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Mycis tykistcin osuus oli tel}e suunnalla erlttdin merkitteivii. Huu1}''L"ttn ' tavasta ammuspulasta huolimatta ntiyttee ratkalsevien torjunta-
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l{-- [ykistti ei ole yLeensd pahemmin kerskunut sotaisilla uf,ottii',nInT,eipiiss1iniimuutao}1kaankuinjatkuvaaampumista
- jos sattui olemaan ammuksia. Kerrotaan ny t kuitenkin kerran
IAIPAIEENJOH{ f)KISfO 12 ^ I " ^/t44'
J V-.Talvisodan Taipaleenjoen tykistdn ryhmitys oIi seuraava:
laatokan ja Pahaslltoinsuon viiliss&i linnakankaalla o1i
Sil_tasen Patteristo I/KIR LO (1.1.1940 alkaen ftn Z) kalustonaan

/\-,@

kevyet kanuunat 76K/O2 seke 5./KtB 10 (7) kaLustonaan haupitsit
LOSH/LO, yhteense sj-is 12 kavytte kanuunaa Ja 4 haupitsia.
Riiskan metstissii, Suvannon Ja Yilakkalan kyl6aukeqp vdliss&i,
oli II/KIR 10 (?), johon kuuLuivat 1. ja Z.Patteri kalustonaan
El
76702 selrii Baskaat

latterit txxguxSxx L Ja 2 kalustonaan 150
nillin haupitsit, yhteens6 siis 8 kevytte ja 8 raskas-ta putkea.
Koukunnienestii noln 10 kllometria pohjoiseen oli kilnteii
Kaarnajoen patteri, jolla o11 4 kuuclen tuuman Canet-tykklti. Niiiden
tarkkojen tykkien anpumaettiisyys o11 2l- kilonetriii.
Jerisevan ni enellEi laatokan rannassa o1i kaksi kiintedii
120 nillin Armstromg-tykkid, joiden kantana o11 13 kil-ometrlli.

rannalla oli kaksi ns, sulkuLinnaketta, ?atonl eni
ja siltd. noln 5 kilonetrid Sakkolaan p&iin Keklnnieml. NEiiden
kalustona o1i keveitEi (45 mittinf ) Caponier-laivastotykkejii, joil1a
ammutti in vai suora lla suunta uksella Suvannolle. \Kiiytdnno sse
J
j.n
o n ki n va
toini
3 0-34 putkea , koska vanha sta kalustosta osa
o1i aj.na rikkoutumisten vuoksl kor jattavana.
faipaleerr joen 'rrlntama rf Suvannosta Laatokkaan o1i nelisen
kilometriti leved. Vihol}lse}la o1i sit6 vastassa tiedusteLuti-etojen mukaan noin 4OO putkea. Y
Suvannon

Ol*{%*urprrllr

RrrsKAN MErsilssit

5./I#10:sss
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@p Alueella oleva RyhmEi NAgglE* ninetty tyklsttj o11 ainakin aluksi
niidrtitty tukiryhmiiksi l/JR 28:1Ie (JR 19). Mainitun ryh.entln
vastuulla oli Kide snii ek si. nirnitetty Suvannon puolei.nen ranta, Elis
Suvannosta alna TerenttiL6en ja Suoniittyihin saakks, Kaistan
leveys o1i parlEen kilometrlii.
Noin 200 metrin ptiEissii ltix Suvannon rantapenkasta oLi
Ukkolan klvlnavetta, j onka venAleiset saivat haltuunsa perustaen
sinne vahvan koneklveeri.tukikohclan. Siltd koitul puolustaJalle paha riesa, koska tuli ei siihen pystynyt eikti sitii piieisty ampumaan
snoralla suuntauksella. Vlholllnen ryhni t tyl siiEnnijllisestl
hydkkeykseen navetan takana nanhan Suvannon penkereea suojassa

suojaten valnistelunsa navetan konekivtitireillEi. Hydkkdys al.kol

sitten tykistiitulen

mukana

niin nopeasti, ett6 vastassa olevien

onlen ttlkikohtien puo].ustajat saivat nelkeln jatkuvasfl o]Ia

kourat koneklvdarin kahvoissa.
Ydhiin i tienpiinEi Kaanaan

talon raunioissa olivat touhut 1ikl-

mai.n sanat.

oLlvat patterlmme varsinaiset su.Lnt "IJkko, ja rtKaanaa". laskettuia sulkuia ollvat nyds
trUeeritr ia eriaet muut. Ns.Sertta-met'f Bertta 1"r$tr "Bertta 2",
slkkd, jossa vlhollinen my6s usein ryhrnittyl hyiikkiiykseen, oli
Kaanaan talosta Mustaojalle pein. Mustaoialle o1i nytis laskettu
ainakin sulut "Mustaoia 1" ja nMustaoJa 2'.
I'okki-/
Tu1enj ohtopaikoi sta o1i/ffi6Een Patoniemen linnakkeen v8s€nmalla puo1ella nefkein sen vieressa ia trrts!f,rrlt l,okki Kakkonen
siite EltE kilometrin verran Sakkolaan pEiin. TuLenjohtaiina toinivat reservi-venrikit Antero Se ppanen ja Erkki Iikkanen.
Tulipa tt erl sta noin 400 metriii i teiEln oli everstiluutnantti
[ , vj ossa toimi my6
Kempin komentopaikka
v s pa tt eri stormre
-u--'
" J;nrS.shovi
-r--Nitiden

