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JATKOSODAN HYÖKKÄYSVAIHE SOTILASPASTORIN SILMIN)
Ilkka Mäntyvaara
Näinä aikoina on kulunut 70 vuotta jatkosodan etenemisvaiheen päättymisestä ja asemasodan
alkamisesta. Kännyköitä ei silloin ollut ja vähät puhelinyhteydet oli varattu virkakäyttöön. Viestit
rintamalta kulkivat kirjeissä, jotka kenttäposti kuljetti kotiin. Näiden kirjeiden perusteella olen voinut
seurata oman isäni sotaretkeä jatkosodan hyökkäysvaiheessa Suomen rajalta Syvärille asti. Joukkoosastoja koskevat tiedot olen kerännyt teoksesta Jatkosodan historia (WSOY 1988-94). Aluksi
muutama taustatieto isästäni.

Jatkosodan alussa Mannerheim määräsi, että jokaisessa pataljoonassa tai patteristossa oli oltava
sotilaspastori. Sotilaspappien tehtävänä oli hengellisen työn tekeminen, kaatuneiden evakuoinnista
huolehtiminen ja osallistuminen valistustyöhön. Sotilaspappeja oli enimmillään n. 500 eli kolmasosa
Suomen silloisesta papistosta.
Jo ennen varsinaisen sodan alkua 17.6.1941 asevelvollisuusikäiset miehet komennettiin ylimääräisiin
kertausharjoituksiin. Isäni astui palvelukseen 18.6 Kuopiossa ja nimitettiin patteriston pastoriksi
Rask.Psto 28:n esikuntaan. Patteristo oli perustettu Pohjois-Savon suojeluskuntapiirissä kesäkuussa
1941 ja siihen kuului kaksi hevosvetoista neljän tykin kanuunapatteria (105 K 13)ja moottorivetoinen
haupitsipatteri (150 H 15). Patteristo tuli 7. Divisioonan alaisuuteen. 7. D:n tykistökomentaja oli evl
Palletvuori, jonka alaisuudessa oli myös KTR 2. 7. D komentaja oli ev A Svensson ja se kuului VII
armeijakuntaan. Se sijoitettiin aluksi Kontiolahden - Kaltimon alueelle tehtävänään puolustus
Pielisjoen tasalla. Patteristo kulki hyökkäysvaiheen aikana suunnilleen seuraavaa reittiä
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Sodan alku
Sodan alkua odotettiin innostuneissa tunnelmissa. Kirje Kaltimosta 24.6: ”Ilmeistä on, että sota alkaa
myös maamme rajoilla. Eiköhän nyt oteta pois kaikki koron kanssa, mitä menetettiin. Kylläpä Saksa
rökittää ryssää. Juuri äsken radiossa sanottiin, että kahden päivän aikana on tuhottu 1800
lentokonetta. Sota ei ilmeisestikään muodostu pitkälliseksi. Venäjän tuhon hetki on nyt tullut”.
Neuvostoliiton pommitettua Helsinkiä 25.6 Suomi totesi olevansa sodassa.
30.6: ”Sota ei ole vielä meidän kohdallamme alkanut, mutta luulen sen kyllä lähipäivinä alkavan.
Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Venäjä voi kestää kuukautta kauempaa ja kenties jo pian toteutuu se,
mitä rovasti Pakkala juuri aamuhartaudessa sanoi, että Äänisjärvi, Pohjanlahti, Auran rannat, Ruijan
suu, siin’ on suomalainen mahti, joka ei oo kenenkään muun. Suur-Suomi on lähellä toteutumisen
hetkeä.”
3.7: ”Olemme kahtena iltana viettäneet täällä
juhlahetkiä. Kanervakankaalle on katettu Herran
Ehtoollispöytä ja mies toisensa jälkeen on
nauttinut pyhän sakramentin. Vieraaksemme
olimme saaneet pastori Erkki Kurki-Suonion ja
niin pääsin itsekin osalliseksi Ehtoollisesta. On nyt
niin hyvä lähteä taisteluun. Jumala olkoon siellä
meidän kanssamme.”
