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Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja Pikkulottien Perinnekilta 25 vuotta

Perinnettä kunnioittaen ajan hengessä
Pääkaupunkiseudun sotilaspojat ja 
pikkulotat kutsuvieraineen juhlivat 
killan 25-vuotista taivalta Mikael 
Agricolan kirkon kryptassa Hel-
singissä. Ennen juhlan alkamis-
ta puheenjohtaja Hannu Salonie-
mi, kunniapuheenjohtaja Olli Sor-
vettula ja varapuheenjohtaja Arne 
Lindholm vastaanottivat eri yhtei-
söjen ja yhteistyökumppaneiden 
tervehdyksiä.

Kaartin puhallinkvintetti soit-
ti juhlan aluksi Fredrik Paciuk-
sen Sotilaspoika-marssin. Killan 
puheenjohtaja Hannu Saloniemi 
toivotti juhlaväen tervetulleeksi. 
Hän kertoi lyhyesti killan vaiheis-
ta menneinä vuosina ja nykypäi-
vän toiminnasta. Killan perusta-
miskokous pidettiin 2.2.1993 Tai-

vallahden sotilaskodissa, joka oli 
pitkään killan kokoontumispaikka. 
Suurimmillaan jäsenmäärä oli lä-
hes 600. Vuodet ovat harventaneet 
rivejä, mutta vieläkin ilahduttavan 
moni kiltasisar ja -veli osallistuu 
aktiivisesti toimintaan. Pikkulo-
tat tulivat virallisesti osaksi kiltaa 
vuonna 2006, jolloin killan nimi 
muutettiin nykyiseksi.

Kilta on sääntöjensä mukaan 
perinteiden vaalija mutta myös 
jäsentensä hyvinvoinnin edistäjä. 
Esimerkkinä puheenjohtaja Salo-
niemi mainitsi syys- ja kevätret-
ket maamme historiaan ja puo-
lustamiseen liittyviin kohteisiin 
mutta myös kulttuurimme mui-
den osa-alueiden merkkipaikkoi-
hin. Kiltamestari Kaarlo Män-
nistön organisoimat esitelmäti-
laisuudet joka toinen keskiviikko 
kevät- ja syyskausilla ovat olleet 
toiminnan runko. Olemme saaneet 
nauttia huippuasiantuntijoiden esi-
telmistä, joiden kirjo on ollut his-
torian melskeistä avaruusteknolo-
gian ihmeisiin ja eläinten unes-
ta suurvaltojen nykypolitiikkaan. 
Kun suuri osa jäsenistöstä ei enää 
jaksa osallistua yhteisiin tilaisuuk-
siin, kiltamme lehti Kiltaviesti on 

toiminut yhteysvälineenä. 
Kiltamme on ottanut nykytekno-

logian käyttöön viedessämme pe-
rinneviestiä tämän päivän nuorille. 
Killan kotisivut ovat olleet netissä 
vuodesta 2007, ja tänä vuonna pää-
kaupunkiseudun esiteineille jaet-
tiin taskuun taittuva viivoitin, jossa 
on kysymys: ”Tiedätkö, mitä ikä-
toverisi tekivät 75 vuotta sitten?” 
Lyhyet vastaukset kertovat sotilas-
poikien ja pikkulottien toiminnas-
ta, mutta tärkein on QR-koodi, jon-
ka avulla nuori pääsee kännykäl-
lään vaivatta kotisivullemme saa-
maan lisätietoa. Oli ilahduttavaa 
huomata, että kotisivujen vierai-
luihin tuli selvä piikki heti viivai-
mien jaon tuloksena.

Perinteisesti sotilaspoikien ja 

pikkulottien toimintaa on esitel-
ty vuosittain sekä suomen- että 
ruotsinkielisten lukiolaisten tur-
vakursseilla. Perinteen siirtämi-
nen tuleville sukupolville on kil-
lan vahva tahto, puheenjohtaja Sa-
loniemi mainitsi ja päätti puheen-
sa toteamukseen: – Sotilaspojat ja 
pikkulotat tekivät hyvin tärkeää 
työtä maamme itsenäisyyden säi-
lyttämiseksi sotiemme aikana. 
He kuuluvat siihen ikäluokkaan, 
joka jälleenrakensi maamme ja 
teki Suomesta maailman parhaan 
maan elää.

Kokoaan  
merkittävästi  
tunnetumpi toimija
Juhlapuheen piti kansanedusta-
ja Wille Rydman. Puhe oli kun-
nioittava tervehdys sodanaikaisil-
le nuorille, pojille ja tytöille. Hän 
kertoi olleensa ”erittäin otettu” sii-
tä, että hänet kutsuttiin tähän kun-
niatehtävään. Toisaalta hän kertoi 
tuntevansa riittämättömyyttä tehtä-
vän edessä nuoren ikänsä ja hyvin-
vointi-Suomessa eletyn lapsuutensa 
vuoksi. Hän vertasi sotilaspoikien 
ja pikkulottien lapsuuden ja nuo-

ruuden kokemuksia maamme koh-
talonvuosina omaan elämäänsä va-
kaassa ja vauraassa EU-Suomessa.

– Kukin sukupolvi rakentaa 
oman maailman edeltäjiensä työn 
jatkeeksi. Sitäkin tärkeämpää on 
ylläpitää tietoisuutta aiempien su-
kupolvien uurastuksesta. Joka ei 
tunne menneisyyttä, ei kunnolla 
voi ymmärtää nykyisyyttä, tule-
vaan suuntautumisesta puhumat-
takaan. Aktiivisten perinnekilto-
jen tekemä työ tukee osaltaan his-
toriatietoisuuden siirtymistä uusil-
le sukupolville.

Wille Rydman käsitteli sotilas-
poikien ja pikkulottien työn merki-

tystä valtakunnallisesti niin teolli-
suuden, kotirintaman kuin sotilaal-
lisen merkityksen kautta. Hän kä-
sitteli lyhyesti myös vuonna 1941 
perustetun sotilaspoikajärjestön 
merkitystä työväestön ja vasem-
mistolaisten perheiden poikien 
saamiseksi mukaan toimintaan.

Rydman siteerasi Niccolo Mac- 
hiavellia, joka kirjoitti, miten vai-

keata itsevaltiaan on hallita sel-
laista maata, joka kerran on saanut 
olla vapaa. – Stalin ei välttämät-
tä lukenut Macchiavellia, mutta oli 
tietoinen samasta asiasta, Rydman 
pohti ja jatkoi: – Juuri siksi Neu-
vostoliitto pyrki miehittämillään 
alueilla tekemään kaikkensa kan-
sallisen identiteetin ja kulttuurin 
hämärtämiseksi ja häivyttämiseksi.

Suomi torjui hyökkäykset, eikä 
Suomea miehitetty. Silti rauhaneh-
dot olivat raskaat. Vaikka Suomi 
säilyi itsenäisenä, Neuvostoliitto 
teki parhaansa Suomen henkisek-
si nujertamiseksi. Keinot olivat sa-
moja kuin alistetuissa Itä-Euroo-

pan maissa. Historiaa pyrittiin kir-
joittamaan uusiksi ja hävittämään 
tietoisuus ja muisto menneistä 
ajoista. Suomessa tähän operaa- 
tioon kuului muun muassa muu-
tamien järjestöjen lakkauttami-
nen. Näin kävi myös sotilaspojille 
ja pikkulotille. Järjestöjen muodol-
linen lakkauttaminen ei kuitenkaan 
johtanut niiden unohtamiseen, 

vaan ne jatkoivat elämäänsä niiden 
sydämissä, jotka olivat aikoinaan 
niissä toimineet. Kun Neuvostoliit-
to aikanaan romahti, oli aika elvyt-
tää myös sotilaspoikien ja pikku-
lottien henkinen perintö ja lähteä 
välittämään sitä eteenpäin tulevil-
le sukupolville.

Juhlapuheen pitäjä arvosti juh-
livan killan osuutta perinnetietou-
den siirtämisessä. Erityisen ilahtu-
neena hän oli pannut merkille mit-
tavan julkaisutoiminnan. Lisäksi 
perinnetietouden siirtämiseen oli 
omaksuttu nykyaikaiset välineet. 
Moderni teknologia on helpotta-
nut nuorempien polvien mahdol-

lisuuksia tutustua isovanhempien-
sa sukupolven elämään.

Sotilaspojat ja  
pikkulotat  
ovat ottamassa  
”rintamavastuun”  
sotiemme  
veteraaneilta
Sotilaspoikien Perinneliiton pu-
heenjohtaja Hannu Luotola esit-
ti liiton tervehdyksen. Puhees-
saan hän toi esiin sotilaspoikien 
ja pikkulottien järjestötoiminnan 
historiallista pohjaa.

– Suurimmillaan vuonna 1941 
suojeluskuntajärjestöön kuu-
lui 127 000 jäsentä. Lotta Svärd 
-järjestöön kuului enimmillään  
232 000 jäsentä, joista toimivia 
aikuisjäseniä oli 145 000. Poika- 
ja tyttötyön ansiosta kymmenet-
tuhannet nuoret valmentautuivat 
henkisesti ja fyysisesti siirtymään 
suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
jäseniksi. Tämän työn merkitys 
selvisi talvisodan ja jatkosodan 
koettelemuksissa sekä maamme 
jälleenrakentamisen aikana.
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Syksy on käsillä, ja tämä aika on 
sadonkorjuun ja monen muun toi-
men aikaa, jolloin varaudutaan 
torjumaan nälkää. Talvi on edes-
sä. 1920-luvun lopulla oli huono-
ja vuosia Suomessa ja koko Euroo-
passa, mutta silloin huonouden toi 
syvä talouslama. Monissa perheis-
sä nälkä oli synkkää todellisuutta.

Eräs mies Raahessa, varhaislap-
suuteni naapuri, lähti töihin paik-
kakunnan suurehkoon sahalaitok-
seen. Hän ei ollut laitoksen kirjois-
sa, mutta hän meni muiden laitok-
sen miesten mukana työmaalle. 
Kulki sahan pihoilla ja tapulialu-
eilla, järjesteli paikkoja ja pani 
puunroskat korjuuseen sekä kat-
soi rullavaunureitit esteettömiksi 
käyttää.

Seuraavana päivänä työnjohtaja 
meni jo miestä puhuttelemaan: – 
Mikäs mies te olette? Mies kertoi 
nimensä. – Kukas teidät on palkan-
nut? – Iso herra. – Onko hän sahan 
johtaja? – Isompi se on. – Kuka se 

niin suuri herra sitten on? – Nälkä.
Työnjohtaja kertoi asian johta-

jalle, joka pyysi miehen puhutte-
luun. Mies kertoi vaimon ja pienen 
tyttärensä olevan nälissään ja jo-
tain täytyi tehdä, ja siksi tulin tän-
ne. – Palkat ovat nykyään huonot, 
mutta kyllä me teille jonkin ver-
ran voimme maksaa, sanoi johta-
ja ja jatkoi: – Saatte jäädä siivoa-
maan ulkotiloja. 

Johtajan päätös oli armon sana, 

ja se lupaili elämään parempaa. 
”Hyvyyden voima” toteutuu tääl-
lä ajassa monta kertaa, vaikka  
näemme kyllä liian paljon elämän 
ja ihmisen kovuutta.

Nälkää on monenlaista. Kun lä-
heisemme kuolee tai tapahtuu jär-
kyttävä onnettomuus, syntyy hen-
gellisten asiain nälkää. Menem-
me omaisten kanssa yhdessä su-
remaan, ajattelemaan. Sytytämme 
kynttilän. Kirkko on avoinna, me-
nemme silloin sinne vaikka muu-
ten harvoin. Ehkä löydämme oma-
kohtaisen pohjan sille, mitä Jeesus 
Nasaretilainen, Vapauttajamme, 
sanoi oppilailleen (Luuk. 10:9): 
”… kertokaa kaikille, Jumalan val-
takunta on tullut teitä lähelle.” Siis 
kuitenkin turva, lohdutus ja hyvät 
voimat ovat koko ajan lähellämme. 
Nälkäistä ravitaan. 

Voimakkaasti koin tuon lähei-
syyden ollessani sodan veteraa-
nin, panssarivaununkuljettajan, 
ystävän, kuolinvuoteen ääressä. 

Miehen hymy oli kuten ennen-
kin, kädenpuristuskin vielä tuntu-
va. Siunasin hänet hyvästelyjem-
me päätteeksi. Hänen katseen-
sa siirtyi sitten minusta jonnekin 
kauemmas, mutta hymy säilyi. Ju-
malan valtakunta oli lähellä. Kym-
menen minuutin kuluttua hän kuo-
li ja oli, näin uskon, Isän kodissa 
elämän täydellisessä harmoniassa. 

Taivaallinen Isä ruokki myös 
pientä ryhmää sairaalan huonees-
sa. Omaiset, jotka olivat tuolloin 
mukana, kertoivat kokeneensa ti-
lanteen hyvänä ja ihmettelivät: – 
Isä puhui (tosin vain kymmenkun-
ta sanaa) ja hymyili, jota ei ollut 
tapahtunut vaikeina viime aikoina.

Laulun mukaan olemme kah-
den maan kansalaisia, jospa olem-
me myös yhden suuren valtakun-
nan sieluja.

Sotilaspoikaterveisin 
Veikko Korhonen

Det tredje numret av årets tidning 
Soldatgossen bjuder på ett gedi-
get kunskapspaket om soldatgos-
sarna.

Tre gillen rapporterar om fira-
de 25-årsjubileer. Festreferaten 
av Traditionsgillena för  Huvud-
stadsregionen, Södra Kymmene-
dalen och Östnyland ger läsaren 
en inblick i både förgångna och 
innevarande  tider. I bladet be-
handlas dessutom förbundsmötet, 
som i år gick av stapeln i Borgå.

Prosten Veikko Korhonen 
skriver i sin andaktsbetraktelse 
om svälten. Vår Himmelske Fa-
der förser människan med mat. Vi 
kan känna att Guds rike kommit 
oss nära. Vår ordförande påmin-
ner om förbundets reviderade stra-
tegi för åren 2018−2025, som för-
bundsmötet godkänt. Riktlinjerna 
för verksamheten är oförändrade 
och detsamma gäller tyngdpunk-
terna. Soldatgossarna  och flick-
lottorna har deltagit i festlighe-
ter ordnade av Skyddskårens och 
Lottarörelsens traditionsorganisa-
tioner. Ordföranden vill ge stör-
re synlighet åt filmen om sin tids 
största ungdomsorganisationer.

Hågkomsterna från soldatgos-
seåren är ett centralt temaområde  

i vår tidning. Yrjö Jaatinen tar 
oss längre tillbaka i historien. Ar-
tikeln bär namnet ”Sotilas ja poi-
ka” (”Soldaten och gossen”). Fa-
dern var med om att avväpna en 
rysk avdelning gendarmer i Sor-
davala, medverkade i frihetskri-
get, engagerade sig i Aunusope-
rationen samt deltog även i vinter- 
och fortsättningskrigen. Skriben-
ten själv var soldatgosse.

Jaakko Orkamaa skriver om 
två vaktuppdrag i Brahestad. År 
1941 behövdes soldatgossar för 
att vakta tyskarnas egendom i 
Brahestads uthamn Lapaluoto.  
Det andra vaktuppdraget inföll i 
september 1944 och hänförde sig 
till järnvägsstationen. Också den 
gången var det fråga om tyskägd 
egendom. Det rådde brist på allt 
och stölderna florerade. Veikko 
Korhonen, som skrivit andakts-
inlägget, var involverad i vartde-
ra uppdraget.

Heikki Miettunen återkallar i 
minnet tre händelser från 1940-ta-
let. En gäller  Linhammar i Pet-
samo och två hans hemort Kui-
vaniemi. Panu Helariutta berät-
tar om soldatgosseverksamheten i 
Pungalaitio. Mauno Koljonen er-
inrar sig sin soldatgossetid i Var-

kaus åren 1943−1944.
Framlidne Aarno Oja-Kauko-

las inlägg informerar om hur man 
under krigsåren gick in för att 
med råttskinn kompensera bristen 
på pälsmaterial och läder. Även 
soldatgossarna entusiasmerades 
att delta i råttkriget. Följden blev 
att tiotusentals råttor miste livet. 

Rosa Carelica är en högklassig 
dikt som Yrjö Jylhä skrev under 
fortsättningskriget. Eino Tenhu-
nen berättar om poemets bak-
grund och om hur den karelska 
rosen har anknytning till männen 
från Viitasaari, som bildade den 
II bataljonen i JR 50. En rörande 
berättelse. 

Jouko Hackzell är en begåvad 
konstnär från Saarijärvi och också 
en kännare av krigshistoria. Vårt 
lands historia och natur utgör hans 
inspirationskällor som konstnär. 
Patriotism har alltid varit känne-
tecknande för släkten Hackzell.

Hannes Viiri avslutar sin tude-
lade artikelserie om evakuering-
en av Lappland. Han berättar även 
om livet som evakuerad och om 
återkomsten hem. Det var hemskt 
att se den förstörda hemtrakten. 
Mauno Ikäheimonen drar sig 
till minnes Vapenbrödrakvällar-

na. Soldatgossarna deltogäven de 
i soaréerna. Dessutom knyter Ikä-
heimonen an till nutiden, och det 
gör han genom Kuopios Sjungan-
de Dragoner, en grupp som fort-
farande uppträder till förmån för 
veteranerna.

Sommaren är en tid för evene-
mang och resor. I Rovaniemi del-
tog soldatgossarna i en vildmarks-
mässa och i Hirvensalmi arrang-
erades en konsert. Soldatgossar 
från Mellersta Finland deltog i en 
utfärd till Poventsa och Stalins ka-
nal. Egentliga Tavastlands soldat-
gossar stannade i hemlandet och 
besökte Salpalinjen.

In memoriam -avdelningen 
innehåller nekrologer över två be-
märkta soldatgossar. Maijaliisa 
Dieckmann har skrivit om Mel-
liläs sista krigsinvalid, sin egen far.

I detta blad ingår en frågesport 
om ”gamla tider”. Veli-Matti Jusi 
står för detta bidrag.

Nästa nummer av tidningen ut-
kommer i december. Jag önskar 
läsarna en fin höst.

Pentti Ruohotie
huvudredaktör

Översättning:
Leif Häggblom

Sammandrag

Hämmentävä valemedia
Sotilaspojassa (2/2018) oli artikkeli sota-ajan propagandasta. 
Siinä valotettiin henkisen sodankäynnin välineitä. Kun puhu-
taan propagandasta, kyse ei useinkaan ole totuuden ja tosiasioi- 
den kunnioittamisesta. Sota-aikakin on saanut monenlaisia val-
heellisia selityksiä.

Sota-ajan propaganda liippaa läheltä nykykieleen kuuluvia 
termejä ”valemedia” ja ”valeuutinen”. Voidaan sanoa, että vale-
media synnyttää valeuutisia.

Sana ”valemedia” tuli Kotimaisten kielten keskuksen (Ko-
tuksen) sanatietokantaan kaksi vuotta sitten. Sanan sisällössä 
on kyse mielipiteisiin perustuvasta ja journalismin periaatteet 
hylkäävästä viestintäkanavasta, joka on kyseenalaisen vaikut-
tamisen väline. 

Tänä päivänä tiedon tulva on valtavaa. Valemedia on arki-
päivää. Trolleiksi sanotaan niitä, jotka sitä tuottavat. Valeme-
dia kohtaa usein niitä, jotka etsivät tietoa omilla tietokoneil-
laan. Heidän mielipiteisiinsä pyritään vaikuttamaan. Heidän 
on vaikea erottaa oikeaa väärästä. Tieto näyttää oikealta mut-
ta on silti väärää.

Meihin yritetään vaikuttaa yhä enemmän sähköisin viesti-
min, kuten sosiaalisen median kautta. Siksi tietokoneen käyt-
täjän ja sillä surffaavan olisi tärkeää kehittää omaa medialuku-
taitoa ja kykyä tarjolla olevien tietolähteiden kriittiseen arvi-
ointiin. Mutu-tuntumalla meistä lehden lukijoista kaiketi enää 
harvempi surffailee tietokoneellaan. Tällainen tiedonhaku on 
ennen kaikkea nuorten tapa hankkia tietoa.

