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Sotilaspoika- 
mitali nro 3  
on jaettu

Pieni joukko Etelä-Kymenlaakson 
Sotilaspoikien Perinnekillan jäse-
niä kokoontui 25.8.2020 todista-
maan, kun kiltaveli, killan kun-
niajäsen Leif Häggblomille luovu-
tettiin Sotilaspoikamitali, järjestys-
numeroltaan 3. Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton puheenjohtaja Hannu 
Luotola suoritti palkitsemisen.

Luotola luovutti Jouko Hack-
zellin muotoileman mitalin todet-
tuaan Häggblomin työn perinne-
liiton lippulaivan Sotilaspoika–
Soldatgossen-lehden monivuoti-
sena kielenkääntäjänä olevan suu-
ren kiitoksen arvoinen. Luotola 
ilmaisi ilonsa, että Leifin työ jat-
kuu edelleen.

Vastauspuheenvuorossaan Hägg- 
blom kertoi kohdanneensa ystä-
vyyttä sotilaspoikien kanssa toi-
miessaan. Hänen muistoissaan on 
vahvana talvisota, sen aikainen yh-
teishenki ja isänmaallinen ajattelu. 
Lisäksi hän toivoi, että käynnissä 
oleva perinnetyötä tekevien isän-
maallisten yhdistysten yhdistämi-
nen onnistuu.

Teksti ja kuva:
Ilkka Hankkila

Kotiseutuneuvos Juha Eronen 
täyttää syyskuun 19. päivänä 90 
vuotta Haapajärvellä. Tämä enti-
nen sotilaspoika, opetusalan kon-
kari ja monen sektorin vaikuttaja 
kuuluu niihin aktiivisiin henkilöi-
hin, jotka itsenäisen Suomen kan-
nalta ovat tehneet näkyvän osuu-
den maamme ja sen maakuntien 
hyväksi.

Haapajärvi on ollut Juha Yrjö 
Taarikki Erosen, Karjalassa syn-
tyneen opettajan, asuinpaikkana 
vuodesta 1960. Varsinaisen elä-
mäntyönsä hän on tehnyt kou-
lutyön parissa opettajana. Uran 
varrelle on mahtunut monenlai-
sia opetusalan työtehtäviä. En-
simmäiset niistä sattuivat Mynä-
mäen Luhdan koululle 64 vuot-
ta sitten.

Juha Eronen aloitti koulutyön 
oppilaana Polvijärvellä Ruvas-
lahden kansakoulussa 1937. Sitä 
seurasivat kouluvuodet Joensuus-
sa ja Polvijärvellä ja seminaarit 
Raumalla ja Joensuussa. Hän ha-
keutui valmistuttuaan opettajaksi 
Haapajärvelle, jossa suoritti kes-
keisimmän elämäntyönsä moni-
puolisena vaikuttajana. Noihin ai-
koihin kansalaisopistotoiminta le-
vittäytyi myös maaseutumaisille 
alueille. Kun kansalaisopisto teki 
tuloa Haapajärvelle, Erosesta tuli 
opiston ensimmäinen rehtori. Työ 
oli sivutoiminen.

Jo sotavuosina Juha Eronen 
oli ollut aktiivinen nuorukainen, 
ja sotavuosiin liittyi toiminta sak-
salaisten lähettinä.

Juha Eronen on toiminut ak-
tiivisesti monilla elämänaloilla. 
Toiminta opettajana ja opetus-
työssä on antanut mahdollisuu-

den nähdä ympärillä olevaa yh-
teiskuntaa laajemminkin. Itse ak-
tiivisesti osallistumalla on voinut 
vaikuttaa asioiden kulkuun.

Juha Eronen on toiminut ak-
tiivisesti muun muassa Haapa-
järven sotaveteraanityössä, jota 
hän johti aikoinaan useita vuosia. 
Häneltä on riittänyt aktiivisuutta 
myös sotilaspoikien perinnetyö-
hön. Hän oli Keski-Pohjanmaan 
Sotilaspoikien Perinnekillan en-

simmäinen puheenjohtaja ja pe-
rinnehuone Haapajärven Suoja-
lukon perustajia.

Juha Eronen oli 1960-luvul-
la pelastamassa ja perustamassa 
Haapajärvelle K. J. Ståhlbergin 
lapsuudenkotimuseota. Hanke to-
teutui yhdessä Ilmari Luhtase-
lan kanssa. Suomen ensimmäi-
sen presidentin muistoa vaalitaan 
Haapajärvellä, jossa tulevan pre-
sidentin isä oli pappina 1800-lu-

vulla. Entistetyn pappilamuseon  
edustalla on Wäinö Aaltosen 
veistos K. J. Ståhlbergistä.

Juha Eronen on saanut ansiois-
taan kotiseutuneuvoksen arvoni-
men. Energiaa toimintaan niin 
paikallisella, maakunnallisella 
kuin valtakunnallisellakin tasol-
la on riittänyt.

Teksti ja kuva:
Ilmari Luhtasela
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Pikkulotille kunnialaatta Savonlinnassa 
Lotta Svärd -toiminta aloitettiin 
Helsingissä vuoden 1919 tam-
mikuussa, ja järjestö merkittiin 
yhdistysrekisteriin syyskuussa 
1920. Savonlinnassa Lotta Svärd 
-yhdistystoiminta lähti vireille jo 
syksyllä 1919. Savonlinna oli siis 
valtakunnallisesti toiminnan etu-
joukoissa. 

Lähes 20 vuotta Savonlinnan 
yhdistyksessä oli mukana ai-
noastaan aikuisia naishenkilöitä. 
Vuonna 1938 Lotta Svärdin kes-
kusjohtokunta kiinnitti huomiota 
pikkulottaosaston puuttumiseen 
Savonlinnasta. Puute korjattiin 
syksyllä 1940 kaupungissa aloi-
tetulla Lotta Svärd -yhdistyksen 
pikkulottatoiminnalla.

Virallisesti Savonlinnassa ei 
siis ollut pikkulottia vielä talvi-
sodan aikana, mutta on perustel-
tua hyvällä syyllä olettaa, että ai-
nakin 16–17-vuotiaat suojelus-
kuntaperheiden tytöt osallistui-

vat moninaisiin tehtäviin lottien 
apuna jo talvisodan 105 päivän 
aikana. 

Savonlinnassa pikkulottiin liit- 
tyneet tytöt olivat iältään 8–17- 
vuotiaita. Jatkosodan aikana 
1941–1944 pikkulotat olivat jo 
virallisesti tositoimissa hyvinkin 
vaativissa töissä sotasairaaloissa, 
ilmavalvonnassa, lähetteinä, kant-
tiineissa sekä monenlaisessa va-
ruste- ja huoltotoiminnassa. 

Sotilaspoikaperinteen ohella 
Savonlinnan seudun Sotilaspoi-
kien Perinnekilta on vaalinut pik-
kulottaperinnettä ja vuoden 2018 
sääntömuutoksellaan myös viral-
listanut tämän toiminnan. Killas-
sa on alusta alkaen ollut mukana 
pikkulottina palvelleita.  Killan 
jäseninä on tätä nykyä kahdeksan 
sotien aikana pikkulottapalvelusta 
suorittanutta. Viimeisin pikkulot-
tajäsen on liittynyt kiltaan maalis-
kuussa 2020.

Savonlinnasta on puuttunut 
muistomerkki pikkulottien isän-
maansa hyväksi tekemälle sotien 
aikaiselle työlle. Tämän puutteen 
korjaamiseksi Savonlinnan seu-

dun Sotilaspoikien Perinnekilta 
paljasti 13.3.2020, päivänä, jol-
loin talvisodan päättymisestä oli 
kulunut 80 vuotta, pikkulottien 
toiminnan muistomerkiksi Pik-

kulottien kunnialaatan arvoisel-
laan paikalla Puistokadun entisen 
kansakoulun seinällä. Paikka oli 
valikoitunut sillä perusteella, että 
kyseisessä rakennuksessa vuosina 
1939–1944 toimineessa sotasai-
raalassa palveli myös pikkulottia 
tekemässä arvokasta työtä. 

Toivomme, että tämä muis-
tomerkki pysäyttää ohikulkijat 
muistamaan ja kunnioittamaan 
paitsi pikkulottia myös kaikkia 
niitä henkilöitä, jotka todellisen 
vaaran vuosina varmistivat meil-
le sen vapaan yhteiskunnan, jossa 
olemme saaneet jo lähes 80 vuot-
ta elää rauhassa.

Teksti ja kuva:
Lauri Auvinen

Syyskuussa 90 vuotta täyttävä kotiseutuneuvos Juha Eronen on ollut lukuisia kertoja esittelemäs-
sä Haapajärvellä presidentti K. J. Ståhlbergin entistettyä lapsuudenkotia. Sen edustalla on Wäinö 
Aaltosen veistos Suomen ensimmäisestä tasavallan presidentistä.

Savonlinnassa 13.3.2020 paljastettu Pikkulottien kunnialaatta.

Juha Eronen on ehtinyt olla 
monessa mukana
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Tammenlehvän Perinneliitto, jon-
ka jäsen Sotilaspoikien Perinneliit-
to on, uudistaa sääntöjään vastaa-
maan tulevaisuutta. Seminaarissa 
1.10.2020 luodaan perusteet sään-
töjen uudistustyön loppuun saatta-
miselle. Merkittävää on, että liitol-
le syntyy alueellinen organisaatio, 
jota sillä ei ole aiemmin ollut.

Liiton tarkoituksena on vaalia 
Suomen vuosina 1939–1945 käy-
mien sotien veteraanien ja sotasu-
kupolven perinteitä ja arvoja. Ve-
teraanijärjestöjen tultua puretuiksi 
liiton tarkoituksena on lisäksi huo-
lehtia veteraanien, heidän puolisoi-
densa ja leskiensä tukitoiminnasta 
ja edunvalvonnasta.

Liiton jäsenjärjestöt huolehtivat 
sääntöjensä mukaisesti muista ve-

teraaniperinteen muodoista.
***

Ammattitaidolla ja sydämellä toi-
mitettu Sotilaspoika – Soldatgos-
sen on liittomme ”lippulaiva”. Eri-
tyisesti ikääntyneen jäsenkuntam-
me vuoksi paperisena ilmestyvän 
lehden sivuilta lukijat muodostavat 
käsityksensä liiton, sen kiltojen ja 
sotilaspoikien toiminnasta ja mer-
kityksestä. Lehden myötä paljolti 
arvioidaan toimintaamme.

Lehden painatus- ja jakelukus-
tannukset vievät liittomme jäsen-
maksutuloista noin puolet. Tämä 
osuus kohoaa kustannusten nousun 
ja jäsenmäärän laskun myötä. Liit-
tohallitus pitää tärkeänä paperileh-
den julkaisemista niin pitkään kuin 
se on mahdollista.

Lehden kustannuksia keventäi-
sivät ilmoitustulot. Näiden han-
kinnassa jäsenkillat ovat luonnol-
lisesti keskeisessä asemassa pää-

toimittajan ohella. Kannustankin 
kiltoja aktiivisuuteen tässä asias-
sa, jolloin myös alueellinen näky-
vyys tulee varmistettua. 

***
Liittohallitus on koronavirustilan-
teen vuoksi päättänyt typistää Yy-
terin liittopäivät käsittämään vain 
varsinaisen liittokokouksen, joka 
pidetään Porissa 22.10.2020. Ko-
koukseen osallistuvat kustakin jä-
senkillasta vain yksi virallinen 
edustaja ja liittohallitus. Päätök-
sellään hallitus noudattaa valtio-
vallan antamia ohjeita ja huoleh-
tii näin jäsentensä turvallisuudesta.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton  

puheenjohtaja

”Kun kuningas Salomo rakensi Her-
ran temppeliä ja omaa palatsiaan,  
Milloa ja Jerusalemin muureja 
ja Hasoria, Megiddoa ja Geseriä, 
hän määräsi työvelvollisuuden”  
(1. Kun. 9:15).

Kuningas Daavidin laajennet-
tua Israelin valtakuntaa hänen poi-
kansa Salomo rakensi kolme va-
ruskuntaa: pohjoiseen Gennesare-
tinjärven pohjoispuolelle Hasorin, 
luoteeseen Karmelvuoren lähelle 
Jisreelin tasangolle Megiddon ja 
etelämmäksi, Jaffon (Tel Avivin) 
kaakkoispuolelle Geserin. Näihin 
varuskuntiin hän asetti ratsuväkeä.

Megiddo (Har Megiddo, joka 
tarkoittaa Megiddon vuori) on siitä 
erikoinen kukkula, että se on syn-
tynyt noin 25 asuinkerrostumasta. 
Vanhin on vuodelta 4000 eKr.

Aina kun uusi valloittaja hävit-
ti kaupungin, hän rakennutti rau-
nioiden päälle uuden kaupungin. 
Joosua valloitti Megiddon israe-
lilaisten tultua luvattuun maahan 
noin 1300 eKr., ja kuningas Salo-
mo teki siitä varuskuntakaupun-

gin 900-luvulla eKr. Megiddo oli 
Egyptistä Syyrian kautta Kauko-
Itään kulkevan Meren tien tärkeä 
etappi.

Käydessämme, vaimoni Anne-
li ja minä, lukioaikaisen, pitkään 
Israelissa asuneen luokkatoveri-
ni opastamina Jisreelin tasangol-
la ja Megiddossa saimme ”ajaa” 
kahden sotilaan ja hevosen sota-
vaunuissa. Sellainen sodankäynti-

väline oli uutta lähes 3000 vuotta 
sitten Lähi-Idässä.

Jisreelin tasanko, jonka länsi-
reunalla Megiddo on, oli pitkään 
soinen, malarian vaivaama alue. 
Nykyään se on mitä parhain vil-
jan- ja maidontuotantoalue. Se on 
harvinaisen suuri yhtenäinen ta-
sanko. Raamatun viimeisessä kir-
jassa, Johanneksen ilmestyksessä, 
sen on ennustettu olevan viimei-

sen sodan näyttämö. Onhan ky-
seessä laaja, tasainen kenttä, jossa 
joukot käyvät toisiaan vastaan tais-
telun. Nykyisin ajatellaan kuiten-
kin ilmasta käsin käytävää taiste-
lua. Meidän rukouksemme olkoon, 
että sodat loppuisivat.

Tämä koronaviruksen aiheutta-
ma poikkeustila on viime sotien 
jälkeen suurin ja vaikuttavin poik-
keustila, emmekä vielä tiedä, mitä 
tulee ja miten se päättyy. Kuiten-
kin luotamme kristittyinä siihen, 
että elämä jatkuu ja ”raunioille” 
nousee uutta, kunnes maallinen 
elämä päättyy ja taivaan ikuinen 
ilo alkaa.

Tätä kirjoittaessani tilanne on 
Suomessa vielä varsin lohdulli-
nen. Viruksen ”toisen aallon” tu-
loon on varauduttu. Toivottavasti 
elämä palautuu entiselleen, ja me-
kin 70+-vuotiaat saamme elää niin 
kuin ennen koronaa!

Erkki Hirvi
rovasti, Parkano

Kuva: Stefan Soback

Den färska Soldatgossen är ett 
12-sidigt alster med ett mångskif-
tande innehåll.

Smålottorna, vars namn offici-
ellt ändrades till Lottaflickorna år 
1943, fick en hedersplatta i Ny-
slott. Bakom projektet stod det 
aktiva gillet i Nyslottsregionen. 
Artikeln belyser de lokala flick-
lottornas historia från första bör-
jan till år 1944. I Soldatgossegil-
lets medlemskår ingår i dag även 
smålottor.

På förstasidan finns också en 
artikel om hembygdsrådet Juha 
Eronen. Han har haft en betydel-
sefull ställning inom Soldatgos-
sarnas Traditionsförbunds och 
det egna gillets administration. 
Skrivelsen lyfter fram Eronens 
insatser vid inrättandet av tradi-
tionsrummet ”Suojalukko” och 
museet för president K. J. Ståhl-
bergs barndomshem. På sidan in-
går även en notis om överlåtelsen 
av Soldatgossemedaljen nr 3. Den 
tilldelades tidningens långvarige 
translator Leif Häggblom.

Soldatgossarnas Traditionsför-
bunds årsmöte refereras på sidor-
na 2 och 7 i bladet. Detta beror 
på att mötet tidigare behandla-
des i tidningen som en del av för-
bundsdagarna. På grund av coro-
naviruset gick man likväl i år in 
för ett endagarssammanträde. I 
Björneborg hålls således endast 

förbundsmöte 20.10.2020. Kväl-
lens brödrasamkväm och följande 
dags Räfsö-program faller tyvärr 
bort. Ordföranden Hannu Luoto-
la vädjar i sin spalt även för an-
skaffande av annonser till vår tid-
ning. Prosten Erkki Hirvi bjuder 
på vägkost för livet.

Vår förbundsordförande har 
också behandlat freden i Dorpat, 
som sent omsider trädde i kraft 
31.12.1920. I och med fredsför-
draget fick man ett slut på 1918 
års frihetskrig. Jouko Fossi berät-
tar om hur Honkakoski i Påmark 
fick ett minnesmärke och en väg-
visartavla. Den strid som utspe-
lades där var ett led i vårt frihets-
krig.

Pekka Hakala presenterar 
Haapavesi, kommunen som är be-
römd för kantelen och sina längd-
åkningsskidor. Hans hågkom-
ster omfattar hemortens leverne, 
människor och näringsliv under 
krigstiden. Karl Johan Karls-
son berättar om en resa där han 
samåkte med tyskarna från Kilja-
va sjukhus till Helsingfors.

I bladet ingår ytterligare mate-
rial som gäller tyskarna. Under 
fortsättningskriget delade Fin-
land kunskaper om skog och snö 
med sina stridskamrater. Tyskarna 
saknade färdigheter i skogskrigs-
föring och militära operationer 
vintertid. Juhani Manninen har 

skrivit inlägget. Heikki Miettu-
nen erinrar sig sina kontakter med 
tyskarna. Aarno Selander jämför 
olikheterna mellan Hitler-Jugend 
och soldatgossarna.

Mikko Nykänens krigsmu-
seum är en intressant plats. Där 
kan man fördjupa sig i krigstida 
minnen. Dessutom har museet en 
imponerande samling mekaniska 
leksaker. Artikelskribenten Veli-
Matti Jusi har också bidragit med 
sin sedvanliga frågesport.

I tidningen ingår en artikel av 
framlidne Aarno Oja-Kaukola 
om det år 1944 instiftade duglig-
hetsmärket. Vidare ingår i bladet 
kriterierna för beviljande av Sol-
datgossarnas Traditionsförbunds 
förtjänstmedalj. Särskilda meriter 
fordras för förtjänstmedaljerna i 
guld och silver.

Framlidne Pentti Koivula för-
täljer om Soldatgossarnas FM-
orientering, som gick av stapeln år 
1942 i Jänisjärvi invid Sordavala. 
Soldatgossestafetten Ilpo Kan-
kkunens hågkomster gäller när-
mast en händelse där en morfin-
flaska krossades vid en kollision. 
Raimo Berkan skriver om vissa 
överlevnadsmetoder och surrogat 
under krigstiden.

Pentti Hiironen var i soldat-
gosseåldern när familjen våren 
1942 återvände till Kuolemajär-
vi på Näset. En nyfiken ynglings 

erfarenheter blev mångahanda, 
bland annat träffade han på en de-
sant. En soldatgosseavdelning bil-
dades i hans hemby år 1943. Året 
därpå stod följande evakuering för 
dörren. Maijaliisa Dieckmann 
berättar om sin tid som smålotta.

På sidan 10 i tidningen kan vi 
läsa Mauno Ikäheimonens bi-
drag. I inlägget behandlas lands-
försvarsfamiljen Iisalo från Kuo-
pio, vapenarsenalen på orten och 
skyddskårshuset Suojalinna. För-
tjänstfull lokalhistoria.

