa. Kuva 
Reijo Lähteenmäki

Matkalla Linnakankaalta Terenttilään päin.         Kuva Jarkko Jokinen

Terenttilän aukiota nykytilassaan. Edessä lentokenttä, jonka mahdollistaa uusrikkaiden 
oligarkkien pääsyn loistohuviloilleen.         Kuva Jarkko Jokinen



Tie Taipaleenjoelle on suoraan sanottuna kuoppainen...     Kuva Jarkko Jokinen

.. eikä se Terenttilän huviloiden välissäkään ole parempi.    Kuva Jarkko Jokinen

Tällä kartalla suunnistettiin Kirvesmäkeen. Sää maastokäyntimme aikana oli sateinen, 
joten puhelimeen talletettu karttakopio sai luvan korvata paperisen kartan. Hyvin 
suunnistus onnistui. Kävimme Kirvesmäessä tukikohdan 2 kohdalla. Ukkolan talon kivijalka
löytyi, navetan pystyssä oleva pääty nähtiin ja hyökkäysvaunukaivanto ylitettiin pariin 
kertaan.

Kuva Jarkko Jokinen



Hyökkäysvaunukaivanto nykytilassa. Kirjoittaja kuvan keskellä kaivannossa.Kuva Jarkko 
Jokinen

Kirvesmäkeä. Taustalla näkyy Suvantojärveä = Vuoksi Kuva Jarkko Jokinen

Seppeleen sidontaa. Seppeleen kehys on rautalankaa Linnakankaan lohkolta, 
kuusenhavut ovat Koukunniemestä. 
Seppeleen sidonnan ohessa vietettiin ruokatauko maastolounaan merkeissä. Kuva Jarkko 
Jokinen



Seppelenauhan teksti. Seppelenauha on hankittu päämajakaupunki Mikkelistä. Kuva 
Jarkko Jokinen

Seppeleen lasku Taipaleenjoen kenttähautausmaalla 24.9.2016. Laskijoina Annikki ja Reijo
Lähteenmäki. Kunniavartiossa Seppo Lähteenmäki ja Kalle Kuusimäki.
Mikkelin seudun Pohjalaisten jäsenet Annikki ja Reijo edustivat siis myös pohjalaisia 
muistohetkessä. Kuva Jarkko Jokinen

Äyräpään taistelupaikalle mentiin 25.9.2016. 
Paikalla taisteli talvisodan loppuvaiheessa myös JR 23, joka sai Taipaleessa viholliselta 
nimen ”Laurilan verihurtat”. 



Kuva Jarkko Jokinen

Äyräpään kirkon sijainnista kertova muistolaatta.            Kuva Jarkko Jokinen

Kirkon raunioilla Äyräpäässä käytettiin hetki alueella käytyjen taisteluiden parissa. 
Aikataulusta johtuen ei tapahtumiin voitu syvällisemmin paneutua.
Osallistujat: Annikki L, Reijo L, Matti Rajala, Seppo L ja Kalle K. Kameran takana Jarkko 
Jokinen

Matkalla Viipuriin ruokailemaan. Kuva Jarkko Jokinen



Ryhmä suuntaa rivakasti askeleensa kohti Pyöreää tornia.  Kuva Jarkko Jokinen

Kotiin palattuamma laskimme vielä iltayöstä Taipaleenjoella Koukunniemessä sidotun 
seppeleen sankarihautojen muistopaadelle. Seppele on kunnioittava tervehdyksemme 
sankarivainajille ja samalla terveiset Taipaleenjoen taistelupaikoilta.

Kuten Taipaleenjoen kenttähautausmalle laskettu seppele, on tämäkin koottu 
taistelupaikkojen tarpeista: Seppeleen kehys Linnakankaalta, havut Koukunniemestä, sekä
seppeleen kruunu omenapuusta ja ruusupensaasta Kirvesmäestä. Seppelenauha on 
peräisin päämajakaupunki Mikkelistä. Kuva: Jarkko Jokinen

Kunnia sankareille!

Teksti Reijo Lähteenmäki



Kuvat: Jarkko Jokinen ja Reijo Lähteenmäki


