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Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasa-
vallan presidentin kanssa 16.3.2020, 
että maassa vallitsee koronavirustilan-
teen vuoksi poikkeusolot. Edellisen 
kerran Suomi asetettiin poikkeusti-
laan talvisodan sytyttyä vuonna 1939.

Talvisodan syttyminen 30. mar-
raskuuta 1939 merkitsi yhteiskun-
nan siirtymistä poikkeusoloihin ja 
monet siviiliajan toiminnot tyreh-
tyivät tai saivat uudenlaisia muoto-
ja. 105 kunnian päivää kestäneen tal-
visodan jokaisena päivänä kansakun-
nan olemassaolo oli vaakalaudalla. 
”Talvisodan henki” kuitenkin eläh-
dytti kansaa. Talvisodan kynnyksel-
lä ja kesän 1944 suurhyökkäyksen 
alkaessa olisi ollut syytä jopa epä-
toivoon, mutta onneksemme te, ve-
teraanisukupolvi, jaksoitte uskoa pa-
rempaan huomiseen ja kestitte.

Koronavirus on ollut kaikkien 
huulilla keväästä asti. Se on hallinnut 
julkista keskustelua ja käytännössä 
vaikuttanut lähes kaikkiin elämäm-
me osa-alueisiin. Itsenäisyyspäivää, 
joulua ja uuttavuotta ei voida tänä 
vuonna juhlia täysin perinteisin me-
noin, mutta me suomalaiset olemme 
erinomaisia sopeutumaan muuttuviin 
tilanteisiin ja innovoimaan uusia toi-
mintatapoja näinä poikkeuksellisina 
aikoina – me emme jää tuleen ma-

kaamaan. Koronavirusepidemia on 
suuri haaste, mutta vielä suurempi 
on yhteiskuntamme voima. Te pe-
lastitte talvi- ja jatkosodan aikana 
maamme ja tulevaisuutemme vai-
keimman äärellä yhdessä tehden. 
Vaikka tämän hetken poikkeusolo-
ja ei voi verrata siihen, mitä te olet-
te joutuneet kokemaan, niin ainakin 
yksi asia on silti yhteistä: nämä poik-
keusolot koskettavat koko kansakun-
taa ja tästäkin selvitään vain yhdes-
sä. Nyt ei ole tilaa erimielisyyksille.

Arvoisat Sotilaspojat ja Pikkulo-
tat, Teidän tekonne ja esimerkkinne 
sotavuosien ajoilta luo uskoa ja kan-
nattelee tänäkin päivänä suomalais-
ta yhteiskuntaa näiden poikkeusolo-
jen aikana. Uhrauksenne olivat mit-

tavat  niin sotavuosina kuin niiden 
jälkeenkin. Haluan ilmaista meidän 
nuorempien sukupolvien varaukset-
toman arvostuksemme urotekojanne 
ja niiden jättämää perintöä – vapaata 
Suomea – kohtaan.

Veteraanien arvokas perintö on 
tärkeä osa kansallista maanpuo-
lustustahtoamme ja veteraanisuku-
polvesta huolehtiminen on keskei-
nen osa maanpuolustustyötä. Pidän 
omalta osaltani huolen, että puolus-
tushallinnon ja veteraanijärjestöjen 
tiivis yhteys säilyy ja arvostus ve-
teraaneja kohtaan osoitetaan käy-
tännön toimenpitein. Rintamavete-
raaneille maksettavan rintamalisän 
suuruuden yli kaksinkertaistumi-
nen 1.4.2020 alkaen on tuore konk-
reettinen esimerkki veteraanien tu-
kemisesta. Viime vuosina eduskun-
ta on tehnyt muitakin hyviä päätök-
siä veteraanien hyväksi. Pidän tätä 
tärkeänä.

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

Antti Kaikkonen
Puolustusministeri
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Arvoisat sotilaspojat ja lottatytöt
Maanpuolustus ei ole pelkästään so-
tilaiden asia. Sotilaspoikien ja lotta-
tyttöjen maanpuolustustyö on mitä 
parhain esimerkki siitä, miten kan-
salaisten vapaaehtoinen toiminta voi 
merkittävällä tavalla tukea pienen 
yhteiskunnan kriisinkestävyyttä so-
dan aikana. Yli 72 000 sotilaspoikaa 
ja 48 000 lottatyttöä ovat osa Suo-
men historiaa ja menestystarinaa. 

Kiinnostuksella tutustuin Sotilas-
poika-lehdessä julkaistuihin sotilas-
poikamuistoihin, pikkulottien kerto-
muksiin ja sota-ajan selviytymiskei-
noihin. Tarinoissa kerrotut inhimil-
liset sattumukset ja kohtalot tuovat 
sotamuistot nykyaikaan ja valotta-
vat sota-ajan arkea meille nuorem-
mille. Kertomuksenne sota-ajan elä-
mästä ja kokemuksista auttavat tule-
via sukupolvia ymmärtämään sodan 
todellisuutta sekä antaa uskoa ihmi-

sen ja yhteiskunnan kykyyn selviy-
tyä eteen tulevista vaikeuksista. Tätä 
uskoa tarvitaan myös nykyhetkessä 
koronapandemian vaikeuttaessa mei-
dän kaikkien elämää.

Maanpuolustustyönne muistoa pi-
tää vaalia. Sotilaspoikien raskas työ 
ja monipuolinen palvelus kotirinta-

malla samoin kuin lottatyttöjen pal-
velus aikuisten lottien tukena ansait-
sevat huomion arvoisellaan tavalla. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on ensi 
vuonna järjestettävä Lotta Svärd – 
100 vuotta yhteiskuntavastuuta juh-
lanäyttely Tuusulan Lottamuseossa. 
Näyttelyssä tuodaan esille lottatyt-
töjen merkittävä rooli osana lotta-
järjestön poikkeusolojen toimintaa.

Tervehdin teitä Puolustusvoi-
mien koko henkilöstön puolesta 
sekä kiitän tekemästänne työstä ja 
uhrauksista Suomen hyväksi. Toi-
votan sotilaspojille ja lottatytöil-
le sekä kaikille tämän lehden luki-
joille rauhaisaa joulua ja terveyt- 
tä tulevalle vuodelle.

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Timo Kivinen

Kunnioitetut Sotilaspojat,  
arvoisat Pikkulotat

Vapauttajan syntymäjuhla – 
Befriarens födelsedagsfest
Vapaudesta on tullut kansakuntamme 
tärkeimpiä arvoja. Sitä kaivattiin ja 
siitä unelmoitiin sortovuosina toista-
sataa vuotta sitten. Sen puolesta tais-
teltiin viime sodissa. Nykyinen ko-
ronakriisi monine rajoituksineen on 
tehnyt vapauden arvosta hyvin hen-
kilökohtaisen asian monille meistä. 
Tällaisissa tunnelmissa vietämme 
tänä vuonna joulua. Tällöin saam-
me muistaa, että joulu on vapaus- 
taistelijan syntymäjuhla. Kun hän 
esitti ohjelmajulistuksensa kotikau-
punkinsa synagogassa, hän lausui: 
– Herra on lähettänyt minut julista-
maan vangituille vapautta, päästä-
mään sorretut vapauteen ja julista-
maan Herran riemuvuotta. 

Siinä oli vapautusliikkeen johtajan 
taisteluhuuto! Toivotan lehtemme lu-

kijoille rauhallista joulua tämän va-
pauden hengessä!

* * *
Friheten har blivit ett av de viktigaste 
värdena för vårt folk. Frihet längtade 
man efter och drömde man om un-

der förtrycksåren för drygt hundra år 
sedan. För frihet kämpade man un-
der våra senaste krig. Den nuvaran-
de corona-krisens olika begränsning-
ar har gjort friheten till ett mycket 
personligt värde för många av oss. 
I dessa stämningar firar vi det här 
årets jul. Då får vi minnas att julen 
är en frihetskämpes födelsefest. När 
han framförde sin programförklaring 
i hemstadens synagoga sade han:  
– Herren har sänt mig att förkunna 
befrielse för de fångna, att ge de för-
tryckta frihet och förkunna ett nå-
dens år från Herren.

Där var stridsropet från ledaren 
för en befrielserörelse! I denna fri-
hets anda önskar jag vår tidnings lä-
sare en fridfull jul!

John Vikström

 
 
 
 

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 
 
 
 
 
Talvisodan alkamisesta on tänä vuonna tullut kuluneeksi 80 vuotta. Suomalaiset taistelivat 
äärimmäisen vaativissa olosuhteissa ylivoimaista vihollista vastaan maamme itsenäisyyden 
puolesta. Suomalaiset tekivät ihmeen, maatamme ei miehitetty. Sotien ajan sukupolvien 
uhraukset mahdollistivat itsenäisen, demokraattisen Suomen tulevaisuuden. Tunnemme 
tästä syvää kiitollisuutta. 
 
Sodissa sotilaspojat ja lottatytöt toimivat erilaisissa tehtävissä sekä rintamalla että 
kotirintamalla. Nuoresta iästä huolimatta osa päätyi hyvin raskaisiin ja vaativiin tehtäviin. 
Lottatyttöjen ja sotilaspoikien elämää kuvasi luja työnteko. Työnteko jatkui myös sotien 
välissä ja sotien jälkeen, kun maatamme jälleenrakennettiin. Tämän työn arvo vain kasvaa 
vuosi vuodelta. Tänä päivänä Suomi on yksi maailman vakaimmista ja turvallisimmista 
maista.  
 
Sotilaspoikien Perinneliiton 26 perinnekiltaa eri puolilla Suomea tekevät työtä 
Sotilaspoika- ja lottatyttötoiminnan perinnön ylläpitämiseksi. Kiitän lämpimästi 
arvokkaasta työstänne.  
 
Haluan toivottaa sotilaspoika- ja lottatyttötoimintaan osallistuneille ja heidän läheisilleen 
ja Sotilaspoika-lehden lukijoille rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2020. 

 
 
 

 
 

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti 
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Muistot kuuluvat jouluun. ”Taas 
kaikki kauniit muistot mun tulee 
mielehen, lumivalkeat pellot, puis-
tot ja juhla Jeesuksen. ” Useimmil-
la meillä joulu nostaa mieleen lap-
suuden muistoja. Vuosien ja vuo-
sikymmenten takaa mieleen pa-
lautuu elävänä jokin yksityiskohta 
lapsuuskodin joulusta: tunnelma, 
tuoksu, jouluruuan maku, mie-
luisa lahja. Merkillistä, että usein 
nuo lapsuuden joulumuistot ovat 
jotenkin kullanhohtoisia. Kauniit 
muistot onneksi säilyvät parem-
min kuin ikävät. Raskaitakin asi-
oita monien lapsuuden jouluihin 
on liittynyt: niukkuutta, puutetta, 
pettymyksiä tai pelkoa. Millaisia 
olivatkaan sodan ajan joulut! On-
neksi muisti on armollinen ja nos-
taa pintaan helpommin hyvät, mie-
luisat muistot.

Jouluna me siis katsomme tästä 
hetkestä taaksepäin, menneeseen. 
Joulun merkitys on ankkuroitu sii-
hen, mitä on tapahtunut jo ennen 
tätä joulua. Joulun syvin olemus 

ja todellisin jouluilo löytyy Bet-
lehemin seimen ääreltä. Se, mitä 
ensimmäisenä jouluyönä tapah-
tui, antaa merkityksen tämänkin 
vuoden joululle – ja vielä enem-
män: se luo perustan ja tarkoituk-
sen koko elämälle. Tämän ilmaisee 
kauniisti tuttu joululaulu, jossa sa-
notaan joulun Lapsesta: ”Tullessa-
si toit sä valon, lahjat rikkaat run-
sahat. Autuuden ja anteeksannon, 
kaikki taivaan tavarat.”

Seimeen syntynyt Jeesus, maa-
ilman Vapahtaja, on lahjojen lahja, 
Jumalan lahja koko ihmiskunnal-
le. Hänestä loistaa valo, joka pois-
taa mielen pimeyden ja epätoivon. 
Hänet Jumala lähetti tähän maail-
maan kertomaan, että jokaisella tä-
män lahjan vastaanottavalla on tu-
levaisuus ja toivo.

Jeesus syntyi vaatimattomissa 
oloissa tavallisen rakennusmiehen 
perheeseen. Joulun ilosanoman en-
simmäiset kuulijat olivat köyhiä 
paimenia. Jumala tahtoi näin tuo-
da joulun ilosanoman tavallisil-

le, tämän maan kamaralla elävil-
le ja taisteleville ihmisille. ”Teille 
on syntynyt Vapahtaja”, on joulun 
syvin sanoma, joka kuuluu meille 
kaikille. Sen saamme kätkeä sydä-
miimme tänäkin jouluna.

Mariasta kerrotaan, että hän kät-
ki sydämeensä kaiken, mitä tapah-
tui, ja tutkisteli sitä. Me saamme 
sydämessämme tutkistella niin 
lapsuuden jouluja kuin ensimmäi-
sen joulun tapahtumia. Saamme 

muistella, millaisen lahjan Jumala 
antoi ensimmäisenä jouluna koko 
maailmalle. Tämän lahjan vuoksi 
myös sinä, lukijani, saat olla tänä 
jouluna siunattu: sinulle on synty-
nyt Vapahtaja. Vaikka tuntisit us-
kosi heikoksi ja vaelluksesi va-
jaaksi, saat luottaa siihen, että juu-
ri meille, tavallisille, heikoille ih-
misille, Jumala tahtoi lähettää Jee-
suksen Herraksi ja Vapahtajaksi.

Millaisia muistoja tästä korona-
ajan joulusta jää? Olemmeko niitä 
muistelemassa vielä ensi jouluna? 
Jumala sen tietää. Miten toivoisi-
kaan, että niiden sydämiin, jotka 
nyt ovat lapsia ja nuoria, voisi piir-
tyä hyviä joulumuistoja. Muisto-
ja joulusta, jolloin läheiset ihmiset 
olivat yhdessä. Jolloin hyvä mie-
li vallitsi kodeissa. Muistoja jou-
luista, joiden keskuksena oli sa-
noma maailmaan syntyneestä Va-
pahtajasta.

Olavi Vuori, rovasti
Saarijärvi

Vi lever i adventstider och vän-
tar på julen. När tidningen nått lä-
sarna står julen redan för dörren.

Tidningens förstasida påminner 
oss om julen. Republikens Presi-
dent Sauli Niinistö, försvarsmak-
tens kommendör, general Timo 
Kivinen och försvarsminister 
Antti Kaikkonen önskar läsar-
na en god jul och ett gott nytt år. 
Hälsningen riktar sig till dem som 
byggt och utvecklat vårt samhäl-
le. Den äkta soldatgossen, ärke-
biskop emeritus John Vikström, 
framför även sin hälsning.

Huvudredaktören vill påminna 
gillena om vikten av att skicka in 
skrivelser till vårt språkrör. Bris-
ten på material börjar bli känn-
bar. Detsamma gäller vårt för-
bunds 30-årshistorik, som emot-
ser kompletteringar från gillena.

Prosten Olavi Vuori behandlar 
minnenas jul i sin andaktsbetrak-
telse och påminner om varför den 
kristna julen firas. 

Vårt traditionsförbunds ord-
förande Hannu Luotola infor-
merar om förbundsmötet 22.10. 
2020 i Björneborg och de beslut 
som fattades där. Förbundsmötet 
var lyckat och gillet i Satakunta 
skötte arrangemangen utomor-
dentligt. Ett stort tack till gillet! 
Nästa år firas förbundets 30-årsju-

bileum på badinrättningen Eden i 
Nokia. Dessutom ger ordföranden 
ett utmärkt julklappstips.

Den mest omfattande artikeln 
behandlar den storartade patri-
oten, påverkaren och donatorn 
Ragnar Nordström, mindre känd 
för yngre generationer. Pertti Jo-
kinen har genom sitt bidrag gjort 
oss en tjänst:  det är angeläget att 
även yngre människor tar del av 
inlägget. Nordströms livsuppgift 
var Finland, fosterlandet. Skrivel-
sen måste helt enkelt läsas!

Gillet i Salo har firat sin 25-års-
fest. Eero Törmä har samman-
ställt en rapport om festdagen. 
Den bjuder på redogörelser om 
tilldragelserna och givetvis en 
gnutta historia.

Coronaviruset har påverkat gil-
lenas verksamhet. Festligheter har 
dock förekommit i någon mån, 
och gillet i Södra Kymmenedalen 
(hemort: Fredrikshamn) har bl.a. 
utmärkt sig genom blomsterupp-
vaktning vid Soldatgosseminnes-
stoden i Fredrikshamn, begått sin 
traditionsdag i Vederlax och be-
sökt ett schäs- och slädmuseum 
för hästar (Kiessimuseo). På sol-
datgossarnas årsdag har man av-
lagt besök vid Soldatgossestoden 
i Lahtis. Soldatgossarnas gyllene 
förtjänstmedalj har i Tavastehus 

tilldelats styrelseordföranden för 
Kultakeskus Oy.

Eero Alasuvanto erinrar sig 
mästarskyttar och skidlöpare från 
Kalajoki på 1930-talet. De man-
liga idrottarna hade framgångar 
t.o.m. på VM-nivå. Lauri Reini-
kainen berättar om vinterkrigets 
dagar i Suonenjoki. Jaktplanspi-
loten Jorma Sarvanto framträder 
även i inlägget.

Framlidne Pentti Koivula be-
rättar om desanterna i Borgåregi-
onen år 1941, en annan avliden 
soldatgosse Aarno Oja-Kauka-
lo om soldatgossarnas klädsel vid 
tjänstgöring. Paavo Humalajokis 
berättelse hänför sig till fortsätt-
ningskrigets dagar.

I bladet ingår hågkomster av 
flicklottorna Kaarina Moisio och 
Kaarina Lindberg. Moisio skild-
rar helhetsbetonat lottaflickorna i 
Uurainen, medan Lindberg kon-
centrerar sig på en enda händel-
se: förströelsen av de ryska krigs-
fångarna på Knutdagen. Jaakko 
Orkamaa berättar om en julgå-
va för några år sedan: han fick på 
posten i Brahestad medlemsför-
teckningen över soldatgossarna i 
Brahestad, ett dokument som an-
togs ha förkommit.

Markku Rauhalahti har skri-
vit ett personporträtt av Timo Siu- 

kosaari, omhuldaren av våra fri-
hetskrig. Eero Törmä har gått in 
för att redogöra för de genuina 
soldatgossarna i sitt gille i Salo. I 
detta blad presenteras två av gil-
lesbröderna: Vilho Valovirta och 
Heimo Kivirinta. Berättelserna 
behandlar soldatgossetiden samt 
även deras senare levnad. Model-
len är användbar för övriga gil-
len. Samtidigt kan tidningen få 
välkommet publiceringsmaterial.

I Tali-Ihantala var Heimo Ki-
virinta med som infanterist. 
I luften vid samma tidpunkt, 
26.6.1944, befann sig Eero Tör-
mäs släkting Pentti Launonen. 
Artikeln om Kivirinta avslutas 
med hågkomster om Launonen.

Jussi Isotalo, välkänd gillesak-
tiv från Mellersta Österbotten, har 
lämnat oss. Kosti Rasinperä har 
skrivit nekrologen. På samma sida 
ingår en minnesskrift över vapen-
gömmaren Arvo Rajala.

Sista sidan är fylld av annon-
ser. Ett varmt tack till Kajanagil-
let för aktiviteten.  Förhoppnings-
vis följer talrika gillen det goda 
exemplet.

Läsarna tillönskas en God Jul 
och ett Gott Nytt År.

Pentti Ruohotie, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Sammandrag

Satakunnan Sotilaspoikien Perin-
nekilta oli valmistellut Yyterin liit-
topäiville oivallisen ohjelman en-
sin ajalle 20.–21.8. ja koronavirus-
tilanteen vuoksi myöhennettynä 
22.–23.10. sekä lopuksi ainoastaan 
yksipäiväiseksi liittokokoukseksi 
22.10.2020, senkin osallistujien 
vähimmäisvahvuudelle. Nämä oli-
vat harmillisia mutta ymmärrettä-
viä toimia, joilla pyrittiin noudatta-
maan annettuja määräyksiä ja tur-
vaamaan osallistujien turvallisuus. 
Lämpimät kiitokset killalle! 

