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Savonlinnan seudun Sotilaspoi-
kien Perinnekillan vuosijuhlaa 
vietettiin 1. päivänä marraskuuta 
2019, kun lähes päivälleen oli ku-

lunut 15 vuotta killan perustami-
sesta. Myös paikka oli sama kuin 
perustavassa kokouksessa, joka pi-
dettiin 2.11.2004 Savonlinnan seu-

rakuntakeskuksessa.
Juhlaohjelma aloitettiin Keri- 

mäen Mieslaulajien jykevästi esit-
tämällä Suomen laululla. Juhlivan 
killan puheenjohtaja Lauri Auvi-
nen piti tervehdyspuheen, ja sen 
jälkeen kuultiin lisää Kerimäen 
Mieslaulajien upeaa laulua.

Juhlapuheen piti Savonlinnan 
sotilaspoikakillan kunniajäsen, FL 
Jukka Torvelainen, jonka jälkeen 
tervehdyksensä juhlivalle killalle 
esittivät Sotilaspoikien Perinnelii-
ton puheenjohtaja, prikaatikenraali 
Hannu Luotola, Savonlinnan kau-
pungin sivistystoimenjohtaja Tui-
ja Kauppinen, Savonlinnan seu-
rakunnan pastori Kaisa Oittinen 
ja Savonlinnan seudun Maanpuo-
lustuskillan puheenjohtaja Pekka 
Nousiainen.

Vuosijuhlan merkeissä myön-
netyt Sotilaspoikien Perinneliiton 
ansiomitalit saivat puheenjohtaja 

Lauri Auvinen, kultainen, hallituk-
sen jäsen Jouko Turtiainen, ho-
peinen, hallituksen jäsen, sotilas-
poika Pertti Tervonen, hopeinen, 
hallituksen jäsen, pikkulotta Lahja 
Wikman, pronssinen, hallituksen 
jäsen Olli Uotinen, pronssinen, ja 
sotilaspoika Toimi Kojo, pronssi-
nen. Ansiomitalit jakoi liiton pu-
heenjohtaja Hannu Luotola Mar-
jaliisa Pankakarin avustamana.

Juhlan päätössanat esitti mieliin-
painuvasti killan hallituksen jäsen, 
sotilaspoika Pertti Tervonen.

Juhlaohjelma päättyi kuoron ja 
yleisön yhteislauluun Kultainen 
nuoruus. Tämän jälkeen siirryt-
tiin nauttimaan Savonlinnan seu-
dun Maanpuolustusnaisten järjes-
tämästä kahvitarjoilusta.

Lauri Auvinen
Kuvat: Rainer Fabricius
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Savonlinnan seudun Sotilaspoikien Perinnekilta sai lipun
Savonlinnan seudun Sotilaspoikien 
Perinnekillan lipun naulaus- ja vih-
kimistilaisuus pidettiin 3.10.2019 
Savonlinnassa Sotilaspojankadun 
varrella Linnalan opiston pienes-
sä juhlasalissa. Juhlavassa tapahtu-
massa oli paikalla yli kolmekym-
mentä sotilaspoikaa, pikkulottaa 

ja killan muuta jäsentä kutsuvie-
raineen.

Hieman yli 76 vuotta sitten vie-
tettiin Savonlinnassa edellisen 
kerran vastaavanlaista juhlapäi-
vää.  Heinäkuun 25. päivä 1943 
aloitettiin klo 8.30 aamulla 300 
sotilaspojan kokoontumisella Sa-

vonlinnan Kirkkopuiston kentälle 
sotilaspoikajohtaja, luutnantti K. 
Jantusen johdolla. Tätä tilaisuut-
ta kunnioitti läsnäolollaan myös 
kotijoukkojen komentaja, ken-
raaliluutnantti Lauri Malmberg. 
Kenttäpappi O. Hulkkosen pitä-
män kenttähartauden jälkeen seu-

rasi sotilaspoikien ohimarssi, jon-
ka otti vastaan vapaussodan san-
karipatsaan edessä kenraali Malm-
berg seurueineen.

Ohimarssin jälkeen siirryttiin 
Olavinlinnaan, jossa klo 10 aloi-
tettiin Savonlinnan Sotilaspoika-
piirin lipun naulaus- ja vihkimis-
juhla. Savonlinnan Lottapiiri oli 
lahjoittanut lipun sotilaspoika-
piirille. Lipun vihki kenttäpappi 
Hulkkonen ja sen luovutti Savon-
linnan Sotilaspoikapiirin komenta-
jalle, eversti Kotilaiselle lottapiirin 
puheenjohtaja, rouva Hollmerus.

Valitettavasti tuo kunniakas lip-
pu on sotien jälkeen suojeluskun-
ta- ja sotilaspoikatoiminnan lak-
kauttamisen yhteydessä kadonnut 
eikä sen muodosta ole säilynyt tie-
toa. Yrityksistä huolimatta lippua 
ei ole löytynyt. 

Nyt juhlan kohteena olleen lipun 
ensimmäiset naulat löivät lipun 
kummiperhettä edustaneet Juha 
ja Aulikki Kaasalainen, joiden 
jälkeen naulaajina olivat Sotilas-
poikien Perinneliiton puheenjoh-
taja, prikaatikenraali Hannu Luo-
tola, Savonlinnan sotilaspoikakil-

lan kunniapuheenjohtaja Mikko 
Temisevä, killan muut kunniajä-
senet sekä sotilaspoikina ja pik-
kulottina palvelleet killan jäsenet 
ikäjärjestyksessä.

Lipun vihkimisen toimitti pas-
tori Tero Tyni Savonlinnan seu-
rakunnasta. Vihkimisen jälkeen 
kummit luovuttivat juhlallisesti 
lipun sotilaspoikakillalle.

Muodoltaan nyt vihitty lippu on 
musta neliölippu. Kuviona on ho-
peareunainen yrjönristi, jonka kes-
kellä on  sotilaspoikatunnus. Ris-
ti ja tunnus muodostavat yhdessä 
tyylitellyn Sotilaspoikaristi-kun-
niamerkin. Paikallisuuden osoittaa 
lipputangon nuppina oleva Olavin-
linnan torni.

Lämminhenkinen juhla päättyi 
kahvitilaisuuteen, jossa tarjolla ol-
lut herkullinen täytekakku oli tilai-
suuden luonteen mukaisesti koris-
tettu vasta vihityn lipun malliseksi.

Lauri Auvinen
Kuvat: Rainer Fabricius

Lipun vihki pastori Tero Tyni. 
Lipunkantajana seremoniassa 
toimi Savonlinnan seudun So-
tilaspoikien Perinnekillan hal-
lituksen jäsen Olli Uotinen.

Lipun naulaustilaisuus alkamassa. Eturivissä vasemmalta: killan 
kunniapuheenjohtaja Mikko Temisevä, sotilaspoika, vuorineu-
vos Simo Vuorilehto, liiton puheenjohtaja Hannu Luotola ja rou-
va Aulikki Kaasalainen. Toisessa rivissä vanhimmat sotilaspoiki-
na palvelleet killan jäsenet Martti Mielonen ja Lauri Koivikko.

Sotilaspoikien perinnekilta vietti 15-vuotisjuhlaansa Savonlinnassa

Sotilaspoikien Perinneliiton XXVIII liittokokous Porissa 20.–21.8.2020
Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n 
liittokokous pidetään Porissa 20.–
21.8.2020. Kokouspaikkana on 
Virkistyshotelli Yyteri. Hotelli 
sijaitsee noin 20 min ajomatkan 
päässä Porista. Yyterissä voit naut-
tia Suomen pisimmästä noin kuusi 
kilometriä pitkästä hiekkarannas-
ta ja sen hiekkadyyneistä tai hotel-
lin kylpylä Merenneidosta. Hotel-
lin välittömässä läheisyydessä on 
tarjolla golfkenttä. Hotellin osoite 
on Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 
1, 28840 PORI. Virkistyshotellista 
löydät lisätietoja osoitteesta info@
virkistyshotelli.fi.

Varsinainen liittokokous pi-
detään torstaina 20.8. klo 14.30. 
Kokousta edeltää Porin kaupun-
gin tarjoama tulokahvi ja kaupun-
gin esittely klo 14.00. Sotilaspoi-
kahenkinen veljesilta alkaa klo 
18.00. Kaikki tapahtumat ovat Vir-
kistyshotellin tiloissa.

Perjantaina 21.8 klo 09.00–
12.00 oheisohjelmassa on tutus-
tuminen lähellä olevaan Reposaa-
ren kaupunginosaan. Tutustumme 
muun muassa Reposaaren kirk-
koon, torpedovene S2 -muisto-
merkkiin ja veneen haveriin, lin-
nakepuistoon ja merisuojeluskun-

tatoimintaan.
Lehden seuraavassa numerossa 

on tarkemmat tiedot kokousjärjes-
telyistä ja ohjeet ilmoittautumises-
ta. Tulemme järjestämään linja-au-
tokuljetuksen torstaina 20.8. Poriin 
klo 13.47 saapuvalta junalta ja per-
jantaina 21.8. klo 14.15 lähteväl-
le junalle.

Toivotamme Teidät runsaslukui-
sesti tervetulleeksi Poriin ja Sata-
kuntaan.

Satakunnan Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry

Savonlinnan Sotaveteraanien onnittelut juhlivalle killalle toivat 
Eeva Repo, Jaakko Lindéll ja Martti Repo. Onnitteluja ottivat 
vastaan Lahja Wikman ja Lauri Auvinen. 

15-vuotisjuhlassa puheenjoh-
taja Lauri Auvinen luovutti 
Savonlinnan seudun Sotilas-
poikien Perinnekillan kiitokse-
na Sotilaspoikien Perinneliitol-
le killan standaarin, jonka ot-
ti vastaan liiton puheenjohtaja 
Hannu Luotola.

Elokuinen liittokokous pidetään Virkistyshotelli Yyterin merelli-
sessä maisemassa. 
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På förstasidan av detta nummer be-
handlas två festligheter i traditions-
gillet Savonlinnan seudun Sotilas-
poikien Perinnekiltas (Nyslott) regi. 
Gillet fick för det första en egen 
fana. Den andra högtiden utgjorde 
gillets 15-årsjubileum. Lauri Auvi-
nen har sammanställt rapporter från 
bägge evenemangen. I den ena arti-
keln ingår historik om Nyslott sol-
datgosseförbunds förkomna fana. 
Den andra behandlar premieringen 
av gillesaktiva soldatgossar. 

Nästa förbundsmöte hålls 
20−21.8.2020 i Yyteri (Ytterö) i 
Björneborg. På förstasidan ges be-
hövlig förhandsinformation om 
tilldragelsen. Bland annat har man 
20.8 ordnat med avhämtning från 
järnvägsstationen och tillika 21.8 
med returtransport till densamma. 
Utförligare information om för-
bundsmötet finns i tidningens ju-
ninummer.

Vinterkriget är tema både i leda-
ren och i ordförandens kolumn. Vår 
ordförande avslutar sin spalt: ”Var-
enda dag av året är det angeläget 
att minnas det värdefullaste arv de 
krigstida generationerna efterläm-
nat: ett självständigt fosterland. Att 
värna traditionerna ger vägkost för 
hur framtiden utformas.”

Teologie doktor Antti Vanha-
nen har rubricerat sin andaktsbe-
traktelse ”Suomen pitkä tie” (Fin-
lands långa väg). Ett tvärsnitt av vår 

nationella historia samt första och 
sista strofen av Runebergs ”Beva-
ra, Gud, vårt fosterland” utgör det 
fundamentala i andakten.

Vinterkriget erinrar sig såväl Pent- 
ti Koivula i sitt inlägg som Esko 
Pakkala i en skrivelse som är upp-
satt av Pasi Pirttikoski. Pentti Hii-
ronen rör sig även han bland sina 
minnesbilder från vinterkriget. Jari 
Havia har skrivit om sin far Pert-
ti Havia, som krigsåren 1941 och 
1942 var stafett i Tyrvis och Kark-
ku. Artikeln är närmast en kortfat-
tad biografi i och med att den ock-
så belyser huvudpersonens senare 
liv. Hannes Viiri berättar om åter-
komsten 1945 från Sverige till byn 
Oikarinen i det av kriget skövlade 
Rovaniemi.

I decembernumret rapportera-
des i huvudsak om sommarens och 
höstens resor och händelser. Också 
här följs samma praxis. Tuula Rah- 
konen refererar förtjänstfullt sol-
datgossegillets i Egentliga Finland 
(Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekilta) resa till Tavastland 
och Tammerfors i augusti. Kultur-
utbudet under färden var mångsidigt 
och upplevelserna talrika.

Den utländska reserapporten 
kommer från Estland. Markku  
Rauhalahti har skrivit om den min-
neshögtid över Suomi-pojkarnas 
kamp vid floden Ema som i sep-
tember hölls vid minnesmärket i 

Pilkka i Tartu (Tartto). Gillet Poh- 
jois-Kymen Sotilaspoikien Perin-
nekilta (Kouvola) besökte Helsing-
fors i oktober och stiftade under 
ledning av översten, fackboksför-
fattaren Ahti Lappi ingående be-
kantskap med bombardemangen av 
Helsingfors i februari 1944. Dess-
utom besöktes riksdagshuset. Rese-
ledaren Eero Mattila har samman-
ställt rapporten.

Marika Porras har skrivit om 
soldathemmens historia. De finska 
soldathemmens bakgrund är intres-
sant. Särskilt KFUM har varit en 
viktig stödorganisation för soldat-
hemmen. Första gången de finländ-
ska jägarna kom i kontakt med ett 
soldathem var i lägret i Lockstedt. 
Inledningsvis hade hemmen mång-
ahanda uppgifter som likväl inte 
längre behövs. Till soldathemsför-
bundets förtjänster kan räknas för-
bättringen av underofficerarnas sta-
tus samt dess upplysningsarbete. 
Artikeln fortsätter i nästa nummer.

Mauno Ikäheimonen för läsarna 
till soldatgossarnas historia i Kuo- 
pio. Soldatgossen Matti Pietikäi- 
nen är en central gestalt som se-
dermera blev världsmästare i back-
hoppning. På skogsplanteringslä-
gren uppnåddes fantastiska resul-
tat, men man gjorde mycket annat 
också.

Avdelningen In Memoriam om-
fattar nekrologer över tre bemärkta 
soldatgossar: Atte Kaskari, Seppo 
Wuori och Altti Luuppala.

I tidningen ingår dessutom smär-
re bidrag om bl.a. den fest som Ou-
lunseudun Sotilaspoikien Perinne-
kilta (Uleåborgsregionen) och Sis-
siP 3:n Perinneyhdistys gemensamt 
arrangerat, firandet av självständig-
hetsdagen i Hirvensalmi, Manner-
heims mersu och skridskomästa-
ren Clas Thunbergs gulddonation 
år 1940. Och givetvis kan vi ta del 
av frågesporten, den kluriga ”Soti-
laspoika kysyy” (Soldatgossen frå-
gar). I avisan ingår också framlidne 
Aarno Oja-Kaukolas opublicerade 
artikel om soldatgossarnas gradbe-
teckningar och ledningsförhållan-
den. Ytterligare material som Oja-
Kaukola tillställde huvudredaktö-
ren kan komma att publiceras ock-
så framöver.

Soldatgossen Stig-Olof Fager-
ströms karriär som idrottsman och 
företagare har varit betydelsefull. 
Soldatgosseupplevelserna i ung-
domen och hans idrottsmanna- och 
företagarerfarenheter har utgjort 
stommen för huvudredaktörens ar-
tikel på sista sidan. Fagerström var 
den första Europamästaren i båtra-
cing och mångfaldig innehavare av 
världsrekord i olika racerbåtsklas-
ser.

Nästa nummer av Sotilaspoika – 
Soldatgossen utkommer i juni. Jag 
vill avslutningsvis önska läsarna en 
god fortsättning på våren i väntan 
på sommaren.

Pentti Ruohotie
Översättning: Leif Häggblom

Sammandrag

Talvisota
Tätä kirjoittaessani olemme siirtymässä maaliskuuhun. Talviso-
dan päättymisestä tulee 13.3.2020 kuluneeksi 80 vuotta. Talvi-
sodalla on maamme historiassa aivan erityinen asema.

Suomi ei syksyn 1939 neuvotteluissa taipunut Neuvostoliiton 
esittämiin aluevaatimuksiin. Neuvottelujen katkettua marras-
kuussa 1939 seurasi vuonna 1932 solmitun hyökkäämättömyys-
sopimuksen yksipuolinen irtisanominen, diplomaattisuhteiden 
katkaiseminen ja provokatoristen Mainilan laukausten ampu-
minen 26.11.1939. Neuvostoliitto aloitti talvisodan 30.11.1939. 
Sota kesti 105 päivää.

Suomi taisteli ylivoimaista vihollista vastaan. Sekä miesmäärä 
että kalusto olivat moninkertaisesti hyökkäävän naapurivaltion  
hyväksi. Suomi sai maailmalta myötätuntoa, mutta jäi käytän-
nössä taistelemaan yksin. 

Usein viitataan talvisodan ihmeeseen. Pari vuosikymmentä ai-
emmin sisällissota oli jättänyt kansaamme suuria haavoja, mut-
ta talvisodassa vihollinen koettiin tungettelijana, jota vastaan 
käytiin yhtenä miehenä.

Talvisodan loppuvaiheet olivat raskaat. Puolustuksemme oli 
luhistumassa. Oli pakko tehdä rauha ja hyväksyä rauhanehdot, 
joihin kuului huomattavia aluemenetyksiä.

Kansakuntamme on ansainnut kuitenkin pystypäisyyden. So-
dan lopputuloksessa ei toteutunut oikeudenmukaisuus. Suurval-
ta määritteli rauhanehdot, joista on helppo löytää epäinhimilli-
syyttä, vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta.

Venäjän federaation presidentti Boris Jeltsin piti vuonna 1994 
talvisotaa Stalinin rikoksena Suomea kohtaan. Se oli sekä an-
teeksipyyntö että tunnustus. Jälleen tulkinnat ovat muutokses-
sa Venäjällä mutta myös Suomessa. Halutaan vääristää sotaan 
johtaneita syitä ja syyllistää Suomea. 

Siksi on aika tallentaa vielä talvisodankin perinnettä ja pu-
hua rehellisesti talvisodasta, jotta nouseva sukupolvi tietäisi to-
tuuden. Talvisodan veteraanit alkavat vain olla jo perin vähissä.

Pentti Ruohotie, päätoimittaja

Vinterkriget
Mars månad närmar sig när dessa tankar skrivs ned. Den 13 mars 
2020 har det gått 80 år sedan vinterkriget avslutades. I vår his-
toria intar vinterkriget en alldeles unik ställning.

Hösten 1939 vägrade Finland att gå med på Sovjetunionens 
territoriella krav. Att förhandlingarna hade avbrutits i november 
1939 ledde till att den 1932 ingångna nonaggressionspakten ensi-
digt sades upp, de diplomatiska förbindelserna bröts och de pro-
vokatoriska skotten i Mainila avfyrades 26.11.1939. Sovjetuni-
onen inledde vinterkriget 30.11.1939. Kriget varade 105 dagar.

Finland kämpade mot en övermäktig fiende. Den anfallande 
grannstaten hade ett mångfaldigt övertag när det gällde såväl 
manskap som materiel. Visserligen fick Finland omvärldens sym-
patier, men i praktiken fick vi möta fienden så gott som ensamma.

Ofta hänvisas till vinterkrigets mirakel. Ett par årtionden ti-
digare hade inbördeskriget förorsakat djupa sår i vårt samhälle, 
men i vinterkriget uppfattades fiendeparten vara en inkräktare 
som mangrant skulle bekämpas.

