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Koronaviruksen aiheuttamista ko-
koontumisrajoituksista johtuen So-
tilaspoikien Perinneliitto ry:n hal-
litus päätti siirtää elokuulle suun-
nitellun liittokokouksen oheis-
ohjelmineen pidettäväksi 22.–
23.10.2020. Kokouspaikkana on 
Virkistyshotelli Yyteri. Hotel-
li sijaitsee noin 20 min ajomat-
kan päässä Porista. Yyterissä voit 
nauttia hotellin kylpylä Merennei-
don palveluista. Hotellin osoite on 
Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, 
28840 PORI.

Tutustu Porin kaupunkiin www.
pori.fi. Virkistyshotelli Yyteristä 
löydät lisätietoja osoitteesta info@
virkistyshotelli.fi.

Liittokokous pidetään torstaina 
22.10. klo 14.30. Kokousta edeltää 
Porin kaupungin tarjoama tulokah-
vi ja kaupungin esittely klo 14.00. 
Sotilaspoikahenkinen veljesilta  
alkaa klo 18.00. Nämä tapahtumat 
ovat Virkistyshotellin tiloissa. Liit-
tokokouksen aikana seuralaisille on 
tarjolla Porin kaupunkikierros.  

Perjantaina 21.8. klo 09.00–
12.00 oheisohjelmana on tutus-
tuminen lähellä olevaan Reposaa-
ren kaupunginosaan. Tutustumme 

muun muassa Reposaaren kirk-
koon, torpedovene S2 -muisto-
merkkiin ja veneen haveriin, lin-
nakepuistoon ja merisuojeluskun-
tatoimintaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 24.9.2020 men-
nessä ensisijaisesti sähköpostilla. 
Ilmoittautua voi myös puhelimitse.

Mika Ramstedt, mika.ramstedt 
@gmail.com, puh. 044 203 7770

Esa Luovula, esa.luovula@luuk-
ku.com, puh. 050 357 0221.

Osallistumismaksu on 60 €/hlö, 
mikä sisältää illallisen, oheisohjel-
man ja kuljetukset Porissa. Osal-
listumismaksu on maksettava vii-
meistään 24.9.2020 tilille: Sata-
kunnan Sotilaspoikien Perinnekil-
ta ry FI57 5700 8120 3205 80. Ota 
maksutosite mukaasi ja esitä se il-
moittautumisen yhteydessä.

Lisää infoa sivulla 6.
Toivotamme Teidät runsaslukui-

sesti tervetulleeksi Poriin ja Sata-
kuntaan.
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Arvoisat Sotilaspoikien Perinneliiton 
XXVIII liittokokoukseen osallistujat
Toivotan Teidät lämpimästi terve-
tulleiksi lokakuiseen Poriin! On 
suuri kunnia kaupungillemme, että 
haluatte tulla viettämään Sotilas-
poikien Perinneliiton liittokokous-
ta juuri Yyteriin. Kokouspaikkan-
ne on Porin matkailullinen helmi, 
yksi Pohjoismaiden hienoimmis-
ta hiekkarannoista. Yyterin ainut-
laatuinen luontoympäristö ja mo-
nipuoliset liikuntamahdollisuudet 
ovat vertaansa vailla. Niin kau-
punki kuin alueen yksityiset toi-
mijat ovat viime aikoina panosta-
neet voimallisesti alueen palvelu-
tason ja vetovoiman kehittämiseen.

Olen erittäin iloinen, että ohjel-
manne puitteissa Teillä on mah-
dollisuus tutustua myös Reposaa-
reen ja nauttia Porin saaristoalueen 
viihtyisyydestä puutalomiljöineen 
sekä viivähtää hetken kaupungin 
entisessä ulkosatamassa, jonne 
vielä 1950-luvulla kuljettiin me-
ritse. Perustettuaan Porin vuonna 
1558 Juhana-herttua antoi ”Räp-
söön” kaupungille nautittavaksi ja 
käytettäväksi. Suosittu matkailu-
nähtävyys on muun muassa nor-
jalaistyylinen kirkko, joka tuli vii-
meistään siinä vaiheessa valtakun-

nallisesti tunnetuksi, kun nykyi-
nen presidenttipari Sauli Niinistö 
ja Jenni Haukio vihittiin kirkos-
sa. Kirkon edustalla on vaikutta-
va Wäinö Aaltosen suunnittelema 
patsas, joka on pystytetty vuonna 
1925 myrskyssä uponneen torpe-
dovene S2:n miehistön muistoksi.

Satakunnan maakuntakeskus 
Pori on vireä ja elinvoimainen noin 
85 000 asukkaan kaupunki. Pori on 
riittävän kokoinen, jotta se voi tar-
jota asukkailleen kattavat palve-
lut. Kaupunkimme on kuitenkin 
säilyttänyt pikkukaupunkitunnel-
mansa ja ainutlaatuisen läheisyy-
tensä luontoon. Pori tarjoaa asuk-
kailleen hyvän elintason monipuo-
lisine kulttuuri- ja koulutuspalve-
luineen.

Porin kaupungin keskeisenä ta-
voitteena on turvallisuuden edis-
täminen ja arkielämän turvaami-
nen olosuhteissa, jotka poikkea-
vat tavanomaisista. Kulunut vuosi 
on ollut maailmanlaajuisesti poik-
keuksellinen, ja me suomalaiset-
kin olemme joutuneet kohtaaman 
poikkeusolot ensimmäisen kerran 
sitten toisen maailmansodan. Ko-
ronaviruksen aiheuttama pandemia 

on vaikuttanut aivan jokaisen ar-
keen ennen kokemattomalla taval-
la. Olemme saaneet konkreettisen 
muistutuksen siitä, että mitä ikinä 
harrastamme tai teemme, yhdessä-
olo ja sosiaaliset kontaktit ovat en-
siarvoisen tärkeitä. Annan suuren 
arvon sille, että Sotilaspoikien Pe-
rinneliitto ry toimii aktiivisesti jä-
senistönsä yhdyssiteenä ja järjes-
tää vuosittaisia tapaamisia eri puo-
lilla Suomea.

Toivotan omasta ja Porin kau-
pungin puolesta Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton liittokokoukseen osal-
listuville parasta menestystä mer-
kittävässä vapaaehtoisessa työs-
sänne Isänmaan puolesta. Toivot-
tavasti kaupungistamme jää Teille 
lämpimät muistot, jotka saavat Tei-
dät palaamaan Poriin yhä uudel-
leen.

Aino-Maija Luukkonen
Kaupunginjohtaja

Pori
Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Porin Yyteri on Suomen ensimmäinen matkailukohde, jolle on myönnetty Green Key -sertifikaatti, 
yksi maailman johtavista matkailualan ympäristömerkeistä. Ainutlaatuinen luonto innostaa liik-
kumaan ympäri vuoden. Kuva: Anssi Koskinen.

Sotilaspoikien Perinneliiton XXVIII 
liittokokous Porissa 22.–23.10.2020
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Koronavirus on koetellut Suomea 
monien muiden maiden tapaan. 
Jos tuosta jotain myönteistä haluaa  
todeta, niin ainakin valmiuslain-
säädäntömme toimivuus ja viran-
omaistemme valmiudet ja yhteis-
toimintakyky sekä osia huoltovar-
muudestamme tulevat testattua. On 
saatu kokemuksia myös kansalais-
temme suhtautumisesta poikkeus-
oloihin. Millään eri hallinnonalo-
jen viranomaisten harjoitustilan-
teella ei olisi kyetty samaan. 

Monet arvokkaat tilaisuudet, 
kuten Talvisodan muistopäivä ja 
Kansallinen veteraanipäivä joudut-
tiin toteuttamaan torsoina tai pe-
rumaan. Tämä on ymmärrettävää.

Liittohallitus on päättänyt siirtää 
Yyterin liittopäivät uuteen ajan-
kohtaan 22.–23.10.2020. Päätök-
sellään hallitus noudatti annettuja 
määräyksiä ja huolehtii osaltaan 
jäsentensä turvallisuudesta.

* * *
Kansallisarkiston verkkonäytte-
lyn merkittävimmäksi asiakir-
jaksi valittiin kymmenen vuotta 
sitten (2010) yleisöäänestyksel-
lä 14.10.1920 allekirjoitettu Tar-
ton rauhansopimus. Se oli ensim-
mäinen itsenäisen Suomen tekemä 
rauha, ja siinä määriteltiin ensim-
mäistä kertaa itsenäisen Suomen 
rajat. Rauha päätti virallisesti va-
paussodan. Merkittävien asiakir-
jojen muille sijoille jäivät muun 
muassa itsenäisyysjulistus ja YYA-
sopimus. 

Tartossa neuvoteltiin kompro-
misseista, toisin kuin itsenäisyy-
temme varmistaneissa talvi- ja 
jatkosodan sanelurauhoissa. Tosin 
puhuttiin myös Tarton ”häpeärau-
hasta”, joka liittyi Repolan ja Po-
rajärven luovuttamiseen Neuvosto-
Venäjälle. Petsamo avoimine Jää-
meren satamineen katsottiin näitä 

kuntia tärkeämmäksi. Itäraja nou-
datti vuoden 1812 rajaa lukuun ot-
tamatta Petsamoa.

Suomen ja Neuvosto-Venä-
jän välinen aselepo solmittiin 
13.9.1920, rauhansopimus alle-
kirjoitettiin 14.10.1920, ratifioi-
tiin 11.12.1920 ja tuli voimaan 
31.12.1920.

Sopimuksella saatettiin vapaus- 

sota päätökseen ja varmistettiin 
Suomen itsenäisyys: ”... ottaen 
huomioon, että Suomi vuonna 
1917 on julistautunut itsenäiseksi 
ja että Venäjä on tunnustanut Suo-
men valtakunnan, Suomen Suuri-
ruhtinaanmaan rajoissa, riippumat-
tomaksi ja täysivaltaiseksi ... lak-
kaa sotatila sopimusvaltioiden vä-
lillä ja molemmat valtiot sitoutuvat 
vastedes ylläpitämään keskinäistä 
rauhantilaa ja hyvää naapuruutta.”

Tarton rauha antoi suomalaisil-
le mahdollisuuden ryhtyä kehittä-
mään maataan Petsamolla lisättynä 
ja Ahvenanmaan itsehallinnolla, 
kunnes Stalinin johtama Neuvos-
toliitto rikkoi Tarton rauhan hyök-
käämällä Suomeen 30.11.1939.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton 

puheenjohtaja

Kalastus kuului lempiharrastuksii-
ni jo lapsuudessa. Kesäisin vietin 
päivät pitkät läheisellä järvellä ka-
loja narraten. Joskus vein osan saa-
liista kylän kauppaan ja ansaitsin 
hiukan taskurahaa.

Innostus kalastamiseen on säily-
nyt eläkepäiviin saakka. Kotiran-
nasta on helppo lähteä kokemaan 
verkkoja niin talvella kuin kesäl-
läkin. Kesäiltaisen uistelureissun 
tuomisina on levollinen mieli ja 
ruokakalaa pannulle pantavaksi, 
joskus naapureillekin annettavaksi.

Monet Jeesuksen opetuslapsis-
ta olivat ammattikalastajia. Jeesus 
kutsui heidät seuraansa suoraan 
työn keskeltä, verkkojen ääreltä. 
Työ sai uuden sisällön: ”Minä teen 
teistä ihmisten kalastajia.” Kotijär-
vi laajeni koko maailmaksi, jossa 
tehtävänä oli evankeliumin verkol-
la pyytää ihmisiä sisälle Jumalan 
valtakuntaan.

Jeesus liikkui usein opetuslas-
tensa kanssa saman järven ranta-
milla opettamassa ja parantamassa 
sairaita. Myrskyävällä järvellä Jee-
sus antoi luottamusopetusta kävel-
lessään aaltojen päällä ja tyynnyt-
täessään uhkaavan myrskyn. Hän 
osoitti olevansa luonnonvoimien-
kin Herra. Saman järven rannalla 
Pietari sai mahtavan saaliin nou-

dattaessaan rannalla seisseen Jee-
suksen kalastusneuvoja.

Retki Jeesuksen seurassa näyt-
ti päättyvän täydelliseen mahalas-
kuun, kun Jeesus koki väkivaltai-
sen kuoleman ristillä. Huhut hä-
nen ylösnousemuksestaan kuitat-
tiin naisten höpinöinä. Kaikki oli 
pirstaleina ja tulevaisuus epävar-
ma. Silloin Pietari sanoi: ”Minä 
lähden kalaan.” Ja muut innos-
tuivat: Me myös. Vesillä ajatuk-
set selkiytyisivät. Uskosta ei tie-
dä, mutta kalastushommat aina-
kin osataan.

Tyhjät verkot yön uurastuksen 
jälkeen todistivat: pieleen meni 
tämäkin retki. Silloin ylösnoussut 
Jeesus seisoi rannalla, antoi taas 
apajavinkin, joka sai verkot pullis-
telemaan kalojen paljoudesta. Sit-
ten Jeesus kutsui seuraajansa ret-
kiaterialle kanssaan. Tuolla aterial-
la Pietari ja muut opetuslapset sai-

vat uudistaa kutsumuksensa Jee-
suksen seuraajiksi ja todistajiksi. 

Lapuan hiippakunnan ensim-
mäinen piispa Eero Lehtinen oli 
innokas kalamies. Mökkinaapurin 
uhotessa tulevilla suurilla saaliilla 
Lehtinen muistutti: ”Ei kaloja ote-
ta, niitä pyydetään!” Niin kalastuk-
sessa kuin elämässä muutenkin 
olemme sen varassa, mitä meille 
annetaan. Saamme joka päivä pyy-
tää Jumalan siunausta omaan ja lä-
heistemme elämään. Kaikki on hä-
nen kädessään. Kaikki on lahjaa ja 
armoa. Niin tämä elämä kuin tu-
levakin.

Olavi Vuori
Rovasti

Saarijärvi

Innehållet i detta nummer domi-
neras av höstens förbundsmöte i 
Björneborg. Tidpunkten har skju-
tits fram från augusti till oktober 
i förhoppningen att coronaviruset 
inte längre lamslår vårt land och 
att mötesrestriktionerna har luck-
rats upp. Det ordnas som brukligt 
också annat program i samband 
med förbundsmötet, men i år har 
traditionsgillet i Satakunta gått in 
för ett lättare helhetsprogram jäm-
fört med flera tidigare förbunds-
dagar. ”Virkistyshotelli Yyteris” 
pool på Ytterö kommer möjligen 
till vederkvickande användning.

Förbundsmötet hålls i Björne-
borg 22.−23.10.2020. I bladet in-
går klara anmälningsdirektiv och 
andra relevanta uppgifter om för-
bundsmötet. Stadsdirektör Aino-
Maija Luukkonen hälsar gäster-
na välkomna till Björneborg på 
förstasidan av vår tidning. Den 
egentliga mötesinformationen 
finns på sidan 6 och på sidan 7 
får vi stifta bekantskap med Björ-
neborgs brigad.

I sin andaktsbetraktelse leder 
prosten Olavi Vuori läsarna in i 
fiskeriets värld. Han lånar biskop 
Eero Lehtinens ord: ”Ei kalo-
ja oteta, niitä pyydetään” (”Man 
tar inte fiskar, man fångar dem”). 

Både vid fiske och i livet är vi be-
roende av vad som ges oss. ”Var 
dag får vi be om Guds välsignelse 
i vårt eget och våra närmastes liv. 
− − Allt är gåvor och nåd. Detta 
gäller såväl livet här och nu som 
det kommande.”

I sitt inlägg hänvisar vår för-
bundsordförande Hannu Luoto-
la till coronavirusets ”positiva si-
dor”. Man har fått kännedom om 
befolkningens inställning till un-
dantagsförhållanden samt värde-
full vetskap om försörjningsbe-
redskapen. Dessutom konstaterar 
Luotola att vinterkrigets minnes-
dag och den nationella veteranda-
gen tyvärr inte denna gång kunde 
uppmärksammas på hävdvunnet 
sätt. Han påminner om freden i 
Dorpat från vars undertecknande 
det förflutit hundra år 14.10.2020.

I tidningen ingår två årsmötes-
rapporter, den ena från Kanta-Hä-
meen och den andra från Pohjois-
Kymen Sotilaspoikien Perinnekil-
ta. Till det förra gillet har anslu-
tit sig en ny medlem med rätt att 
bära Soldatgossekorset, och det 
senare gillet har fått en ny ordfö-
rande. Timo Hakala berättar att 
Soldatgosse-tidningens digital-
projekt för åren 1941−1944 och 
1992−2019 har slutförts.

Denna gång innehåller bla-
det ett flertal minnesskrivelser 
från soldatgossetiden. Markku 
Rauhalahti har skrivit om Ola-
vi Kangasniemi. Han var verk-
sam bl.a. som musikant och stafett 
under fortsättningskriget i Kan-
kaanpää. En annan soldatgosse, 
Toivo Honkonen, var under fort-
sättningskriget stationerad i Tam-
merfors vid luftvärnskanonen på 
Epilä-åsen. Han blev senare un-
derhållningsartist också i vidare 
bemärkelse, men tjänade − förut-
om som musiker − i likhet med 
Kangasniemi sitt levebröd som fö-
retagare i Tammerfors.