Mutta me kaikki voimme tehdä jotain: me voimme puhuen 
valistaa lapsiamme, lastenlapsiamme ja lastenlastenlapsiam-
me oikeanlaisella koetulla tiedolla ja sillä elämänkokemuk-
sella, joka on kertynyt vuosikymmenten aikana. Tähän pon-
nistukseen haastan jokaisen sodan sukupolvenkin edustajan.

Pentti Ruohotie
päätoimittaja

Förbryllande fejkmedier
I Soldatgossen (2/2018) ingick en artikel om propagandan un-
der krigstiden. I den belystes den mentala krigföringens redskap. 
När man talar om propaganda är det ganska sällan fråga om att 
högakta sanning och fakta. Även krigstiden har fått sin beskär-
da del av osanna beskrivningar.

Innehållet i krigstidens propaganda påminner om termerna 
”fejkmedier” och ”fejknyheter” i vårt moderna språkbruk. Man 
kan konstatera att fejkmedier producerar fejknyheter, som i USA 
kallas ”fake news”. 

Institutet för de inhemska språken (Kotimaisten kielten kes-
kus, Kotus) tog in det finska ordet ”valemedia” i sin orddatabas 
för två år sedan. Då avses en åsiktsbaserad kommunikation, en 
tvivelaktiv påverkansmetod, där man ger avkall på allt vad de 
journalistiska principerna heter. − ”Fejkade nyheter” (kallas även 
fejknyheter eller falska nyheter) var i sin tur ett av orden på den 
s.k. nyordslistan i Sverige år 2017. Här talar vi om osanningar 
som sprids som sanningar i medierna.

I dagens läge får vi ta emot en uppsjö av information. Fejkme-
dierna är en del av vår vardag. De som producerar sådant mate-
rial går under benämningen ”troll”. För fejkmedier utsätts ofta 
de som med egna datorer söker information på nätet. Syftet med 
dessa ”fake news” är att påverka aktiva datoranvändares tankar 
och attityder. Det blir svårt att skilja mellan rätt och fel. Uppgif-
terna kan verka helt riktiga och ändå vara felaktiga.

Vi blir föremål för allt större digital påverkan, t.ex. via socia-
la medier. Därför är det viktigt att datoranvändaren och surfaren 
lär sig att kritiskt läsa och utvärdera allt slags källmaterial. Intu-
itivt förefaller det mig som om rätt få av våra läsare dock läng-
re surfar på nätet. Surfarandet är nog framför allt de ungas grej. 

Men vi kan alla bidra med någonting:  låt våra barn, barn-
barn och barnbarnsbarn få ta del av det som vi upplevt som sant 
och riktigt mot bakgrunden av vår decennielånga livserfarenhet.  
Denna vädjan riktar jag inte minst till hela vår krigsgeneration.

Pentti Ruohotie
huvudredaktör

Översättning:
Leif Häggblom

Nälkä

Puheenjohtajan kynästä
Itäuusimaalaisille sotilaspojille 
ja lottatytöille lämpimät kiitokset 
erinomaisista liittopäivien järjeste-
lyistä Porvoossa! Killan 25-vuotis-
juhla ja mahdollisuus tutustua Por-
voon seudun nähtävyyksiin toivat 
oivallisen lisäarvon ohjelmaan.

Liittokokous hyväksyi liiton tar-
kistetun strategian vuosille 2018–
2025. Toimintalinjaukset säilyivät 
entisinä:

1. Liitto jäsenkiltoineen toimii 
yhteistyössä Tammenlehvän Pe-
rinneliiton ja sen jäsenyhteisöjen 
kanssa.

2. Liitto jatkaa toimintaansa it-
senäisine jäsenkiltoineen 2020-lu-
vulle.

3. Jäsenkillat päättävät tulevai-
suudestaan paikallisesti/alueelli-
sesti osana sotiemme veteraanien 
perinnetoimintaa.

4. Strategiakauden päättyessä 
vuonna 2025 tarkastellaan säätiö-
muotoisen toiminnan tarkoituksen-

mukaisuutta valtakunnallisesti.
Toiminnan painopisteet ovat
1. Toiminnan sisältö
– sotilaspoikatoiminnan tunne-

tuksi tekeminen
– sotilaspoikien kulttuuriperin-

nön liittäminen osaksi kansakun-
nan kulttuuriperintöä

– sotilaspoikatoimintaa koske-
van tieteellisen tutkimuksen ja kir-
jallisuuden tukeminen

– sotilaspoikien jäsenhuolto (so-
tiemme veteraanien tukeminen it-
sestäänselvyys)

2. Jäsenkiltojen toiminnan tu-
keminen

– yhteistyön kehittäminen jäsen-
ten ja muiden toimijoiden kesken

– kiltojen yhdistymisen tuke-
minen niiden henkilöjäsenmää- 
rien vähetessä

3. Talouden turvaaminen
– liiton talouden varmistaminen
– jäsenkiltojen talouden tukemi-

nen perustelluissa hankkeissa

4. Viestintä
– painopiste sisäisessä viestin-

nässä jäsenten suuntaan
– painopisteen siirtäminen ul-

koiseen viestintään kohdistuen si-
dosryhmiin ja kansalaisiin

– julkaisut.

***
Olemme voineet huomata tämän 
vuoden kuluessa, että suojelus-
kuntajärjestö ja puolustusvoimat 
ovat viettäneet satavuotistaival-
taan moninaisin tapahtumin, sa-
malla kun suojeluskunta-/sotilas-
poikatoiminta 1928–1944 on saa-
vuttanut 90 vuoden iän. 

Useilla paikkakunnilla sotilas-
pojat ja lottatytöt ovat olleet muka-
na suojeluskuntajärjestön ja Lotta 
Svärdin perinnejärjestöjen juhlal-
lisuuksissa. On ollut hyvä huoma-
ta, että yhteiskunnassamme arvos-
tetaan aikanansa suurimpien nuo-
risojärjestöjen historiaa.

***
Isänmaamme nuoret puolustajat – 
Sotilaspojat ja lottatytöt -elokuva 
on ollut käytössänne jo muutamia 
kuukausia. Toivon siitä muodostu-
van ainakin yhden työkalun, jolla 
sotilaspoikien ja lottatyttöjen pe-
rintöä välitetään.

Elokuvaa suositellaan näytettä-
väksi kuntien ja seurakuntien, ve-
teraani- ja reserviläisjärjestöjen, 
maanpuolustuskiltojen, partiolais-
ten ja muidenkin järjestöjen tilai-
suuksissa.

***
Vuoden 2019 liittokokouksem-
me järjestetään yhteistyössä Kai-
nuun Sotilaspoikien Perinnekillan 
kanssa 15.–16.8.2019 Kajaanissa. 
Seuraavat kokouspaikat ovat haet-
tavissa.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton 

puheenjohtaja
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Vartiotehtäviä  
Lapaluodossa
Raahe oli keskeinen merikaupun-
ki ja sen satama merkittävä tava-
raliikenteen välittäjä. Lapaluoto 
oli Raahen ulkosatama, ruutukaa-
vainen kaupunginosa vajaat viisi 
kilometriä keskustasta. Se on tul-
lut kuuluisaksi naiskauneudestaan 
(muun muassa Armi Kuusela ja 
Anneli Sauli) sekä valtakunnan 
suurimmasta lapsiperheestä: 21 
lasta samasta äidistä ja isästä. La-
paluoto kuuluu myös järkyttäväs-
ti ns. heimopataljoonan kohtaloon.

Kun Saksa siirsi joukkojaan ke-
väällä 1941 Lappiin, niiden huol-
to tapahtui suurelta osin Pohjan-
lahden pohjoisosan satamien, ku-
ten Lapaluodon, kautta. Se toteu-
tettiin tavallisilla merikelpoisilla 
rahtilaivoilla, joiden etukannel-
la oli tasanne ilmatorjunta-asetta 
varten. Lapaluotoon tuli sotilas-
komennuskunta valmistelemaan 
tavaran purkamista ja sopimaan 
asioista suomalaisten viranomais-
ten kanssa. Koko jatkosodan ajan 
kaksi saksalaista sotilashenkilöä 
asui vuokralla lapaluotolaiskodis-
sa. Laivamöljän viereen purku- 
alueelle rakennettiin puinen pa-
rakkimainen varastotalo, jonka 
lukkojen takana saksalaiset säilyt-
tivät pienempää ja arvokkaampaa 
sodankäyntitavaraa.

Vetojuhtinaan Wehrmacht käyt-
ti suuressa määrin muuleja. Niitä 
marssitettiin myös ensimmäisinä 
sellaisten maastokohtien yli, joi-
den arveltiin olevan miinoitettuja. 
Ihmeteltiin, kun Lapaluotoon tuo-
tiin valtavat määrät heinää, joka lä-
jättiin suuriksi pyramidin muotoi-
siksi rakennelmiksi Raahen ulko-
sataman maatasanteille. Kun mie-
het palvelivat rintamilla, Raahen 

varttuneimmat sotilaspojat värvät-
tiin heinäpyramidien ja muunkin 
tuodun tavaran vartijoiksi.

Aseikseen pojat saivat italialais-
peräiset kevyet ratsuväkikiväärit ja 
runsaasti patruunoita. Olen kuul-
lut, että heitä oli kuitenkin kiellet-
ty ketään ampumasta. Nuoret varti-
jat ampuivat kyllä ajankulukseen ja 
seikkailumieltä tyydyttääkseen lä-
himetsien variksia ja saivat samal-
la tutustua aseeseen ja sen käyttö-
ominaisuuksiin.

Varttuneimpien poikien jouk-
koon hyväksyttiin ikäisekseen 
suurikokoinen, vastuuntuntoinen 
ja vakaa 12-vuotias Veikko Kor-
honen. Sattui tuolloin Lapaluo-
don satamassa pistäytymään sak-
salaisia ja suomalaisia sanoma-
lehtimiehiä. Kovin nuori asemies 
oli kiinnostava mediakohde. Hänet 
otettiin valokuvattavaksi ja tentat-

tavaksi. Kaverit arvelivat, että 
seuraavassa Wehrmachtin propa-
gandalehti ”Signalissa” on Veikos-
ta juttu ympäri Saksaa ja sen val-
taamia alueita. Tuskin sitä kuiten-
kaan julkaistiin, sisälsihän se La-
paluotoon liittyen salaista sodan-
käyntitietoa.

Vartiotehtävä  
Raahen asemalla
Liityin sotilaspoikiin 1943. Aikai-
semmin mukaan tulleet olivat saa-
neet keltaisenruskeat sotilaspuvut, 
joita Englanti oli lahjoittanut Suo-
meen talvisodan ”myötätunnosta”. 
Minulla ainoana sotilaspoikatun-
nuksena oli Hakalahden Aarnelta 
saamani suikkalakki, muuten pal-
velin siviileissä.

Meidät jaettiin ryhmiksi armei-
jan tapaan. Harjoittelimme sul-

keisia, kolmiotähtäystä, urheil-
tiinkin. Saimme alkeissotilaskou-
lutusta. Mutta varsinaista asekou-
lutusta emme saaneet. Sotilaspojat 
tekivät avustustöitä sodasta kärsi-
mään joutuneille.

Syyskuun 1944 välirauhan ai-
koihin Raahen asemapihalle tuli 
useavaunuinen tavarajuna, jossa 
oli Saksan armeijan varusteita, lä-
hinnä huoltopuolen tavaroita kuten 
elintarvikkeita, kenkiä, vaatteita ja 
ajanvietevälineitä. Kun oli vallin-
nut jo vuosia puute kaikesta, eten-
kin välttämättömyystavaroista, ja 
kun yleinen järjestyskin oli kovil-
la, useat halusivat omavaltaisesti 
anastaa tarjolla olleesta saksalais-
junasta ja murtautuivat vaunuihin.

Niinpä sitten sotilasviranomai-
set järjestivät junavartioinnin. Kun 
ei ollut miehiä käytettävissä, soti-
laspojista vanhimmat komennettiin 

ase kädessä estämään junaryöstely. 
Siinä tahtoivat joskus mennä var-
tijat ja varkaat sekaisin. Olivat-
han pikkukaupungin asukkaat lä-
hes kaikki tuttuja keskenään. Kos-
kaan ei kohti ammuttu eikä vahin-
koja sattunut.

Kerrotaan jonkun ottaneen sä-
kin, jossa oli kymmenkunta soti-
laskenkää. Se oli melko saalis, oli-
vathan nahkakengät sota- ja pula-
aikana vain ostoluvalla saatavissa. 
Kun tämä onnellinen jalkinevaras 
avasi säkin, pettymys oli valtava: 
kaikki olivat saman jalan kenkiä! 
Saksalaiset näyttivät oivaltaneen 
vanhan viisauden: näppärä keino 
kenkien ja parillisten vaatekappa-
leiden varkauden estämiseksi on 
niiden paripuolien erillään pitä-
minen.

Tässä vartiotehtävässä palveli jo 
rippikouluikäiseksi varttunut Veik-
ko Korhonen. Tavaravaunuja pen-
gottaessa löytyi Telefunken-merk-
kisiä matkaradioita. Koska radio, 
saati matkaradio, oli siihen aikaan 
varsin arvokas ja harvinainen hyö-

dyke, oli suuri kiusaus ottaa se kai-
naloon ja kotiin. Näin teki Veik-
kokin. Mutta perillä omatunto ja 
oikeamielisyys alkoivat kaivel-
la. Välttyäkseen varkaaksi tul-
kitsemiselta rehellinen poika va-
kaumuksensa saattelemana kantoi 
Telefunkenin takaisin junan tava-
ravaunuun. Ilmankos hänestä pap-
pi myöhemmin tulikin!

Vietyjä tavaroita ei peräänkuu-
lutettu. Niistä oli monelle suures-
ti tarvitsevalle ratkaisevaa apua. 
Luokkatoverillani PL:llä oli ko-
meat saksalaiset sotilashousut ja-
lassaan, ja hän kehui niiden ole-
van ”sakemannin sarkaa”.

Omankädenoikeus ja varastelu 
junasta oli senkin vuoksi arvelut-
tavaa ja arkaluontoista, kun väli-
rauhansopimuksen nojalla kaikki 
Suomessa oleva saksalaisomaisuus 
kuului Neuvostoliitolle.

Jaakko Orkamaa

”Mun isäin oli sotamies…” Hän 
syntyi Suistamolla 13.8.1897. 
Maamme itsenäisyyden aamuhä-
märissä hän otti haulikkonsa ja oli 
mies siinä joukossa, jonka tarkoi-
tus oli hankkia kivääreitä.

Sortavalassa oli tsaarin santar-
miosasto, jonka tehtävänä oli val-
voa yleistä järjestystä. Elämä oli 
sujunut lupsakkaasti. Alue oli teh-
nyt kauppaa venäläisten kanssa. 
Rakennuskiviä laivattiin Pietariin, 
ja paluukuormina tuotiin esimer-
kiksi viljaa toimitettavaksi edel-
leen maakuntiin. Santarmit liene-
vät jo hieman pitkästyneet tehtä-
väänsä. Maailma oli muuttumas-
sa, ja kaipuu kotiin kalvoi miel-
tä. Huomattavan, aseistautuneen 
miesjoukon saarrostus oli yllättä-
vä. Varuskunta luovutti aseensa, 
lieneekö ammuskelua edes aloitet-
tu. Taisivat aseiden vastaanottajat 
vielä ystävällisesti opastaa, mistä 
suunnasta saattoi olla turvallisinta 
matkata kotiseudulle.

Isäni sotapolku kulki tiettäväs-
ti Sortavalasta Sakkolan kautta 
Rautuun ja Viipuriin. Haulikko 
lähetettiin kotiin Suistamon Rau-
talahteen. Vapaussodassa isäni sai 
johdettavakseen oman porukan. 
Sodan päättyessä hänelle tarjot-
tiin ylennystä ja työtä armeijassa, 
mutta sitä hän ei ottanut vastaan.

Vapauden aate sykki kuitenkin 
rinnassa ja vei mukaan ns. Au-
nuksen retkelle. Se retki ei mennyt 
kuitenkaan nappiin. Eteneminen 

jumittui ja purnaaminen lisään-
tyi. Luulisin, että syytä oli sekä 
johdossa että miehistössä. Tilan-
ne kärjistyi niin pitkälle, että isä-
ni porukka pantiin kenttäoikeuteen 
ja tuomioksi vaadittiin kovin mah-
dollinen. Täytäntöönpanoa varten 
nimettiin teloitusryhmä. Tuomi-
tut seisoivat jo pihamaalla rivissä. 
Teloitusryhmässä saattoi olla myö-
tätuntoa teloitettavia kohtaan, sillä 
paikalle vääntäytyvästä ryhmästä 
kuului jupinaa, ettei tässä vielä tie-
detä, ketä ammutaan. Teloituksen 
johtajan käsi vapisi kuin horkassa. 
Tähtäyskäskyn jälkeen ei tullut tu-
likomentoa.

Poika on siitä hyvin kiitollinen. 
Lopulta koko juttu painettiin villai-
sella. Syyksi kerrottiin, ettei kent-
täoikeus ollut täysilukuinen. Koko 
joukko-osasto joutui tekemään 
täyskäännöksen ja etenemään ri-
vakasti pohjoisen kautta koti-Suo-
meen. Retken keskeinen nimi Su-
sitaival kääntyi muisteloissa huk-
kareissuksi.

Isä jatkoi elämäänsä köyhänä 
rauhanmiehenä. Hän oli sekatyö-
mies. Hän oli taitava kivirakentaja 
ja panostaja, puuseppä, verhoilija 
sekä hirsi- ja puurakentaja. Hän oli 
joitakin aikoja kyläkoulunsa veis-
tonopettajana.

Talvisodan alettua isäni ko-
mennettiin armeijan työjoukkoi-
hin, mutta sodan viimeiset kah-
deksan päivää hän oli rintamajou-
koissa Kannaksella Kärstilänjär-

vellä. Se aika kului lähinnä itseä 
suojaten vihollisen keskityksiltä. 
Jatkosodan aikana hän toimi va-
pauttamiseensa saakka sotavan- 
kien vartijana.

Talvisodan ajan perhe vietti 
mökissään noin kilometrin päässä 
Laatokan pohjoisimmasta kärjestä. 
Äiti viiden lapsensa kanssa, nuo-
rin vielä alle kolmivuotias. Poika 
vanhimpana ehti täyttää 13 vuot-
ta, kun sotilasviranomainen maa-
liskuun 13. päivän ehtoolla kävi 
ilmoittamassa, että evakuointi ta-
pahtuu 15.3.1940. Lehmä oli talu-
tettava maantien varteen yhteiskul-
jetusta varten, ja muutkin tavarat 
olisi toimitettava valmiiksi armei-
jan kuljetettavaksi. Ihmiset eväi-
neen vietiin Helylän asemalle.

Evakkojuna lähti, mutta pysäh-
tyi pimennettynä metsään ehkä 
runsaan peninkulman päähän läh-
töasemaltaan. Syytä moiseen ei 
tiedetty. Myöhemmin joku arveli, 
että venäläisten kanssa oli sovittu 
maaston luovutuksesta seitsemän 
kilometriä vuorokaudessa, mutta 
venäläiset tulkitsivat sen tarkoitta-
van vain kovaa maata ja saapuivat 
jäitse etuajassa Sortavalan rantaan, 
ja neuvottelu pysäytti myös evak-
kojunan. Mene ja tiedä. Talviso-
dan evakkomatka kulki Outokum-
mun, Muuruveden ja Siilinjärven 
kautta Pyhäjärven Yppäriin. Sieltä 
isä löysi perheensä elävänä ja ter-
veenä. Perheenjäsenillekin tapaa-
minen oli riemastuttavaa, emme-
hän tienneet isästä työkomennuk-
sen jälkeen. Yhdessä hakeuduim-
me isän sisaren perheen luo Kär-
kölän Järvelään.

Järvelässä toimi Simo Mörtti-
sen johtama suojeluskunnan poi-
kaosasto. Siihen poika liittyi serk-
kujensa Veikko ja Pertti Niemi-
sen (myöhemmin Eräkare) kans-
sa. Osallistuttiin telttaleirille, 
suunnistuskilpailuun ja saatiin 
tarkkuusharjoitusta pienoiskivää-
riammunnassa. Poika kävi kysy-
mässä työpaikkaa K. Koskisen sa-
halta 14-vuotispäivänään ja pääsi 
heti työhön. Sahalla oli muutamia 
isompia poikia, jotka kuultuaan, 
että poika kuuluu suojeluskun-
nan poikaosastoon, myönsivät oi-
tis Singerin asiamiehen nimen ja 

arvon, joka vahvistetaan antamalla 
turpiin. Leikkiähän se oli, vahvis-
tamista ei tapahtunut, mutta poika 
liitti arvonimen muistojensa jouk-
koon.

