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JuuRes:in alla toimi-
va Lylyn Viestivari-
kon Radiokerho OI3V
juhlisti kv. majakka-
päivää Kaskisten
Sälgrundin majakalla
vierailullaan 17-19.
elokuuta 2012.

Radioyhteyksiä pidettiin ahkeras-
ti ympäri maailmaa huonoista ra-
diokeleistä huolimatta 947 kappa-
letta. Radioyhteydessä annetaan
majakan virallinen numero FI-
0006 sekä raporrti. Yhteydet kui-
tataan lähettämällä kuittauskortti.

Kaunis Majakkapäivän sunnun-
tai sää houkutteli paikalle ennäty-
syleisön. Yli 500  vierasta tutustui
tähän yhteen Suomen hienommis-
ta majakoista, joka on rakennettu
1875. Myös ensi vuonna elokuun
kolmantena viikonloppuna on
yleisökuljetus Kaskisten kalasata-
masta majakalle, jolloin ovet ovat
avoinna yleisölle.

Mieleenpainuvana radioyhtey-
tenä oli juttelu Kaskisten ohiaja-
van laivan radioamatöörin kanssa
ja lukuisat kaukoyhteydet japani-
laisten ja kanadalaisten kanssa.

Teksti ja kuvat:
Veikko Kuumola, Lempäälä

Lempäälän seurakun-
nan miesryhmä A-
Men teki toukokuun
lopulla neljän päivän
matkan Aunuksen
kannakselle. Retkeä
toteuttamassa oli
myös joukko Lempää-
län Reserviupseeriker-
hon jäseniä.

Itse vastasin retken sotahistoriao-
suudesta, retken vetäjänä toimi
kappalainen, evl evp  Ensio Par-
tanen. Matkalaisista enemmistö
oli ensimmäistä kertaa rajantakai-
sessa Karjalassa, mukana oli
myös kokeneita Karjalan kävijöi-
tä. Kuljettaja, matkanjärjestäjä
Markku Nuoralla oli takana jo
400 matkaa.

Matkalla yövyimme Pitkäran-
nassa, Aunuksessa ja Ruskealassa.
Ruskealan uusi kirkko ja sen yh-
teydessä toimiva suomalaisten yl-
läpitämä majapaikka Herrankuk-
karo oli uusi kokemus allekirjoit-
taneelle.

Paluumatkalla poikkesimme
Mikkelissa jalkaväkimuseossa
isosetäni, jalkaväenkenraali K.A.
Tapolan erikoisnäyttelyssä. Täällä
oli mahdollisuus tutustua myös
Tuuloksen hyökkäyksen pienois-
malliin.

JR 23 kuului
5.Divisioonaan
Kesäkuun 17. pnä 1941 suojelus-
kuntapiirin esikunta antoi YH-
käskyn, joka tarkoitti ylimääräi-
sen kertausharjoituksen välitöntä
toimeenpanoa. Reserviläiset oli-
vat perustamispaikoissaan 19.6.
Lempäälän komppania koottiin
Lempäälän Suojeluskuntatalolle
ja se marssi sieltä 21.6. läheiselle
Lempäälän asemalle. Juna lähti
klo 20.58 Mikkelin lähelle Varpai-
siin ja sieltä Pyhäselän Hammas-
lahteen Joensuun kaakkoispuolel-
la. Sieltä jatkettiin jalkamarssia 70
km Tuupovaaran Luutalahteen.

Karjalan armeijan hyökkäys
10.7 - 6.12.1941 oli suurin hyök-
käyssotatoimi Suomen sotahisto-
riassa. Siihen osallistui yli 100000
miestä kuudesta divisioonasta ja
neljästä prikaatista. Ylipäällikön
ensimmäinen käsky 29.6. oli lyö-
dä vastassa oleva vihollinen sekä
saavuttaa Syväri ja Äänisjärvi.

Karjalan armeijaan kuuluivat
VI ja VII Armeijakunta ja Ryhmä
Oinonen. Karjalan Armeijaa ko-
mensi kenraaliluutnantti Erik
Heinrichs esikuntapäällikkönään

lempääläissyntyinen eversti Kus-
taa Tapola. 5. divisioona kuului VI
Armeijakuntaan. VI Armeijakun-
taa komensi kenraalimajuri Paavo
Talvela. Jatkosodan alussa divisi-
oonien vahvuus oli noin 16300
miestä, yli 2000 hevosta ja 470
moottoriajoneuvoa.

Karjalan Armeijan kuuden divi-
sioonan suuruisen hyökkäyksen
Syvärille suunnittelutehtävä oli
annettu eversti Tapolalle.

