Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan
kesäretki Itä-Suomeen 5.-9.6.2012
(kirjoitti Jouko Fossi)
Matkamme alkoi 5.6.2012 klo 6.45 Nyholmin bussilla Turusta Heikkilän kasarmin
paikoitusalueelta. Matkalaisia oli yhteensä 36. Ensimmäisenä määränpäänä oli Utti, jonne
saavuimme aikataulumme mukaisesti klo 11.30. Utin varuskunnan portilla sotilaspoliisi piti
nimenhuudon, jonka jälkeen meidät vastaanotti kovakuntoisen oloinen varuskunnan komentaja
eversti Heikki Välivehmas. Hän oli toiminut aikaisemmin mm. sotilasasiamiehenä USA:ssa, Kymen
Jääkäripataljoonan komentajana sekä Pääesikunnassa. Utin sotilaslentokenttä on ollut Suomen
ensimmäinen sotilaslentokenttä ja se perustettiin 10.5.1918 Mannerheimin käskystä ja on siis pala
ilmavoimiemme historiaa. Vanhempaa historiaa on Kustaa III:n sodan aikana käyty Utin taistelu
28.6.1789. Utissa toimii myös Erillispataljoona 4:n perinneyhdistys. Pataljoonasta on vielä neljä
jäsentä jäljellä. Vuonna 1962 perustettiin Uttiin Laskuvarjojääkärikoulu, jonka 50. kurssi oli
parhaillaan meneillään.

Eversti Heikki Välivehmas tervehtii Killan varapuheenjohtajaa Kullervo Hantulaa ja
matkanjohtajaa lskv-luutnantti Matti Komia.
Nykyiseltä nimeltään Utin Jääkärirykmentti harjoittelee ympäri Suomea ja sillä on 37
yhteistoimintakumppania armeijan yksiköistä eri viranomaisiin ja kansainvälisiin kumppaneihin
saakka. Uttiin hakee vuosittain 300-400 nuorta miestä, joista valitaan 70 ja heistä 46 kotiutuu
normaalisti. 20 jää palkalliseen koulutukseen ja loppujen lopuksi seulasta selviää kolme
kovakuntoista jatkokouluttajaa. Taisi kolme tällaista ylikersanttia tulla vastaammekin. Yleisimmät
hylkäämissyyt ovat pään ja nivelten alueilla. Puolustusvoimien säästötoimet eivät kohdistu Uttiin,
vaan siellä väkimäärä lisääntyy mm. RUK:n yhdistymisen seurauksena. Utin Helikopteripataljoona
on lopullisessa muodossaan valmiina v. 2017. Tilaisuuden päätteeksi nautimme Leijona Cateringin
valmistaman lounaan.

Kohti Salpalinjaa
Matkamme jatkui klo 14.30 Taavetin kautta Miehikkälän Salpalinjamuseoon, jonne saavuimme klo
14.45. Täällä kuulimme lyhyen esityksen Salpalinjan rakennusvaiheesta. Se oli aikoinaan
Pohjoismaiden suurin rakennustyömaa. Hamina-Taavetti linjalta siirrettiin yli 400.000 kiveä
Kannakselle (yksi kivi silloisen kuorma-autotyypin ”viiksi-Fordin” lavalla ja siis myös yksi kivi
jokaista siirtokarjalaista kohti). Vuoden 1944 alussa Mannerheim määräsi ottamaan selvää mitä
Salpalinjalle oli rakennettu. Sampo Ahton mukaan Neuvostoliitto tiesi mikä Salpalinjalla odottaa.
Salpalinja päätti satoja vuosia jatkuneen sotataidon vaiheen. Linjalla on 728 betonibunkkeria, yli
3000 puuvahvisteista korsua, 225 km kivisiä panssariesteitä ja 350 km taisteluhautaa.
Museoalueella oli nähtävillä myös Amerikasta ostettujen pallokorsujen mallikappalemuotti.
Suomessa käytettiin silloin ensimmäistä kertaa imubetonia, joka mahdollisti sen, että korsun
rakennusaika oli vain kuusi tuntia. Korsu kesti 155 mm:n tykin vinoa tulta. Tutustuimme myös
perinteisiin aseilla varustettuihin betonikorsuihin, joista yhden remontti oli valmistunut edellisenä
päivänä. Kirjoittaja muisteli 41 vuoden takaista RUK:n aikaa, jolloin kurssi 137 harjoitteli noissa
maisemissa ja eräs upseerioppilas putosi bunkkerin vesikaivoon pimeässä.