Vinterkrigets slutskeden var tunga. Vårt försvar sviktade. Det 
blev oundvikligt att söka en fredlig lösning och att godkänna 
fredsvillkor som bl.a. innebar avsevärda territoriella förluster.

Trots allt har vår nation burit sitt huvud högt. Slutresultatet var  
inte rättvist. En stormakt dikterade fredsvillkoren, som på goda 
grunder kan betecknas som omänskliga, ojusta och oskäliga.

Ryska federationens president Boris Jeltsin ansåg år 1994 vin-
terkriget utgöra Stalins brott gentemot Finland. Det var både en 
ursäkt och en bekännelse. Tolkningarna granskas igen i dagens 
Ryssland men även i Finland. Man önskar förvränga orsakerna 
till kriget och skjuta skulden på Finland.

Det är fortfarande viktigt att omhulda vinterkrigets ärorika tra-
ditioner samt behandla det sakligt i akt och mening att komman-
de släktled skall känna till sanningen. Det finns dessvärre inte 
så många vinterkrigsveteraner kvar längre, det glesnar i leden.

Pentti Ruohotie, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Puheenjohtajan kynästä
Kahdeksan vuosikymmentä sitten 
Moskovassa 13.3.1940 kello 01.00 
allekirjoitettu rauhansopimus ei 
luonut luottamusta suurvaltahyök-
kääjä Neuvostoliiton ja kunniak-
kaasti puolustautuneen Suomen 
välille, sillä niin epäoikeudenmu-
kaisiksi sanelurauhan ehdot maas-
samme koettiin.

Neuvostojohto asetti yhä uusia 
vaatimuksia eikä kaihtanut puut-
tumasta Suomen sisäisiin asioi-
hin. Maiden välillä oli pysyvä jän-
nitystila.

Saarroksissa oleva Suomi oli 
vedetty mukaan laajenevaan maa-

ilmansotaan. Tanskan salmien läpi 
ei päässyt ja meriväyliä miinoitet-
tiin. Elinkeinoelämä kitui. Jääme-
renreitti Rovaniemen ja Petsamon 
kautta tarjosi avun pahimpaan pu-
laan. Suomen ulkomaankaupan 
arvo laski vuonna 1940 puoleen 
rauhanaikaisesta.

Kaksi venäläistä pommikonet-
ta ampui alas Aeron matkusta-
jakone Kalevan Suomenlahdella 
14.6.1940. Neuvostoliitto miehitti 
kesällä 1940 Viron, Latvian ja Liet-
tuan. Oli selvää, että Neuvostoliit-
to havitteli vielä talvisodassa kes-
ken jäänyttä Suomen valtaamista.

Valtio tarvitsi rahaa sodan vä-
littömiin kustannuksiin, siirtoväen  
asuttamiseen, korvauksiin ja sil-
votun maan jälleenrakentamiseen. 
Oli myös kohennettava maanpuo-
lustusta.

Sotilaspojat, pikkulotat ja lotta-
tytöt antoivat merkittävän panok-
sensa myös talvisodan jälkeisenä 
aikana ja sittemmin jatkosodan ai-
kana.

***
Pienen maan itsenäisyys ei ole it-
sestään selvää, kuten voimme joka 
päivä maailman tapahtumia seura-
tessamme todeta. Itsenäisyytemme 

eikä nykyisyytemme ole lahjak-
si saatua. Se on mittaamattomien  
uhrausten tulos. Suomen on siis 
syytä huolehtia edelleen maanpuo-
lustuksestaan.

Vuoden jokaisena päivänä on 
paikallaan muistella sotasukupol-
viemme arvokkainta perintöä: itse-
näistä isänmaata. Perinteiden vaa-
liminen antaa eväitä tulevaisuuden 
rakentamiselle.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton  

puheenjohtaja

Suomen pitkä tie
Sankarihautausmaalla kaikuu kan-
sallisina muisto- ja juhlapäivinä  
J. L. Runebergin virsi ”Sun kätes, 
Herra, voimakkaan suo olla turva 
Suomenmaan”.

Tuo ja monet muut isänmaan 
virret syntyivät toiveikkaina 1800- 
luvulla kansallisen heräämisen ai-
kaan, mutta sitä ennen ja sen jäl-
keen Suomi on kulkenut pitkän 
tien.

Pähkinäsaaressa, jossa Laatokka 
laskee Nevaan, solmittiin vuonna 
1323 Novgorodin ja Ruotsin vä-
lillä rauha, johon vaikuttivat myös 
kaupasta riippuvat hansakaupun-
git.

Rauha oli alku ja perusta sille, 

että hajanaiset suomalaisheimot 
liitettiin länteen. Ruotsin laki ja 
hallinto sekä lännen kristillisyys 
tulivat vähä vähältä meillä hallitse-
viksi. Tästä historian juuresta mo-
nien eri vaiheiden jälkeen on kas-
vanut Suomi sellaisena kuin isän-
maamme on.

Tunnemme ja tiedämme maam-
me historiaa: sotaa, nälkää, kulku-
tauteja. On kuljettu vaikea ja pitkä 
tie yhdeksi johtavaksi länsieuroop-
palaiseksi valtioksi. 

Itsenäisyytemme aamun raju-
myrsky osana eurooppalaista suur-
sotaa koettiin talvella ja keväällä 
1918. Kuitenkin hämmästyttävän 
nopeasti kansanvallan perustus, jo-

hon kuului myös luterilainen us-
komme, alkoi palautua. 

Vuoden 1919 heinäkuussa edus-
kunta ratkaisi tasavaltaisen halli-
tusmuotomme ja valitsi K. J. 
Ståhlbergin maan ensimmäisek-

si presidentiksi.
Suomi oli ainoa ensimmäisen 

maailmansodan raunioille synty-
nyt eurooppalainen valtio, jonka 
demokraattinen yhteiskuntajärjes-
tys säilyi eikä sitä valloitettu vii-
me sodissa. 

Siksi emme saa unohtaa. Sik-
si isänmaan virren viimeinen sä-
keistö ei saa unohtua: ”Suo, että 
sanas kirkkaana saa keskellämme 
kaikua, ja kautta sukupolvien suo 
soida nimes kiitoksen.” Menneil-
lä sukupolvilla on ollut toivo Ju-
malassa, ja meillä tulee olla kiitos.

Antti Vanhanen
teologian tohtori

Lappeenranta

Jalkaväkimuseon säätiön perusta-
miskirja allekirjoitettiin Mikkelis-
sä 19.2.2020. Sotilaspoikien Perin-
neliitto ry ja Sotilaspoikien Perin-
nesäätiö sr olivat säätiön perusta-
jia muutamien muiden yhteisöjen 
kanssa. Uuden säätiön alkupääoma 
on 102 000 euroa.

Jalkaväen säätiön säännöt eivät 
mahdollistaneet niin vahvaa mu-
seotoimintaan osallistumista, kuin 
mitä uusi museolaki edellyttää, ja 

siksi uuden säätiön perustaminen 
tuli ajankohtaiseksi.

Sotilaspoikien perinteen kannal-
ta on tärkeää, että Jalkaväkimuseon  
sotilaspoikaosasto säilyy ja sitä 
kehitetään. Tämän vuoksi liitto ja 
säätiö olivat mukana uuden säätiön  
perustamisessa. Liittomme vara-
puheenjohtaja Eino Tenhunen 
valittiin perustetun säätiön halli-
tukseen.

Jalkaväkimuseon 
säätiö on perustettu

Jalkaväkimuseon museonjohtaja Markku Riittinen vasemmalla. 
Puheenjohtaja Hannu Luotola kirjoittamassa Jalkaväkimuseon 
säätiön perustamiskirjan Sotilaspoikien Perinneliiton ja Sotilas-
poikien Perinnesäätiön puolesta Jalkaväkimuseossa.
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Vuoden 2019 Sissipataljoona 3:n 
Perinneyhdistyksen juhla järjes-
tettiin yhdessä Oulunseudun So-
tilaspoikien Perinnekillan kans-
sa Limingassa 9.6.2019. Tilaisuus 
alkoi juhlamessulla Limingan kir-
kossa. Sieltä lähetettiin seppelpar-
tio sankarihaudalle, jossa osoitet-
tiin kunniaa viime sodissa kaatu-
neille.

Limingan seurakunta oli varan-
nut tilat ja kustansi havuseppeleen. 
Seurakunta tarjosi myös keittolou-
naan juhlaväelle. Sali oli täynnä 
niin ruokailussa kuin pääjuhlassa.

Iloinen puheensorina kertoi mo-
nien tuttujen tapaamisesta.

Sillanpään marssilaulu yhteis-
lauluna aloitti tilaisuuden. Sep-
po Pietilä, SissiP 3:n järjestely-
toimikunnan puheenjohtaja, toi-
votti tervehdyssanoissaan salin-
täyteisen osallistujajoukon terve-
tulleeksi juhlaan. Juhlaesitelmä 
oli erittäin mielenkiintoinen. Sen 
piti everstiluutnantti evp Kimmo 
Rajala. Hän kertoi sanoin ja ku-
vin sissitoiminnasta suomalaises-
sa sotataidossa.

Matti Kamula lausui tilaisuu-
teen hyvin sopivat runot, Yrjö Jyl-

hän Niin vaikeaa ja Pekka Keräsen 
Vanha majuri. Tilaisuuden musii-
kista vastasi Limingan Puhallin-
orkesteri, joka nostatti tunnelmaa 
hienoilla esityksillään.

Tilaisuuden päätössanoissa Ou-
lunseudun Sotilaspoikien Perinne-
killan puheenjohtaja Aaro Väyry-
nen kiitti Limingan seurakuntaa 

hyvistä järjestelyistä sekä seura-
kuntasalin keittiön emäntää henki-
lökuntineen maittavista tarjoiluis-
ta. Tilaisuus päättyi puhallinorkes-
terin säestyksellä yhteisesti laulet-
tuun maakuntalauluun Kymmenen 
virran maa.

Marja Kerola

Päivän aluksi Hirvensalmen lei-
jonat sytyttivät jo totuttuun tapaan 
kynttilät sankarihaudoille, muis-
tomerkeille ja edesmenneiden lei-
jonaveljien sekä Mannerheim-ris-
tin ritari Pauli Tantun haudalle.

Itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus sai juhlavat puitteet, kun 27. 
kesäkuuta vuonna 1944 Talissa 
kaatuneen ja kentälle jääneen san-
karivainajan, sotamies Pauli Ripa-
tin hautaan siunaaminen tapahtui. 
Ripatti oli syntynyt 1924 Hirven-
salmella, ja vainajan omaiset ha-
lusivat viisi vuotta sitten löytyneet 
sankarivainajan jäänteet tunnista-
misen jälkeen Hirvensalmen san-
karihautaan nro 98, johon Ripatti 
oli siunattu kentälle jääneenä.

Sankarivainajan siunaamisen 
kirkossa toimitti Maavoimien kent-
tärovasti Vesa Aurén. Hän painotti 
siunauspuheessaan nuorempien su-
kupolvien osoittamaa syvää kiitol-
lisuutta veteraanisukupolvia ja hei-
dän tekojaan kohtaan. Samalla hän 
kertasi Baltian maiden kohtaloa II 
maailmansodassa, mikä olisi voi-
nut olla myös Suomen tie. Puhutte-
leva muistopuhe tuskin jätti yhtään 
kuivaa silmäkulmaa reilun kahden-
sadan saattajan joukossa, kun vie-
lä lopuksi saimme kuulla Pete Ni-
kulaisen esittämän Veteraanin il-
tahuudon.

Lähisukulaisten kantama Ripa-

tin valkoinen arkku laskettiin kun-
nialaukausten saattelemana, lippu-
jen tehdessä kunniaa ja saattoväen 
veisatessa Isänmaan virren arvok-
kaasti sankarihautaan.

Puolustusvoimien seppeleen 
haudalle laskivat apulaiskomen-
taja, eversti Arto Ikonen Karja-
lan prikaatista ja kapteeni Arttu 
Muinonen Etelä-Savon aluetoi-
mistosta.

Hautaan laskemisen ja haudan 
umpeen luomisen jälkeen suori-
tettiin vakiintuneet veteraanijär-
jestön, Hirvensalmen kunnan ja 
seurakunnan seppeleiden laskut 

muistomerkeille. Leijonat laski-
vat seppeleen vapaussodan muis-
tomerkille.

Hirvensalmen kunnan ja Soti-
laskotinaisten kirkossa tarjoamien  
kahvien jälkeen uskottavasti osal-
listujien mieliin jäi kaikumaan 
Veteraanin iltahuudon sanat hei-
dän siirtyessään viettämään itse-
näisyyspäivää tahoilleen: ”Muis-
takaa, heille kallis ol’ maa. Kerto-
kaa lasten lapsille lauluin. Himme-
tä ei muistot koskaan saa.”

 Teksti: Juhani Manninen
Kuva: Arttu Muinonen

Vapaussodan Invalidien Muisto-
säätiö (VIMS) myöntää vuosittain 
palkinnon joko henkilölle tai yhtei-
sölle säätiön sääntöjen mukaises-
ta, itsenäisyytemme puolesta ja/tai 
vapaussodan perintöön liittyvästä 
erityisen ansiokkaasta tai positii-
visen yllättävästä teosta.

Palkinto voidaan myöntää myös 
kiitoksena aiheeseen liittyväs-
tä pitkäaikaisesta toiminnasta, ja 
se voidaan jakaa erityisistä syistä 
myös useammalle taholle.

Palkinnon tarkoituksena on pal-
kitsemisen ohella tuoda esille ja 
kannustaa tahoja, jotka tutkimuk-
sella tai muilla keinoin lisäävät 
tietämystä ja keskustelua itsenäis-
tymiskehityksestämme, vapaus-
sodasta, muista itsenäisyytemme 
puolustamiseen liittyvistä sodista 
sekä niiden merkityksistä ja vai-
kutuksista.

Ensimmäinen VIMS-palkinto 
myönnettiin 12.12.2019 dosent-
ti Mikko Uolalle tunnustuksena 
ja kiitoksena itsenäisyytemme ja 
vapaussodan perintöön liittyvästä 
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elä-
mäntyöstä sekä laajasta ja moni-
puolisesta kirjallisesta tuotannosta.

Dokumentissa paneudutaan Suo-
men historian merkittävimmän, 
kalleimman ja varmaan myös kai-
vatuimman ja hienoimman Mer-
cedeksen tarinaan. Itse auto on jo 
erikoisuus, mutta tarina sen taka-
na on mielenkiintoinen, suorastaan 
ainutlaatuinen.

Panssaroitu Mercedes-Benz 770 
Offener Tourenwagen oli Adolf 
Hitlerin lahja marsalkka Manner-
heimille. Auto luovutettiin Man-
nerheimille Mikkelissä joulukuus-
sa 1941.

Jo ennen II maailmansodan 
päättymistä Mannerheimin Mer-
cedeksen käyttäminen lienee ol-
lut poliittisesti vähintään kyseen-
alaista, ja kun Mannerheim luo-
pui presidentin tehtävistä vuon-
na 1946, autolle ei ilmeisesti ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin myydä se 
pois maasta.

Mannerheim myi auton Ruotsiin 
1947. Päätös myydä auto saattoi 
pelastaa sen tuleville sukupolville, 
sillä olisihan Neuvostoliitto voinut 
ottaa sen sotakorvauksena.

Ruotsista Mercedes myytiin 
vuonna 1948 Yhdysvaltoihin, jos-
sa sitä pidettiin hyvinkin pitkään 
Hitlerin autona. Niin toimien sen 
arvo pystyttiin pitämään korkeal-
la, jopa niin korkealla, että se oli 
vuonna 1973 yksi kalleimmista 
koskaan huutokaupatuista autoista.

Mannerheimin mersu on ollut 

vuodesta 1984 lähtien ilmavoi-
mien kenraali William Lyonin 
omistuksessa Kaliforniassa. Auton 
entisöinti entiseen loistoonsa val-
mistui vuonna 2014. Vaikka mer-
sun taival kesti Suomessa vain viisi 
vuotta, se on silti maamme autoista 
eniten keskustelua herättänyt.

Marsalkka Mannerheimin syn-
tymästä tuli vuonna 2017 kulu-
neeksi 150 vuotta ja hänen harvi-
naisen mersunsa maastaviennistä 
70 vuotta. Dokumentti esitettiin 
Yle TV1:ssä ensi kerran 4.6.2017.

TV-dokumentin Mannerheimin 
mersusta on käsikirjoittanut ja ku-
vannut kouvolalainen Veli Vartia-
la, joka itsekin on pitkäaikainen 
vanhojen ajoneuvojen harrastaja 
ja museoajoneuvotarkastaja.

Dokumenttia on kuvattu Kali-
fornian lisäksi Suomessa, Ruot-
sissa ja Saksassa.

Mannerheimin mersu on katsot-
tavissa Yle Areenassa 4.6.2020 asti 
https://areena.yle.fi/1-3995499.

Mannerheimin mersu – 
tv-dokumentti, 45 min

Oulunseudun Sotilaspoikien 
Perinnekillan ja SissiP 3:n 
Perinneyhdistyksen juhla 

Itsenäisyyspäivä 
Hirvensalmella

Palkinto dosentti  
Mikko Uolalle

Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy kesäkuussa.

Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen tarkoitetun aineiston  
14. toukokuuta mennessä.

Mannerheim ja mersu Mikkelissä 16.12.1941. SA-Kuva.

Palkinto ja siihen liittyvä kunniakirja luovutettiin dosentti Mik-
ko Uolalle Helsingissä Ostrobotnian Jääkärihuoneessa 12.12.2019. 
Kuva: Vesa Määttä.

Sotamies Pauli Ripatin arkku Hirvensalmen kirkossa.

Perinnejuhlassa tapahtui sotilaspoikastandaarien luovutus. Huomion- 
osoituksen kohteina olivat sotilaspoika Aaro Arvio ja Limingan seu-
rakunnan kirkkoherra Ilkka Tornberg. Kuva: Matti Korhonen.

Pirkka-Hämeen  
Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n

sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 14.4.2020 kello 13.00 
Hippos-talossa, Uimalankatu 1, Tampere.

Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Lounas alkaa kello 12.00. Tilaisuus on AVEC. Tervetuloa.

Hallitus
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Talvisota kotirintamalla 
Talvisodan aikana ei ollut vielä so-
tilaspoikia. Poikia oli kylläkin vas-
taavissa toimissa, mutta he kuului-
vat suojeluskuntien poikaosastoi-
hin. Hämeenlinnan maalaiskun-
nan poikaosastoon kuului myös 
14-vuotias Esko Paakkala

Paakkala muistelee, että sillois-
ten poikien tehtäviin kuului muun 
muassa palvelukseenastumismää-
räysten vienti ja lähettitehtävät. 
Lähettejä tarvittiin paljon, sil-
lä Hämeenlinnaan oli evakuoitu 
useita valtion virastoja. Kotijouk-
kojen esikunta oli niistä suurin, ja 
se toimi pääosin Kaupunginhotel-
lissa. Kyseinen esikunta työllisti 
reilut 70 lähettiä!

Hämeenlinna oli yksi neuvosto-
liittolaisten monista pommituskoh-
teista talvisodan aikana. Kaupun-
kiin kohdistui kahdeksan pommi-
tuskertaa. Niistä ensimmäinen tuli 
heti joulun jälkeen 27.12.1939 ja 

seuraava vuoden viimeisenä päi-
vänä. Näissä pommituksissa tuli 
ainoastaan materiaalisia tappioita.

