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Luistelutapahtuma Salossa ystävänpäivänä 14.2.2021

Sotilaspoikanäyttely Mikkelissä 6.12.2020

Pitkästä aikaa tuli Salon seudulle 
kunnon talvi tammikuun lopulla. 
Lunta satoi runsaat 30 cm ja pak-
kaset jatkuivat helmikuun puolelle 
aina ystävänpäivään saakka. Hui-
kaisevan kirkas auringonpaiste jat-
kui päivästä päivään.

Mitä mukavaa voisi järjestää ko-
ronarajoitusten puitteissa, kun elä-
mä on jollakin tapaa kahlittua? Sa-
lon Seudun Sotilaspoikien perin-
nekilta ry:n puheenjohtajalta Pert-
ti Falkstedtilta ja Salon Seudun 
Lottaperinne ry:n puheenjohtajal-
ta Tuula Keskitalolta eivät ideat 
lopu. Keskinäisessä neuvonpidossa 
päätettiin järjestää luistelutapahtu-
ma korona -pandemian rajoitteista 
huolimatta.

Keskellä kaupunkia Salon toril-
la on ns. ympyräparkki, joka näillä 
pakkasilla voidaan jäädyttää luis-
tinradaksi. Nyt jää oli paksu ja hy-
väkuntoinen. Iltaisin sen yläpuo-
lella on tunnelmavalot. Musiikkia 
varten on paikalla myös äänentois-
tolaitteet. 

Työmyyränä häärinyt Falkstedt 
oli tuonut kahvikioskin viereen ka-
toksen makkaragrilliä varten. Lo-
tat myivät kahvia ja itse leipomi-
aan kuivakakkuja. Yksi suosittu 
kakkuvaihtoehto oli Muonituslo-

tan maitokakku, jonka mukaan sai 
tuoteselosteen. 

Sotilaspojat hoitivat puolestaan 
grillimakkaroiden myynnin. Jouni 
Pöllänen Nuohous Salo Oy:stä oli 
sponsoroinut Perniön Liha Oy:n 
erinomaiset grillimakkarat. 

Korona-ajan vaatimusten mu-
kaan oli muutama pöytä asetettu 
kahvinjuojille riittävän kauas toi-
sistaan ja pöydillä oli myös käside-

siä käytettävissä. Ihmiset ymmär-
tävät jo hyvin turvavälien merki-
tyksen ja maskien käytön ulkona-
kin. Laajalla torialueella ei tarvin-
nut ahtautua lähekkäin. Luistimet 
saattoi laittaa jalkaan helposti 
omassa rauhassaan, koska radan 
ympärille oli tuotu puistonpenk-
kejä tätä ajatellen. 

Kun tapahtuma alkoi klo 12, oli 
jäällä kohta perheitä luistelemas-

sa vastapäivään ympyrän muo-
toista kenttää. Tapahtuma kesti 
klo 17:ään asti. Viidessä tunnissa 
ehtivät sadat salonseutulaiset vetää 
taas luistimet jalkaan ja tehdä kun-
non piruetit malliksi lapsille. Seu-
rannan mukaan ainakin 600 kävi-
jää oli lähtenyt liikkeelle. Iloisia 
ulkoilijoita, joilla oli terveen pu-
naiset posket, nähdään varmaan 
jatkossakin kaupungin keskustan 

luisteluradalla.
Onnistuneen yhteistyöprojektin 

ansiosta sotilaspojat ja Salon Seu-
dun Lottaperinne ry tekevät jatkos-
sa tiivistyvää yhteistyötä. Ensi ke-
sänä toivottavasti jälleen vietettä-
vä Kesäpäivä toteutetaan yhdessä. 

Teksti ja kuvat: 
Eero Törmä

Jalkaväkimuseossa oleva sotilas-
poikanäyttely täydentää museon 
muita näyttelyitä kertomalla soti-
laspoikatoiminnasta, jossa 10–17 
-vuotiaat pojat osallistuivat maan-
puolustustehtäviin jatkosodan ai-
kana. Näyttely toteutettiin aikoi-
naan yhteistyössä Suur-Savon So-
tilaspoikien Perinnekilta ry:n kans-
sa ja se on avoinna yleisölle mu-
seon erikoisnäyttelyrakennuksessa 
ympäri vuoden.

Museoassistentti Riikka Sino-
kin mukaan yhteistyö ei ole ollut 
vain näyttelyn rakentamista, vaan 
kiltalaiset ovat mukana Jalkaväki-
museon ympärivuotisessa tapah-
tumatuotannossa. Yhteistyössä 
luodaan sotilaspoikanäyttelyyn ja 
koko museoon ”elävää historiaa”. 
Sotilaspojat ovat aktiivisesti mu-
kana museon toiminnassa ja heis-
tä on suuri apu Jalkaväkimuseolle.

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 
sotilaspoikanäyttely toteutettiin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. 
Koronaviruksesta johtuvat viran-
omaismääräykset ja sairastumis-
riskit huomioon ottaen näyttely 
saatiin kuitenkin toteutettua.

Sotilaspoikaosaston esittelystä 
vastasivat Suur-Savon Sotilaspoi-
kien Perinnekillasta Eero Joki-
nen, Kalevi Laitsaari ja Raimo 

Mikkonen.
Museokävijät pitivät sotilaspoi-

kanäyttelyä tärkeänä osana muse-
on näyttelykokonaisuutta - varsin-
kin he, joilla ei ollut juuri mitään 
tietoa sotilaspojista. Näyttelys-
sä heillä oli nyt mahdollisuus tu-
tustua aiheeseen. Näyttelyn lisäk-
si oli mahdollista seurata näytöl-
tä sotilaspoikien toiminnasta ker-
tovaa elokuvaa.

Näyttely kiinnosti myös nuoria. 
Moni poika mietti, miten olisi itse 
toiminut, jos olisi kantanut yllään 

sotilaspoika-asua.
Aiheeseen omakohtaisesti pe-

rehtyneissä sotilaspojissa näytte-
ly herätti muistoja ja keskustelua, 
kun he innostuivat jakamaan omia 
tarinoitaan.

Kävijöitä oli tasaisesti pitkin 
päivää. Perinteisten itsenäisyyspäi-
väjuhlien peruuntuessa yhä useam-
pien askeleet suuntautuivat myös 
sankaripatsaille, missä hiljennyt-
tiin ja mietittiin sitä hintaa, mikä 
itsenäisyydestä on maksettu. Näin 
myös Suur-Savon sotilaspojat teki-

vät oman vointinsa mukaan.
Historiaan perehtyneet tietävät, 

että kaikki suunnitelmat ja toiveet 
eivät aina toteudu, vaan eteen tulee 
uusia tilanteita ja haasteita. Samaa 
voimme todeta koronaviruksen yl-
lättävistä vaikutuksista. Haastavis-
ta ja yllättävistä tilanteista on sel-
vitty ennenkin. Toivottavasti sama 
toteutuu koronaviruksenkin osal-
ta. Tätä kirjoitettaessa helmikuus-
sa 2020 on jo lupaavia merkkejä 
rokotteiden hyvistä vaikutuksista. 

Maanpuolustushengen ylläpi-

täminen on tärkeää. Perinnetyön 
jatkaminen ja jakaminen kuuluvat 
keskeisenä osana maanpuolustus-
työhön. Aiempien sukupolvien te-
kemä työ velvoittaa meitä nuorem-
pia jatkamaan sotilaspoikien, pik-
kulottien, lottien ja veteraanisuku-
polven viitoittamalla tiellä.

Teksti:  
Raimo Mikkonen

Kahvikioski ja grillikatos, huomaa grillissä Sotilaspoikatunnus.Tapahtuman järjestäjät Tuula Keskitalo ja Pertti Falkstedt.

Museoassistentti Riikka Sinokki käynnistää tekniikkaa. Kuva: 
Raimo Mikkonen

Näyttelyn esittelijät Eero Jokinen, Kalevi Laitsaari ja Raimo Mik-
konen. Kuva: Riikka Sinokki
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Vuoden jokaisena päivänä on pai-
kallaan muistaa sotasukupolviem-
me arvokkainta perintöä: itsenäistä 
Isänmaata. Perinteiden vaaliminen 
antaa eväitä tulevaisuuden raken-
tamiselle.

Tammenlehvän Perinneliitto ry 
– Traditionsförbundet Eklövet rf:n, 
jonka jäsen Sotilaspoikien Perin-
neliitto on, jatkaa sääntömuutok-
sensa myötä perinnetyötä jäsen-
järjestöjensä kanssa painopistee-
nä alueellisen perinnetyön organi-
sointi, johon toivon sotilaspoikien 
perinnekiltojen aktiivisesti osallis-
tuvan alueillaan.

Veteraanijärjestöjen tultua pure-
tuiksi Tammenlehvän Perinneliiton 
tehtäviin kuuluu veteraanien, hei-
dän puolisoidensa ja leskiensä tu-
kitoiminnasta ja edunvalvonnasta 
huolehtiminen.

Liiton jäsenjärjestöt huolehtivat 
sääntöjensä mukaisesti muista ve-
teraaniperinteen muodoista.

* * *
Suojeluskuntajärjestön perinteet ry 
– Skyddskårstraditoner rf:n (aik. 
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
Perinteiden Liitto ry – Traditions-
förbundet för Skyddskårerna och 
Lotta Svärd rf), jonka jäsen Soti-

laspoikien Perinneliitto on, tarkoi-
tuksena on 1.1.2021 voimaan astu-
neiden sääntöjensä mukaan edistää 
suojeluskuntajärjestön historian 
tutkimusta ja perinteiden vaali-
mista. Suojeluskuntajärjestö -kä-
site kattaa koko suojeluskuntaper-
heen, siis myös naisten ja nuorten 
toiminnan.

Sk-perinteet keskittyy pitkäjän-
teisiin, valtakunnallisiin hankkei-
siin kuten verkkosivusto perinne.
fi:n ylläpitoon ja kehittämiseen.

* * *
Sotilaspoikien Perinneliitto ry – 
Soldatgossarnas Traditionsförbund 
rf juhlii – siinä määrin kuin se ko-
ronapandemian vuoksi on mahdol-
lista – kuluvana vuonna 30-vuo-
tista taivaltaan. Liiton perinnepäi-
vänä 29. toukokuuta suoritetaan 
kunnianosoitus vakiintuneen tavan 
mukaan valtakunnallisella Sotilas-
poikapatsaalla Lahdessa. Scandic 
Eden Nokialla 19.–20. elokuu-

ta järjestettävien liittopäivien yh-
teydessä pidetään liiton 30-vuo-
tisjuhla.

Juhlavuoden tapahtumat sisäl-
lytetään liiton 30-historiaan, joka 
julkaistaan vuonna 2022.

* * *
Kiitän Sotilaspoika – Soldatgossen 
-lehden päätoimittaja Pentti Ruo-
hotietä korkeatasoisesta työstä, 
jonka hän on tehnyt liittomme hy-
väksi. Toivon perinnekilloilta tu-
kea hänen seuraajalleen Matti Hy-
väriselle lehtemme teossa.

24. tammikuuta 2021
Hannu Luotola

Sotilaspoikien Perinneliiton  
puheenjohtaja

Sotilaspoika – Soldatgossen -leh-
den päätoimittaja, filosofian li-
sensiaatti Pentti Ruohotie Tam-
pereelta on päättänyt terveydelli-
sistä syistä luopua tehtävästään, 
jota hän on hoitanut ensin leh-
den toimitussihteerinä 17. kesä-
kuuta 2010 ilmestyneestä lehdes-
tä alkaen ja sen jälkeen 10. marras-
kuuta 2014 lähtien lehden päätoi-
mittajana kuluvan vuoden alkuun 
saakka.

Koulutuksensa sekä pitkäaikai-
sen kirjapainoalalla ja lehden toi-
mittamisessa hankkimansa koke-
muksen perusteella Pentti Ruoho-
tien käsissä on syntynyt monipuo-
linen ja tasokas julkaisu, joka on 
säntillisesti saatettu lukijoilleen. 
Lehteä ei ole turhaan kutsuttu So-
tilaspoikien Perinneliitto ry – Sol-
datgossarnas Traditionsförbundet 
rf:n ”lippulaivaksi”.

Pentti Ruohotielle on ollut omi-
naista syvällinen paneutuminen 
lehdelle mitä moninaisimmissa 
muodoissa lähetettyihin kirjoituk-
siin, niiden muokkaaminen pai-
nokuntoon ja kirjoitusten kieli-
asun saattaminen moitteettomak-
si. Hän on myös tarvittaessa hank-

kinut kirjoituksiin sopivaa kuva-ai-
neistoa.

Erityistä aktiivisuutta ja kau-
kokatseisuutta päätoimittajalta on 
vaadittu riittävän kirjoitusmate-
riaalin varmistamisessa. Tämä ei 
olisi onnistunut ilman toimivaa yh-
teistyöverkostoa perinnekiltoihin. 
Hienovaraiseen ”patisteluunkin” 
päätoimittaja on kyennyt.