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7. D ylitti valtakunnan rajan 11.7 Värtsilän seudulla ja Rask.Psto 28 tuki jalkaväkeä Jänisjärven Vahvajärven kannaksen valtauksessa 14.7. Siellä vihollisen partio yllätti patteriston
joukkosidontapaikan (JSP), jolloin eräs vänrikki kaatui ja lääkäri jäi vangiksi. Kannakselta joukot
etenivät kohti Sortavalaa.
Jänisjärven seudulta lähti 22.7 kirje: ”Olemme nyt ehtineet tänne n. 25 km päähän Sortavalasta.
Ryssä perääntyy hiljalleen ja yrittää sytyttää kaikki tuleen. Matkaselästä, Soanlahdesta ja Suistamolta
on noussut valtavia savupilviä. Eilen kävin Pirttipohjan pysäkillä katsomassa, mitä tuhoa oli
tapahtunut, kun ryssien ammusjuna lensi ilmaan. Ratapihalta oli kiskot tipo tiessään tai rullalle
vääntyneet. Hirvittävän suuri kuoppa täytti koko toisen puolen ratapihaa. Veturista oli jäljellä
vääntyneitä rautoja, tavaravaunuista oli jäljellä muutamia pyöriä ja laudan kappaleita. Ja kaiken
hävityksen keskellä oli mustaksi palaneita, silpoutuneita ryssien ruumiita. Se oli kamala näky.”
Kirje 27.7: Heti aamulla ryssä antoi tykistöllään puolen tunnin keskityksen tähän maastoon. Meidän
kolonnan alueella parin kilometrin päässä tuli telttaan täysosuma. Miehet olivat ehtineet sieltä jo
poistua, joten kukaan ei kuollut. Sirpaleista haavoittui kolme miestä ja kaksi hevosta kuoli. Meidän
telttamme on jyrkän kallion juurella, joten tämä on aika hyvä sirpalesuoja. Meillä on ollut tähän asti
Jumalan varjelus.
Venäläiset tekivät kovaa
vastarintaa ja joukkojen
eteneminen hidastui.
Toisaalta armeijalla oli
aikaa harjoittaa myös
suhdetoimintaa, kuten
seuraavasta kirjekatkelmasta ilmenee:
”Eilen sunnuntaina (3.8)
kävin pitämässä neljässä
paikassa hartaustilaisuuden. Eräs patteri
siinä välillä tosin ampui
yhteislaukauksen, mutta
muuten tilaisuudet sain
rauhassa pitää.
Mainittu ammunta johtui siitä, että erääseen tulenjohtopaikkaan oli saapunut ulkomaalaisia
sanomalehtimiehiä, joille näytettiin tykistömme ampumatarkkuutta. Näytös onnistui hyvin ja herrat
olivat ihmeissään”.
Sortavalan valtaus
Suomalaiset lähestyivät Sortavalaa. Suureksi osaksi Leppävirran miehistä koottu JR 30 ylitti 10.8
Karmalan salmen tykistöryhmä Väinämön (Rask.Psto 28 ja III/KTR2) antaessa tulitukea. Samana
päivänä isä kirjoittaa:
”Nyt alkoi hirmuinen tykkien jyske, sillä alkoi hyökkäyksen valmistelu. Ihan tuossa meidän
takanamme ampuu vimmatusti yksi patteri. Korvat tahtoo mennä lukkoon tässä kallion rinteellä.
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Kyllä on tavaton pauhina. Sain juuri tiedon, että kova ammunta johtui siitä, että tuettiin jalkaväkeä
sen ylittäessä erästä jokea ja salmea.
Kyllä tässä näyttää niin käyvän, että syyskuussa vasta on sota lopussa, niin kuin saksalaiset lupasivat.
Ei täältä siis kotiin selviä ennen syyskuun loppua. Pitemmäksi muodostui tämä retki, kuin lähtiessä
uskoimme. Ryssä pani lujemmin vastaan kuin mitä luultiin.”

Sortavala saatiin vallatuksi 15.8 ja 17.8 siellä pidettiin kaatuneiden muistojuhla. Seuraavana päivänä
isä kirjoittaa: ”Eilinen päivä muodostui minulle mitä juhlavimmaksi ja mieleenpainuvaksi päiväksi.