Lauantaina 13.1.1940 oli vuo-
rossa kolmas pommitus. Sen Paak-
kala muistaa erityisen hyvin. Kirk-
kaana pakkaspäivänä hälytyssiree-
nit alkoivat varoittaa tulevasta klo 
13.50. Paakkala, joka oli silloin 
kotonaan Hätilässä, meni suojaan 
omakotitalon kivikellariin. Pääosa 
Hätilän asukkaista pakeni lähimet-
siin, sillä erillisiä pommisuojia ei 
alueella ollut.

Klo 14.08 putosivat ensimmäiset 
pommit, joita kuljetti kahdeksan 
etelän suunnalta tullutta pommiko-
netta. Todennäköisesti kohteena oli 
rautatieasema ja sen lähellä oleva 
Kantolanniemi varastoineen. En-
simmäiset pommit osuivat nykyi-
sen Hämeen Sanomien toimitalon 
taakse. Alueella työskenteli silloin 
sähkömiehiä. Heistä kaksi haavoit-

tui ja yksi kuoli heti. Toinen haa-
voittuneista kuoli myöhemmin il-

lalla haavoihinsa.
Seuraavat pommit putosivat 

Hätilään. Pommit osuivat Hätilän 
koulun ja kirkon alueelle. Sinne 
oli hakeutunut suojaan paljon vä-
keä. Heistä haavoittui 23, ja pom-
mituksen seurauksena kuoli heti 
10 henkilöä. Kaksi haavoittunutta 
kuoli myöhemmin. Lisäksi pom-
meja putosi Sairioon sahan ympä-
ristöön. Siellä kuoli kaksi miestä. 
Kaiken kaikkiaan tässä Hämeen-
linnan pommituksessa kuoli pom-
mituspäivänä 12 henkeä ja kaksi 
myöhemmin.

Paakkala itse selvisi säikähdyk-
sellä. Yksi pommeista oli kuiten-
kin osunut lähelle, noin 50 metrin 
päähän tien toiselle puolelle. Siel-
lä sattui olemaan Hätilän kartanon 
lantala. Pommin seurauksena pai-
kalla oli noin viisi metriä halkaisi-
jaltaan ja pari metriä syvä kuoppa. 
”Kaikki meidän talon tienpuoleiset 
ikkunat olivat rikki. Seinät olivat 
ruskeassa kuravellissä ja ilmassa 

leijui karmea lannanhaju”, Paak-
kala kertoo. Ikkunat laudoitettiin 
heti seuraavana päivänä ja Paak-
kalat lähtivät Renkoon mökille pa-
riksi viikoksi.

Hämeenlinnaa pommitettiin vie-
lä viisi kertaa, mutta henkilöuhreil-
ta vältyttiin. Aineellisia tappioita 
kuitenkin tuli. Jatkosodasta Hä-
meenlinna selvisi ilman pommi-
tuksia. 

Hämeenlinnan seudun Sotave-
teraanit muisti talvisodan pommi-
tuksen uhreja 13.1.2020 pidetyllä 
muistohetkellä. Tilaisuudessa oli 
mukana myös talvisodan aikainen 
sotilaspoika Esko Paakkala.

Teksti ja kuva:
Pasi Pirttikoski

Talvisodan aikaa Hieno lahjoitus – 
kilo kultaa valtiolleAloitin oppikoulun syyskuun 1. 

päivänä 1939. Isäni kutsuttiin yli-
määräisiin kertausharjoituksiin, ja 
tehtävänä olivat linnoitustyöt Kar-
jalan kannaksella. Ne kestivät noin 
kuukauden. Lokakuun alussa tuli 
voimaan sokerin ja kahvin sään-
nöstely. Kansanhuoltoministeriö 
jakoi kaikille ostokortit, joilla sai 
ostaa määrätyn erän säännöste-
lyn alaisia tuotteita kuukaudessa. 
Elimme pari kuukautta pelon se-
kaisissa olosuhteissa ja tunsimme 
turvattomuutta. Aika oli II maail-
mansodan alkua.

Marraskuun viimeinen päivä 
muutti kaiken. 30.11. klo 9.05 kou-
lun kellot alkoivat soida ja rehtori 
kutsui kaikki oppilaat juhlasaliin. 
Siellä rehtori ilmoitti, että Neuvos-
toliitto oli hyökännyt Suomeen ja 

sota Neuvostoliiton ja Suomen vä-
lillä oli alkanut. Meitä kehotettiin 
tyhjentämään pulpettimme ja me-
nemään nopeasti kotiin.

Välittömästi tämän jälkeen tuli 
ensimmäinen ilmahyökkäys ja 
pommien räjähtelyjä kuului pää-
kaupungin suunnalta. Myös VSS-
joukot tulivat kaduille ohjaamaan 
meitä suojaan. Kaduilla ei saanut 
liikkua hälytyksen aikana. ”Vaara 
ohi” -merkin jälkeen kaikilla oli 
kiire linja-autolla tai muulla ta-
voin pois kaupungista.

Joulukuun alku oli sopeutumis-
ta sotatilaan. Omalla kohdallani se 
tapahtui sumuisena itsenäisyyspäi-
vänä, jolloin venäläinen hävittäjä-
kone tuli matalalla lentäen ja mut-
kitellen Porvoonjoen suuntaisesti. 
Samalla kuului lyhyitä koneki-

vääritulituksia. En voinut tunnis-
taa, tuliko ammunta lentokonees-
ta vai joen toisella puolella oleval-
ta it-asemalta.

Joulukuu oli kotirintamalla suh-
teellisen rauhallista, mutta joulu-
päivänä Porvoo joutui ensimmäi-
sen kerran pommituksen kohteek-
si ja ensimmäinen uhri oli 10-vuo-
tias tyttö. Muutama talo vaurioitui 
pommituksessa.

Varsinaisen suurhyökkäyksen 
kohteeksi Porvoo joutui helmi-
kuun 10. päivänä 1940. Oli kau-
nis helmikuun pakkaspäivä, kun 
suuri pommikonelaivue saapui 
Kotkan suunnalta kaupungin ylle 
ja pudotti kymmeniä pommeja ja 
noin 2 000 palopommia. Räjäh-
tävien pommien tarkoitus oli rik-
koa mahdollisimman paljon ikku-
noita, jotta palopommit olisivat 
tehokkaampia. Tuho oli valtava. 

29 taloa paloi maan tasalle, ja lu-
kuisat talot vaurioituivat. Katselin 
pommitusta noin neljän kilomet-
rin päästä. Se näky oli unohtuma-
ton. Seuraavana yönä taivas ja lu-
mihanki olivat karmean punaiset. 
Palokunnat sammuttivat paloja 2–3 
vuorokautta 20 asteen pakkasessa.

Talvisota päättyi 13.3.1940. 
Suomi joutui raskaisiin alueluo-
vutuksiin. Karjalan kannas mene-
tettiin, samoin Hanko ja osia Itä-
Lapista. Kävin vielä samana päivä-
nä katsomassa pommituksen tuho-
ja. Pahimmat tuhoalueet olivat Ni-
kolainkadun ja Aleksanterinkadun 
varrella. Rauniot savusivat vielä, 
vaikka pommituksesta oli kulunut 
jo yli kuukausi.

Pentti Koivula
1929–2019

Julkaistu Veikko Koivulan luvalla

Hakkapeliitta-lehti julkaisi vuonna 
1940 oheisen kuvan, jonka kuva-
tekstissä kerrotaan, että pikaluiste-
lun maailmanmestari Clas Thun-
berg lahjoitti meneillään olevaan 
valtakunnalliseen kultakeräyk-
seen kilon kultaa, jonka arvo oli 
yli 70 000 silloista markkaa. Jou-
kossa oli kaikkiaan 32 kultamita-
lia. Näistä viisi oli MM-kilpailujen 

mestaruusmitalia ja neljä EM-kil-
pailujen mestaruusmitalia.

Isänmaallinen teko tunnetulta 
urheilijalta.

    Raimo Berkan 
Lähde: Hakkapeliitta nro 21/1940

1. Mannerheim-ristin ritariksi nimitettiin jatko-
sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen yhteensä

A) 161 sotilasta
B) 171 sotilasta
C) 181 sotilasta
D) 191 sotilasta

2. Kaisa Mäkäräinen on Suomen ampumahiihdon 
kärkinimi. Hänen seuransa on

A) Leppävirran Viri
B) Imatran Urheilijat
C) Kontiolahden Urheilijat
D) Joutsan Pommi

3. Suomen korkein kunnallisveroprosentti 23,50 
on käytössä vuonna 2020

A) Halsualla
B) Savonlinnassa
C) Teuvalla
D) Haapajärvellä

4. Venäjän asukasluvultaan kolmanneksi suurin 
kaupunki Moskovan ja Pietarin jälkeen on

A) Vladivostok
B) Nizhny Novgorod
C) Jekaterinburg
D) Novosibirsk

5. Väinö Linnan syntymästä on vuonna 2020 sata 
vuotta. Hän syntyi 1920

A) Punkalaitumella
B) Urjalassa
C) Koijärvellä
D) Vesilahdella

6. Valkokankaalla häntä ovat esittäneet Kaarlo 
Halttunen, Mika Mäkelä ja Andrei Alén. Hän on 
Tuntemattoman sotilaan sotamies
A) Honkajoki
B) Salo
C) Rahikainen
D) Vanhala

7. Puolustusvoimien perusrunkoa ovat asevelvol-
listen lisäksi vakituiset ammattisotilaat ja siviilit. 
Heidän määränsä on
A) 8 000 henkeä
B) 12 000 henkeä
C) 16 000 henkeä
D) 20 000 henkeä

8. Venäläinen ilmatorjuntakanuuna 23 Itk 61 on 
edelleen osa suomalaista ilmatorjuntakalustoa. 
Tuttavallisemmin sen nimi on
A) Pavel
B) Sergei
C) Anton      
D) Mihai

Sotilaspoika kysyy

Oikeat vastaukset sivulla 8. Kysymykset: Veli-Matti Jusi

Hämeenlinnan seudun Sotaveteraanit muisti talvisodan pommi-
tusten uhreja 13.1.2020 Hätilän 1940 pommituksen muistokivel-
lä. Seppeleen laskivat Kari Paavilainen (vas.) ja Seppo Tikkanen 
Hämeenlinnan seudun Sotaveteraaneista.

Söderströmin talo pommituksen jäljiltä. Porvoon museon kuva-
arkisto/G. Christiernin albumi.

Näkymä Joonaanmäeltä pommitettuun kaupunkiin. Porvoon mu-
seon kuva-arkisto/G. Christiernin albumi.
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Syntymäkotini sijaitsi Kuolema-
järven Laasolan kylässä (kutsut-
tiin Hietasen kyläksi). Kylä sijait-
si kauniin ja kalaisan Kuolemajär-
ven länsirannalla. Kotitilallamme 
harjoitettiin viljanviljelyn lisäksi 
karjataloutta. Vanhemmillani Ab-
ram ja Alviina Hiirosella oli vii-
si poikaa ja kolme tytärtä. Lapsis-
ta olin kuudenneksi nuorin. Äitini 
oli Summan kylästä Nikodemus 
ja Bertta Inkisen tytär. Isäni veli 
Mikko haki puolisokseen äitini si-
saren Ida Inkisen, joten Inkisen 
suku oli hyvin edustettuna.

Ensimmäiset muistikuvat elä-
mästäni ovat ajalta, jona olin jo 
oppinut kävelemään. Liikkuessa-
ni olin saanut pitkän puutikun jal-
kapohjaani ja jouduin ryömimäl-
lä menemään eteenpäin. Muistan, 
miten ryömimällä menin talon ul-
korappuja alas ja meno oli hanka-
laa. Äitini muisti myös, että talon 
rengeiltä olin oppinut uusia sano-
ja, voimasanoja, joita mennessäni 
toistelin.

Koska asuimme järven lähel-
lä, hiekkaranta oli meille lapsille 
ja koko kylänkin lapsille mielui-
sa uima- ja leikkipaikka. Nuoresta 
pitäen opimme myös kalastamisen 
niksit. Toisinaan pääsimme isäm-
me tai vanhimman veljemme mu-
kana kuhaverkoille.

Isäni ja sedät olivat ahkeria kir-
kossa kävijöitä. Talon naisväkikin 

kävi kirkossa, milloin aamuaska-
reiltaan kerkesi. Meille lapsille kir-
kossakäynti oli suurta juhlaa. Ke-
sällä menimme kirkkoon veneel-
lä soutaen ja talvella jäätä pitkin 
hevosen reessä istuen. Pienen po-
jan silmissä kivikirkko näytti jyl-
hältä ja ihmeelliseltä. Urut soivat 
mahtavasti, ja virren veisuu kuu-
lui voimakkaana ympäri kirkkoa. 
Kirkkoherra saarnasi päivän teks-
tistä. Voi sanoa, että jo silloin jo-
tain tarttui pienen pojan sydämeen 
ja ajatusmaailmaan.

Näitä hyviä aikoja ei riittänyt  
monia vuosia. Elettiin vuosia 
1936–37. Näiltä ajoilta minulla 
on jo selviä muistikuvia tapahtu-
mista. Ihmiset muuttuivat vähitel-

len huolestuneiksi, sillä tummia 
varjoja oli laskeutunut Euroopan 
ylle. Sanomalehdet kertoivat, että 
väkivaltapolitiikka oli vahvistu-
nut Hitlerin Saksassa ja Neuvos-
toliitto jatkoi laajoja sotavaruste-
lujaan. Ihmiset kyselivät: ”Mihin 
tämä kaikki johtaa? Tuleeko sota 
myös Suomeen? Jäämmekö sodan 
jalkoihin, kun olemme niin lähellä 
rajaa?” Kuulemani ihmisten kes-
kustelut huolestuttivat ja pohditut-
tivat myös minun mieltäni. Illal-
la unta odotellessani mietin usein 
näitä asioita.

Runsaat kaksi vuotta myöhem-
min ihmisten pelko muuttui to-
deksi. Syksyllä 1939 olin aloit-
tanut koulunkäynnin Kolkkalan 

koulussa. Koulutoiminta kuitenkin 
keskeytettiin myöhemmin syksyl-
lä. Sotilasosastoja tykkeineen alkoi 
virrata kylämme läpi kohti itärajaa.

Hyökkäämättömyyssopimuk-
sen irtisanominen, diplomaatti-
suhteiden katkaiseminen ja Mai-
nilan laukaukset 26.11. kuuluivat 
Stalinin poliittiseen peliin. Sota al-
koi. Neuvostosotilaat ylittivät rajan 
30.11. aikaisin aamulla.

Neuvostoliitto hyökkäsi Suo-
meen suurella ylivoimalla. Sota 
alkoi kaikilla rintamilla. Karjalan 
heimo joutui jättämään rakkaat 

kotiseutunsa. Vihollisen tieduste-
lukoneet lensivät kylämmekin yli.

Kylässämme odoteltiin auto-
kyytiä, sillä evakuointi oli menos-
sa. Siinä odotellessamme minä 
menin vielä karjarakennukseen 
ja vinttikerrokseen leikkipaikkoja 
katsomaan. Palattuani sieltä kaik-
ki ihmiset olivat lähteneet. Samal-
la näin, että Taavetti Rusi juok-
si maantiellä kohti minua ja huusi: 
”Linja-auto odottaa, nyt juostaan!” 
Noin kilometrin juostuamme ta-
voitimme auton, ja poistuminen 
kotiseudulta alkoi. Meidät kulje-

tettiin Uuraaseen. 
Siellä menimme yön pimeydes-

sä proomuun. Valoja ei saanut sy-
tyttää. Alus vei meidät Viipurin-
lahden yli Säkkijärvelle. Sieltä 
matka jatkui myöhemmin Kark-
kuun. Seuraava sijoituskunta oli 
Urjala, jossa koulunkäynti jälleen 
pääsi jatkumaan. Urjalasta siir-
ryimme myöhemmin Honkajoelle.

Yli kolmen kuukauden puolus-
tustaistelujen jälkeen rauha tuli 
13.3.1940. Ehdot olivat ankarat, 
muun muassa koko Karjalan kan-
nas jouduttiin luovuttamaan Neu-
vostoliitolle.

Suomi maksoi kalliin uhrin kaa-
tuneina ja alueluovutuksina puo-
lustaessaan urhoollisesti taistellen 
isänmaataan. Itsenäisyyttään Suo-
mi ei menettänyt, eikä sen pääkau-
punkia vihollinen pystynyt valloit-
tamaan. Kaikesta huolimatta Suo-
men kansa rintamalinjojen takana 
selviytyi suurilta kärsimyksiltä, ei 
kuitenkaan uhreilta. Korkeimman 
suojelus oli kansamme yllä. 

Pentti Hiironen
Kuvat: Pentti Hiirosen albumi

Pertti Birger Havia syntyi Kar-
jalan kannaksella Kanneljärvellä 
itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 
1929 maanviljelijöiden Riston ja 
Katrin perheeseen kahdeksantena 
lapsena. Perhe viljeli Onnela-ni-
mistä tilaa. Koulutielle Pertti läh-
ti oman kylän kouluun, Hämeen-
kylän kansakouluun. Koulussa oli 
tuolloin viitisenkymmentä oppilas-
ta. Luku- ja kirjoitustaito tuli kou-
lun myötä. Lempiaine oli piirustus.

Kanneljärvellä toimivat suoje-
luskunta ja Lotta Svärd. Suojelus-
kunnan poikaosasto oli suosittu, ja 
sen jäseneksi myös Pertti hakeutui. 
Osasto kokoontui Pertin muistelun 

mukaan harjoituksiin aika usein. 
Ohjelmassa oli muun muassa ul-
kovoimistelua, leikkisotaa ja lau-
luharjoituksia.

Sotilaslähetiksi
Tositoimiin Pertti Havia pääsi jat-
kosodan aikana, kun hän toimi 
sotilaslähettinä viestipataljoonas-
sa 28.6.1941–30.6.1942. Palvelu-
paikka oli aluksi Tyrvään Sammal-
joella ja sitten Karkussa. Palvelus 
sujui töitä tehdessä. Keskeisimmät 
tehtävät olivat postin lajittelu ja ja-
kelu. Väliaikoina Pertti oli apuna 
puhelinkeskuksessa. Sotilaspojil-

la oli myös säännöllisesti omia 
kenttäharjoituksia. Palvelusaika-
naan Pertti pääsi lomalle muuta-
man kerran. 

Pertti asui alueen tuvassa 5–6 
aikuisen puhelinmiehen kanssa. 
Pertti muistaa usein joutuneensa 
illalla tupakkaostoksille. Pataljoo-
nan komentaja Sulo Pöyhönen oli 
kova tupakkamies. Hänelle Pertti 
kävi ostamassa tupakkaa sotilailta. 
Pertti myi myös omat tupakka-an-
noksensa. Hieman taskurahaa tuli 
samalla tienattua.

Pertin mieleen on jäänyt samas-
sa tuvassa asunut reilu sotilas. Hä-
nelle tuli lähes viikoittain paket-
ti kotopuolesta Pelkosenniemeltä. 
Paketti sisälsi lihaa ja muuta syö-
tävää, ja sotilas jakoi ne koko tu-
van kanssa. Epämieluisampi muis-
to liittyy Karkun sinänsä hyvään 
saunaan. Pertti muistelee kerran 
osallistuneensa löylykilpailuun ja 
jopa voittaneensa sen. Palovam-
moja tuli, ja seuraavana aamuna 
oli lähtö sotilassairaalaan.

Jatkosodan aika palveluspai-
koissa oli rauhallista, eikä Pertti 
muista nähneensä viholliskoneita 
tai joutuneensa ilmahälytyksiin. 
Karkun henkilöistä hänen mie-
leensä on jäänyt pataljoonan ad-
jutantti Paavo Aho. Hänet Pertti 
tapasi myöhemmin Lahdessa syk-
syllä 1944.

