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Johdanto
Tämän kirjan tekeminen on ollut mielessäni pitkään. Isäni ehti kuolla liian aikaisin,
jotta olisin ollut valmis keskustelemaan hänen kanssaan sodasta. Olinpa kaiken lisäksi
1970-luvulla niin kiihkeä pasifistikin, etten näennäisesti ollut edes kiinnostunut sodasta, vaikka olin kuitenkin. Eipä tosin isänikään kovin innokas ollut sodasta puhumaan.
Äitinikin oli sitä mieltä, ettei isälle tehnyt hyvää puhua sodasta. Äiti väitti, että joka
kerta, kun isä oli puhunut jonkun sotakaverin kanssa kokemuksistaan, hän oli huutanut
kauhusta seuraavana yönä.
Terapeuttina kuitenkin ajattelen, että kauhua kohti olisi pitänyt mennä vähin erin, ja
näin lopulta kauhun läpi lepoon. Tämä prosessi isältä jäi tekemättä. Minä kenties osaltani käyn tätä prosessia tässä kirjassa. Ajattelenkin, etten olisi tämä, mikä olen, jos isä
ei olisi ollut sodassa. Olen siis sodan lapsi, vaikka synnyinkin yli 10 vuotta sodan jälkeen. Sota jättää pitkän varjon tulevaisuuteen. Näin on aina ja jokaisen kohdalla.
Tänään annan suuren arvon isälleni ja muille hänen kaltaisilleen, jotka rähjäsivät vuosikausia rintamalla. Enkä rehellisesti sanottuna ole aivan varma, etteikö vastaava voisi
uusiutua itään päin jonakin hetkenä. Sitä vain toivon, etteivät omat lapseni joutuisi
kokemaan samaa, mitä isäni ja äitini kokivat. Tähän voin hyvin syin lisätä myös isovanhempani ja heidän kokemuksensa vuonna 1918. Eivät heidänkään kokemukset ole
olleet kovin autuaallisia.
Kirjan tarina etenee kutakuinkin kronologisesti. Vain asemasodan ajalta olen laittanut
asioita hieman toisenlaiseen järjestykseen. Olen nimittäin ryhmitellyt asemasodan ajan
kuvia teemoittain, en vain aikajärjestykseen.
Kirja on oikeastaan kuvakirja, vaikka selvittävää tekstiäkin on mukana jonkin verran.
Ne kuvat, joissa ei ole mainintaa omistajasta, ovat omasta kokoelmastani. Oman sotakuvakokoelmani isäni toi tullessaan rintamalta. Jotkut kuvat on kuvattu tätä kirjaa varten. SA-kuvista olen hankkinut parisenkymmentä suoraan puolustusvoimien kuvaarkistosta vuonna 2011. Osa SA-kuvista on otettu SA-kuvagalleriasta internetistä.
Lähteiden dokumentoinnissa en ole ollut hirveän tarkka, koska tämä kirja ei ole akateeminen opinnäytetyö. Välillä olen viitannut lähteeseen tarkemmin kuin jossakin toisessa kohdassa. Digitaaliarkiston lähdeviitteitä en ole vienyt jaksotasolle. Pääosin viittaan joukko-osastotasoon. Kun kunkin tapahtuman vuosi on selvillä, voi halukas aika
helposti löytää arkistosta sen jakson, johon viittaan.
Tässä käsillä oleva versio on toinen, korjattu ja täydennetty laitos. Muutokset painettuun 20 kappaleen laitokseen eivät ole suuria. Olen lisännyt tähän laitokseen joitakin
kuvia ja vaihtanut joitakin. Myös tekstiin olen tehnyt pieniä korjauksia ja täydennyksiä. Suurin muutos koskee ISBN-numeroa. Tässä nettiversiossa tuo numero on, joten
kirja on virallinen julkaisu. Ensimmäinen versio tehtiin vain perhepiiriä ja lähisukua
varten vuonna 2011.
Toivon, että kirja isäni, kranaatinheittimen tulenjohtoaliupseerin (Tjau) sotareissusta
antaa lukijalle ajatuksia ja oivalluksia.
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Kotoisin Keuruun kunnan Haapamäen kylästä

Kuva on Karhumäen veljesten ottama. Numeron perusteella kuva olisi tarkasti ajoitettavissa. Se lienee
kuitenkin 1930-luvun alusta, koska kuvassa on nähtävissä keskustan uusi liiketalo, joka rakennettiin
1928 – 1929. Rautatien yli näyttäisi olevan jo silta, joka taas rakennettiin 1930-luvun alussa. Kuvassa
näkyvät selvästi Yhteiskoulu ja Ilmola sekä niiden etupuolella Petäisenjärven Kukkolahti. Taustalla on
rautatieasema sekä halkotarha. Myös työväentalo näkyy kuvan vasemmassa laidassa. (Kuva on saatu
Sinikka Räisäseltä.)

Pekka Kangasniemen sukujuuret ovat lujasti Keuruun kallio- ja maaperässä. Hänen
vanhimmat keuruulaiset esi-isänsä ovat olleet Keuruun ensimmäisiä asukkaita 1500luvulla. Noista ajoista on sitten sattunut ja tapahtunut paljon asioita, sekä hyviä että
pahoja. Välittömät Pekan esivanhemmat ovat olleet pitäjän vähäväkistä joukkoa. Sen
sijaan kauempaa on löydettävissä sukujuuria useisiin paikkakunnan merkkisukuihin.
Kaikki vain eivät voineet periä sukutiloja. Joidenkin piti lähteä piikomaan ja rengeiksi. Pekan esivanhemmille kävi näin. Osa Pekan sukuverestä tulee tahoilta, joista ei
Haapamäen kylällä aikanaan mielellään edes puhuttu. Äpäräpojan asema ei ollut paras, vaikka Pekan isän isä Aapo olikin kohtuullisen arvostettu torppari Iso-Moijasen
mailla.
Haapamäen kylä kävi Pekalle tutuksi ihan mukulasta asti. Pekka oli haapamäkeläinen.
Ja se on Haapamäellä jotakin. Haapamäessä on jotakin erilaista verrattuna muihin samankokoisiin kyläpahasiin. Haapamäki oli rautateiden risteysasema ja oppikoulupaikkakunta. Haapamäkeen liittyy tietty itseriittoisuuden leima, mutta samalla siinä leimassa on jotakin oppinutta. Haapamäki on kuin pieni kaupunki, vaikka se onkin pahaisen pieni kylä. Haapamäki oli kaiken lisäksi vuonna 1918 valkoisten tukilinnake
Tampereen suuntaan ennen Tampereen valtausta. Valkoisten perillisille Haapamäki on
ollut hyvä paikka. Punaisten perillisille se ei ole ollut ihan yhtä hyvä paikka. Pekka oli
punaista sukua, vaikka Oskari, Pekan isä ei punakaartissa vuonna 1918 ollutkaan. Sosialidemokraatteja ne kangasniemeläiset kuitenkin olivat. Eikä tämä edistänyt sotilasuraakaan.
6

Työmiehen poika
Pekka Emil Kalevi Kangasniemi syntyi 28.8.1919 Keuruun Haapamäellä. Tarkkaan
ottaen Pekan syntymäkoti, Kangasniemen torppa sijaitsee Keuruun kunnan Keuruun
kylässä. Mökin sijainti on kuitenkin sellainen, että muutamalla askeleella voi hypätä
Keuruun kunnan Haapamäen kylään. Asiointisuunta Pekan kotoa on siis ollut Haapamäelle. Keuruulle asiointia oli oikeastaan vain kirkkoon ja hautausmaalle. Haapamäellä oli kaikki, mitä ihminen elääkseen tarvitsi.

Kuvassa Pekka on isänsä Oskarin haarojen välissä kolmevuotiaana Kangasniemen torpan seinustalla
kesällä 1922. Muut kuvassa olevat ovat vasemmalta oikealle: Sulo, äiti-Emilia eli Milja sylissään Hilda,
Eeli edessä, Edvin takana, Tauno Oskarista oikealle ja Senja oikealla. Rahaa perheellä ei liikaa ollut.
Olkoon tästä todisteena Taunon parhaan takin paikka, joka on kursittu takin etumukseen. Oskarilla ei
ole kuvassa vihkisormusta, koska sellaista ei ollut varaa ostaa avioliiton solmimisen yhteydessä. Vasta
vuonna 1925 Oskari sai ostetuksi vihkisormukset.

Oskari oli tuohon aikaan vielä torppari, mutta muutaman vuoden kuluttua VR:n palveluksessa halkotarhalla. Välillä Oskari yritti vähän tiilitehtailuakin, mutta ei onnistunut
aikeissaan. Eli Pekka oli vähän muutakin toimittelevan työmiehen poika.
Alakansakouluun Pekka meni syksyllä 1926. Opettajana oli tuolloin Lyyli Joenniemi.
Yläkansakoulun Pekka aloitti syksyllä 1928. Opettajina yläkoulussa olivat Elli Paloranta, Anni Tuukkanen ja T. Ahonen. Pekan edistys oli kohtuullista parantuen tasaisesti koko ajan. Ensimmäisellä luokalla ei ollut yhtään muistutusta, sitten vuosittain
jokunen ja viimeisellä luokalla vain yksi. Ensimmäisen luokan kevätlukukaudella
Pekka oli poissa 79 tuntia. Sairastamisen syy ei ole tiedossa. Viimeisellä luokalla Pekka oli poissa enää viisi tuntia koko vuonna.
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Kuvassa on Kangasniemen suvun serkuksia Haapamäen Hylkysessä 1926. Pekka on kuvassa eturivissä
toinen vasemmalta ja Eeli ensimmäinen oikealta. Hilda Kangasniemi on takarivissä ensimmäinen oikealta.

Pekka on kuvassa yläkansakoulun ensimmäisellä luokalla talvella 1928 - 1929. Hän on kuvassa tummana nappisilmänä opettaja Lyyli Joenniemestä viides oikealle. Koulurakennus, missä Pekka oppiansa
sai, on nykyisin päiväkotina.

Opettaja Elli Palorannan miniä Maija-Liisa Paloranta oli Pekan nuorimman pojan Tapion ensimmäinen opettaja. Kävipä Ellikin joskus miniäänsä tuuraamassa 1960-luvun
alussa. Muistikuvat Ellistä eivät ole kovin lempeät. Hän oli tiukka ja ankara opettaja,
kuten lähes kaikki tuon ajan opettajat.
Kuvassa on muun muassa Eero Nieminen, lievästi hörökorvainen poika lettipäisen
isomman tytön oikealla puolella. Eero kävi hyvin tutuksi mieheksi Pekan pojille Per-
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tille ja Tapiolle Haapamäen Urheilijoiden puuhamiehenä 1960-luvulla. Eero menetti
sodassa toisen kätensä. Pekka selvisi sodasta ilman näkyviä vammoja.

Pekka sai kansakoulun päätökseen 23.5.1932. Paras arvosana on laskennossa ja mittausopissa. Laskutaitoa Pekka sitten tarvitsikin tehtävissään rintamalla. Pekka tuli tunnetuksi sodan jälkeenkin poikkeuksellisen nopeana päässälaskijana.
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Edellisessä kuvassa Pekka on rippikuvassa Keuruun uuden kirkon edessä 26.5.1935. Pekka on kuvassa
takarivissä keskellä, oviaukosta ensimmäinen vasemmalle. Pappeina kuvassa ovat kirkkoherra Lauri
Kalliala ja kappalainen Frans Kotiranta. Kuvassa on myös kanttori Kaarle Virtanen. Alla olevassa kuvassa on Pekan rippitodistus.
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Ylemmässä kuvassa Pekka ja Eeli poseeraavat Haapamäen raitilla joskus 1930-luvun loppupuolella.
Pekka on kuvassa vähän alle 20-vuotias. Alemmassa kuvassa Pekka on oikealla. Eeli on hänen vieressään ja kuvan toisessa laidassa on Tauno-veli perheineen. Kuva on otettu Virroilla vuonna 1936. Jälkimmäinen kuva on saatu Aulis Kangasniemeltä, joka on kuvassa rattaissa.

Rippikoulun jälkeen Pekka alkoi opetella isoveljensä Eelin kanssa isojen poikien tapoja. Tupakkaa alettiin polttaa ja varmaan kiinnostus tyttölapsiinkin alkoi orastaa. Tupakoinnin Pekka lopetti sota-aikana, kun havaitsi järkevämmäksi käyttää armeijan antamia tupakka-annoksia rahan korvikkeena. Näin hän sai hankituksi kaikenlaisia tava-
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roita hieman enemmän, mitä päivärahoilla olisi ollut mahdollista saada. Muuta rahaahan Pekalla ei sota-aikana juuri ollut.
Rippikoulu ei selvästi ollut Pekalle mikään hengellinen kokemus. Hän ei koskaan
myöhemminkään osoittanut kiinnostusta hengellisiin asioihin. Sen sijaan naisasiat
kiinnostivat Pekkaa kovastikin ja niin sanottu naimalupa lienee ollut hänelle rippikoulun suurin merkitys.

Pekka oli mukana Porin ratatyömaalla kesällä 1937. Pekka on kuvassa takarivissä 7.oikealta. Pekka oli
töissä ratatyömaalla 3.5. – 2.11.1937 ja 7.4. – 31.12.1938.

Pekka kertoi tarinaa, että miehet olivat lyöneet vetoa, ettei kukaan jaksa nostaa sormillaan ratakiskoa maasta irti. Tuolloiset ratakiskothan olivat lyhyitä 15 mertin mittaisia
kiskoja. Kukaan aikamies ei jaksanutkaan nostaa, mutta 18-vuotias Pekka jaksoi. Kisko painoi yli 300 kiloa.
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Kutsunnat ja talvisota
Pekka oli kutsunnoissa 25.9.1939. Kutsuntojen suorituspaikasta ei ole varmaa tietoa.
Jos ne on suoritettu Haapamäellä, ovat todennäköiset paikat Yhteiskoulu tai Suoja, jos
taas Keuruulla, lienee paikkana ollut Kansallispirtti.
Pekka oli kutsunnoissa 179 cm pitkä ja 67 kiloa painava. Hänet luokiteltiin palveluskelpoiseksi vakinaiseen palvelukseen ja hänen kuntoisuusluokkansa oli A 1. Sodan
jälkeen Pekka vielä kasvoi pituutta, kun taas pääsi säännöllisen ravinnonnautinnan piiriin. Lopulta Pekka oli 182 cm pitkä.
Tuohon aikaan pitivät Haapamäellä sotakomentoa yllä seuraavat henkilöt:
luutnantti, sk-päällikkö, opettaja
Kalle A. Ritokangas
Veikko Kautto
res. ins.luutnantti
res. vänrikki
Urho Valjakka
Sk. kenttäpappi, yhteiskoulun rehtori
Väinö Suominen
res. alikersantti, maanmittausinsinööri Aarne Lansa.
Kalle A. Ritokangas ylennettiin kapteeniksi 11.9.1941.
Jostakin syystä Pekka määrättiin astuvaksi palvelukseen vasta 1.9.1940. Syyskuussa ei
ollut vielä varmuutta talvisodan syttymisestä, vaikka enteitä siihen suuntaan toki oli.
Jo kesäkuussa 16.6.1939 oli säädetty laki puolustusvalmiuden tehostamisesta sodanvaaran uhatessa ja työvelvollisuudesta mahdollisen sodan aikana. Varsinaiset niin sanotut ylimääräiset sotaharjoitukset Mannerheim esitti järjestettäväksi määräyksellään
7.10.1939. Kutsuntakortit oli päivätty 10.10. Tämä oli todellisuudessa osittainen liikekannallepano.
On mahdollista, että kutsuntavirkailijat ovat ajatelleet jättää nuoren miehen rautatien
hommiin kasvamaan ja vahvistumaan. Haapamäellä tarvittiin joka tapauksessa työvoimaa rautateillä sodankin aikana. Suurena risteysasemana Haapamäki oli ilmeinen
ilmapommitusten kohde, joten kaikkea työvoimaa ei kannattanut heti lähettää rintamalle. Lokakuun osittainen liikekannallepanohan tarkoitti sitä, ettei kaikkia reservejä
siinä yhteydessä kutsuttu palvelukseen. Kun sitten vuoden loppuun mennessä ilmeni,
että Haapamäki oli todellakin ilmapommituskohde, on Pekkakin luultavasti päätetty
jättää asemalle korjaamaan pommitusten tuhoja ja hoitamaan junaliikennettä omalta
osaltaan.
Talvisodan muistomitalin kunniakirjassa mainitaan, että mitaleja myönnettiin sekä rintamalla että kotirintamalla olleille. Pommitustuhojen korjaajatkin saivat muistomitalin
Haapamäellä. Myös Pekka ja isänsä Oskari saivat mitalin.
Pekalle tarjottiin 1930-luvun lopulla mahdollisuutta liittyä paikalliseen suojeluskuntaan. Kangasniemen perheessä ei kuitenkaan oltu asiasta kovin innostuneita. Väitetään, että tämä kieltäytyminen maksoi Pekalle aikanaan kersantin natsat, Vapaudenristin ja upseeriopintoihin pääsyn. Luultavasti näistä väitteistä ei koskaan päästä täyteen
varmuuteen. Käsittääkseni kuitenkin sota-aikana komppanianpäällikkö oli ehdottanut,
että Pekka pääsisi upseerikouluun. Jossakin ylempänä nämä pari ehdotusta tyrmättiin.
Mahtoiko rykmentistä mennä kysely Haapamäen suojeluskuntaan Pekan luotettavuu-
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desta? Haapamäellä kaikki olivat haapamäkeläisiä, mutta kaikki eivät olleet samanarvoisia haapamäkeläisiä.
Sodan jälkeen Pekalle kaiketi tarjottiin ylennystä, josta hän kieltäytyi. Pekka oli selvästi katkeroitunut saamastaan kohtelusta eikä halunnut sen koomin olla enemmälti
tekemisissä reserviläisjärjestöjen tai armeijan kanssa. Sisimmässään hän ei kuitenkaan
koskaan ollut pasifisti ja ei siksi pitänyt ratkaisustani mennä siviilipalvelukseen.
Hän vain ei aikanaan meidän lasten ollessa kasvuiässä osannut ilmaista mielipidettään
selvästi. Hänen katkeruutensa tuli näkyviin siten, etten omalta osaltani ollut erityisen
innostunut armeijasta. Kuinka olisin itse toiminut, jos isäni olisi ottanut sodan jälkeen
vastaan kaikki ne huomionosoitukset ja ylennykset, joita hän olisi saanut ja jotka hän
olisi ansainnut. Ehkä suhtautumiseni armeijaan olisi nuoruusvuosina ollut suopeampi.

Kuvassa on talvisodan muistomitali.
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Pekan kunniakirjassa on väärä kolmas etunimi, mutta syntymäaika on oikea.
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Pekka vietti nuoruutensa aina talvisodan sekä välirauhan aikoihin asti näissä maisemissa. Kuvassa on
Haapamäen osuuskaupanmäkeä aikaväliltä 1929 - 1934. Kuvahan on otettu ennen rautatien yli menevän sillan rakentamista, joka rakennettiin 1930-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Vasemman puoleinen
tiilirakennus rakennettiin vuosina 1928 – 1929. Talo on paikallaan vieläkin. Talvisodan aikana osuusliikkeen nimenä oli Keski-Suomen Osuusliike. (Kuva on saatu Sinikka Räisäseltä.)
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Rautatieläinen

Kuvassa Pekka on asemalla alokkaana kesällä 1939 tai 1940.

Porin radan työmaan jälkeen Pekka tuli töihin Haapamäen asemalle. Ansioluettelosta
käy ilmi, että Pekka tuli alokkaaksi asemalle 9.2.1939. Omien muistiinpanojensa mukaan hän oli harjoittelijana asemalla tätä ennen 2.1.1939 alkaen. Kelpoisuustutkinnon
hän suoritti 27.3.1939. Pekka oli sitten asemamiesalokkaana aina varusmiespalveluksen alkamiseen asti, joka alkoi 1.9.1940. Talvisodan ajan Pekka oli siis tässä toimessa.
Jatkosodan aikana Pekka nimitettiin 1.1.1943 ylimääräiseksi asemamieheksi. Tässä
toimessa hän oli 16.7.1945 asti, jolloin hänet nimitettiin toisen luokan asemamieheksi.
Pekka suoritti VR:n alemman pätevyystutkinnon 26.5.1945. Toimeaan hän pääsi hoitamaan vasta kotiutuksen jälkeen, joka tapahtui 15.11.1944.
Aikavälillä 5.2.1946 – 30.9.1949 Pekka oli virkaa tekevänä toisen luokan kuormausmestarina Haapamäen tavara-asemalla. Sitten hän oli vaihdellen toisen luokan vaihdemiehenä ja kuormausmestarina vuosina 1949 – 1952. Tämän jälkeen Pekka nimitettiin tarvittavien kurssien suorittamisen jälkeen junamiehen toimeen 16.4.1952. Vaihdemiehen toimeen Pekka nimitettiin 4.9.1964, josta toimesta hän jäi eläkkeelle 1977.
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Sotaan

Kuvassa on alokkaita Saimaan rannalla syksyllä 1940, Pekka oikealla. Pekka itse on kirjoittanut kuvan
taakse, että paikka on Saimaan ranta. Tässä kuvassa ollaan Puumalassa tai Sulkavalla. Sulkavan Rauhaniemi on Lepistönselän ja Tuohiselän välissä. Puumalan Pappilanniemi taas on selvemmin Saimaan
rannalla Koskenselän rannalla.

Pekka astui varusmiespalvelukseen 1.9.1940, jota tuolloin kutsuttiin vakinaiseksi palveluksi. Palvelun kesto oli tuhon aikaan kaksi vuotta. Pekan joukko-osastoksi määrättiin 10.8.1940 perustettu 6. Prikaati. Prikaatin koulutuskeskukset olivat Puumalan
Pappilanniemi ja Sulkavan Rauhaniemi.
Kuudes Prikaati muodostettiin Immolaan, Ruokolahdelle, Puumalaan, Sulkavalle ja
Tuonilahteen sijoitetusta talvisodan aikaisesta 8. Divisioonasta.
Prikaatin esikunta muodostettiin 8. Divisioonan esikunnasta sijoituspaikkanaan Sulkava. Kuudennen Prikaatin komentajaksi määrättiin eversti T. E. Ekman. Muista 8. Divisioonan joukoista eli Jalkaväkirykmenteistä 20, 23, 24 sekä 26 ja Kevyt Osasto 8:sta
muodostettiin I Pataljoona ja Tykkikomppania Puumalaan. II Pataljoona perustettiin
Sulkavalle Rauhaniemeen ja III Pataljoona Virmutjoelle. Kenttätykistörykmentti 8:sta
perustettiin prikaatin patteristo, joka sijoitettiin Sulkavalle Tuonilahteen. Viestipataljoona 8:sta muodostettiin prikaatin viestikomppania, samoin Tuonilahteen.
Syksyllä 1940 saatiin rakennettua tarpeelliset parakkikylät, joita kutsuttiin kasarmialueiksi. Puumalan Pappilanniemeen sijoitettiin I Pataljoona ja Sulkavan Rauhaniemen Palokankaalle, Pajasalmen rannalle II Pataljoona. Pekka sijoitettiin luultavasti
Puumalaan ensimmäisen pataljoonan yhteyteen.
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Alokasajan Pekka oli kiväärimies. Lokakuun 19. päivänä Pekka siirrettiin kuudennen
prikaatin kranaatinheitinkomppaniaan. Hän sai tulenjohdon suuntakehämiehen koulutuksen. Tällä vakanssilla hän oli aivan hyökkäyssodan alle. Tulenjohdon puhelinaliupseeriksi hänet nimitettiin yhden tiedon mukaan 11.6.1941 ja toisen tiedon mukaan puhelinmieheksi 11.6. ja aliupseeriksi 7.8. Molemmissa tapauksissa hän oli aliupseerin
vakanssilla ennen ylennystään korpraaliksi.

Yllä olevassa kuvassa on Pekan pahvinen tuntolevy.
Viereisessä kuvassa on sota-aikainen peltikokardi. Kyseinen merkki on ostettu antiikkimarkkinoilta ja voi olla peräisin yhtä hyvin sodan ajalta kuin vähän sodan
jälkeiseltäkin ajalta.
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Pekan aseet
Pekan ensimmäinen henkilökohtainen ase on ollut joko Mosin-Nagant 1891 eli venäläinen sotilaskivääri, suomalainen kehitelmä tästä kivääristä nimeltään Pystykorva tai
Ukko-Pekka. Näitä kaikkia oli miehistön käytössä jatkosodassa. Vanhoja venäläisiä
kivääreitäkin oli yli 40 %:lla miehistöstä. Niitähän oli käytössä suuri määrä muun muassa vuoden 1918 sisällissodassa. Sisällissodan jälkeenkin asetta hankittiin Suomeen
suuria määriä jalkaväen aseeksi. Ne olivat pitkiä ja kömpelöitä, mutta varsin tarkkoja
ja iskuvoimaisia. Kyllä niillä miehen tappoi.

Venäläinen sotilaskivääri M91

Väliaikaisesti Pekka käytti hyökkäysvaiheen alussa Suomi-konepistoolia. Hän ei kuitenkaan pitänyt aseen suuresta painosta sekä epätarkkuudesta ammuttaessa kauemmaksi. Kaiken lisäksi aseella sattui tapaturmia varsin paljon sodan aikana. Varmistamattomana ase saattoi olla vaarallinen kantajalleen. Moni suomalainen sotilas haavoittui ja muutama kuolikin aseen lauettua arvaamatta. Asiaan kiinnitettiin huomiota asemasodan aikana. Aikavälillä 28.11. – 4.12.1943 pidettiin 18. Divisioonassa konepistoolitarkastus. Siinä havaittiin, että JR 6:ssa oli 24 aseen varmistamiseen liittyvää laiminlyöntiä, JR 27:ssä oli 14 laiminlyöntiä ja JR 48:ssa oli 22 laiminlyöntiä. Tykistöpioneeri-, viesti- ja huoltojoukoissa ei laiminlyöntejä havaittu. (18.Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)

(Kuva: Pertti Kangasniemi)

Jossakin vaiheessa hyökkäyssotaa Pekka sai lopulta käyttöönsä itseään tyydyttävän
aseen. Se oli venäläinen sotasaalisase, puoliautomaattinen Tokarev. Tämän aseen
kanssa hän sitten operoi sodan loppuun asti. Jotkut valittivat, että ase ei toiminut pakkasessa, koska sen öljyt jäätyivät. Pekka ja muut aseeseen perehtyneet suomalaiset
puhdistivat aseen perusteellisesti öljyistä pakkasella. Näin ase toimi moitteettomasti.
Ongelmia syntyi myös patruunoiden sopivuudessa. Suomalaiset ja venäläiset patruunat saattoivat hieman erota toisistaan, mistä seurasi ajoittain toimintahäiriöitä. Pekka
havaitsi, että Remingtonin patruunat toimivat Tokarevissa.
Ase oli vähän yli 120 cm pitkä eli hieman Ukko-Pekkaa pidempi, mutta vastaavasti
vähän M91:tä lyhyempi. Aseen lipas veti kymmenen patruunaa.
Ase oli tarkka ja ennen kaikkea se oli puoliautomaattinen. Sellaisena sen tulinopeus
oli ylivoimainen perinteisiin sotilaskivääreihin nähden. Konepistoolin tulinopeus oli
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paljon Tokarevia suurempi, mutta vastaavasti tarkkuus pitkillä etäisyyksillä selvästi
heikompi. Pekan tehtäviin ei kuulunut taisteluhautojen vyörytys, joissa konepistooli
oli ylivoimainen ase. Pekka ampui pääosin kauempaa, kun ampui. Tosin kyllä Tokarev lähitaisteluissakin tehokkuutensa osoitti, kuten yhdestä tuonnempana esille tulevasta sotapäiväkirjan tarinasta voi havaita. Siitä ei ole tietoa, oliko Pekan Tokarev
mallia SVT-38 vai SVT-40.