Ekonomi, tietokirjailija Matti 
Hyvärinen Korpilahdelta lupau-
tui ottamaan vastuulleen lehden 
toimittamisen pikaisella aikatau-
lulla. Hänellä on pitkällinen koke-
mus vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta sekä veteraanitoiminnas-
ta, mikä on tärkeää yhteistyön su-
jumisen kannalta. Hänen vahvuu-
tensa on myös vankka kokemus 

tietokirjojen teosta. Liittohallitus 
nimitti Hyvärisen päätoimittajak-
si 4.2.2021 alkaen.

Liiton lehti on haaste erityisesti 
perinnekilloille, kuten päätoimitta-
ja joulukuun lehdessä 2020 kirjoit-
taa. Lehti ei synny ilman toimituk-
selle lähetettyjä kirjoituksia, juttu-
ja eikä kuvia. Jos lehti ei saa riit-
tävästi aineistoa, se ei palvele lu-
kijakuntaa eikä pysty vastaamaan 
tehtävästään sotilaspoikatietouden 
tallentajana ja välittäjänä nuorem-
mille sukupolville.

Haaste on myös ilmoitusten 
hankkiminen, joka ei onnistu il-
man perinnekiltojen aktiivisia toi-
mia.

Perinnekiltojen toivotaan lähet-
tävän aineistojaan toimitukselle, 
jonka yhteystiedot löytyvät tämän 
lehden takasivulta.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton 

puheenjohtaja

Heikki Vuorimies
Sotilaspoikien Perinneliiton 

varapuheenjohtaja

Soldatgossarnas Traditionsför-
bund rf fyller 30 år. Denna tid-
ning är jubileumsårets första 
nummer och samtidigt det för-
sta som den nya huvudredaktö-
ren sammanställt.

Bladets layout har med varsam 
hand förnyats genom att foga in 
årtalen 1991−2021 ovanför för-
bundsemblemet och genom att 
komplettera den s.k. blåa bal-
ken med ett omnämnande av ju-
bileumsåret. Under jubileumsår-
et trycks samtliga tidningssidor i 
färg. Utgående från responsen tas 
sedan beslut om fortsättningen.

På grund av coronapandemin 
finns det inte mycket att rappor-
tera om gillenas verksamhet. På 
förstasidan skriver Eero Törmä 
om ett lyckat skridskoevenemang 
i Salo och Raimo Mikkonen om 

Soldatgosseutställningen på In-
fanterimuseet i S:t Michel. På 
sista sidan behandlar Veli-Matti 
Jusi iståndsättandet av Riddarsto-
den på Parolamalmen och Heikki 
Vuorimies ger goda råd om hur 
sammankomster kan arrangeras 
på ett coronasäkert sätt. Heikki 
har också skrivit en omfattande 
artikel om traditionssamfund och 
premieringar.

Ledarsidan behandlar huvud-
redaktörsskiftet. Pentti Ruoho-
tie har lämnat uppdraget av häl-
soskäl och förbundsstyrelsen har 
utsett mig till ny huvudredaktör.

Finland står i begrepp att lämna 
veterantiden och övergå till tradi-
tionstiden. Tidningen har bett om 
synpunkter av vissa medlemsför-
bund i Traditionsförbundet Eklö-
vet om förberedelserna inför den-

na förändring. Förbunden Krigs-
veteranerna, Frontveteranerna 
samt Hembygden har svarat på 
förfrågan.

Fältprosten Kari Mannermaa 
står denna gång för andaktsbe-
traktelsen och Veli-Matti Jusi hål-
ler frågesporttraditionen vid liv. 
Raimo Berkan har sänt in ett 
svenskspråkigt bidrag om Ruth 
Munck.

Soldatgossehågkomster och 
soldatgosseporträtt har erhållits 
av Lauri J. Keskinen från Tam-
merfors, Eero Törmä från Salo 
samt Heikki Vuorimies från Jy-
väskylä. Av Juhani Manninens 
trilogi om den finska utbildnings-
hjälpen till tyskarna publiceras nu 
del två. Pauli Saukkonen bidrar 
med en minnesskrift om soldat-
gossen Erkki Turunen. Söd-

ra Kymmenedalens soldatgossar 
gratulerar sin hedersordförande 
Kauko Suurnäkki. Dessutom 
lyckönskar vi alla den 100-åriga 
Lotta Svärd. Vidare skriver hu-
vudredaktören om den sista Man-
nerheimriddaren Tuomas Gerdt.

Aktuella teman är förbundssty-
relsens göranden och låtanden.

Kontaktuppgifterna på sista si-
dan har till följd av huvudredak-
törsskiftet delvis ändrats och yt-
terligare förändringar är på kom-
mande. Det finns därför skäl att 
kontrollera uppgifterna innan 
man sänder sin post.

Matti Hyvärinen
Översättning:  

Leif Häggblom

Sammandrag

Puheenjohtajan kynästä

Yhteinen asiamme
Yksi lehti on nyt kääntynyt Sotilaspoika -lehden historiassa. Pit-
käaikainen päätoimittaja Pentti Ruohotie luopui päätoimittajan 
tehtävästään ja liittohallitus on valinnut minut uudeksi päätoi-
mittajaksi 4.2.2021 alkaen. Astun suuriin saappaisiin - toivotta-
vasti ne eivät lonksu kovin pahasti.

Lehden tilanne huolestuttaa. Lainaan Pentti Ruohotien pääkir-
joitusta joulukuun 2020 lehdestä. ”Päätoimittajalle ei tule juu-
rikaan kirjoituksia. Lehden kokoaminen on silloin vaikeaa. On 
kiltoja, joiden yhteys Sotilaspoika-lehteen on tyystin sammunut. 
Edes killan aktiviteeteista, kuten kokouksista, matkoista ja juhlis-
ta, ei ole tullut vuosiin selontekoja:” Mennyt koronavuosi 2020 
on luonnollisesti vaikuttanut kiltatoimintaan, koska tapahtumia 
on jouduttu perumaan eikä niitä oikein uskallettu järjestääkään. 
Alkanut vuosi näyttää jatkuvan samankaltaisena.

Sotilaspoika -lehti on minulle ensisijaisesti kiltatoiminnan tie-
dotuslehti, joka kertoo ajankohtaisista kentän tapahtumista. Li-
säksi se on perinteen tallentaja. Sotilaspoikaperinne on osa so-
tiemme ja sotasukupolven perinnettä, jonka tallentaminen jäl-
kipolville on tärkeää. 

Lehden sisällön tuottajina killat ovat avainasemassa. Jos jut-
tuja ei saada, niin lehden luonne muuttuu ja sisällön painopiste 
siirtyy uutisoinnista ja sotilaspoikien muistelmista yleisiin so-
tahistorian teemoihin.

Koronan aiheuttamat rajoitukset kestävät vielä ties kuinka kau-
an. Sotilaspojat eivät ole tottuneet vebinaareihin eivätkä etäko-
kouksiin, joten tapahtumien järjestäminen ja niistä uutisointi jat-
kunee niukkana. Odotan mielenkiinnolla myös sotilaspoikatoi-
minnasta kertovia tarinoita, joita voi lähettää sekä sähköpostit-
se että kirjeitse. Eikä niiden tarvitse olla pitkiä. Myös lyhyet 
jutut tai valokuvat mieleen jääneistä hetkistä ovat tervetulleita. 

Joku kiltajäsen kenties arkailee kirjoittamista epäillessään kie-
liopillista osaamistaan. Ei sillä pilkun paikalla ole mitään mer-
kitystä, ei todellakaan! Lyhytkin muistelma tai tapahtumakuva-
us on arvokkaan historian ja perinteen tallentamista, joten nyt 
vaan kynät sauhuamaan. 

Sotilaspoika -lehti on meidän yhteinen asiamme, joka ei saa 
näivettyä.

Matti Hyvärinen
päätoimittaja

Vårt gemensamma skötebarn
Ett blad har vänt sig i Soldatgossetidningens historia. Den mång-
åriga huvudredaktören Pentti Ruohotie avslutade sitt uppdrag 
och förbundsstyrelsen har utsett undertecknad till ny huvudre-
daktör från och med 4.2.2021. Jag har stora stövlar att fylla − 
hoppas att de inte kommer att klafsa alltför mycket.

Vår tidnings läge inger bekymmer. Jag citerar från tidningens 
ledare i decembernumret 2020: ”Redaktören får knappast någ-
ra 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.” Det gångna co-
ronaåret 2020 har naturligt nog inverkat på gillenas verksamhet 
i och med att man tvingats ställa in evenemang och inte ens rik-
tigt vågat ordna sådana. Det innevarande året förefaller att fort-
sätta i liknande banor.

Tidningen Soldatgossen är för mig i första hand ett informa-
tionsblad om gillenas verksamhet, som tar upp aktuella händelser 
på fältet. Dessutom är den en förvaltare av traditionen. Soldatgos-
setraditionen är en del av våra försvarskrigs och de krigstida ge-
nerationernas tradition, som bör bevaras för kommande släktled.

Gillena har en särställning när det gäller att producera materi-
al för tidningen. Om det inte flyter in tillräckligt med bidrag för-
ändras tidningens karaktär och tyngdpunkten förskjuts från ny-
hetsbevakning och soldatgossars hågkomster till allmänna krigs-
historiska teman.

Hur länge coronarestriktionerna förblir i kraft är helt enkelt 
omöjligt att säga. Soldatgossarna är inte vana vid webbinarier 
eller distansmöten, varför vi kan förmoda att det också i fortsätt-
ningen blir knapphändigt med begivenheter och rapportering från 
dem. Jag ser med intresse fram emot berättelser om soldatgos-
sarnas verksamhet, som kan sändas såväl elektroniskt som per 
post. Inläggen behöver inte vara långa. Också kortfattade anekdo-
ter eller fotografier om minnesvärda stunder i livet är välkomna.

Någon gillesmedlem är kanske osäker på om det egna bidraget 
fyller kraven på ett grammatikaliskt riktigt språk. Helt i onödan, 
kommatecknets placering är faktiskt ovidkommande! Även en 
kort betraktelse eller en beskrivning av en händelse är en värde-
full kartläggning av historia och traditioner. Nu gäller det bara 
att skriva så pennan glöder.

Publikationen Soldatgossen är vårt gemensamma skötebarn, 
som inte får förtvina.

Matti Hyvärinen
Huvudredaktör

Översättning: Leif Häggblom

Pentti Ruohotie. Kuva: Veikko 
Ruohotie

Matti Hyvärinen. Kuva: Juha 
Hyvärinen

Lehden päätoimittaja on vaihtunut! 
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Rintamaveteraaniliiton jäsenor-
ganisaatioissa, niin piiri- kuin pa-
kallistasolla on tapahtumassa kah-
den vuoden kuluessa raju karsinta. 
Tämän vuoden alussa liiton hen-
kilöjäsenten määrä on noin tuhat. 
Kannattajajäseniä, joiden varassa 
toiminta on voitu pitää käynnissä, 
on kolme ja puoli tuhatta. Vuoden 
2023 alussa ei liittoa voida enää 
kutsua toiminnalliseksi joukkojär-
jestöksi. Sitä ennen on huolehdit-

tava rintamaveteraanien perinteen 
siirtämisestä Tammenlehvän Pe-
rinneliiton (Tape) huostaan. Tal-
lella oleva kirjallinen ja muu ma-
teriaali on arkistoitava ja museoi-
tava. Uskon muiden veteraaniliit-
tojen tulevan kehityksen noudatta-
van samaa yleiskaavaa.

Perinteen siirto ei voi tapah-
tua kuin lehteä kääntämällä, vaan 
käyttääkseni vanhaa rautatieläis-
ten termiä ”saattaen vaihdettava”. 
Huolehdittaessa vähenevän jäsen-
kunnan edunvalvonnasta liitto pyr-
kii siirtämään siihen liittyvät tar-
peelliset valvontatoimet omien 
voimien hiipuessa Tapen vastuulle. 
Sitä varten panostamme sen val-
miuteen siitä edunvalvonnan osas-
ta, joka turvaa jo nyt lakisääteisesti 
veteraaneille turvatut edut. Olem-
me osallisina myös Tapen tarvitse-
mien resurssien hankinnassa.

Varsinainen perinnetyö tulee 
vastaisuudessa olemaan muiden 
järjestöjen kuin veteraaniliittojen 

varassa. Tapen jäseninä jo nyt ole-
vat valtakunnalliset suuret organi-
saatiot, kuten Suomen Kotiseutu-
liitto, Karjalan Liitto sekä reser-
viläisliitot ja rauhanturvaajaliitto 
voinevat ottaa vetovastuun perin-
netyöstä. Mukaan on välttämättä 
saatava riittävä edustus puolustus-
voimista, avainministeriöistä, val-
tiokonttorista sekä kunta- ja seura-
kuntasektorilta.

Liittomme on kiirehtinyt Tapen 
sääntöjen ajanmukaistamista aktii-
visen valtakunnallisen toiminnan 
tarpeisiin. Säännöt on nyt muutet-
tu. Vuorossa ovat hallinnon järjes-
täminen ja liiton talouden turvaa-
minen. Molemmilla asioilla on jo 
kiire. Kiirettä korostaa myös alu-
eellisten perinnejärjestöjen toi-
minnan alkaminen. Niille on luo-
tava kitkaton mahdollisuus alusta 
alkaen tulla Tapen alueorganisaa-
tioksi ilman tarpeettomia välivai-
heita.