Minut komennettiin olemaan läsnä kahdeksan leppävirtalaisen kaatuneen muistojuhlassa Sortavalan
sankarihautapuistossa. Ajoin autolla kaupunkiin ja totesin mennessä, että kovin kourin on sota
koetellut kaunista seutua. Varsinkin Sortavalan laitamat olivat pahoin palaneet. Kokonaiset korttelit
olivat tuhkana. Keskiosa oli sen sijaan verrattain hyvin säilynyt. Tilaisuus alkoi klo 15. Ohjelma oli
seuraava: Oi kallis Suomenmaa, Hymni, allekirjoittaneen puhe, Sotarukous, Seppelten lasku, eversti
Svenssonin puhe, Porilaisten marssi ja Jumala ompi linnamme. Tilaisuudessa oli läsnä koko
leppävirtalaisten joukko. Valokuvaajat ja filmaajat häärivät ympärillä. Minun edessä puhuessani
surisi filmikone. Pian sitä Helsingissä näytetään. Tänä iltana menen, ellei estettä ilmaannu, pitämään
jumalanpalveluksen leppävirtalaisille. Heidän nykyisen pastorinsa nimi on Katila. Edellä mainitut
leppävirtalaiset kaatuivat Sortavalan valtauksessa. Ruumiitten siunausta ei vielä toimitettu. Haudalle
asetettiin valkoiset puuristit. Viime sodan sankarihaudan ryssä oli hävittänyt maan tasalle.”
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Suunta Aunukseen
Sortavalan valtauksen jälkeen isä sai pari viikkoa lomaa. Rask.Psto 28 siirrettiin 1.9. 7. divisioonasta
1. divisioonaan ja se lähti etenemään Aunuksen suuntaan. Isä kirjoittaa 10.9: ”Olemme Suojärven Petroskoin radan eteläpuolella. Kyllä täällä on kauniit maisemat. Järviä on aivan tavattomasti ja
tämänkin Nuosjärven, niin kuin monien muidenkin järvien rannat ovat sileitä punertavia
hiekkarantoja. Kelpaisi tänne huviloita rakentaa. Kylä tuossa järven rannalla on aika ränsistynyt.
Eilen illalla kiertelin siellä pari tuntia. Asukkaat ovat tästä kylästä paenneet. Kylässä on ollut
maanviljelys- ja kalastuskolhoosi. Erään talon seinässä oli kyltti, jossa luki suomeksi ja ryssäksi
Prääsän piirin Vajaakeskikoulu. Koulussa oli verrattain täydelliset opetusvälineet, varsinkin fysiikan
ja kemian välineet, samoin eläin- ja kasvitieteen välineet. Itse koulutalo oli harmaa kaksikerroksinen
rakennus, sisältä aika huonossa kunnossa. Ei ole ollut viihtyisää siinä koulussa istua oppilaana.”
15.9: ”Viime aikoina on täytynyt öisin hyvin vartioida leirialuetta, sillä metsissä harhailee sadoittain
ryssiä, lyötyjen rykmenttien jäännöksiä. Joka päivä saadaan runsaasti vankeja. Toissa yönä tuotiin
telttaamme sidottavaksi haavoittunut vanki, joka osoittautui sivistyneeksi mieheksi. Hän osasi vähän
saksaa ja suomea. Hän oli Pietarin oopperan tenori. Luoti oli katkaissut värttinäluun ja toinen luoti oli
mennyt lonkkaan. Hän oli hyvin kiitollinen saatuaan vammansa sidotuksi. Ryssällä on ollut
hirvittävät tappiot viime päivinä. Olen saanut nähdä verisiä taistelukenttiä. Oma jalkaväkemme on
kärsinyt myös melkoisia tappioita. Mutta niin on sodan laki.”
24.9: ”Täällä on valtavia metsiä. Olen ihaillut näitä Suojujoen maisemia. Suojujokihan alkaa
Suojärvestä ja virtaa vuolaana halki Pohjois-Aunuksen ja laskee Petroskoin kohdalla Ääniseen. Se on
mainio uittoväylä. Nytkin se on monin paikoin tukkien peitossa ja tuhansittain on niitä painunut
pohjaan. Kehnosti on ryssä hoitanut näitä puutavara-asioitaankin. Mutta kyllä nyt tahti muuttuu.
”Vihreää kultaa” on täällä todella valtavat määrät.”