Keväällä 1941 perheemme piti 
muuttaa Viitasaarelle, jossa oli va-
rattuna tontti uuden kodin raken-
tamista varten. Viitasaarelle saa-
vuimme saman päivän iltana, kun 
miehet palasivat nimismiehen 
kansliasta liikekannallepanomää-
räysten kanssa. Kodin rakentamis-
haave pysähtyi. Poika sai työtä Ky-
min Lauttausyhdistyksen niputus-
koneelta ja uiton päätyttyä maa-
laistalon renkinä.

Jatkosota eteni suotuisasti. Per-
heemme lähti vapunaattona 1942 
Sortavalan maalaiskunnan Kirja-
valahteen. Poika pääsi lähetiksi 
osuuskaupan rautaosastolle. Sai 
opetella myös myyntiä. Ensimmäi-
siä asiakkaita oli panssariprikaatin 
komentaja, kenraalimajuri Ruben 
Lagus, miellyttävä asiakas. Toi-
voin sydämestäni, ettei myymäni 
paketti partakoneenteriä olisi ollut 
niitä automaattisia, joiden kanssa 
ei tarvinnut vettä ja vaahtoa, kun 
vesi tuli silmistä ja vaahto suusta.

Hyvää ei riittänyt ikuisesti. So-
taonni päättyi. Aseiden tauottua 
lähdimme uudestaan evakkomat-
kalle, tällä kertaa vähän rauhalli-
semmin Ruovedelle. Entinen kan-
sakoulumme opettaja oleili Vilp-
pulassa ja otti poikaan yhteyttä 
Ruoveden Ruhalaan. Hän kertoi, 

että poikaa tarvittiin Vilppulassa, 
jossa oli laajat varastot siirtoväen 
tavaroita, suurelta osin ulkona säi-
den armoilla.

Talvi ja seuraava kesä menivät 
kaupan hommissa Kolhossa. Sit-
ten oli paluu Ruovedelle erilaisiin 
askareihin.

Syksyllä 1946 oli kutsunnat ja 
tammikuun alusta 1947 ilmator-
juntajoukkoihin Tampereen Sul-
kavuoreen. Selvisin kohtuullises-
ti palvelutehtävistä. Patterinpääl-
likkö kertoi, että patteriston ko-
mentajan kanssa oli keskusteltu, 
että poika olisi ainesta kadetti-
kouluun. Ehdotus miellytti, mut-
ta en uskaltanut. Pelkäsin esitettyjä 
uusia haasteita. Pääsin korpraali-
na siviiliin syyskuun lopulla 1947, 
isä oli halvaantunut ja kehon oi-
kea puoli oli liikkumaton. Tilan-
ne koko perheen kannalta oli sel-
lainen, ettei se sallinut syvää ma-
sennusta.

Ajan kanssa tilanne vakautui. 
Isännyyttä siirrettiin nuoremmil-
le. Poika sai toimen SOK:sta. Työ 
jatkui pari vuotta. Sitten poika ek-
syi pankkitoimiin ja viihtyi niis-
sä eläkeikäänsä asti. Nyt 91-vuo-
tiaana eläkeläisenä hän uskoo, että 
eletty elämä meni sittenkin melko 
mallikkaasti.

Yrjö Jaatinen
sotilaspoika 

Jyväskylä

Saksalaisia heinäpaaleja Lapaluodossa, joka oli Raahen ulkosatama. Kuva: Raahen museon kuva-
kokoelmat.

Raahen asema sellaisena, jona sotilaspojat sen muistavat. Kuva: 
Raahen museon kuvakokoelmat.

Sotilas ja poika

Sotilaspojat saksalaisomaisuutta vartioimassa

Kertomuksen poika, sotilaspoi-
ka Yrjö Jaatinen.
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Sotilaspoikia voitiin käyttää mo-
nissa kotialueen tehtävissä. Monet 
varttuneet pojat taistelivat vapaa-
ehtoisina rintamilla. Suojeluskun-
tapojista koottuja taisteluosastoja 
jouduttiin käyttämään vihollisen 
murtojen rajoittamiseen. Pääosa 
sotilaspojista ehti miesten mukana 
rintamalle ja kuuluu siis veteraa-
nien joukkoon. He ovat oikeutettu-
ja kantamaan tammenlehvätunnus-
ta. Vartuttuaan lottatytöt siirtyivät 
lottien riveihin ja palvelivat koti-
rintamalla ja sotarintamalla.

Puheenjohtaja Luotola kertoi, 
että toiminnan päättyessä 1944 so-
tilaspoikia oli rekisteröity 72 300. 
Heidän keski-ikänsä on nyt yli 85 
vuotta. Pikkulottia ja lottatyttöjä 
oli lähes 50 000. Sotilaspoikien 
ja pikkulottien toiminta oli kat-
tavaa kansalaiskasvatusta. Yhtei-
söllisyys, yhdessä tekemisen taito 
sekä vastuullisuus ja isänmaanrak-
kaus kannustivat nuoria sekä sodan 
että jälleenrakentamisen vuosina.

Sotilaspojat ja pikkulotat ovat 
ottamassa ”rintamavastuun” so-

tiemme veteraaneilta heidän pe-
rintönsä välittäjinä.

– Jatkossakin meidän tulee ra-
kentaa turvallisuutemme sen vah-
van perustan päälle, minkä sotiem-
me kokemukset ja vuosikymmen-
ten määrätietoinen työ maanpuo-
lustuksen hyväksi ovat tehneet. 
Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien 
ja Pikkulottien Perinnekilta on to-
teuttanut tehtäväänsä aktiivisena ja 
tuloksia tuottavana toimijana nel-
jännesvuosisadan ajan.

Puheenjohtaja Luotola onnitteli 
Sotilaspoikien Perinneliiton puo-
lesta kiltaa ja toivotti sille menes-
tystä tulevina toiminnan vuosina.

Juhlaohjelmaa
Puheiden välillä Kaartin puhal-
linkvintetti esitti Jean Sibeliuksen 
Romanssin.

Kunniapuheenjohtaja Olli Sor-
vettula ja varapuheenjohtaja Arne 
Lindholm jakoivat killan ja liiton 
huomionosoitukset. Killan stan-
daarilla palkittiin Sami Auersal-

mi, joka on vuosien ajan ollut yh-
teyshenkilönä Santahaminassa jär-
jestettyjen lukiolaisten turvakurs- 
sien järjestelyissä. Liiton kultaisen 
ansiomitalin saivat Hannu Salo-
niemi ja Pekka Tuominen, hopei-
sen ansiomitalin Marika Porras ja 
Pekka Saloranta ja pronssisen an-
siomitalin Jorma Kari ja Jarmo 
Korhonen sekä edesmennyt Lii-
sa Maunula, jonka mitali luovu-
tetaan hänen omaisilleen.

Juhlaohjelman päätteeksi Kaar-
tin puhallinkvintetti soitti Jean Si-
beliuksen Jääkärimarssin.

Sotilaskotisisaret kruunasivat 
juhlan tapansa mukaan juhlavin 
kahvitarjoiluin. Sotilaskotisisaret 
ovat vuosia olleet killan yhteistyö-
kumppaneita, jotka ovat hoitaneet 
niin wähäjoulujuhlien herkut kuin 
kokousten ja esitelmätilaisuuk- 
sien kahvitukset. Kahvittelun 
ohessa muisteltiin menneitä vuo-
sikymmeniä.

Marika Porras

Sotilaspoikamuistoja Punkalaitumelta
Muistikuvani sijoittuvat sota-ai-
kaan, koska 1933 syntyneenä lii-
tyin sotilaspoikiin vuonna 1942. 
Ikäraja oli oikeastaan kymmenen 
vuotta, mutta koska isäni toimi 
poikien kouluttajana, pääsin mu-
kaan yhdeksänvuotiaana.

Kulkeminen harjoituksiin sujui 
isän pyörän takatelineellä silloin, 
kun muuta kyytiä ei ollut.  Talvel-
la matka suojeluskuntatalolle tait-
tui tietenkin suksilla. Harjoituspai-
kan nimi Vartiola kertoo, että siellä 
toimittiin isänmaan asialla. Vieres-
sä oleva urheilukenttä oli monien 
sulkeisharjoitusten ja urheilukil-
pailujen tapahtumapaikkana. Paa-
vo Nurmikin oli aikoinaan kiertä-
nyt samalla juoksuradalla. 

Sotilaspoikien aikaisempi ni-
mitys oli suojeluskuntapojat. 
1930-luvulta Punkalaitumella oli 
vilkkaasti toimiva suojeluskunnan 
poikaosasto. Alaikäisenä liityin so-
tilaspoikiin, ja kun järjestäydyttiin 
riviin, olin aina rivin hännillä. Uni-
vormukin oli muutaman numeron 
liian suuri, mutta kun hihoja lyhen-
nettiin ja vyöhön tehtiin uusia rei-
kiä, pukukin näytti paremmalta ja 
pysyi yllä. Kovasti sotilaallisia ol-
tiin ja harjoituksia tehtiin koulutta-

jien ohjauksessa. Sodassa isäni toi-
mi komppanianpäällikkönä.

Ampumista harjoittelimme en-
sin ilmakiväärillä ja sitten pienois-
kiväärillä. Täällä Turun puolessa 
ei kuulemani mukaan alle 15-vuo-
tiaat saaneet ampua edes ilmaki-
väärillä, mutta Punkalaitumen 
sotilaspojissa se oli mahdollista. 
Muistan ikuisesti sen paperivito-
sen, jonka sain vääpeli Veli Nik-
kilän kädestä ammuntapalkinto-
na. Tavallisin harjoitusase oli pie-
noiskivääri. Muistan myös ampu-
neeni Vartiolan mäessä olleella 
ampumaradalla italialaisella Terni-
kiväärillä. Kiväärin tukki piti lait-
taa tiukasti kainaloon ja tukea vä-
hän maahankin, kun se peijooni löi 
niin kovin takaisin. Korvat soivat 
ja pää oli vähän aikaa sekaisin, kun 
sillä jysäytettiin. Laukauksen jäl-
keen aseen lukko löytyi usein kai-
nalon kohdalta.

Maastoleikkejä, urheilukilpai-
luja, suunnistusta, sulkeisjärjes-
tysharjoituksia ja pallopelejä oli 
ohjelmassa. Talvella hiihtokilpai-
lut olivat vuorossa. Sota-aikana 
olivat lumiset talvet, ja kun siihen 
aikaan ei teitä aurailtu, niin joka 
pojalla sukset olivat tarpeelliset ja 

yleiset kulkuvälineet. Muistan, että 
kun Vartiolassa oli sotilaspoikien 
hiihtokilpailut, hiihtelin ensin ko-
toani seitsemän kilometriä kirkon-
kylään ja sen jälkeen osallistuin 
kilpailuun vaihtelevalla menestyk-
sellä. Kilpailun jälkeen taas sama 

seitsemän kilometriä takaisin ko-
tiin, joten sinä päivänä taisi pojalle 
tulla parikymmentä kilometriä si-
vakoimista. Nykyajan veteraaneis-
sa on paljon niitä, joiden urheilu-
harrastus on lähtenyt liikkeelle so-
tilaspoikien kilpailuista, eikä kipi-

nä ole vieläkään sammunut.
Suojeluskuntien poikaosastoihin 

kuuluneet ja vanhemmat sotilas-
pojat täyttivät kunniakkaasti teh-
tävänsä itsenäisyyden turvaajina 
käydyissä sodissa. Väinö Linnan 
”Tuntemattomassa” on lausahdus: 

”Ne jyrää meitin.” Sotien aikainen 
tunnelma kuvastuu osaltaan tässä. 
Ellei mitään tehdä, on tuho edes-
sä. Mainilan laukaukset merkitsi-
vät vaihtoehtojen loppumista. Tätä 
taustaa vasten on ymmärrettävä so-
tilaspoikienkin toiminta. Talviso-
dan hengessä maamme pelastui.

Sota-ajan muisteleminen ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että ihannoi-
simme militarismia ja aseelliseen 
toimintaan perustuvaa nationa-
lismia. Aseellisten yhteenottojen 
surkeus näkyy joka päivä uutislä-
hetyksissä eri puolilta maailmaa. 
Neuvotteluihin ja diplomatiaan pe-
rustuva suhteiden hoitaminen eri 
maiden kesken olkoon ohjeenam-
me. Korkeatkin muurit voidaan 
murtaa rauhanomaisin keinoin.

Sotilaspoikatoiminnan esiintuo-
minen on tarpeellista siksi, että jäl-
keentulevat saavat tietoa siitä, että 
Suomen kansa on kestänyt todella 
kovia aikoja ja kuitenkin selviyty-
nyt niistä. Se tietoisuus antakoon 
myös uskoa tulevaisuuteen.

Panu Helariutta
Parainen

Punkalaitumen sotilaspoikia 1944. Kuvassa vasemmalta kouluttajat Veikko Nieminen suojeluskun-
tapiiristä ja paikalliset Lauri Helariutta, Eino Pouru ja Veli Nikkilä. Isommat sotilaspojat eivät ole 
harjoituksessa kotitilan ja muiden töiden vuoksi.

Kenraali Jaakko Valtanen osallistui juhlaan. Kuvassa vasemmalta killan varapuheenjohtaja Arne 
Lindholm, puheenjohtaja Hannu Saloniemi, kenraali Jaakko Valtanen ja kunniapuheenjohtaja Ol-
li Sorvettula. Kuva: Pekka Saloranta.

Sotilaspojan muistumia
Englanti julisti  
Suomelle sodan

Vuosien  1941–42 vaihteessa sa-
nomalehdet kertoivat: Englanti on 
julistanut Suomelle sodan! 

Tuskinpa pienessä maaseutupi-
täjässä kukaan tiesi, ei ainakaan 
nuori sotilaspoika, sodanjulistami-
sen alkuvaiheita. Vasta vuosien ja 
vuosikymmenten kuluttua tausta-
tiedot ovat tihkuneet tietoisuuteen.

Veteraanituttavani kertoi, mi-
ten hän seurasi aitiopaikalta, kun 
engelsmanni iski 30. heinäkuu-
ta 1941 Petsamoon Liinahamarin 
satamaan.

Jäätön Liinahamari oli saksalai-
sille tärkeä huoltosatama. Laivoja 
oli pommituspäivänäkin satamas-
sa ja redillä. Venäläisvankeja lii-
kuskeli lastinpurkuhommissa lai-

turilla. Kun pommeja tippui ja tu-
litus konekivääreillä alkoi, vangit 
yrittivät suojautua heittäytymällä 

mahalleen. Lankkulaiturin viereen 
iskeytynyt brittipommi surmasi jo-
kaisen venäläisvangin.

Englannin isku Suomen maa-
perälle osoitti sen olevan sodas-
sa Suomea vastaan vaikka ei vielä 
virallisesti. Suomi esitti vastalau-
seen Englannille ja ryhtyi häätä-
mään sen lähetystöä pois Helsin-
gistä. Englanti sinnitteli jonkun 
kuukauden, kunnes virallisesti ju-
listi Suomelle sodan 6.12.1941. Il-
mahyökkäyksen Liinahamariin se 
tulkitsi vahingoksi eikä toista ker-
taa pommittanut Petsamoa.

Sotilasjuna törmäsi 
tavarajunaan

Nuoren sotilaspojan muistoja on 
tavarajunien yhteentörmäys Kui-
vaniemen ylikäytävän kohdalla. 
Saksalaisia sotilaita kuljettanut 
tavarajuna törmäsi toiseen niin, 
että veturit nousivat toisiaan vas-

ten pystyyn.
Kotonani oli pitäjän puhelinkes-

kus, joten tieto törmäyksestä tuli 
hetimiten. Reino-veljeni kanssa 
poljimme pyörillä sateisessa syys-
pimeässä kiireen vilkkaa katso-
maan junaturmaa. Katsomatta jäi, 
kun aseistettu saksalaissotilas är-
jäisi: ”Alle weg!” Sanakirjaa ei tar-
vinnut tutkia, sillä uhkaavasta är-
jäisystä ymmärsi että kaikki pois!

Vuosi oli 1941 tai 1942. Junatur-
massa kerrottiin saaneen surmansa 
kaksitoista sotilasta.

Sotavankeja  
karkasi junasta

Saksalaisesta kuljetusjunasta pää-
si Kuivaniemen kohdalla karkaa-
maan umpivaunun yläluukusta pa-
rikymmentä venäläisvankia. Suo-

jeluskuntalaisia ja sotilaspoikia hä-
lytettiin haravoimaan metsää, ja 
venäläisiä saatiin kiinni. Jäljistä 
päätellen he olivat paistaneet sie-
niä nuotiolla. Yksi vanki ei totel-
lut pysähtymiskäskyä ylittäessään 
rautatietä takaa-ajajien edessä. Hä-
net ammuttiin.

Luutnantti Lauri Virtanen Pio-
neerivarikolta johti etsintöjä. Pojat 
pantiin yksi kerrallaan aseen kans-
sa vartioimaan varikon maakella-
riin suljettuja, kiinnisaatuja vanki-
raukkoja. Muutamiin Halttulan ta-
loihin tuli ovelle nälkiintyneitä ve-
näläisiä pyytämään liepuskaa.

Heikki Miettunen

Liinahamarin satama. Etualalla tullin rakennus, vastarannalla 
Kalanjauhotehdas. Petsamo 16.4.1940. Kuva: SA-kuva.

Jatkoa etusivulta
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Sodankäynti heikensi vaatteiden 
ja jalkineiden saantia, sillä armei-
jan hankinnat olivat luonnollises-
ti ensisijaiset. Valmistusmääriä vä-
hensi myös pitkittyvä sota ja pa-
heneva raaka-ainepula. Siviiliväes-
tön oli jatkuvasti supistettava ku-
lutustaan. Parhaat pukimet saatiin 
nyt vanhoista kääntämällä, yhdis-
telemällä ja värjäämällä. Ajoissa 
tehty paikkaus ja korjaus lisäsivät 
monien vaatekappaleiden käyttö-
ikää. Turkisten säännöstelyn tul-
tua voimaan liikkeiden oli ilmoi-
tettava hallussaan olleet turkikset 
ja niidenkin saanti vaikeutui enti-
sestään.

Jatkosodan alkuaikana turkkeja 
havitteleville oli tarjolla pääasiassa 
kissa- ja kaniturkkeja kohtuuhin-
taan, mutta orava- ja varsinkin pii-
samiturkkien hinnat olivat monin-
kertaistuneet, sillä nahkoja pyrit-
tiin varaamaan yksinomaan vien-
tiin. Oravakantaa heikensi innokas 

metsästys, ankara talvi ja kehno 
käpysato. Samoin kaneja ja kisso-
ja verotettiin liikaa, joten näiden-
kin nahkojen saanti heikkeni. Oli 
siis keksittävä jotain uutta. 

Syksyllä 1943 meitä pohjalaisia 
hämmästytti vaasalaisyrityksen il-
moitus, jossa se halusi ostaa rajat-
tomasti rotannahkoja. Ostosopi-
mus perustui pääkaupunkiseudul-
la toimineen Etelä-Suomen Turkis-
tehtaan päätökseen ruveta valmis-
tamaan rotannahkoja alan yritysten 
tarpeisiin.

Myös sotilaspojat innostuivat 
maanlaajuiseen rottasotaan alku-
vuodesta 1944. Kiihokkeen sii-
hen antoi Kotijoukkojen Esikun-
nan järjestämä kilpailu, jota Soti-
laspoika-lehti mainosti vuoden en-
simmäisessä numerossaan: ”Rotat 
mottiin! Me Suomen Sotilaspojat 
julistamme täten sodan kaikille ro-
tille emmekä hellitä, ennen kuin 
vihollisemme on kuollut sukupuut-

toon.” Lehti neuvoi poikia raken-
telemaan omatekoisia loukkuja ja 
sijoittamaan ne rottien kulkuteille. 
Hännät tuli katkaista ja luovuttaa 
poikaosaston johtajalle. Parhaille 
rottamestareille oli luvassa Suun-
to-kompassit ja koko kisan voitta-
neelle pienoiskivääri. Raha-ansioi-
takin oli pojille tarjolla. Ohjeitten 

mukaisesti nyljetyistä, suolatuista 
ja kuivatuista rotannahoista etelä-
suomalainen ostaja maksoi 5–10 
markkaa kappaleelta nahan koosta 
riippuen. Tehtävä oli varsin help-
poa niille sotilaspojille, jotka oli-
vat harrastaneet piisamien pyydys-
tämistä. Kisan voittajaksi selvisi 
savolainen sotilaspoika, jonka yh-

teissaalis oli lähes 700 siimahän-
tää. Koko maassa hävitettiin kym-
meniätuhansia viljavarastoja verot-
tanutta, kulkutauteja levittänyttä ja 
nopeasti sikiävää tuholaista.