vaarallisten suunti

en mukaan

1
^fr
komentajasiI}oinenkapteeniAarneH.Sama}laafueeIIamajai1i
^

reservinA olevia ykslkdite"

fulipatterin perussuunta oli 28-00 ja sektori 20-00 F f$OO
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ktisittd,en siis koko Koukunniemen. Vasen Iaita oli [aipaleen Lossi
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Ta.ivas o1i ohuen pilviverkron peitossa ja pagkasta eL -15o C*
tpe ucr i
V end J.cii- s tYkj- s t tj ampul entiseen tapaansar i*r**trtta'
S

Klo 14.h5 amrnutt j-n sulkumaalijrn nB,erttail
B kranaat t jia ja vas ta
l+ kranaa"ttia
f kr o 14" 4l maal iin n 3 o 25OO
pdivii.l1ii
klo 20 " 25 sarnaan rmaa Ii-ir-rn iafleen B kranaattip--\E
alkoi sataa lunta ja a.rrnoj-n panna suunsuojukset putkien suulle,
ettei lumi pakkutuisi putkii-n, koska tykit olivat sullnr:ratut
valmiiksi varsiniseen sulkuumme rtKaarraatf ja putkien suut olivat
melko pystyssti sekH. kranaatit valmiina putk issap ffiiire"
v&ri tarvi.I calessA"+- dkkien
ista heti tyki t aa tuaa.n tu1 ikommellnol:I'
a
tiomi
Jouluaaton iltana .gF{lil-klo 22 rOO riraissa sa'apui- pat teriston
Nurmi tuli-pat teri-j-mrne ja kokoonnuimme #
paLs t or j- V
viettamaan pienen joulurFrtaushetken. Kun aloiEnke 1 i taiwaan la"usui niiin,, ^h,pi-rahti putrelin klo
t imine
22.40 ia si eltti tuli ttd-ikomento:
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Jaosupseeri

.I.o-1y*xH

juoksi u-los,

komeBsi ensin stl'lll-

s*oj,Iset pois ja antol sitten trrJ.ikomennon. vartftossa ollut
hL
tvk kj-mj.es otto [amninen, joka kaatui rrycihem:nin he]-nikuussa,
j
kol m osteieintyi hiukan ia nykEiisi hetl laukalsuhihnasta t olloin

tykilla tapahtul putklraJtihdys - putki nenl puolesta wBLista
poikkt. Onneksi et kukaan loukkaantunut'
rauhalli'
Slihen loppuikin sitten jouluhartaus' YU suiui nelko
sestijavihollinenalkoikiih.tyttdeitulitoimintaansavastaaanu-
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,t, Kto 6, t g alkoi ptul-itoimintamme ja ammuimme naa'lia
6/
atuntematJtr 6 laukaustao Klo 09nO0 patteriston kom'entaia soitti ja ilm,oitti-, etta tuntematon m?i?irt[ "ryssiiin on piiiissyt yiillii
sakean sum;un turvin suvannon y1i omalle puolellemme * ffi€ist2[ oi'kealle jossain patoniemen, yl?*puo1elha 2o raskaan patterilr kohdallao
meit?i olemaan varuil Lamr.12-[Uattcaa mej-ltd maj'nittuun
H,dn tefrqftti
patterij-m oli vain noin 1_kmo Hct-kistd rnydtremrnin tuli ilmoj-tuse
ettd 1Lihelliimmc o1eva. 2,$^ska.s p^tteri- ol,l joutunut kiivaaseen

-sLiihetj-n vi-ipymatte jaosupseerin

tulitai.steluunrrr

ja 1O miestd pi-kaki-viidrin kera J-iikkeelle
tutkimaa.n ltihi-maa.st ohPartio ei kuitenkaa.n tavannut mlt6d.no
asemiemme ympiirilleo
K1o O9.2O s 09,47 ammuimmc naalia rrr,3o 23862jonne rneni 13 kraja tulenjohtaja
patteri
lrxaattiao Kyseinen maali oli viholliseri
ettii siikren tuJ.i tiiysosLtlnGle
Antero Seppdnen ilmoj-tti,
238'7 ko1mella eri kerralla
I fCf o 1t9.55 - 14 "O5 sa.i nmali n3 o
kr naa.tyhteensd 1 1 kranaatt,ia, maral.i rI,3 o 2315 9 kp1 ja 2314
saimme rffG tiedon, rtt.H. viholli rle n o
tla" LIltq;raiviillti
-b![!gr* mytjskirn tulenjohtopaikkamnrre Lokki II :n vtilittd' massa
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Teelle o1i tiilttrtjin tul-enrj ohtii5.f Alqki T j-kkan€Ilc Po jat oIi"""f
kiisimorrtussa hi1 jaa kuin hj-iret ffi
Wmilloin
inan torvesta. S f-S Z'LYtrJ
kranaatti putoaa
<r'.,p...r-ro,-l
alkaviikj. pe la.s tv(TaTanteeni f/JR Jo:n
,ov i'*.utt*crorrr
joka o 1i sijoi-tettu
rcserviksi
t
+ 1 n 1 " *llt)
takaisj-no
k?iskyn hei H^- 'evihol].inen
2.
oni er,rt H. koht i
I
$chd*&t"*in
vikr,o1l,.trs joukkoa vastaaLn, joka oli
?^.

