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Arvoisat sotilaspojat ja lottatytöt

Kunnioitetut Sotilaspojat, 
arvoisat Pikkulotat

Vihreä joulukortti – Det gröna julkortet

Talvisodan kiivaat taistelut käytiin ta-
san 80 vuotta sitten. Joulun aatonaat-
tona kaatui yhden päivän aikana 687 
suomalaista taisteluissa, joissa pu-
na-armeijan hyökkäykset torjuttiin 
koko puolustusrintaman laajuudel-
ta. Kansan yksimielisyys ja perään-
antamattomuus konkretisoituivat tal-
visodan ihmeenä. Sotilaiden uhraus-
ten ja kotirintaman tuen ansiosta tal-
visodan joulu vietettiin itsenäisessä 
Suomessa.

Sodan ajan sukupolvien miehet ja 
naiset osoittivat, että pienikin kansa 
voi puolustaa menestyksekkäästi va-
pauttaan. Menestyksen salaisuute-
na oli se, että kaikki kansalaiset te-
kivät osuutensa voimiaan säästämät-
tä. Taistelukelpoiset miehet kantoivat 
vastuunsa rintamalla. Lotat työsken-
telivät sairaaloissa, evakuointikes-
kuksissa, varushuollossa, kanttiineis-
sa sekä viestinnän, ilmavalvonnan ja 
sääpalvelun tehtävissä. Naiset, nuo-
ret ja vanhukset ylläpitivät yhteiskun-
nan, teollisuuden ja maanviljelyksen 
toimintakykyisenä sota-ajan yli. Kan-
salaisten yhteistyöllä ja ponnistuksil-

la Suomi säilyi itsenäisenä. Samalla 
tavoin yhteistyöllä Suomesta kehittyi 
vauras ja hyvinvoiva maa jälleenra-
kennustyön aikana.

Sotilaspoikien ja lottatyttöjen 
maanpuolustustyö tuki merkittäväs-
ti kotirintaman kriisinkestävyyttä. 
Sotilaspojat auttoivat moninaisissa 
maa- ja metsätaloustöissä, pelastus-
tehtävissä, raaka-aineiden keräyk- 
sessä ja polttopuiden hankinnassa. 
Vanhimmat osallistuivat myös il-
mavalvonta-, ilmatorjunta-, väes- 

tönsuojelu-, lähetti- ja vartiotehtäviin. 
Lottatytöt osallistuivat vaativiin töi-
hin aikuisten lottien tukena lukuisissa 
eri tehtävissä. Vuonna 1944 sotilas-
poikia oli yli 72 000 ja lottatyttöjä yli 
48 000, mikä on osoitus siitä, miten 
laajaa ja vaikuttavaa nuorten vapaa-
ehtoinen toiminta oli sotien aikana.

Puolustusvoimat vaalii sodan ajan 
sukupolvien perintöä ylläpitämällä 
puolustusjärjestelmämme valmiina 
ja suorituskykyisenä pahimman va-
ralle. Vahva itsenäinen puolustusky-
ky turvaa valtionjohdon toimintava-
pauden ja kansalaisten elinmahdolli-
suudet ja viime kädessä kansakunnan 
itsenäisyyden. Tämä on velvollisuu-
temme teitä kohtaan.

Tervehdin teitä Puolustusvoimien 
koko henkilöstön puolesta sekä kii-
tän tekemästänne työstä ja uhrauk-
sista Suomen hyväksi. Toivotan so-
tilaspojille ja lottatytöille sekä kai-
kille muille tämän lehden lukijoille 
rauhaisaa joulua ja terveyttä tuleval-
le vuodelle.

Kenraali Timo Kivinen  
Puolustusvoimain komentaja

Marraskuun viimeisenä päivänä vie-
tettiin talvisodan syttymisen 80-vuo-
tispäivää. Arvokkaita muistotilai-
suuksia järjestettiin ympäri Suomea. 
Helsingin Kasarmitorilla talvisodan 
kansallisella muistomerkillä hiljen-
nyttiin seppeleenlaskuun ja laskettiin 
105 kynttilää, yksi kynttilä kutakin 
sotapäivää kohden. Kynttilät osoit-
tavat kunnioitusta veteraanisukupol-
velle. Kynttilöiden lämmin ja valoi-
sasti loistava liekki muistuttaa meitä 
sota-ajan suomalaisten keskuudessa 
vallinneesta ainutlaatuisesta yhteisö 
ennen yksilöä hengestä. Suomi taipui 
paineen alla, mutta se kesti. Maam-
me ja tulevaisuutemme pelastettiin 
vaikeimman äärellä, ja se tehtiin yh-
dessä. 

101 vuotta kestäneen itsenäisyy-
temme aika ei ole ollut helppo. Suo-
mi-neidon polku on itse asiassa ollut 
kovin karikkoinen. Kansallamme on 
riittänyt haasteita, mutta vaikeuksis-
ta on opittu ja niitä on voitettu päät-

täväisesti ja yhdessä. Itsenäisyyden 
saavuttaminen ja sen puolustaminen, 
kansallisen yhtenäisyyden luominen, 
sotiemme ankarista kokemuksista 
selviäminen, jälleenrakentaminen 
sekä kansanvaltaisen ja tasa-arvoi-
sen hyvinvointivaltion luominen ovat 
menneiden sukupolvien muuraamia 
kivijalkoja, joista nykyisen Suomi-
neidon on hyvä ponnistaa. Historiam- 

me on yhtenäisen Suomen tarina, ja 
se on vahva tarina.

Meidän on tehtävä kaikkemme, 
jotta osaisimme arvostaa sitä Suo-
mea ja isänmaata, joka meillä on. 
Meidän on tehtävä kaikkemme, jot-
ta täällä olisi hyvä olla myös tulevai-
suudessa. Vahva maanpuolustustah-
to on osa kansallista identiteettiäm-
me, sen vahvinta peruskalliota. Ve-
teraanien arvokas perintö on tärkeä 
osa kansallista maanpuolustustah- 
toamme, ja veteraanisukupolves-
ta huolehtiminen on keskeinen osa 
maanpuolustustyötä. 

Me voimme elää ja asua vapaassa 
ja vakaassa Suomessa. Teitä, arvoi-
sat sotiemme veteraanit, kotirintama-
naiset sekä sotilaspojat ja pikkulotat, 
on tästä kiittäminen. Haluan toivot-
taa teille kaikille rauhallista joulua 
sekä onnellista uutta vuotta. 

Antti Kaikkonen
Puolustusministeri

Joulukortti on viestintuoja. Se sisältää 
viestin muistamisesta ja välittämises-
tä. Onhan muitakin kortteja, jotka vä-
littävät jonkin viestin. On esimerkik-
si erotuomarin keltainen kortti, joka 
välittää varoituksen, puhumattakaan 
punaisesta kortista, joka kertoo, että 
pelaajan seuraava osoite on suihku. 
Poikien ja tyttöjen otteluissa käyte-
tään nyttemmin kolmatta korttia, jon-
ka väri on vihreä. Kritiikin ja ulos-
ajon sijasta vihreä kortti tuo myön-
teisen ja rohkaisevan viestin: Kiitos 
sinulle, tämän teit hyvin, kiitos siitä, 
että kuulut joukkueeseemme!

Historian ensimmäinen joulukort-
ti ei ollut keltainen eikä punainen. 
Sen väri oli vihreä. Tällä vihreällä 
kortilla Jumala viestittää meille tänä-
kin päivänä: Iloitsen siitä, että olet-
te olemassa. Sen tähden tulin ensim-
mäisenä jouluyönä tähän maailmaan 
tuomaan teille rauhaa, uskoa, toivoa 

ja rakkautta.
Näinkin saamme ilmaista joulun 

sanoman. Näillä ajatuksilla ja sanoil-
la lähetän teille lottatytöille ja soti-
laspojille vihreän joulukortin!

* * *
Ett julkort är en budbärare. Det bär 
bud om vänskap och kärlek. Det finns 

som bekant kort av många slag. En 
fotbollsdomare har två kort, ett gult 
som ger en varning och ett rött som 
sänder spelaren direkt till duschen. 
I flickornas och pojkarnas matcher 
använder domaren numera bara ett 
grönt kort. I stället för att bli varnad 
eller utkörd får flickan eller pojken 
med det kortet erkänsla och uppmunt-
ran: Tack ska du ha, det här gjorde du 
bra, tack för att du hör till vårt lag!

Historiens första julkort var var-
ken gult eller rött. Det var grönt. 
Med detta gröna kort säger oss Gud 
ännu idag: Jag gläds över att ni finns. 
Därför kom jag den första julnatten 
till denna jord för att ge er frid och 
fred, tro, hopp och kärlek.

Också på detta sätt kan vi uttrycka 
julens budskap. Med dessa tankar 
och ord sänder jag er flicklottor och 
soldatgossar ett grönt julkort!

John Vikström
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Talvisodan alkamisesta on tänä vuonna tullut kuluneeksi 80 vuotta. Suomalaiset taistelivat 
äärimmäisen vaativissa olosuhteissa ylivoimaista vihollista vastaan maamme itsenäisyyden 
puolesta. Suomalaiset tekivät ihmeen, maatamme ei miehitetty. Sotien ajan sukupolvien 
uhraukset mahdollistivat itsenäisen, demokraattisen Suomen tulevaisuuden. Tunnemme 
tästä syvää kiitollisuutta. 
 
Sodissa sotilaspojat ja lottatytöt toimivat erilaisissa tehtävissä sekä rintamalla että 
kotirintamalla. Nuoresta iästä huolimatta osa päätyi hyvin raskaisiin ja vaativiin tehtäviin. 
Lottatyttöjen ja sotilaspoikien elämää kuvasi luja työnteko. Työnteko jatkui myös sotien 
välissä ja sotien jälkeen, kun maatamme jälleenrakennettiin. Tämän työn arvo vain kasvaa 
vuosi vuodelta. Tänä päivänä Suomi on yksi maailman vakaimmista ja turvallisimmista 
maista.  
 
Sotilaspoikien Perinneliiton 26 perinnekiltaa eri puolilla Suomea tekevät työtä 
Sotilaspoika- ja lottatyttötoiminnan perinnön ylläpitämiseksi. Kiitän lämpimästi 
arvokkaasta työstänne.  
 
Haluan toivottaa sotilaspoika- ja lottatyttötoimintaan osallistuneille ja heidän läheisilleen 
ja Sotilaspoika-lehden lukijoille rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2020. 
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I år har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Finländarna kämpade under extremt 
krävande förhållanden mot en överlägsen fiende för att bevara vårt lands självständighet. 
Finländarna åstadkom ett mirakel och vårt land ockuperades inte. Uppoffringarna som 
krigstidens generationer gjorde tryggade framtiden för ett självständigt, demokratiskt 
Finland. Vi är alla evigt tacksamma för detta. 
 
Under krigen arbetade soldatgossar och lottaflickor i olika uppgifter såväl vid krigsfronten 
som på hemmafronten. Trots sin unga ålder hamnade en del att sköta mycket tunga och 
krävande uppgifter. Lottaflickors och soldatgossars liv präglades av hårt arbete. Arbetet 
fortsatte också mellan krigen och efter krigen när vårt land återuppbyggdes. Värdet av 
detta arbete bara ökar med åren. I dag är Finland ett av världens stabilaste och tryggaste 
länder. 
 
Soldatgossarnas traditionsförbund och dess 26 traditionsgillen på olika håll i Finland 
arbetar för att bevara arvet av soldatgossarnas och lottaflickornas verksamhet. Jag tackar er 
hjärtligt för ert värdefulla arbete.  
 
Jag vill önska alla som deltagit i soldatgossarnas och lottaflickornas verksamhet, deras 
närstående och alla läsare av tidskriften Soldatgossen en fridfull jul och ett gott nytt år 
2020. 
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Kristikunta valmistautuu viettä-
mään suurta juhlaa, joka on kirk-
kovuoden yksi huipentuma. Me 
suomalaiset olemme tottuneet viet-
tämään joulua vuosisataisten pe-
rinteiden jatkumona. Nykyaikana 
monet asiat ovat muuttuneet, mut-
ta paljon pysyvää ja muuttumaton-
ta liittyy meidän joulunviettoom-
me. Ulkonaisista asioista ainakin 
jouluvalot ja joulukoristeet näky-
vät meidän kaikkien ympärillä ja 
luovat mukavasti tunnelmaa. 

Joulunvieton ytimeen kuuluu 
hyvän tahdon ilmaiseminen. Ha-
luamme muistaa läheisiämme jou-
lulahjoilla. Hyvä tahto tulee näky-
viin jouluevankeliumista: ”Juma-
lan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän ra-
kastaa.” Aikaisemmassa kirkko-
raamatussa puhuttiin myös Juma-
lan hyvästä tahdosta. Rauhan sa-
nomaa meidän tulee kuunnella ja 

elää todeksi. Rauhaa ja hyvää tah-
toa toivomme ja rukoilemme niin 
itsellemme kuin koko maailmalle.

Presidentti Sauli Niinistöltä ky-
syttiin viime vuoden itsenäisyys-
päivän haastattelussa, mitä hän 
ajattelee maailman tilanteesta, kun 
moni asia on muutoksessa ja maa-
ilmaa vaivaa entistä enemmän kas-
vava epävarmuus. Hän totesi, että 
on ainakin hyvä, jos yritämme ym-

märtää toisiamme. Niinistö toivoi 
myös kansojen johtajille keski-
näistä hyvää tahtoa ja ymmärrys-
tä. Muutoksenkin keskellä toivo-
taan jonkinlaista vakautta ja jatku-
vuutta. Ei ole hyvä, jos kaikki asiat 
halutaan muuttaa samalla kertaa.

Perinteet ovat meidän ihmisten 
elämän kannalta koossa pitävä voi-
ma. Ilman mitään perinteitä ajeleh-
tisimme jokainen vain ajan virras-
sa ilman suuntaa tai päämäärää. 
Perinteet luovat elämään rytmiä 
ja järjestystä. Määrätyt asiat tois-
tuvat meillä vuosittain, ja perin-
teitä kunnioittaen löydämme elä-
määmme myös sisältöä. Perinteet 
eivät kuitenkaan saa orjuuttaa mei-
tä, vaan perinteitäkin voi jokainen 
muokata itselle sopivaksi.

Nykyaikana on käynyt entistä il-
meisemmäksi, että monet vanhat 
perinteet ovat menettämässä mer-
kitystään ja ovat jopa katoamassa. 

Kaikki eivät löydä itselle joulun 
perinteisistä arvoista ja sanomas-
ta riittävästi sisältöä. Jokainen uusi 
sukupolvi joutuu itse pohtimaan, 
millaisia perinteitä haluaa noudat-
taa ja seurata.

Joululaulussa todetaan: ”Juhla 
vanhain perinteiden saapuu talven 
hämärään. Hyvän tahdon odotuk-
sen nostaa mieleen lämpimään.” 
Vaikka ulkonaisesti olosuhteet 
muuttuisivat entistä epävarmem-
miksi, saamme silti toivoa ja ru-
koilla elämäämme sisältöä ja tar-
koitusta. Saamme toivottaa niin 
itsellemme kuin läheisillemmekin 
armorikasta joulun juhlapyhien  
aikaa. Hyvää joulunpyhien aikaa 
tahdon toivottaa myös sinulle!

Marko Miettinen
kirkkoherra

Kajaani

Kunniapuheenjohtaja Atte Kaskari 1933–2019
Muistoa kunnioittaen

Sotilaspoikien Perinneliitto ry – Soldatgossarnas Traditionsförbund rf 
Sotilaspoikien Perinnesäätiö sr                 Sotilaspoika – Soldatgossen

Muistokirjoitus Sotilaspoika-lehdessä 1/2020

Vi lever i väntans tider. Att julen 
närmar sig märks i vår tidning. På 
första sidan önskar Republikens 
President Sauli Niinistö, För-
svarsmaktens kommendör, gene-
ral Timo Kivinen och försvarsmi-
nister Antti Kaikkonen läsekret-
sen en god jul och ett gott nytt år. 
Tacksamheten riktar sig till dem 
som byggt upp och som förvaltar 
vårt samhälle.  Soldatgossen, ärke-
biskop emeritus John Vikström 
framför också sin hälsning.

I ledaren minns huvudredaktö-
ren framlidne Atte Kaskari, tidi-
gare ordförande för Soldatgosse-
förbundet och huvudredaktör för 
vår tidning Sotilaspoika – Sol-
datgossen. Förbundets nuvaran-
de ordförande Hannu Luotola 
behandlar närmast vinterkriget. 
Skyddskårsgossarnas och flick-
lottornas insatser på hemmafron-
ten var då betydande. Även sena-
re under fortsättningskriget och 

landets återuppbyggnad utgjor-
de skyddskårs- och lottaandan ett 
starkt mentalt stöd.

Kyrkoherde Marko Miettinen 
rubricerar sin andaktsbetraktel-
se ”Tule joulu, juhla perinteinen” 
(ung. Kom, kom signade jul). I 
en värld präglad av förändringar 
önskas någonting bestående och 
kontinuerligt. Kaarlo Hirvilam-
mi var tio år när vinterkriget bröt 
ut. I hans inlägg är julen ett cen-
tralt tema. Pasi Pirttikoski berät-
tar att julfriden inte alltid infann 
sig på grund av desanternas verk-
samhet.

Sommaren är årstiden för eve-
nemang och resor. En del av det 
rikliga material som har influtit 
under år 2019 måste anstå till tid-
ningens marsnummer.

Gillet Pohjois-Kymi besökte 
Norra Estland, Ingermanland och 
Näset. Krigshistoriskt ligger fokus 
på Estlands frihetskrig och stam-

brödernas oblida öden 1944. Re-
feratet belyser också andra histo-
riska händelser. Ett patriotiskt res-
sällskap från Nurmijärvi färdades 
i jägarnas fotspår i Baltikum (rap-
porten ”Jääkärien jäjillä Baltias-
sa”) ända till Lettlands huvudstad 
Vilnius. Judarna i staden gick ett 
hårt öde till mötes och KGB-mu-
seet där var direkt chockerande. 
Jägarfotspåren ledde sällskapet 
särkilt till Rigabukten och Liep 
ja (Libau). Borgågillets resa gick 
till Estland. Johannes Tõrs -muse-
et presenteras närmast med tyngd-
punkt på grundarens person.

Gillet Ylä-Savo företog en resa 
till gränsbevakningen i Norra Ka-
relen. Våra gränser bevakas som 
sig bör. En rundtur i Joensuu in-
gick också i programmet. Man 
fick stifta bekantskap med många 
för landets försvar viktiga objekt. 
Resmålet för gillet Pohjois-Sata-
kunta var Ahlströms bruksområ-

de och kyrkan i Norrmark. Gillet 
Etelä-Kymenlaakso besökte Infan-
terimuseet i S:t Michel.

Borgågillet förevisade sin stad 
för estländska gäster. I Lieksa he-
drades 75-årsminnet av vapenvilan 
på många sätt och i S:t Michel del-
tog soldatgossarna i presentatio-
nen av Infanterimuseets soldatgos-
seavdelning i samband med Muse-
ernas natt (Museoiden yö).