Rotannahkojen hyötykäyttö oli 
aikanaan aitoa teollista toimin-
taa. Nahka kelpasi asianmukai-
sesti käsiteltynä erittäin hyvin 
muun muassa naisten turkiskap-
pojen valmistukseen. Luonnon-
värisenä nahka ei ollut kaunista, 
mutta joko mustaksi tai ruskeak-
si värjättynä niistä saatiin hieno-
ja turkiksia. Isoista rotista saatiin 
oravannahan kokoisia turkissuika-
leita, jotka värjättyinä muistuttivat 
piisamia  ja saivat asiantuntijatkin 
erehtymään. Ensimmäinen mus-
taksi värjätty malliturkki valmis-
tui tammikuun puolivälissä 1944. 
Täysin valmiin rotannahkaturkin 
hinta nousi veroineen yli 10 000 
markan, mutta oli vielä turkeista 
halvimpia. 

Lehtiartikkeleissa kerrottiin, että 
rotannahat olisivat erinomais-
ta raaka-ainetta myös käsineitten 
valmistukseen, jopa lujempaa kuin 
niihin käytetty karitsannahka. Ro-
tannahka oli kaunista, pehmeää ja 
kestävää, joten sen uskottiin rau-
han aikanakin pystyvän kilpaile-
maan muitten nahkojen kanssa. 
Rottakäsineet ja naisten lumppu-
kangastakit rotannahkasomistei-
neen jäivät kuitenkin pula-ajan eri-
koistuotteiksi, joita tuskin kukaan 
jäi kaipaamaan. 

Joku sotilaspojista saattaa vie-
lä kaiholla muistella omaa sodan-
aikaista lemmikkikoiraansa, joka 
elonsa päätyttyä luovutti turkkin-
sa ja lämmitti isäntänsä käsiä kin-
taina talvipakkasissa.

Aarno Oja-Kaukola

Olen syntynyt 6.7.1932 Karttulan 
Syväniemessä. Olin viisivuotias, 
kun perheemme muutti isäni työ-
paikan vuoksi Varkauteen. Isäni oli 
soittanut Kuopion suojeluskunnan 
soittokunnassa. 

Sotilaspoikiin liityin 1943 äidil-
tä saadun luvan jälkeen. Tuolloin 
monet muutkin menivät mukaan 
sotilaspoikatoimintaan. Olin jo 
Varkauden Partioveikkojen kolk-
kapoika. Muun muassa lippukun-
nan puheenjohtajan, opettaja Toi-
vo Tarvaisen pojat Timo ja Teu-
vo liittyivät sotilaspoikiin, samoin  
Jaakko ja Matti Seppänen, joi-
den isä oli komendantintoimiston 
päällikkönä.

Tehtävänäni oli toimia ilmaval-
vontalottien lähettinä. Ilmaval-
vonnan tähystyspaikka oli juuri 
ennen talvisotaa 1939 valmistu-
neen Varkauden kirkon kellotor-
nissa. Meillä nuoremmilla ei ol-
lut mitään tunnuksia eikä varus-
teita. Joillakin vanhemmilla taisi 
olla sotilaspoikien pusero. He toi-

mivat sotatoimialueella, Kämäril-
lä sijainneen it-patterin lähetteinä. 
Ilmatorjunnan kaksi tykkiä olivat 
muuten Ahlström-yhtiön Varkau-
teen hankkimia.

Sotilaallista toimintaa olivat am-
pumaharjoitukset pienoiskivääril-
lä Varkausmäen ampumaradalla. 
Ampumaradalta kävimme myös 
keräämässä hylsyjä ammuntojen 
jälkeen, mutta ne otettiin meiltä 
pois, kuulemma uudelleen ladat-
taviksi.

Vattuvuorelle teimme muuta-
man yöretken ja rakensimme isom-
pien avustuksella oikean laavun 
rakovalkeineen. Niin ikään Vattu-
vuoren alueella käytiin leikkisotaa, 
jota vanhemmat pojat johtivat. Jos 
”vihollinen” sai riistettyä käsivar-
ressa olleen tunnusnauhan, kaveri 
tulkittiin kuolleeksi ja joutui pois 
pelistä. 

Myös muuta harrastustoimin-
taa oli sotilaspoikien ohjelmassa. 
Suojeluskunta oli hankkinut oikeat 
mäkisukset, joita sotilaspojat saat-

toivat lainata ja hypätä niillä Vat-
tuvuoreen rakennetusta pienestä 
hyppyrimäestä. Myös lennokki-
kerhotoimintaa järjestettiin. 

Varkaudessa oli ilmasuojelu-
komppanian ja panssarinkorjaus-
keskuksen lisäksi Laatokan lai-
vasto-osaston miehiä. He kokosi-
vat vaneritehtaan tiloissa pahvi- 
ja vaneritelttoja, joita meni myös 
saksalaisille joukoille rintamalle. 
Telttojen kokoajille tuotiin ruoka 
hallin ulkopuolelle, ja he ruokai-
livat ulkosalla. Kun me pojat me-
nimme norkoilemaan ruoka-aika-
na hallille, miehet tarjosivat auliisti 
ruokaa myös meille.

Varkauden sodan ajan asujai-
misto oli pääosiltaan työväestöä. 
En kuitenkaan aistinut, että soti-
laspoikatoimintaan olisi suhtau-
duttu nurjasti. Kaikki olivat yh-
teisellä asialla isänmaan puolesta.

Mauno Koljonen
Varkauden sotilaspoikien lennokkikerho tammikuussa 1943 Walter Ahlströmin teollisuuskoulun 
luokassa. Mauno Koljonen eturivissä kolmas vasemmalta. Kuva: Jänis.

Sota-ajan lehti-ilmoitus syksyllä 1943.

Sotilaspojatkin rottasodassa

Rotannahkoja turkis- ja nahkapulaan 1943–44

Sotilaspoikana Varkaudessa 1943–1944

Sotilaspoika kysyy
1. Puna-armeijan viimeinen suu-
ri hyökkäys jatkosodassa oli
A) Tali–Ihantalan taistelu
B) Viipurinlahden taistelu
C) Ilomantsin taistelu
D) Äyräpään-Vuosalmen taistelu

 
2. Tapio Rautavaara voitti olym-
piakultaa
A) jousiammunnassa Lontoossa 
1948
B) keihäänheitossa Melbournes-
sa 1956
C) jousiammunnassa Melbournes-
sa 1956
D) keihäänheitossa Lontoossa 1948

3. Viron tasavallan ensimmäinen 
presidentti oli
A) Valev Uibopuu
B) Arnold Rüütel
C) Kontantin Päts
D) Andrus Kivirähk
 

4. Kuuluisassa Jaltan konferens-
sissa 1945 neuvottelivat
A) Hitler, Churchill ja Roosevelt
B) Mussolini, Stalin ja Roosevelt
C) Stalin, Roosevelt ja Churchill
D) Hitler, Stalin ja Roosevelt
 

5. Vuonna 1940 ilmestyneen Kol-
laa kestää -teoksen kirjoitti
A) Erkki Palolampi
B) Niilo Lauttamus
C) Martti Santavuori
D) Onni Palaste
 

6. Eduskunta oli talvisodan aika-
na pommituksia paossa
A) Mikkelissä
B) Kauhajoella
C) Vaasassa
D) Forssassa

 

7. Suomen historian pitkäaikai-
sin ministeri on
A) Ahti Karjalainen
B) Kalevi Sorsa
C) Mauri Pekkarinen
D) Johannes Virolainen

 
8. Kenraaleita kaikki, mutta Puo- 
lustusvoimain komentajana EI 
ole ollut
A) Ari Puheloinen
B) Lauri Sutela
C) Hjalmar Siilasvuo
D) Kaarlo Heiskanen

Vastaukset sivun 9 alareunassa.

Kysymykset:  
Veli-Matti Jusi

Isänmaan  
nuoret puolustajat  
– Sotilaspojat ja  
lottatytöt -elokuva  
on valmis ja 
myynnissä
– On tärkeää varmistaa, että Suomen nuoriso 
tuntee vapautemme hinnan. 

– Kuvasuhde 16:9, ääni 2.0 stereo, kesto 57 min 

– Hinta 20 euroa/kpl, 180 euroa/10 kpl, 350 eu-
roa/20 kpl, postikulut lisätään hintaan.

– Sopii erinomaiseksi lahjaksi, luovutettavaksi 
kouluille, kirjastoille ja omaan käyttöön sekä 
näytettäväksi isänmaallisissa tilaisuuksissa. 

– Tilaukset toiminnanjohtaja Ilkka Kaaprolle, 
puh. 0400 192 844 tai sotilaspoikien.perinneliit-
to@pp.inet.fi taikka Sotilaspoikien Perinneliit-
to, Kolmospesänkatu 2 H 42, 00520 Jyväskylä
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Rosa Carelica
Yrjö Jylhän runo Rosa Carelica 
kertoo Viitasaaren sotilaista jatko-
sodassa.

Yrjö Jylhän omiin sotakoke-
muksiin perustuva runokokoelma 
Kiirastuli talvisodan taistelijois-
ta Taipaleenjoella on viime sotien 
suuri runomonumentti. Jylhä oli 
rintamalla myös jatkosodassa ja 
julkaisi sotarunoja, mutta niiden 
arvostus kokonaisuutena ei yltänyt 
siihen mittaan kuin Kiirastuli. Tal-
visodan kokemukset olivat kaiketi 
Jylhälle sekä henkisesti että fyy-
sisesti niin raskaat, että hän ei sa-
maan enää yltänyt.

Jatkosodan aikaisessa runotuo-
tannossa on muutamia todellisia 
helmiä. Eräs niistä on Rosa Care-
lica. Yrjö Jylhä kirjoitti runon syk-
syllä 1942 runoilijaystävänsä, Su-
vilahdessa elokuussa 1941 kaatu-
neen Väinö Havaksen muistolle. 
Yrjö Jylhä palkittiin vuoden 1942 
itsenäisyyspäivänä Suomalaisuu-
den Liiton Johannes Linnankos-
ki -palkinnolla. Juhlatilaisuudes-
sa Jylhä itse esitti runon Rosa Ca-
relica.

Runo perustuu tositapahtumaan. 
Sen tausta on syytä kertoa.

Jatkosodan liikekannallepanoa 
varten oli perustettu 11. Divisioo-
na. Siihen kuului pohjoisen Kes-
ki-Suomen miehistä koottu JR 50. 
Puhumme jatkossa JR 50:stä ja sen 

II Pataljoonasta, joka oli koottu 
Viitasaaren ja Pihtiputaan miehis-
tä. JR 50 koottiin ja kuormattiin 
juniin Suolahdessa, ja sen II Pa-
taljoona purettiin juhannuspäivänä 
25.6.1941 Joensuun eteläpuolella 
Hammaslahdessa. Sieltä pataljoo-
na siirtyi hyökkäysasemiin Kutsun 
kylään, noin 15 kilometriä Värtsi-
lästä länteen.

Karjalan Armeijan suurhyök- 
käys alkoi 10.7. Viitasaarelaisten 
pataljoona ylitti rajan seuraava-
na päivänä ja siirtyi Havuvaaraan, 
jonka edellisenä päivänä oli val-
lannut JR 8, Tuntemattoman so-
tilaan rykmentti. Havuvaaran val-
taus on Tuntemattoman sotilaan 
ensimmäinen taistelukuvaus. Kap-
teeni Kaarna kaatuu Havuvaarassa. 
11. Divisioona ja sen kärkenä JR 
50 sai tehtäväkseen edetä etelään 
Soanlahden – Prolanvaaran maas-
toon Jänisjärven itäpuolella. Nämä 
taistelut tunnetaan sotahistorias-
sa Laajan taistelujen nimellä. JR 
50 lähti kohti tulikastettaan 12.7. 
ja otti asemat JR 8:lta Kaatiovaa-
ran tienristeyksessä. Siitä alkoi JR 
50:n hyökkäys kohti Laajaa, kär-
jessä Viitasaaren miesten II Patal-
joona, toisena portaana Saarijär-
ven miesten I Pataljoona. Ensim-
mäinen kohde oli Kiekuan kylä.

Kiekuan ja Laajan alueen tais-
telut olivat kovat. Kolmen päi-

vän aikana, 15.7. mennessä, JR 
50:n tappiot olivat 71 kaatunutta 
ja 170 haavoittunutta, joista viita-
saarelaisten II Pataljoonan kaatu-
neita oli 27 ja haavoittuneita 57. 
Tappiot olivat erityisen suuret Kie-
kuan alueella. Viitasaaren sanka-
rihautausmaalla on yli 20 hauta-
kiveä, joissa kaatumispaikaksi on 
merkitty Kiekua. JR 50:n tappiot 
koko jatkosodassa olivat suurem-
mat vain Tali – Ihantalan taisteluis-

sa 27.–30.6.1944. Laajan taistelu-
jen suuret tappiot johtuivat  hyök-
kääjälle erittäin pahasta maastosta, 
rykmentin johtamisen ja  aselajien 
yhteistoiminnan ongelmista sekä 
myös osin sotilaiden kokematto-
muudesta. Viitasaaren ja Saarijär-
ven miehet maksoivat tästä kovan 
hinnan.

Rosa Carelica -runon kerto-
ma tapahtui Kiekualla. Villiruu-
su, metsäruusu, tunnetaan myös 

nimellä karjalanruusu (Rosa Ca-
relica), on hyvin yleinen Karja-
lan metsissä, mutta harvinaisem-
pi Keski-Suomen metsissä. Jat-
kosodan alkuvaiheessa, heinä-
kuussa, Soanlahden korvet olivat 
varmaan tulvillaan metsäruusua. 
Niiden runsaudesta ja kauneudes-
ta korvessa Viitasaaren miehet sai-
vat varmaan ajatuksen taittaa ruusu 
kaatuneiden rinnalle.

Tieto Viitasaaren miesten teos-
ta tuli varmaan Yrjö Jylhän tie-
toon Keskisuomalaisen sotaku- 
vauksesta 25.7.1941. TK-mies, 
kirjailija Gunnar Johansson oli 
JR 50:n mukana hyökkäysvai-
heessa. Hän kirjoitti Keskisuoma-
laiseen lähes sivun pituisen sota-
kuvauksen otsikolla ”Viitasaaren 
miehet ryssää rökittämässä rajan 
tiettömissä erämaissa”. Kirjoituk-
sessa kerrotaan, että kuvaus on kir-
joitettu heinäkuun 15. päivän vas-
taisena yönä – siis taistelujen tus-
kin loputtua. Pitkästä kuvauksesta 
lainaan tähän kappaleen, joka ker-
too tapahtuman.

”Linjojen takana olevilla teillä 
kulkevat kolonnat yhtenä ainoana 
virtana. Vaarojen kupeilla kiskovat 
nokiset, väsyneet tykkimiehet ras-
kaita aseitaan, hevoset uivat hies-
sä, vetoremmit ovat katkeamaisil-
laan. Äärimmäisellä sidontapai-
kalla ovat haavoittuneitten tuskat 

lievennetyt ja he ovat nukahtaneet 
rauhalliseen uneen. Hieman kau-
empana lepää muutama kymme-
nen miestä, jotka eivät enää pala-
ja kotiin. Muuan sotilas, jolla on 
sylissään kimppu villiruusuja, sei-
soo epäröivänä polulla.

– Mitä haluatte? Sanokaahan...
– Minä vain olisin halunnut aset-

taa ruusun kunkin meidän puolel-
tamme kotoisin olevan miehen rin-
nalle.

Ja näin hän antoi ruusut paril-
lekymmenelle miehelle, jotka oli-
vat taistelunsa taistelleet. Hän teki 
sen kainosti ja rauhallisesti – pois-
tui sanaa sanomatta. Toverit olivat 
tehneet tämän päätöksen tulilinjal-
la. Ja kuin kunnianosoitukseksi täl-
le yksinkertaiselle teolle erämaas-
sa tuli ryssien tykistökeskitys met-
sään heti JSP:n taakse.

Viitasaarelaisilla on ollut raskai-
ta päiviä.”

Olen yrittänyt selvittää Viitasaa-
ren suunnalta, tunnetaanko siellä 
runon suoraa liittymistä Viitasaa-
reen ja sen sotilaisiin, mutta en ole 
saanut vastausta. Runon Rosa Ca-
relica sijoittaminen taustatietoi-
neen arvokkaalle paikalle esimer-
kiksi kaupungin tai seurakunnan 
tiloissa olisi arvokas kunniante-
ko kaatuneille ja sotiemme vete-
raaneille.

Eino Tenhunen

Jouko Hackzell – taiteilija ja isänmaan mies
Saarijärvinen taiteilija Jouko 
Hackzell tuli tietooni vuoden 2017 
keväällä. Sain vihjeen, että hänen 
luokseen sopii poiketa ja hän tun-
tee sotilaspoikien ja ylipäänsä 
isänmaan historiaa.

Joukon isään Askoon olin tutus-
tunut Saarijärvellä asumiseni vii-
me vuosina, mutta taiteilijapoikaa 
en tuntenut. Asko Hackzell oli 
isänmaallinen mies. Hän tuli tun-
netuksi kunnallispoliitikkona, joka 
otti kantaa venäläisten maakaup-
poihin ja vastusti niitä.

Tuttavuutemme oli lyhyt. Mies 
oli tehnyt elämäntyönsä Etelä-Suo-

messa ja tullut viettämään eläke-
päiviään Saarijärvelle, omille juu-
rilleen. Itse tein eläkeläisenä muut-
toa Tampereelle, lapsuuteni ja nuo-
ruuteni kaupunkiin. Asko Hackzell 
kuoli yllättäen 15.11.2017.

Monipuolinen 
taiteilija
Varsinainen käyntini Jouko Hack-
zellin, 37, luona oli elokuussa 
2017. Hän tutustutti toimittajan 
2010-luvun alkuvuosina rakenta-
maansa ateljeehen, joka on jyh-
keä tornimainen rakennus Pienen 

Lumperoisen rannalla Rahkolan 
kylässä. Sisäänkäynnin yläpuolel-
la on leijonan pää, joka ikään kuin 
valvoo tulijaa.

– Olen käyttänyt sen nimenä 
sekä Juudan että Suomen leijo-
naa, taiteilija kertoo.

Sisätiloissa istahdamme ateljeen 
yläkerrokseen. Taiteilija pitää nyt 
vapaa-aikaa. Tilaa voisi luonnehtia 
taidenäyttelyksi. Siellä kuulen tai-
teen tekemisestä.

– Tekninen taito on yhä hankin-
nassa, Jouko Hackzell toteaa vaa-
timattomasti. – Halu on edelleen 
kehittää itseä.

Jouko Hackzell on käynyt Porin 
taidekoulun ja opiskellut Kotkassa 
Pietarin Repin-instituutin opetta- 
jien ohjauksessa.

Öljyvärimaalaus on taiteilijan 
ominta aluetta. Muotokuvamaala-
rina hän on saanut nimeä ja tun-
nustusta viime vuosina. Ateljeessa 
on syntynyt myös grafiikkaa, mita-
leita ja patsaita.

Jouko Hackzell on ottanut ai-
heita taideteoksiinsa suomalaises-
ta mytologiasta ja historiasta sekä 
Raamatusta. Suomen taiteen kul-
takauden (1880–1910) kuvataitei-
lijoista isäntäni puheessa vilahta-
vat nimet Akseli Gallen-Kalle-
la, Albert Edelfelt, Pekka Ha-

lonen, Eero Järnefelt ja Helene 
Schjerfbeck. Taiteilijat kuvasivat 
kotimaata, sen ihmisiä, luontoa ja 
historiaa. Kultakauteen on liitetty 
myös muita kuuluja nimiä kuten 
Jean Sibelius, Eino Leino ja Eli-
el Saarinen.

