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Sotavuosina toivoimme ja rukoi-
limme, että sota pian loppuisi ja 
tulisi rauha. Ja rauha tuli. Mut-
ta rauha on enemmän kuin sodan 
päättymistä. Rauhalla on sisältö. 
Rauhaan kuuluu keskinäinen kun-
nioittaminen ja suvaitseminen, 
keskinäinen luottamus ja välittä-
minen, oikeudenmukaisuus ja re-
hellisyys. Tällaista rauhaa saamme 
tänäkin jouluna yhdessä toivottaa 
kodeillemme, työpaikoillemme, 
kansallemme ja koko ihmiskun-
nalle. Tällaista joulurauhaa toivo-
tan myös teille lottatytöille ja so-
tilaspojille.

Under krigsåren hoppades och bad 
vi att kriget skulle ta slut och att 
det skulle bli fred. Och det blev 
fred. Men fred är mera än vap-
nens tystnad. Freden har ett inne-
håll. Fred innebär ömsesidig akt-
ning och tolerans, ömsesidig tillit 
och omtanke, rättvisa och ärlighet. 
En sådan fred får vi också denna 
jul tillsammans önska våra hem, 
våra arbetsplatser, vårt folk och 
hela vår jord. En sådan julfrid vill 
jag också önska er flicklottor och 
soldatgossar.

John Vikström

Puolustusvoimat on juhlinut tä-
nä vuonna satavuotista taivaltaan. 
Viimeisimmän kyselytutkimuksen 
perusteella Suomen kansan luotta-
mus Puolustusvoimiin on hyvin lu-
ja.  Luottamus ei ole syntynyt kui-
tenkaan itsestään, vaan se viestii 
siitä, että suomalaiset arvostavat 
Puolustusvoimia ja sen eilen ja tä-
nään tekemää työtä.  

Isänmaanrakkaus, vastuullisuus 
ja yhteisöllisyys ovat olleet Suo-
men kansan menestymisen taka-
na läpi historian. Te sotilaspojat 
ja pikkulotat olette saaneet nähdä 
ja kokea isänmaamme sekä ilon et-
tä murheen hetket. Olette tehneet 
osaltanne pitkän päivätyön maam-
me johdattamisessa siihen hyvin-
vointiin, josta me kaikki saamme 
tänään nauttia. Kiitos teille työs-

tänne ja uhrauksistanne.
Sodan kokeneiden sukupolvien 

perintö velvoittaa. Suomen turval-
lisuus ja sen yksi osa, sotilaallinen 

maanpuolustus, on jokaisen suo-
malaisen asia ja velvollisuus. Tä-
mä on jo Suomen perustuslaissa il-
maistu periaate. Maanpuolustusta 
ei voi ulkoistaa vain viranomaisil-
le. Turvallisuus on jokaisen asia: 
yhdessä toimien ja toisiamme tu-
kien voimme parhaiten vaikuttaa 
niin omaan, lähipiirimme kuin yh-
teiskuntammekin turvallisuuteen.  

Saamme nauttia joulun rauhasta 
arkisen kiireen keskellä. Toivotan 
teille, sotilaspojat ja pikkulotat, se-
kä kaikille Sotilaspoika-lehden lu-
kijoille hyvää joulua ja menestystä 
tulevalle vuodelle.

Kenraali Jarmo Lindberg
Puolustusvoimain komentaja
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Kunnioitetut Sotilaspojat ja 
Pikkulotat
Tämä vuosi on ollut Suomen Puo-
lustusvoimien 100-vuotisjuhlavuo-
si. Vuosi sitten saimme juhlia itse-
näisen Suomen satavuotista taival-
ta. Elämme arvokasta ajanhetkeä. 
Tästä kuuluu kiitos ja kunnia ve-
teraanisukupolvelle.

Suomen askel on vahva ja suun-
ta selvä. Näin ei kuitenkaan aina 
ole ollut. Kansakuntamme tie ei 
ole ollut suora ja sileä, vaan ajoit-
tain mutkainen ja kivikkoinen. 
Reitille on osunut epämiellyttäviä 
ja raskaita koettelemuksia, joiden 
kanssa kansakunnan on ollut pai-
nittava. Näistä vuosien 1939–1945 
sodat olivat varmasti vaikeimpia.

Veteraanisukupolven ankarat 
ponnistelut sotavuosina pelasti-
vat Suomen. Vaikeimpien hetkien 
koittaessa kansakuntamme viritti 
voimavaransa äärimmilleen yhtei-
sen päämäärän eteen. Sotien jäl-
keinen pitkä jälleenrakentamisen 
kausi voitiin luoda jykevän perus-
kallion päälle. Tämän peruskallion 
muodosti veteraanisukupolvi. Yh-

teinen etu asetettiin yksilön edun 
edelle. Suomi tahtoi elää. 

Suomesta on sadassa vuodessa 
kehittynyt kansanvaltainen hyvin-
vointivaltio, maailman kärkivaltio. 
Yhteiskunnassamme vallitsee yh-
teenkuuluvuuden tunne ja yhdessä 
tekemisen arvostus. 

Vahva maanpuolustustahto on 
Suomen sotilaallisen maanpuo-

lustuksen perusta. Veteraanisuku-
polven hyvinvoinnin ja perinnön 
vaaliminen on maanpuolustustyö-
tä jaloimmillaan. On meidän teh-
tävämme varmistaa, että myös 
tulevat sukupolvet ymmärtävät, 
millaisin uhrauksin maamme on 
rakennettu. 

Veteraanien perintö on osa kan-
sallista identiteettiämme. Suomi 
vaalii perintöä olemalla rauhan 
asialla, tekemällä oman osuuten-
sa kansainvälisen yhteisön vakau-
den puolesta. 

Haluan osoittaa kiitokseni so-
tiemme veteraaneille, kotirintama-
naisille, sotilaspojille ja pikkulotil-
le. Teitä on kiittäminen siitä, että 
voimme tänään elää ja asua sekä 
viettää joulua vapaassa ja rauhal-
lisessa Suomessa. Näiden sanojen 
myötä toivotan kaikille rauhallista 
joulua sekä turvallista uutta vuotta. 

Jussi Niinistö 
Puolustusministeri

 
 

 
 
 

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 
 

 
Me hiljennymme joulun viettoon syvästi kiitollisina sotien ajan sukupolville, jotka tunsivat ja 
kantoivat vastuun maamme tulevaisuudesta. Sotien aikana Suomea puolustettiin kaikin 
keinoin. Jokaisen panosta tarvittiin.  
 
Sotilaspojat ja lottatytöt osallistuivat sotaponnistuksiin eri tavoin, osa vaarallisissakin 
tehtävissä. Sodan kokemukset koettelivat monen lapsen ja nuoren mieltä, mutta 
kestettävä oli.  
 
Johan Ludvig Runebergin runo Sotilaspoika kuvaa sodan ankaruutta ja nuoren pojan 
tuntoja sotaan lähdön edellä: ”ma turvan, kodin kadotin kanss´ isä vainajan; vaan 
vaikertaako huolisin! Korkeemmaks aina kasvankin, ma kelpo poika sankarin en joudu 
hukkahan.” 
 
Aseiden vaiennuttua oli vuorossa isänmaan jälleenrakentaminen. Näitä sodan ja rauhan 
tekoja emme saa koskaan unohtaa, ne ovat osa Suomen selviytymistarinaa. 
 
Sotilaspoikatoiminnan osalta perintöä pitävät yllä Sotilaspoikien Perinneliiton perinnekillat. 
Kiltojen jäseninä on myös perheenjäseniä tai muuten sotilaspoikien perinteitä arvostavia. 
Kiitän arvokkaasta työstänne.  
 
Toivotan kaikille sotilaspoika- ja lottatyttötoimintaan osallistuneille ja heidän läheisilleen ja 
Sotilaspoika-lehden lukijoille rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta. 
 
 
 

      
 

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti 
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REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING 
 
 
Inför julen stannar vi upp i vardagen djupt tacksamma gentemot de krigstida generationer 
som kände och bar sitt ansvar för vårt lands framtid. Under krigen försvarades Finland 
med alla medel. Allas insatser behövdes. 
 
Soldatgossarna och lottaflickorna deltog i krigsansträngningarna på många olika sätt, en 
del även i farliga uppgifter. Krigserfarenheterna var en hård prövning för många barn och 
unga, men de måste uthärda dem. 
 
Johan Ludvig Runebergs dikt Soldatgossen skildrar krigets hårdhet och en ung gosses 
sinnesstämning då han drog ut i krig: ”Jag har ej huld, jag har ej hem allt sen min faders 
död; Men klaga är ej mitt behag, Jag växer högre dag för dag, Jag är en krigargosse jag, 
För mig finns ingen nöd.” 
 
När vapnen tystnat var det dags att återuppbygga fosterlandet. Dessa gärningar för krig 
och fred får vi aldrig glömma, de är en del av Finlands överlevnadshistoria. 
 
Soldatgossarnas arv lever vidare i Soldatgossarnas traditionsförbund och dess 
traditionsgillen. Också släkt och familj eller andra som uppskattar soldatgossarnas insatser 
kan vara gillesmedlemmar. Jag tackar er för ert värdefulla arbete. 
 
Jag önskar alla som deltagit i soldatgossarnas och lottaflickornas verksamhet, deras 
närstående och alla läsare av tidskriften Soldatgossen en fridfull jul och ett gott nytt år. 
 
 
 

      
 

Sauli Niinistö 
Republikens president 

 

Puolustusvoimain komentajan, 
kenraali Jarmo Lindbergin 
joulutervehdys

Rauha on enemmän – Fred är mera

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

Me hiljennymme joulun viettoon syvästi kiitollisina sotien ajan sukupolville, 
jotka tunsivat ja kantoivat vastuun maamme tulevaisuudesta. Sotien aikana 
Suomea puolustettiin kaikin keinoin. Jokaisen panosta tarvittiin. 

Sotilaspojat ja lottatytöt osallistuivat sotaponnistuksiin eri tavoin, osa vaaral-
lisissakin tehtävissä. Sodan kokemukset koettelivat monen lapsen ja nuoren 
mieltä, mutta kestettävä oli. 

Johan Ludvig Runebergin runo Sotilaspoika kuvaa sodan ankaruutta ja nuo-
ren pojan tuntoja sotaan lähdön edellä: ”...ma turvan, kodin kadotin kanss´ 
isä vainajan; vaan vaikertaako huolisin! Korkeemmaks aina kasvankin, ma 
kelpo poika sankarin en joudu hukkahan.”

Aseiden vaiennuttua oli vuorossa isänmaan jälleenrakentaminen. Näitä so-
dan ja rauhan tekoja emme saa koskaan unohtaa, ne ovat osa Suomen sel-
viytymistarinaa.

Sotilaspoikatoiminnan osalta perintöä pitävät yllä Sotilaspoikien Perinneliiton 
perinnekillat. Kiltojen jäseninä on myös perheenjäseniä tai muuten sotilas-
poikien perinteitä arvostavia. Kiitän arvokkaasta työstänne. 

Toivotan kaikille sotilaspoika- ja lottatyttötoimintaan osallistuneille ja heidän 
läheisilleen ja Sotilaspoika-lehden lukijoille rauhallista joulunaikaa ja onnel-
lista uutta vuotta.

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING

Inför julen stannar vi upp i vardagen djupt tacksamma gentemot de krigs-
tida generationer som kände och bar sitt ansvar för vårt lands framtid. Un-
der krigen försvarades Finland med alla medel. Allas insatser behövdes.

Soldatgossarna och lottaflickorna deltog i krigsansträngningarna på mån-
ga olika sätt, en del även i farliga uppgifter. Krigserfarenheterna var en hård 
prövning för många barn och unga, men de måste uthärda dem.

Johan Ludvig Runebergs dikt Soldatgossen skildrar krigets hårdhet och en 
ung gosses sinnesstämning då han drog ut i krig: ”...Jag har ej huld, jag har 
ej hem allt sen min faders död; Men klaga är ej mitt behag, Jag växer högre 
dag för dag, Jag är en krigargosse jag, För mig finns ingen nöd.”

När vapnen tystnat var det dags att återuppbygga fosterlandet. Dessa gär-
ningar för krig och fred får vi aldrig glömma, de är en del av Finlands över-
levnadshistoria.

Soldatgossarnas arv lever vidare i Soldatgossarnas traditionsförbund och 
dess traditionsgillen. Också släkt och familj eller andra som uppskattar sol-
datgossarnas insatser kan vara gillesmedlemmar. Jag tackar er för ert vär-
defulla arbete.

Jag önskar alla som deltagit i soldatgossarnas och lottaflickornas verksam-
het, deras närstående och alla läsare av tidskriften Soldatgossen en fridfull 
jul och ett gott nytt år.



2 SOTILASPOIKA 20.12.2018

Liittomme kotisivut on uudistettu 
kesän ja syksyn aikana. Uusien si-
vujen osoite on https://sotilaspoi-
kienperinneliitto.yhdistysavain.fi. 
Sivut löytyvät myös käyttämällä 
Googlea tai jotain muuta hakuko-
netta sanalla ”sotilaspoikien”.

Sivuille olen koonnut joitakin 
keskeisimpiä tietoja, muun muas-
sa kaikkien jäsenkiltojen yhteys-
tiedot, erilaisia hakulomakkeita ja 
perustiedot Sotilaspoikien Perin-
nesäätiöstä.

Sivujen kehittäminen on vie-
lä kesken ja niiden kehittämiseksi 

pyydänkin lähettämään vinkkejä jo-
ko suoraan sotilaspoikien sähköpos-
tiosoitteeseen tai sitten sivulla ”Yh-
teystiedot ja kalenteri” olevan pa-
lauteosion kautta. Toivon palautetta, 
niin yksittäisiltä käyttäjiltä kuin kil-
loiltakin, mitä sivujen osalta pitäi-
si lisätä, muuttaa tai jopa poistaa.

Kotisivut ovat toistaiseksi ilmai-
sella käyttöversiolla, mutta tarvit-
taessa voimme siirtyä laajempaan 
maksulliseen versioon, jolloin si-
vuja voidaan lisätä ja muokata 
näyttävämpään ulkoasuun.

Pyrin lisäämään sivuille kaikki 

hakemukset ja ilmoitukset, jotta ne 
olisivat helposti kaikkien käytettä-
vissä. Niistäkin lomakkeista, joita 
sivuilla jo on, voi antaa palautetta.

Mikäli killoilla on kiinnostusta 
omien kotisivujen tekemiseen yh-
distysavaimen avulla, annan mie-
lelläni ohjeita. Sivujen rakentami-
nen ja ylläpito on melko yksin-
kertaista eikä vaadi ylenmäärin 
tietoteknistä osaamista.

Hyvää joulua ja kaunista talvea 
toivottaen

Ilkka Kaapro
toiminnanjohtaja

Suojeluskunta-/sotilaspoikatoimin-
nan aloittamisesta (1928) on kulu-
nut 90 vuotta, ja suuntaamme koh-
ti 100 vuoden rajapyykkiä pitäen 
kiltojemme ja liittomme perinne-
toiminnalla kansalaiset ja yhtei-
söt tietoisina sotilaspoikatoimin-
nan merkityksestä.

Sotilaspoikien Perinneliitto on 
tiiviisti mukana Tammenlehvän 
Perinneliiton johdolla toteutetta-
vassa sotiemme veteraanien pe-
rinnetyössä, sillä kuuluvathan so-
tilaspojat ja lottatytöt veteraaniper-
heeseen. Liittomme on toteuttanut 

tehtäväänsä juuri tässä hengessä.
Keväällä valmistuneessa ”Isän-

maan nuoret puolustajat – Soti-
laspojat ja lottatytöt” -elokuvas-
sa haastateltu sotilaspoika ja puo-
lustusvoimain entinen komentaja, 
kenraali Jaakko Valtanen toteaa: 
”Puolustustahto ei ole mitään is-
kulauseiden toistoa eikä hurraa-
isänmaallisuutta. Se syntyy ihmi-
sissä sen jälkeen, kun he kokevat, 
että heillä on elämänlaatu kunnos-
sa, heillä on työtä ja toimeentuloa, 
heillä on paikka yhteiskunnassa, 
heillä on ihmisiä ympärillään ja 

heillä on luottamus tulevaisuuteen. 
Kaiken tämän jälkeen syntyy ih-
misissä tarve ja halu puolustaa si-
tä elämänmuotoa, yhteiskuntaa ja 

maata, joka on tarjonnut heille ih-
misarvoisen elämän.”

***
On ollut miellyttävää todeta, että 
killat ovat ilmaisseet halukkuuten-
sa liittokokousten järjestämiseen. 
Kajaanin (2019) jälkeen seuraavat 
Joensuu (2020), Tampere (2021, 
liitto 30 vuotta), Pori (2022) ja 
Helsinki (2023).

Rauhallista joulua toivottaen
Hannu Luotola

Sotilaspoikien Perinneliiton 
puheenjohtaja

Vi lever i glad förväntan på julen. 
Att högtiden närmar sig präglar på 
många sätt innehållet i vår tidning. 
På förstasidan framför Republikens 
President, Kommendören för för-
svarsmakten och försvarsministern 
sina hälsningar till soldatgossarna 
och flicklottorna. De vill önska lä-
sarna en god jul och ett gott nytt 
år. Med sin hälsning visar de sin 
tacksamhet mot dem som försvarar 
och bygger upp vårt samhälle. Ock-
så ärkebiskop emeritus John Vik-
ström hälsar till alla.

Prosten Anssi Joutsenlahti skri-
ver om Julens budskap. Ordföran-
den Hannu Luotola betonar vårt 
förbunds roll i det traditionsarbe-
te om krigsveteranerna som utförs 
under Traditionsförbundet Eklö-
vets ledning. Dessutom har han 
uppställt en lista över orterna för 
kommande förbundsmöten ända till 
år 2023. Verksamhetsledaren Ilk-
ka Kaapro har förnyat förbundets 
hemsidor och hoppas få respons 
från gillena och medlemmarna.

Raimo Berkans tankar går till 
födelsestaden Viborg. Trots att fa-
miljen snart flyttade till annan ort 
återvände man årligen till Viborg 
på 1930-talet. Hannu Saloniemi 

berättar om sin gillesbroder Heik-
ki Hälikkä. Evakueringsfärden 
från Perkjärvi till Mellilä var spän-
nande, inte minst för att en kvinnlig 
spion var med på tåget. Framställ-
ningen är förtjänstfull och omfattar 
delvis också Hälikkäs senare lev-
nadsöden. Erkki Virtanen erinrar 
sig luftbombardemangen mot Uleå-
borg i januari 1940 och de odetone-
rade bomber som han och ett kam-
ratgäng i mars samma år hittade in-
vid vattentornet.

Pentti Tirri beskriver sin ut-
veckling till soldatgosse. Tidsandan 
belyses i inslaget och hemförhål-
landena behandlas utförligt. Foster-
ländskheten växte sig stark redan i 
unga år. Aarno Selander har skri-
vit ett sammandrag av Tauno Sten-
roths minnen. Stenroth är själv för-
fattare. – Artikeln handlar om egen-
domliga vandringsmän i Nivala by 
och deras förehavanden samt om 
en man som  dök upp i samma hus 
där Tauno och hans kamrater sökt 
skydd för regnet. Mannen fick se-
nare i folkmun heta ”Tekoluti” 
(”Fusklöjtis”). Hannes Viiri skri-
ver om julfirandet och framför allt 
om krigstidens jular.

I detta blad ingår rapporter om 

två 25-årsfirande gillen. Gillena 
Norra Karelen och Lappland ha-
de sina fester i slutet av september. 
Två separata evenemang, olika till 
naturen, men värdefulla. Redan ti-
digare hade man i Haapavesi för-
samlingscentrum avtäckt en plakett 
till minne av den krigstida genera-
tionens uppoffringar. Dessutom 
fyllde Finlands Frihetsstaty på tor-
get i Vasa  80 år. I tidningen har 
också uppmärksammats skydds-
kårsorganisationens 100-årsjubi-
leumsseminarium, likaså avtäck-
ningen i Villmanstrand av porträttet 
av Erkki Hietamäki, hedersordfö-
rande i gillet Södra Karelen.