I tidningen presenteras Jägar-
brigadens nya kommendör och 
samtidigt också själva truppför-
bandet. När man ytterligare näm-
ner frågesporten och In memori-
am -avdelningen samt de publika 
evenemangen under förbundsda-
garna har vi bladets innehåll i ett 
nötskal.

Jag önskar läsarna en God Jul 
och ett Gott Nytt År.

Pentti Ruohotie
Huvudredaktör

Översättning: Leif Häggblom

Sammandrag

Atte Kaskari on poissa 
Pyhäinpäivänä vein kynttilöitä useille haudoille. Käynnit muis-
tuttivat elämän rajallisuudesta ja siitä, että jokaiselle elämälle 
aikanaan tulee loppu. Seuraavana päivänä olin vielä pyhäin-
päivän aatoksissa. Sitten sain puhelun. Tytär kertoi isänsä Atte 
Kaskarin poismenosta 21.10.

Mieleeni palautui monia muistoja edesmenneestä. 18 vuotta 
liittomme puheenjohtajana toiminut Atte Kaskari pyysi eroa 
tehtävästään Savonlinnan liittokokouksessa 2014. Terveyden-
tilan muutos oli kypsyttänyt päätökseen miehen, jolle sotilas-
poika-asia ja perinneliittomme olivat olleet sydämen asioita. 
Syksyllä Tampereen ylimääräisessä liittokokouksessa valittiin 
nykyinen puheenjohtaja Hannu Luotola.

Opin tuntemaan Atte Kaskarin, kun kirjapaino, jonka mark-
kinointi- ja myyntipäällikkönä toimin, sai tehtäväkseen Poi-
kasotilaista sotilaspoikiin -historiakirjan valmistamisen. Al-
kanut yhteistyö ja ystävyys johtivat siihen, että tulin Sotilas-
poika – Soldatgossen -lehden toimitussihteeriksi Erkki Mak-
kosen jälkeen vuonna 2010. Atte toimi päätoimittajana, ku-
ten oli ollut puheenjohtaja-aikanaan, ja allekirjoittanut aloitti 
toimitussihteerinä. 

Opin tuntemaan Atte Kaskarin neljänä yhteisenä vuotena 
uurastajana. Hänen jälkensä näkyi monessa. Vuosien varrel-
la käsitystäni ovat vahvistaneet Aten sotilaspoikaveljet, juu-
ri se sukupolvi, joka edustaa aitoja sotilaspoikia. Aten puoli-
so Mirja antoi miehelleen tukea ja apua liiton asiain hoidossa.

Aten vaikutus perinneliitollemme oli keskeinen. Hän teki 
asioita pitkälti yksin mutta onnistuneesti. Erityisesti pankki-
miehenä hän vaikutti liiton talouden vahvistamiseen. Tulevai-
suutta varten luotiin Sotilaspoikien Perinnesäätiö. Atte muis-
tutti perinteen tallentamisesta ja siirtämisestä seuraaville su-
kupolville. Sotilaspoika – Soldatgossen -lehteä hän ”hedel-
möitti” kannanotoillaan. Hän oli vaativa yhteistyökumppani, 
mikä näkynee muutoksina vielä nykyisessäkin lehdessä. Suo-
men kieli ja kielenhuolto olivat asioita, joissa päätoimittajan 
ja toimitussihteerin ajatukset olivat yhteneväiset. 

Atte Kaskari oli sotien sukupolvea, joka rakensi maatamme 
ja seuraavien sukupolvien hyvää. Jo kodissaan hän oli imenyt 
sen hengen, jolla isänmaa saatiin nousuun. 

Kunniaa tehden
Pentti Ruohotie, päätoimittaja

Tule joulu, juhla perinteiden!

Puheenjohtajan kynästä 
Stalinin-Hitlerin pakti 23.8.1939 
(Neuvostoliiton ja Saksan hyök-
käämättömyyssopimus) muutti 
valmiiksi jännittynyttä Euroopan 
tilannetta sodan suuntaan. Saksa 
luovutti sopimuksen lisäpöytäkir-
jan etupiirijaossa Suomen Neuvos-
toliitolle. Toinen maailmansota al-
koi 80 vuotta sitten Saksan ja Neu-
vostoliiton hyökättyä syyskuussa 
1939 Puolaan.

Suomessa Neuvostoliiton uh-
kaan oli varauduttu jo kesällä 
muun muassa sotaharjoituksin ja 
linnoittamalla Karjalan kannasta. 
Tilanteen myötä toteutettiin yli-
määräiset harjoitukset (YH), joi-
hin liittyvät kutsut reserviläisille 
toimitettiin 6.10.1939 alkaen. En-
simmäinen YH-päivä oli 10.10. 
YH toteutettiin perustamalla en-

sin suojajoukot ja tämän jälkeen 
koko kenttäarmeija.

Suojeluskuntapojat ja pikkulotat 
antoivat tuolloin merkittävän pa-
noksensa pääasiassa kotirintamal-
la kansakuntamme selviytymis-

taistelussa. Tuota panosta tarvit-
tiin uudelleen vajaan kahden vuo-
den kuluttua.

Suojeluskunta- ja lottahenki 
toimivat vahvoina henkisinä tuki-
na sotien jälkeisessä isänmaamme 
uudelleen rakentamisessa.

Sotiemme veteraanien perintö 
on yksiselitteisen selkeä: itsenäi-
nen isänmaa.

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

***
Edeltäjäni, liiton kunniapuheen-
johtaja Atte Kaskari toimi puoli-

sonsa Mirjan kanssa sotilaspoikien 
ja lottatyttöjen perinteen hyväksi 
niin kauan, kuin hänen voimansa 
antoi myöten. Atte poistui keskuu-
destamme 21.10.2019. Teen kun-
niaa hänen muistolleen.

***
Liittokokouspaikkakunnat ovat 
osin muuttuneet syystä, että kil-
lat ovat halunneet yhdistää merk-
kivuotensa juhlistamisen liittopäi-
vien ajankohtaan. Tiedossa olevat 
liittokokoukset ovat Pori 2020, 
Nokia 2021 (liitto 30 vuotta), 
Turku 2022 (kilta 30 vuotta), Hä-
meenlinna 2023 (kilta 30 vuotta) 
ja Mikkeli 2024 (kilta 30 vuotta).

Rauhallista Joulua toivottaen
Hannu Luotola

Sotilaspoikien Perinneliiton 
puheenjohtaja

Atte Kaskari har gått bort
Under allhelgonadagen uppvaktade jag flera gravar med levan-
de ljus. Besöken påminde mig om livets förgänglighet och om 
att alla liv i sinom tid når sitt slut. Följande dag var mitt sin-
ne fortfarande fyllt av allhelgonadagens känslor. Då fick jag 
ett telefonsamtal. Atte Kaskaris dotter informerade om sin 
fars bortgång 21.10.

Den framlidne återkallade många minnen hos mig. Atte Kas-
kari, som under 18 år varit verksam som vårt förbunds ordfö-
rande, anhöll om befrielse från sitt uppdrag vid förbundsmötet 
i Nyslott år 2014. Inför sviktande hälsa hade en man för vil-
ken soldatgossarna och vårt traditionsförbund legat varmt om 
hjärtat sett sig tvungen att dra sig tillbaka. Samma höst valdes 
vår nuvarande ordförande Hannu Luotola till Kaskaris efter-
trädare vid ett extra förbundsmöte i Tammerfors.

Undertecknad blev bekant med Atte Kaskari i samband med 
att det förlag där jag var anställd som marknadsförings- och 
försäljningschef fick i uppdrag att redigera historiken ”Poi-
kasotilaista sotilaspoikiin”. Det inledda samarbetet och den 
groende vänskapen ledde bl.a. till att jag år 2010 kom att ef-
terträda Erkki Makkonen som Sotilaspoika – Soldatgossen 
-tidningens redaktionssekreterare. Atte var huvudredaktör un-
der sin tid som ordförande och undertecknad tillträdde som 
redaktionssekreterare.

Under fyra gemensamma år lärde jag känna Atte Kaskari 
som en veritabel arbetsmyra. Hans skala var mångsidig. Under 
årens lopp har min uppfattning styrkts av Attes soldatgosse-
bröder, uttryckligen den generation som representerar genuina 
soldatgossar. Attes hustru Mirja var ett starkt stöd och till stor 
hjälp vid skötseln av förbundets angelägenheter.

Atte var central för vårt traditionsförbund. Han arbetade hu-
vudsakligen självständigt men framgångsrikt. I sin egenskap 
av bankman medverkade han till att förbundets ekonomi sta-
biliserades. Med tanke på framtiden bildades Sotilaspoikien 
Perinnesäätiö (Soldatgossarnas Traditionsstiftelse).  Atte un-
derströk vikten av att bevara och överföra traditionerna till 
följande släktled. Sotilaspoika – Soldatgossen -publikationen 
berikade han med sina ställningstaganden. Han var en krävan-
de samarbetspartner, vilket fortfarande torde märkas som för-
bättringar i dagens blad. Finska språket och språkvården var 
angelägenheter där huvudredaktörens och redaktionssekrete-
rarens tankar sammanföll.

Atte Kaskari tillhörde den krigstida generation som åter-
uppbyggde vårt land och fick till stånd mycket gott för kom-
mande släktled. Redan i sitt föräldrahem hade han insupit den 
anda som skulle få fosterlandet på fötter igen.

Med stram honnör
Pentti Ruohotie, huvudredaktör

Översättning: Leif Häggblom
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Jos arvot ja moraali ovat kohdal-
laan, hyvinvointiyhteiskuntamme 
kehitys jatkuu myönteisenä ja suo-
malaiset voivat luottaa siihen, että 
heikoimmastakin pidetään huol-
ta, kun yhdessä rakennetaan huo-
mista.

– Vaara piilee siinä, että poliitti-
set toimijat ilmaisevat joitakin ar-
voja, mutta käytännön teot ja toi-
minta ovat niiden kanssa ristirii-
dassa. Tämän arvoristiriidan ihmi-
set huomaavat, aistivat, ja syntyy 
epäluottamusta, maakuntaneuvos 
Kimmo Kajaste sanoi puhuessaan 
6.10. Itä-Uudenmaan sotilaspojille 
ja lottatytöille Porvoossa.

Veteraanien arvot olivat ja ovat 
isänmaallisuus ja oikeudenmukai-
suus, velvollisuudentunto ja lä-
himmäisen huomioon ottaminen. 
Kaikessa on nykysanoin ilmaistu-
na kyse yhteisöllisyydestä ja tule-
vaisuudenuskosta. Kajaste painotti 
Suomen olevan arvoyhteisön ja ve-
teraanien arvojen olevan edelleen 
keskiössä.

Näihin arvoihin tukeutuen muu-
tosten ajassa on täysi syy vaa-
lia kansakunnan sisäistä yhtenäi-
syyttä, tervettä itsetuntoa ja vah-
vaa identiteettiä, joita ilman rajat-

tomassa maailmassa yksikään it-
seään kunnioittava, suvaitseva ja 
kanssaihmisistä välittävä yksilö 
ja kansakunta eivät selviä.

Yhteiset arvot vaikuttavat sii-
hen, että yhteiskunta kehittyy kan-
salaisyhteiskuntana kohti yhteis-
vastuuta ja luottamusta, parempia 
elinolosuhteita kaikille. Ne kasvat-
tavat luottamusta ja luovat myös 
perustan yhteistyölle, jota tarvit-
semme kansakuntana ja jota tar-
vitsee yhteinen maapallomme.

Globaalissa, tietotekniikan avaa-
massa, informaatiota ja erilaisia 
samaistumismahdollisuuksia tul-
vivassa maailmassa yhtenäiskult-
tuurin rapautuminen on Kajasteen 
mukaan suuri haaste erityisesti ar-
voista puhuttaessa.

– Liiaksi yksilöllistyvät ja maal-
listuvat ja sosiaalisen voimansa 
menettävät arvot eivät pidä yh-
teiskuntaa koossa. Suomessa tar-
vitaan yhteistä arvoperustaa samal-
la, kun vaalitaan moniarvoisuutta. 

Tuo arvoperusta hyväksyy myös 
erilaisuuden eteenpäin vievänä, ri-
kastuttavana rakenneosana yhteis-
kunnassa, Kajaste totesi.

Tämän ajan haasteita ovat yh-
teisen vastuun ja kunkin ihmisen 
oman yksilövastuun kantaminen 
sekä kestävän luottamuksen, suo-
malaisen turvallisuuden ilmapii-
rin rakentaminen materiaalisten 
välinearvojen ja väärän itsekkyy-
den pohjalta tapahtuvan toimin-
nan sijasta.

Meillä ja muualla kaivataan etii-
kan ja moraalin käsitteistä ponnis-
tavia itseisarvoja oikeudenmukai-
suudesta lähimmäisenrakkauteen 
ja elämän kunnioittamiseen. Oi-
kean ja väärän moraalinen raja ei 
saa hämärtyä.

Kansallisen veteraanipäivän uu-
distamistyöryhmän puheenjohta-
jana toiminut Kajaste totesi, että 
päivän tulevassa vietossa on syy-
tä juhlistaa suomalaisen arvoyh-
teisön olemassaoloa ja kansakun-
taa koossa pitäneitä arvoja puolus-
taneita ja koko yhteisön puolesta 
työskennelleitä veteraaneja ja su-
kupolvia, kansakunnan myönteisiä 
piirteitä ja elinvoimaa.

Kiitokset Sotilas- 
poikien Perinne- 
liiton XXVII 
liittokokoukseen 
osallistuneille!
Sotilaspoikien tarina on arvokas ja 
omalla tavallaan jopa uskomaton 
osa sitä yhtenäistä ja peräänanta-
matonta maanpuolustustahtoa, jol-
la Suomi onnistuttiin säilyttämään 
itsenäisenä maana. Sotilaspoikien 
toiminta sodan raskaina vuosina 
oli tärkeä osa puolustustaistelua. 
Nuorilla ihmisillä oli palava into 
antaa kansakunnalle oma merkit-
tävä henkilökohtainen panoksensa 
sen vaikeimpina vuosina.

Sotilaspoikien Perinneliiton työ 
on arvokasta. Sotilaspoikien ja 
lottatyttöjen keski-ikä alkaa olla 
jo sen verran korkea, että heidän 
hallussaan oleva perinnetieto on 
syytä kerätä talteen mahdollisim-
man laajasti. Tässä työssä tarvitaan 
eri tahojen yhteistyötä. Toivonkin, 
että Kajaanin kaupunki on omalta 
pieneltä osaltaan voinut olla aut-
tamassa tässä arvokkaassa työssä 
toimiessaan liittokokouksen isän-
täpaikkakuntana.

Erityisesti nykyajan nuorille 
on silmiä avaavaa ymmärtää, mi-
ten vaikeista ajoista ja ongelmista 
on vuosikymmeniä sitten selvitty 
ja miten ilman tätä työtä meillä ei 
todennäköisesti olisi nykyajan hy-
vinvointiyhteiskuntaa. Yhteisölli-
syys ja yhdessä tekemisen henki 
yhdistyneenä isänmaanrakkauteen 

auttoivat sotilaspoikia selviämään 
läpi vaikeiden sotavuosien. Sitä 
henkeä tarvittiin myös sodan jäl-
keisen jälleenrakentamisen aikoi-
na. Tästä on meille kaikille opit-
tavaa myös nykyaikana.

Haluan lämpimästi kiittää Soti-
laspoikien Perinneliiton kokous- 
väkeä siitä, että tulitte liittokokouk- 
seen Kajaaniin. Teette arvokas-
ta työtä ja toivottavasti tapaamme 
näissä merkeissä vielä uudelleen!

Samalla haluan toivottaa kaikille 
sotilaspojille ja lottatytöille Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Jari Tolonen
kaupunginjohtaja

Kajaani

Liittohallitus pitää  
kokouksensa ”kentällä”
Sotilaspoikien Perinneliiton halli-
tus pyrkii pitämään ainakin kak-
si kokousta vuodessa siten, että jä-
senkilloilla on mahdollisuus esit-
tää näkemyksiään ja ajankohtai-
sia asioitaan. Liittokokouspaikka-
kunnalla pidetään kokous keväällä. 

Syksyn kokous pidetään erikseen 
sovittavalla paikkakunnalla.

Liittohallitus piti kokouksen-
sa viimeksi 30.9.2019 Kouvolan 
Upseerikerholla, jossa Pohjois-
Kymen Sotilaspoikien Perinnekil-
lan puheenjohtaja Mikko Pesälä, 

varapuheenjohtaja Juha Tompu-
ri, sihteeri Pauli Similä ja mat-
kavastaava Eero Mattila esitteli-
vät killan toimintaa. Killan perin-
nekuoro ja orkesteri antoivat Pek-
ka Ainalin johdolla sykähdyttävän 
näytteen osaamisestaan.

Liiton puheenjohtaja ottaa mie-
lellään vastaan tiedon jäsenkillan 
halusta kertoa toiminnastaan liitto-
hallituksen kokouksen yhteydessä.

Hannu Luotola

Pohjois-Kymen sotilaspoikien perinnekuoro ja orkesteri esiintyi-
vät Sotilaspoikien Perinneliiton hallitukselle Pekka Ainalin (kuo-
ronjohtaja, piano) johdolla Kouvolan Upseerikerholla 30.9.2019. 
Viulua soittaa orkesterinjohtaja Arvo Saaristo. Kuva: Hannu Luo-
tola.

Maakuntaneuvos Kimmo Kajaste Porvoonjoen vanhalla sillalla.

Sotilaspoikien Perinneliiton hallituksen ja Pohjois-Kymen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan hallituksen edustajat yhteiskuvassa Kouvolan Up-
seerikerholla 30.9.2019. Vasemmalta Juha Tompuri (P-KymSpPK:n 
vpj.), Mårten Holmberg, Viljo Hokkanen, Asko Tolonen, Juhani Man-
ninen, Mikko Temisevä, Eino Tenhunen, Mikko Pesälä (P-KymSpPK:n 
pj.), Hannu Luotola ja Juha Eronen. Kuva: Eero Mattila.

Sotilaspoikamitali
 

Sotilaspoikamitali on halkaisijal-
taan 16 cm ja paksuudeltaan 0,5–
1,0 cm ympyrän muotoinen prons-
sista valettu mitali, jossa sotilas-
poika tekee kunniaa Suomen lippu 
taustalla ja alhaalla sotilaspoika-
tunnus sekä mitalin reunaa kier-
tävä teksti SOTILASPOIKANA 
SUORA ON TIENI, OLKOONPA 
TEHTÄVÄ SUURI TAI PIENI.

Sotilaspoikamitalin on vuonna 
2019 suunnitellut taiteilija Jouko 
Hackzell Saarijärveltä ja valmista-
nut taidevalaja Erkki Liukkonen 
Jyväskylästä.

1. Sotilaspoikien Perinneliitto 
ry:n hallitus myöntää Sotilaspoi-
kamitalin sotilaspoikien perinteen  
hyväksi tehdystä ansiokkaasta toi-
minnasta.