Liittokokouksessa liittohalli-
tuksen yhdeksästä jäsenestä kaksi 
vaihtui. Viljo Hokkanen Pirkka-
Hämeestä ja Eino Tenhunen Poh-
jois-Karjalasta jäivät pois, ja tilal-
le tulivat Harri Salminen Pirkka-
Hämeestä ja Heikki Vuorimies 
Keski-Suomesta. 

Liittokokouksen jälkeen ko-

koontunut liittohallitus valitsi va-
rapuheenjohtajaksi Heikki Vuori-
miehen. 

Sotilaspoika – Soldatgossen 
-lehden tärkeys erityisesti jäse-
nille mutta myös yhteistyötahoil-
le ja lehden tulevaisuuden haas-
teet puhuttivat sekä liittokokousta 
että liittohallitusta. Lehden paina-
tus- ja jakelukustannusten ”selättä-
misessä” liittohallituksella on työ-
maa, johon myös jäsenkiltojen toi-
votaan osallistuvan.

Liiton 30-vuotishistoriaa koos-
tetaan tavoitteena teoksen valmis-
tuminen vuonna 2022. Muutamien  
jäsenkiltojen kohdalla toivotaan 
aktiivisuutta tekstien ja valokuvien  
osalta, jotta killat saadaan tasaver-
taisesti tuotua esiin kirjassa.

***
Liiton jäsenkillat vaalivat omaa so-
tilaspoikaperinnettään kukin taval-

laan ja ajallaan. Valtakunnallinen 
Sotilaspoikapatsas sijaitsee Lah-
dessa, jossa sotilaspoikien perin-
nepäivänä 29.5. suoritetaan kunni-
anosoitus. Olisi lisäksi toivottavaa, 
että sotilaspoikien yleinen perinne-
päivä tehtäisiin nykyistä tunnetum-
maksi. Ajankohta on varsin suotui-

sa vuodenkiertoon nähden. Tiedo-
tusvälineiden suuntaan on tuolloin 
hyvä syy olla aktiivinen.

***
Ensi vuoden liittopäivät järjeste-
tään 19.–20.8.2021 Nokialla yh-
teistyössä Pirkka-Hämeen Sotilas-
poikien Perinnekillan kanssa. Sa-
massa yhteydessä toteutetaan liit-
tomme 30-vuotisjuhla. 

***
Sotilaspoika – Soldatgossen -vuo-
sikerta, Sotilaspoika-lehdet vuo-
silta 1941–1944 ja 1992–2019 
(DVD) sekä Isänmaan nuoret puo-
lustajat – Sotilaspojat ja lottatytöt 
-elokuva (DVD) ovat oivallisia 
joululahjoja!

Rauhallista Joulua toivottaen
Hannu Luotola

Sotilaspoikien Perinneliiton 
puheenjohtaja

Puheenjohtajan kynästä
 

Liiton lehti ja 
30-vuotishistoria  
haaste killoille 

Päätoimittaja kokee kaikki lehden tekemisen vaiheet. Häntä on 
hellitty välillä kirjoituksilla ja jutuista on ollut jopa tulvaa. Run-
saudesta on enää vain muisto. Päätoimittajalle ei tule juurikaan 
kirjoituksia. Lehden kokoaminen on silloin vaikeaa.

On kiltoja, joiden yhteys Sotilaspoika-lehteen on tyystin sam-
munut. Edes killan aktiviteeteista, kuten kokouksista, matkoista 
ja juhlista, ei ole tullut vuosiin selontekoja. Korona on kulumas-
sa olevasta vuodesta tehnyt lisäksi hankalan peruutuksineen. In-
nostamalla joku aito sotilaspoika on ryhtynyt muistelemaan men-
neitä tai nuorempi kiltalainen haastatellut sotilaspoikia, ja se on 
ollut piristys lehdelle. Tämä vain todistaa, että joukossamme on 
yhä piilossa olevaa tietoa, johon pitäisi päästä käsiksi.

Lehden tekemisen jälkeen kirjoitusreservi ei ole kovin suuri. 
Toiveena on kuitenkin, että tilanne paranisi. Haastan kiltoja ko-
kemaan vastuuta yhteisestä lehdestämme. Liitto ja sen äänen-
kannattaja Sotilaspoika – Soldatgossen toimivat paljolti jäsen-
kiltojen kautta ja tähden. Siksi kiltojen ja kiltalaisten viestit on 
tärkeä saada monipuolisesti esille. 

Paitsi lehtemme myös liiton historia, jonka julkaisuvuosi on 
2022, potee pahaa ”aneemisuutta”. On toistakymmentä kiltaa, 
jotka eivät ole vielä reagoineet tässä lehdessäkin usein esillä ol-
leen killan historian saamiseksi viime vuosilta. Kirjoituksia odot-
taa erityisesti liiton 30-vuotishistorian laatija Matti Hyvärinen.

Perinteen tallentaminen ja siirtäminen ovat edelleen tavoitteita, 
jotka kuuluvat keskeisinä liittomme strategiaan. Samaisia pää-
määriä toteuttavat sekä lehti että historiakirja tärkeällä tavalla. 
Ne välittävät tietoa entisistä ja nykyisistä ajoista. Kirjoitukset ku-
vineen ovat edelleen tervetulleita lehden ja kirjan toimitukseen.

Pentti Ruohotie, päätoimittaja 

Förbundets tidning och 
30-åriga historia  

en utmaning för gillena
Huvudredaktören upplever alla olika faser vid bladets tillblivel-
se. Ibland har han rentav blivit bortskämd av mångfalden bidrag 
och t.o.m. översköljts av artiklar. Rikligheten är för närvarande 
ett minne blott. Redaktören får knappast några bidrag längre. Då 
är det svårt att sammanställa en tidning.

Det finns gillen vars intresse för Soldatgossen-avisan helt har 
slocknat. Inte ens gillets egna aktiviteter, såsom möten, resor och 
festligheter, har refererats under en följd av år. Dessutom har co-
ronaviruset och de talrika annulleringarna gjort det gångna året 
besvärligt. Uppmuntrade därtill har en och annan äkta soldat-
gosse återkallat gamla minnen eller någon yngre gillesmedlem 
intervjuat soldatgossar, och det har varit stimulerande för tid-
ningen. Detta visar bara att det fortfarande bland oss finns dolt 
kunnande som man borde få tillgång till.

Efter publiceringen av detta nummer är textreserven inte sär-
skilt stor. Förhoppningsvis förbättras situationen dock. Gillena 
uppmanas att känna ansvar för vår gemensamma tidning. Vårt 
förbund och dess språkrör Sotilaspoika − Soldatgossen fungerar 
till stor del genom medlemsgillena och för dem. Informations-
gången ska således vara mångsidig.

Förutom vår tidning lider även vårt förbunds historik, som är 
planerad att publiceras år 2022, av svårartad ”anemi”. Över tio 
av våra medlemsgillen har tills vidare inte, trots talrika uppma-
ningar också i detta blad, sänt material om gillesverksamheten 
under senare år. Material inväntar speciellt historikern Matti 
Hyvärinen, som utarbetar 30-årshistoriken.

Att bevara traditionen och föra den vidare är än i dag centrala 
målsättningar i förbundets strategi. Drivkraften bakom såväl tid-
ningen som historiken är densamma. De förmedlar kunskap om 
forna och senare tider. Skrivelser jämte fotografier välkomnas 
fortfarande till tidningens och historikens redaktioner.

Pentti Ruohotie, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Muistojen joulu
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Elettiin syksyä 1939. Äitini (36), 
isäni (35) ja hänen sokea äitinsä eli 
mummoni (76) ja minä (9) olimme 
muuttaneet kesällä 1938 Kuopiosta 
Suonenjoelle, jonne isäni oli saa-
nut rautatien palveluksessa ollee-
na konduktöörin paikan. Vanhem-
pani asuivat vuokralaisina silloi-
sen hotelli Päivölän talossa, jossa 
meillä oli kahden huoneen ja keit-
tiön asunto. Itse olin kirkonkylän 
kansakoulussa toisella luokalla, ja 
opettajan nimi oli Korhonen.

Marraskuun 30. päivänä 1939 
syttyi talvisota. Se palautti mielee-
ni 1930-luvun loppupuolella Kuo-
piossa pidetyt ”kaasunaamarihar-
joitukset”, joissa isäni oli muka-
na. Koulussa ruvettiin neuvomaan, 
miten mahdollisen ilmahälytyk-
sen tullessa pitää juosta läheiseen 
metsään, sillä eihän Suonenjoella, 
kuten ei muuallakaan maaseudulla, 
ollut pommi- ja sirpalesuojia. Li-
säksi hartioille piti laittaa valkoi-
nen lakana ja pommituksen tulles-
sa maastoutua. Muistaakseni opet-
taja käski myös etsiä tyhjiä alko-
holipulloja, jotka piti tuoda keräys- 
paikkaan. Myöhemmin meille 
nuorille selvisi, että niistä tehtiin 
polttopulloja, joilla tuhottiin vihol-
lisen panssarivaunuja.

Isäni oli saanut sodan syttyessä 
komennuksen sairaalajunan päälli-
köksi Karjalaan, muistaakseni Sor-
tavalaan, ja me Suonenjoelle jää-
neet vietimme rauhallisen joulun 
ja uudenvuoden ja kuuntelimme 
tietysti radiouutisia.

Muutama päivä talvisodan syt-
tymisen jälkeen meille tuli paris-
kunta mukanaan kaksi matkalauk-
kua. He kysyivät, olisiko meillä ti-
laa majoittautua, sillä he olivat jou-

tuneet pakenemaan Hyrsylän mut-
kasta heti sodan alkamisen jälkeen. 
Joku oli neuvonut heille kotimme 
paikan. Äitini, joka itse oli kotoi-
sin Karjalasta Jaakkiman pitäjäs-
tä, ymmärsi asian, ja niin he ma-
joittuivat yhteen huoneeseemme.

Tuli loppiainen eli tammikuun 
6. päivä 1940. Ilma oli kaunis ja 
oli pikku pakkanen. Yhtäkkiä alkoi 
kuulua lentokoneiden ääntä ja me-
nin äitini ja vieraiden kanssa rap-
pusille katsomaan, kun seitsemän 
konetta lensi Pieksämäen suunnal-
ta kohti Kuopiota. Koska ei kuu-
lunut minkäänlaista hälytystä, luu-
limme, että koneet olivat suoma-
laisia ja vilkutimme niille. Koneet 
kääntyivät Suonteenselän puolella 
takaisin, ja pian alkoi kuulua häly-
tyssireenin ääni. Äitini laittoi har-
tioilleni valkoisen lakanan ja käski 
juosta läheiseen Onnelan metsään, 
joka sijaitsi nykyisen Karttulantien 
varrella. Mummo ja äiti jäivät ko-
tiin, ja palattuani he kertoivat heit-
täytyneensä uunin viereen.

Metsän suojaan riensi myös 
muita lähellä asuvia. Itse ennätin 
juosta noin puolen kilometrin mat-
kan, kun jouduin heittäytymään lu-
misen ojan pohjalle lähellä Kap-
laan seisaketta. Samalla alkoi kuu-
lua koneista tulitusta, ja kohta rä-
jähtelivät ensimmäiset pommit. 
Jälkeenpäin olen kuullut ja luke-
nut, että koneiden oli alun perin pi-
tänyt pommittaa Pieksämäen rau-
tatieasemaa, mutta Pieksämäen  
yllä oli niin paljon sumua, että ko-
neet sen takia pudottivat pomme-
ja Suonenjoelle ja yrittivät tuho-
ta joen yli kulkevan rautatiesillan. 
Yhtään osumaa ei siltaan tullut, 
mutta lähin pommi putosi minus-

ta noin 300 metrin päähän.
Käydessäni joku vuosi sitten 

Suonenjoen yläasteella puhumas-
sa talvisodan tapahtumista minul-
le luovutettiin ilmeisesti tuon pom-
min sirpale. Se oli havaittu miina-
haravalla Kaplaan seisakkeen lä-
heltä. Sirpale on minulla kirjahyl-
lyssä muistuttamassa talvisodan 
ajoista.

Koneet jatkoivat sitten matkaan-
sa Kuopioon, jonne ne pudottivat 
pommeja muuan muassa Kirkko-
puistoon.

Kun pommikoneet alkoivat pa-
luumatkan, Utin silloiselta lento-
kentältä oli päässyt ilmaan vain 
yksi suomalainen hävittäjä, jota 
ohjasi luutnantti Jorma Sarvan-
to. Jossain Pieksämäen ja Kouvo-
lan välillä tapahtui sitten yksi tal-
visodan ihmeistä. Samalla siitä tuli 
maailmanennätys. Sarvanto ampui 
noista seitsemästä koneesta neljäs-
sä minuutissa alas kuusi ja seitse-
männen pudotti Hans Wind.

Kunniamme päivät -kirja, joka 
ilmestyi 1940, kertoo talvisodasta 
kuvina ja päämajan tilannetiedo-
tuksina, toteaa 6.1 -kohdassa, että 
tuona kyseisenä päivänä viholli-
sen ilmavoimat pommittivat muun 
muassa Lahden ja Kuopion kau-
punkeja. Alasammuttujen vihollis-
koneiden lukumäärä oli kaksitois-
ta konetta. Todettakoon vielä, että 

edellisenä päivänä viholliskoneet 
olivat pommittaneet muun muas-
sa Mikkeliä, jonka pommituksessa 
kuoli useita naisia ja lapsia. Kah-
deksan viholliskonetta saatiin tuol-
loin alasammuttua.

Maaliskuun 13. päivä 1940 päät-
tyi talvisota ja radiossa luettiin rau-
hanehdot. Kuuntelimme niitä. Hyr-
sylän mutkasta tullut miesvieraam-
me istui kiikkutuolissa. Kun rauhan- 
ehdot oli luettu ja muun muassa 
Karjala oli menetetty, vieraamme 
kaivoi taskustaan kellon, kirosi ja 
löi sen rikki kiikkutuolin käsino-
jaan ja totesi: ”Menköön tämäkin.”

Karjalasta joutui pakenemaan 
suuri joukko asukkaita, joista hy-
vin monet tulivat hevosten vetä-
missä reissä. Eräänä päivänä Päi-
völän pihaan tuli kaksi evakkore-
keä, joissa oli äitini sisaria ja yksi 
veli. Kaikkien koti jäi Jaakkimaan 
Kuhkaan kylään. Äitini joutui ma-
joittamaan heidät joksikin aikaa 
lattialle, koska vuoteita ei ollut 
kaikille.

Lopuksi totean, että tuo talviso-
dan pommitusmuisto vaikutti var-
masti siihen, että liityin tammi-
kuussa 1941 Kuopion suojeluskun-
nan poikaosastoon, joka sittemmin 
muutettiin sotilaspoikaosastoksi.

Lauri Reinikainen 

Sotilaspojan seuraava numero 
ilmestyy maaliskuussa.

Aineisto siihen pyydetään lähettämään perjantaihin 
19. helmikuuta mennessä.

Kalajoen mestariampujat ja -hiihtäjät

Koulupojan muistoja talvisodan ajoilta

Keski-Pohjanmaan ja Kalajoen 
ensimmäinen maailmanmestari 
oli Kalajoella 23.1.1907 syntynyt 
Lauri Kaarta. Ammunnan valit-
seminen lajiksi oli hänelle selvä 
jo nuorena. Hänen isänsä Heikki 
Kaarta sekä vanhemmat veljensä 
Martti ja Eino harrastivat lajia ak-
tiivisesti. He rakensivat maailman-
sotien välisenä aikana maatilalleen 
oman ampumaradan. Kaartat nou-
sivat ensin huipulle suojeluskun-
tapiireissä, sitten kuuluivat valta-
kunnan parhaimmistoon, ja lopul-
ta Laurista ja Martista tuli MM-
mitalisteja.

Lauri saavutti Helsingin Mal-
milla 1937 pidetyissä MM-kil-
pailuissa sotilaskiväärillä kaksi 
joukkuekultaa. Lisäksi hän saavut-
ti asentokilpailuissa yhden hopean  
ja kaksi pronssia. Sotilaskivää-
rillä tuli yksissä kisoissa yhteen-
sä viisi MM-mitalia. Sveitsin Lu-
zernissa MM-ammunnoissa 1939 
Lauri saavutti kaksi hopeaa, toi-
sen sotilaskiväärin pystystä ja toi-
sen kolmiasentokilpailusta. Seit-
semällä MM-mitalillaan Lauri on 
edelleen kaikkien aikojen menes-
tynein kalajokinen urheilija. Hän 
osallistui talvisotaan tarkka-am-
pujana ja kaatui rauhanteon edel-
lä 11.3.1940 Viipurissa saatuaan 
osuman kranaatista.

Vanhempi veli Martti Kaarta 
saavutti Helsingin Malmilla 1937  
ammunnan MM-kilpailuissa prons- 
sia sotilaskiväärillä polvelta. Sota-
aikana hänet komennettiin Lapuan  
Patruunatehtaalle koeampujaksi. 
Martti on saavuttanut vielä vete-

raanisarjoissa 27 Suomen mes-
taruutta ja parikymmentä muu-
ta SM-mitalia, viimeiset vuon-
na 1989, jolloin hän kilpaili lähes 
85-vuotiaana 70-vuotisten sarjas-
sa. Martin jälkeläisissä ampuma-
harras on jatkunut.

Jussi Kurikkala syntyi 12.2. 

1912 Kalajoella. Hän voitti Suo-
men mestaruuden 17 km:n hiih-
dossa Lahdessa 1937. MM-ho-
peaa tuli 4x10 km:n viestissä 
Chamonix’ssa 1937 ja Lahdessa 
viestikultaa seuraavana vuonna. 
Zakopanessa 1939 Kurikkala voit-
ti 18 km:n maailmanmestaruuden. 

Lontoon olympialaisissa maraton-
juoksussa sijoitus oli 13. Jussi Ku-
rikkalan hiihtäjäpatsas paljastettiin 
Kalajoen keskustassa 1989.

Isäni Ernst Matti Alasuvanto 
syntyi 21.7.1901. Hän jäi orvoksi 
10-vuotiaana, kun isoisäni Mat-
ti Alasuvanto kuoli tapaturmas-

sa Pohjois-Kaliforniassa punapuu-
metsässä. Isäni voitti maastohiih-
dossa Keski-Pohjanmaan piirin-
mestaruuden ja ampumahiihdos-
sa 20 km:n Suomen mestaruuden 
1928. Hän osallistui 17-vuotiaana 
vapaussotaan ja toimi venäläisten 
sotavankien vartijana Kokkolassa. 
Isäni osallistui myös talvisotaan 
1939–1940 ja jatkosotaan 1941–

1942 JR 29:ssä. 
Kaikki esitellyt urheilijat olivat 

suojeluskuntalaisia.

Eero Alasuvanto

Kolme Kalajoen Junkkareiden MM-mitalistia. Vasemmalta: Mart-
ti Kaarta, Jussi Kurikkala ja Lauri Kaarta 1930-luvun lopulla 
lehtikuvassa.

Suojeluskuntalaisia ampumaradan hirsitalon terassilla ja edustalla. Eturivissä vasemmalta: Ernst 
Alasuvanto, Lauri Kaarta, Martti Kaarta, Eino Kaarta, Heikki Kaarta ja Frans Tilvis. Heikki Kaar-
ta, leskimies, meni naimisiin isäni äidin, leskeksi jääneen Briittan, kanssa. Vierailimme usein Heikki 
Kaartan perheen luona 1930-luvun loppupuolella ja myöhemminkin. Muistan hyvin luonteeltaan 
rauhalliset Kaartan veljekset. Sain heiltä usein erilaisia tyhjiä laatikoita, joissa oli ollut patruunoita. 

Kuopiolaiset sotilaspojat Kalevi Salmela (vas.) ja Lauri Reinikai-
nen 1944. Jälkimmäinen on kirjoittanut oheisen muistelman. 
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Ragnar Nordström –  
kulissien takainen isänmaallinen vaikuttaja
Gustav Ragnar Enos Nordström 
(16.1.1894–25.12.1982) oli suo-
malainen laivanvarustaja, jääkä-
rieverstiluutnantti, antikommu-
nisti, heimoaktivisti ja poliittinen 
taustavaikuttaja.