JR 23 osallistui sodan alussa
9.7. kärkijoukkona Korpiselän ja
sen jälkeen Jalovaaran valtauk-
seen ja Lunkulansaaren maihin-
nousun torjuntaan. Syyskuun
alussa JR23 oli kärkijoukkona
Tuuloksen läpimurtohyökkäyk-
sessä ja sen jälkeen lempääläiset
olivat kärkijoukkona valtaamassa
räjähdysaineilla panostettua Syvä-
rin voimalaitosta 14.9.

Voimalaitoksen valtauksessa
rykmentti oli yhteensä kahdeksan
vuorokautta taisteluissa ilman le-
poa. Hyökkäysvaiheessa joukkoja
vaihdeltiin ja välillä oltiin levossa,

välillä taistelussa. Jokainen jalka-
väkijoukko oli joskus kärkijouk-
kona tai etulinjassa, mutta sodas-
sa ei ollut turvassa takalinjoilla-
kaan.

Asemasotavaiheessa Syvärillä
JR 23 oli torjumassa Segesan eli
Sekeen hyökkäystä lokakuussa

x1941 ja Shemenskin hyökkäystä
huhtikuussa 1942. Rykmentti oli
ollut mukana seitsemässä kovassa
taistelussa. Näiden jälkeen ryk-
mentti sai olla vaarattomammissa
tehtävissä vuoden 1944 kesäkuu-
hun, jolloin alkoi venäläisten
suurhyökkäys.

Komentaja
vaihtui
Kesäkuussa 1942 vaihtui 5.divisi-
oonan komentaja. Eversti Ilmari
Karhu siirtyi Aunuksen ryhmän
esikuntapäälliköksi ja kenraalima-
juri Kustaa Tapolasta tuli komen-
taja sodan loppuun asti. Kustaa
Tapolan aikana divisioonan tun-
nukseksi tuli ilves ja sitä alettiin-
kin kutsua Ilvesdivisioonaksi.

Neuvostoliiton suurhyökkäys
Syvärillä alkoi 21.6., tasan kolme
vuotta siitä, kun Lempäälästä oli
lähdetty junaan. Venäläiset olivat
valmistelleet Syvärin ylityksen ja
massiivisen hyökkäyksen huolel-
la. Tykistövalmisteluun oli käytet-
tävissä noin 1500 tykkiä ja kra-
naatinheitintä. Keskimääräinen

asetiheys oli 130 tykkiä tai heitin-
tä/rintamakilometri. Maavoimia
tuki noin 600 lentokonetta.

Pioneerijoukoille oli annettu
vaikea tehtävä. Niiden ei ollut
määrä turvata ainoastaan Syvärin
ylimeno, vaan taattava joukkojen
eteneminen myös metsien, soiden
ja järvien peittämillä alueilla.
Koska suomalaisten puolustusase-
maan sisältyi runsaasti linnoitus-
laitteita, määrättiin tykistökeski-
tyksen pituudeksi 3 tuntia 32 mi-
nuuttia. Keskitys olikin Karjalan
Rintaman mittavin, ja joidenkin
lähteiden mukaan Neuvostoliiton
koko toisen maailmansodan mit-
tavin. Osa suomalaisten puolus-
tusjoukoista oli siirretty Karjalan
kannakselle.

5. Divisioona ja sen mukana
Lempäälän pataljoonasta muo-
dostettu Er.P 15 oli rintamavas-
tuussa voimalaitoksen alapuolella
Lotinanpellon lohkolla , jossa oli
suurhyökkäyksen painopiste. Vas-
taan laitettiin, mutta ylivoima oli
liian suuri. Kustaa Tapola kertoo
esimerkkinä suomalaisen sotilaan
velvollisuudentunnosta ja uhrival-
miudesta niistä viidestä koneki-
väärimiehestä, jotka suurhyökkä-
yksen alkaessa kukin vuorollaan
kaatuivat saman konekiväärin am-
pujina.

Niiden miesten, jotka säilyivät
hengissä, oli lähdettävä alkaneen
ylivoimaisen hyökkäyksen alta
kohti PSS-asemaa. Näiden hen-
gissä säilyneiden muistelmia
suurhyökkäyksestä voi lukea mm.
Reijo Saarisen kirjassa Lotinan-
pellon äänet. Tämän jälkeen Er.P
15 ja muut kootut joukot joutuivat
torjumaan venäläisten maihinnou-
sua Tuuloksessa. Tuuloksen jäl-
keen siirryttiin Vitelen ja Tulema-
joen taisteluiden kautta U-ase-
maan Nietjärvelle. Täällä 5. Divi-
sioona kävi Aunuksen kannaksen

raskaat ja ratkaisevat torjuntatais-
telut 15-17.7.1944. Näin estettiin
venäläisten pääsy Laatokan länsi-
puolitse suomalaisten selustaan
Karjalan kannakselle.