2. Sotilaspoikamitali voidaan 
myöntää henkilölle tai yhteisölle.

3. Sotilaspoikamitalin taakse 
kaiverretaan juokseva numero ja 

saajan nimi sekä liiton nimi.
4. Liittohallituksen aloitteesta 

myönnettävät Sotilaspoikamitalit 
voivat olla maksuttomia. 

Liittohallitus päättää muiden 
mitalien osalta maksun suuruuden.

Sotilaspoikien Perinneliiton hal-
litus on hyväksynyt nämä säännöt 
30.9.2019.

DVD-
lahjoitus 
Mikkelissä
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekilta ry lahjoitti Mikkelin kau-
pungin kirjastotoimelle DVD:t 
”Marsalkan Mikkeli” ja ”Isänmaan 
nuoret puolustajat. Sotilaspojat ja 
lottatytöt”. 

Kuvassa Mikkelin kaupungin 
kirjastotoimenjohtaja Virpi Lau-
nonen (vas.), killan puheenjohta-
ja Juhani Manninen ja Mikkelin 
sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.

Suur-Savon Sotilaspoikien  
Perinnekilta ry:n

sääntömääräinen vuosikokous pidetään  
keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 18.00  

Mikkelissä Upseerikerholla. 
Kokouksen jälkeen vuosijuhla klo 19.00 AVEC.

 Juhlaesitelmä metsänhoitaja, ekonomi Heikki Lehtonen. 
Tumma puku. Kunniamerkit.

Juhlaan ilmoittautuminen 10.3.2020 mennessä Anneli Lehto,  
puh. 050 501 3575, e-mail: anneli.lehto@luukku.com tai Juhani  
Manninen, puh. 0500 750 252, e-mail: juhani.manninen@surffi.fi 

Vanhaan tapaan toivomme arvontapalkintoja!
Tervetuloa

Maakuntaneuvos Kimmo Kajaste:

Arvojen ollessa kohdallaan  
syntyy luottamus yhteiskuntaan
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Retki Rakvereen ja Narvaan sekä Inkerinmaalle, 
Terijoelle ja Viipuriin

  
Perinteiseen tapaan Pohjois-Ky-
men Sotilaspoikien Perinnekillan 
tämän vuoden retki tehtiin kol-
men päivän pituisena ja kahdella 
täydellä linja-autolla. Matkamme 
alkoi perjantaina bussikuljetuksin 
Tallinnan laivalle. 

Hyvän aamupalan jälkeen oli 
mukava suunnata Rakveren kau-
punkiin, jossa tutustuimme paikal-
lisen seurakunnan toimintaan Kou-
volan nimikkolähetti Liisa Rossin 
opastuksella. Oli hieno havaita, 
miten asiantuntevalla tavalla Suo-
mesta tullut Liisa kykeni ohjeista-
maan Viron kehittyvää seurakun-
nallista työtä. 

Rakveressa käytiin Viron va-
paussodassa vuosina 1918 ja 1919 
ratkaisevia taisteluja. Suomalais-
joukkojen saapuessa joulukuussa 
1918 virolaisten taistelutahto nou-
si ja virolaiset saivat ensimmäiset 
voittonsa. Majuri Ekström johdat-
ti 500–600 miehen suuruiset jouk-
konsa pohjoisrintamalle 5. tammi-
kuuta 1919. Ensimmäisiin taiste-
luihin osasto joutui tästä kolmen 

päivän kuluttua. Tosin ennen tätä 
suomalaisia sotilaita oli jo ehtinyt 
karata taisteluihin.

I Suomalainen Vapaajoukko 
osallistui varsin itsenäisenä jouk-
kona Pohjois-Viron vapauttami-
seen, ja sillä oli erittäin tärkeä roo-
li. Suomalaiset taistelivat raivoi-
sasti ja uhmakkaasti, minkä ansi-
osta ensimmäisten päivien taistelut 
olivat lähinnä bolsevikkien jouk-
kopakoa kohti itää. Vapaajoukko 
valtasi Rakveren 12. tammikuu-
ta 1919. 

Narvan valtaus on I Suomalai-
sen Vapaajoukon, ellei kaikkien 
suomalaisten, tärkein sotilaalli-
nen operaatio ja saavutus Viron 
vapaussodassa. Erityisen tärkeäksi 
valtauksen tekee se, että vihollinen 
pakeni pakokauhun vallassa, vaik-
ka sillä oli moninkertainen ylivoi-
ma suomalaisiin nähden. Operaa-

tion aloittaneessa Utrian maihin-
nousussa ei kaatunut ainuttakaan 
suomalaista, mutta itse Narvan ja 
sen ympäristön taisteluissa kaatui 
kymmenen ja katosi kaksi miestä. 
Haavoittuneita tuli 30–40.

Narvan kaupunki vallattiin 18. 
tammikuuta suomalaisten rohkean 
syöksyn tuloksena. Narvan helppo 
valtaus nöyryytti vastaperustettua 
puna-armeijaa ja valoi voitontah-
toa virolaisten kaikille rintamil-
le. Tieto suomalaisten tekemästä 
Narvan valtauksesta levisi myös 
maailmalle ja kiinnosti ulkomai-
den lehdistöä.  

Matka jatkui Viron Narvaan. 
Siellä tutustuimme maineikkaisiin 
vuoden 1944 Sinimäkien taistelui-
hin sekä vuoden 1700 Narvan tais-
teluun. Lauantaiaamuna meillä oli 
opastettu kiertoajelu Narvassa. 

Narvan taistelun merkitys vuon-
na 1944 oli niin keskeinen, että tu-
lee mieleen ajatus, että siitä on ol-
lut syytä vaieta. Kouvolan histo-
riaa tutkivilta kollegoilta ja ystä-
viltä sain varsin hyvän koosteen. 

Tätä olen täydentänyt Tallinnasta 
ja Narvasta saamallani aineistolla.

Narvajoen länsipuolella, Suo-
menlahden ja Peipsijärven välil-
lä, käytiin yksi II maailmansodan 
armottomimpia taisteluita vuoden 
1944 helmikuusta elokuuhun. Tuo 
alue oli pinta-alaltaan 60 x 20 ki-
lometriä ja muodosti yhden ko-
konaisuuden. Taisteluun osallis-
tui neuvostoarkistojen mukaan 38 
neuvostodivisioonaa, kaksi prikaa-
tia ja lentovoimat, yhteensä noin 
600 000 sotilasta. Saksalaisten 
puolella taistelussa oli eri aikoi-
na mukana 13 divisioonaa ja kak-
si prikaatia, yhteensä noin 100 000 
miestä. Venäläisten ja saksalaisten 
arviointien mukaan puna-armeijan 
menetykset Narvan suunnalla oli-
vat 380 000–500 000 miestä, joista 
kaatuneita 150 000–250 000. Sak-
san puolella menetykset kaatunei-

na olivat noin 40 000 miestä, joista 
16 000 on tunnistettu viime vuo-
sina hautausmaiden kunnostusten 
yhteydessä. Venäläisten kaatuneet 
jäivät kentälle. Sinimäkien taiste-
luissa kaatuneet kynnettiin vuonna 
1946 ympäröiviin peltoihin.

Virolaisia osastoja oli Nar-
van rintamalla saksalaisten puo-
lella noin 30 000–40 000 miestä. 
He taistelivat sankarillisesti koti-
maansa puolesta uhkaavaa miehi-
tystä vastaan. He toivoivat voivan-
sa puolustaa Viron rajaa Saksan lu-
histumiseen saakka ja näin saada 
takaisin menetetty itsenäisyys. Se 
ei ollut aivan mahdoton ajatus. Vi-
ron kansalliset johtajat ja sotilaat 
uskoivat Rooseveltin ja Churchil-
lin 1941 antamaan Atlantin julis-
tukseen, joka takasi kaikille mie-
hitetyille valtioille itsenäisyyden 
sodan päätyttyä. Länsimaat eivät 
pitäneet sanaansa. Suomi ja Bal-
tian maat, jotka taistelivat demok- 
ratiansa puolesta, tuomittiin Sak-
san liittolaisiksi ja sotaan syylli-
siksi. Narvan taisteluihin osallis-
tuneita miehiä elää vielä Virossa. 
He eivät ole virallisesti vapauden 
puolesta taistelleita, koska Viro ei 
maana käynyt sotaa. Teemme heil-
le kunniaa.

Suomi katkaisi suhteet Saksaan 
2.9.1944 ja lopetti pian sotatoi-
met rintamalla. Viron puolustami-
nen muuttui sotilaallisesti mah-
dottomaksi ja pakotti Saksan kii-
rehtimään Virosta vetäytymistä. 
Syyskuun 14. päivänä saksalai-
set yrittivät valloittaa suomalai-
silta Suursaaren ja näin estää pu-
nalaivaston pääsyn Suomenlah-
delle. Operaatio epäonnistui täy-
dellisesti.

Lauantaina jatkoimme matkaa 
kauniin Inkerinmaan halki. Omin 
silmin matkalla kykeni havait-
semaan, miten kaunis ja rehevä 
maa Inkeri on. Varmaan siksi in-
keriläiset ovat joutuneet vainon ja 
valloituksen kohteiksi. Majoituim-
me Repinossa tasokkaaseen hotelli 
Cronwell Parkiin.

Sunnuntaiaamuna siirryimme  
Terijoelle ja ryhmityimme 80 mat-
kalaisen seurueena Luterilaisen 
hautausmaan sankarihautausmaal-
le. Terijoen kirkko valmistui vuon-
na 1908 neljä vuotta aikaisemmin 
perustetun luterilaisen Terijoen 
seurakunnan kirkoksi. Kirkon on 
suunnitellut arkkitehti Josef Sten-
bäck (1854–1929). Hän oli aika-
kautensa tuotteliain kirkkoarkki-
tehti. Hänen kynänsä on tuottanut 
Suomeen kaikkiaan 35 kirkkoa. 
Hän suunnitteli Suomeen puu-
kirkkoja, tiilikirkkoja, kivikirkko-

ja sekä rapattuja fasadipintakirk-
koja. Terijoen kirkko on rapattu fa-
sadipintakirkko. Kirkkomaahan on 
haudattu 75 terijokelaista vainajaa.

Talvisodan jälkeen rakennus 
toimi elokuvateatterina aina vuo-
teen 1998 saakka, jolloin se vihit-
tiin jälleen kirkoksi. Hautapaadel-
la Pohjois-Kymen Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n puheenjohtaja ja 
valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä 
piti koskettavan puheen.

Matkamme jatkui Kannaksen 
halki kohti Viipuria. Historiaopas, 
lääkintöneuvos Kari Soininen se-

losti matkan aikana perusteellises-
ti Valkeasaaren lohkon taisteluja. 
Puna-armeijan hyökkäyksen pai-
nopistesuunnan 6,7 kilometrin pi-
tuiselle lohkolle oli varattu kaartin- 
armeijakunta (kolme divisioonaa 
käsittävä), jolla oli tukenaan muun 
muassa kolme rykmenttiä panssa-
rivaunuja ja rynnäkkötykkejä. Val-
keasaaren lohkoa puolusti suoma-
laisten kolmipataljoonainen JR 1.  
Yhteenlaskettuna neuvostoliitto-
laisten ylivoima oli siis 18-ker-
tainen.  

Viipurissa ruokailimme pitkät 

perinteet omaavassa ravintola Es-
pilässä. Viipurissa on suomalais-
ajan kuuluisaa Espilä-ravintolaa 
jäljittelevä ravintola. Ravintolan 
nimi on sama, paikka Torkkelin 
puistossa on sama ja myös ravin-
tolan ulkomuoto näyttää samalta 
kuin ennen sotia. Monipuolisesta 
matkastamme tyytyväisinä pala-
simme illaksi Suomeen. 

  

Eero Mattila 
Kouvola (Myllykoski)

1. Puolustusvoimien edustussoittokunnan, Kaartin 
soittokunnan, nykyinen päällikkökapellimestari on 

A) Tomi Väisänen 
B) Ville Paakkunainen 
C) Pasi-Heikki Mikkola 
D) Juhani Valtasalmi 
  
2. Antti Rinteen hallituksen kokenein ja pitkäai-
kaisin ministeri on 

A) Anna-Maja Henriksson 
B) Mika Lintilä 
C) Krista Kiuru 
D) Pekka Haavisto 

3. Puolustusvoimien käytössä olevat Leopard 2A6 
-taistelupanssarivaunut on hankittu 

A) Saksasta 
B) Hollannista 
C) Yhdysvalloista 
D) Englannista 
  
4. Ilmajärvi sijaitsee Novgorodin alueella Venä-
jällä. Sieltä saa alkunsa Olhavanjoki, joka laskee 

A) Peipsijärveen 
B) Suomenlahteen 
C) Ääniseen 
D) Laatokkaan 

5. Otrakkalan lopetettu marmorilouhos on nykyi-
sin suosittu turistikohde. Menetetyssä Karjalas-
sa se sijaitsi 
A) Ruskealassa 
B) Jaakkimassa 
C) Lumivaarassa 
D) Pälkjärvellä 
  
6. Maailman yleisin ase, Mihail Kalašnikovin 
suunnittelema legendaarinen AK-47-rynnäkkö-
kivääri, on kuvattuna 
A) Namibian lipussa 
B) Mosambikin lipussa 
C) Sambian lipussa 
D) Kongon demokraattisen tasavallan lipussa 

7. Merivoimien uudet sotalaivat, neljä korvettia, 
rakennetaan vuosina 2021–2025 

A) Helsingissä 
B) Turussa 
C) Naantalissa 
D) Raumalla 

8. Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalue si-
jaitsee 

A) Niinisalon varuskunta-alueella Kankaanpäässä 
B) Kainuun prikaatin toiminta-alueella Kajaanissa 
C) Vekaranjärven varuskunta-alueella Kouvolassa 
D) Panssariprikaatin toiminta-alueella Hattulassa 

Sotilaspoika kysyy

Oikeat vastaukset sivulla 11. Kysymykset ja vastaukset: Veli-Matti Jusi

Kiltapuheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä puhumassa Terijoen kirkkopihassa.

Opas Eero Mattila kuvattiin Sinimäellä.

Laatta hallintorakennuksen seinässä kertoo I Suomalaisen Vapaa-
joukon esikunnan sijainnin Rakveressa.
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Jo toista kymmentä kertaa por-
voolaiset sotilaspojat ja lottaty-
töt ovat tehneet kevätretkensä yli 
Suomenlahden naapurimaaham-
me Viroon. Tutuiksi ovat tulleet 
maan useat kaupungit nähtävyyk-
sineen ja maaseudun upeasti res-
tauroidut linnat ja kartanot. Op-
paana jokaisella retkellä on toi-
minut erinomainen Viron tuntija, 
kapteeni Ari-Pekka Mustonen, 
jolla riitti mielenkiintoista kerrot-
tavaa useiksi päiviksi pitkien bus-
simatkojenkin aikana. Retkeläiset 
jaksoivat vielä täyden matkapäivän 
päätteeksi keksiä usein omaa viih-
dettä iltaisin!

Vuodet ovat kuluneet. Hiljal-
leen on muutosta tapahtunut. Täy-
den bussilastin sijaan nousi Helsin-
gin Länsisatamasta tämän kevään 
perinneretkelle 10.–12.6. lähtijöi-
tä tasan tusina, ja edessä oli vain 
yksi kokonainen matkapäivä.

Luotettava oppaamme (ystä-
vien kesken AP) oli pantu asial-
le. Hän oli päättänyt tehdä päivän 
retkestämme ikimuistoisen ja vie-
dä meidät tutuksi käyneestä Tal-
linnan keskustasta kymmenen ki-
lometrin päähän maaseudulle jo-
honkin jännittävään kohteeseen. 

Retkipäivän aamuna AP ja ees-
tiläinen Elve noutivat meidät pik-
kubussilla hotellilta, ja pian olim-
me määränpäässä. Edessämme oli 

mahtava portti, jonka yllä oli luet-
tavissa paikan nimi: Eesti Vaba-
dusvõitluse Muuseum, käännetty-
nä Viron Vapaustaistelun Museo. 
Astuimme sisään Viron sotamuis-
tojen puistoon, jossa tietävän AP:n 
johdolla seikkailimme kauan. 

Näimme paljon ”suuria pyssy-
jä”, järeän T56-panssarivaunun, 
joka oli tuotu Pärnusta, ja Tallin-
nan ulkomuseosta saadun raketin 
vuodelta 1948. Kuitenkin suurin 
osa esineistöstä saatiin vasta maan 
1991 tapahtuneen itsenäistymisen 
jälkeen, jolloin museolle alkoi vir-
rata lahjoituksia. Suurimmat mää-

rät saatiin korruptoituneen neu-
vostoarmeijan luopuessa tavarois-
taan. Puiston sotakalustoa verhoaa 
kauniisti lahjoitustaimista kasvava 
tammipuisto, jonka ensimmäinen 
puu on istutettu 3.6.2009. Kym-
menessä vuodessa puut ovat kas-
vaneet 4–5-metrisiksi. 

Museorakennus on valkoinen 
komea kolmikerroksinen puulin-
na, joka on rakennettu historial-
listen raunioiden päälle. Paikalla 
kohosi ennen viime sotia silloi-
sen Viron presidentin Konstan-
tin Pätsin veljen talo, joka tuhou-
tui sodan melskeissä. Nykyisen ta-

lon jälleenrakentaja on tarinamme 
sankari, Viron kunniakansalaisek-
sikin nimetty Johannes Tõrs.

Johannes Tõrs syntyi Saaren-
maalla ja kaikista ideoistaan, eri-
laisista toiminnoistaan ja aikaan-
saannoksistaan päätellen hän on 
monilahjakkuus, ehkä universaali 
sellainen... aika näyttää. Nyt aina-
kin monitoimimies!

Tähän mennessä hän on toiminut 
sirkuksessa, kouluttautunut restau-
roijaksi, konemestariksi ja työs-
kennellyt valtamerilaivoilla, tehnyt 
puusepäntöinä, Suomeenkin ranta-
saunoja, omaa lasimaalaustaidon, 

josta ovat näytteenä Tallinnan Ni-
gulisten kirkon lasimaalaukset ym. 
Hän on myös osannut viisaasti kä-
sitellä hankkimaansa rahaa. Jo en-
nen Viron itsenäistymistä 1989 hän 
osti presidentti Pätsin veljen peri-
kunnalta nykyisen museoalueen  
ja sai hyvään alkuun rakentamisen 
ja museohankkeet lukuisista vas-
toinkäymisistä ja miehittäjävallan 
uhkailuista huolimatta. Museo val-
mistui 1994. 

Vihdoin meidän ryhmämme oli 
seikkaillut tarpeeksi sotamuis-
tojen puistossa ja asteli kaptee-
ni Ari-Pekka Mustosen johdolla 

sisälle museoon. Siellä eteemme 
astui Viron elävä legenda, itse Jo-
hannes Tõrs. Hän alkoi kertoa, ja 
huomasimme heti, että hänen vai-
herikas elämänsä sisälsi aineksia 
vaikka pitkään toimintaelokuvaan. 
Tarinaansa hän valitsi kaikki mie-
lenkiintoisimmat museoesineet lu-
kemattomien joukosta.

