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Tervetuloa Kajaaniin
Kajaanin kaupunki kokee suurena 
kunniana sen, että saamme toimia 
Sotilaspoikien XVII liittokokouk-
sen 2019 isäntäpaikkakuntana.

Kajaanin kaupunki on hyvä 
paikka asua. Kajaani on tunnel-
maltaan pikkukaupunki, jonka 
keskustassa miltei kaikki paikat ja 
palvelut ovat saavutettavissa koh-
tuullisen kävelymatkan vaivalla. 
Kaupungin tarjoamat ja ylläpitä-
mät palvelut on onnistuttu säilyt-
tämään mainiolla tasolla. Voimme 
perustellusti sanoa asuvamme su-
juvan arjen kaupungissa.

Kajaani on ollut kaupunki 368 
vuotta ja tunnetaan joestaan, lin-
nastaan ja kalevalaisuudestaan. 
Kaupunkimme varsinaisen hen-
gen muodostavat kuitenkin asuk-
kaamme, jotka ovat luonteeltaan 
hyvin kainuulaisia. Kainuulainen 
ihminen on syvämietteinen poh-
diskelija, joka mielellään liikkuu 
luonnon keskellä omissa oloissaan 
eikä tee itsestään suurta numeroa. 
Lähemmin tutustuttaessa kainuu-
lainen ihmisluonne paljastuu hy-
vin vieraanvaraiseksi, lämminhen-
kiseksi ja ennen kaikkea ajattelul-
taan luovaksi. Kaikki kainuulaiset 
ovat pohjimmaltaan ”Havukka-
ahon ajattelijoita”. Kainuulaiset 
tunnetaan myös ”tolokkuina” työ-
ihmisinä.

Sotilaspoikien tarina on arvokas 

ja omalla tavallaan jopa uskoma-
ton osa sitä yhtenäistä ja perään-
antamatonta maanpuolustustahtoa, 
jolla Suomi onnistuttiin säilyttä-
mään itsenäisenä maana. Sotilas-
poikien toiminta sodan raskaina 
vuosina oli tärkeä osa puolustus-
taistelua. Nuorilla ihmisillä oli pa-
lava into antaa kansakunnalle oma 
merkittävä henkilökohtainen pa-
noksensa sen vaikeimpina vuosina. 

Me elämme hyvin rauhattomas-
sa ja epävakaassa maailmassa. Me 
elämme maailmassa, jonka joilla-
kin kolkilla tänäänkin ihmiset so-
tivat keskenään – milloin mistäkin 
syystä ja jopa meidän tietämättäm-
me. Aseellisten selkkausten mää-
rä ja niiden uhka ei ole ainakaan 
vähentynyt.

Maanpuolustus on yhdistelmä 
palvelualttiutta ja halua elää hyvää 
elämää rauhassa ja itse sen suun-
nasta päättäen. Sotilaspoikien osal-
listumisesta sota-ajan maanpuolus-
tukseen tekee arvostettavaa ennen 
kaikkea sen pohjautuminen täysin 
vapaaehtoisuuteen. Yksilötasolla 
sotilaspoikien historia antaa lois-
tavan esimerkin siitä, miten konk-
reettisesti sodan ajan nuoret ihmi-
set lähtivät ottamaan vastuuta kan-
sallisesta turvallisuudesta. Sotilas-
pojat tekivät työtä sekä kotirinta-
malla että sotilaallisen toiminnan 
aputehtävissä.

Me nykypäivän kajaanilaiset 
voimme elää sujuvaa arkeamme ja 
nauttia monista hyvinvointiyhteis-
kunnan palveluista osaltaan siksi, 
että sotilaspojilla, pikkulotilla ja 
muilla tuolloisilla isänmaan puo-
lustajilla riitti uskoa maamme sel-
viytymiseen epävarmuuden täyttä-
mästä sota-ajasta. Erityisesti ny-
kyajan nuorille on silmiä avaavaa 
ymmärtää, miten vaikeista ajois-
ta ja ongelmista on vuosikymme-
niä sitten selvitty ja että ilman tätä 
työtä meillä ei todennäköisesti oli-
si ollenkaan nykyajan hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa. Yhteisöllisyys ja 
yhdessä tekemisen henki yhdisty-
neenä isänmaanrakkauteen auttoi-
vat sotilaspoikia selviämään läpi 
vaikeiden sotavuosien. Sitä hen-
keä tarvittiin myös sodan jälkei-
sen jälleenrakentamisen aikoina. 
Tästä on meille kaikille opittavaa 
myös nykyaikana.

Haluan lämpimästi toivottaa tei-
dät, Sotilaspoikien Perinneliiton 
kokousväen, tervetulleeksi Kajaa-
niin. Teette arvokasta työtä!

Jari Tolonen
kaupunginjohtaja

Kajaanin kaupunkia ilmasta. Kuvassa hallitsevana etualalla Scandic Kajanus, monen tapahtuman 
paikka sotilaspoikien liittokokoukseen liittyen.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n liittokokous 
oheistapahtumineen pidetään Kajaanissa 15.–16.8.2019

Liittokokouspäivien tapahtumat
Torstai 15.8.
Klo 12.30–13.00 Ilmoittautu-
minen ja valtakirjojen tarkistus 
Hotelli Kajanus
Klo 13.00–13.45 Tulokahvit  
Hotelli Kajanus 
Klo 14.00–16.00 Liittokokous  
Hotelli Kajanus
Klo 14.00–16.00 Seuralais- 
ohjelma Kajaanin kaupunki
Klo 16.30–17.15 Kaupungin 
vastaanotto Hotelli Kajanus
Klo 18.00–23.00 Veljesilta  
Hotelli Kajanus

Perjantai 16.8.
Klo 09.00–09.30 Seppeleenlasku 
Kainuun Sotilaspoikien muisto-
kivelle Veteraanipuisto, Kajaani

Klo 09.30–10.30 Ase- ja varus-
museoon tutustuminen Kajaani

Klo 10.30–14.00 Terrafamen kai-
vokseen tutustuminen Sotkamo

Klo 14.00– Paluu Kajaaniin
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”On aika muistaa – Det är dags att 
minnas” -teemalla vietettiin Kan-
sallisen veteraanipäivän pääjuhlaa 
27.4.2019 Kuopion Musiikkikes-
kuksessa. Tilaisuus oli juhlava ja 
arvokas, kuten vuodesta 1987 al-
kaen järjestetyt pääjuhlat ovat ol-
leet. Kutsuvieraiden joukossa oli 
ilo nähdä Sotilaspoikien Perinne-
liiton kiltojen edustajia.

Valtakunnallisesti ja paikallises-
ti vietettävä juhla korostaa kansa-
kunnan myönteisiä piirteitä, elin-
voimaa ja kunkin aikakauden yh-
teisiä arvoja, jotka vahvistavat 
kansallista yhtenäisyyttä. Omaan 
perinteeseen tukeutuminen an-
taa lujan perustan itsenäisyyden 
ja olemassaolon säilyttämiselle – 
ja turvallisuuden tunnekin kasvaa. 

Tätä kuvastaa oivallisesti tunnus-
lause ”Kotiseutu on isänmaan sy-
dän”.

***
Sotilaspoika – Soldatgossen on 
liittomme ”lippulaiva” perintei-
sen tiedottamisen muodossa. Leh-
den sivuilta lukijat muodostavat 
käsityksensä liiton, sen kiltojen ja 
sotilaspoikien toiminnasta ja mer-
kityksestä. Lehden myötä paljolti 
arvioidaan toimintaamme.

Perinteen siirtoon liittyen ke-
hotan kiltojamme kannustamaan 
nuoria kirjoittajia lähettämään 
tekstejään ja kuviaan lehdelle. Näi-
den nuorten ei tarvitse olla kilto-
jen jäseniä. Pääasia on, että tuo-
reita ajatuksia ja uusia näkökulmia 
saatetaan lukijoiden pohdittavaksi.

***
Liiton kotisivut ovat sähköisen tie-
don ja tiedottamisen väline, jota 
toivon hyödynnettävän nykyistä 
runsaammin. Liiton toiminnanjoh-
taja ottaa mielellään vastaan esi-
tyksiä kotisivujen kehittämiseksi. 

Jäsenkiltojen omat kotisivut toivo-
taan linkitettävän liiton sivuille tai 
liitettävän osaksi liiton sivuja.

***
Liittokokousten järjestämiseen 
osallistuvat killat ovat vaihtuneet 
seuraavasti: Kajaanin (2019) jäl-
keen seuraavat ovat Pori (2020), 
Tampere (2021, liitto 30 vuotta), 
Mikkeli (2022) ja Helsinki (2023).

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton  

puheenjohtaja

Detta nummer av Soldatgossen 
2/2019 behandlar på tre sidor Kaja-
na, där förbundsmötet och dess oli-
ka kringevenemang äger rum den 
15.−16. augusti. På förstasidan hälsar 
stadsdirektör Jari Tolonen gästerna 
välkomna till sin stad. Han värderar 
högt soldatgossarnas verksamhet i 
samhället. I sin hälsning lyfter han 
fram även Kajana och Kajanaland.

Av förstasidan framgår också hur 
man anmäler sig till förbundsmö-
tet och förbundsmötets program-
stomme. På mittuppslaget ingår ett 
fullständigare mötesprogram. För-
slag till förmånlig inkvartering och 
till och med klädselanvisningar ges. 
Kajaanin Ase- ja varusmuseo samt 
Terrafame hälsar mötesdeltagarna 
välkomna att stifta bekantskap med 
sin verksamhet. Kajanalands brigad, 
Kajanalandsgillets samarbetspartner, 
presenterar sin verksamhet, även om 
brigaden inte hör till besöksmålen.

Rubriken för prosten Olavi Vuo-
ris andaktsskrift är ”Sanan voima” 
(”Ordets kraft”). Han berör hatre-
torik och kränkande tillmälen.  Vi 
borde gå in för kärlekens språk. Ord 
som ”förlåt” och ”tack” bör prägla 
våra mänskliga relationer med ökad 
livskvalitet på alla plan som följd. 

Vår förbundsordförande Hannu 
Luotola dryftar betydelsen av den 
nationella veterandagens huvudfest. 
De egna traditionerna utgör funda-
mentet för vår självständighet och 
existens. Luotola önskar se flera in-
lägg av yngre personer i tidningen. 
Det gäller för gillena att entusias-
mera även ungdomar som inte till-
hör medlemskåren att skicka in tex-

ter och bilder.
Än en gång ingår hågkomster i 

detta blad. Matti Rahkola erinrar 
sig bekantskapen med tyskar, som 
via Kalajoki färdades norrut. En tysk 
soldat hotade en soldatgosse med va-
pen, men situationen tog en lycklig 
vändning. Esko Tuisku minns att 
han tillsammans med krigsfången 
Ivan avhämtade ett lass hö. Heikki 
Miettunen berör krissituationen ef-
ter fredsslutet och köpkortsepoken. 
Dessutom framhäver han hemfolkets 
intresse för försvaret.

Raimo Berkan har skrivit två 
mindre artiklar utifrån källskrifter. 
Guldringar och värdeföremål sam-
lades in för anskaffning av jaktflyg-
plan.  Det andra bidraget gäller täv-
lingen om Finlands Vapenbrödraför-
bunds medlemstecken.

Pauli Saarinen belyser sina egna 
erfarenheter som soldatgosse. Han 
berättar om lägerverksamheten och 
övriga soldatgosseaktiviteter. Gos-
seavdelningens medlem blev sena-
re soldatgosseledare. Den ivriga le-
daren försökte utvidga soldatgosse-
verksamheten från Livonsaari till 
Villnäs på fastlandet. Eino Löppö-
nens hågkomster hänför sig till sol-
datgossarnas verksamhet i Puumala.  
Han erinrar sig bildandet av ett luft-
värnskompani, Salpalinjens förstär-
kande med bunkrar och grävandet av 
skyttegravar. Under Sovjetunionens 
storanfall 1944 var strömmen av eva-
kuerade från Imatrahållet strid.

Erkki Rintala påminner sig tiden 
tillsammans med tyskarna i Rovanie-
mi och fortsätter härmed sin redogö-
relse i föregående nummer av Sol-

datgossen. Tyskarna ”besorgade” Er-
kkis kaniner till föda och lämnade i 
stället rikligt med konserver. Håg-
komsterna knyter dessutom an till 
de ryska fångarna i Kemi-bolagets 
tjänst, till tyskarnas krigshundar, 
filmförevisningar och fester för barn 
samt till Rovaniemis förstörelse.

Mauno Kaisto berättar om sin 
praktiktid inför tekniska studier. 
Som eldare/maskinist på bogserbå-
ten Hektor blir en ung man tvung-
en att delta i landstigningen vid Rö-
yttä i Torneå.

Erkki Matikainen rapporterar 
om Gillet Pohjois-Karjalas (Nor-
ra Karelen) händelserika år 2018. 
Samma år firade gillet sitt 25-årsju-
bileum. Då festskriften ingick i fö-
regående nummer är tyngdpunkten 
nu lagd på den övriga verksamhe-
ten. Man höll årsmöte med person-
val och gjorde krigshistoriska resor 
till Lieksa och Nurmes. Som en he-
dersbetygelse med anledning av ju-
bileumsåret ordnades i slutet av au-
gusti en sammankomst för allmän-
heten i Bunkermuseet.

Gillet Suur-Savo (Stor-Savolax) 
har firat 25-årsjubileum i S:t Michel.  
Festligheten hölls direkt efter årsmö-
tet med traditionella tal och premie-
ringar. Festföredraget hölls redan ti-
digare i januari i Infanterimuseet av 
gillesordföranden Juhani Manni-
nen.  Föredraget handlade om sol-
datgossarna i Högkvarteret. S:t Mi-
chel uppmärksammas också på tid-
ningens sista sida. Under den Na-
tionella veterandagen 27.4. ordna-
de gillet ”de öppna dörrarnas dag” 
vid Infanterimuseets Soldatgosseav-

delning. Publiktillströmningen var 
stor och soldatgossarnas budskap 
och målsättningar nådde besökarna. 
Även ungdomar i samma ålder som 
soldatgossarna på 1940-talet var på 
plats. Soldatgosseavdelningens his-
toria behandlas även i anförandet. 

Veli-Matti Jusi har också denna 
gång sammanställt ett Soldatgossen 
frågar-avsnitt. I numret ingår vida-
re förbundets och gillenas kontakt-
uppgifter.  Dessutom presenteras det 
pågående arbetet med Soldatgossar-
nas Traditionsförbunds historia, som 
omfattar åren 1991−2021. Projek-
tet kan inte ros i land utan gillenas 
hjälp. Nu gäller det för varje enskilt 
gille att teckna ned sin historia för 
perioden 2015−2019. Bok- och his-
toriekommittén kommer med när-
mare anvisningar till gillena i bör-
jan av hösten.

Två nekrologer finner sin plats 
i tidningens In memoriam -avdel-
ning. Ytterligare publiceras två fo-
tografier av soldatgossarna i Punka-
laidun (Pungalaitio). Nog har ska-
ran glesnat under årens gång. Gil-
let i Nyslott-nejden har utfört tradi-
tionsarbete och till kulturnämnden 
i Nyslott överlåtit två exemplar av 
filminspelningen ”Isänmaan nuoret 
puolustajat” (”Fosterlandets unga 
försvarare”) att förevisas i stadens 
skolor. 

Nu är det dags att önska tidning-
ens läsare en god sommar. Kom ihåg 
att förbundsmötet hålls i Kajana och 
att vi alla är hjärtligt välkomna dit.

Pentti Ruohotie
Översättning: Leif Häggblom 

Sammandrag

Puheenjohtajan kynästä

Sanan voima
Viime aikoina on puhuttu ja kirjoi-
tettu paljon vihapuheesta. Vihapu-
he on viestintää, joka levittää tai 
lietsoo vihaa jotain ihmistä tai ih-
misryhmää vastaan. Tällainen vi-
hapuhe on lain mukaan rangaista-
vaa. Lehtien palstoilla ja sosiaali-
sessa mediassa käytetään muuten-
kin paljon kieltä, jonka tarkoitus 
on loukata ja häväistä erilaisia tai 
eri tavalla ajattelevia lähimmäisiä. 
Nimettömänä tai nimimerkin takaa 
on helppo laukoa sanoja, jotka kas-
votusten voisivat jäädä sanomatta.