Äänisjärven rannoilla
Petroskoin valtauksen tukemiseksi muodostettiin majuri Marnilan tykistöryhmä, johon kuuluivat
raskaat patteristot 28, 15 ja 30 sekä osia KTR4:stä. Se eteni Prääsän järveltä Sambalskajan ja Vilgan
kautta kohti Petroskoita tukien 11. divisioonan joukkoja.
30.9: ”Toiveet sodan pikaisesta päättymisestä ovat rauenneet. Kyllä näyttää siltä, ryssän sitkeästä
vastarinnasta päättäen, ettemme täältä selviä kotiin vielä lokakuussa. Toivommekin nykyään, että
edes joulua pääsisimme viettämään kotiin. Petroskoi tosin kukistunee viikon kuluessa, mutta sitten on
vielä jäljellä laajat alueet Vienan Karjalassa.”
Petroskoi vallattiin 1.10.1941. Kirjeessään 4.10 isäni kuvailee näkymiä Petroskoissa seuraavasti:
”Eilen olin muutamia tunteja Petroskoissa ja tarkastelin kaupunkia sisältä ja ulkoa. Kävin monissa
taloissa sisällä ja totesin, että useimmat huoneistot olivat ahtaita ja epämukavia. Arvokkain omaisuus
oli viety pois, mutta esim. astiat olivat kaapeissa jäljellä. Joukossa oli jopa erittäin hienoja
ruokakalustoja, vanhaa hyvää posliinia. Myöskin kristallia ja taidelasia oli kaapeissa huomattavasti.
Kaikenlaisia koriste-esineitä oli runsaasti huoneissa, samoin halpa-arvoisia koruja. Vaatetavara oli
suurimmaksi osaksi viety pois, jäljellä oli vain ryysyjä ja suuret määrät lumppuja. Oli yksi poikkeus.
Eräässä huoneessa oli hajuvesien tuoksu ja pöydällä useita hajuvesipulloja ja puuterirasioita ja
avonaisessa kirstussa oli mitä hienoimpia naisten silkkisiä alusvaatteita. Lienee ollut joku
kommunistiylhäisönainen, joka siinä huoneessa oli asunut.
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Katuja ei ole juuri ollenkaan, vain kivitetty ajotie ja puisia tai hiekkaisia jalkakäytäviä. Puistoja
kauniine kukkaistutuksineen oli ja kuvapatsaita, niitä sitten oli: Leninin, Stalinin, Kirovin y.m.
Yliopiston edessä oli useita kuvapatsaita. Ne esittivät taiteita. Samoin teatterin edessä oli erilaisia
kuvapatsaita. Kaupungilla oli poltettu tai räjäytetty kauneimmat kivitalot m.m. mahtava kauppahalli.
Sairaalat olivat ehjinä, samoin monet koulut sekä kaupungintalo. Kaikki laitaosat olivat polttamatta.”
Rask.Psto 28 siirrettiin 30.9 VI armeijakunnan joukkoihin ja se lähti niiden mukana kohti Syväriä.
JR 9 ylitti Syvärin 6.10 KTR 2:n tukemana. Rask.Psto 28 saapui paikalle myöhemmin. Isä kirjoittaa
8.10: ”Täällä me sitten nyt toistaiseksi olemme paikalla, missä Ääninen luovuttaa vetensä Syvärille,
joka alkaa juhlallisen hitaasti virrata kohti Laatokkaa. Vihollinen on pitänyt yllä vilkasta
ilmatoimintaa. Tänäkin aamuna on ryskynyt ja paukkunut joka puolella meitä, mutta tälle kohdalle ei
ole sattunut. Aamuvarhaisella taisi ryssä myös ampua tykkiveneistään Äänisjärvellä. Syväri on tällä
kohdalla noin 400 metriä leveä. Keskijuoksun varrella ovat kuuluisat Syvärin voimalaitokset. Ne
riittävät tyydyttämään sähköntarpeen koko Itä-Karjalassa. Kyllä täällä tuleekin olemaan runsaasti
sähkövoiman tarvetta, kunhan tehtaat ja sahat saadaan pyörimään.”