Nordström oli elinaikanaan 
maamme merkittävimpiä liike-
miehiä. Oma valtaviin mittoihin 
paisunut yritystoiminta ei hänen 
toimeliaisuudelleen riittänyt. Hä-
nen kiinnostuksensa ja konkreettis-
ten tekojensa kohteena oli isänmaa 
Suomi, erityisesti sen puolustus ja 
maan säilyttäminen itsenäisenä.

Nordström liittyi monien mui-
den Suomen itsenäisyyttä kannat-
tavien nuorukaisten tavoin keisa-
rillisen Saksan jääkäripataljoona 
27:ään joulukuussa 1915. Patal-
joonan riveissä hän taisteli ensim-
mäisen maailmansodan itärinta-
malla Missejoella, Riianlahdella 
ja Aajoella.

Suomeen Nordström palasi jää-
käriluutnanttina jääkärien pääjou-
kon mukana helmikuun 25. päi-
vänä 1918. Hänestä tehtiin komp-
panianpäällikkö ja hänet määrät-
tiin osastoon, jonka tehtävänä oli 
estää punaisten pääsy etelän suun-
nasta Tampereelle. Lempäälässä 
punaiset saartoivat Nordströmin 
komppanian. Huhtikuun 7. päivän 
aamuna Nordström lähti komp-
paniansa kärjessä johtamaan läpi-
murtoyritystä. Läpimurto onnis-
tui, mutta Nordström itse haavoit-
tui vaikeasti. Hän ei uskonut sel-

viävänsä elävänä ja pyysi, ennen 
kuin menetti tajuntansa, kantomie-
hiä huolehtimaan elämänsä armol-
lisesta päättämisestä.

Nordströmin haavoittumista seu- 
ranneet vaiheet ovat vapaussotaa 
käsittelevässä kirjallisuudessa ol-
leet erikoislaatuisuutensa vuoksi 
laajasti esillä.

Kovalla kiireellä Nordström vie-
tiin Tampereelle Hatanpään sota-
sairaalaan – sitä nimeä käytettiin 
puolihuolimattomasti siivotus-
ta kartanon tallista. Nuori lääke-
tieteen kandidaatti, joka oli vas-
taanottanut haavoittuneen, totesi, 
että tällä oli oikeassa olkavarres-
sa vaikea ruhjevamma ja keuhkon 
läpi oli mennyt luoti. Kuumetta oli 
yli neljäkymmentä astetta. Useas-

sa leikkauksessa lääkärit poistivat 
luunsiruja kädestä. ”Tuleeko kä-
destä toimivaa vai ei?” kysyi luut-
nantti. Vastaus oli: ”Jos olette hoi-
dossa joitakin kuukausia, mahdol-
lisesti vuoden, voi olla, että käsi-
varsi säilyy. Sillä ei kuitenkaan 
tule olemaan minkäänlaista käyt-
töä.” Nordström jatkoi: ”Miten 
kauan kestää tulla terveeksi, jos 
käsivarsi amputoidaan?” – ”Kak-
si viikkoa”, oli vastaus. ”Poistakaa 
se. Haluan osallistua Viipurin val-
taukseen.”

Sotasairaalassa Nordströmin kä-
sivarsi amputoitiin. Viipurin val- 
taukseen hän ei kuitenkaan pääs-
syt. Sairaalasta Nordström kotiutui 
vapaussodan päättymisen jälkeen.

Invalidisoitumi-
sestaan huolimat-
ta Nordström jatkoi 
sotimista. Karjalaa 
rakastavana hän ha-
lusi myötävaikuttaa, 
että koko Karjala tu-
lisi osaksi Suomea. 
Nordström oli yksi 
Aunuksen retkeläi-
sistä. Retken tavoit-
teena oli yhdistää 
Karjala kolmen kan-
naksen alueelta Suo-
meen. Suur-Suomen 
muodostaminen ei 
onnistunut, koska 
valtio ei lunastanut 
lupaustaan, kun se 
ei miehittänyt niitä 
alueita, jotka retke-

läiset olivat valloittaneet. Turhau-
tuneena vallitsevaan tilanteeseen 
Nordström ja muut retkeläiset jät-
tivät sotatantereen.

Epäonnistuneen Aunuksen ret- 
ken jälkeen Nordström otti uuden  
päämäärän. Aunuksen retken suun- 
nittelijana ja esikuntapäällikkönä 
hän oli nähnyt, kuinka raha ratkai-
si myös kansallisista ja aatteelli-
sista motiiveista nousseiden hank-
keiden kohtalon. Nordströmin sa-
noin: ”Kolme asiaa meiltä Aunuk-
sessa puuttui. Ne olivat raha, raha 
ja raha.” Hän aikoi yritystoiminnan 
avulla hankkia niin paljon varoja, 
että kykenisi varallisuutensa turvin 
tekemään jotain isänmaan hyväksi.

Liiketoiminnan käynnistämi-
sessä oli vaikeuksia. Yhdyspank-

ki ei antanut lainaa rahtilaivan os-
toa varten ja laivanvarustajan uras-
ta haaveilevan nuorukaisen suun-
nitelmat näyttivät väistämättä 
kariutuvan. Pankin johdon arve-
lujen mukaan vaikeasti vammau-
tunut vapaussoturi saattaisi pian-
kin kuolla, jolloin velkojen perin-
tä tapahtuisi konkurssimenettelyn 
kautta. Nordström tiedusteli lainaa 
KOP:sta. Pankin johtokunnan jä-
sen Mauri Honkajuuri oli van-
ha tuttu Aunuksen retken ajoilta. 
Honkajuuren kysyessä vakuuksia 
Nordström antoi hirtehishumoris-
tisen vastauksen: ”Bolsevikit ovat 
luvanneet päästäni 5 000 kultarup-
laa.” Honkajuuri myönsi pankin si-
säisten määräysten vastaisesti lai-
nan. Nordström sai ensimmäisen 
rahtilaivansa vuonna 1927. Laivan 
nimeksi tuli S/S Nina.

Nordströmin liiketoimet sujui-
vat menestyksekkäästi. Muuta-
massa vuodessa hänestä tuli suur-
liikemies, joka tunnettiin lähes jo-
kaisessa Suomen kolkassa.

Nordströmillä oli liiketoimin-
taa Hangosta Petsamoon ja Poh-
janmaalta Itä-Karjalaan. Hänen 
monialakonserninsa palveluksessa 
oli parhaimmillaan 1 750 työnteki-
jää. Merenkulkuun liittyvä toimin-
ta (= laivanvarustus, ahtaus, huo-
linta ja laivanselvitys) oli konser-
nin keskeinen osa. Ennen toista 
maailmansotaa valtamerikalastus 
oli huomattavassa asemassa. Ka-
lastuksen ja sitä tukevien elinkei-
nojen keskuspaikka oli Liinahama-
rin satama Petsamossa.

Nordström oli myös merkittävä 
sijoittaja. Hänen perheensä omis-
ti yli 50 prosenttia vakuutusyhtiö 
Fennian osakkeista. Nordström 
oli yksityishenkilöistä KOP:n kol-
manneksi suurin osakkeenomista-
ja. Enso Gutzeitissa hän merkit-
tävänä osakkeenomistajana joh-
ti liikemiesryhmää, joka käytän-
nössä ratkaisi yhtiön tärkeimmät 
päätökset.

Salmin pitäjässä Laatokan poh-
joisrannalla Nordströmillä oli 
Karkku-niminen maatila. Tilal-
la oli peltoa 65 ha ja metsämaa-
ta noin 4 000 ha. Nordströmin va-
rallisuuden suuruusluokkaa kuvaa 
hyvin se tosiasia, että tila muodos-
ti vain murto-osan hänen varalli-
suudestaan.

1930-luvulla Nordström tunnet-
tiin miehenä, jonka käsissä mul-
ta muuttui kullaksi. Sota toi me-
netyksiä. Nordström menetti kol-
metoista laivaa, Petsamossa olevat 
laitoksensa ja Karjalan maatilan-
sa. Kovimman iskun hänen yhty-
mälleen toi 1950-luku, jolloin yli-
tarjonnasta johtuen meriliikenteen 
rahdit laskivat. Nordströmin yhty-
mällä oli runsaasti valuuttalaino-
ja, ja siitä seurasi valtavia tappioi-
ta. Eräällä devalvaatiolla Suomen 
Pankki korotti valuuttakursseja 
39 %. Määrätietoisten saneeraus-
toimien avulla Nordström selvi-
si devalvaatiosta, mutta menetti 
melkoisen osan varallisuudestaan. 
Itse hän kuvasi muuttunutta tilan-
netta sanoin: ”Kulta alkaa muuttua 
mullaksi.” Takaiskuista huolimatta 
Nordström oli elämänsä loppuun 
asti varakas mies.

Nordström katsoi velvollisuu-
dekseen tehdä suomalaisessa yh-
teiskunnassa tunnetuksi niitä peri-
aatteita ja ajatussuuntia, joita hän 
itse piti tärkeinä. Nordström ko-
rosti, että itsenäisen Suomen tär-

keimpänä tavoitteena tulee olla 
puolustusvoimien vahvistaminen, 
jotta maan vapaus voidaan varmis-
taa ja alue säilyttää loukkaamatto-
mana. Sanottujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi on välttämätöntä tais-
tella kommunismia vastaan ja hei-
kentää sitä kaikin tavoin.

Poliittisilta mielipiteiltään Rag-
nar Nordström oli oikeistolainen 
kommunismin vastustaja. Hän tuki 
auliisti kommunismia vastustavia 
yhdistyksiä ja liikkeitä sekä niiden 
julkaisutoimintaa. Tuki ei rajoittu-
nut pelkästään Suomeen.

Nordström oli mukana myös la-
puanliikkeessä. Nordström kuvasi 
liikkeen alkuvaiheita muistelmis-
saan seuraavasti: ”Lapuan talonpo-
jat, aktivisti Kosola kärjessä, ryh-
tyivät toimiin ja repivät rikki La-
pualle kokoontuneiden kommu-
nistien punaiset paidat ja ajoivat 
tiehensä koko joukon. Näin al-
koi lapuanliike (1929), jossa minä 
näyttelin suurta osaa ja jossa mi-
nulla oli suhteellisen suuri vaiku-
tusvalta.”

Nordström tuki lapuanliikettä ta-
loudellisesti ja oli läheisissä yhteyk- 
sissä sen johtohenkilöihin talon-
poikaismarssin ja Mäntsälän kapi-
nan aikoihin. Toiminnan mennessä 
laittomuuksien puolelle Nordström 
otti liikkeeseen etäisyyttä. Kun 
bolsevismin vastustaminen oli hä-
nen keskeisimpiä pyrkimyksiään, 
hän tuki lapuanliikkeen lakkautta-
misen jälkeen perustetun poliitti-
sen puolueen, Isänmaallisen kan-
sanliikkeen, toimintaa.

Mäntsälän-päivinä Moskovan 
radiolla oli useita lähetyksiä, jois-
sa Nordströmiä vastaan hyökättiin 
jyrkästi. Moskovan radion mukaan 
loviisalainen Nordström, joka oli 
ammatiltaan entinen upseeri ja 
konsuli, oli Suomen suurin rois-
to. Nordströmiä ei vuodatus häi-
rinnyt vähääkään. Moskovan ra-
dion teksti kertoi maailmalle aina-
kin sen, että ”Suomen suurimmak-
si roistoksi” määritelty tyyppi oli 
jossain määrin pystynyt häiritse-

mään Neuvostoliiton pyrkimyksiä.
Nordströmin liiketoiminnas-

sa kuvastui hänen harrastuksensa 
Suomen heimoa kohtaan. Monet 
varustamon alukset kantoivat hei-
moharrastusta symbolisoivia ni-
miä, kuten Aunus, Viena ja Syvä-
ri. Politiikka näkyi muutenkin va-
rustamon toiminnassa. Siitä esi-
merkkinä voidaan mainita seuraa-
va tapaus. Nordströmin laivastoon 
kuuluva S/S Nina kohtasi eräänä 
yönä Itämerellä punalaivaston so-
ta-aluksen. ”Mikä laiva?” sota-alus 
sähkötti. ”S/S Nina”, loviisalainen 
kapteeni Ademar Karlsson vas-
tasi. Keskustelu jatkui: ”Kotisa-
tama?” – ”Loviisa.” – ”Kansalli-
suus?” – ”Antibolsevikki.”

Neuvostoliitto lähetti asian joh-
dosta tiukkasävyisen nootin Suo-
melle. Ulkoministeriö otti yhtey-
den Loviisaan. ”Onko majuri tie-
toinen tästä merellä sattuneesta va-
kavasta välikohtauksesta?” Nord-
ström vastasi: ”Olen tietoinen 
ja kapteenin reippaan toiminnan 
johdosta olen anta-
nut hänelle palkan-
korotuksen.”

1930-luvulla Suo-
messa käytiin vil-
kasta keskustelua 
maanpuolustukses-
ta. Yksi innokkaim-
mista keskustelijois-
ta oli jääkärimajuri 
Ragnar Nordström. 
Hän keskittyi erityi-
sesti Lapin puolus-
tukseen, joka hänen 

mielestään oli laiminlyöty kaikissa 
suunnitelmissa. Hotelli Karelias- 
sa tai vaihtoehtoisesti Kämpissä 
kokoontui viikoittain Nordströmin 
ylläpitämä perjantaiklubi, jonka jä-
seniä olivat muun muassa T. M. 
Kivimäki, P. E. Svinhufvud, Ant-
ti Hackzell ja Mauri Honkajuu-
ri. Usein klubin kokouksissa kut-
suttuna vierailijana oli marsalk-
ka Mannerheim. Jokainen edellä 
mainituista tiedosti Lapin puolus-
tukselliset ongelmat, mutta päättä-
viin tahoihin (eduskuntaan ja hal-
litukseen) heidän huolestumisensa 
ei vaikuttanut.

Talvisodan alettua Gustav Rag-
nar Enos Nordström muutti asu-
maan Ylitornion kuntaan lähelle 
Torniojokea Ainolan tilalle. Heti 
sodan alkupäivinä Ainolaan muutti 
Nordströmin ystävä, jääkärievers-
ti Oiva Willamo, joka oli määrät-
ty Sallan–Petsamon-rintaman ko-
mentajaksi. Näin Ainolasta tuli tal-
visodan ajaksi Suomen pohjoisen 
rintaman esikunta.

Keskustellessaan Willamon 
kanssa Nordström sai kuvan sii-
tä, miten heikosti varustautuneita 
Lapin puolustajat olivat. Oli vain 
ajan kysymys, milloin koko Poh-
jois-Suomi joutuu hyökkääjälle, 
joka oli nopeasti edennyt 150 ki-
lometriä Suomen puolelle. Nord-
ström päätti toimia. Hän lähti yh-
dessä entisen pääministerin T. M. 
Kivimäen kanssa Tukholmaan os-
tamaan aseita. Kauppa ei noin vain 
ollut tehtävissä. Siihen tarvittiin 
Ruotsin valtiopäivien lupa. Lupa 
ei näyttänyt irtoavan niin nopeas-
ti kuin Suomi halusi. Pitkästyttä-
vissä neuvotteluissa Nordström se-
losti moneen kertaan kriittisen ti-
lanteen, ja kun hän ei tätä kautta 
päässyt tulokseen, hän vaihtoi tak-
tiikkaa ja kysyi Ruotsin pääesikun-
nan päälliköltä, kenraali Rappelta: 
”Kumman haluatte naapuriksenne 
Torniojoki-varressa, Suomen vai 
Neuvostoliiton?” ja lisäsi: ”Siihen 
tilanteeseen teillä on nyt mahdol-
lisuus itse vaikuttaa.” Rappe nou-
si ylös ja sanoi: ”Precis min åsikt.” 
(Täsmälleen minun näkemykseni.)

Kauppa syntyi. Nordström mak-
soi henkilökohtaisilla varoillaan 
kauppahinnan 2 000 kivääristä, 
100 pikakivääristä ja 8 panssari-
torjuntatykistä.

Asejuna saapui Tornion asemal-
le 10.12.1939. Sen jälkeen kaikki 

Gustav Ragnar Enos Nord-
ström

Ystävykset Rag-
nar Nordström ja 
A. E. Martola jää-
käriaikana Sak-
sassa.

Gunnar von Hert-
zen ja Ragnar 
Nordström ryh-
ty ivät  kesäl lä 
1918 suunnittele-
maan Itä-Karja-
laan tehtävän Au-
nuksen retken to-
teuttamista.

Karkun tilan päärakennus

S/S Nina selvisi maailmansodista vahingoittumattomana.
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ei mennyt, niin kuin Nordström oli 
tarkoittanut. Armeija ryhtyi välit-
tömästi purkamaan junan lastia ja 
Nordström huomasi, että aseet oli-
sivat hänen tarkoituksensa vastai-
sesti menossa eteläisille rintamil-
le. Hän reagoi välittömästi ja soit-
ti päämajaan ilmoittaen nostavansa 
syytteen yksityiseen omaisuuteen 
kajoamisesta. Nordström vaati, 
että aseet lähetetään eversti Wil-
lamon käyttöön Lappiin. Ellei tä-
hän välittömästi suostuttaisi, Nord-
ström uhkasi ajattaa koko asejunan 
lasteineen Röyttän satamasta me-
reen. Hän sai tahtonsa läpi.

Puhelinsoiton sisältö kuvaa hy-
vin Nordströmin tyypillisiä luon-
teenpiirteitä. Hänen käyttäytymi-
sensä päättäjiin nähden oli suoraa 
ja rohkeaa. Mielistely oli hänelle 
vierasta.

Nordströmin hankkimat aseet 
tulivat tarpeeseen. Panssarintor-
juntatykkien avulla pysähtyi ve-
näläispanssarien esteetön etene-
minen kohti Rovaniemeä. Paris-
sa tunnissa vihollinen menetti yli 
puolet panssareistaan.

Nordströmin asekauppa kuuluu 
niiden kummallisten tositarinoi-
den joukkoon, jotka yllyttävät ky-
symään, mikä merkitys sattumalla 
on historian kulun ohjaajana.

Talvisodan aikaisista ansioistaan 
ja ilmeisesti myös toiminnastaan 
välirauhan aikana Nordströmin 
osaksi tuli kaksi merkittävää yli-
päällikön huomionosoitusta. Hä-
net ylennettiin everstiluutnantik-
si 28.10.1940 ja kuukautta myö-
hemmin, talvisodan alkamisen 
vuosipäivänä 30.11.1940, hänel-
le myönnettiin everstiluutnantin 
sotilasarvossa olevalle upseerille 
poikkeuksellisen korkea kunnia-
merkki: 1. luokan Vapaudenris-

ti miekkojen kera. Kunniamerk-
kiä jaettiin vain kaksi kappaletta. 
Kenraalimajuri Hjalmar Fridolf 
Siilasvuo sai sen ”ansiokkaasta 
toiminnasta divisioonan komen-
tajana” ja everstiluutnantti Gustav 
Ragnar Enos Nordström ”ansiok-
kaasta toiminnasta puolustuksen 
hyväksi”.

Kesällä 1940 uuden sodan uhka 
oli Suomen yllä. Oli selvää, ettei 
Neuvostoliitto tyytyisi talvisodan 
tulokseen, vaan se tulisi hakemaan 
revanssia. Mistä aseita Suomen ar-
meijalle, oli kysymys, jota Nord-
ström joutui ratkaisemaan.

Neljä jääkäriupseeria, kenraalit 
Paavo Talvela, Leonard Gran- 
dell ja Väinö Valve sekä evers-
ti Lars Melander olivat pääesi-
kunnan valtuuttamina neuvotel-
leet Saksan kanssa asetoimituk-
sen sisällöstä. Saksa oli luvannut, 
ettei se jätä Suomea Neuvosto-
liiton armoille. Suomi tulisi saa-
maan aseita. Saksa asetti kaksi eh-

toa. Ensiksikin julkisuudessa Sak-
sa ei saa näkyä asekaupassa Suo-
men kauppakumppanina. Toiseksi 
aseiden kuljetus Suomeen piti ta-
pahtua niin, ettei mikään yksityis-
kohta viittaa Saksan olevan kau-
passa mukana.