Museokerroksen yläpuolella on 
perheen asunnot ja muu yksityis-
alue. Me menimme maukkaalle 
aterialle talon pohjakerroksessa 
olevaan ravintolaan. Aterian päät-
teeksi tuli vielä yllätys. Ensi vuon-
na 80 vuotta täyttävä isäntämme 
esitti hyvin säilyneellä ooppera-
laulajan barytoni-äänellään van-
han suositun Muistoja Sorrentos-
ta -slaagerin. Arvostuksen osoituk-
sena ja kiitoksena me ojensimme 
isännällemme Johannes Tõrsille 
Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja 
Lottatyttöjen Perinnekillan stan-
daarin.

Yhden päivän retkemme anti oli 
mahtava ja ainutlaatuinen. Kyllä 
Viron Vapaustaistelun Museo on 
rohkean miehen isänmaallinen ai-
kaansaannos. Paljon jäi kysymyk-
siä. Pakko käydä uudelleen.

Liisa Tuomala

Jääkärien jäljillä Baltiassa
Joukko maanpuolustusväkeä, yh-
teensä 55 henkilöä, nousi bussiin 
Nurmijärven linja-autoasemal-
la helatorstain aattoiltana. Matka 
alkoi kohti Baltian maita. Viking 
Expressillä ylitimme Suomenlah-
den. Varhain helatorstaiaamuna 
nousimme Taisto-liikenteen bus-
siin. Kuudensadan viidenkym-
menen kilometrin matka Liettuan 
pääkaupunki Vilnaan alkoi muru-
kahvia hörppien ja hevosenlihavoi-
leipiä pureskellen.

Ensimmäisen kerran pysäh-
dyimme Viron presidentin Kons-
tantin Pätsin muistomerkillä. 
Siellä tapasimme Viron Suomen-
poikien yhdistyksen nykyisen pu-
heenjohtajan Raimond Viikin, 
joka kertoi, mitä Suomen-pojille 
kuuluu tänään. Niitä, jotka Suo-
messa sodan aikana taistelivat, on 
vielä kourallinen elossa. Raimond 
Viik totesi presidentti Pätsin ole-

van suuresti kunnioitettu persoo-
na nyky-Virossa.

Pikaisesti matka jatkui koh-
ti Jääkäripataljoona 27:n taistelu-
asemia Dumben alueella Latvias-
sa Riianlahden rannalla. Kauniil-
la mäntykankaan rantatörmällä 
seisoi Jääkäreiden muistomerkki. 
Jarmo Wilkman ja Hannu Suo-
mikallio seisoivat kunniavartiossa, 
kun Mikko Tomperi laski paadel-
le seppeleen.

Riianlahden rannalla taisteltiin 
vilkkaasti ja jääkäreille koitui tap-
pioita. Taisteluissa eri rintamilla 
kaatui kaksitoista. Jääkäreitä haa-
voittui kaikkiaan 49 miestä. Klap-
kalnciemsin kylään on haudattu 
viisi jääkäriä. Muistomerkille Ju-
hani Kallio laski seppeleen. Kun-
niavartiossa seisoivat Seppo Ke-
sulahti ja Jouko Saarto.

Liettuan pääkaupunkiin Vil-
naan saavuimme illalla kahdek-

san aikoihin ja majoittauduimme 
keskustan Hotelli Ibisiin. Yön nu-
kuttuamme ja aamiaisen jälkeen 
reipasotteinen opas jakoi meille 
pienikokoiset radiot, joiden nap-
pikuulokkeesta kuulimme kaik-
ki selostukset selkeästi englannin 
kielellä.

Opas oli venäjänjuutalaista su-
kua oleva nuori nainen. Vilna oli 
ennen sotia juutalaisten kaupun-

ki. Siellä asui noin 250 000 juu-
talaista, jotka tuhottiin II maail-
mansodan aikana 12 kilometriä 
Vilnan keskustasta olevalla honka-
nummella. Kaupungissa juutalais-
korttelit ja hautausmaat on tuhot-
tu. Hautakivistä on Neuvostoliiton 
aikana rakennettu uima- ja urhei-
luhalli, mikä on nykyisin käyttö-
kelvottomassa kunnossa. Nykyi-
sin Vilnassa asuu 7 000 juutalais-

ta, jotka ovat peräisin Venäjältä.
Toinen järkyttävä kohde Vilnas-

sa oli KGB-museo (Oikeustalo). 
Erilaiset kidutuskammiot, pakko-
paidat, pehmustetut huoneen sei-
nät ja ovet raivotautisiksi tulleille 
vangeille ja muistohuoneet… Te-
loitushuone teloitusvideoineen oli 
järkyttävyyden huippu. Mikä peto 
ihminen voikaan olla!

Illallisen söimme paikallisessa 

ravintolassa suloisen perheorkes-
terin viihdyttäessä meitä esityk-
sillään. Mielenrauhamme palautui 
järkytysten jälkeen. Erityisesti per-
heen pieni tytär valloitti sydämem-
me ja johti meidät piirileikkiin.

Aamiaisen jälkeen lähdimme 
kohti Latviaa. Kävimme Kaunasis-
sa, Liettuan vanhassa pääkaupun-
gissa. Jatkoimme nopeasti matkaa 
kohti Klaipedaa, jonka satamassa 

ihailimme komeaa Suomessa sota-
korvauksena rakennettua purjelai-
vaa. Kaikenlaisia ponnisteluita se 
sota meille aiheutti, mutta kunnos-
tettuna laiva oli komean näköinen 
täysissä purjeissa.

Klaipedassa söimme lounaan. 
Jatkoimme kohti Liepajaa (Li-
bauta), jääkärien kaupunkia. Tais-
ton bussilla kiersimme kaupun-
kia. Löysimme jääkärien esikun-
tatalon, jota kunnioitimme pienois-
lippuvartioin. Koko Baltia-retken 
huipentumana kävimme jääkärien  
valakirkossa. Trinitatis-kirkko, 
Pyhän kolminaisuuden kirkko, oli 
jääkäreiden valakirkko. Siellä vi-
hittiin myös jääkärilippu. Jääkärit 
vannoivat uskollisuuden valan it-
senäiselle Suomelle. Kirkossa he 
lauloivat ”Jumala ompi linnamme” 
-virren ja Jääkärien marssin ensim-
mäisen kerran. Jääkärit sitoutuivat 
palvelemaan Suomen armeijassa 

vähintään yhden vuoden.
Erilaisten vaiheiden jälkeen jää-

kärit laivattiin. Vaasaan he saapui-
vat 25.2.1918, juuri samana päivä-
määränä, kuin ensimmäiset jääkä-
rikoulutettavat saapuivat Saksaan 
Lockstedtin leirille kolme vuotta 
aiemmin.

Yövyimme Liva-hotellissa. Aa- 
mulla heräsimme varhain. Koh-
ta olimme bussissa matkalla Tal-
linnan satamaan. Illalla olimme jo 
Nurmijärven linja-autoasemalla ja 
muistorikas matka päättyi. Kiitos 
Pekka Kiehelälle matkan järjes-
telyistä.

Juhani Kallio
Pohjois-Uudenmaan

Sotilaspoikien Perinnekillan
hallituksen jäsen

Viron Vapaustaistelun Museo  
porvoolaisten käyntikohteena 

Seppeleenlasku Jääkärien muistokivellä Riianlahden ranta-ase-
massa.

Suomalaisten sotakorvauksena tekemä purjelaiva Klaipedan sa-
tamassa. Laiva on rakennettu Turun telakalla ja restauroitu Liet-
tuassa.

Remontissa oleva Trinitatis-kirkko oli jääkärien valakirkko.

Viron Vapaustaistelun Museo ja Johannes Tõrs sen edustalla. Ku-
va ei liity porvoolaisten matkaan. Kuva: Peeter Böckler.

Tällaisella joukolla tehtiin tämänkertainen Viron-matka.
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Ylä-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta

Matka Onttolaan Pohjois-Karjalan rajavartiostoon 
ja kiertoajelu Joensuussa
Matka alkoi Iisalmesta aamul-
la 12.6.2019 M. Niskasen bussil-
la. Kuljettajana toimi Frans Fors-
berg. Laaditun ohjelman mukaises-
ti saavuimme Pohjois-Karjalan raja-
vartiostoon, jossa komentaja, evers-
ti Vesa Blomqvist otti matkailijat 
vastaan. Komentaja sanoi aikatau-
lua noudatetun täsmällisesti. Siir-
tyminen Onttolan Rajasotilaskotiin 
sujui, ja sotilaskodin munkkikahvit 
saivat suut messingille.

Tilaisuus aloitettiin luovuttamal-
la sekä rajavartiostolle että Raja-
sotilaskodille Jääkäripataljoona 
27:n Perinneyhdistyksen Kuopion  
osaston lahjana Jääkärin testa-
mentti, jonka ottivat vastaan evers-
ti Blomqvist ja toiminnanjohtaja 
Katri Määttä. Lisäksi rajavartios-
tolle luovutettiin Ylä-Savon Sotilas-
poikien Perinnekillan standaari sekä 
eversti Blomqvistille ja sotakamree-
ri Rauno Suhoselle Ylä-Savon So-
tilaspoikien historiikki Isäin pojat.

Ohjelma jatkui tämän jälkeen ko-
mentajan esitelmällä, joka käsitte-

li Pohjois-Karjalan rajavartioston 
historiaa, nykyisyyttä ja myös tu-
levaisuutta, joita komentaja arvioi 
erittäin ansiokkaassa esitykses-
sään. Kaikille tuli hyvin selväksi, 
että rajojemme vartiointi on osaa-
van ja ammattitaitoisen henkilös-
tön käsissä. 

Esityksen jälkeen suuntana oli 
vartioston ruokala, jossa nautim-
me maittavan aterian. Vatsat täyn-
nä siirryimme tutustumaan Jääkä-
rikomppanian tiloihin. Komppa-
nian aulassa oli runsaasti erilaisia 
palkintoja, jotka kertoivat rajajääkä-
reiden osaamistaidoista ja koulutuk-
sen korkeasta tasosta. Varusmiesten 
tuvat olivat samanlaisia, kuin ne oli-
vat olleet suurelle osalle vierailijoi-
ta. Sen sijaan kuivaustilat yllättivät 
vieraat täysin. Tehokkaat ja lukitta-
vat kuivaustilat olivat uutta kaikil-
le vierailijoille. Komppanian edes-
sä tutustuimme Rajamiesten muis-
tomerkkiin ja asetuimme yhteisku-
vaan.

Sitten siirryimme bussiin, jossa 

sotakamreeri Rauno Suhonen otti 
joukon komentoonsa.

Kiertoajelu suuntautui sodanai-
kaiselle kentälle, joka oli Pommi-
tuslentolaivue 44:n tukikohta. Tu-
tustuimme maailman ainoaan pom-

mikonekorsuun. Suhonen kertoi ky-
seisen paikan historiaa. Seuraavaksi 
siirryimme Siilaisten suojeluskun-
nan ampumaradalle, jossa kävimme 
vuoden 1918 teloituspaikalla. Vai-
noniemessä kaupungin nykyisellä 
edustushuvilalla kuulimme kysei-
sen paikan muusta historiasta, muun 
muassa Lentolaivue 46:n Dornier-
pommikoneet aloittivat toimintansa 

Suomen ilmavoimissa talvella 1942 
juuri Vainoniemen edustalla jäällä.

Paikalta näkyi myös saari, jossa 
hävittäjä-ässä, kapteeni Väinö Su-
hosella oli kesäpaikka. Kyseisellä 
mökillä kokoontuivat kesäisin so-
tien jälkeen suomalaiset hävittäjä-
lentäjät ja muistelivat sotalentojaan, 
joskus jopa railakkaasti.

Joensuun kaupungin alueella 

näimme muun muassa kaukopar-
tio-osasto Kuismasen sotaanlähtö- 
ja majoituspaikan Hasanniemessä. 
Ohitimme hävittäjälentäjä Lauri 
Nissisen syntymäpaikan ja Lento-
rykmentti 4:n esikunnan (Joensuun 
kaupungintalo), jossa oli myös Il-
mavalvontakeskus jatkosodan ai-
kana.

Kiertoajelu päättyi Sankarihau- 
tausmaalle, jossa suoritimme käyn-
nit kenraalimajuri, Mannerheim-ris-
tin ritari Erkki Raappanan ja jää-
kärikapteeni Toivo Kärnän haudal-
la. Kärnä on ollut esikuvana Tunte-
mattoman sotilaan kapteeni Kaar-
nalle.

Hyvillä mielin palasimme Iisal-
men suuntaan. Matka oli onnistunut 
ja saimme osaksemme karjalaisen 
vieraanvaraisuuden lisäksi päivite-
tyt tiedot rajojemme vartioinnista ja 
ison annoksen sotahistoriaa. Parhaat 
kiitokset eversti Vesa Blomqvistil-
le ja sotakamreeri Rauno Suhoselle.

Teksti ja kuvat: 
Seppo Ryhänen

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta 

Muistokiven vuosipäivä Kesäpuistossa
Juhlatilaisuus 17.6.2019 Haminan 
Kesäpuistossa alkoi fanfaarilla, jon-
ka puhalsi trumpetilla kapteeni evp 
Eino Härkönen. Kukkalaitteen ki-
velle laskivat killan kunniapuheen-
johtaja Kauko Suurnäkki ja kun-
niajäsen llkka Hankkila. Muisto-
kivi paljastettiin vuonna 2006, ja se 
on omistettu suojeluskunnalle ja so-
tilaspojille. 

Veteraanikuoro esitti Erkki Ka-
piaisen johdolla ja Eino Härkösen 
säestämänä kuoron tunnuslaulun 
”Nuoret sankarit”.

Killan puheenjohtaja Matti Haa-
panen piti selkeän, lyhyen puheen. 
Puhe sivusi sotilaspoikia ja soti-
laspoika-aikaa. Hän totesi muun 
muassa: – Vasta aikuisina he teki-

vät varsinaisen elämäntyönsä. Hei-
dän sukupolvensa on ollut luomas-
sa sitä Suomea, josta me tai ainakin 
useimmat saamme nauttia. Sotilas-
pojat elämän eri aloilla ovat toimi-
neet hengessä, jonka he olivat soti-
laspoikayhteisössä omaksuneet elä-
mänsä ohjenuoraksi.

Veteraanikuoro esitti toisena kap-
paleena ”Miehikkälän puolustajat”. 
Kesäpuiston tilaisuuden päätteeksi 
Eino Härkönen puhalsi loppusoiton.

Kesäpuistossa oli paikalla noin 
50 henkilöä.

Siirryimme kahville Kahvila Jas-
pikseen, jonka vastaava Hannah 
Honkanen oli varannut kiltamme 
käyttöön. Kahvi ja leivonnaiset oli-
vat maukkaita. Emäntä henkilökun-

tineen palveli hienosti juhlaväkeä.
Puheenjohtaja Haapanen puhui 

tervehdyssanoissaan sotilaspoikien 
nykyisestä vakaasta, arvostetusta 
asemasta ja toivoi toiminnan jatku-
vuuden vaatimaa aktiivisuutta pe-
rinnetyössä.

Perinnekiltamme oli vuosiko-
kouksessaan 13.2.2019 kutsunut 
Ilkka Hankkilan kunniajäsenekseen. 
Puheenjohtaja Matti Haapanen luo-
vutti kunniakirjan saatesanoin Ilk-
ka Hankkilalle. Vastauspuheessaan 
Hankkila painotti arvostavansa saa-
maansa huomionosoitusta. Tilaisuu-
den lopuksi Eino Härkönen puhal-
si trumpetillaan musiikkikoosteen.

Teksti: Pentti Snygg
Kuvat: Matti Paananen

Pohjois-Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta

Kesäretki Noormarkkuun
Killan kesäretki 10.7.2019 suuntau-
tui todella mielenkiintoiseen koh-
teeseen, Ahlströmin historialliselle 
ruukkialueelle Noormarkkuun. Tä-
hän ruukkialueeseen sisältyy mon-
ta kiinnostavaa kohdetta. Tällä ker-
taa meillä oli mahdollisuus tutus-
tua vain osaan niistä. Saimme päi-
vän aluksi kuulla tietoiskun alueesta 
ja sen historiasta sekä päivän ohjel-
masta. Sen jälkeen nautimme Noor-
markun klubilla maittavan lounaan.

Tämä ruukkialue on viimeinen 
Ruotsin vallan aikana perustet-
tu ruukkialue Suomessa. Teollinen 
toiminta alkoi siellä 1753. Raudan-
jalostusta ruukissa harjoitettiin vuo-
sina 1806–1920.

Merikarvialta lähtöisin oleva 
Antti Ahlström (1827–1896) hank-
ki ruukin ja sahan omistukseen-
sa vuonna 1870. Hän ryhtyi mää-
rätietoisesti laajentamaan ja uudis-
tamaan alueen toimintaa. Antin lii-
ketoimet menestyivät hyvin, ja hän 
oli aikanaan yksi rikkaimmista teol-
lisuusmiehistä Suomessa. Ahlströ-
min laaja suku omistaa vielä ny-
kyäänkin alueen, jossa sijaitsevat 

kolmen sukupolven kodit: Isotalo 
(1881), Havulinna (1901) ja Villa 
Mairea (1939).

Lounaan jälkeen tutustuimme  
alueeseen. Kävelimme idyllisen 
sillan yli näyttelytilaan, joka sijait-
si vanhassa pajassa. Lasivitriinissä 
oli pienoismalli, jossa alue oli koko-
naisuudessaan. Noormarkun ruukki- 
aluetta pidetään yhtenä Suomen 
merkittävimmistä kulttuurimaise-
mista.

Asiantunteva opas Elina Siren 
kertoi myös vuoden 1918 tapahtu-
mista Noormarkussa ja ruukkialueel- 
la. Vapaussodan alettua punaiset 
ottivat haltuunsa 21.2.1918 Noor-
markun kirkonkylän ja perustivat 
esikunnan ruukkialueen pääjohta-
jan Walter Ahlströmin asuntoon 
Havulinnaan. Vuoden 1918 traagi-
set tapahtumat koskettivat läheises-
ti myös Ahlströmin perhettä. Punai-
set ampuivat 10. maaliskuuta Noor-
markun ja Porin välisellä maantiel-
lä yhteensä kuusitoista A. Ahlström 
Osakeyhtiön johtohenkilöä ja muu-
ta virkailijaa.

Tässä joukossa oli myös Rafael  

Ahlström, yksi Antti Ahlströmin 
pojista. Hänet löydettiin myöhem-
min heitettynä Noormarkunjokeen. 
Nämä järkyttävät historiamme ta-
pahtumat vakavoittivat hetkeksi 
meidät retkeläiset. Joukossamme 
oli henkilöitä, joiden isoisät ja naa-
purit olivat osallistuneet taisteluihin 
Noormarkun ja Pomarkun rintamal-
la 1918. Heidän kertomuksiaan tais-
teluista oli kuunneltu aikanaan her-
källä korvalla.