I In Memoriam-avdelningen in-
går nekrologen över Unto Silven-
noinen. Förutom spalten ”Merk-
kipaalulla” finns  Eero Törmäs 
personporträtt av Erkki Kölhi 
på sidan. Minnesbilderna omfat-
tar såväl soldatgossar som själva 
kriget.

Lauri Auvinen, som skrivit 
om smålottornas plakett, har re-
dogjort för en annan av Nyslotts-
gillets aktiviteter under innevaran-
de år, nämligen iståndsättandet av 
det lokala Soldatgossemonumen-
tet. På sista sidan ingår ett referat 
av gillet Suur-Savos årsmöte och 
gillet Pirkka-Hämes Sommareve-
nemang.

Läsarna tillönskas en riktigt 
god och givande höst. Redaktio-
nen motser nya bidrag.

Pentti Ruohotie
Översättning: Leif Häggblom

Sammandrag

Korona ja 
liittokokous

Koronavirus on keväästä lähtien vaikuttanut ihmisten, yhteisö-
jen ja yritysten toimintaan. Kun viruksesta alettiin puhua Co-
vid-19-pandemiana, virus oli levinnyt yli maanpiirin. Monet 
rajat sulkeutuivat, ja yleisötilaisuuksille tuli rajoituksia. Niin 
tapahtui meillä ja eri vivahtein muuallakin.

Viranomaisrajoitusten vuoksi Sotilaspoikien Perinneliittokin 
on kokenut toiminnan hiljenemisen. Liiton jäsenyhdistykset, 
killat, eivät juurikaan ole toimineet, vaikka viime vuosiin asti 
on kovasti matkusteltu ja vietetty kesätapahtumia.  

Liittomme tärkein kokous, liittokokous, oheistoimintoineen 
(lue: liittopäivät) piti alun perin olla Porissa 20.–21.8.2020. Sa-
takunnan Sotilaspoikien Perinnekillan hallitus oli ideoinut mie-
lenkiintoisen ohjelman, joka julkistettiin pääosin lehtemme ke-
säkuun numerossa. Viranomaissuositusten ja -rajoitusten vuok-
si liittohallitus siirsi tapahtuman lokakuulle. Ajankohta oli 22.–
23.10.2020, jolloin koronatilanteen arveltiin olevan voitetun.

Harmittaa Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekillan vuok-
si. Järjestelyihin oli paneuduttu ja rakennettu monipuolinen 
ohjelmapaketti. Liittohallitus päätti puhelinkokouksessa elo-
kuun lopulla, että liittokokous pidetään vain yksipäiväisenä 
Porissa 22.10. ilman mitään oheisohjelmaa. Paljon työtä oli 
tehty aivan turhaan.

Paitsi Satakunnan killalle kiitos tulee antaa myös liittohal-
litukselle. Päätös ”riisutusta” liittokokousmallista on varmasti 
oikea. Päätös on tehty huomioon ottaen ihmisten terveys. Tämä 
on sitä, mitä usein on toistettu: ”Pidetään huolta toisistam-
me.” Tautitapaukset ovat viime aikoina lähteneet taas kasvuun.

Sotilaspojat ja lottatytöt ovat aiemmin sopeutuneet sota-ajan 
olosuhteisiin ja jälleenrakennussajan puutteisiin. Nyt he jou-
tuvat sopeutumaan koronan vaatimuksiin. 

Pentti Ruohotie, päätoimittaja
P. S. Vuosikokous-infoa lehden sivulla 7. 

Elämä jatkuu

Puheenjohtajan kynästä

Corona och 
förbundsmötet

Coronaviruset har alltsedan våren inverkat på människornas, 
sammanslutningarnas och företagens verksamhet. När man 
började tala om viruset som Covid-19-pandemin hade det spritt 
sig runt om i världen. Många gränser spärrades och restriktio-
ner infördes för publika sammankomster. Så skedde här hos 
oss och även på andra håll, om än med variationer.

På grund av myndigheternas begränsningar har också Sol-
datgossarnas Traditionsförbund fått se verksamheten mattas 
av. Förbundets medlemsföreningar, gillena, har levt på spar-
låga, trots att verksamheten de senaste åren präglats av resor 
och sommarevenemang.

Förbundets viktigaste sammanträde, förbundsmötet jämte 
övrig repertoar (läs: förbundsdagarna), skulle ursprungligen 
hållas 20−21.8.2020 i Björneborg. Styrelsen för Soldatgos-
segillet i Satakunta hade projekterat ett intressant program, 
som i huvudsak refererades i juninumret av vår tidning. På 
grund av myndigheternas rekommendationer och direktiv sköt 
förbundsstyrelsen fram begivenheten till oktober. Tidpunkten 
fastställdes till 22−23.10.2020 då man hoppades att coronan 
gett med sig.

Det är förargligt att Satakuntagillets förtjänstfulla arrange-
mang och programpaket inte kan genomföras. Förbundsstyrel-
sen beslöt vid ett telefonmöte i slutet av augusti att förbunds-
mötet hålls som ett endagarssammanträde 22.10 i Björneborg, 
och då utan sedvanlig övrig repertoar. Ett digert arbete har ut-
förts förgäves.

Förutom Satakuntagillet är förbundsstyrelsen förtjänt av ett 
tack. Beslutet om ett ”nedbantat” förbundsmöte är med viss-
het det rätta. Det fattades med hänsyn till människornas hälsa 
i linje med det ofta upprepade: ”Låt oss ta vara på varandra.” 
Sjukdomsfallen har dessvärre under senare tid åter börjat öka.

Soldatgossarna och lottaflickorna har tidigare fått anpassa 
sig till krigstida förhållanden och återuppbyggnadstidens bris-
ter. Nu får de lov att rätta sig efter de krav som coronan ställer.

Pentti Ruohotie, huvudredaktör
P.S. Information om årsmötet finns på sidan 7 i tidningen. 

Översättning: Leif Häggblom
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Kymmenen vuotta sitten Kansal-
lisarkiston verkkonäyttelyn mer-
kittävimmäksi asiakirjaksi valittiin 
yleisöäänestyksellä 14.10.1920 al-
lekirjoitettu Tarton rauhansopimus.

Se oli ensimmäinen itsenäi-
sen Suomen tekemä rauha, ja sii-
nä määriteltiin ensimmäistä kertaa 
itsenäisen Suomen rajat. Merkittä-
vien asiakirjojen muille sijoille jäi-
vät muun muassa itsenäisyysjulis-
tus ja YYA-sopimus.

Sopimusta ei julkisuudessa juu-
ri esillä pidetä. Siksi on huomion 
arvoista, että Suomen kansa tun-
tee merkittävimmän valtiosopi-
muksensa – tai ainakin tunsi vielä 
kymmenen vuotta sitten. Siksi on 
syytä kysyä, miten virallinen Suo-
mi aikoo juhlistaa itsenäisyytem-
me vahvistanutta Tarton rauhan-
sopimusta.

Suomi ei ollut Pariisin rauhan-
konferenssin osapuoli vaan neu-
votteli Venäjän kanssa kuten Viro 
ja Puola. Viro solmi Neuvosto-
Venäjän kanssa rauhansopimuk-
sen 2.2.1920. Tämä vauhditti suo-
malaisia.

Neuvosto-Venäjän ja Suomen 
välinen sotatila oli alkanut vii-

meistään Venäjän Federatiivisen 
Neuvostotasavallan Kansankomis-
saarien Neuvoston ja Suomen So-
sialistisen Työväentasavallan Kan-
sanvaltuuskunnan (punaisten) sol-
mittua 1.3.1918 ”ystävyyden ja 
veljeyden lujittamiseksi” sopimuk-
sen Suomen ja Neuvosto-Venäjän 
välillä. Joskin Suomessa ollut neu-
vostovenäläinen 42. Armeijakun-
ta oli todennut päiväkäskyssään 
29.1.1918 sotatilan Suomen val-
koisia vastaan ja käski 31.1.1918 
punakaartia apuna käyttäen valla-
ta Suomi takaisin.

Ensimmäisen tunnustelun rau-
hanneuvotteluiksi Suomi teki hel-
mikuussa 1920 ja sitten aloitteen 
aseleponeuvotteluiksi, minkä Neu-
vosto-Venäjä hyväksyi 8.4.1920. 
Neuvottelut kariutuivat näkemys- 
eroihin rajoista. Puolan menestys 
sotatoimissa sai Neuvosto-Venä-
jän tarjoamaan rauhanneuvottelu-
ja Suomelle 11.5.1920.

Rauhanneuvottelut alkoivat Tar-
tossa 12.6.1920. Suomen valtuus-
kuntaa johti J. K. Paasikivi. Mu-
kana oli kaikkien eduskuntapuo-
lueiden edustus. Paasikivi piti kau-
kokirjoittimella yhteyttä president-

ti Ståhlbergiin.
Suomen neuvottelijoilla ei ollut 

kokemusta ulkopolitiikasta ja neu-
vottelutaktiikasta. Valtuuskunnan 
jäsen Väinö Tannerin välityksel-
lä venäläiset tiesivät suomalaisten 
sisäisistä ristiriidoista ja tavoitteis-
ta ja osasivat asettaa omat tavoit-
teensa. Paasikivi salli Tannerin toi-
minnan.

Neuvotteluja leimasi Neuvosto-
Venäjän ja Puolan sota. Neuvotte-
luhalukkuus oli verrannollinen so-
tamenestykseen. Puolalaisten me-
nestyessä venäläisten neuvottelu-
halukkuus kasvoi ja päinvastoin.

Rajakysymys oli tärkein. Sii-
nä sosialidemokraateille riittivät 
autonomian ajan rajat. Porvarilli-
set puolueet halusivat helpommin 

puolustettavat rajat, eli ne vaativat 
Itä-Karjalan ja Kuolan niemimaan 
liittämistä Suomeen. Puolustettava 
maaraja olisi lyhentynyt noin 350 
kilometriin. Inkerin suomalaisille 
suositeltiin kulttuuriautonomiaa.

Ahvenenmaan kysymys vaikut-
ti osaltaan siten, että Ståhlbergille 
valtion alueen tuli olla jakamaton. 
Neuvotteluissa oli esitetty Petsa-
mon vastikkeeksi Suomenlahden 
saaria sekä Repolaa ja Porajärveä.

Tartossa kysymys oli kompro-
misseja sisältäneistä neuvotteluis-
ta, toisin kuin itsenäisyyden var-
mistaneissa talvi- ja jatkosodan 
sanelurauhoissa. Tosin puhuttiin 
myös Tarton ”häpeärauhasta”, joka 
liittyi rajojen koettuun epäoikeu-
denmukaisuuteen. Repola ja Po-
rajärvi oli luovutettava Neuvosto-
Venäjälle. Petsamo avoimine Jää-
meren satamineen katsottiin näitä 
pitäjiä tärkeämmäksi.

Ståhlbergin ja sosialidemokraat-
tien kanta ratkaisi asian Petsamon 
hyväksi. Neuvosto-Venäjä sai lä-
hes kaiken, mitä se oli lähtenyt ha-
kemaan. Suomen ja Neuvosto-Ve-
näjän aselepo solmittiin 13.9.1920, 
rauhansopimus allekirjoitettiin 

14.10.1920, ratifioitiin 11.12.1920 
ja tuli voimaan 31.12.1920. Sopi-
muksella saatettiin vapaussota pää-
tökseen ja varmistettiin Suomen it-
senäisyys.

Rauhan jälkeen Suomi koki en-
simmäisen pakolaiskriisinsä tuhan-
sien itäkarjalaisten paetessa Suo-
meen. Karjalan kansannousussa 
Repolan ja Porajärven asukkaat 
vastustivat vuonna 1921 pitäjien  
liittämistä Neuvosto-Venäjään. 
Kansannousu tukahdutettiin seu-
raavan vuoden alkuun mennessä.

Tarton rauha antoi suomalaisil-
le mahdollisuuden ryhtyä kehittä-
mään maataan Petsamolla lisätty-
nä ja Ahvenanmaan itsehallinnol-
la, kunnes Stalinin johtama Neu-
vostoliitto rikkoi rauhan hyökkää-
mällä Suomeen 30.11.1939.

Hannu Luotola
Saarijärvi 

Sotilaspoika kysyy
 

1. Vuonna 2021 tapahtuu vain yksi kuntaliitos.  
Silloin Honkajoki yhdistyy 

A) Kankaanpäähän 
B) Kauhajokeen 
C) Siikaisiin 
D) Isojokeen 
  
2. Marsalkka Mannerheimin viimeinen hevonen 
oli mukana myös hänen hautajaissaattueessaan 
1951. Se oli nimeltään 
A) Andermann 
B) Daisy 
C) Lilli 
D) Käthy 
  

3. Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva yri-
tys on 

A) Tervakoski Oy 
B) Olvi Oyj 
C) Fiskars Oyj 
D) Oy Gustav Paulig Ab 
  
4. Virkaiältään pitkäaikaisin puolustusvoimain ko-
mentaja on ollut vuosina 1974–83 tehtävässä toi-
minut 
A) Yrjö Keinonen 
B) Kaarlo Leinonen 
C) Lauri Sutela 
D) Jaakko Valtanen 
  

5. Ainoana suomalaisnyrkkeilijänä Euroopan mes-
taruuden sekä amatöörinä että ammattilaisena on 
voittanut    
A) Risto Luukkonen 
B) Gunnar Bärlund 
C) Tarmo Uusivirta 
D) Olli Mäki 
  
6. Jatkosodasta ja Tuntemattomasta sotilaasta tut-
tua Leikattua saa nykyisin Alkostakin. Sitä valmis-
taa suomalainen 
A) Arctic Brands Group 
B) Lignell & Piispanen 
C) Pramia 
D) Altia 
  

7. Jatkosodan päättyessä Suomi lopetti sotatoimet 
sopimuksen mukaisesti 

A) 1. syyskuuta 1944 klo 11.00 
B) 4. syyskuuta 1944 klo 8.00 
C) 9. syyskuuta 1944 klo 10.00 
D) 11. syyskuuta 1944 klo 12.00 
  
8. Vuoden 1991 lopussa kaatuneen Neuvostoliiton 
pitkäaikaisin johtaja on ollut Josif Stalin. Lyhyim-
män ajan maata johti  
A) Juri Andropov 
B) Leonid Brezhnev 
C) Konstantin Tshernenko 
D) Vladimir Lenin

Oikeat vastaukset sivulla 8. Kysymykset: Veli-Matti Jusi.

Tarton rauhasta 100 vuotta
 

Tarton rauhansopimus allekirjoitettiin Viron Ylioppilaiden Seu-
ran talossa 14.10.1920. Kuva on otettu 24.8.2003. Kuva: kirjas-
ta Itsenäisen Suomen rajat. Tarton rauhan ja kokonaisen Suo-
men puolesta.

Honkakosken taistelu sai muistomerkin  
ja opasteviitan
Pomarkun Honkakoskella valtatie 
23:n eli Porintien varrella Tuuna-
järventien ja Honkakoskentien ris-
teyksessä sijaitsee ns. Rosendahlin 
ahde, jossa 22.2.1918 punakaarti 
ja Turun ja Salon seudun nuoru-
kaisista koottu Turun komppania 
(vain noin 40 miestä eli joukkue) 
kävi lyhyehkön taistelun. Kaha-
kan seurauksena Turun komp-
panian päällikkö, jääkärivääpeli 
Aarne Peltonen päätti vetäytyä 
Kankaanpään Veneskoskelle. Tä-
män jälkeen punakaarti miehit-
ti noin vuorokaudeksi Honkakos-
ken kylän. Seuraavana yönä Turun 
komppania liittyi Kankaanpäästä 
lähteneeseen Porin pataljoonaan, 
joka hyökkäsi Pomarkkuun. Siellä 
käytiin 25.2.1918 ratkaiseva taiste-
lu valkoisten miehittäessä Pomar-
kun kirkonmäen.

Honkakosken taistelu oli Turun 
komppanian tulikaste. Taistelu-
paikka on ollut huonosti tunnettu 
jopa paikkakunnalla nykypäivään  
asti. Kirjoittajan kotipaikka on 
noin viiden kilometrin päässä tais-
telupaikasta. Koskaan en lapsuu-
dessani enkä nuoruudessani muista 
kuulleeni Honkakosken taistelus-

ta. Asiaa valaisi vasta noin kuusi 
vuotta sitten käsiini saamani Lau-
ri Jalavan kirja ”Komppaniamme 
vapaussodassa” (Turku 1928). Kir-
jassa kerrotaan hyvin tarkasti Tu-
run komppanian taistelut kylittäin 
Satakunnan rintamalla 1918.

Niinpä ryhdyin toimenpiteisiin 

tämän historian aukon täyttämisek-
si. Vapaussodan Varsinais-Suomen 
Perinneyhdistys hankki muistolaa-
tan taistelupaikalle, johon se kiin-
nitettiin toukokuussa 2014. Pal-
jastimme sen juhlallisesti matkal-
lamme Kauhavalle Vapaussodan 
Perinneliiton kesäpäiville. Niini-

salon varuskunta järjesti paikalle 
kunniavartion. 

Laatta oli kuitenkin vaikeasti 
löydettävissä, joten päätimme si-
joittaa sen paremmin löytyvään 
paikkaan vuonna 2019. Paikalli-
nen koneurakoitsija-maanviljeli-
jä Mikko Rajakangas otti pyyn-
nöstäni tehtäväkseen hankkia sopi-
van kiven muistolaatan kiinnitys-
tä varten. Se löytyikin saman vuo-
den keväällä ja kesäkuussa Mikko 
kuljetti sen osoittamaani paikkaan 
ja kiinnitti laatan. Edelleen laattaa 

oli vanhan Porintien varrelta vai-
kea löytää, joten päätimme anoa 
ELY-keskukselta lupaa opastevii-
tan hankkimiseksi tienristeykseen. 
Lupa tulikin piirustuksineen noin 
viikossa. 

Piirustuksen mukaan yhdis-
tys teetti opasteviitan Laatukilpi 
Oy:ssä Ylihärmässä. Noudin vii-
tan itse 3.2.2020 aamulla ja pyy-
sin Mikon paikalle kaivinkoneen 
kanssa puolenpäivän jälkeen. Pa-
rin tunnin työn jälkeen opasteviitta 
oli asetettu paikoilleen. Laatta on 

edelleen Ari Rouhelon (ent. Ro-
sendahl) maalla, ja nyt sen löytää 
helposti.

Pidin Honkakosken taistelun 
vuosipäivänä 22.2.2020 Honka-
kosken kansakoululla esitelmän 
”Turun komppanian tie Honkakos-
ken taisteluun 1918”. Kyläyhdistys 
oli tyytyväinen, kun sai jotain oh-
jelmaa talveen. Vaikka oli vuoden 
kurjin sää jalkarättiräntäsateineen, 
paikalle saapui kuitenkin noin 30 
kuulijaa. Kävimme vilkkaan kes-
kustelun vapaussodan tapahtumis-
ta. Tilaisuuden lopuksi luovutin 
Vapaussodan Perinneliiton myön-
tämän Sinisen ristin Mikko Raja-
kankaalle ja Ari Rouhelolle.

Teksti ja kuvat:
Jouko Fossi

Varsinais-Suomen Sotilas- 
poikien Perinnekillan jäsen 
ja Vapaussodan Varsinais- 

Suomen Perinneyhdistyksen 
puheenjohtajaOpasteviitta johdattaa Honkakosken taistelun muistomerkille.Muistomerkin laatta Pomarkun Honkakoskella.
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Veljekset Sundqvistin kultase-
pänliikkeen tekemä Sotilaspoikien 
kuntoisuusmerkki oli metallinen, 
mutterikiinnitteinen viisikulmio, 
jossa oli leijonanpää koukistetuin 
käsivarsin ja miekoin. Merkin ala-
osassa oli kuusenoksa. Kuvio oli jo 
ennestään varsin tuttu sotilaspojil-
le. Merkkisarja oli kolmitasoinen.