Talvelan mielestä kuvio vaati 
siksi paljon ulkomaankaupan tun-
temusta, että se oli parasta jättää 
asiantuntijan ratkaistavaksi.

Talvelan pyynnöstä Nordström 
paneutui tehtävään muutamia päi-
viä. Hän sai aseiden muodollisek-
si ostajaksi vanhan tukholmalai-
sen liikekumppaninsa Kristensen 
Ltd:n. Kun kauppa saattoi aiheut-
taa tuntuvia vahinkoja osapuolena 
olevalle Kristensen Ltd:lle, se vaati 
Nordströmiltä vakuuden, joka kat-
taisi ostajalle mahdollisesti tulevan 
vahingon. 

Nordström antoi seitsemän suu-
rimman yhtiönsä puolesta takaus-
sitoumuksen ja meni lisäksi yk-
sityishenkilönä takausvastuuseen 
kaikista niistä vahingoista, joita 
kaupasta ostajalle aiheutuu.

Takauksilla Nordström otti kan-
taakseen riskin, jossa pelissä oli 
hänen koko varallisuutensa. Ase-
toimitukset sujuivat häiriöttä eikä 
järjestelyistä koitunut ruotsalai-
selle bulvaanina toimineelle yhti-
ölle eikä myöskään Nordströmil-
le itselleen vahinkoa. Nordström 
vapautui takausvastuusta vuonna 
1943.

Jatkosodan alussa Mannerheim 
valtuutti Nordströmin Itä-Karja-
lan sotilashallintoon eräänlaiseksi 
paikallista väestöä edustavaksi tar-
kastajaksi. Nordström liikkui soti-
lashallinnon tarkastajana kaikkial-
la Itä-Karjalassa ja puuttui havait-
semiinsa epäkohtiin sekä ehdotti 
muutoksia ja parannuksia.

Myöhäiskesällä 1944 Suomi 
neuvotteli erillisrauhasta Neuvos-
toliiton kanssa. Neuvotteluissa 
kävi ilmi, että Neuvostoliitto tu-
lee rauhansopimukseen sisällyttä-
mään ehdon, jonka mukaan Suomi 
ei saa maksaa ase- ja elintarvikeos-
toista johtuvaa velkaansa Saksalle, 
vaan velka on maksettava Neuvos-
toliitolle.

Saksa oli lähettänyt Suomelle 
syksystä 1940 lähtien tykkejä, len-
tokoneita, panssarivaunuja, pans-
sarintorjunta-aseita, konekivää-
reitä jne. Asetoimitukset olivat ta-
pahtuneet velaksi. Toimitusten ko-
konaisarvo ei ollut kovin nopeasti 
selvitettävissä. Suuruusluokka oli 
tiedossa. Suomen kansantalous ei 
olisi kestänyt velan maksua.

Marsalkka Mannerheim antoi 
kenraali Paavo Talvelalle Saksan 
ja Suomen velkasuhteen järjeste-
lyä koskevan tehtävän. Tavoittee-
na oli muokata aineisto sellaiseksi, 
ettei sen mukaan Suomi ole Sak-

san velallinen.
Talvela pyysi apua Nordströ-

miltä. Tämä ratkaisi asian yksin-
kertaisella tavalla. Saksan valtion 
edustaja Wilhelm Hilbert, joka 
oli hoitanut kaupat Suomen kans-
sa, matkusti Nordströmin laivaston 
aluksella (S/S Karhula) Kaskisis-
ta Ruotsiin mukanaan asekaup-
poihin liittyvä laaja asiakirja-ai-
neisto. Tukholmassa asekaupois-
ta kirjoitettiin noin kahden viikon 
ajan aseiden toimitusaikoihin so-
pivat laskut. Hilbert, jolla oli Sak-
san valtion antama valtuutus pe-
riä Saksan puolesta laskuja, kuit-
tasi laskut maksetuiksi. Lopputu-
los oli, että Suomi oli asiakirja-ai-
neiston mukaan ennen välirauhaa 
maksanut jokaisen Saksasta saa-
dun tavaraerän. Neuvostoliitto ei 
kyennyt esittämään vahingonkor-

vausvaatimusta, jota se oli huolel-
lisesti viritellyt.

Kuvio, jonka hoitivat yhdes-
sä Talvela, Nordström ja Hilbert, 
merkitsi Suomelle 4,1 miljardin 
säästöä. (Tunnetaan nimellä Mil-
jardipuhallus, vastasi Lapin jäl-
leenrakennuksen kustannuksia.)

Kesällä 1945 Suomessa alkoi-
vat asekätkentäjuttuun liittyvät 
pidätykset. Vaikka Nordströmil-
lä ei ollut tekemistä asian kanssa, 
kommunistinen Valpo piti häntä 
keskeisenä vaikuttajana. Voimas-
sa olevan lain mukaan arvioituna 
Nordströmillä ei ollut pelättävää. 
Tältä pohjalta kukaan ei voinut 
sodanjälkeisessä Suomessa ajatel-
la tulevaisuuttaan.

Nordström katsoi parhaaksi läh-
teä Ruotsiin ainakin siksi ajaksi, 
kun tilanne Suomessa rauhoittuu. 
Maanpakolaisuusaika venyi lopul-
ta yli kolmen vuoden pituiseksi.

Nordströmin palattua Suomeen 
vuoden 1948 lopulla hän huomasi 

tulleensa maahan, joka entisestään 
oli poliittisesti siirtynyt vasemmal-
le. Johtavissa yhteiskunnallisissa  
asemissa oli kansalaisia, joiden 
mielestä talvi- ja jatkosota olivat 
Suomen syytä. 

Nordström keskittyi rauhan-
oloissa omaan liike-elämäänsä. 
Hän seurasi kuitenkin tarkasti, 
mitä yhteiskunnassa tapahtui. Hän 
oli entisensä – yhtä oikealla kuin 
aikaisemminkin. Hän ei muutta-
nut mielipiteitään uusien poliittis-
ten suhdanteiden vuoksi. Tultaessa 
1970-luvulle oli suorastaan muo-
tia, että merkittävät poliitikot it-
senäisyyspäivän juhlapuheissaan 
kiittivät Leniniä Suomen itsenäi-
syydestä. Hyvin harva julkisuuden 
henkilö uskalsi sanoa rehellistä 
mielipidettään itäisestä naapuris-
ta. Nordström oli poikkeus. Vähää-

kään kiertelemättä hän kertoi jul-
kisesti: ”Ennen kuin tämä vuositu-
hat päättyy, Neuvostoliitto tuhou-
tuu omaan mahdottomuuteensa ja 
Saksan muuri kaatuu.” Näin tapah-
tui vajaat kymmenen vuotta Nord-
strömin kuoleman jälkeen.

Nordström oli merkittävä hy-
väntekijä. Lahjoituksia ja avus-
tuksia saivat häneltä muun muas-
sa seuraavat tahot:

– sodista kärsimään joutuneet 
kansalaiset; talvisodan jälkeen vai-
keasti vammautuneet sotainvalidit 
ja vaikeassa asemassa olevat sota-
lesket; suurin yksittäinen lahjoitus-
hanke oli 20 omakotitaloa tonttei-
neen; talot rakennettiin Loviisan 
kaupunkiin Antinpellon alueelle;

– karjalainen siirtoväki;
– suojeluskuntajärjestö, puolus-

tusvoimat (erityisesti radiotiedus-
telu), yksityiskohdat eivät ole tie-
dossa;

– asekätkijät; omia suhteitaan ja 
varojaan käyttäen Nordström jär-
jesti ainakin 21 asekätkijän paon 
Ruotsiin ja sieltä edelleen Yh-
dysvaltoihin ja Etelä-Amerik-
kaan. Tässä joukossa olivat muun 
muassa everstit Alpo Marttinen ja 
Matti Aarnio;

– Nordström takasi työnteki-
jöidensä rakennuslainoja ja lah-
joitti varoja työntekijöilleen asun-
non hankintaan;

– kun sotien jälkeen puolustus-
voimia supistettiin ja henkilökun-
taa joutui työttömäksi, monet ero-
tetut saivat työpaikan N-konsernis-
ta, jonka palveluksessa oli vuonna 
1946 muun muassa viisi kenraa-
lia, kymmenen everstiä ja kolmi-
senkymmentä alempaa upseeria; 
presidentti Kekkosen sotasokea 
veli, majuri Jussi Kekkonen oli 

N-konsernin palveluksessa lähes 
20 vuoden ajan.

Presidentti Kekkonen oli jär-
jestämässä Nordströmille vuori-
neuvoksen arvoa. Nordström kes-
keytti hankkeen jyrkin sanakään-
tein. Kekkonen pahoitti mielen-
sä, ja muutamat vuorineuvokset 
loukkaantuivat. Heistä tuntui, että 
Nordström väheksyi vuorineuvok-
sen arvonimeä.

Loviisan kaupunki valitsi Nord-
strömin vuonna 1954 (60-vuotis-
päivä!) kunniaporvariksi. Nord-
ström otti kunnianosoituksen vas-
taan, koska kaupunginvaltuusto oli 
asiassa tehnyt yksimielisen päätök-
sen. Asian puolesta olivat puhu-
neet myös äärivasemmiston edus-
tajat, toisin sanoen taho, jota Nord-
ström oli vuosien kuluessa anka-
rasti arvostellut.

Nordströmillä ei ollut 1920-lu-
vun jälkeen virallista asemaa po-

litiikassa, hallinnossa eikä armei-
jassa. Siitä huolimatta hän mel-
ko itsenäisesti hoiti Suomen puo-
lustuksen kannalta merkittäviä 
tehtäviä. Ennen edellä kerrottua 
ns. miljardipuhallusta marsalkka 
Mannerheim kysyi kenraali Tal-
velalta, kuka tehtävään olisi sopi-
va. Talvela vastasi: ”Nordström, 
ei löydy ketään, joka olisi lähellä-
kään hänen tasoaan.” Epäilemättä 
Talvelan vastaus johtui Nordströ-
min vertaansa vailla olevasta lii-
kemiesurasta.

Jotkut ovat leimanneet Nord-
strömin natsiksi. Sellainen hän ei 
missään tapauksessa ollut. Nord-
ström oli hyvin vahvasti uskonnol-
lismielinen. Vakaumuksestaan joh-
tuen hän ei alkuunkaan hyväksynyt 
natsismin kristinuskon vastaisuut-
ta, rotuoppeja eikä aatetta yleisem-
minkään. 

Lokakuussa 2008, noin 25 vuot-
ta Nordströmin kuoleman jälkeen, 
Loviisassa paljastettiin Nordströ-
min muistopaasi. Loviisan kau-
pungin osoittama muistomerkin 
paikka on hyvin valittu. Paikan 
välittömästä läheisyydestä löytyy 
kirkko, vapaudenpatsas ja kaupun-
gin merenkulkuperinteitä kuvaava 
ankkuri. Ne muistuttavat niistä ar-
voista, joita Nordström itse piti 
elämässään etusijalla. 

Nordströmin elinaikaan, noin 90 
vuoteen, mahtuu Suomen historian 
merkittäviä tapahtumia, kuten 

– tsaarin Venäjän sortotoimien 
Suomessa aiheuttama suuttumus, 

– Suomen itsenäisyysjulistus ja 
sitä seurannut vapaussota, 

– nuoren tasavallan taloudelli-
nen ja poliittinen jälleenrakennus, 

– ankarat sotavuodet, joiden ai-
kana äärimmäisin ponnistuksin 
torjuttiin vihollisen valloitusyri-

tykset ja onnistuttiin säilyttämään 
maa itsenäisenä, 

– sotien jälkeinen taloudellinen 
nousu, jonka seurauksena Suomi 
on kohonnut maailman vauraim-
pien valtioiden joukkoon.

Kaikissa näissä vaiheissa Nord-
ström oli mukana aktiivisena vai-
kuttajana. 

Isänmaanystävä Ragnar Nord-
ström toimi koko ikänsä isänmaan 
edun puolesta idän uhkaa vastaan. 
Hän kykeni analysoimaan ajan 
merkkejä ja tekemään niiden poh-
jalta johtopäätöksiä, jotka jälkikä-
teen arvioituna ovat osoittautuneet 
oikeiksi. 

Pertti Jokinen
Kuvat: Raimo Nordströmin  

arkisto

Pihanäkymä Ragnar Nordströmin lapsuudenkodista, Iso Puutarhakatu 28 A, Loviisa. Vuonna 1983 
everstin viimeisellä matkalla Loviisan vanhalle hautausmaalle saatto pysähtyi muutamaksi minuu-
tiksi talon ulkopuolelle kunnianosoitukseen.

Eversti ja rouva Nordström kultahääpäivänään Loviisan kodissa vuonna 1972.

Eversti Nordström, ulkoministeri Urho Kekkonen ja hänen veljensä, majuri Jussi Kekkonen Aino-
lassa Ylitorniolla elokuussa 1954. Jussi Kekkonen menetti näkönsä Kiimasjärven taistelussa 6.7.1941. 
Toivuttuaan hän tuli Nordströmin palvelukseen Loviisaan, missä hän kuoli vuonna 1962.
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Retki Hevosajoneuvomuseo Kiessiin

Kultakeskus ja sotilaspojat

Perinnepäivä Virolahdella

Mottimerkki ja rautasormus, mo-
lemmat tuttuja sodan ajoilta niin 
sotilaspojille kuin pääosalle nuo-
remmistakin. Molempia valmis-
ti jatkosodan aikana hämeenlinna-
lainen Kultakeskus. Sotilaspoikien 
Perinneliiton puheenjohtaja, 
prikaatikenraali evp Hannu Luo-
tola luovutti Kultakeskus Oy:n ny-
kyiselle hallituksen puheenjohta-
jalle, yrittäjäneuvos Ilkka Ruoho-
lalle liiton kultaisen ansiomitalin 
22.9.2020. Luotolan lisäksi mukana 
luovuttamassa olivat Kanta-Hämeen 
Sotilaspoikien Perinnekillan puheen-
johtaja Lauri Toivanen sekä kun-
niapuheenjohtaja Teuvo Mahrberg. 
Kultainen ansiomitali voidaan luo-
vuttaa sotilaspoikatoimintaan osal-

listuneelle tai toimintaa tukeneelle. 
Kultakeskus on tukenut Kanta-Hä-
meen Sotilaspoikien Perinnekillan 
työtä ansiokkaasti.

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta on muun muassa haasta-
tellut joitakin sotilaspoikia ja tuot-
tanut haastatteluista DVD:n. Tavoit-
teena on jatkaa historian keräystä ja 
haastatella kaikki elossa olevat soti-
laspojat mahdollisuuksien mukaan. 
Kilta on myös julkaissut Sotilaspo-
jat – Leijonan pojat -nimisen kirjan 
vuonna 2013.

Kultakeskus, joka täytti 100 vuot-
ta vuonna 2018, toimii edelleen Hä-
meenlinnassa. Sotien aikana Kulta-
keskuksen toimipiste oli kaupungin 
keskustassa. Talvisodan aikana Hä-

meenlinnaa pommitettiin muutamia 
kertoja. Kultakeskuksen toimitiloi-
hin ei tullut osumia, mutta ikkunat 
ja julkisivu kärsivät vaurioita. Jat-
kosodassa kaupunkiin ei kohdistu-
nut pommituksia. Kultakeskuksen 
nykytiloissa on kaksi muistotaulua 
sodissamme kaatuneista. Toisessa 
on Kultakeskus Oy:n palveluksessa 
olleet ja toisessa Auran Kultaseppä 
Oy:n palveluksessa olleet kaatuneet. 
Auran Kultaseppä Oy siirtyi Kulta-
keskuksen omistukseen 1989. Kul-
takeskuksen neuvottelutiloissa on 
myös deaktivoitu Suomi-konepistoo-
li. Sen lahjoitti vuosia sitten silloi-
nen killan puheenjohtaja Mahrberg.

– Nykyisin Kultakeskus valmis-
taa Puolustusvoimille tulevat pal-
kitsemistuotteet kuten kunniamer-
kit. Merkit ovat tärkeä osa palkitse-
mistuotteitten liiketoimintaa, Ruo-
hola kertoi. 

Lisäksi Ruohola totesi, että ke-
vään koronaepidemia pudotti huh-
ti- ja toukokuun myyntiä, mutta jo 
kesäkuussa myynti palautui normaa-
lille tasolle. Puolustusvoimien pal-
kitsemistuotteiden lisäksi Kultakes-
kus valmistaa muun muassa Suomen 
Vapaudenristin, Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritari-
kunnan merkit.

Teksti ja kuva:  
Pasi Pirttikoski 

Tällä kertaa Perinnepäivää vietettiin 
31.7.2020 koronan ehdoilla mutta 
kuitenkin arvokkaasti. Päivän vietto 
alkoi Rajasuon muistomerkillä, jol-
le Suomen lippu ja kiltalippumme 
asettuivat lippuairueen kanssa. Suo-
men lippua kantoi Olli Hokkanen 
ja perinnekillan lippua Hannu Kiri. 
Lippuairueena olivat Ari Korjula ja 
Pekka Ivakko. Kapteeni Eino Här-
könen soitti trumpetilla alkusoittona 
”Kothenin hymnin”, jonka jälkeen 
kiltamme kunniajäsen Leif Hägg-
blom ja killan puheenjohtaja Mat-
ti Haapanen laskivat kukkalaitteen. 
Veteraanikuoro lauloi Erkki Ka- 
piaisen johdolla ”Rajasuolla”.

Rovasti Matti Virmakoski piti 
puheen. Edellisen kerran hän oli 
puhunut Rajasuolla 15 vuotta ai-
emmin. Puheessaan rovasti muistutti 
suomalaisten pitävän metsäluontoa 
ystävänään, jossa viihdytään. Metsä 
on ollut myös turvapaikka vainon ai-
kana. 31.7.1944 kuitenkin metsä oli 
tuskaisa paikka. Tuolloin sotilaspoi-
ka Arvo Harjunen sai kuolettavat 
haavat desanttien ampumista luo-
deista. Rovasti päätti muistopuheen 
apostoli Paavalin sanoihin: ”Tul-
koon teidän osaksi Herran Kristuk-
sen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän 
Hengen osallisuus.” Lopuksi Vete-
raanikuoro lauloi ”Kiitoslaulun”.

Tilaisuuden jälkeen väki siirtyi 
Virolahden kirkolle. Rajasuolla oli 
27 kiltahenkistä henkilöä.

Virolahdella kokoonnuimme san-
karihautausmaalle. Liput järjestyivät 
sankaripatsaalle ja Eino Härkönen 
puhalsi alkufanfaarin. Perinnekil-

tamme kukkalaitteen laskivat san-
karihaudalle kunniapuheenjohtaja 
Kauko Suurnäkki ja Matti Haapa-
nen. Virolahden kunnan ja Virolah-
den kappeliseurakunnan kukkalait-
teen laski Virolahden kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Sisko Uk-
kola-Paronen. Arvo Harjusen san-
karihaudalle kukkalaitteen laskivat 
Harri Kytömäki ja Tuomo Pesa-
ri. Veteraanikuoro esitti kappaleen 
”Oi kallis Suomenmaa”.

Kiltamme puheenjohtaja Matti 
Haapanen painotti puheessaan sitä 
arvokasta perinnettä, jota sotilaspo-
jat vaalivat isänmaan joka kolkassa 
keräten tietoa ja muistoja kunnian 
täyteisistä sotavuosista. Perinnepäi-
vä on yksi arvokkaista perinteistä, 
joita laajalti arvostetaan myös omien  
joukkojemme ulkopuolella. Haapa-

nen korosti puheessaan myös sitä 
mittavaa työtä, jota sotilaspojat te-
kivät tahoillaan sodan jälkeen jäl-
leenrakentamisen avaintehtävissä 
ja -asemissa kohottaen maamme 
hyvinvointia. Puheen jälkeen Vete-
raanikuoro esitti ”Suomalaisen ru-
kouksen”. Lopuksi Eino Härkönen 
puhalsi trumpetillaan sotilaspoikien 
tunnuskappaleen ”Sotilaspoika”.