S:t Michels soldatgossar deltog 
i Museernas natt. De var verksam-
ma vid Infanterimuseets avdelning 
för soldatgossar.  En särskild arti-
kel handlar om den donation som 
avdelningen redan tidigare har fått 
motta.

Sommaren är till för att resa. 
Medlemmarna i gillet Egentliga 
Finland företog den längsta rundan. 
Deras program omfattade Man-
nerheim-operan och frihetskrigets 
krigsskådeplatser i Satakunta. Även 
för den som inte var med på färden 
är reserapporten en ögonöppnare. 

Artikeln är späckad med informa-
tion. I avdelningen för Pungalaitio 
(Punkalaidun) och i gillet Norra Sa-
takunta hade man gått in för en kort 
men intressant utfärd. Utomordent-
lig närturism!

Mauno Ikäheimonen berättar 
om Kuopio-soldatgossarnas besök 
i Maaninka, där de hade ansva-
ret för programmet. Ikäheimonens 
skrift om de Sjungande Dragoner-
na (Laulavat Rakuunat) från Kuo-
pio anknyter till denna dag.

Soldatgossen, professor emeritus 
Matti Parjanen har skrivit en bio-
grafi i två delar om sin arbetskam-
rat Paavo Koli. I artikeln avslöjar 
han sådant som inte ingår i någon 
annan publikation om Koli.

Det berättas ytterligare om hur 
den av vårt förbund producerade fil-
men ”Isänmaan nuoret puolustajat 
Sotilaspojat ja lottatytöt” distribu-
erades i Mellersta Finland.

Detta var tidningen i ett nötskal. 
Nu återstår det för mig att önska lä-
sarna en God Jul och ett Gott Nytt 
År 2019.

Pentti Ruohotie
huvudredaktör
Översättning:

Leif Häggblom

Sammandrag

Sukupolvien ketju
Pyhäinpäivänä vein kynttilöitä neljälle haudalle. Käynnit 
muistuttivat elämän rajallisuudesta ja siitä, että jokaisen 
elämälle tulee aikanaan loppu.

Haudoissa lepäsivät isäni vanhemmat, omat vanhempa-
ni, 50-vuotiaana kuollut ensimmäinen puolisoni ja nykyi-
sen puolisoni vanhemmat. Vain lasteni äiti oli poikkeus: 
muutoin kyse oli sodan ajan sukupolvista. Nykyisen vaimo-
ni vanhempia en ole edes koskaan nähnyt. He ovat tulleet 
muistoihini muiden, lähinnä tietysti vaimoni, kertomana.

Muistoissamme yhä elävät ovat niiden jälkeläisiä, joita 
emme ole koskaan edes tunteneet. Monessa suvussa toki 
on kerrottu tarinaa edesmenneistä, esiäideistä ja esi-isistä.

Meidän jokaisen tulisi nähdä itsemme osana sukupolvien 
ketjua. Samalla oma elämä ja palvelutyö tulee nähdä laa-
jempana. Me tunnemme kiitollisuutta edellä eläneitä koh-
taan, ja se saa meidät näkemään vaivaa nousevien sukupol-
vien hyväksi. Vanhempana koen tehtäväkseni rakentaa las-
teni ja lastenlasteni tulevaisuutta.

Sotien sukupolvet rakensivat aikanaan maatamme ja seu-
raavien sukupolvien hyvää. Veteraanien ja lottien jälkeläi-
set imivät jo kodeissaan sen hengen, jolla isänmaa saatiin 
nousuun. Maanpuolustusperhe sai paljon aikaan. Jokainen 
sukupolvi on vaikuttanut siihen, mitä Suomi on tänään.

Suomi tunnetaan demokratiana ja tasa-arvoisena maana, 
jossa on länsimainen arvopohja.

Meidän tehtävämme on palvella tulevaisuutta siltä poh-
jalta, jonka menneisyys on meille tarjonnut.

Pentti Ruohotie
päätoimittaja

Släkten följa  
släktens gång

På allhelgonadagen tände jag ljus på fyra grifter. Besöken 
vid gravarna påminde om livets förgänglighet och om att 
varje liv i sinom tid tar slut.

I gravarna vilar min fars föräldrar, min egen mor och far, 
min första maka, som avled som 50-åring, och min nuva-
rande hustrus föräldrar. Endast mina barns mor utgjorde ett 
undantag: i övrigt var det fråga om krigstidens generatio-
ner. Min nuvarande hustrus föräldrar har jag inte ens träf-
fat. Jag minns dem via andra människors, främst då min 
hustrus, berättelser.

De som lever kvar i vårt minne är efterkommande till 
dem, som vi aldrig har känt. I många släkter finns det lik-
väl en berättartradition som levandegör framlidna förfäder 
och förmödrar.

Vi bör alla se oss som en länk i generationskedjan. Sam-
tidigt ska våra liv och uppgifter kunna betraktas i ett vidare 
perspektiv. Vi känner tacksamhet gentemot tidigare släkt-
led och det får oss att verka för kommande generationers 
bästa. Som förälder ser jag det som min uppgift att trygga 
framtiden för mina barn och barnbarn.

De krigstida släktleden byggde upp landet och arbetade 
för kommande generationers bästa. Veteranernas och lottor-
nas efterkommande insöp redan i hemmen den anda, som 
gjorde fosterlandets återhämtning möjlig. Familjerna fick 
mycket till stånd. Varje släktled har bidragit till att Finland 
är vad det är i dag.

Finland är känt som ett demokratiskt och jämlikt land 
med en västerländsk värdegrund.

Vår uppgift är att arbeta för framtiden utgående från den 
grund det förgångna har gett oss.

Pentti Ruohotie
huvudredaktör 

Översättning: 
Leif Häggblom

Sotilaspoikien Perinneliiton  
uudet kotisivut

Puheenjohtajan kynästä

Joulun lapsi tuo rauhan
”En etsi valtaa loistoa” on yksi 
rakkaimmista joululauluistamme 
yhdessä Sylvian joululaulun ”Ja 
niin joulu joutui jo taas Pohjo-
laan” kanssa. Tekijätkin ovat par-
haat mahdolliset, säveltäjämesta-
rimme Jean Sibelius ja suuri sa-
tukirjailijamme Sakari Topelius, 
joka raskaiden katovuosien jälkeen 
1880-luvulla nöyrästi pyytää jou-
lurauhaa ja Jumalan sanan valoa 
sydämiimme ja koteihimme, jotta 
puolestaan voisimme välittää nii-
tä eteenpäin. Niinpä tästä laulusta 
on sanottu sen olevan koko joulu-
laulukirjallisuutemme herkintä us-
konnollista runoutta, jolla on sa-
nottavaa jokaisen ajan ihmisille – 
myös meille tämän päivän joulun 

viettäjille.
Jouluaamun varhaisjumalan-

palveluksissa luetaan profeetta 
Jesajan ennustus: ”Kansa, joka 
pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 
valon. Niille, jotka asuvat kuole-
man varjon maassa, loistaa kirk-
kaus.” Yhdessä jouluvirressäkin 
sanotaan: ”Synkkä yö maan peit-
ti aivan, vaan meitä sääli Herra 
taivaan ja lausui: ’Tulkoon val- 
keus!’ Saapui Kristus, yömme 
haihtui ja päivään pimeys jo vaih-
tui, näin koitti uusi kirkkaus.” – 
Tässä on kiteytetty joulumme suu-
ri, koko maailmaamme koskettava 
sanoma: Seimen lapsen Jeesuksen 
syntymästä alkoi ihmiskunnalle 
uusi aikakausi. Jaakko Löytty on 

sen pukenut sanoiksi laulussaan: 
”Nyt taivaat avautuu, laulaa kuo-
ro enkelten. Maan ääriin kantau-
tuu suuri ilouutinen.”

Elämme vuoden kierrossa pi-
meintä aikaa. Myös maailmanti-
lannetta tarkasteltaessa muutaman 
vuoden takainen seestynyt rau-
han ja optimismin aika on kään-
tynyt päinvastaiseksi, kylmän so-
dan henki on palannut: Syyriassa 
on taisteltu vuosikaudet. Lähi-Itä 
muutenkin on kuin ruutitynnyri, 
Krimin valtauksesta alkanut sota-
tila jatkuu Itä-Ukrainassa, vakavat 
terroriteot ympäri Eurooppaa ovat 
tulleet jokapäiväisiksi ja ulottuneet 
jo Suomen Turkuunkin. Tämä on 
tätä päivää.

Kaikesta huolimatta ja ehkä 
juuri siksi joulun Jeesus-lapsi tuo 
meille uuden valon ja toivon: ”Ar-
mon lapset kokoontukaa Vapahta-
jan seimen luo, ikävöivät ihastu-
kaa: Herra uuden päivän suo. Näh-
kää Jumalamme työ: Päättynyt on 
synnin yö. Tulkaa köyhät, onnet-
tomat, aarteenne on seimessä, tul-
kaa huonot, arvottomat, riemas-
tukaa hengessä. Jeesus antaa au-
tuuden, uupuneet hän armahtaa, 
lahjaksi vain armon saa.”   

Anssi Joutsenlahti  
rovasti 

Kankaanpää
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Muistelmia vanhasta 
Viipurista
Viipuri on syntymäkaupunkini. 
Synnyin siellä vuonna 1930. Olles-
sani lastenvaunuissa äitini työnte-
li minua Monrepos´n iki-ihanassa 
puistossa, josta sittemmin – hiukan 
vanhempana – tulin muistamaan 
ne ”valkoiset, kauneimmat kaari-
sillat”. 

Muutimme melko varhaisessa 
vaiheessa isäni työni perässä Hel-
sinkiin, mutta aina kesään 1939 as-
ti kävimme säännöllisesti Viipuris-
sa, joten alakouluikäisen muistoja 
minulla on syntymäkaupungistani.

Erityisesti mieleeni on jäänyt 
Viipurin satama, josta valkokyl-
kiset saaristolaivat lähtivät kyn-
tämään aaltoja. Muistan myös sy-
väsataman, jossa oli suuria rahti-
laivoja. Isäni soutaessa ja veden 
liplattaessa veneen kylkiin kat-
selin noita syvän meren kyntäjiä 
kunnioituksella, koska ne soutu-
veneestä katsottuna näyttivät val-
tavan korkeilta. Soudimme myös 
hiekkatörmän ohitse, jonka rintei-
siin törmäpääskyt olivat sadoittain 
tehneet pesänsä.

Itse kaupungista muistan hyvin 
Espilän ravintolan, jossa joskus kä-
vimme ruokailemassa. On nostal-
gista, että vanha Espilä sijaitsee 
vielä tänä päivänä Helsingissä ja 
sen seinällä riippuu valokuvia var-
haisesta edeltäjästään tai emostaan. 
Toinen ravintola, joka on mielee-
ni jäänyt, on kuuluisa Pyöreän tor-
nin ravintola – Runda tornet, jonne 
isäni vei perheensä ihan tiettyä yl-
peyttä tuntien. Pyöreän tornin ala-
kerrasta muistan Waasain salin ja 
erityisesti salin komeat valkoiset 
pilarit.

Salin kalkituilla kiviseinillä oli 
Toivo Vikstedtin ja Bruno Tuuk-
kasen laatimia kuvauksia Viipurin 
kaupungin historiallisista vaiheis-

ta. Myös katon koristelu oli run-
sasta ja kaunista. Mainittakoon, et-
tä juuri Waasain sali oli Viipurin 
Teknillisen Klubin kokoontumi-
sen paikka, jossa oli käsittääkse-
ni kantapöytä vakituisilla vierail-
la – eli Stammtisch, niin kuin sak-
saksi sanottiin.

Viipuri oli myös yksi niistä 
maamme kaupungeista, jossa jo 
varhain 1930-luvulla kulkivat rai-
tiovaunut. Ne kapusivat hyvin jyrk-
kiä katuja ylöspäin. Silloin niitten 

vauhti hiljeni ja koululaisia hiu-
kan hirvitti, päästäänköhän mäen 
päälle.

Viipuri oli varuskuntakaupunki, 
ja muistini mukaan siellä sijaitsi 
Karjalan kaartin rykmentti.

Viipuri oli 1930-luvulla Suomen 
toiseksi suurin kaupunki (80 000 
asukasta) ja kaiketi Suomen kan-
sainvälisin kaupunki.

Raimo Berkan

Viipurin linna. Kuva: Eino Partanen. Yhden kerran painatusoi-
keuden antanut Partasen tytär Aila Teräväinen.

Heikki Hälikkä, 
sotilaspoika ja ratsupoliisi
Heikki Hälikkä on Karjalan kan-
naksen poikia. Hän vietti lapsuu-
tensa Perkjärvellä, jonne hänen 
isoisänsä oli perustanut Hälikän 
valjastehtaan. Heikki oli mukana 
suojeluskunnan poikaosastossa, ur-
heili ja osallistui harjoituksiin kave-
reiden kanssa.

Heikin elämä muuttui hetkes-
sä, kun marraskuun lopulla 1939 
heidänkin perheelleen ilmoitettiin 
evakkojunan lähtevän seuraava-
na päivänä. Venäläisten jo aloitet-
tua sotatoimet Perkjärven asemalle 
saapui niin pitkä matkustaja- ja här-
kävaunujen juna, että sitä veti kak-
si veturia ja kolmas työnsi perästä.

Heikin perhe ohjattiin iltapäi-
vällä 30.11.1939 yhteen matkus-
tajavaunuun, äidin veli oli sattu-
moisin VR:llä töissä. Mukaan sai 
ottaa tavaraa vain sen, minkä jak-
soi kantaa. Junan lähtöä odotel-
lessaan Heikki tunsi jalallaan pen-
kin alla jotain pehmeää. Sinne oli 
hämmästyttävästi tullut äidin sisa-
ren perheen susikoira Muisto, vah-
tikoiraksi SOK:n myllylle Viipuriin 
koulutettu. Täti arveli, että koiraa ei 
voi ottaa matkaan ja meni tarjoa-
maan sitä asemalaiturilla seisoneel-
le upseerille sotakoiraksi. Tämä ot-
ti koiran vastentahtoisesti huostaan-
sa. Ennen junan lähtöä selvisi, että 
upseeri oli vienyt koiran aseman 
taakse ja ampunut sen. Perhekunta 
oli perin surullinen koiran turhasta 
kuolemasta.

Matkan seuraava järkytys tu-
li pian junan lähdettyä iltapimeäl-
lä Perkjärven asemalta. Heikki is-
tui vaunussa äitinsä, tämän siskon 
sekä Jaakko-veljen ja Liisa-siskon 
kanssa. Samalla penkillä Heikin 
kanssa istui vieras nainen, joka ju-
nan lähdettyä veti takin päänsä yli 
ikään kuin nukkuakseen. Heikin äi-
ti huomasi hetken kuluttua, että nai-
nen ei suinkaan nukkunut, vaan vil-
kutti taskulampullaan junan tarkas-
ti pimennetystä ikkunasta ulos. Äiti 
sanoi perheelleen menevänsä het-
keksi vaunun toiseen päähän. Siellä 
hän kertoi havaintonsa sotapoliiseil-
le ja palasi sitten paikalleen.

Vähän ajan päästä sotapoliisit tu-

livat ja ottivat takkinsa alta ”sähköt-
täneen” naisen kiinni. Hän paljastui 
vakoojaksi, ja hänen matkalaukus-
taan löytyi pieni radio, pistooli ja 
useita taskulampun paristoja. Hei-
kin äidin valppauden ansiosta va-
kooja saatiin kiinni.

Evakkojuna ei pysähtynyt lain-
kaan Viipurissa, koska kaupunkia 
pommitettiin. Matka jatkui, mutta 
vähän ennen Lahtea juna pysähtyi 
ja kaikki matkustajat komennettiin 
metsään. Lahtea näet pommitettiin 
paraikaa. Pommituksen tauottua pa-
lattiin junaan ja matka jatkui.

Junassa huomattiin, että joku 
mummo ei ollutkaan ehtinyt met-
sästä junaan ja oli jäänyt kyydistä. 
Myöhemmin toki saatiin kuulla, et-
tä myöhästyneet oli kaikki löydetty 
ja saatettu eteenpäin.

Evakkojuna saapui Mellilän ase-
malle, Turun ja Loimaan puolivä-
liin. Siellä matkalaiset purettiin ju-
nasta. Ensimmäisen yönsä Heikin 
perhekunta nukkui paikallisen ru-
koushuoneen lattialla. Viisi venä-
läistä vankia yöpyi evakkojen kans-
sa rukoushuoneella häiriöitä ai- 
heuttamatta.

Aamulla lottien tarjoaman puu-
ron jälkeen evakot ohjattiin pai-
kallisiin taloihin. Hälikän perhe 
sai majapaikan läheisestä Onnela-
nimisestä maatalosta, jonka nuori 
emäntä oli juuri kuullut miehensä 
kaatumisesta. Emäntä oli murheen 
murtama ja lamaantunut, eikä jou-
lua vietetty talossa lainkaan. Heikil-
le se oli joulu, jota ei ollut.

Paikallisen suojeluskunnan toi-
mesta Heikki ja veljensä olivat päi-
visin vartioimassa aseman lähel-
lä Loimijoen ylittävää rautatiesil-
taa. Vuoden kuluttua Heikin perhe 
muutti Hattulaan, josta tuli heidän 
vakituinen kotipaikkansa. Perheen 
isä perusti valjastehtaan entisen 
suksitehtaan tiloihin ja ryhtyi toi-
mittamaan armeijalle tarpeellisia 
varusteita. Aikanaan tästä Suomen 
kolmanneksi suurimmasta valjas-
tehtaasta, Hälikkä Oy:stä, kehkey-
tyi Sopu-telttoja valmistava yritys.

Heikki liittyi Hattulan sotilas-
poikiin. Joka-aamuisessa vääpeli 

Vesterisen työnjaossa Heikin teh-
täväksi tuli usein viestin viemi-
nen paikallisiin taloihin, kun talos-
ta hevonen, lehmä, viljasäkki tai 
muu tavara määrättiin luovutetta-
vaksi armeijalle. ”Isännät silittivät 
hevostaan hyvästiksi ja ottivat sit-
ten viinapullon povestaan, emän-
nät hyvästelivät lehmänsä itkien”, 
kertoo Heikki. Vielä ikävämpään-
kin työhön hän joutui. Rintamalta 
kaatuneet tuotiin junalla kotiseudul-
leen. Seuraavana aamuna Heikin oli 
mentävä asemavaraston ruumishuo-
neeseen vertaamaan vainajan kau-
lassa olevan tuntolevyn puolikkaan 
numeroa saapumisilmoituksessa 
olevaan numeroon. Uskomattoman 
rankka tehtävä nuorelle teinipojalle.

Heikki ryhtyi ratsastamaan Hä-
meenlinnan Linnan kasarmilla. Hel-
singistä tullut ratsastuksenopetta-
ja ehdotti Heikille, että hän lähtisi 
Ratsastavaan poliisiin. Ruskeasuon 
talleilta löytyi työpaikka kolmen-
kymmenen vuoden ajaksi. Kun po-
liisin valjasmestari jäi eläkkeelle, 
satuloiden korjaaminen tuli luon-
nostaan Heikin sivutyöksi.

Heikki Hälikkä harrasti myös 
pistooliammuntaa, jossa hän saa-
vutti 130 erilaista palkintoa, muun 
muassa kolme poliisien SM-kiso-
jen pronssimitalia. Ratsastuskilpai-
luista kertyi palkintokaappiin yli 40 
mitalia. Heikki aloitti kuorolaulun 
Hattulan mieskuorossa 1944 ja liit-
tyi Helsingin Poliisilaulajiin 1958. 
Kuusi vuosikymmentä hän on ol-
lut ahkerasti mukana tuossa ko- 
meassa kuorossa.