Amerikasta ostettujen pallokorsujen muottikappale. Oikealla oleva nuorimies on oppaamme.
Matkalla kohti Lappeenrantaa Seppo Hynnä ja Risto Kajatsalo kertoivat alueen historiasta ns.
Vanhan Suomen ajalta. Poikkesimme myös Ylämaalla spektroliittikorukaupassa ostoksia tekemään.
Lappeenrannassa majoituimme Hotelli Lappeeseen ja illalla suoritimme omatoimista tutustumista
Prinsessa Armadan rantamaisemaan ja sotilashautausmaahan.
Ilomantsiin, Ilomantsiin…
Juice Leskisen laulun sanoja tapaillen 6.6. klo 9.00 matkamme jatkui kohti Ilomantsia
ensimmäisenä etappina Kitee. Matkalla Matti Komi, Tapani Havia ja Kullervo Hantula esittivät
verbaalista ohjelmaa. ”Köpi” puhkesikin matkalaisia hauskuuttaen korkealentoisiin kielikuviin mitä
lähemmäksi vanhaa synnyinseutua saavuttiin kertoen lukuisia paikallisia muistoja ja tarinoita.

Pekka Koivisto esitteli kirjastosta löytämänsä Alavuden komppanian historiaa 1800-luvulta, josta
löytyi kuusi tämän kirjoittajan kaukaista sukulaistakin. Myös Jaakko Puron isoisän nimi löytyi
kirjasta. Jaakko Saviranta kertoi vaarojen asutushistoriasta. Tohmajärvi on Vaara-Suomen eteläisin
pitäjä. Ilomantsiin tultuamme poikkesimme kahvilla Parppeinvaaran perinnetalossa, jonka
pihapiirissä oli myös kenraali Raappanan maja.

Parppeinvaaran perinnetalon komeaa rakennustyyliä.
Maatilamajoitus Anssilan pihaan saavuimme klo 15. Loppupäivän pidimme vapaata, mutta illalla
oli yhteinen illallinen, jonka päätteeksi oli haitarinsoittoa ja yhteislaulua. Äimistelimme myös
päivällä uutisista kuulemiamme kenraali Makarovin kommentteja ja varoituksia Suomen Natoon
liittymisestä ja Nato-yhteistyöstä.
Talvisodan taistelut Ilomantsissa
Seuraavana päivänä klo 8.30 suuntasimme bussin kohti Kylpylähotelli Pääskynpesää, jossa meitä
odotti entinen Rajavartioston kapteeni Seppo Kärnä. Hän kertoi Ilomantsin evakuoinnista ja
sotatoimista talvisodan aikana. Viivytystaistelusta Suomen puolella vastasi Erillinen Pataljoona 11
komentajanaan majuri Vilho Nikoskelainen, jonka poika Jukka oli matkalla nyt mukana. Pataljoona
käsitti noin 900 miestä. Sota alkoi puolen tunnin tykistökeskityksen jälkeen Megrin vartioaseman
luona, joka poltettiin. Tämän jälkeen alkoi vihollista tulla rajan yli kolmen rykmentin voimin.
Taistelussa Ilomantsin ainoa Mannerheim-ristin ritari Onni Määttänen kokeili tarkkuuskivääriään
panssarivaunun kylkeen, jonka näki ensimmäisen kerran.
Kovat taistelut käytiin Oinassalmella, jossa kaatui 30 suomalaista (mm. kirjoittajan sukulainen
Lapualta). Oinassalmen silta räjäytettiin neljä kuukautta valmistumisensa jälkeen. Venäläiset
rakensivat sen uudelleen. 14.-16.12.1939 käytiin Taivallammen taistelu, jossa suomalaiset tuhosivat
kapteeni Koslovin pataljoonan viimeiseen mieheen. Vänrikki Aarne Pynnösen osasto tuhosi
Koslovin pataljoonan metsissä harhailleet rippeet. Vihollisen joukot oli koottu Pihkovan alueelta.
Rauhan tultua venäläisten ensimmäinen kysymys olikin ollut ”mitä tapahtui Koslovin
pataljoonalle?” Talvisodan tappiot Ilomantsin taisteluissa olivat suomalaisten puolella 856 miestä,

joista 400 paleltunutta ja venäläisten puolella noin 2000 miestä. Näistä taisteluista kertoo mm.Jukka
L. Mäkelä kirjassaan ”Lumi palaa”.