Hautausmaalta siirryimme Pi-
täjäntuvalle nauttimaan Klamilan 
Marttojen järjestämästä kahvituk-
sesta. Väkeä oli paikalla 43 henki-
löä. Kaikki mahtuivat Pitäjäntuvan 
sisätiloihin.

Teksti ja kuva:
Matti Paananen

Etelä-Kymenlaakson
Sotilaspoikien Perinnekilta

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien 
Perinnekilta teki 30.9.2020 retken 
Virolahdelle Harjun oppimiskes-
kuksen alueella olevaan Hevosajo-
neuvomuseo Kiessiin.

Kiltamme varapuheenjohtaja, ko-
tiseutuneuvos Risto Rahkonen pe-
rehdytti Kiessi-museon historiaan. 
Teimme museokierroksen alueel-
la Riston mainiolla opastuksella. 
Onhan hevosajoneuvomuseo hänen 
elämänmittaisen harrastuksensa ja 
työnsä tulos. Vuosikymmenien ajan 
hän keräsi erilaisia kärryjä ja rekiä 
pelastaakseen ne hävitykseltä.

Vuonna 1998 Risto Rahkonen lä-
hestyi Harjun oppimiskeskusta ko-
koelmansa siirtämiseksi Harjun ti-
loihin. 9.6.1999 pidettiin Kiessi-mu-
seon avajaiset Harjussa. Talkootyötä 
museon eteen tehtiin satoja tunteja. 
Museota uudistettiin vuonna 2017. 
Kokoelmissa on noin 80 hevosajo-
neuvoa tai -työvälinettä. Museon 
tarkoituksena on kertoa ajasta, jol-
loin työt tehtiin hevosvoimin.

Museokierroksen jälkeen ko-
koonnuimme Harjun päärakennuk-
seen, jossa nautimme kahvitukses-
ta maukkaiden ja tuoreiden korva-
puustien kera. 

Harjun tarina on saanut alkunsa 
jo 1700-luvulla, jolloin Viipurissa 
toimiva kollegiasessori Johan Elf-
ving sai asumisoikeuden Harjun ti-
laan. Johanin poika Anton Elfving 
nimitettiin vuonna 1812 Kymin kih-
lakunnan kruununvoudiksi, raken-
nutti tilalle päärakennuksen ja mui-
ta talousrakennuksia ja muutti Har-

juun asumaan.
Elfvingien jälkeen Harjua ovat 

omistaneet muun muassa Baeck-
manin suku, venäläinen kauppias 
Konstantin Aladin ja Adam von 
Knorring, jonka kuoltua (35-vuo-
tiaana) nuori leski myi tilan valtiol-
le 400 000 markan hinnasta. Tuol-
loin tilalla oli kokoa 6 400 hehtaa-
ria. Vuonna 1889 Harjuun perustet-
tiin maatalousoppilaitos, jonka yl-
läpidon valtio luovutti 1996 Harjun 
oppimiskeskukselle.

Nykyisin Harjun tilan koko on 
900 hehtaaria. Siellä on erinomai-
set puitteet monipuolisen opiskelun 
järjestämiseen. Käytössä on 40 he-
vosta, kaksi maneesia, ratsastuskent-
tiä, harjoitusravirata ym. Seitsemän 
hehtaaria käsittävien puistoalueiden, 
kasvimaiden ja arboretumin lisäksi 
on puistotyöhalli. Harjussa harjoi-
tetaan myös ravintola- ja majoitus-
palvelua. 

Onnistuneelle retkelle osallistui 
noin 30 henkilöä.

Teksti ja kuvat:  
Matti Paananen

Liiton 
vuosipäivä

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta 

Kukkalaitteen lasku 
Suojeluskunta- ja sotilaspojat 
-muistokivelle
Perinteiseen tapaan perinnekiltam-
me laski kukkalaitteen 17.6.2020 
Suojeluskunta- ja sotilaspojat 1928–
1944 -muistomerkille Haminan Ke-
säpuistossa. Tilaisuus oli lyhyt mut-
ta sitäkin arvokkaampi. Kukkalait-
teen laskivat puheenjohtajamme 
Matti Haapasen johdolla kunnia-
puheenjohtaja Kauko Suurnäkki 
ja varapuheenjohtaja Risto Rahko-
nen. Killan lippua kantoi lippu-up-
seerimme Hannu Kiri, ja lippuvar-
tiossa olivat Pekka Ivakko ja Olli 

Hokkanen.
Puheenjohtaja Matti Haapanen 

piti puheen muistomerkillä. Tämän 
kertainen kokoontuminen muisto-
kivellä oli viidestoista vuosipäivä-
nä tapahtunut kokoontuminen sitten 
kiven paljastamisen jälkeen. Seuraa-
vassa joitakin puhujan ajatuksia:

Sotilaspoikatoiminta käynnis-
tyi suojeluskuntien poikajärjestönä 
1920-luvulla. Tärkeä vuosi oli 1928. 
Tällöin annettiin asetus, jolla mää-
riteltiin suojeluskuntien poikatyön 

toimintatavat. Seuraavana vuonna 
suojeluskuntiin valittiinkin erityi-
siä poikatyön johtajia. Haminassa 
”viran” ensimmäinen hoitaja oli P. 
Taube. Kymenlaakson suojeluskun-
tapiirin ensimmäiset poikaleiripäivät 
pidettiin heinäkuussa 1929 Iitissä.

Merkittävä vuosi oli myös 1941, 
jolloin otettiin käyttöön nimitys SO-
TILASPOIKA ja kotijoukkojen esi-
kuntaan määrättiin sotilaspoikako-
mentaja. Hän oli everstiluutnantti 
Armas Ruusuvuori. Sotilaspojat 
organisaationa sai itsenäisemmän 
luonteen. Samalla jäsenpohja laaje-
ni huomattavasti.

Moskovan välirauha solmittiin 
19. syyskuuta 1944. Rauhansopi-
muksen ehtojen mukaisesti kaik-
ki sotilaallisluonteiset järjestöt tuli 
lakkauttaa myös sotilaspojat.

Hiljaisten vuosikymmenten aika-
na kypsyi ajatus sotilaspoikaperin-
teen keräämisestä ja tallentamises-
ta. Valtakunnallinen Sotilaspoikien 
Perinneliitto perustettiin 29.5.1991. 
Edellä mainittuun liittoon kuuluva 
Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien 
Perinnekilta eli oma kiltamme pe-
rustettiin Haminassa 31.1.1993.

Teksti ja kuva:
Matti Paananen

Tilaisuus Haminan Kesäpuistossa. Puhujana kiltapuheenjohtaja Mat-
ti Haapanen oikealla.

Rajasuon muistomerkki Perinnepäivänä 31.7.2020.

Liiton Kultainen ansiomitali on kiinnitetty teollisuusneuvos Ilkka Ruo-
holan rintaan. Puheenjohtaja Hannu Luotolan reilu kädenpuristus. 

Risto Rahkonen kertomassa reen historiasta. Tätä rekeä käytettiin 
talvikalastuksessa.

Heinäkärryt jalaksin. Valmistettu 1900-luvun alkupuolella ja käy-
tetty Koskelan tilalla. Kylvöheinän myötä kuormia alettiin kuljettaa 
myös pienipyöräisillä rekikärryillä, johon malli oli saatu Ruotsista.

Sotilaspoikien Perinneliiton 
vuosipäivänä 29.5.2020 liiton 
puheenjohtaja Hannu Luoto-
la ja Päijät-Hämeen Sotilas-
poikien Perinnekillan puheen-
johtaja Tuulo Lehtinen laskivat 
kukkalaitteen Sotilaspoikapat-
saalle Lahdessa. 

Kuva: Jarmo Järveläinen
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Ensi tammikuun alkupäivinä 90 
vuotta täyttävä ekonomi Timo 
Siukosaari toimi syksystä 1941 
alkaen neljä vuotta Turun sotilas-
pojissa. Vuoteen 1960 asti hänen 
sukunimensä oli Saarinen. Hänel-
lä on arkistossaan päivämäärällä 
23.12.1941 komennuskirje: ”Soti-
laspoika Timo Saarinen komenne-
taan täten saapumaan Turunmaan 
Suojeluskuntapiirin järjestämälle 
ryhmänjohtajakurssille Ispoisiin 
tammikuun 2 p:nä 1942. Kokoontu-
minen: sk. piha, Linnankatu 24 klo 
9.00.” Allekirjoittajana on poika-
johtaja, venepäällikkö Kurt Vilén. 
Pääosan sotilaspoika-ajastaan Timo 
toimi vararyhmänjohtajana, hiha-
merkkinä yksi nauha.

Timo Siukosaari syntyi ja asui 
ensimmäiset 15 vuotta Turussa, 
jossa hänen isänsä Yrjö R. Saari-
nen toimi maanviljelysinsinöörinä. 
Sukujuuret ovat kuitenkin vahvas-
ti Pohjois-Hämeessä Siukolan ti-
lan päärakennuksessa. Oikeimmin 
sanoen Orivedellä hän asuu pää-
osan ajastaan, mutta toinen koti 
on Kokkolassa, jossa hän asui työ-
uransa viimeiset vuosikymmenet. 
Ja sitä kotia asuu ja hoitaa Timon 
puoliso Riitta-Liisa. Aiempi puoli-

so ja Timon lasten äiti Kaija me-
nehtyi vaikeaan sairauteen vuonna 
1990. Vuosien mittaan 300 kilomet-
rin matka Orivedeltä Kokkolaan on 
tullut Timolle todella tutuksi. 

Sotilaspoikiin liittyminen oli kym- 
menvuotiaalle Timolle luonnollista. 

Kotona hän oli kasvanut isänmaal-
liseen ajatteluun. Isä oli taistellut ja 
haavoittunut vapaussodassa, ja äiti 
toimi lotissa. Sotilaspoikatoiminta 
antoi miehenalulle monenlaista uut-
ta ja kiinnostavaa puuhaa. Erinäisiä 
harjoituksia oli syys-, talvi- ja kesä-
kaudella lähes joka viikko. Koulun 
kesäloma-ajat Timo oli Orivedellä 
isoisänsä maatilan töissä. Sotilas-
poikien harjoitukset olivat pääosin 
urheilua ja maastotoimintaa, suun-
nistus yksi tärkeimmistä. 

Paraateissa sotilaspojilla oli ki-
väärit, ja sankarihautauksissa soti-
laspojat ampuivat kunnialaukauk- 
set. Tarkkuusammuntaakin har-
joiteltiin. Aseina olivat italialaiset 
Terni-kiväärit, joilla tauluun osumi-
nen Timon mielestä oli vähän ”niin 
ja näin”. Sotilaspojat osallistuivat 
myös erinäisiin työtalkoisiin. Oli 
muun muassa perunan ja muiden 
juurikkaiden nostoa ja halkojen te-
koa. Työparin päivätavoite oli teh-
dä pystymetsästä yksi kuutiometri 
valmista halkoa eli motti. Siinäkin 
oli tekemistä varsinkin niille, jot-
ka eivät olleet tottuneet ruumiilli-
seen työhön.

Timo Siukosaari valmistui eko-
nomiksi vuonna 1955. Hän toimi 

myynti- ja markkinointipäällikkö-
nä muun muassa Merihuolto Oy:ssä 
ja Friitala Oy:ssä sekä toimitusjoh-
tajana Hagströmin Nahkatehtaassa 
ja joitakin vuosia myös yksityisyrit-
täjänä. Viimeisin pesti oli vuosina 
1987–93 Keski-Pohjanmaan Kaup-
pakamarin toimitusjohtajana.

Timo Siukosaari on ollut mukana 
sotilaspoikien perinnetoiminnassa 
Keski-Pohjanmaalla killan perusta-
misesta 1990-luvulta alkaen. Hän 

toimi myös jonkin aikaa killan hal-
lituksessa. Vapaussoturien perinne 
on myös aina ollut Timon sydän-
tä lähellä. 

– Nuorena miehenä toimin usein 
isän ja äidin autokuskina, kun nämä 
osallistuivat vapaussotureiden ke-
säpäiville. Niissä tapaamisissa sain 
kuulla ja haastatella vapaussodan 
sotureita. Heiltä jäi mieleeni sanon-
ta ”samat pipopäät ne olivat vastas-
sa” – tarkoittaen niin vapaussotaa, 
talvisotaa kuin jatkosotaakin.

Kokkolassa asuessaan Timo Siu-
kosaari liittyi sotilaspoikakillan 
ohella Vapaussoturien huoltosääti-
ön paikallisyhdistykseen ja sittem-
min Vapaussodan Perinneliiton pai-
kalliseen yhdistykseen, jonka pu-
heenjohtajana hän toimi kymmenen 
vuotta. Vuonna 1993 hänet valittiin 
vasta perustetun Vapaussodan Pe-
rinneliiton hallitukseen, jossa hän 
toimi puheenjohtajana 2002–2008. 
Hän on Vapaussodan Perinneliiton 
kunniapuheenjohtaja. Timo toimii 
monessa muussakin isänmaallises-
sa yhteisössä. Hän on muun muassa 
Tammikuun 28. päivän Säätiön hal-
lituksen jäsen ja osallistuu aktiivi-
sesti Tampereen Suomalaisen Klu-
bin Ruutiukkojen ja Pajarin Poikien 

Perinneyhdistyksen toimintaan.
– Vapaussodan Keski-Pohjan-

maan Perinneyhdistyksen puheen-
johtajana ollessani yhdistyksen ni-
meksi muutettiin Vapaussotien Kes-
ki-Pohjanmaan Perinneyhdistys eli 
siihen otettiin mukaan myös talvi-
sota ja jatkosota. Kaikki kolme so-
taamme ovat olleet vapaussotiam-
me, ja mitä pidemmälle aika nois-
ta tapahtumista kuluu, sitä enem-
män ne mielletään yhdeksi koko-
naisuudeksi.

Isänmaallisuus ja perinteiden 
kunnioitus leimaa Timo Siukosaa-
ren kotia Orivedellä. Hänen työ-
huoneensa ja viereinen ”perinne-
huoneeksi” nimittämänsä kamari 
ovat täynnä kirjallisuutta, muisto-
esineitä, viirejä ja valokuvia. Ku-
via on isoisän ajoilta oman perheen 
neljänteen sukupolveen. Timo elää 
muistojen keskellä, mutta seuraa 
nykyaikaakin tiiviisti. Siinä apuna 
on moderni tietotekniikka.

Markku Rauhalahti

Sotilaspoikatoiminta Suomessa al-
koi ennen sotia lähinnä suojelus-
kuntajärjestön piirissä. Nimiä toi-
minnalle on ollut muitakin, mutta 
kun jatkosodan aikana sotilaspo-
jat muodostettiin omiksi osastoik-
seen, 12–15-vuotiaat pojat saattoi-
vat niin oikealta kuin vasemmal-
ta liittyä mukaan toimintaan. Par-
haimmillaan sodan aikana sotilas-
poikia oli yli 70 000. He suorittivat 
monenlaista arvokasta työtä maan-
puolustuksen hyväksi. He keräsivät 
muun muassa pulloja Molotovin 
cocktaileihin, suorittivat ilmaval-
vontaa, toimivat lähetteinä, tarkkai-
livat mahdollisten desanttien liikku-
mista, keräsivät metallia ja paperia 
sekä auttoivat sadonkorjuussa.

Rauhansopimuksen mukaan soti-
laspojatkin piti lakkauttaa. 30 vuot-
ta sitten lakkautettuja järjestöjä alet-
tiin perustaa uudelleen perinneyh-
distyksinä. Niinpä Sotilaspoikien 
Perinneliiton 30-vuotishistoriaa  
kootaan juuri nyt. Salon killan tä-
hänastinen historia on jo lähetetty 
kirjan tekijöille.

Salo ei ollut ensimmäisten uusien  
yhdistysten joukossa, mutta maalis-
kuun 9. päivänä 1995 ns. Sinises-
sä Talossa perustettiin Salon seu-
dun Sotilaspoikien Perinnekilta, jo-
ten nyt on juhlavuosi. 25-vuotisjuh-
laa piti alun perin viettää 13.4.2020, 
mutta korona sekoitti aikataulun, 

niin kuin se on laittanut uusiksi mo-
nen muunkin toiminnan tässä maas-
sa. Salossa aloitteen sotilaspoikien 
uudelleen perustamisesta teki pan-
kinjohtaja Sampo Saarioja. Toi-
minta oli alusta asti vireää.

Koronasta huolimatta lauantaina 
19.9.2020 juhla kuitenkin pidettiin 
Mahlakankareen seurakuntakodis-
sa. Tiedossa oli rajoituksia osal-
listujamäärään, turvavälit salissa, 
mahdollinen maskipakko, käside-
sit hyvin saatavilla ym. Oli selvää, 
että suurin osa osallistujista kuului-
si riskiryhmään. Vieläkään ei koro-
naan ollut selvää helpotusta, vaan 
toista aaltoa pelättiin.

Mahlakankareen seurakuntako-
ti valittiin juhlan pitopaikaksi sii-
tä syystä, että sillä paikalla oli ol-
lut Mannerheim-ristin ritari Eino 
Laisin kotitalo. Salon seudun so-
tilaspojat olivat olleet hankkimas-
sa seurakuntakodin eteisen seinään 
kiinnitettyä graniittilaattaa, josta 
ilmenee Eino Laisin ritarius. Joka 
kesäkuun 4. päivänä Salon killan 
sotilaspojat laskevat kukat lippu-
vartion kanssa Eino Laisin haudal-
le Helisnummella, ritari Hans-Olof 
von Essenin haudalle Halikossa ja 
ritari Urho Lehtovaaran haudal-
le Salon vanhalla hautausmaalla. 
Salon perinnekilta on ottanut Eino 
Laisin haudan hoitaakseen, koska 
hänellä ei enää ole omaisia Salon 

seudulla.
Juhla alkoi hernekeittotarjoilul-

la katoksessa seurakuntakodin pi-
hassa. Pöydät oli kauniisti somiste-
tut kesäkukilla. Keiton jälkeen vie-
raat ohjattiin sisälle kahvipöytään. 
Kun leivoskahvit oli juotu, vieraat 
osoitettiin saliin istumaan turvaetäi- 
syyksin kuuntelemaan ohjelmaa.

Tervehdyssanat esitti Salon pe-
rinnekillan puheenjohtaja Pertti 
Falkstedt. Hän sanoi olevansa ai-
nut yhdistyksen jäsen, joka on iäl-
tään alle 70 vuotta. Jäseniä on nyt 
runsaat 70! Nuoria kaivataan liitty-
mään jäseniksi vaalimaan sotilas-
poikien perinnettä. Hän kertoi, mitä 
sotilaspojat nykyisin tekevät. Esi-
merkiksi tutustumiskäyntejä, kesä-
päivän viettoja saunarannassa jne. 
Lopuksi hän kysyi koronaan viita-
ten, mikä on tulevaisuudessa ”uusi 
normaali tila”.

Valtiovallan tervehdyksen esit-

ti kansanedustaja Ilkka Kaner-
va. Hän sanoi, että ilman historian 
tuntemusta kansa ei tiedä, mikä sen 
olemassaolon suunta tulisi olla. Ny-
kyisin pitää olla koko ajan varuil-
laan, mitä ympärillä tapahtuu. Mi-
kään ei ole itsestään selvää tässä 
maailmassa. Maanpuolustuksen 
rahoista ei tule tinkiä, koska koko 
maata pitää kyetä puolustamaan.

Salon kaupungin tervehdyksen 
esitti kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Heikki Tammi-
nen. Hän sanoi, että ei ole aikai-
semmin tuntenut sotilaspoikatoi-
mintaa, mutta oli ennen juhlaa ot-
tanut siitä selvää ja mietti jopa kil-
lan jäseneksi liittymistä, koska oli 
kokenut toiminnan tärkeäksi ja 
perinteen vaalimisen velvoitteen 
kannatettavaksi.