Heikki Hälikkä oli mukana Kaar-
tin Pataljoonan sotilaskodissa Tai-
vallahden kasarmilla Pääkaupunki-
seudun sotilaspoikakiltaa perustet-
taessa 1993. Pitkä matka Perkjärven 
asemalta on tuonut aina hyväntuu-
lisen Heikin veteraanien lipunkan-
tajaksi Marskin patsaalle ja uskolli-
seksi munkkikahvituksen hoitajaksi 
killan esitelmätilaisuuksiin Töölön 
suojeluskuntatalolle. Heikille on 
myönnetty Sotilaspoikien Perinne-
liiton kultainen ansiomitali ja Sota-
veteraanien ansioristi.

Hannu Saloniemi

Huonosti pommitettu
Vanhaa vieraskirjaa selaillessani 
löysin merkinnän talvisodan Ou-
lusta:

”21.1.1940, sunnuntai.
Menimme tänään kymmenen-

nen kerran pommisuojaan. Toisel-
le puolen jokea ja Vesitornin ym-
päristöön tuli nyt pommeja. Kolme 
eri kertaa saimme olla pommisuo-
jassa, 19.30–23.30 viimeksi.”

Kyseinen pommitus on jäänyt 
hyvin mieleeni. Lisäksi mielee-
ni nousi muistoja Intiön kaupun-
ginosassa sijaitsevaan vesitorniin 
liittyen.

Maaliskuussa 1940 talvisota  
päättyi ja olin poikien kanssa liik-
keellä juuri Vesitorninmäellä. Lu-
met oli kasattu tornin ympärille. 
Maaliskuun aurinkoinen päivä su-
latti kinosten yläosia. Olimme lu-
mihangessa, kun huomasin räjäh-
tämättömän pommin pyrstön suo-
raan jalkojemme alla. Samalla 
näkyi hangessa toinenkin, ehkä yh-
teensä 4–5 pommia. Ne olivat pu-
donneet aivan vesitornin viereen, 
lähin vain metrin päähän seinästä.

Nuorimpana ja pommien löy-
täjänä minut lähetettiin tekemään 
ilmoitus Oulun palokunnalle. Me-
nin juoksujalkaa, ja Kauppurien-
kadun puolelta löytyi päivystäjän 
toimiston ovi. Sisällä tein ilmoi-
tuksen löydöstä. Päivystäjä kirja-
si tiedon ja sanoi pomminpurka- 
jien tulevan paikalle.

Näin tapahtuikin, ja pommit 

nostettiin talteen. Eräs palokun-
nan mies irrotti yhden sytyttimen.

Menimme puiden taakse suo-
jaan, kun hän yritti isoon kiveen 

heittämällä räjäyttää sytyttimen. 
Ei kuitenkaan räjähtänyt.

Erkki Virtanen

Vanhasta kuva-albumista löytyi tämä kuva Oulun uudenvuoden-
päivän 1940 pommituksista. Ote kuvan oheen kirjoitetusta tekstis-
tä: ”Ampuivat lentokoneesta konekiväärillä kirkon kellon rikki.”

Heikki Hälikkä Taivaskalliolla Sotilaspoikien ja pikkulottien muistopaadella. Kuva: Hannu Saloniemi.

Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n
vuosikokous tiistaina 26.2.2019 klo 15.00 Viikkarin Valkamassa, 

osoite Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori. Kokouksen alussa esitelmä 
desanttitoiminnasta. Kahvitarjoilu klo 14.30.

Tervetuloa!
Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallitus
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Pentti Tirri muistelee

Tieni sotilaspojaksi
Synnyin Karjalan kannaksella, Vii-
purin läänissä, Metsäpirtin pitäjän 
Joentaan kylässä 3.11.1928. Lap-
suusaika 11-vuotiaaseen asti kului 
kotioloissa äidin apulaisena maata-
lon töissä. Olin vanhempieni ainut 
lapsi, joten kotityöt tulivat tutuk-
si jo pienestä pitäen. Lapsuusvuo-
siini kuului tietysti myös koulun-
käyntiä.

Isäni teki talon raskaimmat työt. 
Hän oli taitava rakennusmies, joka 
aina, kun aikaa riitti, kävi naapu-
rin miesten kanssa tekemässä ky-
län väelle taloja, karjarakennuk-
sia ym.

Muistan hyvin, kun 1938 Kan-
naksella pidettiin suuret koko maa-
ta käsittävät kertausharjoitukset. 
Kirkonkylä ympäristöineen oli 
miehiä mustanaan, ja harjoituk-
sen pauke kuului kotiini asti.

Paukkeeseen olimme kyllä tot-
tuneet, sillä paikallisen suojelus-
kunnan jäsenet harjoittelivat tai-
tojaan lähes joka sunnuntai. Me 
pojat juoksimme miesten perässä 
ja keräsimme hylsyjä, jotka sitten 
toimitimme sk-miehille.

Vuosi 1939 oli kriittisten tilan-
teiden värittämä. Meikäläinenkin 
luki lehdestä, kuinka nootteja vaih-
dettiin, ja samalla korva tarkkana 
kuuntelin, mitä aikamiehet jutteli-
vat. Vanhemmalla väellä oli alita-
junnassa jo silloin pienoinen so-
danpelko.

Muistan, että 1939 miehet kut-
suttiin YH-harjoituksiin. Kut-
su koski myös isääni. Hän kuului 
Metsäpirtin osastoon ja oli kone-
kivääriryhmän johtaja.

Kun kävin isääni katsomassa, 
olin innokkaasti mukana kanta-
massa pieniä kiviä korsun katol-
le ja olisin jopa jäänyt sinne mies-
ten kanssa työskentelemään. Mutta 
eihän se käynyt päinsä, sillä paik-
kani oli kotona äidin apulaisena.

Kohta kävi käsky, että irtaimis-
to oli pakattava ja varustettava ni-
milapuilla, jos vaikka joudutaan 
lähettämään myöhemmin uusil-
le asuinpaikoille. Mukaan sai ot-
taa vain välttämättömät vaatteet ja 
parin päivän muonan. Ei siinä ko-
vin häävit lähtöpakkaukset olleet.

Niin siinä sitten kävi, että 15.10. 
rajamiehet kävivät kodissani sano-
massa, että 16.10. klo 5.00 on läh-
dettävä. Meille annettiin tiedoksi 
kokoontumispaikka jonne mennä.

Sota syttyi 30.11. ilman sodan-
julistusta. Mitkään lämpimät ter-
vetulotoivotukset eivät olleet. Sen 
saivat naapurit kyllä hyvin kokea!

Talvisodan ajan olin äitini kans-
sa Pieksämäen lähellä Venetmäki-
nimisessä paikassa. Sydän syrjäl-
lään kuuntelimme tietoja taiste-
lupaikoilta ja odotimme viestiä 

isältä. Eihän se posti kovin tiu-
haan tullut, ja odotus oli rasittavaa.

Sota kesti 105 päivää ja päättyi, 
kuten me jokainen tiedämme.

Isäni palasi sodasta haavoittu-
neena mutta kuitenkin lähes eh-
jänä. Henkiset vammat olivat pa-
himmat.

Siirto toiselle paikkakunnalle, 
Heinävedelle, tuli kesällä 1940. 
Siirron syytä minulla ei ole muis-
tissa.

Kun sodan jälkeen valtakunnan 
vahvat miehet Johannes Virolai-
nen ja Veikko Vennamo aloittivat 

siirtoväen asuttamisen uusille va-
kituisille asuinsijoilleen, meille-
kin tuli tieto, että uusi koti odot-
taa Etelä-Pohjanmaalla Jalasjär-
ven pitäjässä.

Kävin vuoden 1940 lopulla isä-
ni kanssa katsomassa uutta asuin-
paikkaa ja totesimme, että taas 
tarvitaan rakennusmiestä. Kevään 
koittaessa 1941 muutimme uudelle 
paikkakunnalle ja aloimme innok-
kaasti kohentaa omaa kotia.

Toisin kävi. Taas sotatorvet soi-
vat ja isäni joutui lähtemään sin-
ne, missä miehiä tarvittiin. Nyt kk-

miehestä tuli pioneeri.
Ei äidistäni ja minusta ollut 

paljoakaan apua kesken jääneissä 
töissä, joten työt seisoivat. Me jou-
duimme jälleen asumaan vierais-
sa nurkissa.

Olin lyhyessä ajassa tutustunut 
uuden kotipaikan poikiin ja he tun-
tuivat ottaneen minut vastaan ta-
savertaisena. Jo tutustuttaessa he 
kertoivat olevansa sotilaspoika-
osaston jäseniä ja pyysivät tule-
maan mukaan toimintaan. Enpä 
siinä paljoa aikaillut, vaan sanoin: 
”Mukana ollaan.” Kun olin kerto-
nut äidilleni etukäteen aikeestani, 
hän totesi: ”Sitten meidänkin per-
heessä on kaksi sotilasta.”

Alku ei ollut lainkaan hankalaa. 
Tuntui kuin olisin ollut jo pikku-
poikana hylsyjä keräillessäni sa-

moissa harrastuksissa.
Kun olin ollut jonkin aikaa so-

tilaspoika, sain ensimmäisen soti-
laallisen merkin: suikkalakin. Oli 
se miehekästä kulkea suikka pääs-
sä. Tuskin maltoin yöksi pois rii-
sua.

Harjoituksia oli aina viikoittain, 
ja sotilaspoikien johtaja, luutnant-
ti Nuotio piti oppitunteja sotilaal-
lisista asioista ja painotti sitä, että 
sotilaspoikien tulee olla esimerkki-
nä toisille pojille ja käyttäytyä ar-
vokkaasti.

Kävimme leireillä ja kokoon-
nuimme eri kyliin, joissa yövyim-
me ja tutustuimme toisiin poikiin. 
Harjoittelimme pienoiskivääriam-
muntaa ja sen jälkeen, kun alkeet 
oli opittu, pääsimme ampumaan 
sotilaskiväärillä. Oli se ensim-
mäisillä laukauksilla kova juttu, 

kun potku tuli rajusti olkapäähän. 
Oli kyllä sanottu, että ota tiukka 
ote ja purista aseen perä olkapää-
hän, mutta ei sitä innoissaan aina 
muistanut. Kolmiotähtäystä olim-
me opetelleet tyhjällä aseella, ja 
laukaukset alkoivat sitten ammut-
taessa aika usein osua tauluun.

Kun olimme oppineet käyttäy-
tymisen kultaiset säännöt, pääsim-
me vaativampiin tehtäviin, kuten 
läheteiksi suojeluskuntapiirin toi-
mistoon.

Kun sota alkoi, tehtävät lisään-
tyivät. Lähetteinä jouduimme ja-
kamaan liikekannallepanomää- 
räyksiä sotilasikäisille. Lisäksi 
hevosia määrättiin sotajoukkojen 
käyttöön, ja se tiesi tehtäviä myös 
sotilaspojille.

Ikävimpiä tapauksia olivat san-

karihautajaiset. Siellä seisoimme 
kunniavartiossa arkun äärellä ja 
veimme seppeleitä haudalle. Kyl-
lä meinasi nuoren pojan alahuuli 
usein väpättää ja silmä kostua kyy-
nelistä, kun seurasi omaisten su-
rua, mutta ei auttanut kuin yrittää 
olla tomerana tehtävässä, johon oli 
määrätty.

Jouduin muutaman kerran ko-
mennukselle Seinäjoelle, jossa oli 
ilmavalvonta-asema. Aseman hen-
kilökuntana olivat pääsääntöisesti 
lotat. Tehtäväni olivat mielenkiin-
toisia, mutta eipä siellä tainnut len-
tää yhtään ainutta naapurin konet-
ta. Hyvää ruokaa oli riittävästi, 
ja lotat pitivät meistä huolta kuin 
omista pojistaan.

Vuosi 1942 toi meidän perhee-
seen surusanoman. Isäni haavoit-
tui vakavasti, ja kaikki oli kiinni 

lääkintähenkilökunnasta ja hoidos-
ta. Kaikki meni kuitenkin hyvin, ja 
henkikulta säilyi.

Ei perheestämme tullut maan-
viljelijöitä. Isäni toipui sotavam-
moistaan, ja muutimme naapuri-
kuntaan, Kurikan pitäjään. Siellä 
vanhempani toimivat Nuorisoseu-
ran talon vahtimestareina elämän-
sä loppuun asti.

Minä työskentelin maalaistalos-
sa renkipoikana. Talossa oli vain 
vanhaisäntä, tytär ja minua pari 
vuotta nuorempi poika. Kuiten-
kin työt hoituivat kohtuullisesti, 
ja pantiin päivään lisää, jos tarve 
vaati. Sotilaspoikahommatkaan ei-
vät loppuneet, sillä isäntä sanoi, et-
tä aikaa on aina niillekin.

Talosta oli rintamalla kolme poi-
kaa, joista yksi kaatui, yksi haa-

voittui pahasti ja nuorin tuli kotiin 
ilman suurempia vaurioita.

Kun sota päättyi, kaikki ei ollut-
kaan selvää. Nyt piti ruveta taiste-
lemaan omia aseveljiä vastaan. Se-
kin sota vei monta miestä.

Sodan päätyttyä Neuvostolii-
ton kanssa meille oli saneltu ehto-
ja, joita oli pakko noudattaa. Suo-
jeluskunnat, Lotta Svärd ja myös 
sotilaspoikajärjestö oli lopetettava.

Sotaväen jälkeen sotilasura veti 
minua puoleensa. Vakituinen työ-
sarka aukeni 25 vuoden ajaksi, 
kun puolustusvoimiin oli mahdol-
lista jäädä. Sotilaspoika-aika vii-
toitti tietäni.

Toimin Lapin Sotilaspoikien Pe-
rinnekillassa tälläkin erää hallituk-
sen jäsenenä.

Pentti Tirri   
Kuvat: Pentti Tirrin albumi

Sotilaspoika Tauno Stenroth muistelee
Kiltaveli Tauno Stenroth, 90 ja ri-
sat, kertoilee kirjassaan ”Tervastu-
let tuoksuvat” useista kotikylänsä 
Nivalan tapahtumista sotien vuo-
silta. Taunon eräpolut alkoivat jo 
poikana vesilintuja metsästäen, 
myöhemmin kellistyivät hirvet. 
Oheisena hänen kertomustaan:

Olin kaveripojan kanssa kotiky-
län laitamaisemissa sorsastamassa. 
Ikää kummallakin rapiat kymme-
nen vuotta. Kuulimme laukauksen, 
ja aivan korvien vieressä sujahti. 
Sujahti toisenkin kerran. Olimme 

kuulleet taas ensin laukauksen. 
Olimme kuulleet jonkun kerto-
van, että kun luoti ohittaa kuuloeli-
men läheltä, syntyy viuhahtava  
ääni. Kuka meitä pieniä sorsastajia 
jahtasi kiväärillä? Käpykaartilaiset 
vai desantit? Kyyryssä ja melkein 
ojanpohjaa kontaten häivyimme. 
Jossain vaiheessa huusin kirkkaal-
la pojan äänellä: ”Rukiver!” Kuun-
telimme. Mitään ei kuulunut.

Monena iltana, kun odottelimme 
sorsien lentoja, muistelimme ajan 
kuluksi tapauksia, joissa muun 

muassa talojen kellareista oli häi-
pynyt ruokatarvikkeita. Meitä ky-
län poikia tietenkin syytettiin. Asia 
kyllä selvisi. Varkaat saapuivat ra-
jan takaa.

Iltaisin yhteisissä leikeissä tyt-
töjen aitoissa tuotiin julki ihmet-
telyä kylällä nähdyistä oudoista 
kulkijoista, jotka liikkuivat illan 
pimeänä aikana ja öisin. Luultiin 
ja mekin luulimme kulkijoita naa-
purikylän lomalaisiksi. Halusi-
vat ostaa tupakkaa meiltä nuoril-
ta. Kaikki kylämme asekuntoiset 

miehet olivat rintamalla.
Kerran pidin kaverini kanssa 

sadetta eräässä talossa. Satoi ran-
kasti. Kyläämme oli tallustellut 
luutnantin arvoinen mies. Kulki-
ja saapui samaan taloon, jossa me 
kuivattelimme. Märkä oli hänkin. 
Emännälle mies kertoi, että hän oli 
kävellyt 12 kilometriä ja oli mat-
kalla asemalle. Outo tulija pyy-
si ja sai ruokaa. Kertoi emännäl-
le vielä, että loma loppui ja pitää 
palata rintamalle. Me pojat ihmet-
telimme miehen käytöstä. Levit-

ti leivälle paksusti suolaista voita. 
Ei suomalainen niin tee! Miehen 
kauluslaatat oli huonosti ommeltu. 
Sekin ihmetytti. Hoksasimme, että 
mies tarkkaili meitä poikia. Meil-
lä oli aseet äärellä. Vieraalla ei ol-
lut edes reppua. Suomalaisen so-
tilaan varusteisiin kuului reppu ja 
usein ”leipälaukku”. Vaikka olim-
me poikasia, emme osanneet pelä-
tä. Jälkeenpäin kun kerroimme ta-
pahtumasta, käytimme kulkijasta 
nimeä ”Tekoluti”.

Oheinen kirjoitus on tiivistelmä 

Rovaniemellä asuvan Tauno Sten-
rothin kirjan artikkelista ”Pienet 
sorsastajatko desanttien tähtäi-
messä”. Tauno on tullut tunnetuk-
si myös erinomaisista erävaloku-
vistaan ja toimeliaana eräseura-
laisena.

Aarno Selander

Pentti Tirri 80-vuotiskuvassa 3.11.2008.

Pentti Tirrin sotilaspoikapassi, joka osoittaa Jalasjärven osaston 
jäsenyyden.

1940-luvulla tehtiin paljon talkoita. Kuvassa heinäntekoporukkaa. Pentti Tirri on kolmas vasem-
malta.
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Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan alkukesän matka 
suuntautui Ilmajoelle ja Satakun-
taan 14.–15.6. Olimme jo edellis-
syksynä varanneet 40 lippua Man-
nerheim-oopperaan. Erilaisten 
yhteensattumien johdosta viime 
vaiheessa oli joitakin peruutuksia, 
mutta tehokkaan verkoston ansios-
ta kaikki liput menivät kaupaksi. 
Kirjoittaja oli laatinut matkan oh-
jelman ja toimi matkanjohtajana.

Matkaan lähti Turusta bussilla 
37 henkilöä 14.6. aamulla. Väliltä 
tulivat kyytiin Raisiossa ja Mynä- 
mäellä asuvat jäsenemme.

Lampin taistelu- 
paikalla
Ensimmäinen pysähdyksemme oli 
Ahlaisten Lampin Isoahteentiellä 
olevan vapaussodan taistelupaikan 
muistomerkin luona. Tällä paikal-
la 14.–16.3.1918 ottivat yhteen jää-
kärikapteeni Paavo Talvelan johta-
mat noin 950 Kristiinan lentävään 
pataljoonaan kuuluvaa valkoista ja 
1 650 punakaartilaista, joista suuri 
osa oli helsinkiläisiä. Punaisten joh-
tajia olivat Oskar Haimila, Gus-
tav Geldman ja Leander Särkkä. 

Pomarkun yhteenottojen jälkeen 
kyseisellä paikalla taisteluun yh-
tyi lähistöllä majoituksessa ollut 
Porin pataljoonaan kuulunut Tu-
run komppania. Kiivaiden taiste-

lujen jälkeen punaiset perääntyivät 
Noormarkkuun.