Jatkoimme tutustumista hyvin 

hoidettuun ruukkialueeseen. Seu-
raava kohde oli Villa Mairea, jon-
ka läheisyyteen siirryimme autoilla. 
Alvar Aallon piirtämä Villa Mairea 
valmistui elokuussa 1939 Harry ja 
Maire Gullichsenin edustusasun-
noksi. Sitä sanotaan modernistisen 
arkkitehtuurin suunnannäyttäjäk-
si. Maire oli Antti Ahlströmin po-
jan Walter Ahlströmin tytär ja Harry 
hänen miehensä, joka toimi Ahlströ-
min pääjohtajana. Maire oli kiinnos-
tunut kulttuurista ja taiteesta, jon-

ka Villassa kävijä voi aistia. Kak-
si asiantuntevaa opasta kertoivat ra-
kennuksen historiasta ja siihen liit-
tyvistä tapahtumista.

Päivä alkoi siirtyä jo pitkälle ilta-
päivän puolelle, mutta vielä oli yksi 
käyntikohde jäljellä. Taas startta-
simme autot ja suuntasimme kohti 
Noormarkun kirkkoa. Asiantunteva 
opas kertoi meille mielenkiintoisesti 
kirkon historian vaiheista. Noormar-
kun vanha kirkko tuhoutui vapaus-

sodan aikana punaisten tykistön am-
muttua kranaatin ikkunasta sisään. 
Alttaripääty syttyi tuleen, ja puinen 
kirkko paloi maan tasalle. Ahlström 
Oy lahjoitti varat 1927 uuden kirkon 
rakentamiseen. Uutta kirkkoa alet-
tiin rakentaa samalle paikalle vas-
ta 1931.

Armas Lindgrenin keskiaikai-
seen tyyliin piirtämä kirkko valmis-
tui vuonna 1933. Nykyinen alttari-
taulu on Lennart Segerstrålen te-
kemä ”Vuorisaarna”. Myös Hiitolan 
kirkon alttaritaulu on kirkon seinäl-
lä. Lopuksi kiltamme jäsen Erkki 
Hirvi piti pienimuotoisen hartaus-
hetken, joka arvokkaalla tavalla 
päätti kesäisen retkemme.

Kotimatkalla vielä kertasimme 
retkikohteemme päivän antia, joka 
oli rautaisannos ainutlaatuista Suo-
men historiaa ja kulttuuria. Suuret 
kiitokset retken järjestelyistä vas-
tanneelle kiltamme puheenjohta-
jalle Heino Niemiselle sekä Erkki 
Saarelalle, joka kamerallaan tallen-
si muistoja.

Tapio Kamppi
Kuvat: Erkki Saarela

Pohjois-Karjalan rajavartios-
ton komentaja, eversti Vesa 
Blomqvist.

Kukkalaitteen laskeminen muistokivelle.

Ilkka Hankkila on saanut kun-
niakirjan kiltansa kunniajäse-
nyydestä.

Retkeläiset Rajamiesten muistomerkillä Onttolassa.

Opas Elina Siren ja retkeläisjoukkoa. Taustalla Noormarkun klubi. Kiltapuheenjohtaja Heino Nie-
minen Noormarkun kirkossa.



720.12.2019 SOTILASPOIKA

Ase- ja  
varusmuseo
Sotilaspoika-kiveltä siirryimme 
Lönnrotin koululle Kajaanin Ase- 
ja Varusmuseoon. Museon pitäjä 
Petri Kilpeläinen toivotti jouk-
komme tervetulleeksi. Sen jälkeen 
Kilpeläiselle sai esittää kysymyk-
siä. Ei muuta kuin hihasta kiinni 
museon isäntää, ja hän antoi vas-
tauksia. Kilpeläinen sukkuloi eri 
näyttelyhuoneissa.

Joukkomme levisi 400 neliö-
metrin tilaan ympäriinsä. Suurin 

osa väestä keskittyi tutkimaan in-
formaatiota, jota annettiin esineen 
vierellä. Joku totesi, että parasta 
olisi tulla rauhallisena aikana ja 
tutustua mielenkiintoiseen ase- ja 
varusnäyttelyyn.

Terrafame
Terrafamen alueelle tulo jo pel-
kästään yllätti tulijat laajuudel-
laan. Alkukahvituksen aikana yri-
tyksen edustajat aloittivat Terrafa-
men esittelyn.

Yritys on suomalainen omaan 
kaivostoimintaan perustuva mo-
nimetalliyhtiö, joka nykyisellään 
työllistää Sotkamossa noin 1 400  

työntekijää. Heistä hieman yli puo-
let on Terrafamen palveluksessa ja 
loput kumppaniyritysten henkilös-
töä. 60 neliökilometrin kaivospii-
ristä 2 000 hehtaaria on rakennet-
tua aluetta. Kyse on yhdestä Eu-
roopan suurimmista nikkelivaran-
noista.

Terrafamen ykköskehityskohde 
on akkukemikaalituotteet. Kyse 
on sähköautojen akkujen raaka-ai-
neista. Yritys on tehnyt paljon työ-
tä turvallisuuden eteen. Ympäris-
töturvallisuuteen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Ennen kuin pro-

sessissa tarvittava vesi päätyy ta-
kaisin vesistöön, se puhdistetaan.

Kaivoksen malmivarat riittävät 
vuosikymmeniksi. Tuotantopro-
sessi koostuu neljästä vaiheesta: 
louhinta, murskaus, bioliotus ja 
metallien talteenotto. Malmia lou-
hitaan avolouhoksesta ja hienon-
netaan nelivaiheisessa murskaus-
prosessissa. Bioliotuksessa mine-
raalista saadaan arvoaineet, jotka 
metallitehtaassa saostetaan myyn-
tituotteiksi.

Kaivoskierroksen jälkeen vierai-
ta hellittiin muikkukeitolla.

Teksti ja kuvat: Pentti Ruohotie

Sotilaspoikien liittopäivät Kajaanissa 15.–16.8.2019

Lipunnosto Matalajärvellä. Kuva: Markku Rauhalahti.

Pirkkahämäläisillä 
kesätapahtuma

Veljeskansan vieraita  
Porvoossa

Tarinoita Kainuun ja Kajaanin kulttuuriperinnöstä

Seuralaisohjelma 
liittokokouksen aikana
Seuralaisohjelmana oli mahdolli-
suus lähteä opastetulle kiertoaje-
lulle kaupunkiin ja Paltaniemelle. 
Retken ensimmäinen pysähdys oli 
Elias Lönnrotin yrttimaalla. Pii-
rilääkärinä Kajaanissa 1833–1853 
asunut Lönnrot oli monen toimen 
mies. Tutkimusmatkailun, kansan-
runouden keräämisen sekä Kaleva-
lan ja Kantelettaren kokoamisen li-
säksi hän oli muun muassa kansan-
valistaja ja kasvien tutkija.  Hau-
holan pieni maja on ainoa jäljellä 
oleva Lönnrotin Kajaanissa omis-
tamista rakennuksista. Sen pihaan 
on 2009 perustettu yrttitarha, jos-
sa kasvaa hyöty- ja koristekasveja. 
Yrttimaahan liittyvä opasvihkonen 
kertoo kasveista Lönnrotin ohjeet 
ja nykykäytön.

Lönnrotin tekemään kansanva-
listukseen kuului myös Talonpo-
jan Kotilääkäri -teoksen kirjoit-
taminen ja soveltaminen Suomen 
oloihin. Kirjasta löytyy esimerkik-
si ohje pitkän istumisen välttämi-
sestä, siis vuonna 1838! Nykyään 
ei taida olla yhtään terveysvalistus-
ohjetta, joka ei korostaisi jaloitte-
lun merkitystä.

Retki jatkui kymmenen kilomet-
rin päässä sijaitsevaan Paltaniemen 
kuvakirkkoon. Kirkko on valmis-
tunut 1726. Kirkon katto- ja holvi-
maalaukset on tehnyt Emmanuel 
Granberg vuosina 1778–1781. 
Tunnetuin maalaus on Viimei-
nen tuomio, joka aikoinaan herät-
ti kirkkovieraissa niin suurta kau-
histusta, että sen alaosa oli ensin 

peitettävä maalilla ja lopulta veis-
tettävä irti.

Kirkon vieressä on Keisarintal-
lina tunnettu rakennus. Siellä Suo-
messa matkustava keisari Alek-
santeri I söi aamiaistaan vuonna 
1819, siis 200 vuotta sitten. Vuo-
lijoen Haapalankankaalla oli tuol-
loin vain yksi savupirtti, joka tar-
vittiin ruoan valmistamiseen. Seu-
rueella oli mukanaan omat tykö-
tarpeet ja oma hovimestari. Ateri-
ointipaikaksi päätettiin kuitenkin 
uusi tallirakennus. Tämä rakennus 
on myöhemmin siirretty Oulujär-
ven yli Paltaniemen kirkon viereen 
ulkoilmamuseoksi.

Eino Leino -talo on perinneta-
lo, jonka mittakaava on sama kuin 
vanhan, nyt jo puretun Hövelön. 
Alkuperäisen Hövelön omisti 
vuoden ajan Elias Lönnrot, ja sii-
nä syntyi myöhemmin Eino Lei-
no. Nykyään taloa ylläpitävät kult-
tuuriseurat ja Paltamon kunta. Va-
lokuvanäyttely kertoo sekä Elias 
Lönnrotin että Eino Leinon elä-
mästä.

Retken loppupuolella pyöräh-
dimme Kirkkoniemen entisen vyö-
ryvän hautausmaan lähellä, mutta 
emme kohdanneet yhtään luitaan 
etsivää haamua. Eino Leinon teok-
sista voi lukea Paltaniemen ja Ka-
jaanin alueen monista muistakin 
tarinoista, Simo Hurtasta Kouta-
noitaan.

Anja Hongisto
matkailuopas, Kajaani

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekillalla oli 6. elokuuta kesä-
tapaaminen Kangasalla. Paikka oli 
vuosien varrelta tuttu reserviläis-
ten Sillanpää-maja Matalajärven 
rannalla.

Tapahtuma alkoi puolelta päivin 
lipunnostolla. Sitten siirryttiin si-
sätiloihin, jonne aktiiviset emän-
nät olivat kattaneet kahvipöydän. 
Pöytä oli täynnä niin suolaista kuin 
makeaakin suuhun pantavaa. Ti-
kanheitto ja ilmakivääriammunta 
ovat usein kuuluneet kesätapahtu-
man ohjelmaan, mutta tällä kertaa 
keskityttiin saunomiseen ja ”aivo-
jumppaan”. Aki Aario järjesti hel-

pon tuntuisen mutta kuitenkin vi-
saisen tietokilpailun, johon ainoat 
kympin vastaukset antoi Jyri Bor-
genström. Arpajaisetkin järjestet-
tiin. Arvan hinta oli kohtuullinen, 
ja palkinnot olivat houkuttelevat.

Syyskauden ohjelmasta tieten-
kin myös puhuttiin. Kuukausittain 
on lounaskokous ja marraskuun lo-
pussa Joulunodotuksen kirkkojuh-
la. Muiden yhteisöjen järjestämät 
isänmaalliset tapahtumat ovat tie-
tenkin myös killan jäsenten kalen-
tereissa.

Markku Rauhalahti

Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja 
Lottatyttöjen Perinnekilta kokoon-
tuu muutaman kerran vuodessa ve-
restämään muistoja nuoruusajan 
isänmaallisen harrastuksen paris-
sa vietetyistä ajoista, ja mukavaa 
on aina.

Myös Virossa on käyty, ja va-
kituisena isäntänä näillä matkoilla 
on ollut siellä nykyään asuva kap-
teeni evp A.-P. Mustonen eesti-
läisen Riina-puolisonsa kanssa. 
Tänä syksynä meillä oli mahdol-
lisuus tarjota Viron oppaillemme 
mahdollisuus tutustua itäuusmaa-
laiseen perinnetoimintaan ja sa-
malla osoittaa heille suomalaista 
vieraanvaraisuutta.

Porvoossa on paljon historial-
lista nähtävää. Esittelimme viro-
laisille tietenkin Runebergin ko-
din. Myös hautausmaan merkit-
tävimmät muistomerkit kiinnosti-
vat. Tärkeä kohde oli Tuomiokirk-
ko, jossa vietettiin rovasti Tapani 
Mäki-Panulan johdolla pieni har-
ras tuokio. Kirkon tämänhetkinen 
upeus tuntui tekevän vieraisiin 
vaikutuksen. Heidän maassaan ei 
aina ole ollut mahdollisuutta säi-
lyttää kristillisen kulttuurin aartei-

ta niin hyvin kuin Suomenlahden 
tällä puolen.

Meillä on Viron kanssa paljon 
yhteistä historiaa, jota on aina lei-
mannut Venäjän läheisyys. Siitä 
virisi vilkas keskustelu illanvie-
tossa Maija Soinion ihastuttavis-
sa kesämaisemissa. Itsenäisessä 
Virossa arvostetaan veljeskansan 
ystävyyttä, ja suomalaisten isän-
tien tunteet ovat samat.

Vieraat ihailivat myös Vanhan 
Porvoon ja empire-kaupunginosan 
hyvin hoidettuja historiallisia ra-
kennuksia ja puistojen vehreyt-
tä. Porvoolaiset emännät ja isän-
nät Maija Soinio, Liisa Tuomala, 
Ella ja Tuomo Heimonen, Tapa-
ni Mäki-Panula ja allekirjoittanut 
kertoivat vieraille niin Porvoosta 
kuin perinnekiltamme toiminnasta.

Kuulijalle tuli mieleen laulun 
säkeet ”Niin kauan teillä on suo-
jattu lies, kun on pystyssä yksikin 
mies”. Niin kauan kuin sodan näh-
nyttä ja kokenutta sukupolvea on 
elossa, myös eestiläissuomalaisen 
yhteistyön perinne elää.

Maijaliisa Dieckmann
Pikkulotta, Porvoo

Päivien muuta ohjelmaa lyhyesti

Kaupungin  
vastaanotto
Kättelyllä ja tervetuliaismaljalla 
alkoi Kajaanin kaupungin vastaan-
otto. Kaupunginjohtaja Jari Tolo-
nen käsitteli tervetulosanoissaan 
Kajaania ja Kainuuta. Hän nosti 
esille sotilaspojat ja muun maan-
puolustusväen: – Kajaanilaisetkin 
voivat elää sujuvaa arkea ja naut-
tia hyvinvointiyhteiskunnan palve-
luista osaltaan siksi, että sotilaspo-
jilla, lottatytöillä ja muilla maan-
puolustajilla riitti uskoa selviyty-
miseen sota-ajasta.

Kaupunginjohtaja toivoi, että 
tänä aikana nostettaisiin kunniaan  
ja yleiseen tietoisuuteen sota- ja 
jälleenrakentamisen ajan koke-
mukset. Puheen jälkeen nautit-
tiin kahvit pikkupurtavien, muun 
muassa maakuntaherkun rönttö-
sen, kanssa.

Veljesilta
Kättelyin ja tervetuliaismaljoin al-
koi iltajuhla, joka on kantanut pe-
rinteisesti nimeä Veljesilta. Moni-
puolinen ohjelma koostui lähinnä 
musiikista ja tervehdyspuheenvuo-
roista. Musiikki oli korkealuok-

kaista, usein isänmaallisissa tilai-
suuksissa kuultuja lauluja ja nytkin 
tilaisuuteen erinomaisen sopivia. 
Niitä esittivät Vuokatti-kvartetti, 
Lottaperinnelaulajat ja Sotilaspoi-
kakvartetti. Lisäksi kuultiin taido-
kas monologi ja harmonikkaduon 
esityksiä.

Tervehdyspuheet nostivat esiin 
veteraaneja, mutta myös muun so-
dan sukupolven. Sotilaspojat oli-
vat puheenvuorojen keskiössä ku-
ten myös taho, jota tervehdyksen 
tuoja edusti. Tervehdyksiä esittivät 
Sotilaspoikien Perinneliitto, Ka-
jaanin kaupunki, Puolustusvoimat 
(Kainuun prikaati), Rajavartiolai-
tos ja Kajaanin seurakunta. Iltaan 
kuului tietysti myös illallinen.

Seppeleenlasku  
Sotilaspoikakivelle
Seppeleenlaskulla alkoi uuden päi-
vän ohjelma. Sen suorittivat liiton 
puheenjohtaja Hannu Luotola 
ja Kainuun killan puheenjohtaja 
Asko Tolonen. Lisäksi laulettiin 
kaksi säkeistöä Isänmaan virrestä 
(Virsikirja 577). Kainuun prikaati 
oli asettanut kivelle kunniavartion.

Kaupungin vastaanotolla kaupunginjohtaja Jari Tolosen seurassa 
Kainuun killan varapuheenjohtaja Heikki Visti (vas.) ja puheen-
johtaja Asko Tolonen (oik.).

Lottaperinnelaulajat esitti laulut Lähteellä ja Laulu Kainuulle.

Ase- ja Varusmuseon järeintä aseitusta sisätiloissa.

Vahvistettu Sotilaspoikakvartetti esitti Veteraanin iltahuudon, 
jonka soolo-osan lauloi sotaveteraani  Pauli Kukko. Säestäjänä 
oli Mikko Yrjolä. 
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Lieksassa juhlittiin

Aselevon solmimisesta  
75 vuotta

Päiväretki Mikkeliin
Haminan linja-autoasemalta nou-
si 3.9.2019 innokkaita retkeläisiä 
matkanjohtaja Esko Nevamaan 
johdolla Heino Toursin bussiin. 
Kuljettajana oli Pertti Kinnanen. 
Matka vei aluksi Karhulaan. Kaik-
kiaan 22 hengen joukolla jatkoim-
me kohti Mikkeliä.

Pidin matkalla pienen esitelmän 
isästäni Matti Kalervo Paanases-
ta (syntynyt 2.2.1915 Hämeenlin-
nassa, kuollut 7.5.1992 Haminas-
sa). Hän kuului jatkosodan aikana 
”Marskin suojaryhmään” Mikke-
lissä 1943–1944.

Kaikkihan ei mene aina kuten 
”Strömsössä”. Bussin jarruista ka-
tosivat paineet, ja kyyti päättyi sii-
hen. Olimme päässeet Ristiinaan, 
teiden 15 ja 13 risteykseen. Mut-
ta ei hätää mitään. Ristiinasta saa-
pui pari tilataksia paikalle, ja mat-
ka jatkui.

Kun saavuimme Jalkaväkimu-
seolle, nautimme Sotilaskodissa 
munkkikahvit. Juhani Manni-
nen, Suur-Savon Sotilaspoikien 
Perinnekillan puheenjohtaja, toi-
votti meidät tervetulleeksi ja ker-
toi kiltansa toiminnasta. Mieleen 
jäi maininta, että killassa on vie-
lä 56 ”aitoa” sotilaspoikaa jäsene-
nä eikä kilta peri jäseniltään jäsen-
maksua.

Museonjohtaja, eversti evp 
Markku Riittinen toivotti meidät 
myös tervetulleeksi ja toimi hy-
vin selkeäsanaisena oppaana Jal-
kaväkimuseossa, jossa tutustuim-
me uusittuun Suojeluskuntaosas-
toon. Suur-Savon Sotilaspoikien 
Perinnekillan hallituksen jäsen ja 
museovastaava sekä suojeluskun-
taosaston uusimiseen osallistunut 
Eero ”Kota” Jokinen osoittautui 
myös mainioksi oppaaksi.