Juhlapuheen piti Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjohtaja 
Hannu Luotola. Hänen puheensa 

keskiössä oli laaja-alaisesti se, mi-
ten kattavasti Suomen kansa on ol-
lut maanpuolustushankkeissa mu-
kana koko itsenäisyyden ajan. Tätä 
perinnettä on jatkettava, vaikka ve-
teraanisukupolvi ikääntyy. Perin-
teen esilläpito on tehtävä jossakin 
uudessa organisaatiossa ja alueel-
lisesti. Vuonna 2023 päätetään tu-
levista organisaatioista tarkemmin.

Heikki Salomaa lausui ammat-
titaidolla isänmaallisia runoja. En-
siksi Yrjö Jylhän runo ”Kolme sa-
naa” ja toisena runo ”Asetoveri”, 
jossa on Heikki Salomaan sukulai-
sen Frans Salomaan teksti, tehty 
Väinö Olanderin muistolle. 

Nuoria musiikin esittäjiä oli kak-
si: Samu Markus Pyykkö esit-
ti harmonikkaa säestyssoittimena 
käyttäen laulut ”Sotilaspoika” ja 
”Mä vartiossa seison”. Hyvin kos-
kettava esitys. Luka Lujasmaa 
esitti saksofonilla kappaleet ”Si-
ninen ja valkoinen” sekä ”Täällä 
pohjantähden alla”. Tuli helpos-
ti mielikuva sinivalkoisesta lipusta 
hulmuamassa taivasta vasten kirk-
kaana syyspäivänä, mikä Mikan 
tarkoitus varmaankin oli. Olihan 
juhlapäivä aurinkoinen ja seura-
kuntakodin tangossa siniristilippu.

Kanttori Sanna Räisänen tuli 
Veteraanikuoron kanssa laulamaan 
ja laulattamaan. Mieluinen yllätys 
oli se, että kuorolaisia saapui 15. 

Veteraanikuoro laulaa aina niin ko-
measti, että sitä kuuntelee mielel-
lään.

Sitten seurasivat huomionosoi-
tukset: Perinnekiltamme korkein 
huomionosoitus – Salon Seudun 
Perinnekillan pienoislippu – annet-
tiin Sotilaspoikien Perinneliiton pu-
heenjohtaja Hannu Luotolalle. So-
tilaspoikien Perinneliiton kultaisen 
ansiomitalin nro 286 sai Pertti Falk-
stedt ja nro 287 Ismo Laaksonen. 
Hopeisen ansiomitalin saivat Toivo 
Heinonen ja Jouko Siivo. Pronssi-
sen ansiomitalin sai Samuli Seitz. 
Perinneliiton standaarin saivat Erk-
ki Kölhi, Pentti Hiironen, Jorma 
Peltonen ja Eero Törmä.

Vapaan sanan yhteydessä kuul-
tiin Salon Sotaveteraanien edusta-
jaa Voitto Lainetta ja Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perinne-
killasta Pentti Seppälää. Tässä 
yhteydessä oli esillä myös Salon 
killan ja Sotilaspoika-lehden hyvä 
yhteistyö Salon seutulaisten sotilas-
poikien haastattelujen julkaisemi-
sesta. On ollut korkea aika koota 
heidän muistelunsa talteen ja leh-
teen julkaistavaksi.

Juhla päättyi kirkkoherra Timo 
Hukan puheeseen ja Maamme-
lauluun.

Teksti ja kuvat:  
Eero Törmä

Salon seudun Sotilaspoikien Perinnekilta vietti 
toimintansa 25-vuotisjuhlaa

Katos valmiina vastaanottamaan juhlavieraita.

Timo Siukosaaren perinnehuo-
neen seinällä Oriveden Siuko-
lassa ovat muun muassa kah-
den vapaussodassa kaatuneen 
enon ja talvisodassa kaatuneen 
sedän valokuvat.

Timo Siukosaaren (ent. Saari-
nen) sotilaspoikapassi.

Juhlassa esittivät taidokasta musiikkia Luka Lujasmaa, saksofo-
ni, ja Samu Markus Pyykkö, harmonikka.

Huomionosoitusten saajat vasemmalta: Hannu Luotola, Jorma Pel-
tonen, Pentti Hiironen, Erkki Kölhi, Ismo Laaksonen, Pertti Falk-
stedt, Samuli Seitz, Eero Törmä, Jouko Siivo ja Toivo Heinonen.

Timo Siukosaari – sotilaspoika ja vapaussotiemme perinteen vaalija
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Porvoon seudun desanteista 1941

Kirjavuutta sotilaspoikien palvelupuvuissa

Sotilaspoika kysyy
 

1. Elämää juoksuhaudoissa on 
kansansävelmä. Suomenkieliset 
sanat siihen on tehnyt 
A) Usko Kemppi 
B) Kerttu Mustonen 
C) Reino Palmroth (Hirviseppä) 
D) R. R. Ryynänen 

2. Laulun mukaan ”niin syvä 
kuin pitkäkin” ja ”sen koom-
min mittaamaton” järvi on 
A) Laatokka 
B) Inarijärvi 
C) Päijänne 
D) Pielinen 

3. Raamatun kolmas käsky kuu-
luu 

A) Älä varasta 
B) Pyhitä lepopäivä 
C) Kunnioita isääsi ja äitiäsi 
D) Älä tapa 

4. Majuri Sulo Armas Remes on 
päähenkilö Arto Paasilinnan ro-
maanissa 
A) Sotahevonen 
B) Hirtettyjen kettujen metsä 
C) Onnellinen mies 
D) Isoisää etsimässä 

5. Pinta-alaltaan 110 neliökilo-
metrin laajuinen Hossan kan-
sallispuisto sijaitsee   
A) Lieksassa ja Ilomantsissa 
B) Inarissa, Sodankylässä ja Sa-
vukoskella 
C) Suomussalmella, Kuusamossa 
ja Taivalkoskella 
D) Inarissa ja Kittilässä 
6. Tuntemattomasta sotilaasta 
on tehty kolme elokuvaa. Vilho 
Koskelan eli Ville Vaiteliaan roo-
lissa niissä EI ole esiintynyt 
A) Paavo Liski 
B) Risto Tuorila 
C) Kosti Klemelä 
D) Jussi Vatanen 

7. Pinta-alaltaan maailman suu-
rin valtio on 

A) Kanada 
B) Kiina 
C) Yhdysvallat 
D) Venäjä 

8. Tunnettu takavuosien sankari 
viihtyi hyvin Max Salosen baa-
rissa. Hän oli  
A) Pekka Lipponen 
B) Kenraaliluutnantti T. J. A. 
Heikkilä 
C) G-mies Jerry Cotton 
D) Komisario PalmuOikeat vastaukset sivulla 10. Kysymykset: Veli-Matti Jusi.

Kun poikaosastoihin virtasi run-
saasti uusia jäseniä, vaikeasta teks-
tiilipulasta johtuen järjestön asus-
teita ei riittänyt kaikille, joten vi-
rallinen vaatetus oli vain harvoil-
la. Yleensä siviilivaatteita täyden-
sivät järjestön housut tai pusero, 
joten melkoinen kirjavuus vallit-
si pukeutumisessa. Sitä lisäsi vie-
lä englantilaismallisten kenttäasu-
jen jako poikapukujen korvikkeek-

si. Niitä olimme saaneet talvisodan 
aikana Englannista. Sotilaspoikien 
onneksi asusteet olivat kooltaan  
liian pieniä sotilaittemme käyt-
töön ja jäivät armeijamme varas-
toon, josta niitä alettiin jakaa so-
tilaspojille 1941.

Asustepulassa moni oli ylpeä 
saadessaan edes suikan ja siihen 
kokardin. Peltikokardeja sentään 
riitti jokaiselle. Poikaosastojen 

johtajat edustivat alueensa suo-
jeluskuntaa, ja sieltä heille pyrit-
tiin saamaan täydelliset asut. Pojat 
ihailivat ja arvostivat virkapuvussa 
olevaa johtajaansa. Omat asut lisä-
sivät joukkuehenkeä. Kyläkuvas-
sa sotilaspojat erottuivat edukseen 
järjestön vaatteissa, joskin niiden 
käyttö oli sallittua vain osaston 
koulutus- ja palvelutehtävissä. So-
tilaspojan virallinen päähine, pu-
sero ja housut olivat samasta, rus-
keanvihreästä puuvillakankaasta, 
vaihtoehtona tosin sallittiin myös 
samanvärinen muu kangas.

1. Päähineenä oli yleensä suik-
ka eli venelakki, jossa oli leijona- 
napeilla kiinnitetty remmi. Suikan 
sivut käännettiin kylmällä sääl-
lä korville. Edessä oli sotilaspoi-
kien pyöreä kokardi, jossa vihreäl- 
lä pohjalla oli valkoinen ympyrä. 
Osastot saattoivat hankkia lakke-
ja omatoimisestikin, olivathan ne 
hinnaltaan edullisia.

2. Pusero oli paitamainen, ja 
edessä oli piilonapitus. Kaulus, pu-
seron vyötärö ja hihansuut suljet-
tiin kahdella napilla. Kyynärpäit-
ten vahvikkeena oli samaa kan-
gasta. Rintataskuissa oli napeilla 

suljettavat läpät, joista vasempaan 
kiinnitettiin kuntoisuusmerkit. 

Niitten kuviona oli miekkaa pi-
televä leijonahahmo ja alaosassa 
poikajärjestön havunoksatunnus. 
Merkistä tuli 1991 perustetun So-
tilaspoikien Perinneliiton jäsenten 
ja jäsenlehden tunnus. Oikean rin-
tataskun päälle kiinnitettiin harras-
tusmerkit, joitten pohjana oli sini-
nen kangasneliö ja heraldinen ruu-
su. Uudistettu viisikulmainen malli 
tuli käyttöön 1944. Arvoastemerkit 
olivat olkasaumasta alaspäin va-
sempaan hihaan ommeltuina. Ryh-
män varajohtajalla oli yksi vihreä 
nauha, ryhmänjohtajalla kaksi ja 
joukkueen varajohtajalla kolme sa-
mansuuntaista nauhaa. Viimeisen 
toimintavuoden aikana järjestöön 
hyväksytty saattoi saada hihaansa 
kankaisen tunnuskuvion. Puseron 
vyötärössä oli molemmilla puolil-
la vyölenkit.

3. Housut olivat pitkää, suo-
raa mallia. Sisäpuolella oli napi-
tus housunkannattimia varten ja si-
vuilla solkiremmit. Virallisen mal-
lin lahkeissa oli kaistale kasvun-
varaa, joka talvikeleillä voitiin oi-
kaista nilkan suojaksi ja käänteen 
piilonauhalla kiristää lumiesteek-
si. Siviilihousujen lahkeet olivat 

yleensä liian lyhyet, syynä poi-
kien nopea pituuskasvu. Sivutas-
kujen suut olivat sivusauman suun-
taiset ja takataskuissa oli napitus.

4. Nahkavyö oli tummanruskea 
tai musta.

5. Jalkinetilanne oli kaikkein 
vaikein. Kengissä oli todella kir-
javuutta. Oli hiihto- ja retkeilyken-
kiä sekä ruskeita tai mustia saap-
paita. Lahjoituksena saatuja hiihto-
kenkiä ei riittänyt yleiseen jakoon, 
vaan niitä lainattiin pojille kurssi- 
ja koulutustilaisuuksissa. Monen 
pojan oli kesäkeleillä turvaudutta-
va puukenkiin.

Kohta kahdeksan vuosikym-
mentä on vierähtänyt sotilaspoika-
järjestön aktiiviajasta. Monet asiat  
ja tapahtumat ovat unohtuneet ai-
kalaisilta, osa muistoista säilynyt 
ajan kultaamina ja värittäminä. 
Asustetietoja on poimittu kirjasta 
”Poikasotilaista sotilaspoikiin” ja 
sotilaspoikien valokuvista.

Aarno Oja-Kaukola
vihreitten housujen käyttäjä

Mikä tarkoitus Neuvostoliitolla 
oli, kun se pudotti suuren mää-
rän desantteja (19) Porvoon seu-
dulle, ei ole selvinnyt. Huhu liik-
kui, että sillä oli aikomus suorit-
taa maihinnousu rannikolle – ehkä 
Pellingin saaren kautta. Mutta siel-
lä olisi ollut vastassa Suomen suu-
rimmat tykit.

Porvoo–Kerava-rataosalla aina-
kin kaksi kertaa radan miinoitus 
epäonnistui. Ratavartija ajoi resii-
nalla tarkastusmatkan ennen junan 
lähtöä Porvoosta. Kiialan ja Sak-
salan seisakkeiden välillä hän ha-
vaitsi resiinan värähtävän omitui-
sesti, ja hän palasi takaisin. Silloin 
hän huomasi kaksi lankaa viritetty-
nä kiskon yli. Hän ennätti pysäyt-
tää junan. Pioneerit kävivät purka-
massa räjähdelatauksen, ja junaon-
nettomuus oli vältetty.

Vähän myöhemmin ratavarti-
ja huomasi, että ratakiskon sivul-
la oli myllätty sepeliä. Paikalle hä-
lytetyt pioneerit löysivät räjähdys-
miinan, jonka sytytysnalli oli ase-
tettu ratapölkyn ja kiskon väliin. 
Vaikka junia oli mennyt yli useam-
pia, onneksi mitään pahaa ei ollut 
tapahtunut. 

Is-joukot suorittivat vartiointia 
tärkeimmillä silloilla ja voimalai-
tospadoilla. Heillä oli myös roh- 

keutta vaativa tehtävä, desanttien 
pidättäminen. Aina kun Is-keskuk-
seen ilmoitettiin valvontatorneista, 
että oli nähty laskuvarjomiehiä pu-
dotetun alas, oli tärkeää päästä no-
peasti putoamispaikalle.

Syksyn 1941 viimeinen ”muis-

tutus” Porvoon seudun desanteis-
ta tuli syyskuun 10. päivänä, kun 
olimme koko perhe sienimetsäs-
sä noin 300 metrin päässä kotoa. 
Veljeni Veikko (8 vuotta) kierte-
li koiran kanssa lähiympäristössä. 
Hetken kuluttua näin hänen tu-

levan kalliolla ja raahaavan isoa 
olkalaukkua perässään. Muistan 
ikuisesti hänen huutonsa: ”Äiti, 
äiti, minä tapoin iivanan!” Samal-
la huomasin, että laukun sivuissa 
näkyi käsikranaatin varret. Onnek-
si hän jätti laukun silleen. Taas tuli 
tehtyä ilmoitus Is-keskukseen.

Sieltä tuli ”ammattilainen”, yli-
kersantti Karl Nylund, joka oli 
lomalla rintamalta. Hänen joh-
dollaan tehtiin tutkimuksia löytö-
paikalla. Veljeni – tai oikeammin 
koiran löytämässä olkalaukussa 
oli muun muassa neljä varsikäsi-
kranaattia. 

Lisäksi löytyi toinen olkalauk-
ku sekä aluksi epäilty miina mutta 

tarkemmin tutkittuna noin kolmen 
litran kenttäpullo, jonka sisältö oli 
tosi vahvaa 96-prosenttista spriitä. 
Taas kerran mielenkiintoinen koh-
de. Laukut purettiin, ja sisällöt le-
vitettiin nähtäväksi. Ensimmäisek-
si vahtikoiramme otti omansa eli 
laukusta löytyneet makkarat. Me 
pojat otimme suklaapaketit itsel-
lemme ja ylikersantti kenttäpullon 
sisältöineen ”lähempiä tutkimuk-
sia varten”.

Lisäksi laukusta löytyi kaksi 
tarkkaa karttakirjaa Porvoosta ja 
sen ympäristöstä. Ongenkoukku-
ja oli 100 ja siimaa riittävästi. Säi-
lykkeitä oli monenlaisia ja erilai-
sia käyttötarvikkeita, niin kuin pi-

tempiaikaisella retkellä pitää olla.
Tämä oli viimeinen havainto de-

santtien toiminnasta vuonna 1941. 
Desantit vain hävisivät maisemis-
ta. Sen huomasi myös siitä, että 
meidän jääkaappimme, tarkoitan 
lähteet ja kaivot, joissa säilytimme 
maidot, kermat ja lihatuotteet, sai-
vat olla rauhassa. Mihin ja miten 
desantit hävisivät, ei ole tiedossa. 

Syksy ja alkava talvi oli joka ta-
pauksessa melko rauhallista koti-
rintamalla. Sotilaspoikatoimin-
ta vilkastui ja Is-joukot pääsivät 
”talvilomalle” vaiheikkaan kesä-
kauden jälkeen. Sotilaspojat har-
joittelivat suunnistusta, ampumis-
ta ja hiihtoa. Myös jonkinlaista ku-
rinalaisuuta opettelimme armeijan 
malliin.

Keväällä 1942 ilmatoiminta vil-
kastui pommituksin ja desanttipu-
dotuksin ja lisäsi siviiliväestön pel-
koa. Myös elintarvikepula paheni. 
Koulunkäynti oli hyvin katkonais-
ta varsinkin Etelä-Suomessa, kos-
ka ilmahälytyksiä oli usein. Jos il-
mahälytyksiä oli yöllä, koulutunnit 
alkoivat myöhemmin.

Pentti Koivula
1929–2019

Julkaistu Veikko Koivulan luvalla

Desantin käyttämä varjo Porvoon suunnalta. SA-kuva.

Ivan Polujehtouv pudotettiin 9.7. ja pidätettiin samana päivänä. 
Hänet tuomittiin kuolemaan ja tuomio pantiin käytäntöön vajaan 
viikon sisällä (teloituspäivä joko 11. tai 12.7.). SA-kuva. 

Sotilaspoika Yrjö Artturi Kor-
honen

Etelä-Kymenlaakson  
Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n

vuosikokous pidetään torstaina 25.2.2021 
klo 17.00 Haminan kirjaston Kasper-salissa, 

Rautatienkatu 8, Hamina.
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:n 

määräämät asiat. Kahvitus alkaa klo 16.15.
Tervetuloa! Kiltahallitus

Suur-Savon Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n

sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
perjantaina 26. päivänä maaliskuuta 2021 
alkaen klo 18.00 Mikkelissä Upseerikerholla. 
Kokouksen jälkeen vuosijuhla klo 19.00 AVEC.

Tumma puku. Kunniamerkit.
Juhlaan ilmoittautuminen 20.3.2021 mennessä 
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Sotilaspoika-lehdessä on vuosien 
varrella ollut tosi mielenkiintoisia 
muisteloita ympäri Suomen so-
tilaspoikien lapsuudesta sota-ai-
kaan, mutta me pikkulotat olem-
me jääneet vähemmälle huomiolle. 
Sen tähden ajattelin palata omiin, 
mielestäni jopa tärkeisiin tapahtu-
miin. 

Olen pikkulotta Elisabeth Reh-
nin ikäluokkaa (syntynyt 1935) – 
en kuitenkaan ole koskaan haaveil-
lut presidenttiydestä!

Olen asunut koko elämäni maa-
laistalossa Keski-Suomessa Uurai-
silla ja kotitaloni on yksi pitäjän 
vanhimpia sukutiloja. Talon katol-
la on sukuviiri vuosiluvulla 1640. 
Isäni Viljo Silvasti oli innokas 

suojeluskuntalainen ja Sisä-Suo-
men asekätkennän johtajia. Hän is-
tui toiminnastaan Vaasan vankilas-
sa ”suurena rikollisena”, josta olen 
erittäin ylpeä! Äitini ja mummoni 
olivat aktiivilottia, joten oli luon-
nollista, että meidät tyttäret ohjat-
tiin pikkulottiin.

Kokoonnuimme yläkoululla tun-
tien jälkeen ja siellä oli suojelus-
kuntaperheiden tyttöjä. Oli Poke-
lan Terttu, Toivilan Aila ja Sis-
ko, Akonpellon Tuulikki ja Sei-
ja, Aittomäen Sisko ja Kaija, 
Akonlahden Hilkka, Mansikka-
mäen Eveliina, Paanalan Laura 
ja Maili, Peuran Leena ja Pirkko, 
sisareni Sisko ja minä sekä sotapa-
kolaiset Oksasen Liisa Helsingistä 

ja Huttusen Anna-Liisa ja Mar-
ja-Sisko Jyväskylästä.