Sanojen tuhoavasta voimasta 
puhutaan myös Raamatussa: ”Ja 
kielikin on tuli; meidän jäsen-
temme joukossa se on vääryyden 
maailma. Se saastuttaa koko ruu-
miin ja sytyttää tuleen elämän pyö-
rän, itse liekehtien helvetin tulta.” 
(Jaak. 3:6.) Niin kuin tuli pääsee 
vartioimatta helposti valloilleen, 
niin myös vihapuhe pyrkii leviä-

mään yhä laajemmalle, jollei sitä 
pysäytetä.

Raamattu neuvoo meitä kääntä-
mään vihapuheen rakkauden kie-
leksi: ”Älkää vastatko pahaan pa-
halla älkääkä herjaukseen herjauk-
sella, vaan päinvastoin siunatkaa. 
Siihen teidät on kutsuttukin, jot-
ta perisitte siunauksen.” (1. Piet. 
3:9.) Pahan kääntäminen hyväk-

si tuo siunauksen myös näin toi-
mivan omaan elämään: ”Sillä se, 
joka tahtoo rakastaa elämää ja ha-
luaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön 
kielensä pahoista sanoista ja huu-
lensa valhetta puhumasta” (1. Piet. 
3:10).

Sanoissa on voima synnyttää 
pahaa, mutta myös voima luo-
da hyvää. Meidän vallassamme 
on, kuinka käytämme sanoja. On 
hyvä pysähtyä miettimään, lisää-
vätkö sanamme vihaa vai rakkaut-
ta. Sana on kuin ammuttu nuoli, 
jota ei saa enää takaisin. Tämän 
ymmärsi myös psalmin kirjoitta-
ja, joka pyysi: ”Herra, aseta var-
tija suulleni, pane vartio huulteni 
portille” (Ps. 141:3).

On olemassa myös sellaisia sa-
noja, joita ei kannata tai tarvitse 
säästellä. Todellisia ihmissuhtei-
den voimasanoja ovat ”anteeksi” 
ja ”kiitos”. Mitä enemmän vilje-

lemme niitä kodeissa, työpaikoilla 
ja ystävien kesken, sitä parempaa 
on yhteinen ja omakin elämämme.

Myös Jumala käyttää sanoja lä-
hestyessään meitä luotujaan. Hä-
nen sanansa eivät ole vihapuhet-
ta, vaan rakkauden ja anteeksi-
annon viestejä. Mitä enemmän 
pysähdymme kuuntelemaan hä-
nen sanojaan, sitä paremmin hy-
vää tuottavat sanat löytävät tiensä 
omaankin puheeseemme. Kun Ju-
malan armo Jeesuksessa Kristuk-
sessa täyttää mielemme ja sydä-
memme, tämä armo alkaa ohjata 
ajatuksiamme ja sanojamme. Sil-
lä ”mitä sydän on täynnä, sitä suu 
puhuu” (Matt. 12:34).

Olavi Vuori
rovasti

Saarijärvi

Rauhan siunaus
Olen kaksoisveljeni Pekan kanssa vuosikertaa 1947, jolloin Suo-
mi sai ennätysmäärän uusia kansalaisia. Elettiin sodan jälkeis-
tä pula-aikaa. Sodan seurauksena olivat maan jälleenrakentami-
nen, Karjalan ja muun siirtoväen asuttaminen ja sotakorvaus-
ten maksaminen.

Tampereen Hämeenkadulla naishenkilö pysäytti kaksosrattai-
ta työntävän äitini kesällä 1949. Rattaista – muuten isäni teke-
mät – keskustelu alkoi ja siirtyi sitten rattaissa oleviin poikiin. 
Vieras totesi: ”Ajatella, että kaksikymmentä vuotta ja nämäkin 
pojat ovat sodassa.” Sanoja oli Tampereen hiippakunnan piis-
pan Eelis Gulinin puoliso. Koko episodin äitini kertoi meille 
pojille teini-iässä.

Ihmisten ajatuksissa sotien välinen aikajänne oli lyhyt, noin 
kahdenkymmenen vuoden mittainen. Meillä oli koettu vapaus-
sota ja sen jälkeen talvisota, jota kohta seurasi jatkosota. Samaa 
kaavaa noudatti myös ensimmäinen ja toinen maailmansota. Nyt 
rattaissa olleet pojat ovat 72-vuotiaita. Me olemme saaneet elää 
aikaa, joka on ollut rauhanaikaa. Samalla olemme nähneet sen 
valtaisan kehityksen ja muutoksen, joka sodanjälkeisessä Suo-
messa on tapahtunut.

Me kunnioitamme tammenlehväsukupolven uhrauksia sekä 
työtä ja taitoa, jolla kylmän sodan haasteista kansamme on sel-
vinnyt ja rakentanut hyvinvointiyhteiskuntamme. 

Tänä päivänä me suomalaiset saamme olla onnellisia, että ra-
joilla on rauha. Olemme kokeneet, että levottomassa maailmas-
sa rauhassa eläminen on mahdollista, joskin rauhan eteen on 
tehtävä työtä. 

Saamme kaikki olla kiitollisia, että oma maamme on saanut 
vaurastua ja kehittyä rauhan oloissa lähes 75 vuotta. Jokaisen 
kansalaisen tulisi nähdä isänmaamme kehitys, vaurastuminen 
ja hyvinvointi.

Meidän jokaisen tulisi yhtyä Adolf Ehrnrootin sanoihin: ”Suo-
mi on hyvä maa. Se on paras maa meille suomalaisille.” Näin 
siitäkin huolimatta vaikka tiedostamme yhteiskunnassamme ole-
van puutteita, epäkohtia ja korjattavia asioita.

Pentti Ruohotie, päätoimittaja

Fredens välsignelse
Min tvillingbror Pekka och jag hör till årgång 1947, då ett rekor-
dantal nya medborgare föddes i Finland. Efterkrigstidens hårda 
verklighet präglade livet. Som en följd av kriget stod nationen 
inför många betungande uppgifter:  återuppbyggnaden av lan-
det, utplaceringen av de evakuerade från Karelen och övriga re-
gioner samt betalningen av krigsskadestånden.

Sommaren 1949 hejdades min mor medan hon sköt en tvil-
lingvagn (f.ö. tillverkad av min far) framför sig, av en dam på 
Hämeenkatu i Tammerfors. Samtalet inleddes om barnvagnen 
och övergick sedan till gossarna i kärran. Den främmande da-
men konstaterade: ”Tänka sig, efter 20 år deltar även dessa gos-
sar i krig.” Det var Tammerforsbiskopen Eelis Gulins hustru som 
yttrade orden. Min mor berättade om hela episoden för oss poj-
kar när vi var tonåringar.

Människorna uppfattade tidsspannet mellan två krig som kort, 
cirka 20 år. Vi hade upplevt frihetskriget och därefter vinterkri-
get, som snart följdes av fortsättningskriget. Samma mönster 
följde även första och andra världskriget. Gossarna i barnvag-
nen är nu 72-åringar. Vi har fått uppleva en period av fred i vårt 
land. Samtidigt har vi fått se den enorma utveckling och föränd-
ring som Finland har genomgått efter krigen. 

Vi högaktar eklövsgenerationens uppoffringar samt arbete och 
kunnande. Tack vare dem har vårt folk klarat det kalla krigets 
prövningar och byggt upp vårt välfärdssamhälle.

Vi finländare kan i dag skatta oss lyckliga över att det råder 
fred vid våra gränser. Vi har insett att det är möjligt att leva i fred 
i en orolig värld, även om fredsarbetet är kontinuerligt.

Vi bör alla vara tacksamma över att vårt land i nästan 75-års 
tid har fått blomstra och utvecklas under fredliga förhållanden.

Det finns skäl för var och en att instämma i Adolf Ehrnrooths 
ord: ”Finland är ett bra land. Det är det bästa för oss finländare.”

Så förhåller det sig trots att vi vet att vårt samhälle har brister, 
missförhållanden och angelägenheter som kräver förbättringar.

Pentti Ruohotie, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Puolustusvoimain lippujuhla-
päivänä 4.6.2019 prikaatiken-
raali Hannu Eino Tapio Luo-
tolalle on annettu 1. luokan Va-
paudenristi miekkoineen.
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Saksalaisten sotilaskolonnat kulki-
vat pohjoiseen enimmäkseen Ran-
tatietä, valtatietä, pitkin kotipaik-
kakuntani Kalajoen kautta. Heillä 
oli vakituinen leiripaikka vanhan 
Käräjätalon kohdalla. Käräjätalos-
sa muun muassa Paavo Ruotsalai-
nen tuomittiin aikoinaan.

Me pojat kävimme usein saksa-
laisten sotilaiden leiripaikalla ute-
liaina tutkimassa, mitä kolonnas-
sa oikein kuljetettiin. Pyysimmepä 
joskus leipääkin, kun se näytti hy-
vältä. Meillä oli aina nälkä. Saim-
me joskus maistaa leipää, ja hyväl-
tä se maistui.

Kulkiessani isäni kanssa kalasta-
massa vähän kauempana jouduim-
me pyörillä menemään valtatietä 
pitkin. Sattui saksalaiskolonna tu-
lemaan, ja meidän piti pyörinem-
me mennä ojan yli metsän puolel-
le, koska muuten oli vaara jäädä 
autojen alle. Muistan hyvin sen 

bensiininhajun, mikä oli ilmassa, 
kun kolonna oli mennyt sivu. Ei 
silloin autoja kulkenut Kalajoella. 
Kaikki autot olivat sotilaskäytössä.

Muistan yhden yksityiskohdan, 

jota ihmettelimme. Saksalaisten 
kuorma-autojen takapyörien rois-
kesuojat olivat pohjanahkaa, josta 
tehtiin kengänpohjia ja josta Suo-
messa oli huutava puute. Taisim-
me jopa suunnitella pikku varkaut-
ta, mutta vartiomiehet pitivät huo-
len siitä, että sellainen ei olisi on-
nistunut.

Eräänä sunnuntaina olin veljeni 
kanssa tulossa kotiin. Olimme käy-
neet serkkujamme tapaamassa. Sa-
tuimme paikalle, kun kaksi paik-
kakunnan tyttöä oli saksalaissoti-
laan kanssa jokirantaa ihailemas-
sa. Heitä jotkut toiset pojat olivat 
häirinneet. Kuitenkin saksalainen, 
joka oli täysin aseistettu, luuli mei-
dän olleen häiriön aiheuttajia. Hän 
juoksi meidät kiinni. Veljeni, joka 
oli minua nuorempi ja jota yritin 
suojella, pääsi karkuun, mutta mi-
nut sotilas otti kiinni ja suutuksis-
saan veti pistoolin kotelosta ja uh-

kasi ampua minua rintaan. Se oli 
12-vuotiaalle pojalle kamala säi-
kähdys.

Onneksi kohdalla oli talo, jos-
ta tapaus huomattiin ja talon van-
haemäntä aukaisi ikkunan ja huusi 
sotilaalle, että päästä poika irti. So-
tilas päästi minut menemään. Tai-
sivat lähellä seisoneet tytötkin aika 
lailla säikähtää, kun pakenivat lä-
hellä olleen aitan taakse piiloon ei-
vätkä enää näyttäytyneet sotilaalle. 
Veljeni kanssa juoksin koko koti-
matkan, koska säikähdys oli suuri.

Meille riitti jutustelu saksalais-
ten kanssa. Emme menneet enää 
lähellekään heidän leiriään.

Matti Rahkola 

Hävittäjäkoneita 
kultasormuksilla
Monet päivälehdet julkaisivat hel-
mikuussa 1940 uutisen, jonka mu-
kaan Suomen Ilmapuolustusliitto, 
Lotta Svärd ja Suomen Sosialide-
mokraattinen Työläisnaisliitto ovat 
päättäneet järjestää kultasormusten 
ja muitten arvoesineitten keräyk-
sen puolustusvoimien hyväksi lä-
hinnä hävittäjäkoneitten hankki-
mista varten.

Kaikkien kihla- ja vihkisormus-
ten sekä arvoesineitten luovuttajil-
le annettiin rautasormus. Kuvassa 
vasemmalla on kultasormusten 
vastikesormus ja oikealla ilmapuo-

lustussormus, joka annettiin sor-
muksensa tai arvoesineensä isän-
maan puolustukseen antaneille. 
Edellistä koristi vaakunaruusuke 
ja jälkimmäistä hakaristi, sotilas-
koneitten silloinen tunnus. Luon-
nokset laati kuvanveistäjä Mauno 
Ollikainen.

Raimo Berkan
Piirrokset: Raimo Berkan

Lähteet: Pikku Jättiläinen, 
WSOY 1945 ja Vuosisatamme 
kronikka, Gummerus 1987 

Suomen Aseveliliiton 
jäsenmerkkikilpailu 
vuonna 1940
Suomen Aseveliliiton (nimi muut-
tui Suomen Aseveljien Liitoksi 
vuonna 1945, jolloin liitto myös 
lakkautettiin) jäsenmerkkikilpai-
luun jätettiin määräajan kuluessa 
373 merkkiehdotusta. Palkinto-
lautakunta antoi I palkinnon 2500 
markkaa Aarne Nopsaselle, II pal-
kinnon 1500 markkaa Eino Rap-

pille ja III palkinnon 1000 mark-
kaa J. Suhoselle. Lisäksi lunastet-
tiin 500 markalla Vilho Nummi-
sen yksi ja J. Suhosen kaksi eh-
dotusta.

Raimo Berkan
Lähde: Hakkapeliitta nro 42/ 

1940

Muistoja kesältä 1942

Ivan, sotavanki
Sodan aikana maatilat saivat töihin 
sotavankeja, niin Suontaan karta-
nokin, missä silloin oli kotini. Var-
tioin vankeja Pentti Riipisen pari-
na eli olin Pentin apulaisena. Hä-
nellä oli vangeista päävastuu.  Pen-
tin niska oli reumasta johtuen jäyk-
kä. Muitakin sairauksia hänellä oli, 
niin ettei häntä rintamalle kelpuu-
tettu. Pentti oli vaaleatukkainen ja 
vähäpuheinen.

Vaikeuksia ei ollut, sillä vangit 
eivät yrittäneet paeta tai tehdä kon-
nuuksia. Minua tarvittiin silloin, 
kun vangit työskentelivät kahdes-
sa eri työssä. 

Eräänä aamuna minut määrättiin 
Ivan-nimisen vangin kanssa hake-
maan heiniä Uiheron sivutilalta, 
jonne kartanon talouskeskuksesta 
oli matkaa noin kaksi kilometriä, 
siitä kilometri pahaista metsätietä. 
Sitä saattoi joku vähän ihmetellä, 
kun laitettiin ikäiseni yksin mat-
kaan vangin kanssa.

Minulla ei ollut taskuasetta. Isäl-
lä niitä oli kaksittain, mutta ei hä-
nen eikä muidenkaan mieleen tul-
lut, että olisin sellaisen tarvinnut. 
Jos Ivan olisi halunnut minus-
ta päästä, se olisi käynyt helpos-

ti iskemällä heinähanko lävitseni. 
Mutta miten hänen olisi kannatta-
nut tehdä niin, mitä se olisi hän-
tä auttanut tai hyödyttänyt. Koirat 
ja sotapoliisit olisi saanut jäljilleen 
ja kiinni he olisivat hänet ottaneet. 
Sen jälkeen Ivanilla ei olisi ollut 
kartanoon asiaa.

Näin taisivat ajatella, mutta minä 
pelkäsin sekä matkalla että perillä 
heinäkuormaa tehdessämme, siksi 
pysyttelin Ivanin takana.

