On isät
siellä taistelleet
– tykkimiehet saivat
muistomerkin Kiteelle

Simo Järvi

Lakeudelta jatkosotaan
1941
Menneenä kesänä tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun jatkosota alkoi vuonna 1941. Neuvostoliiton
rajaloukkausten ja ilmahyökkäysten johdosta Suomi katsoi kesäkuun lopulla 1941 olevansa jälleen
sodassa itäisen naapurinsa kanssa.
Jatkosodan hyökkäysvaiheen keskeinen tavoite oli Moskovan rauhan kumoaminen ja talvisodassa
menetettyjen alueiden palauttaminen. Päätös liikekannallepanosta
tehtiin 17. kesäkuuta.
Vaasan sotilaslääni perusti
Eversti Hannu Hannukselan johtaman 19. Divisioonan pääosin
Etelä-Pohjanmaan alueella. Divisioonaan kuului kolme jalkaväkirykmenttiä. Matti Laurilan komentama JR 16 koostui Lapuan, Kuortaneen, Alavuden, Peräseinäjoen,
Ähtärin, Lehtimäen ja Soinin miehistä. Into Salmion komentama
JR 37 koostui Kauhavan, Alahärmän, Evijärven, Isonkyrön, Laihian, Vähänkyrön, Ylistaron ja Kurikan miehistä. Eero Juvan komentama JR 58 koostui Isojoen,
Karijoen, Kauhajoen, Teuvan, Jurvan ja Jalasjärven miehistä. Divisioonan vahvuus oli noin 16 000
miestä ja sen keskittämiseksi Ki-
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19. Divisioonan tykistön muistomerkki paljastettiin Kiteellä arvokkain juhlallisuuksin 11.7.2021.
Kuva: Simo Järvi.

teen ympäristöön varattiin 45 junaa.
Divisioonan tykistöön kuului
KTR 10 (Kenttätykistörykmentti 10). Rykmentin esikunta perustettiin Vaasassa komentajana Sture Ehrnrooth. Tykistörykmentin I

Patteristo (Alpi Uusisaari) perustettiin Kauhajoella, II Patteristo
(Arvo Vuoristo) Vaasassa ja III eli
ns. Aallon Patteristo Ilmajoella. Divisioonaan tykistöön kuului lisäksi
10. Erillinen Järeä Patteri ja Raskas
Patteristo 17. Aallon Patteristo perustettiin Ilmajoella komentajansa
Paul Georg Aallon johdolla 18.6.
alkaen. Aalto tunsi miehensä. Olihan hän kouluttanut ja kasvattanut heidät tykistösuojeluskunnassa
aluepäällikkönä jo vuodesta 1933
alkaen. Patteristoon kuului Korven tilalla perustettu Esikuntapatteri, Kansanopistolla perustetut 7.
Patteri päällikkönä Ilmari Talvitie
ja 8. Patteri päällikkönä Martti Ulkuniemi ja Luoman koululla perustettu 9. Patteri päällikkönä Teppo Korte. Aseina oli 12 kappaletta
englantilaisamerikkalaisia 75 K 17
kanuunoita lempinimeltään ”Betlehem” (75 millimetrin kanuuna
vuodelta 1917). Henkilöstöä oli
29 upseeria, 134 aliupseeria ja 429
tykkimiestä, yhteensä 592 soturia.
Hevosia oli noin 200, sillä patteristo oli hevosvetoinen. Hevosajoneuvoja, kuten rattaita ja tykkien etuvaunuja oli noin 100. Muuta kalustoa oli muun muassa noin
kymmenen kuorma-autoa ja noin
200 polkupyörää. Miesten henkilökohtaisina aseina olivat Terni-

Muistomerkin laatassa on
puhutteleva viesti lukijalle.
Kuva: Tapani Tikkala.

kiväärit ja muutama konepistooli.
Aallon Patteristo siirtyi 26.6. alkaen Ilmajoelta rautateitse Punkaharjulle. Sieltä se suoritti 105 kilometrin pituisen jalka-, pyörä- hevos- ja
automarssin lähtöasema-alueelle
Kiteelle. Kiteellä patteristo siirtyi
tuliasemiin aivan rajan läheisyyteen Mustalammen maastoon.