Leikimme ja lauloimme isän-
maallisia lauluja ja askartelimme 
isompien tyttöjen toimiessa oh-
jaajina. Minun osuuteni oli esit-
tää yksintanssia ja runonlausun-
taa. Tavanomaisin tanssinumeroni 
oli ”Koivun oksaan korkealle teki 
peippo pesän, tiritiriteijaa” ja niin 
edelleen. Osaisin koreografian vie-
läkin, olinhan sen itse kehitellyt.

Meillä kotona leivottiin rinta-
malle leipää ja me pikkulotat pak-
kasimme sen itseämme korkeam-
piin neliskanttisiin pahvilaatikoi-
hin, ja se oli ihan hauskaa. Mutta 
kun lottien ompeluseuroissa jou-
duimme pitelemään pienten kä-
siemme välissä ”lampaanihvelle” 
haisevaa villalankavyyhteä, se oli 
tylsää, todella tylsää.

Kotini lähellä oli Aittovuori ja 
sen päälle oli rakennettu torni, 
”Harakanpesäksi” kutsuttu lauta-
koppero, jonne johtivat tikapuut, 
ja siellä istuivat lotat Minkkilän 
Kaisa ja Seppälän Airi kiikaroi-
massa vihollisen koneita. Ja nyt 
olen miettinyt, minkälaisilla lait-
teilla he ilmoittivat näkemästään. 
Taisi olla jonkinlainen kenttäpu-
helin.

Varmaankin arvokkainta, mitä 
teimme sotatalvena, oli se, kun 
veimme päivystäjille eväitä. Meiltä 
oli vuoren päälle ensin yksi mäki 
meidän peltoa alas, sitten Alajoen 
ylitys huteraa siltaa myöten ja sit-
ten jyrkkä nousu tornin juurelle. 
Meillä oli koulureput selässä, joi-
hin äiti oli laittanut päivystäjien  

eväät. Ja sen muistan, että sinne 
piti kahlata lumihangessa, koska 
äiti pelkäsi meidän kaatuvan suk-
silla. Repun sisältö oli seuraavan-
lainen: Sen ajan patenttikorkkises-
sa limsapullossa oli lämmintä kor-
viketta ja sen päälle oli vedetty vil-
lasukka lämmittäjäksi. Palan pai-
nikkeena leipäviipaleiden päällä 
oli uunin jälkilämmössä paistettua 
suolatiinusäilönnässä ollutta sian-
lihaa ja saattoi herkkupalana olla 
pullasiivukin.

Polku pysyi auki, kun melkein 
päivittäin koulun jälkeen taaper-
simme tornille lumihangessa. Ei 
meillä ollut tämän päivän lämpö-
pukuja, mutta huopatöppöset meil-
lä oli jalassa ja isän Lapista tuomat 
lakit, joissa korvallisilla oli poron-
karvaa ja otsalta niskaan asti mus-
taa paksua verkaa, koristeina vä-
rikkäitä nauhoja.

Sisarelleni ja minulle teetettiin 
toki lottapuvut. Kun sitten rauhan 
tultua kaikki lottatoiminta kiellet-
tiin, lottapuvut tehtiin koulupu-
vuiksi ompelemalla hihoihin, kau-
lukseksi ja hameeseen iloisen kir-
javaa ruutukangasta.

Näistä lapsuusmuistoistani ja 
esiintymisestäni elokuvassa ”Isän-
maan nuoret puolustajat” olen saa-
nut kunniakirjan ja Lotta Svärd 
-mitalin, jota kannan suurella yl-
peydellä arvokkaissa juhlatilai-
suuksissa.

Kaarina Moisio
Uurainen

Olen syntynyt ja kasvanut pienen 
pitäjän pienellä sivukylällä. Pikku-
lottia ja sotilaspoikia meidän kyläl-
lä oli todella paljon. Olimme aktii-
visia ja autoimme kotirintamaa ky-
kyjemme mukaan. En käy nyt erit-
telemään toimintaa, totean vain, 
että aina sattui ja tapahtui, joskus 
jotain negatiivistakin.

Yksi meille kaikille mieluinen 
asia oli – ja siitä olimme suoras-
taan ylpeitä – auttaa äitejä alle 
kouluikäisten lasten hoitamisessa. 
Isät olivat siellä jossakin, ja äidit 
hoitivat taloutta. Oli päästävä hoi-
tamaan pakolliset pankki-, kaup-
pa- ja virastoasiat, kaikki muuta-
man kilometrin päässä kylältäm-
me. Palkkioksi saimme Möttösen 
lahjoittamat pienet rinkelipussit, 
joskus tuli muutama lanttikin mu-
kaan. Saadut rahat käytimme pal-

kintoihin, oman kylän eri lajien 
kilpailuihin.

Yhdet hiihtokilpailut ovat jää-
neet mieleeni talvelta 1942. Pidet-
tiin pikkulottien ja sotilaspoikien 
mestaruuskisat. Sarjoja oli eri-ikäi-
sille. Ajanotto oli naisten käsissä. 
Väkeä oli paikalla kannustamassa 
voimakkaasti omia. Kahden sarjan 
voittajat olivat suorastaan ylivoi-
maisia. Ajanottajat olivat huolis-
saan, ei voi olla totta. Näyttivät-
kö kellot vääriä aikoja? Epäiltiin 
kaikkea. 

Naistuomaristo kokoontui. Seu-
rasi pitkä ja riitaisa keskustelu ja 
lopulta päätös: (1) Hiihtotapa suo-
rastaan rumaa etenkin pikkulotilla. 
(2) Laki kieltää rahapalkinnot, ja 
rahat kerättävä pois ja luovutettava 
sotaorvoille. Nämä talvikisat olivat 
puheenaiheena lähes jokaisessa ta-

lossa ja torpassa, joskus huumo-
rillakin maustettuna. Totean vain, 
että meidän kylällä luisteltiin suk-
silla jo 1942.

Väkisinkin tulee mieleen myös 
vuosikymmeniä sitten tapahtunut 
kotiinpaluu. Olen perheestä, josta 
siellä jossakin oli kolme veljeä ja 
hevonen. En halua kertoa veljien 
kotiinpaluusta, sen tehköön kukin 
tahollaan. Meidän hevonen, ruuna, 
tunsi kotipihan, se hirnahti, kiersi 
pihaa ikään kuin tervehtien paikal-
laolijoita. Olin näkevinäni ruunan 
suurissa ruskeissa silmissä ikään 

kuin kyyneleitä. Voi vain kuvitel-
la, mitä ruunan päässä silloin liik-
kui, kun oli päässyt tykkien jyli-
nästä rauhalliseen kotiin.

Ruuna palveli meitä vielä useita 
vuosia. Se säikkyi hieman ukkosta 
ja lentokonetta. Me pienimmät lap-
set aina ihmettelimme, miksi ruu-
nan vasemmassa pakarassa oli pol-
tettu iso S-kirjain. Ruunan viimei-
nen ja ainut lepopaikka oli pellon 
laidassa puiden suojassa kenen-
kään häiritsemättä. Sankari oli so-
tansa sotinut. Oli kotona.

Paavo Humalajoki 

Suomenhevonen oli sotilaan 
luotettava ja uskollinen palveli-
ja rintamaolosuhteissa. SA-ku-
va. Kuva ei liity oheiseen kir-
joitukseen.

Kaarina Silvasti pikkulotta-aikaan isänsä Lapista tuoma lakki 
päässään Uuraisten Keskisen talon pihapiirissä 1942 tai 1943. Ku-
va: Kaarina Moisio.

Ilmavalvontalotat Uuraisten Aittovuorella sodan aikana. Kuva: 
Veikko Minkkinen.

JouluyllätysLapset hauskuuttivat 
venäläisiä sotavankeja

Muistoja jatkosodan päiviltä

Muistikuvia pikkulottatoiminnasta Uuraisilla

Vuosia sitten täällä Kaakonkulmal-
la eräät perinneharrastajat halusivat 
esittää minulle myönnettäväksi So-
tilaspoikaristin, kun he olivat kuul-
leet minun liittyneen sodan aikana 
Raahen sotilaspoikiin. Kuulumise-
ni kyseisiin poikiin täytyi ymmär-
rettävästi todeta silloisesta jäsen- 
luettelosta. Toinen mahdollisuus 
oli kahden luotettavan henkilön 
kirjallinen todistus asiasta. 

Vuosikymmenien takaista luette-
loa ei löytynyt mistään, ei edes So-
ta-arkistosta. Sain arvostamani ris-
tin todistuslausuntojen perusteella. 
Myöhemmin sain tietää, että Raa-
hen sotilaspoikien johtaja oli rau-

han tultua hävittänyt kaikki sotilas-
poikia koskevat asiakirjat aavistaen 
niissä mahdollisesti olevan haital-
lista tietoa. Oli vaaran vuodet ja 
valvontakomissio Suomessa.

Mutta joulun edellä 2017 sain 
ystävältäni Raahesta paksun jou-
lutervehdyskirjeen. Kun sen ava-
sin, yllätykseni oli suuri: Kirjeestä 
löytyi kolmisivuinen monistenip-
pu, aakkosjärjestykseen kirjoitettu 
luettelo syntymä- ja liittymispäivi-
neen Raahen sotilaspojista. Suurin 
osa luettelon pojista oli minulle tut-
tuja lapsuus- ja nuoruustovereita. 
Tunsin tyydytystä, ja mieleni her-
kistyi, kun 152 poikaa eri yhteis-

kuntaluokista, liki neljä prosent-
tia kaupungin väkiluvusta, oli vih-
kiytynyt pyyteettömästi isänmaan 
asialle.

Vähän aiemmin sotaveteraani-
asioita järjestettäessä käteen oli 
sattunut ruutupaperi, johon oli kir-
joitettu vuosina 1940–44 toimineet 
Raahen sotilaspojat. Etenkin perin-
nemielessä luettelo on arvokas. Sit-
ten nimet oli aakkostettu ja siistis-
ti monistettu. Suurin osa silloisis-
ta sotilaspojista on jo siirtynyt pois 
tästä ajasta. Tähän joukkoon kuu-
lui myös poikia, jotka olivat olleet 
suojeluskunnan poikaosastolaisia.

Jaakko Orkamaa 

Tammikuussa loppiaisen ja Nuutin 
päivän välillä Varsinais-Suomessa 
Pöytyällä oli ainakin vielä 1944 ta-
pana kulkea nuuttipukkeina talosta 
taloon lapsijoukolla. 

Pukeuduimme kummallisiin 
asuihin, kasvojakin taisimme maa- 
lata kuten virpojat nykyisin. En 
muista, että palkkaa olisimme saa-
neet.

Illan tullen lähdimme liikkeel-
le. Taloon tultuamme lauloimme 
ja lausuimme tai esitimme jon-

kinlaisen pienen kuvaelman. Jos-
sakin vaiheessa syntyi ajatus, että 
voisimme käydä myös eräässä mö-
kissä, jossa tiesimme majailevan 
venäläisiä sotavankeja. Emme ym-
märtäneet pelätä. Olihan siellä var-
tijana luultavasti tuttu paikkakun-
talainen mies. Ilman hankaluuksia 
pääsimme sisälle. Ihmetys oli suu-
ri, ja kun lapset lauloivat, niin mo-
neen silmään nousi kyynel. Hetken 
viivähdettyämme lähdimme taas 
jatkamaan matkaa.

Kyllä äidit kauhistuivat, kun sai-
vat kuulla, missä olimme käyneet, 
ja minä sain erityistorut, sillä olin 
hukannut äidin vyön sillä reissulla. 

Kaarina Lindberg
Helsinki 
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Tämä teksti on kytköksessä so-
taveteraani Heimo Kivirinnan 
haastatteluun, jonka maaliskuus-
sa 2020 teki res kapt Eero Tör-
mä (78). Heimo Kivirinta kertoi, 
kuinka hän oli pahimpaan aikaan 
Tali–Ihantalassa kesä–heinäkuun 
vaihteessa 1944 taistelulähettinä 
JR 35/III:ssa.

Eero Törmän sisar Eila (1927–
2007) oli naimisissa Pentti Lau-
nosen (syntynyt 1921 Helsingissä 
ja kuollut Forssassa 1984) kans-
sa. Pentti lähti Saksaan talvisodan 
jälkeen sotilaskoulutukseen ensim-
mäisessä kuljetuserässä 6.5.1941. 
Hän oli SS-Waffen 7/Westland Wi-
king -divisioonassa yllättäen mu-
kana muun muassa Barbarossas-
sa. Hänelle myönnettiin saksalai-
nen Rautaristi 6.2.1942. 

Launonen palasi 4.5.1942 Suo-
meen ja kouluttautui Kauhavalla 
pommikoneen tähystäjäksi. Hän 
palveli 2/PLe.Lv 42:ssa. Hän len-
si enimmäkseen Bristol Blenheim 
(BL 200) -koneella, joka on Tik-

kakoskella ilmailumuseossa enti-
söitynä. Hänen lentopäiväkirjan-
sa, ansiomitalit ym. on lahjoitet-
tu museolle.

Pentti Launosen 40. sotalento 
hänen lentopäiväkirjansa mukaan 
tapahtui 26.6.1944 Talin aseman-
seudun ylle. Konetta ohjasi vänr 
Alava, konekivääriampujana oli 
alik Kippola ja tähystäjänä sekä 
pommien pudottajana vänr Lau-
nonen. Myös Lento-osasto Kuhl-
meyn Stukat olivat ilmassa samaan 
aikaan Tali–Ihantalan yllä sekä 
pommikoneita suojaavat hävittä-
jät. Haastattelussaan Heimo Kivi-
rinta sanoi, että ”taivas oli musta-
naan lentokoneita”! Niin oli. Ohei-
nen Pentin piirroskuva kertoo tun-
nelmista.

Sotilaspoika Heimo Kivirinta

Tali–Ihantala 26.6.1944

Sotilaspoika Vilho ”Vilkki” Valovirta
Vilkki Valovirta syntyi 16.4.1930 
Perttelissä, joka nykyisin on kym-
menvuotiaan fuusiokunta Salon 
osa. Hän liittyi 13-vuotiaana 1943 
Perttelin suojeluskunnan sotilas-
poikaosastoon.

Sotilaspojat suorittivat Perttelin 
Kaivolassa ilmavalvontaa Maa-
miesseuran talon lähellä ollees-
sa ”palotornissa”. Vartiointivuoro 
osui kohdalle 1–2 kertaa viikossa. 
Kahden tunnin vuoroja oli öisin-
kin. Maamiesseuran talo oli myös 
suojeluskuntatalo. 

Viholliskoneet lensivät Perttelin 
pohjoispuolitse ehkä Turkua ja toi-
saalta etelän puolelta Saloa pom-
mittamaan. Etäältä saattoi joskus 
kuulua torniin, kun vihollispom-
mittajat kevensivät lastia päästäk-
seen nopeammin eteenpäin. Vilkin 
koti oli pari kilometriä Inkereeltä 
Saloon päin. Hän saattoi kotipihas-
ta nähdä pommikoneiden lentävän 
kohti Saloa ja kuulla, kun pommit 
jysähtelivät kaupunkiin.

Vahtivuoron aikana sotilaspo-
jilla oli kivääri ja kovat patruu-
nat. Tämä käytäntö oli mahdol-
listen desanttikohtaamisten takia. 
Ohjeet pojille kuuluivat: ”Jos outo 
kulkija ei pysähdy käskystä eikä 
puhu suomea, saa ampua!” Vilkki 

ei muista yhtään desanttijahtia ta-
pahtuneen Perttelissä.

Pojat harjoittelivat kovilla pat-
ruunoilla Kaivolan sorakuopassa, 
joka oli lähellä palotornia ja Maa-
miesseuran taloa. Tämä talo on 
edelleen hyväkuntoisena Perttelin 
Kaivolassa. Vilkin muistin mukaan 
sotilaspojilla oli ruskea pusero ja 
siinä oli korkea kaulus. Pusero ei 
ole enää tallella.

Vilkin varsinainen urotyö soti-
laspoikana oli kengittää rintamalle 
vietäviä hevosia. Hänen isänsä oli 
seppä Kaivolassa, ja hän oli opetta-
nut pojallensa kengityksen niksit. 
Kun isä oli sairaana, Vilkki kengit-
ti päivän aikana jopa 4–5 hevosta. 
Isä oli apuna, kun kenkä kiinnitet-
tiin, mutta Vilkki teki kaikki esi-
työt. Se oli nuorelta 14-vuotiaal- 
ta nuorukaiselta todella paljon. He-
vosten joukossa oli joskus Joen- 
suun (Åminne) kartanosta tuhat-
kiloisia ardennilaisia, joiden suu-
ret kengät olivat rautalapion ko-
koisia. Taitavalle pojalle ei sattu-
nut yhtään tapaturmaa, vaikka he-
vosissa saattoi olla joku vikuri-
kin. Perttelistä otettiin rintamalle 
kaikkiaan sata hevosta, joista Vilk-
ki hoiti huomattavan suuren osan.

Tämä isänmaallinen työ vei ai-

kaa niin paljon, että kansakoulun 
päättötodistus jäi saamatta poissa-
olojen takia. Epäoikeudenmukais-
ta sanoisi haastattelun kirjoittaja. 
Vilkin piti ehtiä myös töihin mot-
timetsään, olihan koivuhalko läm-
mityksen perusta noihin aikoihin.

Vilkki oli hyvä hiihtäjä. Sotilas-
pojat harjoittelivat erätaitoja ja ur-
heilivat paljon. Vilkki voitti muun 
muassa Perttelin Pyrinnön alle 
18-vuotiaiden hiihtomestaruuden 
ja pari vuotta vanhempana hopea-
sijan. Joku saattoi huomauttaa ohi-
mennen, miten sotilaspoika hiihtää 
TUL:n seurassa. Perttelissä ei täs-
sä suhteessa ollut kuitenkaan on-
gelmia.

Aikuisikäisinä Vilkki ja toinen 
sotilaspoika Erkki Kölhi tapasivat 
Salon kaupungissa vuonna 1968. 
Sukeutui seuraavanlainen keskus-
telu:

Erkki: ”Terve, Vilkki, näytät 
hieman alakuloiselta. Tykkäätkö 
sinä työstäsi?”

Vilkki: ”No, en tippaakaan, 
palkkakin on niin huono!” 

Erkki: ”Sopiiko sulle tulla meil-
le Tähti-Autoon töihin maanantai-
aamuna?”

Vilkki: ”Kyllä vaan sopii.”
Niin Vilkki meni töihin auto-

liikkeeseen Turuntie 19:ään, missä 
Erkki oli Tähti-Auto Oy:n johtaja-
na. ”Veljeä ei jätetä” koski myös 
sotilaspoikaa. Autoliikkeen raken-
nus, joka valmistui 1960-luvun 
alussa, on edelleen paikoillaan tätä 
kirjoitettaessa helmikuussa 2020. 

Vilkki on tuttu kävijä vaimonsa 
kanssa Kiikalan Lammenjärvellä, 
kun kilta viettää kesäpäivää seura-
kunnan rantasaunalla. Hän muis-
taa syöneensä Kiikalassa ”Italian 
Jussin” eli Giovanni Albertellin 
hyvää jäätelöä. Muistot heräsivät, 
kun Kiikalan Johannislundin La-
sitehtaan sketsiteatteri esitti oh-
jelmaa, mitä oli tapahtunut niillä 
main ennen ja jälkeen sotien.

Vilkki Valovirta on toiminut niin 
ansiokkaasti Salon seudun Sotilas-
poikien Perinnekillassa, että hänel-
le on myönnetty Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton kultainen ansiomitali 
ja standaari sekä oman killan pie-
noislippu.

Oli ilo haastatella 90 vuotta täyt-
tänyttä sotilaspoikaa, joka on hy-
vässä kunnossa ja muistaa hyvin 
asiat elämänsä varrelta. Hän on 
saanut uuden ajokortin – onnitte-
lut myös siitä!

Eero Törmä
Vilho ”Vilkki” Valovirta ja Maxim-konekivääri Itsenäisyyden  
museossa Salossa.

Heimo Kivirinta syntyi 29.8.1924 
Halikon Vartsalassa. Hän liit-
tyi Angelniemen suojeluskunnan 
poikaosastoon (”Suomen Pojat”) 
13-vuotiaana vuonna 1937. Hänen 
vanhempi veljensä Jaakko liittyi 
suoraan suojeluskuntaan. Talviso-
ta käytiin 30.11.1939–13.3.1940. 
Jaakko kaatui jatkosodan aikana 
1942 ja on haudattu Halikon san-
karihautaan. 