Ivan oli ehkä kolmekymppinen, 
lyhyenläntä ja mustatukkainen. 
Hän oli oppinut puhumaan autta-
vasti suomea, mutta ei niin hyvin, 
kuin tähän olen hänen vuorosano-
jaan kirjoittanut. Mieleeni ei ole 
jäänyt, mistä päin Neuvostoliittoa 
Ivan oli kotoisin. Kun kysyin hä-
nen ammatistaan ja kodistaan, Ivan 
antoi niin ympäripyöreitä vastauk-
sia, ettei niistä asia selvinnyt.  Oli-
sin kai sen hänen papereistaan näh-
nyt, mutta mitäpä se minulle kuu-
lui. Arvelin, että hän oli puusep-
pä, niin taitava hän oli vuolemaan 
puusta taide- ja muita esineitä pie-
nessä asuintilassaan. Lapsille ja ai-
kuisillekin hän teki muun muassa 
pyrstöään heiluttavia krokotiilejä, 

joiden jonotuslista oli pitkä.
Vangeille oli kielletty antamas-

ta tupakkaa.  Mistäpä olisi annet-
tu, kun sitä oli niukalti saatavissa.  
Ivan tiesi, että isäni kasvatti kes-
sua, mahorkkaa, kuten hän kessua 
nimitti.

– Minä teen sinulle krokotiilin, 
jos annat minulle mahorkan.

– Se on kiellettyä.
– Teen hyvin kauniin.
– Silti ei tule kauppoja.
Keskustelumme tupakasta päät-

tyi. Päivän viimeisen heinäkuor-
man päällä körötellessämme, Ivan 
sanoi:

– Kun roboda muijan kanssa, lai-
ta minun pariksi, sinä tiedät…

– Tiedän. Naiset valitsevat itse 
parinsa, en minä heitä määrää. Vii-
meksi taisit saada korvillesi, kun 
rupesit taputtelemaan.

– Ei se tehnyt kipeää, ei sattunut.
– Pidä näppisi erossa jokaises-

ta muijasta, vaikka mielesi tekee.
– Mikä on näppi?
Ivania kuten muitakin sotavan-

keja kiinnosti käynnissä olevan 
sodan kulku. Ei niinkään Suomen 
rintamilla vaan Saksan kohdalta.

Usein toistettu kysymys kuului:

– Vieläkö Saksa on voimissaan?
Vangit ehkä arvelivat, että edessä 

olisi lähtö Saksan rintamalle, kun 
nähtävissä oli Suomen irtautumi-
nen Saksan kumppanuudesta. Hei-
dän arvelunsa taisi toteutua.

Kauan ei aikaa kulunut siihen 
päivään, kun kartanoon ajoi auto, 
johon vangit ruokailtuaan nousi-
vat kuljetettavaksi rautatieasemal-
le. Siellä he nousivat junan härkä-
vaunuun muiden sotavankien jouk-
koon. Vaunun ovet suljettiin ja lu-
kittiin. Asemapäällikkö heilautti 
punaista lippua. Veturi vihelsi, pö-
läytti laiturille höyrypilven ja nyt-
kähti matkaan. Vangeista en sen 
koommin mitään kuullut. Josko 
joku olisi kirjeen saanut, en tiedä.

Krokotiili oli näköisensä. Mi-
nusta se oli kaunein Ivanin vuole-
mista. Tosin en niitä kaikkia näh-
nyt. Vuosikymmenet krokotiili oli 
mukanani, mihin lienee viimein 
hukkaantunut.

Esko Tuisku

Hurtti Ukko nro 5 vuodelta 1941. Koko sivun mainoksen lähetti 
toimitukselle vuosia sitten Lasse Nortesuo Hämeenlinnasta.

Sotilaspoika Matti Rahkola 
vuonna 1942.

Tavara kortilla vielä 1950-luvulla 
ja hieman perhehistoriaa
Sota tiesi pula-aikaa. Kaikki oli 
kortilla ja kaikkinainen jakelu tar-
kasti säännösteltyä. Mustan pörs-
sin kauppa kukoisti – salassa tie-
tenkin. Säännöstelyrikkomuksista 
tuli rangaistuksia, mutta ei mus-
tan pörssin kauppa sen vuoksi ty-
rehtynyt.

Osa ravintotuotannosta piti luo-
vuttaa yleiseen kulutukseen. Ruo-
anhankinnassa oli monenlaisia kei-
noja käytössä. Jopa kaupunkiko-
deissa kasvatettiin sikoja.

Erilaisia ostokortteja ja ostolu-
pia varten sekä säännöstelyn val-
vontaa varten perustettiin kansan-
huoltolaitos ja joka kuntaan oma 
kansanhuoltotoimisto. Tarkasta-
jia läänien pääkaupungeista kul-
ki kunnissa.

Kuivaniemen kansanhuollon  
johtajana oli isäni, sk-vääpeli Hjal- 
mar Miettunen. Paikallispäällik-
könä hänellä oli monta tehtävää, 

sillä hän oli myös väestönsuojelu- 
ja ilmansuojelupäällikkö. Moniin 
tehtäviin kuului muun muassa lo-

malle tulevien sotilaiden lomato-
distusten leimaus.

Kansanhuoltotoimisto sijaitsi 
kotonani, joten perheenjäsenet jou-
tuivat auttamaan sihteereitä paksu-
jen korttipinkkojen leimaamisessa 
ja laskemisessa.

Äitini Alma Miettunen, o.s. Hy- 
ry, oli ilmansuojeluviestittäjä ja 
hoiti kotona olevaa puhelinkes-
kusta. Hän oli toimelias lotta, joka 
palkittiin Lotta Svärd -mitalilla ja 
talvisodan muistomitalilla.

Isäni Hjalmar oli nuorena mie-
henä 28.10.1918 perustamassa 
Kuivaniemen suojeluskuntaa. Hä-
nelle myönnettiin monipuolisesta 
toiminnasta Sk-ansioristi, VM 2, 
VSS-ansiomitali sekä sotien muis-
tomitalit.

Kun isä ja äiti osallistuivat va-
paaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön, oli luonnollista poikien osal-
listuminen sotilaspoikatyöhön. 

Tyttäret Elli ja Raija toimivat pik-
kulotissa.

Pojista vanhin Risto lähti 17- 
vuotiaana sotaväkeen 1943. Sitä 
ennen hän toimi sotilaspoikien 
poikajohtajana. Risto hiihti Oijär-
velle ja muihinkin sivukyliin oh-
jaamaan sotilaspoikien toimintaa.

Reino yleni Iissä pidetyillä so-
tilaspoikakursseilla ryhmänjohta-
jaksi. Hän joutui armeijaan vuonna 
1944. Myöhemmin kesällä 1946 
hän osallistui Itämerellä miinan-
raivaukseen. Veljeksistä nuorin 
Heikki toimi muun muassa isän-
sä lähettinä.

Heikki Miettunen

Heikki Miettunen
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Poikaosaston pojasta sotilaspoikajohtajaksi

Synnyin nykyisin Naantaliin kuu-
luvassa Kärmäläisen saaressa 
2.4.1929. Liityin Askaisten suoje-
luskunnan poikaosastoon kevääl-
lä 1941. Pari kertaa ehdimme ko-

koontua alikersantti Atso Luoto-
sen (koki sankarikuoleman ilma-
taistelussa 8.6.1943) johdolla en-
nen jatkosodan syttymistä. Oli 
ehditty sopia siitä, että juhannuk-

sen jälkeen järjestetään Velkuan 
suojeluskuntatalolla viikon leiri, 
jolle osallistuvat Askaisten, Me-
rimaskun ja Velkuan poikaosasto-
laiset. Ohjeet oli annettu ja vähän 
harjoitustakin. Intoa oli runsaasti, 
mutta syttynyt sota katkaisi leiri-
haaveet.

Joitakin harjoituksia järjestet-
tiin ainakin Askaisten sotilaspojil-
le suojeluskunnan päällikkö Hjal-
mar Nurmen johdolla. Muistan 
hiihtokilpailut ja ammunnan al-
keisharjoitteluun kuuluvan ns. kol-
miotähtäyksen harjoitukset.

Kun me pojat harmittelimme 
sitä, että luvattu Velkuan leiri jäi 
pitämättä, Nurmi totesi: ”Katso-
taan, jos keksitään jotain tilalle.” 
Todennäköisesti hän oli keskus-
tellut asiasta Merimaskun ja Vel-
kuan paikallispäälliköiden kanssa, 
koska hän seuraavan harjoituksen 
yhteydessä ilmoitti, että Askaisten 
Lottamajalla kokoonnutaan yhdes-
sä naapurien kanssa päivän leiril-
le. Niin tapahtui, ja olimme iloisia 
edes yhdestä leiripäivästä. Lottien 
ja pikkulottien valmistama herne-
keitto ja pannarit maistuivat maas-
toharjoitusten lomassa.

Muun muassa kansanhuollon 

paikallisjohtajuus ja monet muut 
tehtävät aiheuttivat sen, ettei Hjal-
mar Nurmi ehtinyt meitä sanotta-
vasti kouluttamaan, vaan toimin-
tamme keskittyi lähinnä erilaiseen 
keräilyyn. Kaikesta oli puutetta ja 
kaikkea tarvittiin. Osallistuimme 
ainakin paperin, rauta- ja metal-
liromun, lumpun, pihkan, lasin ja 
kumin keruuseen sekä mottitalkoi-
siin eli polttopuun hakkuuseen.

Heti jatkosodan alettua Livon-
saarelle määrättiin ilmavalvonnan 
järjestäminen. Nykyisen Samppa-
vuoren näkötornin paikalle pysty-
tettiin telttarakenne, johon mää-
rättiin ympärivuorokautinen pa-
rivartio. Sotilaspojat ja pikkulo-
tat hoitivat päivävalvonnan ja lo-
tat yövalvonnan. Tehtävänä oli 
seurata lentotoimintaa sekä mah-
dollisia metsäpalojen syttymisiä 
ja antaa niistä kiireelliset ilmoi-
tukset. Marraskuun loppupuolella 
toiminta lopetettiin, eikä sitä enää 
sen jälkeen jatkettu, vaan se siir-
rettiin isompien valvontakeskusten 
hoidettavaksi.

Vuoden 1943 Varsinais-Suomen 
suojeluskuntapiirin esikunnassa 
päätettiin sotilaspoikatoiminnan 
elvyttämisestä piirin alueella. Yli-

kersantti, olympiamitalisti Lasse 
Virtanen tuli myös Livonsaarel-
le. Koolle kutsuttiin meidät soti-
laspojat, paikallispäällikkö Hjal-
mar Nurmi ja opettaja Irene Laak-
sonen, myöhemmin Sinisalo. Kes-
kustelussa selvisi, ettei löydy muu-
ta ratkaisua kuin minkä Virtanen 
totesi: ”Johtajan on löydyttävä poi-
kien omasta keskuudesta.” Hän ky-
syi opettaja Laaksoselta, ketä hän 
ehdottaa. Opettaja ehdotti minua, 
johon Nurmi lisäsi: ”Pauli on mi-
nunkin ehdokkaani.” Näin alkoi ly-
hyt mutta mielenkiintoinen ja opet-
tava urani sotilaspoikajohtajana.

Seuraavana sunnuntaina aloitim-
me kenttätoiminnan, oppituntien ja 
erilaisten harjoitusten pidon, kuten 
suunnistus- ja kartanlukuharjoi-
tukset, aseenkäsittelyn harjoituk-
set ja pienoiskivääriammunnat. 

Kun ”johtaja” ei ollut täysi-ikäi-
nen, ampumaharjoituksia valvoi 
Hjalmar Nurmi. Hänen asenteen-
sa ja apunsa olivat muutenkin kor-
vaamattomia onnistumisen edelly-
tyksilleni.

Toimiaikani alkupuolella ulotin 
toimia myös Askaisten mantereen 
puolelle. Aiemmin sotilaspoikien 
toiminta oli keskittynyt vain Li-
vonsaaren suuntaan.

Sotilaspojat osallistuivat suoje-
luskuntapiirin alueella järjestettyi-
hin kilpailuihin sekä suunnistus- ja 
ryhmänjohtajakursseille. Itse olin 
mukana maaliskuussa 1944 Loh-
jalla joukkueenjohtajien kaksiviik-
koisella leirillä, joka oli Varsinais-
Suomen, Uudenmaan ja Helsingin 
suojeluskuntapiirien yhteisesti jär-
jestämä. Mukana oli sotilaspoika-
johtajia ja ryhmänjohtajakurssin 
käyneitä sotilaspoikia 38 ja koulut-
tajia kymmenkunta. Leirikeskuk-
sena oli Lohjan yhteiskoulu. Lei-
rin muonituksesta vastasivat Loh-
jan lotat apunaan lottatytöt.

Mainitsen vielä parista kohdal-

leni tulleesta tehtävästä. Sotilaspo-
jat määrättiin sankarihautajaisten 
kunniavartioon. Se ei ollut nuorille 
pojille kovinkaan helppo komen-
nus. Tehtävä hoidettiin kuitenkin 
kunnialla. Kerran sattui niin, että 
paikallispäällikkö Nurmi oli esty-
nyt osallistumasta ja hän määräsi 
minut johtamaan kunniavartiostoa. 
Jännitti mutta hyvin selvisin. Toi-
nen muistiin jäänyt tehtävä oli he-
vosotto.

Sotilaspoikien toiminta lopetet-
tiin määräyksellä syksyllä 1944. 
Muistini mukaan tarkka päivä-
määrä oli marraskuun 6. päivä. 
Tietämäni mukaan meitä Askais-
ten sotilaspoikia on elossa lisäkse-
ni kolme: Topi Ahtinen ja Heik-
ki Vuotinen Maskun Askaisissa ja 
Osmo Tättäläinen Naantalin Ry-
mättylässä.

Pauli Saarinen
Turku

Kuvat: Pauli Saarisen albumi

Lohjan kurssin aikana tehtiin ”motti mieheen” -ohjelman mukai-
nen osuus silloisen polttopuupulan torjumiseksi. Kirjoittaja antaa 
ohjeita kaupunkiryhmälle takana oikealla.

Sotilaspoikajohtajat isäntineen toukokuussa 1944 vuosittaisessa toimintasuunnittelupalaverissa. Tilaisuuden kutsujana oli Varsinais-
Suomen suojeluskuntapiirin esikunta. Istumassa oikealla olympiamitalisti Lasse Virtanen. Kirjoittaja on takarivissä viides vasemmalta.

Lohjan kurssiin osallistuneet Varsinais-Suomen suojeluskuntapiirin sotilaspoikajohtajat ja ryhmän-
johtajat. Kirjoittaja on ”puolipäisenä” takana.

Kapulalossi erämaajärvellä. SA-Kuva.

Muistoja Puumalan 
sotilaspoikien ajalta
Puumalassa oli jatkosodan aikana 
järjestäytynyt sotilaspoikaosasto, 
johon kuului aktiivisesti parikym-
mentä poikaa. Meitä oli neljä poi-
kaa harjoituksissa Juvalla 1943. 
Sotavuosina toimimme ilmavar-
tiotehtävissä eri puolilla pitäjää.

Neuvostoliiton suurhyökkäyk-
sen alettua kesäkuussa 1944 soti-
laspojista muodostettiin is-komp-
pania vartiointi-, palonsuojelu- ja 
ilmavalvontatehtäviä varten. Sa-
man tien alkoi kova Salpalinjan 
vahvistaminen Puumalanvirran 
rannassa juoksuhautojen kaivuul-
la ja bunkkereiden rakentamisella. 
Juoksuhaudat luotiin syksyllä um-
peen, mutta bunkkerit jäivät.

Vuoden 1944 suurhyökkäyksen 
vuoksi evakkojonot olivat valtavia. 
Puumalanvirta piti ylittää, ja jonot 
muodostuivat kilometrien mittai-
seksi Imatran suunnasta. Virran 
ylitystä hoiti kaksi pienehköä los-
sia. Irrallaan ajettavista lehmäkar-
joista joitakin nautoja meni laidan 
yli virtaan. Muutamia saimme kui-
tenkin pelastettua – ei montakaan 
hukkunut.