Liittomme käyttää koko kapasi-

teettinsa ja osaamisensa Tapen toi-
minnan tukemiseen ja toivoo, että 
yhteistyö veteraani- ja muiden pe-
rinteen hoitamisesta kiinnostunei-
den tahojen kanssa sujuu kitkatta. 
Samalla korostamme julkisen val-
lan mukanaoloa toiminnalle vält-
tämättömän vakaan aseman luo-
misessa. Julkisen vallan aktiivi-
nen mukanaolo on myös osa Ta-
pen tulevan talouden turvaamista 
yhdessä maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.

Matti Louekoski
Rintamaveteraaniliitto

puheenjohtaja

 

 
Kunniavartiot sankarihaudoilla, 
veteraanimuseot, muistomerkit ja 
veteraanien kertomusten säilyttä-
minen ovat esimerkkejä elävästä ja 
jatkuvasta perinnetyöstä. Harva tu-
lee ajatelleeksi, että työtä on tehty 
sotien päättymisestä lähtien. Vete-
raanisukupolven perinnön vaalimi-
nen tulee jatkumaan hamaan tule-
vaisuuteen. 

Veteraanijärjestökentän raken-
nemuutos tapahtuu vääjäämättä 
tulevina vuosina. Koska nykyiset 
veteraanijärjestöt kantavat vas-
tuun veteraanisukupolven perin-
teen vaalimisesta, on järjestökent-

tä muutettava – tai sen on muutut-
tava – perinneaikaan sopivaksi. Pe-
rinneajan tarkoituksen voisi tiivis-
tää seuraavasti: Sotien 1939–1945 
uhraukset muistetaan ja sotasuku-
polven arvot Suomen kansan tari-
nassa säilytetään ja niitä vaalitaan 
vapaan sekä vauraan Suomen pe-
rustana. 

Sotaveteraaniliiton johdolla on 
valmisteluja perinneaikaan siirty-
miseen tehty jo vuosia. Tänä vuon-
na pyörähtää käyntiin kymmenes 
kierros. Vuosittain keväällä ja syk-
syllä on pidetty alueittain (etelä-
länsi-itä-pohjoinen) kokoukset, 
joissa on yhdessä luotu perustei-
ta perinnetyölle ja muodostettu ti-
lannekuvaa toiminnasta.

Perinnetyö on paikallista toi-
mintaa. Sen vuoksi valmistelut 
aloitettiin kartoittamalla Suomen 
1939–1945 sotien sota- ja kotirin-
taman perinnetyön kohteet. Koko 
maassa onkin jo varsin kattavasti 
kartoitettu paikalliset kohteet. Ne 
ovat perustana perinnetyön teoil-
le ja tapahtumille. Tällä hetkellä 
on käynnissä perinneajan toimin-
nan organisointi paitsi paikallises-

ti, myös alueellisesti. 
Organisoinnin tavoitteena on 

löytää sellaiset yhteisölliset, jatku-
vuutta ylläpitävät vastuunkantajat, 
jotka ovat kiinnostuneita, haluk-
kaita ja kykeneviä osallistumaan 
perinneajan tavoitteita edistävään 
ja ylläpitävään perinnetyöhön.

Sotaveteraanipiirien osalta toi-

minnan muutos koskee alueellisen 
ja paikallisen veteraanien tukityön 
sekä perinnetyön suhteen muutos-
ta. Toiminta muuttuu entistä enem-
män perinnetyöksi, mutta tukityö 
jatkuu niin kauan, kuin veteraanit, 
puolisot ja lesket sitä tarvitsevat.

Alueelliset perinneyhdistykset 
vastaavat perinnetyöstä. Ne myös 
jatkavat sotaveteraanipiirien tuki-
työtä. Jotta tukityön osaaminen ja 
kyky säilyvät, perinneyhdistyk-
set muodostetaan pääsääntöises-
ti muuttamalla sotaveteraanipiirin 
säännöt. Joissain tapauksissa pe-
rinneyhdistys perustetaan sotave-
teraanipiirin rinnalle, jolloin piirin 
tehtävät siirtyvät perinneyhdistyk-
selle. Alueellisissa yhdistyksissä 
ovat mukana kaikki nykyiset ve-
teraanijärjestöt ja muut Tammen-
lehvän Perinneliiton jäsenjärjes-
töt. Erityisesti paikallisesti toimin-
ta perustuu eri järjestöjen, kuntien 
ja seurakuntien yhteistoimintaan. 

Tällä hetkellä on jo perustettu 
kolme alueellista perinneyhdis-
tystä, jotka on hyväksytty Sotave-
teraaniliiton jäseniksi. Ne ovat Hä-
meenlinnan seudun, Etelä-Pohjan-

maan ja Pohjois- Karjalan alueelli-
set perinneyhdistykset.

Paikalliset sotaveteraaniyhdis-
tykset ovat avainasemassa perinne-
työn jatkumisessa. Vaikka voimat 
yhdistyksissä hiipuvat, niin yh-
teistoiminnalla muiden paikallis-
ten toimijoiden kanssa perinnetyö 
varmistetaan. Alueellisella yhdis-
tyksellä on kuntakohtaiset paikal-
liset perinnetoimikunnat. Ne huo-
lehtivat jatkossa itsenäisesti alu-
eensa toimintakalenterista ja pyy-
tävät eri yhteisöjä ja yhdistyksiä 
mukaan perinnetapahtumien jär-
jestelyihin. Ne siis toimivat itse-
näisinä toimijoina alueensa perin-
netyössä. Jotta niiden organisaatio 
pysyy kevyenä, hallinnon ja talou-
den suhteen, toimikunnat eivät ole 
rekisteröityjä yhdistyksiä. 

Paikallinen toimintakalenteri, 
josta selviää kaikki perinnetyöhön 
liittyvät tapahtumat vastuutoimi-
joineen, rakentuu tehdyn perinne-
kohteiden kartoituksen perusteella. 
Kun kalenteriin merkitään kansal-
liset ja paikalliset juhlapäivät sekä 
eri järjestöjen perinnetoiminta, niin 
voidaan todeta, että veteraanisuku-

polven perinnön vaaliminen on nä-
kyvillä lähes joka viikko.

Perinnetyössähän tavoite on 
yhteinen – uhraukset muistetaan 
ja sotasukupolven arvot Suomen 
kansan tarinassa säilytetään ja niitä 
vaalitaan, joten siltä osin veteraa-
neilta saatu tehtävä on selkeä. Jotta 
tehtävässä onnistutaan, tulee perin-
netyöhön luoda ennakkoluulotto-
masti uusia nykysukupolvea kiin-
nostavia keinoja perinteisten rin-
nalle. Siten saadaan mukaan myös 
uusia toimijoita. Sotaveteraaniliitto 
tekee parhaansa, jotta tarina säilyy.

Erkki Heikkinen
Suomen  Sotaveteraaniliitto ry

 puheenjohtaja 

Petteri Rokka
Suunnittelupäällikkö 

Veteraaniajasta perinneaikaan
Sotiemme veteraanien ri-
vit harvenevat. Tämän vuo-
den alussa tunnuksen omaa-
via veteraaneja oli enää 5886, 
joista naisia karkeasti puolet. 
Jäsenten poistuessa viimei-
seen iltahuutoon veteraani-
yhdistyksiä puretaan tai yh-

distetään kiihtyvään tahtiin. 
Kuitenkin sekä veteraaneis-
ta että heidän puolisoistaan 
ja leskistään pidetään huolta 
loppuun asti. 

Veteraaniyhdistysten rin-
nalle ja niiden sijaan on syn-
tymässä alueellisia perin-

neyhdistyksiä, joiden tehtä-
vänä on vaalia viime sotiem-
me ja sotasukupolven perin-
teitä ja arvoja.

Tammenlehvän Perinne-
liitto (Tape) varautuu tähän 
kentän rakennemuutokseen 
muun muassa muuttamal-

la sääntöjään. Marraskuus-
sa 2020 hyväksytyn sääntö-
muutoksen mukaan Tapen 
jäseneksi voidaan hyväksyä 
myös alueellisia perinneyh-
distyksiä. Nykyisin jäseni-
nä on vain valtakunnallisia 
liittoja, joiden joukossa on 

myös Sotilaspoikien Perin-
neliitto ry.

Sotilaspoika – Soldatgos-
sen -lehti pitää tärkeänä tar-
jota lukijoilleen sotiemme 
veteraanien perinteen siir-
toon ja vaalimiseen liittyvää 
ajankohtaista tietoa. Siksi 

lehti on pyytänyt eräiltä Ta-
pen jäsenliitoilta tietoa siitä, 
miten perinteen siirto liitos-
sa toteutetaan tai miten siihen 
osallistutaan. Lehti julkaisee 
liittojen näkemyksiä tämän 
vuoden numeroissaan.

Sotaveteraaniliiton puheenjoh-
taja Erkki Heikkinen

Rintamaveteraaniliiton puheenjohtaja Matti Louekoski

Suomen Sotaveteraaniliitto ry – Finlands Krigsveteranförbund rf

Rintamaveteraaniliitto – Frontveteranernas förbund ry

Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy kesäkuussa.

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

Pirkka-Hämeen  
Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n

sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 20.4.2021 kello 14.15 
Tampereen Suomalaisella Klubilla, Puutarhakatu 13, Tampere.

Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Edullinen kotiruokalounas halukkaille alkaa kello 13.00.  

Tilaisuus on AVEC. Tervetuloa.

Hallitus
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Friherrinnan Ruth Munck blev 
bekant som finska jägarnas 
Schwester i Tyskland 1916–1918.

Hon blev sjuksköterska 1910 
och gick sedan 1916 till Tyskland 
för att hjälpa sårade och sjuka jä-
gare. Hon kom tillbaka till Finland 
med jägarna år 1918.

Efter frihetskriget var hon en ak-
tiv medlem i Lotta Svärd -organi-
sationen, till exempel som ordfö-
rande i Helsingfors-distriktet.

Hon skrev en hälsning till jägare 
i boken Jägarrörelsen 40 år som 
Jägarförbundet r.f. hade publice-
rat år 1955. Jag har kopierat häls-
ningen till minne av jägarrörelsens 
100-origa festligheter.

Raimo Berkan 
Helsingfors

”Oförglömlig förblir den stund 
för 40 år sedan, då under den 

dystra och mörka senhösten på tys-
ta vingar budet nådde en att nån-
ting nästan otroligt höll på att bli 
till. Man tycte sig med ens skönja 
en ljusglimt, var det verkligen en 
liten låga som höll på att tändas i 
mörkret? Man vågade knappt tro 
att något så underbart kunde ske. 
Men ett svagt skimmer bredde sig 
åter over livet och en obeskrivlig 
känsla av lättnad lyfte ens sinne ur 
den djupa tröstlösheten. Än var ej 
allt förbi.

Och småningom fick man viss-
het om att bland annat ungdomen, 
bland studenterna fanns en obe-
tvinglig längtan efter nya värden i 
livet, efter ljus och frihet. Längtan 
växte till krav och kravet mognade 
till ett beslut. Till ett djärvt beslut 

att överta en stor del av ansvaret 
för fosterlandets öde, att lyfta det-
ta ansvar över på egna unga axlar.

Glädje och stolthet kom ens 
hjärta att svälla: Finlands ung-
dom - ens egen ungdom - svek inte. 
När nöden och oföretagssamheten 
i landet var stora, beredde sig ung-
domen till handling. Och handla-
de. Den ryckte med kraftiga han-
der ner misströstans och handfal-
lenheterns grå duk och hissade för 
hårda vindar sin egen fana med 

hoppets ljusa färger.
I dag är enligt mångas och även 

många ungas åsikt ordet fädernes-
land gammalmodigt, begreppet 
fosterland omodernt, närmast löj-
ligt. Jag ville tillänska denna ung-
dom, den i klokskap och ångest-
fylld mållöshet famlade ungdomen 
av i dag den eld i hjärtat som heter 
fosterlandskärlek. Den elden är en 
kraft som förmår mycket, den kan 
till och med försätta berg.”

Ruth Munck

En hälsning av  
Ruth Munck

Kirjoitan tätä tervehdystä yhdellä 
kädellä. Se parempi sai vähän osu-
maa ja on muutaman viikon pake-
tissa. Hitaus antaa aikaa ajatella – 
ja virhelyöntejä saa korjailla. Pieni 
ohimenevä vaivani ohjasi ajatuk-
set ihmisen haurauteen ja haavoit-
tuvuuteen.

Nuorien ammattisotilaiden ja 
myös varusmiesten parissa katse-
len ihmisen elämänvoimaa vah-
vimmillaan: pystyvyyttä ja kyvyk-
kyyttä niin kehon kuin mielen tai-
doissa. Mutta löydän myös noiden 
vahvuuksien alta haavoittuvuut-
ta ja on siellä myös haavoja, jot-
ka ovat joskus syntyneet jo elämän 
varhaisina vuosina. Ne ovat osin 
erilaisia ja joskus myös samanta-
paisia kuin vanhemmilla sukupol-
villa. Aika ajoin tapaan myös so-
dan jättämiä jälkiä niillä, jotka ovat 
tulleet sitä pieninä pakoon tänne 
rauhalliseen pohjoiseen. Ajalle 
tyypilliset kolhut ja osumat näky-
vät siinä, miten ja mistä ihmiset 
ovat haavansa saaneet.