– Erityistä hengenheimolaisuut-
ta olen kokenut kultakauden kes-
keisen kuvataiteilijan Akseli Gal-
len-Kallelan kanssa, Hackzell to-
teaa.

Kulttuurinen kukoistuskausi 
1900-luvun alussa vaikutti kansan 
arvomaailmaan. Kansallisten arvo-
jen merkitystä nostattivat Akseli 
Gallen-Kallelan maalaukset, Jean 
Sibeliuksen säveltaide ja Eino Lei-
non runot. Taiteen herättämä isän-
maallisuus yhdistyi vahvasti poliit-
tisiin ja valtiollisiin pyrkimyksiin.

– Suomalainen maisema ja luon-
to ovat taiteilijalle tärkeä inspiraa-
tion lähde. Itseäni ovat kiinnosta-
neet vuodenajat ja erityisesti luon-
non herääminen keväällä ja kesäl-
lä, Jouko Hackzell sanoo.

Suvun velvoite
Jouko Hackzell muistelee, kuinka 
hän istui kuusivuotiaana isoisän-
sä (äidinisä) sylissä ja yhdessä he 
katselivat Suomi sodassa -kirjaa. 
Tuolloin hän sai kipinän, ja myö-
hempinä vuosina hän on kartutta-
nut tietämystään isänmaan histo-
riasta.

Hackzellin suvussa on aina ol-
lut vankkaa isänmaallisuutta. Su-
vun miehet ja naiset ovat antaneet 
panoksensa myös isänmaan raken-
tamisessa.

Suvun tunnetuin edustaja on 
kaukaista sukua oleva filoso- 
fian kandidaatti, varatuomari Antti 
Hackzell. Hän teki mittavan uran 
maaherrana, diplomaattina ja työ-
markkinajohtajana. Hän toimi jat-
kosodan ajan viimeisenä Suomen 
pääministerinä. Tässä ominaisuu-

dessa hän johti Suomen rauhan-
neuvotteluvaltuuskuntaa syksyl-
lä 1944 Moskovassa. Antti Hack-
zell sai juuri ennen neuvottelujen 

alkua halvauskohtauksen, josta hän 
ei enää toipunut työkykyiseksi.

Pentti Ruohotie

Rosa acicularis, karjalanruusu, Yrjö Jylhän Rosa Carelica.

Taiteilijan ateljee Saarijärvellä.

Tämän miehen me tunnemme, liittomme puheenjohtaja Hannu 
Luotola. Öljyvärimaalaus 2017.

Tapiola. Öljyvärimaalaus 2018.

Jouko Hackzell
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Juhlapäivän tapahtumat alkoivat 
kukkalaitteiden laskulla Virolah-
den sankarihaudalla. Sankarihau-
dalle ja Arvo Harjusen hautapai-
kalle perinnekillan varapuheenjoh-
taja Risto Rahkonen, hallituksen 
varajäsen Ossi Yrjönen ja jäsen 
Hannu Peltola laskivat kukkalait-
teen. Virolahden kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Sisko Ukkola-
Paronen ja kappelineuvoston va-
rapuheenjohtaja Liisa Hanski las-
kivat kunnan ja seurakunnan yhtei-
sen kukkalaitteen. Myös Rajasuon 
muistokivelle  laskettiin kukkalai-
te.

Haminan sankarihaudalle ha-
vuseppeleen laskivat Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjohta-
ja Hannu Luotola ja perinnekil-
lan puheenjohtaja Matti Haapa-
nen. Tämä arvokas tilaisuus alkoi 
Eino Härkösen trumpetilla soitta-
malla kappaleella ”Iltasoitto”. Ti-
laisuuden päätteeksi hän puhalsi 
osan ”Sotilaspojasta”.

Sankarihaudalta väki siirtyi Ha-
minan Teatteriin, jossa oli ”Tiet 
isäin” 25-vuotisjuhlakirjan jul-
kistamistilaisuus. Matti Haapanen 
avasi tilaisuuden ja kertoi ”Tiet 
isäin” -kirjasta: Kirja on kolmas 
perinnekillan julkaisema teos. Sa-
malla nimellä on ilmestynyt perin-
nekillan lehtikin. Kirja ei ole tar-
koitettu ainoastaan killan jäsenille 

vaan myös niille, jotka eivät tunne 
sotilaspoikatoimintaa. Kirjan kes-
keisimmän osion muodostavat ih-
misläheiset kertomukset sotilas-
poikatoiminnan ja sodan ajan ar-
kisista tapahtumista. 

Kirja syntyi talkootyönä. Suu-
ri oli tekijöiden joukko, jota Haa-
panen kiitteli puheessaan. Toimi-
tuksesta ovat vastanneet Haapa-
nen itse ja tietokirjailija, eversti-
luutnantti evp Heikki Tiilikainen. 
Teoksen painattamisen mahdollisti 
saatu taloudellinen tuki. Erityises-
ti Haapanen kiitti kolmea henkilöä, 
kirjan taittaja Ilkka Pitkästä, va-

lokuvaaja Veikko Kalliota ja kil-
lan jäsentä, everstiluutnantti Heik-
ki Tiilikaista, jonka näköinen kir-
ja on. Haapanen päätti puheensa 
sanoihin: ”Kohottakaamme malja 
kaikkien kirjan syntyyn vaikutta-
neiden kiitokseksi ja tulevien lu-
kijoiden onneksi!” 

Heikki Tiilikaiselle ojennettiin 
julkistamistilaisuudessa perinne-
killan standaari erityisenä kiitok-
sena tehdystä työstä. Tiilikainen 
kertoi paikalla olleille kirjan syn-
nystä, sen vaiheista ja muotoutu-
misesta juhlakirjaksi.

Kirjan julkistamistilaisuuteen 
oli kutsuttu kirjan tekemiseen 
osallistuneita henkilöitä. Paikal-
la oli myös Kaakonkulma-lehden 
toimittaja. Seuraavina päivinä kirja 

oli esillä kahdessa päivälehdessä.
Julkistamistilaisuuden jälkeen 

oli kahvitus 25-vuotiskakun kera.
Teatterin salissa pidettiin var-

sinainen 25-vuotisjuhlatilaisuus, 
jonka juontajana toimi perinne-
killan taloudenhoitaja Harri Kytö-
mäki.  Haminan Soittokunta esitti 
alkuun ”Sotilaspojan”.

Tervehdyspuheen piti Matti 
Haapanen. Hän kertoi puheessaan 
killan vaiheista. Kilta perustet-
tiin 31.1.1993 Haminassa. Näh-
tiin tarpeelliseksi perustaa perin-
nekilta vaalimaan vuosikymmeniä 
aiemmin tapahtuneen sotilaspoika-

toiminnan merkitystä ja arvokasta 
perintöä. Perinnepäiväksi muotou-
tui sittemmin heinäkuun viimeinen 
päivä. Nuori sotilaspoika sai sur-
mansa 31.7.1944 tehtävää suoritta-
essaan. Hän on nuorin sankarivai-
naja Virolahden sankarihautaus- 
maassa. 

Haapanen tarkasteli vuonna 1928 
annettua suojeluskuntia koskevaa 
asetusta. Siinä otettiin selkeä kanta 
sotilaspoikakysymykseen: ”Suoje-
luskunnan jäseneksi älköön otetta-
ko nuorukaista, joka ei ole täyttä-
nyt seitsemäätoista vuotta. Kuiten-
kin voi suojeluskunta sopivan lii-
kuntakasvatuksen ja harjoitusten 
muodossa antaa valmistavaa soti-
laallista koulutusta nuorukaisille, 
jotka eivät ole täyttäneet seitse-
määtoista vuotta. Saatakoon heitä 
käyttää suojeluskuntatyössä myös 
lähettitehtävien ja pienempien  
askareiden suorittamiseen, mutta 
älköön heitä aseistettako.” 

Järjestön lakkauttamisen vai-
heessa eteläisen Kymenlaakson 
jäsenmäärä oli arviolta noin 2 000 
sotilaspoikaa. Samaan aikaan pik-
kulottia oli alueella noin 1 300. 
Kymenlaaksossa oli ominaista, 
että sotilaspoikia työskenteli tais-
telunomaisissa vaarallisissa ja vaa-
tivissa tehtävissä. Osa pojista suo-
ritti tehtävänsä sotatoimialueella ja 
ansaitsi myöhemmin tammenleh-
vän rintapieleensä.

Etelä-Kymenlaakson Sotilas-
poikien Perinnekillan perustamis-
vuonna kiltalaisia oli 237. Tänä 
vuonna killan jäsenmäärä on 405 
jäsentä, joista varsinaisia sotilas-
poikia on 105. Haapanen päät-
ti puheensa: ”Kun ruuti on ker-
ran keksitty, sitä ei tarvitse keksiä 
uudelleen, joten lainaan suoraan 

kunniapuheenjohtajamme sanoja: 
’Sotilaspoikien aika alkuperäises-
sä muodossaan on siirtynyt histo- 
riaan. Sotilaspoika-käsitteen aat-
teellisella perinnöllä on mieles-
tämme käyttöä sekä tällä hetkellä 
että tulevaisuudessa.’”

Puheen jälkeen Haminan Soit-
tokunta ja Veteraanikuoro vahvis-
tettuna Pohjois-Kymen Sotilaspoi-
kakuoron viidellä laulajalla esitti-
vät kappaleet ”Nuoret sankarit” ja 
”Kaakon vartijat”. Molemmat kap-
paleet ovat edesmenneen jäsenem-
me Pertti Rainion sanoittamia ja 
Juhani Leinosen säveltämiä.

Juhlaesitelmän piti Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjohta-
ja Hannu Luotola. Hän tarkaste-
li maamme itsenäistymiseen joh-
tanutta historiaa. Suomi oli ensin 
Ruotsin vallan ja vuodesta 1809 
Venäjän vallan alaisuudessa. – 
Eduskunnan itsenäisyysjulistus 
6.12.1917 ja ulkovaltojen tunnus-
tukset sinetöivät itsenäisyyden. 
Kulttuurisen itsenäisyyden oheen 
tuli valtiollinen itsenäisyys, totesi 
esitelmöitsijä. 

Esitelmässä nousivat keskiöön 
veteraanisukupolvi ja veteraani-
perhe, johon luetaan myös soti-
laspojat ja lottatytöt. – Me kun-
nioitamme talvisodan, jatkosodan 
ja Lapin sodan koettelemukset ja 
yhteiskuntamme rakentamisen lä-
pikäyneiden kansalaistemme pa-
nosta.

Esityksen lomassa Erkki Mä-
kelä esitti Tapio Rautavaaran kap-
paleen ”Vanhan jermun purnaus”. 
Säestäjänä toimi Mika Harjula. 
Mukava ja sattuva lisä esitelmään!

Kylmän sodan ajalta, juhlaesi-
telmän pitäjä nosti esille Neuvos-
toliiton pyrkimykset vaikuttaa etu-
jensa nimissä Suomen ratkaisui-
hin. Venäjää koskien Luotola to-
tesi nykyajasta: – Venäjä käyttää 
aiempaa aggressiivisempia keinoja 
ulkopoliittisten tavoitteittensa saa-
vuttamiseksi.

Kun itsenäisyys on kansakun-
nan tärkein ja arvokkain asia, sen 
puolesta on toimittava joka päivä. 
Lopuksi Luotola onnitteli kiltaa ja 
toivotti sille menestystä.

Ansiomitalien jaon suoritti-
vat Hannu Luotola, Matti Haapa-
nen ja perinnekillan sihteeri Pent-
ti Snygg. Ansioituneita killan jä-
seniä palkittiin seuraavasti: liiton 
kultaisella ansiomitalilla Ossi Yr-
jönen Virolahdelta ja Pertti Pek-
kola Pyhtäältä ja hopeisella ansio-

mitalilla Hannu Kiri, Seppo Lah-
tela ja Erkki Vanamo, kaikki Ha-
minasta.

Tervehdyksiä juhlassa esitti-
vät RUK:n johtaja, eversti Jouko 
Rauhala, Haminan kaupungin-
johtaja Hannu Muhonen, Hami-
nan seurakunnan kappalainen Kari 
Rautiainen, Lottaperinneliiton pu-
heenjohtaja Kaija Vesala ja valtio-
päiväneuvos Mikko Pesälä.

Veteraanikuoro esitti ”Miehik-
kälän puolustajat”, jonka on sa-
noittanut Pertti Rainio ja säveltä-
nyt Pertti Husu. Toisena kappa-
leena oli ”Suomi on hyvä maa”, 

jonka kenraali A. Ehrnroothin aja-
tusten pohjalta oli runoksi muo-
dostanut ja säveltänyt Urpo Jo-
kinen.

Tilaisuuden päätössanat esitti 
perinnekillan varapuheenjohtaja 
Risto Rahkonen.

”Maamme” päätti juhlan. Lau-
luun yhtyivät Veteraanikuoro ja 
yleisö.

Teksti ja kuvat:
Matti PaananenHaminan sankarihautausmaa, kunniavartiossa Pekka Ivakko (vas.) ja Ari Korjula.

Everstiluutnantti evp Heikki Tiilikainen kertoo killan juhlakirjan 
synnystä julkistamistilaisuudessa.

Killan puheenjohtaja Matti Haapanen pitämässä tervehdyspu-
hetta.

Juhlaväkeä Haminan Teatterissa.

Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotola pitä-
mässä juhlaesitelmää. 

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta 
25 vuoden ikään
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Lapin evakuointi oli suuri operaatio, osa 2
Evakuointi tapahtui 
kylittäin
Noin viikko karjan lähdön jälkeen 
kylien asukkaille tuli määräys 
siirtyä maantien varteen. Se koski 
myös oman perheeni äitiä, Maire-
sisartani ja minua sekä naapureit-
ten väkeä. Kullakin oli omat pie-
net pakkaukset käsissä ja repussa. 
Kävelimme törmäpolkua äitimme 
syntymäkodin Tuominiemen pi-
haan, jonne kokoontui koko ky-
län väki. 

Odottelun jälkeen nousimme 
kuorma-autojen lavalle, ja sitten 
evakkomatka alkoi. Näin jäi koti 
ja kotikylä autiona ja tyhjänä odot-
tamaan, mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan.

Sotilaspoikina meitä ei evaku-
ointitoimissa enää tarvittu, vaan 
kuljimme perheittemme mukana 
koko evakkomatkan Ruotsiin.

Autot toivat kauppalaan, ja 
meidät majoitettiin yhteiskoulul-
le, joka sijaitsi Ounaskosken sil-
lan kupeessa likellä nykyistä lää-
ninhallituksen tai nykyisen alue-
hallinnon virastoa. Koulun latti-
oille oli levitetty olkia, ja ruokaa-
kin saimme. Joillakin oli mukana 
myös vilttejä ja muita peitteitä.

Jo seuraavana aamuna kuljimme 
kävellen uudelle rautatieasemalle, 
joka sijaitsi nykyisen pääkirjaston 
ja uuden kaupungintalon paikkeil-
la. Jotkut äidit, joilla oli useita lap-
sia, olivat sitoneet lapsensa eksy-
misen estämiseksi naruun. Juna 
tuli tupaten täyteen evakkoja, ja 
nuorimpien oli noustava verkko-
hyllyille. Näin evakkojuna kuljet-
ti meidät Liedakkalan kautta Tor-
nioon ja rajamuodollisuuksien pe-
rästä aina Haaparannalle asti.

Haaparannassa ruotsalaiset so-
tilaat ottivat meidät vastaan, joh-
dattivat sotilastelttoihin ja vähitel-
len täisaunaan, jona toimi parakki. 
Se oli monille naisille koettelemus, 
sillä saunottamisesta vastasivat 
ruotsalaiset sotilaat. Kaikki kui-

tenkin onnistui kohtuullisen hyvin.
Haaparannan telttaleirissä vie-

timme muutamia päiviä. Teltta-
elämää hankaloitti syksyinen ve-
sisade, joka teki leiripellosta veti-
sen eikä kaikilla ollut kumikenkiä. 
Tästä telttaleiristä meidät kuljetet-
tiin sotilasautoissa suunniteltuihin 
sijoituskyliin Pohjois-Ruotsissa.

Suurin osa kotikyläni Oikarai-
sen evakoista sijoitettiin Burträs-
kin kirkonkylään noin 40 km:n 
päähän Skellefteåsta. Siellä oli 
myös Sinetän kylän ja Ranualta 
Pohjasperän, Piittisjärven ja Put-
kivaaran kylien evakkoja. Olimme 
todella melkoinen reppuselkäinen 
ryysyläisjoukko, jota paikkakun-
nan väki tuli katsomaan ja ihmet-
telemään piikkilanka-aidan takaa. 
Olimme aluksi kolme viikkoa ka-
ranteenissa.

Jälkeenpäin kuulimme, että 
paikkakuntalaiset olivat kuvitel-
leet lappilaisten evakoiden olevan 
sarvipäisiä alkuasukkaita, mutta 
olimmekin kai tavallisia ihmisiä.

Burträskissä osa evakoista sijoi-
tettiin entiseen elokuvateatteriin 
Gamla Biografeen ja sen yhteydes-
sä olevaan kaksikerroksiseen van-
haan tanssiravintolaan ja osa ma-
joitettiin kylän kirkkotupiin. Kirk-
kotupakentälle oli pystytetty myös 
muutamia parakkeja majapaikoik-
si, ja yksi parakki oli varattu kan-
sakouluksi.

Kotikyläämme Oikaraiseen oli 
jäänyt nelimiehinen ryhmä, johon 
kuuluivat isäni Eelis Viirin lisäk-
si Matti Oikarainen, Pauli Ter-
vo ja Jalmari Alaraudanjoki. He 
olivat varustautuneet polkupyörin. 
He huolehtivat tavaroiden evakko-
kuljetuksesta ja seurasivat myös 
muuten tilanteen kehitystä. Isällä-
ni oli vaikea tehtävä, sillä hänen 
tuli päättää perheemme lemmikki-
koira Mustin elonpäivät. Evakko-
matkalle ei lehmien ja hevosten li-
säksi sallittu otettavaksi muita ko-
tieläimiä.

Miehet huolehtivat, että kaikki 

evakkopakaasit nostettiin autoihin 
ja tuotiin rautatieasemalle. Evaku-
oitavat tavarat kuljetettiin junalla 
Pohjanmaalle sikäli, kuin junan-
vaunuja vapautui. Valitettavasti 
osa evakkotavaroista jäi asemalle 
ja tuhoutui.

Evakuointiin määrätyt autonkul-
jettajat olivat saaneet ohjeen, että 
kustakin perheestä sallitaan kuor-
maan kolme isompaa pakkausta ja 
yksi ompelukone. Niinpä meiltä-
kin pääsi evakkomatkalle kolmen 
kollin lisäksi isäni suutarinkone, 
mutta äidin Husqvarna ei yrityksis-
tä huolimatta mahtunut kuormaan. 
Sen palanut runko törrötti seuraa-
vana kesänä evakkomatkalta palat-
tuamme poltetun kotini raunioissa.

Nelimiehinen valvontaryhmä 
joutui poistumaan kylästä sak-
salaisen SS-joukkueen käskystä 
ja yöpyi viimeisen yön Hietalas-
sa Vuopalan talossa Jokkavaaran 
pirttiä vastapäätä. Kylän tuhoamis-
ta ei oltu vielä aloitettu. Miehet tu-
livat polkupyörillä kauppalaan ja 
jatkoivat matkaa Tornioon ja edel-
leen Haaparantaan, koska muuta 
kuljetusta ei enää ollut.

Rovaniemeläisiä  
evakuoitiin yli 24 000
Evakuointi koski yli sataatuhatta 
Lapin läänissä asuvaa kansalais-
ta. Heistä Ruotsiin siirrettiin kaik-
kiaan yli 56 000 ja Pohjanmaal-
le yli 47 000. Lapin evakuointi oli 
siis mittava ja vaativa operaatio, 
joka kuitenkin onnistui varsin hy-
vin sekä karjan että väestön osal-
ta. Vain osa Alakemijoen Tervo-
lan ja silloisen Laurilan asukkais-
ta joutui sotatoimien jalkoihin. He 
siirtyivät omatoimisesti Kemijoen 
itäpuolelle ja palasivat, kun saksa-
laisjoukot perääntyivät. Suomalai-
set saapuivat Kemin suunnasta ky-
lään. Siviiliväestö ei kokenut so-
tatappioita, vaikka lääninhallituk-
sen väki oli saksalaisten panttivan-
keina Jaatilan koululla viikon ajan. 
Saksalaiset jättivät vangitut kylään 
perääntyessään kohti kauppalaa ja 
pohjoista.