Kirkonkylä oli sorron vallassa 
juhannuksena 1944. Lämpöä oli 
+3 astetta, ja lumiräntää satoi.

Eino Löppönen
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Kanieni  
kohtalosta
Konttisessa oli suurikokoinen hir-
sinen, punaiseksi maalattu tallira-
kennus yhtiön työhevosia varten. 
Se oli plassilla lähimpänä läänin-
hallituksen rakennuksia. Pääty oli 
Ounasjoelle päin. Minulla oli, ku-
ten monella muullakin pojalla, tal-
lissa verkkokoppeja ja niissä ka-
neja lemmikkeinä. Oskari Pokka 
ja Schroderuksen pappa, yhtiön 
hevosmiehiä ja tallin isäntiä, antoi-
vat vapaasti meidän poikien käyt-
tää heiniä ja muuta kaneille sopi-
vaa ruokaa. Pokan ja Schroderuk-
sen omat pojatkin kuuluivat Kont-
tisen poikiin, myöhemmin kauppa-
lan pojiksi kutsuttuihin.

Kun eräänä aamuna menin ruok-
kimaan kaneja, kopit olivat tyhjiä. 
Ne oli täytetty säilykelihapurkeil-
la. Menin parkuen isäni kontto-
rille. Isä tuli tallille ja ymmärsi, 
mitä oli tapahtunut. Saksalaisilla 
oli kova hinku tuoreen lihan pe-
rään. Pitkään meillä riitti saksalais-
ta purkkilihaa, joka ei suinkaan ol-
lut huonoa.

Sodan aikana Rovaniemellä jou-
duttiin syömään kyllästymiseen 
saakka lohta. Vaihtelu oli virkistä-
vää. Kemi-yhtiön väki sai hirven- 
ja poronlihaa pohjoisesta, tavara-
kanavat Ruotsiin olivat avoinna. 
Muistikuvan mukaan mistään ei 
ollut puutetta yhtiön väellä. Minul-
le on kyllä huomautettu, että hy-
vinvointi koski vain ”herrapuol-
ta”, konttoriväkeä, mutta ei mui-
ta. Muistan Konttisen elämän niin 
hyvin, että pysyn väitteessäni hy-
vinvoinnin tasaisesta jakautumi-
sesta niin herrojen kuin työväen-
kin kesken.

Kesti pitkään, ennen kuin saa-
toin antaa anteeksi saksalaisille ka-
nieni kohtalon. Aikuisena sanoin 
isälle, että hän oikeastaan vaikutti 
tyytyväiseltä vaihtokauppaan, kun 
kantoi tallista sangoilla lihapurk-
keja kotiin. Isä kiisti. Jälkeenpäin 
ajatellen purkit korvaukseksi ka-
neista olivat saksalaisilta kaunis 
anteeksipyyntö pahalle teolleen.

Venäläisistä  
vangeista
Kemi-yhtiön venäläiset työvangit 
saivat hyvän kohtelun: säännölli-
nen työaika, asianmukaiset vaat-
teet säähän nähden, hyvä ravin-
to, lämmin joskin ahdas asunto, 
vapaat olot ja ympäristön taholta 
hyvä, rohkenisin sanoa, vertainen 
kohtelu. Vanginvaatteet ja suuri V 
selässä erottivat heidät muista.

Saksalaisten ylläpitämä venä-
läisten vankileiri Ounasvaaran kyl-
jessä suurin piirtein nykyisen Jät-
känsillan kohdalla oli paha paikka. 
Leiri oli rajattu kivikkoiseen rak-
kaan kaksinkertaisella piikkilan-
galla. Aitojen välissä oli schäfer-
koiria. Tajunnasta ei katoa näky, 
kun langanlaihat venäläiset van-
git laahustivat räntäsateessa py-
syäkseen lämpiminä. Heillä oli 
asumuksena vain maakuopat, joi-
den päällä oli risuja. Veljeni Juho 
muisteli kyllä, että kattona oli va-
nerilevyjä.

Kutsuimme Sahanperän leirik-
si aluetta nykyisen Arktikumin/
Marttiinin puukkotehtaan paik-
keilla. Minulla ei ole siitä tarkem-
paa muistikuvaa. Leiri oli Sahan-
perän poikien reviirillä, me olim-
me Konttisen poikia. Emme olleet 
vähäisessäkään määrin jengiyty-
neet, mutta emme juuri seurustel-
leetkaan.

Saksalaisten vankileireistä ja 
venäläisten sotavankien kohtelus-
ta on tullut viime aikoina julkisuu-
teen paljon tutkittua tietoa. Olin 
vuosien l958 ja l959 kesinä vt. ni-
mismiehenä Kittilässä ja Muonios-
sa. Poliisimiehet, jotka olivat olleet 
jatkosodan aikana palvelukses-
sa Lapissa, kertoivat sodan aika-
na noudatetun saksalaisten ja suo-
malaisten välisissä suhteissa puo-
lin ja toisin tiukasti puuttumatto-
muuden periaatetta silloinkin, kun 
julmuus ylitti kaikki rajat. Se koski 
myös vankileirejä.

Sotakoirista
Konttisessa eleli saksalaisten sota-
koira, schäfer, jota kutsuttiin Tel-
luksi. Miksi se oleili pääasiassa 
nurkillamme, en tiedä tai muista 
enää. Ainakaan sillä ei ollut mi-
tään tekemistä venäläisten vankien 
kanssa. Tellu oli vanha, aina ystä-
vällinen ja seurasi mielellään mei-
tä poikia. Sillä oli teetetty paljon 
pentuja. Selkä oli syvällä notkolla, 
nännit melkein viistivät maata. Sil-
lä ei ollut kuonokoppaa, niin kuin 
muutoin saksalaisten sotakoirilla 
säännönmukaisesti oli.

Jäiden lähdön jälkeen Tellu oli 
kosken rannalla muutaman saksa-
laisupseerin seurassa. Noihin ai-
koihin Ounaskoskessa saattoi vielä 
nähdä vastavirtaan hyppääviä lohi-
kaloja kiiltävine kylkineen. Upsee-
rit ”kalastivat” ampumalla kaloja 
pistoolilla. Joku uskoi osuneensa 
ja ryhtyi komentamaan Tellua ha-
kemaan kalan tulvivasta koskesta. 

Koira katsoi anovasti komentajaa. 
Ei auttanut, Tellu totteli ja katosi 
tyrskyissä siltaa ja Korkalon ran-
taa kohti. Sen jälkeen vanhusta ei 
enää nähty.

Yksi Tellun pennuista jäi mi-
nulle ja kasvoi meillä aikuiseksi. 
Sen nimi oli Tuija. Sodanjälkei-
nen asuntoparakkimme oli ran-
nassa samalla paikalla, jossa Alek-
santeri oli teurastanut julmalla ta-
vallaan hevosia. Vieressä Huhta-
lan talon alapuolella oli laskette-
lurinne linkkoineen. Sen reunassa 
oli Tuijan koppi. Eräs laskettelija 
löi sauvan piikillä aina ystävällistä 
koiraa pahasti vasempaan lapaluu-
hun. Eläinlääkäri paransi vamman, 
mutta Tuijasta tuli pahasti vihainen 
varsinkin poikia kohtaan. Isä lopet-
ti minulta salaa Tuijan, ja siihen 
tietääkseni päättyi Tellun suku Ro-
vaniemellä, kaikkiaan surullisella 
tavalla. Pian isä osti meille uuden 
schäferin, Ami von Marjaniemen, 
jonka kuva komeilee vieläkin tu-
van seinällä.

Tuo Konttisen kohdalla oleva 
Ounaskosken ranta oli monella 
tapaa saksalaisten päänäyttämöjä 
Rovaniemellä. Jostakin syystä hei-
dän asevarastonsa olivat rannalla 
niin alhaalla, että tulvavesi ylet-
tyi niihin tuon tuostakin. Kun jäät 
lähtivät, kosken kivikot ja pyör-
teet, rovat, ja sillan pilarit keräsi-
vät jääpatoja. Stukat, syöksypom-
mittajat, nousivat saksalaisten it-
sensä rakentamalta, nykyiseltäkin 
lentokentältä, ottivat lyhyen mat-
kan takia jyrkästi korkeutta, sitten 
syöksyivät kohti jääpatoja ja pu-
dottivat pommilastinsa. Siitä ei ol-
lut sanottavaa hyötyä, mutta ran-
nalle kerääntyneelle yleisölle se oli 
uljasta katseltavaa. Kaikki tämä ta-
pahtui Konttisen rannassa Huhta-
lan talon ja sillan välillä. Arvail-
tavaksi jää, mikseivät suomalaiset 
olleet varoittaneet aseveljiä tulva-
korkeudesta. – Tuon ajan Kont-
tisesta on jäljellä ryhmä sembra-
mäntyjä reunustamassa lasten leik-
kikenttää. Jokitörmällä yhtiön ta-
lousrakennus, komea pohjalaista-
lo, säilyi sodalta, mutta se purettiin 
myöhemmin aivan tarpeettomasti.

Elokuvia ja juhlia
Saksalaiset sotilaat olivat ystäväl-
lisiä lapsia kohtaan. Heidän eloku-
vateatterissaan järjestettiin meille 
ohjelmaa. Erään kerran odottaes-
samme sisäänpääsyä veljeni jäi jo-

non päähän. Hän itkeä tillitti, kun 
pelkäsi, ettei pääse sisään. Kop-
palakkinen upseeri otti pojan jo-
non päästä syliinsä ja kantoi hä-
net muiden ohi saliin. Filmikame-
ra seurasi koko ajan tapahtumaa. 
Jälkeenpäin kerrottiin, että upseeri 
olisi ollut itse kenraalieversti Dietl. 

Lapin Armeijasta tehtiin Valtakun-
nan tarpeisiin tiettävästi runsaas-
ti propagandafilmejä. Joulujuhlat 
lapsille joulupukkeineen ovat jää-
neet mieleen.

Poikien uteliaisuudelta ehdot-
tomasti kiellettyjä paikkoja ei ol-
lut muita kuin Valtakadun lennä-
tinbunkkeri. Ilmatorjuntapatterei-
den ammuksiin ei saanut koskea, 
tyhjillä hylsyillä sai kyllä leikkiä.

Tuhon jälkeen
Rovaniemi määrättiin evakuoita-
vaksi syyskuun alussa l944. Per-
hettämme ei evakuoitu Ruotsiin. 
Muutimme jo koulujen päätyt-
tyä toiseen kotiimme Etelä-Poh-
janmaalle. Isä jäi Lappiin eräiden 
Kemi-yhtiöläisten kanssa, ”Pöy-
liövaaran taakse”, kuten sanottiin. 
Oliko hän Pöyliövaaran miehiä, 
sitä en varmuudella tiedä. Isä kuoli 
52-vuotiaana, enkä ehtinyt häneltä 
kysellä ajasta Rovaniemen tuhou-
tuessa. Niitä aikoja en tunne.

Äiti pakkasi kaikki sukumuis-
tot ja -kalleudet, ennen muuta ku-
donnaiset, suureen matkalaukkuun 
junamatkalle Kauhavalle.  Laukku 
varastettiin Oulun asemalla. Kau-
havan naiset olivat tunnetusti taita-
via kutomisessa. Äidilläkin oli tä-
känöitä ja ryijyjä muistona edeltä-
neiltä sukupolvilta. Niiden mene-
tys vaivasi koko loppuelämän. Ra-
kennus, jossa asuimme jatkosodan 
aikana, ei palanut, se hajosi naapu-
rirakennuksen räjäytyksessä.

Syksyllä l945, koulujen alkaes-
sa, palasimme Rovaniemelle. Ke-
mi-yhtiö oli rakentanut henkilö-

kunnalleen parakkeja. Nurkissa oli 
pino kakkosnelosen pätkiä ”kivi-
jalkana”. Asunto oli ahdas mutta 
lämmin. Pihassa rappusten edessä 
oli Aleksanterin kenttäteurastamo.

Junalta meidät haki muutto-
kuormineen Oskari Pokka, tun-
nettu hahmo kauppalan katuku-
vassa.  Hän hoiti yhtiön ykköshe-
vosella, ori Ukko-Herralla, yhtiön 
kuljetustehtäviä. Nimensä hevo-
nen oli saanut yhtiön toimitusjoh-
tajilta. Ori oli musta, pitkäharjai-
nen, vähän alapäinen, itsetietoi-
nen mutta hyväntapainen. Ei enää 
nuori. Perässä oli nelipyörävank-
kurit. Edessä pienet pyörät, takana 
suuremmat. Näitä pelloille sovel-
tumattomia slaavilaisperäisiä kär-
ryjä Etelä-Pohjanmaalla ei tunnet-
tu. Valjaat olivat komeat ja hyvin 
hoidetut kuten yleensäkin yhtiön 
hevosilla. Nahkaremmit olivat aina 
hyvin mustattuina, runsaat pislaa-
kit kiillotettuina. 

Kun tultiin asemalta Konttiseen 
Ounaskosken rannalle, kauppala 
näytti siltä, minkälaisena olemme 
oppineet sen kuvista tuntemaan: 
tornimerenä.

Ammukset
Meidän poikien mielenkiinto koh-
distui luonnollisesti ammuksiin, 
joita oli sotatoimien jäljiltä run-
saasti raunioissa. Helpointa oli rä-
jäyttää valopistoolin ammuksia. 
Niissä oli pehmeä kuori, johon oli 
vaivatonta tehdä reikä sytytyslan-
kaa varten. Lankaa oli kaikkialla. 
Ammuksen sai palamaan niinkin, 
että se pyöri paikoillaan aiheut- 

tamatta vahinkoa.  Mutta vaarati-
lanteitakin oli. Säikähdys sai mi-
nut luopumaan harrastuksesta. 
Ammus, jonka tarkoitin palamaan 
pyörien, menikin yhden parakin 
alle ja paloi siellä kirkkaalla va-
lolla. Onnekseni parakki ei sytty-
nyt palamaan. 

Sen verran Konttisen pojatkin 
olivat räjähteiden kanssa tekemi-
sissä, että saamme olla onnellisia, 
ettei meistä kukaan loukkaantu-
nut. Yksi tutuistamme mutta poi-
kajoukkoomme kuulumaton kaveri 
sai surmansa saksalaisten Ounas-
kosken sillan pieleen kaatamassa 
ja miinoittamassa veturissa, joka 
oli jännittävä leikkipaikka, kuten 
arvata saattaa.

Erkki Rintala

Muistoja Lapin saksalaisajasta, osa 2

Kemi-yhtiön ori Ukko-Herra 3528. Kantakirjassa väri määritellään tummanrautiaaksi eli maksan-
rautiaaksi, otsassa pieni tähti, luonne hyvä. Muistoissa väri musta. Hevosen isäntä Oskari Pokka 
toimitti Ukko-Herralla Kemi-yhtiön päivittäisiä ajoja. Kuva: Suomen kantakirjaoriit II.

Konttisen sembramännyt ovat tänään vain vähän suurempia kuin 
jatkosodan aikana. Kuva: Anu Rintala 2004.

Muistelija Erkki Rintala puhu-
massa Rovaniemen hovioikeu-
den 20-vuotisjuhlassa 1999.

Saksalaisajasta muistiin ovat jääneet erityisesti elokuvanäytännöt lapsille. Muutoin lasten ei olisi 
ollut mahdollista päästä näkemään eläviä kuvia. Rovaniemen historia II, Rovaniemi 1970, s. 525, 
Viljo Heinon kokoelma.
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MAJOITUS
Kokoushotellista (Scandic Kaja-
nus) on mahdollista varata oma-
kustanteinen majoitus.

82 €/vrk 2hh, 72 €/vrk 1hh. Va-
rausta tehdessäsi mainitse varaus-
tunnus ”Sotilaspoikien liittoko- 
kous”. Hotellivaraukset suoraan  
kajanus@scandichotels.com tai 
puh. 08 616 422 viimeistään 
26.7.2019 mennessä.

LIITTOKOKOUS
Kokouksessa käsitellään liittoko-
koukselle kuuluvat asiat. Kokouk-
sen alussa lähetetään seppelpartio, 
saatesanat kenttärovasti Penna Par-
viainen Kainuun prikaatista. Asu: 
arkipuku.