Heimo oli suojeluskuntalainen 
ja 17.9.1941 lähtien sotilaspoika. 
Vartsalan opettaja Lauri Kölhi oli 
Salon suojeluskunnan valistusup-
seerina Salossa Sinisessä Talos-
sa. Kölhin pojat Erkki ja Jarmo, 
Eero Lehto ja Jouko Sere olivat 

poikaosastossa samaan aikaan.
Heimon leskeksi jääneellä äi-

dillä Lydialla oli kahdeksan las-
ta huollettavanaan. Heimon va-
rusmiespalvelu alkoi maaliskuus-
sa 1943. Rokotusvirhe oli koitua 
hänelle kohtalokkaaksi ja viivyt-
ti palvelusta. Lyhyeksi jääneen 
koulutuksen jälkeen Heimo läh-
ti omasta halustaan rintamalle JR 
35/III:n taistelulähetiksi. Hän osal-
listui koviin taisteluihin. Viimeiset 
hänen kertomansa tapahtumat ovat 
Tali–Ihantalasta. 

Heimo oli saada rintama-ajan 
alussa sulkeista rangaistukseksi, 
kun hän käsitteli kivääriä aidon 
sotilaspojan ottein eikä niin kuin 
armeijassa opetettiin.

Sodan jälkeen hän avioitui 
51-vuotiaana Eilan kanssa ja sai 
pojan ja kaksi tytärtä. Maanvilje-
lijä-kasvihuoneviljelijä teki pitkän 
päivätyön Koivulan tilan isäntänä. 
Ansiokkaan sotaveteraanin tila si-
jaitsi Halikon Vartsalassa eli ny-
kyisessä Salossa. Vieläkin veteraa-
nilla on sirpale polvessa.

Hän on toiminut Salossa vete-
raanityössä hyvin aktiivisesti. Hä-
net valittiin edelleen 5.3.2020 Sa-
lon Sotaveteraanit ry:n hallituk-

seen. Salon seudun Sotilaspoikien 
Perinnekillan jäsenenä hän on toi-
minut myös toimeliaasti. Hän on 
ollut killan puheenjohtajana vuo-
det 1996–98. Hänet on nimitetty 
killan kunniapuheenjohtajaksi. Hä-
nelle on myönnetty Sotilaspoikien 
Perinneliiton kultainen ansiomita-
li ja standaari sekä killan oma pie-
noislippu. Hän oli yksi killan li-
pun naulaajista 16.3.2000 Sinises-
sä Talossa.

Heimo Kivirinta oli tätä kirjoi-
tusta tehtäessä 95-vuotias.

Eero TörmäHeimo Kivirinta

Pentti Launonen ja hänen piir-
roksensa Ihantalan tulihelve-
tistä.

Vastaukset  
sivun 8  

kysymyksiin: 

1. A  
(Usko Kemppi) 

2. B  
(Inarijärvi) 

3. B  
(Pyhitä lepopäivä) 

4. B  
(Hirtettyjen kettujen metsä) 

5. C (Suomussalmella, 
Kuusamossa ja Taivalkos-

kella) 

6. A  
(Paavo Liski) 

7. D  
(Venäjä) 

8. C  
(G-mies Jerry Cotton) 

Tali–Ihantala 26.6.1944
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Taustaa
Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä 
kesällä 1945 kolme paikkakunta-
laista miestä, konstaapeli, reser-
vin vääpeli ja maanviljelijä, kes-
kustelivat ulkoilmatilaisuudessa 
maanlaajuisen asekätkennän pal-
jastumisesta.

Maanviljelijä kysyi: ”Kuinka se 
entinen paikallispäällikkö selviää?” 
Konstaapeli vastasi: ”Kyllä hänel-
lä on syntiä aika lujasti niskassa.”

Läheisyydessä ollut sisäasiain-
ministeriön paikallinen urkkija, 
salainen avustaja, kuuli keskuste-
lun. Hän kertoi kuulemansa Kes-
ki-Suomen sotilasläänin Vaasas-
sa toimineelle tarkastajalle, joka 
antoi ilmiannolle kirjallisen muo-
don 14.8.1946. Häneltä ilmianto-
kirjelmä päätyi aikanaan ministe-
riön Tutkintaelimelle (SMTE Ilm. 
N:o 1082. Saap.10.9.1948).

Asekätkennän ilmiantokirjelmät, 
kuulustelupöytäkirjat ja oikeuden-
käyntejä koskevat asiakirjat ovat 
nykyään julkisia. Asiakirjoja säi-
lytetään Kansallisarkistossa. Jos il-
miantokirjelmät jotakin todistavat 
jälkipolville niin ainakin sen, kuin-
ka alhainen suomalainen mies voi 
olla toiselle suomalaiselle.

Jalasjärven  
asekätkentä
Jalasjärvellä asekätkentä oli käyn-
nistynyt loppuvuodesta 1944, kun 
Seinäjoen esikuntaupseerit päätti-
vät, kenen vastuulle kätkentä oli 
paikkakunnalla uskottava. Luotet-
tavimpana miehenä tehtävään va-
littiin paikallisena suojeluskunta-
päällikkönä toiminut maanviljelijä 
Arvo Rajala (1899–1983).

Rajala oli ikänsä vuoksi vapau-
tunut jatkosodan rintamalta sodan 
puolivälin paikkeilla. Hän oli toi-
minut suojeluskunnassa eri teh-
tävissä jo vuodesta 1918 alkaen. 

Hänen kotinsa Mäki-Rajala oli 
vapaussodan aikana tukenut Tasa-
vallan Vartioston koulutustoimia. 
Vuosina 1941–1944 Rajala toimi 
paikallisen suojeluskunnan pääl-
likkönä ja osan aikaa vastaavan 
sotilasalueen päällikkönä.

Upseerien edustajat tulivat Mä-
ki-Rajalaan neuvottelemaan isän-
nän kanssa päätöksestään. Aluksi 
Rajala kieltäytyi kehotuksesta ot-
taa tehtävä vastaan. Hän perusteli 
kieltoaan sillä, ettei hän tuntenut 
hanketta eikä hän halunnut ryhtyä 
mihinkään sellaiseen, mikä saat-
taisi johtaa aseiden käyttöön oman 
maan kansalaisia kohtaan.

Upseerien annettua vakuutuksen 
siitä, että aseita käytettäisiin vain, 
jos vieras valtio yrittäisi miehittää 
maan, Rajala suostui ottamaan teh-
tävän vastaan.

Vangitseminen ja 
tuomio
Valtiollinen poliisi haki Rajalan 
kotoaan ja vangitsi hänet Vaasan 
lääninvankilaan 12.9.1945. Hän-

tä pidettiin tutkintavankeudessa 
2,5 kuukauden ajan kuulusteluja 
varten (vap. 22.11.1945). Heti pi-
dätettäessä Rajala tunnusti toimi-
neensa asekätköjen järjestäjänä ja 
antoi kaikki aseet ja patruunat ko-
titalonsa riihen lattian alta valtiol-
liselle poliisille. Hän piti loppuun 
asti kiinni kertomuksestaan, jon-

ka mukaan hän oli yksin hoitanut 
koko kätkennän.

Vaasassa valtiolliselta poliisilta 
kului tunnustuksen kirjaamiseen 
aikaa 2,5 kuukautta. Yleisesti ot-
taen asekätkennästä pidätettyjen 
kohtelu oli sisäasiainministeriön 
taholta ala-arvoista, ainakin Ete-
lä-Pohjanmaalla.

Sotaylioikeuden ylim.VI osasto 
katsoi 14.8.1948 antamassaan tuo-
miossa Rajalan syyllisyyden ase-
kätkentään tunnustuksen mukai-
sesti toteennäytetyksi, mutta jät-
ti Rajalan asekätkentälain 3 §:n 
nojalla rangaistukseen tuomitse-
matta.

Mainitun 3 §:n mukaan kätki-
jä, joka oli saanut tehtävään käs-
kyn tai kehotuksen, saatiin tuomita 
rangaistukseen vain, mikäli hänen 
oli havaittu ilmeisesti käsittäneen, 
että hän noudattamalla käskyä tai 
kehotusta tulisi osallistumaan oi-
keuden vastaiseen tekoon.

Lain 2 §:n mukaan kätkijä voi-
tiin jättää panematta syytteeseen 
tai tuomitsematta rangaistukseen, 
jos hän oli suorittanut ainoastaan 
paikallisia tehtäviä olematta joh-
tavassa asemassa.

Syyttäjän valituksesta Korkein 
oikeus kumosi sotaylioikeuden 
tuomion ja puolestaan tuomitsi 
Rajalan 21.4.1949 kolmen kuu-
kauden ehdolliseen vankeusran-
gaistukseen.

Korkeimman oikeuden tuomio 
on luettavissa niin, että Rajalan 

olisi pitänyt tietää marras–joulu-
kuussa 1944 ottaessaan Puolus-
tusvoimien kehotuksesta vastaan 
aseet ja johtaessaan niiden kät-
kennän annetun tehtävän mukai-
sesti, että eduskunta säätää yli kah-
den vuoden kuluttua tammikuus-
sa 1947 lain, jonka mukaan hänen 
olisi pitänyt kieltäytyä vastaanotta-
masta tehtävää. Tuomion mukaan 
Rajala oli palauttanut kaikki Sei-
näjoelta hänen huostaansa uskotut 
aseet patruunoineen armeijan va-
rastoon.

Esittelin tämän tapauksen sen 
takia, että se on lajissaan tyypilli-
nen. Ja senkin takia että tunsin ai-
kanaan Rajalan hyvin vaimoni se-
tänä. Hän oli hiljainen, työteliäs  
ja vaatimaton mies, joka ei kos-
kaan tuonut esiin suuria ansioi-
taan maanpuolustuksessa. Sodan 
jälkeisissä poliittisesti epävakai-
na aikoina hän poltti suojeluskun-
nan kortistoja siinä tarkoituksessa, 
etteivät suojeluskunta-aktiivit oli-
si joutuneet kärsimään valtiollisen 
poliisin taholta.

Erkki Rintala

Jussi Isotalo oli eteläpohjalais-
lähtöinen keskipohjalainen. Hän 
syntyi Alahärmässä maanviljeli-
jäisän ja opettajaäidin poikana. 
Ylioppilaaksi hän tuli Lapuan 
yhteiskoulusta 1950. Hän aloitti 
eläinlääkäriopinnot 1952 Helsin-
gissä ja jatkoi niitä Tukholman 
Eläinlääkärikorkeakoulussa ja 
valmistui eläinlääkäriksi 1959.

Varsinaisen elämäntyönsä 
Jussi Isotalo teki Kälviän kun-
nan eläinlääkärinä. Eläköidyt-
tyään 1993 hän perusti yksityi-
sen klinikan, jota piti aina vuo-
teen 2018.

Jussi esiintyi Sotilaspoikien  
Perinneliiton tuottamassa, 2018 
valmistuneessa Sotilaspoikien ja 
Lottatyttöjen toiminnasta ker-
tovassa elokuvassa ”Isänmaan 
nuoret puolustajat”. Kertoessaan 
talon hevosen paluusta sodas-
ta kotitalliin hän liikuttui muis-
tojensa ääressä, ja niin teimme 
myös me sitä katsoessamme. – 
Ei ihme että kotitilan eläimiin 
tottuneella ja niistä huolta pitä-
neellä pojalla oli suuri unelma 
tulevasta ammatistaan.

Liittyminen sotilaspoikiin 

1942 oli alahärmäläiselle pojal-
le täysin luonnollista. Sieltä saa-
mansa kasvatus reippaaseen ja 
ryhdikkääseen esiintymiseen oli 
Jussille ominainen tapa kaikkina 
elinpäivinään. Reipasta ja aloit-
teellista oli hänen toimintansa 
henkiin herätetyssä sotilaspoi-
katoiminnassa. Kun Kokkolassa 
käynnistyi Pohjanmaan Sotilas-
poikien Kilta, sittemmin Keski-
Pohjanmaan Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta, Jussi oli yksi perusta-
jajäsenistä. Hän toimi koko ajan 
hallituksen jäsenenä, pitkät ajat 
joko puheenjohtajana tai varapu-
heenjohtajana. Hyvänä aloittei-
den tekijänä, järjestelijänä, puhu-
jana ja laulajana hänelle riitti ky-
syntää. Jussi Isotalolle luovutet-
tiin vuonna 2002 Sotilaspoikien 
hopeinen ansiomitali.

Yksi Jussi Isotalon monista 
luottamustehtävistä ja harrastuk-
sista oli lionstoiminta. Hän oli 
Lions-Club Kälviän jäsen, toimi 
sen presidenttinä, piirinsä kuver-
nöörinä ja oli Suomen Lions-lii-
ton puheenjohtaja toimikautena 
1986–87. Järjestön puheenjohta-
jana hän nautti oikean lionshen-

gen perikuvana maamme leijo- 
nien täydellistä luottamusta. Hä-
net palkittiin monin ansiomer-
kein ja mitalein.

Elämän luonnolliseen menoon 
kuuluu, että sotilaspoikien ja lot-

tatyttöjen rivit harvenevat. Jus-
sin tavoin meidän lapsuutem-
me ja varhaisnuoruutemme oli 
tätä päivää ajatellen monenlais-
ten puutteiden aikaa. Vaatteilla 
emme voineet koreilla, hyvä että 
saimme ruokaa sen verran, kuin 
kasvava nuori tarvitsi. Mutta jos 
nuoruuteen kuuluvat asiat puut-
tuivat meiltä, meillä oli jotakin, 
mikä oli tavaroita tärkeämpää: 
saimme raskaina sodan vuosina 
vähäisistä ikävuosistamme huo-
limatta olla omalla panoksellam-
me isänmaatamme ja kotiseu- 
tuamme palvelemassa.

Ystävämme ja veljemme Jussi, 
kevyet mullat rakastamasi isän-
maan povessa.

Kosti Rasinperä
Koulutoveri ja  

sotilaspoikaveli

Kuva: Jukka Isotalo 2019

Merkkipaalulla

95 vuotta
Viljo Hypén Mikkeli 15.1.
Paavo Kallio Lieto 24.1.
Erkki Helenius Hämeenlinna 8.2.
Martti Kohonen Puolanka 6.3.

90 vuotta
Timo Siukosaari Orivesi 4.1.
Raili Häggman Porvoo 6.1.
Ilmari Lerkki Masku 6.1.
Paavo Humalajoki Viitasaari 15.1.
Reino Heinonen Eurajoki 22.1.
Marianne Laitinen Hinthaara 22.1.
Johannes Cederberg Kokkola 23.1.
Raimo Terho Mikkeli 24.1.
Juhani Rauvola Iisalmi 28.1.
Paavo Ylitalo Oripää 6.2.
Jorma Kilpeläinen Sulkava 7.2.
Martti Juvonen Vaasa 12.2.
Rauno Laasanen Kokkola 18.2.
Antero Pallaspuro Kokkola 18.2.
Rauno Sihvonen Myrskylä 21.2.
Raili Malve Porvoo 23.2.
Pertti Paljakka Lappeenranta 24.2.
Vilho Pekkonen Lappeenranta 8.3.
Auvo Manninen Hirvensalmi 9.3.
Pentti Aromaa Vaasa 12.3.
Matti Eskola Eskola 14.3.
Aarne Kautto Palokka 15.3.
Joeli Kangas Jämsä 21.3.
Stig Karlsson Parainen 21.3.
Arvo Salo Saarijärvi 22.3.
Eero Jokinen Mikkeli 27.3.
Hannu Siivola Hinthaara 30.3.

85 vuotta
Pentti Niekka Jyväskylä 17.3.,  
perhepiirissä
Jukka Heininen Turku 19.3.
Eino Prami Hämeenlinna 26.3.

80 vuotta 
Veikko Jaatinen Jyväskylä 6.1.
Raija Jokinen Mikkeli 9.2.
Tuukka Alhonen Kuusisto 16.2.
Raija Vartiainen Porvoo 9.3.
Martti Monto Imatra 13.3.
Olavi Purhonen Mikkeli 13.3.
Heikki Kilpeläinen Hämeenlinna 27.3.

75 vuotta
Arto Ali-Keskikylä Mynämäki 12.1.
Raimo Miettinen Lapinlahti 13.1.
Matti Ketola Turku 18.1.
Asko Äijälä Hämeenlinna 28.1.
Mauno Levola Hämeenlinna 1.3.
Esko Halminen Turku 28.3.

70 vuotta 
Risto Kauppinen Iisalmi 23.1.
Hannu Kutvonen Kerimäki 27.1.
Jouni Ahola Porvoo 29.1.
Juha Saura Riihikoski 5.2.
Esko Tikkanen Lapinlahti 8.2.
Eero Vilen Sotkamo 13.3.
Markku Huumarsalo Katinala 17.3.

60 vuotta 
Terhi Valkeejärvi Raisio 22.2.
Erkki Mäntylä Jämsä 1.3.

Tiedot Merkkipaalulla-palstalle voi 
lähettää Sotilaspojan toimitukseen. 
Julkaisemme pyydettäessä mainin-
nan ”matkoilla” tai ”ei vastaanottoa”. 
Tarvittaessa kerromme lyhyesti vas-
taanoton ajan ja paikan. 

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

In memoriam

Jussi Isotalon muistolle

Maanviljelijä, res vääpeli Ar-
vo Samuel Rajala (1899–1982). 
Talvi- ja jatkosota. Honkanie-
mi, Kannas, Kitee, Kaalamo, 
Rautalahti, Kannaksen ase-
masota. JR 14 ja JR 58.

Jussi Isotalo

Jalasjärven suojeluskunnan esikunta 1930-luvulla. Vasemmalta 
Salomon Kattilamäki, Arvo Rajala, Eino J. Vanamo, Juho Tala, 
Samuli Kossila, Juho J. Rajala. Kuva lainattu Jalasjärven Jou-
lusta 1990.

Rajalan riihirati, johon Seinäjoelta tulleet aseet kätkettiin. Riihen 
keula, jonka alle elokuormat ajettiin, oli jo kuvaa otettaessa 1991 
purettu. Kuva kirjasta Olavi Rajala: RAJALA Perintötila n:o 12. 
Historiaa, kuvia ja muistoja. Vantaa 2002.

Vaasan lääninvankila valmistui 1863. Kansanlaulujen Vaasan lin-
na. Sen karut sellit kuuluvat monen eteläpohjalaisen itsenäisyys-
miehen ja -naisen kokemuspiiriin.

Tapaus Arvo Rajala
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Vanhanajan kenkäkauppa Sotkamossa
Tervetuloa tutustumaan!

KENKÄKAUPPA
SAASTAMOINEN

Kainuuntie 11, Sotkamo, p. 050 471 4916

SOTKAMON
KESKUSLIIKE
Kainuuntie 28 ja Kainuuntie 15

88600 Sotkamo

P. 044 520 2733, www.yrityslahja.net

SOTKAMON
APTEEKKI

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

www.sotkamonapteekki.fi
Palvelemme: ma-pe 9–19, la 9–15, su ja pyhinä 11–15

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

Kiinteistö Tolonen, LKV
0400 689 257

Kauppakirjat, arviot, kaupan  vahvistukset, ym. sopimukset. Soita!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

www.kajaani.fi

Kasva kanssamme
Lions Club Sotkamo

TULE MUKAAN!

SOTKAMON KUNTA

Sarjassaan Suomen 
ykkönen!

www.sotkamo.fi

SOTKAMON SEURAKUNTA

www.akyllonen.fi

Kuhmo – Sotkamo
Puh. 358 8 655 0256

Palveleva rautakauppa

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

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

Palvelevat liikkeet keskellä Sotkamoa
Kainuuntie 19, 88600 Sotkamo

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

Vilja
KONDITORIA

LEIPOMO

Perinteiset  
ruoka- ja  
kahvileivät

Leipomo • Konditoria

Kainuuntie 17, 88600 Sotkamo

Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta toivottaen

Kajaanin seurakunta
rohkaisee elämään
kristittynä.