Työn ja kodin välisillä automat-
koilla kuuntelen usein äänikirjoja. 
Nyt vuorossa on Teemu Potapof-
fin kirjoittama  Luodinkestävää – 
Heidi Foxellin tarina. Foxellia am-
muttiin hirvikiväärillä poliisiopin-
toihin liittyvän työharjoittelun ai-
kana. Hän haavoittui niin vaikeas-
ti, että hengissä selviytyminen on 
ihme. Elämä muuttui kuitenkin 
valtavasti, kun opiskelu unelma-
ammattiin johti kymmeniin leikka-
uksiin ja vuosien mittaiseen sairaa-
lahoitoon. Elämällä ei ollut enää 
mahdollisuutta palata entiselleen.

Jokainen ihminen on haavoittu-
va ja meillä kaikilla on omat haa-

vamme niin kehossa kuin sielussa. 
Koko ja näkyvyys voi vaihdella, 
mutta yhteistä on niiden olemas-
saolo. Usein haavojen kipua kan-
netaan yksin. Oma haava voi kut-
sua häpeää, ehkä vanhuus on vie-
nyt läheiset kauas tai hautaan ja 
nyt vielä kulkutauti eristää meidät 
kunkin yksinäisyyteemme.

Lehden ilmestymisen aikana 
elämme jo paastonaikaa. Laski-
aispullat ja hernesopat on syöty. 
Matka vie kohti haavoitettua Ju-
malaa, Kristuksen ristin äärelle, 
voimattomina tähänkään vääryy-
teen puuttumaan. Mutta onnetto-
muus kätkee sisälleen suuren siu-
nauksen: pitkääperjantaita seuraa 
muutaman päivän mittaisen ikui-
suuden jälkeen pääsiäinen ja haa-
voista tulee silta ja kosketuspinta 
ihmisen ja Jumalan välille, myö-
täkärsimisen kautta syntyvä myö-
tätunto ja armahdus. Sillä Hänen 

haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet.

Jaettu kokemus synnyttää yh-
teyden, kun näkee toisessa oman-
kin kipunsa: sinäkin koet, siksikö 
ymmärrät? Joskus on toki sisäisiä 
esteitä tai ymmärryksen puutetta, 
mutta kun sopivasti osuu, on yk-
sinäisyys poissa ja tilalla sisäinen 
lämpö.

Vähän aikaa sitten saimme Tur-
kuun uuden piispan. Vihkimyksen-
sä saarnassa Mari Leppänen nos-
ti saarnassaan esille Jumalan lak-
kaamattoman kaipauksen haavan. 
Ihmisen kaikki kipuilu on tuossa 
– sinne tavoittelee niin rukouksen 
huokaus kuin pahalla hetkellä pä-
räytetty ärräpää. Toisen haavois-
sa on Jumala itse, jos kykenemme 
näkemään. Ja jos omamme tulevat 
toisen kautta kohdatuksi ja lääki-
tyksi, niin siinä Hän on jälleen, 
kaipauksemme kohde, salaisuuk-
siemme tuntija.

Kari Mannermaa
kenttärovasti

Ilmavoimien pappi

Paikallisen perinteen siirtäminen 
tuleville sukupolville on yksi ko-
tiseututyön keskeisistä tehtävistä.

Suuri osa suomalaista kansalais-
toimintaa toteutui ennen viime so-
tia ja sotien aikana suojeluskun-
tien, sotilaspoikien, Lotta Svärdin 
ja pikkulottien järjestöissä. Kun 
välirauhansopimus ja liittoutunei-
den valvontakomissio lopettivat 
näiden ”fascisminluontoisten” jär-
jestöjen toiminnan syksyllä 1944, 
asiasta saatiin ajoissa tietoa ja mo-
nin paikoin ehdittiin siirtää järjes-
töjen omaisuus muille yhteisöil-
le, muun muassa urheiluseuroille 
ja kotiseutuyhdistyksille. Samal-
la syntyi kansalaistoiminnan tyh-
jiö, jonka Esko Aaltonen ja Kus-
taa Vilkuna ymmärsivät kanavoi-
da epäpoliittiseen kotiseututyöhön 
Suomen Kotiseutuliiton perustami-
sen myötä 1949.

Liitossa oli selviö, että varsinai-
nen kotiseututyö tapahtuu ensisi-
jaisesti ympäri maata olevissa jä-
senyhdistyksissä. Toimintatapa ei 
sulje pois sitä, että liitto esittelee 

ajankohtaisia hankkeita, järjestelee 
niille rahoituksen ja haastaa jäsen-
yhdistykset toteuttamaan niitä yh-
dessä. Kotiseutuväki kokoontuu 
vuosittain valtakunnallisille koti-
seutupäiville kohtaamaan ja kuu-
lemaan ajankohtaisista teemoista. 

Suomen Kotiseutuliitto on yksi 
maamme suurista kansalaisjärjes-
töistä. Liiton keskustoimisto, 15 
aluejärjestöä ja noin 800 jäsenyh-
distystä ympäri Suomen tarjoavat 
yli 150 000 paikallistoimijalle nä-
köalapaikan paikalliskulttuuriin 
sekä vaikuttamisen ja osallistumi-
sen mahdollisuuksia. Liiton jäse-
nistöön kuuluu myös 100 kuntaa 
ja kaikki maakuntien liitot, mikä 
takaa paitsi alueellisen kattavuu-
den myös joustavan tiedonkulun 
ja lukuisat yhteistyömahdollisuu-
det hallinnon ja ruohonjuuritason 
toimijoiden välillä.

Veteraanien perinne 
kotiseututyössä
Koska kotiseututyö on paikallis-

ta ja koska se on moniääninen pe-
rinteiden, tapojen ja tuntemusten 
kokonaisuus, on selviö, että myös 
sotien muisto on tärkeä osa koti-
seutukokemusta. Kriisiajat vavi-
suttavat voimallisesti koko yh-
teiskuntaa, ja sota jättää jälkensä 
jokaiseen niin etu- kuin kotirin-
tamalla. Siksi sotavuosien muis-
toja ja kokemuksia välittävät ker-
tomukset ovat tärkeä osa kotiseu-
tujen historiaa. Sotiemme veteraa-
nit ja sodan käynyt sukupolvi ovat 
kunniakansalaisiamme. On tärkeä 
muistaa ja muistuttaa heidän pa-
noksestaan isänmaan ja kotiseudun 
hyväksi niin raskaina sota- kuin 
hyvinvointimme perustan luonei-
na jälleenrakennusvuosina. 

Vanhentuvien ja vähenevien ve-
teraanien tukityön rinnalla perin-
teiden merkitys alkaa väistämättä 
korostua. Uutta veteraaniperinne-
työ ei kuitenkaan ole, sillä jouk-
ko-osastojen perinnetyön juuret 
ovat 1940-luvulla ja 1960-luvulta 
lähtien sota-aikojen veteraanipe-
rinteitä on ylläpidetty jatkuvasti. 
Kotiseutuväki on ollut aktiivinen 
tässäkin, sillä kotiseutuyhdistyk-
set ovat hoitaneet lukuisia paikal-
lisia sotien muistoja ja veteraani-
perinteitä.

Kotiseutuliitossa veteraaniperin-
ne nähdään tärkeäksi ja sitä edis-
tetään laaja-alaisella yhteistyöllä. 

Liitto on Tammenlehvän Perinne-
liiton jäsenjärjestö ja on sitä kautta 
rakentamassa veteraaniperinnetyö-
tä valtakunnallisella tasolla. Tieto 
kulkee, koska liiton edustaja on 
Tammenlehvän Perinneliiton hal-
lituksessa varajäsenenä.

Paikallisuus  
korostuu
On tärkeää, että veteraaniperinteen 
paikalliset muodot ja tavat säily-
vät sellaisina kuin ne kussakin pai-
kallisyhteisössä hyviksi koetaan ja 
että niitä kehitetään nimenomaan 

paikallisista lähtökohdista. Jos pe-
rinteet irtoavat paikallisuudesta, ne 
muuttuvat päälle liimatuiksi ja vä-
kinäisiksi. Tärkeimmässä asemas-
sa ovat siksi aina kunkin seudun 
oma väki omine arvoineen, ajatuk-
sineen ja toimintatapoineen. Koti-
seutuliitto on kannustanut jäsenjär-
jestöjään juuri tämänkaltaiseen ko-
tiseututyöhön, joista monilla on jo 
varsin pitkäaikaiset kokemukset. 

On olennaista, että työ tavoittaa 
lapset ja nuoret heille tutuin toi-
mintamuodoin ja välinein. Kos-
ka jokaisella on oikeus osallistua, 
jokaisella on myös oikeus jatkaa 
yhteistä perinnettä. Esimerkkei-
nä paikallisesta veteraaniperinne-
työstä ovat muistomerkkien hoi-
taminen, juhla- ja muistopäivien 
järjestelyt ja niiden elävänä pitä-
minen sekä uudistaminen, perin-
teen keruu ja tallennus sekä tut-
kimuksen käyttöön asettaminen, 
perinteen julkaiseminen paikallis-
lehdissä, verkossa, näyttelyissä ja 
tempauksilla sekä perinteen siirtä-
minen esimerkiksi kouluyhteistyön 
kautta. Liitto kannustaa erityises-
ti lasten ja nuorten parissa tehtä-
vään sukupolvirajat ylittävään pe-
rinnetyöhön, paikallisten selviyty-
mistapojen ja yhteistoiminnan esil-
le tuontiin sekä tarinoiden elävöit-
tämiseen.

Veteraaniperinne  
on yhteinen asia
Siirtymävaihe varsinaisesta vete-
raanityöstä perinnetyöhön on alka-
nut vuosia sitten ja se tulee vielä 
kestämään. Koska veteraaniperin-
ne on monille yhteinen asia, jossa 
työstä ei ole pulaa, sen koordinoin-
ti on olennaista hyvän tulokseen 
pääsemiseksi. Kotiseutuliitto toi-
voo, ettei kotiseutu- ja kaupungin-
osayhdistyksiä unohdeta alueelli-
sella eikä paikallisella tasolla yh-
teistyöverkostoja luotaessa. Jois-
sakin tapauksissa kotiseutuyhdis-
tykset voinevat tarjota foorumin 
koko paikallisen veteraaniperin-
netyön koordinoinnille, mutta tä-
mäkin tiedetään ja osataan parhai-
ten paikallisesti. Yksityiskohtia on 
paljon, mutta loppujen lopuksi ve-
teraaniperinnetyön onnistuminen 
riippuu vain yhdestä asiasta, yh-
teisestä tahdosta. Veteraanien su-
kupolvi kantoi vastuuta yhdessä – 
niin on meidänkin tehtävä! Tässä 
yhteistyössä kenenkään panos ei 
ole liian pieni tai suuri. 

Janne Vilkuna
puheenjohtaja

Suomen Kotiseutuliitto ry

Suomen Kotiseutuliiton pu-
heenjohtaja Janne Vilkuna. 
Kuvannut Anu Norola

Kenttärovasti Kari Mannermaa

Friherrinnan Ruth Munck. Fotografi: Lotta Svärd Säätiö

Suomen Kotiseutuliitto ry - Finlands Hembygdsförbund rf 

Kotiseututyötä ympäri Suomen

Haavoista ja 
haavoitetuista
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Kauko Laakkio on syntynyt Sa-
lossa 21.1.1932 ja asuu nykyisin 
Muurlassa, joka on osa kymmen-
vuotiasta Salon uuskuntaa. Hän 
liittyi Salon Suojeluskunnan so-
tilaspoikaosastoon 10-vuotiaa-
na vuonna 1942. Samanaikaises-
ti hänen kanssaan liittyivät myös 
Leo Suominen ja Pekka Salmi-
nen. Kotoa ei ollut esteitä poikien 
liittymiselle.

Kaukolla oli sotilaspojan tak-
ki ja suikka. Ne on aikanaan hä-
vitetty, niin kuin moni muunkin 
on tehnyt. Suojeluskuntaan perus-
tettiin 1942 sotilaspoikasoittokun-
ta, jota johti armeijan ylikersantti 
Sven Rajaniemi. Kauko liittyi heti 
Leon ja Pekan kanssa soittokun-
taan, mistä tulikin pojille pääteh-
tävä. Kauko soitti ES-kornettia 20 
soittajan soittokunnassa. 

Vuonna 2005 pyydettiin ES-
klarinetisti Ilmari Hurmerintaa 
muistelemaan tätä aikaa. Yhtään 
valokuvaa orkesterista ei ole löyty-
nyt! Seuraavassa on Kaukon Ilma-
rilta saama teksti ja soittokunnan 
”kartta”, jotka sentään ovat tallella.