(Kuva: Pertti Kangasniemi)
Tokarev SVT-38 puoliautomaattikivääri

Kuvassa on rintamalta kotiin muistoksi tuotu Remingtonin patruuna. Ruuti on tietysti tyhjennetty hylsystä ja nallikin on käytetty.

Veljeni Pertti muistelee Pekalla olleen sotatuliaisena myös Nagant revolveri. Pekka
lienee vienyt aseen joskus 1950-luvulla poliisiasemalle, kun näiden sotamuistoaseiden
perään alettiin kysellä ja niitä haluttiin kerätä pois omakotitalojen komeroista.
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Kuvassa on Nagant revolveri.

Alun perin Nagant revolveri kehitettiin Belgiassa, mutta sitä alettiin valmistaa Venäjällä 1895. Sittemmin asetta valmistettiin suuret määrät Neuvostoliitossa, missä se oli
puna-armeijan peruskäsiase.

Kuvassa on Pekan taistelupuukko
”Erämies”. Puukko on palvellut sodan
jälkeen monessa tilanteessa myös minua. Puukko on Iisakki Järvenpään
Kauhavalainen.

Pekan koulutuksen mukaiset aseet olivat raskas ja kevyt kranaatinheitin. Aluksi hän
oli 13. JR 6:n raskaassa heittimessä kolmannen heittimen suuntakehämiehenä sekä
puhelinmiehenä. Hyökkäyksen alkuvaiheen putkiräjähdyksen jälkeen hän oli lähes
tauotta sodan loppuun 81 mm kevyen heittimen tulenjohtueessa. Lyhyen aikaa 1942
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syksyllä ja 1943 talvella Pekka oli 13. komppanian toisessa joukkueessa raskaassa
heittimessä. Kun joukkue sai uudet kevyet heittimet 1943, siirtyi Pekka takaisin kevyeen heittimeen. Uusia salaisia 81mm kranaatteja testattiin Mainilan aukeilla 11.3.1943
(13./JR6 1943, digitaaliarkisto). Välillä hänen joukkueessaan oli 1941 sotasaalisaseena ylimääräisenä heittimenä mukanaan venäläinen 50mm kevyt heitin lempinimeltään
”Naku”. Sopivien kranaattien puutteen tähden pieni heitin jätettiin pois käytöstä.

Kuvassa on kevyt 81mm heitin Valkeasaaressa talvella 1942. Heitintä
suuntaa vänrikki Vilho Viita.

Seuraavassa SA-kuvassa on raskas heitin Ihantalassa kesällä 1944. Vaikka kuva on
otettu kolme vuotta myöhemmin, kun Pekka oli raskaan heittimen suuntakehämies,
antaa kuva kuitenkin käsityksen aseen koosta. Kuvasta voi ymmärtää, että Pekka ei
ole voinut olla putken vieressä putkiräjähdyksen aikana. Jokaisen päättelykyky riittää
ymmärtämään, millaista jälkeä putken vieressä syntyy, kun kaksi kranaattia räjähtää
putkessa ja pirstoo putkenkin sirpaleiksi. Siinä eivät peltikypärät auta.
Kuvassa näkyy myös hyvin Suomessa käytössä olleita kypärämalleja. Oikeanpuoleisella sotilaalla on saksalainen kypärä M42 ja vasemmanpuoleisella on suomalainen
kypärä M40. Keskimmäisen sotilaan kypärä on jotenkin erikoinen. Siinä olevien niittien paikat eivät vastaa suomalaista M40:tä eikä ruotsalaista M37:ää. Samoin edessä
oleva pieni lippataitos ei vaikuta suomalaisen kypärän tyyliltä. Kypärä voi olla italialainen M33. Sen muistan Pekan kertoneen, että hänellä oli suomalaismallinen ”patakypärä”. Samalla hän on kertonut, että tämä ”patakypärä” oli huonompi pitää kuin
saksalainen kypärä. Suomalaismallinen kypärä nimittäin keikahti turhan helposti silmille.
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Suuntakehämiehenä Pekan paikka oli heittimen luona. Tulenjohtueessa ollessaan hänen paikkansa taas oli heittimien etupuolella. Yleensähän tulenjohtopaikka oli sijoitettuna äärimmäiseen etulinjaan, mistä näki vihollisen asemat parhaiten. Kevyt heitin
taas oli yleensä jonkin sata metriä taaempana. Toisinaan ammuttaessa suorasuuntaustulta, heitin oli etulinjassa.
Kuvassa on tulenjohdossa käytetty aste- ja kaltevuusmittari. Isompi reikä on
tehty myöhemmin. Siitä ei ole tietoa,
missä vaiheessa Pekka on tämän levyn
käyttöönsä saanut.

.
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Hyökkäyksen alkuvaihe Matikanlahdesta Jääskeen

Tämä koneella kirjoitettu taistelukertomus on löydettävissä JR 6:n taistelukertomusten
joukosta. Kertomuksen on tehnyt luutnantti, komppanianpäällikkö Aarne Jaakkola.
(Kuvat on löydettävissä Kansallisarkiston digitaaliarkistosta: JR 6., esikunta, kuvat
595 – 628.)
Kertomuksessa on alussa kaksi raskasta joukkuetta, A ja B. A lähti liikkeelle Sulkavan
Rauhaniemestä 11.6. klo 6.00 ja B Puumalasta samana päivänä klo 9.30. Pekka on ollut tässä vaiheessa joukkueessa B. Tähän päätelmään olen tullut seuraavin perustein.
Päättelyn kiinnekohtana on kaskaassa heittimessä 6.8.1941 tapahtunut putkiräjähdys.
Pekkahan oli mukana tässä räjähdystilanteessa. Kyseinen räjähdys sattui raskaan
joukkueen kolmannessa heittimessä. Tämän jälkeen 9.8.1941 tehtiin uudelleenjärjestely, missä Pekka siirrettiin kevyeen heittimeen joukkueeseen, missä olivat johtajina
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Orsmaa ja Viita. Kyseiset henkilöt olivat sittemminkin Pekan esimiehinä. Orsmaa oli
aivan alussa nimenomaan joukkueessa A.
Aluksi siis kannattaa seurata joukkueen B vaiheita, että pääsee selville, missä Pekka
seikkaili aikavälin 10.6. – 31.7..1941. Sitten on syytä seurata II/JR 6:lle alisteisen raskaan joukkueen tapahtumia 9.8.1941 asti ja sen jälkeen keveiden heittimien joukkuetta. Kevyet heittimet lakkasivat olemaan alisteisia 6.8. II/JR6:lle ja alistettiin I/JR6:lle.
Joukkue alistettiin takaisin II/JR6:lle 12.8.1941.
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Pekan tie siis kulki Puumalasta Syyspohjan Kotaniemeen, missä joukkue oli majoittuneena kolmisen päivää. Sieltä joukkue jatkoi marssia Ruokolahden Rasilaan
14.6.1941. Ruokolahdelta matka jatkui 22.6. Imatralle, missä joukkue osallistui
10./JR6:n lohkon turvaamiseen.
Sota alkoi 29.6.1941 klo 1.00 yöllä. Raskaat heittimet ampuivat ensimmäiset laukauksensa 120 mm heittimillä 2.7. klo 22.00. Ensimmäinen vihollisen hyökkäys oli 3.7.,
jolloin ensimmäinen suomalainen kaatui. Vihollisen tulituksen tähden alettiin rakentaa
korsuja, joista ensimmäiset olivat valmiina 9.7.1941.
Ensimmäiset kunniamerkit jaettiin 23.7. Jakamisen suoritti eversti Ekman. Komppania
koottiin yhteen Kuokkalammille, minne oli autokuljetus 26.7.1941. Perillä Kuokkalammilla joukkue oli 27.7. klo 1.30. Seuraavana päivänä joukkue lepäsi ja saunoi ja
kävi uimassa Immolanjärvessä.
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Komppania, lukuun ottamatta kevyttä joukkuetta marssi 29.7. Seppälän tienhaaraan ja
alistettiin II/JR6:lle. Seuraavana päivänä 30.7. komppania marssi Purnujärvelle, missä
se oli perillä klo 19.30. Komppania majoittui Purnujärven itäpuoliseen maastoon.
Seuraavana päivänä 31.7.1941 klo 2.00 yöllä antoi majuri Ahde käskyn hyökätä Ritamäkeen. Hyökkäys lähti liikkeelle tykistö- ja kranaatinheitintulen jälkeen klo 11.30.
Aluksi pyrittiin valtaamaan Ritamäen edessä oleva Paskakukkula ja sitten Ritamäki.
Seuraavassa kuvassa on JR6:n joukkojen ryhmitys Vuoksenlaaksossa 1.7.1941. Pekan
joukko-osasto on kuvassa Vuoksen itäpuolella ensimmäisellä lohkolla. Hänen sijaintinsa oli 13.7.1941 samassa paikassa. Kartassa on sillä paikalla nimet Jakola ja Teppanala Vuoksen rannalla. (JR6/esikunta, digitaaliarkisto.)
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Säätiedoista sodan aikana on taistelupäiväkirjoissa jonkin verran merkintöjä. Merkinnät liittyvät lähinnä sääilmiöiden äärihavaintoihin, kuten runsaaseen sateeseen, helteeseen tai talvisin lumipyryyn ja kovaan pakkaseen.
Hyökkäyksen alussa on sää ollut seuraava:
- 30.7.1941 sää erittäin kirkas ja lämmin
- 4.8.
sateinen päivä
- 6.8.
sää lämmin ja melko kirkas
- 8.8.
klo 19.00 alkoi rankka sade kestäen klo 24.00, yöllä ukkosti
- 9.8.
yöllä ukkosti
- 11.8.
sää oli koko päivän sateinen.

34

Sodan alussa neuvostoarmeija sytytteli tahallaan runsaasti tulipaloja raja-alueen metsiin. Ne haittasivat sekä sodankäyntiä että olivat ikäviä kuumassa säässä.
(Maininnat ovat suoria lainauksia 13. /JR6:n taistelukertomuksista.)
Pekka ei yleensä kertonut paljon sotajuttuja. Kavonmäessä 6.8.1941 tapahtuneesta
putkiräjähdyksestä hän sen sijaan kertoi aika usein. Tapahtuma on ollut paitsi järkyttävä ja joukko-osastolle haitallinen, myös aika harvinainen. Putkisuutareita tosin sattui
aina silloin tällöin, mutta harvemmin ne jäi huomaamatta ja ladattiin uusi kranaatti
vanhan päälle.
Tapahtuman johdosta 13. JR6:sta poistui käytöstä yksi heitin miehistöineen. Kyseisen
heittimen miehistön rippeet koottiin yhteen ja yhdistettiin muihin heittimiin, osa kevyisiin heittimiin.
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SA-kuvasta voi hyvin nähdä, millaista ryteikköä hyökkäysvaiheen alun maastot olivat.
Voi vain kuvitella, miten epämiellyttävää on ollut kulkea tällaisessa maastossa kaatosateessa, luoti- ja sirpalekuurossa kantaen kainalossa kranaatinheitintä tai kranaattilaatikkoa. Lisäksi seurana on ollut nälkä, väsyminen ja likaisuus. Kuvassa on tuhottu venäläistankki jossakin Kirvun tienoilla. Pekka ei kulkenut aivan tästä paikasta, mutta
metsä oli samanlaista koko alueella. Kuvan paikasta on muutama kilometri Tietävälään. Kuvassa on Mannerheim-ristin ritari Vilho Rätön ampuma tankki.

36

SA-kuvassa on Tietävälän kylässä oleva venäläinen rajavartiokoulu. Aikaisemmin kyseinen rakennus toimi Tietävälän kansakouluna ilman neuvostoajalle niin tyypillistä
”riemukaarta” portinpielessä. Seuraavassa SA-kuvassa on tilanne Tietävälässä
19.8.1941. JR 6 saavutti Tietävälän oheisen sotapäiväkirjan mukaan jo 8. – 10.8., joten kuvan päiväyksessä voi olla virhe.
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Pekka selviytyi tästä räjähdyksestä haavoitta, mikä on ihme. Mikä Pekan sijainti räjähdyshetkellä on ollut, on epäselvää. Oletettavaa kuitenkin on, ettei hän ollut ainakaan suuntakehän äärellä, koska silloin hän ei olisi jäänyt henkiin. On oletettavaa, että
hänen ja heittimen välissä on ollut miehiä, jotka ovat ottaneet räjähdyksen vastaan.
Jostakin syystä Pekka ei kuitenkaan ollut tässä tilanteessa tulenjohdon mukana hieman
erillään itse putkesta. Pekkahan oli nimitetty puhelinmieheksi jo 11.6. Hän on siis
saattanut tässä tilanteessa olla puhelinmiehenä heittimen päässä, mutta tässä tehtävässään ei ihan heittimen vieressä.
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Raskaassa joukkueessa suoritettiin uudelleenjärjestely putkiräjähdyksen jälkeen. henkiin jääneet miehet sijoitettiin muihin heittimiin. Pekka sijoitettiin kevyeen heittimeen.
Raskaan joukkueen jäädessä jälkeen vaikeakulkuisessa ryteikössä, pääsi Pekka kevyen
heittimen yhteyteen vasta 12.8. klo 12.
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(Kuva: Pertti Kangasniemi)
Pekka toi sotamuistona kotiin tyhjennetyn 50mm venäläisen kranaatin. Kysymys on
ollut taistelukertomuksessa mainitun heittimen kranaatista. Samalla tämä tieto ja sotamuisto sijoittavat Pekan Mertjärven eteläpuolelta kiertäneeseen joukkueeseen. Kuvassa oleva kranaatinkuori on toiminut uusiokäytössä lampunjalkana, jolloin siitä on
poistettu kärjestä sytytin ja tyven siipien kärjistä on leikattu puolisen senttiä pois. Kärjessä oleva tumma kiristysrengas on bakeliittia. Kranaatin kyljessä on useita numerosarjoja ja merkintöjä, joista asiantuntija voisi paikallistaa kranaatin valmistuspaikan.
Siinä on muun muassa merkintä 248-40.
Pekan kantakortissa sekä sotilaspassissa on mainita, että hän olisi ollut mukana myös
Pytäräjärvellä. Tämä ei oikein ole mahdollista, jos hän on edennyt joukkueensa mukana Mertjärven eteläpuolelta Jääskeen ja sitä tietä Ensoon. Mertjärveltä Järvenkylään ja
Pytäräjärvelle on edennyt 13.8. komppania Torvinen (Vahv. JR 6/1.K). JR 6:n 13.
komppania, johon Pekka kuului, oli alistettuna JR 6:n toiseen pataljoonaan. Toinen
pataljoona eteni Mertjärveltä Patjaalan ja Kalalammin kautta Jääskeen. Komppanian
vahvistus tarkoitti KK-puolijoukkuetta ja pst-ryhmää (1. komppanian taistelukertomus, digitaaliarkisto). Näin ollen Pekka ei ollut tuon komppanian mukana vaan eteni
Patjaalan suuntaan. Tämä tarkoittanee, että Pekan papereissa on virhemerkintä Pyrätäjärven kohdalla.
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Korkeintaan tuo merkintä voisi tarkoittaa sitä, kun II/JR 6 sekä 13. komppania Jääsken
kautta eteni Järvenkylää kohti. Järvenkylästä tulevat ja Jääsken suunnasta tulleet joukot kohtasivat lopulta 21.8. jossakin tiilitehtaan tienoilla. Tuolloin Pekka oli lähinnä
Pytäräjärveä, noin kolmen kilometrin päässä. Majoitusalueeksi 13. komppanialle osoitettiin Juttuojan seisakkeen tienoo.

SA-kuvassa on yksi Jääsken – Enson välisen rataosuuden tasoristeyksistä. Pekka majoittui 13./JR6:n mukana Juttuojan seisakkeen tietämille.
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Edellisessä SA-kuvassa on Jääsken suojeluskuntatalo. Kuvasta oikealle on urheilukenttä. Talon takana olevassa metsässä käytiin taisteluita. Talosta pari sataa metriä vasemmalle on Nuorisoseuran talo. Kevyen heittimen tulenjohtue oli 14.8. Nuorisoseuran talon luona. Suojeluskuntatalo sai osumia muun muassa suomalaisen kevyen heittimen kranaateista.
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SA-kuvassa JR6:n komentaja eversti Torvald Erik Ekman ottaa vastaan 23.8.1941 Enson ja Jääsken valtauksen voittoparaatin Jääsken Sunilassa Juttuojan seisakkeen vieressä olevalla pellolla. Tapahtumaan liittyi katselmus, kenttäjumalanpalvelus ja ohimarssi. Musiikista huolehti 6.Pr:n entinen soittokunta. Ekmanilla on kädessään keppi,
koska hän oli nyrjäyttänyt pari päivää aikaisemmin nilkkansa.
Torvald Erik Ekman syntyi 1900 ja kuoli 1981. Hän valmistui upseeriksi 1918 ja toimi
upseerin tehtävissä jo sisällissodassa 12.4.1918 alkaen. Kapteeniksi hän yleni
6.12.1924. Sota-aikana hän oli eversti. Kenraalimajuri hänestä tuli 1949 ja kenraaliluutnantti 1954. JR6:n komentajana Ekman oli jatkosodan alusta 6.11.1943 asti, jolloin hän siirtyi 21.Pr:n komentajaksi. Ekmanin tilalle JR6:n komentajaksi tuli
23.11.1943 everstiluutnantti Reino K. Inkinen.
Sen verran muistan Pekan kertoneen, että nämä parin viikon taistelut Matikanlahdesta
Jääskeen ja Ensoon olivat hyvin raskaat. Hän ei oikeastaan osannut sanoa, kumpi vaihe oli raskaampi, tämä vai perääntymisvaiheen Siiranmäki ja Tali. Näille ensimmäisille kahdelle viikolle oli ominaista muutama seikka, joita ei perääntymisvaiheessa samassa määrin ollut:
1. Sotilaat olivat tottumattomia sotaan, mikä ilman muuta aiheutti jännitystä, arkuutta, epävarmuutta ja pelkoa.
2. Maasto oli Matikanlahdesta Jääskeen umpikorpea, missä paikka paikoin oli lähes
läpipääsemätöntä ryteikköä. Perääntymisvaiheen taistelut käytiin osin kangasmaastoissa ja osin jo sodan autioittamissa paikoissa.
3. Perääntymisvaiheessa ei ollut vaaraa miinakentistä, koska oltiin tulossa kotia kohti.
4. Vihollinen ei ollut yhtä hyvin linnoittautunut 1944, kuin oli 1941 välirauhan rajan
pinnassa.
5. Hyökkäysvaiheessa vaikeakulkuisessa ja osin tiettömässä maastossa huolto jäi pahasti jälkeen. Vaikka 1944 huolto monta kertaa tuhottiin vihollisen toimesta, joukot kuitenkin koko ajan tulivat huoltoa kohti eikä siitä poispäin. Nälkä oli hyökkä47

ysvaiheen alussa päivittäinen kaveri. Pesulle moni pääsi vasta kahden viikon taistelujen jälkeen ensimmäisen kerran.
Perääntymisvaiheessa oli vihollisella monikertainen tulivoima ja miehistöylivoima
vuoteen 1941 verrattuna. Tämä oli perääntymisvaiheen sodan vaikein ja raskain asia.
Silti ymmärrän Pekan kokemuksen, että on vaikea sanoa, kumpi vaihe oli raskaampi.
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Oheisessa peitekartassa on merkittynä 13. komppanian vaiheet Enson valtaukseen asti.
(JR6/esikunta, digitaaliarkisto)
Edellinen peitepiirros on ilmeisesti Jaakkolan tekemä. Alempana on toinen peitepiirros samasta hyökkäysvaiheesta kapteeni Erwen tekemänä (JR6/esikunta, digitaaliarkisto).
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SA-kuvassa suomalaiset sotilaat hyökkäävät savuverhon suojassa neuvostoarmeijan
betonista bunkkeria vastaan 4.9.1941. Kuvan tapahtuma ja paikka eivät ole JR6:n reitiltä vaan pohjoisemmalta, JR48:n reitiltä Ohdasta. Pekan serkku Voitto Laakso Haapamäeltä oli mukana näissä taisteluissa. Pekan veli Eeli tuli Ohtaan 14.9. toipumislomaltaan. Kuva esittää hyvin sotaa. Vastaavia bunkkereita oli Pekankin edessä Tietävälän ja Jääsken tienoilla.
Seuraavalla sivulla on kartta hyökkäyssodan alkuvaiheesta. Kartassa on rengastettu
keskeisimpiä taistelukertomuksessa esiintyviä paikkoja sekä nuolin esitetty Pekan reitti välirauhan rajalta Jääskeen. (Kartta on kopioitu kirjasta Kielletyt kartat, AtlasArt
2006.)
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Hyökkäyksen jatko Kyyrölästä Mainilaan

Käsin kirjoitettu kevyen joukkueen taistelukertomus kertoo, että näiden harhailevien
vihollisjoukkojen tuhoamiseen osallistuivat kevyen joukkueen tulenjohto sekä puhelinryhmä. Pekka on ollut mukana tässä tapahtumassa.
Hyökkäysvaiheen jatkon aikana oli sää seuraavanlainen:
- 28.8.1941 satoi rankasti koko päivän, tiet kuraisia
- 3.9.
yöllä satoi rankasti
- 6.9.
sateinen päivä
- 7.9.
sateinen kovasti
(Maininnat ovat suoria sitaatteja 13./JR6:n taistelukertomuksista.)
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SA-kuvassa suomalaiset ovat edenneet Kyyrölään. Kuvassa on myös kaksi vangiksi
jäänyttä venäläissotilasta. Kuvan paikka lienee Kyyrölän keskustan tienristeys.

SA-kuva esittää Kyyrölän kylänraittia. Taustalla noin 400 metrin päässä on tuhottu
Kyyrölän ortodoksinen kirkko. Kuva on otettu keskustan tienhaarasta kaakkoon. Tätä
tietä Pekkakin marssi kirkkoa kohti.
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Tässä kohdassa taistelukertomuksessa on virhe. Otsikon pitäisi olla ”A. Komppania –
raskas joukkue”. Tämä käy selväksi, kun lukee joukkueiden omat taistelukertomukset.
Samoin paikannimi ”Ikola” pitää olla ”Ilola”. Ikolaan komppania tuli vasta 30.8.
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SA-kuvassa marssivat väsyneet suomalaiset sotilaat itään päin. Kuvatekstissä väitetään miesten olevan Kyyrölässä. Jos kuva on oikein päin, ei Kyyrölästä löydy paikkaa,
jossa suurehko järvi olisi itään mentäessä oikean käden puolella. Paikka voin siis olla
myös Ilola Suulajärven pohjoispäässä kymmenkunta kilometriä Kyyrölästä kaakkoon.
Kaikesta huolimatta JR6 on marssinut tässä paikassa elokuussa 1941. Edessä on todisteita, että muutamia venäläisiä on tapettu tässäkin paikassa. Kuvassa on ainakin 15
kaatuneen venäläisen kypärä sekä parin kevyen panssarintorjuntatykin suojalevyt.
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(Kartta on kopioitu kirjasta Kielletyt kartat AtlasArt 2006.)
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Kivennapa vallattiin 29.8. ja 30.8.1941. Sen jälkeen komppania marssi Ikolan kautta
Vuorimäen maastoon yöksi.
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Lintulan luostari sijaitsee Kivennavan ja Joutselän välisellä tieosuudella. Luostarikirkosta ei ollut paljon jäljellä sodan raakuuden jäljiltä. Kevyt joukkue ei kulkenut aivan
luostarin pihan poikki. Luostari jäi heidän kulkusuuntaansa nähden vasemmalle noin 4
km päähän.

Kuvassa on sotasaaliiksi kesällä 1941 saatu Klim Voroshilov (KV-1) panssarivaunu.
Parolassa on täsmälleen samanlainen vaunu (olisiko sama?). Klimissä on 76mm tykki
ja kolme konekivääriä. Sen panssari on edessä 110mm ja takana 77mm. Klimin ongelmana oli hitaus ja tekninen epäluotettavuus. Olisikohan tämäkin vaunu vain ottanut
ja pysähtynyt, koska suomalaisten panssarintorjunta ei 1941 Klimiin tehonnut. Vasta
1944 perääntymistaisteluissa käytössä ollut panssarikauhu läpäisi Klimin panssarin.
Muun muassa Siiranmäessä näitä tuhottiin useita. Kuvan vaunu on saatu saaliiksi ennen Kivennapaa, koska sen jälkeen saatiin saaliiksi vain kaksi tuhottua vaunua, mutta
sitä ennen 23.6. – 28.8. kymmenen vaunua. (JR6/esikunta, digitaaliarkisto.)
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Käsin kirjoitetun kevyen heittimen taistelukertomuksen mukaan tulenjohto meni Kivennavan valtauksen yhteydessä 29.8. hautausmaan valtauksen jälkeen kirkkomaalle
5. komppanian mukana. Heittimet ampuivat häirintää koko yön vetäytyviä vihollisenjoukkoja vastaan. Tulella oli heikko teho, koska käytössä oli huonoja italialaisia kranaatteja. Viidennen komppanian päällikön komentopaikka oli Kivennavan ruumiskellarissa.
Seuraavana päivänä 30.8. alkoi taistelu klo 5 aamulla. Ammuntaa jatkui reilut puolitoista tuntia seurauksella, että JR6:n 13., 14., 5. ja 6. komppania olivat tappaneet Kivennavan kirkonmäen ja hautausmaan väliselle pellolle vajaan rykmentin verran venäläisiä. Kivennavan valtauksessa myös tulenjohdon ja viestiryhmien miehet osallistuivat kivääriammuntaan muiden tukena.
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Erkki Hokeri, joka oli 14. komppanian mies, kertoo kokemuksistaan Kivennavan valtauksesta seuraavaa: ”Taistelu Kivennavasta voidaan katsoa alkaneeksi jo käskynjakohetkellä, noin klo 11.00 (29.8. T.K.), sillä jo tällöin 6.K tuhosi vihollisen kuormaauton, jossa oli salaista kuriiripostia. Noin klo 12.30 6.K miehitti hautausmaan maaston ja tuntia myöhemmin osasto Hurme Kirkonmäen.” Tämä liike jätti vihollisen mottiin, koska puna-armeija oli keskittynyt ottamaan vastaan JR27:n hyökkäystä Uupuneenkankaalta. Samalla katkesivat vihollisen yhteydet Kivennavan kohdalla.
Holkeri jatkaa:”30.8. aamulla klo 5 todettiin vihollisen suurin joukoin etenevän kirkonkylän peltoaukean ja Hanskasuon välitse etelään. Täällä sitä vastassa oli ainoastaan vajaa joukkue 6.K:sta. Tämä ei pystynyt tällaista vyöryä pysäyttämään siitäkään
huolimatta, että etenevää vihollista ryhdyttiin tulittamaan myös Kirkonmäestä. Luutnantti Kuusela 6 K:sta kokosi nyt pienen reservin ja siirsi sen vihollisen eteen. … Kun
tämä pieni joukko hätäpäissään kiihdytti tulensa äärimmilleen lienee vihollinen saanut
väärän kuvan sen vahvuudesta ja muutti liikesuuntansa itään, kohti Kirkonmäkeä.
Tässä se teki kohtalokkaan erehdyksen…”

SA-kuvassa näkyy usean kymmenen punasotilaan ruumiit Kivennavan kirkonseudulla
päivällä 30.8.1941, kun taistelut olivat jo tauonneet siltä päivältä ja tässä paikassa.
Kuva lienee hautausmaan tienoilta, missä oli alavampaa. Kirkonmäki nousi kuvan
maisemaa jyrkemmin, nousu Hanskasuolta oli muutama kymmenen metriä, kun taas
hautausmaalle nousu oli vain viitisen metriä.
Venäläiset yrittivät kaikkiaan kolme kertaa päällikkönsä kiihkomielisen agitaation
saattamana nousta Kirkonmäelle siinä onnistumatta. Holkeri kertoo: ”Kaksi juuri tapahtunutta torjuntavoittoa olivat antaneet Kirkonmäen puolustajille luotettavan kuvan
puolustuksen kestävyydestä. Tämän vuoksi omakohtainen vaaran tunne oli puolustajilta lähes kokonaan hävinnyt ja tilalle oli tullut vain kylmäverinen, kaamea ihmismetsästyksen ja tappamisen vietti.” Pekka oli yhtenä tässä tappajien joukossa.
Noin kello 6.30 oli ammunta Kirkonmäellä loppunut ja vallitsi syvä hiljaisuus. Vangiksi oli jäänyt kymmeniä, ehkä satakunta venäläisiä, heidän joukossaan yksi kaptee-
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ni. Kyseinen kapteeni oli kertonut, että venäläisjoukon vahvuus oli aamulla ollut noin
800 miestä. Näistä makasi pellolla kuolleena taistelun päätyttyä noin 450 miestä. Metsässä Hanskasuon ja hautausmaan seudulla oli parisensataa ruumista. (Holkeri Erkki,
kirjassa Eräsaari, 1994 s. 753 – 756.) Rykmentin tilastointi kertoo, että Kivennavalla
kaatui 30.8. kaikkiaan 450 venäläistä ja jäi 140 vangiksi. Edellisenä päivänä oli kaatunut 82 venäläistä ja vangiksi oli jäänyt 34 miestä. (JR6/ esikunta, digitaaliarkisto.)