Kiteeltä taistellen Laatokan
Rautalahteen
Hyökkäysvaihe alkoi Kiteeltä
10.7.1941 klo 20.00. Aallon Patteriston taistelujen tie kulki Kiteeltä Laatokan Rautalahteen. Patterit
olivat reitin varrella tuliasemissa yli
40 kertaa. Hyökkäysreitin pituus
oli kartalta mitattuna noin 70–
80 km. Ensimmäisessä vaiheessa
10.7.–6.8. Kiteeltä Okanmäkeen
Aalto tuki ensisijaisesti Juvan rykmenttiä JR 58. Tämän vaiheen jälkeen JR 58 määrättiin reserviin.
Näin päättyi Juvan ja Aallon Kiteeltä alkanut esimerkillinen ja tuloksellinen yhteistoiminta. Valitettavasti, toteaa Martti Ulkuniemi kirjassaan. Toisessa vaiheessa
Okanmäestä Latvasyrjään Aalto
tuki taisteluosasto Sainiota, jonka muodostivat Aarre Sainion JR
51:n (Antero Svenssonin 7. D:sta)
kaksi pataljoonaa ja Matti Lauri-

lan/Matti Aarnion JR 16:n yksi
pataljoona. Vaihe kesti 11.8. saakka, jolloin tilanne Latvasyrjässä oli
selvitetty. Kolmas vaihe Latvasyrjästä Laatokan Rautalahteen kesti 12.–20.8. Tässä vaiheessa Aallon ja Kauhajoen patteristojen tukiryhmän tuettavia joukkoja olivat
ensisijaisesti Väinö Merikallion JR
16, Kurt Bäckmanin KvOs 18 (19.
D:n joukko) ja Heikki Kuistion JR
9 (Antero Svenssonin 7.D:sta). Tavoitteessa Rautalahdessa suomalaisilla oli käytössään tykistöä yhteensä 15 patteristoa. Aallon Patteristo
ampui hyökkäysvaiheessa yhteensä 26.348 ammusta. Suuri määrä
puna-armeijan miehistä pelastui
niin sanotusta vesiperämotista vesitse Valamon kautta. Tavoite saavutettiin. Sotasaalis oli melkoinen,
muun muassa 40 kenttätykkiä, 8
panssarivaunua, noin 350 autoa
ja traktoria, 1500 hevosta, kenttäkeittiöitä sekä viesti-, pioneeri- ja
kaasunsuojeluvälineitä.

Tykistöllekö muistomerkki
Kiteelle, kyllä
Kiteellä vaalitaan sotiemme sankarivainajien ja veteraanien perintöä monin eri tavoin. Kaupunkiin
vuosien saatossa pystytetyt monet muistomerkit kertovat puhut-

televasti isiemme töistä vapaussodissamme. Jatkosodan alkuvaihe
1941 oli Lakeuden divisioonalle
raskas. Kolmen päivän aikana kaatui yli 500 eteläpohjalaista taistelijaa. He saivat väliaikaisen leposijan
Kiteellä ennen myöhemmin tapahtunutta siirtoa kotiseurakuntien
multiin. Tästä kertoo kirkkotarhassa vuonna 1969 paljastettu muistomerkki. 19. Divisioona sai oman
muistomerkkinsä vuonna 1992.
Paljastuspuheen piti vasta eläköitynyt sotilasläänimme komentaja, ilmajokelaislähtöinen kenraali Pertti Jaakkola. Aaltolaisia veteraaneja, monet puolisoineen, oli juhlassa
lähes bussilastillinen. Myöhemmin
divisioonan jalkaväkirykmenttien
sankarit ovat saaneet omat muistomerkkinsä, JR 37 vuonna 2011,
JR 16 vuonna 2015 ja JR 58 vuonna 2017. Vuosien saatossa Aallon
Patteriston perinnetoimikuntaa on
kannustettu hankkimaan tykistölle muistomerkki Kiteelle. Veteraanisukupolvi ei lämmennyt asialle. He katsoivat, että divisioonan
muistomerkki ja muistotykki Kiteen museon pihassa riittävät. Hyvä niin. Asiaan kuitenkin palattiin viime vuosina. Kannustavimmat tahot perinnetoimikuntamme
suuntaan olivat Isonkyrön Asemiesmuseon ja Kiteen Rajakillan
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Muistomerkin luovutus Kiteen kaupungille. Luovutuspuhe Ahti Ranto.
Hänestä oikealle muut luovuttajat Pentti Alanko, Terho Mustonen
ja Simo Järvi. Rannosta vasempaan vastaanottajat Pekka Hirvonen,
Heikki Pirinen, Timo Päivinen ja Kari Sutinen.
Kuva: Tapani Ojala.