Två desanthistorier knyter ock-
så an till soldatgosseaktivitet. 
Bröderna Veikko och Pentti Koi-
vula berättar om sin modiga in-
sats: de anhöll en desant på hem-
gårdsplanen i Borgå landskom-
mun. Pentti Koivula behandlar i 
sitt andra bidrag svårigheterna att 
klara av den krigstida livsmedels-
bristen utan lite hjälp av ”svarta 
börsen”. Ett par soldatgossar tar 
upp det kamratskap som kunde 
uppstå mellan befolkningen och 
krigsfångar.

Till sidan 11 kom det inte in 
en enda minnesskrift, och på si-
dan återfinns förutom sektionen 

”Merkkipaalulla” två hågkom-
ster av soldatgossar. Eero Törmä 
från soldatgossarna i Salo berättar 
förtjänstfullt om sina gillesbröder 
Eero Lehto och Kauko Ihana- 
ranta. Där ingår rikligt med fak-
ta om soldatgosseverksamheten. 
Här har vi ett enastående exempel 
även för övriga gillen att intervjua 
de genuina sodatgossar som fort-
farande är vid liv.

Lasse Koskinen från Lahtis 
har skrivit en specialartikel om 
”Korven Radio”, som var verk-
sam i Rukajärvi under fortsätt-
ningskriget. Stationen var en vik-
tig nyhets- och musikproducent i 
riktning Rukajärvi. Marika Por-
ras har skrivit den andra och av-
slutande delen av soldathemmens 
historia.

I numret ingår ytterligare gille-
nas och förbundets kontaktuppgif-
ter samt frågesporten ”Sotilaspoi-
ka kysyy”. Här är sammandraget 
för denna gång, det mesta i tid-
ningen är genomgånget. Läsarna 
önskas en skön sommar.

Pentti Ruohotie
Översättning: Leif Häggblom

Sammandrag

”Minä lähden kalaan”

Puheenjohtajan kynästä

Väitetyt tekoset ja  
Stalinin vainot

Taannoin meidät suomalaiset heräteltiin taas idän suunnasta. Tie-
dotusvälineissä kerrottiin, että presidentti Vladimir Putinin alai-
nen komitea ryhtyy tutkimaan jatkosodan päivinä suomalaisten 
tekemäksi väitettyä kansanmurhaa. 

Sota on aina julmaa. Ylilyöntejäkin on voinut tapahtua. Jot-
kut tutkijat ovat tulleet esille ja sanoneet, että ei kuitenkaan sii-
nä laajuudessa kuin nyt on tuotu esille. Tutkimuksella on tietysti 
oikeutuksensa. Arkistojen tulee olla avoimia kaikille tutkijoille 
– myös suomalaisille – koko laajuudessaan. Vain silloin tutki-
mus ja tieto olisivat läpinäkyvää ja rehellistä.

Jatkosodan jälkeen kenraalieversti Andrei Ždanovin johtaman 
valvontakomission aikana Itä-Karjalan sotilashallintoa koskenut 
sotarikosprosessi käynnistyi ripeästi. Komission maasta lähdön 
jälkeen Neuvostoliitto ei palannut asiaan. Sota-ajan tapahtumat 
käsiteltiin rauhansopimuksen mukaisesti heti sodan jälkeen.  

Suomessa talven ja kevään aikana on toivottu venäläisten ar-
kistojen avautumista ja mahdollisuutta saada tutkia Stalinin vai-
nojen asiakirjoista maanmiestemme kohtaloa. Uhrien joukossa 
oli koko joukko suomalaisia, niitä, jotka lähtivät rakentamaan 
Neuvosto-Venäjälle ihanneyhteiskuntaa. Stalinin vainojen uh-
reja tuli pitkällä aikajänteellä, 1930-luvulta 1950-luvulle asti.

Monet suomalaiset vielä muistavat noita lähtijöitä, tai suvuissa 
on näistä muistitietoa. Halutaan salaperäisyyteen ja hiljaisuuteen 
vastauksia, tietoa henkilöistä ja heidän kohtaloistaan.  

Hyviin naapurisuhteisiin kuuluu maiden välinen keskinäinen 
luottamus. Meille suomalaisille sitä on vakuuteltu jatkosodan 
jälkeenkin vuosikymmenien ajan. Samalla itänaapuri on laitta-
nut asearsenaaliaan parempaan kuntoon, koska länsi on paha. 
Pelottelua on tapahtunut Baltian suuntaan. Ja Stalinin ihannoin-
ti on taas nousussa.

Venäjällä on omissa asioissaan paljon pohdittavaa ja tehtä-
vää. Itse toivon suurelle naapurille ja rauhallista rinnakkaineloa 
haluavalle Suomelle menestystä. Suuri yhteinen vihollinen täl-
lä erää on koronapandemia.

Pentti Ruohotie
Päätoimittaja

Påstådda gärningar och 
Stalins förföljelser 

Nyligen väcktes vi finländare igen från österled. I medierna an-
gavs att en av Vladimir Putin tillsatt kommitté ska börja under-
söka påstådda folkmord som tillskrivs de finländska trupperna 
under fortsättningskriget.

Ett krig är alltid grymt. Även övergrepp kan ha skett. Ett an-
tal forskare har stigit fram och hävdat att detta dock inte varit 
möjligt i en sådan utsträckning som nu görs gällande. En saklig 
forskning är förstås berättigad. Arkiven bör vara tillgängliga − 
även för finländska forskare − utan begränsningar. Endast i så 
fall kan forskningen och informationen uppfylla kriterierna på 
transparens och integritet.

Efter fortsättningskriget initierade kontrollkommissionen un-
der Andrei Ždanovs ordförandeskap utan dröjsmål den krigs-
ansvarighetsprocess som gällde den finländska militärledningens 
förmenta krigsbrott i Östkarelen. Sovjetunionen återkom inte till 
frågan efter att kontrollkommissionen lämnat landet. De krigs-
tida händelserna behandlades i enlighet med fredsfördraget ge-
nast efter kriget.

Under vintern och våren har man i Finland hoppats på att de 
ryska arkiven skulle öppnas för fri forskning och således göra 
det möjligt att granska handlingar om våra landsmäns levnadsö-
den under Stalins förföljelser. Bland offren fanns en stor grupp 
landsmän, nämligen personer som begav sig i österled i akt och 
mening att bygga ett sovjet-ryskt idealsamhälle. Stalins förföl-
jelser omspände perioden från 1930-talet ända till 1950-talet.

Många finländare erinrar sig fortfarande dessa ”nybyggare”, 
eller så finns det minneskunskap om dem inom släkterna. Man 
önskar få klarhet i hemlighetsmakeriet och tystnaden samt upp-
gifter om människorna och deras öden.

Ömsesidigt förtroende utgör fundamentet för goda grannre-
lationer. Vi finländare har även efter fortsättningskriget fått ta 
del av denna försäkran under årtionden. Samtidigt har vår östra 
granne förbättrat sin vapenarsenal med motiveringen att väst-
världen är ond. Skrämsel i riktning Baltikum har förekommit. 
Och idealiseringen av Stalin tilltar igen.

Ryssland har en hel del att begrunda när det gäller att se om 
sitt eget hus. För egen del önskar jag vår stora granne och Fin-
land framgång och samexistens i fredens tecken. Den verkliga 
gemensamma fienden är för närvarande coronapandemin.

Pentti Ruohotie 
Huvudredaktör

Översättning: Leif Häggblom
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Liiton puheenjohtajan pyynnös-
tä digitoin ja laadin ilmestyneiden 
Sotilaspoika-lehtien tekstisisällös-
tä hakemiston vuoden 2019 aika-
na. Digitointi koski vuosina 1941–
1944 ja 1992–2019 ilmestyneitä 
Sotilaspoika-lehtiä.

Lehdet on skannattu numeroit-
tain yleisesti käytettyyn pdf-tie-
dostomuotoon. Hakemistosta on 
sekä pdf- että Excelin xls-tiedos-
tomuoto. Alun perin työn oli tar-
koitus käsittää vain perinneliiton 
ja -kiltojen aikana julkaistut leh-
det, mutta työn kestäessä esille 
nousi ajatus varhaisempien, vuo-
sina 1941–1944 ilmestyneiden leh-
tien digitoinnista. Kiitos Päijät-Hä-

meen Sotilaspoikien Perinnekillan 
puheenjohtaja Tuulo Lehtiselle 
varhaisempien lehtien sidotuista 
vuosikerroista. Löytö mahdollis-
ti sen, että nämäkin lehdet voitiin 
sisällyttää digitointihankkeeseen. 

Digitointi mahdollistaa soti-
laspoikien perinteen sähköisessä 
muodossa tutkijoiden ja muiden 
asianharrastajien käyttöön. Leh-
dissä on julkaistu todella arvokas 
aineisto. Digitaalinen tietosisältö 
on nuorempien sukupolvien tapa 
etsiä tietoa kiinnostavista aiheis-
ta. Lehtien sisällöstä laadittu ha-
kemisto helpottaa huomattavasti 
kulloinkin halutun sisällön löyty-
mistä suuresta tietomäärästä. Tämä 

on käsittääkseni todellista perinne-
työtä, sisältäväthän lehdet sotilas-
poikien kertomuksia sotilaspoi-
katoiminnasta pitkältä ajalta kuin 
myös liiton järjestötyöstä vuodes-
ta 1991 alkaen.

Työ jatkuu. Jatkossakin ilmesty-
vät Sotilaspoika-lehdet digitoidaan 
ja hakemistoon lisätään niiden tie-
tosisältö niin pitkään, kuin lehteä 
julkaistaan.

Killoille on toimitettu sekä DVD- 
levy että USB-muistitikku hank-
keen tuloksena syntyneestä aineis-
tosta. Liiton toimistosta näitä voi 
tilata lisää 20 € kappalehintaan.

Timo Hakala

Pohjois-Kymen Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n vuosikokous pi-
dettiin Maria-salissa Kouvolassa 
25.2.2020. Vuosikokouksen ava-
si killan puheenjohtaja, valtiopäi-
väneuvos Mikko Pesälä. Kokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Paa-
vo Mikkonen. Vuosikokoukselle 
kuuluvat asiat käsiteltiin sopuisas-
ti, yksimielisesti ja tarkasti kohta 
kohdalta.

Vuosikokous valitsi Juha Tom-
purin killan puheenjohtajaksi. 
Hän on siviiliammatiltaan maan-
viljelijä ja aktiivinen reserviläi-
nen, majuri reservissä. Tompuri 
korostaa sotilaspoikien perintei-
den vaalimisen ja perinnetiedon 
tallentamisen tärkeyttä. Mahdolli-
simman paljon tietoa ja materiaa-
lia on kerättävä tuleville polville. 
Maanpuolustustahto on säilytettä-
vä korkeana. Siksi sotilaspoikien 
tarina elää ja voi hyvin. Isänmaal-
lisuus ja vastuunkanto ovat ohjei-
namme. Pohjois-Kymen sotilas-
poikien toiminnassa retket ja mat-
kat, hengellinen toiminta sekä kuo-
ron ja orkesterin esiintymiset ovat 
ydintoimintoja. Uusia jäseniä on 
hankittava.

Kokouksessa erovuoroisten ti-
lalle hallitukseen tulivat valituksi 
Mauno Puhakka (Jorma Ollilla), 
Timo Heikkilä (Rauno Jaakola), 
Lasse Hämäläinen (Pauli Lanki), 
Erkki Halonen (Pekka Sajomaa) 

ja Tompurin paikalle Antero Ros-
si. Hallituksen muina jäseninä ovat 
Kari Sirén (Risto Kuokkanen), 
Juhani Närkki (Marko Aute-
re), Antero Rossi (Jouko Pokki) 
ja Esko Niemelä (Kalevi Räty). 
Toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsi järjestäytymisko-
kouksessaan killan varapuheenjoh-
tajaksi Esko Niemelän. Sihteerik-
si hallitus kutsui Pauli Similän. 

Perinnevastaavaksi valittiin Jou-
ko Pokki sekä matkavastaavaksi 
ja tiedottajaksi Eero Mattila.   

Eero Mattila

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekillan vuosikokouksen 
jälkeen 20.2.2020 lammilaisel-
le Jouko Laaksolle luovutettiin 
Sotilaspoikaristi. Sotilaspoikaristi 
on mahdollista saada, mikäli hen-
kilö on osallistunut suojeluskunta- 
tai sotilaspoikatoimintaan vuosina 
1928–1944. Sotilaspoikaristi hae-
taan Sotilaspoikien Perinneliiton 
kautta.

Lammilla 17.3.1930 syntynyt 
Jouko Laakso liittyi Lammin suo-
jeluskunnan Syrjäntaan poikaosas-
toon nuorella iällä. Liittymispäi-
väksi on merkitty 20.4.1941. So-
tilaspoika-ajoilta Laakso muistaa 
jännittävän desantin laskuvarjon 
etsintäreissun, joka kylläkin veti 
vesiperän. 

Itse desantin Laakso muistaa 
nähneensä. Kyseessä oli Juho 
Horttanainen -niminen desantti, 
joka pidätettiin 7.10.1942 Lam-
min Evolla. Laakson vaimo Kaa-
rina, o.s. Jussila, näki isänsä kans-
sa saman desantin hieman aiem-
min. Desantti tuli tiellä vastaan ja 
kyseli kartan kanssa, missä hän oli. 
Kaarinan isä ei jäänyt keskustele-
maan, joten desantti jatkoi mat-
kaansa. Desantti jäi vähän myö-
hemmin kiinni.

Toinen vahva muistikuva Jou-
kolla on surullisempi, sillä soti-
laspojat olivat kunniavartiotehtä-
vissä, kun oli sankarihautauksia. 
Näitäkin osui Laakson sotilaspoi-
kauralle. Laaksot asuvat edelleen 
Lammilla.

Vuosikokouksen jälkeen an-
nettiin kunniakirjat perinnekillan  
uudelle kunniapuheenjohtajalle, 
sotakamreeri Teuvo Mahrbergil-
le ja kunniajäsenelle Lauri Rahia-
lalle. Killan toinen kunniajäsen on 
Reijo Hastio. Molemmat kunnia-
jäsenet ovat itse toimineet sotilas-
poikina. Killan kunniamiekka luo-
vutettiin vuodeksi Pentti Tienhaa-
ralle. Kunniamiekka on kiertopal-
kinto, joka jaetaan työstä killan hy-
väksi. 

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 

Perinnekillan toiminta keskittyy 
kuukausittain pidettäviin esitel-
mätilaisuuksiin. Vuosikokouksen 
yhteydessä Lassi Kopra kertoi sil-
lasta yli Pohjanlahden eli jääkäri-
värvättyjen hiihtomatkasta Pohjan-
lahden ylitse jäitä pitkin. Väinö 
Valve, viimeinen jääkäri, oli yksi 
viimeisimpiä, joka hiihti kyseis-
tä reittiä Ruotsiin 1916. Noin 50 
vuotta myöhemmin esitelmöitsijä 
itse osallistui tapahtuman muisto-
hiihtoon.

Pasi Pirttikoski

Sotilaspojan seuraava numero ilmestyy syyskuussa.
Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen tarkoitetun aineiston  

17. elokuuta mennessä.

Isänmaan nuoret puolustajat – 
Sotilaspojat ja lottatytöt -elokuva  
on saatavissa
– On tärkeää varmistaa, että 
Suomen nuoriso tuntee vapau-
temme hinnan. 

– Kuvasuhde 16:9, ääni 2.0 
stereo, kesto 57 min 

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

– Sopii erinomaiseksi lahjak-
si, luovutettavaksi kouluille, 
kirjastoille ja omaan käyttöön 
sekä näytettäväksi isänmaalli-
sissa tilaisuuksissa. 

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

Sotilaspoika-lehden 
digitointihanke

Sotilaspoikaristi  
Jouko Laaksolle

Juha Tompuri  
Pohjois-Kymen killan 
puheenjohtajaksi

Jouko Laakso. Kuva: Jaakko Virtanen. Juha Tompuri. Kuva: Eero Mattila.
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Heti jatkosodan alussa, etenkin 
heinä–elokuussa 1941, Neuvosto-
liitto lähetti runsaasti desantteja eli 
laskuvarjomiehiä Suomeen. Heil-
le annettiin tehtäväksi tarkkailla 
joukkojen liikehtimisiä ja tehdä 
tihutöitä sekä palata rintamalinjo-
jen läpi takaisin Neuvostoliittoon.

Heinäkuun 19. päivän omakoh-
taisiin kokemuksiini kotona Sax-
byn kylän Rajamäen tilalla perus-
taen ja Sota-arkistossa kuuluste-
lupöytäkirjoja ja tuomioluettelo-
ja tutkittuani totean, että desantit 
olivat huonosti koulutettuja tehtä-
väänsä eivätkä he aikaansaaneet 
mitään suurta tuhoa kuten nyky-
ajan hyvin koulutetut terroristit. 

Sota-aikana desanttien toimin-
nasta ei kerrottu lehdistössä eikä 
radiossa, sillä uutisoinnin katsot-
tiin vaikuttavan maanpuolustustah-
toon ja hyödyttävän vihollista. De-
santtien etsintään osallistui paljon 
Ilmavalvontajoukkojen (IVAK) vä-

keä ja sotilaspoikia, ja moni suo-
malainen kohtasi tehtävissä myös 
sankarikuoleman.