Samalla paikalla Ranskan, Tans-
kan ja Englannin Pietarin suurlähe-
tystöjen väki siirtyi rintamalinjo-
jen läpi matkallaan Pietarin levot-
tomuuksista kohti Torniota. USA:n 
lähetystö oli siirtynyt linjojen läpi 
Lampaluodossa. Porin pataljoonasta 
ja Kristiinan lentävästä pataljoonas-
ta muodostettiin Porin Rykmentti, 
joka suuntasi Noormarkkuun, Har-
jakankaalle ja kohti Tamperetta.

Poikkesimme Onnenkosken ra-
vintolaan kahville ja lohivoileivälle. 
Matkamme jatkui 8-tietä eteenpäin, 
kunnes poikkesimme Isojoelle joh-
tavalle tielle. Etelä-Pohjanmaan ra-
jalle saavuttuamme toivotin lapua-
laisen suvun edustajana matkalaiset 
tervetulleiksi Etelä-Pohjanmaalle ja 
luin vitsikirjasta matkalaisia kovin 
naurattaneita eteläpohjalaisia vit-
sejä.

Mannerheim- 
oopperassa
Ilmajoen teatterialueelle saavuim-
me aikataulun mukaisesti puolelta 
päivin. Lounasruokailu oli Katarii-
na-salissa. Ruokana oli lohisoppa, 
jota kyllä kutsuttiin ”Marskin kei-
toksi”. Lounaan jälkeen siirryimme 
bussilla teatterialueelle ja pikkuhil-
jaa katsomoon. 

Oopperan päätähtinä olivat Valt-

teri Torikka Mannerheimina ja Jo-
hanna Rusanen-Kartano Ida Lan-
kisena. Esityksessä kerrottiin oop-
peran keinoin Mannerheimin 
värikäs ja vastuullinen elämä todel-
la ammattitaitoisesti ja vaikuttavas-
ti. Libreton olivat kirjoittaneet Lai-
la Hirvisaari ja Eve Hietamies, 
säveltäjä oli Tuomas Kantelinen. 
Dramatisointi ja lisälyriikka olivat 
Tuomas Parkkisen käsialaa. Esi-
tyksen jälkeen yleisö osoitti 15 mi-
nuutin ajan suosiotaan seisten. 

Koskenkorvan  
syntysijoilla
Oopperan jälkeen suuntasimme 
Koskenkorvan syntysijoille eli Kos-
kenkorvan tilan omistajien ylläpitä-
mään Trahteeriin illalliselle. Aluk-
si meille esitelmöi itse ”herra Kos-
kenkorva” eli vanhaisäntä Martti 
Koskenkorva tilan historiasta ja 
Marskin ryypyn synnystä ja resep-
tin salaisuuksista. Tien toisella puo-
lella näimme Altian Koskenkorvan 
tehtaat.

Martti Koskenkorva tarjosi 
89-vuotispäiväänsä viettävälle jä-
senellemme Kullervo Hantulal-
le maistiaisryypyt. Sitten siirryim-
me Tryskööpilttuuseen nauttimaan 
noutopöydän runsaita antimia mo-
nine herkkuineen. Illallisen jälkeen 
matkasimme Seinäjoelle Hotel-
li Sorsanpesään, jossa yövyimme.

Suojeluskunta- 
museossa
Seuraavana päivänä eli 15.6. Sor-
sanpesän aamiaisen jälkeen suun-
tasimme Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -museoon, jossa meidät vas-
taanotti tohtorikoulutettava VTM 
Juho Wilska.

Kokoontumisaulan vitriinissä oli 
nähtävillä eversti Matti Laurilan 
talvisodan viimeinen taistelukäsky 
12.3.1940 Vuosalmella. Käsky oli 
löytynyt JR 23:n I pataljoonan ko-
mentajan, everstiluutnantti Veikko 
Vallaksen jäämistöön kuulunees-
ta karttalaukusta. Hänen poikansa 
eversti Kalevi Vallas pyysi kirjoit-
tajaa toimittamaan käskyn muun 
löytyneen materiaalin kanssa tä-
hän museoon vuonna 2014. Mu-
seoon tutustuimme omatoimisesti 
noin tunnin ajan.

Kankaanpäähän ja 
Pomarkkuun
Matkamme jatkui kohti Jalasjärveä, 

jossa pysähdyimme Juustoporttiin 
tekemään ostoksia. Parkanoa lähes-
tyessämme aloin kertoa tarinoita le-
gendaarisesta ”Parkanon paronis-
ta”, metsänhoitaja Gustav Wrede 
af Elimästä, joka osallistui vielä 
69-vuotiaana sotilaskoulutukseen 
Kankaanpäässä ja vapaussotaan 
Pomarkun taisteluissa.

Kankaanpään keskustassa tutus-
tuimme bussista katsellen Turun 
komppanian majapaikkoihin, har-
joituspaikkaan, ruokailupaikkaan ja 
eversti Linderin komentopaikkaan. 
Sen jälkeen suuntasimme Venesjär-
vi-Highland-karjatilalle, jossa nau-
timme highland-lihasta valmistetun 
maukkaan burgundinpadan lisuk-
keineen ja jälkiruoaksi raparperi-
kiisseliä. Tilan isäntä Mikko Mat-
tila kertoili karjankasvatuksesta. 
Teimme tilan myymälässä luomu-
lihaostoksia ja suoritimme bussilla 

laidunkierroksen. 
Highland-tilan jälkeen suunta-

simme Veneskosken Kaapalle, jossa 
serkkuni Perttu ja Antero Kaap-
pa maatalousyhtymänä kasvatta-
vat Hereford-karjaa. Kaappa on 
isovanhempieni talo, jossa vapaus- 
sodan aikana 21.–22.2.1918 Turun 
komppania yöpyi vetäydyttyään 
Pomarkun Honkakoskelta kym-
menkertaisen punakaartilaisjoukon 
tieltä. Talo oli ollut kylmillään äiti-
ni perheen paettua sukulaistaloon, 
kun oli saatu viesti, että punakaar-
ti tulee hakemaan isoisääni. Tämä 
ehti hypätä ratsun selkään ja men-
nä Kankaanpään keskustaan, jossa 
hän keväällä 1918 toimi  suojelus-
kunnan komendanttina.

Serkut olivat keittäneet pullakah-
vit ja kutsuneet myös Pohjois-Sata-
kunnan Sotilaspoikien Perinnekil-
lan puheenjohtaja Heino Niemisen 
paikalle. Heino vetää Korsutöpinä-
nimistä yhtyettä, joka esiintyi joku 
vuosi sitten Porissa pidetyillä liit-

topäivillä. Heino lauloi ”Jääkäri-
marssin” ja ”Äänisen aallot” serk-
kuni Pertun haitarisäestyksellä.

Kotikyläni historiaa kertoilles-
sani siirryimme Pomarkun puolel-
le Honkakosken kylään ja Tuuna-
järven tienhaaraan Rosendahlin ah-
teelle, jonne Turun komppania (40 
miestä) oli 21.2.1918 määrätty vas-
taanottamaan mahdollinen punais-
ten hyökkäys. Tällä paikalla komp-
pania koki tulikasteensa 22.2.1918 
aamun valjetessa kymmenkertai-
sen punakaartilaisosaston havait-
tua väijytyksen ja alkaessa saarros-
taa molemmin puolin. Lyhyen lau-
kaustenvaihdon jälkeen komppania 
vetäytyi ilman tappioita päällikkön-

sä, jääkärivääpeli Aarne Peltosen 
johdolla Veneskosken Pirilän, Dah-
lin ja Kaapan taloihin, joissa se seu-
raavana päivänä täydennettiin ko-
konaiseksi komppaniaksi ja liittyi 
Porin pataljoonaan, jonka mukana 
se hyökkäsi 25.2.1918 Pomarkun 
kirkonkylään ja valtasi sen.

Seuraavana kohteena oli Pomar-
kun kirkonmäki ja vanha, 1802 ra-
kennettu puukirkko, joka kärsi va-
paussodassa mittavia vaurioita, kun 
Pomarkun kirkonmäestä käytiin pe-
räti kolme taistelua. Itse taisteluja, 
jotka käytiin 25.2., 1.3. ja 9.3.1918, 
selosti meille kirkossa paikallinen 
yhteyshenkilömme majuri (res) 
Matti Peltomäki. Valkoiset val-
loittivat Pomarkun 25.2.1918, mut-
ta punaiset yrittivät vallata sen ta-
kaisin 1.3. ja 9.3. kuitenkaan on-
nistumatta. Viimeisessä taistelussa 
kaatui noin 80 punaista taistelijaa. 
– Ojensin Matille kiltamme plake-
tin kiitokseksi ja muistoksi käyn-
nistämme.

Vielä yksi kohde oli katsomatta. 
Pysähdyimme hetkeksi myös Noor-
markussa, jossa kerroin sen taiste-
luista Merikarvian suunnan ja Po-
markun taistelujen seurauksena. 
Valkoiset hyökkäsivät Ahlaisten ja 
Pomarkun suunnasta sekä Lassi-
lan suunnasta. Punaiset olivat kai-
vautuneet ja linnoittautuneet Noor-
markun keskustaan. Kirkko paloi. 
Ahlström Oy:n johtajan Walter 
Ahlströmin kotitalo Havulinna ja 
konttorirakennus ryöstettiin, ja Ha-
vulinnan torniin punaiset rakensivat 
tulenjohto- ja tähystyslavan. Ryös-
tösaaliin jakamisesta käytiin venä-
läisten kanssa kova kina. On lasket-
tu, että Noormarkku kärsi kolmen 
miljoonan markan vahingot, joista 
Ahlströmin osuus oli puolet. Tais-
telut siirtyivät Harjakankaalle, jossa 
käytiin Satakunnan verisin taistelu.

Kaikista edellä lyhyesti kuva-
tuista taisteluista löytyy laajempi 
kertomus googlaamalla. Olen kiin-
nittänyt muistolaatat Veneskosken 
Kaapan, Dahlin ja Pirilän taloihin, 
joissa Turun komppania yöpyi, se-
kä Honkakosken ja Ahlaisten Lam-
pin taistelupaikoille.

Sitten alkoi paluumatka Turkuun. 
Matkalla kerroin vielä Noormarkun 
Koliahteella ja Porin lyseon pihassa 
tapahtuneista valkoisten syyttömien 
teloituksista. Turkuun saavuimme 
ohjelman mukaisesti illansuussa.

Teksti ja kuvat:
Jouko Fossi

Joulu vakiintui suomalaisiin kotei-
hin oikeastaan vasta sotavuosina. 
Toki herraskaisissa piireissä jou-
lun vietto oli saanut jalansijaa jo 
maamme itsenäistymisvaiheessa. 
Hevosajelut joulukirkkoon yleis-
tyivät l920- ja 1930-luvulla. Va-
rallisuuden kasvaessa joulun viet-
täminen laajeni, ja tultaessa so-
tavuosiin joulua juhlittiin varsin 
yleisesti pienimmissäkin mökeis-
sä.

Korttiannokset toivat 
rajoituksia
Talvisodan edellä jouluruokaan 
kuuluivat kinkku ja puuro. Rii-
si oli kallista tuontitavaraa, ja sitä 
oli tarjolla vain jouluna. Jatkosota 

vei haaveet riisipuurosta vuosik-
si, sillä kauppasaarto esti tuon-
nin. Tällöin turvauduttiin kaura-, 
ruis-, ohra- ja mannapuuroon, sil-
lä kotimaista viljaa oli pienin kort-
tiannoksin saatavana. Samoin teh-
tiin kahvin osalta. Tarjolla oli vain 
kahvin vastiketta tai korviketta ja 
sitäkin 250 gramman korttiannok-
sina kuukaudessa aikuisille. Aluk-
si siinä oli hieman oikeaa kahvia, 
mutta kahvivarastojen loppuessa 
vastikkeessa ei kahvia ollut lain-
kaan. Tätäkin juomaa ”höystettiin” 
sikurilla. Lapsille ”sörrikahvia” ei 
edes tarjottu. Tupakan tuonti myös 
loppui, ja kessun viljely pelloilla ja 
lantatunkioiden reunamilla yleis-
tyi ja jatkui vielä 1940-luvun lo-
pulle asti.

Joulupukki kasvatti 
suosiotaan
Raskaat uutiset sotatantereilta, 
pommitukset ja ankeat ajat vaiva-
sivat jokaista. Kansakunta pyrki et-
simään edes hieman iloa ja lohdu-
tusta. Niinpä huomio kiinnitettiin 
jouluun, ja joulun vietosta haettiin 
lohtua ja iloa arkiseen elämään. 
Kodit pyrkivät hankkimaan jou-
luksi tavanomaisesta poikkeavaa. 
Joulupöytään haluttiin loihtia mah-
dollisuuksien mukaan jotakin eri-
koista. Pyydettiin kalaa, teurastet-
tiin possu tai vasikka, joitten turvin 
tehtiin myös vaihtokauppaa naapu-
reiden kanssa. Tällainen toiminta 
kohotti yleistä mielialaa.

Tupaan haettiin joulukuusi, ja 

koteja alettiin myös koristella. 
Tässä aseveljinä olleilla saksalais-
sotilailla oli merkittävä osa. Heille 
värikkäät joulukoristeet olivat tu-

tumpia. Myös lahjojen antamises-
ta tuli meillä käytäntö.  

Joulusta 1942 muistan, että mi-
nua yli seitsemän vuotta vanhem-
pi veljeni oli hankkinut pukinkont-
tiin kermanvärisen metallivalmis-
teisen auton. Se oli todella hieno, 
vieterivetoinen ja todellinen ”pirs-
si”, ja siinä oli tuulilasi, avautuvat 
ovet, ”ratista” kääntyvät etupyörät, 
käsijarru ja vielä ”piippi”. Se oli 
tietenkin iso ihastukseni, jota sopi 
esitellä jopa itselleen joulupukil-
le. Voisinpa todeta, että riemu oli 
kymmenvuotiaalla pojalla rajaton.

Valitettavasti vuoden kuluttua 
tuon pirssin kulku katkesi, kun 
auton vieteri meni poikki. Apuun 
tuli saksalaissotilas Eric, joka sai 
kotiloman Saksaan. Hän otti pirs-

sin moottorin takapyörineen mu-
kaansa ja aikoi korjauttaa sen lo-
mamatkallaan. Hyvä suunnitelma 
ei kuitenkaan onnistunut, sillä so-
dan lopputulos jo häämötti, ja Eric 
ei palannut yksikköönsä, emmekä 
hänestä enää mitään kuulleet. 

Toki yritin veljeni kanssa hank-
kia vaihtomoottorin. Saimmekin 
sellaisen takapyörineen, mutta voi-
manlähteeksi siitä ei ollut. Kaunii-
na vaikkakin liikkumattomana ko-
runa tuo kermankeltainen joulu-
lahjapirssi seisoi piirongin päällä 
vielä vuosikymmenet ja muistut-
ti lapsuuden joulusta. 

Hannes Viiri

Varsinais-Suomen kiltalaiset oopperan katsomossa.

”Herra Koskenkorva” eli Mart-
ti Koskenkorva.

Matti Peltomäki esittelee saa-
maansa plakettia Pormarkun 
vanhassa kirkossa.

Jääkärieversti Matti Laurila 
vahanukkena Seinäjoen suoje-
luskunta- ja Lotta Svärd -mu-
seossa.

Varsinais-Suomen perinnekilta Mannerheim-oopperassa 
ja vapaussodan Satakunnan rintaman taistelupaikoilla

Joulua vietettiin sotavuosina
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Etelä-Kymenlaakson  
Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n
vuosikokous pidetään keskiviikkona 13.2.2019 

klo 17.00 Haminan Keskussotilaskodissa, 
Kadettikoulunkatu 5, II kerros. Käsitellään 

yhdistyksen sääntöjen 10 §:n määräämät asiat.
Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30 ja kokouksen 

jälkeen katsotaan Sotilaspoikien Perinneliiton 
tuottama dokumentti ”Isänmaan nuoret 

puolustajat”.
TERVETULOA!  Kiltahallitus

Pohjois-Karjalan kilta 25 vuotta

Merkkivuotta juhlittiin monin menoin
Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien 
Perinnekilta juhlisti neljännes-
vuosisataista taivaltaan monin ti-
laisuuksin ja menoin. Juhlavuotta 
vietettiin niin kiltaretkien, yleisö-
tapahtuman kuin kutsuvierastilai-
suuden merkeissä.

Varsinainen 25-vuotisjuhla 29.9. 
alkoi seppeleenlaskulla Joensuun 
sankarihaudalla. Kutsuvierastilai-
suus pidettiin Joensuun taidemu-
seon juhlasalissa. Juhlaan osallis-
tui yli sata kutsuvierasta. Musii-
kista vastasi Rakuunasoittokunta 
musiikkimajuri Riku Huhtasa-
lon johdolla. Lauluosuuksista huo-
lehti Arto Tarkkonen ja Joensuun 
Mieslaulajien Seniorit.

Juhla alkoi ponnekkaasti soti-
lassoittokunnan ja Tarkkosen esit-
tämällä Sotilaspoika-marssilau-
lulla.  Puheenvuoroissa korostui 
kunnioitus veteraanisukupolvia 
kohtaan. Toisaalta puheissa nousi 
esiin vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön haasteet nykypäivän no-
peassa muutoksessa.

Tervetuliaissanat esitti killan pu-
heenjohtaja Antti Eteläpää. Hän 
tähdensi muun muassa, että ilman 
maanpuolustushenkeä ja -työtä 
historiaa on vaikea kuvitella. Vete-

raanit, sotilaspojat ja lotat muuttui-
vat kunniakansalaisiksi Neuvosto-
liiton hajoamisen jälkeen. Meidän 
nykysukupolvien vastuulla on jat-
kaa tätä arvokasta maanpuolustus-
työtä. Killan puheenjohtaja laina-
si kenraali Adolf Ehrnroothin nä-
kemystä, että maanpuolustustyö on 
tehokkainta rauhantyötä. Puheen-
johtajan loppusanoihin oli helppo 
yhtyä: – Isänmaan rakkaus yhdis-
tää juhlivaa väkeä.

Juhlapuheen pitänyt kenraalima-
juri Seppo Tanskanen nosti niin 
ikään esiin maanpuolustustyön ar-
vostuksen kohoamisen kylmän so-
dan päätyttyä. Veteraanisukupol-
vien, mukaan lukien sotilaspojat 
ja pikkulotat, saama arvostus on 
heijastunut puolustusvoimiin ja 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön. Kenraalimajurin mukaan 
juhlapäiväänsä viettävä Pohjois-
Karjalan Sotilaspoikien Perinne-
kilta on löytänyt hyvin paikkansa 
ja tehtävänsä.

Tanskanen esitti yleisen huolen 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
ja yhdistystoiminnan tulevaisuu-
desta. Killan riveissä on nuorem-
pia työn jatkajia ja lähitulevaisuus 
näyttää turvatulta. Uhkana kuiten-

kin on, että vapaaehtoistyön hoita-
minen yhdistysten kautta katoaa. 
Seppo Tanskanen visioi ansiok-
kaasti yhdistystoiminnan tulevaa 
muutosta. Nykynuorten arvomaa-
ilma on sirpaloitunut yhä moniar-
voisemmaksi, ja heille on tarjolla 
kasvava määrä uusia virikkeitä ja 
harrastuksia.

Seppo Tanskanen antoi vihjei-
tä tulevaisuuden toimintamuotoja 
pohtiville tahoille. Yhdistystoimi-
joiden kannattanee hyväksyä kak-
si perusasiaa: – Entiset ajat eivät 
enää palaa, ja muutoksen jatkues-
sa myös nykymeno muuttuu. Mei-
dän tulee päätyä toimintamuotoi-
hin, jotka säilyttävät vapaaehtois-
työn vetovoimaisuuden. Puheen 
lopuksi kenraalimajuri Tanskanen 
tarkasteli muutoksia ja uhkakuvia, 
kuten informaatio-, kyber- ja hyb-
ridisodankäyntiä.