edustajat. Perinnetoimikuntamme puheenjohtaja Pentti Alanko rohkeni jo syksyllä 2018 antaa
Ilkka lehdelle haastattelun tykistön muistomerkistä otsikolla ”Ajatuksen maali vuodessa 2021”. Perinnetoimikuntamme hallituksen
edustajien voimin teimme yhdessä isokyröläisten kanssa tiedustelu- ja tutustumismatkan Kiteelle
elokuussa 2020. Isäntänämme toimi Kiteen Rajakilta ry:n puheenjohtaja Timo Päivinen. Hän perehdytti meidät ansiokkaasti Kiteen moniin muistomerkkeihin ja
ajatuksiin tykistön muistomerkistä. Vakuutuimme siitä, että tykkimiehet ansaitsevat oman muistomerkin Mustalammen maastoon.
Kotiin palattuamme kirjelmöimme Tykkimiehet ry:n johdon kanssa, koska halusimme hankkeeseen
mukaan valtakunnallisen toimijan
ja patsaasta koko divisioonan tykistön muistomerkin. Tykkimiehet
ry sitoutui hankkeeseen. Nyt olimme valmiit tekemään osaltamme
lopullisen myönteisen päätöksen.
Patsaasta tuli koko 19. Divisioonan tykistön muistomerkki ja hankevastaavat olivat Kiteen Rajakilta
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ry, Tykkimiehet ry ja Aallon Patteriston III/KTR 10:n perinnetoimikunta. Aallon Patteristo osoittautui divisioonan ainoaksi tykistön
joukoksi, jolla on perinneyhdistys.
Edessä oli työteliäs vajaa vuosi tulevaan juhlaan. Paikalliset maanomistajat luovuttivat patsaalle paikan. Rajakilta hankki kiven seutukunnan louhimosta, hoiti kiven ja
jalustan työstämisen, hoiti patsaan
perustukset, vastasi viikonlopun tilaisuuksien järjestelyistä jne. Aallon Patteriston perinnetoimikunnan hallitus suunnitteli ja hankki patsaaseen tulevat laatat, vastasi
opastaulun suunnittelusta Museo
Militarian kanssa, hankki rahoitusta, osallistui juhlan toteutukseen
jne. Monen monta asiaa oli hoidettava yhdessä ja yksin.

Joukolla paljastamaan
tykkimiesten muistomerkkiä
Meitä oli lähes bussilastillinen sankarivainajien, veteraanien ja tykistön perinteen vaalijoita, kun suuntasimme perjantaina 9.7.2021
Kiteelle, jossa vietettiin kolmipäiväistä sotahistoriallista viikonlop-

pua. Upeaa, että saimme Ilmajoen Korsuveljet mukaan matkalle
rikastuttamaan viikonlopun eri tilaisuuksia tasokkailla esityksillään.
Upeaa, että saimme mukaan pääjuhlan lippulinnaan Ilmajoen sotainvalidien, sotaveteraanien, reservin upseerien ja reserviläisten liput.
Perjantai-iltana osallistuimme
JR 37 Kuivalaisen taistelun muistomerkin 10 vuotisjuhlaan, JR 37
Tykkikomppanian muistohetkeen
ja JR 16 Kumurin – Vannisenmäen
muistomerkin seppeleenlaskuun.
Hieno ilta puheineen, huomionosoituksineen,
kenttäehtoollisineen ja isokyröläisten perinnetykkien kunnialaukauksineen.
Lauantaina teimme retken Tohmajärvelle, jossa tutustuimme viikkoa aiemmin paljastettuun kurikkalaisten Raskas Patteristo 1:n
muistomerkkiin.
Perinnetoimikunnan puheenjohtaja Tuomo
Aho esitteli kohteen seikkaperäisesti. Me laskimme patsaalle kukkalaitteen ja Korsuveljet esittivät
veteraanin iltahuudon. Värtsilän –
Niiralan maisemissa tutustuimme
rajavyöhykkeellä rajamiesten työ-