I luokan merkki oli kullattu, 
II luokan hopeoitu ja III luokan 
pronssinen. Niiden tarkoituksena 
oli kohottaa poikien fyysistä tasoa 
ja laajentaa liikunnan harrastusta. 
Merkki ilmaisi kuntotasoa ja nos-
ti samalla kantajansa itsetuntoa. 
Merkkien saaminen edellytti riit-

tävän määrän harrastustunteja sekä 
vaaditut minimitulokset eri lajeis-
ta. Kuntolajit olivat murtomaahiih-
to ja -juoksu, matkamarssi, rata- ja 
kenttäurheilu, uinti, kuntosuorituk-
set, suunnistus ja pienoiskivääri-
ammunta.

I luokan merkin vaatimukse-

na oli sotilaspoikatutkinto. Siihen 
kuuluivat muun muassa oman jär-
jestön tuntemus, liikennemerkit, 
ensiavun antaminen sekä erilai-
sia tehtäviä maastossa. Tutkinnon 
päättäneessä loppukatselmuksessa 
pojat antoivat sotilaspoikalupauk-
sen ja saivat puseronsa hihaan om-

meltavan käsivarsinauhan.
III luokan merkin saannissa lajien  

valinta oli varsin vapaa ja suoritus-
taso helppo. Suoritukset kirjattiin 
kyläosaston kilpailuissa, joissa val-
vojana oli yleensä joukkueenjoh-
taja. Kun hyväksyttyjä suorituksia 
oli kertynyt riittävästi, merkit tilat-
tiin piirin poikajohtajan välityksel-
lä. Jako tapahtui osaston juhlatilai-
suudessa. Ellei sellaista ollut tar-
jolla, pojat komennettiin riviin ja 
armeijan tapaan huomionosoitus 
tapahtui rivin edessä.

Merkkien kiinnityspaikka oli va-
semman rintataskun palkeen pääl-
lä. Saavutetuista merkeistä kan-

nettiin ainoastaan korkeinta. Ellei 
pojilla ollut sotilaspoikapuseroa, 
kuntoisuusmerkkiä voitiin käyttää 

myös siviiliasussa osaston juhlati-
laisuuksissa. Sota-ajasta ja merk-
kien vaatimustasosta johtuen hy-
väksyttyjä I luokan suorituksia oli 
varsin vähän.

Miellyttävä yllätys oli se, että 
merkin alkuperäiset lyöntikalut 
saatiin pelastettua Sundqvistilta 
hyötykäyttöön. Niillä näet lyötiin 
perinneliittomme sotilaspoikaris-
tien keskuskuviot.

Aarno Oja-Kaukola

Lähde: muun muassa Suojelus-
kuntain Yliesikunnan Käsky-
lehti 1944

Kotimatka Kiljavan sairaalasta
Minä pääsin saksalaisen kuorma-
auton ohjaamoon. Istuin etupenkil-
lä kahden sotilaan välissä. Isä ja 
äiti joutuivat kuormalavalle, kun 
hyttiin ei mahtunut. He vilkutti-
vat takaikkunasta aina, kun kat-
soin sinne. Isä oli hankkinut meil-
le kyydin kotiin tai jonnekin. En 
minä siitä niin välittänyt minne. 
Minulle oli tärkeintä, että sain 
olla äidin ja isän kanssa, menimme 
minne vain. Auto oli hirveän suuri 
ja hieno. Vilkaisin salaa omaa puu-
autoani, josta olin koko ajan pitä-
nyt tiukasti kiinni. Se ei näyttänyt 
enää niin hienolta kuin aikaisem-
min. Sairaalassa piti pitää kaikesta 
kiinni kaksin käsin, muuten menet-
ti tavaran nopeasti. Muut pojat vei-
vät ja kävivät kauppaa keskenään.

Isä oli sanonut, että sotilasauto 
kävi oikein bensiinillä ja sitä oli 
vain Saksan armeijalla. Suoma-
laiset autot saivat tyytyä puukaa-
suun. Niissä poltettiin klapeja isos-
sa pöntössä, ja auto haisi hirveän 

pahalta. Tässä autossa oli hieno ar-
meijan risti ovessa, ja siinä istuttiin 
korkealla kuin kuninkaat. Eikä sitä 
tarvinnut nousta työntämään mis-
sään mäessä.

Minulla oli äidin tuomat uudet 
housut jalassa. Vanhat olivat jo kai 
jääneet pieneksi. Mutta näissä hou-
suissa oli jotain erikoista. Ne oli-
vat aivan samaa kangasta kuin näi-
den sotilaiden housut. Äiti oli sa-
nonut housujen olevan saksalaista 
sotilaskangasta. Oikein diagonaa-
lia. Sitä sai vain mustasta pörssistä, 
ja kuulemma silloin piti olla pal-
jon rahaa. Minä näytin molemmil-
le sotilaille, että minulla on aivan 
samanlaiset housut kuin heillä, ja 
he nauroivat kovasti. Muutenkin 
he puhuivat koko ajan ja nauroi-
vat paljon. He olivat oikein muka-
via sotilaita.

Hytissä oli lämpimän hyvä olla. 
Auto hyrisi ja keinutteli unettavas-
ti, nukahdin vastustamattomas-
ti paikalleni, vaikka kuinka yritin 

pysyä hereillä. Aloin nähdä samaa 
toistuvaa unta kuin ennenkin. Täl-
lä kertaa se ei ollut enää niin pelot-
tavaa. Enkeli toi isän ja äidin tai-
vaasta taas kerran katsomaan mi-
nua, mutta nyt sain koskettaa heitä 
eivätkä he enää kadonneet. He jäi-
vät juttelemaan kanssani, ja minä 
sain kysellä kaikenlaisia asioita. 
Olisin halunnut sen unen jatkuvan 
vaikka kuinka kauan.

Isä taputti poskeani kuin herä-
telläkseen minua. Mitä nyt? Nu-
kuinko minä? Onko nyt aamu? 
Avasin silmäni enkä heti ymmär-
tänyt, missä olin. Ei, se ei ollut isä. 
Minä olin kuorma-auton hytissä, ja 
isä oli lavalla. Katsoin taakseni, isä 
ja äiti vilkuttivat. Kaikki oli hyvin 
taas.

Herättäjä oli toinen nuorista sak-
salaisista sotilaista. Hän hymyili, 
ja hänellä oli jotain kädessään.

– Bitte, bitte, hän tarjosi minul-
le nauraen. 

Laitoin palan suuhuni, ja se oli 

hirveän hyvää, parasta, mitä olin 
koskaan maistanut. Tämän täytyi 
nyt olla sitä saksalaista suklaatia, 
mistä isot pojat olivat niin paljon 
puhuneet.

– Ich bin Heinz, hän sanoi ja 
näytti sormella itseään. 

Katsoin kummissani häntä, en 
minä saksan kieltä ymmärtänyt. 
Sitten hän sanoi sen uudelleen ja 
vasta sitten minä ymmärsin. 

– Heinz, minä toistin ja näytin 
häntä sormella. 

Hän nauroi ja näytti olevan mie-
lissään. Sitten hän tarjosi minulle 
lisää suklaata.

– Er ist Fritz, hän näytti auton-
kuljettajaa sormellaan.

– Fritz, minä toistin kuuliaisesti 
ja sain taas lisää suklaata.

– Und du heisst? Hän näytti sor-
mellaan minua, ja minä ymmärsin 
heti.

– Jussi, minä olen Jussi.
– Heinz, Fritz und Jussi, ja mo-

lemmat sotilaat nauroivat taas.

– Bitte, bitte, sanoin aina, kun 
halusin lisää suklaatia.

Heinz ja Fritz nauroivat, ja taas 
sain palasen. Niin helposti olin op-
pinut saksaa. Nyt sitten tiesin, mitä 
suklaati oli saksaksi. Minä voi-
sin helposti oppia kaiken muun-
kin. Lopuksi sain kokonaisen le-
vyn. Päätin säästää sen äitiä ja isää 
varten. Piilotin sen salaa taskuuni.

Istuin hiljaa paikallani ja aloin 
miettiä, mikä minusta tulisi isona. 
Minäkin haluaisin olla aina näin. 
Minä haluaisin istua hienossa isos-
sa kuorma-autossa korkealla ja 
ajaa sillä. Oikealla bensiinimoot-
torilla. Minäkin haluaisin nauraa 
paljon ja syödä suklaata koko ajan. 
Ja tietenkin halusin hienon puvun 
ja tuon hienon, erikoisen, veneen 
muotoisen lakin, jota isä oli sano-
nut suikaksi. Isä tiesi myös, että 
Helsingissä oli paljon saksalaisia 
sotilaita. Kyllä niitä varmaan oli 
Rööperissäkin. Jospa nämä Heinz 
ja Fritz asuivat myös Rööperissä, 

aivan meidän lähellä. Saisin aina 
suklaatia, kun osaan pyytääkin. Ja 
pääsisin kyytiin.

Oma pieni puuautoni alkoi tun-
tua lapselliselta, mutta en halunnut 
juuri nyt ajatella sitä. Ja naimisiin 
voisin päästä, vaikka minulla oli 
iso, ruma pää. Vaikka Millan kans-
sa. Minä en suurin surminkaan ha-
lunnut vanhaksipojaksi, kun aikui-
set puhuivat niistä niin ilkeällä ta-
valla. Kaikki sanoivat, että tytöt 
olivat ihan hulluina saksalaisiin 
sotilaisiin. Enkelikasvokin oli ol-
lut silloin pihalla heitä katsomas-
sa. Se ratkaisi asian! Nyt minä tie-
sin varmuudella, mikä minusta tu-
lisi isona. Minusta tulisi saksalai-
nen sotilas…

Karl Johan Karlsson 

Ote Jussi Karlssonin kirjasta ”Röö-
perin Jussi. Poikien seikkailuja so-
ta-aikaan”.

Kantele- ja suksipitäjä Haapavesi
Syntymäpitäjäni Haapavesi on tun-
nettu viisikielisestä kanteleesta ja 
jopa omasta suksimallista. Meidän 
iäkkäämpien mielessä soi vieläkin 
radion väliaikasoitto. Sen soitti al-
kuaan haapavetinen kansanpeli-
manni Antti Rantonen viisikie-
lisellään.

Hiihtokuuluisuuksia olivat aina-
kin Aappo Luomajoki, Juho Ri-
tola ja Matti Koskenkorva. Rito-
la kehitteli suksimalleja ja hänen 
luomuksensa valittiin Suomen par-
haaksi sukseksi. Vesikelillä Ritola 
voitti Ruotsissa kisan yli puolel-
la tunnilla toiseksi tulleeseen ruot-
salaiseen. Sen vuoksi Ritola pää-
si kättelemään Ruotsin kuningasta. 
Matti Koskenkorvalla oli iso lap-
silauma elätettävänä, ja kun hän 
sai tietää, että kilpailun palkinto-
na oli 60 kilon jauhosäkki, kisaan 
mennessään hän piilotti pusikkoon 
valmiiksi vesikelkan, jolla oli hel-
pompi viedä palkinto kotiin.

Taistelut ja pommitukset eivät 
varsinaisesti koskeneet Haapavet-
tä, mutta kyllä Haapavesi sai kui-
tenkin maksaa kalliin hinnan. Tal-
vi- ja jatkosodassa Haapavesi me-
netti kaatuneina 306 henkeä! Yh-
teen riviin pantuna olisi melkoinen 
joukko. Haapavedellä oli kuitenkin 
tärkeä ja kunniakas rooli sotien ai-
kana. Kansanopisto oli muutettu 
sotasairaalaksi, ja kun se kävi pie-
neksi, otettiin käyttöön myös op-
pikoulu. Haapavesi oli samalla lin-
jalla kuin Kuhmo ja Kajaani. Tais-
telualueilta oli lyhyt matka tuoda 

haavoittuneita hoitoon.
Noin kolme kilometriä kirkonky-

lältä Pyhäjoen alajuoksuun päin oli 
Haapakoski. Vesivoiman hyödyn-
täminen oli tuonut kosken äärel- 
le teollisuutta. Sieltä löytyi harja-
tehdas, saha, mylly ja toiselta puo-
len jokea sähkölaitos. Isäni toimi 
sähkölaitoksen hoitajana. Eihän 
maalla ollut yöelämää, joten säh-
könjakelu oli vain päivällä, yöllä 
klo 01–05 jakelu keskeytettiin. 

Ambulanssiksi muutetut linja-
autot toivat sotilassairaaloihin po-
tilaita, joskus kymmenittäin. Kaik-
ki oli hoidettava heti, ei siinä kel-
loa katsottu. Hyvin usein tapahtui, 
että lääkäri soitti isälle sähkölai-

tokselle ja pyysi, että älä nyt vie-
lä sammuta virtaa, meillä on iso 
leikkaus kesken. Pisimpään isä oli 
kolme kuukautta yhtä soittoa töis-
sä. Me pojat juoksutimme eväs-
tä isälle, talvisin jäätä pitkin, ke-
säisin veneellä ja rospuuttoaikana 
kymmensenttistä padon harjaa pit-
kin kipittäen.

Sähkölaitoksella oli lisäksi kak-
si sivutyötä. Siellä vulkanoitiin ku-
mirenkaita, autojen ja polkupyö-
rien, jopa polkupyörän päällys-
kumeja. Paikkakohtaan jäi aina 
iso vitivalkoinen jälki ja siitä näki 
aina isän korjaamat renkaat jo kau-
kaa. Toinen työ liittyi läheisemmin 
sähkölaitoksen toimintaan. Siihen 
aikaan melkeinpä kaikki radiovas-
taanottimet toimivat ladattavien  
akkujen voimalla. Lasisen akun 
päälle oli tehty rimoista suojaava 
kotelo ja kahvana oli punottu na-
ruripa. Näitä akkuja toivat linja-au-
tot, ja niitä ladattiin. 

Kerronpa jutun eräästä mökin-
mummosta syrjäkylältä, kun hän 
toi radioakkua tienvarteen linja-
auton kuljettajalle. Mummo ak-
kua autoon ojentaessaan selitti 
kuljettajalle: ”Sanokaa sille akun 
lataajalle, että siihen ei saa panna 
mitään turhanpäiväistä höpötystä, 
vain aamu- ja iltahartaudet, uutiset, 
jumalanpalvelukset. Ei mitään tur-
haa! Jospa nyt kuitenkin pari hy-
vää tangoa ja muutama valssi.”

Tuo Haapakosken seutu oli nuo-
relle pojalle mielenkiintoinen kas-
vuympäristö. Siellä ei ollut tyhjää 

aikaa. Harjatehtaalla tehtiin ruu-
misarkkuja rintamalle ja sotasai-
raaloihin. Harjatehtaan pihalla na-
puttelimme me pojatkin pilkkeitä 
säkkikaupalla. Vapaa-ajan harras-
tuksista tärkein oli urheilu. Aina 
kun nuoret kokoontuivat, joku oli 
jo työntämässä kuulaa jollain ki-
venmurikalla. Kaikki hankittiin 
itse. Lautatarhalta saatiin rimoja, 
ja pian olivat korkeushyppyteli-
neet kasassa. Jalkapalloa ei pelat-
tu, kellään ei ollut rahaa ostaa jal-
kapalloa. 

Mylly oli mielenkiintoinen ja 
varsinkin isännät, jotka toivat jy-
vänsä jauhettavaksi. Myllyssä 
käynti ei ollut hätäisen hommaa, 
siinä saattoi mennä koko päi-
vä. Hyvin useat tulivat syömään 
eväitään meidän tupaan. Me po-
jat opimme pian tietämään, kenel-

tä isännältä sai viipaleen paistin-
palasta. Toiset taas eivät antaneet 
mitään, pyyhkivät murutkin omaan 
suuhunsa pöydältä.

Silloin ei kaikissa taloissa ollut 
vielä radiota. Meillä oli kylän ai-
noa radio. Kun syksyllä 1944 alus-
tavat rauhanneuvottelut Neuvosto-
liiton kanssa oli käyty ja tuli aika 
molemmin puolin vapauttaa sota-
vankeja, luettiin radiossa päivä-
kausia vapautettujen nimiä. Kylän 
isännät ja emännät istuivat mei-
dän tuvassa kuunnellen hiisku-
matta kuin kirkonpenkissä. Niinä 
päivinä äiti ei päässyt edes hellan 
ääreen ruokaa laittamaan. Muistan 
sen liikuttavan hetken, kun muu-
taman kilometrin päässä meistä 
asuvat isäntä ja emäntä pomppa-
sivat kesken nimien luentaa pys-
tyyn ja purskahtivat itkuun. Hei-

dän poikansa nimi oli vapautettu-
jen joukossa.

Perheestämme sotaan osallistui 
kaksi vanhinta veljeäni ja vanhem-
pi sisareni. Muistan joulun, jol-
loin toinen veljeni pääsi lomalle 
jouluksi. Kuusi oli koristeltu nau-
halla, jossa oli eri maiden lippu-
ja. Veli tuli sisään, käveli suoraan 
kuusen luo ja repi sirppi ja vasara 
-lipun. Vasta sitten hän riisui re-
pun selästään. 

Nuorempi veljistä taisteli La-
guksen joukoissa, ja siksi rauhan-
teon jälkeen hän joutui vielä Lapin 
sotaan. Satuin paikalle, kun hän 
pääsi kotiin siltä reissulta. Siviiliin 
siirto tapahtui Limingassa.  Siel-
tä ensin junalla Oulaisiin ja sieltä 
sekavaunun lavalla Haapavedelle 
pakkasessa, vain sotilastunnuksis-
ta riisuttu kesäpusakka päällä. Veli 
oli niin loppu, kun hän laahusti si-
sälle tupaan, että hän lyyhistyi ta-
kan eteen kylmästä ja nälästä kan-
keana. Tuli onneksi kuitenkin hen-
gissä.

Sisareni oli aluksi lottana Uhtuan  
suunnalla, ja sieltä hän siirtyi Ou-
lun lääninsairaalan leikkaussaliin 
hoitajaksi. Muistan hänen ker-
toneen, kuinka raskas oli kantaa 
leikkauksessa irrotettu ammusten 
silpoma nuoren miehen jalka leik-
kaussalin nurkkaan. Nuori oli an-
tanut kovan hinnan isänmaan va-
paudesta.

Pekka Hakala
Kuvat: Pekka Hakalan  

arkisto
Matti Koskenkorva Ounasvaa-
ralla 1927.

Haapakosken sähkövoimalaitos 1940-luvulla.

Sotilaspoikien kuntoisuusmerkit 1944

Sotilaspoikien kuntoisuusmerk-
ki

Merkkivaatimukset
Luokka Väri Ikäraja Lajit Harrastustunnit
I lk kulta 15 6/8 Stp-tutkinto
II lk hopea 14 5/8 120 tuntia
III lk pronssi 13 4/8 60 tuntia

Taulukko: A. O.-K.
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Oli mielenkiintoista perehtyä nat-
si-Saksan poikien nuorisojärjes-
tön Hitler-Jugendin kehitykseen, 
siihen, miten kahdeksanmiljoo-
nainen poikaorganisaatio kehittyi 
Saksassa. Sehän tapahtui seuraa-
vasti: Ensin valtakunnalliset juu-
talaiset poikajärjestöt saivat käs-
kyn lopettaa toimintansa. Sitten 
muut järjestöt. Ja lopuksi mahta-
va partioliike sai tappotuomion.

Aluksi liittyminen Hitler-Ju-
gendiin oli vapaaehtoista niille, 
jotka kelpuutettiin mukaan. Sit-
ten kiristettiin ruuvia tiukem-
malle. Liittymisestä tuli pakollis-
ta. Se, joka ei liittynyt, sai sakon 
tai perhe jonkin rangaistuksen. Ja 
muunlainen poikatoimintajärjestö 
oli siis kiellettyä. Yhtäkkiä valta-

koneisto hoksasi, että saatiin hel-
posti kahdeksan miljoonaa poikaa 
käsittävä järjestö.