”Täytekakkuakin  
saatiin”
”Valitettavasti muistikuvani soti-
laspoikasoittokunnasta ovat niin 
hataria, että luovun jutun kirjoit-
tamisesta. Soitin ES-klarinettia. 
Kävimme soittamassa Salon suo-
jeluskuntapiirin paikkakunnilla 
sankarihautajaisissa, joita var-
sinkin vuonna 1944 oli vähän vä-
liä. Ohjelmistomme käsitti pää-

asiassa hautajaisiin sopivia kap-
paleita, mutta kyllä me osasimme 
soittaa reippaita marssejakin, ku-
ten Suomi-marssin, Vanhat toverit 
ja Iloiset kuparisepät. Hautajaisis-
sa oli yleensä ruokaa, joka mais-
tui soittajapojille. Täytekakkuakin 
saatiin muutamissa paikoissa. Par-
haimmat tarjoilut olivat aina Suo-
musjärvellä, huonoimmat Salossa. 
Salo-Uskelan sankarihaudan ää-
rellä oli kivinen ruumishuone, jos-
sa sankarivainajat odottivat hau-
taamista. Kesällä 1944 ruumis-
huoneen ympärillä leijui sellai-
nen haju, joka vei ruokahalun 
aina vähäksi aikaa. Vielä pahem-
pi se oli paikan päällä, missä me 
tietysti kävimme soiton välissä ute-

liaisuuttamme katsomassa, kuinka 
monta arkkua sisällä oli.

Panen tähän mukaan soittokun-
tamme kokoonpanon, jonka joskus 
olen saanut Svante Holmströmil-
tä, jo edesmenneeltä b-klarinetis-
tilta. Saattaa joukossa olla muita-
kin tuttuja kuin Lastusaaren Heik-
ki. 

Kirjoittanut 20.1.2005 Ilmari 
Hurmerinta, Elimäki, Koria.”

Soittokunta harjoitteli Sinisen 
Talon näyttämöllä. Tämä vuonna 
1924 valmistunut suojeluskunta-
talo on Salossa edelleen käytössä. 
Sotilaspojat kävivät soittamassa 
laajalla alueella mm. Salossa, Ha-
likossa, Sauvossa, Perniössä, Sär-
kisalossa, Suomusjärvellä, Kiika-
lassa ja Kuusjoella, kun sankari-
vainajia haudattiin. Yhtään valo-
kuvaa ei ole tuolta ajalta löytynyt. 
Surutalossa sai usein täytekakkua 
ja se oli Kaukon mielestä todella 
mukavaa. Vielä parempi oli se ker-
ta, kun Sauvossa suojeluskunnan 
päällikkö kutsui koko soittokunnan 
syömään kotiinsa.

Iso soittokunta kuljetettiin kuor-
ma-auton avolavalla esimerkik-
si Särkisaloon. Kerran pojat näki-
vät, että Perniössä oli tien penkal-
la mummo. Pojat ottivat nopeasti 
soittimet esiin ja ”töräyttivät” kun-
nolla mummon kohdalla. Saattoi 
olla, että mummo teki ikäluokkan-
sa ennätyksen pituushypyssä, kun 
hän loikkasi ojan yli pellon puolel-
le! Tätä tapausta muistellessa Kau-
kolla oli pieni virne ihan molem-
missa suupielissä.

Kaukon kertoman mukaan soit-
tokunnan esiintymisestä on teh-
ty lyhytfilmi, jota on esitetty rin-
tamalla. Missähän tämä filmi on, 
jos on vielä tallessa?

Pommikone ammuttiin  
alas Kiikalassa
Kaukolla oli hämärä muistikuva 
siitä, kun salolainen Mannerheim-
ristin ritari Urho Lehtovaara saa-
vutti ensimmäisen ilmavoittonsa 
Kiikalan ilmatilassa. Vihollisen 
SB-2-pommikone oli tullut Salon 
ilmatilaan ja siitä tehdyn havain-
non jälkeen Urho Lehtovaara läh-
ti sitä tavoittamaan. Urho saavutti 
pommikoneen Kiikalassa Rekijo-
en tienoilla ja lyhyen ilmataistelun 
jälkeen ampui sen alas. Se oli len-
tomestari ”Pikku-Jätti” Urho Leh-
tovaaran ensimmäinen ilmavoitto. 
Tämä tapahtui talvisodan loppu-
vaiheessa 2.3.1940. 

Majurin arvoinen pommikoneen 
ohjaaja pelastautui laskuvarjolla, 
mutta ei antautunut, vaan puolus-
tautui ampumalla pistoolilla kiin-
niottajia. Hän haavoittui kiinnioton 
yhteydessä. Hänet vietiin Salon 
sairaalaan, mutta yrityksistä huo-
limatta lääkäri Kärki ei onnistu-
nut pelastamaan hänen henkeään. 
Majuri haudattiin Uskelan kirkon 
mäkeen ja sodan jälkeen hänen 
jäämistönsä haettiin Neuvostoliit-
toon. Koneessa oli kolme henkilöä, 
joista yksi saattoi olla nainen, kos-
ka koneen hylystä löytyi naisten 
kenkä. Tapahtumasta on olemas-
sa useita eri versioita - tässä yksi. 

Urho Lehtovaara oli kuudennek-
si paras hävittäjälentäjä 44:llä pu-
dotuksellaan 400:llä sotalennol-
laan. Hän lensi aluksi Morane-
Saulnier M.S. 406-koneella, jolla 
hän teki mm. tämän ensimmäisen 
pudotuksensa Kiikalassa. Myö-
hemmin päästyään Messerschmitt 
Bf 109 -koneen ohjaimiin tulosta 
alkoi tulla ritariuteen saakka. Urho 
Lehtovaara on haudattu Salon van-

halle hautausmaalle. Salon Itsenäi-
syyden museossa on hänestä laaja 
näyttely. Vuonna 2019 kuollut veli 
Martti Lehtovaara oli myös hä-
vittäjälentäjä.

”Italian Jussi”  
Kiikalasta
Kaukon isovanhemmat asuivat 
Kiikalassa. Hänen äitinsä sisar 
oli Uusitalon emäntä. Toinen hä-
nen mainitsemansa Kiikalassa ol-
lut talo oli Krappe. 

Salon Seudun Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan jäsenet Eero Lehto, 
Erkki Kölhi ja Heimo Kivirinta 
olivat Angelniemellä aktiivisia so-
tilaspoikia. Näiden kolmen sotilas-
pojan haastattelut on jo julkaistu 
Sotilaspoika-lehdessä.

Samassa porukassa Angelnie-
mellä oli Jouko Sere. Myöhem-
min hän oli todellinen idänkau-
pan osaaja. Hän oli Rauma-Repo-
lan toimitusjohtaja ja ansioistaan 
hän sai vuorineuvoksen arvoni-
men. Kauko Laakkio muisteli, 
että Jouko Sere kävi usein Kiika-
lassa Veikkolin -nimisessä talossa. 
Tämä talo oli siinä naapurustossa, 
missä Kaukokin usein kyläili. Soti-
laspoika-ajat olivat heidät tutustut-
taneet toisiinsa. Kauko arveli, että 

Seren perhe ja Veikkolinit olivat 
sukulaisia.

Kun Kaukon kanssa tuli puhet-
ta Kiikalasta ja Johannislundin La-
sitehtaasta, hän kertoi syöneensä 
siellä nuorena usein ”Italian Jus-
sin” eli Giovanni Albertellin val-
mistamaa oikein hyvää jäätelöä. 
Kauko tietää myös Jussin hauta-
kiven paikan Kiikalan kirkon vie-
ressä. Kauko muisteli, että Saloon 
tullessaan Italian Jussia saatettiin 
käsivarresta kiinni pitäen poliisi-
laitokselle. Jussi oli sanonut, ettei 
häntä missään ole sillä lailla retuu-
tettu, kyllä hän osaa kävellä itse-
kin. Jussi oli pahoillaan myös sii-
tä, että joutui Salossa putkaan. Hän 
oli Tähti-Kino -elokuvateatterissa 
pidätettynä.

Jussi eli Kiikalassa kuolemaansa 
asti ja hänen pieni punainen mök-
kinsä on yhä Myllykulmantien var-
rella. Lasitehtaalainen Allan Sjö-
berg kertoi, että Jussi on myynyt 
jäätelöä Johannislundin Lasiteh-
taan (1814–1960) pihassa. Tämä 
on tapahtunut ennen sotaa ja sotien 
aikana. Samaan aikaan ovat lotat 
järjestäneet myyjäisiä ja arpajai-
sia pihassa. Johtaja Herman Sil-
ven oli ajanut Jussin pois tehtaan 
alueelta ja lotat aloittivat itse jää-
telönteon ja myynnin. Jussi siirtyi 
Lasitehtaan pihasta vain Silvenin 
maiden rajan taakse! Teollinen jää-
telönvalmistus lopetti Jussilta jää-
telömarkkinat ja hän alkoi valmis-
taa harjoja ja pensseleitä.

Kauko Laakkio on ollut aktii-
vinen Salon Seudun Sotilaspoi-
kien perinnekillan jäsen. Hän on 
toiminut killan sihteerinä 2008–
2010. Ansioistaan hän on saanut 
Sotilaspoikien Perinneliiton kultai-
sen ansiomitalin ja standaarin sekä 
oman killan pienoislipun. 

Eero Törmä haastatteli Kauko 
Laakkiota maaliskuussa 2020.

Teksti ja valokuvat:  
Eero Törmä

Kauko Laakkio. Kuva: Eero Törmä

Lentomestari Urho Sakari Leh-
tovaara (27.10.1917 Pyhäjär-
vi Ol, k. 15.1.1949 Lapinlahti) 
oli suomalainen hävittäjä-äs-
sä ja Mannerheim-ristin rita-
ri 142/9.7.1944. Kuva: SA-kuva

Sotilaspoikasoittokunnan jäsenkartta via Kauko Laakkio.

Giovanni Albertellin hautakivi. 
Kuva: Eero Törmä

Italian Jussin mökki Kiikalassa. Kuva: Eero Törmä

Sotilaspoika kysyy
1. Kolikkoinmäki on vanha tunnettu 
kaupunginosa 

A) Lappeenrannasta
B) Viipurista
C) Sortavalasta
D) Käkisalmesta

2. Ilmavoimien viidestä joukko-osastosta yksi on 
Ilmasotakoulu. Se sijaitsee

A) Pirkkalassa
B) Siilinjärvellä
C) Rovaniemellä
D) Jyväskylässä

3. Tuntemattoman sotilaan jousimies, sotamies 
Honkajoki oli syntyisin

A) Huittisten Lauttakylästä
B) Hämeenlinnasta
C) Punkalaitumelta
D) Pernajan Koskenkylästä

4. Markkina-arvoltaan maailman suurin yritys 
oli vuonna 2020

A) Microsoft
B) Apple
C) Amazon
D) Saudi Aramco

5. Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on 
koulutukseltaan  

A) historioitsija
B) juristi
C) tietokoneinsinööri
D) kemisti

6. Historian suurin panssaritaistelu on 
heinäkuussa 1943 käyty Kurskin taistelu.  
Kursk sijaitsee
A) Lähellä Stalingradia eli nykyistä Volgogradia
B) Moskovan eteläpuolella
C) Silloisen Leningradin alueella
D) Harkovan alueella Ukrainassa

7. Manner-Suomen kovinta kunnallisveroa 
maksetaan vuonna 2021 Halsualla Keski-
Pohjanmaalla. Veroprosentti on siellä
A) 22,50
B) 23,00
C) 23,50
D) 24,00

8. Kari Tapion klassikko Olen suomalainen  
perustuu italialiankieliseen alkuperäiskappa- 
leeseen. Laulun suomalaiset sanat on tehnyt 
A) Raul Reiman
B) Juha Vainio
C) Turkka Mali
D) Vexi Salmi

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

Sotilaspoika Kauko Laakkio
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Sotilaspojat, perinnejärjestöt, palkitseminen  
ja Keski-Suomi
Artikkeli on julkaistu aiemmin Keski-Suomen Maanpuolustajassa numero 3/2020 joitakin muutoksia ja päivityksiä lukuun ottamatta.

Voittoisat jääkärit synnyttivät ai-
koinaan uudenlaisen maanpuolus-
tusihanteen, joka konkretisoitui 
erityisesti suojeluskuntajärjestös-
sä. Sotilaallisen koulutuksen, sään-
nöllisten harjoitusten ja aktiivisen 
urheilutoiminnan avulla suojelus-
kunnissa koulutettiin 20- ja 30-lu-
vuilla maanpuolustuksen reservi, 
joka muodosti talvisodassa merkit-
tävän lisän asevelvollisuusarmei-
jan miesvahvuuteen.

Sotilaspoikien Perinneliiton 
tunnus.

Myös naiset saivat oman maan-
puolustusjärjestönsä, kun naisjär-
jestö Lotta-Svärd perustettiin suo-
jeluskuntajärjestön tueksi 1920-lu-
vulla.

Pian tämän jälkeen 1930-luvun 
taitteessa alkoi myös suojeluskun-
tien poikaosastojen ja lottajärjes-
tön alaisten lottatyttöosastojen 
toiminta, joten myös pojat ja ty-
töt olivat jatkossa osa vapaaehtois-
ta maapuolustustyötä.