SA-kuvassa on tuhottua Kivennavan kirkonkylää. Kuva lienee otettu Kirkonmäen
suunnasta alaspäin.

SA-kuvassa on Kivennavan kirkon aitausta. Oikealla on tuhotun kirkon kello. Suunnilleen näillä paikoilla sijaitsi kranaatinheittimien tulenjohto Kivennavan valtauksen
aikaan. Uskon, että Pekka on ollut tässä paikassa vähän ennen kuvan ottamista.
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Kuvassa on hävityksen tie Kivennavalla valtauksen jälkeen.

Kuvassa on Joutselän taistelun muistomerkki. Joutselän taistelu käytiin Ruotsin ja Venäjän välillä vuonna 1555. Tuolloin miesvoimaltaan selvästi venäläisiä vähäisempi
Juho Maununpojan joukko voitti taistelun käyttäen aikanaan edistyksellistä, maastoa
hyväksi käyttävää taktiikkaa.
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Muistomerkki pystytettiin 1931.Se sijaitsee Jäppilässä. Nyt Joutselkä saavutettiin saarrostuksen avulla 31.8.1941. Vanhoilla muistoilla on varmaan ollut vuoden 1941 taistelijoille suuri symbolinen merkitys. 13. JR/ 6:n kevyen heittimen tulenjohtue piti majaansa jonkin aikaa Joutselän muistomerkin luona.

(Kartta on kopioitu kirjasta Kielletyt kartat, AtlasArt 2006.)
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Rajajoen tuhottu silta saavutettiin 2.9.1941 varhain aamulla.
Tulenjohtueet siirtyivät joen yli
kello kuuden jälkeen aamulla.
Oheinen kuva on otettu myöhemmin kuin Rajajoin ylityspäivänä. Vaikuttaisi nimittäin
siltä, että sillan takimmainen
osa on uudelleen korjattu tilapäisrakentein.
Seuraava SA-kuva on otettu
2.8.1941 Mainilan kohdalla.
Kysymyksessä täytyy siis olla
JR6:n miesten joenylitys. Silta
oli tuhottu, joten joen yli oli
aluksi kahlattava. Onneksi Rajajoki on melko pieni puro.
Pekka oli näiden ensimmäisten
ylittäjien joukossa.
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Hyökkäyksen loppu Mainilasta Valkeasaareen
Päivällä 2..9.1941 puhdistettiin Mainilan kylä neuvostosotilaista. Tähän puhdistukseen
osallistuivat kiväärimiehinä myös tulenjohto- ja viestimiehet. Illalla klo 17.00 oli 13.
komppania koossa Mainilan kasarmien luona. Siitä edettiin jalan Uuden Alakylän ja
Akkasen kylän välimaastoon yöksi.

Kuvassa on yksi Mainilan kasarmialueen rakennuksista. Talon päädyssä olevasta kyltistä ei harmi kyllä saa selvää. Rakennus lienee Neuvostoliiton rajavartijoiden kasarmi. Kyltin teksti on venäjää ja siinä on selvästi myös numeroita. On muistettava, että
tämä rakennus ei ole koskaan ollut rauhan aikana Suomen puolella. Mainila ja Uusi
Alakylä sijaitsevat Tarton rauhassa vedetyn rajan itäpuolella. Uudessa Alakylässä,
Mainilasta muutama kilometri Pietariin päin on ollut karttojen mukaan kolhoosi.

SA-kuva on otettu Mainilan kasarmialueen tähystystornista. Vasemmalla on kasarmien rakennuksia. Yllä olevan kuvan rakennus on valkoisine savupiippuineen takimmainen siipirakennus. Näkymä on etelään. Niin sanottu valtatie kulkee keskellä kuvaa si-
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ten, että tiellä kulkeva auto on menossa kuvassa vasemmalle eli itään Valkeasaarta
kohti.
Aamulla 3.9.1941 alistettiin 13. komppania edelleen II/JR6:lle. Samalla rykmentin
komentaja määräsi hyökkäyksen Aleksandrovkan valtaamiseksi. Jalkaväki eteni metsää ja suota pitkin, mutta heittimien oli mentävä tietä pitkin. Yksi kevyt heitin kulki
jalkaväen mukana metsässä. Sitä en tiedä, kummassa joukossa Pekka on ollut, tiellä
vai metsässä.
Yksi kevyt heitin eteni päivän aikana aivan Aleksandrovkan ortodoksisen kirkon eteen
asemaan. Tulenjohtue tuli Aleksandrovkaan puoliltaöin. Tätä heitintä vihollinen pyrki
häiritsemään ja tuhoamaan koko yön onnistumatta siinä. On luultavaa, että heitin on
ampunut muutaman laukauksen, on otettu kainaloon ja painuttu puskaan muutaman
kymmenen metrin päähän. Taas on tehty suuntaus ja ammuttu, ja toistettu edellinen.
Tätä kissa ja hiiri leikkiä siis leikittiin koko yö 3. – 4.9 1941. Minulla on hämärä aavistus, että Pekka olisi ollut juuri tässä heittimessä.
Seuraavana päivänä saapui koko kevyt joukkue Aleksandrovkaan. Heittimet alkoivat
ampua seurauksella, että vihollisen tykkituli sai täysosuman toiseen heittimeen. Kranaatti räjähti puussa tappaen kaksi ja haavoittaen kahta suomalaista. Myös yksi hevonen kuoli ja toinen haavoittui. Lisäksi heittimen putki hajosi. Tilalle saatiin uusi heitin
samana päivänä.
Muutaman suhteellisen rauhallisen päivän jälkeen 13.komppania siirtyi lepoon
8.9.1941 Akkasen maastoon Mainilan eteläpuolelle. Tämän jälkeen komppania siirrettiin 18.9.1941 takaisin etulinjaan. Raskas joukkue sijoitettiin päätien suuntaan Valkeasaaren tienristeyksen tienoille ajaksi 18.9. – 24.9. Toinen kevyt heitin sijoitettiin tienristeyksen eteläpuolelle ja toinen heitin kilometrin verran risteyksestä etelään. Tämän
vaiheen jälkeen komppania oli jälleen takana levossa Uudesta Alakylästä pohjoiseen
olevalla alueella Rajajoen varressa ajan 25.9. – 7.10.1941, kunnes tuli määräys palata
etulinjaan. Tällöin molemmat kevyet heittimet sijoitettiin päätien eteläpuolelle, mistä
ne etenivät lopulliselle rintamalinjalle jokusen sata metriä eteenpäin Merituittua kohti.
Raskas joukkue palasi entisille paikoilleen, josta sekin eteni lopulliselle rintamalinjalle. Etulinjassa olo oli syyskuussa 1941 ennen kaikkea linnoitustöiden tekemistä. Samalla miehistö joutui koko ajan ampumaan vihollisen joukkoihin päin, sillä rauhallisia
päiviä oli vain silloin tällöin.
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Kuvassa on Valkeasaaren ortodoksinen kirkko syyskuussa 1941. Kirkko sijaitsi Aleksandrovkassa. Tämän kirkon luo Pekka hyökkäsi 3. – 4.9.1941. Kirkossa näkyy jonkin
verran sodan vaurioita, mutta se vaikuttaa vielä jokseenkin ehjältä. Myöhemmin tässä
kirjassa on kuva samasta kirkosta talvella 1944. Asemasota tuhosi kirkon lähes täysin.
Mainilan valtauksessa kuoli rykmentin tilastoinnin mukaan 110 venäläistä ja jäi vangiksi 178. Aleksandrovkassa kuoli 3.- 4. 9. epämääräinen määrä venäläisiä, 100 – 900
sotilasta sekä vangiksi jäi 52 – 654 miestä. Seuraavina päivinä kuoli Aleksandrovkassa päivittäin 16 – 200 venäläistä ja vankeja saatiin 5 – 70. (JR6/esikunta, digitaaliarkisto.) Hieman ihmetyttää tuo 3. – 4.9. vangittujen määrä. Eikö rykmentissä osattu
laskea vankien päälukua edes sadan tarkkuudella? Kuolleiden määrän arviointi on aina
vaikeampaa, koska ruumiita viedään taaksepäin, mutta vangit kaiketi jäävät omiin käsiin. Se on ollut kuitenkin selvää, että tilanne Aleksandrovkassa on ollut aika kaoottinen ja sota raakaa.
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Loppuvuonna 1941 olivat säät seuraavanlaisia:
- 8.10.
sateinen päivä
- 13.10.
päivällä satoi lunta
- 7.12.
kova tuuli ja pakkanen
- 12.12.
tuuli tuiskutti ampumahaudat umpeen
(Maininnat ovat suoria sitaatteja 13./JR6:n taistelukertomuksista.)

Komppanian tappiot olivat siedettävät. Koko rykmentissä olivat tappiot 27.6. –
8.9.1941 seuraavat:
kaatuneet
19 + 43 + 291
eli yhteensä 353
haavoittuneet
75 +192 + 1022
eli yhteensä 1289
kadonneet
0 + 1 + 25
eli yhteensä 26.
(JR6/esikunta, Digitaaliarkisto.)
Haavoittuneista osa pääsi riviin jo hyökkäysvaiheen aikana. Osa saattoi haavoittua
kahdestikin. Osa taas jäi pysyvästi invalideiksi ja kotiutettiin. Tarkkoja arvoja suhteel-
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lisesta kaatuneiden ja haavoittuneiden määrästä on vaikea laskea, koska joukkoosastojen vahvuudet ovat vaihdelleet eri hetkinä. Toinen ongelmia tuottava seikka on
kokonaistappioiden suhteellisuuden laskeminen. Pitäisikö se laskea vain maavoimista
vai koko miehistöstä?
Maavoimissa oli perääntymistaistelujen alussa noin 300 000 miestä. Armeijan kokonaisvahvuus taas oli siinä vaiheessa noin 500 000 miestä. Jatkosodan alussa oli miehiä
lähes 100 000 enemmän. Heistä hyökkäysvaihe vei hautaan suuren määrän. Karkeasti
laskien on kaatuneiden määrä ollut vähän yli 10 % koko miesvahvuudesta. Perääntymistaisteluissa tappiot kaatuneina ovat olleet noin 12 % vahvuudesta. Maavoimien
määrästä laskien nousee kaatuneiden prosenttiosuus selvästi.
Rykmentin vahvuus on noin 3000 - 3500 miestä. Jatkosodan alussa oli suomalaisen
rykmentin määrävahvuus 119 + 543 + 2954 eli yhteensä 3016 miestä. Tästä laskien
ovat JR6:n tappiot olleet hyökkäyssodassa noin 10 % kaatuneina ja noin 36 % haavoittuneina! Kranaatinheitinkomppania 13./JR 6:n vahvuus oli Suursaaren valtauksen
aikaan 4 + 30 + 118 miestä eli yhteensä 152 miestä. Jos hyökkäysvaiheen tappiot lasketaan noin 150 miehestä, saadaan seuraavat suhdeluvut: kaatuneita noin 12 % ja haavoittuneita noin 27 %. Toisin sanoen suhteessa rykmentin kokonaistappioihin, ovat
13. komppanian tappiot olleet siedettävät, jos sotatappiot ovat koskaan siedettäviä.
Lohtua voi joillekin antaa se, että aikavälillä 23.6. – 8.9.1941 olivat neuvostojoukkojen tappiot kaatuneina suomalaisten tilastojen mukaan 3734 miestä. Vankeja saatiin
tuona aikana 1279. (JR6/esikunta, digitaaliarkisto.) Paljonko nämä ovat suhteessa
neuvostoarmeijan vahvuuteen, jääköön nyt arvuuttelematta.
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Kuvan peitekartassa on merkittynä hyökkäyssodan toinen vaihe Kyyrölästä Kivennavalle. Seuraavassa kuvassa on hyökkäyksen jatko Kivennavalta Valkeasaareen.
(13./JR6 taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
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Tässä tarinassa esiintyvä Tj-mies on nimeltään sotamies Heikki Kröger. Hän kuului
13./JR6:een. Hänet kotiutettiin kesällä 1942, koska oli syntynyt jo 1908. Hän sai Vm
1:n ja Vm 2:n. (18.D:n matrikkeli, s.216 ja 13./JR6:n taistelukertomus.)
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Kuvassa on Valkeasaaren etelälohkon maisemaa. Taustalla on Aleksandrovkan ortodoksinen kirkko. Kuva on otettu 21.4.1943

SA-kuvassa on näkymä Valkeasaaren Siipi-tukikohdasta vihollisen puolelle. Taustalla
on Munakukkula. Kuva on otettu 21.4.1943. Pekan tulenjohtopaikka oli usein juuri
tässä paikassa Munakukkulan edessä.
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Asemat Valkeasaaressa asemasodassa

Oheinen ryhmityspiirros esittää tilannetta 1.1.1943. Tuolloin osa 13. komppaniasta oli
levossa Haapalassa. Piirroksessa 13./JR6 on merkitty keskilohkolle, päätien pohjoispuolelle hieman etulinjan taakse. Tulonjohtue on ollut etulinjassa, vaikka varsinainen
tuliasema onkin ollut vähän taaempana. Etenkin raskaat heittimet olivat usein vähän
taaempana. Tässä tilanteessa lienee tulenjohdon paikkana ollut ”Siipi” päätien varressa.
Kuvasta käy yleisellä tasolla ilmi rintamalinjan luonne. Seuraavassa kuvassa näkyvä
Munakukkula on keskilohkolla kuvan oikeassa reunassa. Päätie on merkitty piirrokseen vasemmalta oikealle. Aleksandrovkan kirkko on etelälohkon puolivälin tienoilla.
(JR6/ esikunta, digitaaliarkisto)
Pekan ryhmän paikka oli pääosin koko asemasodan ajan päätien suunnassa. Ainakin
27.2.1943, 2.6.1943, 23.6.1943 ja 9.1.1944 piirretyissä ryhmityskartoissa 13./JR6 on
sijoitettu päätien varteen (18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto).
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Kartta on kopioitu kirjasta Kielletyt kartat, AtlasArt 2006.
Oheisesta kartasta näkyvät olennaisimmat Valkeasaaren lohkon paikat. Päälinja kulkee aika lailla Valkeasaaren aseman ja Vanhan Valkeasaaren tien suunnassa. Mottorin
kohdalla oli rintamassa mutka itään vihollisen asemia kohti. Etulinjan lottakanttiinit
olivat vain vajaan kilometrin päässä etulinjasta jyrkähköjen maastotöyräiden länsirinteessä. Samalla alueella olivat myös suurin osa miehistökorsuista.
Valkeasaaren seudun maasto oli paikoin kangasmaata ja paikoin alavaa suota. Etenkin
Aleksandrovkan kohdalla oli suota. Hietakangas oli helppoa kaivaa, mutta vastaavasti
se oli helposti hajoavaa. Näin ollen taisteluvarustusten tekeminen oli toisaalta nopeaa
ja helppoa. Vähäinenkin kranaattituli taas murensi varustukset välittömästi.
Etulinjan maaston avaruus taas aiheutti etenkin talvella vaikeuksia. Lumipyryissä taisteluhaudat täyttyivät nopeasti, kun tuuli pääsi puhaltamaan esteettä kilometrien matkoja. Eikä avaruus suonut näkösuojaakaan. Viimemainittu ongelma oli tosin naapurin
puolella aivan sama.
Näin jälkiviisaasti ajatellen jää ihmettelemään, miksi etulinjan hautoja ei heti alkuun
alettu varustaa hirsistä tai betonista. Toki olisi ollut selvää, että vihollinen olisi häirinnyt kranaattitulella rakennustöitä, mutta silti olisi kai ollut hyvä edes yrittää. Ehkäpä
nyt etulinjan hautoina toimineet haudat olisi pitänyt jättää etuvarustukseksi ja rakentaa
muutaman kymmenen tai sadan metrin päähän taakse toinen varustus tukevammista
materiaaleista kuin risuista ja hiekasta.
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Yllä on 18. Divisioonan yleisen tason ryhmityskartta 12.5.1943. Kartasta ei erotu
ryhmitys komppanioiden tasolla. Laitoin kartan tähän ennen kaikkea siksi, että siitä
näkyy peitepiirroksia paremmin linjojen maantieteellinen sijainti, koska pohjakartta
on näkyvissä. (18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
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Kuvassa on näkymä vihollisen puolelle 13. komppanian asemista Valkeasaaressa.
Taustalla oikealla on niin sanottu Munakukkula. Munakukkulan vasemmalta puolelta
kulkee maantie. Kuvassa vasemmalla näkyvät sähkö- ja lennätinpylväät ovat päätien
varressa. Munakukkula on Merituitun kylän laidassa. Hyökkäyssodan lopussa suomalaiset aluksi valtasivat Munakukkulan, mutta menettivät sen saman tien.

SA-kuva esittää Valkeasaaren keskilohkon maisemaa vihollisen linjoille päin. Kuva
on muutaman sata metriä edellisestä näkymästä etelään päin. Lisäksi kuva on otettu
voimakkaammalla teleobjektiivilla, jolloin vihollisen linja on saatu näkyviin. Vasemmalla alkaa kohota Munakukkula. Edessä on suomalaisten piikkilankaesteitä ja taaempana näkyvät neuvostoarmeijan vastaavat laitokset.
Neuvostoarmeijan varustus on maiden vanhalla rajalla ollut aivan kelvollinen. Tämä
varustus saatettiin luetteloida, koska suomalaiset etenivät jonkin matkaa yli vanhan ra-
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jan. Divisioonan esikunta on kirjoittanut 27.10.1941 luettelon näistä varustuksista.
Siinä on kaikkiaan 118 varustuslaitetta. Näistä oli erilaisia taisteluvarustuksia, kuten
konekivääripesäkkeitä, tykkiasemia tai maahan kaivettuja hyökkäysvaunuja 87 kappaletta. 18. Divisioonan lohko oli lokakuussa 1941 noin 7 km leveä ja 1.3.1942 alkaen
noin 13 km leveä. Varustelaitteiden inventointivaiheessa lohko oli siis 7 km leveä.
Näin ollen venäläisellä on ollut vanhalla rajalla jokin tukikohta noin 80 metrin välein.
(18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
Uudella rintamalinjalla oli molemmin puolin rakentamisen ja varustamisen tarvetta.
Suomalaiset saattoivat käyttää osan puna-armeijan varustuksista hyödykseen. Vastaavasti neuvostoarmeijalla oli jonkin verran vanhan rajalinjan takana olevia varustuksia,
joita se nyt saattoi käyttää hyväkseen.

Kevyen kranaatinheittimen ryhmä Valkeasaaressa talvella 1942, Pekka on takarivissä
oikealla. Ryhmässä on yhteensä 13 miestä, joista edessä toinen ja kolmas vasemmalta
ovat alikersantteja ja neljäs vasemmalta korpraali. Myös Pekka oli talvella 1942 korpraali. Toinen alikersantti johti heitintä ja toinen oli tulenjohdossa. Viisi miestä näistä
on ollut tulenjohtueessa, kaksi viestimiehinä, yksi ajomiehenä ja loput viisi heittimen
luona.
Divisioonan ohjeiden mukaan raskaassa kranaatinheitinryhmässä on kaikkiaan 19
miestä. Näistä on viisi tulenjohtueessa, viisi viestimiehinä, seitsemän heitinmiehinä ja
kaksi ajomiehinä. Pienoiskranaatinheitinryhmässä taas oli seitsemän miestä, joista viisi oli heitinmiehiä, yksi johtaja ja yksi ajomies. Vain muutamalla miehellä oli aseenaan konepistooli ja 350 patruunaa. Jos tulenjohtomiehellä oli aseenaan kivääri, oli
hänellä 90 patruunaa, muuten kiväärimiehillä oli 45 patruunaa. Käsikranaatteja oli
kymmenkunta ryhmää kohti, toisinaan ajomiehellä oli varastossa useita kymmeniä lisää. Yksi mies kantoi mukanaan korkeintaan kahta käsikranaattia yhtä aikaa. Pienoisheittimen kranaatteja oli ajopelissä yhtä aikaa 200 kappaletta. Raskaita kranaatteja oli
yhtä aikaa yhdessä hevosajoneuvossa 40 – 80 kappaletta ja kevyitä kranaatteja vähän
toista sataa. Raskaan heittimen ryhmällä oli käytössään kuusi lapiota, yksi hakku, neljä kirvestä ja yhdet piikkilankasakset. (18.Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
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SA-kuvassa Valkeasaaren etulinjan miehet, todennäköisesti JR6:n tai JR 48:n miehet
ovat kaivamassa taisteluhautaa tai yhdyshautaa routaiseen maahan hakuin. Kuva on
ilmeisesti otettu talvella 1942. Kysymyksessä on todennäköisemmin yhdyshaudan
kaivaminen, koska etulinjassa ei ollut viisasta olla kuvan osoittamalla tavalla näkyvissä tarkka-ampujien maalitauluna. Syksyllä 1941 ehdittiin häthätää tehdä etulinjan
haudat sulan maan aikana. Näin ollen yhdyshautojen tekeminen jäi talveen. Pekkakin
on varmasti tehnyt oman osuutensa tästä työstä. Etulinjan miehet ymmärsivät varsin
hyvin, että ”hiki säästää verta”.

85

Pekan ylennykset
Divisioonan komentajan katselmus, kenttäjumalanpalvelus ja ohimarssi olivat
28.9.1941. Tilaisuudessa jaettiin myös kunniamerkkejä. Samalla lienee annettu myös
ylennysnatsoja niitä saaneille. Siitä ei ole tietoa, saiko Pekka natsansa tässä tilaisuudessa, vai oliko ne annettu jo syyskuun alussa. (13./JR 6:n taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
Pekka ylennettiin korpraaliksi 1.9.1941. Tuona päivänä oltiin menossa täyttä höyryä
Rajajoen yli. Ei siis ole oletettavaa, että natsat olisivat tulleet annetuiksi kesken hyökkäyksen. Hyökkäysvaihe päättyi 8.9.1941, ja miehet pääsivät lepoon 9.9. Lepovaihetta
kesti 17.9. asti. Hyökkäysvaiheen päätteeksi on ollut mahdollista luovuttaa ylennysnatsoja. Pekka on ollut lomalla Haapamäellä jommassakummassa lepovuorossa, joko
aikavälillä 9.9. – 17.9.1941 tai 25.9. – 6.10.1941.
Seuraavalla sivulla on pari kuvaa Pekasta korpraalina Haapamäellä. Kuvat ajoittuvat
vuodelle 1942, koska Pekan rintamuksessa on kahden kunniamerkin nauharipa. Pekkahan oli saanut talvisodan muistomitalin 1940. Lisäksi hän sai hyökkäyssodan ansioista VM 2:n 5.2.1942. Kuvat on otettu sulan maan aikana, ensimmäinen selvästi keskellä rehevintä kesää. Toinen kuva on voitu ottaa samaankin aikaan, koska Pekka
ylennettiin alikersantiksi jo 3.7.1942.
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Tässä
kuvassa
Pekka ja isänsä
Oskari ovat juovuksissa Salmisen
pihassa Haapamäellä. Pekalla on
kenttäpusakka
päällä toisin kuin
edellisissä kuvissa. Kuvasta ei saa
selvää,
kuinka
monta natsaa Pekalla on olkapäillään, mutta sama
kahden
kunniamerkin nauharipa
hänellä kuitenkin
on. Kuva on siis
joko kesältä 1942
tai 1943. Se on
kuitenkin selvää,
että Oskari on aika
leuhkalla tuulella
oman sotasankarinsa kanssa.
87

Kuvassa on toisen luokan vapaudenmitali,
VM2.
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Pekka suoritti varusmiespalvelunsa loppuun sodan kuluessa ja siirrettiin reserviin
31.8.1942. Alikersantiksi hänet siis ylennettiin 3.7.1942. Seuraavassa kuvassa Pekka
on jo osittain talvivaatteissa. Kuva on siis otettu syksyllä 1942. Ottopaikkana on Salmisen piharakennuksen seinusta Haapamäellä.

Pekan kuvan vieressä on kuva Pekan vanhemmasta veljestä Taunosta varusmiespalveluksen aikoihin vuonna 1930. Tauno yleni kersantiksi ja palveli talvisodassa Suomussalmella Raatteen tiellä Kajaanin pataljoonassa IV/KT-Pr. Hänet mainitaan nimeltä
kirjassa Raatten tie (Karhunen Veikko, 1970). Jatkosodan ajan Tauno oli Kontiomäellä ja palveli isänmaataan rautatieläisenä.
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Joulurauhaa Valkeasaaressa 1941

Tapaninpäivänä 26.12.1941 klo
4.00 yritti vihollinen päästä
suomalaisten asemiin noin
komppanian vahvuisin joukoin.
Hyökkäys kohdistui ennen
kaikkea 6. komppanian asemia
vastaan. Hyökkäys torjuttiin
tunnin taistelun jälkeen, ja venäläinen kärsi 40 – 50 miehen
tappiot. Yksi suomalainen haavoittui käteen. (13. JR 6:n ja
II/JR 6:n taistelupäiväkirjat, digitaaliarkisto.)
Viereisessä kuvassa on fosforiluodilla päähän ammuttu venäläissotilas.
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Toisen pataljoonan taistelukertomus kertoo, että ”kaatuneilta vihollisilta kerättiin aseet
pois”. Tämä antaa olettaa, että samalla on kerätty muutakin sotasaalista. Oletankin, että Pekan rintamalta mukanaan tuomat kokardit ja rahat ovat peräisin juuri tästä tilanteesta

Kuvassa on neuvostoarmeijan
sotilaan kokardi. Pekka keräsi
omat sotamuistonsa ainakin
26.12.1941. Tässä kuvassa oleva kokardi voisi olla nimenomaan yllä olevan päähän ammutun sotilaan kokardi. Tähden
yksi sakara on nimittäin palanut.