Natsi-pedagogien muokkaa-
ma koulutusohjelma oli nopeas-
ti valmis. Millainen se oli? Luon-
nollisesti poikia kiinnostava. Oli 
retkiä, monipuolisesti kilpailuja, 
leirejä ja perehdyttiin pienoiski-
vääriä suurempiin aseisiin. Myös 
panssarintorjuntaan kehitetyt 
panssarinyrkit ja tykit kuuluivat 
koulutukseen. Marssittiin ja lau-
lettiin. Oli myös yhtenäinen ur-
heiluasu. Erikoista oli sekin, että 
Hitler-nuorten isät vannoivat va-
lan Hitlerille. Eivät valtiolle.

Eroavaisuuksia Suomen soti-
laspoikien koulutusohjelmaan oli 
huomattavasti. Suurimpia oli va-

paaehtoinen liittyminen ja eetti-
nen opetuksen sisältö. Muita jär-
jestöjä ei tuomittu. Ja leirillä yh-
dellä tai parilla muulla pienois-
kiväärillä lisättynä ampui usein 
koko maastokoulutukseen osal-
listunut ryhmä. Sotilaspoikien 
koulutusohjelmaan pääsi mukaan 
kaikkien ”suuntien pojat”. Ja oh-
jelma tarjosi kaikille mieluisan 
harrastuskentän. Keväisin ja syk-
syin riennettiin auttamaan maan-
viljelijöitä, osallistuttiin kotirin-
taman vaatimiin palveluihin. Va-
kaumuksia kunnioitettiin. Poikia 
kasvatettiin hyviksi kansalaisiksi.

Joku on sanonut, että oppia ha-
ettiin Saksasta. En usko tätä väi-
tettä. Saksassa Hitler-Jugendiin ei 
päässyt alkuun kuka tahansa. Kyl-

lä pedagoginen Tahko Pihkalan 
ryhmä osasi Suomen sotilaspojil-
le mielekkään koulutusohjelman 
laatia. Siihen ei kuulunut toisten 
syrjintä. 

Suomessa vieraili Hitler-Ju-
gend-järjestön johtajia. He olivat 
ilmeisesti tietoisia Suomen soti-
laspoikien erinomaisesta vapaaeh-
toisuuteen pohjautuvasta palvelu-
alttiudesta. He jättivät myös kut-
sun suomalaisille poikaohjaajille 
saapua seuraamaan Hitler-Jugen-
din meininkiä. Lähtijät kerkesi-
vät jo kokoontua Helsinkiin, mut-
ta Mannerheim kielsi vierailun.

Aarno Selander

Ajatus suomalaisten ja saksalais-
ten sotilaallisesta koulutusyh-
teistyöstä tuli esille joulukuus-
sa 1940. Kenraaliluutnantti Paa-
vo Talvela tapasi 16.12. Saksan 
maavoimien yleisesikuntapäälli-
kön, kenraalieversti Franz Halde-
rin Berliinissä. Sotilaat toimivat 
asiassa itsenäisesti ja ohittivat vi-
rallisen ulkopolitiikan sotilastietä 
käyttäen. Teoriaa ”sotilaslinjan” 
omatoimisuudesta tukee lisäksi 
se, että sotilaat siirtyivät Man-
nerheimin johdolla ensimmäisi-
nä Saksan kannalle.

Vuoden 1941 alussa Hitler hy-
väksyi idän sotaretken suunnitel-
mat, pohjoismainen unioni kariu-
tui ja nikkelikriisi kävi kuumim-
millaan. Tällöin myös president-
ti Ryti teki valintansa Saksan hy-
väksi.

Samoihin aikoihin helmikuun 
1941 alussa ensimmäiset suo-
malaisupseerit lähtivät Päämajan 
koulutusosaston lähettäminä Sak-
saan sotilaskoulutukseen.

Halderin ja Talvelan keskus-
teluissa tuli tuskin kummankaan 
mieleen, että suomalaiset voisivat 
kouluttaa saksalaisia. Tällaiselle 
kurssittamiselle oli vaikea nähdä 
tarvetta. Saksa oli sotilaallinen 
suurvalta. Se oli juuri muutamas-
sa viikossa valloittanut maan toi-
sensa jälkeen ja aikoi vielä voittaa 
Neuvostoliiton muutamassa kuu-
kaudessa.

Suomalaiset antoivat saksalai-
sille koulutusta metsätaistelutai-
doissa ja talvisodankäynnissä. 
Ensimmäisen talvisodankäynnin 
kurssi järjestettiin 250 saksalaisel-
le Niinisalon kangasmetsissä lo-
kakuun lopulla 1941. Suomalai-
set kouluttajat kiinnittivät kurssi-

kertomuksissaan huomiota saksa-
laisten vaikeuksiin. Näiden ongel-
mien erittely auttaa ymmärtämään 
suomalaisten saksalaisille järjes-
tämien kurssien taustaa ja tarvetta.

Saksalaisten koulutusmaastot 
eivät suosineet metsäsodankäyn-
tiä. Metsäalueet olivat pieniä, 
maasto oli usein avonaista, tiet 
asvaltoituja, puiden kaataminen 
kiellettyä, oksien katkominenkin 
rajallista eikä metsien merkitystä 
sodankäynnille ymmärretty, saa-
tikka että siellä olisi harjoiteltu 
taistelemaan.

Saksalaisten metsäkammokin 
ilmeni monin tavoin. Heillä ei ol-
lut pääpuolustuslinjojen edessä tä-
hystäjiä eikä yöllä kuulovartioita, 
heidän miehensä eivät yksin eikä 
kaksin kestäneet yksinäisyyttä 
eikä vaaran tunnetta, vaan heillä 
piti olla avara ympäristö ja paljon 
sotilaita yhdessä. Partisaaneja 
taikka sissejä saksalaiset eivät läh-

teneet ajamaan takaa, vaikka jäljet 
olisivat olleet näkyvissä.

Suunnistustaidon puutetta ku-
vasi jo parin kilometrin suun-
nistusmatkalla reilun kilometrin 
erehtymiset. Saksalaisten hiih-
totaito sodan alussa oli erittäin 
puutteellista, heidänhän koulutus 
oli suunniteltu alppihiihtotyyliin. 
Suksisauvat olivat lyhyitä, sukset 
raskaita ja kömpelöitä sekä teräs-
reunaisia. Suksivoiteina he käytti-
vät mäenlaskuun tarkoitettua lip-
suvaa ”Gleitwachsia”.

Saksalaisten varusteet olivat 
puutteellisia talvella 1941–42. 
15–20 asteen pakkasessa he tais-
telivat kesävaatteissa. Naamioin-
tivälineenä he käyttivät telttakan-
gasta, jota yhteen napittamalla 
syntyi väliaikainen yöpymissuo-
ja. Heillä ei ollut telttoja eikä läm-
mityslaitteita.

Aluksi suomalaiset opettivat, 

miten selviytyä hengissä talviolo-
suhteissa taisteluiden aikana. Sak-
salaiset suhtautuivat ylimielises-
ti opetukseen, heidän mielestään 
talvisodankäynti oli enemmänkin 
kuri- kuin pakkaskysymys. Pikku-
hiljaa kurssien jatkuessa ja ”Sipe-
rian” opettaessa saksalaisten asen-
teet muuttuivat myötämielisem-
miksi ja vastaanottavaisemmiksi.

Saksalaisilla oli kaksi tärkeää 
motiivia turvautua suomalaisiin. 
Yksittäinen sotilas oli täysin avu-
ton metsässä, ja heillä ei ollut tar-
vittavia tietoja kaukopartiotoimin-
nasta. Kaikki nuo tiedot ja taidot 
olivat tarpeen partisaanien torjun-

nassa.
Pääasiassa koulutettavat tulivat 

Saksan itärintamilta. Siellä talvi-
taistelutaidot olivat tarpeen.

Saksalaiset olivat sotilasarvol-
taan pääasiassa luutnantteja ja yli-
luutnantteja, jotka nuorina upsee-
reina olisivat välittäneet tiedot ja 
taidot eteenpäin. Suomalaiskou-
luttajat olivat aluksi pääsääntöi-
sesti esiupseereita, everstiluut-
nantteja ja majureita, myöhemmin 
kouluttajina toimivat sekä nuoret 
luutnantit ja yliluutnantit että re-
serviläiset.

Pohjois-Suomessa Yhteysesi-
kunta Roin suomalaiset upseerit 

kouluttivat saksalaisia erämaaso-
dankäyntiin.

Suomalaisen SS-pataljoonan 
perustaminen Saksan armeijaan 
on kaiketi tunnetuin jatkosodan 
aikainen Suomen ja Saksan vä-
linen koulutusyhteistyöprojekti. 

Juhani Manninen
Kuvat: Sotasampo

Sotilaspojan
seuraava numero 

ilmestyy joulukuussa.
Pyydämme kiltoja ja jäseniä 

lähettämään siihen tarkoitetun 
aineiston 10. marraskuuta 

mennessä. Juttuposti (myös 
paperikuvat) toimitukseen 

sotilaspoikalehti@pp.inet.fi.  
Sähköiset kuvat 
juttuviittauksin  

Taittoteamiin osoitteella  
taittoteam@kotiposti.net.

Saksalaiset tulivat Suomeen, ja 
vanha soratie Oulun ja Kemin vä-
lillä oli lujilla. Viikkokausia mie-
histökuljetusautoja meni Kuiva-
niemellä kotimme ohitse poh-
joiseen. Alkoi näkyä myös pit-
käkoipisia ja -korvaisia muuleja 
taakkoja selässä ja sotilaiden ta-
luttamana. Ja erilaista sotamate-
riaaliakin näkyi, vaikka raskaim-
mat kalustot kuljetettiin junalla. 
Saksalaiskuljetukset tulivat lai-
voilla Suomen satamiin, lähinnä 
Vaasaan.

Kodissamme olleesta puhelin-
keskuksesta sain tiedon, että ase-
malla kaksi tavarajunaa oli tör-
männyt toisiinsa. Lähdin iltapi-
meällä vanhemman veljeni kanssa 
ajamaan polkupyörällä asemalle 
katsomaan romuja. Ylikäytävälle 
päästyämme kuului pimeydestä 
äreä käsky: ”Alle weg!” Sen ver-
ran ymmärsimme, että käännyim-
me takaisin. Seuraavana päivänä 

sitten näimme, että kaksi veturia 
oli noussut pystyyn toisiaan vas-
ten ja muutamia umpivaunuja oli 
murskautunut. Kuulimme, että 
toinen juna oli kuljettanut saksa-
laisia sotilaita ja useita oli kuol-
lut. Toinen juna oli tavallinen ta-
varajuna.

Kotiimme oli hankittu Pikku 
Matti -radio, jota olin kuuntele-
massa, kun pirttiin astui saksalais-
sotilas, taisi olla joku aliupseeri. 
Mies tuli luokseni ja alkoi heti et-
siä asemia. Pian alkoi kuulua pu-

hetta venäjäksi. Mieskuuluttaja 
puhui jotenkin tähän tapaan: ”Da-
muussaissoo, damuussaissoo, ta-
varits Finländii. Gospodi Molotov 
gavarii…” Toveri Molotov puhui 
siis suomalaistovereille. Pian so-
tilas lopetti ja sanoi ”propaganda, 
propaganda” ärrää sorauttaen.

Heikki Miettunen

Saksalaiskokemuksia vuodelta 1941

Heikki Miettunen

Saksalaisille opetettiin metsää ja talvea jatkosodan aikana

Suomelta koulutusapua sodankäynnin suurvallalle

Saksalaisia nuotiolla Niinisalossa

Kenraali Paavo Talvela

Kenraalieversti Franz Halder

Hitler-Jugendin fanfaariryhmä vuonna 1933. Kuva: Wikipedia.

Vertailu
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Mikko Nykäsen sotamuseossa soi vanha ASA-radio 
Lammilainen Mikko Nykänen, 
63, on sitä mieltä, että ihmisellä 
pitää olla hyviä harrastuksia. Ni-
menomaan keräilyharrastuksia.

Mikko kerää militariaa, kaiken-
laista viime sotiin liittyvää esineis-
töä raskaasta kalustosta ja deakti-
voiduista aseista mitaleihin, leh-
tisiin ja tulitikkuaskeihin. Kaikki 
kelpaa. Toinen hänen suuri intohi-
monsa on mekaaniset lelut.

Mikko Nykänen on hajauttanut 
vähintäänkin huomattaviksi luon-
nehdittavat kokoelmansa kahteen 
paikkaan, vanhaan maatilan na-
vettaan ja kaupungin rivitaloasun-
toon. Ne vievät kohtuullisen pal-
jon tilaa, mutta silti Mikko sanoo 
olevansa talon naisväen kanssa hy-
vissä väleissä.

– Kiinnostuksemme kohteet 
ovat erilaiset, mutta onneksi niin 
vaimo kuin tytärkin ovat ymmärtä-
neet, että hyviin harrastuksiin saat-
taa liittyä myös joitain rasitteita, 
hän naurahtaa. 

Navettaan sijoitettu ”yksityinen 
maanpuolustushenkinen kotimu-
seo” tai lyhyemmin vain ”sotamu-
seo” (näitä nimiä Mikko itse käyt-
tää) on tila, jonka atmosfäärin luo 
korsumainen tunnelma. Sinne Mik-
ko mielellään vetäytyy omaan rau-
haansa ja joskus istuu myös iltaa 
hyvien, samanhenkisten ystävien- 
sä kanssa. Leikattuakin voi olla 
tarjolla.

Viihtyvyyttä ei ainakaan vä-

hennä se, että tarvittaessa voi ava-
ta vanhan vuosisadan alkupuo-
len ASA-radion, jonka ohjelmis-
to on vahvasti keskittynyt sota-ajan 
musiikkiin. Äänisen aallot ja Elä-
mää juoksuhaudoissa soivat siel-
lä usein.

”Sinisilmäisyys  
voi tulla kalliiksi”
Mikon elämässä ja arvomaailmas-
sa ovat aina olleet korkeassa kurs-
sissa koti, perhe, isänmaa Suomi, 
Karjala ja voitettu sota. Sellaista 
päivää ei tule, jolloin hän puhui-
si hävitystä sodasta. Viime sodat 
olivat hänelle sotia, joissa voitet-
tiin paljon. Jos paljon menetet-
tiinkin, itsenäisyys säilyi, samoin 
suomalainen oikeusvaltio ja kansa-
laisyhteiskunta, jossa ihmisillä on 
vapaus ja valta päättää itse, miten 
yhteisiä asioita hoidetaan.

Kuulostaa ehkä korulauseko-
koelmalta mutta Mikolle ei. Hän ei 
sano myöskään olevansa hurahta-
nut isänmaan puolustaja. Hänestä 
omaa maata pitää puolustaa ja sii-
hen kuuluu olennaisena osana se, 
että ei heittäydy väärään turvalli-
suudentunteeseen. Historia pitää 
tuntea. Se ei välttämättä ennakoi 
tulevaa, mutta se opettaa.

– Sinisilmäisyys voi tulla kal-
liiksi, hän painottaa.

Kannas tuttu  
kuin omat taskut
Sotamuseo ja mekaanisten lelujen 
kokoelmat eivät suinkaan ole syn-
tyneet hetkessä. Mikko Nykänen 
arvioi, että kiinnostavaa materiaa-
lia alkoi jäädä käsiin jo 30 vuot-
ta sitten. Sotamuseon tilat saivat 
muotonsa kuutisen vuotta sitten.

– Kamaa alkoi kertyä nurkkiin 
ja oli pakko tehdä jotain, että ne 
olisivat jotenkin myös näkyvillä. 
Tämä ei ole kaikille avoin koti-
museo, mutta olisi sääli, jos esi-
neistö olisi vain piilossa pakattui-
na laatikoihin, hän kertoo.

Mikko Nykänen on Kanta-Hä-
meen Sotilaspoikien Perinnekil-
lan aktiivinen jäsen. Jo vuosikym-
menet hän on kolunnut retkillään 
etenkin Karjalan kannasta, mut-
ta myös Laatokan Karjalaa sekä 

pohjoisempia Suomen ja Venäjän 
osia Rukajärveä, Suomussalmea, 
Sallaa, Kiestinkiä ja Murmanskia 
myöten.

Mikon sukujuuret ovat Kannak-
sen Kivennavalla. Sen Karvalan ja 
Pihlaisten kylistä ovat lähtöisin hä-
nen Einar-isänsä ja Sanelma-äi-
tinsä. Molempien suvut ovat asut-
taneet sitä satoja vuosia. Ketju kat-
kesi, kun sota vyöryi yli ja polte-
tun maan taktiikka hoiti loput. Vä-
lirauhan aikainen paluu ja uusien 
rakennusten pystyttäminen ei aut-
tanut, tuli uusi lähtö ja asettautu-
minen Lammille, joka silloin vie-
lä oli itsenäinen kunta. Vuodesta 
2009 lähtien se on ollut osa Hä-
meenlinnaa.

Kun Neuvostoliitto kaatui 1991, 
suomalaisten vapaammat kotiseu-
tumatkat Kannakselle tulivat mah-
dollisiksi. Mikko Nykänenkin las-
keskelee käyneensä siellä sittem-
min ”ainakin sata kertaa”. Hän on 
kolunnut niin vanhoja taistelupaik-
koja kuin sukunsa elinsijoja. Hän 
on myös osallistunut Sorvalin hau-
tausmaan kunnostustöihin. Paikat 
ovat tuttuja kuin omat taskut.

– Pidän keräilyharrastustani 
ja kotiseutumatkojakin tärkeänä 
maanpuolustustyönä. Nuorison 
on hyvä nähdä, mistä on tähän päi-
vään tultu. Vapaus ei ole tullut il-
maiseksi, hän muistuttaa.

Hinnat ovat  
nousseet pilviin
Alkuaikoina sotamuseoon kerty-

nyttä militariaa oli saatavilla hy-
vin. Tavara liikkui ja tarjontaa oli. 
Esineistöä vaihdettiin, sitä hankit-
tiin selvällä rahalla, ystävien ja tut-
tavien avulla ja onnen kauppaa sitä 
löytyi ominkin päin. Sittemmin 
hinnat ovat nousseet – osin jopa 
pilviin – ja tarjonta on vähenty-
nyt nettihuutokaupassakin. Sama 
koskee yhtä hyvin myös mekaani-
sia leluja. 

– Nyt oikein hävettää, kun muis-
telen mitä kaikkea esimerkiksi 
Viipurin torilta vielä 1990-luvul-
la löytyi. Suoranaisia aarteita oli-
si saanut käytännössä ilmaiseksi. 
Hölmöyttäni en sitä silloin tajun-
nut, hän harmittelee.

Mikko ei osaa keräilyharrastus-
taan perustella sen kummemmin 
kuin että ”joillakin se on vain ve-
ressä”. Mukaan on matkan varrella 
pikkuhiljaa jäänyt kaikenlaista, ja 
sitäkin myöten kiinnostus on vain 
syventynyt. Painaa taustalla tietysti 
Mikon ammattikin. Mikko on kel-
loseppä. Lapsesta saakka häntä on 
kiinnostanut kaikenlainen koneit-
ten ja laitteitten kanssa näpräily. 
Niiden toimintamekanismit kieh-
tovat häntä edelleen.

– Onhan ammatti ollut iso apu. 
Suurin osa keräämistäni leluista 
on ollut rikki. Useimmiten korjaus  
onnistuu, mutta vaikeitakin tapauk- 
sia on tullut vastaan. Vaikka ny-
kyisin lapsille on tarjolla mitä hie-
nointa elektroniikkaa, vanhat me-
kaaniset lelut sytyttävät heidät. Le-
luista näkee, että ne on todella käy-
tetty loppuun, Mikko kuvailee.