Suojeluskuntien yhteydes-
sä aloitettu poikatoiminta jatkui 
suojeluskuntien poikaosastona jat-
kosotaan saakka. Sotilaspoika-ter-
mi tuli käyttöön vasta syyskuussa 
1941 poikatoiminnan uudelleen-
järjestelyjen yhteydessä. Tuolloin 
suojeluskuntajärjestön ylipäällikön 
ja kotijoukkojen komentajan Lauri 

Malmbergin kanta oli, ettei suoje-
luskunta-sanaa saanut enää kytkeä 
poikatoimintaan. Kiellon taustal-
la oli tarve luoda ennakkoluulot-
tomampi ja laajempi pohja kaik-
kiin kansalaispiireihin kuuluvien 
poikien liittymiselle sotilaspoikiin 
– suojeluskunta-aate kun nähtiin 
kansakunnan puolustustavoittei-
den kannalta liian oikeistolaisena.

Poikaosastoihin otettujen poi-
kien tuli olla 10–16 -vuotiaita, jos-
kin epävirallisena jäsenenä saattoi 
olla jo 8-vuotiaana. Jäsenyys päät-
tyi pojan täytettyä 18 vuotta. Mutta 
jo sitä ennen 17 vuotta täyttäneil-
lä pojilla oli mahdollisuus siirtyä 
varsinaisiksi suojeluskuntalaisik-
si, jota mahdollisuutta useat myös 
hyödynsivät. Heidän kohdallaan 
konkretisoituivat Runebergin sa-
nat alkuperäisiä säkeitä sanatar-
kasti noudattaen: viistoistavuoti-
aana kivääriin hän tarttui, seitsen-
toistavuotiaana oli hän mies – Vid 
femton år gevär han tog, vid sjut-
ton var han man.

Välirauhansopimus solmittiin 
syyskuussa 1944. Sen 21. artik-
lan mukaan Suomi sitoutui hajot-
tamaan kaikki sen alueella toimi-
vat sotilaalliset ja sotilaallisluon-
toiset järjestöt.

Päätarkoitus oli suojeluskun-
tajärjestön lakkauttaminen, mut-
ta samalla ”lapsi meni pesuve-
den mukana”. Näin sotilapoika-
järjestön toiminta päättyi monen 

muun maanpuolustusjärjestön ta-
voin Lakkauttamisten perustee-
na pidettiin järjestöjen Yhdisty-
neille kansakunnille ja erityisesti 
Neuvostoliitolle harjoittamaa vi-
hamielistä politiikkaan. – Niinpä 
niin! Tulkinta sekin!

Rekisteröityjä sotilaspoikia 
oli toiminnan päättyessä runsaat 

72  000. Sotilaspoikien ja vastaa-
vien lottatyttöjen panos sodan ai-
kana oli vertaansa vailla. Niin so-
tilaspojat kuin lottatytöt kuuluvat 
tänä päivänä oikeutetusti sotiem-
me veteraaniperheeseen – tosin 
aina sitä ei muisteta.

Perinnetoiminnan  
elpyminen –  
valtakunnallisen  
perinnejärjestön  
perustaminen
Vaikka järjestöjä lakkautettiin, ar-
kistoja tuhottiin, niin muisti säilyi. 
Sotilaspoikatoiminta eli jatkossa 
hiljaiseloaan sotilaspoikien omis-
sa mielissä ja muisteissa. 1970-lu-
vulla uskallettiin jo ryhtyä keskus-
telemaan perinteen säilyttämisestä 
ja oman muistoristin hankkimises-
ta. Mutta pitkään jatkunut vaikene-
misen aika oli tehnyt ihmiset varo-
vaisiksi. Vasta Neuvostoliiton ha-
joaminen 1980-luvun lopulla johti 
käytännön toimiin.

Sotilaspoikien perinteitä vaaliva 
virallinen toiminta alkoi, kun Tam-
pereella perustettiin toukokuus-
sa 1991 rekisteröimätön yhdistys 
Sotilaspoikien Perinnekilta. Sen 
toiminta-alue oli koko maa. So-
tien jälkeen lakkautettujen maan-
puolustushenkisten järjestöjen jul-
kisen unohtamisen aika oli lopul-
takin ohi.

Sittemmin Tampereella pide-
tyssä perinnekillan kokoukses-
sa perinnekilta järjestäytyi rekis-
teröidyksi yhdistykseksi – nyt ni-
mellä Sotilaspoikien Perinnekilto-
jen liitto ry. Tämän jälkeen valta-
kunnallinen järjestö erottui selvästi 
paikallisista perinnekilloista. Vuo-
den 2016 sääntömuutosten yhtey-
dessä liiton nimeä yksinkertaistet-
tiin jonkin verran ja nykyisin liitto 
on kirjattu yhdistysrekisteriin ni-
mellä Sotilaspoikien Perinneliitto 
ry, Soldatgossarnas Traditionsför-
bund rf.

Liiton kotipaikka on Tampere, 
mutta sen toimisto sijaitsee Jy-
väskylässä. Liiton verkkosivus-
ton mukaan liittoon kuuluu täl-
lä hetkellä 24 kiltaa ja yksi ker-
ho, joiden yhteinen jäsenmäärä on 
enää runsaat 3000 henkilöä. Vuo-
det ovat siis tehneet tehtävänsä – 
sotilaspojat ovat ikääntyneet, jä-
senistö harventunut ja muutama 
kilta jo lakkauttanut toimintansa. 
Vastuu sotilaspoikaperinteen siir-
tämisestä tuleville sukupolville on-
kin jo tänä päivänä sälyttynyt pit-
kälti nuorempien ikäluokkien vas-
tuulle. Perinnetoiminnan vastuun 
siirto onnistuukin parhaiten niissä 
killoissa, joiden jäseninä voi var-
sinaisten sotilaspoikien ohella olla 
myös kannattajajäseniä, lottia, pik-
kulottia ja puolisojäseniä.

Sotilaspoikaristi
Talvi- ja jatkosodan joukko-osas-
tojen tavoin myös sotilaspojilla on 
oma muistoristinsä – vuonna 1991 
sotilastoimikunnan perustama So-
tilaspoikaristi. Risti sai virallisen 
kunniamerkin aseman puolustus-
voimien komentajan esittelyssä 
29.4.1992. Ristin myöntää Soti-
laspoikien Perinneliitto ry:n hal-
litus sotilaspoikaristitoimikunnan 
esityksestä. Ristiä ovat oikeutettu 

hakemaan kaikki suojeluskuntien 
poikaosastoissa ja sotilaspoikajär-
jestöissä vuosina 1928–1944 toi-
mineet henkilöt.

Sotilaspoikaristin kunniamerk-
kinauhaan voidaan liittää erilaisia 
solkia kuten Johtaja-solki tai Poi-
kajohtaja-solki.

Alkuaan oli tarkoitus ryhtyä ja-
kamaan myös rististä muunneltua 
Sotilaspoikien perinnekillan ristiä, 
joka poikkesi Sotilaspoikarististä 
siten, että sen keskuskuviona ole-
va sotilaspoikatunnus oli varsinai-
sesta Sotilaspoikarististä poiketen 
hopeoitu. Merkkiä ehdittiin jakaa 
kuusi kappaletta. Sen jakamisesta 
luovuttiin Sotilaspoikien Perinne-
kiltojen liiton tultua perustetuksi 
toukokuussa 1991. Päätös oli si-
käli järkevä, että kiltaristi muistutti 
liiaksi varsinaista Sotilaspoikaris-
tiä. Sekaannuksen vaara oli suuri!

Perinneliiton  
ansiomitalit ja  
muu palkitseminen
Ajatus omasta ansiomitalista jäi 
kuitenkin kytemään. Vuonna 1991 
hylätyn kiltaristin tilalle perustet-
tiin joulukuussa 2000 Sotilaspoi-
kien perinneliiton oma kolmiluok-
kainen ansiomitali käsittäen kul-
taisen, hopeisen ja pronssisen an-
siomitalin. Ansiomitalia voidaan 

myöntää perinneliiton, perinne-
säätiön ja perinnekiltojen toimin-
nassa ansioituneille henkilöille. 
Kultainen ansiomitali numeroi-
daan, muut myönnetään numerot-
ta. Mitali voidaan myöntää myös 
ulkopuolisille henkilöille. Mita-
lin 30.9.2020 uudistetut säännöt 
löytyvät Sotilaspojasta numero 
3/2020.

Liitolla on myös pienoislippu, 
pöytästandaari ja saarijärveläisen 
Jouko Hackzellin vuonna 2019 
muotoilema Sotilaspoikamitali, 
joita liitto voi myöntää erityisis-
tä ansioista niin liiton kuin kilto-
jen toiminnassa kunnostautuneille 
pitkäaikaisille jäsenille tai paikalli-
sille killoille. Sotilaspoikamitali on 
tähän mennessä myönnetty Kau-
ko Saastamoiselle Jyväskylästä ja 
Leif Häggblomille Kotkasta.

Sotilaspojat ja  
Keski-Suomi
Entä killat! Esimerkkinä olkoon 
luotsaamani Keski-Suomen kil-
ta. Keskisuomalaiset sotilaspojat 
kuuluivat vuosina 1941–1944 ete-
läosan osalta Jyväskylän sotilas-
poikapiiriin ja pohjoisosan osalta 
Sisä-Suomen sotilaspoikapiiriin. 
Vuoden 1943 alussa niissä oli yh-
teensä hieman yli 3000 sotilaspoi-
kaa. On kuitenkin huomattava, että 
edellä mainitut piirit yhdessä eivät 
vastanneet alueellisesti aivan tark-
kaan nykyistä Keski-Suomea.

Tätä kirjoitettaessa helmikuus-
sa 2021 runsaan 200 jäsenen Kes-

ki-Suomen Sotilaspoikien perin-
nekillan ydinjoukon muodostavat 
87 vuosina 1924–1934 syntynyt-
tä suojeluskuntien poikaosastois-
sa ja sotilaspoikajärjestössä mu-
kana ollutta veteraania. Heidän 
keski-ikänsä ylittää tänä vuonna 
jo 91 vuotta. Sotilaspoikien kor-
kean iän vuoksi kaikki varsinai-
set sotilaspoikajäsenet on vapau-
tettu hallituksen päätöksillä kah-
dessa eri vaiheessa killan jäsen-
maksusta. Päätöksillään hallitus 
haluaa kunnioittaa sotilaspoikien 
aikanaan kotirintaman hyväksi te-
kemää työtä. Kiitos lahjoittajien, 
päätös ei ole aiheuttanut killan ta-
loudessa sanottavaa notkahdusta.

Keski-Suomen perinnekilta 
käyttää aktiivisten jäsentensä pal-
kitsemiseen liiton ansiomitaleita ja 
myöntää kunniajäsenyyksiä. Kil-
lalla on myös oma standaari, joka 
myötäilee pitkälti liiton pöytästan-
daaria erona ainoastaan se, että sen 
yläkulmassa on vaakunakilpeen si-
joittuneena Keski-Suomen maa-
kuntatunnus metso.

Perinnekiltojen  
tulevaisuus
Varsinaisten sotilaspoikien mää-
rän vähetessä perinnekillat lak-
kauttavat toimintansa tai muuttu-
vat yhä enenevässä määrin kannat-
tajajäsenten muodostamiksi yhtei-
söiksi, joiden tehtäväksi jää soti-
laspoikaperinteen ylläpitäminen ja 
sen näkyvyydestä huolehtiminen. 
Mitä sitten tulevaisuus lopulta tuo 
tullessaan riippuu myös liiton rat-
kaisuista; jäädäkö olemaan itsenäi-
senä kiltana vaiko sulautua johon-
kin laajempaan sotiemme perintöä 
vaalivaan järjestöön. Aika näyttää!

Heikki Vuorimies
Jyväskylä

Päälähteet:
Elja Puranen, Poikasotilaista so-

tilaspoikiin. Suojeluskuntien poi-
katyön ja Sotilaspoikajärjestön 
historia sekä perinnetyö vuodesta 
1991 alkaen. Jyväskylä 2001: So-
tilaspoikien Perinneliitto ry.

Sotilaspoika 3/2019, 4/2019, 
3/2020

Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n 
verkkosivut.

Juha E. Tetri, Kunniamerkkikir-
ja. Helsinki 1998: Ajatus kustan-
nusosakeyhtiö.

Helsingin suojeluskunnan tykistön nuori 19-vuotias suojeluskun-
talainen Eino Lundberg tykkinsä tähtäimissä. Kuva on otettu sk.-
tykistöalueen tarkastuksessa Santahaminassa 27.3.38 valokuvaa-
jana E. Naarva. Kuvalähde: Hakkapeliitta-aikakauslehden N:o 
14/1938 kansi. Reprokuva: Heikki Vuorimies.

Sotilaspoikaristi ”Poikajohta-
ja” -soljella. Kuva: Heikki Vuo-
rimies.

Sotilaspoikamitali. Kuva: Janne Timperi, Saarijärven museo.