Sodan jälkeen  
Kiskoon
Koulun päätyttyä kesällä 1944 Per-
tin ja Hilkka-siskon oli määrä mat-
kustaa Kanneljärveltä Pertteliin 
heidän vanhimman siskonsa Lai-
nan luo 9. kesäkuuta. Jo Kannel-
järven asemalla he joutuivat vihol-
liskoneiden pommitukseen ja met-
sään oli mentävä suojautumaan. 
Myös Viipurissa Pertti ja Hilkka 
kokivat maataistelu- ja pommiko-

neiden hyökkäykset. Perille Pert-
teliin he pääsivät kuitenkin lopul-
ta onnellisesti.

Jatkosodan jälkeen Haviat sijoit-
tuivat useiden muiden hämeenky-
läläisten tavoin Kiskon Viiariin, 
josta hankittiin Haukkavaara-ni-
minen tila. Asevelvollisuus kut-
sui Perttiä vuonna 1948. Palve-
luspaikka oli Turun Heikkilän ka-
sarmi, jossa hän kävi myös aliup-
seerikoulun. Seuraava kosketus ar-
meijaan oli vuonna 1959, jolloin 
kutsu tuli kertausharjoituksiin. Nii-
den jälkeen Pertti ylennettiin reser-
vissä kersantiksi.

Kartoittajana toimineen Han-
nu-veljensä innoittamana Pertti 
hakeutui tammikuussa 1952 sa-
man vuoden joulukuuhun kestä-
välle kartoittajakurssille Helsin-
kiin. Ensimmäinen työpaikka jär-
jestyi Kuusamosta, jossa suoritet-
tiin viimeinen ja suurin maiden 
isojako. Kuusamosta tie vei Kes-
ki-Pohjanmaalle Kruunupyyhyn 
uusjakoa tekemään 1954. Kotikun-
naksi tuli Kokkola, jonne Helena-
vaimo ja Jari-lapsi muuttivat seu-
raavana vuonna. Toinen lapsi Vesa 
syntyi Kokkolassa 1957.

Keski-Pohjanmaan maanmit-
taustoimistosta Pertti sai vakitui-
sen viran 1.5.1969. Tältä paikalta 
hän siirtyi eläkkeelle toimittuaan 
kartoittajana 37 vuotta.

Kokkolassa Pertti vaikutti kun-
nalliselämässä ja toimi 1970– 
90-luvulla muun muassa asunto- 
ja teknisen lautakunnan jäsenenä 
sekä Vaasan maaoikeudessa. 

Lauluharrastus  
alkaa
Pertti kutsuttiin 1985 Kokkolan 
Lauluveikkojen mieskuoroon. 
Kuoro esiintyi eri puolilla Suomea 
ja vieraili ulkomailla muun muas-
sa Saksassa, Unkarissa ja Yhdys-

valloissa. Lauluharrastus on jat-
kunut Pieksämäellä, jonne Pertti 
ja Eevi-vaimo muuttivat alkusyk-
systä 2012. Sotaveteraanien laulu-
ryhmässä on nykyään 11 jäsentä. 
Esiintymisiä on kymmenisen ker-
taa vuodessa pääasiassa veteraani-
juhlissa, palvelutaloissa ja hauta-
jaisissa. Lauluryhmä harjoittelee 
säännöllisesti kaksi kertaa kuu-
kaudessa.

Sotilaspoikaristin Pertti sai 1992,  
ja samoihin aikoihin hän liittyi 
Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien 
Perinnekillan jäseneksi.

Sotilaspoika-aikojaan Pertti Ha-
via muistelee mielellään. Iso koke-

mus kaksitoista–kolmetoistavuo- 
tiaalle pojalle oli luonnollises-
ti kotoa lähtö. Sota-aikana isän-
maan palvelukseen tarvittiin kai-
kenikäiset.

Eläkepäiviään Pieksämäellä 
viettävä Pertti Havia on osallis-
tunut paikalliseen sotaveteraanien 
toimintaan mahdollisuuksiensa 
mukaan. 89. syntymäpäivänään 
2018 Pertti oli kutsuvieraana seu-
raamassa Mikkelissä pidettyä it-
senäisyyspäivän valtakunnallis-
ta paraatia. Ikimuistettava synty-
mäpäivä!

Jari P. Havia
Kuvat: Pertti Havian albumi

Hiirosen talo Laasolassa 1930-luvun alussa.

Hiekkaranta oli kirjoittajan ja muidenkin lasten mieluisa uima- 
ja leikkipaikka.

Pertti Havia Karkussa talvella 1942.

Pertti Havia vanhempien palvelustovereittensa kanssa Karkussa.

Itsenäisyyspäivän pojasta sotilaspoika

Muistikuvia sota-ajan lapsuudesta
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Varsinaissuomalaisten kiltamatka Hämeeseen       ja Tampereen seudulle
Naivistit Iittalassa -näyttely, Kari 
Suomalaisen humoristiset piirrok-
set, Emil Wikströmin taiteilijako-
ti, Sappeen kesäteatterin Olavi Vir-
ta -musikaali, Poliisimuseo, Pyy-
nikin munkkikahvila, Vesilahden 
kirkko ja sen värikäs kirkkoherra 
sekä Laukon kartano kartanonrou-
van esittelemänä – niistä oli soti-
laspoikien vuoden 2019 kesämatka 
tehty. Matkan suunnittelusta vasta-
sivat Pekka ja Raija Koivisto sekä 
Tuula Rahkonen. Matkanjohtaja-
na toimi Pekka Koivisto. Matka oli 
7.–8.8.

Matkalle osallistui 31 henkilöä. 
Mukana oli neljä ”aitoa” sotilas-
poikaa. Heistä kaksi saavutti 2019 
kunniakkaan 90 vuoden iän.

Varsinais-Suomen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan matka suuntau-
tui Hämeeseen ja Tampereen seu-
dulle. Matkan ohjelmaan liitettiin 
myös Sappeen kesäteatteri, joten 
erillistä killan teatterireissua ei tar-
vinnut järjestää. Matkaan lähdim-
me tuttuun tapaan Heikkilän hiek-
kakentältä, jossa matkanjohtajana 
toiminut Pekka Koivisto kokosi 
ensimmäiset matkalaiset Vainion 
liikenteen bussin kyytiin. Loput 
matkalaiset nousivat autoon Au-
rakadun pysäkiltä. Autonkuljetta-
jana toimi Janne Sirola, joka vei 
pisteet kotiin jo heti alkumatkasta 
ilmoittamalla, että hän oli keittä-
nyt ryhmälle aamukahvit. Siitä oli 
hyvä reissun alkaa.

Naivistit  
Iittalassa
Ensimmäinen kohteemme oli Iit-
talan Lasimäki, monipuolinen ja 
viihtyisä ostos- ja matkailukohde 
rauhallisessa puistomaisessa ym-
päristössä, jossa historia ja ny-
kypäivä kohtasivat. Kesällä 2019 
Suomen naivistisen taiteen kes-
kus oli Iittalassa, joten keskitimme 
käyntimme juuri tähän näyttelyyn. 
Eikä turhaan, sillä taide houkutteli 
hymyn huulille ja antoi ilon viedä. 
Naivistit Iittalassa -kesänäyttely 
esitteli talon täydeltä uusinta nai-
vistitaidetta. Näyttelyssä oli muka-
na kotimainen kuohukerma maus-

tettuna kansainvälisillä huippuni-
millä. Viidenkymmenen taiteilijan 
joukossa oli monta vanhaa tuttua 
sekä kolme ihka uutta taiteilijaa. 
Näyttelyn jälkeen halukkailla oli 
mahdollisuus tutustua Lasimu- 
seoon. Taika-ravintolassa nautitun 
lounaan jälkeen oli mahdollisuus 
ostoksiin myymälässä.

Ihana aamu  
paviljongissa
Seuraavaksi siirryimme Visavuo-
reen ja tutustuimme Suvi-oppaan 
johdolla Emil Wikströmin tai-
teilijakotiin ja Kari Suomalai-
sen piirroksiin. Wikström tunne-
taan useista kookkaista julkisis-
ta veistoksistaan, kuten Helsingin 
päärautatieaseman kivimiehistä ja 
Elias Lönnrotin muistomerkistä. 
Historian lisäksi Visavuoressa on 
esillä aina myös Wikströmin tyt-
tärenpojan, pilapiirtäjä Kari Suo-
malaisen tuotantoa esittelevä näyt-
tely ja Wikströmin elämää sivua-
va vaihtuva näyttely. Tällä kertaa 
vaihtuva näyttely esitteli Suomen 
kieltolakia.

Kari-paviljongin uusitussa Ihana 
aamu -näyttelyssä oli esillä Karin 
lempihahmoja Kekkosesta Kale-
vi Sorsaan ja Koivistoon. Näytte-
lyssä selvisi myös tankero-englan-
nin alkuperä, keitä ne sopulit olivat 
ja mitä sammakoita poliitikkojen 

suusta oikein loikki. Karin kärk-
käät ajatukset näkyivät myös piir-
roksissa, jotka käsittelivät EU:ta, 
luterilaista kirkkoa ja liikennettä. 

Kostianvirran taistelun 
muistomerkki
Matka jatkui. Seuraavaan koh-
teeseen, Kostianvirran taistelun 
muistomerkille, siirtymisen aikana 
Kullervo Hantula kertoi Kostian-
virran taistelun vaiheista. Taistelu 
oli osa suurta Pohjan sotaa, ja se 
käytiin vuonna 1713 Pälkäneellä 
Kostianvirran luona. Venäläiset pi-
tivät sitä suuren Pohjan sodan rat-
kaisutaisteluna pohjoisessa. Kos-
tianvirran taistelu oli siihenastisis-
ta suurin Suomen maaperällä. Se 
poisti Ruotsin hyökkäysuhan Pie-
tariin. Taistelun muistomerkki vir-
ranmutkaan valmistui 1900-luvun 
alkupuolella. Muistomerkki löy-
tyi helposti, ja sinne oli esteetön 
kulku.

Ennen perinteisen ryhmäkuvan 
ottamista killan varapuheenjohta-
ja Erkki Lehmus luovutti Kuller-
vo Hantulalle killan plaketin tämän 
kesäkuisen 90-vuotissyntymäpäi-
vän johdosta.

Virta vei  
Sappeessa
Päivän päätteeksi suuntasimme 

Pälkäneelle ja majoituimme Sap-
peen matkailukeskuksen kupees-
sa, uljaiden rinnemaisemien sy-
leilyssä sijaitsevaan hotelli Cha-
lentsiin. Yhteisen illallisen jäl-
keen nautimme Sappeen Kesä- 
teatterin Olavi Virta -musikaalista. 

Iskelmätaivaan legendaarisen 
tähden Olavi Virran elämäntari-
na koskettaa meitä suomalaisia lui-
hin ja ytimiin saakka. Tämä kaik-
kien tuntema ääni ja tulkitsija on 
ottanut kansasta lujan otteen, teh-
den itsestään kuolemattoman hah-
mon, joka seuraa mukana suoma-
laisissa perheissä ikäpolvesta toi-
seen. Musikaali oli ammattitaidol-
la ja humoristisella otteella tehty 
kuvaus sysmäläisen pojan unel-
mista kohti tähteyttä, 1950-luvun 
kultavuosista ja menestyksen hin-
nasta, uskosta rakkauteen ja pa-
rempaan huomiseen. Musikaalin 
upeaääniset laulajat ja valloittavat 
tanssikohtaukset saivat Olavi Vir-
ran ikimuistoiset kappaleet eloon 
ja soimaan Sappeen illassa. Ylei-
sö nautti, niin mekin.

Järjestys romahtaa  
– poliisi paikalla
Aamiaisen jälkeen siirryimme bus-
silla Tampereelle. Päivän ensim-
mäinen kohde oli opastettu kierros 
Poliisimuseossa, jossa intendent-
ti Tiina Tuulasvaara-Kalevan 
johdolla saimme tutustua museon 
kahteen upeaan erikoisnäyttelyyn.

Itsenäisyyden juhlavuoden eri-
koisnäyttely Järjestys romahtaa 
1917 – Kun viha muuttui hyveeksi 
ja kosto ansioksi kuljettaa museo-
vieraan läpi itsenäisen Suomen se-
kasortoisen syntyvuoden. Mitä ta-
pahtuu, kun vastakkainasettelu ja-
kaa maan eivätkä kansalaiset enää 
luota järjestysvaltaan? Vuosi 1917 
oli täynnä poliittista agitaatiota ja 
huhupuheita, joita levitettiin tosi-
asioista piittaamatta. Venäjän maa-
liskuisen vallankumouksen jälkeen 
suomalaisilla ei ollut yhteistä kä-
sitystä siitä, kenellä on valta pi-
tää yllä järjestystä. Maa jakau-
tui, ja vastakkaiset ryhmät alkoi-
vat perustaa kaarteja huolehtimaan 

Matkanjohtaja Pekka Koivisto ja Suvi-opas, joka esitteli ansiok-
kaasti Emil Wikströmin taiteilijakotia.

Matkalaiset Kostianvirran taistelun muistomerkillä.

Poliisimuseossa intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva toimi op-
paana. Hänen johdollaan siirryttiin Järjestys romahtaa 1917 -eri-
koisnäyttelyyn.

Valkovenäläinen musiikkileirikouluryhmä tarjosi yllätysohjelman 
Vesilahden kirkossa.

Sotilaspoikien arvomerkit ja johtosuhteet
Asepalveluksessa saimme ensi 
töiksemme oppia kouluttajiemme 
arvot ja arvomerkit ja hyvin ovat 
muistissa säilyneet. Omistamani 
”Sotilaspojan Taskukirja 1943” 
kuvailee sivuillaan järjestön ko-
koonpanoa ja johtosuhteita. Puo-
lustusvoimien arvomerkit esitel-
lään, samoin sotilaspoikien ryh-
mätason arvomerkeistä kerrotaan 
palveluspukujen esittelyssä, mut-
ta poikaosaston johtajien arvomer-
kit puuttuvat. Merkkien paikka ei 
ollut olkaimissa, koska sellaisia 
ei ollut, vaan vasemmassa hihas-
sa olkapääsaumasta alaspäin om-
meltuna. Merkit voitiin valmistaa 
kahdesta vihreästä nauhasta, jot-
ka muodostivat alaspäin aukea-
van kulman. Kulman sisäpuolel-
la oli keltametallinen P-kirjain ja 
1–3 vihreää ommeltua tähteä ar-
votasosta riippuen. Myös ryhmän 
arvoastemerkkeinä olivat vihreät 
nauhat, jotka muodostivat ylös-
päin aukeavan kulman. Nauhojen 
lukumäärä 1–3 ilmaisi arvoasteen.

1. Aluekouluttajat ja -johtajat. 
He avustivat poikaosastoja toimin-
nan suunnittelussa ja valvonnassa. 

Tehtävänä oli myös osastojen joh-
tajien jatko- ja täydennyskoulu-

tus. Tarkastuskäynneillä he opas-
tivat alaisiaan maastoharjoituk-

sissa ja niiden jälkeisissä arvioin- 
titilaisuuksissa. Rasitteena oli ai-

nainen johtajapula rintamakomen-
nusten vuoksi.

2. Poikaosaston johtajat. Rau-
han aikana osaston johdossa oli 
tehtävään koulutettu vapaaehtoi-
nen nuorukainen. Sotavuosina pu-
laa korvattiin tilapäisvoimin. Jär-
jestelmällinen kurssitoiminta alkoi 
1942, jolloin johtajien koulutus sai 
vakiintuneet muodot. Poikaosaston 
johtajan vastuulla oli suunnitella ja 
valvoa oman osastonsa ryhmien  
koulutusta ja lähettää toiminta- ja 
tilastotiedot piiriin.

3. Joukkueenjohtajat. He olivat 
vapaaehtoisia, sotilaspoikakoulu-
tuksen saaneita ja jo asevelvolli-
suutensa suorittaneita. Sodan ai-
kana ikäluokka oli rintamalla ja 
heidän tilalleen määrättiin palve-
luksesta vapautettuja iäkkäämpiä 
miehiä. Kyvykkäiden 15–16-vuo-
tiaiden ja riittävän koulutuksen 
saaneiden käyttö heidän korvaa-
jinaan yleistyi. Piirin järjestämä 
koulutus varmisti osastojen toi-
mintaa.

4. Joukkueen varajohtajat. Ryh-
mänjohtajakoulutuksen lisäkurs-
seineen suorittanut ja vuoden ryh-

mänjohtajana toiminut sotilaspoi-
ka voitiin ylentää joukkueen vara-
johtajaksi. Poikajohtajien joukkoa 
harvensi ase- tai muuhun palveluk-
seen kutsumiset.

5. Ryhmänjohtajat. Omatoimi-
set, henkisesti vireät sotilaspoi-
katutkinnon suorittaneet valittiin 
ryhmänjohtajien koulutukseen. 
Jokainen piiri järjesti heille pe-
rus- ja täydennyskursseja, joiden 
ohjelmasisältö oli käytännön toi-
mia. Teoriatunnit olivat minimis-
sään.

6. Ryhmän varajohtajat. Ryh-
mänjohtajan peruskurssin käynyt 
tai siitä työesteiden takia estynyt, 
mutta toiminnassa kunnostautunut 
poika voitiin ylentää ryhmän vara-
johtajaksi.

Aarno Oja-Kaukola

Vuoden 2017 joulukuussa Aarno 
Oja-Kaukola lähetti päätoimitta-
jalle joukon kirjoituksiaan ja toi-
voi, että julkaisen niitä tarvittaes-
sa. Opettaja Oja-Kaukola kuoli 29. 
tammikuuta 2018.

Ylärivissä poikaosaston ja joukkueen arvomerkit. Alarivissä ryhmän arvomerkit. Piirrokset: Aar-
no Oja-Kaukola. 
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omasta turvallisuudestaan. Oltiin 
matkalla kohti sisällissotaa. Dra-
maattisten tapahtumien läpi kulje-
taan näyttelyssä upean luonnon ja 
vuodenaikojen myötä. Näyttelyn 
visuaalinen ilme kuvastaa uuden 
valtion, Suomen, syntyä.

Poliisi paikalla -näyttelyssä mu-
seovieras voi istahtaa käräjäkivel-
le, mestauskirveen viereen ihmet-
telemään entisajan ankaraa oi-
keuskäytäntöä ja järjestyksenpi-
toa. Esillä olivat niin noitavainot, 
henkirikokset, valtionpetokset kuin 
nykypäivän kyberrikollisuuskin.

”Kaffepaussi”  
Pyynikillä
Seuraavaksi siirryimme nautti-
maan historiallisesta Pyynikistä 
ja juomaan päiväkahvit herkullisis-
ta munkeistaan tunnetussa Pyyni-
kin näkötornin munkkikahvilassa, 
joka sijaitsee maailman korkeim-
man soraharjun laella ja houkut-
telee ihmisiä nauttimaan Pyynikin 
ainutlaatuisesta luonnosta vuoden 
ympäri. Kauniina kirkkaana päivä-
nä näkötornin laelta avautuvat ku-
vankauniit maisemat Tampereen 
molempien suurten järvien, Pyhä-
järven ja Näsijärven, yli aina ym-
päristökuntiin asti.

Vesilahden värikäs 
kirkkoherra
Kahvittelun jälkeen siirryimme 
Vesilahdelle tutustumaan Vesilah-
den kirkkoon. Esittelijäksi meille 
oli lupautunut kesälomaansa viet-
tävä kirkkoherra Harri Henttinen.