Kaikki ei ole  
kaupan
Mikko Nykänen ei ryhdy edes ar-
vailemaan kokoelmiensa rahallis-
ta arvoa. Yksittäisten esineitten 
määrä on satoja, ellei jopa tuhan-
sia. Joukossa on todellisia harvi-
naisuuksia ja helmiä, mutta myös 
aivan tavallisia arjen tarve-esinei-
tä. Jokainen esine on Mikolle yhtä 
arvokas, hän ei laita niitä arvojär-
jestykseen taloudellisin perustein.

Kokoelmat nähdessään maallik-
kokin ymmärtää heti, että Mikko 
on tehnyt valtaisan elämäntyön. 
Voi vain kuvitella, miten huuto-
kauppakeisari Aki Palsanmäen 
silmät palaisivat innosta, jos hän 
pääsisi tarjousmielessä katsasta-
maan Mikon kokoelmia.

Entä sitten alle kymmenvuotiaat 
pojanviikarit ja yli kolmekymppi-
set setämiehet? Heitäkään ei sai-
si toimivien mekaanisten lelujen 
ja ASA-radion äärestä pois aina-
kaan viikkoon.

Kaikkea ei tässä elämässä on-
neksi lasketa vain rahassa. Mik-
ko Nykäselle hänen kokoelmil-
laan on vain immateriaalisia arvo-
ja. Esineet eivät ole kaupan. Piste.

Jos ne olisivat myynnissä, tarvit-
taisiin vain yksi tietokoneen Lähe-
tä-painallus ja Kanta-Hämeessä al-
kaisi kuhina.

Kun paljon liikkuu, saa ystäviä. 
Mikollakin keräilijäystävät ovat 
tärkeä linkki. Usein hänen kännyk-
käänsä tipahtaa kuva jostain päin 
maailmaa. Viestissä kysytään vain, 
että kiinnostaako. Yleensä kiinnos-
taa.

– Ja silloin pitää tarttua heti. 
Kun jotain hyvää on tarjolla, se 
on vain otettava. Hinnasta piit-
taamatta. Katumaan olen joutunut 
vain silloin, kun olen päästänyt ti-
lanteen ohi.

Vain pervitiini  
puuttuu
Tätä juttua tehtäessä paikalla Mi-
kon sotamuseossa olivat myös 
Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekillan puheenjohtaja Lau-
ri Toivanen ja sotakamreeri Teu-
vo Mahrberg. Mikko sai mieluisat 
tuliaiset, muun muassa sota-ajan 

ahkerassa käytössä kolhiutuneita, 
mutta aitoja ruokailuvälineitä ja 
todella hienon, lähes korkkaamat-
toman lääkintäaliupseerin kenttä-
laukun.

Teuvo Mahrberg ei paljasta, mi-
ten lääkintälaukku oli hänen hal-
tuunsa vuosia sitten tullut. Hän 
kuitenkin tiesi, kuinka suurella sy-
dämellä Mikko on museonsa luo-
nut. Siksi hän halusi laukun eteen-
päin ”hyvään kotiin”, jossa siitä 
huolehditaan ja jossa sille osataan 
antaa oikea arvo.

Laukku on priimakunnossa. 
Sen sisällä on hyvässä järjestyk-
sessä kaikki, mitä siellä oli jo so-
ta-aikana.

Vain yksi puuttuu. Pervitiini.

Teksti ja kuvat:
Veli-Matti Jusi

Miehen valtakunta. Mikko Nykänen viihtyy omassa sotamuseos- 
saan.

Tärkeitä tykötarpeita. Mikko 
Nykäsen oikeassa kädessä on 
Molotovin cocktail, mutta ei ai-
van aito. Pullon sisällä on kolaa.

Mekaanisia leluja on Mikko Nykäsen kokoelmissa sata- ellei jopa tuhatmäärin. 

Sotamuseon helmiä on ASA-radion Kenttäradio mallia -44. Kan-
nettiin selässä ja painoi 18 kiloa. Paljon enemmän kuin nykyajan 
kannettavat läppärit. 

Sotamuseon uusin löytö. Sota-
kamreeri Teuvo Mahrberg lah-
joitti sota-ajan lääkintälaukun, 
jonka sisältö oli lähes täydelli-
nen. Vain pervitiini puuttuu.
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Valvontakomissio tulkitsi syksyllä 
1944 Suojeluskunta- ja Lotta Svärd 
-järjestön Neuvostoliitolle viha-
mielisiksi ja vaati niiden lakkaut-
tamista jatkosodan rauhanehtoihin 
perustuen. Järjestöissä oli enimmil-
lään yhteensä yli 400  000 aktiivista 
jäsentä, aikuisia ja nuoria.

Suomessa suositun järjestöparin 
lakkautus hoidettiin pakon edessä 
tyylikkäästi. Niiden huomattava 
omaisuus saatiin turvatuksi, mut-

ta järjestöjen luoma vahva vapaa-
ehtoinen maanpuolustusaate oli 
hetkeksi kätkettävä.

Suojeluskuntajärjestön ja Lotta 
Svärdin vapaaehtoinen varautumi-
nen 1920- ja 1930-luvulla oli erit-
täin tärkeä osa Suomen selviyty-
mistä viime sodissa. Mitä järjes-
töissä silloin tehtiin, tulee laajas-
ti esiin Haminassa perinnekeskus 
Wanhassa Veteraanissa olevassa 
näyttelyssä.

Näyttelyn aineisto on koottu hy-
vässä yhteistyössä alan museoi- 
den, yksityisten keräilijöiden ja 
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
Perinteiden Liitto ry:n kanssa.

Koko maan kattanutta järjestö-
jen paikallista työtä valaistaan esi-
merkeillä, joita eniten on Kymen-
laaksosta. Näyttelyn teema kosket-
taa lähes kaikkia sukuja Suomessa.

Rauhanturvaamisen ja veteraa-
nityön perinnekeskus Wanha Ve-

teraani on auki yleisölle koronaeh-
doin. Ovet ovat auki vielä syys-
kuussa kuutena päivänä viikossa 
ja loka–marraskuussa viikonlop-
puisin. Ryhmille näyttely on auki 
sovittaessa joka päivä.

Wanhassa Veteraanissa on esil-
lä myös suomalaisen rauhantur-
vaamisen ja kriisinhallinnan py-
syvä perusnäyttely.

Wanha Veteraani: osoite Kadet-
tikoulunkatu 7, 49400 HAMINA.

Sotilaspoikien Perinneliiton 
ansiomitali
1
Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n 
14.12.2000 perustama Sotilaspoi-
kien Perinneliiton ansiomitali on 
liiton tai kiltojen hyväksi tehdys-
tä työstä myönnettävä ansiomitali.

2
Ansiomitali on kolmiluokkainen, 
halkaisijaltaan 33 mm ja valmis-
tettu metallista. Pronssisessa ja 
hopeisessa ansiomitalissa on ro-
soisella pohjalla liiton jäsenmerk-
ki mitalin pohjan värisenä. Mita-
lin yläosaa kiertää isoin kohokir-
jaimin teksti PRO TRADITIO ja 
alalaitaa samankokoisin kohonu-
meroin vuosiluvut 1928–1944. 
Kultaisessa ansiomitalissa on kul-
lattu jäsenmerkki hopeoidulla ro-
sopohjalla hopeanvärisin tekstein 
ja vuosiluvuin.

Ansiomitalia kannetaan 33 mm 
levyisessä keltaisessa nauhassa, 
jonka keskellä on 2 mm:n levyi-
nen vihreä raita ja sen kummalla-
kin puolella 2 mm leveä keltainen 
ja 5 mm leveä vihreä raita.

3
Ansiomitalien eri luokkien kohdal-
la noudatetaan seuraavia myöntö-
perusteita.

Kultainen ansiomitali on nume-
roitu, ja se voidaan myöntää

– merkittävistä suorituksista lii-
ton tai Sotilaspoikien Perinnesää-
tiön tavoitteiden hyväksi

– pitkäaikaisesta ja aloitteelli-
sesta toiminnasta liiton johto- ja 
muissa luottamustehtävissä

– pitkäaikaisesta, ansiokkaasta 
ja tuloksellisesta toiminnasta kil-
lassa.

Hopeinen ansiomitali voidaan 
myöntää

– pitkäaikaisesta ja tulokselli-
sesta toiminnasta killan hallituk-
sessa ja muissa tehtävissä

– ansiokkaasta osallistumisesta 

liittotason tai Sotilaspoikien Perin-
nesäätiön toimintaan.

Pronssinen ansiomitali voidaan 
myöntää

– pitkäaikaisesta ja aktiivisesta 
jäsenyydestä killassa

– toiminnasta killan luottamus-
tehtävissä.

4
Ansiomitali voidaan luovuttaa 
myös killan ulkopuoliselle henki-
lölle, joka on ansiokkaasti toimi-
nut liiton hyväksi tai merkittävällä 
tavalla tukenut sen tarkoitusperiä.

5
Kultaisen ja hopeisen ansiomita-
lin myöntää liiton puheenjohtaja 
liiton toiminnanjohtajan esittelys-
tä. Pronssisen ansiomitalin myön-
tää killan hallitus tai liiton puheen-
johtaja.

Killat lähettävät ilmoituksen 
myöntämistään pronssisista ansio-
mitaleista ja ehdotuksensa tätä kor-
keampien ansiomitalien myöntämi-
sestä liittotoimistoon liittohallituk-
sen vahvistamalla lomakkeella.

Myönnettyä ansiomitalia seuraa 
liiton puheenjohtajan ja toimin-
nanjohtajan allekirjoittama omis-
tuskirja.

Ansiomitaliehdotusta tehtäes-
sä ei ole välttämätöntä noudattaa 
luokkajärjestystä. Ansioituneelle 
killan jäsenelle voidaan ehdottaa 
suoraan hopeista tai kultaista an-
siomitalia, mikäli hän ehdottajas-
ta näyttää täyttävän vaatimukset. 
Luokan ratkaisee myöntäjä. Myön-
netyistä ansiomitaleista kannetaan 
vain korkeinta.

Jos henkilölle myönnetään myö-
hemmin edellistä korkeamman 
luokan ansiomitali, hän on vel-
vollinen taltioimaan aiemmin saa-

mansa. Ansiomitalia ei voi luovut-
taa kolmannelle osapuolelle.

6
Ansiomitalia kannetaan nauhassa 
kunniamerkin tapaan. Sen kanta-
misessa, kiinnittämisessä kannik-
keeseen ja sijoittamisessa oikeaan 
järjestykseen kannikkeen muiden 
kunniamerkkien kanssa noudate-
taan kunniamerkkioppaissa annet-
tuja ohjeita ja suosituksia.

Ansiomitalia voidaan kantaa lii-
ton ja killan omissa tilaisuuksissa 
myös sotilaspuvussa. Tällöin an-
siomitali tai sen nauhalaatta ei saa 
olla kiinnitettynä virallisesti soti-
laspuvussa kannettavaksi hyväk-
syttyihin kunniamerkkeihin (kun-
niamerkkinauhaan) tai niitä vastaa-
viin kunniamerkkinauhalaattoihin. 
Ansiomitalia tai sen nauhalaattaa 
kannetaan kunniamerkkinauhas-
sa tai kunniamerkkinauhalaatassa 
säädetyssä järjestyksessä olevien 
kunniamerkkien vasemmalla puo-
lella (uloimpana vartalon keskivii-
vasta katsottuna).

7
Ansiomitalit ovat maksullisia. Eri 
luokkien lunastusmaksut vahvistaa 
liittohallitus. Ansiomitalin ehdot-
tanut kilta maksaa maksun liitolle. 
Liiton omasta aloitteestaan myön-
tämät ansiomitalit voivat olla saa-
jalle maksuttomia.

8
Liittotoimisto taltioi ansiomita-
liehdotukset ja kopiot myöntökir-
joista killoittain.

9
Nämä säännöt korvaavat aiemmat 
27.4.2010 hyväksytyt säännöt.

Säännöt on hyväksytty liittohal-
lituksen kokouksessa 30.9.2019.

Sotilaspoikien Perinneliiton kultainen ja hopeinen ansiomitali vaa-
tii saajalta erityisiä meriittejä. Kuva: Tommi Penttinen.

Näyttelyn Suojeluskunta- ja Lottaosastoa. Kuvat: Wanha Veteraani/Terho Ahonen.

Liittokokous 
22.10.2020
Sotilaspoikien Perinneliiton halli-
tus on päättänyt, että liittokokous  
järjestetään ilman oheisohjelmaa 
torstaina 22.10.2020. Lisäksi hal-
litus on linjannut, että liittoko- 
koukseen osallistuisi vain yksi 
edustaja kustakin perinnekillas-
ta ja liiton hallitus.

Liittokokouksen järjestäjien 
puolesta erityisesti veljesillan pe-
ruuntuminen on harmillista. Tär-

keää on kuitenkin jäsenistömme 
terveys. 

Sotilaspoikien Perinneliitto 
ry:n XXVIII liittokokous pide-
tään Porissa. Kokouspaikkana 
on Virkistyshotelli Yyteri, osoi-
te Sipintie 1, 28840 PORI. Tutus-
tu Porin kaupunkiin www.pori.fi. 
Lisätietoa Virkistyshotelli Yyte-
ristä löydät info@virkistyshotel-
li.fi.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 15.10.2020 mennessä ensisijaisesti sähköpos-
tilla. Ilmoittautua voi myös puhelimitse.
Mika Ramstedt: mika.ramstedt@gmail.com,  
puh. 044 203 7770 
Esa Luovula: esa.luovula@luukku.com,  
puh. 050 357 0221

Majoittuminen
Virkistyshotelli Yyteristä kokousvieraiden on mahdollisuus va-
rata omakustanteinen majoitus. Majoituksen hinta 65 €/hlö/vrk/ 
2 hh ja 109 €/vrk/1 hh. 
Hotellivaraukset 24.9. mennessä puh. 02 628 5300 tai  
myynti@virkistyshotelli.fi. 
Mainitse varausta tehdessäsi ”Sotilaspojat”.

Liittokokouspäivän, torstai 22.10.,  
tapahtumat

Klo 12–13  Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen  
 (10,90 €) hotelli Yyterin tiloissa

Klo 12.30–13.30 Ilmoittautuminen ja  
 valtakirjojen tarkistus

Klo 14.00–14.30 Tulokahvi ja  
 Porin kaupungin esittely

Klo 14.30–16.30 Liittokokous
    • seppelpartion lähettäminen
    • kokousasiat

Stig-Olof Fagerström
sotilaspoika, isänmaan 
ystävä, peräänantamaton 
urheilija,  
sinnikäs 
yrittäjä

Elämänkaari saatavana 
kirjana.
Kirjan hinta 29 €/kpl.

Tilaukset: 
Stig-Olof Fagerström
Humalniementie 10
00840 HELSINKI
Puh. 040 500 2475

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -näyttely Haminassa

Suojeluskunta ja Lotta Svärd uhka 
Neuvostoliitolle – järjestöt oli lakkautettava
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Liityin Helsingin suojeluskunta-
piirissä 7.5.1941 merisuojelus-
kunnan poikaosastoon numerol-
la 176.

Vuonna 1942 olimme majoitet-
tuna Helsingin Merimelojien ma-
jalla. Päivisin kävimme sulkeis- 
ja kivääriharjoituksia nykyises-
sä Sibeliuspuistossa. Sittemmin 
siirryin kotimajoitukseen ja olin 
lähettinä vuonna 1944 Sairaan-
hoito-opistolla Tukholmankadul-
la. Opisto oli muutettu sotasairaa-
laksi. Kävin muun muassa hake-
massa junalla haavoittuneita sai-
raalaan Kouvolan asemalta.  

Kerron tässä yhdestä lääkkei-
denhakumatkasta, jolla minun oli 
käydä hullusti. Minut oli taas ker-
ran lähetetty hakemaan lääkkeitä 
sotilasapteekista Eteläesplanadil-
ta. Minulla oli armeijan polkupyö-
rä, jossa oli etutavarateline. Teli-
neellä kuljetin lääkkeitä. Kävin 
hakemassa lääkkeet, mutta sitten 
päätin käydä katsomassa kaveria- 
ni, joka asui Eerikinkadulla lähel-
lä Yrjönkadun kulmaa. Jätin pyö-
räni talon seinustalle, mutta otin 
varmuudeksi lääkelaatikon mu-
kaani, kun menin kaverini luo. 

Sieltä sitten aikomuksenani oli 
käväistä vielä kotonani Iso Roo-
bertinkadulla. Ajoin aika reip-
paasti Yrjönkatua Roobertinka-
dulle päin tarkoituksenani ylittää 
Kalevankatu. Keskellä kadunris-
teystä minuun törmäsi henkilöau-
to, joka oli tulossa alas Kalevan-
katua Mannerheimintielle päin. 
Lensin törmäyksen voimasta lää-
kelaatikon kanssa silloisen Vaattu-
reiden kangaskaupan talon kivijal-
kaan. Lääkelaatikkoni meni rikki, 
ja siinä ollut morfiinipullo rikkou-
tui ja levitti voimakasta morfiinin 
tuoksua ympärille. Menin tuok-
susta hieman sekaisin, mutta en 
onneksi loukkaantunut.

Kangaskaupan henkilökunta 
kyseli, missä olin lähettitehtävis-
sä. Soittivat sitten Sairaanhoito-
opistolle, josta lupasivat lähettää 
auton hakemaan minut ja polku-
pyöräni. 

Sieltä tulikin hieno Amerikas-
ta lahjoitettu ambulanssi. Am-
bulanssimiehet kysyivät, olinko 
loukkaantunut. Kun vastasin, että 
olen kaiketi vain hieman morfii-
nista sekaisin, he heittivät ensin 
risan polkupyöräni autoon ja vasta 

sitten auttoivat minut ajoneuvoon. 
Voitte arvata, millaiset nuh-

teet sain sairaalassa. Tulen muis-
tamaan ne aina. Morfiini oli kal-
lista ja vain rajoitetusti saatavana 
jatkosodan aikana. Sain jatkaa sai-
raalassa kuitenkin lähettinä, kun-
nes menin Maan Romuun kerää-
mään paperia, romuja ja lumppu-
ja. 

Kun Valtion viljavarasto sai 
osuman vihollisen pommeista, 
olin sotilasajoneuvon apumiehe-
nä siirtämässä elintarvikkeita tur-
vaan Tennispalatsin alakertaan. 

Keväällä 1944 jouduin lähte-
mään työleirille uittamaan ja la-
jittelemaan tukkeja Lieksan Me-
teliin, jossa olin kesän.

Ilpo Kankkunen
Kuvat:  

Ilpo Kankkusen arkisto

Sotilaspoikien SM-suunnistus 1942
Keväällä 1942 oli sotilaspoikien 
suunnistuskilpailuja. Onnistuin 
niin hyvin, että minut valittiin 
sotilaspoikien SM-kilpailuihin 
ja edustin niissä Södra-Nylands 
Soldatgossar -nimistä osastoa. 
Kilpailut pidettiin kesällä Sorta-
valan Jänisjärvellä. Lähtö sotatoi-
mialueelle tuntui pelonsekaiselta 
seikkailulta. Matka Viipuriin asti 
oli melko normaalia.

Viipurin ja Sortavalan kaikki 
sillat oli tuhottu vihollisen perään-
tymisen myötä edellisenä kesänä. 
Tilapäiset sillat oli rakennettu ra-
tapölkkyristikoiden varaan. Juna 
eteni varsin hiljaisella vauhdilla 
ja siltojen kohdalla lähes etanan 
vauhdilla. Pahaa enteilevä natina 
kuului ratapölkkyristikoista, ja 
vaunut heiluivat uhkaavasti. Pää-
simme kuitenkin illaksi Sortava-
laan, josta meidät kuljetettiin ar-
meijan kalustolla kilpailupaikalle 
Jänisjärven suuntaan.