Kotipaikkakunnallani Porvoon 
maalaiskunnassa tapahtui useita 
desanttien maahanlaskuoperaati-
oita. Kolme SK-pommikonetta pu-
dotti pääasiassa Porvoon eteläpuo-
lelle yhteensä 19 desanttia aamu-
varhain 16.7.1941. Yksi desanteis-
ta aiheutti konfliktin meidän koti-
pihassamme.

Kotini sijaitsi varsin syrjässä eli 
lähimpään naapuriin oli noin kilo-
metrin matka. Hoidin veljeni kans-
sa pidätyksen sotilaspoikina saa-
mamme koulutuksen mukaisesti, 
eikä laukaustakaan ammuttu. 

Desantti Sergei Andrejeff am-
muttiin 28.7.1941 klo 6 aamulla 
kenttäoikeuden tuomittua hänet 
kuolemaan vakoilusta edellisenä 
päivänä. Ironista kyllä, jos Andre-
jeff olisi poistanut suomalaisten 
käyttämän kokardin lakistaan ja 

antautunut nostamalla kädet ylös, 
hänen tuomionsa olisi ollut toden-
näköisesti kuusi vuotta kuritushuo-
netta, kuten muutaman hänen tove-
rinsa. Nyt meni kuitenkin henki.

Kenttäoikeuden upseerijäsenenä 
toimi monen lahtelaisen tuntema 
kapteeni Väinö Teutari. Hän pal-
veli Hennalassa sodan jälkeen ma-
jurina. En päässyt seuraamaan tuo-
mion täytäntöönpanoa, koska Kal-
le-serkkuni ajoi minut pois tapah-
tumapaikalta.

Desanttien varustetaso oli varsin 
hyvä. Useimmilla oli suomalaiset 
sotilaspuvut. Kaikki henkilökoh-
taiset varusteet olivat suomalais-
ta alkuperää kauhavalaista puuk-
koa myöten.

Koneet lähtivät liikkeelle Nar-
vasta, jonne desantit oli kutsut-
tu palvelukseen kaksi viikkoa ai-
kaisemmin. He saivat koulutus-
ta keskimäärin kymmenen päivän 
ajan kompassin käytössä ja kukin 

sai ampua oikealla pienikaliiperi-
sella aseella muutamia laukauksia.

Operaation suunnittelu Neuvos-
toliitossa osoittautui kehnoksi, sil-
lä suurin osa 19 desantista saatiin 
vangittua viikon kuluessa. Soti-
laspoikia kaatui yksi, koulutove-
rini Erkki Tamminen. Porvoos-
sa toimi Aug. Eklöfin Konepaja 
ja Valimo, jossa valmistettiin ty-
kin ammuksia. Tässä lienee ollut 
syy desanttien maahanlaskuille. 
Porvoo–Hinthaara-rataosalta löy-
dettiin kaksi panostusta rautatien 
räjäyttämiseksi. Toisen löysi rata-
vartija, ja toinen jäi ”suutariksi”.

Vaikka vihollinen valitsi desan-
teiksi inkerinsuomalaisia, siis suo-
men kieltä taitavia, he eivät huo-
mioineet sitä, että pudotusalueen, 
Porvoon maalaiskunnan, asutus oli 
siihen aikaan täysin ruotsinkielistä. 
Tämä koski etenkin rannikkoaluet-
ta. Desantit eivät onnistuneet so-
luttautumaan suomalaiseen väes-
töön, ja heidät oli helppo tunnistaa. 
Saxbyn kylässä me olimme ainoa 
suomea puhuva perhe, jonka joh-
dosta kävin Tuorilan koulua, ko-
distani neljä kilometriä pohjoiseen. 
Yhtään desanttia en koulumatkal-
la tavannut mutta täytyy myöntää, 
että joskus vähän metsätaipaleet 
pelottivat.

Ilmavalvonta oli myös havainnut 
maahanlaskuoperaation, joten de-
santtijahti päästiin käynnistämään 
heti. Desantit puolestaan olivat 
varmaan ihmeissään, kun ihmi-
set puhuivat heille vierasta kiel-
tä, ruotsia.

Osa antautuneista sai vain van-
keustuomion, esimerkiksi kuu-
si vuotta kuritushuonetta, mutta 
sodan päätyttyä neuvostovankei-
na palautettujen kohtalo oli tyly. 
Neuvostoliitossa heitä kohdeltiin 
isänmaansa pettureina.

Veikko Koivula

Sotilaspoika lähettinä ja musikanttina
Pieksämäellä huhtikuussa 1929 
syntynyt, mutta lapsuutensa Kan-
kaanpäässä elänyt Olavi Kangas-
niemi toimi Kankaanpään suoje-
luskunnan poikaosastossa 10-vuo-
tiaasta lähtien. Pienestä pitäen hän 
pääsi seuraamaan Kankaanpään 
suojeluskunnan harjoituksia. Lä-
hinaapurissa oli nimittäin seppä 
Erland Virtasen kaksikerroksi-
nen talo, jonka alakerran tiloissa 
oli kaksi autotallia. Niissä tilois-
sa pidettiin suojeluskunnan kahta 
105 mm tykkiä. Kankaanpään suo-
jeluskunta oli vuodesta 1932 al-
kaen tykistösuojeluskunta. Tykki-
harjoituksia pidettiin jopa useam-
man kerran viikossa. Olavi sai ky-
län muiden suojeluskuntapoikien 
kanssa välillä olla apumiehenä.

Olavi Kangasniemi kävi kan-
sakoulun Kankaanpäässä. Vuon-
na 1947 hän meni Lahteen kolmi-
vuotiseen Suomen Keloseppäliiton 
ylläpitämään kelloseppäkouluun. 
Ammattitaidon ohella siltä ajal-
ta on mieluisana muistona hänen 
kolmantena vuonna omin käsin te-
kemänsä taskukello, joka edelleen 
näyttää aikaa luotettavasti ja tar-
kasti. Kellon raaka-aineina olivat 
messinki- ja terästangot ja -levyt. 
Vieteri oli tuontitavaraa.

Kuten varsinkin maaseudulla 
entisaikaan oli tapana, Olavi osal-
listui kotitalon töihin heti, ”kun 

kynnelle kykeni”. Niinpä hän osal-
listui myös sota-ajan mottitalkoi-
siin. Hän hoiti niissä velvoitteet 
koko perheen osalta. Jatkosota-
vuonna 1943 neljätoistavuotiaa-
na Olavi hakkasi kesäkuun puoli-
väliin mennessä lähes kaksikym-
mentä mottia halkoja ja olisi teh-
nyt enemmänkin, mutta juhannus-
päivänä jalka jäi pahasti kaatuvan 
puun alle ja sääriluu murtui. Vasta 
elokuussa hän saattoi taas vähän 
kävellä. Mottitalkoista hänellä ovat 
muistoina rintamerkit: pronssikir-
ves (1 m3), hopeakirves (4 m3) ja 
kultakirves (16 m3).

Vuonna 1939 kymmenvuotias 
Olavi Kangasniemi liittyi Kan-
kaanpään suojeluskunnan poika-
osastoon. Syyskuussa 1918 pe-
rustetun suojeluskunnan esikun-
ta sijaitsi kauppias Yrjö Koski-
sen talossa, josta sittemmin tuli 
Osuuskaupan talo. Suojeluskunnan 
toiminta keskittyi paljolti nuoriso-
seurantalo Väinölään ja sen ympä-
ristöön. Vuoden 1942 lopulla Kan-
kaanpään suojeluskunnalle valmis-
tui oma toimitalo Pohjanlinna.

Sotilaspoikien leirejä oli lähin-
nä Kankaanpään Verttuun kyläs-
sä. Maastotaitojen lisäksi harjoi-
teltiin myös ”äkseerausta”, aseina 
oli puukiväärit. Kankaanpäässä oli 
sotilaspiirin esikunta ja siellä Ola-
vi palveli lähettinä. Kun suojelus-

kunnan paikallispäällikkö, maan-
viljelijä Pentti Seppälä asui Ha-
puan kylässä, viestinviejälle tuli 
matkaa toistakymmentä kilomet-
riä mennen tullen.

– Palvelus sotilaspiirin lähettinä 
oli pojalle innostavaa aikaa. Sain-
han toimia ihan oikeiden sotilaiden 
parissa. Oli minullakin sotilaspoi-
ka-asu virkapukuna.

Kymmenvuotias 
”suuri sotapäällikkö”
Talvisodan alla lokakuussa 1939 
reservit kutsuttiin Yleisiin harjoi-
tuksiin (YH). Silloin Olavi kertoo 
olleensa oman historiansa suu-
rimpana sotapäällikkönä. Hän sai 
tehtäväkseen ohjata yöllä Kan-
kaanpään rautatieasemalle tulleet 
maakunnan reserviläiset joukko-
jen kokoontumispaikkaan kan-
sanopistolle.

– Istuin ratsun selässä, ja kädes-
sä minulla oli lippu. Matkaa ase-
malta kansaopistolle oli noin kol-
me kilometriä. Miehiä oli lähem-
mäs kaksisataa. Hyvin se meni, 
vaikka minulla ei ollut kokemus-
ta ratsastamisestakaan, Olavi ker-
toilee.

Musiikki on ollut Olavi Kan-
gasniemen suuri harrastus lapses-
ta lähtien. Niin isä kuin isoisäkin 
olivat musiikkimiehiä.

– Koulupoikana jo aloitin kla-
rinetin soiton. Silloin opettajanani 
oli sotilaspiirin musiikin koulutta-
ja Pentti Pusenius. Ensimmäinen 
oppikirjani oli Klarinettikoulu-ni-
minen vihko. Ikä- ja koulutoverini 

Antti Hirvikangas oli hyvä soitto-
kumppani. Pieni keskinäinen kisa 
oppimisessa innoitti kumpaakin.

Sotilaspoika Olavi Kangasniemi 
soitti klarinettia Kankaanpään suo-
jeluskunnan soittokunnassa. Soit-

tokunta esiintyi monenlaisissa ta-
pahtumissa, myös sankarihautajai-
sissa. Kotipitäjän ohella soitettiin 
laajemminkin koko Pohjois-Sata-
kunnan alueella. Asevelvollisuus-
aikanaan Olavi soitti myös Reser-
viupseerikoulun orkesterissa. Lisä-
koulutusta klarinetin soittoon hän 
hankki muun muassa Viipurin mu-
siikkiopistossa Lahdessa. Musiik-
kiharrastus jatkui vuodesta 1957 
alkaen myös Tampereella, jossa 
Olavi soitti Partiolippukunta Tam-
pereen Kotkien puhallinorkesteris-
sa vuoteen 1981 saakka. Hän on 
edelleen Kotkien ”passiivijäsen”.

Kelloseppämestari Olavi Kan-
gasniemi toimi Tampereella vuo-
sina 1961–1995 puolisonsa kans-
sa kello- ja kultakauppayrittäjänä. 
Isänmaan asiat kuuluvat edelleen 
Olavi-sotilaspojan harrastuksiin. 
Hän on ollut pitkään Pirkka-Hä-
meen Sotilaspoikien Perinnekil-
lan jäsen. Hän on myös Tampe-
reen Suomalaisen Klubin Ruu-
tiukkojen ja Tampereen Suojelus-
kunta- ja Lottamuseon aktiivises-
ti osallistuva jäsen. Ja konsertteja 
Tampereella riittää ja niissä hän 
käy usein.

Teksti ja kuva:
Markku Rauhalahti

Tapaus Erkki 
Tamminen ja desantit
22.7.1941 oli mieleen painuva päi-
vä Is-joukoissa, kun tapahtui aseel-
linen välikohtaus desantin kanssa. 
Venäläisen desantin ampuma luoti 
haavoitti 15-vuotiasta Erkki Tam-
mista vakavasti. Hänet kuljetettiin 
Porvoon sotasairaalaan hoidetta-
vaksi. Erikoista oli, että seuraa-
vana aamuna klo 8.00 marsalkka 
Mannerheim tuli tapaamaan Erk-
ki Tammista ja luovutti hänelle II 
luokan Vapaudenmitalin. Haavoit-
tunut kuoli 24.7.1941. Erkki Tam-
minen on nuorin sankarivainaja 
Porvoon sankarihautausmaassa. 

Tapaus oli ensimmäinen ja ai-
noa aseellinen tapahtuma Porvoon 
seudulla. Se oli vakava muistutus 
meille nuorille. Siihen aikaan ei ol-
lut kriisihoitoa saatavissa. Ainoa 
ohje oli, että ei saa mitään pelätä.

Noin viikon kuluttua olimme 
taas kaikki mukana vartiotehtävis-
sä ja muissa komennuksissa. Minä 
olin kolme kuukautta asevarikol-
la. Siellä puhdistettiin ja korjattiin 
rintamalta tuotuja verisiä ja savisia 
kiväärejä. Viikoittain niitä lähetet-
tiin takaisin rintamalle täysin kor-
jattuina ja huollettuina.

Desantit kertoivat kuulusteluis-
sa, että heillä oli ainoastaan kak-
si viikkoa opetusta kartanluvussa 
ja kompassin käytössä sekä lasku-
varjohyppyharjoituksia. Tehtäväk-
si annettiin vakoilu. Piti selvittää 
suomalaisten sotilasjoukkojen si-
jainti ja teollisuuden toiminta.

Huhuna liikkui tieto, että venä-
läiset suunnittelivat maihinnou-
sua etelärannikolla Pellingin saa-
reen Porvoon edustalla. Ehkä tie-
to siitä, että siellä oli ainoat suuret 
tykit, mitä Suomella oli, esti suun-
nitelmat.

Vaikka desantteja pudotettiin 
paljon maahan lentokoneista, las-
kuvarjoja ei juuri löytynyt. Mihin 
ne joutuivat? Kotirintamalla silloi-
set ”jääkaapit”, kaivot ja lähteet, 
olivat desanteille mieleisiä paik-
koja. Siellä olivat maidot, kermat 
ja voit kylmässä vaan eipä enää 
aamulla. Olivat joutuneet vääriin 
suihin.

Pentti Koivula
1929–2019

Julkaistu Veikko Koivulan luvalla

Jatkosodan alussa

Suomeen pudotettiin paljon desantteja

Sotilaspoika, kelloseppämestari Olavi Kangasniemi kuvattu-
na Tampereella Aaltosen puistossa sijaitsevan Talvisodan henki 
-muistomerkin vierellä kädessään 70 vuotta sitten tekemänsä tas-
kukello.

Desantin varusteet. Ylämaa 5.8.1941. SA-kuva. Varusteet eivät liity kirjoitukseen.

Liiton ja kiltojen 
30-vuotishistoria
Ennen lehden taittoon menoa kes-
kustelin Matti Hyvärisen kanssa 
tekeillä olevan sotilaspoikahisto- 
rian 1991–2021 tilanteesta. Kes-
kustelun aikana laskutoimitus 
paljasti, että 12 kiltaa eivät olleet 
reagoineet pyyntöön, että olisivat 
toimittaneet kirjoitetun materiaalin 
vuosilta 2015–2019.

Perinnetyön historian vuoden 
2014 loppuun ovat keränneet, 
muokanneet ja toimittaneet evers-
ti evp Ilmari Hurmerinta ja edes-

mennyt lääkintäeverstiluutnantti 
evp Kari Niemi. Kahdesta vuo-
desta 2020 ja 2021 tulee kiltoi-
hin tuonnempana oma kyselynsä 
ja vaatimus historian kirjoittami-
sesta kyseisiltä vuosilta.

Kirjan kokoaja ja toimittaja ve-
toaa niihin kiltoihin, joista tekstiä 
ei ole vielä tullut, että ne ryhtyi-
sivät tuumasta toimeen vuosien 
2015–2019 osalta.

Pentti Ruohotie
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Jatkosodassa Rukajärven rintama-
suunnalta oli matkaa lähimmälle 
Yleisradion lähetysasemalle 300 
kilometriä. Se sijaitsi Joensuus-
sa. Heikkotehoisen aseman kuu-
luvuus rintamalle oli lähes olema-
ton. Tehokas Lahden lähetysasema 
oli 600 kilometrin päässä. Sen lä-
hetys kuului Rukajärvelle muuta-
milla hyvillä vastaanottimilla.

Rukajärven suunnalla toimi 14. 
divisioona. Sen tiedotuskomppa- 
niassa palvelivat TK-miehinä kap-
teeni Martti Jukola ja luutnantti 
Matti Viherjuuri. Jukola oli tun-
nettu radiotoimittaja, joka oli se-
lostanut Berliinin vuoden 1936 
olympiakisat Suomen kansalle.  
Ne olivat ensimmäiset radion kaut-
ta maassamme kuullut olympia-
laiset. Matti Viherjuuri oli Suo-
men Kuvalehden päätoimittajan 
ja Suomen Yleisradion käynnis-
täjän Leonard Viherjuuren poi-
ka. Näiden kesken syntyi syksyl-
lä 1941 ajatus oman rintamaradion 
saamisesta Rukajärvelle.