Sotilaspoikien Perinneliiton ter-
vehdyksen juhlaan toi varapuheen-
johtaja Eino Tenhunen. Hän vä-
litti puheenjohtaja Hannu Luo-
tolan onnittelut juhlivalle killalle. 
Tenhunen totesi kuluvana vuonna 
vietettävän paljon kiltojen juhlia. 
Vaikka varapuheenjohtaja on juhli-
van killan jäsen, hän pyrki terveh-

dyssanoissaan olemaan objektiivi-
nen. Tenhunen kehui Pohjois-Kar-
jalan Sotilaspoikien Perinnekillan 
toimintaa keskimääräistä vilk-
kaammaksi: – Yhdistystoiminta 
on aktiivista, ja talouskin on va-
kaalla pohjalla. Esimerkkinä ak-
tiivisuudesta Tenhunen mainitsi 
Ylä-Karjalan ja Rääkkylän kilta-
laisten toiminnan. Tenhunen kui-
tenkin muistutti, että sotilaspoikien 
ikääntyminen on lyönyt leimansa 
kiltojen perinnetyöhön. Lähivuosi-
na veteraanisukupolvien perinne-
työtä tekevien on yhdistettävä pai-
kallisesti voimansa.

Liiton varapuheenjohtaja Eino 
Tenhunen ja killan puheenjohtaja 
Antti Eteläpää jakoivat huomion- 
osoitukset. Liiton pienoislipul-
la palkittiin kunniapuheenjohtaja 
Aarno Pitkänen. Kultainen an-
siomitali tuli puheenjohtaja Antti 
Eteläpäälle ja rahastonhoitaja Yrjö 
Makkoselle. Hopeisen ansiomita-
lin saivat Erkki Matikainen, Ter-
ho Mustonen, Veikko Sallinen, 
Sauli Taskinen ja Seppo Varis se-
kä pronssisen ansiomitalin Aleksi 
Karhu, Olavi ja Pirjo Lehtonen, 
Outi Luomi, Tuomo Pulkkinen, 
Osmo Räsänen, Lauri Tanska-

nen ja Jorma Tiainen. Karjalan 
Poikien Kilta myönsi juhlassa kun-
nianimen ”kiltajääkäri” kiltamme 
aktiivi Pertti Keräselle. Killan 
standaari luovutettiin sotakamree-
ri Rauno Suhoselle ja kenraalima-
juri Seppo Tanskaselle.

Juhlan päätössanat sanoi Pert-
ti Keränen. Hän esitti kiitokset 
25-vuotisjuhlan puhujille, esiin-
tyjille, talkooväelle sekä kiltaa tu-
keneille yhteistyökumppaneille. 
Keränen loi puheessaan katsauk-
sen Pohjois-Karjalan Sotilaspoi-
kien Perinnekillan toimintahis-
toriaan. Yhdistyksen historiasta 
Keränen nosti esiin ensisijaisesti 
Joensuun bunkkerimuseon opas-
tus- ja tapahtumatoimintojen jär-
jestämisen. Esimerkiksi juttutuli-
tapahtumat ovat säilyneet killan 
jokavuotisena tapahtumana bunk-
kerimuseolla. Pertti Keränen päätti 

puheensa ytimekkäästi: – Meidän 
tulee muistaa arvokas historiamme 
ja suunnata katseemme luottavai-
sena tulevaisuuteen.

Kutsuvierastilaisuus päättyi tut-
tuun tapaan juhlaväen yhteisesti 
esittämään Karjalaisten lauluun. 
Juhlasta saatu palaute on ollut po-
sitiivista. Taidemuseon juhlasa-
li tarjosi arvokkaat puitteet tilai-
suudelle. Juhlapäivän tapahtumis-
ta Matti Holopainen koosti upean 
valokuva- ja videoesityksen, joka 
on nähtävillä YouTube-videopal-
velussa.

Teksti: Erkki Matikainen
Kuvat: Matti Holopainen

Sotasukupolven 
uhrauksille muistolaatta
Haapaveden seurakuntakeskukses-
sa vietettiin juhlaa 27.5.2018. Kir-
kossa pidetyn jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntasalissa paljastet-
tiin laatta, jonka teksti kuului: ”So-
tiemme veteraanien, Haapajoen 
suojeluskunnan, lottien, lottatyttö-
jen, sotilaspoikien ja koko kotirin-
tamamme miesten ja naisten osoit-
taman urhoollisuuden ja tekemän 
työn kunniaksi isänmaamme koh-
talon vuosina 1939–1945. Kiitol-
lisuudella kotiseutu.”

Seurakuntalaiset osallistuivat 
runsaslukuisasti juhlaan, jossa 
käytettiin puheenvuoroja ja kuul-
tiin Haapaveden Veteraanikuoroa. 
Laatan molemmin puolin kunnia-
vartiossa seisoivat haapavetiset si-

sarukset Meri ja Sara Autiola. He 
myös poistivat laatan peittäneen 
kankaan.

Laatan sponsoreina oli usei-
ta yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka 
ovat luettelona erillisessä laatassa. 
Laattaprojektin käynnistäjänä ja 
toteuttajana on toiminut Raahen-
tienoon Suojeluskunta-, Lotta- ja 
Sotilaspoikaperinne ry. Perinneyh-
distyksen hankkeessa kahdella so-
tilaspojalla Jorma Salkosalolla 
ja Kaarlo Hirvilammella on ol-
lut ratkaiseva merkitys. Haapave-
den muistolaatta oli kahdestoista 
entisen Raahen suojeluskuntapii-
rin alueella.

Teksti ja kuva:
Aaro Ikkala

Vapaudenpatsas  
80 vuotta
Vaasan torilla oleva Vapaudenpat-
sas paljastettiin 9.7.1938. Patsas 
pystytettiin muistuttamaan kansal-
lisesta itsenäisyydestä ja vapaus-
sodasta. Siitä tuli koko Suomen 
Vapaudenpatsas. Vaasa oli itseoi-
keutettu tyyssija patsaalle. Olihan 
Vaasa vapaussodan aikana Suomen 
valkoinen pääkaupunki. 

Patsaan paljastustilaisuudessa 
olivat läsnä silloinen tasavallan 
presidentti Kyösti Kallio ja Man-
nerheim. Tilaisuuteen osallistui 
myös noin 10 000 kansalaista. 

Patsaan ovat suunnitelleet ja teh-
neet kuvanveistäjät Yrjö Liipola 
ja Jussi Mäntynen. Monumentil-
la on korkeutta 14 m. Ylimpänä 
vanttera talonpoika heiluttaa lak- 
kiaan päänsä päällä. Kokonaisuu-
teen kuuluu jalustassa viisi veistet-
tyä reliefiä ja leijona.

Patsaan pystyttämisen 80-vuo-
tisjuhla oli Vaasan torilla 9.7.2018. 
Tilaisuus alkoi Kuula-opiston juh-
lafanfaarilla. Puheen piti maakun-
tajohtaja Olav Jern. Patsaan juu-
relle laskettiin seppele. Yhteis-
lauluna laulettiin Maamme-laulu, 
jota johti oopperalaulaja Katarii-
na Korkman. Eri maanpuolustus-
järjestöt olivat muodostaneet lip-
pulinnan. Vaasan Sotilaspoikien 

Perinnekillan lippua kantoi Pek-
ka Hakala.

Teksti ja kuva:
Eero Alasuvanto

Oulussa sotilaspojat ja  
lottatytöt kilpailivat 
moniottelussa 
Perinteinen moniottelu on järjes-
tetty Oulun Hietasaaressa sotainva-
lidien Veljesmajalla 1995 alkaen. 
Fyysistä kuntoa vaativia lajeja on 
vähennetty. Viime vuosina miehil-
lä on ollut neliottelu: keihään tark-
kuusheitto, tarrapallonheitto, nuo-
lenheitto ja ketjunheitto. Lottaty-
töillä oli tänä vuonna kolmiottelu: 
tarrapallonheitto, nuolenheitto ja 
ketjunheitto.

Osanottajien määrä on vuosi 
vuodelta vähentynyt. Ikä on teh-
nyt tehtävänsä. Nytkin lähes kaik-
ki olivat yli 80-vuotiaita. Lottaty-
töt olivat mukana neljättä kertaa.

Sotilapojista paras oli Eero Mik- 
konen 155 pistettä, toinen Reino 

Helttunen 154 pistettä ja kolmas 
Tauno Siik 140 pistettä. Lottaty-
töissä voiton vei Raija Waris 98 
pistettä, toinen Aira Helttunen 
89 pistettä ja kolmas Eeva Ukon-
maanaho 85 pistettä.

Ohjelmassa oli myös tarkkuus-
kävely. Laji oli kaikille yhteinen. 
Siinä käveltiin kaksi kertaa noin 50 
metriä ja aikaerot ratkaisivat sijoi-
tuksen. Tauno Siik käveli molem-
milla kerroilla saman ajan. Ilkka 
Karkken aikaero oli 0,19 sekun-
tia ja Tuomo Metsärannan 0,21 
sekuntia.

Reino Helttunen
kilpailujen johtaja

Muistolaatan äärellä vasemmalta: Sara ja Meri Autiola sekä so-
tilaspojat Jorma Salkosalo, Juha Eronen ja Kaarlo Hirvilammi.

Suomen Vapaudenpatsas

Juhlapuheen piti kenraalimajuri Seppo Tanskanen.

Arto Tarkkonen ja Rakuunasoittokunta vastasivat juhlan mu-
siikista.

Eino Tenhunen ja Antti Eteläpää luovuttivat liiton pienoislipun 
kunniapuheenjohtaja Aarno Pitkäselle.



720.12.2018 SOTILASPOIKA

Lapin Sotilaspoikien Perinne-
killan 25-vuotisjuhlaa vietettiin 
30.9.2018. Tilaisuuden ohjelma ra-
kentui merkittävästi jäsenten oma-
kohtaisten kertomusten varaan. 
Sisältönä olivat voimakkaasti so-
ta-aika ja evakossaolot. ”Evakko” 
oli haukkumanimi.

Jo killan toiminnan alkuvuosi-
na totesimme, että yhteisiin tapaa-
misiin saadaan asiaa ja tunnelmaa, 
kun kiltaveljet kertovat. Niin nyt-
kin. Ei istuttu kuin hengettömät 
toisten selät silmien edessä. Juh-
lahuoneen pöydät muodostivat laa-
jan kehän, ja sen ympärillä olivat 
istuimet. Nähtiin ja kuultiin, mi-
tä kerrottiin. Järjestelyistä vastasi-
vat killan puheenjohtaja ja sihteeri.

Eino Piipponen johdatteli ko-
tikyläänsä Saarenkylään, jonne 
hän pystytti kylän miesten kans-
sa muistokiven. Pentti Tirri, läh-
töisin Laatokan rannan Metsäpir-
tistä, muisteli saunaa ja liittymis-
tä sotilaspoikiin – ja pitkää matkaa 
Lappiin. Hannes Viiri kertoi haus-
kasti tankinkyydissä olosta. Vilho 
Ollonen laski uitossa ollessaan 
viimeisenä mahtavan Kemijoen 
Vanttauskosken. Sen jälkeen tukin-
uitot siirtyivät kumipyörille. Soti-
laspojat, lennokkimestarit Mauri 
Kukka ja Oiva Konttijärvi muis-
telivat, kun lennokit katosivat tai-
vaan tuuliin. Allekirjoittanut kertoi 
maastojuoksusta, joka päättyi kur-
jasti. Muisteluja, joita piisasi, oli 
mukava kuunnella kahvin aikana.

Liiton puheenjohtaja, prikaa-
tikenraali Hannu Luotolan läs-
näolo ja tervehdys toivat juhlaan 
arvokkaan kohokohdan. Olim-
me otettuja. Hänen puheensa pik-
kulotista/lottatytöistä oli mielen-

kiintoista kuultavaa. Heitä kuului 
omaan järjestöönsä kymmeniä-
tuhansia. Ja tietysti puheessa tuli 
esille myös suojeluskunta-/sotilas-
poikien merkitys. Luotola painot-
ti, että perinteen siirtäminen nyky-
nuorille on tärkeä kiltojen tehtävä.

Luonnollisesti kiitostakin jaet-
tiin. Liiton kultaisen ansiomita-
lin Hannu Luotola kiinnitti Eino 
Piipposen ja Pentti Tirrin rintaan. 
Hopeisella ansiomitalilla palkit-
tiin Vilho Ollonen, Olavi Reuna-
mäki, Oiva Konttijärvi ja Paavo 
Rahko, joka ei sairautensa vuok-
si päässyt juhlaan. Pronssisen an-
siomitalin sai Oiva Lukkari. Kil-
lan kunniakilvellä muistettiin tar-

mokkaita uurastajia, puheenjohtaja 
Seppo Rautiaista ja sihteeri Pasi 
Ruokasta. Koko tilaisuuden ajan 
nähtiin valkokankaalla nonstop-
tyyliin kuvia vuosien varrelta. To-
teuttajana oli killan puheenjohtaja.

Ytimekkään katsauksen killan 
25-vuotisesta toiminnasta esitti al-
lekirjoittanut. Ennen killan perus-
tamista Pohjolassa oli jaettu tois-
tasataa Sotilaspoikaristiä. Saajat 
eivät kuitenkaan maksaneet saa-
miaan kunniamerkkejä. Ja aika-
naan tuhansien markkojen maksa-
minen lankesi killalle, vaikka sil-
lä ei ollut mitään tekemistä asian 
kanssa. Juttu hoidettiin tyylikkääs-
ti liiton kanssa. Killan jäsenmäärä 

on pudonnut yli sadasta aktiivista 
muutamiin kymmeniin. Ja se nä-
kyy tapahtumissa.

Kaksi muistomerkkiä on pys-
tytetty. Toinen Rovaniemen Saa-
renkylään Vaskurin sillan viereen 
paikalle, josta Saarenkylän miehet 
lähtivät talvisotaan. Toinen muis-
tomerkki on Savukoskella Seitajär-
ven pienessä kylässä. Siellä mur-
haajat, desantit, tappoivat melkein 
kaikki kylän asukkaat, toistakym-
mentä, joitten joukossa olivat so-
tilaspoika Valtteri Ollila ja lotta-
tyttö Elise Ollila.

Olemme pitäneet maakunnan eri 
puolilla yli kaksikymmentä soti-
laspoikailtaa. Joskus iltaa juhlisti-

vat paikalliset mieskuorot. Killan 
oma puhallinorkesteri ylikapel-
limestari Rauno Haahden joh-
dolla oli monesti mukana. Illoissa 
kävi runsaasti tiedonhaluisia. Pi-
sin matka oli liki 600 kilometriä. 
Ja kotiin tultiin usein pakkaskuun 
loisteessa. On ollut myös seminaa-
reja. Killan liiton jäsenille järjestä-
mä Kuksa-tietokilpa oli menestys.

Retkiä on toteutettu lähikohtei-
siin ja Rovajärven sotaharjoitus-
alueelle. Haaparannassa killan lip-
pu hulmusi suuressa tapahtumas-
sa. Ja Harvardin yliopisto USA:ssa 
kiinnostui Lapin sotilaspojista ja 
sai meistä informaatiota. Messuil-
la hauen kanssa on oltu jo mone-

na vuotena. Rovaniemi-maratonin 
reitillä killan sotilaspojilla on ollut 
juottoasema ja vieläpä näkyvästi 
merkkeineen. Toimihenkilöinä on 
oltu myös porokilpailuissa.

Killan kaikki tapahtumat, suuret 
ja pienet, on talletettu vuosikerto-
muksiin ja painotuotteisiin. Tähän 
mennessä killalla on ollut kolme 
puheenjohtajaa ja neljä sihteeriä.

Vuosijuhla päättyi arpajaisiin 
ja poronkäristyksen nauttimiseen, 
muisteluksiin ja herkkukakkukah-
veihin.

Teksti ja kuvat:
Aarno Selander 

Suur-Savon Sotilaspoikien  
Perinnekilta ry:n 25-vuotisjuhlaesitelmä

PÄÄMAJAN POJAT
lauantaina 19.1.2019 klo 13.00  
Mikkelissä Jalkaväkimuseolla, 

Jääkärinkatu 6–8.
Tervetuloa!

Suur-Savon Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n

sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 
8. päivänä maaliskuuta 2019 alkaen klo 18.00 

Mikkelissä Upseerikerholla. 
Kokouksen jälkeen 25-vuotisvuosijuhla klo 19.00 

AVEC. Tumma puku. Kunniamerkit.
Juhlaan ilmoittautuminen 2.3.2019 mennessä 

Anneli Lehto, puh. 050 501 3575,  
e-mail: anneli.lehto@luukku.com tai  

Juhani Manninen, puh. 0500 750 252,  
e-mail: juhani.manninen@surffi.fi. 

Vanhaan tapaan toivomme arvontapalkintoja!
Tervetuloa!

Lapissa osattiin juhlia

Sotilaspojat Mauri Kukka ja Oiva Konttijärvi, joitten lennokit 
löydettiin vasta kuukausien kuluttua.

Juhlassa palkittujen upea joukko.

Mielenkiintoinen 
lahjoitus
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekilta sai mielenkiintoisen lahjoi-
tuksen Lievestuoreen maisemista 
sotien ajoilta. Rehtori emeritus, 
sotiemme aikainen sotilaspoika 
Erkki Turunen lahjoitti siskonsa 
Kyllikki Karesvuoren välityksel-
lä sotilaspoikasuikkansa ja -todis-
tuksensa kiltamme ylläpitämäl-
le Jalkaväkimuseon sotilaspoika-
osastolle Mikkeliin.

Lahjoitus sisälsi myös sen aikai-
sen valokuvan, jossa sotilaspojat 
Erkki Turunen (vas.) ja serkkunsa 
Martti Pänkäläinen seisoskelevat 
suksineen Linja-autoliikenne Eino 
Turunen Oy:n autotallin edustalla. 

Kuvassa takana olevien ovien taka-
na toimi sodan aikainen tykkikor-
jaamo Lievestuoreella.

Linja-autoliikenne Turunen jou-
tui sotiemme aikoina muiden ta-
voin luovuttamaan autoja kuljet-
tajineen puolustusvoimien käyt-
töön. Linja-autoliikenne Turusen 
tallit sijaitsivat neljän kilometrin 
päässä Kelkkamäen (Lievestuo-
reen) Asevarikolta.

Teksti: Juhani Manninen
Kuva: Kyllikki Karesvuoren 

kokoelmista

Sotilaspojat mukana 
Mikkelin Museoiden 
yössä
Mikkelin kaupungin kulttuuri-
palvelut ja museotoimi järjestivät 
syyslomaviikolla lokakuun viimei-
senä perjantaina klo 17–24 kaikil-
le maksuttoman tapahtuman Mu-
seoiden yö. Tänä vuonna muka-
na oli viisi historiallista kohdetta: 
Päämajamuseo, Viestikeskus Lok-
ki, Suur-Savon museo, Jalkaväki-
museo ja 175 vuotta täyttävä Lää-
ninhallituksen rakennus.

Jalkaväkimuseon esittelyssä oli 
yhtenä kohteena Sotilaspoikaosas-
to, jossa esittelystä vastasivat Suur-
Savon Sotilaspoikien Perinnekillan 
museovastaavat Eero Jokinen ja 
Raimo Mikkonen sekä Kauko 
Olkkonen kiltavarapuheenjohtaja 
Olli-Pekka Kannisen johdolla. 

Kootun museomateriaalin lisäksi 
esittelyssä oli Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton vastavalmistunut elo-
kuva ”Isänmaan nuoret puolusta-
jat – Sotilaspojat ja lottatytöt” jat-
kuvana näytöksenä.

Museoiden yössä oli kaikkiaan 
8 190 osallistujaa, joista Jalkaväki-
museon esittelyihin tutustui reilut 
2 000 henkilöä. Sotilaspoikaosas-
to oli yleisön mielenkiinnon koh-
teena paitsi näyttelymateriaalin ja 
elokuvaesitysten vuoksi myös so-
danaikaisen sotilaspojan Eero Jo-
kisen kertomusten johdosta.