SEURALAISOHJELMA
Seuralaisille järjestetään torstai-
na 15.8. klo 14.00–16.00 opastet-

tu tutustumismatka bussilla Kajaa-
nin kulttuurikohteisiin (maksuton). 
Lähtö ja paluu Hotelli Kajanus.

Lähdemme Hotelli Kajanuksen 
edestä klo 14.00 Paltaniemelle tu-
tustumaan upeaan vanhaan kirk-
koon ja Eino Leinon maisemiin. 
Eino Leino -talossa saamme naut-
tia päiväkahvit. Kaupunkiin palat-
tuamme katselemme tervakana-
vaa ja kuljemme Urho Kekkosen 
jalanjäljillä. Tutustumme muihin-
kin Kajaanin vaikuttajiin oppaam-

me Anja Hongiston johdolla. Hän 
kertoo myös Elias Lönnrotin kas-
vitarhasta ja yrteistä sekä hänen 
Kalevala-runojen keruusta Vienan 
Karjalassa. Kierroksen jälkeen pa-
laamme Hotelli Kajanuksen eteen 
klo 16.00 mennessä.

KAUPUNGIN  
VASTAANOTTO
Vastaanotto pidetään torstaina 
15.8. klo 16.30–17.15 Hotelli Ka-
januksen tiloissa. Tilaisuudessa 
kuullaan muun muassa Kajaanin 
kaupunginjohtaja Jari Tolosen ter-
vehdys kahvittelun ja seurustelun 
lomassa. Asu vastaanotolla: tum-
ma puku ja kunniamerkit.

VELJESILTA
Veljesiltaa vietämme torstaina 
15.8. klo 18.00–23.00 Hotelli Ka-
januksen tiloissa. Ohjelmassa on 

muun muassa musiikkia, laulua, 
monologi, tervehdyksiä, illallinen 
ja vapaata seurustelua. Asu: tum-
ma puku ja kunniamerkit.

SEPPELEENLASKU 
KAINUUN  
SOTILASPOIKIEN  
MUISTOKIVELLE
Lähtö muistokivelle perjantai-
na 16.8. klo 09.00 bussilla Ho-

telli Kajanuksesta. Seppeleenlas-
ku klo 09.15–09.30. Kainuun pri-
kaati asettaa kunniavartion muisto-
merkille. Asu: vapaa-ajan vaatetus.

ASE- JA VARUS- 
MUSEOON  
TUTUSTUMINEN
Muistomerkiltä siirrymme (noin 
150 m) Ase- ja varusmuseoon, jos-
sa museoon ja sen esineistöön tu-
tustuminen. 

Tutustu museoon: www.asemu-
seo.fi 

TERRAFAMEN  
KAIVOKSEEN  
TUTUSTUMINEN
Museolta lähdemme bussilla noin 
klo 10.30 Terrafamen kaivoksel-
le Sotkamoon. Kaivoksella on al-
kuinfo, kahvi, kierros kaivoksella 
ja lounas. Nämä tarjoaa Terrafame. 
Paluumatkalle lähdemme noin klo 
14.00 ja olemme Kajaanissa klo 
15.00. Terrafame antaa tarvitta-
van suojavarustuksen.

Tutustu Terrafameen: www.ter-
rafame.fi 

Kajaanin linna rakennettiin 1600-luvun alussa, ja se tuhoutui suuren Pohjan sodan aikana 1716. Vuonna 2004 raunioitunut linna 
täytti 400 vuotta. Terrafamen tehdasalue ilmasta nähtynä.

Pasi Kilpeläisellä kädessään saksalainen juoksuhautaperiskooppi-
tähtäin kiinnitettynä venäläiseeen Tokarev m 40 -kivääriin.

Paltaniemen kirkko, yksi seuralaisohjelmaan kuuluvista kohteista.

Raatihuoneentori on Kajaanin ydinkeskustassa, ja Raatihuone on 
keskustan vanhin talo.

Ämmäkosken voimalaitos on Kajaaninjoessa.

Kajaanin Ase-  
ja varusmuseo

Sotilaspoikien Perinneliiton liittopäivät 15.–16.8.2019

Ase- ja varusmuseo sijaitsee vuon-
na 1922 rakennetussa Lönnrotin 
koulussa. Koulu on aikanaan ollut 
muun muassa sairaanhoito-oppilai-
toksen ja kaupungin sähkölaitok-
sen käytössä. Kaupunki myi joi-
takin vuosia sitten historiallises-
ti arvokkaan talon Pasi Kilpeläi-
selle. Näin Kilpeläinen sai hienon 
näyttelytilan keräämälleen laajal-
le ase-, univormu- ja varuskokoel-
malleen. Tilan hän nimitti Kajaa-
nin Ase- ja varusmuseoksi.

Yli 400 neliön näyttelytilat kah-
dessa kerroksessa sisältävät yli  
2 000 kappaleen esineistön Suo-
men puolustusvoimien alkuajoil-
ta lähtien. Pääpaino on kuitenkin 
toisen maailmansodan esineis-
tössä. Aihetta käsittelevää kirjal-
lisuuttakin kokoelmissa on 3 000 
niteen verran.

Selkeät näyttelyosastot harvinai-
suuksineen pitävät kävijän mielen-

kiinnon yllä. Välineistö on esillä 
tilavissa huoneissa eri osastoihin 
järjestettynä. Useimmista esineistä 
on lyhyt selvitys vieressä. Kaikkea 
runsaasta esineistöstä ei ole mah-
dollista saada esille kerralla, joten 
luvassa on kävijöille aina jotakin 
uutta sekä teemanäyttelyitä.

Näyttely on tutustumisen arvoi-
nen kohde. Se on myös kunnian-
osoitus sotiemme veteraaneille. 
Museokäynnillä voi palata ajatuk-
sissa myös niihin aikoihin, kun 
isänmaamme olemassaolosta tais-
teltiin ja annettiin suurimmat uhrit.

Ase- ja varusmuseo toivottaa 
Sotilaspoikien Perinneliiton liit-
tokokouksen osallistujat tervetul-
leeksi tutustumaan museoon.

Kajaanin Ase- ja Varusmuseo
Lönnrotinkatu 1 B, Kajaani

www.asemuseo.fi
Lähteet: Pasi Kilpeläinen ja  

Vuolijoki-lehti 

Terrafame toivottaa 
Sotilaspojat terve- 
tulleeksi vierailulle!
Terrafame on suomalainen mo-
nimetalliyhtiö. Tuotantomme 
perustuu Kainuussa sijaitsevan 
oman kaivoksen tuottamaan me-
tallimalmiin. Hyödynnämme ai-
noana maailmassa bioliuotustek-
niikkaa nikkelin ja sinkin tuotta-
miseen. Nikkelimalmivarantomme 
ovat Euroopan suurimmat. Lisäk-
si tuotamme kuparia ja kobolttia. 
Ympäristö- ja työturvallisuus ovat 
keskeisessä asemassa kaikessa te-
kemisessämme.

Tavoitteenamme on rakentaa 
kestävää maailmaa korkealaatuis-
ten metallituotteiden avulla ja toi-
mia ympäristön kannalta kestäväl-

lä, turvallisella sekä taloudellisesti 
kannattavalla tavalla. Tuotantopro-
sessimme hiilijalanjälki on selvästi 
perinteisiä menetelmiä pienempi.

Rakennamme parhaillaan uutta 
akkukemikaalitehdasta. Uudessa 
tehtaassa valmistetaan sähköauto-
jen akkujen raaka-aineena käytet-
täviä nikkeli- ja kobolttisulfaatte-
ja, joiden kysyntää lisää voimak-
kaasti kasvava sähköautojen tuo-
tanto. Akkukemikaalitehtaan kau-
pallisen tuotannon käynnistyessä 
vuoden 2021 alussa Terrafamesta 
tulee yksi maailman merkittävim-
mistä nikkelisulfaatin tuottajista.

Terrafame

VELJESILLAN OHJELMA
Torstai 15.8.2019 klo 18.00–23.00 Hotelli Kajanus

Vieraiden vastaanotto ja tervehdyssanat
    Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotola
    Kainuun Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja  
    Asko Tolonen

Sotilaspoika
    Yhteislaulu, säestys Mikko Yrjölä

TuuMa-kuoro
    Sikermä sota-ajan lauluja, johtaa dir.mus. Tuula Kovanen

Monologi
    Eero Schroderus

Lottaperinnelaulajat
    Lähteellä ja Laulu Kainuulle, säestys Mikko Yrjölä

Tervehdykset
    Kajaanin kaupunki
    Puolustusvoimat
    Rajavartiolaitos
    Kajaanin seurakunta

Vahvistettu Sotilaspoikakvartetti
    Veteraanin iltahuuto, soolo-osa sotaveteraani Pauli Kukko,
    säestys Mikko Yrjölä

Nälkämaan laulu
    Yhteislaulu, säestys Mikko Yrjölä

Illallinen

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KAJAANIIN!



720.6.2019 SOTILASPOIKA

Kainuun prikaati on varusmies-
määrältään Suomen suurimpia 
joukko-osastoja. Prikaatin pääosat 
sijaitsevat Kajaanissa noin kolme 
kilometriä Kajaanin keskustasta 
etelään.

Joukko-osaston lisäksi organi-
saatioomme kuuluvat aluetoimistot 
Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. 
Palkattua henkilökuntaa on palve-
luksessamme noin 500, joista kes-
kimäärin kymmenen osallistuu jat-
kuvasti kansainvälisiin kriisinhal-
lintaoperaatioihin. Hoikankankaal-
la työskentelee lisäksi noin sata 

henkilöä puolustushallinnon muis-
sa organisaatioissa kuten Kajaanin 
varuskunnan terveysasemalla.

Hoikankankaalla toimii tärkei-
tä yhteistyökumppaneita kuten 
Leijona Catering Oy, joka vastaa 
muonituksestamme, ja Millog Oy, 
joka kunnossapitää ajoneuvomme 
ja muun materiaalimme. Ei sovi 
unohtaa myöskään Sotilaskotia, 
perinteisintä ja tunnetuinta yhteis-
työkumppania.

Tärkein tehtävämme on valmius.  
Vastaamme Pohjois-Karjalan, Poh-
jois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun sotilaallisesta puolustus-
valmiudesta ja maapuolustuksesta. 
Vastuullamme on noin kolmasosa 
Suomesta.

Ylläpidämme valmiutta toimi-
alueellamme ja osallistumme ak-
tiivisesti sen suunnitteluun koko 
Pohjois-Suomen alueella. Teemme 
tiivistä yhteistyötä valmiussuunni-
telmien osalta kaikkien alueemme 
siviiliviranomaisten ja muiden toi-
mijoiden kanssa.

Tuotamme suorituskykyisiä so-
dan ajan joukkoja kouluttamalla 
varusmiehiä ja reserviläisiä poik-

keusolojen sotilaallisiin tehtäviin. 
Tänä vuonna koulutamme noin 
4 000 varusmiestä ja 3 000 re-
serviläistä.

Erityispiirrekin toiminnastam-
me löytyy: vastaamme yhteistoi-
minnassa Urheilukoulun kanssa lu-
milajien yksilöurheilijoiden osal-
ta urheilukoulutoiminnasta, jossa 
on saavutettu kansainvälistä huip-
pumenestystä. Prikaatissa on pal-
vellut moni maailmanmestaritason 
urheilija.

Tuemme muita viranomaisia 
vaativissa virka-aputehtävissä yli 
sata kertaa vuodessa. Vastaam-
me toimialueemme maanpuolus-
tustyöstä ja hoidamme alueellem-
me kuuluvat asevelvollisuusasiat.  
Viime vuosina kansainvälinen soti-
laallinen yhteistyömme erityisesti 
Ruotsin kanssa on tiivistynyt mer-
kittävästi. Koulutus- ja harjoitus-
toiminta ruotsalaisten kanssa on 
hedelmällistä ja hyödyttää meitä 
molempia. Meille se tuo lisäarvoa 
oman maamme puolustamiseen.

Tervetuloa seuraamaan kuulu-
misiamme sosiaalisen median ka-
navilla. Meidät löydät Faceboo-
kista osoiteesta facebook.com/
KainuunPR ja Twitteristä @Kai-
nuunPR. Internet-sivumme löyty-
vät osoitteesta maavoimat.fi/kai-
nuun-prikaati.

Satu Hujanen
tiedottaja

Kainuun prikaati

ALK.

55,50€ 
/HLÖ/VRK/2HH

UUSIIN 
HUONEISIIN

Tervetuloa tutustumaan 
Original Sokos Hotel Valjuksen

Sisältää majoituksen, aamiaisen ja asukassaunan.

VARAUKSET

HERKUTTELE LOUNAALLA TAI 
ILLALLISELLA 

MAITTAVA KOTIRUOKALOUNAS ARKISIN MA-PE KLO 11-14 
VAIN 8,90€

Á LA CARTE -MENU TARJOLLA MA-LA KLO 17-22

TULE JA NAUTI! 

Koskikatu 3, 87200 Kajaani, 08 61641
scandichotels.fi/kajanus

KAJANUS

Kainuun prikaatin pääportti. Kuva: Puolustusvoimat.

Kainuun prikaati – vyötärön puolustaja

Kainuun prikaati harjoittelee. Kuvat: Puolustusvoimat.
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Päämajan sotilaspojista
Arviolta yli 200 sotilaspoikaa pal-
veli Päämajan eri toimipisteissä 
Mikkelissä sotien aikana. Tuohon 
sotilaspoikien määrään vaikuttaa 
paljolti laskutapa – olivatko pojat 
ennen olleet suojeluskuntien poi-
kaosastoissa tai myöhemmin soti-
laspojissa, olivatko pojat koulujen 
välillä lyhyitä jaksoja toiminnas-
sa jne. Poikien tehtävät vaihtelivat 
lähettitehtävistä päivystykseen ja 
vartiointiin eri kohteissa muiden 
luettelemattomien tehtävien ohessa 
unohtamatta ilmatorjunnassa toi-
mimista, mistä pojille on myönnet-
ty Tammenlehvä-tunnukset.

Mannerheimin tapaaminen oli 
arvatenkin poikien parhaimpia 
hetkiä. Marski kyseli poikien ko-
tioloista, palveluksesta ja tietenkin 
ruoasta sekä poikien hyvinvoinnis-
ta, esimerkiksi hampaiden osalta. 
Hän muistutti pukeutumisen tark-
kuudesta, kuten sotilaille kuului. 
Oliko tuo Marskin huolenpito pie-
neltä osin kaipuuta omista pojista? 

Olihan perheen poikavauva synty-
nyt kuolleena. Mannerheimilla oli 
tosin kaksi tytärtä. Olemme lu-
keneet Marskin päiväkäskyistä: 
”Olette kuin omia poikiani.”

Poikia Päämajan palvelusteh-
täviin ”houkutteli” eniten ylei-
nen tilanne ja isänmaallisuus sekä 
osaltaan kaverien esimerkki ja 
vanhempien malli. Lisäksi tulee 
muistaa tuon ajan puute niin ruo-
asta kuin vaatetuksesta. Sotilas-
pojille annettiin lakki, puku, jal-
kineet, ruoka ja vielä pieni päivä-
raha sekä annostupakat, jotka toi-
set polttivat itse ja toiset taas myi-
vät. Voidaanko tuolta osin puhua 
jopa ajan ”sosiaalihuollon” muka-
naolosta poikien palvelukseen pes-
tautumisessa?

Palvelus Päämajan eri kohteis-
sa antoi monelle pojalle unelmia 
ammatinvalintaan. Lähettipojal-
le kehkeytyi ura Postin palveluk-
sessa, annostupakan myyjästä tuli 
yrittäjä jne., mutta kyllä tuli petty-

myksiäkin. Sotilaspoikana eräälle 
pojalle siintyi ajatuksiin ”sinihar-
maa unelma” – palvelus puolus-
tusvoimissa ja kouluttautuminen 
upseeriksi, mikä 1950-luvun al-
kupuolella Mikkelissä Vanhan ka-
sarmialueen sulkeiskentällä unoh-
tui tyystin – jopa painui tuntemat-
tomaan!