Korsuveljet vaihtoivat tumman puvun kevyempään asuun Rantakalailtaa
varten. Useista kappaleista Nuoruustango tuntui puhuttelevan tilaisuuden
varttuneempaa väkeä. Kuva: Simo Järvi.
Muistomerkin opastaulussa kerrotaan historiaa otsikolla ”Kohti Laatokkaa”. Yläosaan on kirjattu hanketta tukeneet tahot. Kuva: Simo Järvi.

hön ja Kaurilan kylätalolla kahvin
lomassa seudun runsaaseen historiaan. Tohmajärven kirkossa kuuntelimme kirkkoherran kiintoisan
esityksen seudun elämänmenosta.
Kiitokseksi veisasimme suvivirren.
Illalla osallistuimme Rajakillan perinteiseen rantakalatilaisuuteen.
Suomen lipun nosto, Korsuveljet kahteen otteeseen, tervehdyksiä, mm puheenjohtajamme Pentti
Alanko, huomionosoituksia, paikallisten järjestämät arpajaiset runsain palkinnoin ja lohikeitto rajamiesten tapaan. Keitto sisälsi vain
paljon lohta erittäin maukkaassa liemessä. Tuo rantakala ei hevin
unohdu.
Sunnuntai 11.7. aloitettiin aamuhetkellä Kiteen kirkossa ja huomionosoituksella kirkkotarhassa
olevalla eteläpohjalaisten sankarivainajien väliaikaisen leposijan
muistomerkillä. Korsuveljien Finlandia sopi hetkeen erinomaisesti. Opetusneuvos Heikki Pirinen
kertoi tilaisuudessa puhuttelevasti
ja omakohtaisesti patsaan historiasta.
Jatkosodan
hyökkäysvaiheen
19. Divisioonan tykistön muisto-

merkin paljastusjuhla alkoi Mustalammen maastossa rajavartiolaitoksen helikopterin ylilennolla kello
12.00. Kitee seuran opetusneuvos
Heikki Pirinen toivotti kaikki tervetulleiksi. Musiikista vastasivat
Savo-Karjalan Maanpuolustussoittokunta ja Ilmajoen Korsuveljet.
Korsuveljien kappale oli Tuntematon sotilas. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen totesi,
että Suomi kuuluu maailman parhaisiin maihin. Emme ihannoi sotaa, vaan kunnioitamme velvollisuuksiamme maamme turvallisuuden eteen. Jos meistä riippuu, niin
haluamme elää rauhassa kaikkien
kanssa. Eduskunnan rouva puhemies Anu Vehviläinen kuvasi turvallisuuden kulmakivet niin historian opetuksina kuin nykytarpeinakin. Noina aikoina ei ollut
enää aikaa harjoitella, vaan piti olla valmiina, kuten oltiinkin. Viisas
varautuu rauhan aikana. On varmistettava, että varautuminen tänäänkin on riittävällä tasolla. Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja Kari
Vilamo piti muistomerkin paljastuspuheen. Hän valotti seikkaperäisesti tilannetta, joka vallitsi 80

vuotta sitten, kun jatkosotaan jouduttiin suurvaltojen vanavedessä. Vilamo totesi, että tämä muistomerkki on pystytetty kunnioittamaan niiden miesten ja naisten
uhrauksia, joiden ansiosta elämme vapaassa Suomessa siniristilipun hulmutessa. Muistomerkki on
pystytetty myös nykypolvelle ja tuleville kertomaan siitä, että itsenäisyyden ja vapauden eteen on oltava
valmis uhrautumaan ja tekemään
työtä. Tykistön tarkastaja eversti
Pertti Holma tarkasteli juhlapuheessaan asiantuntevasti puolustuksemme ja suomalaisen tykistön
valmiutta ja suorituskykyä. Huolehditaan siitä, että tykistöjärjestelmämme on tulevaisuudessakin
suorituskykyinen ja vailla vertaansa jopa maailmalaajuisesti tarkasteltuna. Puheiden jälkeen Mustalammen alueen muistomerkeille
laskettiin seppeleet Napuen tykkikaadereiden kunnialaukausten
saattelemana.
Ilmajoen kunnan, Tykkimiehet
ry:n ja Aallon Patteriston perinnetoimikunnan edustajat luovuttivat
muistomerkin kaupungille. Kiteen
kaupungin, Kitee seuran ja Kiteen
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siellä Kuhnalan Samppa, Piirtolan
Aatto ja Yrjö, Ylisen Pentti, Röyskön Erkki ja minä. Ne olivat ensimmäiset tämän rintamalohkon
sankarit. Tämä tilaisuus filmattiin,
jotta voitte tekin ehkä nähdä joskus kuvista.”
Sotahistoriallinen viikonloppu päättyi juhlalounaaseen ja isänmaaliseen juhlaan sivistyskeskus Ilmarisessa. Ohjelmassa oli puheita,
tervehdyksiä, muistamisia ja musiikkia. Korsuveljet esittivät kolme
kappaletta, Sillanpään marssilaulun, Korsuveljet ja veljenpojat sekä Muistojen Karjalan. Ahti Ranto toi juhlaan Ilmajoen kunnan ja
kuntalaisten tervehdyksen ja luovutti kaupungille Ilmajoen viirin.
Ranto kertoi olevansa ylpeä siitä,
että meillä Ilmajoella toimii tavanomaisten veteraani- ja reserviläisyhdistysten lisäksi aktiivisesti Aallon Patteriston perinnetoimikunta
hyvässä yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa. Patsashankkeen
toteuttajille hän totesi, että olette
tehneet upeaa perinnetyötä.