Kuvassa vasemmalta katsoen Sotilaspoikien Perinnekillan kulla-
tulla keskuskuviolla varustettu kultainen ansiomitali, seuraavi-
na hopeinen ja pronssinen ansiomitali. Kuva: Heikki Vuorimies.
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Keski-Suomen Sotilaspoikien pe-
rinnekillan hallitus saattoi vih-
doin viedä päätökseen jo joulu-
kuussa 2018 heränneen ajatuksen 
myöntää kaikille killan sotilaspoi-
ka- ja lottatyttöjäsenille vapautuk-
sen vuosittaisesta jäsenmaksusta.

Tuolloin lopullinen tavoite jäi 
vielä toteutumatta. Killan talous 
oli kyllä hyvissä kantimissa, mut-
ta ei kuitenkaan niin hyvissä, että 
se olisi mahdollistanut kyseisen 
edun myöntämistä kaikille killan 
sotilaspoikajäsenille – olihan so-
tilaspoikien määrä tuolloin lähes 
puolet noin 250 jäsenen suuruisen 
killan jäsenistöstä. Lisäksi vuo-
sien varrella myönnetyt noin kol-
misenkymmentä ainaisjäsenyyt-
tä rasittivat omalta osaltaan vuo-
sittaista jäsenmaksukertymää. Oli 
siis löydettävä jokin kompromis-
si. Hallitus päätyikin pohdinnan 
jälkeen vapauttamaan jäsenmak-
susta vain 90 vuotta täyttäneet ja 
toimintavuoden 2019 aikana täyt-
tävät sotilaspojat. Siinä vaiheessa 
jäljelle jäivät sotilaspojat, jotka oli-
vat syntyneet vuosina 1930–1934. 
He joutuivat siis odottamaan vuo-
roaan. Vuonna 1930 syntyneiden 
vuoro tulisi vuonna 2020 jne. Mo-
nen osalta kutsu viimeiseen ilta-

huutoon ehti kuitenkin sitä ennen.
Tätä kirjoitettaessa helmikuussa 

2021 Keski-Suomen perinnekillan 
jäseninä on vielä 87 alkuperäistä 
sotilaspoikaa ja kolme lottatyttöä. 
Heidän keski-ikänsä ylittää tule-
vana kesänä 91 vuotta. Heistä jä-
senmaksuvapautuksen on saanut 
tähän mennessä aiemmin tehdyn 
päätöksen mukaisesti runsas puo-
let. Kuluvana vuonna vapautettu-
jen määrä kasvoi kymmenellä ja 

loput vuosina 1932, 1933 ja 1934 
syntyneet 27 sotilaspoika- ja lot-
tatyttöjäsentä olisivat joutuneet 
edelleenkin odottamaan vapau-
tusta. Mutta toisin kävi! Kuluvana 
vuonna hallitus saattoi viedä pää-
tökseen alkuperäisen ajatuksensa 
– kiitos sotilaspoika Arvo Lehti-
sen muistorahastoon kertyneiden 
varojen!

Viime vuoden tammikuussa 
sotilaspoika, kiltamme hallituk-
sen jäsen vuosina 2007–2018 ja 
Koskenpään Metsälän tilan isäntä 
Arvo Lehtinen Jämsästä sai kut-
sun viimeiseen iltahuutoon. Hänet 
voidaan eittämättä liittää sotiem-
me jälkeisen hyvinvointisuomen 
rakentajien joukkoon. Hän toimi 
aluksi paperitehtaitten puunhan-
kinnassa Valkeakoskella ja Urja-
lassa siirtyen sittemmin metsäin-
sinööriopintojensa jälkeen piiriesi-
mieheksi UPM:n palvelukseen Pe-
täjävedelle, josta tehtävästä jäi ai-
kanaan myös eläkkeelle.

Arvo Lehtisen sotilaspoika-ai-
kana syntynyt suhde vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhän säilyi 
koko hänen elämänsä ajan. Soti-
laspoikien perinnetyön hyväksi te-
kemästään työstä hänelle myönnet-
tiin vuonna 2012 liiton kultainen 

ansiomitali. Lisäksi Arvo Lehti-
nen oli mukana reserviupseeri-
toiminnassa ja Koskenpään sota-
veteraaniyhdistyksessä, jonka vii-
memainitun hallitukseen hän kuu-
lui vuodesta 2004 alkaen toimien 
yhdistyksen varapuheenjohtajana 

vuodesta 2005 ja puheenjohtaja-
na vuodesta 2013 aina yhdistyk-
sen vuonna 2019 tapahtuneeseen 
lakkauttamiseen saakka. 

Arvo Lehtinen oli syntynyt 
vuonna 1933, joten hän ei ehtinyt 
saada vapautusta killan jäsenmak-

susta. Hän kuitenkin tiesi tilanteen, 
tunnisti vuosi vuodelta ikääntynei-
den sotilaspoikien aseman ja näki 
myös tulevaisuuteen. Hänen toivo-
muksesta perinnekillan tilille syn-
tyi hänen muistoaan kunnioittava 
muistorahasto. Siitä kiitos hänel-
le, hänen omaisilleen ja kaikille 
lahjoittajille! Muistorahaston va-
rat, jotka riittävät myös tuleville 
vuosille, tullaan käyttämään jä-
senmaksuvapautuksiin – siis soti-
laspoikien ja lottatyttöjen hyväksi.

Keski-Suomen perinnekilta saat-
toi lopulta viedä päätökseen vuon-
na 2018 virinneen ajatuksen kun-
nioittaa sitä työtä, jota sotilaspojat 
ja lottatytöt olivat tehneet aikanaan 
kotirintaman hyväksi ja korottaa 
heidät symbolisesti perinnekil-
tamme kunniajäseniksi vapautta-
malla heidät vuosittaisesta jäsen-
maksusta.

Heikki Vuorimies
Jyväskylä

Lähteet:
Irja Lehtisen haastattelu 15.2. 

2021
Jämsän seutu 4.12.2017: 10–11.
Keskisuomalainen 9.2.2020: 39.

Kauko Saastamoinen syntyi Kei-
teleellä kesällä 1928. Hän on siis 
tätä kirjoitettaessa jo saavuttanut 
kunnioitettavat 92 ikävuotta. Hä-
nen sotilaspoikauransa voidaan 
jakaa kahteen osaan – itse nuo-
ruusvuosien suojeluskuntien poi-
kaosasto- ja sen jälkeiseen soti-
laspoika-aikaan sekä pitkän vai-
kenemisen ajanjakson jälkeiseen 
sotilaspoikien perinnetoiminnan 
aikaan.

Suojeluskunnan  
poikaosastolainen ja 
sotilaspoika
Kauko Saastamoinen liittyi vuon-
na 1940 kaverijoukon mukana 
Lapinlahden Nerkoon suojelus-
kunnan poikaosastoon, jota johti, 
kuten usein oli tapa maaseudulla, 
paikallisen kyläkoulun opettaja. 
Malmbergin päiväkäsky syyskuus-
sa 1941 muutti sittemmin suojelus-
kunnan poikaosaston sotilaspoika-
osastoksi. Nimi vain vaihtui, mutta 
toiminta jatkui ennallaan.

Kesäkuussa 1941 meidät häly-
tettiin Nerkoon nuorisoseuran ta-
lolle, jossa tehtäväksi annettiin 
kutsujen vieminen ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin. Niin minä-
kin vein niitä omalle kulmakun-
nalleni.  Kaukaisimpiin kohteisiin 
ei päässyt edes polkupyörällä vaan 
oli kuljettava kinttupolkuja ja soi-
den yli tehtyjä pitkospuita pitkin 
parhaimmillaan jopa 10 kilomet-
rin matka.

Näiltä reissuilta muistissani on 
parikin tapausta. Toisessa niistä 
nuorehko poikamies ja talvisodan 
veteraani alkoi kutsun saatuaan 
kiroilla ja manata että ”Sotaanko 
sitä taas lähdetään”. Toinen, kol-
milapsisen perheen isä ja metsätor-
pan isäntä taas kuittasi asian tyy-

nenä ikään kuin olisi saanut kutsun 
iltakahville naapuriin todeten vai-
molleen ainoastaan että ”katsopa 
minulle puhtaat alusvaatteet ja vä-
hän evästä ja muuta tarpeellista”.

Nerkoon lähellä olevalle pellol-
le rakennettiin talvisodan aikana 
pienkoneille lentokenttä. Sinne jär-
jestettiin jatkosodan alkuvaihees-
sa vartio-osasto, joka koottiin so-
tilaspojista. Siellä minäkin 13-vuo-
tiaana vartioin kenttää jonkin aikaa 
vanha kolmen linjan kivääri olalla-
ni.  Muutaman viikon jälkeen var-
tiointi katsottiin tarpeettomaksi ja 
lopetettiin, jonka jälkeen kenttä 
sai jatkaa elämäänsä ilman mei-
tä poikia.

Noihin aikoihin sisareni oli pap-
pilassa hoitamassa rovasti Wiljam 
Hirvosen pojan pikku tytärtä. 

Käydessäni erään kerran pappilas-
sa kuuli rovasti minun olevan pai-
kalla ja pyysi minua toimittamaan 
erään kirjeen Nerkoon kulmakun-
nalle. Siitä muodostuikin sitten jo 
vaikea tehtävä, joka ei ole häipy-
nyt muististani vuosienkaan mit-
taan. Saavuttuani määränpäähän 
kohtasin perheen emännän tuvan 
ulkorappusten seutuvilla isännän 
ollessa hieman kauempana. Ojen-
nettuani kirjeen emännälle tämä 
avasi sen ja ryhtyi lukemaan kir-
jettä: Luettuaan kirjeen emäntä ly-
sähti maahan ja alkoi itkeä. Emän-
nän äkillinen reaktio oli ymmärret-
tävää, sillä toimittamani kirje oli 
ilmoitus perheen pojan kaatumi-
sesta. Siinä tilanteessa tunsin itse-
ni täysin avuttomaksi. 

Kaukon muistista ei ole häipy-
nyt myöskään sankarivainajien 
siunaustilaisuudet, joita oli pal-
jon; Lapinlahden sankarihautaus-
maalla lepää kaikkiaan 284 talvi- 
ja jatkosodan sankarivainajaa. Kut-
suja siunaustilaisuuksiin ei lähetet-
ty, mutta väkeä niissä oli paljon. 
Yhteinen suru yhdisti ja väenpal-
jous osoitti omaisille, etteivät he 
jääneet yksin.

Varsinainen sotilaspoikatoimin-
ta alkoi hiipua Kauko Saastamoi-
sen osalta kesällä 1942 siinä vai-
heessa, kun hän siirtyi maatalous- 
ja metsätöihin toimien jatkossa toi-
sella tavalla kotirintaman hyväksi.

Töissä ollessani käytin sotilas-
poikana saamaani englantilaispu-
kua eli niin sanottua ”myötätun-
topukua” työpukuna. Sodan pää-
tyttyä puvut käskettiin palauttaa ja 
äiti pesi ja paikkasi sen. Kun toi-
mitin sen pappilaan palautettavaksi 
niin siellä sanottiin, että pidä poi-
ka puku, sinä tarvitset vaatetta, jo-
ten pidä se loppuun saakka. No – 
tein työtä käskettyä ja käytin pu-

vun loppuun. Puku kuluikin maa-
talous- ja metsätöissä loppuun ja 
siitä olikin luovuttava jo vuosien 
1944–45 tienoilla.

Mutta oli minulla toinenkin so-
tilaspuku. Isäni oli saanut ostettua, 
olisikohan ollut vuonna 1943, sak-
salaisen pienikokoisen väriltään 
vihreän erittäin hyvää sarkaa ole-
van asepuvun, joka sitten pienen-
nettiin minulle. Se oli käytössäni 
vielä talvella 1947–48.”

Sotilaspoikien  
perinteen vaalija
Vaikenemisen aika oli totaalinen. 
Kaukon työtovereina oli sotilas-
poikia, mutta vasta jälkeenpäin hä-
nelle selvisi, että he olivat olleet 
sotilaspoikia. Sama koski sotavan-
keudessa olleita. Onneksi vaikene-

misen aika päättyi ja sotilaspojat-
kin saattoivat nostaa oman osuu-
tensa kriisivuosien kotirintama-
työstään julkisuuteen.

Tiedämme hyvin, että ”Alku voi 
joskus olla hankalaa, mutta lopus-
sa kiitos seisoo”. Eräs tapaus alku-
vaiheen jäsenhankinnasta kuvan-
nee tilannetta. Kinnulassa pidettiin 
Keski-Suomen maanpuolustusjuh-
laa. Kohtasin siellä samaan ikä-
luokkaan kuuluvan miehen ja tu-
lin ottaneeksi puheeksi, josko hän 
olisi ollut sotilaspoika. Vastaus oli 
myönteinen ja lopputulos oli, että 
kyseisestä entisestä sotilaspojasta 
tuli perinnekiltamme ensimmäinen 
kinnulalainen sotilaspoikajäsen.