Tehokas lähetin  
Porista
Äänislinnassa oli jo päässyt al-
kuun Pekka Tiilikaisen johtama 
Aunuksen radio. Matti Viherjuuren 
onnistui hankkia Rukajärvelle Po-
rin lähetysaseman entinen lähetin, 
joka oli voimakkaampi kuin Joen-
suun lähetin. Lisäksi hän sai han-
kittua hyvän vastaanottimen, jol-
la Lahden aseman välittämät Hel-
singin lähetykset kuuluivat hyvin. 
Näin Yleisradion uutiset ja muut 
sopivat ohjelmat voitiin välittää 
Rukajärven suunnalle.

Rukajärven radioaseman ohjel-
masuunnittelu eteni, kun mukaan 
tuli divisioonan valistustoimiston 
upseeri, filosofian kandidaatti Ver-
neri Vesterdahl (sittemmin Veistä-
jä). Sortavalassa syntynyt ja Vii-
purin kautta Helsinkiin muuttanut 
Vestedahl oli kulttuuritoimitta-
ja ja viihdesuunnittelija. Rukajär-
ven suunnan taistelijoita nimitet-
tiin korpisotureiksi. Sillä suunnalla 
ilmestyi oma rintamalehti Korven 
Kaiku. Se painettiin Joensuussa. 
Tästä syntyi ajatus antaa Rukajär-
ven rintamaradioaseman nimeksi 
Korven Radio.

Kauko Kokkosesta  
radiojohtaja
Tykistössä palvellutta vänrikki 
Kauko Kokkosta pyydettiin Kor-
ven Radion päälliköksi. Hän oli 
toiminut Helsingin Kansanteatte-
rin näyttelijänä. Kokkonen suostui 
tehtävään. Korven Radion perusta-
minen pääsi käyntiin. Rukajärven 
kylän keskellä oli entinen kauppa-
rakennus, josta tehtiin studio ja ra-
dion päällikön asunto. Lähetysan-
tenni ja radioasema pystytettiin ky-
län laidalla olevalle mäelle. Mäki 
oli kuitenkin vihollisen tähystet-
tävissä ja tykkitulen etäisyydellä. 
Yhdessä tuli-iskussa aseman an-
tenni vioittui ja aseman hoitajana 
toiminut upseerikokelas Auramo 
jäi vauhkoontuneen hevosen alle. 
Häneltä murtui kylkiluita. Tapah-
tuman seurauksena aseman paikka 
siirrettiin muualle.

Radiorakennukseen syntyi pe-
ruskorjaustyönä studio orkesteri-
korokkeen kera. Toisessa huonees-

sa ikkunan takana oli pieni kuulut-
tamo. Sen pöydällä oli mikrofoni 
ja kuuluttajan ulottuvilla kaksi le-
vysoitinta, joista toinen oli ajan-
mukainen ja toimi sähköllä ja toi-
nen kammella viritettävä jousive-
toinen laite. Studioon saatiin lah-
joituksena aluksi urkuharmoni ja 
lopuksi piano. Esiintyjät odottivat 
pienessä lämpiössä vuoroaan. Ra-
dion päällikön Kauko Kokkosen 
asuntona oli pieni huone, jossa oli 
liesi. Korven Radion ensimmäinen 
lähetys kiiri ilmoille 24. huhtikuu-
ta 1942 kello 20.00.

Äikiä peitettiin  
musiikilla
Rukajärven aseman lähetykset 
kuuluivat myös Nurmeksessa ja 
Joensuussa. Hyvän sään aikana 
lähetykset yltivät Keski-Suomeen 
saakka sekä koko Vienan Karja-
lan alueelle. Rukajärvi oli sähkö-
tön neuvostokylä, joten radioase-
malle piti virittää virta omalla ge-
neraattorilla. Ukkonen keskeytti 
lähetykset muutaman kerran.

Neuvostoliittolainen häiritsi-
jä Armas Äikiä tunkeutui toisi-
naan Yleisradion aalloille. Silloin 
Korven Radion lähetys muutettiin 
äänilevymusiikiksi, jonka taak-
se Äikiä jäi. Kerran vihollisen ty-
kistöiskussa kranaatin sirpale lä-
visti studion seinän ja harmonin, 
mutta soitin ei muuten vahingoit-
tunut. Sodan jälkeen Neuvostolii-
tosta kantautui tietoja, joiden mu-
kaan Korven Radion viihdeohjel-
maa kuunneltiin myös vihollisen 
puolella.

Ohjelmasta Korven Radiossa 
ei ollut pulaa. Se välitti Yleisra-
dion lähetyksiä, ja viihdekiertuei-
den esiintyjiä vieraili studiossa. 
Radion päällikkö Kauko Kokko-
nen järjesti lisää henkilökuntaa ja 
kunnostutti lähitaloja asunnoik-
si. Pääemännäksi tuli lotta Helvi 
Tikkanen. Radion äänilevyvali-
koima laajeni, kun lomalta palaa-
vat sotilaat toivat levyjä tullessaan 
ja Helsingissä toiminut puolustus-
voimien viihdetoimisto lähetti nii-
tä. Levyvalikoima kasvoi vähitel-
len peräti tuhanteen levyyn.

Oma orkesteri  
lähetyksiin
Vuonna 1943 Korven Radion lä-
hetysajat pitenivät ja aamulähetyk-
set alkoivat. Ohjelmapäiväkirjan 
mukaan yhdessä ohjelmatuokios-
sa korpraali Teijo Joutsela esitti 
viulusooloja ja lauloi. Korpraali 
Tauno Marttinen soitti pianolla 
Chopinia ja Arttu Suuntala lauloi 
laulut Ristilukki ja Muistoja Kar-
jalasta. Kanttiini Neliapilan avajai-
sista välitettiin kaksituntinen oh-
jelma. Korven Radio sai oman stu-
dio-orkesterin alkuvuodesta 1943. 
Se sai leikillisen lisänimen Koli-
napojat. Orkesterissa oli kahdek-
san soittajaa. Laulusolistina toimi 
Kauko Kokkonen, joka tarvittaessa 
heilutti tahtipuikkoa. Rukajärvelle 
perustettiin myös rintamateatteri. 
Orkesteri avusti siellä, ja teatterin 
esiintyjiä kuultiin radiossa.

Urheiluhenkistä ohjelmaa sisäl-
tyi myös Korven Radion antiin. 
Kalevalanpäivänä 1942 järjestet-

tiin 14. divisioonan hiihtomesta-
ruuskilpailut. Palkintojenjakojuh-
la radioitiin kuulijoille. Kilpailui-
hin otti osaa 120 hiihtäjää – 17 as-
teen pakkasessa. Yllätys oli, että 
vuoden 1936 olympiakisojen kul-
tamitalihiihtäjä Klaes Karppinen 
jäi neljänneksi 18 kilometrin kil-
pailussa. Kaksi parasta sai palkin-
noksi paristoradion. Kesällä 8. elo-
kuuta järjestettiin yleisurheilumes-
taruuskilpailut, joihin otti osaa 150 
sotilasta. Seuraavana päivänä oli-
vat vuorossa Rukajärven suunnan 
uintimestaruuskilpailut. Kalastus-
kilpailukin järjestettiin, ja kook-
kain hauki painoi 14,2 kiloa.

Rauhan päivänä  
äänilevyjä
Korven Radiolle tuli puhelinsoitto 
4. syyskuuta 1944 kuuden aikaan 
aamulla. Lähetyksen piti olla hy-
vissä ajoin kytkettynä, koska pa-
rin tunnin kuluttua tulisi tärkeä 
tiedotus. Yleisradiosta välitettiin 
silloin uutinen aselevon solmimi-
sesta. Sinä päivänä Korven Radio 
soitti levyjä koko päivän. Välirau-
ha allekirjoitettiin 19. syyskuuta 
1944. Sen jälkeen Korven Radion 
tekniikka purettiin. Lähetin lähet-
tiin Joensuun radiolle. Rukajärven 
suunnan taistelijat pitivät aseman-
sa loppuun saakka, vaikka Neuvos-
toliiton puna-armeijan saarrostus-
ta piti lopussa torjua kovin pon-
nistuksin.

Rukajärven suunnan rintamal-
la taistelleet järjestivät sodan jäl-
keen yhteisiä tapaamisia. Rukajär-
vellä palveli noin 13 000 miestä ja 
muutama sata naista. Suurimmil-
laan asevelitapaamisissa oli paikal-

la 4 500 osanottajaa. Korven Ra-
dion henkilöstöä kokoontui pie-
nemmissä ryhmissä. Korven Ra-
dion vääpelinä toiminut Reino 
Leppänen kirjoitti kirjan radion 
vaiheista vuonna 1987. Vääpelin 
tehtävien lisäksi hän toimi radion 
kuuluttajana.

Lasse Koskinen

Lähde: Reino Leppänen: Kor-
ven Radio – Rukajärven rinta-
maradio ja muu mielialan huol-
to, Karjalaisen Kulttuurin Edis-
tämissäätiö, Joensuu 1987

Korven Radion studio perustettiin Rukajärvelle entiseen kauppakiinteistöön. SA-kuva.

Radion päällikkö Kauko Kokkonen esiintyi myös laulajana radios-
sa. Säestäjän nimi ei ole jäänyt tiedostoihin. SA-kuva.

Korven Radion emäntä Helvi Tikkanen ja vääpelinä toiminut Rei-
no Leppänen keittiön tikkailla. Leppänen kirjoitti kirjan Korven 
Radiosta. Kuva: Leppäsen arkisto

Korpraali Vento ja sotamies Sulo esittivät hanurimusiikkia Kor-
ven Radion lähetyksessä 10. huhtikuuta 1942. SA-kuva.

Näyttelijä Kauko Kokkonen toimi radion johtajana 

Korven Radio toi uutisia ja viihdettä 
Rukajärven suunnalle
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Reposaari – 
tarinoita tulvillaan 
oleva kylä  
meren kainalossa
Reposaari puutaloineen on idylli-
nen saari, joka esittäytyy kiehtova-
na kaupunkina minikoossa. Noin 
tuhannen asukkaan merihenkinen 
puutalokaupunginosa tunnetaan 
myös nimellä Räpsöö. Saarella on 
pituutta noin kolme kilometriä ja 
leveyttä puoli kilometriä. Se tar-
joaa uljaita merinäkymiä ja monia 
kiinnostavia yksityiskohtia.

Reposaaren suojaisa ja syvä 
luonnonsatama on jo vuosisatoja 
ollut tärkeä tukikohta kauppamie-
hille ja sotaretkeilijöille. Perustet-
tuaan Porin vuonna 1558 Juhana-
herttua antoi Räpsöön ”nautitta-
vaksi ja käytettäväksi”.

Purjelaivojen mukana painolas-
tina saarelle tuotu maa-aines on si-
sältänyt siemeniä vieraista mais-
ta. Niinpä kesäisin saarella kukkii 
eksoottinen kasvillisuus. Saarella 
voi vieläkin aistia purjelaivakau-
den tunnelmia.

Reposaaren nähtävyyksiä ovat 
Torpedovene S2 -merionnettomuu- 
desta vuonna 1926 kertova muis-
tomerkki, merisuojeluskunnan 
1930-luvulla rakentama tykkilin-

noitus, joka nykyisin on entisöi-
ty linnakepuistoksi, Suomen van-
himpiin kuuluva kalaravintola sekä 
Reposaaren kuusikulmainen kirk-
ko ja kahdeksankulmainen kello-
tapuli. Kirkon katossa on kuului-
san taiteilija Lennart Segerstrå-
len neljä isoa maalausta. Reposaa-
ren kirkko on tunnettu hääkirkko-
na. Kuuluisimpien vihkiparien 
joukossa ovat muun muassa hiih-
täjälegenda Juha Mieto ja Min-
na Grönroos sekä nykyinen pre-
sidenttipari Sauli Niinistö ja Jen-
ni Haukio.

Reposaarelaisia merkkihenkilöi-
tä ovat painin olympiavoittaja Kel-
po Gröndahl, laulaja Eino Grön 
ja muusikko Jussi Hakulinen.

Saaren omaleimaisuutta kuvaa 
myös se, että Reposaarella on oma 
pitäjäruoka. Pitäjäruoka on siika-
soppa ja graavisuolattu siika. Mai-
semat, monipuolinen historia ja ta-
pahtumat sekä maittavat kalaruoat 
ovat kokemisen arvoisia. Kannat-
taa poiketa pitemmäksikin aikaa.

Tapio Huhtanen
Lähteet: Visit Pori ja Wikipedia

Liittopäivien tapahtumat
Torstai 22.10.
Klo 12.30–13.30 ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus kokous- 
paikalla
Klo 14.00 kuljetus Porin rautatieasemalta kokouspaikalle klo 13.47 
Tampereelta saapuvalta junalta
Klo 14.00–14.30 tulokahvi ja Porin kaupungin esittely
Klo 14.30–16.30 liittokokous
Klo 14.30–16.30 seuralaisten ohjelma
Klo 18.00–22.00 veljesilta

Perjantai 23.10.
Tutustuminen Reposaaren kaupunginosaan
Klo 08.45 lähtö Virkistyshotellilta
Klo 09.00 kukkalaitteen lasku Reposaaren sankarihaudalle ja S2-
muistomerkille. S2-torpedoveneen haverin tarina.
Klo 09.30–11.15 tutustuminen Reposaaren kirkkoon, linnakepuistoon 
ja merisuojeluskuntatoimintaan
Klo 11.15 keittolounas Suomen toiseksi vanhimmassa ravintolassa. 
Omakustanteinen lounas 9,50 €.
Klo 12.30 paluu Virkistyshotellille
Klo 13.30 kuljetus Porin rautatieasemalle klo 14.15 Tampereelle läh-
tevälle junalle 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava seuraavat tiedot
– osallistuminen tulokahviin 22.10. klo 14.00
– osallistuminen veljesiltaan 22.10 klo 18.00
– osallistuminen seuralaisohjelmaan 22.10 klo 14.30–16.30
– osallistuminen Reposaaren kohteisiin 23.10. klo 08.45–12.30
– kuljetustarve Porin rautatieasemalta 22.10. klo 14.00 ja Porin rau-
tatieasemalle 23.10. klo 13.30
– erityisruokavalio
Ilmoittautumiset 24.9.2020 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla.  
Ilmoittautua voi myös puhelimitse.

Mika Ramstedt: mika.ramstedt@gmail.com, puh. 044 203 7770
Esa Luovula: esa.luovula@luukku.com, puh. 050 357 0221
Kokousmaksu on 60 €. Maksuun sisältyvät illallinen, oheisohjel-

ma ja kuljetukset.
Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 24.9.2020 tilille: Sa-

takunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry FI57 5700 8120 3205 80.
Ota tosite maksusta mukaasi ja esitä se ilmoittautumisen yhteydessä.

Majoittuminen
Virkistyshotelli Yyteristä kokousvieraiden on mahdollisuus vara-
ta omakustanteinen majoitus. Majoituksen hinta 65 €/hlö/vrk/2 hh 
ja 109 €/vrk/1 hh. Hotellivaraukset puh. 02 628 5300 tai myynti@
virkistyshotelli.fi 24.9.2020 mennessä. Mainitse varausta tehdessä-
si ”Sotilaspojat”.

Liittokokous
Kokouksessa käsitellään liittokokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen 
alussa lähetetään seppelpartio. Asu: arkipuku.

Seuralaisohjelma
Seuralaisille järjestetään torstaina 22.10. klo 14.30–16.30 opastettu 
ohjelma. Ohjelman sisältö ja yksityiskohdat julkaistaan syyskuussa 
ilmestyvässä Sotilaspoika-lehdessä.

Veljesilta
Veljesiltaa vietämme torstaina 22.10. klo 18.00–22.00 Virkistysho-
tellin tiloissa. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, laulua, runo-
ja, sotilaspoikamuistoja, Porin kaupungin ja Puolustusvoimien ter-
vehdykset sekä huumoria. Veljesillan yksityiskohtainen ohjelma jul-
kaistaan syyskuussa ilmestyvässä Sotilaspoika-lehdessä. Asuna vel-
jesillassa on tumma puku, kunniamerkit.

Tutustuminen Reposaaren kaupunginosaan
Perjantain 23.10. oheisohjelma Reposaaren ainutlaatuisessa merelli-
sessä kaupunginosassa tuo historian kävijää lähelle. Kuulemme tor-
pedovene S2-haverin tapahtumat vuodelta 1925 sekä laskemme kuk-
kalaiteet S2-muistomerkille ja sankarihaudalle. Tutustumme merisuo-
jeluskunnan 1930-luvulla rakentamaan linnoitukseen. Nykyisin lin-
nakepuistoksi nimetty alue johdattaa meidät aikaan 80 vuotta sitten.

Lounastamme vuonna 1846 toimintansa aloittaneessa kalaravinto-
lassa. Tarjolla on reposaarelainen kalakeitto. Omakustanteinen hinta 
on 9,50 €. Reposaaren kierroksen oppaana on alueen ja sen historian 
tunteva paikallinen opas.

Pukeutuminen
Liittokokous: arkipuku
Veljesilta: tumma puku, kunniamerkit
Oheisohjelma: vapaa-ajan säänmukainen asu

Poikkeava tilanne
Liittokokous siirrettiin elokuulta lokakuulle koronaviruksen takia. Il-
moittautuminen sekä maksu ja hotellivaraukset tulee tehdä vii-
meistään 24.9.2020. Tämän jälkeen hotelli vapauttaa varaamamme 
huonekiintiön vapaaksi jääneet huoneet avoimeen myyntiin.
Syyskuun Sotilaspoika-lehti ilmestyy 18.9. Lehdessä päivitetään mah-
dolliset muutokset liittokokouksen ja veljesillan järjestelyihin.