Vesilahden seurakunta on toden-
näköisesti koko Pyhäjärven alueen 
vanhin seurakunta, emäseurakunta, 

niin kuin Vesilahtea vielä 1800-lu-
vulla nimitettiin. Seurakunnalla on 
ikää 700 vuotta. Sen ensimmäinen 
kirkkoherra tunnetaan vuodelta 
1346. Vesilahden nykyinen kirk-
ko on rakennettu vuosina 1800–
1802. Kirkkorakennus täytti 200 
vuotta vuonna 2002.

Toinen Vesilahden nähtävyyk-
sistä on värikäs kirkkoherra Hent-
tinen. Hän tuli meitä vastaan ki-
maltavassa sähkönsinisessä pik-
kutakissaan. Moni ryhmässämme 
ehkä hätkähti, mutta paikalliset ei-
vät näe enää mitään erikoista vä-
rikkäässä papissaan. Vesilahden 
kirkkoherra tunnetaan värejä ja ko-
ruja kaihtamattomana pukeutujana 
sekä miehenä, joka meikkaa. Kirk-
ko-Harri, kuten hän itseään nimit-
tää, on rohkea oman tiensä kulki-
ja. Hän on hyvin suosittu kotiseu-
rakunnassaan ja myös varsin tun-
nettu kotipitäjää kauempana. Vie-
railuryhmät vaihtavat jopa retkensä 

päivämäärää, ellei kirkkoherra ole 
kirkkoa esittelemässä.

Henttinen kertoi mielenkiintoi-
sesti ison, noin 900 henkeä vetä-
vän kirkon historiasta. Kirkko on 

jo seitsemäs puukirkko samalla 
paikalla. Vanhin kirkkosalin esi-
ne on 1400-luvun puinen krusi-
fiksi. Kirkonmenot saattoivat en-
tisaikaan kestää kuusikin tuntia, 

josta saarnan osuus oli jopa puo-
let. Kirkko toimi myös moraalin 
vartijana. Papilla oli apulaisia, jot-
ka keräsivät tietoa, kuka oli tehnyt 
huorin, kuka varastanut, kuka lais-
kotellut ja niin edelleen. Kirkon-
menojen tietyssä vaiheessa kirkon 
ovet laitettiin kiinni. Sitten pappi 
julisti syntiset ja heille määrätyt 
rangaistukset, kuten jalkapuuhun 
joutumisen.

Kirkon esittelyn jälkeen oli tar-
jolla yllätysohjelmaa. Valkove-
näläinen musiikkileirikouluryh-
mä esitti meille musiikkiesityk-
siä omalla äidinkielellään ja yh-
den kappaleen myös suomeksi. 
Keräsimme ryhmälle pienen ko-
lehdin.

Historian havinaa 
Laukon kartanossa
Matkan viimeinen kohde oli Lau-
kon kartano. Kohteen ohjelma al-

koi herkullisella lounaalla Arto 
Rastaan Laukko-ravintolassa. Sen 
jälkeen oli vuorossa kartanon juh-
lakierros. Sen aikana tutustuimme 
kartanonrouva   Liisa Lagersta-
min johdolla Laukon tuhatvuoti-
seen historiaan. Opastuskierros oli 
erittäin korkeatasoinen ja elämyk-
sellinen.

Opastuksen jälkeen oli mah-
dollisuus omatoimisesti tutustua 
myös muihin vuoden uusiin, upei-
siin näyttelyihin. Päärakennuksen 
juhlakerroksessa oli esillä maam-
me kansainvälisesti tunnetuimpiin 
nykytaiteilijoihin lukeutuvan Ma-
rita Liulian hätkähdyttävän kau-
niita maalauksia ja valokuvia. Gal-
leriakerroksessa pääsimme ihaile-
maan maineikkaan muotitaiteilija 
Jukka Rintalan uniikkeja iltapu-
kuja ja satumaisia maalauksia.

Lisäksi meillä oli mahdollisuus 
tutustua omatoimisesti historial-
lisella museo- ja puistoalueella 
muun muassa Taidehelmiä- ja His-
torian hetkiä -näyttelyyn. Lopuksi 
oli tilaisuus tehdä uniikkeja ostok-
sia Juhlatallissa sijaitsevassa kar-
tanopuodissa, jossa myydään Lau-
kon kartanon omien herkkujen ja 
kirjojen lisäksi menneen maailman 
inspiroimia koruja, astioita ja si-
sustustavaroita. Sen jälkeen alkoi 
kotimatka.

Tuli todistettua, että aina ei tar-
vitse lähteä ”merta edemmäs ka-
laan”, sillä kotimaassamme on pal-
jon nähtävää ja koettavaa. Koko-
naisuutena matka oli onnistunut, 
ja osallistujat kiittelivät monipuo-
lista ohjelmaa. Ja mikä tärkeintä, 
yhdessä teimme matkasta hienon 
ja ikimuistoisen.

Teksti ja kuvat:
Tuula Rahkonen

Varsinaissuomalaisten kiltamatka Hämeeseen       ja Tampereen seudulle

Vesilahden kirkkoherra Harri Henttinen esitteli Vesilahden kirk-
koa ja seurakuntaa.

Kartanonrouva Liisa Lagerstam johdatti joukkomme Laukon kar-
tanon tuhatvuotiseen historiaan.

Varsinais-Suomen killan varapuheenjohtaja Erkki Lehmus antoi 
killan mitalin kartanonrouva Liisa Lagerstamille kiitokseksi erin-
omaisesta esityksestä ja opastuksesta. 

Muistoja evakosta paluun jälkeen
Palasimme evakkomatkalta Ruot-
sista kotikyläämme Oikaraiseen 
alkukesästä 1945. Veljeni Mauno, 
joka oli syntynyt 1924 ja minua 
seitsemän vuotta vanhempi, oli 
palannut alikersanttina saksalais-
sodasta Muoniosta ja Enontekiöl-
tä kuukautta aiemmin sotatoimien 
päättyessä. Hän oli mukana niis-
sä joukoissa, jotka Oulusta lähdet- 
tyään nousivat maihin Röyttän sa-
tamassa Torniossa ja jatkoivat sak-
salaisjoukkojen takaa-ajoa pitkin 
Tornionjoen vartta.

Veljeni oli liittynyt suojeluskun-
nan poikaosastoon jo ennen varus-

miespalvelustaan ja kannusti myös 
minua, heti kun olin kymmenvuo-
tias, liittymään sotilaspoikaosas-
toon ja osallistumaan sotilaspoi-
kien leiripäiville Pekkalassa.

Ankea oli kylän  
näkymä
Palatessamme edessämme olivat 
ankeat näkymät, sillä kotikylämme 
talot ja kaikki muutkin rakennuk-
set oli poltettu. Kemijoen yli joh-
tava silta ja lossi oli tuhottu räjäyt-
tämällä. Koko kylämme oli ”autio 
ja tyhjä”, kuten Raamattu kertoo 

maailmankaikkeuden alusta. Mo-
net perheet kyhäsivät väliaikai-
sia asumuksia raunioiden keskel-
le aloittaessaan uutta elämää pit-
kän ja ankaran sodan ja evakko-
matkan jälkeen. Oma perheemme 
päätyi aluksi ja myös olosuhteiden 
pakosta Ylikörkölle.

Vain Aapo ja Antti Ylikörkön 
sekä Väinö Korvan talot olivat 
säästyneet tuholta syrjäisen sijain-
tinsa vuoksi. Perheellemme avau-
tui tilaisuus jäädä vuokralle Aapo 
Ylikörkön taloon, josta saimme 
käyttöömme ison kamarin ja mah-
dollisuuden käyttää talon keittiötä. 

Talossa oli myös iso pirtti, jossa 
lapset saivat temmeltää ja seurata 
aikuisten töitä ja touhuja.

Housuihin  
paloi reikä
Vaatteet ja kengät olivat tuolloin 
säännöstelyn alaisia. Niitä sai os-
taa vain ostokorttien kupongeil-
la, mutta ”musta pörssikin” kyllä 
tunnettiin. Syksyn lähestyessä äiti 
oli käynyt Rovaniemen silloisessa 
kauppalassa ja saanut ostaa seviot-
ti-housukangasta, josta hän ompeli 
Maunolle uudet housut. Asia tun-
tui hyvin tärkeältä, sillä sotavuo-
sina kangasta oli harvoin saatavis-
sa ja usein piti tyytyä vanhoihin ja 
paikattuihin vaatteisiin. 

Havaitsimme, kuinka veljeni 
oli iloinen ja jopa ylpeä uusista  
housuista. Tiesimme, että sotatou-
huista palanneet miehet olivat ke-
sän kuluessa rakentaneet Jokka-
vaaran laelle tanssilavan ja avajais-
tanssit oli ilmoitettu pidettäväksi 
elokuun puolivälissä. Ilmoitus oli 
mieliä herkistävä, sillä sotavuosi-
na tanssit olivat kiellettyjä ja eten-
kin nuorisolla oli jalkaa kihelmöi-
nyt jopa niin, että nurkkatansseja-
kin oli kokeiltu.

Äitini oli osaava ompelija ja 
pian housut olivat prässivuoros-
sa. Tämän työn halusi Mauno itse 
tehdä. Hän levitti märän prässi-
vaatteen housujen päälle ja painoi 
kuuman raudan kankaalle. Kuului 
melkoinen tuhaus, ja höyryä nou-
si sihisten liesikupuun. Rauta oli 
kuumentunut niin, että se poltti 

prässivaatteen ja housun lahkeen 
läpi ison reiän. Kauhistunut ilme ja 
jopa itku valtasivat koko perheen, 
mutta päivittely ei tuonut lohtua. 
Kiireesti äiti ja siskot Aili, Mai-
re ja Onerva, jotka olivat jo rippi-
koulun käyneinä saaneet tanssilu-
van ja olivat lähdössä lavatanssei-
hin, kävivät kiireiseen ompelutyö-
hön ja housut saivat paikan. Niin 
pääsi Maunokin lavatansseihin, 
tosin paikkahousuin. Paikka vaat-
teessa oli kovasti hävettävä seikka 
tuohonkin aikaan.

Mauno oli 19-vuotiaana sodan 
kokenut nuorukainen. Hän oli elä-
mänhaluinen kuten kaikki sodas-
ta selvinneet. Kuitenkin hänen ja 
koko perheemme elämää varjosti 
sodan kylmistä ja ankeista olosuh-
teista johtunut sairaus, joka kym-
menen vuotta myöhemmin joh-
ti 29-vuotiaan veljeni kuolemaan.

Hannes Viiri
Kuvat: Hannes Viirin albumi

Aapo Ylikörkön talo on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Perheemme sai asua talossa evakko-
matkan jälkeen 1945–46. Talo on sittemmin museoitu ja maalattu.

Talon pihapiiriin kuuluu myös puoti- ja makasiinirakennus, jon-
ka vintillä toisessa päässä nukkuivat pojat ja toisessa päässä tytöt. 
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Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekillan  
50 hengen ryhmä Helsingissä
Pohjois-Kymen Sotilaspoikien 
Perinnekillan 50 hengen ryhmä 
kävi Helsingissä 8.10.2019. Tu-
tustuimme eversti, tietokirjailija 
Ahti Lapin johdolla perusteelli-
sesti Helsingin ilmapuolustuk-
seen. Oppaamme kertoi, että Hel-
singin suurpommitukset olivat jat-
kosodassa helmikuussa 1944. Nii-
den tavoitteena oli murtaa suoma-
laisten puolustustahto ja pakottaa 
suomalaiset rauhaan. Pommituk-
set toteutettiin 6.–7., 16.–17. ja 
26.–27.2.1944 välisinä öinä. Josif 

Stalin oli saanut Teheranin kon-
ferenssissa 1943 Yhdysvaltain ja 
Ison-Britannian edustajilta luvan 
massiivisiin pommituksiin, joil-
la Suomi pakotettaisiin irtaantu-
maan sodasta Saksan rinnalla ja 
suostumaan Neuvostoliiton rau-
hanehtoihin. 

Helsingin hyökkäykseen osallis-
tui enimmillään 929 konetta kol-
mantena hyökkäysyönä. Ensim-
mäisenä hyökkäysyönä koneita 
oli 785 ja toisena 406. Pommeja 
pudotettiin kolmena yönä yhteen-

sä 16 490 kappaletta, 2 604 tonnia. 
Hyökkäysten aikana Helsingin il-
mapuolustus oli hyvässä kunnossa. 
Koko ilmatorjunta-aselajin organi-
saatio ja vastuualueet oli uudistettu 
kesällä 1942.

Puolustusta oli kehitetty voi-
makkaasti everstiluutnantti Pek-
ka Jokipaltion komennossa maa-
liskuusta 1943 lähtien. Patterit oli 
ryhmitelty uudestaan ja viestiyh-
teyksien parantamiseen oli kiinni-
tetty erityistä huomiota. Ilmator-
junnan keskitetyksi johtokeskuk-

seksi rakennettiin komentokeskus 
Torni, josta oli suorat viestiyhtey-
det pattereille. Ilmatorjunnan apu-
na oli Saksasta ostettuja Freya- ja 
Würzburg-tutkia sekä Lambda-tu-
lenjohtolaskimia. 

Radiotiedustelumme oli erittäin 
kehittynyt ja pystyi antamaan ai-
kaisen varoituksen jo pommiko-
neiden lähtiessä kotikentiltään. 
Kalusto oli osin hyvin uudenai-
kaista, ja ilmatorjunnan tiheys oli 
poikkeuksellisen korkea. Kolmes-
sa pommituksessa ihmisiä kuo-
li yhteensä 146 ja 356 haavoittui. 
Kuolleista kuusi oli sotilaita. Ta-
loja tuhoutui täysin 109. Sirpale-
vaurioita tuli noin 300 taloon, ja 

111 taloa syttyi palamaan. Eversti 
Ahti Lapin selostuksen aikana jal-
kauduimme Taivaskallion museo-
kohteeseen Käpylässä.

Ruokailimme Helsingin keskus-
tan ravintola Virgin Oilissa. Heti 
iltapäivän alussa siirryimme edus-
kuntatalolle killan puheenjohtaja 

Mikko Pesälän johdolla. Kans-
liasihteeri Harri Henninen hoi-
ti mallikkaasti turvatarkastuksen 
samoin kuin talokierroksen. Pää-
simme seuraamaan eduskunnan 
täysistuntokeskustelua. 

Puhemiehen kahveille kokoon-
nuimme valtiovarainvaliokunnan 
isoon kokoushuoneeseen. Kuulim-
me varapuhemies Tuula Haatai-
sen tervehdyksen ja ajankohtaisen 
eduskuntakatsauksen. Tapasimme 
Kouvolan kansanedustajat Ville 
Kauniston, Sheikki Laakson ja 
Paula Werningin. Kansliasihteeri 
Sanna Setämäki vastasi järjeste-
lyistä. Klo 16.30 tienoilla siirryim-
me bussille ja paluumatka alkoi.

Eero Mattila 
Kouvola (Myllykoski)

Kuvat: Paavo Mikkonen

Lähes hellesää suosi Oulun 
sotilaspoikien syyskisoja 
Oulunseudun Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan syyskisat pidettiin 
29.8.2019 Sotainvalidien majalla 
Hietasaaressa. Ensimmäiset syys-
kisat pidettiin 1995, joten kisoja 
on ollut jo 25 kertaa. Kisat aloi-
tettiin lipunnostolla, ja lipun nous-
tessa salkoon laulettiin Lippulaulu. 
Kilpailujen johtaja Reino Helttu-
nen avasi tilaisuuden ja selosti kil-
pailujen ohjelman.

Miehillä oli neliottelu, johon 
kuuluivat keihään tarkkuusheitto, 
tarrapallonheitto, nuolenheitto ja 
ketjunheitto. Naisilla oli tarrapal-
lon- ja ketjunheitto. Yhteisenä laji-
na oli tarkkuuskävely. Siinä kävel-
tiin kaksi kertaa sama matka ja ai-
kaerot ratkaisivat sijoituksen.

Miehistä kilpailun loppuun suo-
ritti yhdeksän ja naisista kolme. 
Miehistä kaksi oli yli 90-vuotias-
ta. Paikalla oli 20 sotilaspoikaa ja 
lottatyttöä.

Killan hallitus tekee tämän vuo-
den lopulla päätöksen, jatketaan-
ko ensi vuonna kilpailusarjaa, sil-
lä ikä karsii säälimättä kilpailijoi-
den määrää. Edesmennyt kiltave-
li Leevi Ylisassi lahjoitti miesten 
sarjaan kiertopalkinnon, 75 mm:n 
pst-tykin ammuksen hylsyn. Kier-
topalkintoon on saanut kiinnityk-
sen yhteensä yksitoista eri kilpai-
lijaa. Eniten kiinnityksiä on Rei-
no Helttusella. Hän on voittanut 
kilpailun seitsemän kertaa. Killan 
hallitus päättänee, kenelle palkin-
to luovutetaan pysyvästi.

Miesten neliottelussa parhaan 
pistemäärän sai Reino Helttunen, 

168 pistettä, toinen oli Eero Mik-
konen 150 p. ja kolmas Tauno 
Siik 142 p. Naisten kaksiottelus-
sa voiton vei Aira Helttunen 94 
pistettä, toinen Eeva Ukonmaan-
aho 64 p. ja kolmas Marja-Liisa 
Kerola 60 p.

Tarkkuuskävelyssä oli tarkin 
Maunu Kaisto. Ero kahden kä-

velyn ajoissa oli 0,1 sekuntia, toi-
seksi tarkin oli Eino Kivari 0,2 se-
kuntia ja kolmanneksi tarkin Tuo-
mo Holma 0,5 sekuntia. Palkin-
tojenjaon jälkeen nautittiin Oulun 
Diakonialaitoksen tarjoamat kah-
vit.

Reino Helttunen
kilpailujen johtaja

Suomen-poikien 
muistotapahtuma Tartossa
Tarton lähituntumassa Pilkan 
muistomerkillä oli 14.9.2019 Suo-
men-poikien Emajoen taistelun 
muistotapahtuma. Suomen-pojiksi 
kutsutaan niitä lähes 3 500 vapaa-
ehtoista virolaista, jotka taistelivat 
rinnallamme talvi- ja jatkosodas-
sa ja joista elokuussa 1944 suurin 
osa palasi kotimaahansa taistele-
maan oman maansa itsenäisyyden 
puolesta.

Oli kulunut 75 vuotta siitä, kun 
kotimaahansa palanneiden Suo-
men-poikien onnistui Emajoella 
hetkeksi pysäyttää suuren itäisen 
naapurin panssariarmeijan etene-

minen. Mutta kun saksalaiset al-
koivat vetäytyä rinnalta, taistelu 
oli toivoton ja itänaapurin puoli-
vuosisatainen miehitys Virossa oli 
edessä.

Jokialuksella tehdyllä menomat-
kalla tallinnalainen historioitsija 
Peep Pillak piti esitelmän Suo-
men-pojista. Suomen-poika, koh-
ta 96 vuotta täyttävä Hans Karro 
kertoi sotatoimistaan Viipurinlah-
della ja Kannaksella sekä elämäs-
tään kotimaahan paluun jälkeen. 
Puolustusasiamies Antti Hauva-
la laski muistomerkille Suomen 
puolustusvoimien ja allekirjoit-

tanut Vapaussodan Perinneliiton 
kukkalaitteen.

Tarton Suomen-poikien perinne-
killassa on veteraaneja enää puo-
len tusinaa ja leskiä kymmenkun-
ta. Pääosa killan jäsenistä on nuo-
rempia perinteen harrastajia, kuten 
on tilanne Suomenkin veteraanien, 
lottien ja sotilaspoikien perinneyh-
distyksissä. Myös kiltojen vetäjät 
ovat nuorempaa sukupolvea. Tar-
ton Suomen-poikien puheenjoh-
tajana toimii Suomen-pojan poika 
Raimond Viik.