Evakkomatkalta  
paluu
Vaikka saksalaiset poistuivat Ro-
vaniemeltä myöhään syksyllä, 
Lapin sota päättyi vasta keväällä 
1945. Tällöin myös Pohjanmaalla 
ja Ruotsissa evakkomatkalla ole-
vien sallittiin vähitellen palata ta-
kaisin. Posion ja Ranuan evakot 
pääsivät palaamaan jo ennen jou-
lua, koska koteja ei oltu tuhottu. 
Kotikylääni Oikaraiseen, joka oli 
kohdannut täydellisen tuhon, voi-
tiin palata vasta kesän tullen, kos-
ka asumiskelpoisia rakennuksia 
ei ollut ja muukin huolto oli vai-
keaa. Sotatoimista palanneet, ku-

ten veljeni Mauno, pääsivät käy-
mään kylässä sodan päättyessä, 
mutta heidän oli palattava Kemiin 
ja Ouluun.

Kotia oli  
kohdannut tuho
Kesä oli kauneimmillaan palates-
samme evakkomatkalta Rovanie-
men 1909 valmistuneelle vanhal-
le asemalle, sillä uusi asemaraken-
nus ja koko ratapiha, samoin kuin 
koko kauppala, olivat raunioina. 
Meidät majoitettiin muutaman päi-
vän ajaksi Korkalovaaraan raken-
nettuun uuteen parakkiin.

Liikkumistamme rajoittivat Mii- 
navaara-kyltit katujen varrella, 
mutta pääsimme kyllä tutustu-
maan tuhottuun kauppalaan, jos-
sa elämää raunioitten keskellä oli 
aloittamassa jo satoja rovanieme-
läisiä. Tuhotun rautatiesillan pen-
kalla seisoi kallellaan ”aaveveturi”, 
ja koko ratapenkka oli miinoitettu.

Koska sillat oli tuhottu, au-
tot siirtyivät yli Kemi- ja Ounas- 
joen ponttonilosseilla, joita työn-
sivät syöksyvenemoottorit. Maan-
tiet olivat huonossa kunnossa. Sil-
lat, rummut ja puhelinpylväät oli 
räjäytetty, ja kiertoteitä käyttäen 
selvisimme kotikylään. Auto toi 
meidät Tuominiemen pihalle, josta 
kävelimme noin kilometrin kotiin. 
Matkalla havaitsimme, että kaikki 
talot olivat tuhkana ja raunioina.

Oma kotimme oli poltettu, mutta 
leivinuuni seisoi tuhkan ja kekälei-
den keskellä. Myös kaikki talous- 
rakennukset, riihi ja kesänavetta 
mukaan lukien, oli poltettu ja koko 
pihapiiri oli autio ja tyhjä.

On syytä todeta, että lapsenkin 
mieli oli apea, ja hiljaisina katse-
limme ympärillemme. Vain läm-
min kesäinen sää loi hieman loh-
tua.

Elämä ikään kuin alkoi alus-
ta. Veljeni Mauno ja naapurimme 
Arvo Tapio olivat palanneet sak-

salaissodasta ja rakentaneet Kemi-
joen törmälle pienen kesäkeittiön, 
jossa kaksi naapuriperhettä aloitti 
yhdessä uuden elämän. Pian pori-
si Gevalia-kahvi kesäkeittiön hel-
lalla ja iltaan mennessä paistuivat 
jo uutisleivät ulkouunissa.

Lehmienkin  
vaistot toimivat
Muutaman päivän kuluttua myös 
lehmät palasivat evakkomatkal-
ta sisarteni Ailin ja Onervan oh-
jastamina. Suorastaan yllättäväl-
tä tuntui, että kotitanhualle pääs-
tyään ne kiirehtivät juosten omien 
hinkaloittensa paikalle, vaikka 
kesänavetta oli palanut tuhkaksi. 
Suorastaan ihmeelliseltä tuntui, 
että lehmienkin vaistot ohjasivat 
takaisin kotiin.

Hannes Viiri
Kuvat: Hannes Viirin arkisto

Pian evakoiden palaamisen jälkeen uudisrakentaminen pääsi 
käyntiin eri puolilla Lappia. Kaikkialla ahkeroitiin oman kodin 
saamiseksi. Nauloista ja sementistä oli huutava pula.

Peltomiehen päässä on kypärä. Räjähdyksen uhka oli todellinen. 
Maassa oli runsaasti miinoitteita.

Veturi ratapenkalla. Rovaniemellä veturin ympäristö oli vahvas-
ti miinoitettu ja aiheutti useita vammautumisia ja ainakin yhden 
ihmisen kuoleman.

Kun evakosta palattiin, moni asia vaati tilapäisratkaisun. Emäntä puuhastelee väliaikaisessa keit-
tiökatoksessa. Palaneen kodin raunioista otettiin käyttöön tilaa, jos sellaista oli hyödynnettävissä.

Tuhoutunutta Rovaniemen kauppalaa. Koko kauppala oli rakennettava uudelleen.
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Pojilla omat viihdeohjelmat

Laulaen ja huumorin voimalla

Asemiesillat olivat  
hengähdys kesken kaiken

Sotilaspoikien perinnekillat ovat 
tähän mennessä julkaisseet yli 20 
historiakirjaa tai sen suuntaista te-
osta. Mutta jo ennen niitä – ja en-
nen kiltatoiminnan alkamista – oli 
tullut julkisuuteen Pentti Pirhosen 
uraa uurtanut teos Suomalaisia so-
tilaspoikia. Se on vuodelta 1977.

Aivan oikein, silloinhan elettiin 
vielä ns. vaaran vuosia. Mutta sii-
näpä Pirhosen ja hänen kirjansa 
arvo. Harvat uskalsivat.

Tuosta kirjasta poimin nyt yh-
den aiheen, jota on harvemmin kä-
sitelty. Se on sotilaspoikien oma-
toimisuus asemiesiltojen järjestä-
misessä.

Kaikki alkoi 
Ruukin osastosta
Kaikki alkoi vuonna 1942 Ruukis-
ta. Se kuului osastona Raahen soti-
laspoikiin, ja Raahe puolestaan oli 
silloisen Pentti Pirhosen kotikau-
punki. Olemme siis sylttytehtaalla.

Alullepanijana on ollut sotilas-
poikajohtaja Jaakko Paalasmaa. 
Hän ehdotti, että Raahen sotilas-
poikiin perustettaisiin Propagan-
da-sotilaspojat niminen alaosasto 
toimenaan viihdytyskiertueet. Mal- 
lin hän oli saanut radiosta, jossa 
pyöri täyttä päätä suosittu Ase-
miesilta Pekka Tiilikaisen ja Pal-

len sekä kumppanien aikaansaan-
noksena – ja kuuluisana taustanaan 
Propaganda-Aseveljet ry.

Sitten panen tähän sanasta sa-
naan Pentti Pirhosen omaa tekstiä: 
”Ruukissa syntyi Suomen ensim-
mäinen ja ilmeisesti ainoaksi jää-
nyt sotilaspoikien viihdytyskier-
tue, joka lähti liikkeelle maakun-
nan pitäjiin ja edesauttoi tilaisuuk-
sista kertyneillä varoilla kunkin 
paikkakunnan omaa sotilaspoika-
osastoa.”

Myös Kuopiossa 
oltiin jyvällä
Kukapas, kuulkaa, sen kissanhän-
nän nostaisi, ellei vanheneva soti-
laspoika itse. Nimittäin minä.

Olkoon nyt paikallaan eräänlai-
nen oikaisu: Ei suinkaan Ruukki 
ollut ensimmäinen ja ainoa, vaan 
Kuopiossakin meneteltiin täsmäl-
leen samalla tavalla. Niinpä sitten 
kaksi viihdytyskiertuetta taisi olla 
samoihin aikoihin samalla asialla. 
Toisestaan tietämättä ja erinomai-
sen kaukana toisestaan.

Kuopiossa idean isänä oli itse 
osaston johtaja, monitoimimies 
Jorma Turunen. Hänellä oli myös 
hyvät tarpeet. Sotilaspoikakuo-
ro oli ammattimiesten kouluttama 
ja tottunut esiintymään. Erityises-

ti nuorten musiikki, jopa kansain-
välisenä, oli tässä porukassa tuttua, 
Kyösti Variksen vetämänä. Oma 
erikoisuutensa oli taikurina lähes 
ammattilainen Matti Hirvonen. 
Luontevasti savolaista huumo-
ria veistäjiä oli useitakin. Ja niin 
edelleen. Kelpasi sellaisella jou-
kolla lähteä liikkeelle – ja mielel-
lään otettiin vastaan kiitoksetkin.

Viihdytysillat 
alkoivat yleistyä
Erilaisia sotilaspoikien viihdytys-
iltoja järjestettiin vähitellen kaut-
ta maan. Kaiken huippuna oli elo-
kuussa 1943 Messuhallissa pidetty 
ja myös radioitu Sotilaspoika-ase-
miesilta. Palaute oli taattu, ja sii-
tä riitti puheita pitkälle. Niinä päi-
vinä kun valtakunnan sotilaspojat 
olivat koolla Helsingissä suurilla 
kesäjuhlillaan.

Noilta ajoilta kertyy paljon 
muutakin muistamisen arvoista. 
Muun muassa julistettiin sotilas-
poikaosastoille valtakunnallinen 
näytelmä- ja valokuvauskilpailu. 
Jälkimmäistä haittasi kameroiden 
ja materiaalin puute. Edellinen taas 
tuntui jääneen voimakkaan urhei-
luharrastuksen varjoon.

Mutta mitä sanoikaan eräs vai-
kuttajahenkilö vuonna 1943 järjes-

tössä elävästä kulttuurintarpeesta: 
Sotilaspojat eivät näytä tyytyvän 
vain heille tarjottuun sanomaan ja 
toimintaan vaan jakavat niitä oma-
aloitteisesti kotirintaman muille 
nuorille ja vanhemmillekin.

Aineistoa olisi 
tutkijoillekin
Jotakin jäi silloin tekemättä. Tosin 
syntyi poikaosastoille hienoja kuo-
roja ja sotilaspoikasoittokuntiakin. 
Ja paljon muuta, mahdollisista ka-
merakerhoista ja kirjoituskilpai-
luista lähtien. Mutta saivatko ne 
riittävästi arvostusta? Tiedämme-
kö me jälkeenjääneet, mitä kaikkea 
silloin tehtiin ja tapahtui?

Kaikki tieto ei ole karannut. So-
tilaspoikien Perinneliiton hallus-
sa, mahdollisten tutkijain käytös-
sä, ovat kaikki kiltojen julkaisemat 
historiikit ja vastaavat dokumentit. 
28 kirjaa! Sieltä voi ponnahtaa sil-
mille yllätyksiä. Ainakin löytyy ai-
heita tarkemmallekin tutkinnalle.

Kannattaa tässäkin panna mer-
kille, että liitto on tehnyt periaate-
päätöksen sotilaspoikien kulttuuri-
perinteen, perinnön, tallettamisesta 
jälkipolville.

Mauno Ikäheimonen

Kun rakuunoitten juhlalle pohdittiin nimeä, päädyttiin iltamiin. 
Siinä oli jotakin vanhahtavalla tavalla leppoisaa, turvallista. Ja 
tuttua. No, jos kerran iltamista on kysymys, niin pitäisi ohjelmas-
sa mainita, että lopuksi puolitoista tuntia tanssia. Se tuli sanan-
mukaisesti yleisön pyynnöstä. Ja se jäi pysyväksi. Aseveli-iltamiin 
tullaan ihan sitä varten varustautuneina.

Vaikka eläkkeellä ollaan, yli-ikäisiä ei kuitenkaan olla. Laulus-
ta me voimaa saamme, rakuunat vakuuttavat. Esiintymislaval-
la heidät tapaa nähdä suuremmalla joukolla. Kuva: Studio-Liisa.

Tässä kuvassa on erittäin totisia kuopiolaisia nuorukaisia isoisän isän ajoilta. (Joku voi löytää siitä 
lähisukulaisenkin.) He ovat Kuopion sotilaspoikien kouluttajia vuosilta 1941–1943. Tässäkin yhtey-
dessä monet heistä kuuluivat sotilaspoikakuoroon ja reissasivat sen kanssa esiintymässä pitäjillä.
Ennen aikuistumistaan monet ehtivät olla myös ”tavallisina sotilaspoikina”, rivijäseninä. Tässä kui-
tenkin useimmat ovat vielä koulun kirjoissa, lukiolaisina.
Alin rivi vasemmalta lähtien: Aate Rimpiläinen (kuoron johtaja ja osaston viimeinen johtaja syk-
systä 1943 syksyyn 1944), Jorma Turunen (osaston ensimmäinen johtaja vuodesta 1941), Seppo Tai-
valvaara ja Sakari Verkkoranta.
Keskimmäinen rivi: Tauno Mönkkönen, Jorma Otva, Vilho Raatikainen, Nils Hublin, Sakari Kos-
kinen ja Kyösti Varis (”se kuopiolainen Variksen äänellä laulanut mies”).
Ylin rivi: Mauri Timonen, Matti A. Hirvonen (taikatemppuilija, taisi olla myöhemmin Rakennus-
hallituksessa yli-insinöörinä), Sakari Vepsäläinen ja Paavo Kotkanen.
Yksi näyttää joukosta puuttuvan ja myös yksi tärkeimmistä: Jouko Suomalainen, sittemmin teolli-
suusneuvos ja Suomen tekstiiliteollisuuden voimamiehiä.

Laulutaitoiset 
rakuunat suosikkeja
Kymmenkunta poikaa päätti kym-
menen vuotta sitten ”tehdä jotakin 
järkevää”.

Näillä ”pojilla” oli silloin aika-
naan tapana kokoontua muiste-
lemaan yhteistä varusmiesaikaa. 
Aina oli lauleskeltu myös, ja ai-
heita aina riitti.

Mutta kerran ei enää pelkkä ta-
paileminen riittänyt. Synnytettiin 
”Kuopion Laulavat Rakuunat”.

He eivät ole enää poikia vaan 
tuollaisia seihtemän-kaheksan-
kymppisiä. Ja laulu heiltä käy 
luontevasti. Jonkun iäkkäämmän 
väistyessä syrjään katotaan uut-
ta tulijaa tarkasti silimiin. Jos ei 
enää löytyisi aitoa rakuunaa, niin 
tämä täydennysmies saattaa muil-
ta ominaisuuksiltaan vastata ra-
kuunaa. Siitä vaan luurankoasu 
ylle ja töihin!

Vuosien myötä Laulavista Ra-
kuunoista on kehittynyt tietynlai-
nen yleisön suosikki. Mutta yksi 
on pysynyt ja pysyy. Laulamal-
la hankitut rahat eivät ole yhtei-
siä, niillä on tarkka osoite ja saa-
jat: Kuopion Sotaveteraanit ry ja 
rintamamiesveteraanien vastaava 
yhdistys.

Näin menetellen Kuopion Lau-
lavat Rakuunat on liittynyt niiden 
yhteisöjen joukkoon, jotka pitävät 
tärkeimpinä tavoitteinaan sotave-
teraanityön kaikinpuolista arvos-
tamista.

Kaikki illan esiintyjät ovat vali-
koitua väkeä. Itsestään sotilasmu-
siikista vastaa Ilmavoimien Soit-
tokunta.

M. I.

Jatkosodan aikaisista asemiesil-
loista syntyi nopeasti käsite. 

Sodasta oli aiheutunut monia 
muutoksia ns. tavalliseen elämän-
menoon. Viihdettä ei ollut tarjol-
la muualla kuin elokuvissa. Tans-
sit oli kielletty. Juhlat olivat mitä 
olivat – paitsi ne, joihin tultiin su-
remaan.

Asemiesilloilla oli vakava läh-
tökohtansa. Yhteiskunta ja sen 
päättäjät pääsivät tulkitsemaan, 
että puutteiden ja vaikeuksien ta-
kaa häämötti parempi tulevaisuus. 
Armeijan ja sen sotilaiden sanot-
tava oli kaikkein vaikein. Ei ollut 
maassa juuri sitä perhettä, jota sota 
ei olisi jollakin tavoin koskettanut. 
Sotilaallisilla saavutuksilla oli hin-
tansa.

Silloin kun rintamilla oli rau-
hallista, saatettiin koti-Suomes-
sa vaikka istahtaa asemiesiltaan. 
Niissä oli sanottava kuuntelemi-
sen arvoista. Ja monesti sellaista, 
että se huumorilla kuorrutettuna jäi 
mieleen. Ja pysyi mielessä.

Jatkosodan loppuvaiheissa näi-
tä tapahtumia – juhliahan ne oli-
vat – ryhdyttiin radioimaan. Sil-
loin toteutui niille vielä yksi mer-
kitys. Kun samaa ohjelmaa saman-
aikaisesti kuunneltiin sekä kodeis-
sa että korsuissa, oltiin ikään kuin 
samassa kirkossa. Yhteisyys oli 
käsin kosketeltavissa.

Asemiesillat oli kaiken kaik-
kiaan mahtava organisaatio, satoi-
ne järjestäjineen ja esiintyjineen. 
Mukana myös sotilaspojat.

Vastaukset sivun 5 kysymyksiin:
1. C (Ilomantsin taistelu), 2. D (Keihäänheitossa Lontoossa 1948), 3. C (Konstantin Päts), 4. C (Stalin, Roosevelt ja Churchill), 
5. A (Erkki Palolampi), 6. B (Kauhajoella), 7. D (Johannes Virolainen), 8. C (Hjalmar Siilasvuo).
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”Ihmiset, älkää tappako toisianne”, 
lukee kyrillisin kirjaimin Sandar-
mohin joukkohaudan muistokives-
sä. Tämä kauhujen kalmisto sijait-
see parinkymmenen kilometrin 
päässä Karhumäestä Poventsaan 
johtavan maantien varrella. Pet-
roskoihin alueelta on matkaa pa-
risataa kilometriä. Sandarmohis-
sa teloitettiin ja haudattiin vuo-
sina 1937–1938 arviolta 7 500 –  
9 000 ihmistä. Teloitetut edusti-
vat yli viittäkymmentä eri kansal-
lisuutta, joukossa myös suomalai-
sia. Tiukasti varjeltu Sandarmoh 
paljastui vasta 1997 Neuvostolii-
ton romahdettua.

Hieman yli 20 Keski-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan jäsen-
tä nousi Jyväskylässä bussiin aamu- 
tuimaan 8.6. suuntana Petroskoi. 
Matka oli Korpilahden Isänmaan 
Ystävien järjestämä ja kyseisen 
yhdistyksen jäsenet toimivat au-
liina palvelijoina koko matkan 
ajan. Osallistujia oli kaikkiaan 36 
henkilöä. Matkaa tehtiin Juvan ja 
Savonlinnan kautta Tohmajärvel-
le, jossa nautimme lounaan. Sieltä 
matka jatkui Niiralan raja-asemal-
le. Rajamuodollisuuksien jälkeen 
siirryimme Venäjän puolella ole-
vaan kappakeskukseen tekemään 
ensimmäisiä ostoksia.

Matka oli pitkä Niiralasta Pet-
roskoihin ja vaati useita pysäh-

dyksiä, ja kahvitaukokin pidettiin. 
Uusi tie ei ollut vielä kokonaisuu-
dessaan valmis, joten jouduimme 
paikoin ajamaan vanhaa tietä, joka 
kulki kuvankauniiden vanhojen 
karjalaiskylien kautta. Petroskoi-
hin saavuimme hyvissä ajoin ma-
joittumaan hotelli Kareliaan ja il-
lalliselle.

Petroskoi, joka Suomen miehi-
tysaikana oli Äänislinna, ei suin-
kaan ole se ”röttelö”, joka Väinö 
Linnan ”Tuntemattomassa so-
tilaassa” mainitaan. Petroskoin 
keskusta on siisti, nykyaikainen 
ja kaunis.

Seuraavana päivänä lähdimme 
kohti Kontupohjaa, johon teimme 
pikaisen tutustumiskierroksen. Tie 
Petroskoista Murmanskiin oli uusi 
ja erittäin hyväkuntoinen. Haitta-
na oli tietenkin se, että tie hal-
koi asumattomia metsätaipaleita, 
joissa ei varsinaisesti ollut mitään 
näkemistä. Vanha tie noudatteli  
Äänisen rantoja ja sen kyliä, mutta 
olisi myös vaatinut kohtuuttoman 
paljon enemmän aikaa. Karhu- 
mäen jälkeen tutustuimme San-
darmohin hautausmaahan, jonka 
muistokiven juurelle laskimme 
seppeleen.

