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Pitkä matka Taipaleenjoelta Käsivarteen

Veteraanipariskunta Kummikohteeksi
Aviopari Kerttu ja Tauno Seppä Suolahdesta ovat molemmat
sotiemme veteraaneja. Nyt pariskunta viettää vanhuudenpäiviä
toinen toistaan tukien. Varsinainen omaishoitaja on 85-vuotias
Kerttu, jonka huolenpito on 93-vuotiaalle, jo vanhuuden
vaivoista kärsivälle aviomiehelle korvaamatonta. Sepän
pariskunnan kummisedäksi lupautui TTT-Tarkastus Oy:n
yrittäjä Martti Turunen. Koska voimat ovat jo vanhuksilta
Yrittäjä Martti Turunen järjestää
käyneet vähiin, päädyttiin järjestämään viikoittaista siivousapua
Sepän pariskunnalle siivousapua.
kummitukena.

Sankaripataljoonassa
Tauno Seppä osallistui talvisotaan Taipaleenjoen lohkolla. Siellä rintamavastuu oli
keskisuomalaisdivisioonalla, jossa monet ääneseutulaiset miehetkin taistelivat ja pitivät pintansa
sodan loppuun asti. Karjalaisista miehistä kootut erilliset pataljoonat saivat mainetta
urhoollisuudestaan myös Taipaleessa, olihan kyseessä kirjaimellisesti oman kotiseudun
puolustaminen.
Joulun tietämillä käytiin kuuluisa Keljan taistelu, jossa pelastajan osaa näytteli karjalainen Er.P6.
Tästä pataljoonasta, johon myös Tauno Seppä kuului, tulikin siten eräs talvisodan
legendaarisimmista yksiköistä.
Taipaleen lohkon puolustajat olivat hätää kärsimässä kun ilmeni, että jouluaattona 1939 oli
vihollinen päässyt järvimäisen Suvannon yli sakeassa lumipyryssä. Ilmeni, myös, että vihollinen oli
saanut jo rykmentin voimat vastarannalle, vaikka Suvannon jäälle olikin tuhoutunut läjäpäin
hyökkääjiä.
Tapaninpäivän aamuna saapui taistelunäyttämölle Er. P6, joka oli komennettu vahvistukseksi.
Raskaan yömarssin jälkeen taisteluun käynyt pataljoona epäonnistui ensi yrittämällä, mutta
vedettyään pari tuntia henkeä karjalaiset rynnistivät uudelleen. Vaikka jälkeenpäin arvioiden
suomalaisilla ei ollut mitään menestymisen mahdollisuutta ylivoimaista vihollista vastaan, kävi
kuitenkin niin, että vihaiset karjalaiset saivat maihinnousseet viholliset tuhotuksi lopulta käsirysyksi
äityneen taistelun jälkeen. Lumisade esti vihollistappioiden tarkan arvioinnin, mutta kaikkiaan
pelkästään käsiaseita kerättiin sotasaaliiksi kaksituhatta kappaletta.
Tauno Seppä kertoi saaneensa Taipaleen kovissa pakkasissa paleltumavamman jalkaansa, mutta
varjeltui pitkän sotaretken aikana muilta kolhuilta.
Jatkosodassa Tauno kulki keskisuomalaisillekin tutun reitin: hyökkäysvaiheen Aunuksen
Karjalassa, asemasodan Syvärillä ja viimein suurtaistelut Kannaksella. Koska Tauno oli tuolloin
viestimiehenä hänen osakseen tuli sotia vielä Lapissakin loppuun asti. Kotiutusmääräys tuli vasta
Käsivarressa.
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Saksalaista varoiteltiin
Puoliso Kerttu oli sotatoimialueella vuoden verran jatkosodan aikana. Hän oli muonitustehtävissä
Sakkolassa, josta oli myös kotoisin.
Kerttu muistelee, miten nuoria tyttöjä varoiteltiin saksalaisista aseveljistä. Näitä kun oli divisioonan
verran myös Karjalassa.
-Sanoivat, että niiden käsipuoleen ei tyttöjen missään tapauksessa tule tarttua.
Kerttu ja Tauno viettävät vanhuudenpäiviä omakotitalossaan Suolahden keskustassa. Työelämässä
Kerttu toimi asiakaspalvelussa niin pankissa kuin sittemmin omassa yrityksessä. Tauno palveli
valtaosan työurastaan Äänekosken tehtaita, josta jäi myös eläkkeelle 36 vuoden jälkeen.
Tätänykyä Tauno on Suolahden Sotaveteraanit ry:n vanhin jäsen.