Mikkelin katukuvassa sotilaspo-
jat näkyivät ja kuuluivat, niin kuin 
poikien pitikin. Pojat hoitivat tun-
nollisesti heille annetut tehtävät ja 
esimiehet luottivat poikiin aina sa-
laisien asiakirjojen tuhoamista ja 
niiden lähettitehtäviä myöten.

Isänmaallisten järjestöjen lak-
kauduttua syksyllä 1944 moni 
sotilaspoika hakeutui partioliik-
keeseen ja urheiluseuroihin sekä 
muihin järjestöihin ja on jatkanut 
niissä aina nykypäiviin asti. Soti-
laspoikien varusmiespalvelus oli 
tavanomaista 1940- ja 1950-lu-
vulla, joskaan sotilaspoika-ajas-
ta ei tuolloin kerrottu niin kuin ei 

muustakaan isänmaallisesta toi-
minnasta ajan hengen mukaan.

Moni ”oikea” sotilaspoika on 
nykyisin mukana sotilaspoikien 
perinnekiltojen toiminnassa tuo-
den aikansa tietoutta ja pitäen 
meiltä monilta nuoremmilta unoh-
tunutta ”Koti, uskonto, isänmaa” 
-perusteita esillä ja mielessä. So-
tilaspoikalupauksessa nuo kolme 
mainintaa olivat hieman poikien 
mieliin ”sopivammassa” muodos-
sa: ”Sotilaspoikana suora on tieni, 
olkoonpa tehtävä suuri tai pieni. 
Kodin ja uskonnon puolesta läh-
den taistohon Suomeni vapauden 
tähden.”

Teksti: Juhani Manninen
Kuva: Olli-Pekka Kanninen

Pohjois-Karjalan kilta

Tapahtumarikas vuosi 2018
Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien 
Perinnekillan toimintavuosi 2018 
oli työntäyteinen. Juhlatoimikun-
nan ja hallituksen jäseniä työllisti-
vät varsinkin yhdistyksen 25-vuo-
tisjuhlan järjestelyt. Juhlavuote-
naan kilta toteutti kaksi retkeä, 
yleisötapahtuman ja kutsuvieras-
tilaisuuden. Molemmat kiltaretket 
suuntautuivat Ylä-Karjalaan.

Vuosikokous ja hallituksen ko-
koukset pidettiin toimintasuunni-
telman mukaisesti. Hallitus ko-
koontui kolme kertaa vuoden ai-
kana. Vuosikokouksen henkilö-
valinnat eivät tuoneet merkittäviä 

muutoksia hallituksen kokoonpa-
noon. Puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Antti Eteläpää jat-
kamaan seuraavan kaksivuotiskau-
den. Vuosikokouksessa kuulimme 
Pohjois-Karjalan aluetoimiston 
operatiivisen johtajan, majuri Kari 
Pietilän esitelmän ”Maavoimien ja 
Kainuun prikaatin sotilaallisen toi-
mintaympäristön muutos”. Halli-
tuksen järjestäytymiskokous valitsi 
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi 
Terho Mustosen, sihteeriksi Erk-
ki Matikaisen ja rahastonhoitajak-
si Yrjö Makkosen.

Toukokuisen kevätretken koh-

teena oli Lieksa. Matkaoppaaksi 
saimme sotakamreeri Rauno Su-
hosen. Hän oli tullut tutuksi ai-
emmilla kiltaretkillä sotahistorian 
asiantuntijana. Suhonen loi asian-
tuntevalla ja värikkäällä tavalla 
katsauksen Lieksan sotahistorial-
listen kohteiden vaiheisiin. Vierai-
limme muun muassa Kitsin viivy-
tysasemalla, Viisikon linjalla, Ru-
kajärven sotatiellä ja Salpalinjan 
luolatukikohdassa Änäkäisessä. 
Kuvaukset partisaanien aiheutta-
mista vahingonteoista ja epäinhi-
millisyydestä Lieksan alueella ve-
tivät monet matkalaiset hiljaiseksi. 
Paikkakunnalla riittää lukuisia so-
tahistoriallisia nähtävyyskohteita, 
joten killan vuoden 2019 kevätret-
ki tehdään toistamiseen Lieksaan.

Killan jäseniä oli tuttuun tapaan 
Joensuun bunkkerimuseon viikon-
loppupäivystyksessä kesäaikana. 
Bunkkerimuseovastaavaksi ni-
mettiin järjestäytymiskokoukses-
sa Olavi Lehtonen. Kilta halusi 
tarjota kaikille avoimen tapahtu-
man bunkkerimuseolla 25-vuotis-
juhlan kunniaksi. Tilaisuus jär-
jestettiin elokuun lopulla Joen yö 
-tapahtuman yhteydessä. Kanttii-
nin tarjoamien herkkujen lisäksi 
museoyleisö sai nauttia hengen-
ravinnosta. Ohjelmassa oli muun 
muassa Arto Tarkkosen ja Joen-
suun Mieslaulajien Seniorien lau-
luesityksiä. Tapahtuma alkoi juhla-
vasti seppeleenlaskulla Veteraani-
puiston muistomerkille. Bunkkeri-

museon uudistetut näyttelyt olivat 
avoinna tilaisuuteen osallistuville.

Syysretkellä lokakuussa Nur-
meksen Hyvärilän Riihikodalla 
saimme nuotiotulen äärellä kuulla 
alkuperäisten sotilaspoikien muis-
toja sotavuosilta. Nurmeksen poi-
kia pestattiin monenlaisiin jäteai-
nekeräyksiin sotavuosina. Sotilas-
pojat keräsivät jätepaperia teolli-
suudelle, pulloja lasiteollisuudel-
le, lumppuja kutomateollisuudelle, 
naudan karvoja ja hevosen jouhia 
harjateollisuudelle. Sotilaspoika-
muistojen jälkeen kiltamme halli-

tuksen jäsen Pertti Keränen kertoi 
tätinsä ilomantsilaisen Elli Purus-
kaisen kokemuksista jatkosodassa. 
Puruskainen toimi Sissipataljoona 
1:n muonituslottana hyökkäysvai-
heen aikana ja oli Rajapataljoona 
5:n mukana Paatenessa asemaso-
dan aikana.

Tapahtumarikkaan vuoden päät-
ti ohjelmallinen joulujuhla yhdes-
sä Pohjois-Karjalan Lottaperin-
neyhdistyksen kanssa. Perinteeksi 
muodostunut joulujuhla ja -ruokai-
lu pidettiin Joensuun Laulutalolla 
marraskuun lopulla. Hartaustilai-

suuden juhlassa toimitti seurakun-
tapastori Anssi Törmälä.

Vaikka alkanut toimintavuosi 
edennee rauhallisemmissa mer-
keissä, vuosisuunnitelmassa on 
monipuolisia ja perinteisiä aktivi-
teetteja yhdistyksen jäsenille.

Teksti: Erkki Matikainen
Kuvat: Pertti Keränen

Kevätretken tarjoiluista Jukolan motti -pirtissä huolehtivat Liek-
san Rajasotilaskotisisaret.

Killan elokuun tapahtumassa bunkkerimuseolla kuultiin Arto Tarkkosen ja Joensuun Mieslaulajien  
Seniorien musiikkiesityksiä.

Sotilaspojat Pentti Nissinen (vas.), Pentti Lohko ja Eero Kylliäinen 
Jalkaväkimuseon Ritarisalissa Suur-Savon Sotilaspoikien 25-vuo-
tisjuhlaesitelmätilaisuudessa 19.1.2019.

Nurmeksen retkellä tutustuttiin muun muassa Kenttätykkimies-
ten muistomerkkiin.

Yhdessä 
saadaan aikaan 
30-vuotishistoria
Matti Hyvärinen on valittu Soti-
laspoikien Perinneliiton ja perin-
nekiltojen historian kirjoittajaksi 
Jyväskylässä 13.2.2019 kirja- ja 
historiatoimikunnan kokoukses-
sa. Isänsä apuna kirjan tekemises-
sä avustaa Juha Hyvärinen, joka 
ennen kaikkea antaa teokselle vi-
suaalisen ilmeen.

Isällä ja pojalla on meriittejä 
kirjan tuottajina. Kirja- ja histo-
riatoimikunta sai ihastella heidän 
yhteistyönään syntyneitä teoksia. 
Heidän kirjojaan ovat Korpilah-
den Suojeluskunta ja Lotta Svärd 
-historia ja Jyväskylän Sotavete-
raanien 60-vuotishistoria.

Kyse on nyt Poikasotilaista so-
tilaspoikiin -kirjan jatko-osasta, 
joka kattaa vuodet 1991–2021. 
Perinnetyön vuoteen 2014 saak-
ka ovat muokanneet ja kirjoitta-
neet eversti evp Ilmari Hurme-
rinta ja lääkintäeverstiluutnantti 
evp Kari Niemi.

Killoille, myös lakkautetuille, 
lähetetään pyyntö, että ne kirjoit-
taisivat historiansa vuoden 2018 
loppuun ja toimittaisivat tekstin 
kuvineen liiton toimistoon vuo-
denvaihteessa. Vuosikokoukset, 
merkittävät henkilövaihdokset, 
kuukausitapaamiset, retket ja juh-

lat, ylipäänsä toiminta, ovat asioi-
ta, joita tulee tarkastella. Kenties 
aiempi tekstikin saa vielä täsmen-
nyksiä. Huomioitavia asioita ovat 
muun muassa perinnehuoneet, 
oma lehti, Kiltaviesti tai vastaava, 
muistomerkit ja laatat sekä vuosit-
taiset seppeleenlaskut.

Lakkautetut killat ovat erityinen 
haaste. Kuitenkin kiltojen vastuu-
henkilöitä lienee elossa, ja heille 
esitetään pyyntö historian laatimi-
sesta. Kaksi suomenkielistä ja kak-
si ruotsinkielistä kiltaa ovat lopet-
taneet toiminnan. Yksi suomenkie-
linen kilta on eronnut Sotilaspoi-
kien Perinneliitosta, mutta jatkaa 
toimintaansa.  

Nyt kannattaa kaivaa pöytäkir-
jat, toimintakertomukset ja killan 
muut paperit ja ryhtyä miettimään, 
miten haasteeseen voi vastata. Kil-
lat saavat aiemman kiltaa koskevan 
kirjoitetun historian, jonka päälle 
voi rakentaa etenevää historiaa.

Tulevaan kirjaan laaditaan myös 
osio Sotilaspoikien Perinneliiton 
toiminnasta. Liittokokoukset tuo-
daan esille tärkeimmiltä osiltaan.

Kirja- ja historiatoimikunta toi-
voo myönteisyyttä hankkeelle. Yh-
dessä toimien päämäärään!

Pentti Ruohotie
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Killan 25-vuotispäivää vietet-
tiin hieman myöhästyneenä vuo-
sikokouksen ja -juhlan merkeis-
sä maaliskuisena perjantai-iltana 
Mikkelin Upseerikerhon juhlavis-
sa tiloissa, paikassa, jossa kilta oli 
perustettu tammikuun 17. päivä-
nä 1994.

Vuosikokous sujui mutkitta. 
Hallituksen valmistelemat esi-
tykset saivat yhteisen päätöksen. 
Hallituksen erovuoroisista jäse-
nistä valittiin edelleen Eero Joki-
nen ja Kauko Olkkonen. Uutena 
hallitukseen tuli valituksi Kalevi 
Laitsaari, aito sotilaspoika Rau-
dusta. Hallituksessa jatkavat Rai-
mo Mikkonen, Olli-Pekka Kan-
ninen ja Jussi Saarinen. Kaikki 
hallituksen jäsenet ovat mikkeli-
läisiä. Puheenjohtajana jatkaa Ju-
hani Manninen Hirvensalmelta ja 
sihteerinä Anneli Lehto.

Suomen lipun tultua fanfaarin 
soidessa saliin vuosijuhlan aluksi 
laulettiin yhteisesti Rakuunasoit-
tokunnan säestyksellä Lippulaulu 
ja kuultiin kunniamarssimme So-
tilaspoika. Vuoden aikana pois-
nukkuneita muistettiin hiljaisella 
hetkellä sytyttämällä muistokynt-
tilät. Soittokunta esitti Veteraanin 
iltahuudon.

Kiltapuheenjohtajan terveh-
dyspuheessa otettiin painokkaas-
ti kantaa nykymedian suoltamaan 
tietoon vapaussodasta ja sen kaut-
ta luoduista käsitepareista. Pahik-
set – hyvikset, sortajat – sorretut, 
pahat suojeluskuntalaiset – viatto-
mat kapinalliset, julmat valkoiset 
ja syyttömät punaiset! 

Miten nykynuoriso, joka on his-

toriasta varsin kiinnostunut, si-
säistää nuo käsiteparit? Jääkö oi-
kea totuus taustalle ja hautautuuko 
Suomen itsenäisyyden alku muo-
toon, mitä 1960-luvun radikaa-
li Pentti Saarikoski runoili sa-
noin: ”Messuhallin katolla sirppi 
on ja vasara, eduskuntatalossa soi 
sirmakka”! Maanpuolustusjärjes-
töjen yhteiseksi tehtäväksi näh-
tiin tervehdyspuheessa oikeiden 
arvojen puolustaminen, arvojen, 
joiden yksinä puolustajina olivat 

aikanaan ja ovat edelleen sotilas-
pojat.

Juhlapuheessaan Sodan ja rau-
han keskus Muistin sisältöjohtaja, 
FM Pia Puntanen painotti sym-
boleja, ajan näkökulmaa ja sodan 
vaikutusta lapsiin mutta myös 
nuorten ja aikuisten elämään. Pu-
heessa tuotiin esille nuorten osuus 
maanpuolustustyöhön sodan ai-
kana. Kaikki 15 vuotta täyttäneet 
määrättiin lailla kesäajaksi työvel-
vollisiksi, usein maataloustöihin, 

joita Nuorten työkeskus organisoi.
Huomionosoituksissa sotilas-

poikaristi annettiin mäntyharju- 
laiselle pitäjänneuvos Hannu Ol-
likaiselle sekä kultaiset jäsenmer-
kit Paavo Haikaraiselle (postit-
se), Toivo Lahtiselle (postitse) 
ja Mauno Punkalle. Perinnelii-
ton pronssinen ansiomitali luovu-

tettiin Matti Hoviniemelle ja ka-
pellimestari, musiikkimajuri Riku 
Huhtasalolle. Perinnekillan stan-
daarilla muistettiin juhlapuhuja 
Pia Puntasta ja 100 vuoden ikään 
tullutta Mikkelin Sotilaskotiyhdis-
tystä. Vuoden sotilaspoika Jaakko 
Pekkaselle luovutettiin sotilaspoi-
kataulu ja kiertävä kunniamiekka 

vuodeksi.
Tervehdyksen juhlaan toivat So-

tilaspoikien Perinneliiton edustaja 
Mikko Temisevä ja Etelä-Savon 
aluetoimiston keväällä tehtävät 
jättävä päällikkö, everstiluutnant-
ti Jyrki Niukkanen. Sotilaspoika-
lehden päätoimittaja Pentti Ruo-
hotien tervehdyksen luki kiltapu-
heenjohtaja. Tervehdyksessä pai-
notettiin killan yhteistyötä lehteen 
sekä yhteistä perinteemme vaali-
mista ja siirtämistä nousevalle su-
kupolvelle.

Juhlan lopuksi ennen yhteisesti 
laulettua Sillanpään marssilaulua 
lähetimme seppelpartion marsalk-
ka Mannerheimin patsaalle Nar-
van marssin säestyksellä saatesa-
noin: ”Viekää tuon havuseppeleen 
muodossa 25-vuotiaan kiltamme 
ja meidän kaikkien yhteinen kun-
nioittava tervehdys ja kiitos itse-
näisen maamme puolesta taistel-
leille ja sen rakentajille. Olkoon 
kiitoksemme yhteinen itsenäisel-
le Suomelle ja sen jatkuvuudelle.”