Markku Rauhalahti

Reino Helttunen kotioloissa. Pöydällä on pst-tykin hylsy, joka on 
syyskisojen kiertopalkinto.

Vapaussodan Perinneliiton kukat Pilkan muistomerkille. Kuvassa vasemmalla Tarton Suomen-poi-
kien puheenjohtaja Raimond Viik. Kuva: Vappu Rauhalahti.

Ryhmä Taivaskalliolla ilmatorjuntatykin vierellä.

Eversti Ahti Lappi sai kiitokseksi opastuksestaan Pohjois-Kymen 
killan historian, jonka luovutti matkanjohtaja Eero Mattila (vas.).

Vastaukset sivun 4 kysymyksiin: 
1. D (191 sotilasta), 2. C (Kontiolahden Urheilijat)

3. A (Halsualla), 4. D (Novosibirsk),
5. B (Urjalassa), 6. C (Rahikainen)
7. B (12 000 henkeä), 8. B (Sergei)
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Sotilaskotitoiminta Suomessa, osa I
Vuosikymmeniä sotilaskoti on ol-
lut itsestäänselvyys niin varuskun-
nissa kuin puolustusvoimien leiri-
alueilla ja sotaharjoituksissa. So-
tilaskotitoiminta nykymuodos-
saan tunnetaan hyvin, ja se naut-
tii suurta arvostusta. Siksi keskityn 
yli satavuotisen taipaleen vähem-
män tunnettuihin puoliin. Ne osal-
taan valottavat usein esitettyä ky-
symystä, mikä oli sotilaskotisisa-
rien ja lottien ero tai muuttuivatko 
lotat sotilaskotisisariksi valvonta-
komission tahdosta.

Sotilaskotiaate rantautui Suo-
meen montaa eri reittiä. Yleisesti 
muistetaan jääkärien osuus uuden 
aatteen tuojana, mutta vaikutteita 
saatiin myös muualta. Sotilaskoti-
aate oli saanut alkunsa 1800-luvun 
loppupuolen sodissa. Erityisesti 
Saksassa ja Tanskassa mutta myös 
Ruotsissa ja Englannissa kristilli-
set yhdistykset olivat alkaneet pe-
rustaa sotilaille koteja, joissa he 
saattoivat levätä vapaa-aikanaan. 
Kotien tarkoitus oli tarjota ruokaa 
ja juomaa edulliseen hintaan, mut-
ta erityisesti panostettiin henkiseen 
huoltoon. Tarjottiin ohjelmaa kris-
tillisessä hengessä, luku- ja kirjoi-
tushuoneita sekä kansanvalistus-
ta. Erityisesti NMKY oli aktiivi-
nen sotilaskotitoimija.

Lockstedtin leirialueella suoma-
laiset jääkärit tutustuivat sotilasko-
titoimintaan. Suomessa 1900-lu-
vun alussa naiset olivat monin ta-
voin aktivoituneet yhteiskunnal-
lisina toimijoina. Sortovuosina 
syntyi Suomalainen naisklubi eli 
naiskagaalina tunnettu salaseura.  
Se oli avustanut jääkäriliikettä ja 
huoltanut Venäjän vallankumouk-
sen vapauttamia poliittisia vankeja. 
Sen johdossa oli tunnettujen suo-
malaisten sivistyssukujen jäseniä, 
muiden muassa Sotilaskotiliiton 
tuleva puheenjohtaja Katri Berg-
holm, o.s. Ignatius.

Kun saksalaiset olivat vapautta-
neet Helsingin huhtikuussa 1918, 
Helsingin NMKY perusti tiloihin-
sa Vuorikadulle ensimmäisen so-
tilaskodin. Aluksi se oli tarkoi-
tettu vain saksalaisille sotilaille, 
mutta olojen rauhoituttua se pal-
veli kaikkia sotilaita. Eri puolilla 
maata syntyi samankaltaista toi-
mintaa spontaanisti, mutta järjes-
täytynyttä se ei aluksi ollut muu-
alla. Itsenäisen Suomen piti perus-
taa sisällissodan repimään maahan 
oma armeija. Venäjän ja osin myös 
Ruotsin vallan jäljiltä Suomessa 
oli varuskunta-alueita, joihin uusi 

armeija sijoittui. Kasarmien kun-
to oli kehno, ruoka heikkolaatuis-
ta ja varusmiesten kohtelu ankaraa.

Kaksi jääkäriupseeria kirjoitti 
marraskuun alussa 1918 Uuteen 
Suomettareen artikkelin sotilas-
kotityöstä. He vetosivat vapaaeh-
toisiin naisiin kotien perustami-
seksi suomalaisille sotilaille. Jut-
tu ilmestyi pian useissa sanoma-
lehdissä eri puolilla maata. Sen 
innoittamana monille varuskun-
tapaikkakunnille syntyi nopeas-
ti erilaista toimintaa varusmiesten 
vapaa-ajan viettoon. Toiminta oli 
usein tilapäisluonteista, eikä toi-
minnalle ollut aina saatavana tilo-
ja, rahoituksesta puhumattakaan.

Marras–joulukuussa 1918 pe-
rustettiin 10 sotilaskotiyhdistys-
tä ja sotilaskoti oli avattu 11 paik-
kakunnalla. Vuonna 1921 yhdis-
tyksiä oli jo 23. Yli sadan vuoden 
aikana on toiminut 69 yhdistystä 
mukaan luettuna Rannikkosotilai-
den Huoltoyhdistys, nykyään Ran-
nikkosotilaskotiyhdistys, ja Raja-
sotilaskotiyhdistys. Näiden kahden 
toiminta on kattanut koko rannik-
koseudun ja rajavartiostot. Monet 
yhdistykset toimivat vain lyhyen 
ajan, kuten Pelastusarmeijan so-
tilaskotityö, jota tehtiin Karjalan 

kannaksella 1921–1928, ja Petsa-
mon Sotilaskotiyhdistys, joka toi-
mi vain vuodesta 1935 talvisotaan. 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolai-
toksen organisaatiomuutokset ovat 
vaikuttaneet voimakkaasti yhdis-
tysten toimintaan.

Yhdistyksiä on perustettu, kun 
paikkakunnalle on tullut joukko-
osasto, varikko tai muu pysyvä 
yksikkö. Toisaalta joukko-osas-
ton poismuutto tai lakkauttaminen 
on jättänyt sotilaskotiyhdistyksen 
”pojattomaksi”, mikä on lopetta-
nut toiminnan kokonaan, tai yh-
distys tekee tukityötä. Sotien jäl-
keisten alueluovutusten seurauk-
sena monet yhdistykset menetti-
vät toiminta-alueensa ja lakkau-
tettiin. Vuonna 1918 perustetuista 
yhdistyksistä alkuperäisellä paik-
kakunnalla on katkeamatta yli sata 
vuotta palvellut varusmiehiä vain 
Hämeenlinnan yhdistys. Tarkas-
ti ottaen sielläkin pojat palvele-
vat nykyään naapurin puolella Pa-
rolassa, joka kuitenkin on aina ol-
lut osa Hämeenlinnan varuskuntaa.

1920 maassa toimi jo runsaas-
ti sotilaskoteja, ja uusia tuli koko 
ajan lisää. Tarve sotilaskodeille oli 
huutava, mutta jäsenistö ei kasva-
nut toivotulla tavalla eikä kaikkien 

kotien toiminta ollut organisoitu-
nut yhdistystasolle. Jäsenmäärän 
kehitykseen vaikutti osaltaan lot-
taliikkeen voimallinen laajenemi-
nen. Moni sotilaskotiyhdistys toi-
mi miesten johdossa. Erityisesti 
papisto oli hyvin edustettuna so-
tilaskotiyhdistysten johtokunnis-
sa. Yhdistyksillä ei ollut yhtenäis-
tä toimintamallia, ja vaikka oli löy-
detty pysyviä toimipaikkoja, kai-
kista sotilaskodeista ei saanut yh-
täläisiä palveluja.

Hinnoissa oli valtavia eroja. 
Helsingin Sotilaskotiyhdistys oli 
monissa asioissa edelläkävijä. Ei 
vähiten siksi, että sillä oli ”keittiön 
kautta” yhteydet armeijan ylim-
pään johtoon. Puheenjohtaja Kat-
ri Bergholmilta pyydettiin neuvoja 
muiden yhdistysten ongelmien rat-
komiseksi ja oli olemassa perustel-
tu pelko hyvin alkaneen työn hii-
pumisesta vaikeuksien alle. Katri 
Bergholm ryhtyi esikuntineen val-
mistelemaan keskusliiton perus-
tamista. Asia kohtasi voimakas-
ta vastustusta. Pienet yhdistykset 
pitkien matkojen takana näkivät 
valtakunnallisen, mutta Helsinki-
keskeisen liiton kustannuskysy-
myksenä. Kokousmatkakuluja pi-

dettiin kohtuuttomina menoerinä.
Valmistelutyöryhmä neuvotte-

li sekä sotaministeriön edustajien 
että sotaväen ylipäällikön, kenraa-
limajuri Wilkaman kanssa uuden 
keskusliiton tarpeesta ja yhteis-
työstä sotaväen kanssa.  Kenraali 
Wilkama oli voimakkaasti keskus-
liiton perustamisen kannalla ja oli 
vaikuttamassa siihen, että uusi kes-
kusliitto tuli saamaan valtion tu-
kea. Erittäin merkittävä asia oli se, 
että kenraali Wilkaman esimerkkiä 
noudattaen sotilaspapisto ja upsee-
risto suhtautuivat myönteisesti uu-
teen keskusliittoon. Myös Valtion 
Rautatiet tuki uuden liiton perus-
tamista myöntämällä ensimmäis-
ten sotilaskotipäivien osanottajille 
50 vapaalippua. Ensimmäisten so-
tilaskotipäivien osanottajat perusti-
vat Sotilaskotiliiton 6. huhtikuuta 
1921. Liiton ensimmäinen puheen-
johtaja oli Katri Bergholm. Liiton 
varapuheenjohtajalla oli aina kor-
kea yhteiskunnallinen asema.

Ensimmäisinä toimintavuosina 
tuli esille kysymys Sotilaskotilii-
ton alistamisesta Sotaväen esikun-
nan koulutusosastolle. Lotta Svärd 
toimi osana suojeluskuntajärjestöä, 
joka aluejärjestelmän osana kuului 
puolustusvoimiin. Siitä määrättiin 

lailla. Sotilaskotiliiton varapuheen-
johtaja, kenraalimajuri Åkerman 
vastusti sotilaskotityön alistamis-
ta sotaväelle. Hänen näkemyksen-
sä mukaan sotilaskotityön piti py-
syä vapaaehtoisuuteen perustuva-
na kansalaistoimintana. Sotilasko-
tiliitto ja -yhdistykset pystyisivät 
parhaiten palvelemaan sotaväkeä 
itsenäisinä toimijoina. Tarpeelli-
sen kontrollin katsottiin toteutuvan 
sitä kautta, että yhdistysten, kuten 
Sotilaskotiliitonkin, johtoelimiin 
kuului sotaväen edustaja, ja jouk-
ko-osastojen komentajat saattoivat 
suoraan esittää sotaväen tarpeet ja 
toivomukset paikallisen sotilasko-
din johdolle.

Sotilaskotityön alkuvuosikym-
meninä työn kuvaan kuului toi-
mintoja, joita ei nykyään enää tar-
vita. Tavanomaisen viihtymisen 
ohella sotilaskodit tarjosivat kan-
sanvalistusta. Kaikki alkuvuosien 
varusmiehet eivät olleet luku- ja 
kirjoitustaitoisia. Sotilaskodeis-
sa järjestettiin kansakoulukursse-
ja, joilla kyseisiä taitoja kohen-
nettiin. Opetukseen kuului myös 
Suomen historia, maantiede, yh-
teiskuntaoppi ja muut yleissivis-
tävät aineet. Myös kirkon sisälä-

hetyksen kaltaisia hengellisiä pii-
rejä kokoontui sotilaskodeissa. 
Jokaisessa sotilaskodissa oli luku-
sali ja kirjasto sekä hiljainen huo-
ne kirjeiden kirjoittamiseen. Kir-
jeenvaihto oli ainoa yhteydenpito-
mahdollisuus pitkän palvelusajan 
aikana. Lomia oli harvoin ja koti-
matkat pitkiä. Monet yhdistykset 
hankkivat soittimia. Piano oli han-
kintalistan kärkipäässä heti tarve-
kalujen, pöytien ja tuolien jälkeen. 
Perustettiin kuoroja ja järjestettiin 
ohjelmallisia illanviettoja.

Armeijan alkuaikoina sotilas-
henkilöstön tausta ja koulutus oli-
vat monenkirjavia. Huonoin ti-
lanne oli aliupseereilla, joilla oli 
heikko koulutus, elleivät olleet jää-
käreitä. Palkat ja asuinolot olivat 
huonot, samoin sosiaalinen status. 
Tästä asiasta kannettiin huolta so-
tilaskotiyhdistyksissä, koska aliup-
seerit olivat varusmiesten lähiesi-
miehiä. Siksi yhdistykset alkoivat 
järjestää aliupseereille erilaista 
koulutusta. Oli jopa keskikoulun 
suorittamiseen tähtääviä kursse-
ja. 1923 puolustusministeriö an-
toi Sotilaskotiliitolle määrärahan 
jaettavaksi yhdistyksille aliupsee-
rien raittiuskoulutusta varten. So-
tilaskotiyhdistysten koulutustuella 

autettiin aliupseereita vaikeimpien 
vuosien yli, samalla kun heidän 
koulutustaan ja palkkaustaan saa-
tiin vähitellen korjattua valtion toi-
min. Aliupseerien koulutusohjel-
ma päättyi, kun koulutus 1930-lu-
vun puolivälissä oli lopullisesti 
siirtynyt puolustuslaitokselle.

Rajaseututyö otettiin yhdeksi 
liiton toimintamuodoksi. Se lisäsi 
osaltaan valtiolta saatua tukea ja 
oli tiukasti korvamerkittyä rahaa. 
Rajaseutu oli valtava alue. Siihen 
laskettiin alue Laatokasta Petsa-
moon. Kannas liitettiin rajaseutuun 
vasta 1936. Sotilaskotiliitto palk-
kasi aluksi neljä rajavalistusneu-
vojaa. Tähän tehtävään kelpasivat 
vain kovakuntoiset miehet, jotka 
kykenivät hiihtämään tai patikoi-
maan pitkiä taipaleita tiettömäs-
sä erämaassa. Kenttävartioasemat 
olivat kaukana kaikesta, rajamie-
het kouluttamattomia ja rajaväes-
tön kansallinen identiteetti horju-
va. Rajaneuvojien tehtävä oli kes-
kustelun, jutustelun ja koulutuksen 
kautta opettaa isänmaallisuutta ja 
siveellisiä arvoja, ohjata rajahen-
kilöstön itsensä kouluttamista ja 
järjestää tilaisuuksia, joissa kävi 
selväksi kunkin kenttävartion mer-

kitys Suomen vapaudelle. Raja- 
väestölle järjestettiin juhlia, jois-
sa tähdennettiin maanpuolustuksen 
tärkeyttä sekä rajamiesten ja pai-
kallisen väestön yhteistyön mer-
kitystä.

Nykyihminen ei ymmärrä ra-
janeuvontatyön merkitystä. Mei-
dän on mahdotonta ymmärtää sil-
loin vallinnutta köyhyyttä ja tietä-
mättömyyttä. Rajan ihmisten oli 
mahdotonta ymmärtää rajan mer-
kitystä, koska vuosisadat oli käy-
ty kauppaa ja haettu puoliso ra-
joista välittämättä. Salakuljetus ja 
juopottelu olivat elämäntapa ja vir-
kavalta vihollinen. Tätä villiä me-
noa Sotilaskotiliitto yritti osaltaan 
suitsia rajaneuvojien avulla siihen 
asti, kunnes Rajavartiolaitos saa-
tiin kunnolla organisoitua, rajaseu-
dun omista nuorista miehistä kou-
lutettua rajavartiostojen vakinais-
ta henkilöstöä ja koululaitos saatu 
toimimaan.

Marika Porras
Kuvat: Sotilaskotiliiton arkistoSotilaskotisisaret Utin leirillä 1920-luvun alussa. Teltta toimi sisarten asuntona ja tavaravarastona.

Pohjoisin sotilaskoti oli Petsamossa. Kun Petsamo menetettiin, Petsamon Sotilaskotiyhdistys pu-
rettiin 1945.

Katri Bergholm, o.s. Ignatius, oli perustamassa Helsingin Soti-
laskotiyhdistystä 1918 ja toimi Sotilaskotiliiton puheenjohtaja-
na 1921–1937.
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Kuopion sotilaspoikien vasinaisi-
na työkesinä olivat 1942 ja 1943. 
Neljällä työleirillä, kolmella niistä 
kahteen kertaan, istutti yhteensä lu-
kien 200 poikaa yli 100 000 kuu-
sentainta.

Siis: kaivetaan lapiolla tai kuokal-
la kuoppa ja sijoitetaan siihen kuu-
sen taimi satatuhatta kertaa. Ja an-
netaan taimien huolehtia jatkosta.

Onhan se vähän niinkin. Mut-
ta mitä kaikkea nuorten istuttajien 
kymmeneen päivään tai kahteen 
viikkoon sisältyi? Oliko muutakin 
tekemistä, jäikö leirillä iltaisin omaa 
aikaa? Oliko peti tiedossa ja oliko 
ruoka hyvää?

Lähteenämme on sattumalta jul-
kisuuteen päässyt asiakirja, sellai-
nen ennen lukematon. Se on kotoi-
sin Kansallisarkistosta. Sinne se taas 
oli kulkeutunut Sota-arkistosta, jos-
sa se kuului suojelunkuntien koos-
teeseen tunnuksella ”SK 101”.

Näin meille vielä kertoo Jorma 
Turunen:

Kertomus Siilinjärvellä 26.5.–
8.6.1943 toimeenpannusta Kuo-
pion Sotilaspoikien työleiristä.

Kesän 1943 ensimmäinen työ-
leiri pidettiin Siilinjärvellä 26.5.–
8.6. välisenä aikana. Leirille osal-
listui kaikkiaan 3 johtajaa ja 18 
sotilaspoikaa, joiden leirilläoloai-
ka selviää tarkemmin muonitus-
vahvuustaulukosta. Leirin johta-
jana toimi kers. J. Turunen apu-
naan poikajohtajat J. Otva ja K. 
Varis.

Leirin tehtävänä oli 30 000 kuu-
sentaimen istutus Tarinaharjun 
parantolan maatilan maille, joille 
matkaa oli majoituspaikasta, Sii-
linjärven kk:n kansakoululta noin 
4 km. Leiriläisten työhön käyttä-
mät ajat kuin myöskin työtulokset 
ovat omana liitteenä. Tarinahar-
jun parantolan puolesta valvoi 

töitä metsätalousneuvoja W. Vä-
limäki 27.5.–8.6.43 välisenä aika-
na ja ylioppilas O. Tiitinen Poh-
jois-Savon Metsänhoitolautakun-
nasta 31.5.–8.6.43 välisenä aikana.

Leirin muonituksesta huolehti-
vat Siilinjärven lotat, joista leiri-
läisten muonittamiseen oli komen-
nettu koko ajaksi 2 lottaa. Leiri-
läiset puolestaan auttoivat näitä 
puunpilkonnassa, perunain kuo-
rimisessa ym. pienemmissä aska-
reissa.