1
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tunu t 2 ovtr.Tska a.D- ?a t terin asemiirro Vj.imeksi rnainj-ttua
koryreltaja majuri Soh].oo
kompp a.niaa seurasii. pataJ.joo nan
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o
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teki rotrkean ja haikeilemdtttjmttn vastaiskun 2 ", K.rpanian
kiirjessii. viholliista vastaan ja vapautti ,dB" "L., Rtterin
wihollis is ta o Hiin jatkpi rgyh{qes-li vihollis en takaa-a j oa
Jitillle , j os sa l tiys iviit
suvanrnon rantaa.n ja r o),ffi ffiSltHt
kohtalonstl *. juri Sohlo oli kulkenut aivan ede ssegnayttden:
hu o]-imautt
esirnerkl1ia mj-etril"Leeno Hlin nousi varoituksista
@:fu.ergre.:t3.iste1utrurrmar$"tIjtF'{ut.tanaana-...p.i.s
....,,\,\
{r eta"a,
Jyrkdnteen reuna.lrJ.e, ionka pohial1.a oli runsaa.sti
Hd.nelle J-ienee ollut aj-komus hej-ttaa sinne k5'si.vj-ho11isi?a
.- Q,uil
triinet o Hiin ha.avoitkra,naatt$-'uiitnllj.sen luodj-t tavoittivat
htinen eldrniinsd sammui erEl?issd
tui vaikeasti @ja
raska.arm patterin korsuss&o ftama oJ.i ef,lsimmH.inen uljas vastaI
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isku suurta vihollislaumaa. vastaan, sil1ii Riiskan metsdstA ja
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tarkastamassa
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Itywti
hIf#" mat suuntaan 45-OCl
ja nopeasti
ras1n was taan ja sanoin, et te j os me kaadanp
rrrie puut pois ;pal ja.st
as emamrne ja se tietii a varmaa trrhoa" r
ffi"
Hr"lima tta siita! C inne on sa.atava
kaikki mahdoltr i- nen v kisttituJ-i,
si11d Kel jan ja YoJ.ossulanr
nta.as toorn; taaksemme on pureutunut lukematon mlttirit viholli-sia
ja uus ia virtaa jatkuvalla sytitiiJ.la Suvannon yJ.i o S i lfisaat"
taa o1.].a nyt J.i
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joka koostui pddasJ.assa. SakkoJ.ani, lrletsepi-rtimr yrno rajakyJ.iern
mlo4 e taistelivat urhoo,llisestii, henkeZiitn siitistiimlittee
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v?shyiSktitem avoimeni peltoaukean y1i voimakasta vihollista
tre puolustivat
omia kotirkontuja.an, jopa
taane Urhooll-isesti
erdU.t omi en tal o j ensa. piho i- s sa ,
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t(-Vi-holJ-isen
maa.li-in
Aa.nouytjstti kJ.o O4.35' jouduimme jo laukaisemaan tykit
R3o 2317;johon meni- 3 kranaattia" Serura.ava maa.li arnmuttiirr
klo O7"1O joka oli nimettjn ja se sai- 6 !EF. 6flamu11a klo 07 " OO
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?iSp.tterin piti vuorotellen siirt*e tykkine6..
asemasta toiseerr, jopa useaan otteeseen vuorokaudessa. Tema
kiivi myus tylckimj-ehil.le eritt?ij-n rasittavaks i
tta miehe t$er<tre et
sivH.t taas tiihiink in%uonsttlr4toka helpoi ti he idti.n tytjttiii:n,i
fr* -rratr,,iils ttutt, tyklci-en pyiiri-en aIle, piene t ja tukcvat jalakset,
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suora yhteys tuJ.enjohtueeseen ja komentaja ilmoitti,
Antero SeppH.nen johtaa tulta Suvannon jiilil1e, jos ,^6ryssfa6
J"appaa ja.tkuvasti jeiirl y1i Keljassa j.a Volossulassa olevien
sillanpd.ilasemiem,sa vatrwj.stukseksi. Antero antaa maaJ-it ja
tulikomenrlot sLroraarre j of en pat t eris t oups e eri- j aa v?i1i.s tii pois
tulen nopeuttami seksi " lHoritimrne Anteron kanssa shr:rpnellien
--,t ia sitten a.loi-mnre paahtaa ieall'e
palopituuden tar kistullisen
llikkuvia
maale do tLia
Er.rrn a.ikana amnruimme 75 shrapnellia,
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sinne suurj-lla a.mmukKaarrra.joen pat teri poksa.utteli
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