Oinassalmen talvisodan taistelun muistomerkki.
Ilomantsin torjuntataistelut kesällä 1944
Kesällä 1944 Maaselän kannaksen rintamavastuu oli viholliskenraali Kirill Meretskovilla, joka
ilmoitti sen puhdistamiseen tarvittavan 10 divisioonaa. Suomen puolella vastuu oli II AK:lla (kenrm
Eino Mäkinen) ja alueesta vastasivat 1. divisioona (kenr Fagernäs), 21. prikaati (ev Ekman) sekä
RJP 5 (evl Kivikko). Vihollisen 176., 289. ja 313. divisioonat aloittivat hyökkäyksen ja olivat jo
21.7. vanhalla rajalla sekä 29.7.44 nykyisen rajan tasalla ja ylikin.

Killan sihteeri Jaakko Puro, hallituksen jäsen Jouko Fossi ja varapuheenjohtaja Kullervo Hantula
laskivat seppeleen 21. prikaatin taistelujen muistomerkille Möhkössä. Kunniavartiossa takana ovat
Pentti Grandell ja Jaakko Saviranta.

Ilomantsin suunnan komentajaksi nimitetty kenraalimajuri Erkki Johannes Raappana saamansa
käskyn mukaan ”sotkekaa ne suohon” määräsi, että hyökkäävät kiilat on saarrostettava
(kaksipuolinen saarrostus). Näin tehtiin ja syntyi kuuluisa Ilomantsin motti, jolla oli merkittävä
vaikutus myös käynnissä oleviin rauhanneuvotteluihin. Vihollinen perääntyi 9.8.44 10 km rajan
taakse ja jäi sinne. Tarkemmin taistelun kulkua kuvataan mm. Jatkosodan historian 5.osassa.
Tappiot venäläisillä noin 5000 ja suomalaisilla noin 2000 miestä.
Kapteeni Seppo Kärnän johdolla siirryimme Parppeinvaaran Runopirttiin, jota meille esitteli Taneli
Kemppi. Hän soitti kanteleella oman sovituksensa kappaleesta ”Konevitsan kirkonkellot” sekä
Nightwishin kappaleen ”Ever”. Hän kertoi myös, mitä tarkoittavat tsuppu (nurkka), luohkana (vati
ja myös naisen haukkumanimi), uhvatta (patahanko) ja reikärahi(lapsenvahti).
Parppeinvaaran pihapiirissä tutustuimme lisäksi täytettyjen eläinten museoon ja kenraali Raappanan
majaan, jonka Raappanan joukot rakensivat alun perin Rukajärvelle. Vuodesta 1985 alkaen se on
ollut matkailukäytössä. Raappanan majan portailla kokoonnuimme viralliseen yhteiskuvaan, joita
eri kameroilla otti kapteeni Seppo Kärnä.

Matkalaiset Raappanan majan portailla. Aina joku puuttuu, koska vain 33 on kuvassa.
Tämän jälkeen suuntasimme kohti Hattuvaaraa, jossa verenhimoisten hyttysten hyökkäysten
saattelemina tutustuimme veteraanien tekemään Taistelijan polkuun Tiittasen talon lähellä. Talon
ympäristössä oli käyty kovat taistelut. Lisäksi kävimme mm. KTR 5:n ja Auran Patteriston
muistomerkeillä sekä poikkesimme kahvilla entisen rajavartioston talossa sijaitsevassa Taistelijan
talossa.

KTR 5:n ja Auran Patteriston muistomerkkialueen tykkejä.