Pekan sotamuistoihin kuuluu myös nippu
neuvostorahaa. Viereisessä kuvassa on osa
näistä seteleistä. Seteleissä on rupla-arvoisia
seteleitä sekä kaksi tshervonetsarvoista seteliä. Yksi tshervonets oli kymmenen kultaruplaa. Kuvan setelit ovat siis arvoltaan 30 ruplaa ja 10 ruplaa. Ensimmäiset tshervonetsit
laskettiin liikkeelle 1922. Kuvan tshervonetsit
ovat vuodelta 1937. Näissä seteleissä oli ensimmäistä kertaa tsaarinajan jälkeen jonkun
tunnetun henkilön kuva. Vuoden 1938 ruplaarvoisissa seteleissä oli sotilaiden kuvia.
(Laurila, Lenin-museon rahanäyttelyesite.)
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Kuvassa on tapaninpäivänä 1941 ammuttuja neuvostosotilaita Valkeasaaren hangella.
Ruumiitten vaatteet on järjestään myllätty, mikä kertoo, että vainajat on putsattu kaikesta arvokkaammasta tavarasta. Munakukkula häämöttää usvan takana kuvan oikeassa reunassa.

Kuvassa on konekivääri Valkeasaaressa.
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Neuvostohävittäjä lensi suomalaisten asemien yllä 31.12.1941.
Suomalainen ilmatorjunta ampui koneen alas. Kone putosi
parin sadan metrin päähän 13.
komppanian raskaan heittimen
tuliasemasta tuhoutuen täysin.
Kone ja sen lentäjä paloivat.
(13.JR 6:n raskaan heittimen
taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
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Edellisessä kuvassa on näyte rintaman puhdetöistä. Kyseiset kellonperät on tehty edellisessä ja seuraavassa kuvassa olevan venäläisen lentokoneen alumiinista. Oli tunnettua, että rintamamiehet osasivat tehokkaasti hyödyntää lentokoneiden romua. Touhu
oli siinä määrin laajamittaista, että rykmentin ja divisioonan johtoporras ei asiasta pitänyt lainkaan. Tästä käy esimerkiksi L. Toiviaisen kannanotto Suursaaren valtauksen
yhteydessä ehjänä löytyneestä venäläiskoneesta. ”Aamulla olivat lentäjät havainneet
venäläisen lentokoneen jäällä… Partio hinasi koneen hevosella Kiiskikylän rantaan ja
seuraavana päivänä oli ”asiantuntijoita” sitä tarkastelemassa. Myöskin ilmavoimien
miehet saapuivat paikalle ja ottivat koneen haltuunsa. Parasta olikin sillä muutoin se
olisi saattanut joutua hyvin nopeasti vaikkapa sormuksiksi, sillä suomalainen sotilas
oli tässä suhteessa hyvin taitava ja tekevä.” (Toiviainen 1962, s. 108.)

Kuvassa ovat venäläisen hävittäjän jäänteet 31.12.1941 Valkeasaaressa. Uteliaisuus on
voittanut ja sotilaat ovat tulleet
tutkimaan lentokoneen raatoa.
Seuraavissa kahdessa kuvassa
on nähtävissä sodan kauhua.
Kuvissa on kyseisen lentokoneen pilotti pahasti palaneena.
Lentäjä on kuvien ottohetkellä vielä selvästi hengissä, mutta on kuollut varsin pian
kuvien ottamisen jälkeen. Kenenkähän poika hän on? Jossakin Valkeasaaren mullissa
hänenkin luunsa nyt ovat sekaisin suomalaisten poikien luiden kanssa, joita sinne
maahan kesäkuussa 1944 hautautui.
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Huolto-ongelmia ja asemasodan arkea

Kuvassa on soppajono Valkeasaaressa talvella 1942, Pekka viides takaapäin.
Ruokailu oli sotilaan arjessa ainainen juhlahetki. Asemasodan aikaan ruokaa sai kutakuinkin säännöllisesti ja riittävästikin. Hyökkäyssodan ja peräytymissodan aikoihin
ravinnon tarve kasvoi suuresti ja samalla huolto vaikeutui. Tästä seurasi krooninen
nälkä. Kun nälkä yhdistettiin valvomiseen ja muuhun fyysiseen rääkkiin sekä ainaiseen kuolemanpelkoon, eivät olot olleet kehuttavan lokoisat.
Yleinen itsensä hoitaminen ja siistinä pitäminen pyrittiin rintamaoloissakin hoitamaan
mahdollisuuksien mukaan. Hyökkäyssodan ja perääntymisen aikana ei ehditty saunaan kuin parin viikon välein ja itsensä siistiminä pitäminen oli näin ollen puutteellista. Korsuissakin alkoi esiintyä täitä. Miehet kävivät välillä täisaunassa ja korsuja rikitettiin. Valkeasaaressa paloi pari korsua asemasodan aikana, kun rikki syttyi palamaan
jostakin kipinästä.
Kuvassa ovat Pekan ruokailutarvikkeet. Kupin lisäksi Pekalla oli
sotilaspakki. Lusikka-haarukkayhdistelmä on joko Pekan tai Eelin.
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Kuvassa on vasemmalla Pekan pakin alaosa. Pakin kansi on hukkunut jonnekin. Oikealla on Vuorelasta löydetty pakki. Pakin kannessa on merkintä ”Alumiinitehdas OY,
Järvenpää, INT/43”. Pekan pakki lienee pari vuotta vanhempi. Oikeanpuoleinen pakki
on kuulunut mahdollisesti Seet Kalliolle.

Kuvan partakone
kulki Pekan mukana koko sodan
ajan.
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Kuvan sytytin on niin ikään
matkustanut Pekan taskussa sodan läpi ja käynyt myös ”ulkomailla”. Pekka ei ulkomailla sotaretkensä jälkeen käynytkään,
kuin pari kertaa Haaparannassa
kauppareissulla 1960-luvulla.
Totesi vain, että se Venäjän
matka oli aivan riittävän pitkä
ulkomaanmatka.

Asemasotavaiheessa tehtiin paljon puhdetöitä. Näistä on edellä esitetty yhdet kellonperät. Tässä on kuva Pekan tulevan vaimon Ailin siskonmiehen Yrjö Hännisen aikaansaannoksista Syvärillä. Aili on saanut rasian lahjaksi siskoltaan Marjatalta ja tämän mieheltä Yrjöltä 15.7.1943. Rasia palveli kotonani valokuvalaatikkona vuosikymmenet.
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Asemasotaa

Kuvassa on viestiryhmä Valkeasaaressa talvella 1942. Ilman viestimiesten toimintaa
ei kranaatinheittimen tai tykistön tulenjohto voisi toimia. Asemasodan alussa vihollinen pommitti jatkuvasti viestintäkaapelit poikki. Asemasodan jälkipuoliskolla, kesällä
1943 alettiin viestikaapeleita kaivaa maahan jatkuvien kaapelirikkojen välttämiseksi.
Työ saatiin tehdyksi, mutta tarpeettoman myöhään ajatellen 1944 perääntymistaisteluja.

Asemasodan arkeen kuuluivat myös aseet. Usein kuulee ajatuksia, että asemasota olisi
ollut jonkinlaista näennäissotaa. Sitä se ei kuitenkaan ollut. Sotapäiväkirjat kertovat
aivan muuta. Vuonna 1942 oli välillä suhteellisen rauhallisiakin jaksoja, mutta 1943
alkoi vihollinen aktivoitua merkittävästi. Etenkin maaliskuussa 1944 pommitus oli
poikkeuksellisen kiivasta. Myös kesällä 1943 vihollisen kranaattitulitus oli merkittä-
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vän kovaa. Tuonnempana on kaaviokuva ja tilasto vihollisen pommitusaktiivisuudesta
1943 ja 1944.

Edellä on kaksi lavastettua kuvaa, joissa ylemmässä on 81mm kevyt heitin ja alemmassa on 45 mm panssarintorjuntatykki. Kuvat on otettu luultavasti talvella 1942,
koska 17.1.1943 kameroiden pito etulinjassa kiellettiin (Häkkinen 1986, s.280).

Kuvassa on vänrikki Vilho Viita korsun edustalla. Kuva on
otettu talvella 1942. Viita opiskeli sodan jälkeen diplomiinsinööriksi. Hän oli Pekan
joukkueen johtajana lähes koko
sodan ajan. Välillä hän oli myös
komppanianpäällikkönä Aarne
Jaakkolan ollessa muissa tehtävissä.
Seuraavassa kuvassa on eri korsu kesällä 1942. Kameroiden pitohan oli kielletty etulinjassa
17.1.1943 alkaen.
Tulenjohto sai uuden korsun
Hiki
2:een
15.12.1942.
(13./JR6:n taistelukertomus.)
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Kuvan tykki ampuu yöllä Valkeasaaressa. Asemasodan aikana harjoitettiin hyvin
usein tykistö- ja kranaatinheitinammuntaa öiseen aikaan. Etulinjassa olevat sotilaat
saivat nukutuksi vain silloin tällöin. Välillä tuli oltua pitkiäkin jaksoja varsin vähäisellä levolla. Etenkin aivan edessä olevat vartiot ja tulenjohtueet valvoivat paljon. Tokihan niissä vaihdettiin miehiä määräajoin, mutta välillä vihollisen tulitoiminta piti miehet valmiustilassa vartiovuoroista riippumatta.
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Ohessa on yksi vihollisen tykistö-, pommikone- ja kranaatinheitintulen kohteita viikon ajalta
12.12. – 18.12.1943 kuvaava
kartta. Kuvasta käy hyvin ilmi,
ettei asemasota ollut lepoa. Jokainen piste kartassa merkitsee
yhtä kranaattia tai pommia.
(Digitaaliarkisto)

Yllä oleva kuva kertoo myös sen, että kranaatti- ja lentopommitus vaihteli päivittäin
paljon. Välillä saattoi olla lähes pommittomia päiviä, mutta sitten taas oli päiviä, jolloin ei ehtinyt juuri muuta kuin suojautua. Seuraavassa taulukossa ovat 18. Divisioonan alueelle keväästä 1943 kevääseen 1944 neuvostoarmeijan ampumat kranaatit.
Tämän lisäksi olivat lentopommit ja jalkaväen aseiden tulitus. (18.Divisioonan esikunta, digitaaliarkisto.)

huhtikuu 43
toukokuu 43
kesäkuu 43
heinäkuu 43
elokuu 43
syyskuu 43
lokakuu 43
marraskuu 43
joulukuu 43
tammi 44
helmikuu 44
maaliskuu 44
huhtikuu 44
yhteensä
keskiarvo kuukaudessa
keskiarvo päivässä
keskiarvo tunnissa

Rajajoen lohko
JR 48
5591
6287
9876
11414
9224
6327
7087
7722
11540
6356
5193
20374
13494
120485
9268
330
14
102

Valkeasaaren lohko
JR6
3718
5233
7138
12238
4673
4210
5254
6439
10607
5682
4980
13472
7082
90726
6978
248
10

Tässä on esitetty keskiarvot. Nekin antavat ymmärtää, että asemasota oli täyttä sotaa,
jossa oli tavoitteena tappaa ja tuhota ja jossa kuolema oli koko ajan läsnä. Jos kuvittelemme, että joudumme olemaan pari vuotta paikassa, johon putoaa kranaatti tai pommi tasaisesti noin viiden minuutin välein, alamme ymmärtää asemasodasta jotakin.
Todellisuudessa pommitukset tapahtuivat epätasaisemmin. Jonakin päivänä saattoi
suomalaisten asemiin pudota lähes tuhat kranaattia päivässä, kun taas välillä oli muutama aivan rauhallinenkin päivä.
Ampuivat suomalaisetkin asemasodassa. Kranaatinheitintulen avulla pyrittiin häiritsemään muun muassa vihollisen kenttävarustustöitä. Samaan pyrittiin myös tykistötulen avulla. Myös vihollisen tykistö-, kranaatinheitin- ja konekivääripesäkkeitä pyrittiin
tuhoamaan. Tulitukeakin annettiin, kun suomalaiset partiot tekivät väkivaltaisia tiedusteluretkiä vihollisen puolelle. Vastaavasti vihollisen kovin ahkeraa partiointitoimintaa häirittiin tykki- ja kranaatinheitintulen avulla.
Vihollisen partiotoiminta oli alkukesästä 1943 lähes olematonta, mutta syksyä kohti se
vilkastui melkoisesti. Syksyllä partiot pyrkivät väkivaltaiseen vanginsieppaukseen
toistuvasti. Tähän kiinnitti divisioonakin huomiota ja kiristi turvaohjeita.
Pekka oli kevyessä heittimessä. Tämä ase oli erityisen kätevä vihollisen partiotoiminnan sekä työporukoitten häirinnässä. Aseesta saattoi antaa nopean tuli-iskun ja saman
tien ottaa heitin kainaloon ja juosta korsuun vastaiskua suojaan. Kevyttä heitintä käytettiinkin ahkerammin kuin raskasta juuri mainitusta syystä.
Esimerkkinä voidaan käyttää touko – heinäkuun 1943 sotapäiväkirjan tietoja. Toukokuussa kevyt heitin oli tuhoamassa, hiljentämässä tai keskeyttämässä vihollisen toimia
13 kertaa, joista 14.5. ja 26.5. kaksi kertaa päivässä. Kesäkuussa vastaavaa toimintaa
harjoitettiin 15 kertaa. Heinäkuussa harjoitettiin etenkin työpartioiden häirintää 19
kertaa, joista 6.7., 28.7. ja 30.7. kaksi kertaa päivässä. On aivan varmaa, että Pekka on
ollut mukana näistä ainakin puolessa tapauksista. Vastaavaa toimintaa harjoitettiin läpi
koko asemasodan. (JR6:n taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
Lähes joka kerta tällainen häirintäisku tuotti yhden tai kaksi suorajalkaista vihollisen
leiriin. Näin voidaan laskea aiheutetun edellisen esimerkin aikavälillä noin 50 vihollissotilaan kaatuminen. Jos vainajia on tuotettu edes suunnilleen vastaavanlaisesti läpi
koko asemasodan, nousee kaatuneiden vihollisten määrä näissä kevyiden heittimien
iskuissa JR6:n lohkolla lähemmäksi tuhatta aikavälillä syyskuu 1941 – toukokuu
1944.
Kiinnostavaa on tarkastella myös suomalaisten tappiotilastoja. Divisioonan tilastojen
mukaan 18. Divisioonan osaksi tuli hyökkäyssodassa 1941 991 kaatunutta ja 3361
haavoittunutta. Asemasodan aikana syyskuusta 1941 toukokuun loppuun 1943 kaatui
455 henkilöä ja haavoittui 1633 henkilöä. (18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
Selväähän on, että hyökkäyssodan aikana olivat tappiot suhteessa aikayksikköön paljon suuremmat. Silti ei tule aina ajatelleeksi, että asemasodassakin olivat tappiot yhden divisioonan osalta puolessatoista vuodessa parisen tuhatta miestä.
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Vastaavasti 28.5.1943 oli 18. Divisioonan rivivahvuus seuraava:
53 miestä
- esikunta
- jalkaväessä
8377 miestä
- tykistössä
3065 miestä
- erikoisjoukoissa
1172 miestä
- huoltojoukoissa
514 miestä
yhteensä
13181 miestä.
(18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
Kirjoissa oli enemmän miehiä, mutta osa oli lomalla, osa sairaana ja osa komennuksella muualla. Koko vahvuus kirjoissa oli 28.5.1943 17474 miestä. Asemasodan tappiot (kaatuneet ja haavoittuneet) asemasodan ensimmäisen puolentoista vuoden ajalta
ovat 15 % rivivahvuudesta ja 11,5 % kirjavahvuudesta. Kyllä tämä on ihan oikean sodan merkki.
Vihollisen sekä suomalaiset kaiutinlähetykset kuuluivat myös asemasodan arkeen. Välillä vihollisen kaiutin paasasi keskellä yötä tuntikausia. Epäilemättä tämäkin saattoi
vähän häiritä makoisia unia. Usein vihollisen kaiutinlähetykset olivat pelkkää propagandaa, mutta välillä ne olivat enemmän totta kuin Suomen lehdistön uutiset. Niissä
kerrottiin muun muassa aivan paikkaansa pitävästi Normandian maihinnoususta, Leningradin piiritysrenkaan murtumisesta, Stalingradin taisteluiden kulusta, Baltian
maiden kohtalosta sekä siitäkin, että kohta Suomella tulee olemaan kuumat paikat.
Näinhän kävi kesällä 1944. Viitattiinpa lähetyksissä myös Suomen viljansaantiongelmiin talvina 1942 ja 1943. Yliloikkarien antamat tiedot puolin ja toisin antoivat mahdollisuuden kommentoida kummankin vihollistahon asioita varsin yksityiskohtaisesti.
Säätilasta on sotapäiväkirjoissa merkintöjä siellä täällä, kuten olen jo aiemmin kertonut. Yleensä on kirjattu sääpoikkeukset sekä sellaiset säätilat, jotka jollakin tavalla
voivat vaikuttaa sotatoimiin. Tammikuussa 1942 on raportoitu lumipyryistä kuun lopulla ja aivan helmikuun alussa. Lumisade teetti aina ylimääräistä työtä, koska taisteluhaudat piti puhdistaa lumesta.
Kesällä ja syksyllä 1942 on taas raportoitu joistakin poikkeuksellisen aurinkoisesta
päivästä ja ennen muuta sateista. Sateethan saattoivat tuottaa ongelmia. Muun muassa
18.10. todetaan, että korsujen katot vuotavat. Lokakuun 25. päivänä oli ukkosta ja salamoi. Ensilumi satoi maahan 23.11.
Seuraavanakin vuonna sattui sään oikkuja. Toukokuussa 1943 oli kuun puolivälin tienoilla useita hellepäiviä, mutta sitten yhtä äkkiä sää kylmeni. Toukokuun 29. päivänä
satoi lumiräntää.
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Kuvassa on haarakaukoputki I joukkueen tulenjohtopaikalla Hiki 2:ssa. Pekka on katsellut kyseisellä haarakaukoputkella lukemattomia kertoja tällä samaisella paikalla.
Ensimmäiset haarakaukoputket tulenjohto sai 22.10.1942. (13. JR 6:n raskaan heittimen taistelukertomus, digitaaliarkisto.)

SA-kuvassa on tulenjohtue työssään Aleksandrovkassa. Kysymyksessä on lavastettu
tilanne, mutta aidossa paikassa. Pekka teki juuri tätä työtä suurimman osan sota-ajasta.
Kuvassa ovat sekä haarakaukoputkimies että puhelinmies.
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Haarakaukoputki oli vallankumouksellinen työkalu tulenjohdossa. Asemasodan aikana tämän työkalun avulla säästettiin runsaasti ihmishenkiä, kun päätä ei tarvinnut nostaa haudan reunan yli. Tulenjohdon ei tarvinnut olla puissakaan katselemassa vihollisen asemiin. Haarakaukoputki antoi selvemmän kuvan kaukana olevista kohteista kuin
peiliperiskooppi. Periskooppikin säästi ihmishenkiä, mutta sillä ei välttämättä nähnyt
kauaksi riittävän selvästi.

SA-kuvassa on yhden Valkeasaaren tulenjohtueen puhelinmies suojassa. Kumpikaan
miehistä ei ole Pekka.
Asemasodan aikaan järjestettiin myös sotaharjoituksia. Jokaisen koulutusjakson aikana oli kovapanosammuntoja. Yleensä kaikki meni hyvin ja miehet oppivat lisää sodankäyntikeinoja. Kerran kuitenkin kaikki meni pieleen. Syyskuun 29. päivänä 1943
klo 9 – 12.30 suoritettiin Luutahännän – Akkasen maastossa kiväärijalkaväen ja kranaatinheittimen yhteisharjoitus. Tuolloin sattui paha onnettomuus, jossa kaksi miestä
haavoittui vaikeasti ja kahdeksan lievästi. Divisioonan raportin mukaan Pekka ei ollut
vastuussa onnettomuudesta, koska vastuullisen heitinjoukkueen johtajana oli luutnantti Linno. Kyseinen luutnantti ei ollut Pekan joukkueen johtaja. (18.Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
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Työtä ja hartautta
Asemasodan luonteeseen kuuluivat myös erilaiset työleirit. Ennen kaikkea talvisin
osallistuivat sotilaat hakkuuleireihin. Näissä leireissä tehtiin polttopuita sekä rintaman
tarpeisiin että jossakin määrin myös muuhun tarpeeseen. Kotirintamallakin oli kansalaisilla puunhakkuukiintiöt, että polttopuutarve saataisiin täytetyksi.18. Divisioonan
esikunnan käskyssä 4.12.1943 todetaan, että jokaisen joukko-osaston on lähetettävä
Karjalan kannaksen takamaastoon tietty määrä miehiä hakkuuleireille. Käskyssä kuitenkin korostetaan, ettei leireille saa lähettää huonoa ainesta, koska tämän aineksen
vahtiminen on helpompaa etulinjassa. Ennen kaikkea suositeltiin lähetettäväksi niitä
miehiä, jotka ovat ainoita perheittensä elossa olevia miespuoleisia jäseniä ja luotettavia sotilaita. (Digitaaliarkisto.) Siitä ei ole tietoa, oliko Pekka varsinaisella hakkuuleirillä. Sen sijaan on varmaa, että lepovuorossa on hänkin hakannut halkoja Pitkäjärvellä, Haapalassa tai Öljymäessä.

SA-kuvassa on halonajoa Leipäsuolla. Leipäsuo sijaitsee Kämärän aseman ja Perkjärven välillä Pietarin rautatien pohjoispuolella. Vuonna 1918 oli Pekan tulevan vaimon
isä venäläinen sotilaskivääri olalla vahdissa leipäsuon laidassa Perojoen rautatiesillalla. Pekka ei käsittääkseni ollut mukana Leipäsuon halkoleirillä.
Hengellisyys ei ollut Pekalle koskaan tärkeä asia. Se ei ollut sitä ennen sotaa, ei sodan
aikana eikä sodan jälkeenkään. Hän erosi kirkosta 30.10.1951, mutta liittyi takaisin
myöhemmin. Tuohon aikaan kirkosta eroaminen ei ollut yhtä yleistä kuin tänään. Se
oli tietoinen ratkaisu, jota ei katsottu hyvällä. Vaimonsa Aili taas oli selvästi uskonnollinen henkilö.
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Kuvaavaa on, että Pekan sotajäämistössä ei ollut lainkaan
vieressä olevaa sotilaan kenttähartauskirjaa. Oheisen kirjan
olen hankkinut kirpputorilta.
Kenttähartauksia sen sijaan järjestettiin rintamaoloissa suhteellisen säännöllisesti. Jokaisen
paraatin tai komentajan katselmuksen yhteydessä sellainen
järjestettiin. Pekka on ollut niissä mukana, kun pakko on ollut,
mutta virsiä hän ei laulanut. Eikä hän laulanut muitakaan lauluja.

Kuvassa on TK-kuvaaja Alexander Lindebergin piirroksen ”Kenttähartaus” kopio.
Alkuperäinen kuva on piirretty talvella 1942. Lindeberg piirsi kuviaan myös hyökkäyssodan aikaan 1941 Kannaksella. (Tapio Kangasniemen kokoelmat)
Tanssimies Pekka ei liioin ollut. Tarina kertoo hänen tanssineen kerran elämässään.
Tuo ihme sattui Kaltovedellä, kun sota oli loppunut. Tuolloin väitetään hänenkin tanssineen.

108

Suursaaren valtaus
Komppania, siis 13./JR6 sai käskyn valmistautua 10.3.1942 klo 15.00 siirtoa varten.
Kuormasto lähti Raivolaan 13.3. klo 5.00, missä se lastattiin junaan. Miehistö taas lastattiin autoihin Mainilassa klo 6.00. Mainilasta matka kulki Viipurin, Haminan ja Kotkan kautta Kirkkomaan saareen Kotkan edustalle, jonne tultiin loppumatka marssien
klo 22.00. Komppania majoittui telttoihin.(13. JR6:n taistelukertomus, digitaaliarkisto.) On pakko sanoa, että ei käy kateeksi komppanian poikia. Olihan maaliskuu ja täysi talvi. Kokonaisen päivän istuminen kuorma-auton lavalla ei luultavasti ollut herkkua. Kuormasto tuli perille Kotkaan 14.3. aamuyöstä.
Komppania oli siirretty etulinjasta taakse 20.2.1942 ja majoitettu Mainilasta lounaaseen Rajajoen Taikaniemen eteläpuoliseen maastoon. JR6:n esikunta oli samalla siirretty Lintulan luostariin. Ennen Suursaareen siirtymistä rykmentti ehti osallistua 7.3.
divisioonan talviurheilupäivään Kauhimäessä Kaukjärven itäpäässä. (JR6:n esikunnan
taistelukertomus, digitaaliarkisto.)

Kuvassa on pahoin vaurioitunut Viipurin rautatieasema talvella 1942. Pekka muiden
joukossa poikkesi Viipurissa Suursaaren valtauksen menomatkalla. Joukkojen ruokailu oli järjestetty Viipuriin 12.3.1942 klo 21 (II/JR 6:n taistelukertomus, digitaaliarkisto). Seuraavassa kuvassa on Viipurin linna ja vanhan kaupungin taloja samana talvena. Jäällä on hyökkäysvaunun telaketjun jälkiä.
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Pojat ovat poikia sodassakin. Moni jalkaväen
mies näki ensi kertaa elämässään rannikkotykkejä Kotkan Kirkkomaan saaressa. Onhan
tämä tykki aika iso verrattuna kranaatinheittimeen.
JR 6:n miehet oli majoitettuna ennen valtausoperaatiota Kirkkomaan saareen Keskitalon seudulle alistettuna JR 47:ään.
Kranaatinheitinkomppania JR 6:n vahvuus oli
kirjoissa neljä upseeria, 30 aliupseeria ja 118
miehistön jäsentä. Rivissä oli kolme upseeria,
28 aliupseeria ja 109 miehistön jäsentä. Lomalla oli 11 miestä ja yksi sairaalassa.
(Tst. Os. Pajarin asiakirjat ajalta 10.3. –
26.3.1942, nide I.)
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Kuvassa on karttaliite JR 47:n esikunnan taistelukertomuksesta. Kuvassa on Kirkkomaan saari, jonka eteläkärjessä näyttää olevan merkintä Krh.K./JR 6. (Digitaaliarkisto)

.
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Kuvan kartasta näkyy selvästi kranaatinheitinjoukkueen liikkeet Suursaaressa. Siniset
nuolet osoittavat liikkeet ja ruskeat viivat etenemisaikataulun. Karttaan on merkitty
kranaatinheittimien tulipeittoalueet sinisinä raidoitettuina suorakaiteina. Eteneminen
on kulkenut seuraavasti: Suurensomerikonlahti, maantie, maantietä etelään Notkonkallion yläpuoli, Liivalahdenjärvi, maantien suunnassa Variskallion lounaispuolelta
itään kääntyen Laurinsuon ja Länsikallion kautta Kiiskinkylään. (L. Toiviaisen taistelukertomus, Tst. Os. Pajarin asiakirjat ja taistelukertomukset, nide III.)