Matkan varsinainen päätepiste 
oli Stalinin kanava Poventsassa.

Stalin oli päättänyt rakennut-
taa kanavan, josta Venäjällä oli 

haaveiltu jo kolmesataa vuotta ai-
emmin. Vienanmereltä Ääniselle 
kulkevaa kanavaa ja siitä edelleen 
luonnollisia vesireittejä pitkin lai-
vasto pääsisi pohjoisesta Suomen-
lahdelle paljon nopeammin, kuin 
jos sen pitäisi kiertää yli viiden-
tuhannen kilometrin matka Skan-
dinavian niemimaan ympäri. Ra-
kennustyöt alkoivat heinäkuus-
sa 1931. Kaikkiaan 227 kilomet-
riä pitkästä reitistä 184 kilomet-
riä voitiin toteuttaa patoamalla ja 
muokkaamalla järviä ja jokia, mut-
ta niiden välillä oli yhteensä 43 ki-
lometriä kalliota, johon kanava piti 
kaivaa käsin. Vaivalloinen työ val-
mistui vuonna 1933. Kanavan sy-
väys oli vain neljä metriä, paikoin 

jopa pienempi, joten sotatoimia 
ajatellen sen käyttö oli vähäistä.

Bussimme pysähtyi kanavan 
varrelle hieman Poventsan kau-
pungin yläpuolella olevan sulun lä-
heisyyteen. Paikan ja kanavan his-
toriaa kertasimme ja tutustuimme 
itse kanavaan ja sen sulkuihin. Lä-
heisen sulun yli johti maantie, ja 
sen ja sulun toimintaa valvoi soti-
laspartio.  Seurueemme sai todeta 
parinkin pitkän puutavaralastissa 
olevan proomun sulutusta. Paikal-
la nautimme kenttälounaan.

Paluumatkalla tutustuimme pi-
kaisesti Karhumäen kaupunkiin 
ja palasimme takaisin Petroskoi-
hin. Iltaohjelmaan kuului kierto-
ajelu Petroskoissa suomenkieli-

sen oppaan johdolla. Tutustuimme 
muun muassa Äänisen rantakadun 
varrella olevaan avantgarde-veis-
tosten ulkomuseoon. Laukaassa 
syntynyt Jyväskylän lyseon kas-
vatti Otto Ville Kuusinen, Teri- 
joen nukkehallituksen pääminis-
teri, on saanut mahtavan muisto-
patsaan Äänisen rannalle. Mui-
takin suomalaisuuden merkkejä 
kaupungista vielä löytyi. Kierto-
ajelu päättyi Tuntemattoman soti-
laan haudalle, jossa paloi ikuinen 
tuli. Sen läheisyyteen oli haudattu 
nimistä päätellen myös muutamia 
suomalaisia. Illallisen nautimme 
läheisessä ravintolassa.

Seuraavan päivän ohjelmassa oli 
paluu Suomeen. Kahvitauko pidet-

tiin Kolatselässä, joka oli viimei-
nen venäläinen kylä ennen Tarton 
rauhan rajaa. Vanha raja oli mer-
kitty muutamiin puihin maalatuil-
la sinisillä renkailla. Seuraava kylä 
oli Käsnäselkä. 

Korpilahdelta Jyväskylän ja Sa-
vonlinnan kautta Petroskoihin tu-
lee matkaa noin 660 kilometriä, 
joka päivämatkaksi on melkoi-
nen ja vaatii hyviä istumalihaksia. 
Petroskoin ja Poventsan välimatka 
tuntui suorastaan lyhyeltä sen ol-
lessa vain hieman yli 200 kilomet-
riä. Matkalaiset kestivät rasitukset 
hyvin, eikä soraääniä kuulunut. 
Pääasia kuitenkin oli, että matka 
vastasi osallistujien odotuksia.

Mikko Strang

Kesäkuun toisena lauantaina Suur-
Savon Sotilaspoikien Perinnekillan 
järjestämä konsertti Hirvensalmel-
la kokosi reilun sadan hengen jou-
kon Liekunen rannalla sijaitsevan 
ravintola Sataman Herkun ulkote-
rassille.

Yhtenä Puolustusvoimien 100- 
vuotistapahtumana Rakuunasoit-
tokunta, jossa on reilu kaksikym-
mentä soittajaa, aloitti konsertin 
nimikkokappaleella ”Soi raikuen 
torvet ja rummut”, mikä otti kon-
serttiväen heti omakseen. Kapel-
limestari, musiikkimajuri Riku 
Huhtasalo vei kuulijat aina lyhyen 
esittelyn kautta kulloisen esitettä-
vän kappaleen maailmaan. Jean Si-
beliuksen Jääkärimarssin ja muun 
perinteisen sotilasmusiikin kaut-
ta konsertti eteni kevyeen musiik-
kiin. Kuultiin muun muassa Rauno 
Lehtisen säveltämä ”Elämäni nai-
nen”. Konsertin lopussa oli paluu 
sotilasmusiikkiin. Fredrik Paciuk-
sen säveltämä sotilaspoikien kun-
niamarssi ”Sotilaspoika” vei aja-

tukset ja mielet Runebergin vän-
rikki Stoolin aikaan. Ylimääräi-
senä kuulimme ”Muistoja Poh-
jolasta” -marssin – suomalaisen 
isänmaallisen laulun – joka tun-
netaan kenties parhaiten sotilas-
marssisovituksena. Kappaleen sä-
velsi jääkäri Sam Sihvo vuonna 
1915 Lockstedtin leirillä Saksas-
sa suomalaisen jääkäripataljoonan 

koulutuksen aikana. Tuo marssi 
oli juhlallinen päätös nautittaval-
le konsertille. 

Kuulijat poistuivat lauantai-il-
lan puuhiinsa aurinkoisessa sääs-
sä hymy huulillaan ja mielessään 
taidokkaasti esitetyt kappaleet.

Teksti ja kuva: 
Juhani Manninen

Lapin Erämessut nauttii Rova-
niemellä laajaa kiinnostusta al-
kukesän suurtapahtumana. Lapin 
kilta on ollut mukana messuilla jo 
kahden vuosikymmenen ajan. Al-
kuvuosina, kun jäsenistössä piisa-

si virtaa, meillä oli oma teltta so-
ta-ajan rekvisiittoineen. Yleisöä 
hauskuutettiin jo silloin hauella: 
tuli arvioida kalan paino. Oli kyl-
lä muutakin arvattavaa.

Reserviläisten kanssa yhteis-

työssä on toimittu jo kymmenisen 
vuotta. Hyvä näin. Ja sama ”jänkä-
koira, vihernieriä” eli hauki on yhä 
mukana. Arvausmaksu vaihtui ai-
kanaan markasta euroon. Vuosien 
aikana killan kassaan on tipahta-
nut melkoinen määrä kolikoita. 
Palkintona on jaettu rannekelloja, 
leukuja ja kuksia. Ja hauskaa on 
piisannut. Nykyisin messuväki saa 
ampua myös laserilla. Samalla on 
informoitu yleisöä reserviläisten 
toiminnasta ja kerrottu sotilaspo-
jista. Yksinkertainen, helppo ja vit-
sikäs tapahtuma ja lankusta veis-
tetyn kalan näköisen otuksen pai-
non arvaus riiputtamalla sormikou-
kussa tuntuvat kiinnostavan mes-
suväkeä. Vaikka kysymyksessä on 
sama vonkale vuodesta toiseen.

Teksti ja kuva:
Aarno Selander

Hauki taas mukana 
Erämessuilla

Kantahämäläiset Salpalinjalla

Kesäretki Poventsaan ja Stalinin kanavalle

Rakuunasoittokunta 
konsertoi Hirvensalmella

Erkki Jääskeläinen (vas.), messuväkeä ja Lapin killan sihteeri Pa-
si Ruokanen (oik.).

Rakuunasoittokunta kapellimestarinsa johdolla konsertoi Lieku-
ne taustanaan.

Vuosisuunnitelman mukainen 
Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan kesäretki toteutettiin 
juhannusviikolla 19.6. Hämeen-
linnasta alkaneelle retkelle osal-
listui 29 henkilöä. Heistä kaksi oli 
aitoja sotilaspoikia.

Matka suuntautui Miehikkälään, 
jossa sijaitsee Salpalinjamuseo. 
Koska matkaa oli paljon, lähdim-
me reissuun jo ennen seitsemää 
Linnan kasarmialueelta. Museolle 
saavuimme reilusti ennen puolta-
päivää. Jo matkalla olimme kuul-
leet Lassi Kopran ja Kalle Hur-
meen kertomuksia niin Salpalin-
jasta kuin panssariesteistäkin.

Museolla meitä oli vastassa Ter-
ho Ahonen ja Eetu Saranen. He 

toimivat meidän oppaina tutustu-
miskierroksella. Ensin kuitenkin 
näimme noin 15 minuutin pitui-
sen DVD:n Salpalinjasta ja sen 
merkityksestä.

Millainen on  
Salpalinja?
Salpalinjamuseon alueella on kat-
tavasti erilaisia Salpalinjaan liitty-
viä rakenteita. Tutustuimme pallo-
korsuun, joita rakennettiin linjalle 
noin 600 kpl. Pallokorsut tehtiin 
Amerikasta saadulla imubetonime-
netelmällä. Näimme myös panssa-
rintorjuntakanuuna 75 K/40:n avo-
aseman, konekivääri- ja tykkikor-
sun sekä luonnollisesti erilaisia 

majoituskorsuja. Yhdistetty ko-
nekivääriasema ja 20 miehen eli 
puolen joukkueen majoitustila oli 
yleisin Salpalinjan teräsbetonikor-
su. Näitä tehtiin yhteensä 168 kpl.

Panssarintorjuntaa varten ra-
kennettiin panssarintorjuntatyk-
kipesäkkeitä. Jo ennen talvisotaa 
suunniteltiin linnoitteiden aseista-
mista panssarintorjuntaan sopivilla 
tykeillä. Tykkivaihtoehtoina olivat 
45 mm:n panssarintorjuntatykki ja 
76 mm:n kanuuna. Näistä valittiin 
45 mm:n tykki, joita ehdittiin asen-
taa Salpalinjalle 26 kappaletta en-
nen jatkosotaa.

Salpalinjan rakentamiselle tuli 
tarvetta, kun talvisodan jälkeen ra-
jojamme siirrettiin Moskovan rau-

hansopimuksen mukaisesti nykyi-
selle paikalleen. Uusi rajalinja oli 
puolustukseen huonosti soveltuva. 

Linnoitustyöt alkoivat talvisodan 
päätyttyä ylipäällikkö Mannerhei-
min käskystä. Keväällä 1940 lin-

noitustöissä oli peräti 35 000 mies-
tä ja 2 000 lottaa. Lisäksi saimme 
apua Ruotsista ja Norjasta. Ruotsa-
laisia oli linnoitustöissä liki 1 000 
ja norjalaisiakin reilu 200! Ruotsa-
laiset lahjoittivat merkittävän raha-
summan linnoitustöihin.

Salpalinja on noin 1 200 km 
pitkä puolustuslinja Suomen itä-
rajalla. Sen eteläpää Suomenlah-
delta Kivijärvelle oli suunnitel-
man mukaisesti yhtenäinen, siitä 
pohjoiseen aina Pieliseen saakka 
puolustuslinja tukeutui vesistöi-
hin. Loppuosalla, Pielisestä Pet-
samoon, tukikohdat linnoitettiin 
pääurien suunnassa. Linjaa ei kos-
kaan jouduttu tositoimissa puolus-
tamaan. Salpalinjalla oli 350 000 

Matkalaiset kokoontuivat yhteiskuvaan Sandarmohin joukkohau-
dan muistokiven äärelle. Kuva: Veikko K. Jaatinen.

Ollaan Salpalinjalla. Kiltalaiset kuuntelevat kiinnostuneina Terho 
Ahosen (kesk.) esitystä pallokorsujen valuhistoriasta.

Stalinin kanava ja sulku Poventsan yläpuolella. Kuva: Mikko 
Strang.
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Mies oli vielä nuori, vaikka oli jo 
vaimo ja lapsiakin. Elämä oli rik-
kaana edessä. Elettiin 1930-luvun 
lopun onnekkaita vuosia.

Äkkiä onnellisuus loppui. Vihol-
lisen pommikoneet lensivät Suo-
men kaupunkien ylle ja pudotti-
vat tappavan lastinsa. Sotajoukot 
marssivat itsenäisen Suomen maa-
perälle. Tykit avasivat tulen ilman 
sodanjulistusta.

Suomi oli sodassa. Myös tämä 
mies lähti puolustamaan maata. 
Sitä puolustustaistelua hän ei eh-
tinyt kauan käydä. Jo ennen joulua 
hän makasi tykkitulen tekemän 
kuopan pohjalla ja katsoi kuopan 
reunalla kohoavaa mäntyä: Kaa-
tuuko se päälle vai kestää? Kau-
anko minä itse kestän?

Mies oli sitkeää lajia ja kesti. 
Pääsi joukkosidontapaikalle, siel-
tä kuorma-auton lavalle ja muu-
taman päivän kuluttua sotasai-
raalaan. Siinä vaiheessa kranaa-
tinsirpaleet olivat tehneet jalassa 
niin paljon tuhoa, että kuolio oli 
väistämätön. Sen voitti vain, jos 

uhrasi koko jalan.
Mies menetti jalkansa. Onni että 

vain sen. Onni etteivät lapset me-
nettäneet isäänsä niin kuin moni 
muu suomalaislapsi. Isänmaa me-
netti hameenhelmansa ja toisen kä-
sivartensa, Karjalan kansa kotin-
sa. Kaikki joutuivat aloittamaan  
uudenlaisen elämän, kaikilla sama 
tunne kuin raajansa menettäneellä 
sotainvalidilla. Sama haamusärky 
jokaisella, sama ikuinen kipu.

Suomalaiset kestivät sen kivun 
ja jaksoivat nostaa maan uuteen 
kukoistukseen. Sotainvalidit pitivät 
huolen toisistaan myös niinä aikoi-
na, jolloin heidän panostaan isän-
maan hyväksi ei arvostettu. Koh-
talotoverien yhteisö antoi voimaa.

Nyt viimeinenkin heistä on saa-
nut levon, eikä tätä tupaa enää tar-
vita. Toivottavasti ei koskaan. Ja 
Suomi saisi elää rauhassa tässä 
maassa, jonka itsenäisyyden he 
lunastivat.

Maijaliisa Dieckmann
Puujalkamiehen tytär

Opetusneuvos Jyrki Siura on 
poissa. Hän syntyi uudenvuoden-
päivänä 1932 Harjavallassa.

Jyrki Siurasta oli moneksi. Hä-
nen elämäntyökseen muotoutui 
Raision yhteiskoulu. Siura toimi 
vuodesta 1959 pitkälti neljättä 
vuosikymmentä koulun historian 
ja yhteiskuntaopin lehtorina, va-
rarehtorina ja rehtorina aina eläk-
keelle jäämiseen saakka vuonna 
1994. Hän oli historian tuntija, 
joka ei kuitenkaan briljeerannut 
historiallisilla tapahtumilla.

Jyrki Siura eli vahvasti muka-
na Raision kunnallispolitiikas-
sa. Hän oli edustajana kaupun-
ginhallituksessa ja -valtuustossa 
neljännesvuosisadan ajan. Useita 
vuosia hän toimi valtuuston vara- 
puheenjohtajana. Raision paikal-
lis- ja aluesairaalan kehittäminen 
ja terveydenhuolto olivat hänel-
le läheisiä asioita. Aluesairaalan 

hallitusta Siura johti 13 vuotta.
Jyrki Siura oli syvästi satakun-

talainen. Kun puheeksi tulivat Sa-
takunta, Harjavalta ja Porin lyseo, 
Jyrkiin tuli eloa. Lapsuutta, nuo-
ruutta ja sotilaspoika-aikaa Har-
javallassa hän muisteli mielellään 
ja osallistui aktiivisesti sotilas-
poikien perinnetoimintaan. Jyrki 
Siura oli Varsinais-Suomen So-
tilaspoikien Perinnekillan jäsen 
perustamisesta lähtien, lähes 26 
vuoden ajan. Hänelle myönnet-
tiin Sotilaspoikien Perinneliiton 
hopeinen ansiomitali.

Turun yliopisto oli Jyrki Siural-
le tärkeä. Sieltä hän valmistui 
filosofian maisteriksi vuonna 1960 
pääaineenaan yleinen historia.

Siura toimi oman työnsä ohel-
la Ylioppilaiden terveydenhuolto-
säätiön Turun terveysaseman ta-
louspäällikkönä vuosina 1956–71 
sekä Turun Suomalaisen Yliopis-

toseuran hallituksen jäsenenä ja 
puheenjohtajana pari vuosikym-
mentä ja oli seuran kunniajäsen.

Musiikkimies Siura soitti aktii-
visesti yliopiston Satakuntalais-
Hämäläisen osakunnan soittokun-
ta Sohon torvissa ja jatkoi mie-
luista harrastusta Raision VPK:n 

soittokunnassa. Kun joskus puhe 
kääntyi moniin sitoviin ja aikaa 
vieviin tehtäviin ja ikääntymisen 
tuomiin rajoituksiin, Jyrki myön-
si kaiken, mutta kuittasi, että soit-
tokunnan esiintymisiä saisi kyllä 
olla enemmänkin.

Siura oli Raision Rotaryklubin 
kunniajäsen. Raision Sotaveteraa-
nien puheenjohtajana ja varapu-
heenjohtajana hän toimi vuodes-
ta 2007 kuolemaansa asti.

Sotilasarvoltaan Siura oli reser-
vin yliluutnantti. Hänelle myön-
nettiin useita kunnia- ja ansio-
merkkejä, muun muassa SVR R.

Jyrki Siura kuoli 6.7.2018 Rai-
siossa. Häntä jäivät kaipaamaan 
vaimon, lasten ja lastenlasten li-
säksi laaja ystävien ja tuttavien 
joukko.

Rauno Saari

Isäni maanviljelijä Veikko Savo-
lainen nukkui rauhallisesti iki- 
uneen 6.3.2018 Leppävirran ter-
veyskeskuksessa. Hän syntyi 
kymmenlapsisen perheen nuo-
rimpana 24.10.1925 Mikkolan-
pellolla Tynnönmäen tilalla. Lap-
sena hän siirtyi Puponmäelle Mä-
kelän tilalle, jossa hän asui pää-
osan elämästään.

Veikko kävi osin supistettua 
kansakoulua Puponmäen kou-
lussa. Vilkkaan pojan koulu su-
jui kohtuullisesti. Päässä laske-
minen oli hänelle helppoa. Lap-
suusajasta alkaen hän oli urheilul-
linen. Hän kamppaili tasapäises-
ti ikäluokkansa parhaiden kanssa. 
Tämä kipinä seurasi isää läpi elä-
män, mihin hän meitä viittä lasta 
myös kannusti.

16-vuotiaana isälle vahvistui 
halu tehdä osuutensa isänmaan 
rakentamisessa ja puolustami-
sessa, joten hän liittyi Leppävir-
ran suojeluskunnan sotilaspoika-
osastoon. Matka kirkonkylään, 30 
kilometrin päähän, taittui polku-
pyörällä tai hiihtäen. Siellä hän 
osallistui muun muassa yleisur-
heilu-, ammunta- ja suunnistus-
kilpailuihin, joissa menestystä 
tuli runsaasti. Veikko osallistui 
sotilaspoikatoimintaan vuosina 
1942–1943. 

Kutsu armeijaan tuli 17-vuo- 
tiaana. Koulutuksen jälkeen mat-
ka jatkosotaan alkoi huhtikuussa 
1944. Hän toimi jalkaväkiryhmän 
johtajana Itä-Karjalassa Laatokan 
koillispuolella. Isän osana oli olla 

mukana perääntymisvaiheen vii-
vytystaisteluissa. Syksyllä isä ko-
mennettiin saksalaisten perään-
tymistä vauhdittamaan Lappiin. 
Sota oli kovaa aikaa 18-vuotiaal-
le nuorelle miehelle. Nuoruudes-
samme isä ei juuri sotakokemuk-
sistaan meille kertonut, aikuise-
na kertoi pyydettäessä mielellään.