Syvärin takana
Lokakuun puolivälissä patteristo oli asettunut asemiin Syvärin eteläpuolelle Juksovan järven
lähistölle huonojen teiden taakse. Isä kirjoittaa 16.10: ” Tänne oli niin huono tie, ettei moista saata
edes kuvitella Suomessa löytyvän. Sen vuoksi on huollonkin vaikea tänne toimia. Autot ei kestäisi
sellaista rynkytystä. Muuten maisemat ovat täällä hyvin kauniit. Kylän kansakoulu on kauniissa
puistossa korkealla mäellä. Ikivanhat lehtikuuset kasvavat koulutalon ympärillä. Rakennusta oli viime
aikoina käytetty ryssien majoitukseen. Tuossa naapuritalossa asuu eräs aunukselainen vaimo kolmen
lapsensa kanssa. Hän on ainoa suomea ymmärtävä koko kylässä. Olemme tälle perheelle antaneet
leipää, kun heillä ei ole sitä yhtään. Tänään hän pesee meidän tuvan miesten pyykkiä.”
20.10: ”En voinut eilen sunnuntaina pitää hartaushetkiä, sillä koko päivän ryssä ampui tykistöllään
tähän kylään. Ensimmäinen kranaatti tuli klo 7.30 tuohon naapuritalon seinän viereen. Olin juuri
lopettamassa parranajoa, kun jyrähti ja lasit lensivät sisään. Syöksyimme kaikki ulos ja
heittäydyimme seinän viereen maahan. Kranaatteja tuli joka puolelle, ensin pattereihin ja tuohon
vieressä olevalle mäelle, jossa on tähystystorni. Kukaan ei tässä rytäkässä haavoittunut. Sitten aina
puolen tunnin väliajoin tuli uusia keskityksiä. Makasin sitten myöhemmin tuolla järvirannassa
rantapenkereen suojassa. Koko hirmuisen ampumisen seurauksena oli yksi kaatunut ja kaksi
haavoittunutta. Mutta kamala päivä se oli. Kunpa ei enää toista semmoista tulisi.”
Vihollinen hyökkäsi 15.12 Goran kylään ja joukot vetäytyivät Baraniin. Isä kirjoittaa 21.12: ”On
sunnuntai-ilta. Äsken palasin kierrokseltani hartaushetkien pidosta. Tulipattereissa en vielä ole
käynyt, sillä patterit ovat koko päivän kiivaasti ampuneet. Ryssä on nimittäin eilen ja tänään
hyökännyt aika kiivaasti. Majuri Nylund kaatui jalkaväen komentopaikalla, kun ryssä yllättäen
hyökkäsi sinne. Ruumista ei saatu pois, niin nopeasti oli kylästä peräydyttävä. Nyt on kylä ryssän
hallussa, mutta joukkomme ovat saartaneet kylän. Tuhoamistaistelu on parhaillaan käynnissä. Tänne
tuli apujoukkojakin. Tänään iltapäivällä ryssä ampui tähän kylään piiskatykillä. Täysosuma tuli m.m.
lottakanttiiniin. Ammus kävi kattoon. Kukaan ei kuollut eikä haavoittunut. Minä olin juuri tähän
aikaan kauempana metsässä eräässä teltassa hartaushetkeä pitämässä. Oma tykistömme myöhemmin
vaienti tuon tykin. Saa nyt nähdä, saammeko rauhassa viettää joulua. Ehkäpä joukkomme saavat
lyödyksi vihollisen jouluun mennessä. Ikävä, että jouduimme muuttamaan tänne Baranin kylään.
Tämä asuntomme on aika rähjä, ahdaskin se on. Miehet asuvat teltoissa, sillä kaikki talot olivat
ennestään täynnä.”
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Joulu tuli rintamallekin. Isä kuvaa sitä seuraavasti: ”En ole ikinäni viettänyt sellaista jouluaattoa kuin
eilen. Me aloimme sen hyvin kauniisti täällä JSP:llä. Veisasimme jouluvirsiä ja minä luin
jouluevankeliumin ja pidin pienen joulupuheen. Kuusi oli kauniisti koristeltu ja kynttilät paloivat.