Kuvia liittokokouskaupungista

Vuonna 1841 valmistunut Carl 
Ludvig Engelin suunnittelema 
raatihuone ja Raatihuoneen-
puisto ovat osa Porin kansallis-
ta kaupunkipuistoa. 
Kuva: Antero Saari/Porin kau-
punki.

Porin Käppärän hautausmaalla vuonna 1903 valmistunut Juseliuk- 
sen mausoleumi on kuuluisa erityisesti Akseli Gallen-Kallelan 
suunnittelemista seinämaalauksista. Kuva: Hannu Ikonen.

Porin Reposaaressa sijaitseva norjalaistyylinen tunturikirkko val-
mistui vuonna 1876. Kirkko on suosittu nähtävyyskohde ja vihki-
kirkko. Kuva: Esa Kyyrö.

Reposaari on sympaattinen kaupunginosa. Idyllinen puutalomil-
jöö ja kalasatama troolareineen tekee saaresta maalauksellisen. 
1700-luvun alussa professori Israel Nesselius ehdotti Reposaarta 
jopa Suomen pääkaupungiksi. Kuva: Toni Mailanen.

Perinteikkäässä Ravintola Reposaaressa toiminta on alkanut jo 
1800-luvun alkupuolella. Se on Suomen toiseksi vanhin ravinto-
la. Kuva: Jouni Koivukoski/Porin kaupunki.

Reposaaressa sijaitseva linnakepuisto rakennettiin vapaaehtois-
voimin vuonna 1935 rannikkopuolustusjärjestelmäksi. Linnake-
puisto toimi alun perin Reposaaren merisuojeluskunnan rannik-
kopatterina. Kuva: Jouni Koivukoski/Porin kaupunki.
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Porin prikaati on Suomen suurin 
joukko-osasto sekä henkilökun-
nan että varusmiesten määrässä. 
Nykymuotonsa Porin prikaati sai 
vuoden 2015 alussa, kun Niinisa-
lossa sijainnut Tykistöprikaati ja 
Säkylässä sijaitseva Porin prikaa-
ti yhdistettiin. Tänä päivänä Porin 
prikaatissa on palkattua henkilö-
kuntaa noin 650 ja prikaati kou-
luttaa vuosittain noin 4  000 varus- 
miestä.

Porin prikaatin toiminta-alue 
on laaja ja kattaa Varsinais-Suo-
men, Satakunnan, Pohjanmaan, 
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Poh-
janmaan alueet, länsirannikon 
suunnassa ”Kemiöstä Kokkolaan”  
alueen, jolla on noin 1,14 mil-
joonaa asukasta. Turun ja Vaa-
san aluetoimistojensa kautta Po-
rin prikaati hoitaa viiden maakun-
nan lisäksi Ahvenanmaalla noin 
355  000 reserviläisen asevelvolli-
suusasioita.

Prikaatin arki kulkee kotimaan 
ja kansainvälisyyden vahvassa 
vuorovaikutuksessa. Kotimaan 
puolustukseen Porin prikaati kou-

luttaa varusmiehiä ja reserviläisiä 
jääkäri-, tykistö-, tiedustelu-, pio-
neeri-, suojelu-, viesti-, sotilaspo-

liisi- ja huoltoaselajeissa. Paikal-
lispuolustukseen kuuluu yhteis-
toiminta alueella toimivien viran-
omaisten, kuntien ja kaupunkien 
sekä järjestöjen kanssa. Paikallis-
puolustusta harjoitellaan kahdes-
ti vuodessa keskittyen yhteistoi-
mintaan jossakin prikaatin alueel-
la olevassa kaupungissa. Edellinen 
harjoitus oli Porissa maaliskuussa 
2020. Seuraavaa harjoitusta val-
mistellaan Kokkolaan syyskuuk-
si 2020.

Porin prikaatissa saa koulutuk-
sensa myös Suomen kansainväli-
nen valmiusjoukko, joka on krii-
sinhallintatehtäviin erikoiskoulu-
tuksen jo varusmiesaikana saava 
joukko. Lisäksi Porin prikaati vas-
taa vuosittain kriisinhallintaope-
raatioihin lähettävien noin 1  000 

reserviläisen kouluttamisesta.
Porin prikaatissa on valtakun-

nallinen Suojelun osaamiskeskus, 
joka ainoana maassamme antaa 
koulutusta sekä sotilaille että eri 
viranomaisille aidoilla taisteluai-
neilla kuten taistelukaasuilla. Tätä 
tarkoitusta varten prikaatiin raken-
nettiin 2019 erillinen taistelukou-
lutusrata.

Porin prikaatin kunniakas his-
toria juontaa juurensa 30-vuotisen 
sodan aikaan, kun 16. helmikuuta 
vuonna 1626 perustettiin Kustaa II 
Adolfin käskystä Kuninkaallinen 
Porin Rykmentti, Porin prikaa-
tin perinnejoukko-osasto. Helmi-
kuun 16. päivänä vietetään myös 
Porin prikaatin vuosipäivää. Pe-
rinteitä kunnioitetaan, ja ne elä-
vät vahvasti mukana prikaatin ar-
jessa. Porin prikaatin sinikeltaisen 
lipun toisella puolella on Satakun-
nan ja toisella puolella Varsinais-
Suomen vaakuna. Porin prikaatin 

tunnuslause on ”Kunnia – Velvol-
lisuus – Tahto”!

Tervetuloa seuraamaan kuulu-
misiamme sosiaalisessa mediassa 
Facebookissa facebook.com/Po-
rinPR ja Twitterissä @PorinPR. 
Internet-sivumme löytyvät osoit-
teesta maavoimat/porin-prikaati.

Porin prikaati toivottaa Sotilas-
poikien liittokokoukseen osallistu-
jat tervetulleeksi alueelleen!

Eversti Riku Suikkanen
Porin prikaatin apulaiskomentaja

Porin prikaati – Suomen ja maailmanrauhan 
puolustaja

Panssariajoneuvo XA-360 kuuluu Porin prikaatin kalustoon.

Porin prikaatin jääkärit hyökkäysharjoituksessa.Raskas raketinheitin on maavoimien tehokkain tykistöjärjestelmä.

Sotilaspoikien harrastusmerkit 
1944

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

Sotilaspoikien harrastusmerkkien 
tarkoituksena oli innostaa poikia 
mukaan järjestön suosimiin toi-
mintoihin. Päämääränä oli kas-
vattaa pojista kunnon kansalaisia, 
fyysisesti vahvoja ja henkisesti 
vastuuntuntoisia. Merkit poikapu-
serossa olivat samalla tunnus saa-
vutetusta koulutuksesta ja osoite-
tusta ahkeruudesta.

Harrastusmerkkinä oli 1937–44 
sininen kangasneliö, jonka kes-
kuskuvio ilmaisi merkin arvoluo-
kan. Luokan määräsi harrastustun-
tien lukumäärä. Täydet tuntimäärät 

laskettiin koulutus-, kilpailu- ym. 
tilaisuuksista, joissa oli paikal-
la toimintaa valvomaan määrätty 
johtaja. Tapahtumasta otettiin huo-
mioon vain varsinaiseen harjoituk-
seen kulutettu aika, ei odottelu- ja 
matkustusaikoja. Jos toiminnas-
ta maksettiin palkkaa tai päivära-
haa, tunteja ei luettu merkkisuo-
rituksiin.

Harrastustunnit merkittiin Soti-
laspojan jäsenkirjaan ja yhteenveto 
niistä myös vuosittain henkilökort-
tiin. Harrastusmerkit tilattiin piirin 
poikajohtajalta. Merkkien jakoti-

laisuutena oli jokin poikaosaston 
juhla tai jako ryhmän edessä sitä 
mukaa, kuin vaatimukset oli suori-
tettu. Harrastusmerkki kiinnitettiin 
puseron oikean rintataskun palkee-
seen. Käyttöoikeus koski vain po-
jan korkeinta merkkiä. Ellei pojal-
la ollut järjestönsä puseroa, merk-
kiä voitiin käyttää myös siviili-
asussa sotilaspoikatilaisuudessa.

Harrastustunneista oli etua suo-
jeluskuntaan liityttäessä, sillä soti-
laspoika sai laskea hyväkseen 1/3 
harrastustunneistaan, kuitenkin 
enintään 120 tuntia, tavoitellessaan 

suojeluskunnan harrastusmerkkiä. 
Sotilaspoikien harrastusmerkkejä 
alettiin uudistaa 1944 pohjakuvion 
muuttuessa viisikulmioksi.

Aarno Oja-Kaukola  

Lähde: muun muassa Suojelus-
kuntain Yliesikunnan Käskyleh-
ti 1944

                   Valiomerkki                                              I lk.                                                 II lk.                                          III lk.
                                                                                                                                                                                 Uudistettu malli 1944
Merkkikuviot: A. O.-K.

Elämänkaari saatavana 
kirjana.
Kirjan hinta 29 €/kpl.

Tilaukset: 
Stig-Olof Fagerström
Humalniementie 10
00840 HELSINKI
Puh. 040 500 2475
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Koulunkäyntiä ja sotilaspoikatoimintaa 
Tampereella
Sota-aika oli koululaiselle mo-
nipuolisen toiminnan aikaa. 
Suojeluskuntien poikaosastojen, 
sittemmin sotilaspoikien nimel-
lä toimivien osastojen, toiminta 
elpyi vuoden 1941 loppupuolella. 

Kun uusi sota alkoi 25.6.1941, 
koko kansan kuntoutus oli alka-
nut jo aiemmin keväällä mars-
simaaottelulla Ruotsia vastaan. 
Suomi voitti maaottelun, mikä 
antoi meille suurta itseluotta-
musta. Koulumme opetusohjel-
maan maaottelu oli hyväksytty, 
ja marssiin osallistui koko oppi-
laskunta.

Koko sodan ajan koululaiset 
osallistuivat moniin talkoisiin, 
joita järjestivät suojeluskunnat, 
Nuorten Talkoot ja Maan Romu. 
Keräyksien kohteena olivat rauta-
romu, kumi, pullot ym. hyödyk-
keet, jotka voitiin käyttää uusien 
tuotteiden raaka-aineena. Monen-
laiset olivat työtalkoot maatalou-
dessa ja mottimetsässä ja rahan-
keräykset. Luokkamme voit-
ti pullojen keräystalkoot, josta 
saimme päivän ylimääräistä va-
paata koulusta.

Itse koulunkäynti oli opettaja-
pulasta johtuen etupäässä nais-
opettajien ja iäkkäiden miesten 
käsissä. Tästä johtuen myös ope-
tusohjelmia oli supistettu ja kou-
lussa käynnin aikaa lyhennetty.

Täytettyäni 15 vuotta syksyllä 
1941 tulin J. L. Runebergin so-
tilaspojan kunniakkaaseen ikään. 
Tulin samalla myös työvelvolli-
sen ikäiseksi, mikä merkitsi sitä, 
että minun piti ottaa heti vastaan 
työpaikka, jos sen vain koulun-
käynti salli. Niinpä jo varhain 
keväällä 1942 alkoivat työvoi-
maviranomaiset lähetellä kutsu-
jaan työleireille. 

Suurin osa ikäluokkani pojista 
koulussani oli määrätty Ristisaa-
ren työleirille Joensuun lähelle. 
Onnekseni samanaikaisesti pyy-
dettiin sotilaspojista noin puolta 
joukkueellista vapaaehtoisia It-
joukkoihin. Ratkaisuni oli aivan 
selvä, koska suurin osa edellisen 
kesän Is-kavereista oli ilmoittau-
tunut vapaaehtoisiksi. Palveluteh-
tävä hyväksyttäisiin työvelvolli-
suutta vastaavaksi.

Keväällä 1942 ennen harmo-
nikkatunteja ja patterille menoa- 
ni olin käynyt Eräjärvellä ryh-
mänjohtajakurssin. Sain ylen-
nyksen ryhmänjohtajaksi ja sa-
malla oman ryhmän merkinnällä 

1. komppania, II joukkue, neljäs 
ryhmä. Samalta kurssilta A. Aa-
rikka ja R. Alander ylennettiin 
joukkueenjohtajiksi. Näin olim-
me saaneet suoranaiset esimie-
hemme omasta keskuudestamme.

Tällä kurssilla keksittiin viih-
dyttäjät Apa Niemi ja Toi-
vo Honkonen. Suunnittelimme 
näytelmän ”Hyvää päivää, kir-
vesvartta”, joka saavutti kurs-
sin päättäjäisissä suuren suosion 
ja toimi ponnahduslautana Apan 
Mr. Moton roolille ja allekirjoit-
taneelle muusikkona.

Siirryin muiden vapaaehtoisten 
kanssa jo ennen vappua 1942 31. 
It-patteriin, joka sijaitsi Epilän-
harjulla. Samalla vapautimme 
vastaavan määrän miehiä maa-

taloustehtäviin. It-komennus oli 
erittäin mieluisa jo siitäkin syys-
tä, että saimme lopettaa koulun-
käynnin pari viikkoa aikaisem-
min kuin muut. Koulu päättyi 
sinä keväänä virallisesti 13.5.

Harmonikka oli luonnollisesti 
mukanani It-patterilla ja harjoi-
tukset olivat jokapäiväiset. Kave-
rit pyytelivät yhtä mittaa: ”Soita 
se ja se!” Tämä kannusti luon-
nostaan opettelemaan ja harjoit-
tamaan sormia. Patterin vanhojen 
miesten joukossa oli pari haita-
rinsoittotaitoista, nimeltään Haa-
visto ja Nisula. He opettivat mi-
nulle vasemman käden käyttä-
mistä säestyksessä. Se ei ollut 
minulle helppoa, mutta vähitel-
len vasemman käden sormet al-

koivat totella.
Patterilla saimme tykkimies-

koulutuksen. Stereonäkökyvyn 
omaavat saivat etäisyysmittari-
koulutuksen. Asuimme patterin-
mäellä parakissa, joka riitti hy-
vin 22 pojan yösijoiksi. Patteriin 
kuului kolme 76 mm:n Breda-
tykkiä, jotka lienevät alun perin 
kuuluneet Italian laivastolle, sekä 
täydellinen etäisyysmittaristo ja 
tulenjohtue.

Meidän poikien tehtävänä oli 
huolehtia joka aamu ammukset 
kellarista kasematteihin, jos oli 
pilvinen päivä. Kantamista kella-
riin teimme päivällä, jos oli helle, 
sillä korkealla mäellä ilma saattoi 
lämmetä niin paljon, että syntyi 
kranaattien räjähdysvaara. Am-
musten edestakainen kantami-
nen oli aika homma, sillä viiden 
ammuksen laatikko painoi noin 
sata kiloa ja ammuskellariin vie-

vä polku oli kapea ja epätasainen.
Muuten päivämme koulutuk-

sen päätyttyä olivat melko muka-
vaa oleilua ja auringonottoa, vain 
hälytykset tekivät poikkeuksen.  
Tykeillä emme tosin päässeet am-
pumaan kertaakaan. Pariin ot-
teeseen oli sentään suunnitelmia 
ampua koelaukauksia Siilinkaril-
le, mutta ne kiellettiin liian vaa-
rallisina siviileille. 

Ammusten kannosta sain ty-
rän, jota nuoresta iästäni johtuen 
ei leikattu sotasairaalassa. Leik-
kaus tapahtui siviilisairaalassa, ja 
toipuminen kesti niin kauan, että 
koulun alettua 1.10.1942 muut 
koulupojat olivat päässeet jo si-
viiliin.

Sotilaspoikien toiminta jat-
kui syksyllä entiseen tapaan sil-
lä erolla, että me keväällä ryh-
mänjohtajiksi ylennetyt toimim-
me kouluttajina voimakkaasti 

kasvavalle sotilaspoikajoukolle. 
Valtavasta innostuksesta johtuen 
joukkomme kasvoi lukemiin, jos-
ta käy ilmi, että erilaisiin yhteis-
kuntaluokkiin katsomatta jokai-
sella perheellä oli suoranainen 
velvollisuus lähettää nuorukai-
sensa sotilaspoikien riveihin.

Sotilaspoikaosastoja alettiin 
perustaa Tampereen kaupungin-
osien nimillä. Ensimmäiset niistä 
olivat Laukon, Pyynikin ja Näsi-
linnan osastot. Osastojen toimin-
nan tukemiseksi pidettiin Kau-
pungintalon juhlasalissa, nykyi-
sellä Raatihuoneella, juhlia. Mi-
näkin esiinnyin niissä monissa 
ja edustin usein ainoana sotilas-
poikana järjestöämme kuuluisien 
taiteilijoiden joukossa.

Paitsi varsinaista sotilaspoi-
kakoulutusta saimme usein ko-
mennuksia sankarihautajaisiin 
kunniavartioksi sekä erilaisiin 
talkoisiin ja niissä pojille sopi-
viin tehtäviin. Koulun lomapäi-
vät kuluivat hyvin usein Rajaseu-
dun Lapset ry:n perunanpussitus-
talkoissa, paraateissa tai katsel-
muksissa. Johtajanamme toimi 
Arvo Aarikka, joka sai ylennyk-
sen sotilaspoikajohtajaksi ja päi-
vysti Suojeluskuntatalossa toi-
mistossamme.