Työn lisäksi oli leirillä runsaas-
ti sotilaspoikakoulutusta, johon 
työpäivinäkin voitiin käyttää 2–3 
tuntia. Tämän lisäksi sattui leiri-
aikaan 3 sunnuntaita, joista 2 käy-
tettiin kokonaan koulutukseen ja 
1 puolittain. Lisäksi taimilähe-
tyksen viivästyminen aiheutti 2:n 
päivän keskeytyksen töissä, jotka 

päivät käytettiin kokonaisuudes-
saan koulutukseen. Leirillä pidet-
tiin 3 oppituntia, 3 voimisteluhar-
joituskertaa, 6 lauluharjoitusta, 6 
pesä- tai jalkapalloharjoitusta, 3 
yleisurheiluharjoitusta ja neuvon-
tatilaisuutta, 1 komento- ja 1 kun-
niantekoharjoitus.

30.5. Siilinjärvellä toimite-
tuissa sankarihautajaisissa oli-
vat leiriläiset sk:n paikallispääl-
likön pyynnöstä sotilaspoikakun-
niajoukkueena. Sunnuntaina 6.6. 
leiri kokonaisuudessaan oli juma-
lanpalveluksessa Siilinjärven kir-
kossa sekä samana päivänä osal-
listui 5 leiriläistä Kuopion Sotilas-
poikakuoron mukana Tarinahar-
jun parantolaan tehtyyn terveh-
dyskäyntiin.

Siilinjärvellä pidetyn metsänis-
tutusleirin saavuttamia työtulok-

sia on pidettävä aivan erinomaisi-
na verrattaessa niitä vuoden 1942 
vastaavanlaisilla leireillä saavu-
tettuihin. Viime vuonna istuttivat 
ensimmäiset leiriläiset touko-ke-
säkuun vaihteessa 10 päivää kes-
tävällä leirillä 21 900 tainta ja 
oli k.o. leirillä 20 poikaa. Syksyl-
lä 1942 Karttulassa istutti tämän 
vahvuinen leiri 15:n työpäivän ku-
luessa 30 710 tainta, joten Siilin-
järvellä nyt yhdeksän työpäivän 
aikana saavutettu 15:n pojan työ-
saavutus 30 000 tainta näiden esi-
merkkien pohjalla kohoaa huip-
pusaavutukseksi.

Leirin johtaja

Kers.
   Jorma Turunen

Kurkimäen metsänistutusleirin osanottajat ryhdikkäässä mars-
sissa työpaikalleen kesällä 1942. Muodostelman keulalla on ali-
sotilasohjaaja (vääpeli) Eino Hakkarainen. Oikealla on Kuopion 
sotilaspoikien joukkueenjohtaja ja tuleva teollisuusneuvos Jouko 
Suomalainen. Hänen vieressään etenee tuleva lainoppinut Esko 
Oksanen. Hän oli Pohjolan Voiman juristeja niinä vuosina, jolloin 
käytiin sotaa Kemijoen omistamisesta. Sitten on Aero Oy:n (Fin-
nairin) päällikkövirkailija Hyrkkö Väänänen ja sitten pienim-
pänä mutta ei vähäisimpänä Väinö Raatikainen, tuleva eversti.

Kuopion sotilaspoikien mottileiri Sorsasalossa vuonna 1942 oli tavallaan kenraaliharjoitus metsänis-
tutusleireille. Ne nimittäin alkoivat heti Sorsasalon jälkeen. Sahan vielä sihistessä nämä kaksi vas-
tuuhenkilöä saattoivat jo pohtia edessä olevaa isompaa ruljanssia. Oikealla sotilaspoikien päällikkö 
Jorma Turunen ja vasemmalla hänen kakkosmiehensä Jouko Suomalainen.

Tämä kuva oli ilmeisesti kotoisin eversti Väinö Raatikaisen al-
bumista. Siinä ovat Itä-Karttulan Saitassa järjestetyn metsänis-
tutusleirin osanottajat. Kun vuonna 1994 rakentelimme killan 
ensimmäistä kirjaa (Mun muistuu mieleheni), ”Tysse” ei muis-
tanut kaikkia poikien nimiä. Mutta sen hän muisti, että toinen 
puoli pojista osallistui useammallekin vastaavalle leirille. Va-
semmalla eturivissä on Väinö Raatikainen itse. Hänen takanaan 
toisessa rivissä on tämän leirin varsinainen hupiveikko Matti 
Pietikäinen.

Sotilaspoikajärjestön ensimmäinen yhteinen kokoontuminen ta-
pahtui Kuopiossa 15. ja 16. elokuuta 1942. Osanottajia kautta 
maan oli yli 600, Helsingistä Ahvenanmaalle, Rovaniemeltä Sor-
tavalaan jne. Kahtena päivänä kamppailtiin urheilulajeissa, ja lo-
pulta oli mahtava juhla Väinölänniemellä. Päivien keskeisin ta-
pahtuma oli kunniakäynti Sankaripuistossa. Sepelettä ovat laske-
massa sotilaspoikajohtaja ja sotilaspoika. Oikealla tekee kunniaa 
Kotijoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Lauri Malmberg 
seuranaan everstejä ja everstiluutnantteja. SA-Kuva.

Metsiä istuttamaan

Arkistolöytö kertoi  
monipuolisesta toiminnasta

Kun yksi lintu lauleskeli  
monen linnun äänellä

Monelle kuopiolaiselle sotilaspo-
jalle mukanaolo metsänistutuslei-
rillä jäi unohtumattomaksi koke-
mukseksi. Ei riittänyt sen muiste-
leminen kaveriporukoissa tai ker-
toilu vaikkapa sukulaisille. Se piti 
panna paperille. Niin arvokkaalla 
asialla oli oltu.

Näin syntyi toinen toistaan pa-
rempia juttuja oman killan teoksis-

sa julkaistavaksi tai sitten vieläkin 
arvovaltaisemmissa yhteyksissä  
luettavaksi. Näiden muistelmien 
jatkoksi on nyt saatu nähtäville 
todellinen löytö vuosikymmenten  
takaa.

Kuten kunnon kalakukko se on 
saanut muhia maukkaaksi arkisto-
jen jälkilämmössä. Siitä on mais-
tiaisia tällä sivulla.

Saitan metsätyökämpällä varustau-
duttiin ihan oikeaan juhlasunnun-
taihin. Jo ohjelmaan se oli merkitty 
Vanhempain Päivänä. Tarvitsi olla 
jotakin tarjottavaa ja ehkä myös 
viihdykettä, etteivät ikävystyisi.

Tämän leirin johtajana toimi 
Jouko Suomalainen. Kauan sitten 
häntä on haastateltu näistä asioista. 
Nyt palaamme niihin. Seuraavassa 
on vielä vuosikymmenten jälkeen 
Jope Suomalaisen aitoja havainto-
ja ja mielipiteitä.

*
Leiriläisten majoituspaikan pihalle 
purkautui kokonainen autolastilli-
nen väkeä. Omaisia ja muita kun-
non kuopiolaisia.

Että täällä onkin kaunista! Luon-
toa on joka puolella. Ja sitten tämä 
savottamiesten vanha kämppä, mi-
tähän senkin seinät voisivat kertoa!

Entäs tämä mahtava pihakuusi? 
Ja sen latvassa tuntuu lintukin lau-
lavan. Sanokaapas, Matilainen, 
mikä lintu se on?

Matilaiseksi sanottu ei ollut oi-
kein varma, vaikka hänessä oli or-
nitologien sukua suoraan alenevas-
sa polvessa.

Minäpä vähän kuulostelen, sanoi 
Matilainen.

Muutkin alkoivat kuulostella. 
Ensimmäiseen hätään ehdotettiin 
useitakin kuulohavaintoja tarkkoi-
ne linnun nimineen. Syntyi häm-
minki. Siellä kuusen latvassahan 
taisi olla vaikka miten monta lin-

tua. Tai yksi mutta lauleskelijana 
erityisen taitava.

Matilainen meni supattamaan jo-
takin Jope Suomalaisen korvaan.

Niinpä sitten huudettiin sinne 
kuuseen kehotukset tulla alas.

Eikä se lintu ollutkaan vaan soti-
laspoika Matti Pietikäinen.

– Hyvä kun kutsuitte, Matti sa-
noi. – Olisin kohta jähmettynyt pai-
koilleni.

*
Vähäisestä iästään huolimatta tämä 
Matti on ehtinyt saada huumorimie-
hen maineen. Siinä seurassa, mis-
sä hän kulloinkin on, aika ei käy 
pitkäksi.

Matin ansiosta Saitan metsäkäm-
pälläkin asiat saatiin nopeasti jär-
jestykseen. Juhlapäivä alkoi leppoi-
sasti. Vieraat kilpaa kiittelivät oma-
tekoista lintua. Huulta alettiin hei-
tellä, vitsejä sinkoili puolin ja toi-
sin.

Varsinaiseksi juhlavieraaksi oli 
saatu Karttulan kunnan ihan viral-
linen edustaja. Hän toi kunnan kii-
tolliset terveiset, kuten hän sanoi, 
itselleen leirin päällikölle ja sitten 
koko työporukalle. Kuvioihin tie-
tysti kuului, että joukolla käytiin 
katsastamassa lähin istutusalue. 
Työn tulos todettiin mallikkaaksi, 
eivätkä istuttajat itse panneet vas-
taan, pikemminkin nyökyttelivät 
mukana.

Näin tulivat vähitellen puheiksi 
pienten ja vähän isompienkin kuo-

piolaisten ylimääräiset iltatyöt.
*

Muuan lähistöllä asuva vanhempi 
mies oli ottanut urakakseen asun-
tonsa kunnon kohentamisen. Kir-
veelle, sahalle ja vasaralle näytti 
olevan töitä. Vanhan rakennuksen 
huono kunto suorastaan houkutteli.

Saahan sitä olla alan ammattilai-
nenkin, mutta jos on itse yli kah-
deksankymmenen, niin pysyykö 
työkalu vielä kädessä? Riittääkö 
silmässä näköä? Onko aidan takaa 
rynnimässä apuun lähisukulaisia?

Noin olivat puolestaan pohdis-
kelleet muutamat leirin vanhimmis-
ta pojista. ”Hyvin suunniteltu on 
jo puoleksi tehty.” Mutta tarvittiin 
kaksi kunnon neuvottelua, ennen 
kuin mies suostui. Hän sai apulai-
sikseen kaikenlaisia töitä osaavia, 
kunnollisia nuoria miehiä, ei ret-
kuja eikä juopottelijoita. Tulemme 
viikon tai kahden ajaksi vaikka joka 
ilta, he lupasivat. Ja huomaa, hyvä 
mies, tulemme ilmaisina.

*
Se kahdeksankymppinen, taisi olla 
jo pitkälti yli, oli siis tehnyt sotilas-
poikien kanssa hyvät kaupat. Re-
montoiduilta osiltaan tämä mökki 
oli nyt, hieman liioitellen sanoen, 
lähes uuden veroinen. Kuten myös 
sanotaan, se oli soiva peli.

Jäähyväiskahvit hörpittiin, ja ju-
teltiin mukavia.

– En olisi kuunaan uskonut, että 
kaupunkilaispojissakin on näin tai-

tavia, vanha mies sanoi.
Ei pitäisi uskoa akkojen puheita.

Mitä heistä sitten 
aikuisina tuli?
Jouko Suomalainen valmistui dip-
lomi-insinööriksi ja valitsi uran-
sa teollisuudesta. Hänestä kas-
voi Nanso Oy:n toimitusjohtaja ja 
teollisuusneuvos. Hän oli maamme 
tekstiiliteollisuuden voimahahmoja, 
STK:n hallituksen ja TKL:n halli-
tuksen jäsen, Työnantajaliiton pu-
heenjohtaja jne.

Matti Pietikäinen oli parhaina 
vuosinaan sananmukaisesti maam-
me parhaita. Huipulla hän oli sil-
loin, kun hän hyppäsi itsensä maail-
manmestariksi. Ne MM-kisat pidet-
tiin naapurimaamme Falunissa, ja 
vuosi oli 1954.

Kotiinpaluu oli yhtä juhlaa. Vii-
meisenä matkaosuutena oli lento 
Helsingistä Kuopioon. Ennen saa-
pumistaan Rissalaan kone poikke-
si laskeutumislinjaltaan kohti Kuo-
piota. Sallitussa minimikorkeudes-
sa ja nopeus hidastettuna se suorit-
ti kunniakierroksen kaupungin yllä. 
Koko sen seremonian ajan matkus-
tamo taputti. Jos joku huusi vielä 
hurraata, niin sekin oli sallittua.

Ihan joka päivä ei satu samaan 
koneeseen maailmanmestarin kans-
sa.

Mauno Ikäheimonen

Kunniaa kaatuneille
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Lokakuun lopulla päättyi ikui-
sen sotilaspojan ja stadin kundin, 
kunniapuheenjohtajamme Seppo 
Wuoren monivaiheinen ja värikäs 
elämä. Viimeisiä vuosia varjosti-
vat sairaus ja liikuntaesteet, mut-
ta periksi ei anneta -henki sekä 
lämmin perheyhteys pitivät mie-
len virkeänä.

Sepon isän työpaikka oli Hel-
singin suojeluskuntapiirin esikun-
ta. Eipä ihme, että poika oli suo-
jeluskuntalainen lähes kapaloiäs-
tä lähtien. Kun ikä salli, hän liittyi 
sotilaspoikiin ja oli mukana kai-
kessa mahdollisessa toiminnassa. 
Talvisodan alkaessa hän oli vielä 
hiukan vaille kahdeksanvuotias,  
siis liian nuori ”tositoimiin”. Sen 
sijaan jatkosodan aikana hän toi-
mi esikunnan lähettinä isänsä 
alaisuudessa. Eikä siitä kuulem-
ma ollut mitään etua. Sama oli 
komento kuin muillekin, ellei 
jopa kovempi.

Elämäntyönsä Seppo Wuori 
teki elokuvan ja television paris-

sa. Hänen nuoruudessaan ei näille 
aloille ollut mitään koulutusta. Te-
levisiota ei edes ollut Suomessa. 
Alalle tultiin usein sattumalta ja 
ammattitaito hankittiin tekemäl-
lä töitä. Seppo toimi muun muas-
sa Suomi Filmin elokuvatuotan-
noissa, MTV:ssä ja YLE:ssä sekä 
Crea-Filmin palveluksessa. Kun 
Viron radio- ja televisiotoimintaa 
alettiin uudistaa neuvostovallan 
päätyttyä, Seppo oli uudistukses-

sa mukana asiantuntijana. Asiaa  
helpotti huomattavasti se, että 
hän oli saanut sukuperintönä vi-
ron kielen taidon. Hän asui per-
heineen vuosia Tallinnassa, joten 
maa tuli perin juurin tutuksi.

Seppo Wuori liittyi Pääkau-
punkiseudun Sotilaspoikakiltaan 
1994 ja osallistui alusta lähtien 
toimintaan monin tavoin. Hän 
muun muassa kuvasi syyskuus-
sa 1997 Helsingissä järjestetty-
jen Sotilaspoikien Perinneliiton 
IV liittopäivien tapahtumat ja teki 
niistä dokumenttielokuvan. Vuon-
na 2005 valmistui YLE 1 koulu-
TV:n tilaama neliosainen sarja so-
tilaspoikien toiminnasta ja histo-
riasta. Epookkisarjan käsikirjoitti 
Kirsti Tulonen, ja se perustui so-
tilaspoikien kertomuksiin. Seppo 
Wuori ohjasi ja kuvasi elokuvan, 
joka esitettiin puolen tunnin pitui-
sina osina koulu-TV:n päivälähe-
tyksissä ja uusintana YLE 1 iltalä-
hetyksissä. Seppo Wuori oli mu-
kana myös pääkaupunkiseudulla 

toimineen, Suomen Sotilas -leh-
den tuottaman Kenttäradion so-
tilaspoika-aiheisissa ohjelmissa.

Seppo Wuori toimi Pääkaupun-
kiseudun Sotilaspoikien ja Pikku-
lottien Perinnekillan (nimenmuu-
tos) puheenjohtajana vuodes-
ta 2004 kevääseen 2008. Tähän 
aikaan liittyi useita tapahtumia, 
joissa voitiin tuoda esille sodan-
aikaisten nuorten toimintaa isän-
maan puolesta ja hyväksi. Kevääl-
lä 2006 paljastettiin entisen suo-
jeluskuntatalon seinään kiinnitet-
ty sotilaspoikien ja pikkulottien 
muistotaulu. Elokuussa 2007 jär-
jestettiin Helsingissä Suomen So-
taveteraaniliiton 50-vuotisen toi-
minnan juhlintaan liittyen Ket-
ju ei katkea -tapahtumasarja yh-
dessä puolustusvoimien kanssa. 
Näyttävän tapahtuman päänäyt-
tämöitä olivat Senaatintori, Esp-
lanadin lava ja Lyypekinlaituri. 
Tieto osallistumismahdollisuu-
desta tuli hyvin myöhään, mut-
ta ammattimiehenä Seppo Wuori 

organisoi Senaatintorille sotilas-
poikien esittäytymisen yhdessä 
Kari Kerstisen ja Olli Sorvettu-
lan kanssa. Sotilaspoikien ja pik-
kulottien esittelyteltta esineistöi-
neen ja ympäristö rekvisiittoineen 
sai runsaasti huomiota.

Seppo Wuorelle myönnettiin 
vuonna 2008 Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton kultainen ansiomitali. 
Pääkaupunkiseudun Sotilaspoi-
kien ja Pikkulottien Perinnekil-
ta kutsui Seppo Wuoren kunnia-
puheenjohtajaksi vuonna 2010. 
Viimeisen kerran Seppo osallis-
tui kiltamme juhlaan kunniavie-
raana killan täyttäessä 25 vuotta 
vuonna 2018.

Pääkaupunkiseudun sotilaspo-
jat ja pikkulotat kunnioittavat kil-
lan toimintaan monin tavoin vai-
kuttaneen kiltaveljen muistoa.

Marika Porras

Sotilaspoika Altti Eino Uolevi 
Luuppala kuoli uudenvuoden 
aattoiltana 31.12.2019 Forssassa 
92-vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Alastarolla 21.1.1927.

Altti Luuppala oli Kanta-Hä-
meen Sotilaspoikien Perinnekil-
lan aktiivinen jäsen. Vain viimei-
senä syksynä jäi pari kokousta vä-
liin sydämen vajaatoiminnan ai-
heuttamien vaivojen vuoksi. 

Altti Luuppala oli koko ikänsä 
hyvin liikunnallinen, ja hän osal-
listui myös yhdistys- ja kuorolau-
lutoimintaan. Hänelle kaiken ak-
tiivisuuden perusta oli hyvä fyysi-
nen kunto ja henkinen vireys. ”Tu-
lee paha olo, jos ihminen ei liiku.”

Elämäntyönsä Altti Luuppala 

teki HK-Scanin ja sen edeltäjän 
Lounais-Suomen Osuusteurasta-
mon LSO:n palveluksessa. Yli 42 
työvuoden aikana hän oppi omien  

sanojensa tuntemaan Kanta- ja 
Lounais-Hämeen kuin omat tas-
kunsa.

Altti Luuppalan isä Eino oli 
kauppias. Sota-aikana hän toimi 
Alastaron Kärkkäänjoella suoje-
luskunnan kyläpäällikkönä. Altti 
liittyi suojeluskunnan poikaosas-
toon 10-vuotiaana 1937. Innos-
tusta lisäsi se, että osastoon kuu-
luivat myös parhaat samanikäiset 
kaverit.

”Ei silloin sotaa ajateltu. Mu-
kaan mentiin, koska yhdessä oli 
mukava toimia”, Altti Luuppala 
muisteli Sotilaspojan haastattelus-
sa vuonna 2017.