Seuraavana päivänä meille an-
nettiin kilpailuohjeita. Erityisesti 
minulle jäi mieleen, että jos kil-
pailija tunsi eksyneensä reitiltä, 
hän ei saanut lähteä harhailemaan, 
vaan oli jäätävä paikoilleen. Syy 
oli maastossa mahdolliset mii-

nat. Ne oli raivattu vain oletetuil-
ta suunnistusreiteiltä. Suunnistus-
kartat olivat epätarkkoja ja vai-
keasti luettavia venäläisiä maas-
tokarttoja, joten vaadittiin todella 
hyvää suunnistustaitoa.

Meitä oli noin 360 sotilaspoi-
kaa lähdössä kokeilemaan taitoa 
ja onnea kovassa kisassa. Kilpailu 
vietiin läpi ilman suurempia vai-
keuksia. Omaa tarkkaa sijoitus-
ta en enää muista, mutta en ollut 
terävimmässä kärjessä. Sijoituin 
kuitenkin hyvin. Kilpailu onnis-
tui ilman suurempaa ”pummia”.

Totta kai minulle piti sattua eri-
koinen tilanne. Kilpailun loppu-
vaiheessa päätin oikaista tiiviin 
näreikkömetsän läpi. Kompas-
tuin johonkin. Kun selvisin ylös, 
edessäni oli karmea näky. Siinä 
makasi 7–8 venäläistä korkea-ar-
voista upseeria kuolleina. Tämä 
oli tapahtunut todennäköisesti jo 
kesällä 1941 perääntymisvaiheen 
aikana.

Ilmoitin asiasta heti maaliin tul-
tuani. Seuraus oli, että minut vie-
tiin Sortavalaan johonkin esikun-
taan ja kuulusteltiin monen upsee-
rin voimin. Kun sanoin, että juna 
lähtee illalla Viipuriin, tuli tyly 
vastaus: ”Ei mihinkään. Lähdem-
me huomenna selvittämään löytö-
paikkaa.” Oli pojalla itku lähellä! 
Lopulta pystyin kartoille merkit-
semään paikan, jonka tunnistaisi 
noin 3–4 metrin korkuisesta, erit-
täin tiiviistä kuusikosta, ja pääsin 
toisten mukana Viipuriin ja kotiin.

Asiaa myöhemmin pohtiessa-
ni tulin siihen tulokseen, että ve-
näläiset upseerit olivat tehneet it-
semurhan. Ja miksi suunnistus-
kilpailut järjestettiin Sortavalas-
sa? Haluttiin näyttää, mitä kautta 
niin monen sotilaspojan isä meni 
Itä-Karjalaan päämääränä muun 
muassa Aunus, Äänislinna, Kar-
humäki ja Paatene.

Pentti Koivula
1929–2019

Julkaistu Veikko Koivulan luvalla

Sotilaspoikamuistoja vuosilta 1941–1944

Joistakin sota-ajan selviytymiskeinoista

Korvikkeita ja kädentaitoja
Tupakka
Tupakan korvikkeena oli kotinur-
kissa kasvatettu, tupakan sukuinen 
kasvi palturi, josta tehtiin kessua. 
Palturin isot lehdet kuivatettiin, hi-
ostettiin ja pilkottiin ohuiksi suika-
leiksi. Kessua poltettiin sekä piip-
putupakkana että omatekoisina sa-
vukkeina, jotka pyöritettiin erityi-
sillä sätkäkoneilla ja sätkäpaperil-
la, joita oli kaupasta saatavissa. 
Kessua valmistivat teollisesti myös 
tupakkatehtaat. Tunnettu teollinen 
kessu oli nimeltään Sulttaani.

Saippua
Minun Lieksan mummollani oli 
Lieksanjoen rannalla pesulaitu-
ri ja penkalla iso rautapata, jossa 
pyykki keitettiin. Samassa padassa 
hän valmisti korvikesaippuaa, jon-
ka valmistukseen hän käytti lipeä-
kiveä, rasvaa, suolaa ja vettä.

Vaatteet ja kengät
Vanhoja vaatteita, kuten päällys-
takkeja, annettiin räätälin kääntää 
ja ”uudistaa”. Suutarit pohjustivat 
kuluneita kengänpohjia. Tuohesta 
tehtiin tuohitossuja ja puusta puu-

kenkiä. Ainakin lastenkenkiä teh-
tiin pahvista, mutta kengät eivät ol-
leet pitkäikäisiä.

Kudottuja tuotteita purettiin ja 
näin saadusta langasta tehtiin esi-
merkiksi kaulaliinoja. Erityisesti 
keltaiset kaulaliinat olivat nuori-
son suosiossa.

Valaistus
Sähköä säästettiin käyttämällä 
kynttilöitä. Kynttilänpätkät kerät-
tiin talteen, sulatettiin ja tehtiin uu-
sia. Valaistukseen käytettiin myös 
öljylamppuja.

Paperi
Siitä kehitettiin monia kotitalouk-
sissa käytettyjä korvikkeita. Näitä 
olivat muun muassa pöytäliinat ja 
lakanat sekä ikkunoihin asetettavat 
tummat pimennysverhot. Paperis-
ta tehtiin myös erivahvuisia naruja.

Omien muistikuvien mukaan 
koonnut

Raimo Berkan

Sotilaspoika vuonna 1941 Menossa Sairaanhoito-opistolle

Omatarveviljelmät toivat helpotusta sota-ajan ruokatalouteen.

Suunnistus ja kompassin käyt-
tö tehtiin sotilaspojille tutuksi. 
Kansikuva: Sotilaspoika, tou-
kokuu 1943.

Vastaukset  
sivun 3  

kysymyksiin: 

1. A (Kankaanpäähän)

2. D (Käthy)

3. C (Fiskars Oyj)

4. C (Lauri Sutela) 

5. D (Olli Mäki) 

6. B (Lignell & Piispanen)

7. B (4. syyskuuta 1944 klo 
8.00)

8. C (Konstantin Tshernenko)
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Vuoden 1942 puolella Karjalan 
evakossa olevaa väestöä alkoi pa-
lata kotiseudulleen. Oma perhee-
ni Hiiroset saapui Kuolemajärven 
asemalle vapunpäivänä. Asemalta 
lähdimme kuorma-autolla tavaroi-
nemme kohti kotikylää. Matkan 
varrella oli paikoitellen niin suu-
ria lumikinoksia, että oli lapioita-
va tietä auki.

Olimme tietoisia, että suomalai-
set olivat perääntyessään 1939 polt-
taneet päärakennuksen, jo aiem- 
min he olivat purkaneet saunan 
korsuaineiksi ja karjarakennuk-
seen oli osunut palopommi, ja sii-
tä oli palanut kaikki puuosat beto-
niseen välikattoon saakka. Aittari-
vistö oli jäänyt ehjäksi. Nyt väliai-
kainen asunto laitettiin tiiliseinäi-
seen navettaan.

Vanhemmalla väellä riitti kiirei-
tä. Muun kunnostuksen ohella oli 
tehtävä myös kevätkylvöt. Meil-
lä lapsilla uinti oli jokapäiväistä 
ja myös kalastaminen. Poikaryh-
missä kiertelimme alueen metsissä 
olevat korsut ja keräsimme kivää-
rin panoksia ym. tavaraa aittamme 
alle paksujen parrujen päälle pii-
loon. Isommat pojat räjäyttelivät 
nallin ja tulilangan kanssa suuta-
reiksi jääneitä ammuksia.

Kerran Tauno Sysmäläisen 
kanssa kierrellessäni ns. korsu-
kaupungissa tulimme rautatiel-
le kohtaan, jossa oli pitkä vas-
tamäki. Huomasimme radan si-
vustassa penkalla miehen ulste-
rin. Sitä käännellessä povitaskus-
ta tuli esiin viritetty käsikranaatti. 
Saimme nallin siitä pois. Samalla 
huomasimme, että radan varresta 
metsästä runsaan 50 metrin pääs-
sä nousi mies radalle ja huomat- 
tuaan meidät lähti juoksemaan 
kohti. Meistä toinen nappasi käsi-
kranaatin ja toinen nallin ja samal-
la pinkaisimme pakoon. Tunsimme 
metsäpolut, eikä mies meitä tavoit-
tanut. Lapsellisuudessamme emme 
tapauksesta kertoneet vanhemmille 
ihmisille, joten tämän salaperäisen 
miehen, desantin, edesottamukset 
jäivät tutkimatta.

Kerran eräänä kauniina sunnun-
taipäivänä samanikäisen Aimo Sa-
volaisen kanssa löysin järvenran-
nasta veneen toisen sivun. Lähdim-
me laudanpätkillä meloen liikku-
maan tyyntä järven pintaa pitkin. 
Ehkä noin järven puolivälissä ryh-
dyimme kääntymään takaisin, kun 
kulkuvälineemme koukkasi vettä 

ja vajosi vettyneenä syvyyksiin. 
Olimme leukaa myöten vedes-
sä ja huusimme apua. Näimme, 
että Jangerkiven päällä oli ihmi-
siä aurinkoa ottamassa. Äänem-
me ei näyttänyt kantavan sinne 
asti, joten lähdimme uimaan. Vii-
mein pääsimme rantaan, mutta kä-
det ja jalat olivat niin hervottomat, 
ettemme pystyneet pitkään aikaan 
nousemaan matalasta rantavedes-
tä, vaan keräsimme siinä maaten 
voimia.

Kylässämme käynnistettiin so-
tilaspoikatoiminta vuonna 1943. 
Osallistuin Hannes- ja Toivo-vel-
jeni sekä muutamien kylän poikien 
kanssa sotilaspoikaleirille. Sieltä 
järjestettiin tutustumiskäynti Sum-
man taistelupaikoille ja poikkesim-
me Kaukjärvellä Is-poikien luona. 
Siellä tapasimme Aarne-veljen.

Rauhallisemman ajanjakson 
jälkeen Neuvostoliitto aloitti 9.6. 
1944 suurhyökkäyksen Kannak-
sella. Suomalaiset joutuivat ko-
van paineen alaisina vetäytymään. 
Nyt kyläämme annettiin määräys: 
”Ajakaa tavaranne asemalle, ja 
sieltä ne kuljetetaan länteen.” Ih-
miset ryhtyivät ajamaan tavaroi-

taan. Kylässämme odotettiin eva-
kuointimääräystä. 

Minä sain kotoa määräyksen 
lähteä ajamaan lehmiä Heinäsen 
takalaitumelta radan takaa ko-
tiin. Aseman suunnalta kuului ko-
vaa ammuntaa. Sain lehmälauman 
ajettua juuri radalle, kun aseman 
suunnalta tuli matalalla lentäen 
monta lentokonetta kaartaen ylit-
seni nokka laskusuunnassa lehmiä 
kohti. Näin jokaisen lentäjän ko-
neen ohjaamosta. Katsoivat ehkä, 
että olin pikkupoika eivätkä am-
puneet, ja lensivät jälleen radan 
suuntaisesti kohti asemaa. Konei-
den saapuessa uudelleen asemal-
le koneista alkoi ammunta kohti 
rakennuksia ja rata pommitettiin 
rikki. Sisareni Irja oli aseman lä-
heisyydessä töissä ja joutui mui-
den mukana suojautumaan luoti-
sateelta rakennuksen kivijalan vie-
reen. Kaikki asemalle ajetut tavarat 
jäivät sinne.

Mitään väestön yhteiskuljetusta 
ei tapahtunut. Jokainen sai omin 
avuin lähteä kohti länttä. Isäni läh-
ti hevosen kärryillä kuljettamaan 
meitä kohti Johanneksen pitäjää, 
jossa oletettiin radan olevan ehjä 

junalla matkustamiseksi. Elsa-sisar 
ja Hilja-täti lähtivät ajamaan kar-
jaa maantietä pitkin. Aarne-veli 
oli kutsuttu armeijaan 19-vuotiaa-
na ja joutui Saarenpään linnakkeel-
le ja myöhemmin koviin taistelui-
hin Teikarissa ja Viipurin lähisaa-
rissa. Hän selvisi sodasta elävänä.

Me saavuimme muiden kyläläis-
ten ja ihmisvirran mukana Johan-
nekseen. Isä lähti takaisin kotiseu-
dulle. Johanneksesta pääsimme ju-
nalla jatkamaan kohti Viipuria. 

Kun saavuimme Viipuriin, hä-
lytyssireenit alkoivat soida. So-
tilaat huusivat: ”Kaikki nopeas-
ti pois junasta, ja juoskaa kentän 
yli pommi- ja sirpalesuojiin!” Hel-
vi-sisar oli vuoden vanha. Äidil-
lä oli kantamista siinä juostessa. 
Sotilaat huusivat: ”Kaikki maa-
han!” Samalla vihollisen koneiden 
pommilastit putosivat rata-alueel-
le. Jälleen sotilaat huusivat: ”Juos-
kaa!” Pommisuojassa jouduimme 
olemaan niin kauan, kuin koneet 
poistuivat pommilastinsa tyhjentä-
neinä. Saimme luvan siirtyä takai-
sin vaunuihin. Tultuamme totesim-
me, että vaunuun oli jäänyt vanha 
sokea mummo, joka oli hädissään 
tunkenut itsensä penkin alle, mut-
ta säilyi hengissä, vaikka vaunun 
seinissä oli hatun kokoisia reikiä.

Asemalla oli myös ammusvau-
nuja. Koska jokin vaunu paloi, ju-
namiehet saivat työnnettyä am-
musvaunut kauemmaksi. Kaikki 
olimme jo junassa, kun yksi am-
musvaunu kuitenkin räjähti. Olin 
juuri vaunun käytävällä, kun il-
manpaine rikkoutuneista ikkunois-
ta ja rei’istä tullen paiskasi minut 
kovalla voimalla nurin. Kukaan 
meistä vaunussa olleista ei kui-
tenkaan loukkaantunut. Juna pää-
si lähtemään ja saavuimme viimein 
Paimion asemalle. Sieltä siirryim-
me Sauvon Isopaljolle. Sauvos-
ta aikanaan siirryimme Paattisille.

Yksi vaikea ajanjakso ihmiselä-
mässä oli päättynyt. Karjalainen 
väestö jatkoi rauhan työssä uusil-
la kotiseuduillaan ja toivoi, ettei 
tulevat sukupolvet koskaan koki-
si samanlaista ahdinkoa.

Pentti Hiironen

Moni pikkutyttö oli kymmenvuotias,  
kun pääsi mukaan toimintaan. Nyt 
siitä on 80 vuotta ja entisten pikku-
lottien keski-ikä huitelee yhdeksän-
kymmenen korvilla.

Suomen naisten vapaaehtoinen 
maanpuolustusjärjestö Lotta Svärd 
perustettiin 9.9.1920, ja sodan ai-
kaan sen voimia ja kykyjä tarvittiin. 
Pikkulottaidea syntyi 1930-luvulla 
ja lähti käyntiin erityisesti maaseu-
dulla. Kaupungeissa harrastettiin 
samankaltaista toimintaa partiossa.

Itse pääsin pikkulottiin sodan 
loppuaikoina. Viralliseksi nimeksi 
tuli 1943 lottatyttö, mutta pikkulot-
ta-nimi säilyi tutumpana. Siihen ai-
kaan vinttien ja kellareitten varastot 
oli kulutettu loppuun ja vanhat tal-
vitakit käännetty moneen kertaan. 

Lähdin elämäni ensimmäiseen 
pikkulottakokoukseen viiden kilo-
metrin päähän senhetkisen liiken-
netekniikan huippuvehkeellä eli 
rämällä miesten polkupyörällä. En 
ylettänyt satulaan. Poljin siis selkä 
mutkalla sitä rämisevää rakkinetta, 

josta ketjut menivät pois päältä ki-
lometrin välein.

Kokouksessa rullattiin pestyjä ja 
keitettyjä sideharsoja siisteiksi rul-
liksi. Kuvittelin, että tämäkin side 
kääritään jonkun haavoittuneen kä-
sivarteen tai sääreen pienen pinta-
haavan suojaksi. Todellisuus oli 
niin kamala ja kranaatinsirpaleit-
ten jäljet niin hirvittävät, ettei niis-
tä pikkulikalle kerrottu.

Sain oikean lottapuvun. Se oli ar-
meijanharmaata pumpulikangasta, 
ja hihansuut ja kaulukset olivat val-
koiset. Siinä passasi seistä kunnia-
kujassa, kun sankarivainajia kan-
nettiin hautaan. Suomihan toimitti 
kaikki löydetyt itsenäisyyden puo-
lesta kaatuneet kotiseudun multiin.

Pikkulottaelämä loppui rauhan-
ehtoihin, sillä voittaja lakkautti fa-
sistisiksi katsomansa järjestöt. Kiel-
letyt lottapuvut värjättiin, ja niistä 
tehtiin vaatetta kansalle, joka eli 
kaiken puutteessa.

Maijaliisa Dieckmann

Muistikuvia jatkosodan päiviltä

Hiirosen talon ja navetan rauniot keväällä 1942. Taustalla näkyy Ala-Rusilaisten navetta. Kuva: 
Pentti Hiirosen albumi.

Pentti Hiironen Salossa 13.3.2020 taustanaan Vapauden liekki -patsas. Kuva: Eero Törmä.

Pikkulottia mottitalkoissa. SA-kuva.

Pikkulotta kotinsa olohuoneessa. SA-kuva. Kuva ei liity yllä ole-
vaan kirjoitukseen.

Lottatyttö sääasemalla. SA-kuva.

Pikkulikka 
pikkulottana

Muun muassa näitäkin tehtäviä pikkulotat suorittivat



10 SOTILASPOIKA 18.9.2020

Maaningan kanttorin poika  
Veli Esko Kyyhkynen nimi-
tettiin vuonna 1928 res. vän-
rikkinä Kuopion Suojeluskun-
nan ensimmäiseksi poikaosas-
ton johtajaksi. Hän oli ollut jo 
Kuopiossa ja jatkoi Viipuris-
sa rautatievirkamiehenä. Läk-
si talvisotaan rautatieupseeri-
na, mutta anoi vapaaehtoise-
na siirtoa taistelujoukkoihin. 
Kaatui 11.2.1940 Punnusjoel-
la Karjalan kannaksella.

Kun Veli Kyyhkynen joh-
ti Kuopion sk:n poikaosastoa, 
yksi hänen nuorimmista alai-
sistaan oli sk-poika Pentti Ii-
salo.

*

A-luokan tykkimieheksi suo-
jeluskunnassa koulutettu vän-
rikki Pentti Iisalo läksi jat-
kosotaan JR 2:n jalkaväki-
sotilaana. Tykillä ampuen  
hänestä kuitenkin tuli Man-
nerheim-ristin ritari. Reservin 
kapteenina ja eläkkeellä oleva-
na ylimetsänhoitajana hänestä 
tuli vielä kuuluisampi kenraa-
li Adolf Ehrnroothin työn jat-
kaja, sotaveteraanien puolesta-
puhuja. Monesti nähty vieras 
tasavallan presidentin vastaan-
otoilla.

Kun Kuopion Neulamäellä 
oikeat tykit jylisivät
Itsenäisen Suomen ensimmäi-

nen merkittävä laitos oli Ase-
varikko n:o 1. Se perustettiin 

Kuopioon oikeastaan sodan olles-
sa vielä käynnissä.

Ajan myötä siitä kasvoi maan-
puolustuksellisesti tärkeä tuotan-
tolaitos. Kuopion Asevarikko oli 
osa kuopiolaista elämää. Niinpä 
sillä ja Kuopion suojeluskunnalla 
oli ihan luontaisia kosketuskohtia. 
Suojeluskunta oli saanut jonkinlai-
sen etuoikeuden aseellisiin maas-
toharjoituksiinsa asevarikon hal-
linnoimilla ”Neulasmäen saloil-
la”. Jotkut isommat jymähdykset 
ovat saattaneet pelotella satunnai-
sia marjastajia. Kuten myös sudet, 
joita väitetään juoksennelleen siel-
lä ristiin rastiin. ”Saloille” oli Kuo-
pion torilta suoraa matkaa neljä ki-
lometriä tai vähän päälle.