Taistelupaikat
tutuiksi
Retken aikana käytiin useimmilla
JR 23 ja Er.P 15 taistelupaikoilla,
Korpiselkä ja Jalovaara jouduttiin
jo suunnitteluvaiheessa jättämään
väliin huonojen teiden vuoksi.
Taisteluita kuvattiin  komppanian
tarkkuudella ja karttoja tutkimal-
la. Jokaisen lempääläisen jatkoso-
dan aikaisen Aunuksen kannaksen
sankarivainajan (88 miestä) tarina
kerrottiin aikaan ja paikkaan sijoi-
tettuna. Olin poiminut otteita mo-
nesta kirjasta ja havainnollistanut
asiaa eri kirjoittajien näkökulmas-
ta. Sota-ajan kirjeet ja kortit antoi-
vat lisänsä kuvauksiin.

Matkan aikana tuli tutuksi fors-
salaisten Mika ja Turkka Malin
koskettava kappale ”Kattakaa
myös Paavolle”. Se kertoo nuoren
sotalesken tunnoista. JR 23 histo-
riaa tarkastellessa ei voi sivuuttaa
Väinö Linnan Tuntematonta soti-
lasta. Kulkihan JR 8 osin samoja
polkuja kuin JR 23. On sattumaa,
mihin joukkoon tuleva kirjailija
sijoittuu. Kaikista joukoista ja jo-
kaisesta sotaan osallistuneesta
miehestä tai naisesta on aihetta ta-
rinaksi. Mitä enemmän sotahisto-
riaamme tutkii, sitä enemmän op-
pii kunnioittamaan niitä miehiä ja
naisia, jota uhrasivat omaan nuo-
ruuttaan, terveyttään ja osa antoi
henkensä maansa edestä. 

Teksti ja kuvat:
Hannu Tapola

majuri res, Lempäälä

Lempäälän miehet JR 23:n ja Er.P 15:n jäljillä Syvärillä

Jalkaväkirykmentti 23
• perustettiin Lounais- Hämeen suojeluskuntapiirin alueella, perusta-

mista johti suojeluskuntapiirin komentaja majuri M.I. von Schrowe, 
myöhemmin everstiluutnatti ja JR 23 komentaja.

• rykmenteissä oli kolme jalkaväkipataljoonaa (1022 miestä), joissa 
jokaisessa pataljoonassa oli kolme komppaniaa (205 miestä), esi-
kuntakomppania ja kk-komppania (197 miestä). Lisäksi rykmentissä 
oli EsikuntaK , TykK ja KrhK. Kokonaisvahvuus oli 3615 miestä.

• I pataljoona (Lempäälän) EsikK koottiin Lempäälässä ,  1. jalkaväki-
komppania koottiin myös Lempäälässä , 2. Vesilahdessa  ja 3. 
Viialassa. KKK koottiin Valkeakoskella. I/JR 23:sta muodostettiin 
v.1944 huhtikuussa Er.P. 15.

• II pataljoona koostui Urjalan, Kylmäkosken ja Koijärven miehistä. 
• II/JR 23:sta muodostettiin v.1944 huhtikuussa Er.P. 21.
• III pataljoona koostui Someron, Somerniemen, Ypäjän, Jokioisten ja 

Someron miehistä.

Reserviläiset juhlistivat kansainvälistä majakkapäivää Sälgrundissa

Kuvassa ensi kertaa käytössä ollut Spiderbeam, jolle kehitettiin maas-
to-olosuhteissa pieni masto. Sitä pystyttämässä oli mm. Radiokerhon
pj. Kari Salminen OH3BJL. Kaunis Majakkapäivän sunnuntai houkutteli paikalle ennätysyleisön.

Retken päätepisteenä oli Syvärin alavoimalaitos, jota jouduimme tarkastelemaan kaukaa. V. 1941 voimalai-
tos vallattiin JR 23 voimin.

Aunus on tunnettu suurista peltoaukeistaan ja jokivarsistaan. Kuvassa
yksi lukuisista puusilloista ja ortodoksinen kirkko.

Ruskealan hautausmaa on  suomalaisten kunnostama. Vapaussodan
muistopatsas on vaurioituneenakin arvokas.