Täytyy ihmetellä, millä ajalla 
silloin ehti lukea läksyt. Koulu 
meni silti jotenkin.

Toivo Honkonen

Kirjoitus pohjautuu Toivo Hon-
kosen julkaisemattomaan käsi-
kirjoitukseen, joka on muisteli-
jan pojan Toivo Honkosen hal-
lussa. Sotilaspojan päätoimitta-
ja on kevyesti muokannut mate- 
riaalia ja toimittanut sen oheiseen 
muotoon.

Sotilaspoika kysyy
 

1. Sotilasmestari Kauko Simonen muistetaan 

A) Suomen kärkinimiin kuuluneena 1970-luvun 
ampumahiihtäjänä 
B) viimeisenä Mannerheim-ristin saaneena ritarina 
C) Suomen ensimmäisenä tangokuninkaana
D) kiekkoleijonien ensimmäisen MM-kultajouk- 
kueen 1995 huoltajana
 
2. Myrskytuuli-nimisellä hevosella ratsasti  
lännensankari
A) Jesse James
B) Pecos Bill
C) Davy Crocket
D) Buffalo Bill
 

3. Suomen vanhin edelleen toimiva yhdistys on  

A) Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys
B) Segelföreningen i Björneborg – BSF
C) Turun Soitannollinen Seura
D) Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain Seura Pa-
maus
  

4. Entisenä Rääveli-nimisenä Itämeren  
rannikkokaupunkina tunnetaan nykyisin
A) Riika
B) Tallinna
C) Kaliningrad
D) Pärnu
 

5. Kaksi Suomen entistä presidenttiä kuoli  
samana vuonna 1956. He olivat 
A) Mannerheim ja Ryti
B) Paasikivi ja Mannerheim
C) Paasikivi ja Ryti
D) Ståhlberg ja Paasikivi
  
 

6. Pienin Suomessa pesivä lintulaji on 

A) Hippiäinen
B) Pajulintu
C) Peukaloinen
D) Urpiainen 
 

7. Lähes 43 kilometriä pitkän Saimaan kanavan 
korkein sulku on 
A) Pälli
B) Soskua
C) Mustola
D) Mälkiä 
  
 

8. Kun presidentti Mauno Koivisto palasi  
sodasta, hänen sotilasarvonsa oli 
A) alikersantti
B) vääpeli
C) sotamies
D) vänrikki 

Oikeat vastaukset sivulla 10. Kysymykset: Veli-Matti Jusi

Toivo ”Topi” Honkonen menestyksensä kynnyksellä pari vuotta 
sotilaspoikakokemusten jälkeen. Hänestä tuli sittemmin tunnet-
tu tamperelainen viihdyttäjä ja liikemies, housukauppias. Hänet 
tunnetaan lukuisista sanoituksistaan ja sävellyksistään. Tunne-
tuin kappale on Pelimannin jäähyväiset. Sotilaspojille tutuin lie-
nee Sotilaspoikien marssi.

Toivo Honkonen 30.4.1944 ensimmäisellä armeijalomallaan. 
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Jatkosodassa venäläisiä sotilai-
ta jäi suomalaisten vangiksi noin 
64 000. Varsinkin sodan loppu-
vaiheessa sotavankeja sijoitettiin 
maataloustöihin. Moni talo sai 
uutteran työmiehen. Pekka Ke-
ränen kertoo kotiseutukirjassaan 
Tuulimaa Liminkaan sijoitetun 40 
vankia 32 taloon. Hän tutki Sota-
arkiston ja Suomen Punaisen Ris-
tin sotavankikortistoja.

Keränen sai selville suurimmal-
ta osalta Limingan taloissa ollei-
den sotavankien nimen ja kotipai-
kan. Jokaisesta vangista ei löy-
tynyt tietoja. Yksi sellainen oli 
Ketunmaan Sevónilla ollut sota-
vanki Ivan. Keräsen mukaan Ke-
tunmaassa oli seitsemässä talossa 
kymmenen vankia.

Liminkaan oli suunnitteilla so-
tavankileiri, mutta hanke ei toteu-
tunut.

Ivanin sanottiin olevan ”mustan 
mullan maasta”, ja hänellä oli vai-
mo ja lapsia. Riski, hyväkuntoinen 
Ivan oli koko kylän tuttu. Poikaset 
ja Ivan kävivät keskinäistä kieli-
koulua. Kumpikin puoli opetti toi-
selle kotimaansa kiro- ja seksisa-
noja. Hymyilevä Ivan ei toistanut 
suomalaisia mahtisanoja, mutta 

me pojat emme ujostelleet käyt-
tää Ivanin opettamia sanoja. Tai-
taapa vieläkin jokin Ivanin opet-
tama sana lojua muistivarastossa.

Kerran lähdin Ivanin kanssa 
teerijahtiin. Sevón oli noin kilo-
metrin päässä kotimökistäni. Ivan 
laahusti suksilla meille, josta erä-
miesten matka jatkui puolen kilo-
metrin päähän metsänlaitaan.

Metsänlaidassa tuntui siltä, että 

lunta oli liian paljon, teeret kauka-
na ja sukset huonossa luistossa, jo-
ten palasimme takaisin.

Kylätiellä Ivanin suksi lipesi 
tuonne, toinen tänne. Hyväkuntoi-
nen Ivan hikoili ja puuskutti. Minä 
lipsuttelin vierellä haulikko olalla. 
Viimatuuli puhalsi, joten olin pa-
hoin viluissani, mutta enhän toki 
voinut erätoveria jättää! Kotimö-
kin kohdalla säntäsin pirttiin läm-

mittelemään. Ivan jatkoi matkaan-
sa. En katsonut, nostiko Ivan hiih-
timet olkapäälleen vai jatkoiko hi-
koiluhiihtoaan.

Talvella 1944 hakkasin halkoja 
Sangin Toivon kanssa. Me soti-
laspojat huhkimme huonosta met-
sästä mieheen neljän motin päivä-
vauhtia, siis kahdeksan mottia päi-
vässä. Ivan ajoi hakattuja halkoja 
tien varteen.

Iltahämärissä tulimme metsäs-
tä. Ivan ajoi hevosella, me pojat 
kävellä nylkytimme reen perässä. 
Teeriä! Koivuissa teeriparvi nap-
si urpuja.

Hyppäsimme Toivon kanssa 
kuorman päälle. Teeret eivät pel-
kää hevosta, joten pääsimme aika 
lähelle. Minulla oli haulikko. Am-
pua jyräytin. Musta teeri puto-
si puusta maahan. Lumi pöllysi, 
kun riemastunut Ivan säntäsi ha-
kemaan teeren.

Syksyllä 1944 Ivan lähti sil-
mät kyynelissä. Hän lupasi lähet-
tää kortin, mutta luvattua korttia 
ei tullut.

Matti Korhonen
Eemeli Sevón ja Ivan peltoaukean laidalla. Kuva otettu kevät-
talvella 1944.

Sotavangit maataloustöissä
Työvoimapulan ollessa pahimmil-
laan maataloustöihin tottuneita ve-
näläisiä sotavankeja lähetettiin var-
sinkin eteläisen Suomen taloihin 
työvoimaksi. Näin tapahtui myös 
Askaisissa. Tänne tuli kaksi ryh-
mää, toinen kunnan mannerosaan 
ja toinen Livonsaarelle. Louhisaa-
ren kartano, Mannerheimin syn-
tymäkartano, sai vielä oman pie-
nemmän ryhmänsä.

Turvatoimet olivat alkuun var-
sin tiukat. Vangit yöpyivät ryhmä-
nä heille varatussa ja kunnostetus-
sa tilassa, jossa muun muassa ik-
kunoissa oli kalterit. Joku sotilas-
pojista tai muu henkilö vei hei-

dät aamulla määrättyihin taloihin. 
Edestakaiseen kulkuun turmeltui 
kuitenkin melkoisesti työaikaa. 
Suojeluskunnan paikallispäällik-
kö Hjalmar Nurmen luvalla ta-
lot saivat majoittaa omat vankin-
sa omiin tiloihinsa. Ovet oli lukit-
tava yön ajaksi. Tästäkin joustet-
tiin, kun tultiin paremmin tutuik-
si. Tämä oli huomattava parannus 
päivän työpanokseen.

Taloille oli ohjeistettu menette-
lytapaohjeet työntekoa ja ruokai-
lua koskien. Päivittäinen muona-
annos ei sanottavasti saanut poike-
ta leireillä olevien annoksista. To-
tuus oli kuitenkin se, ettei sellaisel-

la ruoalla pystynyt töitä tekemään. 
Tämä johti siihen, että pian van-
ki istui samassa pöydässä muun 
talonväen kanssa ja nautti samaa 
ruokaa. Tarkastuksia kuitenkin pi-
dettiin, ja poikkeuksista huomau-
tettiin. Uhattiin ottaa vanki pois ta-
losta, jos määräyksiä edelleen ri-
kotaan.

Lempisaaren kartanossa, jonka 
omisti Lars Gabriel von Haart-
man, oli työssä kolme vankia. 
Haartman määräsi yhden kartanon 
työläisnaisen toimimaan vangeil-
le keittäjänä ja antoi toimeen liit-
tyvät ohjeet. Kartanoon tullut tar-
kastaja haastatteli ensin työnjohta-

jaa ja keittäjää ja meni sen jälkeen 
Haartmanin luo ja raportoi kuule-
mansa. Tarkastaja tiedusteli, mik-
sei hän valvo, että ohjeita nouda-
tetaan. Tähän Haartman vastasi: 
”Annettujen ohjeitten mukaisel-
la ruoalla mies jotenkuten säilyt-
tää henkensä, mutta me vaadimme 
heitä tekemään myös työtä ja siksi 
annamme heille riittävästi ruokaa.” 
Tarkastuskäynti päättyi tähän.

Pauli Saarinen
Sadonkorjuutakin tehtiin osin sotavankien avulla. Kuva: Juha-
ni Manninen.

Pula-aikaa, mustaa 
pörssiä ja omavaraisuutta
Vuosina 1942–1943 olivat oikeat 
pulavuodet. Elintarvikkeet olivat 
vähissä. Kaikki oli säännösteltyä. 
Esimerkiksi leipäkortteja oli kak-
si erilaista. Jos oli raskaassa työs-
sä, kuten metsätöissä, sai lisälei-
päkortin. Kahvia tai teetä ei ol-
lut lainkaan. Ei myöskään banaa-
neja, rusinoita, luumuja ja muita 
tuontitavaroita. Jalkineet ja kan-
kaat olivat erillisellä ostoluvalla 
saatavissa.

Kaupunkilaiset tekivät ostos-
matkoja (hamstrausmatkoja) maa-
seudulle. Kysytyimmät tuotteet 
olivat voi, liha, leipä ja maito. Li-
säksi jauhot ja ryynit olivat tärkei-
tä ostettavia. Ei näitä joka paikas-
sa ollut saatavissa, sillä maanvilje-
lijöillä oli tiukat luovutusvelvolli-
suudet Kansanhuollolle tuottamis-
taan elintarvikkeista.

Salakauppa rehotti julkisesti. 
Poliisit tekivät ratsioita linja-au-
toissa ja takavarikoivat laittomat 
ostokset. Ostosmatkat polkupyö-
rällä olisivat olleet turvallisempia, 
mutta kun ei ollut renkaita saata-
villa, sekään ei onnistunut.

Meillä oli ehkä helpompaa, kun 
oli iso tontti. Minä kasvatin kane-
ja, jotka olivat tunnetusti nopeas-
ti lisääntyviä ja tuottivat hyvää li-
haa. Lisäksi saatiin keväällä karit-
sa, possu ja kukkopoikia. Syksyl-
lä oli ruokaa. Minä pidin huolen, 
ettei jänis-, teeri- ja metsokanta 
lisääntynyt, päinvastoin pieneni.

Meillä oli runsaasti omenapui-
ta. Kasvipuutarha oli suuri. Vil-
jelimme perunaa, lanttua, kaalia, 
sokerijuurikasta ja vehnää. Koto-
na teimme sokerijuurikkaasta sii-
rappia ja perunoista perunajauhoa.

Syksyisin ammuin ainakin yh-
den mäyrän (metsäsika), jonka 
paksusta rasvakerroksesta valmis-
timme vuoden saippuat.

Kahvinkorviketta teimme voi-
kukan juurista ja rukiista, jotka 
kuivatettiin, paahdettiin ja sitten 
jauhettiin. Teetä valmistimme va-
delmanlehdistä. Tupakan valmis-
tus opittiin, koska se oli suosittu 
tuote rintamamiespaketteihin. Tu-
pakka kasvatettiin hyvässä maas-
sa, mieluimmin kompostin lähei-
syydessä. Lehdet kuivatettiin ja 

haudotettiin. Sitten taas kuivatet-
tiin. Sen jälkeen lehdet leikattiin 
leikkurilla ohuiksi suikaleiksi ja 
pakattiin puolikuivana pusseihin.

Metsän antimista mustikat, 
puolukat ja sienet olivat arvos-
saan. Meillä oli iso puusaavi täyn-
nä suolasieniä, ja niitä riitti koko 
talven. Meillä ei ollut varsinaista 
elintarvikepulaa, koska oli mah-
dollista tuottaa itse suuri osa tar-
peista. No, jäätelöä ei koskaan ol-
lut jälkiruokana. Elettiin kuitenkin 
todellista pula-aikaa, joka vähän 
helpottui parin vuoden jälkeen so-
dan päättymisestä.

Pentti Koivula 
1929–2019

Julkaistu Veikko Koivulan luvalla

Ivanin kanssa teerijahdissa

Yhteistyö on voimaa
Erilaisilla leireillä olleet sotilaspo-
jat tietävät, että jo muutaman päi-
vän mittainen leirillä olo onnistui 
vain yhteistyön avulla. 

Leirin onnistumiseen tarvittiin 
myös lottien apua, joskus myös 
pikkulottien. Muonitukseen pereh-
tyneiden lottien tehtävänä oli näl-

käisen sotilaspoikajoukon ruokki-
minen, jopa iltapala kuului asiaan.  
Naisväki vastasi enimmäkseen 
myös taloustöistä. 

Mutta tämä oli vain ”mitalin” 
toinen puoli. Sotilaspojat avus-
tivat lottia muun muassa halko-
jen hakkaamisessa ja perunoiden 

kuorimisessa. Kuvassa on menos-
sa puiden pilkkominen ja kasaa-
minen.

Raimo Berkan

Lähde: Sotilaspoika n:o 6/1944 
ja omat kokemukset

Mikä mitali?

Keväällä Porissa päätoimittaja sai 
kuvassa olevan mitalin lainaksi ja 
pyynnön, että lehti selvittäisi mi-
talin historian. Onko mitali perä-
ti ajalta, jolloin Tampereella pe-
rustettiin Sotilaspoikien Perinne-
kilta? Kun maahan syntyi perään 
joukko alueellisia kiltoja, Soti-
laspoikien Perinnekillasta tehtiin 
liitto. Vai onko kyse myöhemmin 

lyödystä mitalista, jota mikä ta-
hansa liiton kilta on voinut jakaa 
palkintona?

Odotan kirjallista tarinaa mita-
lin alkuperästä.

Pentti Ruohotie
päätoimittaja

Kuva: Tommi Penttinen
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Eero Viljami Lehto syntyi 
18.8.1927 Kemiön saaren puo-
lella Angelniemeä. Hän asuu ny-
kyään Salon keskustassa Ilolan-
salon palvelukeskuksessa. Hänel-
lä on aivan hämmästyttävän hyvä 
muisti lapsuuden ja nuoruuden 
tapahtumista aina tämän päivän 
maailmanmenoon asti. Ehkä hä-
nen kymmenien vuosien pituinen 
sukututkimusharrastuksensa on pi-
tänyt muistin hyvänä. Ilolansalosta 
löytyi hänen kahdeksas serkkunsa 
Eeva-Liisa Kantola, jonka kans-
sa Eerolla on ollut menestystä eri-
laisissa tietokilpailuissa. Tietoko-
ne on ollut käytössä siitä asti, kuin 
niitä on ollut. Eeron mielestä suku-
tutkimus on käynyt helpommaksi 
tietokoneaikana.

Eero liittyi Angelniemen suoje-
luskunnan poikaosastoon 10-vuo-
tiaana vuonna 1937. Poikaosaston 
johtajana oli silloin opettaja Lauri 
Kölhi. Suojeluskuntatalo oli Kok-
kilan lossin lähellä mantereen puo-
lella. Lähistöllä oli myös ampuma-
rata, jossa pojat saivat ampua pie-
noiskiväärillä.

Eero Lehto näytti valokuvan, 

jossa oli suojeluskuntalaisia ja 
lottia sekä pikkupoikia istumas-
sa maassa toistakymmentä – Eero 
yksi heistä – toinen oikealta! Eeron 
oikealla puolella istuu Jouko Sere, 
vuorineuvos vuodesta 1978. Eeron 
hyvästä muistista kertoo se, että 
hän luetteli melkein kaikkien ni-
met! Kuva oli otettu vuonna 1938 
poikaleiriläisten retkellä Muurlan 
Träskvikin kartanoon. Martti Nie-
mi oli kuorma-autollaan kyydinnyt 
heidät Muurlaan. Väki istui kuor-
ma-auton lavalla puupenkeillä. 