Suojeluskuntaosastossa oli yhä 
esillä edesmenneen perinnekiltam-
me puheenjohtajan Viljo Harju-
sen luovuttama sormus sekä edes-
menneen jäsenemme Matti Lap-
palaisen lahjoittama sotilaspoi-
kasuikka. VTT Olli Kleemola on 
kerännyt museoon rintamalla puh-
detöinä tehtyjä esineitä pikkuesi-

neistä huonekaluihin. Mielenkiin-
toinen osasto.

Jalkaväkimuseo sijaitsee Mik-
kelin kaupungin Nuijamiehen kau-
punginosassa sijaitsevalla 1880–
1881 rakennetulla puukasarmi- 
alueella. Museo on erityismuseo, 
joka on perustettu 1982, ja sitä 
ylläpitää Jalkaväen säätiö. Perus-
näyttelynä on ”Vapaussodasta La-
pin sotaan”.

Luentosalin seinällä on jalka-
väen Mannerheim-ristin ritarien 
kuvat. Sotamarsalkka Carl Gus-
tav Emil Mannerheimin kuvan 

alapuolella on sotien jälkeen Ha-
minassa vaikuttanut ritari nro 110 
eli Einari Schadewitz (1.10.1917 
Juva – 10.2.1981 Hamina). Ihan 
oma persoona ”Iivana, kuolema 
kolkuttaa” -juttua myöten. Olen 
päässyt tapaamaan hänet monta 
kertaa.

Toisessa rakennuksessa on näyt-
telyt SS-pataljoonasta, sotilaspo-
jista, 60-vuotisesta rauhanturvaa-
misesta, sotilaskotitoiminnasta 
ym.

Ruokailu oli järjestetty Up-
seerikerholle. Aija Lyytikäinen 
oli loihtinut maukkaan ja riittoi-
san seisovan pöydän. Jotkut jopa 

nauttivat ruokailun ohessa ”Mars-
kin ryypyn”.

Suur-Savon Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan puheenjohtaja sai kil-
tamme 25-vuotisjuhlajulkaisun, 
samoin museonjohtaja Riittinen. 
Teokset luovutti puheenjohtaja 
Matti Haapanen.

Tutustuimme myös Mikkelin 
Kaukolassa sijaitsevaan Päämaja-
museoon. Suomen armeijan ylin 
johto toimi vuosina 1939–1940 ja 
1941–1944 Mikkelin Keskuskan-
sakoulun tiloissa. Nykyisin paikka 
tunnetaan Päämajamuseona. 

Museon opas Päivi Ranta-
nen piti meille esitelmän museos-
ta. Sen jälkeen pääsimme tutus-
tumaan omin päin niin Marskin 
työhuoneeseen kuin Operatiivisen 
osaston Maavoimatoimistoon, jot-
ka molemmat on ennallistettu so-
dan aikaiseen muotoon. Perusnäyt-
tely kertoo Päämajan toiminnasta, 
talvi-, jatko- ja Lapin sodan kes-
keisistä tapahtumista sekä siviilien  
elämästä sotavuosina.

Paluumatkaa varten Heino Tour-
silta oli tullut uusi bussi, mutta 
kuskina oli entinen.

Kotimatkalla poikkesimme Suo-
menniemellä Lounaskahvila Ran-
tinhovissa, jonka pihassa on neu-
vostovalmisteinen MIG-helikop-
teri.

Retken järjestelijä, matkanjoh-
taja Esko Nevamaa tunsi Mikke-
lin seudun hyvin ja saimme kuul-

la mielenkiintoisia asioita. Hän on 
asunutkin siellä aikoinaan.

Ennen kuin saavutimme pää-
tepysäkin, Matti Haapanen kiitti 
hyvästä retkestä Esko Nevamaa-
ta, kuljettajaa ja retkellä mukana 
olleita, koska ilman heitä ei tehtäi-
si näitä retkiä. Tottahan nuo sanat 
olivat. Retki oli onnistunut.

Teksti ja kuvat:
Matti Paananen

4.9.2019 tuli kuluneeksi 75 vuot-
ta siitä, kun aselepo klo 7.00 as-
tui voimaan. Tosin venäläiset pi-
tivät vihaa yllä vielä seuraavaan 
päivään saakka. Suomalaisten tu-
likuri piti. He luottivat sodanjoh-
don antamaan määräykseen eivät-
kä provosoituneet vastapuolen tu-
lituksesta.

Juhlapäivä aloitettiin laskemal-
la seppele Rukajärven taistelui-
den muistomerkille klo 7.00 Liek-
san keskustassa. Seppeleen laski-
vat Lieksan kaupungin sivistys-
toimenjohtaja Arto Sihvonen ja 
Rukajärven suunnan historiayh-
distyksen varapuheenjohtaja Sep-
po Ryhänen. Paikalla oli joukko 
lieksalaisia isänmaan ystäviä seu-
raamassa tapahtumaa.

Muistomerkiltä siirryimme lä-
histöllä olevaan Rukajärvi-keskuk-
seen nauttimaan aamukahvit. Sa-
malla yhdistyksen ex-puheenjoh-
taja Tenho Tikkanen kertoi, mitä 
rintamalla 75 vuotta sitten tapah-
tui. Hän kertoi myös keskuksessa 
esillä olevista näyttelyistä ja päi-
vän ohjelmasta.

Klo 9.00 matka alkoi opaste-
tulle Rukajärven tien kierroksel-
le. Seppo Ryhäsen ja Tenho Tik-
kasen johdolla tulimme toiselle 
Rukajärven taisteluiden muistok-
si pystytetyllä muistomerkille. Tik-
kanen kertoi muistomerkin synty-
historian. Hanke käynnisti koko 
Rukajärven suunnan sotahistoria-
työn. Muistomerkin vihki 5.6.1966 
Lieksasta kotoisin oleva kenraali-
luutnantti Erkki Setälä.

Seuraavaksi matka vei Raap-
pana-puistoon, jossa tutustuimme 
paikalla oleviin opasteisiin. Vierei-
sellä Partalan koululla sijaitsi tal-
visodan aikana Raappanan johta-
man Lieksan rintaman joukkojen 
esikunta.

Matkan edetsssä pysähdyimme 
Lieksan kaatuneitten evakuointi-
keskuksessa. Seuraavaksi pysäh-
dyimme Pankajärvellä kohtaan, 
jossa Kev.Os. 2 suoritti sotahar-
joituksiaan. Harjoituksiin kuului 
myös polkupyörällä ajo. Kaikki 
eivät suinkaan hallinneet pyörällä 
ajoa, ja kuten kaikki tietävät, pol-
kupyörät olivat olennainen osa ke-
vytosaston nopeaa liikkumista.

Seuraava kohde oli Nurmijärven 
tykki Puurunlinjalla, jolle talviso-
dassa venäläisten eteneminen py-
sähtyi ennen joulua 1939. Mainit-
takoon, että suomalainen kersant-
ti tuhosi tykin suorasuuntauksel-
la seitsemän neuvostoliittolaisten 
panssaria.

Matka jatkui Tauno Oksasen 
johdolla rajaa kohti. Pysähdys oli 
muun muassa Änäkäisen Salpa-
linjaan kuuluvassa, kunnostetus-
sa etuasemassa ja Kaksinkanta-
jan muistomerkillä. Matka jatkui 
edelleen Kivipuron rajavartioase-
malle, joka sijaitsee rajavyöhyk-
keellä. Kivipuron rajavartioase-
man ”kummi” on Pentti Perttuli.

Paluumatkalla ryhmä, noin 20 
henkeä, pysähtyi Jukolan Motti 
-pirtillä. Pirtti ei oikein kuvaa hir-
sistä kotaa, joka vetää sata henkeä 

sisäänsä. Kodassa ryhmä nautti 
entisen rajavartijan Tuomo Mar-
tikaisen ”valmistamat” nokipan-
nukahvit korppujen kera ja nuo-
tiomakkarat.

Kyseisellä Jukolan Motin pai-
kalla toimi jatkosodan aikana yh-
teensä 3 000 miestä käsittävät 
Huolto- ja koulutuskeskus 9 sekä 
Henkilö- ja täydennyskeskus 12. 
Lisäksi alueella oli muun muas-
sa aliupseerikoulu, sairaala, saha 
ja urheilukenttä.

Jukolan Motti on saanut nimen-
sä seitsemästä asuinparakista. Pa-
rakit rakennettiin jo ennen talviso-
taa Änäkäisen taisteluasemien ra-
kennustyöhön osallistuneille soti-
laille. Nimensä Jukolan Motti sai 
Jukolan seitsemän veljeksen mu-
kaan. Jatkosodan jälkeen Juko-
lan Motin parakkeihin sijoittui la-
pinlahtelaisen Erkki Halosen III/
JR 10.

Tämänkertaista Rukajärven tien 
tutustumismatkaa suosi aurinkoi-
nen sää.

Matkan jälkeen ruokailimme 
Lieksan Rukajärvi-keskuksessa. 
Lounas oli maittava hernekeitto. 
Sitä nautittiin usein myös sota-
ajan rintamaoloissa.

Evakon laulu -konsertti alkoi klo 
18.00 Lieksan Kulmassa. 160 hen-
keä vetävä sali täyttyi nopeasti, ja 

joukko konserttiin tulijoita joutui 
kääntymään pois.

Seppo Ryhänen toivotti kon-
serttiyleisön tervetulleeksi. Liek-
san kaupungin tervehdyksen esit-
ti kaupunginjohtaja Jarkko Määt-
tänen.

Konsertti alkoi Jatta Kettusen 
esittämällä Evakon laululla. Hän 
juonsi laulujen ohessa konsertin 
ja kertoi evakkojen tulosta Liek-
saan ja Egyptinkorven asutustiloil-

le. Korpi oli osoitettu siirtoväen  
31 perheen asuinalueeksi. Mu-
siikin välissä käytiin läpi alueen  
rakentaminen, peltojen raivaus ja 
siirtoväkeen kohdistuneet ennak-
koluulot. Karjalaisten mukana tuli 
alueelle uusi kulttuuri. Lisäksi nos-
tettiin esille elämän asettuminen 
uomiinsa, väestön vanheneminen 
ja nuorten poismuutto. Kyläkoulua 
kävi enimmillään 120 koululaista. 
Nyt koulu on lakkautettu.

Konsertissa esiintyivät Jatta ja 
Teuvo Kettusen lisäksi Aleksi 
Kilpeläinen, Emma Kärki, Pent-
ti Ohtonen ja Ritva Kilpeläinen. 
Konsertin päättyessä yleisö taput-
ti seisaalle nousten ja suosionosoi-
tuksista ei meinannut tulla loppua.

Tenho Tikkasen juhlaesitelmä 
käsitteli asevelitalojen historiaa ja 
lähinnä Rukajärven suunnalla teh-
tyjä rakennuksia. Tikkanen esitteli 
talot valokuvin ja kertoi rakennus-
ten sijaintipaikat ja historiatiedot.

Ilta huipentui Rukajärvi-keskuk-
sessa klo 22.00 alkaneeseen Ru-
kajärven tie -elokuvaan. Kyse oli 
ilmaisnäytöksestä. Juhlallisuudet 
päättyivät seuraavan vuorokauden 
puolella 00.30.

Kansalaisjuhlan kaikkiin tapah-
tumiin oli runsas osanotto, yh-
teensä yli 200 vierasta. Voi hyvil-
lä mielin todeta, että juhlalla on 

paikkansa. Usein juhlitaan sotien 
alkua, mutta veteraanien mieles-
tä, jos jotain sodista tulee muis-
taa, aselepopäivä on juhlimisen 
arvoinen tapahtuma. Sodissa vuo-
sia olleet sotilaat ottivat aikanaan 
aselevon saapumisen riemumielin 
vastaan.

Teksti: Seppo Ryhänen ja  
Tenho Tikkanen

Konsertissa siirtoväen tuloa uudelle kotiseudulle esitettiin myös 
näytelmän keinoin. Kuva: Seppo Ryhänen.

Tohtori Olli Kleemolan keräämiä puhdetöitä Jalkaväkimuseossa.

Rauhanturvaosastossa oli paljon kiinnostavaa tutkittavaa.

Etelä-Kymenlaakson  
Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n

vuosikokous pidetään keskiviikkona 26.2.2020 klo 17.00  
Haminan Keskussotilaskodissa, Kadettikoulunkatu 5, II kerros.

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

TERVETULOA!  Kiltahallitus

Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy maaliskuussa.

Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen tarkoitetun aineiston 14. helmikuuta mennessä.
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Hakkapeliitta nro 42/1940 kertoi, 
että Kauhajoen yhteiskoulun juhla-
salissa – eduskunnan talvisodan ai-
kaisessa istuntosalissa – paljastet-
tiin eduskunnan lahjoittama muis-
totaulu.

Kansanedustaja E. M. Tarkka-
nen piti muistotaulun paljastuspu-
heen. Kun taulua peittänyt verho 
poistettiin, paljastui kaunis, vaa-
leasta marmorista tehty taulu, jos-
sa ylimpänä on Suomen vaakuna 
ja sen alla teksti: ”Suomen edus-
kunta piti sodan aikana 1.12.1939–
12.2.1940 istuntonsa tässä huo-
neessa, jossa myös vuoden 1939 
valtiopäivät päätettiin ja vuoden 
1940 valtiopäivät avattiin.” 

Raimo Berkan
Lähde:  
Hakkapeliitta nro 42/1940

Jatkosodan aikana Suomeen pudo-
tettiin tuhatkunta desanttia. Desan-
tit eivät jättäneet Suomea rauhaan 
edes jouluna. 

Lisman kylän lähelle pudotettiin 
kaksi desanttia 24.12.1942. Toinen 
heistä, Pavel Ossipov, Aunukses-
sa 10.7.1914 syntynyt desantti, pi-
dätettiin 1.1.1943 Mellitsassa Py-
häjärven lähellä. Desantista saatiin 
havainto, kun joulukuun lopulla 
löydettiin kaksi laskuvarjolla pu-
dotettua matkalaukkua Lisman ky-
län läheltä. Laukuissa oli käsikir-
japainovälineet. Ossipov tuomit-

tiin 16.2.1943 kuolemanrangais-
tukseen. Tapaukseen liittyi myös 
radistina toiminut naisdesantti. Hä-
nen kohtalostaan ei ole lisätietoja. 

Samana päivänä, kun Ossipov 
saapui luvatta maahamme, pidä-
tettiin Kuittisissa Aunuksen suun-
nalla Vasili Gagarin -niminen 
desantti. Hänet oli pudotettu liki 
kuukausi aikaisemmin Vaaselin 
alueelle. Kaksimiehisen partion 
tehtävänä oli selvittää, miten si-
viiliväestö eli Aunuksessa, sekä 
suurimpien sotilasosastojen sijan-
nit. Kun ruoka loppui, miehet läh-

tivät kohti Kuittista ja heistä Gaga-
rin jäi kiinni oltuaan sisällä eräässä 
talossa. Ulkona ollut toinen mies 
pääsi pakenemaan. Hänen kohta-
lostaan ei ole lisätietoa. 

Vuotta aiemmin joulupäivänä 
1941 löytyi laskuvarjo Vuokselan 
pitäjästä. Tarkemmin paikkana oli 
puutarha Virkkilän ja Uudenkylän 
puolivälissä. Varjon löytyminen 
aiheutti luonnollisesti hälytyksen. 
Alueelle saapui useita etsintäpar-
tioita, ja talvella jälkien seuraami-
nen oli melko helppoa hyvän lumi-
tilanteen vuoksi. Jäljet johtivat lä-

heiseen latoon. Sitä lähestyttäessä 
ladosta avattiin tuli etsintäpartioi-
ta kohti. Lato luonnollisesti piiri-
tettiin, ja desantteja/desanttia ke-
hotettiin antautumaan. Ammun-
ta kuitenkin jatkui, ja heittipä de-
santti pari käsikranaattiakin kohti 
piirittäjiä. 

Lopulta ladosta kuului kiroilua, 
vaikka oli joulun aika, ja yksittäi-
nen laukaus. Sitten oli hiljaista. 
Piirittäjät lähestyivät latoa ja si-
sälle päästyään havaitsivat desan-
tin ampuneen itsensä. Kyseessä oli 
nuori mies, jolla oli yllään suo-
malaismallinen asetakki ja mus-
tat toppahousut ja jaloissa ruskeat 
pieksut. Lisäksi häneltä löytyi ve-
näläinen mantteli. 

Desantilla oli Nagant-revolve-
ri ja pari käsikranaattia. Lisäksi 
löytyi Reino Saarisen nimelle kir-
joitettu sairaalasta annettu poista-
misilmoitus. Kyseessä ei kuiten-
kaan ollut kyseinen henkilö.

Näiden desanttien lisäksi muu-
tama desantti vietti joulua Suo-
messa. Heidän pudotus- tai kiin-
nijäämisajankohdat eivät kuiten-
kaan osuneet joulun aikaan. Sitä 
vastoin 13.8.1941 Mäntsälään pu-
dotettu desantti Nikolai Pahareff 
oli syntynyt jouluaattona 1903. Sa-
moin 2.9.1942 Valkealaan pudotet-
tu desantti Sulo Timonen oli syn-
tynyt jouluaattona, joskin tiettä-
västi vuonna 1921. Näiden lisäksi 
on pari muuta kiinnijäänyttä joulu-
aattona syntynyttä desanttia.

Pasi Pirttikoski 

Satakunnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Aino Grönmanin 
puhe oli veteraanien mieleen.

Desantit ja joulurauha

Desantin varusteet. Ylämaa 5.8.1941. SA-Kuva. Varusteet eivät liity kirjoituksen tapahtumiin.

Satakunnan Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n

vuosikokous tiistaina 25.2.2020 klo 15.00 
Viikkarin Valkamassa,  

osoite Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori.
Kokouksen alussa esitelmä aiheesta ”Sotalapset”.

Kahvitarjoilu klo 14.30.

Tervetuloa!

Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n hallitus

Talvisodan aikainen 
muistotaulu

”Sotien 1939–45  
perinnettä vaalien”
Yllä olevalla teemalla käynnistet-
tiin sotien 1939–1945 perinnetyö 
Satakunnassa. Syyskuun 22. päi-
vänä 2019 Porissa juhlatalo Me-
kanissa järjestettiin perinnetyön 
aloitusjuhla. Sen teemana oli myös 
”Mitä kertoisin lapsenlapsilleni?” 
Liikuttavat ja tunteikkaat sotave-
teraanin, sotilaspojan, pikkulotan, 
sotaorvon ja evakon lyhyet tarinat 
puhuttelivat yleisöä syvältä. Soti-
laspojan tarinan kertoi sotilaspoi-
ka, Pohjois-Satakunnan Sotilas-
poikien Perinnekillan puheenjoh-
taja Heino Nieminen. Heino tun-
netaan sahansoittajana Kankaan-
pään Korsutöpinä-orkesterissa. 
Tarinoitten välillä Lappi-kvartet-
ti esitti tarinoihin liittyviä lauluja. 
Yksi lauluista oli ”Sotilaspoika”.