112

Tässä ja seuraavassa kuvassa ovat luutnantti A. Jaakkolan taistelukertomukset Suursaaren valtauksesta. Tekstistä voi helposti löytää edellisen kartan mukaisen reitin sekä
Jaakkolan itsensä piirtämän peitepiirroksen mukaisen taistelujen kulun. (Digitaaliarkisto, JR 47: taistelukertomukset.)
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Putkien huonokuntoisuus aiheutti myöhemmin sen, että kevyt joukkue sai joksikin aikaa käyttöönsä raskaat heittimet. Tästä on merkintä taistelukertomuksessa 6.9.1942.
Heittimet olivat suomalaisia. Myöhemmin komppania sai myös uudet kevyet heittimet. Pekka toimi ainakin 1944 kevyessä heittimessä tulenjohtoaliupseerina.
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Kuvassa on luutnantti A. Jaakkolan piirtämä peitepiirros 13./JR 6:n liikkeistä Suursaaressa. (Digitaaliarkisto, JR 47:n sotapäiväkirjat.)
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Kuvassa on Suursaaren Haukkavuori lännestä päin katsottuna 29.3.1942. Pari päivää
aikaisemmin oli Pekkakin noussut maihin jonnekin tuonne Haukkavuoren rinteelle ja
edennyt kuvassa vasemmalta oikealle eli pohjoisesta etelään ja sitten saaren poikki
Kiiskinkylään.

Suursaaressa oli kaksi isompaa kylää, Suurkylä ja Kiiskinkylä. Kylät olivat idyllisiä
kalastajakyliä saaren itärannalla. Tässä kuvassa on Kiiskinkylä 26.5.1942.
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Suursaaren valtaus on tehty.
Pekka on kuvassa kolmas oikealta selässään henkilökohtainen
sotasaalisaseensa Tokarev puoliautomaattikivääri. Kuva on
otettu 28.3.1942. Aamulla 28.3.
kranaatinheittimen tulenjohto
siirtyi Kiiskinkylään, missä se
osallistui omalta osaltaan kylän
puolustamiseen saarella vielä
harhailevia vihollisia vastaan.
Seuraavassa kuvassa poseeraavat samat miehet samassa paikassa. Pekka on tässä kuvassa
kolmas oikealta. Kuvassa näkyy
selvästi valkoisiksi maalatut
sukset. Suksien maalaus suoritettiin Kirkkomaan saaressa ennen operaation alkua. Kuvassa
näkyy sähkötolppa, jollaisia ei
yllä olevassa vanhemmassa kuvassa vielä ole.
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Kuvassa uinailee venäläinen sotilas rantakalliolla taistelun uupumusta pois jäsenistään. Sotilas on jo riisuttu aseista eli hän on vanki. Kuva on otettu luultavasti 28.3.
Vangiksi mies on voinut jäädä jo edellisenä päivänä. Kaiken kaikkiaan Suursaaressa
jäi vangiksi 26 venäläissotilasta.

Suursaaren majakka antautui vasta 28.3. Majakka sijaitsi aivan saaren eteläkärjessä
Lounatrivin niemessä. Majakan miehittäjät antautuivat, kun suomalainen tykistö alkoi
ammunnan ylhäältä alaspäin kerros kerrokselta. Lopulta kaikki viholliset tulivat majakasta ulos ja tapettiin. (Toiviainen 1962, 106 – 107.)
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Kuvassa on Suursaaren uusi kasino Suurkylässä. Valtaustilanteen ollessa suomalaisten
hallinnassa antoi valtausoperaation päällikkö kenraalimajuri A.O. Pajari käskyn järjestää Suurkylän rannassa paraatin. Paraati järjestettiin klo 16.30. Paraatiin liittyi kaksi
erikoista piirrettä. Ensinnäkin kenraali seisoi tietämättään venäläisten miinakentän
päällä, mutta paksu ja jäinen lumi esti miinojen räjähtämisen. Toinen erikoinen piirreparaatissa oli se, että paraatin aikaan käytiin vielä taisteluja saaren eteläkärjessä. (Toiviainen 1962, s. 108 – 109.) Myös ilmataistelu oli käynnissä paraatin aikana.
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Kuvassa on Suursaaren paraatin järjestyskaavio. Pekka on seissyt paraatissa oikealla
JR 6:n joukkojen joukossa. Rintamasuunta on kuvassa vasemmalle, missä Pajari piti
puhettaan. Suoraan hänen edessään seisoivat JR 6:n miehet. Kuvan alalaidassa on kirjoitettuna paraatin ohjelma. Ilmavoimat olivat hälytysvalmiudessa klo 15.00 – 18.00.
(Digitaaliarkisto, JR 47:n sotapäiväkirjat.)
Ilmavoimat joutuivat paraatin aikana taisteluun venäläisiä vastaan kello 16. – 18. välisenä aikana. Viholliskoneita oli 29 kappaletta ja suomalaisia 12. Suomalaiset ampuivat alas 18 venäläistä konetta. Ilman tätä ilmataisteluvoittoa olisi paraati päättynyt katastrofiin. (Toiviainen 1962, s.119 – 120.)
Suursaaren retken aikana oli pääosin selkeä sää. Hyökkäyksen alussa 27.3.1942 aamulla oli sankka lumipyry, jota kesti pitkälle aamupäivään. Iltapäivällä keli selkeni.
Seuraava päivä, 28.3. oli selkeä ja ajoittain niin aurinkoinen, että miehet tarvitsivat aurinkolasit. Lähtöpäiväkin oli selkeä.

SA-kuvassa on Suursaaren paraati Suurkylän kasinon rannassa. Edellä olleen kaaviokuvan perusteella tästä kuvasta voi paikantaa JR6:n sotilaiden paikaksi vasemmalla
perällä olevat joukot. Niistä ensimmäisenä vasemmalla on II/JR6 ja sen vieressä kuvassa oikealle kranaatinheitinkomppania, jossa Pekkakin oli mukana.
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Aamulla 29.3.1942 joukkue irrotettiin asemastaan Kiiskinkylässä ja majoitettiin Suuren Somerikonlahden rantaan. Paikka
oli hyvin lähellä paikkaa, mistä
miehitysjoukot pääsivät maihin
pari päivää aikaisemmin.
Kuvassa Pekka on kolmas vasemmalta.
Seuraavana
päivänä
eli
30.3.1942 kuormasto lähti takaisin Kotkaa kohti. Kuljetus
tapahtui kuorma-autoin ja majoitus Kotkassa oli keskuskansakoululla. Komppanian kuormastoa johti vänrikki Viita.

Pari seuraavaa päivää oli miehillä vapaata, saunomista, teatteria ja elokuvia. Huhtikuun toinen päivä lähdettiin junalla Kotkasta Raivolaan, jonne tultiin 3.4. klo
12.30.Raivolasta miehistö siirrettiin kuorma-autoilla Pitkäjärven parakkialueelle.

Kuvassa on Suuren Somerikonlahden rantaa 29.3.1942. Kuvasta voi nähdä, että operaatiota varten myös kuormastojen hevoset saivat suojakseen lumipuvut. Hevosmiehet
olivat sodassa erittäin tärkeitä miehiä. Ilman heitä ja hevosia ei tätäkään Suursaaren
operaatiota olisi voitu hoitaa onnistuneesti. Taustalla rannalla näkyy puolijoukkueteltta, joka voisi olla edellisessä kuvassa näkyvä teltta.
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Kuvassa on 13. JR 6:n soppatykki Suursaaren rannassa 29.3.1942 hyvin lähellä edellisten kuvien paikkaa. Sotapäiväkirjojen liitteistä käy ilmi, että komppanialla oli mukanaan oma soppatykki.

Kuvan ilmatorjuntatykki on kaikesta päätellen saaren länsirannalla, jonne valtauksen
jälkeen aurattiin autotie. Taustalla näkyy nimittäin autoja. Kuva on otettu 29.3.1942,
jolloin kuormastojen lastaaminen poismenoa varten on jo aloitettu.
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Kuvassa on suomalainen lumikiitäjä. Näitä kulkuneuvoja Suomen armeijalla oli varsin
rajattu määrä eikä näillä ollut ratkaisevaa merkitystä saaren valtausoperaatiossa. Kuvakin on varmaan Pekan kokoelmiin tullut otetuksi siksi, että hän ei liene aikaisemmin
moista kulkupeliä nähnyt.
A.O. Pajari joukkoineen onnistui joukkoineen saavuttamaan suhteellisen pienin tappioin tavoitteensa, Suursaaren valtaamisen. Kaikkeen Pajari ei kuitenkaan ollut tyytyväinen. Hän ottaa kantaa 3.2.1943 antamassaan tiedotteessa muun muassa Suursaaren
valtausoperaation yhteydessä tapahtuneeseen salaisten asioiden vuotamiseen asiaan
kuulumattomille. (18. Divisioona, esikunta, operatiivinen osasto, digitaaliarkisto.)
Hän viittaa sotaväen rikoslakiin ja korostaa, että lörpöttelystä voi seurata pahimmillaan kuusi vuotta vankeutta. Hän toteaa, että 50 % operaatioon osallistuneista miehistä
kirjoitti kotiseudulleen kirjeen tai postikortin, jossa kertoi operaatiosta ennakkoon.
Kirjeissä oli kerrottu paikoista, joukko-osastoista, komentajista jne. Kirjeitä ei lähetetty eteenpäin.
Lisäksi Pajari viittaa kirjeessään huhujen levittämisen laittomuuteen. Ei siis vain salattujen tietojen kertominen, vaan myös huhujen levittäminen oli sota-aikana rangaistava
teko. Ilmeisesti joitakin oikeudenkäyntejäkin oli käyty. Kirje oli laitettu jakeluun normaalisti kaikille joukko-osastoille sekä lotille. Ovatko sitten lottien leuat olleet liian
liukkaat kertomaan, mitä olivat etulinjassa nähneet?
Suursaaren valtauksen vuosijuhlan paraati pidettiin 28.3.1943 klo 16.00 Haukijärven
jäällä. Mukana olivat kaikki valtauksessa mukana olleet joukot. Tosin II/JR6:sta oli
mukana vain edustusjoukkue, muut joukot, kuten 13./JR6, olivat mukana kokonaan.
(18.Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
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Aaro O. Pajari
Asemasodan aikana harrastettiin erilaisia sotilaskuntoa kehittäviä toimia, kuten ampumajuoksua. Muitakin urheilukilpailuja pidettiin niin hiihdossa kuin
yleisurheilussakin.
Kuvassa on vasemmalla 18. divisioonan komentaja kenraalimajuri Aaro O. Pajari. Oikealla
on luutnantti Yli-Saunamäki.
Kuva on luultavasti kesältä
1942.

Aaro Olavi Pajari syntyi 17.7.1897 ja kuoli sydänkohtaukseen 14.10.1949. Hänen
hautansa on Tampereen Kalevankankaan hautausmaalla. Pajarin isä oli opettaja ja
Suomalaisen puolueen kansanedustaja Olli Pajari. Aaro O. Pajari liittyi vuonna 1917
Hollolan suojeluskuntaan ja perusti ylioppilaana ”Itsenäisyysklubin”. Pajari osallistui
sitten 1918 sisällissotaan. Talvisodassa Pajari oli aluksi everstiluutnanttina JR16:n
komentajana. Hän yleni 18.12.1939 everstiksi. Jatkosodassa hän sai hyökkäyssodan
ansioistaan Mannerheim-ristin numero 12. Myöhemmin hän sai toisen Mannerheimristin Tornion valtauksestaan 16.10.1944. Kenraalimajuriksi Pajari yleni 3.10.1941.
Sodan jälkeen Pajari oli yksi sotasyyllisyydestä epäillyistä, mutta hänet vapautettiin
syytteistä.
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Kenraali Pajaria arvostettiin
miehistön keskuudessa suuresti.
Sen sijaan muutamia muita kenraaleita, kuten ”Pappa” Laatikaista ei arvostettu. Kuvassa Pajari on kuuluisan valkean ratsunsa selässä oletettavasti samassa paikassa kuin edellisessä
kuvassa. Koivikko takana ainakin vaikuttaa kovin samanlaiselta.

SA-kuvassa on Pajarin poikia Kiiskinkylässä matkalla Suursaaren valtauksen katselmukseen 28.3.1942.
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Koulutusta asemasodan aikana

Kuvassa ovat 13./JR 6:n miehet Pitkäjärven parakkialueella lokakuussa 1942. Komppania oli levossa yhtäjaksoisesti 16.8. – 16.10.1942. Lepoaikaan komppanian ohjelmaan kuului muun muassa ampumaradan rakentamista, viihdyketoimintaa kuten elokuvien katsomista, urheilua, kaluston huoltoa, marssiharjoituksia, saunomista sekä
loikoilua. Levon aikana toteutettiin myös rykmentin kranaatinheitinaliupseerien jatkokoulutuskurssi 7.10. – 8.10.1942. Pekka oli tässä vaiheessa jo alikersantti. (Digitaaliarkisto, 13./JR 6:n raskaan heittimen taistelukertomus.)
Varsin pian tämän kurssin päättymisen jälkeen on Pekka saanut tiedon, että veljensä
Eeli oli joutunut taas 22.10.1942 sairaalaan. Tältä sairaalamatkalta hän ei sitten takaisin riviin tullutkaan.
Kuten kuvasta näkyy, on karvalakit jo jaettu, vaikka aurinko paistaa. Pekka on jossakin miesjoukossa, ilmeisesti edessä olevasta kannosta suoraan ylöspäin neljännessä rivissä karvalakki vinosti silmillä. Kuvassa on koko komppania, koska mukana on runsaasti sotamiehiä. Aliupseerien kurssikuvassahan olisi vain aliupseereita. Kuvassa vasemmassa laidassa on luutnantti ja vänrikki. Tuohon aikaan oli komppaniassa luutnantin arvoisena Orsmaa sekä vänrikkeinä Viita, josta on muualla kuva sekä Wanamo ja
Tuisku. Lienevätkö nämä miehet Orsmaa, ja Wanamo tai Tuisku?
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Kuvassa on Pekan laskelmia Pitkäjärven ensimmäisellä kurssilla. Seuraavassa kuvassa
on käskynjaon muistiinpanot samalta kurssilta. Käskynjako liittyi haarukointiharjoitukseen ampumaradalla 8.10.1942.

SA-kuvassa on jokin koulutusryhmä Pitkäjärvellä jumalanpalveluksessa 6.4.1944.
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Komppaniassa koulutettiin koko asemasodan ajan miehistöä.
Etulinjasta levossa oltaessa tehtiin yleensä linnoitustöitä, maatöitä, metsätöitä tai istuttiin
koulun penkillä. Asekohtaiseen
koulutukseen kiinnitettiin suurta
huomiota.
Yllä on kerrottu lokakuun 1942
kurssista Pitkäjärvellä. Rykmentissä järjestettiin toinenkin
jatkokoulutuskurssi, johon osallistuivat kaikki aliupseerit.
Kurssin pääopettaja oli 13./JR
6:n komppanianpäällikkö kapteeni A. Jaakkola. Tästä syystä
hän oli paljon pois yksiköstään.
Hänen sijaisenaan komppaniassa olivat mm. vänrikit Viita, ja
Wanamo sekä luutnantti Orsmaa. Kurssin apuopettajina olivat luutnantti Syrjä ja luutnantti
Virolainen. Näistä luutnantti
Virolainen
kaatui
Talissa
23.6.1944.
Jatkokursseilla oli kerrallaan
kymmenkunta aliupseeria. Pekka oli tällaisella kurssilla muistiinpanojensa mukaan 15.2. –
8.3.1943. Seuraavalla sivulla on
pari kuvaa Pekan muistiinpanoista asianomaiselta kurssilta.
Kurssilta kertyi muistiinpanoja
Pekan vihkoon yli 60 sivua.
Kysymys ei siis ollut leikkikurssista vaan ihan oikeasta
kranaatinheitinammunnan ja tulenjohdon opiskelusta.
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SA-kuvassa on Pitkäjärven parakkialueen Lottala nimeltään Linjapirtti. Kyseinen
kahvila oli ahkerassa käytössä kaksi ja puoli vuotta. Lottalassa järjestettiin myös elokuvaesityksiä ja muutakin viihdetoimintaa.
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Valkeasaaren lohkon paikkoja, lepoa ja viihdettä

Kuvassa on Öljymäessä ollut rykmentin asevelitalo ”Valkeahovi”. Talon päätyyn on
valmistunut lottala, mikä kertoo sen, että kuva on otettu keväällä 1944. Rykmentin
vuoden 1943 valistus- ja liikuntakasvatusraportin mukaan lottala ei valmistunut vielä
1943. (JR6, esikunta, digitaaliarkisto.)
Valkeahovin rakentamista päätti rykmentin komentaja Ekman. Talon suunnitteli arkkitehti Kauko A. Tuominen. Talon mitat olivat 10x32 metriä ja juhlasaliin mahtui 350
henkilöä. Valkeasaaren asevelitalo oli ilmeisesti armeijan paras. Siinä oli elokuvaesitysten ja juhlatilaisuuksien lisäksi mahdollisuus järjestää paini-, nyrkkeily- ja voimistelukilpailuja. Talossa oli keskuslämmitys ja keskustuuletusjärjestelmä. Talo valmistui 11.4.1943. (Häkkinen 1986, s.295.) Mäen toisella puolella oli lottakanttiini jo
ennen Valkeahovin lottalan valmistumista.
Vuonna 1943 aikavälillä 11.4. – 31.12. Valkeahovissa järjestettiin kaikkiaan 705 elokuvanäytöstä. Elokuvia oli kaikkiaan 171 erilaista, joita lyhytelokuvia 41 kappaletta.
Elokuvat tuottivat kaikkiaan 700 000 markkaa. Tästä 400 000 markkaa käytettiin rakennus- ja ylläpitokustannuksin, loput 300 000 markkaa laitettiin huoltorahastoon.
(JR6, esikunta, digitaaliarkisto.)
Erilaisia viihde-esityksiä oli 1943 JR6:n miehille kaikkiaan 31 kappaletta. Näistä 15
oli uusintaesityksiä eli erilaisten viihdytysryhmien vierailuja oli 16 kappaletta. Valkeahovissa ja muuallakin 18.Divisioonan lohkolla kävivät muun muassa Tampereen
Työväenteatterin ryhmä pari kertaa, Jyväskylän Työväenteatteri niin ikään kaksi kertaa, Suomalainen Oopperakin pari kertaa mukanaan useita sen ajan tunnetuimpia laulajia. Suurin yksittäinen esitys oli 4.8. pidetty ulkoilmanäytäntö Suomalaisen Oopperan Carmen. Siinä oli paikalla n. 2500 katsojaa. (JR6, esikunta, digitaaliarkisto.)
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Divisioonalla oli oma rintamateatteri, rintamaorkesteri sekä upseerikuoro. Lisäksi
JR6:lla oli musiikkiyhtyeet III/JR6:ssa sekä I/JR6:ssa. Näistä jälkimmäinen oli elinvoimaisempi. Rykmentissä oli myös kolme kuoroa.
Pekka kertoi käyneensä ainakin elokuvissa. Mahdollisesti hän kävi joissakin muissakin esityksissä. Oopperasta hän ei piitannut, mutta on saattanut olla mukana, koska
siellä oli kuitenkin mukavampaa kuin aivan etulinjan montussa.

Kuvassa on Valkeahovin juhlasali sisältä ylöspäin nähtynä. Seuraavassa kuvassa on
sama sali alaspäin nähtynä. Alakuvassa taitaa juhannusjuhla olevan aluillaan. Kysymys on siis juhannuksesta 1943. Soittimiaan on virittämässä yhtye nimeltään ”Kuusen
pojat”. Juhannuksena 1944 talo oli jo Neuvostoliiton vaikutuspiirissä ja tuskin ihan
yhtä hyvässä kunnossa kuin näissä kuvissa.
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SA-kuvassa on Valkeasaaressa meneillään jokin ulkoilmatilaisuus. On aika todennäköistä, että Pekkakin on joskus ollut mukana jossakin kuvan kaltaisessa tilaisuudessa.
Urheilukilpailuja järjestettiin asemasodan aikana paljon. Niiden tarkoitus oli viihdyttää miehistöä. Samalla ne toimivat taisteluhengen ylläpitäjinä sekä rintamaväsymyksen ehkäisijöinä. Myös 18.Divisioonassa sekä JR6:ssa järjestettiin urheilutapahtumia
ahkerasti. Pekka osallistui kertomansa mukaan 18.Divisioonan pesäpallojoukkueeseen.
JR6:n esikunta on raportoinut järjestetyn 1943 kaikkiaan 22 erilaista urheilutapahtumaa, joihin rykmentti on osallistunut. Tuona vuonna järjestettiin kuuluisaksi muodostunut ”rajaviesti” 26.2. Rykmentti oli siinä toinen ajalla 16 tuntia 6 minuuttia ja 33 sekuntia. Kilpailutarjontaa oli hiihdossa, ampumahiihdossa, maastojuoksussa, yleisurheilussa, koripallossa, suunnistuksessa, ampumajuoksussa, voimistelussa, sotilaspartiohiihdossa, uinnissa, jalkapallossa, nyrkkeilyssä, painissa sekä marssimisessa. Mielenkiintoista on havaita, että lajiin, jonka kaikki osasivat, osallistui vain 78 osanottajaa. Tämä laji oli marssi. Luulenpa, että useimmat olivat saaneet marssimisesta tarpeekseen. (JR6, esikunta, digitaaliarkisto.)
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Kuvassa on 13.JR 6:n miehiä lähdössä takaisin etulinjaan Haapalan kylässä syksyllä
1943, Pekka on lavalla oikealla suikka päässä. Lavalla on joukkueen verran miehiä.
Tarkkaa ajoitusta on vaikea jäljittää, mutta tapahtuma on sattunut loka-marraskuun
vaihteessa. JR 6:n huollon sotapäiväkirjan mukaan miehistö sai turkislakit 13.11. (digitaaliarkisto JR 6, esikunta). Kuvassahan miehillä on vielä kesälakit päässä. Pekan
suikka oli poikkeus, jota eivät kaikki katsoneet hyvällä silmällä. Monet ajattelivat, että
lippalakki on ainut ohjesäännön mukainen miehistön päähine. Lavalla istuvalla miehellä on sylissään Tokarev puoliautomaattikivääri.
Pian tämän kuvan ottamisen jälkeen 29.11.1943 on Pekka sairastunut kurkkumätään
eli difteriaan. Hän oli tästä syystä sairaalassa ja toipumislomalla vuoden 1944 alkupäiviin asti. Asiaa ei voi tarkistaa, koska Pekan sairaustietoja ei vielä saa ulos sotaarkistosta. Hänen kuolemastaan ei ole kulunut 50:tä vuotta. Itse sairastumisesta ja sen
syystä Pekka on kertonut itse, vaikka tarkka riviin paluupäivä onkin epäselvä. Sairastumispäivä on sotilaspassissa.
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SA-kuvassa on Haapalan Lottala nimeltään Hakkupirtti. Kuten kuvasta voi nähdä, on
rakennus hyvin samanlainen kuin Pitkäjärvenkin Lottala. Kysymys näyttää olevan
standardiparakista, joita on kaikesta päätellen toimitettu kaikkialle rintamille.

SA-kuvassa
on
Haapalan Lottala
sisältä. Päältä kovin ankean näköinen parakki näyttää sisältä yllättävän siistiltä ja
viihtyisältä. Pekka
on istunut näillä
penkeillä lukemattomia kertoja.

Haapalan kylää käytettiin etulinjan joukkojen lepopaikkana. Syksyllä 1943 kuitenkin
siirryttiin käytäntöön, missä lepovuorossa olevat joukot olivat esikuntamäessä nimel-
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tään Öljymäki. Kuvassa oleva joukkue oli viimeisiä Haapalassa levossa olleita joukkueita. Divisioonan komentaja antoi luvan 22.11.1943 siirtää 13. ja 14. /JR 6:n Haapalassa olevat osat Öljymäkeen (JR 6:n esikunnan taistelukertomus, digitaaliarkisto).
Kuvan tapahtuma on sattunut ennen tätä määräystä. Ensinäkin Pekka on kertonut, että
miehet ovat palaamassa etulinjaan eikä Öljymäkeen ja toisekseen 22.11. olivat joukot
saaneet jo turkislakit, kuten edellä totesin.
Divisioona siirtyi uuteen käytäntöön siksi, että Öljymäessä levossa olevat joukot olivat helpommin rykmentin käytettävissä erilaisiin linnoitustöihin tai muihin työtehtäviin. Joukot olivat myös helpommin valvottavissa, kuten rykmentin esikunnan taistelukertomuksessa todetaan. Lieneeköhän Haapalasta käyty liian usein puntiksella?
Öljymäki sijaitsi maantietä mitaten noin 30 km lähempänä etulinjaa kuin Haapala.
Tämäkin seikka puolsi rykmentin johdon kantaa sijoittaa levossa olevat joukot Öljymäkeen. Joku saattoi toki tulkita järjestelystä senkin asian, että Suomessa alettiin varautua neuvostojoukkojen aktivoitumiseen.

Tässä ja seuraavassa SA-kuvassa on Valkeasaaren harjanteiden takarinteeseen rakennettu sotilaskoti nimeltään Kuperkeikka. Tässä kanttiinissa Pekka lienee käynyt hyvinkin usein, koska miehistön majoituskorsut olivat aivan tämän lottalan läheisyydessä.
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SA-kuvassa on JR6:n esikunta-alue Öljymäen länsirinteellä. Taustalla kulkee valtatie
Leningradiin kuvassa vasemmalle. Kesäkuun 1944 jälkeen ei tästäkään paikasta ollut
paljon jäljellä.
Pekalla oli yksi ajanviete, josta hän piti. Hän pelasi shakkia koko asemasodan ajan kaverinsa Pentti Mäkisen kanssa. Tiettävästi Mäkinen ei voittanut yhtään peliä, mutta
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halusi silti vain pelata. Kaipa pelaaminen kävi viihteestä ja ajanvietteestä, vaikka hävisikin. Etenkin lepojaksojen aikana Öljymäessä, Haapalassa ja Pitkäjärvelle oli aikaa
pelata.

Kuvan shakkipeli
oli Pekan repussa
koko sotareissun
ajan. Laudan takapuolella on myllypeli.
Kuva: Pertti Kangasniemi

Kuvassa on Valkeasaaren ortodoksinen kirkko talvella 1944.
Asemasodan pommitusten jäljet
näkyvät selvästi. Kirkko on jo
lähes raunioina neuvostoarmeijan kranaattitulen jäljiltä. Ehkäpä vihollisen kiinnostukseen
ampua kirkkoa on vaikuttanut
yleisen kirkonvastaisuuden lisäksi oletus, että kirkontornissa
voisi olla vaikka tulenjohdon
tähystyspaikka.
Ainakin Aleksandrovkan valtauksen jälkeen suomalaiset sotilaat pitivät suojaa kirkon kiviseinien sisällä, mutta lopulta
annettiin määräys, ettei kirkkoon saanut mennä, koska venäläiset pommittivat avonaisella
paikalla olevaa kirkkoa liikaa.
Kirkko sijaitsi Aleksandrovkassa.