Pojilla oli aluksi omat vaatteet 
vuoteen 1940 asti. Sitten he saivat 
vihertävän sarkapuvun, jota kut-
suttiin monty-puvuksi (Montgo-
mery). Nimi tulee siitä, että niitä 
lahjoitettiin Englannista Suomeen 
silloin, kun maat olivat vielä ”sa-
malla puolella”. Pojilla oli lakkina 
suikka. Kun sota loppui ja armeija 
kotiutettiin, puvun sai pitää.

Mitä Eerolle muistui mieleen 
poikien tehtävistä suojeluskunnan 
aikana? Ilmavalvontaa suoritimme, 
kun Kokkilassa ei vielä ollut val-
vontatornia. Lähellä suojeluskun-
tataloa oli kallio, jonka laella pojat 

vuorotellen tarkkailivat ilmatilaa. 
Vihollisen lentokoneita meni yh-
deksän koneen laivueina yli kohti 
Turkua tai Saloa. Punatähti näkyi 
helposti, koska koneet lensivät ma-
talalla. Kun havainto oli tehty, säh-
kösoittokellolla lähti viesti talolle 
ja megafonilla huusimme, mitä oli 
havaittu. Pojilla oli myös pari kii-
karia käytössään. Kun valvontator-

ni rakennettiin, lotat ottivat ilma-
valvontatehtävät.

Seuraavaksi Eero Lehto oli lä-
hettinä suojeluskuntatalolla. Kok-
kilan lossi oli rakennettu vuon-
na 1933 valtion toimesta ja kun-
nan myötävaikutuksella. Kiväärillä 
varustettu vartiomies oli lossireitin 
molemmissa päissä. Puhelinkes-
kusta vartioitiin Kokkilassa. Lossi-
vartion vartiotupa sijaitsi meijerillä 
mantereen puolella ja lossituvassa 
tai tilapäiskorsussa saaren puolel-
la. Eeron isä Elias oli lossivartioi-
den päällikkönä vuorollaan. Lossi 
oli ns. kapulalossi. Kapuloita oli 
varattu useita, jotta matkustajatkin 
saattoivat auttaa ylityksessä. Syk-
syisin ja keväisin kelirikkoaika oli 
vaikeaa liikenteen kannalta. Kes-
kitalvella jää saattoi olla niin pak-
su, että jäätie oli käytössä. Joskus 
lossia vedettiin ”sivusta” mootto-
riveneellä. Eero oli usein mukana, 
kun saaren puolelta tuotiin maitoa 
Kokkilan meijeriin.

Kun Hangon alueen sotatoimet 
olivat menossa, kolmas vartija oli 
lossin kannella. Hänen piti muun 
muassa laittaa muistiin kaikkien 
autojen rekisteritunnukset.

”Marokon Kauhu” eli kaptee-
ni Aarne Juutilainen oli Kokki-
lan Tammenpäässä toipumislo-
malla. Kun hän näki 17–20-vuo-

tiaiden nuorukaisten ampuvan ki-
väärillä lentokoneita, hän tuli heitä 
torumaan ja sanoi: ”Lentokonees-
ta on helppo havaita, mistä ammu-
taan. Sitten kone voi pyörähtää ta-
kaisin ja ampua konekiväärillä!”

Keväällä 1944 Eero Lehtoa pyy-
dettiin vt. poikajohtajaksi Angel-
niemelle. Hän oli siinä tehtäväs-
sä lyhyen aikaa. Lähettinä hän ehti 
kuitenkin jakaa lomankeskeytys-
lappuja miehille rintamalle palaa-
miseksi. Jollekin lähtö oli mielui-
sa, jopa reppu oli pakattu valmiik-
si. Joku toinen sanoi, ettei allekir-
joita kutsua, mutta lähti kuitenkin, 
koska tiesi, mitä siitä seuraa, jos 
ei lähde! 

Is-joukkojen lähettinä Eero oli 
auttamassa evakkojunien purka-
mista Halikon asemalla. Junal-
ta evakot lähtivät jalan ja sairaat 
hevoskyydillä Kokkilaan. Lehmiä 
talutettiin narussa. Kerran yksi 
lehmä ei jaksanut enää tallustaa 
eteenpäin, ja se oli pakko teuras-
taa maantien vieressä. 

Eero Lehto sairastui keuhko-
pussin tulehdukseen, ja häntä hoi-
dettiin Salon sairaalassa elokuus-
sa 1944. Lääkäri Olli Kärjellä oli 
sulfaa lääkkeeksi, penisilliiniä ei 
vielä ollut tarpeeksi käytettäväk-
si. Olli Kärki käski laittaa sairaa-
lan lipputankoon Punaisen Ristin 
lipun tiedottamaan, että kyseessä 
oli sairaala.

Eero Lehto valitsi sodan jälkeen 
vähittäiskaupan työt elämäntehtä-
väkseen. Eläkkeelle hän jäi vuonna 
1985. Hän liittyi Porissa Satakun-
nan Sotilaspoikien Perinnekiltaan 
heti, kun se perustettiin 1990-lu-
vun alussa. Synnyinseudulleen Sa-
loon hän muutti vuonna 1998.

Kun kysyin, mikä oli hauskin-
ta sotilaspoika-aikana, niin vastaus 
tuli heti: ”Se oli pesäpallon pelaa-
minen!”

Eero Törmä

Merkkipaalulla

95 vuotta
Heikki Jaakkola Hämeenlinna 17.8.
Juhani Sääski Savonlinna 28.8.

90 vuotta
Leo Luotio Halikko 20.6.
Pentti Kaasalainen Huittinen 29.6.
Matti Halttunen Iisalmi 3.7.
Erkki Kuukka Mikkeli 4.7.
Tapani Vierimaa Ylivieska 4.7.
Matti Kinnunen Mikkeli 7.7.
Hannu Räty Turku 9.7.
Stig-Olof Fagerström Helsinki  
13.7.
Vilho Pellonperä Raisio 15.7.
Kalle Kandelberg Kokkola 16.7.
Eila Isaksson Imatra 20.7.
Kauko Kanerva Jämsä 21.7.,  
ei vastaanottoa
Irma Ritari Porvoo 2.8.
Kalevi Hakasalo Jyväskylä 4.8.,  
ei vastaanottoa
Simo Vuorilehto Savonlinna 8.8.
Heikki Aaltio Keuruu 22.8.
Pertti Hyvärinen Iisalmi 25.8.
Maija Jussila Jyväskylä 1.9.,  
ei vastaanottoa
Helinä Varis Rautjärvi 2.9.
Jorma Honkela Kokkola 14.9.
Lauri Reinikainen Karttula 18.9.,  
ei vastaanottoa
Juha Eronen Haapajärvi 19.9.
Mikko Jääskeläinen Turku 29.9.
Jaakko Orkamaa Lappeenranta  
29.9.

85 vuotta
Jaakko Linnakoski Hämeenlinna  
10.7.
Pauli Riikonen Hämeenlinna 18.8.
Matti Nenonen Savonlinna 21.8.
Teuvo Väisänen Ristijärvi 7.9.
Ilkka Hemmilä Helsinki 14.9.
Olli Laibert Lappeenranta 18.9.
Pertti Kettunen Jyväskylä 19.9.
Erkki Toivanen Hämeenlinna 19.9.

80 vuotta
Ilkka Tuomola Turku 14.7.
Pekka Puonnas Koskenpää 30.7.
Eino Viitala Jämsä 24.8.
Jorma Sundvall Turku 28.8.
Mikko Mäntymäki Raisio 19.9.
Olli Nepponen Mikkeli 22.9.
Heikki Hartikainen Savonlinna 
30.9.

75 vuotta
Pekka Salmela Hämeenlinna 17.7.
Olli Toivanen Hämeenlinna 18.7.
Kalevi Paananen Kinnula 20.7., 
matkoilla
Pekka Nousiainen Savonlinna 8.7.
Olof Dahlbom Raisio 21.7.
Erkki Myllymäki Enonkoski 26.7.
Jouko Fossi Turku 15.8.
Riitta Valkonen Turku 18.8.
Martti Hagman Turku 31.8.
Risto Hurme Raisio 7.9.
Heikki Muhonen Kinnula 8.9.
Lars Hemmilä Porvoo 17.9.
Aimo Jelkänen Lappeenranta 19.9.

70 vuotta
Vilho Raatikainen Hattula 6.7.
Hannu Räihä Hattula 13.7.
Veli-Matti Jusi Hämeenlinna 26.7.
Pauli Roti Kotka 1.8.
Pentti Sihvola Hämeenlinna 18.8.
Eila Kanninen Mikkeli 13.9.

65 vuotta
Asko Tolonen Sotkamo 6.9.

60 vuotta
Jari Hiltunen Iisalmi 16.8.
Osmo Suominen Piikkiö 25.8.
Asko Viljanen Mikkeli 10.9.

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

Julkaisupyynnön voi tehdä 
merkkipäivän viettäjä itse tai hä-
nen suostumuksellaan esimerkiksi 
perheenjäsen tai kilta. Kuvia emme 
tällä palstalla julkaise. Tämä palve-
lu on maksuton.

Sotilaspoika Eero Lehto

Eero Lehto ja kahdeksas serkku Eeva-Liisa Kantola. 

Kuva retkeltä 1938. Poikaleiri vieraili henkilökuntineen Träskvikin kartanossa Muurlassa.

Sotilaspoika Kauko Ihanaranta
Salolainen Kauko Ihanaranta on 
syntynyt 13.7.1929, eli hän viet-
ti viime kesänä 90-vuotispäiviään. 
Hänet tunnetaan Salossa toimeliaa-
na miehenä. Viime vuosikymmeni-
nä hänet on tavannut usein erilai-
sissa sotaveteraaneihin liittyvissä 
asioissa. Hän on vakioasiakas Ve-
teraanipajalla, jossa on ohjelmaa 
monena päivänä viikossa. Hän 
laulaa veteraanikuorossa, jolla on 
vuoden mittaan paljon esiintymi-
siä. Salon Seudun Sotilaspoikien 
Perinnekiltaan hän on kuulunut ak-
tiivisena jäsenenä alusta lähtien eli 
vuodesta 1995. Killan hallituksen 
jäsenenä hän on osallistunut usea-
na vuonna monenlaisiin aktiviteet-
teihin. Työuransa Kauko on tehnyt 
suureksi osaksi autokaupan tehtä-
vissä, muun muassa Autokeitaas-
sa Forssassa.

Kauko syntyi Perniön Aimonta-
possa. Hän oli vanhempiensa Al-
bin ja Signe (o.s. Virta) Ihanaran-
nan ainoa lapsi. Kun Kauko oli 
kolmen kuukauden ikäinen, perhe 
muutti Nokon kartanoon. Isä Al-
bin oli kutsuttu sinne hoitamaan 
kartanon 20 hevosta tallimiehenä. 
Kartanon nimi merkitsi myös ky-
län nimeä. Nykyään ihmiset puhu-

vat Tuohitun kylästä.
Mistä johtuu Kaukon kiinnos-

tus maanpuolustus- ja veteraani-
asioihin? Isä Albin lähti talviso-
taan ja edelleen jatkosotaan. Hän 
toimi rintamalla lääkintäaliupseeri-
na. Hän palasi perheen onneksi ta-
kaisin rintamalta Perniöön. 

Isän luvalla Kauko sai liittyä 
12-vuotiaana Perniön sotilaspoi-
kiin vuonna 1941. Samassa poi-
kaporukassa oli myös toinen Sa-
lon Seudun Sotilaspoikien Perin-
nekillan jäsen, jopa perustajajäsen, 
Sampo Saarioja. Sampo oli suo-
jeluskunnan poikaosaston johtaja. 
Pojat saivat ruskeanvihertävän ta-
kin ja vyön merkiksi olostaan so-
tilaspoikina. Amerikasta saadut 
valkoisesta lakanakankaasta teh-
dyt leveälahkeiset housut, joita 
heille jaettiin, olivat Kaukon mie-
lestä epämukavat, ja hän ei nii-
tä käyttänyt. Lakkia ei ollut takin 
ja vyön lisänä. Sodan jälkeen äiti 
hävitti visusti kaikki suojeluskun-
taan ja sotilaspoikiin liittyvät asiat  
– myös Kaukon takin ja vyön.

Sotilaspoikien kokoontumiset 
tapahtuivat pääasiassa Kankko-
nummen ravi- ja ampumaradal-
la Perniössä. Koska suojeluskun-

ta harjoitteli siellä ampumatark-
kuutta, sotilaspojatkin saivat am-
pua ihan oikealla sotilaskiväärillä 
ja kovilla patruunoilla. 

Pojat keräsivät pulloja Moloto-
vin cocktaileja varten ja muuta tar-
peellista materiaalia raaka-aineek-
si. Kaukon muistissa on erityisesti 
se, että viljankorjuun aikaan pojat 
keräsivät pelloilta muiden koulu-

laisten mukana tarkoin talteen ru-
kiin ja vehnän tähkät. Pääasiassa 
keruuta tehtiin Nokon kartanon 
sadan hehtaarin peltoalalta. Täh-
kät puitiin, ja jyvien jauhatuksen 
jälkeen Tuohitun koululla keittäjä 
Eevi Kanervo valmisti koululai-
sille ruispuuroa. Lieneekö Kauko 
saanut jo silloin ”ruista ranteisiin”, 
koska hän on ollut tunnetusti hy-

väkuntoinen mies aina 90 ikävuo-
teen asti?

Kauko kertoi haastattelun lo-
puksi sodasta seuraavan tapahtu-
man: Hänen isänsä katseli lääkin-
tämiehenä suon yli ulottuvan ojan 
alkupäästä tilannetta ja huomasi, 
että ojan pohjalla puolivälissä oli 
pahasti haavoittunut oma sotilas. 
Ojan toisessa päässä oli vihollis-
sotilaita. Isä lähti kuitenkin ahkion 
kanssa kohti haavoittunutta ja to-
tesi, että vastapuoli ei oikein rea-
goinut mitenkään. Hän pääsi hake-
maan pahasti jaloistaan haavoittu-
neen omalle puolelle. 

Haavoittunut mies jäi henkiin ja 
oli jalaton sotainvalidi sodan jäl-
keen. Kauko kertoi, että tuo mies 
oli isälle todella kiitollinen. Hän 
tuli joka kesä taksilla Perniöön, 
jutteli isän kanssa pitkään ja pa-
lasi kotiinsa. Kaukon sanoin: ”Oli 
siinä vihollispuolelta jotakin inhi-
millistä, mutta taisi olla ainoa ker-
ta.” Onneksi kaveria ei jätetty! Kun 
talvisodasta on kulunut 80 vuotta, 
osataan olla kiitollisia sotaveteraa-
neille. 

Eero Törmä

Kauko Ihanaranta Salon kodissaan vierellään vilja-aittana tun-
netun Perniön vaakuna ryijyyn kuvattuna. (Perniö on nykyisin 
Saloa.) Salosta kotoisin oleva tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
kutsui Kaukon linnan juhliin vuonna 2012.
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Sotilaskotitoiminta Suomessa, osa II
Sotilaskotityö oli sidoksissa sota-
väkeen. Siksi yhdistyksiä oli vain 
varuskuntapaikkakunnilla. Yhdis-
tykset olivat avoimia kaikille, mut-
ta ennen sotia sotilashenkilöstön, 
etupäässä upseerien, puolisot olivat 
yliedustettu osa jäsenistöstä. Perheet 
olivat sidottuja perheenpään virka-
kiertoon ja joutuivat usein muutta-
maan. Sotilaskotiyhdistys oli luon-
teva tapa sitoutua uuteen paikka-
kuntaan. Siitä johtuu vieläkin jos-
kus esiintyvä käsitys, että sotilas-
kotisisaret ovat upseerien vaimoja. 
Alkuvuosina näin usein oli, mutta 
nykyään se on äärimmäisen harvi-
naista.

Toinen merkittävä naisten maan-
puolustusjärjestö Lotta Svärd saattoi 
perustaa yhdistyksen mihin tahan-
sa. Lotta Svärd oli parhaimmillaan 
maan ylivoimaisesti suurin naisjär-
jestö. Lottien toimintamuodot olivat 
laajat ja suojeluskunnat vahva tuki. 
Lottien koulutus tähtäsi monessa lii-
kekannallepanovalmiuksien kehittä-
miseen. Kun tosi sitten koitti, lotilla 
oli valmius toimia.

Sotaa edeltävänä aikana monet 
rouvat toimivat sekä lotissa että so-
tilaskodissa. Yhteistyötä järjestöt ei-
vät juuri tehneet, mutta toisten toi-
mintoja seurattiin tarkasti. Myös so-
tilaskotijärjestö teki työtä maastossa. 
Sisarien kenttätyö keskittyi aluksi 
laajojen kesämanööverien kenttä-
sotilaskotien ylläpitoon. Kuitenkin 
jo 1928 kokeiltiin ensimmäisen ker-
ran liikkuvan sotilaskodin toimintaa 
armeijan suuressa sotaharjoitukses-
sa. Kalusto saatiin lainaksi sotaväel-
tä. Kokeilun tuloksena syntyi suun-
nitelma maastosotilaskodin perus-
tamisesta. Liitto hankki tarvittavat 
välineet ja lainasi tarvitsevalle yh-
distykselle. Aloitettiin maastosoti-
laskotityön koulutus. Toiminta va-
kiintui, ja joukko-osastot saivat so-
tilaskotipalveluja leireille ja maas-
toharjoituksiin.