Edelleen ajan myötä Kuopion  
Asevarikko joutui luopumaan kiin-
teästä omaisuudestaan. Ensiksi vä-
hän kerrallaan, mutta sitten meni-
vät loputkin. Viimeisenä tehtiin 
kaupat Pienestä Neulamäestä, juuri 
siitä, josta vanhaan aikaan mainit-
tiin ”pienenä salomaana aika kau-
kana Kuopiosta”.

Nyt kaupunki kaavoittaa sitä uu-
teen uskoon. Susien juoksentele-
mat polut valmistetaan kaduiksi ja 
vedetään asvaltilla. Hämärän tultua 
Kuopion Energia napsauttaa säh-
kövalot pylväisiin. Sadoille ihmi-
sille rakennetaan kodit. Pienteol-
lisuutta ja kaupankäyntiä suosi-
taan. Ennen pitkää siitä tienoos-
ta kehkeytyy hyvin toimiva kau-
punginosa.

Suojeluskunnat 
ja Iisalon perhe
1920- ja 1930-luvun vaihde oli 
merkittävää aika suojeluskuntajär-
jestön kasvamiselle. Kimmokkee-
na tietysti oli suojeluskunta-ase-
tuksen voimaantulo vuonna 1928. 
Suojeluskunnista tuli eräällä taval-
la kansanliike ja vähitellen maan 
tärkein urheilujärjestö.

Rautatievirkamies Jaakko Ii-
salo muutti perheineen Kuopioon 
vuonna 1927. Isän esimerkkiä to-
teuttaen myös jälkikasvua elähdyt-
ti aito maanpuolustushenki sekä 
urheilu eri muodoissaan. Poikia 
oli neljä ja kukin heistä ajallaan 
suojeluskuntalainen. Molemmista 
kahdesta tyttärestä kasvoi velvoit-
tavan lotta-asun kantajia.

Perhe asui Kuopiossa vuoteen 
1938, ja täällä kuluneet 11 vuot-
ta olivat useimmille lapsista aina-
kin osittain koulukaupunkeja. Jo-
kaiselle iisalolaiselle löytyi hyvät 
kaverit samoja harrastavien kes-
kuudesta.

– Kuopiostahan niitä tärkeitä 
elämän eväitä saatiin, on Pentti 
Iisalo jälkikäteen sanonut.

Tunnustusta tuli 
myös toisin päin
Iisalon veljeksiä riitti joka lähtöön. 
Eri-ikäisinä heitä saattoi nähdä ni-
millään jonkin isomman kilpailun 
eri sarjoissa, kerran jopa voittajina 
kaikissa sarjoissa.

Pienoiskivääri oli näiden sk-poi-
kien ase. Ja kun kerran tykistösuo-
jeluskunnassa oltiin, isommatkin 
aseet luontuivat hyvin Iisalojen 
käyttöön. Muilta tuli tunnustusta.

Pentti Iisalo valmistui A-luo-

kan tykkimieheksi, ja hän muistaa 
omat kokemuksensa Neulamäen 
kovapanosammunnoista keväällä 
1938. Hän oli tulenjohtajana.

On turha pohtia, oliko siinä jota-
kin enteellistä. Menemme 17. päi-
väksi elokuuta 1941 Karjalan kan-
nakselle Tiurin sillan luo. Pentti Ii-
salo on 21-vuotiaana JR 2:n vän-
rikkinä ja joukkueensa eturyhmänä 
kiirehtinyt vihollisen hylkäämään 
asemaan. Siinä on tulivalmiina 
panssarintorjuntatykki ja suuri laa-
tikollinen ammuksia.

Pikakurssi 
tykin käytössä
Tykki on Iisalolle tuntematon. 
Mutta hän on tavallaan tämän alan 
ammattilaisia ja osaa toimia juuri 
sillä tavalla kuin hänen edellytet-
tiin toimivan. Hän saa tykin käyt-
tövalmiiksi ja kahden miehensä 
avustamana ase siirretään oikeaan 
asentoon. Maali on kuin tarjotti-
mella odottamassa. Iisalo ampuu 
ensimmäiset laukauksensa.

Näin hän tuhoaa pitkän kolon-
nan kaksi ensimmäistä ajoneuvoa. 
Kapealla tiellä koko kolonna on ju-
missa.

Kiireisesti mutta koko ajan 
tarkkaa työtä tehden Iisalo valit-
see kohteita. Eräs niistä on vasta-
puolelle syntynyt samanlainen tu-
liasema, se tuhoutuu aseineen, am-
muksineen.

Helposti käsiteltävä pieni tykki 
tekee pahaa jälkeä, ja kolonnasta 
irtautuvista miehistä ei kerry kun-
non vastarintaa. Aika käy suoma-
laisten hyväksi, ja tulossa olevan 
pataljoonan pääjoukko pääsee sel-
vittämään tilanteen. Iisalo on am-
punut 40 laukausta.

Koko perhe oli 
mukana sodassa
Keijo Pentti Iisalo sai Manner-
heim-ristinsä nimityksen 1.10. 
1941. Hänestä tuli ritari n:o 16.

Erikoista tässä perheessä on 
se, että Marskin ritareita on perä-
ti kaksi. Toinen heistä oli pommi-
tuslentäjä, kapteeni Tauno Iisalo. 
Ritari n:o 168, nimitys 21.12.1944.

Veljeksistä kaksi, luutnantti Vil-
jo Iisalo ja luutnantti Aulis Iisalo, 
kokivat molemmat kovan sodan. 
Soturiveljesten tarinasta kertovas-
sa kirjassa on heidänkin osuudes-
taan kunnioittavia sivuja. Sisarista 
Aila oli koko sodan ajan lottatyös-
sä. Sisar Hilkka oli vastuullisena 
sairaanhoitajana.

Koko perhe mukana 
myös paraatissa
Viimeisenä Kuopion-vuotenaan  
iisalolaiset halusivat vielä olla mu-
kana perinteisessä kesäkuun 4. päi-
vän paraatissa.

Olihan se juhlaparaati valtakun-
nallisesti – mutta erityisesti myös 
Kuopion suojeluskunnan osalta.

– Sitä harjoiteltiin perusteelli-
sesti, Pentti Hartikainen muiste-
lee. – Marssimistakin, niin kuin se 
ei olisi kertaalleen jo opittu.

Monien maaseudun suojelus- 
kuntien tapaan myös Kuopion sk 
asetti riviin oman kivääri olal-
la -marssivan osastonsa. Ja sitten 
sen oman kaluston, jollaista ei ol-
lut toisilla. Ei edes Pohjan Ryk-
mentillä, joka sentään edusti puo-

Kuopion Suojalinnasta 
tallella monia muistoja
Kuopion Suojalinna on kuvassa 
vähän ennen purkamistaan (1976) 
elokuvateatterina. Sen viereinen 
puurakennus on Kuopion van-
himpia ja toimi pitkään apteek-
kina. Siirrettiin autokuljetuksena 
muutaman korttelin päähän ulko-
museon alueelle.

Takana näkyy Kuopion Osuus-
liikkeen perinteinen liikeraken-
nus, jossa myös hotelli ja ravin-
tola Puijonsarvi aloittivat. Nythän 
ne on pääosin sijoitettu ja raken-
nettu Suojalinnan paikalle.

Suojalinna oli parhaina vuosi-
naan sekä Kuopion suojeluskun-
nan että sk-piirin kokoontumis-, 
kurssitus- ja juhlapaikka. Varsin-
kin ns. vintin majoitustiloihin liit-

tyy monella maaseudun suojelus-
kuntalaisella rempseitä muistoja.

Vielä varhempia muistoja on 
monella tulevalla sotilaspojalla. 
Ne kuuluisat lastenjuhlat, kaikil-
le avoimet! Ne olivat lottien jär-
jestämiä ja ilmeisesti sen ansiosta 
niin monipuoliset, suositut.

Suojalinnan merkityksen ja 
muiston tallettamiseksi ryhtyi 
ensimmäisenä toimiin Kuopion 
Sotilaspoikien Perinnekilta ry. 
Sen puheenjohtajan, ylimetsän-
hoitaja Paavo Niemen aloittees-
ta käynnistettiin muistoreliefi-
hanke ja hoidettiin sille rahoitus. 
Kaikki tapahtui nopeasti. Kansan 
käsi osoittautui tälle asialle kart-
tuisaksi.

Kun kapteeni reservissä ja ylimetsänhoitaja Pentti Iisalo kutsut-
tiin Pohjois-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan kunniajäseneksi, 
tilaisuus järjestettiin ritari Iisalon kotikaupungissa Lahdessa Hen-
nalan kasarmeilla. Kuvassa keskellä Pentti Iisalo, oikealla sotilas-
poikakillan puheenjohtaja Matti Toivanen. Etualalla venäläinen 
panssarintorjuntatykki. Samanlaisella aseella Iisalo ampui 40 lau-
kausta jalkaväen vänrikkinä vihollisen merkittävään kalustoko-
lonnaan. Se tapahtui Tiurin sillan luona 17.8.1941. Mannerheim-
risti n:o 16. Kuva: Mauno Ikäheimonen.

Kaksi suojeluskuntalaista, kaksi sotaveteraania. Oikealla kan-
takuopiolainen Pentti Hartikainen. Vasemmalla talvisodan jäl-
keen evakkona kuopiolaiseksi tullut Väinö Lätti. Hänellä oli ol-
lut jo Viipurissa vakanssi, hän kuului Viipurin suojeluskunnan 
Tiehaaran komppaniaan. Kuopiossa hänestä tuli ammattioppi-
laitoksen metallityön opettaja ja arvostettu taiteilija. Kuvassa 
näkyvä Suojalinnasta kertova muistoreliefi on hänen suunnitte-
lemansa ja valmistamansa. Se on kiinnitetty hotelli Puijonsar-
ven ulkoseinään. Väinö Lätti jätti taakseen 93 vuotta kestäneen 
tehokkaan, luovan elämäntaipaleen. Hän kuoli 22.10.2012. Pe-
räti 99-vuotiaana Pentti Hartikainen sai kutsun veteraanin vii-
meiseen iltahuutoon. Hänen kuolinpäivänsä oli 9.8.2016. Kuva: 
Jukka Nykänen.

lustusvoimia.
Paraatissa oli mukana useitakin 

tykkejä, mutta yhden niistä Pent-
ti Hartikainen halusi mainita erik-
seen.

– Sen eteen oli valjastettu kym-
menkunta toinen toistaan komeam-

paa vetäjää. Ja hevosella numero 
neljä ratsastin minä, sanoi Pentti, 
vaatimatonta teeskennellen.

Vuosia on vierähtänyt siitäkin 
rupattelustamme.

Mauno Ikäheimonen

Kaksi vänrikkiä

Veli Kyyhkynen

Pentti Iisalo



1118.9.2020 SOTILASPOIKA

Sunnuntai heinäkuun 26. oli Rova-
niemellä helteisen kesän jälkeen sa-
teinen ja Lapin luonto metsineen 
oli saanut poikkeuksellisen suu-
ren energia-annoksen valmistau-
tua tulevan syksyn väriloistoon ja 
sen jälkeiseen kaamoksen lepoon. 
Tuona päivänä Unto Silvennoinen 
sai kutsun ”täältä puolehen ylhäi-
sen maan” nopeasti edenneen sai-
rauden murtamana. Samalla loppui 
hänen pitkä ja ajoittain tuulinen-
kin, mutta ansiokas työnsä Lapin 
ja koko Suomen metsien ja koulu-
tuksen hyväksi. Unto syntyi Pie-
lisjärvellä 26. kesäkuuta 1936 kol-
milapsiseen perheeseen. Isä Veik-
ko oli metsäalalla ja hänen työn-
sä vuoksi uudeksi kotipitäjäksi 
tuli Saarijärvi ja Kekkilän kylältä 
hankittu Tammelan tila. Sen met-
sät ja ennen kaikkea 1956 kulotet-
tu alue komeine tukkipuustoineen 
olivat Unton ”sydämen syrjimmäi-
nen” koko elämänsä ajan. Hän pu-
hui kulotuksen puolesta monissa ti-
laisuuksissa.

Ylioppilaaksi Unto tuli vuonna 

1954 Saarijärven yhteiskoulusta, 
jota nyt tekee mieli sanoa legen-
daariseksi. Armeijan jälkeen hän 
opiskeli Helsingin yliopistossa ja 
valmistui metsänhoitajaksi 1959. 
Tuon ajan opiskelu- ja etenkin har-
joitteluajat niittasivat kurssikaverit 
yhteen ja syntyi ”forstihenki” saa-
den aikaan vahvat siteet, jotka kes-
tivät yhteydenpitona eliniän.

Valmistuttuaan Unton tie kulki 
rakastamaansa Lappiin, ja työpaik-
ka alkuun siellä oli Metsähallituk-
sen eri hoitoalueet, kehittämis- ja 
koulutusmetsänhoitajana ja kehit-
tämisjaoston päällikkönä, kunnes 
Unto kutsuttiin kouluelämään Hir-
vaan metsäkonekoulun ja Rovanie-
men metsäoppilaitoksen rehtoriksi.

Silvennoinen koki metsätyön 
ja opetuksen historian suurimman 
murroksen siinä mukana eläen ja 
vahvasti siihen vaikuttaen. Varsi-
naisen työnsä ohella Unto oli nä-
kyvä persoona monilla yhteiskun-
nallisilla aloilla, joissa hänen asi-
antuntemustaan ja tietämystään 
tarvittiin. Suurin intohimo oli olla 

mukana Ounasvaaran Hiihtoseu-
ran alppihiihtojaoston toiminnassa 
puheenjohtajana. Lähellä sydän-
tä olivat alppihiihto ja sen myötä 
nuorten maailmanmainettakin saa-
vuttaneiden kilpailijoiden sponso-
rointi. Unto vaikutti Suomen Hiih-
toliitossa ja oli kansainvälisen hiih-
toliiton FIS:n tekninen delegaatti. 
Unton tietotaito näkyy myös Py-
hätunturin, Ylläksen ja Ounasvaa-

ran ja jopa keskisuomalaisten rin-
teiden suunnittelussa. Ansioistaan 
hänelle on myönnetty hiihtoliiton 
kultainen ansiomerkki ja kultainen 
plaketti sekä urheilun ansiomerkki.

Eläkepäivien kiinnostavia toi-
mintakohteita olivat puolue- ja 
eläkeläistoiminta, sotilaspoikien 
perinnekilta, Lionsclub ja reservi-
läisjärjestöt. Sotilasarvoltaan hän 
oli reservin majuri. Pirteiden Elä-
keläisten ja Rovaniemen eläkeläis-
ten yhteisjärjestön puheenjohtajana 
Unto sai aikaan Potkuri-eläkeläisti-
lat, ja hänet kutsuttiin upean työn-
sä vuoksi kunniapuheenjohtajaksi.

Harrastuksista voi vielä maini-
ta osakesijoittamisen ja kotimaan 
matkailun. Matkoilla yksikään so-
tamuistomerkki ei jäänyt huomiot-
ta tien varrella.

Aviopuoliso löytyi Taivalkoskel-
ta ja perhe sekä lukuisat ystävät oli-
vat Untolle voimavara elämän eh-
toota kohti matkatessa.

Unto eli voimakkaan, työntäytei-
sen elämän. Hän oli upea persoona, 
älykäs ja monella tavalla lahjakas. 

Hänellä oli vankkaan harkintaan 
perustuva näkemys oikeudenmu-
kaisuudesta ja ennen kaikkea am-
mattiylpeydestä. Hän oli sitä miel-
tä, että ”sekundapäätösten” taakse 
piiloutumiset pitäisi osata myöntää 
virheiksi.

Olisimme toivoneet hyvälle vuo-
sikymmenien ystävällemme vielä 
lisää armorikkaita vuosia. Eihän 
polkusi kotikirkkoosikaan kos-
kaan ruohottunut, joten siellä ra-
jan takana sinulle, elämän perus-
arvoja kunnioittavalle metsien mie-
helle, on varmasti varattu paikka. 
Suuret erämaat, tervaksen tuoksu, 
puiden latvoissa humiseva tuuli ja 
tunturin rinteiden silmänkantama-
ton kauneus ovat sinulle tärkeitä, 
joten siellä sinä viihdyt sen suuren 
selkäpilkotuksen takana.

Muistoasi kiittäen ja vaalien
Kaarina Moisio

Kirjoittaja on Unto Silvennoisen 
luokkatoveri Saarijärven yhteis-
koulusta.

Erkki Kölhi syntyi 22.8.1931 
Nuijamaalla. Veli Jarmo oli hän-
tä kaksi vuotta vanhempi. Heidän 
molemmat vanhempansa olivat 
seminaarista valmistuneita kansa-
koulunopettajia. Edessä oli muutto 
Halikkoon Vartsalan koulun opet-
tajiksi. Erkin ensimmäinen juna-
matka kolmen kuukauden ikäise-
nä Salon seudulle tapahtui kodin-
hoitajan kanssa. Poika oli laitettu 
junamatkan ajaksi koriin, joka oli 
aina välillä hattuhyllyllä. Isä Lau-
ri aloitti opetustyön Vartsalan kou-
lussa vuonna 1931. Hän liittyi An-
gelniemen suojeluskuntaan 1934, 
ja hänestä tuli poikaosaston johta-
ja 1937.

Ikäraja poikaosastoon sotilaspo-
jaksi oli 10 vuotta. Koska isä oli 
suojeluskunnan jäsen, poikia hau-
kuttiin porvareiksi ym. Vartsalassa 
oli saha ja sahatyöläisten lapset oli-

vat tietysti toisella puolella. Erkki 
kertoi, että lapset eivät kyllä oikein 
tienneet mitään tuosta kahtiajaosta. 
Haukkumasanat lienevät tulleet en-
sin aikuisten suusta! Lapset leikki-
vät ja urheilivat yhdessä. Ennen tal-
visodan alkua, kun Väinö Tanner 
oli pitänyt puheen, että kotimme 
puolustaminen oli kaikkien tehtä-
vä, haukkuminen väheni ja loppui.

Erkki ja Jarmo liittyivät isänsä 
johtamaan poikaosastoon. Erkil-
lä on yhä tallessa isänsä allekir-
joittama Angelniemen sotilaspoi-
kien jäsenkortti, jossa on päiväys 
8.3.1942. Hän oli jäsen n:o 3. Jä-
senkortin selkäpuolella on merkin-
tä: ”Seuraavat varusteet saatu: Pu-
sero, housut.” Hän oli saanut myös 
Sotilaspojan jäsenkirjan, jossa toi-
sella sivulla oli liittymislupa: ”Tä-
ten annan pojalleni luvan liittyä so-
tilaspoikiin ja päiväys.” Tähän kir-

jaan ei ole tehty merkintöjä. Salon 
seudulla oli paljon sopivanikäi-
siä poikia, joille isä ei ollut anta-
nut lupaa liittyä perhetaustasta joh-
tuen, vaikka pojalla olisi ollut kova 
halu liittyä joukkoon! Sotilasmal-
linen pusero olisi ollut mieleinen 
monelle. 

Erkki oli yleensä kuuden pojan 
poppoossa. Siihen kuuluivat Erk-
ki ja Jarmo, Raine ja Seppo Rae 
sekä Tapani ja Keijo Kaski.  Tästä 
joukosta Erkki on ainoa elossa ole-
va tätä kirjoitettaessa tammikuussa 
2020. Eero Lehto, joka asuu ny-
kyisin Salossa, oli samaan aikaan 
myös Angelniemen poikaosastossa.  