Sitten lähdin kierrokselle poikien pariin. Ja korsuissa oli myös hauska käydä. Mutta kun illalla
kymmentä käydessä tulin tänne asuntooni, niin täällä oli juomingit käynnissä. Sitten nuo ryypiskelijät
lähtivät hevosella ajelulle ja palasivat takaisin yhtä humalassa puolen yön jälkeen. Sitten rivoa ja
joutavaa puhelua kesti pari tuntia, kunnes miehet sortuivat nukkumaan.
Meillä oli oikein korea joulupöytä. Uunipuuro oli erinomaista, samoin mustikkasoppa. Valtion
puolesta oli kinkkua ja mannaryynipuuroa. Kahvin keitimme oikeasta kahvista. Makeisia oli myös
runsaasti. Lahjapaketteja saivat jokainen.”
Asemasotaa
Goran kylä vallattiin takaisin 10.1.42. Sen jälkeen rintamalla oli hiljaista, mutta: ”1.2. sattui
suurtapaus. Meidän lääkintäkersanttimme Eino Kokkonen ampui kolme karhua. Hän oli
hiihtelemässä erään toisen miehen kanssa kylästä kolmen kilometrin päässä metsässä, kun yhtäkkiä
tulivat pahki karhun pesään. Siellä makasi emo kahden poikansa kanssa. Kokkosella oli aseena
parabellum pistooli ja toisella kivääri. He ryhtyivät ampumaan pesään ja kun karhu karjuen syöksyi
ulos, niin Kokkonen sen muutamalla pistoolin laukauksella ampui, ja heti sitten perään pennut, jotka
yrittivät pakoon. Oli se reipas teko. Palkinnoksi saavat miehet kotiloman. Ja lähipäivinä me saamme
syödä karhun lihaa. Nyt on juuri yön ajaksi pantu tuonne uuniin lihoja paistumaan. Tänään olimme
valokuvassa karhujen kanssa. Aion lähettää uutisen kuvineen Kuopion lehdille.”
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Sodan muuttuessa asemasodaksi joukoille piti järjestää myös kulttuuriohjelmaa ja pappi joutui
toimimaan myös valistusupseerina. Kalevalan päivänä 1942 isä kirjoittaa: ”Palasin juuri äsken
kierrokseltani pattereista. Pidimme siellä pieniä tilaisuuksia Kalevala-päivän merkeissä ja lopuksi
hartaushetken. Olin näitä tilaisuuksia varten saanut valmiita ohjelmavihkosia painettuine
ohjelmineen. Ehkäpä tilaisuudet muodostuivat tervetulleeksi vaihteluksi miehille. Ryssä yritti häiritä
juhlaamme antamalla pienen keskityksen tulipatteriin. Mutta ei se mitään haitannut, kun olimme
hyvässä korsussa. Yksi kranaatti tuli ihan tykin kannuskuoppaan.”
Maaliskuun 10 päivänä 1942 teki 7. divisioonan 44 reserviupseeria upseerivalan, isäni heidän
joukossaan. Divisioonan pastori piti puheen ja sotatuomari otti valan vastaan. Valistusupseerin työt
lisääntyivät ja 12.3 isäni kirjoittaa: ”Minä rupean tässä taas järjestämään aseveli-iltaa. Nyt voin saada
torvisoittoakin ohjelmaan ja ehkäpä varjokuvaesityksiäkin. Tänne on divisioonaan tullut uudeksi
valistusupseeriksi luutn. Tauno Majuri, joka on tunnettu näyttelijä ja filmitähti. Joudun siis hänen
kanssaan tekemisiin näissä valistusasioissa. Sitä joutuu pappi täällä jos jonkinlaisia asioita hoitamaan,
kun on samalla valistusupseeri. Tämänkin takia toivoisin pääseväni pois. Huomenna on sitten
maaliskuun 13. Mikä tuskan ja murheen päivä kaksi vuotta sitten! Mutta miten toisenlainen nyt!
Kyllä on totisesti syytä kiittää Jumalaa.”
Kuopion tuomiokapitulin anomuksesta isäni lomautettiin toistaiseksi 5.5.1942. Näin hän pääsi
hoitamaan siviilivirkaansa Leppävirran kappalaisena ja vanhan sairaalloisen rovasti Karhun
apulaisena. Hänet ylennettiin luutnantiksi 3.6.1942 ja hänelle myönnettiin VR 4 28.6.1942.
Kuvat kirjoittajan arkisto ja Jatkosodan historia