138

Sankarivainaja

Kuva on Eeli Kangasniemen hautajaisista Haapamäen hautausmaalla toukokuun alkupuolella 1943. Hautajaisissa on mukana vielä Riikka mummo, joka kuoli 3.5.1944.
Toinen kuvan ajoittamisen apuväline ovat edessä olevat lapset. Mukana ovat muun
muassa Taunon poika Aulis 7,5-vuotiaana sekä tytär Maija-Liisa 5-vuotiaana. Lisäksi
kuvassa vasemmalla on rivissä ristejä, joten kysymys on sankarihautausmaasta. Pekka
on pitkä mies takarivissä sotilastakki päällä ja alikersantin natsat kauluslaatassa. (Kuva on saatu Tarja Robins-Wahlinilta.)
Eeli oli Pekan 20.11.1916 syntynyt vanhempi veli. Hän oli kutsunnoissa 17.9.1936 ja
astui varusmiespalvelukseen 3.9.1937. Hänet kotiutettiin vakinaisesta palveluksesta
18.8.1938.
Eeli oli vakinaisessa ollessaan useampaan otteeseen angiinassa ja infulenssassa. Hänet
todettiin kuitenkin kotiutettaessa terveeksi. Hänen keuhkoistaan kuultiin 19.4.1938
lääkärin tarkastuksessa rohinaa. Liikekannallepanotarkastuksessa 17.11.1939 Eeli todettiin terveeksi.
Talvisodassa Eeli palveli Kol/Kev. Os. 7:ssä ampumatarvikeajajana, vaikka hän oli
saanut pikakivääriampujakoulutuksen ja oli saanut kivääriammunnassa valioluokan
merkin. Eeli oli talvisodassa Taipaleen alueella Volossulassa, Linnakankaalla, Keljassa ja Lohijoella. Nämä paikat ovat muutaman kilometrin sisällä toisistaan. Talvisodasta hän selviytyi vammoitta.
Jatkosota häneltä sitten alkoikin aivan toisissa merkeissä. Hän palveli jatkosodassa JR
48:ssa Karjalan kannaksella. Samassa joukko-osastossa ja ainakin osan aikaa samassa
komppaniassa palveli myös Pekan ja Eelin äidinpuolen serkku Voitto Laakso. Voitto
oli talvisodassakin samoissa paikoissa kuin Eeli.
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Liikekannallepanopäivä oli 18.6.1941. JR 48 lähti Jyväskylästä 20.6.1941 Savonlinnan ja Putikon kautta Kalajärvelle välirauhan rajan läheisyyteen.
Hyökkäys JR 48:n lohkolla Jaakkiman Iijärven Vaskikummussa alkoi 31.7.1941 klo
12.30. Aluksi oli tykistövalmistelu, joka kesti vajaan varttitunnin ja sitten alkoi jalkaväen hyökkäys. Eeli oli 11. komppaniassa, joka oli etulinjassa. Hän ehti tehdä sotilaan
työtään noin 17 minuuttia, kun venäläisten kranaatti räjähti lähellä. Eeli sai sirpaleen
vasemman lapaluun alle selkään. Samassa keskityksessä kuoli 4:n joukkueen johtaja
ja muitakin miehiä haavoittui.
Näin Eelin sota alkoi matkalla sotasairaala 19:n III:lle kirurgiselle osastolle. Sieltä hänet siirrettiin 2.8. sairasjunalla I Sotasairaalaan Viikkiin Helsinkiin. Perillä Viikissä
Eeli oli 3.8. klo 22. Sirpale poistettiin 5.8.1941. Toipumislomalle Eeli pääsi 27.8. ja
joukko-osastoonsa hän palasi 13.9.1941 Ohtaan vanhan rajan taakse.
Ohtasta JR 48 siirrettiin Rajajoen lohkolle asemasodan ajaksi alkaen 20.10.1941. Eeli
siirtyi Aleksandrovkaan 25.10.1941. Eeli toimi jatkosodan aikana panssarintorjuntamiehenä sekä konekiväärimiehenä.
Kovin pitkään ei Eeli ehtinyt asemasodasta ”nauttia”, kun taas joutui sairaalaan. Hän
hakeutui kenttäsairaalaan 8.5.1942 kurkkukivun tähden. Angiina oli taas uusinut. Nyt
hän oli sairaalassa toukokuun 16:een asti. Seuraavan kerran Eeli joutui kenttäsairaala
18. Raivolaan 22.10.1942. Tälle reissulleen hän sitten jäi. Raivolasta Eeli siirrettiin
Viipuriin 13. Sotasairaalaan 30.10.1942 ja sieltä 5.11. 55. Sotasairaalaan. Eelillä diagnosoitiin keuhkotuberkuloosi, johon hän kuoli 55. Sotasairaalassa 29.4.1943.
Eeli oli joutunut kotonaan altistumaan tuberkuloosibakteerille jo vuosia. Normaalioloissa hän kesti altistuksen, mutta sodan rasituksessa ei kestänyt. Lisäksi on oletettavaa, että haavoittuminen oli vaurioittanut keuhkoja, jolloin vastustuskyky laski tästäkin syystä. Lisäksi Eelillä oli jo angiinojen tähden ollut merkittävää immuunijärjestelmään kohdistunutta rasitusta. Tämä kaikki mursi nuoren miehen ja nuoren isän.
Jyväskylän suojeluskuntapiirin vs. kenttäpappina toimi tuolloin Vapaakirkon pastori
Vilho Rantanen. Hän kirjoitti 17.5.1943 lausunnon: ”Isänmaan puolesta taistellessa on
henkensä menettänyt Kangasniemi, Eeli Konrad, tuntolevyn numero 479979”. Tämä
tieto oli ilmoitettu Jyväskylän sotilaspiirin esikunnalle virkapostikortilla, joka oli päivätty 4.5.1943. Luultavasti Rantasen lausunnon perusteella Eeli haudattiin ansaitsemalleen paikalle Haapamäen sankarihautaan.
Hautajaisiin liittyy tarina. Sen mukaan Oskari olisi huutanut kunnialaukausten ampumisen aikana, että ”eikö häntä ole jo ammuttu tarpeeksi”. Alikersantti Pekallekin veljen kaatuminen oli kova paikka.
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Eeli sai kivääriammunnan valioluokan merkin 4.4.1938. Lisäksi hänelle on myönnetty
kunniamerkki talvisodassa. Merkin arvo ei
ole tiedossa. On olemassa vain tieto, ettei
merkkiä ole voitu toimittaa jostakin syystä
perille. Eelin nimi on nimittäin ”luettelossa
puolustusvoimain ylipäällikön tavisodassa
1939 – 1940 antamista kunniamerkeistä, joita
ei ole voitu toimittaa saajalle”.
(www.genealogia.fi)

141

Kiivastuvaa asemasotaa Valkeasaaressa 1944
Jatkossa ei käytössäni ole 13./JR 6:n taistelukertomusta. Olen joutunut poimimaan
asiat ja tapahtumat rykmentin, pataljoonien ja 18. Divisioonan taistelukertomuksista
sekä kirjallisuudesta. Keskeinen kirjallinen lähteeni on Häkkisen kirjoittama JR 6:n
historiikki. Häkkinen toteaa esipuheessaan, että kirjoitustyölle on tuottanut ongelmia
sotapäiväkirjojen luettelonomaisuus ja pelkistetty ilmaisutapa sekä se valitettava tosiasia, että vuonna 1944 perääntymisvaiheessa joidenkin joukko-osastojen taistelukertomukset on hävitetty. Näin tehtiin, kun tilanne rintamalla oli kriittinen ja oli pelättävissä, että muistiinpanot joutuisivat vihollisen käsiin. Juuri näin on tapahtunut 13.
komppanian taistelukertomukselle vuodelta 1944. Tämä osaltaan todistaa, että komppania joutui hyvin kriittisiin ja vaikeisiin taisteluihin Siiranmäessä sekä Talin, Vakkilan ja Ihantalan alueella.
Vuonna 1943 alkoi neuvostoarmeijan aktiivisuus kasvaa Karjalan kannaksen eteläpäässä. Maaliskuusta 1944 vihollisen toiminta vilkastui koko ajan. Etulinjan miehet
saattoivat vaivatta havaita, että puna-armeija liikutti lisää joukkoja ja kalustoa suomalaisten nenän eteen.
Taistelukertomukset ovat täynnä merkintöjä vihollisen pommituksista ja kranaatinheitinkeskityksistä. Myös kuolleiden ja haavoittuneiden määrät alkoivat lisääntyä suomalaisten joukoissa.
Saksalaisten saartorengas Leningradin ympärillä murtui lopullisesti 14.2.1944. Tämän
jälkeen alkoi puna-armeijan aktiivisuus selvästi lisääntyä, koska heidän huoltoyhteydet alkoivat toimia paremmin. Samalla puna-armeija oli päättänyt vallata vähintään
Karjalan takaisin ja jopa vallata koko Suomen.
Puna-armeija oli kaivautunut pitkin asemasotavaihetta lähemmäksi suomalaisten asemia. Suomalaiset olivat häirinneet kranaatinheitin- ja tykkitulella kaivamispuuhia.
Nyt, vuoden 1944 aikana vihollisen varustelutyö kohti suomalaisten asemia oli käynyt
yhä röyhkeämmäksi. Vihollinen ei pyrkinyt mitenkään varmistamaan uusien juoksuja yhdyshautojen edustoja. Tämä oli selvä merkki siitä, että vihollinen oli tekemässä
hautoja vain siksi, että voisivat olla hyökkäyshetkellä lähempänä suomalaisten asemia.
Uusia asemia ei oltu tarkoitettukaan kestämään asemasodassa vuosia.
Suomalaisten joukkojen puolustusvalmiutta tehostettiin helmikuun 1944 alussa. Helmikuun kuudentena rykmentin komentaja piti puhuttelun 13. ja 14. komppanioiden
sekä 10. Tyk. komppanian päälliköille. Puhuttelussa korostettiin mm. turhien tappioiden välttämistä, puhelinkurin parantamista, tiedonvälityksen ja käskyjen perillemenon
parantamista sekä kenttävarustustöiden kiirehtimistä. (Mm. Häkkinen 1986, s. 350 –
351.)
Jo pitkin vuotta 1943 raportoivat suomalaiset lentäjät etulinjan varusteiden huonosta
naamioinnista. Ensimmäisen kerran asiaan kiinnitetään huomiota 31.5. Toisen kerran
samaan asiaan puututaan 18.6., kolmannen kerran 15.7. ja neljännen kerran
13.10.1943. (18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
Lentäjien raportti on aika korutonta kertomaa: ”Keskilohkolla paljastaa luotu maa aukeassa maastossa melkein kaikki korsut. Turvehtimiseen olisi erityisesti kiinnitettävä
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huomiota. … Päätien tukikohdan laitteiden naamioimiseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.”
”Lentäjien huomion kiinnittää erityisesti:
- kaivauksista luotu verhoamaton maa
- verhoamattomat taisteluhaudat ja pesäkkeet
- valkoiset pärekatot ja punaiset tiilikatot
- kaikki uudesta laudasta ja hirsistä rakennetut maanpäälliset laitteet
- säännölliset kuviot, kuten riveissä olevat parakit ja tiet.” (31.5.1943.)
”Lin.P 3:n komentopaikan korsualue on helposti havaittavissa, samoin kuin 13./JR 6:n
alueet.” (15.7.1943.)
”Valkeahovi on suhteellisen hyvin naamioitu, mutta Öljymäen vastaisella puolella
olevat korsut ovat havaittavissa, erikoisesti niiden koristeellisuuden takia. JR6:n komentopaikka ei näkynyt.” (15.7.1943.)
Näiden virheiden korjaaminen vei niin paljon aikaa, että venäläisten tiedustelulentäjien oli vaivatonta piirtää suomalaisten asemista metrintarkka kartta. Se auttoi varmasti
kesäkuussa 1944 venäläisiä. Osittain suomalaiset saivat maksaa hintaa omasta turhamaisuudestaan. Komentopaikkojen korsut olivat koristeellisia ja polut suoria ja valkeiksi haravoituja. Ne näkyivät kilometrien korkeuteen. Mutta eihän hieno suomalainen upseeri voinut asua paikassa, missä polut olisivat mutkaisia ja muhkuraisia tai
korsujen katot sammalella peitettyjä tai korsujen seinät vailla koreita koristekaiverruksia.
Divisioonan operatiivinen osasto kiinnitti huomiota 29.9.1943 asiantilaan, että asuntokorsujen rakentamisessa on alettu liiaksi kiinnittämään huomiota epäolennaiseen mukavuuteen ja viihtyisyyteen (18.Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto). Suoraan sanoen
tässä yksikköjen komentajille osoitetussa kirjeessä moititaan siitä, että turhamaisuus
oli ohittanut tarkoituksenmukaisuuden. Muun muassa korsujen tykistötulen kestokykyyn ei enää kiinnitetty yhtä suurta huomiota kuin koreuteen.
Kiintoisaa on havaita, että Pekan yksikön korsut ja polut olivat huonosti naamioituja
keskilohkolla. Oliko syynä maaston hankaluus, välinpitämättömyys vai turhamaisuus,
sitä en tiedä.
Kenttävarustustöiden kiirehtiminen oli nyt jo myöhäistä. Varusteluksi eivät nimittäin
tulleet riittämään hirsirakenteet, taisteluhautojen reunojen risurakenteista puhumattakaan. Niin ikään espanjalaisten ratsuesteiden väsäämisestä Öljymäen alueella eivät
miehet piitanneet lainkaan, koska miehet ymmärsivät, etteivät sellaiset hökötykset tulisi kestämään tykkitulta ja hyökkäysvaunuja. Muistan Pekka-isän tästä asiasta jotakin
maininneen.
Maaliskuussa 1944 valmiustasoa nostettiin edelleen. Vihollisen kranaattitulitus oli satoja kranaatteja päivässä. Täysosumiakin korsuihin tuli, muun muassa 15.3. ”Mutka”
tukikohtaan ja 20.3. Öljymäessä III pataljoonan pioneerivarastoon. Jo 20.2. osui yhteen korsuun täysosuma luhistaen korsun kokonaan. Miehet vain hautautuivat hiekkaan, mutta selvisivät hengissä. Viikko tämän jälkeen kävi huonommin, kun 27.2. osui
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”Silta” tukikohdan korsuun. Osumassa kuoli viisi ja haavoittui kolme miestä. (Häkkinen 1986, s.352 – 357.)
”Suo” tukikohdasta onnistui muuan alikersantti Äijänen loikkaamaan vihollisen puolelle yöllä 25.3. Luultavasti tämän yliloikkarin ansiota oli, että 29.3. vihollinen suoritti
kohtuullisen tykistökeskityksen JR 6:n lohkolle. Ensimmäinen keskitys oli klo 5 aamulla. Tuolloin putosi suomaisten asemiin 5000 kranaattia. Yksi niistä tuhosi rykmentin viestiupseerikorsun täydellisesti. Koko päivän aikana vihollinen ampui 18. Divisioonan alueelle noin 10.000 kranaattia. (Häkkinen 1986, s. 357 – 359.)
Huhtikuun 29. päivänä1944 kävi kenraaliluutnantti Hägglund tarkastamassa etulinjaa.
Hän kävi päätien varressa ollessa ”Siipi” tukikohdassa. On mahdollista, että Pekka oli
tuolloin paikalla. Hägglund oli havainnut kaikissa puolustuslaitteissa ja rakenteissa
suuria heikkouksia. Mitään ei enää kuitenkaan ollut tehtävissä.

Oheinen SA-kuva antaa hyvän käsityksen Valkeasaaren varustustasosta keväällä
1944. Seuraava SA-kuva on JR 6:n tai JR 48:n lohkolta. Kuvassa näkyvät risuseinät
saattoivat auttaa sen verran, ettei hiekka valunut saappaanvarresta sisään, mutta tykistökeskitystä rakenne ei kestänyt.
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Divisioonasta tuli 11.6.1943 käsky valmistaa ”vitsamattoja” varustetöitä varten. Kyseiset matot katsottiin välttämättömiksi, että taisteluhautoja voitiin laajentaa ja syventää. Käsky oli, että mattoa pitäisi valmistaa 250 metriä päivässä. Kyseinen tehovalmistus oli määrä aloittaa 16.6.1943. (18. Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.) Mattojen
merkityksen ymmärtää hyvin pehmeän hiekkamaan kasassa pitämiseksi, mutta raskaiden aseiden tulta tällainen varustus ei tullut kestämään. Ilmeisesti työvoima vain ei
riittänyt hirsivarustusten rakentamiseen.
Samoin divisioonasta annettiin selkeitä piirustuksia kenttävarustusten tekemiseen.
Niissä oli muun muassa ohjepiirros taisteluhautojen suojaverhojen rakentamisesta sekä korsujen ikkunoiden suojakuoppien kaivamisesta.

JR 6. luovutti Valkeasaaren lohkon 10.D:n JR 1:lle toukokuussa 1944. JR 6:n pitkä
läsnäolo Valkeasaaressa ja sen ympäristössä päättyi lopullisesti 21.5. klo 23.00. Vaihto suoritettiin vähin erin alkaen 12.5.1944.
Yön ja päivän kuluessa 16.5.1944 suoritettiin 13./ JR 6:n ja 13./JR 1:n vaihto. Lopullisesti vaihto oli suoritettu klo 15.30. Samana päivänä siirtyivät myös 14. komppania ja
II pataljoona taakse ja eteen tulivat vastaavat JR 1:n joukko-osastot.
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Toinen pataljoona sekä 13. ja 14. komppaniat marssivat ensin Mainilaan, siltä Joutselän kautta Polviselkään. Polviselässä joukot lepäsivät taivasalla muutaman tunnin. Sitten marssi jatkui Kivennavan, Ahijärven, Riihisyrjän ja Vuottaan kautta Kauksamoon.
Osa joukoista majoittui Kauksamoon. Pekan komppania jatkoi matkaa kolme tai neljä
kilometriä pohjoiseen Miettilän kylään, minne 13. ja 14. komppaniat majoittuivat.
Komppaniat olivat alistettuna II pataljoonalle.
Jos JR 6 ei olisi siirtynyt taakse, olisi ollut vähemmän todennäköistä, että olisin olemassa tätä kirjoittamassa. Vaikka Siiranmäen taisteluissa sekä Talissa ja Vakkilassakin oli Pekka-isälläni vielä hyvä mahdollisuus kaatua, olisi tuo mahdollisuus ollut
Valkeasaaressa kesäkuussa 1944 vielä suurempi.
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Yllä oleva lehtileike on Helsingin Sanomista 2.6.1944. Leikkeen on Pekka ottanut talteen joskus kauan sitten ja se on säilynyt jokseenkin ehjänä. Pekkahan oli kesäkuun
alussa jo VT-linjaa varustamassa Miettilässä. Hän otti leikkeen siksi talteen, että kuvassa oleva korsu oli Pekan majoituskorsu. Leikkeen alla on alkuperäinen SA-kuva.
Kuvan tilanteessa korsua asuttivat toiset miehet, jotka saivat päällensä muutaman päivän kuluttua ennen kokemattoman kranaattisateen. Idyllinen tunnelma muuttui täydelliseksi vastakohdakseen. Kukaan ei tiedä, selvisivätkö kuvan miehet ja kottaraiset
hengissä puna-armeijan rynnistyksessä.
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VT-linjalla 1944 ja Siiranmäessä
JR 6:n tehtävänä oli tehdä varustustustöitä VT-linjalla. Samalla alkoi äkseeraus ja
koulutus. Kiintoisaa on havaita, että vielä 30.5.1944 aloitettiin rykmentin aliupseerien
täydennyskoulutus. Ensimmäinen kurssi ehdittiinkin pitää 103:lle aliupseerille. Tarkoitus oli pitää koulutus kaikille aliupseereille, mutta venäläisten puuhat estivät hyvät
suunnitelmat. Pekka ei tiettävästi ehtinyt käydä tätä koulutusta.

Yllä olevassa peitepiirroksessa 13. ja 14./JR6 on sijoitettu II/JR6:n alaisuuteen, mutta
hieman erilleen pataljoonan koillispuolelle. Tämä kertoisi, että komppaniat tekivät varustelutöitä Miettilässä muutaman kilometrin päässä Kauksamosta.
Rykmentin komentaja ja esikuntapäällikkö sekä pioneeripäällikkö tekivät säännöllisesti tarkastusmatkoja rykmenttiin ja seurasivat, kuinka varustustyöt etenivät. Näiden
töiden merkitys jäi vähäiseksi, koska venäläisen läpimurtotaistelut käytiin vähän etelämpänä Siiranmäessä.
Divisioonalta tuli käsky hälytysvalmiudesta 2.6.1944. Aluksi valmius koski aluetta
Kauksamosta pohjoiseen. Hälytysvalmius muuttui 6.6. koskemaan VT-asemia yleisemmin ja 10.6. oli selvää, että rykmentti siirretään Siiranmäen alueelle.
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Martolalta tuli 2. Divisioonasta käsky 10.6. klo 18.15, että rykmentin pääosan tulee
siirtyä Siiranmäkeen. Tätä ennen oli tiedotettu 13. ja 14. komppanioiden päälliköille,
että vihollinen oli murtautunut linjojen läpi Mainilassa ja että komppanioiden oli oltava marssivamiina klo 19.30.

Yllä olevassa SA-kuvassa on Siiranmäen valmista taisteluhautaa odottamassa kesäkuun 1944 kranaatti- ja pommiryöpytystä.
13. komppaniasta alistettiin yksi joukkue II /JR 6:lle. JR 6 taas oli alistettuna 2. Divisioonalle. Komppanian raskas joukkue alistettiin III/JR 6:lle. Myöhemmin, 14.6.1944
taistelukertomuksessa lukee, että yksi 13./JR 6:n kranaatinheitinjoukkue siirretään takaisin JR7:n alaisuudesta JR6:n alaisuuteen. Tämä taas kertoisi siitä, että Pekan heitin
on voinut olla yhtä hyvin alisteisena JR7:lle kuin II/JR6;llekin.
Jos Pekan kevyt heitin on ollut alisteisena II/JR 6:lle, sen on täytynyt käydä myös
Kekrolassa. Toinen pataljoona sai nimittäin käskyn 11.6. marssia Kekrolaan ja asettua
siellä viivytysasemiin alistettuna JR7:n komentajalle. Taistelukertomuksessa mainitaan, että pataljoonan oma heitinjoukkue oli Kekrolassa. Näin ollen vaikuttaisi siltä,
että 13.komppanian kevyt heitin olisi jäänyt Siiranmäkeen JR7:n alaisuuteen. Tätä tulkintaa vahvistaa se, ettei Pekan kantakortissa ole mainintaa Kekrolan viivytystaistelusta enkä muista asiasta mitään koskaan mainitunkaan. Tietysti on mahdollista, että
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Kekrolan viivytystaistelu on laskettu osaksi Siiranmäen taistelua ja siksi erillistä mainintaa ei ole tehty.
II/JR6 joutui perääntymään Kekrolasta 12.6. Pataljoona vetäytyi Vuottaan kautta divisioonan reserviksi Riihisyrjän lohkolle, mutta joutui jo 14.6. tekemään vastaiskun vihollista päin Palomäessä. Vastaisku onnistui ja rintamalinja palautettiin entisiin asemiin. Pataljoona asettui tämän jälkeen Palomäen maastoon. II/JR6:n Kekrolan retken
aikana osa 13./JR6:sta oli alistettuna Toppolalle etulinjassa Riihisyrjän lohkolla. Tässäkin paikassa Pekka periaatteessa on voinut olla.
Tämän jälkeen käytiin Siiranmäen alueella raivopäinen taistelu, jossa ei säästetty panoksia. Taistelua käytiin 13.- 15.6. välisenä aikana. Taistelusta on olemassa muutama
kuvaava kertomus, joista käy hyvin ilmi sodan koko raakuus ja armottomuus. Näistä
yksi kuvaava on Martti J. Oinosen kertomus lehdessä ”Kansa taisteli, miehet kertovat”
(n:o 10/1969 ja kirjassa Eräsaari, 1994, s. 549 - 552). Oinonen oli I/JR7:n miehiä. Jutussa on jokunen päivämäärävirhe, mutta sodan tunnelman juttu kuitenkin hyvin välittää lukijalleen.
Lopulta 13.6.1944 nöyrtyi Armeijakunnankin johto myöntämään, että pääpuolustuslinjalta on vetäydyttävä. Kyseinen käsky oli lähinnä huvittava, koska taistelut olivat
riehuneet jo päiviä ja vetäytyminen VT-linjalle oli todellisuudessa tapahtunut jo 10.6.
Komppanioiden, pataljoonien, rykmenttien ja divisioonien komentajat eivät voineet
odottaa armeijakunnan jahkaajien päätöksiä.
Siiranmäen taisteluissa vallitsi ajoittain melkoinen kaaos, jossa joukkoja siirreltiin
paikasta toiseen taistelutarpeen mukaan. Olennaista kuitenkin oli se, että Siiranmäki
kesti vihollisen murskaavan ylivoiman edessä. Siiranmäestä jouduttiin vetäytymään,
koska Kuuterselässä oli tullut vihollisen läpimurto 14.6.1944. Siiranmäen veteraaneille tämä pakkovetäytyminen saarrostusuhan tähden oli katkera pala. Yksi Siiranmäen
veteraani pirkkalalainen Rauni Halme kertoo olleensa helvetissä, ei pienellä kirjaimella vaan isolla kirjaimella (Kulo 2007, s.239 – 242). Pekka oli samassa Helvetissä. Vetäydyttyään Taliin ja Ihantalaan miehet joutuivat uuteen, ehkäpä vielä pahempaan
HHelvettiin, kahdella H:lla.
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Yllä olevassa SA-kuvassa on tie Siiranmäelle idästä päin. Tätä tietä pitkin Pekka
marssi Siiranmäkeen ja mäen toiselle laidalle.
Kuva on otettu 31.10.1941.
Tässä SA-kuvassa on Siiranmäen tulitusmaastoa nähtynä konekiväärikorsusta mäkeä
alas. Kuva on otettu 18.5.1944 eli vajaa kuukausi ennen kuin tällä paikalla raivosi hirveä tulimyrsky.
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(Kartta on kopioitu kirjasta Kielletyt kartat, AtlasArt 2006.)
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Vetäytyminen VKT-linjalle
Vetäytyminen VT-linjasta aloitettiin 16.6.1944 annetulla käskyllä. Käsky koski vetäytymistä VKT-linjalle (Viipuri – Kuparsaari – Taipale). Pekka on tuossa vaiheessa ollut
kaikella todennäköisyydellä II/JR6:n alaisuudessa Palomäen tienoilla. Nämä joukot
vetäytyivät vaiheittain, ei suin päin pakoon juosten. Ensimmäinen vetäytymislinja oli
Riihisyrjä – Vuottaa, toinen Härkäjoki – Sahasilta ja kolmas Pihlaisissa ja neljäs Lehtokylässä. Vetäytymisen oli määrä alkaa 16.6.1944 klo 17.35, mutta se viivästyi ja alkoi vasta 20.45. Vetäytyminen Palomäestä onnistui vihollisen huomaamatta, muualla
vihollinen häiritsi vetäytymistä ajoittain aika lailla. Ensimmäinen ja kolmas pataljoona
vetäytyivät seuraavan päivän puolella klo 0.25. (Häkkinen 1986, s. 397 – 398.)
Mielenkiintoinen kuriositeetti Suomen armeijan tiedonvälityksestä ja joidenkin upseerien turhamaisuudesta on, että 16.6.1944 illansuussa Siiranmäen takamaastossa erään
komppanian (3./JR6) komentoryhmä rakensi komppanianpäällikölle korsua! (3./JR6
taistelukertomus 16.6.1944, klo 18.30, digitaaliarkisto.) Eiköhän tuossa tilanteessa olisi ollut tärkeämpääkin tekemistä? Tarina ei kerro, jäikö kyseinen komppanianpäällikkö, kapteeni P.P. korsuunsa paistamaan makkaraa vetäytymisen jälkeen.
Koska neuvostoarmeija oli 17.6. etenemässä suomalaisten joukkojen oikealla sivustalla jo Perkjärven ja Uupuneenkankaan tasolla, oli saarrostuksen uhka suuri. Tästä syystä perääntymisvauhtia pyrittiin lisäämään. II/JR6 miehitti linjan Lehtokylän Kokkomäki – Pentsilä Muolaan ja Valkjärven välisen tien suunnassa. (Häkkinen 1986, s.400
– 401.)
Seuraavana päivänä 18.6. JR6 palautetaan takaisin 2 Divisioonalta 18. Divisioonalle.
Samalla 13./JR6 kootaan jälleen yhteen. Pekan komppania oli siis koko VT-asemissa
käydyn taistelun ajan hajallaan eri joukko-osastoissa. Tästä syystä on vaikea päätellä,
missä kohdassa Pekka on minäkin päivänä tarkkaan ottaen ollut. Kantakortissa ja Sotilaspassissa lukee Siiranmäki ja Lehtokylä. Näin ollen olen sijoittanut Pekan kulkureitin todennäköisimpään eli II/JR6:n yhteyteen.
Aamupäivällä klo 10.45 sai II/JR6 irtaantumiskäskyn Lehtokylän Kokkomäestä. Tässä
yhteydessä ovat irtaantuneet myös 13./JR6 ja 14./JR6. Nyt oli perääntymisvauhti varsin kovaa. Paljon välineistöä oli vain jätettävä maastoon. Myös evakkojen vankkureita
jäi vihollisen jalkoihin. Vain välttämättömin kyettiin kantamaan mukana. Suuri määrä
miehistä menetti kävelykykynsä erilaisten jalkavaivojen tähden. heistä vain vaikeimmin vammautuneet kyettiin kuljettamaan kuorma-autoilla taaksepäin. Kello 19.30 pidettiin lepo- ja ruokailutauko Mälkölässä Äyräpään - Kyyröläntien länsipuolella.
(Häkkinen 1986, s.403.)
Marssi oli siis kestänyt yhteen menoon pysähtymättä yhdeksän tuntia. Alkumatkasta
edettiin jokunen kilometri metsässä ja pelloilla, mutta Peikolasta alkaen marssi oli
maantiemarssia. Kokkomäestä Peikolaan on matkaa noin 10 kilometriä. Peikolasta
Mälkölään kertyy matkaa noin 14 kilometriä. Etenemisnopeus oli siis 2 – 3 kilometriä
tunnissa eli noin 20 minuuttia kilometrille. Kyseinen nopeus ei ole suuri, kun ollaan
kävelyllä purulenkillä tuulipuku ja lenkkarit jalassa, mutta aseita ja pakkauksia raahatessa kyseinen nopeus alkaa hyvinkin pian tuntua kovalta. Lisäksi matkantekoa haitta-
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si monet muutkin seikat, kuten nälkä, edeltäneet taistelupäivät, valvotut vuorokaudet
ja pelko vihollisen ilmaantumisesta nenän eteen milloin tahansa.
Mälkölästä matkaa jatkettiin klo 22 marssien Pajarinmetsään, minne yövyttiin. lepotauko Pajarinmetsässä jäi aika lyhyeksi, koska matkaa Mälkölästä sinne oli vielä noin
15 kilometriä. Edellisellä nopeudella edeten se kesti noin kuusi tuntia eli perillä oltiin
kello 4 aamuyöstä.
Aamupäivällä 19.6. 13./JR6 lastattiin junaan Pajarinmetsän länsipuolisella tasoristeyksellä. Tästä kuljetus jatkui junalla Peron asemalle, mistä siirryttiin Konkkalan maastoon. Junamatkaa kertyi 9 kilometriä ja marssimatkaa Perosta Konkkalaan vähän yli
10 kilometriä. Päivä oli usvainen ja tihkusateinen. Sää ei innostanut marssijoita, mutta
suojasi heitä. Vihollinen ei nimittäin voinut harjoittaa lentotoimintaa pilvisen ja sateisen päivän tähden. Tämä sinänsä epämiellyttävä yksityiskohta saattoi säästää kymmenien miesten hengen ja terveyden.
Näin oli JR6 vetäytynyt VT-linjalta VKT-linjalle. Vetäytyminen alkoi 16.6. illalla ja
päättyi 19.6. illalla. Ensimmäinen vaihe noin 15 kilometriä VT-linjalta metsiä pitkin
viivyttäen Lehtokylään kesti 1,5 vuorokautta. Toinen vaihe noin 60 kilometriä Lehtokylästä Konkkalaan kesti vähän yli vuorokauden.
Yleensä taistelukertomusten säätiedot ovat satunnaisia tai hyvin harkiten valittuja ilmoituksia poikkeusoloista. Yksi merkittävä sääraportoinnin poikkeus kuitenkin osui
silmiini II/JR6:n taistelukertomuksesta. Niissä on kerrottu lähes päivittäin säätila aikavälillä 3.6.1944 – 4.9.1944. Näin ollen Siiranmäen taistelujen säätilasta on tietoja.
Samoin on VKT-linjalle vetäytymisvaiheen säästä tietoja. Talin ja Ihantalan suurtaistelunkin säätiedot ovat myös olemassa, kuten myös viimeisen asemasotavaiheentiedot
lähinnä Noskuan ja Kaltoveden alueelta.
Kiitokseksi tunnolliselle säähavainnoijalle laitan tähän päivittäisen säätaulukon mainitulta ajalta.
3.6.
10.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

