Voitonpäivänä Pietarissa, Kannaksella ja Viipurissa 2018
Perinteiseen tapaan Varsinais-Suomen kommunistien organisoimana ryhmä Suomen kommunisteja,
sodanvastustajia ja heidän ystäviään eri puolilta Etelä-Suomea järjesti 8.-11. 2018 perinteisen Voitonpäivän
matkan Leningradiin ja Viipuriin.
Alkumatkasta pysähdyimme Viipurista Leningradiin vievän tien varrella sijaitsevalle Viipurin takaisinvaltaukseen
(29.6.1944) osallistuneiden kaatuneiden Puna-armeijan sotilaiden muistomerkillä, jossa vietimme pienen muistohetken
ja laskimme neilikat muistomerkille. Monumentti sijaitsee aivan vuoden 1918 kansalaissodassa kaatuneiden
punasotilaiden muistomerkin naapurissa.
Pietarissa aloitimme voitonpäivän vieton osallistumalla heti aamupäivällä Piskarjovkan hautausmaalla Pietarin
Leningradin alueen asukkaiden muistotilaisuuteen. Suomen ja Saksan armeijoiden toimeenpaneman Leningradin
saarron aikana Piskarjovkan hautausmaalle haudattujen kuolleiden ja kaatuneiden määräksi arvioidaan tänään noin
600000 ihmistä. Tilaisuus oli suuri kansalaistilaisuus jonka yhteydessä kymmenet tuhannet ihmiset ja järjestöt toivat
paikalle omat kukkatervehdyksensä. Varsin näkyvästi tilaisuudessa esiintyivät erilaiset puolustusvoimia edustavat
järjestöt sekä kommunistit. Näkyvästi tilaisuutta symboloivat mm. Neuvostoliiton – sekä ”Voiton liput” (lippu, joka
Berliinin antautumisen yhteydessä nostettiin valtiopäivätalon katolle). Kommunistit järjestäytyivät portilla kulkueeksi ja
siirtyivät ryhmänä ”Äiti venäjän” muistomerkille. He myös levittivät esille maailman suurimman ”Voiton päivän lipun”.
Piskarjovkan seremonioiden jälkeen siirryimme bussikyydissä Pietarin keskustaan osallistuaksemme venäläisten
suosimaan ”kuolemattoman rykmentin marssiin”, jossa venäläiset sankoin joukoin muistavat sodassa kaatuneita
sukulaisiaan. Liikennejärjestelyjen vuoksi sinne ei olut ollenkaan helppo päästä. Lopulta pääsimme lähelle Moskovan
rautatieasemaa (Pienen Nevskin ja ison Nevskin yhtymäkohta, jossa sijaitsee Leningradin sankareiden obeliski). Marssin
kärkijoukot kokoontuivat siellä ja sieltä Pientä Nevskiä pitkin aina lähelle Moskova-hotellia. Marssimme Venäjän
kommunistien ryhmissä. Marssi palatsiaukiolle ja Amiraliteetin luokse kesti noin kaksi tuntia. Lähdössä mukana olleen
väen joukkoon liittyi matkalta monin verroin lisää väkeä ja kaiken kaikkiaan pietarilaisia oli liikkeellä arviolta runsas
puolitoista miljoonaa.
Myös kommunistien joukossa ihmiset esittelivät kaatuneita omaisiaan, mutta myös monet muut tunnukset olivat esillä.
Näytettiin mm. rintamia komentaneiden marsalkkojen kuvia. Leningradin sankareiden obeliskin luona avattiin jälleen
maailman suurin ”Voiton päivän lippu”, jota kannettiin koko marssin ajan ja käärittiin kasaan vasta Amiraliteetin luona.
Voitonpäivän iltana oli vuorossa ystävyystapaaminen, johon osallistuivat suomalaisten seurassa mm. kommunistien
Pietarin kaupungin aluekomiteoiden ensimmäiset sihteerit. Tilaisuudessa käytettiin puheenvuoroja ja vaihdettiin
mielipiteitä naapurimaiden yhteiskunnallisista kysymyksistä. Puheenvuoroissa sivuttiin jälleen kaikkia niitä merkkejä,
jotka selkeästi uhkaavat tälläkin hetkellä rauhantilaa.
Voitonpäivän jälkeisenä päivänä torstaina palasimme Viipuriin. Matkalla tutustuimme kohteisiin, joiden kautta Suomi
irtaantui liitosta Hitlerin kanssa ja saatiin aikaan Suomen ja Neuvostoliiton välirauha syyskesällä 1944. Ajoimme
Kivennavan kautta Muolaan Motellille (”Kuusaan hovi” t, ”Vanha navetta”), jossa vietimme kahvitauon. Nimensä
mukaan Muolaan Motelli oli rakennettu vanhan kivinavetan runkoon. Motellin alueella sijaitsi kymmeniä majoitustiloja.
Tämän jälkeen tutustuimme ensin Siiranmäen taistelupaikkaan ja paikalle pystytettyyn muistomerkkiin ja opastauluihin.
Kannaksen suurhyökkäyksen alettua 9.6.1944 murtui Valkeasaari-Taipale-linja nopeasti. Täältä Suomalaiset vetäytyivät
Vammelsuu-Taipale-linjalle, jossa käytiin Kuuterselän ja Siiranmäen taistelut. Siiranmäessä taistelu kesti neljä päivää.
Siiranmäessä taistelu alkoi 13.6. ja vetäytyminen Vuosalmelle (Äyräpää) alkoi 16.6. illalla. Siiranmäessä taistelualueille
oli tietenkin kasvanut metsä, mutta taistelun jäljet maastossa olivat selkeästi näkyvissä.
Siiranmäestä jatkoimme matkaa Äyräpään kirkon raunioille, josta oli näköala myös Vuoksen yli sen toiselle rannalle.
Äyräpään-Vuosalmen taistelua käytiin kesäkuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin, jonka aikana Puna-armeija ylitti
Vuoksen. Myös täällä taistelun jäljet maastossa muistuttivat selkeästi sodan kauhuista.
Viipurin valtauksen jälkeen (20.6.) taistelut siirtyivät pohjoisemmaksi Tali-Ihantalan kylien alueille. Tutustuimme
Ihantalan taistelualueeseen, jonne veteraani- ja perinneorganisaatiot olivat laittaneet muistomerkin ja opastaulut.
Täälläkin taistelujen jäljet edelleen näkyivät ja monet rintamamiesten kertomusten mukaiset kohteet kyettiin
tunnistamaan maastossa.

Täällä neuvostojoukot eivät kyenneet käytettävissä olevilla voimillaan enää etenemään, eikä Kannaksella taisteluja
ollut syytä jatkaa, koska asetetut tavoitteet oli saavutettu. Suomen irtautuminen sodasta oli jo tosiasia. TaliIhantalan taistelu muuttui asemasodaksi. Varsinaiset taistelut päättyivät 4.-5.9. ja aseleposopimus allekirjoitettiin
19.9.
Tämä lyhyt kierros osoitti karmaisevalla tavalla mihin tulokseen johti maamme johdon liittoutuminen Hitlerin
kanssa Neuvostoliiton vastaiseen sotaretkeen. Se myös pani miettimään mitä tarkoitusta varten maamme
valtiollinen johto harjoittaa nykyistä Venäjän vastaista politiikkaansa ja kehittää yhteistyötä Naton kanssa.
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Näkymä ilmasta Nevskille voitonpäivänä. Näistä asioista Suomen tiedotusvälineet vaikenivat.