Teksti: Juhani Manninen
Kuva: Olli-Pekka Kanninen

Sotilaspoika Eero ”Kota” Jokinen muistelee.

Kirjoittajille tiedoksi
Sotilaspoika-lehti tarvitsee yhä kir-
joituksia. Toivon mahdollisimman 
monen tarttuvan haasteeseen ja ryh-
tyvän kirjoittamaan. Tekstin sähköi-
nen muoto on toivottava, mutta ei 
ehdoton vaatimus.

Olen törmännyt usean kerran seu-
raavaan ongelmaan: on kelpo, leh-
teen sopiva kirjoitus, johon ei lii-
ty kuvaa/kuvia. Usein yhteydenotto 
kirjoittajaan johtaa siihen, että ku-
viakin löytyy. Niitä saan sitten jäl-
kikäteen.

Lehden ja artikkelin ilmeen vuok-
si kuvat ovat aina suotavia. Siis kir-

joituksen mukaan asiaa valaisevia 
kuvia, jos niitä vain on. Lisäksi toi-
veissani on saada tarkat kuvatekstit.

Jos kuvat lähetetään sähköises-
ti, muoto on jpg. Paperikuvat käy-
vät myös, ja skannauksen jälkeen ne 
palautetaan lähettäjälle.

Toiveena on, että tekstitiedosto ja 
kuvatiedosto lähetetään erikseen So-
tilaspoika-lehden sähköpostiosoit-
teeseen (sotilaspoikalehti@pp.inet.
fi). Ja kirjepostikin on tervetullutta. 
Lähettäjän ilmoittama puhelinnume-
ro nopeuttaisi yhteydenpitoa.

Pentti Ruohotie
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Punkalaitumen 
sotilaspoikien retki 
”Kaunis, kirkas aurinko paistaa, 
metsät, kummut kultaa.”

Näillä laulun sanoilla olisi voi-
nut aloittaa Punkalaitumen sotilas-
poikien retken 10.7.2018. Edessä 
oli Juhani Virtasen, Timo Kirk-
ko-Jaakkolan ja Veli-Matti Ka-
ron suunnittelema sotilaspoikien 
perinteinen kesäretki. Meitä oli 
linja-autollinen väkeä, joten päivä 
kuluisi mukavassa seurassa. Tänä 
vuonna tienreunoja, ojanpenkerei-
tä ja pieniä aukeita koristivat har-
vinaisen runsaat maitohorsman ku-
kinnot. Ja kun maitohorsman väri 
reunusti keltaisena loistavaa rypsi-
peltoa, väriyhdistelmä oli häkellyt-
tävän kaunis!

Ensimmäinen etappimme oli 
Kankaanpään kirkko, joka val-
mistui 1838. Kirkon piirustukset 
laati Carl Ludvig Engel ja altta-
ritaulun maalasi ikaalislainen F. 
Frang. Alttaritaulun aihe on sa-
ma kuin omassa kotikirkossamme: 
Kristuksen kirkastuminen. Ja van-
haa hyvää tapaa noudattaen testa-
simme kirkon akustiikan veisaa-
malla virren.

Tämän jälkeen siirryimme Kan-
kaanpään kuntoutuskeskukseen, 
jossa meitä odotti ruhtinaallinen 
lounaspöytä. Hyvää ja monipuo-
lista ruokaa nautittuamme kuntou-
tuskeskuksen palveluesimies Kati 
Vuori-Uotila kertoi meille paikan 
toiminnasta ja palveluista ja lopetti 
esittelynsä johtaen joukkomme ly-
hyeen rentoutukseen.

Juha Naatula lähti kuljetta-
maan meitä Ikaalisiin. Melkein jo 
luulimme pääsevämme Niinisalon 
varuskuntaan nauttimaan munk-
kikahvit, kun reittimme meni sii-
tä ohi – mutta ei! Matkalla Veli-
Matti jakoi meidät kahteen ryh-

mään, sillä tarkoitus oli, että sillä 
välin, kun yksi ryhmä kahvittelee 
Ikaalisten Löytöjen Puodissa, toi-
nen ryhmä tutustuu harmonikka-
museoon.

Museossa oppaanamme toimi 
Kimmo Mattila. Hän kertoi, et-
tä tällä nykyisellä paikalla oleva 
museo avattiin vasta tänä kesänä 
ja me olimme siellä ensimmäinen 
suurempi ryhmä. Mattila kertoi, et-
tä Ikaalisissa on kaksi perinnettä, 
sahdin teko ja harmonikat. Ensin 
mainittu jakaa mielipiteitä – siitä 
joko pitää tai sitten ei, mutta suu-
rin osa pitää harmonikkamusiikis-
ta. Yksi- ja kaksiriviset harmonikat 
rantautuivat Suomeen 1800-luvun 
puolivälissä, mutta harmonikkoja 
alettiin valmistaa Suomessa vasta 
1930-luvulla Viipurissa, Kouvolas-
sa ja Kurikassa. Esittelyn huippuna 
taisi olla, kun oppaamme soitti eri 
harmonikoilla monen monta kap-
paletta. Ulkomuistista tulivat muun 

muassa Nuoruusmuistoja, Äänisen 
aallot, Sirkkojen tanssi ja Valkea 
ruusu. Oma puoliskomme ei mil-
lään olisi malttanut vaihtaa kahvi-
lan puolelle, joskin siellä saimme 
maukkaat tarjoomukset.

Ikaalisten nykyinen puukirkko 
vihittiin käyttöön vuonna 1801, ja 
se tunnetaan myös nimellä Fredri-
ka Sofian kirkko (silloisen kunin-
gattaren Fredrikan ja leskikunin-
gattaren Sofian mukaan). Kirkko 
on melko suuri maaseutukirkoksi, 
sillä sinne mahtuu tuhatkunta kuu-
lijaa. Vaikka meitä oli vain mur-
to-osa tuosta määrästä, virrenvei-
suumme kaikui komeasti.

Ennen paluumatkalle lähtöä ko-
ko joukko asettui sivuoven kapeille 
portaille yhteiskuvaa varten. Sopu 
sijaa antoi. Kiitokset kaikille erit-
täin mukavasta yhteisestä matkasta!

Teksti ja kuva: 
Anni Karo

Pohjois-Satakunnan 
Sotilaspoikien 
Perinnekillan kesäretki 
Helteisenä heinäkuun päivänä 
10.7.2018 Pohjois-Satakunnan 
Sotilaspoikien Perinnekillan ke-
säretki suuntautui Reposaareen ja 
Meri-Porin maisemiin. Ensimmäi-
nen tutustumiskohde oli Reposaa-
ren kirkko, jonka vaiheista meille 
kertoi opas Sini Tuomisalo. Vuon-
na 1876 valmistuneen kirkon ra-
kentamiseen vaikuttivat norjalaiset 
merimiehet, jotka usein vierailivat 
Reposaaren satamassa.

Kirkossa on vihitty 2009 avio-
liittoon eduskunnan puhemies 
Sauli Niinistö ja viestintäpääl-
likkö Jenni Haukio. Myös hiih-
täjäsankari Juha Mieto on vihitty 
Minna Grönroosin kanssa avio-
liittoon samassa kirkossa.

Saimme kuulla killan puheen-
johtajan koskettavan soittoesityk-
sen sahalla, säestäjinään Anne-
li Hirvi ja Marjaana Nieminen. 
Rovasti Erkki Hirvi ammensi pu-
heessaan meille hengen ravintoa.

Kirkkopihalla on sankarihauto-
jen lisäksi vuonna 1925 uponneen 
torpedovene S2:n muistomerk-
ki. Patsaan on suunnitellut kuvan-
veistäjä Wäinö Aaltonen. Torpe-
dovene upposi Porin edustalla ko-
vassa syysmyrskyssä 4.10.1925. 
Aluksen haaksirikossa menehtyi 
koko 53-henkinen miehistö. S2:n 
uppoaminen on Suomen merivoi-
mien pahin rauhanaikainen onnet-
tomuus.

Seuraava tutustumiskohteemme 
oli Reposaaren linnakepuisto. Lin-
noitus on 1930-luvulla rakennettu 
ja kooltaan 20 hehtaaria. Linnake-
puisto oli alun perin Reposaaren 
merisuojeluskunnan rannikkopat-
teri, ja se rakennettiin vapaaehtois-

voimin 1935. Patterin rakentami-
sen rahoitti kauppaneuvos Werner 
Hacklin. Se on Suomen ainoa yk-
sityisin varoin rakennettu rannik-
kopatteri.

Linnakepuisto koostuu kahdes-
ta tykkiasemasta, kahdesta am-
musvarastosta ja kolmesta miehis-
tö- ja lääkintäkorsusta, tulenjohto-
asemasta ja tähystystornista sekä 
näitä yhdistävistä juoksuhaudoista.

Patterin oli tarkoitus suojata Po-
rin satamaa ja kaupunkia.

Jatkosodan aikana linnoitukses-
sa oli aseistuksena neljä ruotsalais-
ta 76 K 02 -kenttätykkiä.

Linnakkeen ulkopuolella oli kol-
me Canet 152/45 C -merikanuu-
naa. Lisäksi lähistöllä oli kaksi 87 
K 95 -kenttätykkiä ja Kallon saa-
ressa kuusi 40 mm ja 75 mm ilma-
torjuntatykkiä.

Näiden mielenkiintoisten tu-
tustumiskohteiden jälkeen ajoim-
me Merimesta-ravintolaan, jossa 

nautimme maittavan merihenki-
sen lounaan leppoisan keskuste-
lun lomassa.

Vielä oli päivää jäljellä, joten 
suuntasimme Mäntyluotoon Kal-
lon saarelle. Kallon saarelta avau-
tuu huikea merimaisema aavalle 
merelle, ja raikas merituuli virkis-
ti helteisen päivän kuumuudessa.

Seuraavaksi ajoimme Yyterin 
lähellä olevan Kaanaan vesitornin 
juurelle ja nousimme hissillä ve-
sitorniin, josta on hienot näköalat 
ympäristöön. Tornissa nautimme 
maittavat kahvit ja keskustelim-
me päivän tapahtumista ja ihaste-
limme maisemia.

Päivä alkoi kääntyä myöhäiseen 
iltapäivään, joten otimme kurssin 
kotia kohti. Kesäretkemme oli on-
nistunut ja tarjosi paljon uutta ret-
keläisille, sellaisia kohteita, joissa 
ei aikaisemmin moni ollut käynyt.

Tapio Kamppi

Suojeluskuntajärjestön 
perustamisesta 100 vuotta 
-juhlaseminaari Tuusulassa
Asetus Suojeluskuntajärjestön pe-
rustamisesta annettiin kohta va- 
paussodan päättymisen jälkeen 
2. elokuuta 1918. Tammikuun lo-
pulla 1918 Suomen laillinen hal-
litus oli nimennyt suojeluskunnat 
hallituksen joukoiksi ja nimennyt 
Mannerheimin niiden päälliköksi. 
Asetuksella suojeluskuntien asema 
virallistettiin.

Suojeluskuntajärjestön perusta-
misen 100-vuotisjuhlaseminaari 
pidettiin 2.8.2018 Tuusulassa en-
tisellä Taistelukoululla, joka ennen 
taistelukouluvaihetta toimi suoje-
luskuntajärjestön päällystökouluna 
vuosina 1921–1944. Nyt entisestä 
Koivikon huvilasta tehdyllä koulu-
kampuksella on Puolustusvoimien  
Palvelukeskuksen toimintoja ja 

Itä-Uudenmaan aluetoimisto.
Seminaarin alussa kuultiin puo-

lustusministeri Jussi Niinistön 
tervehdys, jossa hän totesi muun 
muassa, että ilman suojeluskuntia 
Suomesta tuskin olisi tullut demok- 
raattinen ja vapaa maa. Puolustus-
voimien tervehdyksessä prikaati-
kenraali Jukka Sonninen sanoi 
muun muassa, että suojeluskuntien  
merkitys puolustusvoimille oli rat-
kaisevan tärkeä niin vapaussodassa 
kuin talvi- ja jatkosodassakin. Se-
minaarissa kuultiin asiantuntijaesi-
telmiä, joissa valotettiin suojelus-
kunta- ja lottajärjestöjen toimia ja 
toimintaa ennen muuta järjestöjen 
alkuvuosina.

Juhlaseminaarin jälkeisenä päi-
vänä entisellä Taistelukoululla pi-
dettiin Suojeluskuntien ja Lotta 
Svärdin Perinteiden Liiton liitto-
kokous. Sotilaspoikien Perinneliit-
to on kyseisen liiton jäsen ja pu-
heenjohtaja Hannu Luotola liiton 
hallituksen jäsen.

Teksti ja kuva:
Markku Rauhalahti

Erkki Hietamäen 
muotokuva paljastettiin
Etelä-Karjalan Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan puheenjohtajana yh-
deksän vuoden ajan toimineen ja 
tämän vuoden helmikuussa kun-
niapuheenjohtajaksi kutsutun Erk-
ki Hietamäen muotokuva paljas-
tettiin juhlavassa tilaisuudessa 
Lappeenrannan Upseerikerholla 
7.9.2018.

Uusi muotokuva täydentää lähes 
130 vuotta vanhan kerhon seinää ja 
vuonna 1989 lakkautetun Uuden-
maan Rakuunapataljoonan kaikkia 
komentajia esittävien muotoku- 
vien sarjan. Erkki Hietamäki toimi 
pitkäaikaisesti komentajan sijaise-
na vuonna 1980 ja esiintyy kuvas-
sa tuon ajan sotilasarvossaan ma-
jurina. Hän siirtyi reserviin evers-
tiluutnanttina vuoden 1986 lopulla 
silloisen Päällystöopiston apulais-
johtajan virasta.

Ylihärmässä Pohjamaalla vuo-
den 1934 marraskuussa suojelus-
kunnan paikallispäällikön poikana 
syntynyt Erkki tuli kymmenvuo- 
tiaaksi juuri sotilaspoikajärjestön 
lakkauttamisen jälkeen. Sotilaspoi-
kien ja suojeluskuntalaisten toimia 
käytännössä kotipihallaan seuran-
neena hän kuitenkin ehti omaksua 
itselleen vahvat maanpuolustus-
asenteet ja tahdon toimia sotilaana 
isänmaamme hyväksi. Johdonmu-
kaisena seurauksena oli upseerin 

ura, jonka hän aloitti opetusupsee-
rina ja yksikön päällikkönä Poh-
jan Prikaatissa Oulussa. Siirto sil-
loiseen Kanta-aliupseerikouluun 
1961 teki hänestä pysyvästi lap-
peenrantalaisen. Uudenmaan Ra-
kuunapataljoonassa Hietamäki 
palveli 14 vuotta, joista yhdeksän 
pataljoonaupseerina. Hän edus-
ti johtamisen jatkuvuutta, kun ko-
mentajat vaihtuivat tiheästi.

Muotokuvan maalaamisen mah-

dollistivat useat eri yhteisöt, jou-
kossa maanpuolustusyhdistyksiä 
ja kansalaisjärjestöjä. Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjohtaja 
Hannu Luotola piti lahjoittajien 
puheenvuoron, jossa tulivat esille 
myös Erkki Hietamäen ansiot so-
tilaspoikien perinnetyössä.

TAp

Joukko asettuneena Ikaalisten kirkon sivuoven kapeille portaille.

Pienimuotoisessa hartaudessa Reposaaren kirkossa Heino Nie-
minen soitti sahalla säestäjinään Anneli Hirvi (vas.) ja Marjaana 
Nieminen. Kuva: Tapio Kamppi.

Everstiluutnantti Erkki Hietamäki (vas.) ja läsnäolleet rakuu-
nakomentajakollegat kenraalimajuri Antero Karvinen, aito soti-
laspoika, kenraaliluutnantti Ilkka Halonen ja kenraaliluutnant-
ti Matti Kopra.

Juhlaseminaarin osanottajia. Seminaariin oli kutsuttu Suojelus-
kuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton jäseniä ja läheisiä yh-
teistyökumppaneita.
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Puurattailla ja kivirattailla
Kuopion satamassa laivaan astui 
ryhmä reippaita sotilaspoikia. Hei-
tä oli enemmän kuin 10, mutta vä-
hemmän kuin 20, tarkemmat histo-
rian tiedot puuttuvat.

He olivat lähdössä yön yli kestä-
välle matkalle Maaningalle. Heitä 
odotti siellä sotilaspoikien oma juh-
la, omalla ohjelmalla. Monet näis-
täkin tulisivat esiintymään. Ja tu- 
liaisiakin heillä oli.

Perillä heitä oltiin jo laiturilla 
vastaan ottamassa. Sekä ystävälli-
sesti että vähän virallisestikin hei-
tä tervehtivät Maaningan sotilas-
poikien johtaja Unto Eskelinen ja 
valtion paikallinen käskynhaltija, 
nimismies L. Kristian Patala.

Juhlatiloissa yleisö oli jo istunut 
lämpimiksi tuolinsa ja penkkinsä. 
Aloitettiin Sotilaspojalla. Yhteis-
laulun terästi Kuopion sotilaspoi-
kien kuoro.

Kaikki kunnia  
Maaningalle
Ensimmäisenä puhui Kuopion soti-
laspoikien johtaja Jorma Turunen. 
Parhaan taitonsa mukaan hän kiit-
teli Maaningan sotilaspoikien toi-
minnan kaikkinensa. Viimeisenä 
esimerkkinä siitä hän mainitsi erit-
täin hyvin onnistuneet arpajaiset. 
Jopa Kuopiossa oli laajalti pantu 
merkille Maaningan sotilaspoikien 
ja lottatyttöjen hanke ja tarmokas 
arpojen myynti.

Itse arpomistapahtumassa pääs-
tiin vielä kehumaan kuopiolaiset 
kirjakauppiaat. Näin runsaskäti-
sesti ojennettiin auttava käsi maa-
kunnassa harjoitetulle maanpuolus-

tustyölle. Pöydäntäysi kirjoja puhui 
puolestaan. Eivät ne ehkä olleet ai-
noastaan uutuuskirjoja, mutta laa-
dukkaita ne vielä olivat. Täällä nii-
den arvo punnittiin toisella tavalla 
kuin pölyille herkillä kaupan hyl-
lyillä.

Maakunnan väkeä nostettiin ar-
voonsa. Oltiin samaa maata.

Taikoen ja sanan  
voimalla
Kaksi seuraavaa esiintyjää oli-
vat odotettuja. Taitavalle taikurille 
Matti A. Hirvoselle tällaiset pienet 
juhlatilat olivat omiaan. Hän jou-
tui esiintymään lähellä yleisöä, jo-
pa sen keskellä ja myös apulaisia 
käyttäen. Niinpä moni maaninka-
lainen vielä kotona ihmetteli pään-
sä puhki, ”miten se silläkii tavalla 
piäs meitä huiputtammaan”!

Savon kielen taitajana Aulis 
Suutarinen oli parhaimmillaan. 
Juuri tähän tilaisuuteen sävytetty-
nä hänen huumorinsa oli sotilas-
voittoista. Rintama oli tullut sanan-
mukaisesti lähelle kotia. Aulis Suu-
tarisen kohdalla se tarkoitti sitä, että 
kaksi hänen vanhempaa veljeään oli 
samaan aikaan siellä jossakin.

Kuopiolainen sotilaspoikakuoro 
esitti silloin suositun laulun ja sen 
kummallisena kuoro-osana ”puu-
rattaat, kivirattaat”.

Esitys alkoi tuolla alakuloisella 
jumputuksella ”puurattaat, kivirat-
taat”. Se toistui vielä kovempaa, ja 
sitten vielä kolmanteen kertaan, to-
della haastavana. Yleisö oli vähän 
hämillään. Taisi jopa miettiä, että 
alkaakos tämä homma mennä pi-
parikakuksi.