Jo ennen armeijaa isä katseli 
”sillä silmällä” naapurin tyttöä 
Liisaa. Armeija- ja sota-aikana 
kirjeitä viuhahti siihen malliin, 
että elokuussa 1945 ostettiin kih-
lat ja häitä vietettiin kesäkuussa 
1946. Veikon vanhemmat luovut-
tivat pientilan nuorelleparille syy-
tinkiä vastaan. Siitä alkoi yhtei-
sen elämän rakentaminen.

Sota-ajan jälkeen isässä tapah-
tui voimakas yhteiskunnallinen 
herääminen. Hän liittyi Leppä-
virran Virin jäseneksi. Hän pani 
alulle Virin Puponmäen alaosas-
ton perustamisen ja toimi sen en-

simmäisenä pitkäaikaisena pu-
heenjohtajana. Kylällä muistel-
laan vieläkin niitä monia hiihto- 
ja yleisurheilukilpailuja, joiden 
puuhamiehenä isämme oli. Isä 
alkoi edistää myös voimakkaasti 
pesäpalloa kylällämme. Hän toi-
mi alkuun pelaajana, sitten jouk-
kueenjohtajana ja tuomarina. Ko-
vasti muistelemme niitä kylien 
välisiä otteluja, joissa ei armoa 
annettu eikä kyllä pyydettykään.

Lisätienestejä pientilallisen 
oli pakko hankkia. Niinpä hän 
talvisin rypi savotoilla hakkuu-
miehenä ja myöhemmin hevo-
sen kanssa.  Elämä alkoi kohen-
tua lisämaan ostoilla ja äidin pe-
rintömailla. Isän aikana tilan ra-
kennuskanta uusittiin, pellot ja 
metsät laitettiin tuottavaan kun-
toon. Me lapset osallistuimme 
tilan töihin kykyjemme mukaan 
ikävuosien karttuessa.

Isäni toimi Leppävirran kala-
talouden edistäjänä. Hän muun 
muassa järjesti lukemattoman 
määrän kalastuskuntien järjes-
täytymiskokouksia. Hän oli myös 
Suvasveden kalastusalueen isän-
nöitsijä. Hänen puuhakkuutensa 
ansiosta Suvasveteen istutettiin 
runsaasti eri kalalajeja. 

Leppävirran kunnanvaltuus-
toon isäni kuului 16 vuotta, sa-
moin 16 vuoden ajan kunnan-
hallitukseen. Kotoa lähtöjä luot-
tamustehtäviin oli lähes 2 000, 
jonka lisäksi isä hoiti tilan maa-
taloustyöt. Äidin tuki ja apu oli 
korvaamaton. Hän hoiti rauhalli-

seen tapaansa kodin, lapset ja kar-
jan. Isä on ollut taustavaikuttaja-
na monen uuden yrityksen perus-
tamiseen ja tuloon Leppävirralle. 
Kylien elävänä pysymiseen hän 
panosti voimakkaasti. Hän sai ko-
vasti tunnustusta rauhallisena ta-
sapuolisuuteen tähtäävänä neu-
vottelijana.

Isä oli hyvä kirjoittaja. Hän kir-
jasi ylös omaa ja suvun historiaa. 
Jälkipolville jäi muistoksi Pupon-
mäen kyläkirja, jonka teossa hän 
oli vahvasti mukana.

Isälle oli hyvin tärkeää olla 
mukana sotilaspoikien perinne-
killan toiminnassa. Sotilaspoika-
ristin ohessa hänellä oli Sotilas-
poikien Perinneliiton hopeinen 
ansiomitali. 

Hyvin monia veteraaniveljiä 
isä halusi saattaa viimeiselle 
matkalle laulamalla surujuhlissa 
”Veteraanin iltahuudon”. Myös 
isäämme muistettiin samalla 
laululla kauniissa Leppävirran 
kirkossa.

Isälle tärkeitä asioita olivat aina 
koti, perhe, suku ja isänmaa. Näi-
tä arvoja hän toteutti elämässään 
viimeiseen hetkeen saakka.

Olet mukanamme ajatuksissa, 
askareissa ainiaan.

Mikko Savolainen
Kirjoittaja on vainajan poika.

Merkkipaalulla

90 vuotta
Veikko Nieminen Kaipola 19.10.
Jenny Kuokkanen Juva 20.10.
Lauri Koivikko Savonlinna 24.10. 
Pentti Kuronen Savonlinna 28.10.
Tauno Hokkanen Jyväskylä 31.10.
Paula Vihanto Porvoo 3.11.
Jaakko Mäkelä Hämeenlinna 11.11.
Mikko Relander Espoo 16.11.
Lauri Laakso Kerkkoo 17.11.
Aimo Tuovinen Iisalmi 19.11.
Pentti Vuori Joutseno 25.11.
Jouko Varis Rautjärvi 3.12.
Viljo Väisänen Ristiina 8.12.
Hilkka Siitari Mikkeli 15.12.
Veikko Vento Imatra 19.12.

85 vuotta
Esko Keckman Loviisa 3.10.
Liisa Pohjanvirta Mikkeli 12.10.
Arto Niemi Kaivanto 14.10.
Risto Kosonen Savonlinna 15.10.
Veijo Koutavirta Jämsä 24.10.
Aito Lemmetty Nurmijärvi 2.11.
Sakari Aho Porvoo 16.11.
Arvi Noponen Suomussalmi 24.11.
Mauri Takanen Jyväskylä 27.11.
Heikki Sytelä Nivala 5.12.
Mikko Hirvelä Haavisto 6.12.
Anna-Liisa Haltia Porvoo 13.12.
Jukka Pasanen Lappeenranta 18.12.
Matti Nummelin Jämsä 19.12.
Pekka Nummelin Orimattila 24.12.
Pentti Tuppurainen Kajaani 31.12. 

80 vuotta
Osmo Kupiainen Sotkamo 10.10.
Bertel Söderström Järvenpää 14.10.
Väinö Lappalainen Kajaani 15.10.
Aimo Seppänen Kajaani 15.10.

Heikki Dahlbacka Kinnula 31.10.
Martti Jokihaara Jyväskylä 3.11.
Simo Mäkelä Vaala 3.11.
Raili Korpiluoma Porvoo 2.12.
Eeva-Maija Luosma Porvoo 23.12.
Matti Hankala Pielavesi 28.12.

75 vuotta
Mikko Lario Hämeenlinna 5.10.
Matti Kero Hämeenlinna 11.10.
Jouko Martikainen  
Hämeenlinna 10.11.
Lahja Leppänen Kinnula 23.11.
Paavo Ollikainen Lapinlahti 15.12.

70 vuotta
Pertti Lehtonen Jämsä 14.10.
Riitta Ahola Porvoo 18.10.
Lauri Toivanen Hämeenlinna 21.10.
Pentti Tienhaara Iittala 7.11.
Jyrki Leskinen Savonlinna 14.11.
Jukka Huttunen Lappeenranta 30.11.
Markku Puhakainen  
Savonlinna 23.12.

60 vuotta
Reijo Tanttu Hirvensalmi 24.10.

 
 

* * *
Tiedot Merkkipaalulla-palstalle voi 
lähettää Sotilaspojan toimitukseen. 
Julkaisemme pyydettäessä mainin-
nan ”matkoilla” tai ”ei vastaanottoa”. 
Tarvittaessa kerromme lyhyesti vas-
taanoton ajan ja paikan. 

Julkaisupyynnön voi tehdä merkki-
päivän viettäjä itse tai hänen suostu-
muksellaan esimerkiksi perheenjäsen 
tai kilta. Kuvia emme tällä palstalla 
julkaise. Tämä palvelu on maksuton.

In memoriam

Veikko Savolainen on poissa

Veteraanituvan tilaisuus oli juhlava. Kuva: Pasi Salo.

Jyrki Siuran muistolle

Veteraanituvan tilaisuus 18.7.2018

Viimeinenkin 
Mellilän sota- 
invalidi on poissa

panssariestekiveä. Kivet painavat 
keskimäärin kolme tonnia. Kivies-
tettä on yli 200 kilometriä ja pans-
sarikaivantoestettä noin 130 kilo-
metriä.

Iltapäivällä kotiinpäin
Maittavan lounaan jälkeen jat-
koimme matkaa Kivijärvelle. Mat-
kalla Pekka Salmela kertoi kah-
desta Mannerheim-ristin ritarista. 
Kuulimme ritarien Einar Schade-
witzin ja Tauno Savolaisen tari-
nan. Kivijärvellä tutustuimme pa-
toon, joka oli osa Salpalinjaa. Sal-
palinjalla oli kolme tulvitusaluetta, 
joista Luumäellä sijaitseva oli laa-
jin. Kyseessä on käytännössä kol-

me patoa, jotka avattuna laskevat 
vettä Suur-Urpalanjärven suunnal-
le. Rakennetut viemärit olivat hal-
kaisijaltaan noin metrisiä. Viikos-

sa Suur-Urpalanjärven pinta olisi 
noussut noin puoli metriä. Vesies-
teiden kokonaispituus olisi ollut 
enimmillään noin kahdeksan ki-

lometriä, ja este olisi parantanut 
huomattavasti alueen puolustus-
kykyä. Lassi Kopra kertoi tulvi-
tusaluesuunnitelmista.

Kotimatka jatkui Utin kautta 
Hämeenlinnaan. Utissa osa ryh-
mästä tutustui Kalle Hurmeen joh-
dolla alueelle museoituun Messer-
schmitt Bf 109 -koneeseen. Sodan 
aikaiseen koneeseen tutustuminen 
oli hyvää lämmittelyä lyhyelle 
Hurmeen pitämälle hävittäjähan-
kintatietoiskulle. Loppumatka su-
jui yhteislauluja laulellen. Kotiva-
ruskuntaan saavuimme puoli kuu-
den jälkeen. Onnistunut kiltamat-
ka oli jälleen tehty.

Teksti ja kuvat:
Pasi Pirttikoski

Kalle Hurme (kesk.) kertoi Utissa Mersun (Messerschmitt Bf 109) 
historiasta.
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Liittokokous 
sujui juohevasti

Kun juhla on arvokas ja isänmaal-
linen, se alkaa Suomen lipun saa-
pumisella. Näin tapahtui, kun 
Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja 
Lottatyttöjen Perinnekilta vietti 
25-vuotisjuhlaansa. Lippua kan-
toi ryhdikkäänä killan puheenjoh-
taja Jouni Ahola. Juhlapaikka, en-
tisen Porvoon Naisopiston juhla-
sali, huokui sekin historiaa ja pe-
rinteitä. Porvoon Naisopiston kas-
vateista muistetaan ainakin Armi 
Kuusela, joka vei suomalaisen 
naiskauneuden maailman tietoi-
suuteen. 

Nyt salin täytti varttuneeseen 
ikään ehtinyt lottatyttöjen ja so-
tilaspoikien joukko. Lottatyttöjä 
oli sodan loppuessa Suomessa yli 
50 000 ja sotilaspoikia yli 70 000, 
joten mistään pienestä ryhmästä 
ei ollut kysymys. Kunniamerkit 
rintapielessä kertoivat, että isän-
maan hyväksi on uurastettu ja uh-
rauduttu. 

Tästä työstä ja myös maanpuo-
lustuksen nykyisistä ja tulevista 
näkymistä kertoi juhlapuheessaan 
kenraaliluutnantti Olavi Jäppilä, 
joka on useita kertoja ollut muka-
na porvoolaisen maanpuolustus- 

väen juhlissa. Hänelle Porvoo on 
siis tuttu, ja myös porvoolaiset 
muistavat hänet ja osaavat arvos-
taa hänen kiinnostustaan seudun 
perinteisiin.

Myös muu juhlan ohjelma oli 
arvokas. Vieraat toivotti tervetul-
leiksi perinnekillan puheenjohtaja 
Jouni Ahola, joka muutenkin huo-
lehti juhlan sujumisesta ja vierait-
ten viihtymisestä. 

Lapsikuoro Ocarinan kimaraan 
sisältyi myös Sibeliuksen Finlan-
dia. Se koskettaa joka kerta suo-
malaisen kuulijan sydäntä. Por-
voolainen Mauri Harjumaasko-
la lauloi Raimo Selkeen säestä-
mänä isänmaallisia lauluja. Jou-
ko Terävä evp-soittajien kanssa 
puhalsi uljasta sota-ajan musiik-
kia, joka aina nostaa juhlamieltä 
ja kohottaa tunnelmaa.   

Juhlivaa kiltaa onnittelivat mo-
net maanpuolustukseen liittyvät 
tahot. Tervehdyksensä toivat Soti-
laspoikien Perinneliitto, Puolustus-
voimat, Porvoon kaupunki ja Por-
voon suomalainen seurakunta sekä 
lottien ja evakkojen yhdistykset.    

Porvoon killan kantava voima, 
sotakamreeri Tuomo Heimonen 
kuvaili puheessaan värikkäästi so-
tilaspoikien ja lottatyttöjen panos-
ta sotavuosina. Pikkulotat työsken-
telivät voimiensa mukaan sairaa-
loissa, ensiapuasemilla ja puhelin-
keskuksissa ja keräsivät kaikkea, 
mitä kipeästi tarvittiin. Luettelo oli 
nykyihmisen korviin hupaisa. Oli 
hankittava rahaa, ruokaa, vaattei-
ta, kirjoja, hevosloimia, lumppu-
ja, villoja, jouhia, pulloja, tykin-
puhdistusrättejä ja kävelykeppejä. 

Pikkulottien, joita vuodesta 
1943 nimitettiin lottatytöiksi, oli 
myös kirjoitettava isojen lottien 
apuna kirjeitä kaatuneitten omai-
sille ja oltava mukana kukittamas-

sa sankarivainajien arkkuja. Har-
maa pikkulotan puku yllä ja val-
koiset kaulukset ja hihansuut hyvin 
silitettyinä he seisoivat kunniaku-
jassa, kun sodan sankareita kannet-
tiin kotiseudun multaan. Suomalai-
seen tapaan jokainen menehtynyt 
yritettiin toimittaa kotikirkon juu-
relle viimeiseen lepoon. ”Ei muuta 
kunniaa, kuin kuulla kummultansa 
sun kuusiesi kuiskintaa”, lottaty-
töt lauloivat kirkkain lapsen äänin.

Pienistä tytöistä kasvoi siinä toi-
minnassa todellisia isänmaan ys-
täviä. Heidän ansiostaan aikuis-
väki sai mahdollisuuden keskittyä 
vaikeampiin asioihin. Sotilaspojat 
olivat valppaita vartijoita Kokon-
mäellä ja kaikkialla, missä heidän 
tarkkoja aistejaan kulloinkin tarvit-
tiin. Porvoon seudulla muistetaan 
erityisesti desantin ampuma Erk-
ki Tamminen, Porvoon sankari-
hautausmaan nuorin uhri. Hänen 
koulunsa seinälle ja myös paikal-
le, jossa hän joutui desantin tähtäi-
meen, toimitettiin pari vuotta sitten 
muistolaatta.

Entiset sotilaspojat ovat nyt jo 
ikääntyneet, mutta isänmaa on 
heille edelleen yhtä arvokas kuin 
nuorena, jolloin heidän panostaan 
sen puolustamisessa tarvittiin. 

Juhla palautti mieleen muisto-
ja, ja mukana ollut nuorempi väki 
sai nähdä väläyksen siitä, mihin 
kansakunta vaaran hetkellä ylsi. 
Maamme-lauluun yhtyvät tunsivat 
eläneensä yhdessä sykähdyttävän 
juhlahetken. Suomen lipun poistu-
minen hiljensi ajattelemaan kiitol-
lisena nykyhetken Suomea. Saam-
me elää rauhan aikaa, ja myös us-
komme vakaasti rauhan pysyvyy-
teen. Siinä on kansalle kallisar-
voista lahjaa yllin kyllin.

Maijaliisa Dieckmann

Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy joulukuussa.

Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen  
tarkoitetun aineiston 12. marraskuuta mennessä.

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n
sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 20.11.2018 kello 13.00

Ravintola Vaskitähdessä, Hatanpään Puistokuja 22 G, 
Tampere. Lounas alkaa kello 12.00.

Tummapuku ja kunniamerkit tai paraatipuku.
Hallitus
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Porvoon killan 25-vuotisjuhla

Sotilaspojat ja lottatytöt 
isänmaan turvanaRovasti Tapani Mäki-Panula esit-

teli itsensä seuraavin sanoin: ”Isä-
ni oli suojeluskuntalainen, äitini 
oli lotta ja itse olen sotilaspoika ja 
sotaorpo.” Sen jälkeen hän laina-
si Isänmaan virren (Virsikirja nro 
577) ensimmäistä säkeistöä ja lä-
hetti seppelpartion Porvoon sanka-
riristille Länsimäen hautausmaalle 
viemään Sotilaspoikien Perinnelii-
ton havuseppeleen.

Liiton puheenjohtaja Hannu 
Luotola avasi liittokokouksen. Ko-
kous valitsi puheenjohtajaksi soti-
laspojan, opetusneuvos Erkki Nie-
misen Porvoosta. Kokouksen sih-
teeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja 
Ilkka Kaapro.

Kokouksessa käsiteltiin Soti-
laspoikien Perinneliiton sääntöjen 
määräämät liittokokoukselle kuu-
luvat asiat. Kokouksen esittelijänä 
toimi puheenjohtaja Hannu Luoto-
la. Edustajansa kokoukseen oli lä-
hettänyt 22 kiltaa, joiden yhteinen 
äänimäärä oli 28.

Kokous eteni juohevasti. Ko-
kousedustajat olivat tutustuneet 
etukäteen saamiinsa asiakirjoihin 
eivätkä ne ja esittelyt juurikaan 

synnyttäneet keskustelua. Kokous 
päätti liittohallituksen kokoonpa-
noksi puheenjohtaja ja kuusi jä-
sentä. Sotilaspoikien Perinne-
liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 
2019–2021 valittiin yksimielisesti 
Hannu Luotola. Tapio Huhtanen 
Noormarkusta valittiin liittohalli-
tuksen jäseneksi. Erovuoroiset hal-
lituksen jäsenet Matti Haapanen 
ja Kauko Saastamoinen eivät ol-
leet ehdolla.

Liittokokoukselle leimallista oli 
suuri yksimielisyys. Liittohallitus-
ta evästettiin muutamassa asiassa. 
Esityslistan neljätoista asiakohtaa 
käytiin läpi vajaassa tunnissa. Seu-
raava liittokokous pidetään Kajaa-
nissa 15.–16.8.2019.

Liittokokouksen jälkeen esitet-
tiin elokuva Isänmaan nuoret puo-
lustajat – Sotilaspojat ja lottatytöt.  
Paikalla olivat elokuvan ohjaaja 
Timo Koivisto ja leikkaaja Terhi 
Koivisto. Edellinen esitteli lyhy-
esti elokuvan. Elokuvan tekijöitä 
muistettiin kukilla ja valokuvalla. 

Pentti Ruohotie  

Tuomo Heimonen kertoi killan 
historiasta. 

Tärkeät kokousvirkailijat. Ilkka Kaapro (vas.) toimi liittokokouk-
sen sihteerinä, opetusneuvos Erkki Nieminen puheenjohtajana ja 
Hannu Luotola esittelijänä.

Kansainvälisesti palkittu lapsikuoro Ocarina. Kuoronjohtaja Mia 
Makaroff kertoo tämänkertaisesta ohjelmasta.

Porvoon kuvat: Rainer Fabricius, Pertti Falkstedt ja Pentti Ruohotie

Kainuun killan delegaatio Viljo 
Tuhkanen (vas.), killan puheen-
johtaja Asko Tolonen, joka hoi-
ti puheosuuden, ja Eero Vilén 
toivotti tervetulleeksi ensi ke-
sän liittokokoukseen Kajaaniin.

Liittomme elokuvan työstäneet 
ohjaaja Timo Koivisto ja leik-
kaaja Terhi Koivisto.

Porvoon killan puheenjohtaja 
Jouni Ahola toivotti väen terve-
tulleeksi juhlaan.

Juhlapuhuja, kenraaliluutnant-
ti Olavi Jäppilä.

Lottien tervehdyksen esitti An-
ja Pirttilahti.

JoukoTerävä ja evp-soittajat esittivät reipasta torvimusiikkia.