aurinkoista
pilvistä
sateista ja pilvistä
aurinkoista
pilvistä ja sadetta
lievää vesisadetta
pilvistä ja sadetta
aurinkoista ja sadetta
aurinkoista
aurinkoista, hellettä
aurinkoista ja sadetta
aurinkoista ja sadetta
pilvistä ja koleaa
rankkaa sadetta
pilvistä
pilvistä
pilvistä, vesisadetta
aurinkoista

VT-linjaan
Siiranmäki
Siiranmäki
Siiranmäki
Siiranmäki, vetäytyminen
vetäytyminen Lehtokylä
vetäytyminen, pitkä marssi
vetäytyminen, Perosta Taliin
Tali
Tali
Tali, Mustamäki
Tali, Portinhoikka
Tali, Portinhoikka
Tali, Portinhoikka
Tali, Portinhoikka
Tali, Portinhoikka
Tali, Portinhoikka
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29.6.
aurinkoista
Tali, Portinhoikka
aurinkoista
1.7.
2.7.
aurinkoista
3.7.
aurinkoista, lämmintä
4.7.
aurinkoista, lämmintä
5.7.
aamupäivällä aurinkoa, iltapäivällä ukkosta ja sadetta
6.7.
aurinkoista
8.7.
aurinkoista
Rättijärvi
10.7.
aurinkoista
12.7.
pilvistä ja sadetta
13.7.
pilvistä
14.7.
aurinkoista
15.7.
aurinkoista, ukkosta ja sadetta
16.7.
aurinkoista
17.7.
aurinkoista
aurinkoista
18.7.
19.7.
aurinkoista ja sadetta
Noskua, Kaltovesi
20.7.
sadetta
22.7.
aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä sadetta
24.7. – 3.8. aurinkoista
4.8.
aurinkoista, viileää
5.8. – 10.8. aurinkoista
aamuyöstä sadetta, päivä aurinkoinen
11.8.
12.8.
pilvistä
13.8.
koleaa, aurinkoista
14.8.
aurinkoista
15.8.
koleaa, aamupäivällä sadetta
16.8. – 19.8. sateista
20.8.
sumua yöllä, päivä aurinkoinen
21.8. – 28.8. aurinkoista, helteistä
29.8.
aamulla sumua, lämmintä
30.8.
koleaa, tuulista
31.8.
puolipilvistä
1.9.
pilvistä, sadetta
2.9.
sadetta, aurinkoa, ukkosta
3.9.
aurinkoista
4.9.
pilvistä
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Tali, Vakkila, Ihantala
Aamuyöllä 20.6. oli neuvostoarmeija saavuttanut Viipurin esikaupungit. Viipuri antautui sangen helposti saman päivän iltana, mistä seikasta sen alueen puolustuksesta
vastaavaa sodanjohtoa on kritisoitu. Syiksi vähäiseen vastarintaan on sanottu suomalaisten kokemattomuutta kaupunkisodankäynnissä. Kukapa on kysynyt, olisivatko venäläiset olleet sen kokeneempia tässä toiminnassa. Ehkä päällikkötasoa hirvitti sekin,
miten täydellisesti arvokas keskiaikainen kaupunki olisi tuhoutunut, jos sen kaduilla
olisi alettu sotimaan ihan tosissaan. Kaikesta huolimatta saatuaan Viipurin suuntasi
neuvostoarmeija hyökkäyksensä Talin suuntaan.
Kyseisenä päivänä ei Talin alueella vielä koettu venäläisten maajoukkojen hyökkäystä, mutta tykkitulta ja pommituksia tuli muun muassa II/JR6:n alueelle. JR6:n joukoilla ei siis ollut mahdollisuutta hetkenkään lepoon, vaan kenttävarustustöitä oli alettava
tehdä välittömästi. Samalla sai rykmentin miehet 20.6. klo 17 tienoilla ensimmäisen
kosketuksen uusiin panssarintorjunta-aseisiin ”panssarinyrkkiin” ja ”panssarikauhuun”.
II/JR6 määrättiin perustamaan Portinhoikan maastoon panssarintorjuntakeskuksen yhdessä 14./JR6:n ja 46.Tyk.K:n kanssa. Samalla II/JR6 siirtyi Murokallion maastoonTalin – Portinhoikan tien varteen. Tien toiselle puolelle Linnakallioon asettui III/JR6.
Seuraavana päivänä JR6 jatkoi Kärstilänjärven ja Leitimojärven kannaksen varustamista sekä Suokkaanjärven ja Kärstilänjärven välisen Suokkaanvirran varren varustamista.
Illalla 21.6. miehittivät aluksi 13./JR6 ja 14./JR6 Suokkaanvirran eteläpuolen sillanpääaseman. Puolentoista tunnin kuluttua tästä tuli kranaatinheitinkomppanialle käsky
tukea I/JR6:tta hyökkäyksessä Mustamäelle, jonne vihollinen oli asettunut. Mustamäki
sijaitsee Tammisuon ja Kärstinänjärven välissä.
Hyökkäyksen aloittaminen meni vuoraavan päivän puolelle. Tali-Ihantalan taistelut
JR6:n osalta alkoivat 22.6. klo 02 yöllä. Pekka oli mukana tässä taistelussa. Lähes samaan aikaan klo 6.00 alkoi hieman idempänä Repolan lohkolla neuvostojoukkojen ensimmäinen hyökkäys Talissa. Tämä hyökkäys kohdistui JR48:aa kohti. Näin olivat
Pekka ja serkkunsa Voitto Laakso aloittaneet Talin taistelut parin, kolmen kilometrin
päässä toisistaan. Pekka aloitti ensin ja Voitto seurasi jonkin tunnin kuluessa perässä.
Mustamäessä taisteltiin koko päivä 22.6. Suomalaiset taistelivat niin loppuun asti, että
miehet kerta kaikkiaan loppuivat ja mäestä oli vetäydyttävä. Miehistön mukaan aseita
olisi ollut vaikka kuinka, mutta ampujista oli pula. Näin myös kranaatinheitinkomppania vetäytyi läheisen Muurainkorven suojiin.
Seuraavana aamuna 23.6. klo 5.40 sai 13./JR6 käskyn tiedustella tuliasemien ja tulenjohtopaikkojen perustamista Portinhoikan maastoon. Samalla II/JR6 siirtyi Murokallion maastosta kilometrin matkan taakse pohjoiseen Portinhoikan tienristeyksen luoteispuolelle. III/JR6 miehitti JR 48:n asemat Talinjoella ja I/JR6 oli Soukkaanvirran
vahtina.
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Seuraava päivä 24.6.oli edellistä hieman rauhallisempi. Venäläiset tekivät yhden läpimurtoyrityksen Saarelan sillan luona. Sillanpääasema menetettiin, mutta se vallattiin
myöhemmin takaisin. Mukana oli muun muassa yksi komppania II/JR6:sta sekä
I/JR6:n jääkärijoukkue.
Talin taistelujen yksi ratkaisevista päivistä oli 25.6. Tuona päivänä neuvostojoukot
pääsivät murtautumaan Talin kannakselta Portinhoikkaa kohti. Panssarikiilat, yhteensä
noin 30 panssaria, etenivät iltapäivällä jonkin matkaa Ihantalan tietä sekä varsin pitkälle Juustilaan päin. Ne työnnettiin päivän aikana takaisin ja useita neuvostopanssareita tuhottiin. Päivän taisteluissa III/JR6 hajosi ja paljon miehistöä hävisi jonnekin.
Pataljoona vedettiin päivän kuluessa taakse Rättijärvelle koottavaksi.
II/JR6 sekä 13.komppania olivat Portinhoikan maastossa. II/JR6:n kranaatinheitinjoukkueen tuliasema oli Yliveden kylässä. Näistä asemista käsin pataljoona ja kranaatinheitinkomppania kävivät taisteluja läpi tunkeutuneita venäläisiä vastaan kukkuloiden 32. ja 33. tienoilla. Myös Portinhoikan tienristeykseen tunkeutuneita vihollisia
vastaan käytiin taisteluja. Pataljoona pystyi valtaamaan kukkulat 32. ja tienristeyksen
kukkulan 54. sekä Kyöpelinvuoren takaisin. Laguksen panssarijoukot onnistuivat samaan aikaan ajamaan vastustajan panssarit tiehensä Juustilan ja Ihantalan teiltä. Niinä
aikoina, kun neuvostopanssarit olivat sekä Juustilantiellä että Ihantalantiellä olivat sekä I/JR6 Suokkaanvirralla että II/JR6 ja 13./JR6 Portinhoikan, Toivolan maastossa
hetken aikaa motissa. Suurta mottia ei kuitenkaan syntynyt, kun suuren naapurin joukot joutuivat perääntymään. Tämä ilo oli kuitenkin lyhytaikainen, koska neuvostojoukot saivat tehdyksi läpimurron 4.Divisioonan ja 18.Divisioonan raja-alueella Repolan
lohkolla. Sieltä avautui Talin myllyn tietä panssareille väylä Ihantalan nuorisoseuran
talolle. Kello 22.10 ilmoitettiin, että 18.Divisioonan vahvistetut joukot alistetaan kenraalimajuri Lagukselle.
Seuraavina päivinä suomalaiset yrittivät raivoisasti motittaa venäläisiä Talin myllyltä
Ihantalaan suuntautuvaan sisäänmurtopussiin. Yritys ei koskaan onnistunut. Tähän
saarrostustaktiikkaan kuului, että Leitimojärven länsipäässä suomalaiset valtasivat aikaisemmin menettämiään alueita takaisin. Samoin tehtiin Portinhoikasta Konkkalan
vuorille päin. IIJR/6 oli suurin piirtein koko ajan Portinhoikan ja Ihantalan tien suunnassa tehden vastaiskuja välillä kukkula 33: suuntaan ja välillä Koulusuon suuntaan.
Toisinaan kranaatinheittimen käyttö ei ollut mahdollista tilanteen epäselvyyden tähden. Ajoittain taas oli ammuksista puutetta, kun huoltoyhteys taakse ei aina toiminut.
Vihollinen pommitti nimittäin myös huoltokuljetuksia sekä levossa olevia yksiköitä.
Muun muassa I/JR6 joutui 27.6. pahan ilmapommituksen uhriksi ollessaan takana
Yliveden kylän takamaastossa (ks. mm. Hyvärinen 1971.)
Näiden päivien taisteluja voisi kuvata sanoilla raivoisa ja epätoivoinen. Venäläiset
pommittivat armotta kaikkea liikkuvaa ja liikkumatontakin. Suomalainen tykistö teki
samoin. Maa pöllysi ja kiehui kaikkialla. Melu oli järjetön. Ilma oli täynnä kiveä, puuta ja terästä välissään sen verran happea, etteivät miehet vallan tukehtuneet. Tuhannet
miehet silpoutuivat palasiksi. Veri roiskui ja rapa lensi miesten haljenneista mahoista.
Rapa roiskui myös ukkossateen jäljiltä liejuisista pelloista ja soista.
Keli vaihteli helteisestä auringonpaisteesta rankkaan vesisateeseen. Kesä oli kuitenkin
suhteellisen lämmin. Ihmisenraadot lojuivat pitkin taistelukenttiä päiväkaupalla. Haju
oli sanoin kuvaamaton: mätänevän lihan hajua, palaneen lihan hajua, palaneen metal157

lin hajua, palaneen maaston ja puun hajua, ruudin hajua, ulosteiden hajua ja monia
muita hajuja. Ja välillä näki jotakin, välillä ei mitään. Välillä ilman ja auringon peittivät pöly- ja savupilvet, välillä näkökentän maa, jonne pää oli painettava, kun ympärillä rytisi ja paukkui.
Viimein rintamatilanne oli sellainen, että Suomen sodanjohdon oli tehtävä jotakin, etteivät eteen työnnetyt joukot joutuisi mottiin Leitimojärven pohjoispuolella Ansikkalan kohdalla. Näin ollen 29.6. tuli määräys vetäytyä linjalle Ylähovi – Torikka – Toivola – Koulusuo. Linjalla olivat oikealta vasemmalle: II/JR50 – I/JR6 – II/JR6 –
III/JR6. Tähänastisessa Talin taistelussa oli I/JR6 ollut pääosin Suokkaanvirran puolella, III/JR6 useammassa paikassa ja pahasti hajallakin ja II/JR6 pääosin koko ajan
parin neliökilometrin alueella Portinhoikan - Ihantalan tien varressa. Näin ollen olivat
Pekalle käyneet piste 32:n, Yliveden kylän ja Kyöpelinvuoren tulenjohtopoterot tutuiksi.
Kahdeksan päivän yhtämittaisten taistelujen aikana oli ruokahuolto ajoittain kaksikin
vuorokautta myöhässä. Miehet eivät olleet nukkuneet silmällistäkään vuorokausikaupalla. He olivat myös hyvin likaisessa kunnossa. Taistelutaito oli miehillä hyvä, mutta
uupumus, nälkä ja taisteluväsymys alkoivat painaa miehiä. Näin sodanjohto päätti
vaihtaa joukkoja etulinjassa, kun toisaalta saapui tuoreempia voimia paikalle.
Seuraavana aamuna 30.6. klo 4.30 tuli JR6:lle käsky vetäytyä linjalle Parvelanjärvi Harjula – Vakkila. Vetäytyminen suoritettiin vihollisen painostuksen alaisena, osittain
viivytystaisteluja käyden. Suomalainen tykistö tosin pyrki pitämään vihollisen matalana ja onnistuikin aikeissaan kohtuullisesti. Kun II/JR6 vetäytyi asemistaan, valtasi
vihollinen välittömästi Toivolan talon tienoon. Kranaatinheitinjoukot joutuivat kantamaan heittimensä vetäytyessään muun muassa Kilpeenjoen yli. II/JR6 ja 13.K vetäytyivät ensin Tähtelään ja siitä edelleen Korven kylään Saimaan kanavasta kilometri
koilliseen. I/JR6 jäi vähän lähemmäksi etulinjaa Parvelanjärven Harjulaan ja III/JR6
taas vetäytyi Kuokkalaan Vakkilan pohjoispuolelle.
JR6 osallistui Ihantalan taisteluihin tämän jälkeen vain kerran, kun III/JR6 valtasi takaisin Pyöräkankaan 3.7.1944. Muuten joukot osallistuivat varusteiden korjaukseen,
huoltoon, lepoon ja linjojen varusteluun.
Talin taistelujen aikana joukoissa oli aika ajoin suuri miehistöpula. Kotirintamalta tosin lähetettiin jonkin verran täydennysmiehiä, mutta nämä yli 40-vuotiaat miehet eivät
yleensä olleet suureksi hyödyksi raaoissa taisteluissa. Varustelutöissä ja huoltotöissä
he kyllä täyttivät paikkansa paremmin. Puute taisteluvahvuudesta saattoi olla aika
ajoin yli puolet rivivahvuudesta. Ennen puna-armeijan suurta hyökkäystä 25.6. olivat
18. Divisioonan joukko-osastojen vahvuudet seuraavat:
puute
taisteluvahvuudesta
I/JR6
356
60 %
II/JR6
552
37 %
III/JR6
610
30 %
I/JR48
273
69 %
II/JR48
337
62 %
III/JR48
351
60 %
Er.P28
521
39 %
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I/3.Pr.
II/3.Pr.
III/3.Pr.
IV/3. Pr.

238
389
622
353

73 %
56 %
29 %
60 %.

Näissä luvuissa näkyvät selvästi edellisten päivien tapahtumat. Muun muassa I/JR6
osallistui Mustamäen taisteluun ja menetti runsaasti miehistöä. Sen sijaan II/JR6 oli
varustelutöissä Portinhoikassa ja säästi näin miehiään. JR 48 otti vastaan Kärstinänjärven ja Leitimojärven kannaksella vihollisen ensimmäisen suuren hyökkäyksen ja
menetti miehiä.
Seuraavana päivänä oli III/JR6 joutunut hajalleen ja sen vahvuus oli pudonnut 610:stä
150:een. Vastaavanlaisia vahvuuksien pudotuksia oli muutamissa muissakin joukkoosastoissa. Heinäkuun alkuun mennessä oli II/JR6:n vahvuus pudonnut 552:sta miehestä 342:een. I/JR6 oli saanut täydennystä siten, että vahvuus oli noussut 356:sta
426:een. Myös III/JR6 oli saanut täydennystä ja hajallaan olevia joukkojaan kasaan siten, että 2.7. sen vahvuus oli 378, kun se oli ollut 26.6. vain 150 miestä.
Divisioonan sotapäiväkirja osaa kertoa, että 25.6. klo 13.55 pataljoonan komentaja
Pulkkinen III/JR6:sta oli divisioonan esikunnassa kertomassa, että hänellä on 18 miestä jäljellä koko pataljoonasta. Osa miehistöstä sitten löysi yksikköönsä päivän mittaan.
Heinäkuun alussa 2.7. oli JR6:n taisteluvahvuus 1491 miestä, rivivahvuus 1918 miestä
ja puute 1621 miestä. Ideaalitapauksessa olisi siis rykmentissä pitänyt olla määrävahvuudessa kaikkiaan 3000 - 3100 miestä. Nyt heitä oli taistelukunnossa vain alle puolet
tästä. Alimmillaan ennen täydennysmiesten saapumista oli JR6:n taisteluvahvuus pataljoonissa vain 923 miestä ja kaikkiaan erilliset komppaniat ja esikunta mukaan lukien 1192 miestä. Yhtä huono tilanne oli JR48:ssa, jossa oli vajausta 555 miestä. Divisioonan sotapäiväkirja kertoo, että täydennysmiehissä oli jopa keuhkotautisia, mutta
kaikki oli laitettava riviin, koska valinnanvaraa ei ollut.
Pekan komppanian rivivahvuusvahvuus oli 2.7.1944 136 miestä, joista oli taistelukunnossa 118 miestä. Puute oli siis parisenkymmentä miestä. Aliupseereista ei ollut puutetta.. Upseereissakin oli vain yhden vajaus eikä kukaan ollut kaatunut Talissa. Tämä
saattaa osaltaan selittää komppanian hyvää taistelukykyä. Tilanne vaikuttaa numeroiden valossa paljon lohdullisemmalta, kuin se todellisuudessa oli. Pekka kertoi aikanaan, että sodan loppuessa ja 13./JR6:n ollessa Kaltovedellä, oli alkuperäisestä 1941
sodan aloittaneesta komppaniasta jäljellä kuusi miestä. Pekka oli yksi heistä. Kaikki
puuttuvat miehet eivät toki olleet kaatuneet. Osa oli haavoittunut pahoin ja olivat kotona sotainvalideina. Hävikki oli kuitenkin melkoinen, kun noin 130 miehestä noin
120 oli jäänyt matkalle. Miksi Pekka varjeltui haavoittumiselta ja kaatumiselta? Tilastollisen todennäköisyyden mukaan näin ei olisi pitänyt käydä.
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Kuvassa on ilmavalokuva Portinhoikan tienhaarasta vähän pohjoiseen. Kuvan vasemmassa alakulmassa menee tie Juustilaan ja kuvan keskellä oleva tie menee Ihantalaan. Kuvaan on merkitty venäläisten asemia. II/JR6 oli asemissa kuvassa keskellä
olevan tien suunnassa sekä tien toisella, itäpuolella kukkuloiden 32. ja 33. maastossa.
Niitä vastassa on merkittävät venäläisjoukkojen keskitykset. Jokainen valkea piste kuvassa tarkoittaa pommin tai kranaatin tekemää kuoppaa. Osan niistä ovat tehneet neuvostoaseet ja osan suomalaisten aseet. Osan on tehnyt myös Pekan kranaatinheitin.
Kuvassa on merkintä ”4 kpl” kuvan keskivaiheilla Ihantalan tien varressa. Kyseinen
paikka on juuri se, mistä seuraava kuva on otettu. Seuraavassa kuvassa on tuhottu vasta ensimmäinen tankki. (Kuva on otettu kirjasta Viisi sodan vuotta, s.585.)
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Edellisessä kuvassa on palava tankki Ihantalan tiellä hieman Portinhoikasta Ihantalaan
päin. Kuva on otettu Torikan talon pelloilta Portinhoikkaan päin. Päätelmän voi tehdä
maamerkkien ja kartan vertailun perusteella. Tien toisella puolella on piste 32:n kukkula. Kukkulalla on sekametsää ja maantie nousee Torikan pelloilta noin kolme metriä
Portinhoikkaan päin. Kuva on luultavasti otettu aamupäivällä 25.6.1944, kun ensimmäiset venäläistankit murtautuivat Ihantalan tielle. Tässä vaiheessa ei metsä ollut vielä
pahemmin tuhoutunut, mutta myöhemmin maisema oli kovin paljon karumpi. II/JR6:n
asemat olivat yllä olevan kuvan tienoilla. 13./JR6 oli alistettuna toiselle pataljoonalle.
Näin ollen Pekan tulenjohtopaikka on todennäköisesti ollut tien toisella puolella pisteen 32 laella, mistä oli näkymä Taliin päin.