Kiuruko se oli vai 
Kyösti Varis?
Mutta sitä neljättä rattaiden natinaa 
ja kolinaa ei enää tullut. Kesken nii-
den kohosi keskeltä kuoroa heleä 
tenorin ääni. 

Se oli kuin kiuru, joka ponnahtaa 
sekalaisesta ruohikosta kohti Luo-
jan puhdasta taivasta ja suomalais-
ta sineä.

Vaikkei se nyt mikään kiuru ol-
lut, sehän oli Kyösti Varis, nuore-
kas musiikin maestro.

Kuvioihin Maaningalla kuului 
se, että mies astui kuoron eteen. 
Laulu jatkui, ja yleisö pääsi taputta-
maan. Samalla tavalla vankistuivat 
puiset ja kiviset rattaat yhden suosi-

tun laulun tunnuksiksi. Vähän ker-
rallaan mutta kerta kaikkiaan. Sii-
tä olivat oksat poissa niin kuin suu-
tarin joulukuusesta.

Useimmille Kuopion sotilaspoi-
kien järjestämillä maaseutumat-
koilla oli mukana oma sotilaspoi-
kakuoro tai osa siitä. Laulutaitoisia 
ja esiintymään treenattuja poikia. 
Siltä varalta, että kuoron pääluku 
näyttäisi jäävän vajaaksi, tutkail-
tiin, millaisia olivat tämän matkan 
muut seuralaiset. Pikavalinnalla 
saatiin täydennys aikaiseksi. Kui-
tenkin siten, että myös varamiehel-
lä oli oltava vähintään kahdeksik-
ko laulussa.

Kuutosten  
salaisuus
Kun tuosta kaikesta on niin mah-
dottoman kauan, lienee jo aika ja 
lupa kertoa kaikille, mitä tarkoitet-
tiin ”kuoron kuutosilla”.

Se oli iloinen seuralaisjoukko,  
joka oli valmiina kaikenlaisiin 
isänmaallisiin tarkoituksiin. Oli-
pa laulussa vain kuutonen tai jota-
kin sinne päin. Tärkeintä oli ääni 
ja sen volyymi, kun vuorossa oli-
vat puurattaat ja kivirattaat.

Kun kuoron johtaja oli todennut 
tämänkertaisen tarpeen, häneltä riit-
ti suorasanainen kehotus: ”Ja sitten 
kuutoset remmiin!”

Ei siihen tarvittu musikaalista 
hienostelua eikä kuorojen käyttä-
miä termejä. Näytti siltä, että kuu-
toset olivat juosten paikalla. Jos nyt 
vastuullisuutta vaaditaan, niin tääl-
tä pesee!

Ja rattaat alkoivat kitistä ja kolis-
ta. Äänekkäästi, äänekkäästi.

Lotille ja tytöille  
rakastettavasti
Maaningan reissun kohokohta koet- 
tiin lähtöaamun komeana kattauk-
sena. Ei mitään teetä ja kivikovaa 
vanikkaa vaan lautasellinen höy-
ryävää puuroa joka miehen ne-
nän alle.

Keskellä puuroa oli iso silmä niin 
kuin kykloopilla. Se oli nyt vank-
kaa maalaisvoita. Ja siitä kun loh-
kaisit lusikkaasi, huomasit jotakin 
saavasi etkä tyhjää. Niin tuli vielä 
rakastuttua Maaningan lottiin – ja 
niihinkin lottatyttöihin, joita liehui 
siinä ympärillä.

Mauno Ikäheimonen

Kotirintamajuhlassa tai 
sotilaspoikien seurassa
Kun jatkosodan ensimmäiset kii-
reet oli ohitettu – ja tietty sotilaal-
linen tavoite saavutettu – alkoivat 
siviilitkin kaivata helpotusta. Rau-
hanajan kansalaistoimintaa oli ra-
joitettu monin tavoin. Viihde oli 
muuttunut yksisuuntaiseksi – ja 
kuvitelkaa, tanssiminen oli sata-
prosenttisesti kiellettyä!

Helpotus tuli tavallaan ns. ylei-
seltä taholta. Syntyivät Kotirinta-
majuhlat. Aivan oikein, siinä on 
yhteen sanaan sisällytetty kaikki. 
Siinä oli käsite valmiina viljeltä-
väksi. Kotirintama on yhtä tärkeä 
kuin se oikea, jossa omat isäm-
me ja veljemme vastaavat meidän 
turvallisuudestamme, koko maan 
kohtalosta.

Kotirintama vakiintui sananakin 
yleiseen, yhteiseen käyttöön. Vel-
voitti tiettyyn vakavuuteen mutta 
salli, vähän rohkeasti ottaen, nau-
run sodalle.

Sotilaspoika-lehdessä 3/2018 
kerrottiin sotilaspoikien mukana-
olosta kotirintamajuhlien avusta-
jina ja myös esiintyjinä. Heidän 
kuorojaan nähtiin ja kuultiin so-
tasairaaloissa, seurakuntien tilai-
suuksissa jne.

Erityisesti kannattaa panna mer-
kille kahden kaupungin sotilaspoi-
kien aloitteellisuus. Raahessa ja 
Kuopiossa suunniteltiin ja pantiin 
alulle pienimuotoinen ohjelma-
palvelu. Omasta joukosta koottiin 
useammanlaisia esiintyjiä ”vuok-

rattaviksi” toisten osastojen juh-
liin ja tilaisuuksiin. Tuotto jäi ai-
na tilaajalle. Käytännössähän ky-
symyksessä oli sotilaspoikien oma 
keskinäinen yhteistoiminta, jos-
ta molemmat osapuolet hyötyivät.

Millaista tämä kahden sotilas-
poikaosaston harjoittama YYA 
(yhteistoiminta ja avunanto) sit-
ten käytännössä oli? Siitä vieres-
sä kuopiolaisen sotilaspojan muis-
telma laivareissusta Maaningalle ja 
takaisin kesällä 1942.

Mahdollisin muistamisvirheisiin 
kehotetaan suhtautumaan maltilli-
sesti.

M. I.

Vähän ennen jatkosotaa nuori 
suojeluskuntalainen Unto Eske-
linen oli jo Maaningan sotilas-
poikien johtajana.

Tässä kuvassa Unto Eskelinen (keskellä, taempana) on veteraani-ikäisenä. Sodat on sodittu, mut-
ta ne vuodet liittyvät läheisesti näiden miesten keskeisiin toimiin Kuopion Sotaveteraanit ry:n jä-
seninä. Pauli Saastamoinen (vasemmalla) aloitti sk-poikana Keiteleen suojeluskunnassa, Unto Es-
kelisellä olivat samat kokemukset Maaningalta ja hieman myöhemmin Veli Puustisella Kuopios-
ta. Kaikista heistä tuli ajallaan sotilaspoikia – ja sellaisina he sanoivat olleensa lopun ikänsä. Pauli 
Saastamoinen, Stalinin kanavalla saakka sotimassa käynyt mies, muistetaan Kuopion Sotaveteraa-
nien kunniapuheenjohtajana, Unto Eskelinen päätoimitti 20 vuotta Veteraanin Viesti -lehteä, ja Veli 
Puustinen oli tärkeinä vuosina veteraaniyhdistyksen toiminnanjohtaja. Kuva: Mauno Ikäheimonen.

Tämä kuva on otettu Laulavien Rakuunain ja Ilmavoimien Soittokunnan yhteisesityksestä. Soitto-
kunta kuvattiin erikseen. Kapellimestarina on tässä mus.kapteeni Rauno Ovaska.

Ns. vanhaan hyvään aikaan maaninkalaisten käytössä oli hulppea s/s Maaninka. Se oli – sanotaan 
nyt vaikka – toiseksi paras kaikista Kuopion sataman matkustajalaivoista. Kovan kilpailun vuok-
si se jouduttiin korvaamaan pienemmillä. Yksi tuuraajista oli s/s Riistavesi. Jatkosodan aikana se 
muun muassa ajoi Maaningan käyttämiä reittejä. Sen maksavina asiakkaina olivat pari kertaa so-
tilaspojatkin. Kuva: Kuopion Kulttuurihistoriallinen museo.

Laulavat Rakuunat 
juhlatuulella
Kuopion Laulavat Rakuunat juh-
li viime vuonna 10-vuotista tai-
valtaan. Juhlinta tavallaan jatkuu. 
Kuopion Musiikkikeskus kävi lä-
pi perusteellisen kunnostustyön, ja 
nyt tämäkin kuoro pääsi jatkamaan 
uudistuneisiin tiloihin. Sen seuraa-
va konsertti ja Aseveli-iltamat ovat 
siellä helmikuun 22. päivänä.

Oman kuoron lisäksi kuullaan 
nimekkäitä solisteja sekä Ilmavoi-

mien Soittokuntaa, joka on tullut 
tutuksi kuopiolaisille useilta ker-
roiltaan. Rajalan koulun pienet ja 
vähän isommatkin kuorolaiset ovat 
mukana yleisön pyynnöstä. Tällä 
kertaa heidän joukkonsa on ennä-
tyksellinen: 80 laulajaa.

Puolustusvoimien Pohjois-Sa-
von aluetoimisto järjestää vuo-
sijuhlansa Kuopiossa 22.2.2019. 
Niinpä on päätetty, että vastaisuu-

dessa nuo kaksi tekijää juhlivat 
samana nimenomaisena päivänä, 
konsertissa jopa kohdaten.

– Tässähän voisi olla tarjolla 
mielenkiintoinen keskustelun ai-
he Kuopiosta vanhana varuskunta-
kaupunkina, ehdottaa kuoron joh-
taja Kyösti Miettinen.

M. I.
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Oulun lyseossa kehnosti menesty-
neenä lukiolaisena ja innokkaana 
suojeluskuntapoikana Paavo Ko-
li päätti luokkatovereineen siirtyä 
vapaaehtoisena talvisodan sotilaak-
si. Sk-poikana hän oli harjaantunut 
erinomaiseksi hiihtäjäksi.

Jatkosodan ensimmäisinä kuu-
kausina Paavo Koli karisti har- 
tioiltaan huonosti menestyneen 
koulupojan taakan. Ylioppilaslak-
kikin myönnettiin ilman tutkintoa. 
Sodan ensimmäiset taistelut olivat 
kehittäneet hänestä poikkeuksel-
lisen rohkean, fyysisesti vahvan, 
nopeaälyisen ja miehistön arvos-
taman upseerin. Kiestingin motti-
taisteluissa syksyllä 1941 hän tuho-
si pienen pioneeriryhmänsä kans-
sa kokonaisen vihollispataljoonan. 
Marsalkka myönsi hänelle näistä ja 
monista muistakin yltiörohkeista 
operaatioista ritarin arvon (nro 81).

Sodassa menestynyt pioneeri 
Paavo Koli ei halunnut jatkaa ka-
dettiupseerin uraansa sodan jälkei-
sissä epävarmoissa oloissa, vaan 
ryhtyi opiskelemaan Helsingin yli-
opiston juuri perustetussa valtio-
tieteellisessä tiedekunnassa. Siel-
lä hän noudatti sodassa oppimaan-
sa räväkkää ja kurinalaista esteiden 
valtausta selvittäessään maisterin ja 
samalla myös voimistelunopettajan 
akateemiset tutkinnot vain 2,5 vuo-
dessa.

Paavo Koli onnistui saamaan 
stipendin Yhdysvaltoihin vuonna 
1949. Aluksi hän toimi autonkul-
jettajana, talonmiehenä, hovimes-
tarina ja (omin sanoin) ”oksennus-
ten korjaajana” Hollywoodin mil-
joonatähdille. Yliopistossaan hän 
ihmetteli professorille, miksei tä-
mä kansantalouden klassikoista 
luennoidessaan lainkaan mainin-
nut maailmankuulun saksalaisen 
Karl Marxin nimeä, ei hyvässä 
eikä pahassa. Muutaman päivän 
kuluttua yliopistoon ilmestyi val-
tiollisen poliisin FBI:n kuulustelija, 
joka tiedusteli Kolilta tiukkaan sä-
vyyn: ”Mister Koli, oletteko kom-
munisti?” Uhkana oli erottaminen 
yliopistosta ja karkottaminen Yh-
dysvalloista. Onneksi FBI hankki 
Suomesta ennen karkotusta tiedot 
Paavo Kolin kommunismin laadus-
ta. Vastauksena tuli, että tämä on 
sen tason mies, että tuhosi eräänä 
syyskuun aamuna 1941 kokonai-
sen puna-armeijan kommunistipa-
taljoonan. Stipendiaatti Koli koro-
tettiin yliopistonsa sankariksi!

Englantia aluksi taitamaton Paa-
vo Koli oli maamme ensimmäi-
nen ASLA-Fulbright-stipendiaat-
ti. Niitä on kertynyt nykypäivään 
mennessä lähes neljä tuhatta. Vie-
nan Karjalan korvissa opituista tai-
doista oli jopa Amerikan stipen- 
diaattina hyötyä. Koli teki tutki-
musta Chicagon siltojen alla elä-

vistä syrjäytyneistä eli ”langen-
neista”. Tutkimustyö ei aina ollut 
vaaratonta. Kerran hän löysi it-
sensä mukiloituna roskalaatikosta. 
Toisen kerran hänen kimppuunsa 
kadulla hyökkäsi monta ryösteli-
jää. Hetken kuluttua kaikki maka-
sivat kadulla!

Vuosia myöhemmin Tampereen 
yliopiston rehtoriksi noussut Paa-
vo Koli vieraili usein Yhdysval-
loissa, jossa tapasi muun muassa 
Suomesta paenneita ns. Marttisen 
miehiä. Hänen oululaisen Liisa-
sisarensa aviomies oli everstik-
si USA:ssa kohonnut Kalle Ke-
ränen, Suomessa asekätkennästä 
syytetty, Korean ja Vietnamin so-
dissa neljästi haavoittunut veteraa-
ni. Tämän perheen läheinen ystävä 

oli Marskin ritari Lauri Törni, jo-
ka aikoinaan taisteli yhdessä Paavo 
Kolin ja Mauno Koiviston kans-
sa Korpiselässä 1944. Paavo Koli 
vietti kostean rattoisia iltoja Törnin 
ja Fort Braggin varuskunnan eri-
koisjoukkoihin kuuluneiden evers-
tiluutnanttien Paavo Kairisen ja 
Aito Keravuoren kanssa. Viimek-
si mainittu oli Kolin esimies Kies-
tingin taisteluissa. Tämä osasto oli 
erikoistunut psykologiseen sodan-
käyntiin, mikä oli tuolloin uutta ja 
outoa. Mutta nykyään itsestäänsel-
vyys. Näillä miehillä oli paljon sel-
laista kokemusta ja tietoa, että niis-
tä ei koskaan muissa piireissä pu-
huttu. Ei muisteltu, miten USA ja 
Neuvostoliitto olivat olleet asevel-
jiä. Amerikkalaiset antoivat suuren 

arvon suomalaisten kokemuksille 
puna-armeijan toiminnasta ja eri-
koisuuksista.  Yhdysvallathan on 
aina – nykyäänkin – ollut ihmetel-
tävän tietämätön muun maailman 
erikoisuuksista ja historiasta.

Törnistä on julkaistu kymmeniä 
kirjoja ja jopa maailmankuulu so-
taelokuva. En ole tutkimuksissani 
saanut selville, miksi Törni pyysi 
Paavo Kolia, yliopiston rehtoria, 
hankkimaan suomalaisia kompas-
seja Törnin erikoisjoukoille Vietna-
min viidakoihin. Ilmeisesti amerik-
kalaiset kompassit eivät toimineet 
trooppisissa olosuhteissa. Koli ei 
voinut siviilinä pyyntöön suostua. 
Hän myös ennusti amerikkalaisten 
häviävän Vietnamissa.

Törni luovutti komean valkoi-
sen, ylinopeuksiin opetetun Alfa 
Romeo -urheiluautonsa Keräsen 
perheelle lähtiessään sotareissuun, 
josta hän ei koskaan palannut lu-
nastamaan autoaan. Törni osoit-
tautui – vastoin julman tappajan 
mainettaan – varsin lempeäksi las-
ten ystäväksi. Hän lahjoitti Keräs-
ten lapsille joululahjoja. Tuona 
jouluna 1964 Keräset havaitsivat 
vieraassaan jonkinlaista henkistä 
muutosta. Hän ei ollut koskaan ai-
emmin ollut huolissaan selviyty-
misestään. Mutta nyt hänessä nä-
kyi outoa pehmeyttä. Hän oli osta-
nut pienen talon ja suunnitteli jopa 
avioliittoa 45-vuotiaana. Kun joulu 
oli ohi, Törni painoi Kerästen oven 
kiinni eikä enää koskaan palannut. 
30 vuotta myöhemmin hänen jään-
teensä löydettiin viidakosta. Nämä 
muistot Liisa Keränen on kerto-
nut allekirjoittaneelle. Tuskin löy-
tyvät missään Vihreän baretin Tör-
ni/Thorne -teoksista.

Paavo Koli tapasi sattumalta 
eräällä matkallaan Columbuksen 
kaupungissa Ohion valtion yliopis-
ton professorin, maailmankuulun 

geodeetikon, tähtitieteilijän, Maa-
laisliiton entisen kansanedusta-
jan, eläkeikäisen Veikko Heiska-
sen. Tämä pyysi Kolia pitämään 
heti samana iltana Kalevala-päi-
vän esitelmän suomalaisille tut-
kijoille. Koli ihmetteli hieman va-
rautunutta ilmapiiriä suomalaisten 
huipputiedemiesten keskuudessa. 
Hän ei koskaan saanut tietää, että 
tämä Heiskasen tutkijaryhmä teki 
erittäin salaista, ydinsotaan liitty-
vää tutkimusta. Suomi sijaitsee sa-
malla mannerlaatalla Neuvostolii-
ton ydinkoealueen Novaja Zemljan 
kanssa. Suomessa seurattiin ydin-
kokeita 1960-luvulla amerikkalais-
ten laitteiden avulla. Tiedot lähe-
tettiin Yhdysvaltoihin, jossa tämän 
alan tutkimus oli jäänyt pahasti jäl-
keen. Suomalaisilla oli ratkaisevas-
ti paremmat menetelmät saada tie-
toa salaisista Neuvostoliiton ydin-
koeräjäytyksistä.

Jos Paavo Koli olisi nämä salai-
suudet tiennyt, hän ei olisi ihme-
tellyt, mikseivät nuoret suomalai-
set perheet oudoilta poluiltaan ai-
koneet enää palata Suomeen. Tosin 
palkkatasokin oli – sattuneesta 

syystä – varsin korkea.
Rehtori Paavo Koli perusti ny-

kymuotoisen (joka tosin juuri nyt 
muuttaa muotoaan) Tampereen yli-
opiston. Hän oli karismaattinen  
luennoitsija, puheiden pitäjä, orga-
nisaattori ja futurologi. Hän muun 
muassa ennusti jo 1960-luvun alus-
sa tietokoneiden hyväksikäytön tut-
kimustyössä, opetuksessa ja arkielä-
mässä lähivuosina. Entisenä pionee-
rina hänellä oli rohkeutta räjäytellä 
myös jäykistyneitä yliopistobarri-
kadeja. Rehtori Koli ärsytti kon-
servatiivisia kollegoitaan ihmette-
lemällä juhlapuheissaan, miksi yli-
opisto-opiskelijoille ei voisi antaa 
mahdollisuutta osallistua opiske- 
luaan koskevaan hallinnolliseen 
päätöksentekoon. Olihan hän ja 
muut nuoret lukiolaispojat joutu-
neet sodan julmuuksissa tekemään 
nopeita ja ratkaisevia päätöksiä.