Tavan mukaan juhlakahvien jäl-
keen suoritimme leppoisat arpajai-
set. Voittoja oli todella runsaasti.

Teksti: Juhani Manninen
Kuvat: Olli-Pekka Kanninen

Syksyllä 1943 pääsin konepaja-
harjoittelijaksi Rauma-Repolan 
tehtaalle Halosenniemeen ja Mar-
tinniemeen. Kesän koittaessa sain 
komennuksen hinaajalaiva Hekto-
rin lämmittäjä-konemieheksi, sil-
lä aikamiehet olivat kaikki sota-
hommissa. Alkukesän hinaustoi-
minnot tapahtuivat Oulu–Ii–Ke-
mi-akselilla.

9.6.1944 alkoivat ankarat torjun-
tataistelut Karjalan kannaksella ja 
muilla rintamanosilla. 4.9. saatiin 
sota Neuvostoliiton kanssa lop-
puun, mutta sen jälkeen piti pois-
taa saksalaiset Pohjois-Suomesta.

Hektorin tuli toimia aluksi Top-
pilansalmessa valtamerilaivojen 
passauksessa. Tehtävänä oli an-
taa hinausapua, että laivat pääsisi-
vät kapeasta salmesta avarammil-
le vesille.

Elimme syyskuun loppupäiviä 
1944. Toppilansalmen laiturissa 
lastattiin saksalaista kuljetuslai-
vaa kaikenlaisella kappaletavaral-
la, muun muassa vaatteita pantiin 
paljon laivan ruumaan. Me olim-
me odottamassa laivan sivustalla 
hinausmääräyksiä. Lastausta suo-
rittivat suomalaiset. Heillä oli ta-
pana meidän pyynnöstämme pu-
dotella laivaamme tarvitsemiam-
me vaatekappaleita. Ne olivat sii-
hen aikaan kullanarvoista tavaraa.

Olimme kerran hinaustehtäväs-
sä, kääntämässä suurta saksalaista 
laivaa merelle lähtöä varten. Mei-
dän hinaajamme oli poikittain hi-
nattavaan laivaan nähden, kun ”au-
tettava” äkkiä käynnisti koneensa. 
Hinausvaijeri välillämme kiristyi 

äkillisesti, ja hinaajamme kallis-
tui nopeasti ja oli pian kylki veden 
alla. Kansimiehemme oli onneksi 
passissa kirveensä kanssa ja löi no-
peasti automaattikoukun auki. Sa-
malla laivamme kallistui yhdessä 
hujauksessa toiselle kyljellensä ja 
huojui aikansa, kunnes rauhoittui 
normaaliin tilaan. Olin työvuoros-
sa konehuoneessa, kun kaikki ta-
pahtui. Tuiskahdin laivan laidasta 
toiseen, mutta selviydyin muuta-
malla kipeällä kolhulla ja pahalla 
säikähdyksellä.

Kysyin kansimies Eino Kaup-
pilalta, mistä hän arvasi olla kir-
veinensä paikalla ja pelastaa mei-
dät varmalta uppoamiselta. Hän 
sanoi, ettei hän ole koskaan luot-
tanut saksalaisiin, ja niin hän va-
rustautui ajatuksensa mukaisesti 
kääntämistehtävää varten.

Passaustoiminnan aikana Sak-
san ja Suomen välit kiristyivät 
niin, että jouduimme pakenemaan 
viikoksi ulkosaarelle Varjakkaan 
siksi aikaa, kun saksalaiset lähtivät 
pohjoiseen ja tuhosivat esimerkik-
si Martinniemessä kaikki lastaus-
proomut, kymmeniä kaiken kaik-
kiaan. Kaikki hinaajat pelastuivat 
ajamalla ulkosaarille pahimmak-
si aikaa.

Lokakuun alusta jouduimme 
Hektorilla valtion palvelukseen. 
Työmme tuli käsittämään sotatava-
ran hinaamista Tornion Röyttään.

Lokakuun alussa Toppilansal-
messa oli lastattavana ja lähdössä 
Tornioon suomalaisten sotilaiden 
kuljetusalus Bore 9. Sillä kuljetet-
tiin Pajarin rykmentti Tornioon.

Bore lähti muistaakseni 3.10. ja 
ajeli yöaikana sumun turvin Tor- 
nioon ja asettui syväsataman lai-
turin länsisivustalle. Saksalaisten 
Stukat upottivat puoliksi aluksen. 
Tuossa pommituksessa noin 60 
suomalaista sotilasta kuoli ja 180 

hevosta paloi. Palo jatkui vielä 
5.10., kun me tulimme satamaan. 
Toimme hinaamalla Tornioon pari 
teräsproomua, joissa oli aseita ja 
tarvikkeita sekä jonkin verran so-
tilaita. Näin mekin olimme osal-
tamme mukana Tornion maihin-

nousussa.
Pääsimme illansuussa Tornioon 

Röyttän syväsatamaan, jossa Bore 
siis edelleen paloi ja haisi melkoi-
sesti. Ruumassa palavat hevoset 
antoivat savulle erikoisen tuok-
sun. Satamaan tultaessa olin työ-
vuorossa. Olin näkymästä niin in-
nostunut, että läksin tiedusteluret-
kelle laiturille. Laiturin päässä oli 
Stukien upottama Maininki-nimi-
nen pienehkö kuljetusalus.

Jouduimme jäämään Röyttään 
pitemmäksi aikaa. Olimme syö-
mässä luultavasti 6.10., kun sak-
salainen lentokone tuli sataman 
päälle. Koko laivan väki lähti vik-
kelästi maihin. Minä Sakari San-
kalan kanssa olin todennut koneen 
tiedustelukoneeksi, ja nuoruuden 
rempseydellä ilmoitimme pitäväm-
me vahtia laivassa sen aikaa, kun 
päällystö on kankaalla. Kone kaar-
teli aikansa ja poistui kohti Rova-
niemeä. Pommitusta ei tullut myö-
hemminkään, vaikka sitä me odot-
telimme.

Samana päivänä näin kuuluisan 
Marokon Kauhun porukoineen 
rantautuvan Röyttän satamaan. 
Seurasin aivan lähituntumassa, kun 
hän komenteli poikiansa eli synti-
siä, joiksi hän alaisiaan kutsui.

Proomun keskellä oli sidepalkki 
laitojen välillä, ja se toimi Kauhun 
komentosiltana. Hän steppaili sillä 
edestakaisin, seurasi tarkasti pur-
kautumista laiturille ja antoi terä-
viä käskyjä aina tarpeen mukaan. 
Majuri oli hänen arvonsa ja nimen-
sä Aarne Juutilainen.

Tornion taistelut lokakuun alus-

sa olivat sitkeitä ja molemmil-
ta puolilta kaatui noin 500 mies-
tä. Satamassa jouduimme iltatöinä 
kantamaan kaatuneita kuljetuslai-
vaan ja tekemään laivoille hinaus-
töitä tarpeen mukaan. Torniosta 
sotatoimet etenivät kohti pohjoista.

Teimme kaikkiaan viisi–kuusi 
reissua Oulusta Tornion Röyttään 
syksyn 1944 aikana. Sotatarvikkei-
ta kului paljon Pohjois-Suomessa. 
Viimeisen reissun teimme mar-
raskuun 20. päivän tienoilla. Jou-
duimme jo silloin toimimaan sata-
ma-alueella ja lahdelmapaikoissa 
muutaman tuuman jäissä.

Tornion-reissuista on jäänyt 
mieleeni meren ärtyisyys. Tuuli 
oli poikkeuksetta länneltä. Se oli 
voimakasta tuulta sivulta ja aiheut- 
ti laivalle inhottavan rullausliik-
keen. Työskentelin tunkkaisessa 
konehuoneessa, jossa ei ollut mah-
dollisuutta nähdä horisonttia, pait-
si ylösnousuluukusta silloin tällöin 
kurkistamalla.

Aloin saada merikivun oireita 
syksyn aikana. Aika ajoin oli in-
hottavaa päänkivistystä, joka hait-
tasi työn tekoa. En maininnut tau-
dista kenellekään, sillä taisin hiu-
kan hävetä heikkouttani. Pahanma-
kuinen tauti se oli, mutta selvisin 
siitä kuitenkin hengissä.

Laiva nostettiin talveksi telakal-
le, ja minä jatkoin työharjoitteluani 
konepajalla ja menin teknilliseen 
kouluun Oulussa 1947.

Maunu Kaisto  

Metsästäjä Maunu Kaisto 1943 Kurttilan ladon nurkalla Tupak-
kanokalla Tangonsaaressa.

Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta 25-vuotias

Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan seppele Mannerheimin 
patsaalla.

Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältöjohtaja, FM Pia Puntanen 
oli juhlapuhujana.

Harjoittelua teknillisiä opintoja varten ja  
Tornion maihinnousu
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Viime vuonna 25 vuotta täyttänyt 
Punkalaitumen Sotilaspojat on 
Satakunnan Sotilaspoikien Perin-
nekillan osasto, johon kuuluu täl-
lä hetkellä 46 jäsentä. Aitoja ja al-
kuperäisiä sotilaspoikia joukossa 
on kuusitoista.

Vuonna 1943 punkalaitumelai-
nen valokuvaaja Sulo Uutto otti 
sotilaspoikaosastosta valokuvan, 
joka on monen paikallisen albu-

missa. Pojat seisovat ryhdikkäi-
nä rivissä suojeluskuntatalo Var-
tiolan seinustalla. Kuuleman mu-
kaan kuvaan ehti vain nuorimpia 
jäseniä, sillä vanhemmat pojat oli 
komennettu työtehtäviin muualle.

Punkalaitumen Sotilaspoikien 
lipun viereen samalle suojelus-
kuntatalon seinustalle kokoon-
tui tammikuussa 2019 nykyisten 
punkalaitumelaisten sotilaspoi-

kien joukko. Kuvan otti Mark-
ku Poutala.

Kuvissa näkyvässä Vartiola-
rakennuksessa sijaitsee Punka-
laitumen Sotilaspoikien perinne-
huone, joka on maksutta avoin-
na yleisölle kesätorstaisin ajalla 
27.6.–8.8.2019 klo 11–14 osoit-
teessa Urheilutie 1, Punkalaidun 
(sisäänkäynti rakennuksen länsi-
päädyssä). Perinnehuoneessa on 

sotilaspoikatoimintaan ja yleensä 
sota-aikaan liittyviä esineitä, valo-
kuvia ja kirjallisuutta. Osaston jä-
seniä on aukiolopäivinä paikalla.

Timo Kirkko-Jaakkola 

Isämme Pentti Jaakola syn-
tyi kuusilapsisen maanviljelijä-
perheen esikoisena tammikuus-
sa 1929 Kiikoisten Jaarankyläs-
sä. Lapsuus oli onnellista aikaa, 
kunnes talvisota syttyi 1939 ja isä 
Arvo joutui rintamalle. Pentin oli 
osallistuttava maataloustöihin jo 
kymmenvuotiaana. Hän muiste-
li vanhana muun muassa käyn- 
tiään hevosella myllyssä jauhat-
tamassa jauhoja.

Pentti osallistui jatkosodan ai-
kana sotilaspoikatoimintaan. Hän 
kävi ryhmänjohtajakursseja, toi-
mi ryhmänjohtajana ja suoritti il-
mavalvontaa.

Sotien jälkeen Pentti aloit-
ti työuran maatalon ulkopuolel-
la tukinuitossa kotikunnassaan ja 
myöhemmin tukinajossa Pohjan-
maalla. Siellä hän sai 1951 tiedon 
hyväksymisestä Liikkuvan Polii-
sin poliisialokaskurssille Helsin-

kiin. Poliisityön Pentti aloitti Hel-
singissä ja siirtyi Porin Poliisiin 
tammikuussa 1952. Oli olympia-
vuosi, ja Helsinki tarvitsi lisää 
poliisivoimia, joten hänelle tuli 
pian komennus kisapoliisiksi.

Keväällä hän oli kihlannut Sal-
lin kotikunnan naapuripitäjästä 
Kauvatsalta. Häitä vietettiin Jaa-
rankylän Jaakolassa samana syk-
synä. Perheeseen syntyi kaksi tyt-
tölasta.

Vuonna 1954 Pentti komennet-
tiin miehistökurssille Suomenlin-
naan. Sen jälkeen hän siirtyi ri-
kososastolle Poriin. 1959–1960 
hän toimi maalaispoliisina Pun-
kalaitumella. Tämän jälkeen ura 
jatkui tutkijana Porissa rikososas-
tolla. Pentti jäi eläkkeelle pitkän 
poliisiuran jälkeen vuonna 1987.

Isällä oli paljon harrastuksia, 
ja hän toimi muun muassa mek-
larina huutokaupoissa. Omalta 

isältään hän peri Kiikoisten met-
sästysseuran jäsenyyden ja toimi 
innokkaana hirvimiehenä mo-
nien vuosien ajan. Pentti ja Sal-
li hankkivat Kiikoisten Jaaranky-
lästä Vanha-Jaara-nimisen tilan, 
joka oli ollut Pentin isoäidin syn-
tymäkoti. Talon ja puutarhan kun-
nostus oli monivuotinen, mieluisa 
ja tärkeä harrastus. Tämän myötä 
he osallistuivat myös Jaaran kylä-
seuran toimintaan ja juurruttivat 
itsensä kotikylään.

Nuoresta asti Pentti oli urhei-
lullinen. Hän oli Porin Poliisiur-
heilijat ry:n perustajajäsen 1955. 
Lempilajeina hänellä olivat yleis-
urheilu ja hiihto, joita hän sittem-
min seurasi innokkaasti loppuun 
asti. Vanhojen rahojen keräily oli 
kiinnostava harrastus, ja niinpä 
hän oli yksi Satakunnan Numis-
maatikkojen perustajajäsenistä. 
Lisäksi hän oli Perinnekilta Soti-

laspojat Satakunta ry:n perusta-
jajäsen 1991. Kilta muutti nimen 
nykyiseksi vuosikymmen myö-
hemmin. Sotilaspoikien perinne-
toimintaa isämme piti tärkeänä 
viimeisinä vuosinaan.

Isä oli kunnian mies, pidet-
ty ystävä ja seuramies. Lapsil-
leen hän oli vaativa kasvattaja 
lasten parasta ajatellen. Vanhoi-
na päivinään hän oli puolisonsa 
omaishoitaja. Puolison kuoltua 
hän muutti Porin Diakonialaitok-
selle ja asui siellä kaksi viimeis-
tä vuottaan. Isä nukkui yllättäen 
pois yhtä päivää ennen 90-vuotis-
syntymäpäiväänsä. Ikävä ja kai-
paus jäivät.

Rakkaudella, tyttäret
Tarja Jaakola

Teija Leppihalme

Lokalahdella Varsinais-Suomes-
sa sotilaspoikana toiminut Kei-
jo Laine on kuollut. Hän kuo-
li 90-vuotiaana 4.5.2019 Riihi-
kosken vuodeosastolla Pöytyällä 
muutaman viikon sairaalassaolon 
jälkeen. Laine asui Kyrössä vii-
meiset 63 vuotta.

Turussa 22.6.1928 syntynees-
tä Keijosta tuli lokalahtelainen 
noin vuoden ikäisenä, kun per-
heenisä sai työpaikan Lokalah-
den meijeristä. Yhdeksänvuotiaa- 
na Keijo liittyi vuotta vanhem-
man veljensä kanssa Lokalahden 
suojeluskunnan poikaosastoon. 
Jatkosodan aikana hän oli soti-
laspoikana muun muassa lähetti-
nä hoitamassa ilmavalvontatornin 
ja kunnantalolla olleen toimiston 
välisiä yhteyksiä. Sotilaspoika-
na hän oli avustamassa suntiota 
myös sankarihautajaisissa. Kesäl-
lä 2018 ilmestyneessä Sotilaspoi-

ka-lehdessä hän muisteli laajem-
minkin Lokalahden sota-aikaa.