Tyytyväisin mielin kohti
Lakeutta
Juhlaseurueemme suuntasi erittäin
tyytyväisin mielin kohti Lakeutta
ja kotia. Tyytyväisyys oli hyvin aistittavissa niistä kiitoksista ja kommenteista, joita retkeläiset esittivät. Yhdessä totesimme, että me
teimme sen. Jatkosodan hyökkäysvaiheen Lakeuden divisioonan
tykistöllä on nyt oma upea muistomerkki. On isät siellä taistelleet.
Me kiitämme, kunnioitamme ja
muistamme Tasavaltamme Presidentin sanoja lainaten. Nuo sanat
on osoitettu kiitokseksi tykistöjoukoille, niiden sankarivainajille ja
veteraaneille läheisineen. Uusille
sukupolville muistomerkki kertoo
isien töistä ja historiasta. Jos Kitee ja Ilmajoki ei nyt olisi hoitanut
tätä patsashanketta maaliin, olisi
se todennäköisesti jäänyt toteutumatta. Aallon Patteriston perinnetoimikunnan ja Ilmajoen puolesta
Kiitos Kitee, Kiitos kiteeläiset, Kiitos Timo Päivinen, Heikki Pirinen,
Sakari Takala ja Kari Sutinen sekä
Kiitos isokyröläiset.
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Rajakillan edustajat ottivat muistomerkin vastaan. Ilmajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Ranto piti luovutus- ja Kiteen
kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen vastaanottopuheen. Ahti Ranto esitti puheessaan otteen paappansa Yrjö Rannon kirjeestä kotiin Yrjön veljenpojan kaaduttua
ensimmäisenä Aallon patteriston
sankarivainajana. ”Kiteellä 10.7
41. Terveisiä täältä sodasta teillen
sinne kotiin. Olette varmaan odottanut minulta kirjettä, kun en ole
kirjoittanut kuin sen yhden, joka
on kai tullut. Ei ole tullut kirjoitettua, on jäänyt päivä päivältä. Kuhnalan Iisakki täällä meni kohta kun
päästiin asemiin. Kyllä sellaiset uutiset ovat sinne vähän ikäviä. Mutta ei sillenkään mitään mahda jos
kuolema tulee ja tuleehan se vuoro
jokaiselle joskus. Kyllä Kuhnalassa on nyt surua. Kyllä minullekin
oli raskas sanoma kun kuulin, että Iisakki kaatui. Olen aina pitänyt
niin paljon niistä pojista, kun ovat
niin kunnon miehiäkin. Toissa päivänä täällä Kiteellä siunattiin sankareita toista kymmentä. Me oltiin
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Metrum-ryhmä. Kuvassa eturivissä
vasemmalta: Maiju Välkkilä, Anni Latva-Kokko, Terttu Salo ja Vappu Heikkilä. Takana vasemmalta:
Hilkka Vaismaa, Eeva Rahnasto,
Liisa Juutila ja Liisa Yli-Luukko.
Kuvan joululehdelle toimitti Eeva
Rahnasto.
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