Vuonna 1966 hän piti yliopiston-
sa avajaispuheen, jossa hän syytti 
valtion hallintoa oligarkiasta, har-
vainvallasta. Siitä presidentti Kek-
konen suuttui ja lähetti Kolille vä-
rikkäitä myllykirjeitä. Rohkeasta 
rehtorista tuli suosittu julkisuuden 
henkilö, ja hänestä toivottiin jo-
pa seuraavaa tasavallan president-
tiä UKK:n jälkeen. Mutta sodas-
ta naarmuitta selviytyneen vauh-
dikkaan miehen elämä päättyi vain 
47-vuotiaana eräänä kevätaamuna 
1969. Hän oli sodassa joutunut te-
kemään päätöksiä satojen miesten 
elämästä ja kuolemasta. Nyt hän 
päätti sen omalla kohdallaan.

Matti Parjanen
Kuvat: M. Parjasen Koli-kirjat

Professori emeritus Matti Parjasen 
myöhäiskeväällä 2018 ilmestyneen 
Paavo Koli -elämäkerran toinen osa 
oli titteliltään ”Mister Koli, olette-
ko kommunisti? Yliopistobarrika-
dien räjäyttäjän elämä”. (Tampe-
re University Press.) Parjasen kir-
joittama elämäkerran ensimmäinen 
osa ilmestyi vuonna 2009 tittelillä 
”Marskin ritari Paavo Koli. Itseään 
käskenyt mies”.

Paavo Kolin puoliso Ilse eversti Kalle Keräsen vierellä seuraamas-
sa sotilasparaatia amerikkalaisessa Schweinfurtin varuskunnas-
sa Saksassa 1959. 

Eversti Kalle Keränen

Voimistelunopettaja Paavo Koli hauskuutti lapsia kävelemällä kä-
sillään Los Angelesin hiekkarannalla 1949.

Marskin Kaivopuiston koti 1952. Mannerheim-ristin ritarit tapaa-
vat ensi kerran toisiaan. Oppaana on museon intendentti, mar-
salkan adjutantti, majuri O. R. Bäckman. Eturivissä 8. oikealta 
on Paavo Koli.

Paavo Koli, pioneeriräjäyttäjä sodassa ja siviilissä

Sotilaspoika kysyy
1. Äänisen aallot -valssin sävelsi George de God-
zinsky ja sen sanoitti
A) Toivo Kärki
B) Usko Kemppi
C) Kerttu Mustonen
D) Reino Hirviseppä

2. Nyky-Suomenkin rajojen sisällä on Säkkijär-
vi. Se on
A) Taajama Virolahdella
B) Järvi Kauhajoella
C) Kylä Parikkalassa
D) Järvi Kuhmossa

3. Suomen tasavallan ensimmäinen pääministe-
ri oli
A) Lauri Ingman
B) A. K. Cajander
C) P. E. Svinhufvud
D) K. J. Ståhlberg

4. Ensimmäisenä suomalaisena Väinö Linnan  
Tuntemattomassa sotilaassa kaatui 
A) Kapteeni Kaarna
B) Vääpeli Korsumäki
C) Sotamies Kaukonen 
D) Alikersantti Tyynelä

5. Koululaiva Suomen Joutsen on rakennettu 

A) Puolassa
B) Suomessa (Suomenlinnan telakalla)
C) Ranskassa
D) Suomessa (Vanhalla veistämöllä Turussa)

6. Suomen kansallisperhonen on

A) Paatsamasinisiipi
B) Suruvaippa
C) Neitoperhonen
D) Nokkosperhonen

7. Lapin sota alkoi 15.9.1944,  
ja se päättyi
A) 31. lokakuuta 1944
B) 28. helmikuuta 1945
C) 27. huhtikuuta 1945
D) 24. kesäkuuta 1945

8. Suomen tasavallan ja Venäjän federaation  
välinen raja on pituudeltaan
A) 1 140 kilometriä
B) 1 240 kilometriä Oikeat vastaukset
C) 1 340 kilometriä sivulla 11.
D) 1 440 kilometriä          

Kysymykset ja vastaukset: Veli-Matti Jusi
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Pohjois-Satakunnassa elämän-
työnsä tehnyt ja harrastusten-
sa myötä siellä tunnetuksi tul-
lut Leo Sammi sai iäisyyskut-
sun 17.10.2018. Hän oli syntynyt 
Siikaisissa 6.12.1925. Ikäistensä 
tavoin hänen osakseen tuli kokea 
sota-ajan monet vaikeudet, mut-
ta myös jälleenrakennusajan kiih- 
keät toiminnan ajat ja lopulta 
seesteinen ikääntyminen.

Lapsuuskodin isänmaallisen 
asenteen ohjaamana Leo liittyi 
suojeluskunta-/sotilaspoikajärjes-
töön, jossa hän toimi aktiivises-

ti aina syyskuussa 1943 alkanee-
seen sotatiehen saakka. Autoihin 
perehtyneellä nuorukaisella oli-
si luonnollisesti ollut tärkeää te-
kemistä kotirintamallakin, mutta 
miehistötäydennyksiä tarvittiin. 
Lapin sota jäi Sammin edusta-
man ikäluokan päätettäväksi.

Autoilijan ammatissaan Leo 
Sammi tutustui maakuntaan pe-
rusteellisesti. Monipuolisena mu-
siikin harrastajana hän oli tut-
tu monille laulajille ja soittajille. 
Karvian sotaveteraaniyhdistyk-
sen aktiivisena toimijana hän pyr-

ki olemaan veteraaniveljien tuke-
na mahdollisuuksiensa mukaan. 

Pohjois-Satakunnan Sotilas-
poikien Perinnekilta menetti yl-
lättäen hallituksestaan yhteistyö-
kykyisen ja arvostetun veteraani-
jäsenen. Kiitollisuudella jäämme 
kaipaamaan Leon viimeiseen as-
ti kestänyttä, paljon antanutta vel- 
jeyttä! Samaa tunsi varmasti har-
vinaisen runsas saattoväkikin.

Heino Nieminen

Merkkipaalulla

95 vuotta
Matti Ruhanen Hirvensalmi 25.2.
Pirkko Holopainen Porvoo 7.3.

90 vuotta
Pentti Pilvi Rajamäki 5.1.,  
ei vastaanottoa
Veijo Louna Rajamäki 9.1.
Toivo Miettinen Mikkeli 11.1.
Paavo Kerkelä Laukaa 25.1.
Eva Ignatius Porvoo 26.1.
Viljo Immonen Kolma 26.1.
Esko Mälkki Hyvinkää 26.1.
Tuomo Kippilä Vantaa 3.2.
Paavo Reiman Mäntsälä 9.2.
Matti Kivistö Hämeenlinna 24.2.
Elvi Kukko Koskenpää 7.3.
Kalevi Niemi Kannus 13.3.
Yrjö Tuunanen Kaipola 18.3.
Osmo Lehtinen Forssa 19.3.
Antero Koskinen Laukaa 21.3.
Olli Cederberg Taipalsaari 31.3.
90 vuotta täyttivät Eino Piipponen 
Rovaniemi 20.8., Martti Koivula  
Hämeenlinna (Vaasa) 11.10.,  
Pentti Tirri Rovaniemi 3.11. ja  
Pentti Uotila Akaa 5.12.

85 vuotta
Tero Lehto Savonlinna 7.1.
Pentti Eskelinen Porvoo 12.1.
Arto Halinen Laukaa 13.1.
Veikko Partanen Iisalmi 29.1.
Maijaliisa Dieckmann Porvoo 2.2.
Soini Hartikainen Hämeenlinna 11.2.
Osmo Komulainen Iisalmi 11.2.
Alpo Suomela Hämeenlinna 1.3.
Mikko Voutilainen Jyväskylä 5.3.
Aapo Kippilä Porvoo 10.3.
Pertti Hämäläinen Iisalmi 12.3.
Toivo Kiiskilä Jyväskylä 15.3.
Teuvo Partanen Muurame 18.3.
Väinö Valli Lohja 18.3.
Heikki Kokkinen Viitasaari 25.3.

80 vuotta
Eeva Jaatinen Jyväskylä 7.1.
Heikki Erkkilä Hämeenlinna 30.1.
Seppo Mannonen Porvoo 3.2.
Heikki Ojamo Klaukkala 4.2.
Pauli Hyvärinen Hämeenlinna 10.2.
Reijo Korhonen Sotkamo 19.3.

75 vuotta
Seppo Tanninen Tuusmäki 13.1.
Matti Gynther Savonlinna 9.2.
Kari Kiviniemi Hirvensalmi 13.3.
Eero Kauppinen Iisalmi 19.3.
Jorma Koistinen Porvoo 27.3.
Mikko Riipinen Viitasaari 30.3.

70 vuotta
Hannu Naukkarinen Savonlinna 18.1.
Erkki Ekholm Hämeenlinna 21.1.

60 vuotta
Ari Kantanen Savonlinna 10.2.
Seppo Ruhanen Hirvensalmi 19.2.
Paula Taipale Kinnula 11.3.
Jyrki Mäkelä Hämeenlinna 22.3.

* * *

Tiedot Merkkipaalulla-palstal-
le voi lähettää Sotilaspojan toi-
mitukseen. Julkaisemme pyydet- 
täessä maininnan ”matkoilla” tai 
”ei vastaanottoa”. Tarvittaessa 
kerromme lyhyesti vastaanoton 
ajan ja paikan. 

Julkaisupyynnön voi tehdä 
merkkipäivän viettäjä itse tai hä-
nen suostumuksellaan esimerkiksi 
perheenjäsen tai kilta. Kuvia em-
me tällä palstalla julkaise. Tämä 
palvelu on maksuton.

In memoriam

Leo Sammi on poissa

Isänmaan nuoret puolustajat – 
Sotilaspojat ja lottatytöt -elokuvan 
keskisuomalainen jakeluhanke
Keski-Suomen Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan hallituksessa ryhdyim-
me jo toukokuussa pohtimaan, mi-
ten perinnekiltamme toteuttaisi lii-
ton tuottaman elokuvan Isänmaan 
nuoret puolustajat – Sotilaspojat ja 
lottatytöt esittämisen ja julkistami-
sen omalta osaltaan. 

Ajatus julkisen elokuvaesityk-
sen järjestämisestä jätettiin tuon-
nemmaksi ja päätettiin muutaman 
jahkailun jälkeen lahjoittaa DVD-
elokuva aluksi kaikille Jyväsky-
län yläkouluille 7–9-luokkien his-
torianopetuksen tueksi. Ja kuten 
monessa hankkeessa käy, se kas-
vaa sitä mukaa, kuin sitä kehitel-
lään eteenpäin. Jyväskylän ylä-
koulut vaihtuivat pian Keski-Suo-

men yläkouluiksi. Eikä mennyt 
aikaakaan, kun puheenjohtaja ot-
ti yhteyttä Keski-Suomen Lotta-
perinneyhdistyksen, johon myös 
lottatytöt kuuluivat, puheenjohta-
jaan Maija Fredriksoniin ja ky-
syi tältä kiinnostusta lähteä mu-
kaan hankkeeseen. Ja vastaus oli 
myönteinen.

Eikä hanke tähänkään jäänyt. 
Ennen koulujen alkua pidettäisiin 
Keski-Suomen maanpuolustusjuh-
la, jossa olisi mahdollisuus luovut-
taa elokuva maanpuolustusjuh-
lan järjestämisestä vastuussa ole-
ville tahoille. Siellä hanke saisi  
asiaankuuluvaa julkisuutta ja en-
nen kaikkea maanpuolustushenki-
sellä agendalla.

Näin siis päädyttiin lopulta kak-
sivaiheiseen hankkeeseen, joista 
ensimmäisessä eli Keski-Suomen 
maanpuolustusjuhlan pääjuhlas-
sa Konnevedellä 28.7.2018 pe-
rinnekillan puheenjohtaja Heik-
ki Vuorimies ja lottaperinneyh-
distyksen puheenjohtaja Maija 
Fredrikson luovuttivat DVD-elo-
kuvan Ilmasotakoulun johtajal-
le, eversti Mikko Punnalalle, 
Keski-Suomen maakuntajohta-
ja Tapani Mattilalle, Keski-Suo-
men aluetoimiston edustajal-
le, majuri Hannu Haapamäelle, 
Konneveden kunnanjohtaja Juha 
Jokitalolle ja paikallisen Lapun-
mäen yhtenäiskoulun edustajalle, 
rehtori Pasi Manniselle.

Elokuussa viikolla 34 perinne-
kilta ja perinneyhdistys postittivat 
nelisenkymmentä DVD:tä Keski-
Suomen yläkouluille historianope-
tuksen käyttöön saatesanoin, että 
elokuvaa on mahdollista hyödyn-
tää myös vuosiluokilla 5–6 – oli-
vathan nuorimmat sotilaspojat ja 
lottatytöt juuri siinä iässä.

Kouluille lahjoitettujen eloku-
vien hankintaan perinnekilta ja 
perinneyhdistys saivat rahoituk-
sen keskisuomalaiselta Tammisun-
nuntain killan säätiöltä josta läm-
min kiitos. 

Heikki Vuorimies

Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lotta- 
tyttöjen Perinnekillan 25-vuotisjuhlassa 
23.8.2018 jaetut huomionosoitukset
Pöytästandaari, jakajina Jou-
ni Ahola ja Tuomo Heimonen: 
Veikko Lundberg, Markku Ma-
jamäki ja Pentti Brofeldt, kaik-
ki aitoja sotilaspoikia.

Lisäksi standaarin saivat toi-
mintaan osallistuneet: Tapani 
Mäki-Panula, Anna-Liisa Tuo-
mala, Olavi Jäppilä, Tapani 
Vaara, Jukka-Pekka Ujula ja 
Aktia-säätiö.

Sinisen ristin saajat, jakajina 
Jyrki Uutela Vapaussodan Pe-
rinneliitosta ja Tuomo Heimo-
nen: Sakari Aho, Maijaliisa 
Dieckmann, Ritva Eskola, Ir-
ma Haltia, Pirkko Holopainen, 
Raili Häggman, Maija Kallio, 
Tuomo Kippilä, Toini Kivinie-
mi, Eevi Leiramo, Anneli Levo-

nen, Raili Malve, Marja-Terttu 
Mäkinen, Mikko Nyländen, Ir-
ja Romo, Aarre Tölkkö ja Toi-
vo Vilja.

Sotilaspoikien Perinneliiton 
pronssinen ansiomitali, jakajina 
liiton puheenjohtaja Hannu Luo-
tola ja Tuomo Heimonen: Sune 
Blomqvist, Mauri Harjumaas-
kola ja Timo Jyry.

Suomen Valkoisen Ruusun ri-
tarikunnan kunniamerkit, jakajina 
Hannu Luotola ja Tuomo Heimo-
nen: Jouni Ahola, Suomen Val-
koisen Ruusun ritarikunnan I luo-
kan mitali kultaristein, ja Pekka 
Kunnas, Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarikunnan ritarimerkki.Liiton puheenjohtaja Hannu Luotola ja Suomen Valkoisen Ruu-

sun ritarikunnan kunniamerkkien saajat Jouni Ahola ja Pekka 
Kunnas. Kuva: Pertti Falkstedt.

Isänmaan nuoret puolustajat  
– Sotilaspojat ja lottatytöt 
-elokuva on 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 euroa/20 kpl, postikulut li-
sätään hintaan.

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

– Tilaukset toiminnanjohtaja Ilkka Kaaprolle, puh. 0400 192 844 tai 
sotilaspoikien.perinneliitto@pp.inet.fi taikka Sotilaspoikien Perinneliit-
to, Kolmospesänkatu 2 H 42, 00520 Jyväskylä

Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy 

maaliskuussa.
Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen 
tarkoitetun aineiston 20. helmikuuta mennessä.

Vastaukset sivun 10 kysymyksiin:

1. C (Kerttu Mustonen), 2. B (Järvi Kauhajoella),  
3. C (P. E. Svinhufvud), 4. A (Kapteeni Kaarna)  
5. C (Ranskassa), 6. A (Paatsamasinisiipi),  
7. C (27. huhtikuuta 1945), 8. C (1340 kilometriä)
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Kainuulaiset sotilaspojat toivottavat  
Rauhallista Joulua ja  
Hyvää Uutta Vuotta!

Suosi 
ilmoittajiamme!

Sotilaspoika – Soldatgossen
Tampereella 20.12.2018/27. vuosikerta

• Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n julkaisema lehti – Tidning utgiven av Soldatgossarnas Traditionsförbund rf. ISSN 1236-2611. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Painos 4 300 
kpl. • Päätoimittaja Pentti Ruohotie, Kaukolankatu 14 C, 33820 Tampere. Puhelin 040 417 6941. Sähköposti: sotilaspoikalehti@pp.inet.fi • Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 660 euroa, 
1/2 sivua 416 e, 1/4 sivua 250 e, 1/8 sivu 150 e, 1 x 50 mm 42 e, 2 x 30 mm 50 e, 2 x 40 mm 67 e, 2 x 50 mm 84 e. Etusivu ja lisäväri sovittava erikseen. Tilaushinta ei-jäsenille 15 
euroa. • Osoitteet ja osoitteenmuutokset kirjallisena liittotoimistoon, osoite Kolmospesänkatu 2 H 42, 40520 Jyväskylä tai sähköpostina sotilaspoikien.perinneliitto@pp.inet.fi • 
Osoitteenmuutokseen tulee merkitä osoitetiedoissa oleva killan numero (1–32). • Toimiston puhelin 0400 192 844, toiminnanjohtaja Ilkka Kaapro. • Sivunvalmistus: Taittoteam Oy, 
Suupantie 2, 33960 Pirkkala, puh. 040 716 0560. Sähköposti: taittoteam@kotiposti.net • Painopaikka: Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 2018.

 

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Palveleva rautakauppa

www.krphalli.fi
P. 08 633 0880, KESKUSKATU 2, SOTKAMO

Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta toivottaen

SOTKAMON KUNTA

Sarjassaan Suomen 
ykkönen!

www.sotkamo.fi

Vilja
KONDITORIA

LEIPOMO

Perinteiset 
ruoka- ja 
kahvileivät

Leipomo • Konditoria

Maan luotetuin* välittäjä tietää mitä Suomi 
kodissasi rakastaa. Lähimmän kotisi tuntijan 
löydät osoitteesta www.opkk.fi .

*Taloustutkimus Oy: Kiinteistönvälitysketjut 2010

Tämä on niin viihtyisä.
Jo nyt vähän harmittaa, 
että se menee varmasti
ekalla näytöllä.

Salmelantie 43
Ovi E.3.

88600 Sotkamo
Puh. 08 666 2251

SOTKAMON
APTEEKKI

Kainuuntie 28, 88600 Sotkamo, 08 632 200
sotkamo@sotkamonapteekki.fi

www.sotkamonapteekki.fi
Palvelemme: ma-pe 9–19, la 9–15, su ja pyhinä 12–15

Joulu- ja juhannusaattoihin 9–13, uudenvuoden aattona 9–15

Vanhanajan kenkäkauppa Sotkamossa

Tervetuloa tutustumaan!

KENKÄKAUPPA
SAASTAMOINEN

Kainuuntie 11, Sotkamo, p. 08 666 0068

HAUTAUSTOIMISTO RUSANEN OY
  Palvelua perinteitä kunnioittaen
  Kainuuntie 19, 88600 Sotkamo, p. 08 666 0070
  www.sotkamonhautaustoimisto.fi
Järjestelyt • Pitopalvelu • Hautakivet • Perunkirjoitukset

Palvelemme
– hautaustoimistotyötä vuodesta 1992

Kasva kanssamme
Lions Club Sotkamo

TULE MUKAAN!

www.akyllonen.fi

Kuhmo – Sotkamo
Puh. 358 8 655 0256
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Kainuuntie 19, 88600 Sotkamo
08 666 2223

Kajaanin seurakunta
rohkaisee elämään
kristittynä.

Sotkamon seurakunta

Sotkamo

Hautauspalvelut Kainuussa 
toiveitanne kunnioittaen
vankalla ammattitaidolla

Hautauspalvelut Härkönen

Heli Lehtinen p. 050 336 6703 | Toimisto p. (08) 629 792

www.kajaaninhautauspalvelu.fi