Kohti Mikkelin Päämajamuseota, Viestikeskus Lokkia ja Mikkelin Klubia
Perjantain 8.6. klo 8.30 aloitimme tutustumalla Ilomantsin kauniilla maalauksilla koristeltuun
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Sen jälkeen poikkesimme Ilomantsin hautausmaalla, jossa
Kullervo Hantula laski kukkakimpun Mannerheim-ristin ritarin Onni Määttäsen haudalle.

Kullervo Hantula laskee kukkia Onni Määttäsen haudalle.

Kenraali Raappanan haudalla.
Joensuussa poikkesimme kenraali Raappanan haudalla ja myös kirjoittajan Liisa-vaimo laski kukan
14.7.1944 Nietjärven taistelussa 21-vuotiaana kaatuneen enonsa sankarihaudalle.
Joensuun ja Mikkelin välillä Jaakko Saviranta kertoi Joensuun maisemista ja Antti Paajanen KTR
5:n taisteluista historian ja 2-vuotiaasta lähtien isältään kuulemansa perusteella. Klo 12
poikkesimme Varkauden ABC:llä pikaisella lounaalla. Klo 15.00 olivat vuorossa Päämajamuseo
sekä sodanaikaiseen asuunsa entisöity Viestikeskus Lokki I ja II. Päämajamuseossa voi kuunnella
Mannerheimin 75-vuotispäivänä onnittelemaan tulleen Adolf Hitlerin ja Mannerheimin käymän
keskustelun salaa tapahtunutta nauhoitusta.

Marsalkka Mannerheimin työhuone
Mikkelin esikunnassa.

Tervetuliaismalja Mikkelin Klubilla. Kattokruunut ovat sodanaikaisia.
Illalla pukeuduimme parhaimpiin mitä oli mukana ja suuntasimme kävellen kohti Mikkelin Klubia,
jossa klubimestari kertoi Mannerheimin lähipiirin ruokailutavoista ja seurueesta. Saksalaisista
upseereista siellä olivat vierailleet Falkenhorst, Dietl ja Erfurt. Tapani Havia lausui runon.
Illallisena oli luonnollisesti herkullinen Vorschmack, Kuha Walewska ja Mocca Parfait Marskin
ryypyn saattelemana.
Hakkapeliittojen jalanjäljille Härkätietä pitkin
Viimeisen päivän aamutoimien jälkeen suuntasimme kohti Tammelaa hakkapeliittojen jalanjäljille.
Tammelan kirkon edessä on hakkapeliittojen muistomerkki, josta voi todeta talojen lähettäneen 30vuotiseen sotaan yleensä renkejä tai vävyjä. Harvoin isäntiä. Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna
vietetään Hakkapeliittamarkkinoita Tammelassa. Matkalla Leo Pajuvirta kertoi
radioamatööriasioista ja Kullervo Hantula johdatteli 30-vuotisen sodan historiaan sekä kertoi
Jääkärimarssin syntytarinan (”Kein Parademarsch” oli komentaja Ausfeld todennut Sibeliuksen
sävellyksestä!). Matkalla Portaan kylään Jaakko Saviranta kertoi Salpausselän syntyilmiöstä suppanimisestä ympyrän muotoisesta lammesta, joka oli syntynyt soran sisään jääneen jään sulamisen
seurauksena. Pysähdyimme kävelylle Portaan kylässä ja sattumalta tapaamamme Marjatta Örn
kertoi kylän historiasta sekä taiteilija Pentti Hammarbergista. Tämän jälkeen ajoimme Saaren
kansallispuiston harjujen kautta Kuninkaankartanon alueelle (Mustialan) lounaalle ravintola Isoon
Piippuun. Matkalla Matti Komi kertoi sukunsa miesten asekätkentätoimista sodan jälkeen. Saaren
kartanon omistajan Erik von Frenckellin oletettiin olleen hyvin perillä niistä.

Vanhaa Härkätietä Tammelan Portaan kylässä.
Matkan loppuosa kulki Forssan kautta, jossa Voitto Salonen kertoi Forssan vaatetusteollisuuden
synnystä ja historiasta Jaakko Savirannan täydentämänä. Lähellä Turkua eli Tarvasjoella
poikkesimme taas vanhalle Härkätielle ja sen maisemia esitteli Tarvasjoelta kotoisin oleva Antti
Kättylä. Turkuun saavuimme noin klo 15.30.