Juhlan toteuttamisesta vasta-
si Sotien 1939–1945 perinnetyön 
Satakunnan neuvottelukunta. Oh-
jelman tavoite oli tuoda esille so-
tien 1939–1945 perinnetyön neljä 
kokonaisuutta: rintama, kotirinta-

ma, asutustoiminta ja jälleenraken-
taminen. Suomea puolustettiin ras-
kaina sotavuosina koko kansakun-
nan voimin – yhdessä. Perinnetyö-
tä tehdään myös yhdessä.

Juhlapuheen juhlassa piti Lot-
taperinne Pori ry:n puheenjohtaja 
Helvi Walli. Loppupuheenvuoron 
piti Satakunnan nuorisovaltuus-
ton puheenjohtaja Aino Grön-
man. Ainon puhe sai koko juhlan 
äänekkäimmät aplodit. Moni vete-
raani kävi häntä kiittämässä juh-
lan jälkeen.

Musiikkia Lappi-kvartetin lisäk-
si esittivät Soikan Kööri ja Kan-
kaanpään Korsutöpinä. Juhla alkoi 
yhteislaululla ”Sillanpään marssi-
laulu” ja päättyi vaikuttavaan ”Ve-
teraanin iltahuuto” -lauluun.

Tapio Huhtanen
Satakunnan Sotilaspoikien  

Perinnekillan puheenjohtaja

Kuva: Juha Ylitalo

Talvisota kymmenvuotiaan 
kokemana
Elettiin marraskuun viimeisiä päi-
viä 1939. Toin hellapuita keittiöön. 
Äitini oli huolestuneen näköinen. 
Hän oli juuri kuunnellut uutiset ja 
sanoi: ”Sotako siitä nyt tuli?” Huo-
kaisten hän istahti penkille sulatte-
lemaan kuulemaansa. Radiossa oli 
sanottu, että Neuvostoliitto oli irti-
sanonut maittemme välisen hyök-
käämättömyyssopimuksen. Äitini 
tiesi, mitä sota oli. Vapaussodan 
hän oli kokenut 17-vuotiaana. 

Pelättiin pahinta. 30.11.1939 
neuvostojoukot vyöryivät yli rajan 
kaikkia Suomeen tulevia tieuria 
myöten ja kaupunkien pommituk-
set alkoivat. Yhtäkkiä rauhallinen 
elämä muuttui sotaponnisteluiksi. 
Kaikkien oli niihin osallistuttava. 
Lottien sotaleivän leipominen oli 
alkanut jo syksyllä kertausharjoi-
tusten aikana. Monia elintarvikkei-
ta alettiin säännöstellä. Suruvies-
tejä ehti tulla ennen joulua jo mo-
niin koteihin.

Joulu oli erilainen, kuin oli ol-
lut kahteen vuosikymmeneen. To-
sin jouluaattona saimme syödä 
vielä runsaan aterian. Iltapäivällä 
joimme teetä keittiön pöydän ym-
pärillä. Teessä kastoimme graham-
jauhoista tehtyä korppua. Helsin-
gin Vanhasta kirkosta kuuntelim-
me jouluaaton hartauden, jonka 
piti pastori E. W. Pakkala. Sitten 
haimme eteisen nurkasta pienen 
paperikassin, jossa olivat joulu-
lahjat. Jokainen sai paperinarul-
la sidotun käärön. Narun alle oli 
pistetty pieni paperilappu, jossa 
oli nimi. 

Äiti oli kutonut nämä lahjat sen 

mukaan, mitä kukin tarvitsi. Joku 
meistä sai villasukat, toinen lapa-
set, kolmas kaulurin, kaksivuotias 
nuorin villamyssyn ja isä lämpi-
män kaulurin. Kassin pohjalla oli 
kaupan tiskipaperiin kääritty pa-
ketti. Isä oli ostanut jonkin vaate-
kappaleen äidille. 

Vähää ennen klo 17 isä puki 
päälleen suojeluskunnan sarka-
takin, uuden kaulurin kaulaansa, 
manttelin ja karvalakin, otti keit-
tiön nurkasta kiväärin selkäänsä 
ja pihalta sukset jalkaansa ja läh-
ti hiihtämään seitsemän kilomet-
rin päähän rautatiesillalle, missä 
hänellä alkoi vartiovuoro klo 18.

Isäni kuului niihin ikäluokkiin, 
joita kutsuttiin aseisiin vasta vuo-
den 1940 puolella. Tarvittiin lisää 
miehiä, kun Neuvostoliitto nosti 
Suomen rintamalla taistelevan ar-

meijansa miesvahvuuden helmi-
kuun alusta miljoonaan mieheen. 
Ennen lähtöään isä vei minut pel-
lolle ja kertoi, mitä hän oli suun-
nitellut kylvää millekin lohkolle 
ja miten lantakasat oli sijoitettava. 
Minun tehtäväni oli ajaa karjanlan-
ta hevosella pellolle. 

Kun isäni lähtöpäivä tuli, vein 
hänet Vihannin asemalle, missä 
oli kokoontumispaikka. Kotipihas-
sa isä hyvästeli perheensä ja halasi 
kutakin erikseen. Ja ennen rekeen 
istumistaan hän kääntyi kotivä-
keensä päin ja sanoi: ”Rukoilkaa!”  
Lähtö kotoa rintamalle oli hänelle 
vaikea. Kun laskimme kotipihasta 
alas järvelle kirkolle vievälle tal-
vitielle, tunsin, että vieressäni is-
tuva isäni nytkähteli liikutuksesta. 
Nämä joukot vietiin Viipurinlah-
delle, missä tilanne oli kriittinen.

Talvisodan alkaessa olin kym-
menvuotias. Kuuluin suojeluskun-
nan poikaosastoon kahdeksanvuo-
tiaasta lähtien. Maaseudulla ei pi-
detty kiinni kovin tarkasti kym-
menen vuoden ikärajasta, kunhan 
poika oli kykenevä osallistumaan 
harjoituksiin ja toimintaan. Kun 
sain isältäni tehtäväksi kotitilan 
miesten työt, tartuin niihin innolla. 

Päiväohjelmaksi tuli aamul-
la hevosten ruokinta, sitten äidin 
auttaminen navettatöissä. Päivän 
valoisan ajan olin hevosen kans-
sa karjanlannan tai heinien ajossa. 
Illan hämärtyessä menin taas äi-
din avuksi navettaan, ja viimeise-
nä oli hevosten ruokinta. Kun ke-
vättalvella jouduimme ottamaan 
kuusi Hyrynsalmelta tuotua evak-

kolehmää, lypsettävien määrä nou-
si yhteentoista. Silloin opettelin 
lypsämään voidakseni olla siinä-
kin asiassa äidilleni avuksi. Näin 
selvisimme välttämättömistä töis-
tä koko talven. Äitini oli määrät-
ty jo sodan alussa sotainvalidien ja 
kaatuneiden omaisten yhdyslotak-
si, jonka huolena oli heidän avus-
tamisensa. Joskus liikuin näilläkin 
asioilla.

Joka päivä muistimme rukoil-
la. Niin tehtiin muissakin kodeis-
sa. Sodan jälkeen isäni sai palata 
terveenä kotiin. Kevään lumilla eh-
dimme ajaa kotiin syksyllä haka-
tut polttopuut. 

Kaarlo Hirvilammi

Jatkosodan aikana joulun edel-
lä muistutettiin kotirintamaa 
tällaisella vetoomuksella.

Kaarlo Hirvilammi. Kuva: Ku-
va Lenita/Raahe.

Laatta on Kauhajoella Edus-
kuntamuseossa, Sanssin kou-
lun II kerroksen liikuntasalis-
sa, joka toimi eduskunnan is-
tuntosalina.
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Museoiden yö Mikkelissä Veteraaneja ulkoiluttamassa

Tuore komentaja, eversti Tero Ylitalo: 

”Panssariprikaati on hyvä näköalapaikka”
Panssariprikaatin esikuntaraken-
nuksen kulmahuoneessa Hattu-
lan Parolannummella istuu jänte-
vä, pitkänhuiskea ja tervehtiessään 
kättä lujalla otteella puristava lah-
telaiseversti. Pääesikunnan suun-
nitteluosastolta huhtikuun alus-
sa Hattulaan siirtynyt 51-vuotias 
Tero Ylitalo johtaa yhtä Suomen 
puolustusvoimien tärkeimmistä 
joukko-osastoista.

Näköalapaikalla istuva tuore ko-
mentaja luottaa Panssariprikaatin 
iskukykyyn. Se on hänen mieles-
tään hyvään kuntoon trimmattu 
joukko-osasto ja koko ajan erin-
omaisessa normaaliolojen valmiu-
dessa niin kuin pitääkin.

Komentajan huoneeseen johta-
van käytävän seinällä on iso rivi 
valokuvia. Potreteissa ovat Panssa-
riprikaatin ja sen edeltäjän Panssa-
ridivisioonan komentajat.

Joukko on vähintäänkin arvoval-
tainen. Kuvansa seinälle ovat saa-
neet muun muassa Suomen histo-
rian tunnetuin panssarimies, ken-
raalimajuri ja Mannerheim-ristin 
ritari Ruben Lagus sekä myöhem-
min urallaan puolustusvoimain ko-
mentajiksi nousseet kenraalimajuri 
Kaarlo Leinonen ja prikaatiken-
raali Ari Puheloinen.

Tero Ylitalon edeltäjä, eversti 
Kari Nisula siirtyi 1. huhtikuuta 
2019 Pääesikuntaan, ja hänet ni-
mitettiin kenraalin virkaan Pääesi-
kunnan valmiuspäälliköksi. Toi-
nen tuore edeltäjä Panssariprikaa-
tin komentajana oli Pekka Toveri. 
Hän on nyt kenraalimajuri ja puo-
lustusvoimien tiedustelupäällikkö.

Perinteet  
velvoittavat
Eversti Tero Ylitalo tietää Panssa-
riprikaatin painoarvon ja tehtävän-
sä tärkeyden. Nöyrästi hän myön-
tää, että perinteet velvoittavat. Ne 
velvoittavat myös siltä pohjalta, 
että Panssariprikaati on suuri työl-
listäjä kotikunnassaan Hattulassa 
ja että sen merkittävyys on suuri 
koko eteläisessä Suomessa.

– Muita puolia vähättelemättä 
pääpaino on kuitenkin siinä, että 
Panssariprikaati on ennen kaikkea 
joukko-osasto, jonka tehtävänä on 
olla aina toimintakunnossa ja puo-
lustuksellisesti valmiina.

Tero Ylitalo tuli komentajaksi 
tuttuun paikkaan, sillä hän aloitti 
upseerinuransa Panssariprikaatis-
sa vuonna 1992. Tällöin hän toimi 
kuusi vuotta panssari-ilmatorjun-
tapatterin kouluttajana ja päällik-

könä. Vuosina 1998–2008 hän oli 
opettajana Maanpuolustuskorkea-
koulussa ja operatiivisen suunnit-
telun tehtävissä itäisellä maanpuo-
lustusalueella ja Pääesikunnassa.

Kolmisen vuotta Tero Ylitalo 
työskenteli puolustusministeriös-
sä turvallisuuskomitean yleissih-
teerinä ja vuodet 2013–2015 pat-
teriston komentajana Lapin ilma-
torjuntarykmentissä ja Jääkäripri-
kaatissa.

”Ulkomaan- 
komennukset opettavat”
Tero Ylitalon uraan kuuluu kolme 
ulkomaankomennusta. Hän pitää 
vapaaehtoisia kansainvälisiä teh-
täviä hyödyllisinä niin oman uran-
sa ja puolustusvoimien kuin henki-
lökohtaisen kehityksensäkin kan-
nalta.

– Oudoissa oloissa joutuu muka-
vuusalueensa ulkopuolelle. Se kas-
vattaa ja opettaa näkemään asioita 
tuoreista näkökulmista, hän sanoo.

Palveluvuosia ulkomailla on hä-
nelle kertynyt viitisen vuotta. Hän 
on ollut Naton esikuntatehtävissä 
Belgiassa ja Puolassa sekä KFOR-
kriisinhallintaoperaatiossa Koso-
vossa.

Kansainvälisyys kuuluu itses-
täänselvyytenä Panssariprikaatin 

komentajan toimenkuvaan. Seu-
raavan kerran prikaati johtaa perin-
teistä kansainvälistä Arrow-harjoi-
tusta Niinisalossa ensi toukokuus-
sa. Harjoituksessa on tähän men-
nessä taistellut suomalaisten li-
säksi brittiläisiä, amerikkalaisia ja 
virolaisia panssarimiehiä.

Pikku-Renault oli  
kaiken alku
Tero Ylitalon komentajakauden al-
kuun sijoittuu panssarijoukkojen 
juhlavuosi: ne ovat toimineet Suo-
messa sata vuotta. Panssarimuseon 
kokoelmiin kuuluva ensimmäinen 
piskuinen Renault havainnollistaa 
maallikollekin yhdellä silmäyksel-
lä, minkälainen on aselajin kehitys 
ollut tänä aikana.

Isot kaupat on nyt tehty. Pans-
sariprikaatin nykyinen pääkalus-
to, Hollannista hankitut Leopard 
2A6 -panssarivaunut ovat täysillä 
käytössä, ja ne ovat kenttäkelpoisia 
pitkälle 2030-luvulle. Täydennys-
tä on myös saatu Etelä-Koreasta: 
sieltä hankitut K9-panssarihaupit-
sit, ”Moukarit”, on otettu käyttöön 
ja niiden miehistöiksi koulutetta-
vat varusmiehet ovat jo saaneet 
ensi oppinsa.

Tero Ylitalon päätehtäviä Pää-
esikunnan suunnitteluosastolla oli 

kartoittaa Suomen puolustusvoi-
mien pitkän aikavälin kehitystyö-
tä. Työnsä pohjalta hän voi hyvin 

sanoa, että Panssariprikaatin eri 
aselajien kalustot ovat ajan tasalla.

– Hankinnat onnistuivat talou-
dellisesti ja teknisesti täydellises-
ti. Ei ole myöskään mitään syytä 
olettaa, että panssarivaunujen mer-
kitys sodankäynnissä olisi pienen-
tymässä. 

”Ydin on vahva 
maanpuolustushenki”
Panssariprikaatissa on palveluk-
sessa ajankohdasta riippuen 700–
2 000 varusmiestä. Heistä yleensä 
noin neljä prosenttia on naisia. Va-
kituista henkilökuntaa prikaatissa 
on noin 600 henkeä. Se on 9 500 
asukkaan Hattulan kunnan suurin 
työnantaja. Panssariprikaatin toi-
mintoja on Hattulan lisäksi Riihi-
mäellä, Lahdessa, Tampereella ja 
Jyväskylässä.

Tero Ylitalon kokemus on, että 
palvelukseen astuva varusmiesai-
nes on edelleenkin Suomessa 
hyvä. Palveluksensa keskeyttänei-
den sijaan hän puhuu mieluummin 
heistä, jotka suorittavat palveluk-
sensa loppuun.

– Kaikki voimavarat on otetta-
va Suomen kaltaisessa pienessä 
maassa tehokkaasti käyttöön. Jo-
kainen, joka löytää oikean tehtä-
vän ja tunnistaa varusmiehenä ky-

kynsä, on voittaja. Esimiesten oi-
kea asenne on koulutuksessa ehdo-
ton ja vastuu on suuri. Varusmiehet 
eivät ole massaa. He ovat yksilöitä.

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekillalle Panssariprikaati on 
ollut killan koko olemassaoloajan 
tärkeä yhteistyökumppani. Lähei-
nen vireä varuskunta tuo perinne-
työhön lisäpuhtia, ja killan jäsenil-
lä on koko ajan hyvä tuntuma sii-
hen, miten nykyinen puolustusvoi-
mat toimii.

Tero Ylitalo arvostaa suuresti 
vapaaehtoista maanpuolustustyö-
tä. Hänen mielestään aktiiviset re-
serviläiset ja muut järjestöt täyden-
tävät sitä maanpuolustustyötä, jota 
kantahenkilökunta ja varusmiehet 
tekevät varuskunnissa joka päivä.

– Ydin on vahva maanpuolus-
tushenki. Se on avoin viesti heil-
le, jotka haluavat tulla tänne vas-
toin tahtoamme. Viesti kuuluu, 
että harkitkaa tarkoin, kannattaa-
ko edes yrittää.

Teksti ja kuvat: 
Veli-Matti Jusi

Mikkelissä neljännen kerran järjes-
tetty useamman museon yhteinen 
Museoiden yö -tapahtuma pidettiin 
perjantaina 25.10.2019 klo 17–24.

Jalkaväkimuseon yhteydessä 
oleva Sotilaspoikaosasto oli val-
misteltu illan ja yön tapahtumia 
silmällä pitäen. Suur-Savon Soti-
laspoikien Perinnekillasta oli pai-
kalla kiltamestarimme Olli-Pekka 
Kannisen johdolla Eero ”Kota” 
Jokinen, Kalevi Laitsaari ja Rai-
mo Mikkonen.

Aiemmista vuosista poiketen 
näyttelyosastolle oli ideoitu kä-
vijöitä varten arvauskilpailu sekä 
seinän takana olevien viestimies-
ten ystävällisellä avustuksella toi-

miva kenttäpuhelinyhteys. Arvaus- 
kilpailu, jossa piti arvata kahden 
valokuvan ottamisen välinen aika, 
herätti kiinnostusta ja aiheutti 
ajoittaista ruuhkaa osastolla. Valo-
kuvassa oli tunnettu mikkeliläinen 
aito sotilaspoika. Perheen pienim-
pien mielenkiintoa heräteltiin kent-
täpuhelimen kokeiluun. Oli mie-
luisaa seurattavaa, kun muutaman 
jännittyneen kammen pyöräytyk-
sen jälkeen saatiin yhteys keskuk-
seen. Monen lapsen suusta kuului 
kyselyjä siitä, olivatko puhelimet 
tosiaan olleet ennen tuollaisia.

Aiemmista vuosista poiketen oli 
havaittavissa osastolla kävijöiden 
lisääntynyt mielenkiinto sotilas-

poikien sotien aikaiseen toimin-
taan Mikkelin alueella. Erityisesti 
kaupungin ilmatorjunta ja pommi-
tukset olivat kiinnostuksen kohtee-
na. Päämajan sijainti synnytti kes-
kustelua.

Olli-Pekka Kannisen kertomat 
sotien aikaiset tapahtumat ja soti-
laspoikien toiminta kyseisenä ai-
kana saivat useat kuuntelijat hil-
jaiseksi. Selkeästi oli havaittavis-
sa, että pienetkin oheisjutut näytte-
lyn lisäksi pysäyttivät ja herättivät 
kävijöiden mielenkiinnon. Tässäpä 
pohdiskeltavaa tulevia tapahtumia 
silmällä pitäen.

Edellisvuosien tapaan kävijä-
määrä oli kasvusuuntainen. Kä-

vijöitä riitti tasaisena virtana pit-
kin iltaa ja alkuyötä. Pienet sade-
kuurotkaan eivät näyttäneet hait-
taavan.