Suuret kertausharjoitukset lisään-
tyivät 1930-luvulla. Aiemmin suuret 
harjoituskeskukset olivat olleet so-
tilaskotien valtakuntaa, mutta 1935 
tehtiin työnjako siten, että lotat huo-
lehtivat Oulun, Vaasan, Seinäjoen ja 
Turun leirikeskuksista. Parola, Utti, 
Mikkeli ja Koirinoja jäivät sotilas-
kotisisarille. Perkjärvestä kilpaili 
kumpikin osapuoli. Se jäi sotilas-
kotipuolelle, mutta korvaukseksi lo-
tat saivat uuden Niinisalon alueen. 
Kummallekin järjestölle riitti työtä.

Kaikki tietävät lottien työn sota-
aikana. Hyvin harvat tietävät, että 
myös sotilaskotisisaret toimivat rin-
tamatehtävissä sekä talvi- että jat-
kosodassa. Sotilaskotiliiton sääntöi-
hin oli kirjoitettu: ”avustaa Suomen 
puolustus- ja rajavartiolaitosta yllä-
pitämällä niin rauhan kuin sodan ai-
kana sotilaskoteja sotilaiden viihtyi-
syyden edistämiseksi”. Talvisodan 
aikana viihtyisyyttä ei ehditty ajatel-
la, mutta sotatoimialueella sotilas-
kodit toimivat äärirajoilla ponnistel-
len. Liikkuvaa työtä tehtiin yleen-
sä pimeän aikaan ilmavaaran vuok-
si. Rannikon sotilaskodit muuttuivat 
rintamasotilaskodeiksi, koska ne toi-
mivat sotatoimialueella. Rannikko-
sotilaskodit toimivat myös Laatokal-
la. Syksyllä 1939 Sotilaskotiliittoon 
kuului 40 yhdistystä, 137 sotilasko-
tia ja noin 4 000 jäsentä. Talvisodan 
päättyessä yli 50 kotia oli menetetty.

Välirauhan aikana puolustusvoi-
mat ryhmitettiin uudelleen. Sotaväki 
oli koko ajan taisteluvalmiudessa si-
joitettuna uusiin varuskuntiin, jotka 
sijaitsivat uuden rajan läheisyydes-
sä. Sinne keskitettiin myös varus-
mieskoulutus. Parakkivaruskunnis-
sakin tarvittiin palveluja, joita soti-
laskodit tarjosivat. Sotilaskotijärjes-

tö joutui organisoitumaan uudelleen. 
Päämaja toivoi, että Sotilaskotiliit-
to ryhtyisi järjestämään väliaikaisia 
sotilaskoteja. Tarkoitus oli perustaa 
kunkin armeijakunnan yhteyteen so-
tilaskotikeskuselin SKE ja Helsin-
kiin keskustoimisto johtamaan toi-
mintaa ja hankintoja. Hanke ei kui-
tenkaan sujunut maavoimien esikun-
nan toivomalla tavalla, sillä lottajär-
jestö ei hyväksynyt suunnitelmaa. 
Kyse oli rahasta. Lotat hoitivat so-
taväen siirtokuljetuksien muonitusta 
varikkoelintarvikkeilla, mistä ei syn-
tynyt tuloja. Sen sijaan kotirintaman 
ja uusien varuskuntien kanttiinit oli-
vat hyvin tuottoisia. Pahinta oli, että 
jotkut upseerit sotkivat asioita uh-
kailemalla sotilaskotitoimijoita. 

Korkean tason neuvottelijat saivat 
aikaan sopimuksen Lotta Svärdin ja 
Sotilaskotiliiton välisestä työnjaos-
ta. Sopimuksen pääkohdissa määri-
teltiin, että sotilaskoteja, kanttiineita 
ja kenttäkauppoja sai perustaa vain 
joukko-osaston (vast.) pyynnöstä. 
Armeijakunnan komentaja (vast.), 
laitoksen päällikkö (vast.) päät-
ti, käännytäänkö Sotilaskotiliiton 
vai Lotta Svärdin puoleen palvelu-
jen perustamiseksi. Samalle alueel-
le ei pyydetty molempia osapuolia. 
Perustamispyyntöjä esitettäessä tuli 
ottaa huomioon jo olemassa olevat 
palvelut, eli ilman pakottavaa syytä 
ei lopetettu tai vaihdettu olemassa 
olevaa toimintaa. Kuitenkin päätet-
tiin, että siirtyvä joukko vie muka-
naan omat viihdytysvälineet. Tämä 
kohta tuli aiheuttamaan ristiriitoja.

Tämä väliaikaiseksi tarkoitet-
tu asiakirja oli voimassa koko so-
dan ajan. Sotilaskotisisaret ja lotat 
tekivät työtä rinnan eivätkä palve-
luja saavat sotilaat välttämättä tien-
neet, kumpi puoli palveli. Erona oli 
paikan nimi. Sotilaskoteja perus-
ti Sotilaskotiliitto. Lotat ylläpitivät 
kanttiineita tai myymälöitä. Myös 
puvun väri erotti: lotat pukeutuivat 
kenttäharmaaseen, sisaret jääkärin-
vihreään. Sotilaskotisisarilla ei ol-
lut yhtenäistä järjestöpukua, mutta 
1942 päätettiin ottaa käyttöön vih-
reä puku, jonka malli oli samankal-
tainen kuin lotilla, mutta sisarpuvus-
sa oli vain yksi rintatasku.

Sotilaskotiliiton ja Lotta Svär-
din tuli tulouttaa mahdollisista voi-
toista tietty osa Päämajan koulu-
tusosastolle, joka jakoi voittovarat 
joukko-osastojen viihdytystoimin-
taan. Päämaja hankki voittovaroilla 
muun muassa filmiprojektoreita, jot-
ka jaettiin korpivaruskuntiin. Soti-
laskotiliiton suurin menoerä oli kor-
pivaruskunnissa palvelevien varus-
miesten olojen kohentaminen. Tätä 
tarkoitusta varten hankittiin sotilas-
kotiparakkeja, joiden kokonaishinta 
oli 5 310 000 markkaa.

Jatkosodan syttyessä Sotilaskoti-
liitto oli saanut valmiiksi uuden or-
ganisaation, joka jakoi rintamavas-
tuun armeijakuntien mukaisesti pe-

rustetuille sotilaskotikeskuselimille. 
Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys 
vastasi rannikon sotilaskodeista, 
myöhemmin sotilaskodeista myös 
Laatokalla ja Äänisellä. Kotirinta-
man varuskunnista monet olivat tyh-
jentyneet tai vajaassa toiminnassa. 
Sisarkunta jatkoi toimintaa kokoa-
malla varoja kummisotilaskodeille 
rintamalle ja järjestämällä ohjelmaa 
ja kirjastotoimintaa sotilassairaalois-
sa ja invalidien hoitopaikoissa. Jou-
lulahjatalkoot ja -keräykset vaativat 
työtä ja kekseliäisyyttä, kun kaikes-
ta oli pula.

Rintamasotilaskotitoiminnasta  
ei ole saatavana mitään täsmälli-
siä lukuja. Sodan päättyessä Soti-
laskotiliitto antoi ohjeet ”lamppu-

jen sammuttamisesta”. Päämajan 
ohjeet, kirjeenvaihtoa eri toimijoi-
den kanssa ja muita dokumentteja 
löytyy. Huolellisesta tilinpidosta on 
runsaasti dokumentteja, on satunnai-
sia kertomuksia toiminnasta, vuosi-
kertomuksia jne. Sen sijaan ei löydy 
täsmällisiä tietoja esimerkiksi rinta-
masotilaskotisisarien lukumääräs-
tä. Vasta 1970-luvulla alettiin koo-
ta tietoja rintamasotilaskotisisaris-
ta. Tiedetään yli 3 000 sisaren osal-
listuneen työhön rintamilla. Se on 
paljon, kun otetaan huomioon, että 
1943 jäsenmäärä oli runsaat 5 000. 
Sotilaskoteja ja muita toimipaikko-
ja oli tuolloin yli 1 000. Lisäksi toi-
mittiin yli sadassa kenttä- ja sota-
sairaalassa. Rintamasotilaskotisisa-
ria palveli myös Lapissa. Viimei-
nen rintamasotilaskoti toimi Kares-
suvannossa. Sen sisaret kotiutettiin 
27.4.1945, jolloin Lapin sota päät-
tyi.

Sota vaati veronsa. Heinäkuussa 
1942 Sotilaskotiliiton puheenjohtaja 
Toini Jännes sekä kaksi muuta so-
tilaskotijohtajaa joutuivat tarkastus-
matkalla Murtovaarassa partisaani-
hyökkäyksen kohteeksi. Kolmen so-
tilaskotisisaren lisäksi hyökkäykses-
sä kuoli kaksi sotilasta. Heinäkuussa 
1943 partisaanihyökkäyksessä Laa-
nilassa kuoli kaksi sotilaskotisisar-
ta, jotka kuuluivat surmansa saa-
neen Oulun piispan seurueeseen. 

Hietaniemen sankarihaudassa lepää 
20-vuotias sotilaskotisisar. Oletetta-
vasti muitakin kaatuneita sisaria on, 
mutta heistä ei tiedetä. Yksi rinta-
masisar joutui kestämään sotavan-
keuden.

Sodan jälkeinen aika oli vaikeaa 
kaikille. Suojeluskuntien ja lottajär-
jestön lakkauttaminen aiheutti pe-
rusteltua pelkoa, että myös sotilas-
kotijärjestö joutuisi valvontakomis-
sion mielivallan kohteeksi. Siksi So-
tilaskotiliitto säätiöi varansa. Avus-
tus- ja eläkesäätiö Tuki perustettiin 
ansioituneiden ja pitkäaikaisten so-
tilaskotien työntekijöiden turvaksi. 

Supistettu armeija organisoitui rau-
hanajan toimintaan ja sotilaskodit 
jatkoivat toimintaansa. 

Kun suuret ikäluokat olivat tu-
lossa asevelvollisikään, alettiin ra-
kentaa uusia, suuria varuskuntia 
asutusalueiden ulkopuolelle. Kau-
pungeissa sijaitsevat varuskun-
ta-alueet ja kasarmit olivat ahtaita 
ja huonokuntoisia. Näin syntyivät 
muun muassa Säkylän, Vekaranjär-
ven, Hoikankankaan ja Sodankylän  
uudet varuskunnat. Sijaintinsa vuok-
si ne tunnettiin ”korpivaruskunti-
na”. Uusiin varuskuntiin rakennet-
tiin isot, modernit sotilaskodit. Van-

hoillakin varuskuntapaikkakunnilla 
kohennettiin sotilaskoteja. Viimei-
nen uusi ja suuri sotilaskoti avattiin 
Parolaan 1988. Työ keskittyi varus-
miesten ja reserviläisten palvelemi-
seen. Rajasotilaskotiyhdistys toimi 
omalla erikoisalallaan rajavartiosto-
jen puitteissa. NMKY ylläpiti edel-
leen omaa sotilaskotiaan Santaha-
minassa. Rannikkosotilaitten Huol-
toyhdistys muutti nimensä Rannik-
kosotilaskotiyhdistykseksi ja jatkoi 
rannikkokotien toimintaa.

Uusien kotien ja yhä suurempien 
ikäluokkien myötä perinteinen so-
tilaskotityö koki monia muutoksia. 

Monen sisaren palvelumotivaatio sai 
kolhun, kun ”kraanat käännettiin”. 
Sisaret olivat tottuneet täyttämään ja 
tarjoamaan kahvikupin pojille. Hy-
myn kera kuten ohje kuului. Masso-
jen paine pakotti vaihtamaan kupa-
ripannut Melitta-säiliöihin ja kään-
tämään hanat asiakkaiden puolelle. 
Siirryttiin itsepalveluun. Kirjastoi-
hin tuli musiikkiosastot ja maas-
tokeikoille tarkoitukseen varuste-
tut sotilaskotiautot. Kun naiset yhä 
suuremmin joukoin siirtyivät työ-
elämään, sotilaskoteihin ei löytynyt 
enää riittävästi vapaaehtoista työ-
voimaa päivisin. Jouduttiin palkkaa-

maan vakinaista työvoimaa. Monet 
sotilaskodit joutuivat perustamaan 
leipomon. Enää eivät sisarten lei-
vontatalkoot riittäneet. Sotilasko-
tiyhdistyksestä tuli monelle paikka-
kunnalle merkittävä työnantaja. So-
tilaskotiyhdistykset tulouttavat edel-
leen osan myyntituotosta Pääesikun-
nan kautta jaettavaksi varusmiesten 
viihdytystoimintaan.

Sotilaskotityön luonne on muut-
tunut puolustusvoimien ja palve-
lun kohteen muuttuessa. Edelleen 
sotilaskotisisaret palvelevat vapaa-
ehtoisesti, tasapuolisesti ja iloisesti 
hymyillen. Sisarkunta on kasvanut. 
Laajimmillaan sen jäsenyyteen kuu-
lui yli 8 000 naista. Aiemmin tytöt 
tutustuivat sotilaskotityöhön äitiensä 
mukana kuten pikkulotat aikoinaan. 
Vaikka he toimivat näppärinä apu-
laisina, jäseneksi he eivät päässeet 
ennen kuin 16-vuotiaana. 1990-lu-
vun loppupuolella alkoi muutamis-
sa yhdistyksissä pikkusisartoiminta. 
Tytöille järjestettiin koulutusta, ret-
kiä ja hupia, mutta he saivat osal-
listua myös ”oikeaan” työhön. Toi-
minta on nyt vakiintunut useimpiin 
yhdistyksiin. Pikkusisaria kirkkaan 
keltaisissa paidoissa näkyy muun 
muassa alokasjuhlien eväspussien 
jakajina ja muissa avustavissa töis-
sä. Iän ja kokemuksen myötä heistä 
kasvaa sotilaskotityön jatkajia. Ehkä 
he sitoutuvat työhön paremmin kuin 
esimerkiksi paraatien tai muiden ta-
pahtumien innoittamat nuoret naiset, 
jotka harrastavat hetken tätä ja siir-
tyvät fiilisten mukaan pian johonkin 
muuhun.

Kaikkien järjestöjen tapaan myös 
sotilaskotiyhdistykset tuntevat uu- 
sien jäsenten rekrytoinnin vaikeudet. 
Uskollisia vanhoja jäseniä on, mutta 
puolustusvoimien uudet organisaa-
tiotoimet ovat jättäneet liian mo-
net yhdistykset perinteisen toimin-
nan ulkopuolelle. Onneksi sotilasko-
tiyhdistykset voivat nykyään toimia 
myös varuskuntarajojen ulkopuolel-
la. Aiemmin esteenä oli muun muas-
sa verotus. Yhä useammin sotilasko-
tisisaret näkyvät messujen, suurta-
pahtumien ja maanpuolustusnäytös-
ten kahvittajina. Sotilaskotitelttojen 
tai sotkuauton ympärillä käy aina 
vilske. Kahvi ja munkki on monen 
mielessä yhtä kuin sotilaskoti. Suu-
rien leirien ja sotaharjoitusten soti-
laskotitoiminnan johtaa Sotilaskoti-
liitto, kun aiemmin yhdistyksillä oli 
omat nimikkoalueensa esimerkiksi 
Rovajärven tykistöleireillä. Uusi toi-
mintamalli antaa leiri- ja sotaharjoi-
tuspalvelun mahdollisuuden kaikille 
”kenttäkelpoisille” sisarille. 

Vuonna 2007 solmittiin puolus- 
tusvoimien ja Sotilaskotiliiton poik-
keusolojen yhteistoimintasopimus, 
joka astui voimaan 2008. Sotilasko-
titoiminta on poikkeusoloissa puo-
lustusvoimien huollon osa. Nykyi-
nen toimintamalli vahvistettiin puo-
lustusvoimien organisaatiomuutok-
sen yhteydessä. Edelleen Sotilasko- 
tiliitto ja -yhdistykset toimivat itse-
näisinä ja vapaaehtoisuuteen perus-
tuvina kansalaisjärjestöinä. Edellä 
mainitut muutokset koskevat vain 
poikkeusoloja.

Marika Porras
Kuvat (yhtä lukuun ottamatta):  

Hämeen Sotilaskotiyhdistys
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ret maanpuolustustyössä. Toimin-
toja Sotilaskotiliiton 75-vuotistai-
paleelta. Sotilaskotiliitto  –  Sol-
dathemsförbund ry 1996.
Pentti Airio: Sotilaskotityötä 100 
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to ry 2018.

Uutuutta hohtava Parolan sotilaskoti vuonna 1988.

Hämeenlinnan ensimmäinen sotilaskoti. Kuva: Hämeenlinnan 
kaupunginmuseo

Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen ensimmäinen sotilasko-
tiauto.

Vihreät sisaret palvelemassa valatilaisuudessa Padasjoella 
1960-luvulla.

Suuri muutos oli itsepalvelun 
alkaminen.