”Harjoitukset olivat ankaraa 
äkseerausta, mutta se kouli ku-

rinalaisuuteen ja hallittuun yh-
teistoimintaan. Myös fyysinen 
kunto kohentui ja tekniset taidot 
kehittyivät.”

Sodan aikana Altti Luuppala ja 
hänen sotilaspoikakaverinsa val-
voivat ikkunoiden pimennystä 
sekä huolehtivat lottien apuna il-
mavalvonnasta. Tarkkailupaikka-
na oli Alastaron Leikkilinnan kal-
liolla sijainnut näkötorni.

Nuoret sotilaspojat olivat Alas-
tarossakin vahva osa kotirinta-
maa. Se merkitsi kovaa työtä 
maatiloilla, pelloilla ja metsissä.

”Se kaikki oli yhtä talkoota, jo-
hon osallistuttiin mielellään. Jos-
kus vaivoistaan sai jopa ruoka-
palkan.”

Altti Luuppala oli hyvin perhe-
keskeinen. Lapsia Altilla ja hänen 
vaimollaan Lailalla oli viisi, las-
tenlapsia 12 ja lastenlastenlapsia 
yhdeksän. Vuonna 2016 Altti jäi 
leskeksi, kun Laila kuoli lähes 70 
avioliittovuoden jälkeen. Altti oli 
hänen omaishoitajansa 21 vuotta.

Altti Luuppala osallistui mie-
luusti Forssan Ukkokerhon ja 
Forssan Mieskuoron menoihin. 
Altti oli LC-Forssan Kuhan pe-
rustajajäsen ja mieskuoron sih-
teeri yli 40 vuotta.

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekilta kunnioittaa lämpi-
mästi Altti Luuppalan muistoa.

Veli-Matti Jusi

Sotilaspoikien Perinneliiton pit-
käaikainen puheenjohtaja, So-
tilaspoika-lehden päätoimittaja, 
Sotilaspoikien Perinnesäätiön pe-
rustaja ja liiton kunniapuheenjoh-
taja on poissa. Hän nukkui pois 
21.10.2019 Jyväskylässä ja siu-
nattiin tutun kirkon Konginkan-
kaan hautausmaahan 16.11.2019 
omaisten ja sotilaspoikien läsnä 
ollessa.  

Atte Kaskari oli syntynyt 
Varsinais-Suomessa Halikossa 
24.8.1933. Jo nuorena isänmaa 
merkitsi hänelle paljon. Niinpä 
hän liittyi sotilaspoikiin heti, kun 
se oli mahdollista. Sotilaspoikien 
lakkautuksen jälkeen 1944 hänes-
tä tuli urheilun aktiivi, erityisesti 
yleisurheilun, jossa hän sai myös 
menestystä Varsinais-Suomen kil-
pakentillä. Sotakorvausten mak-
samisesta ja Suomen jälleenra-
kentamisesta johtuen sotilaspo-
jatkin joutuivat jo nuorena työn 
tekoon, niin myös Atte. Hän kävi 
Turun kauppakoulun, sotaväen  
sekä Turun kauppaopiston ja 
Kauppakorkeakoulun kursseja. 
Työpaikastaan hänellä oli mah-
dollisuus käydä Säästöpankkilii-
ton kursseja. Ylempi säästöpank-
kitutkinto avasi uran Turun Sääs-

töpankista Keski-Suomeen sääs-
töpankin johtajaksi.

Kätevää miestä tarvittiin kau-
panvahvistajana, isännöitsijänä 
ja hallitusten puheenjohtajana ja 
luottamushenkilönä seurakunnas-
sa ja kunnassa. Kun vierellä toi-
mi vaimo Mirja, suuren tehtä-
väkentän hoito oli mahdollinen. 
Atte oli perustamassa Vanhusten-
kotiyhdistystä ja Konginkankaan 
Lions Clubia. Hän oli myös piiri-
kuvernööri, ja hänellä oli Melvin 
Jones -jäsenyys. Uskomaton mää-
rä yhdistysten hyväksi tehtyä työ-
tä, kotiseututyötä, oman kodin ra-

kennusten, pihan, rannan ja met-
sän hoitoa kuului kunniapuheen-
johtajamme elämään.

Atte Kaskari oli perustamas-
sa Sotilaspoikien Perinneliittoa 
Tampereen Suomalaisella Klubil-
la 25.11.1992, toimi sen hallituk-
sen jäsenenä, sihteerinä, varapu-
heenjohtajana 1993–1996 ja valit-
tiin 29.5.1996 Tampereella yksi-
mielisesti liiton puheenjohtajaksi. 
Liiton tunnusmerkiksi palautettiin 
sotilaspoikatunnus ja perinnetyön 
tukemiseksi järjestettiin vuoden 
1997 aikana arpajaiset, joiden tu-
loilla liitto sai toimintaansa tar-
vittavaa varallisuutta. Hän johti 
Sotilaspoikien Perinneliittoa tar-
mokkaasti, taitavasti ja tuloksel-
lisesti. Suurimman osan kokous-
pöytäkirjoista hän kirjoitti itse. 
Erinomaisena apuna toimi talou- 
desta ja kirjanpidosta vastannut 
Mirja-vaimo. 

Atte Kaskarille on myönnet-
ty sotilaspoikatoiminnastaan ja 
muista ansioistaan Vapaudenristi.

Sairaus alkoi heikentää paris-
kunnan voimia. Siksi he päätti-
vät luopua Sotilaspoikien Perin-
neliiton vastuutehtävistä. Vuosi-
kokous valitsi Atte Kaskarin yksi-
mielisesti liiton kunniapuheenjoh-

tajaksi. Viimeiset vuodet hän asui 
Mirjan kanssa Jyväskylässä lap-
sen ja lapsenlasten läheisyydessä. 
Voimat loppuivat ja tarmokkaan, 
ystävällisen ja huumorintajuisen 
miehen elämänliekki sammui. 
Koko sotilaspoikien ja pikkulot-
tien joukko suree poisnukkunutta 
johtajaansa. Muistamme lämmöl-
lä hänen omaisiaan.

Liiton, säätiön ja Sotilaspoi-
ka-lehden puolesta Konginkan-
kaan kirkossa laskettiin kukka-
laite kunniapuheenjohtajan arkul-
le saatesanoin: ”Sotilaspoikaveli, 

matkasi on päättynyt ja isänmaa, 
jonka vapautta olit omalta osal-
tasi puolustamassa ja jälleenra-
kentamassa, kätkee nyt sinut sy-
liinsä. Erotessamme sotilaspoika-
veljet ja -sisaret laskemme arkul-
lesi kukkalaitteen, jonka mukana 
isänmaan värit seuraavat sinua 
viimeisellä matkallasi. Kaikki-
valtias Jumala siunatkoon työsi 
ja antakoon sinulle ikuisen rau-
han. Sotilaspoikaveljet ja -sisaret 
kunnioittavat muistoasi!”

Juha Eronen

Merkkipaalulla

95 vuotta
Toini Hasanen Hirvensalmi 16.4.
Toivo Mäntylä Jämsä 2.5.
Eero Oikarinen Ristijärvi 11.6.
Jorma Kariniemi Lappeenranta  
26.6.
Matti Hentinen Imatra 30.6.

90 vuotta
Sakari Knuuttila Jyväskylä 5.4.
Kyösti Vihavainen Savonlinna  
18.4.
Aulis Mikkola Helsinki 20.4. 
Pentti Lohko Mikkeli 9.5.
Paavo Haikarainen Mikkeli 10.5.
Eero Puranen Jämsänkoski 15.5.
Raimo Berkan Helsinki 19.5.,  
ei vastaanottoa
Urpo Rastimo Turku 25.5.
Erkki Näsänen Mikkeli 27.5.
Jouni Aapola Turku 2.6.
Matti Virtanen Tuusula 7.6.
Heikki Miettunen Oulu 12.6.,  
ei vastaanottoa 
Reijo Salmi Vaasa 14.6.
Pentti Savolainen Savonlinna 
14.6.
Reijo Helikivi Kerava 16.6.
Solmu Merentie Kuhmo 17.6.
Vilho Tuokko Myrskylä 17.6.
Perttu Peitsara Jyväskylä 19.6., 
matkoilla
Jussi Isotalo Kälviä 20.6.
Pertti Tervonen Kerimäki 21.6.
Bo-Arno Selander Turku 23.6.
Martti Upola Jokela 28.6.
Paavo Särkkä Savonlinna 30.6.
90 vuotta täyttivät Ilmari Opas  
Kurikka 31.1. ja Hannu Harjun-
maa Huittinen 25.2.

85 vuotta
Eero Rantanen Akaa 28.3.
Erkki Seppelin Vaasa 9.4.
Simo Suokivi Turku 27.4.
Antero Liukola Tuusula 29.4.
Martti Levä Hollola 4.6.
Lauri Remes Vieremä 17.6.
Pekka Ahonen Jyväskylä 21.6.
85 vuotta täytti Pentti Sani  
Luumäki 12.3.

80 vuotta
Mirja Sobeczko Savonlinna 14.4.
Pauli Suomalainen Hämeenlinna  
16.4.
Aulis Lahti Raisio 25.4.
Martti Peltonen Jyväskylä 28.4., 
matkoilla
Taisto Ängeslevä Mynämäki 29.4.
Liisa Kiviniemi Hirvensalmi 9.5.
Juhani Aro Porvoo 14.5.
Oiva Miettinen Kolkanlahti 29.5.
Matti Leivo Porvoo 30.6.

75 vuotta
Tauno Henriksson Porvoo 2.4.
Anja Saarinen Hämeenlinna 4.5.
Leena Tillgrén Kinnula 24.5.,  
ei vastaanottoa
Eija Lahti Raisio 25.5.
Eira Kompuinen Mynämäki 3.6.
Kari Nummila Loimaa 18.6.
Siv Heinonen Porvoo 27.6.

70 vuotta 
Pekka Kunnas Porvoo 14.4.
Pauli Heinonen Taipalsaari 15.5.
Ritva Karinsalo Hämeenlinna 
25.5.
Pertti Mikola Raisio 17.6.
Seppo Hynnä Turku 27.6.

60 vuotta
Ilpo Linna Kinnula 6.4.
Ilkka Kaapro Jyväskylä 4.5.
60 vuotta täytti Markku Kurikka 
Lapinlahti 19.3.

50 vuotta
Aki Raatikainen Hirvensalmi 25.6.

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

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

In memoriam

Atte Kaskari 1933–2019

Atte Kaskari Atte Kaskarin arkun äärellä sotilaspoikaveljet Mikko Voutilai-
nen (vas.), Kauko Saastamoinen, Eino Tenhunen ja Juha Eronen.

Altti Luuppala 1927–2019

Seppo Wuori 1931–2019
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Stig-Olof Fagerström, sotilaspoika, urheilija  
ja yrittäjä
Stig-Olof Fagerströmin yrittäjä- 
ja urheilu-ura on ainutlaatuinen. 
Yrittäjyyttä joko yksin tai kumppa-
nin kanssa on tullut yli 60 vuotta ja 
moottoriurheilun, lähinnä kilpave-
neilyn, parissa on kulunut reilut 20 
vuotta. Paljon aikaan saaneen mie-
hen eri puolia on mahdoton tuoda 
esille. Niin rikasta on ollut Stig-
Olof Fagerströmin elämä.  

Urheilusaavutusten ja yrittäjyy-
den lisäksi kiinnostus haastattelun 
tekemiseen heräsi, kun kuulin, että 
Fagerström on ”aito” sotilaspoika.

Sotavuodet
Kun talvisota alkoi, Stig-Olof oli 
yhdeksänvuotias. Se, kun Kruu-
nunhakaa, kotikaupunginosaa, 
pommitettiin, on jäänyt pysyvänä 
hänen mieleensä. – Kruununhakaa 
pommitettiin rajusti myös jatko-
sodan aikana. Pahinta Helsingissä 
olivat helmikuun 1944 pommituk-
set, jolloin olin sotilaspoika.

Monipuolinen urheilu oli tut-
tua Stig-Olofille jo nuorella iäl-
lä. Jatkosodan alettua Helsingin 
NMKY:ssä neuvottiin poikajouk-
koa liittymään sotilaspoikiin. Stig-
Olof liittyi suomenkieliseen osas-
toon, vaikka perhepiirissä kotikie-
li oli ruotsi. Hesperiankadun Suo-
jeluskuntatalo toimi sotilaspoikien 
kokoontumispaikkana.

Toiminta muistutti alkuun ker-
hotoimintaa. Kerrottiin Suomen 
historiasta ja annettiin neuvoja 
kunnon hoitamiseen. Sitten ope-
tettiin ensiaputaitoja, muun muas-
sa haavojen sitomista. – Kohta 
saimme suikkalakin ja englanti-
laisen puseron, joista sotilaspojan 
tunnisti. Sotilaspojille alkoi tulla 
myös monipuolisia tehtäviä.

Haastateltava luettelee joukon 
sotilaspojan tehtäviä: – Piti tar-
kistaa ikkunoiden pimennyksiä, 
hoitaa lähetin tehtäviä, johdattaa 
vanhempia ihmisiä pommisuojiin 
ja auttaa ihmisten omaisuuden eva-
kuointia. Ja tietysti pääkaupungis-
sakin tehtäviin kuului erilaisten 
materiaalien keräily teollisuuden 
raaka-aineeksi.

Rauhan tultua Stig-Olof hank-

kiutui eri töihin. Keskikoulun li-
säksi hän oli käynyt kaksi vuotta 
iltalukiota. Yrittäjänura alkoi var-
sinaisesti 19-vuotiaana. Hän perus-
ti Kruununhaan moottorikorjaa-
mon, joka keskittyi moottoripyö-
rien ja pienkoneiden korjaamiseen.

Moottoriurheilusta
Stig-Olof Fagerström osallistui 
1952 Pyynikin ajoihin mootto-
ripyörien viisisatasten luokassa. 
Heti ensi yrittämällä hän jätti Arie- 
lilla taakseen maamme parhaim-
miston ja voitti kilpailun. – Olisin 
ajanut Eläintarhan ajoissa 1953, 

mutta en päässyt mukaan. Minul-
ta puuttui kuulemma suhteita. Ja 
sitten Riihimäellä jouduin onnet-
tomuuteen. Siinä kärsi pyörä ja vä-
hän mieskin.

Fagerström vaihtoi moottoripyö-
rät moottoriveneisiin. Kilpaveneet, 
erityisesti hydrot, valloittivat mie-
hen. Stig-Olofin vakavaa suhtautu-
mista lajiin kuvastaa se, että 1959 
hän hankkiutui töihin reiluksi kuu-
kaudeksi Königin tehtaalle Länsi-
Saksaan. König oli aikanaan tun-
netuin ja menestynein moottori 
hydro-kilpaveneissä.

Stig-Olof Fagerströmin ura kil-
pailijana oli pitkä ja menestykse-
käs. Paitsi nopeusennätyskokeet 
myös muu kilpaileminen olivat 
hänen ohjelmassaan. Ennätysko-
keissa hän saavutti 16 maailman-
ennätystä, 6 Euroopan ennätys-
tä, 27 Pohjoismaiden ennätystä ja 

30 Suomen ennätystä. Ennätysko-
keet eivät olleet vaarattomia. En-
simmäinen maailmanennätysyri-
tys 1960 päättyi vakavaan onnet-
tomuuteen. – Toisen puolen kaikki 
kylkiluut menivät poikki ja keuhko 
repeytyi. Lääkärit eivät juuri an-
taneet toivoa. Usein on kohdalla-
ni vene kaatunut, mutta aina olen 
selvinnyt.

Ensimmäisen maailmanennä-
tyksen Fagerström ajoi 1962 OB-
luokassa. Maailmanennätyksistä 
kovimpana hän pitää OC-luokas-
sa ajettua 149,41 km/h. Vuosi oli 
silloin 1963.  

Fagerström oli ensimmäinen 
suomalainen moottoriurheilun 
Euroopan mestari. Vuonna 1964 
hänestä tuli OJ-luokan Euroopan 
mestari. EM-kilpailu käytiin Itä-
Saksassa. Kilpailijoita oli kaik-
kiaan 34, jotka edustivat kahta-
toista kansallisuutta. Finaalissa 
kaikki kilpailivat yhdessä, vaikka 
hydro-kisoissa kilpailijamäärä oli 
korkeintaan 16. Rauno Aaltosesta 
tuli ralliautoilun Euroopan mestari 
vuonna 1965.

Monipuolista  
yrittäjyyttä
19-vuotiaana perustetun Kruunun-
haan moottorikorjaamon oli muu-
tettava laajempiin tiloihin, kun 
korjaustoiminta koski myös au-
toja. Tilat löytyivät Lauttasaares-
ta. Seuraavaksi Fagerström oli pe-
rustamassa Espoon Leppävaaraan 
liha- ja herkkukauppaa. Sitten kut-
sui armeija. Palvelupaikaksi tuli 
Dragsvik ja kenttätykistö.

Armeijan jälkeen Stig-Olof oli 
jonkin aikaa vieraan palveluk-
sessa, mutta mies, joka sielultaan 
oli yrittäjä, lähti taas omaan bis-
nekseen. Oli kahvila ja veneliike. 

SOFA vakiintui nimeksi, jolla val-
mistettiin veneitä Tattarisuolla ja 
Puotilassa. Välillä yritys oli Myrs-
kylässä ja veneiden rinnalla tuo-
tantoon kuuluivat laiturit.

Vuonna 1987 SOFA siirtyi Hert-
toniemeen ja keskittyi nyt laituri- 
ja mökkiteollisuuteen. 90 vuot-
ta heinäkuussa täyttävä Stig-Olof 
Fagerström löytyy yhä toimistos-
ta. Herttoniemessä tapasin haasta-
teltavan ensimmäisen kerran viime 
kesäkuussa. Fagerström on Suo-
men Yrittäjäin Keskusliiton yrit-
täjäristin suurristillä nro 64 pal-
kittu vuonna 1995. 

Postimerkit ovat olleet poika-
vuosista lähtien Fagerströmin har-
rastuksena. Siksi yritysryppääseen 
kuului aikansa myös Postimerkki, 
Raha ja Taide Oy.

Toisen kerran tapasin haastatel-
tavan Kangasalla. Paikka oli Liha-
sulan edustalla Vesijärvellä oleval-
la Öölantinsaarella. Siellä on Fa-
gerströmien kesäpaikka, jossa on 
mittava moottoriveneurheilumuseo 
kansainvälisen mittapuunkin mu-
kaan. Museoon on talletettu run-
saasti kilpaveneilyn historiaa.

Ihmisenä Stig-Olof Fagerström 
on helposti lähestyttävä. Paljon 
elämässään aikaan saaneesta ja 
kokeneesta miehestä huokuu vaa-
timattomuus. Kilpakumppanei-
den kanssa hän oli aina hyvä ka-
veri. Jos jollakin oli pulmia, oli 
sitten kyse vaikka varaosista, hän 
sai avun. Moottoriveneurheilumu-
seossa on dokumentteja Stig-Olo-
fin yhteisöllisestä mielenlaadusta. 
Hän sai liikuntaneuvoksen arvoni-
men 2006 ja Pro urheilu -mitalin 
2009. Kunniamerkkiluettelossa on 
selkeästi esillä myös Sotilaspoika-
risti.

Teksti ja kuvat:
Pentti Ruohotie 

Stig-Olof Fagerström työskentelee yhä SOFA-laitureita ja -mökkejä myyvän yrityksensä toimistossa.

Stig-Olof Fagerströmin palkintokokoelmaa moottoriveneurhei-
lumuseossa Kangasalla.

Moottoriveneurheilumuseossa on kymmenkunta ennätysvenettä. Lähimmällä veneellä on ajettu 
OB-, OC- ja SOC-luokan maailmanennätykset. 

Sotilaspojan
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