Osastolla olleiden oppaiden aika 
kului rattoisasti eikä ”luppoaikaa” 
jäänyt. Museoiden yö -tapahtumal-
la on selkeä tilaus. Toivottavasti ta-
pahtuma saa jatkoa tulevina vuo-
sina.

Raimo Mikkonen

Eversti Tero Ylitalo on johtanut Panssariprikaatia huhtikuun alusta. Vastuu on kova. Panssaripri-
kaati on puolustusvoimien tärkeimpiä joukko-osastoja.

Panssariprikaati on Tero Ylitalolle tuttu paikka. Hänen upseerinuransa alkoi siellä 1990-luvun alus-
sa panssari-ilmatorjuntapatterin kouluttajana ja päällikkönä.

Kanta-Hämeen kiltalaiset veteraaneja ulkoiluttamassa. Kuva: 
Lauri Toivanen.
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Sotilaspoika, yliopiston kansleri 
Kauko Mikko Sipponen kuoli 
10. heinäkuuta 2019 Helsingissä. 
Hän oli syntynyt Viipurissa vap-
puna 1927.

Viipurin klassillisen lyseon 
12-vuotiaan koulupojan rauhaisa 
elämä katkesi talvisotaan, mikä 
pakotti hänet perheineen evakko-
tielle isän jäätyä Viipuriin varti-
ointitehtäviin. Nuoren pojan en-
simmäinen raaka oppitunti sodan-
käynnin laeista oli joutua evakko-
junassa vihollisen koneiden tulit-
tamaksi. 

Perhe asettautui lopulta Helsin-
kiin. Siellä Kauko Sipponen kir-
joitti ylioppilaaksi Normaalily- 
seosta eli Norssista 1946. Siitä al-
koi kehittyä hänen akateeminen 
huippu-uransa ensin Helsingin 
yliopiston valtioteellisessä ja sit-
ten oikeustieteellisessä tiedekun-
nassa, jossa hänen 700-sivuinen 
väitöskirjansa hyväksyttiin kor-
keimmalla arvosanalla. Kauko 
Sipposen ripeä kipuaminen val-
tionhallinnon huipulle alkoi.

Mutta millainen oli kansalli-

sia ja kansainvälisiä konflikte-
ja tieteellisesti ja hallinnollisesti 
myöhemmin käsitelleen professo-
ri Kauko Sipposen nuoren pojan 
elämä sotaa käyvässä Suomessa? 
Ensimmäinen tehtävä oli alaikäi-
senä 14-vuotiaana palata takaisin 
raivaustöihin vallattuun Viipuriin 
vuonna 1941. Kesällä 1943 Sip-
ponen pääsi työvelvolliseksi Ihan-
talan Kilpeenjoelle metsätöihin 
ja saunan rakentamiseen. Pistoo-
li vyöllään poika hoiteli myös so-
tavankien kuljetuksia.

17-vuotias Kauko Sipponen 
palveli 1944 sotilaspoikana yh-
dessä noin 30 pojan kanssa Hel-
singin Santahaminan Ratapatte-
rissa. Tehtäviin kuului erityises-
ti ampuma-asemien rakentami-
nen. Ammusten kantaminen oli 
arkityötä, ja tykin sivusuuntaa-
miseenkin sotilaspoikia opastet-
tiin. Sipponen muistelee, miten 
tutkakoulutukseen päässeet soti-
laspojat saivat teho-oppia. Usko 
rauhaan oli lujassa, sillä Norssin 
opettajat kävivät Santahaminassa 
opettamassa oppilailleen historiaa 

ja kieliä. Kansleri Sipponen on 
muistellut, miten opetusta annet-
tiin myös latinan kielessä. Tämä 
yksityiskohta on mielenkiintoi-
nen, sillä salaiset dokumentit ovat 
myöhemmin paljastaneet, miten 
esimerkiksi maailmansodan jäl-
keisessä Puolassa neuvostoval-
taajat kielsivät jyrkästi erityises-
ti latinan, sivistyskielen, opetuk-
sen kouluissa. Sipponen suoritti 
asevelvollisuuteensa it-tykistös-

sä 1947–48.
Synnyinkaupunkiaan Viipuria 

Sipponen ei milloinkaan unohta-
nut. Hän on ilmaissut henkisen ja 
käytännön ristiriitansa: ”Viipuri 
on kaupunki, joka on. Ja jota ei 
kuitenkaan ole.” Tunnesiteet hei-
jastuvat aina vuodesta 1918, jol-
loin hänen äidinisänsä teloitettiin 
Viipurissa. Sipposen hallintotie-
teellistä asiantuntemusta käytet-
tiin, kun Neuvostoliiton romah-
dettua Suomessa heräsi suurta toi-
veikkuutta saada menetetty Karja-
la takaisin. Hän sai rauhallisella 
realismillaan tunnepitoisen ilma-
piirin rauhoittumaan johtamas-
saan asiakirjassa ”Karjalan ky-
symys”. 

Oikeustieteen tohtori Kauko 
Sipponen toimi julkishallinnon 
professorina ja dekaanina Tam-
pereen yliopistossa, jonne hänet 
oli rekrytoinut yliopiston rehtori, 
Marskin ritari Paavo Koli. Ural-
laan hän ehti julkaista runsaas-
ti kirjoja ja artikkeleita, viimei-
sin teos oli syntynyt 88-vuotiaa-
na. Näkyvimmille uraportaille hän 

nousi toimiessaan valtioneuvoston 
kansliapäällikkönä ja tasavallan 
presidentin kanslian päällikkönä. 
Urho Kekkonen valitsi Sipposen 
läheiseksi virkamiehekseen tämän 
hallintotieteellisen taustan vuok-
si ja tuon ajan levottomiin poliit-
tisiin tilanteisiin sopivana rauhal-
lisena luotettuna. Sipponen pääsi 
hyödyntämään rikasta kokemus-
taustaansa myös Keski-Suomen 
maaherrana. 

Kauko Sipponen ehti toimia 
niin monissa organisaatioissa, 
valtion komiteoissa ja järjestöissä 
johtorooleissa, että Sotilaspoika-
lehden yksi kokonainen sivu täyt-
tyisi niiden luettelemisesta. Esi-
merkkeinä niistä voisi kuitenkin 
poimia: Elinkeinoelämän Valtuus-
kunta (EVA), Suomen Punainen 
Risti, Väestöliitto, Suomalaisuu-
den liitto, Karjalan Liitto, Yleis-
radion hallintoneuvosto, Valtio-
sääntökomitea ja Suomen Lon-
toon instituutti. Hänet oli myös 
vihitty kahden yliopiston kunnia-
tohtoriksi. Pitkän ja moniportai-
sen virkauransa Kauko Sipponen 

päätti Tampereen yliopiston kans-
lerina 1990–96. Yliopistomaail-
maa hän piti lopulta henkisenä ko-
tinaan. Hänet opittiin tuntemaan 
persoonana, jollaiseksi ei yleensä 
liukkaan nopeita karjalaisia luo-
kiteltu. Hän oli luonteeltaan rau-
hallinen, harkitseva analyytikko. 

92 vuoden ikään ehtinyttä Kau-
ko Sipposta jäivät kaipaamaan 
poika ja kaksi tytärtä perheineen 
sekä puoliso Eeva (o.s. Gröndahl), 
jonka kanssa avioliitto oli kestä-
nyt lähes 70 vuotta.

Matti Parjanen
Kamarineuvos, Tampereen  

yliopiston vararehtori Sipposen 
toimiessa kanslerina

Merkkipaalulla

100 vuotta
Juho Kilpeläinen Kajaani 4.2.

95 vuotta
Pekka Lavaste Keuruu 17.3.,  
perhepiirissä

90 vuotta
Matti Komulainen Iisalmi 1.1.
Sakari Soukkalahti Savonlinna 4.1. 
Vilho Kärmeniemi Savitaipale 15.1.
Arvo Kemppainen Kajaani 18.1.
Heikki Harrivaara Jyväskylä 19.1.,  
ei vastaanottoa
Matti Toivakka Mikkeli 23.1. 
Pertti Hyötyläinen Mikkeli 25.1.
Viljo Alanko Jyväskylä 31.1.
Kauko Korkeakoski Keuruu 13.2.
Niilo Peltonen Turku 15.2.
Lauri Hämäläinen Hämeenlinna 
21.2.
Jaakko Mäkimattila Alastaro 22.2.
Lauri Kotkajärvi Palokka 26.2.,  
ei vastaanottoa
Väinö Saari Jyväskylä 6.3.
Mauno Okko Lemi 16.3.
Veijo Knuutila Hämeenlinna 22.3.
Pentti Väisänen Lappeenranta 23.3.
Mauno Punkka Mikkeli 28.3.
Irma Raatikainen Mikkeli 30.3.
Esa Haaksiala Iisalmi 31.3.

90 vuotta täyttivät  
Seppo Törmä Punkalaidun 1.11.,  
Yrjö Yli-Opas Kurikka 26.11. ja
Pertti Havia Pieksämäki 6.12.

85 vuotta
Mikko Nyländen Porvoo 1.1.
Seppo Häyrinen Kerimäki 25.1.
Auli Raunio Raisio 10.2.
Teuvo Pullinen Tuusula 10.3.
Erkki Piipponen Sotkamo 15.3.

80 vuotta
Antti Mattila Porvoo 5.1.
Pertti Haataja Hämeenlinna 25.1.
Matti Kaukoranta Punkaharju 13.2.
Paavo Uusitalo Jämsä 1.3.

75 vuotta
Asko Jäntti Askola 23.1.
Maija Fredrikson Jyväskylä 25.1.,  
ei vastaanottoa
Jukka Niemelä Turku 26.1.
Esa Kattainen Iisalmi 30.1.
Kauko Martikainen Hämeenlinna  
7.2.
Manu Tillgrén Kinnula 21.2.
Arto Niemelä Iisalmi 4.3.
Kalevi Kokko Hämeenlinna 13.3.

70 vuotta
Tauno Pynnönen Korpilahti 7.1.
Tapani Ketonen Turku 26.1.
Reijo Pekkarila Hämeenlinna 12.3.
Pirkko Leppänen Kinnula 24.3., 
matkoilla
Markku Andersson Jyväskylä 27.3., 
matkoilla
Juhani Räihä Kinnula 29.3.

60 vuotta
Toivo Loikkanen Savonlinna 7.1. 
Erkki Lintulahti Hämeenlinna 3.3.

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

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

In memoriam

Sotilaspojasta maaherraksi ja yliopiston kansleriksi

Toimitusjohtaja Aulis Ääri 1928–2019
Maatilan isäntä ja yrittäjä Au-
lis Ääri on poissa. Hän kuo-
li 91-vuotiaana vakavan sairau-
den uuvuttamana 7.8.2019. Pun-
kalaitumen Kanteenmaassa koko 
elämänsä asuneella Äärellä oli 
juuret syvällä isänmaan mullas-
sa. Ikänsä vuoksi Aulis Ääri ei 
osallistunut sotaan asevelvolli-
sena. Hän liittyi nuorena Punka-
laitumen Suojeluskunnan sotilas-
poikaosastoon ja toimi erilaisis-
sa avustavissa tehtävissä sodan 
ajan. 1955 hän avioitui huittislai-
sen Saimi Rantasen (1931–2010) 
kanssa, josta sittemmin tuli kan-
sanedustaja. Puolisoista tuli Ää-
ren isäntäpari vuonna 1956.

Äären tilalla oli kasvatettu si-
koja jo isä-Aukustin aikana. Au-
lis Ääri laajensi sikalaa niin, että 
tilalla oli 1960-luvulla jopa 400 
emakkopaikkaa. Sikala kuului 
Suomen suurimpiin. Aulis Ääri 
ryhtyi valmistamaan sikalan tar-
peisiin häkkejä, joita hän kaup-
pasi myös muille sianlihantuot-

tajille. Kun kilpailu alkoi tehdä 
häkkien valmistuksesta kannat-
tamatonta, Ääri ryhtyi suunnitte-
lemaan sikojen ruokintalaitteita. 
Äären Konepaja Oy:n perustami-
nen vuonna 1974 syntyikin pää-
asiassa oman sikatilan tarpeista. 
Aulis Äärtä voi pitää keksijänä ja 
kehittäjänä. Tilalla oli jo 1970-lu-

vulla lannasta biokaasua kehittä-
vä reaktori. Kun öljykriisin ai-
kaan maatiloilla oli ajateltava 
vaihtoehtoisia lämmitysmuoto-
ja, Ääri ryhtyi valmistamaan yh-
teistyössä toisen konepajan kans-
sa kantopannuja, joissa pellon-
raivauskannot saatiin muunnet-
tua energiaksi. Porsaanlämmi-
tinkin kuului Äären kehittämiin 
tuotteisiin. Nykyisin konepajan 
toimialana on öljysäiliöiden val-
mistaminen.

Yrittäjyys oli Aulis Äärellä 
verissä, eikä lopettaminen tullut 
mieleenkään. Konepajatoiminta 
kantoi tilan laskusuhdanteiden, 
jopa 1990-luvun suuren laman, 
ylitse. Yritys ja maatila ovat toi-
mineet myös työllistäjinä Kan-
teenmaan kylässä. Aulis Äärelle 
myönnettiin Suomen Yrittäjien ti-
manttiristi vuonna 2008.

1944 lakkautettujen sotilaspoi-
kaosastojen perinnetoiminta alkoi 
koko maassa 1990-luvulla. Pun-
kalaitumen Sotilaspojat -niminen 

Satakunnan Sotilaspoikien Perin-
nekillan osasto perustettiin 1993. 
Aulis Ääri oli osaston vahva tuki-
ja. Hän toimi vuosia osaston hal-
lituksessa. Hän käytti henkilö-
kohtaisia varojaan ja tarjosi ko-
nepajansa työvoimaa erilaisiin 
osaston tarpeisiin, erityisesti seu-
ratalo Vartiolan perinnehuoneen 
kunnostamiseen Punkalaitumella. 
Itsenäisyyden juhlavuoden hank-
keena toteutetun, Punkalaitumel-
la asuneen Mannerheim-ristin ri-
tarin Reino Korven muistolaatan 
seurakuntatalon seinälle kustan-
si ja kiinnitti paikoilleen Äären 
Konepaja Oy yhdessä Punkalai-
tumen Sotilaspoikien kanssa. Au-
lis Ääri on saanut Sotilaspoika-
ristin, ja lisäksi hänet on palkittu 
Sotilaspoikien Perinneliiton kul-
taisella ansiomitalilla.

Timo Kirkko-Jaakkola
Punkalaitumen Sotilas- 
poikien puheenjohtaja

Paavo Korhonen on poissa
Yhdistetyn hiihdon maailman-
mestari Paavo Korhonen meneh-
tyi pitkäaikaisen sairauden mur-
tamana 91-vuotiaana kotonaan 
Joutsenossa, joka kuuluu nykyi-
sin Lappeenrantaan.

Korhosen ura urheilijana oli 
todella pitkä, sillä ensimmäi-
sen kerran hän nousi otsikoihin 
jo pikkupoikana. Talvella 1935 
Joutsenossa vihittiin käyttöön 
uusi hyppyrimäki. Avajaishyp-
pääjien joukossa oli kuusivuotias  

Paavo, joka leiskautti 16-metri-
sen hypyn (nyt jo puretun mäen 
mäkiennätykseksi jäi 26 metriä).

Urheilu kuului Paavo Korhosen 
elämään kautta vuosikymmenien. 
Sotavuodet haittasivat harrastus-
ta, mutta eivät sammuttaneet in-
toa. Urheilemisen ohella Paavo 
osallistui aktiivisesti Joutsenon 
sotilaspoikatoimintaan lähettinä 
ja talkoolaisena.

Yhdistetyn lajikseen valinnut 
Korhonen voitti ensimmäisen 

Suomen mestaruuden 1951. Sit-
temmin mestaruuksia tuli kaik-
kiaan viisi. Olympiakisoissa hän 
edusti Suomea kolme ja maa-
ilmanmestaruuskisoissa kaksi 
kertaa. Huipennuksen Paavo Ko-
honen koki 1958 Lahdessa voit-
taessaan yhdistetyn maailman-
mestaruuden. Edellä kerrotun li-
säksi voittoja ja hyviä sijoituksia 
tuli muun muassa Salpausselän 
ja Holmenkollenin (yhdistetyn 
voittajana sai Kuninkaan kan-

nun) kisoissa.
Korhonen edusti kunniakkaasti 

koko ikänsä syntymäpaikkakun-
taansa ja sen seuraa Joutsenon 
Kullervoa. Urheilu-uran jälkeen 
kuoromiehenä ansioitunut Paa-
vo Korhonen nautti jakamaton-
ta kunnioitusta kaikissa piireissä.

Pauli Saukkonen

Vastaukset sivun 4 kysymyksiin: 
1. C (Pasi-Heikki Mikkola), 2. D (Pekka Haavisto) 

3. B (Hollannista), 4. D (Laatokkaan) 
5. A (Ruskealassa), 6. B (Mosambikin lipussa) 

7. D (Raumalla),  
8. A (Niinisalon varuskunta-alueella Kankaanpäässä)



12 SOTILASPOIKA 20.12.2019

Kainuulaiset toivottavat  
Rauhallista Joulua ja  
Hyvää Uutta Vuotta!
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SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Palveleva rautakauppa

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

www.akyllonen.fi

Kuhmo – Sotkamo
Puh. 358 8 655 0256

Kasva kanssamme
Lions Club Sotkamo

TULE MUKAAN!

SOTKAMON HAUTAUS-
TOIMISTO RUSANEN OY
08 666 0070 tai 0400 384 988, e-mail: risto.rusanen@hautaustoimisto.inet.fi
www.sotkamonhautaustoimisto.fi

Palvelevat liikkeet keskellä Sotkamoa
Kainuuntie 19, 88600 Sotkamo

08 666 2223
e-mail: kukkakauppa.ahkeraliisa@gmail.com

Vanhanajan kenkäkauppa Sotkamossa

Tervetuloa tutustumaan!

KENKÄKAUPPA
SAASTAMOINEN

Kainuuntie 11, Sotkamo, p. 08 666 0068

SOTKAMON
APTEEKKI

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

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

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

SOTKAMON KUNTA

Sarjassaan Suomen 
ykkönen!

www.sotkamo.fi

Sotkamon seurakunta

Sotkamo

Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta toivottaen

Vilja
KONDITORIA

LEIPOMO

Perinteiset 
ruoka- ja 
kahvileivät

Leipomo • Konditoria

Kainuuntie 17, 88600 Sotkamo

P. 044 520 2733, www.yrityslahja.net

Kajaanin seurakunta
rohkaisee elämään
kristittynä.

SOTKAMON
KESKUSLIIKE
Kainuuntie 28 ja Kainuuntie 15

88600 Sotkamo

 
Kainutlaatuinen

Kainuu

Rauhaisaa Joulunaikaa
Toivottaa

Palvelemme
– hautaustoimistotyötä vuodesta 1992

HAUTAUSTOIMISTO LIPPONEN
Pohjolankatu 26, KAJAANI | puh. 010 340 0030

postia@hautaustoimistolipponen.fi
www.hautaustoimistolipponen.fi

www.kajaani.fi

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!