Sota-aika merkitsi Laineelle 
myös elämäntehtävän valintaa 
”osuuskauppamieheksi”. Loka-
kuussa 1942 paikallisen osuus-
kaupan johtaja kutsui 14-vuo-
tiaan Keijon luokseen ja tarjo-
si apupojan paikkaa Lokalahden 
myymälässä. Edellinen apupoika 
lähti alokkaaksi.

Silloin alkoi osuuskauppaura, 
johon kuului Osuuskauppakoulu 
1949–1950, päämyymälän hoita-
juus Vehmaalla, myymälänhoita-
jan tehtävät Mynämäessä kahdes-
sakin myymälässä sekä Pöytyän 
kirkolla. Myymäläntarkastajan 
työ alkoi Osuuskauppa Maapoh-
jassa Kyrössä vuonna 1964. Maa-
pohjasta Laine pääsi eläkkeelle.

Laine oli hyvä seuraihminen, 
ja perheellä oli laaja ystäväpii-
ri. Ystäväperheinä oli myös Var-

sinais-Suomeen muuttanutta siir-
toväkeä, ja kuten Laine on muis-
telmissaan kirjoittanut, uskonnol-
taan ortodokseja, mormoneita ja 
vapaakirkollisia evankelisluteri-
laisten lisäksi. Penkkiurheilijana 
hän oli innokas kaikenlaisen ur-
heilun seuraaja. Sotahistoria kiin-
nosti häntä erityisesti. Hän seura-

si aikaansa lehdistä ja televisios-
ta, ja sanaristikoitten täyttämiseen 
kelpasi mustekynä.

Harrastuksista vapaa-ajan-
kalastus oli Keijolla etusijal-
la. Osuuskauppaväen hankkima 
merenrantatila Taivassalossa oli 
tärkeä paikka, mutta kyröläisen 
tuttavan mökillä Savonrannassa 
(nykyisessä Savonlinnassa) saa-
tettiin käydä neljäkin kertaa vuo-
dessa. Entisen kotikunnan Loka-
lahden ja Uudenkaupungin kala-
vedet olivat myös Keijolle tuttuja.

Lainetta jäi kaipaamaan 70 
vuotta sitten kihlattu lokalahtelai-
nen Raili Hietamäki, jonka kans-
sa hän solmi avioliiton vuonna 
1950. Heille syntyi kolme lasta. 
Heidän lisäkseen ukkia ja isouk-
kia jäivät kaipaamaan yhdeksän 
lastenlasta ja kahdeksan lasten-
lastenlasta.

Matti Jalava

Merkkipaalulla

90 vuotta
Vilho Rauhala Turku 6.7.
Jaakko Pekkanen Mikkeli 7.7.
Voitto Salonen Turku 11.7.
Ahti Ylikoski Sarjanahde 12.7.
Iikka Alasalmi Vuolijoki 13.7.
Tauno Moisanen Sotkamo 20.7.
Aulis Tuomala Jyväskylä 4.8.
Reijo Saarhelo Hämeenlinna 4.8.
Sirkka-Liisa Nieminen Porvoo 9.8.
Salli Nyländen Porvoo 9.8.
Jaakko Ala-Myöntäjä Ulvila 12.8., 
vastaanotto 10.8.
Veikko Kuivala Turku 12.8.
Veikko Lundberg Porvoo 14.8.
Lauri Hovila Hämeenlinna 20.8.
Jussi Pasanen Pihlajakoski 29.8.
Seppo Kuusela Saarijärvi 2.9.
Reima Rannikko Suomussalmi 8.9.
Seppo Kaarna Lappeenranta 20.9.
Antti Kapuinen Mynämäki 20.9.
90 vuotta täytti Reijo Häyry  
Turku 17.6.

85 vuotta
Veikko Vääriskoski Haapamäki 23.7.
Martti Kauppinen Iisalmi 9.8.
Aaro Sihvonen Viitasaari 15.8.
Reijo Vihanto Järvenpää 15.8.
Veikko Koivukoski Kinnula 24.8.
Yrjö Koskimäki Ylivieska 22.9.
Johannes Ijas Vantaa 23.9.

80 vuotta
Jukka Koro Jyväskylä 11.7.
Niilo Nousiainen Iisalmi 27.7.
Aulis Siltakorpi Hämeenlinna 28.7.
Reijo Laajaniemi Hämeenlinna 4.9.
Tapio Rautiainen Korpilahti 15.9.
Pentti Kilpeläinen Kajaani 22.9.
Jouko Härkönen Paltamo 28.9.

75 vuotta
Jussi Karhumäki Halli 2.7.
Sirpa Jaakkola Askola 9.7.
Timo Mäki Turku 10.7.
Matti Puhakka Turku 15.7.
Jorma Kotanen Palokka 23.7.
Kyösti Lassila Hämeenlinna 27.8.
Risto Nikkonen Raisio 27.8.
Keijo Kilpinen Hämeenlinna 10.9.
Pekka Aaltonen Raisio 20.9.
Riitta Nikkonen Raisio 24.9.
Pentti Kuortti Hämeenlinna 26.9.

70 vuotta  
Sune Blomqvist Västerskog 5.7.
Jaakko Salmi Hämeenlinna 14.7.
Timo Riihelä Turku 24.7.
Olli-Pekka Kanninen Mikkeli 11.8.
Kari Holttinen Vesanka 17.8.
Mauri Koskela Jyväskylä 23.9.

60 vuotta
Timo Helander Helsinki 11.7.
Asta Manninen Hirvensalmi 16.7.
Lauri Jäntti Pajujärvi 20.7.
Markku Ryhänen Iisalmi 2.8.
Merja Hiljanen Jämsä 25.9.

Tiedot Merkkipaalulla-palstalle 
voi lähettää Sotilaspojan toimi-
tukseen. Julkaisemme pyydettäes- 
sä maininnan ”matkoilla” tai ”ei 
vastaanottoa”. Tarvittaessa ker-
romme lyhyesti vastaanoton ajan 
ja paikan. 

Julkaisupyynnön voi tehdä 
merkkipäivän viettäjä itse tai hä-
nen suostumuksellaan esimer-
kiksi perheenjäsen tai kilta. Ku-
via emme tällä palstalla julkaise. 
Tämä palvelu on maksuton.

In memoriam

Pentti Jaakola, rikosetsivä, vanhempi konstaapeli

Keijo Laine 1928–2019

Punkalaitumen Sotilaspojat

Tunne isovanhempiesi historiaa,  
ymmärrät enemmän

Perinnetietoa sota-
aikojen nuorisosta 
lukioille ja yläkouluille

Sotilaspojat 1943 Sotilaspojat 2019

Savonlinnan seudun Sotilaspoi-
kien Perinnekilta lahjoitti Savon-
linnan kaupungin koulutoimelle 
kaksi kappaletta Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton tuottamaa dokumentti-
elokuvaa Isänmaan nuoret puolus-
tajat. Elokuva kertoo sotilaspojis-
ta ja lottatytöistä sekä heidän toi-
mistaan viime sotien aikana noin 
80 vuotta sitten. Toimiminen so-
tatoimialueella hyvinkin vaativissa 
tehtävissä mahdollisti myöhemmin 
sotilaspojille ja lottatytöille rin-
tamatunnuksen saamisen ja sen 
myötä virallisen veteraaniaseman 
tammenlehvätunnuksineen.

Elokuvien ohessa lahjoitukseen 
kuuluu kaikille yläkoululaisille ja 
lukiolaisille elokuvaesityksen yh-

teydessä jaettava tietoiskukortti 
Tiedätkö, mitä ikätoverisi tekivät 
80 vuotta sitten. Kortti kertoo ly-
hyesti sotilaspoikien ja lottatyttö-
jen toiminnasta yleensä sekä oh-
jaa tutustumaan heitä koskevaan 
perinnetoimintaan paikallistasolla 
Savonlinnassa.

Lahjoituksen otti vastaan kau-
pungin sivistystoimenjohtaja Tui-
ja Kauppinen. Lahjoittajan edus-
tajina paikalla olivat sotilaspoika-
killan puheenjohtaja Lauri Au-
vinen, varapuheenjohtaja Rainer 
Fabricius sekä sota-ajan pikkulot-
ta Synnöve Mikkonen ja sotilas-
poika Paavo Särkkä.

Lehdistötiedote 

Kuvassa vasemmalta sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, Lau-
ri Auvinen, Synnöve Mikkonen ja Paavo Särkkä. Kuva: Rainer 
Fabricius.
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Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy syyskuussa.

Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen  
tarkoitetun aineiston 15. elokuuta mennessä.

 

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

1. Suomalaisen tangon suuri nimi Reijo Taipale 
oli ennen muusikon uraansa 
A) Kirvesmies 
B) Metsuri 
C) Rakennusmies 
D) Kuorma-autonkuljettaja 

2. Romaanin Korpisotaa on kirjoittanut 

A) Pentti Haanpää 
B) Pentti H. Tikkanen 
C) Veijo Meri 
D) Onni Palaste 

 
3. Asukasluvultaan Suomen suurin maalais- 
kunta on 
A) Kirkkonummi 
B) Nurmijärvi 
C) Tuusula 
D) Hollola 

  
4. Suomen pääministerinä oli sotavuodet 1941–
1943 
A) Risto Ryti 
B) Edwin Linkomies 
C) J. W. Rangell 
D) A. K. Cajander 
  

5. Markkina-arvoltaan Helsingin pörssin suurin 
yhtiö on 
A) Kone 
B) Neste 
C) Nordea 
D) Nokia 
  

6. Vuosina 1596–1597 käydyn Nuijasodan  
viimeinen ja ratkaiseva taistelu oli 
A) Kostianvirran taistelu 
B) Koljonvirran taistelu 
C) Santavuoren taistelu 
D) Oravaisten taistelu 
  

7. Vesa-Matti Loiri löi itsensä läpi Mikko Niska-
sen Pojat-elokuvassa. Hänen roolinsa siinä oli 
A) Immu 
B) Pate 
C) Urkki 
D) Jake 
  

8. Suomen itärajan vilkkain matkustajaliikenteen 
rajanylityspaikka Vaalimaan raja-asema sijaitsee 
A) Lappeenrannassa 
B) Miehikkälässä 
C) Haminassa  Oikeat vastaukset
D) Virolahdella  sivulla 10

Kysymykset ja vastaukset: Veli-Matti Jusi

Veteraanipäivän viettoa Mikkelissä
Siniristilippujen liehuessa aurin-
koisessa kevätsäässä suuntasin 
kohti Mikkelissä olevaa Jalkavä-
kimuseota ja sen Sotilaspoikaosas-
toa. Kalevi Laitsaari oli jo pai-
kalla odottelemassa. Hetken pääs-
tä paikalle saapui myös Eero Jo-
kinen. Näin Suur-Savon Sotilas-
poikien Perinnekillan kolmikko 
oli koossa ja valmiina huolehti-
maan Kansallisen veteraanipäivän 
27.4.2019 kunniaksi järjestetyn ti-
laisuuden opastehtävistä.  Museo-
alueelle yleisöllä oli vapaa pääsy 
klo 11–16.

Oikeat sotilaspojat, kuten Eero 
Jokinen ja Seppo Siitari, ja muu-
tama muu henkilö ovat olleet ai-
koinaan rakentamassa sotilaspoi-
kien näyttelyosastoa. Osaston ko-
koaminen vei noin kolme kuu-
kautta. Sinä aikana sattui monia 
huvittavia tapahtumia. Kun aidok-
si ”sotilaspojaksi” puettua mallia 
siirrettiin museon alueella, paikal-
la olleiden ulkopuolisten henkilöi-
den ilmeet olivat hämmentyneitä. 
Kysyttiin muun muassa, mihinkäs 
sitä ”poikaa” ollaan viemässä noin 
tiukassa otteessa. Aina sanavalmis 
Eero Jokinen tietenkin kertoi heil-
le, että ”poikaa” viedään näytte-
lyyn. Myös vastaus herätti häm-
mennystä.

Uutteran työn tuloksena on ai-
kaansaatu historiallisesti merkittä-
vä näyttely, joka sisältää erilaista 
aineistoa, kuten kirjallisia julkaisu-
ja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä 
muuta sotilaspoikatoimintaan liit-
tyvää materiaalia.

Veteraanipäivän aikana kyselyi-
hin vastattiin aikoinaan sotilaspoi-
kina toimineiden Kalevin ja Eeron 
toimesta huumoriakaan unohta-
matta. Edellä mainittu näyttelyssä 
oleva ”sotilaspoika” herätti suur-

ta mielenkiintoa kävijöiden kes-
kuudessa. Mielenkiinnolla seura-
simme, kun moni saman kokoinen 
poika pysähtyi tutkimaan ”sotilas-
pojan” vaatetusta.

Moni näyttelyssä kävijä kertoi 

oman sukulaisensa tai tuttavan-
sa olleen mukana sotilaspoikatoi-
minnassa. Ikääntyneempi väestö 
tiesi luonnollisesti enemmän so-
tilaspoikatoiminnasta, mutta nuo-
remmat vierailijat kyselivät muun 

muassa sotilaspoikien tehtävis-
tä. Eero Jokinen kertoi hersyvällä 
huumorilla kyselijöille lähetin teh-
tävistä, polttopuiden keräämisestä 
ja kohtaamisesta marsalkka Man-
nerheimin kanssa. Eero sai mars-

kilta kehotuksen ommella taskun 
nappi kiinni. Käsky tuli kuulem-
ma täytettyä. Näyttelyyn tutustu-
jat saivat varmaan perusteellista 
tietoa sotilaspoikien toiminnasta 
Eero Jokisen ja Kalevi Laitsaaren 
kertomana.

Ainakin allekirjoittaneelle päi-
västä muodostui yksi parhaista 
tilaisuuksista kerrata sotilaspoi-
katoiminnan historiaa. Näyttelyn 
lomassa meillä oli mahdollisuus 
nauttia sotilaskotisisarten tarjoa-
mista kahveista. Lämmin kiitos 
heille! Näyttelyssä riitti kävijöitä 
pitkin päivää ja toivottavasti päivä 
oli heille antoisa.

Ennen ovien sulkeutumista mo-
nessa mukana olleet Eero ja Kale-
vi kertoivat, että tänään olisi mui-
takin veteraanipäivän tilaisuuksia, 
joihin he halusivat osallistua. Na-
pakoiden kädenpuristusten jälkeen 
jäin huolehtimaan oppaan tehtävis-
tä ja mietin, että he jos ketkä oli-
vat juhlansa ansainneet unohtamat-
ta niitä, jotka eivät jaksa osallis-
tua tilaisuuksiin. Kunnioitetut so-
tiemme veteraanit, lotat, pikkulo-
tat ja sotilaspojat, heistä jokainen 
on omalla osuudellaan rakentanut 
meidän yhteistä isänmaatamme.

Tämän vuoden Kansallisen vete-
raanipäivän teema  ”On aika muis-
taa” kuvastaa hyvin päivän tapah-
tumia.

Teksti: Raimo Mikkonen

Kaksi sotilaspoikanukkea, puettuina talvi- ja kesäasuun, Jalkaväkimuseon Sotilaspoikaosastolla. Jälkimmäisen rinnalla aito sotilas-
poika Eero Jokinen. Kuvat: Pentti Ruohotie ja Riikka Sinokki.

Sotilaspoika kysyy Isänmaan nuoret puolustajat – 
Sotilaspojat ja lottatytöt -elokuva  
on saatavissa

– On tärkeää varmistaa, että 
Suomen nuoriso tuntee vapau-
temme hinnan. 

– Kuvasuhde 16:9, ääni 2.0 ste-
reo, kesto 57 min 

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

– Sopii erinomaiseksi lahjaksi,  
luovutettavaksi kouluille, kirjas- 
toille ja omaan käyttöön sekä 
näytettäväksi isänmaallisissa ti-
laisuuksissa. 

Tilaukset toiminnanjohtaja 
Ilkka Kaaprolle, puh. 0400 
192 844 tai sotilaspoikien.pe-
rinneliitto@pp.inet.fi taik-
ka Sotilaspoikien Perinneliit-
to, Kolmospesänkatu 2 H 42, 
00520 Jyväskylä.