Erkki Kölhi halusi kertoa kolme 
sellaista tapahtumaa, jotka hänel-
le olivat erityisesti jääneet mieleen.

Ensiksi: Pojat saivat ampumara-
dalla ampua pienoiskiväärillä tau-
luihin. Vuonna 1943 isä oli siirretty 
Salon suojeluskuntaan valistusup-
seeriksi. Hän oli paljon poissa ko-
toa, mutta eräänä päivänä kotiin 
tullessaan hänellä oli Jarmolle ja 
Erkille yllätys. He kumpikin saivat 
ampua sotilaskiväärillä kaksi kovaa 
patruunaa! Mutta missä? Koulun, 
jossa Lauri-isä oli opettajana, maat 
rajoittuivat mereen. Koulun pihas-
ta oli kaadettu iso koivu, ja sen 
tyviosa oli noin 70 cm läpimital-
taan. Tyvipölkky kieritettiin ran-
taan ”suistomaahan”. Maalitaulu 
asetettiin pölkkyä vasten eli am-
muttiin merelle päin. Pölkyn takana 
oli vielä sahalta saatu rautalevy, jo-
hon luodit kilpistyivät. 12-vuotias  
Erkki valitteli kipeää olkapäätä, 
koska kiväärin ”potku” tuntui jäl-
keenpäin. Kipua vähensi se, että 
Erkki sai ensimmäisellä laukauk-
sella heti kympin eikä veli mitään! 
Isä halusi opettaa pojilleen aseen-
käsittelyä ja ampumista, koska de-
santtien pudottaminen alueelle olisi 
mahdollista ja isä ajatteli poikiensa 
turvallisuutta.

Toiseksi: Pojat näkivät, että Vart-
salan sahan kohdalla maantiel-
lä käveli mies, jolla oli pitkä tak-
ki ja joka valokuvasi sahaa. Po-
jista se oli erikoista. Miehen vaat-
teet olivat ”köyhän miehen” vaat-
teet. Mies lähti metsään Hajalaan 
päin. Pojat kertoivat Toivosen po-

jille, että he näkivät miehen valo-
kuvaamassa. Nämä sanoivat taas 
nähneensä miehen, joka oli tullut 
mäen takaa metsästä tielle. Soti-
laspojat olivat heti ajan tasalla, ja 
Erkki ja Jarmo menivät kotiin ker-
tomaan näkemästään. Jarmo soit-
ti isälleen Saloon. Tämä desant-
tihavainto tehtiin vuonna 1943. 
Desantti ehti metsiä pitkin Hali-
kon Hajalaan, missä hänet tietojen 
mukaan pidätettiin. Vuonna 1948 
Hajalan koulun opettaja Paloksen 
rouva vakuutti, että desantti oli ol-
lut Hajalassa. Desanteista puhuttiin 
vain vähän.

Kolmas tapaus on seuraavanlai-
nen: Oli talvi ja pidettiin hiihto-
kilpailut. Latumaasto oli metsässä 
Kokkilassa suojeluskuntatalon ja 
seuraintalon välillä. Loppupuolel-
la lenkkiä oli pitkä, jyrkähkö mäki 
seuraintalolle päin. Kun pojat oli-
vat olleet maalissa jo jonkin aikaa, 
alettiin kaivata Jouko Sereä. Po-
jat lähtivät katsomaan, missä Jou-
ko viipyy. He löysivät hänet mäen 
alaosasta maassa makaavana. Hän 
oli kaatunut ja hänen jalkansa oli 
murtunut nilkan yläpuolelta. Nel-
jä isokokoista sotilaspoikaa kantoi-
vat Joukon seuraintalolle. Suojelus-
kunnassa ylikersantti, maanviljelijä 
Nikulla oli auto ja taksilupa. Hä-
nen autollaan tehtiin matka Salon 
sairaalaan.

Kuka oli tämä sotilaspoikien po-
rukkaan kuulunut Jouko Sere? Hän 
jäi orvoksi jo varhain, kun molem-

mat vanhemmat kuolivat. Isovan-
hempien huollettavana hän oli Kok-
kilan Kanamäessä. Hän oli syn-
tynyt Kemiössä 12.2.1927. Jou-
ko oli Lauri Kölhin sotilaspojis-
sa Angelniemellä, kuten Erkki ja 
Jarmo sekä Eero Lehto. Aikanaan 
hän kävi koulukortteerista käsin lu-
kion Salon yhteislyseossa. Lyseon  
matematiikan opettaja huomasi po-
jan kyvyt matematiikassa ja kehot-
ti häntä pyrkimään teknilliseen kor-
keakouluun. Hän valmistui diplo-
mi-insinööriksi suuntautuneena 
laivanrakennukseen ja nousi Rau-
ma-Repola Oy:n toimitusjohtajak-
si vuonna 1976. Hän sai tasaval-
lan presidentti Urho Kekkoselta 
vuorineuvoksen arvonimen vuon-
na 1978.

Sere tunnetaan sotakorvauslaivo-
jen rakentajana ja bilateraalikaupan 
osaajana. Näin Suomea puolustanut 
sotilaspoika toimitti sotakorvauk-
sia ja myi sen jälkeen muun muas-
sa laivoja sodanaikaiselle viholli-
selle. Sotakorvauksista syntyi Suo-
meen telakkateollisuutta.

Kun Salon Seudun Sotilaspoi-
kien Perinnekilta vietti 20-vuotis-
juhlaa vuonna 2015, Erkki Kölhi 
oli kutsunut Jouko Seren Saloon. 
Hän tuli ja piti lyhyen puheen juh-
lassa. 

Teksti ja kuvat:
Eero Törmä

Merkkipaalulla

95 vuotta
Elsa Kettunen Rantasalmi 14.10.
Antero Tanninen Lapua 10.11.
Pauli Kukko Oulu 12.11.
Pentti Vanamo Turku 27.11.
Viljo Nokelainen Kaipola 4.12.,  
ei vastaanottoa
Martti Repo Savonlinna 21.12.
Jouko Heinonen Pyhäsalmi 
25.12.

90 vuotta 
Aulis Leino Yläne 2.10.
Tauno Nykänen Haukivuori 5.10.
Pentti Grandell Turku 8.10.
Pertti Hypén Savonlinna 16.10.
Oiva Suutari Turku 21.10.
Juho Eskelinen Vieremä 3.11.
Jyrki Laine Turku 7.11.
Asta Soukkalahti  
Savonlinna 13.11.
Pentti Silén Tampere 16.11.
Jouko Peltomäki Tampere 20.11.
Sakari Sairanen Juva 5.12.
Lauri Keskinen Lempäälä 8.12.
Arvo Pajari Imatra 13.12.
Matti Rahkola Kalajoki 14.12.
Heikki Ahvenjärvi  
Muurame 24.12.
Kalevi Valkama Jämsä 24.12.
Lauri Kokkolinna  
Juornaankylä 30.12. 

85 vuotta
Mikko Temisevä Tuusmäki 7.10.
Raimo Usenius Jyväskylä 15.10.
Tauno Henriksson Porvoo 16.10.
Kaarina Moisio Uurainen 14.11.,  
matkoilla
Pekka Kinnunen Kinnula 27.11.
Veikko Kaikkonen Pielavesi 7.12.
Osmo Naakka Helsinki 12.12.

80 vuotta
Matti Holkeri Akaa 22.9.
Pekka Kittelä Kantele 16.11.
Tyyne Repo Savonlinna 28.11.
Jukka Kulo Mynämäki 30.12.

75 vuotta
Esa Honka Turku 4.10.
Matti Myllykoski Jyväskylä 6.10.,  
matkoilla
Pertti Kokkonen Lapinlahti  
17.11.
Matti Krats Vesanka 17.11.,  
ei vastaanottoa
Marja-Leena Kankkunen  
Porvoo 5.12.
Jyrki Stenroos Mynämäki 5.12.
Aulis Kyyrönen Iisalmi 16.12.

70 vuotta
Simo Kivinen Tampere 18.10.
Timo Anttalainen Masku 5.11.
Pertti Saarinen Naantali 15.12.
Kalle Mäkeläinen Turku 20.12.
Markku Pirskanen  
Savonlinna 30.12. 

* * *
Tiedot Merkkipaalulla-pals-
talle voi lähettää Sotilaspo-
jan toimitukseen. Julkaisem-
me pyydettäessä maininnan 
”matkoilla” tai ”ei vastaan-
ottoa”. Tarvittaessa kerrom-
me lyhyesti vastaanoton ajan 
ja paikan. 

Julkaisupyynnön voi tehdä 
merkkipäivän viettäjä itse tai 
hänen suostumuksellaan esi-
merkiksi perheenjäsen tai kil-
ta. Kuvia emme tällä palstal-
la julkaise. Tämä palvelu on 
maksuton.

In memoriam
Metsien mies vertaansa vailla

Sotilaspoika Erkki Kölhi

Unto Silvennoinen.  
Kuva: Kaarina Moisio

Sotilaspojan jäsenkirja

Erkki Kölhi Itsenäisyyden museossa Salossa.
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Savonlinnan sotilaspoika- 
muistomerkin kunnostaminen
Sotilaspoikien perinnetoiminta 
Savonlinnassa on alkanut vuon-
na 2000, jolloin joukko entisiä sa-
vonlinnalaisia sotilaspoikia päätti 
liittyä silloista Mikkelin sotilaslää-
niä toiminta-alueenaan käyttämään 
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekiltaan. Nousujohteinen toimin- 
ta viritti pian tarpeen perustaa 
oma sotilaspoikakilta Savonlin-
naan, ja perustava kokous pidettiin 
2.11.2004. Nykyisten sääntöjensä  
mukaan Savonlinnan seudun So-
tilaspoikien Perinnekilta huolehtii 
myös pikkulottaperinteen vaalimi-
sesta alueella.

On yleisesti tunnettu tosiasia, 
että kaikki kulttuuri nojaa vahvasti 

historiaan. Sivistys edellyttää mitä 
suurimmassa määrin historian tun-
temista ja kaikilta toimijoilta, ku-
ten myös sotilaspoikakillalta, nii-
den oman historian tuntemista 
sekä tuomista julki sen toiminta-
piirin muille asukkaille ja myös 
vieraille. Historian julkituominen 
arkipäivän elämässä voi tapahtua 
katujen, torien ja puistojen nimi-
nä, arvorakennusten ja niiden ni-
mien säilyttämisenä, muistomerk-
keinä, taideteoksina, tapahtumina 
jne. Historia on myös merkittävä 
kannustin matkailulle kaikkialla 
maailmassa.

Savonlinnan sotilaspoikamuis-
tomerkin avulla Savonlinnan seu-
dun Sotilaspoikien Perinnekilta on 
halunnut olla edistämässä omalta 
osaltaan seutukuntansa lähihisto- 
rian tuntemusta ylläpitämällä ja 
tallentamalla sitä perinnettä, jol-
la halutaan muistaa ja kunnioit-
taa niiden nuorten työtä, jotka so-
tilaspoikina ja pikkulottina oli-
vat omilla moninaisilla toimillaan 
auttamassa isänmaataan sotien vai-
keina vuosina. Sotilaspoikamuis-

tomerkin perustaminen ja ylläpi-
täminen on, edellä kuvatun lisäksi, 
osa koko Suomessa välttämätöntä 
vapaaehtoista maanpuolustustyö-
tä yleisen maanpuolustushengen ja 
-perinteen säilyttämiseksi.

Muistomerkki pysty-
tettiin vuonna 2003
Savonlinnan sotilaspoikamuisto-
merkkinä on samanlainen Bofors 
40 ItK 39 -tykki lähes samalla pai-
kalla Vääräsaaren Markinmäellä, 
jolle sota-aikana oli sijoitettu kak-
si vastaavanlaista it-tykkiä osana 
Savonlinnan ilmapuolustusjärjes-
telyjä. Näiden tykkien miehistönä 

palveli 16 savonlinnalaista sotilas-
poikaa. Muistomerkki paljastettiin 
22.8.2003 ja kastettiin 12.5.2004, 
jolloin tykki sai nimekseen Lotta. 
Lotan päivästä tuli samalla Savon-
linnan sotilaspoikakillan perinne-
päivä.

Lupa muistomerkin sijoittami-
selle oli tullut 18.3.2003 Savon-
linnan kaupungilta. Alkuperäisenä 
luvansaajana oli Suur-Savon Soti-
laspoikien Perinnekilta, josta sa-
vonlinnalaiset 2004 erosivat muo-
dostettuaan oman killan. Muisto-
merkin omistus on sittemmin luo-
vutettu Savonlinnan killalle. Kilta 
vastaa myös muistomerkin ylläpi-
dosta. Muistomerkkiä on vuosien 
mittaan kunnostettu tykin uusinta-
maalauksilla, korjaamalla portaista 
akuuteimmat vauriot ja pyrkimällä 
pitämään ympäristö siistinä killan 
jäsenten talkootyöllä.

Kunnostushanke  
2020
Vuonna 2003 pystytetyn muisto-
merkin pohja oli vuosien saatossa 

raskaan tykin alla painunut. Por-
taiden ja koko ympäristön todet-
tiin kaipaavan kohennusta. Myös 
opastusta ja muistomerkistä ker-
tovaa informaatiota katsottiin tar-
peelliseksi parantaa.

Sotilaspoikakilta päätti aloittaa 
hankkeen muistomerkin kunnos-
tamiseksi ja saattamiseksi arvok-
kaaseen ja lopulliseen muotoon-
sa. Varainkeruu tarkoitusta varten 
aloitettiin keväällä 2018. Alkupe-
räisenä tavoitteena oli saada kun-
nostustyö valmiiksi vuoden 2019 
syksyyn mennessä, jolloin Savon-
linnan seudun Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta vietti 15-vuotisjuhlaan-
sa. Aikataulua jouduttiin kuitenkin 
tarkistamaan niin, että kokonai-
suus valmistuu loppukesällä 2020.

Suunnitelman mukaisesti muis-
tomerkin pohjaa laajennettiin ja 
alarinteen puoleinen etureuna tuet- 
tiin Salpalinjasta poistetuilla kivi-
paaseilla. Kivet nostettiin Kerimäen  
Raikuusta Ängervöinen-järven 
rantaviivaa noudattavasta panssa-
riesteestä maanomistajan ystäväl-
lisellä luvalla. Uudistettu pohja ta-
sattiin ja laatoitettiin. Tykin ympä-
rille tehtiin Salpalinjan kivistä ko-
risteaidan pylväät ja niiden välille 
viritettiin paksu rautakettinki vii-
meistelemään kokonaisuus tyy-
likkääksi ja arvokkaaksi. Muisto-

merkille johtavat portaat on koko-
naan uusittu, ja portaiden viereen 
on pystytetty infotaulu kertomaan 
historiasta, joka on johtanut muis-
tomerkin perustamiseen. Opastus 
muistomerkille on järjestetty vii-
toilla kadun varteen samoihin pyl-
väisiin läheisen kesäteatterin opas-
teiden kanssa. Muistomerkin lähi-
ympäristö tullaan pitämään puista 
vapaana niin, että läheiset jyhkeät  
männyt, joiden latvat on sota-ai-
kana katkaistu tykkien tähystys- 
ja ampumalinjoilta ja jotka siten 
oleellisesti liittyvät paikan histo-
riaan, jäävät selvästi näkyviin.

Kunnostustyön rahoitus on pää-
asiassa jäsenmaksutulojen varassa 
toimivalle killalle haasteellinen. 
Sotilaspoikakillan oma varainke-
ruu kattaa 10–15 % kokonaiskus-
tannuksista ja loppuosa on saa-
tu avustuksina Sotilaspoikien Pe-
rinneliitolta, Sotavahinkosäätiöltä 
ja Maanpuolustuksen kannatus-
säätiöltä sekä useilta liikeyrityk-
siltä joko rahallisena panostukse-
na, tarvikkeina tai työsuorituksina. 
Savonlinnan seudun Sotilaspoikien 
Perinnekilta kiittää kaikkia hank-
keen tukijoita.

Lauri Auvinen

Kesätapahtuma 
Pirkka-Hämeessä
Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekillalla oli 4.8.2020 kesäinen 
jäsentapaaminen. Paikkana oli pe-
rinteiseen tapaan Tampereen Re-
serviläisten Sillanpää-maja Matala-
järven rannalla Kangasalan Suinu-
lassa. Koronakesästä huolimatta pai-
kalla oli parisen tusinaa jäsentä ja 
seuralaista.

Alkajaisiksi nostettiin siniristilip-
pu salkoon, lippumiehinä Sotilas-

poika-lakilla varustautuneet Jorma 
Vuori ja Pekka Louhivuori. Emän-
nät olivat kattaneet herkkuja notku-
van kahvipöydän. Aki Aarion suun-
nitteleman tietokilpailun voitti täy-
sillä pisteillä Raili Louhivuori. 
Arpajaisissa joka toinen arpa voit-
ti jotakin. Sauna oli lämpimänä ja 
saunamakkarat laadukkaita. 

Markku Rauhalahti

Lipunnosto Sillanpää-majan pihapiirissä Kangasalla.

Suur-Savon sotilas- 
pojat kokoustivat
Poikkeuksellisen kevään johdosta 
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekilta piti vuosikokouksensa hei-
näkuun puolivälissä Mikkelin Up-
seerikerholla.

Kokouksen alussa vietimme hil-
jaisen hetken edellisen vuosikokouk- 
sen jälkeen iäisyyskutsun saaneiden 
jäsentemme muistoksi sytyttämällä 
muistokynttilät ja lausumalla muis-
tosanat: – Ei  muuta kunniaa kuin 
kuulla kummultansa sun kuusiesi 
kuiskintaa, kun sä kätkenyt olet hä-
net. Viime lepohon.

Vuosikokous valitsi hallituksen 
erovuoroiset jäsenet Jussi Saari-
sen, Raimo Mikkosen ja Olli-Pek-
ka Kannisen seuraavaksi kahdek-
si vuodeksi. Eero Jokinen, Kalevi 
Laitsaari ja Kauko Olkkonen jat-
kavat hallituksessa. Kaikki hallituk-
sen jäsenet ovat Mikkelistä.

Killan puheenjohtajana jatkaa 
Juhani Manninen Hirvensalmel-

ta. Toiminnantarkastajina toimivat 
Juha Paasonen (HTM) ja Eero 
Kontinen sekä varalla Leena Mik-
konen ja Mauno Punkka. Toimin-
takertomus ja -suunnitelma sekä ta-
lousarvio ja tilinpäätös hyväksyttiin 
kannustavin ja rakentavin keskuste-
luin sellaisenaan.

Kokouksen lopuksi muistimme 
kiltamme jäseniä huomionosoituk-
silla: Sotilaspoikaristi Valtteri Iiva-
nainen (edesmennyt maaliskuussa), 
kultainen jäsenmerkki Erkki Kuuk-
ka, Sotilaspoikien Perinneliiton kul-
tainen ansiomitali Anneli Lehto ja 
Kauko Olkkonen, killan kunniajäse-
nyys Pentti Lohko ja vuoden soti-
laspoika Pentti Nissinen.

Sihteeri-rahastonhoitajaksi killan 
hallitus kutsui järjestäytymiskokouk- 
sessaan Anneli Lehdon Hirvensal-
melta.

Teksti ja kuva: 
Juhani Manninen

Paikalla olleet palkittavat vasemmalta: Anneli Lehto, Pentti Loh-
ko ja Pentti Nissinen.

Kasteessa tykki sai nimen Lotta 12.5.2004. Kuva: Jukka Torve-
lainen.

Muistomerkin peruskunnostuksen ensimmäinen vaihe 10.6.2020. 
Tykki siirrettiin työmaan tieltä väistöasemaan. Kuva: Lauri Au-
vinen.

Salpalinjan kiviä asetellaan tukimuuriksi sotilasmuistomerkin työ-
maalla kesäkuussa 2020. Kuva: Lauri Auvinen.