SA-kuvassa on yleisnäkymä Portinhoikan maisemista. Kuva on otettu 27.8.1941.
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SA-kuvassa on tykistön tulenjohtue Ihantalassa 13.7.1944. Pekan työ oli pitkälle samanlaista. Osan aikaa Talin ja Ihantalan taisteluissa kaikkia alueella olevia heittimiä
käytettiin joukko-osastosta riippumatta yhtenäisenä heittimistöryhmänä. Kuvan ottohetkellä Pekka ja II/JR6 sekä 13./JR6 olivat Rättijärven Mustajärvellä matkalla Kaltovedelle. Ennen Mustajärveä Pekan joukko-osasto oli Illilän Suurimäessä, missä
komppanian ja koko pataljoonan tarkoituksena oli tehdä kenttävarustustöitä sille varalle, jos linja vielä pettäisi. Illilän Suurimäestä oli tuon hetken etulinjaan Pyöräkankaalle ja Vakkilaan kahdesta kolmeen kilometriä.
Talin ja Ihantalan takamaastossa ollessaan on Pekka tavannut uuden divisioonankomentajankin. Eversti Snellman lähti nimittäin 4.7. klo 8.30 tarkastamaan JR6:n joukkoja. Ensimmäiseksi hän kävi 13./JR6:ssa. Divisioonan taistelukertomuksessa mainitaan II/JR6:n kaivanneen konekiväärien jalustoja, jotka olivat taistelujen aikana jääneet maastoon. Lisäksi kerrotaan, että miehet majailivat maahan kaivamissaan poteroissa. Niissä saattoi olla sirpalesuojassa. telttoja ei juuri enää ollut. Ne harvat teltat,
jotka olivat jäljellä, kaivettiin maahan sirpalesuojaan. Komentaja Snellmanin tarkastus
päättyi klo 13.15.
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Puutetta ei ollut ainoastaan konekiväärien jalustoista. Divisioonan sotapäiväkirjan
mukaan JR6:lta puuttui kaikkiaan 16 konekivääriä ja 2 kpl 81mm kranaatinheitintä.
Heittimet ja konekiväärit olivat kaikesta päätellen hajonneet pommituksessa. Heittimiin vaikutti tosin myös runsas ampuminen. Se kulutti putkea ja kulunut putki taas sai
aikaan pyrstörikkoja. Pyrstörikot vuorostaan saivat aikaan lyhyeksi jääneitä lentoratoja, jolloin omat joukot olivat vaarassa.

SA-kuva Ihantalan taisteluasemista 25.7.1944. Kuvassa oleva maantie johti kuvassa
vasemmalle Portinhoikkaan ja Viipuriin. Etumaastossa on kymmenkunta tuhottua
neuvostopanssaria. Pekan asemapaikka oli kuvassa vasemmalle taakse Portinhoikkaan
päin. Kuvan ottohetkellä Pekka tosin oli jo Kaltovedellä. Kuvasta käy kuitenkin hyvin
ilmi, millaista tuhoa Tali-Ihantalan taisteluissa tehtiin. (Kuva on otettu kirjasta Ratkaisun kesä 1944; 1992, s.142.) Pekka ei siis tarkkaan ottaen taistellut Ihantalassa lainkaan, mutta Ihantalan laitamilla sitäkin perusteellisemmin.
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SA-kuvassa on Ihantalan maisemaa taistelujen tauottua.
Tämän luvun ”Tali, Vakkila, Ihantala” tiedot ovat peräisin 18.Divisioonan, JR6:n,
II/JR6:n kranaatinheitinjoukkueen ja II/JR6:n taistelukertomuksista digitaaliarkistosta
sekä kirjoista Häkkinen, Kannaksen kahlaajat 1986, Suomen rintamamiehet,
18.Divisioona ja Halsti, Suomen sota, ratkaisu 1944 sekä artikkelit Korhonen, Heitimme vihollisen takaisin Ihantalan Pyöräkankaalta, 1986 sekä Hyvärinen, Aamuhetkiä Kilpeenjoella, 1971.
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Kaltovesi, viimeinen asemasota

SA-kuvassa on näkymä Noskuan Suursuolta päätien eli Kuukaupin tien kohdalta
JR6:n lohkolta 5.9.1944 jälkeen, kun aselepo on lopullisesti astunut voimaan. JR6:n
oikealla puolella oli ErP 28. Kyseinen kuva on nimenomaan JR6:n lohkon keskivaiheilta, missä oli II/JR6:n 6. komppanian ja 5. komppanian lohkojen raja. Keskilohkolla oli siis II/JR6, oikealla I/JR6 ja vasemmalla lohkolla oli 14. komppania/JR6. Pekan
kantakortissa ja sotilaspassissa lukee ”Kaltovesi”, joka sijaitsi nimenomaan keskilohkolla ja vasemmalla lohkolla. Kyseinen kuva ei siis ole aivan Pekan asemapaikasta,
vaan siitä hieman länteen. Pekan asemapaikka oli siis kuvasta vasemmalle.
Kuva kertoo kuitenkin jotakin kuvaavaa tästä viimeisestä asemasotavaiheesta. Tanner
on kuoppia täynnä ja puut pirstaleina. Neuvostoliiton armeija uhitteli aivan loppuun
asti. Tiellä seisoo ryhmä miehiä rintamalinjojen puolivälissä. Luultavasti kysymyksessä on neuvottelukosketus.
Kranaatinheitinkomppania 13./JR6 lähti II/JR6:n kanssa Illilän Suurimäestä piste 63:n
tienoilta Vakkilan takamaastosta ja Kilpeenjoen varresta koulutus- ja täydennysvaiheeseen Rättijärvelle 12.7. klo 3.00 aamuyöllä. Rättijärvi sijaitsee noin 10 kilometriä
Vakkilasta pohjoiseen. Tätä ennen komppania ja koko JR6 oli siirtynyt Vakkilasta
Pyörakankaalle 7.7. Tämä siirto ei ollut pitkä ja tämän jälkeenkin joukoilla oli yhteys
viholliseen. Oltiin siis edelleen etulinjassa. Nyt, 12.7. siis lähdettiin selvästi taakse.
Marssi ei ollut varmaan kovin miellyttävää, sillä koko ajan satoi. (Häkkinen 1986,
s.460 – 465 ja II/JR6 taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
Rättijärvellä majoituttiin Mustajärven pohjoispuoliseen maastoon. Aika 13.7. – 17.7.
käytettiin lepäämiseen, peseytymiseen, vaatehuoltoon, asehuoltoon ja koulutukseen.
Lisäksi joukoille järjestettiin paraateja ja kenttäjumalanpalveluksia. Myös kunniamerkkejä jaettiin. Joukot saivat myös täydennystä vanhemmista ikäluokista, muun
muassa 1904 syntyneistä 40-vuotiaista miehistä. Nuoret saivat nyt levätä ja vanhemmat miehet saivat paiskia töitä.
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Iltapäivällä 17.7. klo 15 ilmoitettiin divisioonasta, että JR6:n pitää valmistautua lähtöön. Illalla klo 20.50 lähti ensimmäinen miehistöauto liikkeelle kohti uusia asemia.
Pekka ja koko 13. komppania lähti liikkeelle II pataljoonan mukana. Tällä kertaa ei
sentään tarvinnut kävellä pikamarssia vaan sai istua mukavasti kuorma-auton lavalla.
Mieleen nousee väkisinkin, että mahtaisivatko tämän päivän nuoret miehet mennä marisematta kuorma-auton lavalle istumaan tikkuiselle lankkulattialle. Vuonna 1944 heinäkuussa moinen matkustus tuntui varmaan lähes luksukselta kaiken edellisen kuukauden aikana koetun jälkeen.
Autokolonna kulki reittiä Mustajärven pohjoispää (Rättijärvi) – Käräjärvi – Viitikka –
Pihkalanjärvi – Otavala – Hannila – Pullila – Ora (Noskuan tienhaara). Jotkut reitin
teistä olivat lähinnä kärryteitä. Noskuan tienhaarassa kuormat purettiin ja marssittiin
noin seitsemän kilometriä maastossa Kangaslammin eteläpuoliseen maastoon, jonne
majoituttiin. Tänne jäätiin odottamaan käskyä siirtyä etulinjaan Kaltoveden – Suursuon linjalle. (II/JR6:n taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
Kaltoveden asemasota oli ihan tavallista asemasotaa. Miehet olivat siihen jo tottuneet
Valkeasaaressa ja Aleksandrovkassa. Neuvostojoukkojen ryntäysyritys lopahti Ihantalaan. Heinäkuun puolivälistä alkaen puna-armeijan aktiivinen yritys tunkeutua syvälle
Suomeen loppui. Silti he eivät antaneet tippaakaan periksi.
Puna-armeija pyrki kaikin käytössään olevin keinoin heikentämään suomalaisten puolustusta. He hakivat lottovoittoa. Jospa jossakin suomalaisten rintama murtuisikin.
Vuosalmessa puna-armeija vielä yritti tosissaan murtaa suomalaisten rintaman. Yritys
epäonnistui. Osin tähän vaikutti leveä Vuoksen virta. Sen yli ei ollut helppo tulla eikä
mennä, jos vastassa on armeija aseineen. Vaikka suomalaisten voimat olivatkin jo varsin loppuun käytetyt, antoi Vuoksi pelivaraa ja aikaa reagoida.
Kaltoveden ja Noskuan rintamalla ei ollut samanlaista yritystä läpimurtoon kuin Vuosalmella. Kuitenkin vihollinen ampui kaiket päivät sekä laakatulta että ballistista tulta
suomalaisten asemiin. Koko ajan myös suomalaisia kuoli ja haavoittui. Kaltovedellä ei
ollut hätää, mutta murhetta kylläkin. Päivittäinen sadan, kahdensadan tai viidensadan
kranaatin annos ei ollut kenenkään mielestä mitään huvia.
Suomalaiset ampuivat koko ajan määrällisesti vähemmän, mutta tarkka kranaattituli
sai aikaan merkittäviä tappioita myös vihollisleirissä. Aselevon tultua venäläiset pyysivät useana päivänä saada kerätä rintamien välimaastosta kaatuneita pois. Näitäkin
ruumiita kertyi kymmenittäin. Rintamalohkolla oli tosin taisteltu jo aikaisemminkin
kuin JR6:n aikana, joten osa ruumiista oli jo melko mätiä niitä pois kerättäessä.
Aselepo tuli voimaan virallisesti 4.9. klo 7.00, mutta venäläinen oli ainakin tässä tilanteessa epäluotettava. He päättivätkin lopettaa sodan vasta vuorokautta myöhemmin,
5.9. klo 7.00. Tekivätpä senkin, että sieppasivat vangiksi yhden neuvottelijan linjojen
puolivälistä. Tämä mies palasi yleisen vankienvaihdon yhteydessä, vaikka alun perin
lupailtiin miehen palauttamista välittömästi. En ihmettele, jos tämän miehen perilliset
eivät aivan varauksettomasti venäläiseen suhtaudu. Tuon vuorokauden yliajan aikana
Kaltoveden lohkolla haavoittui kaksi miestä ja yksi joutui vangiksi.
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Kuvassa on Kaltoveden lohko syyskuussa 1944. Pekan asemapaikka on ollut Kaltoveden rantamaisemissa järven pohjoispään niemessä päätiestä itään. (18. Divisioona,
esikunta, taistelukertomus, digitaaliarkisto.)
Usein olen kuulut ja lukenut, että 1944 olisi ollut tappiolukujen valossa erityisen pahaa aikaa. Tottahan se oli pahaa aikaa, mutta ei juurikaan pahempaa kuin vuoden 1941
hyökkäyssota. Aikaisemmin tässä kirjassa olen eritellyt 18.Divisioonan tappiolukuja
hyökkäyssodan ja asemasodan ajalta. Tässä on hyvä kerrata näitä lukuja taulukon
muodossa.
Hyökkäyssodassa 1941
kaatuneet
haavoittuneet

991
3361

Asemasodassa syyskuusta 1941 – 1943 toukokuun loppuun
kaatuneet
455
haavoittuneet
1633
Vuonna 1944 tammikuusta syyskuun loppuun
kaatuneet
580
haavoittuneet
2610
kadonneet
487
karanneet
466. (18.Divisioona, esikunta, digitaaliarkisto.)
Luvut ovat ehkä joitakin häkellyttäviä. Siiranmäen ja Tali-Ihantalan tulimyrskyissä ei
todellisuudessa kuollut sen enempää sotilaita kuin hyökkäyssodassa 1941. Valkeasaaressa kesäkuun alussa 1944, missä kaatui paljon miehiä, oli eri divisioona kuin Talissa
tai Ihantalassa. Vuonna 1944 on tilastoissa suuret luvut kadonneiden ja karanneiden
kohdalla. Kadonneet tarkoittavat pääsääntöisesti pommituksessa jäljettömiin hajonneita sotilaita. Heidät voi siis laskea mukaan kaatuneisiin. Näin saadaan 1944 kaatuneiden määräksi kaikkiaan 1067 sotilasta eli vajaat sata enemmän kuin 1941 hyökkäyssodassa.
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Miksi sitten 1944 kuoli sotilaita vihollisen tulivoimaan suhteutettuna vähemmän kuin
1941? Olennainen tekijä on varmasti sotilaiden ammattitaidon parantuminen. Hyökkäyssodan alussa miehet tapattivat itseään välillä aivan turhaan silkkaa varomattomuuttaan. Perääntymisvaiheeseen mennessä miehistö oli oppinut suojautumaan ja
ampumaankin paremmin. Jos hyökkäyksen alussa välillä vähän toheloitiin vaikkapa
kranaatinheittimen kanssa, kesällä 1944 lähes jokainen kranaatti osui maaliinsa.
Toinen syy oli varmaan asenne sotaan. Upseeristo oli yltiöpäisempää 1941, kun oltiin
tekemässä sankaritekoja. Perääntymissodassa 1944 osattiin olla nöyrempiä ja näin ollen osattiin ja annettiin miehistöllekin lupa suojautua paremmin kuin sodan alussa.
Vuoden 1941 asenteella Suomi ei olisi selvinnyt torjuntavoitostaan hengissä ja itsenäisenä.
Karanneet olivat taas lähes uusi ilmiö. He olivat pääsääntöisesti pommituskauhun valtaan joutuneita. Olipa joukossa tietenkin joitakin lusmuja sekä aatteellisista syistä rivistä pois lähteneitä. Yliloikkareitakin oli koko sodan ajan puoleen ja toiseen. Suurin
syy karkuruuteen oli kuitenkin hermojen romahtaminen ja harkintakyvyn menetys
kriittisellä hetkellä.
Karkuritilannetta alettiin tarkemmin tilastoida viimeisen asemasodan aikana. Divisioonan raportit kertovat, että heinäkuun puolivälissä 1944 oli divisioonassa karkureita
noin 200. Elokuussa heitä oli noin 160 ja syyskuussa enää noin 140. Loka-marraskuun
vaihteessa karkureita oli enää vähän yli 100. Karkureita palaili yksikköihinsä, kun sota
vähän rauhoittui Talin ja Ihantalan mylläkästä. Osa vangittiin ja osa teloitettiin. Näin
karkuritilastot vähin erin siistiytyivät.
Noin kahden sadan miehen puute rivissä oli kuitenkin tuntuva asia. Se vastasi kahta
komppaniaa. Koko vuoden karkurimäärä 466 tarkoittaa kokonaista pataljoona Talin tilanteen vahvuuslukuihin verrattuna. Olisihan sillä ollut merkitystä taistelukuntoisena,
mutta ei vauhkojen miesten joukkona. Paniikissa oleva saa muutkin panikoitumaan.
Siksi vauhkoontuneen sotilaan häviäminen mahdollisimman nopeasti pois taistelutantereelta voi olla jopa hyvä asia taistelun lopputulosta ajatellen.
Pekka pysyi rivissä loppuun asti. Hänet kotiutettiinkin viimeisten joukossa
15.11.1944.
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Kotiin
Aselevon tultua voimaan suomalaisten osalta 4.9.1944 klo 7.00 ja neuvostojoukkojen
osalta vuorokautta myöhemmin sekä väliaikaisen rauhansopimuksen solmimisen jälkeen 19.9.1944 klo 12.00 alkoivat joukkojen vetäytymiset Moskovan rauhan rajan
taakse. Olihan Neuvostoliitossa tunnetusti eri ajanlasku, mutta tuskinpa siitä oli kysymys, kun heillä oli tarve paukutella vielä aseleposopimuksen jälkeenkin. Olisikohan
vain niin, että aina isompi tekee, mitä lystää sopimuksista riippumatta.
Kaltoveden lohkolla alkoi vetäytyminen 19.9.1944. Seuraavana päivänä 20.9. vetäytyi
etulinjasta I/JR6 klo 6.00. Varsinainen marssi uudelle rajalle alkoi vasta iltapäivällä
20.9. klo 18.00. Pekka on merkinnyt omiin muistivihkoihinsa, että hän ylitti uuden rajan 21.9.1944 klo 7.47. Tämä tarkoittaa sitä, että 13./JR6:n on täytynyt lähteä samaan
aikaan kuin I/JR6. Ensimmäinen pataljoona saavutti nimittäin Joutsenon Leppälän kylän 21.9. klo 12.30. Yöllä joukoilla oli kuuden tunnin marssitauko. Näin joukot olivat
epäilemättä rajalla Pekan kertomaan aikaan seuraavana aamuna. Asiaan saa vahvistuksen 18.Divisioonan taistelukertomuksen liitteestä 216.
II/JR6 vetäytyi uuden rajan taakse 21.9. klo 6.00 alkaen seuraavaa reittiä pitkin: Ora,
Noskua – Kuukauppi – Viskari – Rahikkala – Eevala – Seppälä – Lokkarila - Kuurmanpohja – Suokumaa pohjoinen. Perillä pataljoona oli Joutsenon Suokumaa pohjoisen kylässä klo 20.00. On oletettavaa, että myös ensimmäinen pataljoona ja kranaatinheitinkomppania marssivat suurin piirtein samaa reittiä. Leppälän kylän ja Suokumaa
pohjoisen väliä on noin 6 kilometriä. Kolmas pataljoona oli sijoitettuna näiden kahden
pataljoonan väliin Suokumaa eteläisen ja Kesäjärven väliseen maastoon.
Joukot majoittuivat Suomen puolella useampaan paikkaan. Aika kului vartiointitehtävissä, koulutuksessa sekä työpalvelussa. Seuraavassa on ryhmityskaavio
18.Divisioonan joukoista 23.9.1944. Ryhmityksessä näyttää II/JR6 olevan lohkon vasemmassa laidassa eturintamassa. Siitä oikealle on III/JR6 ja sitten I/JR6. On oletettavaa, että 13./JR6 on I/JR6:n kanssa samassa paikassa, koska marssi rajan yli yhtä aikaa. JR6:sta oikealle oli JR48, johon Pekka siirrettiin 24.101944 kotiuttamista varten.
Toinen pataljoona siirtyi 30.9. rajavartiovastuuseen Saimaan kanavan varteen Kansolan kylään Konnunsuon eteläpuolelle. Muut JR6:n yksiköt pysyivät muuten paikoillaan, paitsi että osia niistä siirrettiin JR48:aan ja vastaavasti osa JR48:n miehistä vaihtoi JR6:een.
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(18.Divisioonan taistelukertomus, liite 219, digitaaliarkisto)
Pekka oli JR48:ssa rajavalvontatehtävissä 13./JR48:ssa aikavälin 24.10. – 30.10.1944
Konnunsuolla. Tämän jälkeen Pekka vietti 13./JR48:ssa Taipalsaaressa parisen viikkoa. JR6:han oli ottanut JR48:n lohkon rajavalvonnassa 30.9. ja JR48 oli siirtynyt
Taipalsaareen lepoon. Tämän jälkeen, 9.11. tuli määräys, että 13./JR48 muutamien
muiden joukko-osastojen kanssa lastataan Taipalsaaressa proomuihin ja kuljetetaan
Lappeenrantaan. Taipalsaaresta lähdettiin klo 7.20 ja Lappeenrannassa oltiin klo
14.05. Junaan 13./JR48 lastattiin Lappeenrannan vanhalla asemalla, ja juna lähti liikkeelle 10.11. klo 0.40. Jyväskylässä juna oli 11.11. klo 5.20.
Jyväskylässä suoritettiin varusteiden luovutusta ja kunnostusta sekä käytiin yhdessä
paraatissa. Samalla suoritettiin komppanian kotiuttamista. Viimeiset miehet kotiutettiin taistelupäiväkirjan mukaan 14.11., jolloin myös toimistovälineet ja arkistot luovutettiin. Pekan sotilaspassissa on kotiuttamispäivämääränä 15.11.1944. Allekirjoittajana
on 13./JR48:n päällikkö luutnantti A. Jääskeläinen. Pekka on siis ollut viimeisiä kotiutettuja miehiä. Samalla Pekka sai sotilaspassiinsa liitteen ”Määräys liikekannallepanon
varalta”. Liitteenkin allekirjoitti luutnantti A. Jääskeläinen 13./JR48:sta.
Pekka kotiutettiin siis 15.11.1944 Jyväskylässä 13./JR48:sta. Hänestä teki Joutsenon
Leppälässä arvion luutnantti Arvo Orsmaa 24.10.1944, kun hänet siirrettiin
13./JR48:aan. Pekan käytös todettiin hyväksi eikä rangaistuksia sota-aikaan osunut.
Kelpoisuusluokaksi määriteltiin kotiuttaessa A I. Luutnantti Orsmaa antoi sotilaspassin Pekan käteen 13./JR 6:ssa asianomaisin merkinnöin varustettuna, siis 24.10.1944.
Kotipaikkakunnallaan Pekka sitten 15.11.1944 kävi kuittaamassa kotiuttamisrahan ja
säännöstelykortit Keuruun kansanhuoltolautakunnassa. Armeijan varusteet Pekka luovutti Haapamäellä luutnantti Ilmari Vaissille 18.11.1944.
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Muistilehtiöönsä Pekka oli kirjoittanut seuraavien miesten nimet. Nämä miehet ovat
olleet arvatenkin 13./JR6:n miehiä 24.10.1944: Arvo Orsmaa, Turenki, Allan Bernström, Helsinki, Voitto Jokinen, Karstula, Juho Kauhanen, Sarkajärvi, Toivo Airikkala, Mynämäki, Väinö Suominen, Pori, Pentti Keskinen, Ylistaro, Jussi Ylikantola,
Kauhava, Eino Karttunen, Paavola, Eero Järvenpää, Kauhajoki, Veikko Kaihlanen,
Tampere, Sulo Suominen, Vinkkilä, Pentti Mäkinen, Petäjävesi, Pentti Lindström,
Tampere, Veikko Salonen, Messukylä, Uuno Sotaniemi, Pelkosenniemi, Hannes Kivelä, Vehmainen, Unto Liinanen, Messukylä, Reino Korpi, Aitolahti, Lauri Rantala,
Pyhäjoki, Veikko Korpinen, Vehmainen, Lauri Sarava, Petäjävesi, Vilho Ruuska, Saarijärvi, Mauno Kukkumäki, Kankaanpää, Eemil Lähteenmäki, Uurainen, Frans Koskinen, Tampere, Aaro Lehtinen, Tampere, Pekka Stakkinen, Perho, Väinö Salo, Noormarkku, Janne Rytkölä, Rymättylä, Otto Koponen, Polvijärvi, Veikko Kivijärvi, Silvola.
Tässä on 32:n miehen nimet. Tässä joukossa ovat luultavimmin myös aiemmin mainitut kuusi miestä, jotka kulkivat koko matkan yhdessä. Jokin nimi voi olla väärin, koska käsin kirjoitetuista nimistä ei aina voinut olla varma. Samoin asuinpaikka on monella muuttunut vuosien varrella. 18.Divisioonan matrikkeliin (1978) on antanut tietonsa Pekan lisäksi 12 miestä. Miehet ovat eri puolilta Suomea, mikä todistaa sen puolesta, että lista on koottu ennen, kuin Pekka oli lähetetty Keski-Suomen miesten joukkoon JR48:aan kotiuttamista varten.
(Luvun lähteinä ovat olleet 18.Divisioonan esikunnan, JR6:n esikunnan, II/JR6:n,
I/JR6:n ja 13./48:n taistelukertomukset, digitaaliarkistossa sekä Häkkinen 1986 ja Pekan sotilaspassi ja ,muistilehtiö.

Laitetaan tähän loppuun yksi venäläinen kunniamerkki, Punaisen tähden ritarikunnan
merkki. Merkki on tehty Dvorin rahapajassa Leningradissa ja on järjestyksessään
2885416:s ja siinä lukee ”Kaikkien maiden proletaarit yhtykää”. Kyseisiä merkkejä on
luovutettu kaikkiaan 1944 – 1956 välisenä aikana noin neljä miljoonaa kappaletta.
Merkki on ostettu antiikkimessuilta ja on luovutettu omistajalleen vuonna 1949 eli sitä
ei ole annettu ainakaan sodassa Suomea vastaan. (http://gmic.co.uk)
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Niin siinä kävi, että suuri CCCP voitti, mutta ei Suomikaan kokonaan hävinnyt, ja sehän Stalinia ja Molotovia harmitti. Eivät auttaneet politrukit eivätkä prenikat. Pohjanlahden rantaan eivät päässeet.
Pekka oli valmis jatkamaan elämäänsä Haapamäellä armeijan kenttäpusakka päällä.
Pusakasta oli leikattu poletit pois. Näin siitä tuli siviilikelpoinen.
Kuvassa Pekka on nuorena
miehenä vielä tietämätön, mihin
tulee joutumaan. Muutamaa
vuotta myöhemmin hän oli
monta kokemusta rikkaampi.
Aina rikkaus ei kuitenkaan ole
ilo vaan usein se on rasite. Sotakokemus vaurioitti monen
miehen psyyken, eikä Pekkakaan aivan ilman vaurioita sodastaan selviytynyt. Hän oli niin
sanottu ”ohiammuttu”, mutta
kauhu ei mennyt hutiin niidenkään kohdalla, joihin luoti tai
sirpale ei osunut.
Osa miehistä jäi virallisesti sotainvalideiksi, koska heillä oli
näkyvä fyysinen vamma. Loppujen miesten vammat eivät olleet näkyviä. Todellisuudessa
etulinjan miehistä ei yksikään
selvinnyt sodasta vammoitta.
Pekka sai kokea kauhua niin
paljon, että hän ei halunnut kokemuksistaan paljonkaan puhua. Yölliset tuskanhuudot pitkälle 1960-luvulle kertoivat kuitenkin, että jotakin olisi saanut
jäädä kokemattakin.
Pienessä kuvassa Pekka on sodan jälkeen Haapamäen asemalla. Kuva on palvellut VR:n
henkilökortissa päätellen asemapäällikön leimasta.
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Jatkosodan muistomitalin Pekka
sai vasta 1957. Muistan, kun
asiasta puhuttiin joskus 1960luvun alussa. Pekka ei aikonut
aluksi lunastaa merkkiä, kun
sitä ei aikanaan annettu ja koska
siitä piti vielä maksaakin
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Pekka olisi ollut oikeutettu myös kahteen muistoristiin. Sotainvalidien Veljesliiton
kunniamerkkipalvelu vahvisti, että Pekka oli oikeutettu saamaan 18. Divisioonan ristin
eli niin sanotun Pajarin ristin sekä IV:n Armeijakunnan ristin eli Kannaksen ristin. Aikanaan näitäkin Pekalle tarjottiin, mutta hän ei halunnut niitä lunastaa itselleen. Ajattelipa vain, että intomielisimmät veteraanit halusivat tehdä kunniamerkkejä itselleen.
Kannaksen ristin sain lunastettua itselleni Sotainvalidien Veljesliitolta ja 18. Divisioonan ristin ostin antiikkimarkkinoilta.

Vasemmalla on Kannaksen risti ja oikealla 18.Divisioonan risti.
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Liite: 18.Divisioonan lohkon sää tammi – heinäkuussa 1943
Liitteen mukaista säähavainnointia tehtiin aika vähän. Havainnot on tehty päivittäin
kello 9 aamulla. Kyseiset havainnot on löydettävissä 18.Divisioonan esikunnan sotapäiväkirjoista, digitaaliarkistosta.
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Havainnot loppuvat heinäkuuhun. Ilmeisesti säähavainnoista kiinnostunut esikuntaupseeri on siirtynyt jonnekin muualle ja näin 18. Divisioonan säähavainnointi on loppunut heinäkuuhun 1943.
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