Kauko liittyi Keski-Suomen So-
tilaspoikien perinnekiltaan pian 
sen perustamisen jälkeen vuonna 
1992. Hän tosin oli mukana jo en-

nen perinnekillan perustamista ti-
laisuudessa, jossa ensimmäiset so-
tilaspoikaristit jaettiin. Siitä Kau-
kolle jäi erityisesti mieleen pe-
rinnekillan perustamisessa aktii-
visena toimineen Atte Kaskarin 
päätössanat ”Kerran sotilaspoika, 
aina sotilaspoika”. Kaukosta tuli-
kin aikaa myöten yksi perinnekil-
lan kantavista voimista: hallituk-
sen jäsen vuosina 1994–2015 toi-
mien samalla killan sihteerinä vuo-
det 1995–1997 sekä puheenjohta-
jana vuodet 1998–2015. Eikä tässä 
kaikki! Sihteerin ja puheenjohta-
jan toimien ohella hän vastasi kil-
lan taloudesta ja tilinpidosta aina 
vuoteen 2017 (!) saakka. Vuonna 
2016 perinnekilta kutsuikin hänet 
kunniapuheenjohtajakseen.

Liittotasolla Kauko on ollut liit-
tohallituksen varajäsen 2006–2013 
ja varsinainen jäsen 2015–2018. 
Sotilaspoikaperinteen hyväksi te-
kemästä ansiokkaasta työstä liitto 
myönsi Saastamoiselle 20.11.2001 
liiton kultaisen ansiomerkin nume-
ro 18 ja liittokokouksessa Kajaa-
nissa 15.8.2019 Sotilaspoikamita-
lin numero 1.

Kirjallisuus
Elja Puranen, Poikasotilaista so-

tilaspoikiin. Suojeluskuntien poi-
katyön ja Sotilaspoikajärjestön 
historia sekä perinnetyö vuodesta 
1991 alkaen. Jyväskylä 2001: So-
tilaspoikien Perinneliitto ry.

Esa Santala, Kerran sotilaspoika 
– aina sotilaspoika. Keski-Suomen 
sotilaspoikien perinnekilta 1992–
2007. Jyväskylä: Keski-Suomen 
Sotilaspoikien perinnekilta ry.

Kauko Saastamoisen haastatte-
lu 5.11.2020.

Teksti ja kuvat: 
Heikki Vuorimies

Kauko Saastamoinen – kerran sotilaspoika, aina sotilaspoika

Kunniapuheenjohtaja Saastamoinen osallistuu edelleenkin kut-
suttuna kaikkiin hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin, mi-
käli muilta kiireiltään ehtii. Tässä hän tutkailee joulukuussa 2019 
pidetyn hallituksen kokouksen asialistaa, johon killan istuva pu-
heenjohtaja oli luonnostellut muun muassa alustavia ajatuksiaan 
kevätkauden toiminnasta.

Halot ja puu kuuluivat Arvo Lehtisen elämään monella taval-
la. Talvisodan aikana hän ajoi pappansa kanssa halkoja taloihin, 
joiden isät olivat rintamalla, sotilaspoikavuosinaan hän osallistui 
kansakunnan energiahuollon kannalta tärkeisiin mottitalkoisiin, 
myöhempi työura piiriesimiehenä kului puun merkeissä ja lopul-
ta ympyrä sulkeutui, kun hän eläkkeelle päästyään saattoi palata 
tarvittaessa omaan mottimetsäänsä. Kuva Päivi Ketolainen 2017.

Keski-Suomen Sotilaspoikien 
perinnekillan kunniapuheen-
johtaja Kauko Saastamoinen 
kauniina syyspäivänä kotita-
lonsa edustalla Jyväskylässä.

Arvo Lehtinen 50-vuotispäivil-
lään. Kuvalähde: Lehtisten per-
healbumi.

Sotilaspoika Arvo Lehtisen muistorahasto ja  
Keski-Suomen perinnekillan sotilaspoika- ja lottatyttöjäsenten 
vapauttaminen jäsenmaksusta
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Suomelta koulutusapua sodankäynnin suurvallalle – Osa II

Rintamalta ”salaa” kouluttamaan saksalaisia – 
mukana myös hirvensalmelainen Mikko Manninen
Osa I – Saksalaisille opetettiin 
metsää ja talvea jatkosodan ai-
kana – on julkaistu Sotilaspoika 
-lehden numerossa 3/2020.

Mikko Fabianin poika Manni-
nen syntyi 29.10.1917 Hirvensal-
men Hämeenmäellä. Hän astui ar-
meijan harmaisiin 5.1.1939 Kori-
alla Pioneeripataljoonan 4. Komp-
paniaan.

Varusmiespalveluksen ja Viipu-
rissa suoritetun aliupseerikoulun 
jälkeen Mikon sotataival kulki Pio-
neeripataljoonan 2.Komppanian 
kautta 26.7.1940 3/PionP 26:een, 
jonka päällikkönä oli kapteeni Pa-
tomäki. 3/PionP 26 oli elokuun lo-
pulla 1942 Kannaksen Korpikyläs-
sä Siiranmäen suunnalla. 

Mikko muisteli, että yksiköstä 
(PionK) oli kysytty joskus aiem-
min vapaaehtoisia kouluttamaan 
saksalaisia ja hän oli ilmoittautu-
nut. Asia oli jo unohtunut, mutta 
sitten tuli komennus Saksan itärin-
tamalle ja matka kohti Helsinkiä 
alkoi välittömästi. Junalitterat saa-
tuaan hänen piti hakeutua mahdol-
lisimman nopeasti annettuun osoit-
teeseen.

Komennuskunnan tehtävä-
nä oli ohjata saksalaisia metsä-
asemien rakentamisessa Heeres- 
gruppe Nordin alueella. Tehtävää 
varten oli KotiJE järjestänyt 23.–
31.8.1942 valmennuskurssin. Suo-
maisella sotilaalla matka tietenkin 
hieman viivästyi, kun tuli otettua 
pari huikkaa hauskassa seurassa. 
Tuolle pienoiselle myöhästymi-
selle tuli kuitenkin uskottava se-
litys junayhteyksien huonoudella. 
Mikon saavuttua Helsinkiin päivän 
viiveellä olivat toiset jo olleet mo-
nilla oppitunneilla.

Alkukangertelujen jälkeen Mi-
kollekin teetettiin räätälintyönä 
diagonaalimittapuku, kerrottiin 
tehtävä ja opetettiin kunnian te-
koa malliin ”Heil Hitler”.  Kou-
lutuksen selitettiin olevan molem-
minpuolista oppimista.

Kaikki suomalaissotilaat oli va-
littu eri yksiköistä ja eri aselajeista 
ympäri maata. Mukana oli niin jal-
kaväen, tykistön, viestin kuin pio-
neeriaselajinkin miehiä. Sotilas-
arvoltaan lähtijät olivat upseerei-
ta vänrikistä kapteeniin sekä ali-
upseereita alikersantista vääpeliin, 
olipa joukossa yksi miehistöönkin 
kuuluva. Lähtijöille ei koskaan 
selvinnyt kuuluiko lähtevä joukko 
jonkun esikunnan johtoon. Joukon 
johtajana toimi koko ajan pionee-
rikapteeni Tapani Suhonen. Tois-
ta puoliskoa joukosta johti reservin 
vänrikki P. Holopainen.

On vain arvailujen varassa, tie-
sikö nilsiäläinen kapteeni Suho-
nen joukkonsa johtosuhteet. Su-
hosen sotapalveluksesta mainitaan: 
Talvisota: 10 PionK pääll Karja-
lan Kannas, Jatkosota: Pionkom 
PionP 31 ja RvPRe 41–43, tsto-
pups PM Pion-os 43–44, Kunnia-
merkit: Saks-KtR 3.

Mikko Manninen oli ainoa osal-
listuja Mikkelin seudulta sekä 
myös ainoa sotilas 10. Divisioo-
nasta. Joukon tulkkina oli Mikon 
ruotuväkikaveri, helsinkiläinen 
kuutta kieltä sujuvasti taitava ali-
kersantti Baronoff.

Suomalaiset lähtivät 1. syys-
kuuta 1942 saksalaisella s/s Ho-
henhörn -laivalla (Mikon muis-

tiinpanoissa Hohnna) Helsingin 
satamasta parinsadan saksalai-
sen lomalaisen joukossa Porkka-
lan kautta Tallinnaan. Laivamatka 
tehtiin päiväsaikaan. S/s Hohen-
hörn oli Saksan laivaston kuljetus-
alus, joka upposi ajettuaan miinaan 
21.10.1944.

Tallinnassa aliupseerit majoit-
tuivat ns. Revaler Hofiin, entiseen 
kouluun ja upseerit hotelli Kuld 

Löviin. Seuraavana päivänä ajet-
tiin linja-autoilla jonnekin pieneh-
köön paikkaan, mistä matka jatkui 
junalla Narvan kaupunkiin. Upsee-
rit majoittuivat hotelli Du Nordiin 
ja aliupseerit heille varattuun ta-
loon kaupungilla.

Matkaa jatkettiin 3. syyskuuta ja 
klo 16.00 saavuttiin junalla Hatsi-
naan, missä joukko hajautettiin 4 
- 5 hengen ryhmiin 16.Armeijan ja 
18.Armeijan alueille.

Mikon kertomana ”3.9. matkaa 
jatkettiin junalla eteenpäin iltapäi-
ville klo 16.00 saakka, jolloin saa-
vuttiin Krasnofarfornyj-nimiselle 
paikkakunnalle, Pietarista noin 
300 kilometriä kaakkoon, mis-
sä joukko hajautettiin 4-5 hengen 
ryhmiin eri suunnille.”

Mikon ryhmää kuljetettiin kuor-
ma-autolla seitsemän tuntia, arvi-
olta 150 - 250 kilometriä, jolloin 
saavuttiin johonkin isompaan esi-
kuntaan, minne majoituttiin.

Koulutuksessa ryhmää siirrel-
tiin henkilöautoilla Olhavan loh-
kolla (nyk Volchov) Novgoro-
din ja Laatokan välillä Saksan ja 
Neuvostoliiton rintamalinjalla noin 

kolmen päivän välein paikasta toi-
seen. Suomalaiset kouluttivat lepo-
vuorossa oleville saksalaisille rin-
tamajoukoille korsunrakennusta, 
etenkin nurkkien varausta ja hir-
sien salvostusta, pesäkkeiden ja 
kivääriasemien tekoa, rakovalke-
an valmistusta, havumajan tekoa 
sekä näihin asioihin liittyviä tai-
toja kuten naamiointia.

Joukkoja, joissa koulutettiin, oli-
vat mm. 269.D, 291.D, JR 469 ja 

21.D. Kurssin päätyttyä divisioo-
nankomentaja, kenraaliluutnantti 
Loch tarkasti työn tuloksia.

Paikkojen niminä Mikon muis-
tiinpanoissa vilahtelivat Pomerane, 
Bravina, Birisjaana, Braasnovasee-
la, joita kaikkia ei kuitenkaan pys-
tynyt viemään kartalle. Noihin pai-
kasta toiseen siirtoihin liittyi aina 
niin tulo- kuin läksiäisjuhlatkin, 
joissa ei pahemmin säästelty ruo-
kaa eikä juomaakaan.

Suomalaiset kouluttivat yleensä 
klo 8 - 15 välisenä aikana. Majoit-
tuminen oli joko teltoissa tai kor-
suissa sekä takalinjoilla myös pa-
rakeissa. Koulutuksessa suoma-
laisia pidettiin lähes ”jumalisina” 
kaikkine tietoineen ja taitoineen, 
olihan matkaan valittu todellisia 
alansa taitureita sekä siviiliammat-
tien että monivuotisten sotilastai-
tojen perusteella.

Lähes jokaisessa koulutuspai-
kassa tekivät saksalaiskomentajat, 
yleensä kenraalit ja everstit tarkas-
tuksia, joissa tarkastajien todettiin 
olleen näkemäänsä varsin tyyty-
väisiä.

Moni suomalainen kertoi tuol-
loin oppineensa niin tupakoimaan 
kuin myös juopottelemaan.

Siitä, että oppivatko saksalai-
set mitään, voidaan olla montaa-
kin mieltä. He eivät edes halunneet 
oppia näitä taitoja, koska ne tuntui-
vat heistä suuritöisiltä touhuilta ja 
kaiken lisäksi tuo Olhavan lohko 
oli joko savikkoa tai hyvin sois-
ta maaperää.

Saksalaiset olivat sitä paitsi tot-
tuneet linnunpesän kokoisiin pote-
roihin ja koivunvarpunaamiointiin. 
Lisäksi saksalaiset suosivat ”sala-
masotaa”, missä ei ollut aikaa kun-
nollisiin linnoittautumisiin.

Suomalaiset eivät kertoman-
sa mukaan oppineet saksalaisilta 
muuta kuin nuo aiemmin maini-
tut paheet.

Paluumatka Suomeen alkoi 
11.lokakuuta 1942 autokuljetuk-
sin ja loppumatka Tallinnaan mat-
kustettiin junalla. Sieltä Porkka-
laan tultiin ml. Porto Allegrolla 
ja Porkkalasta Helsinkiin junalla.

Tallinnan satamassa hieman yli-
mielisiksikin oppineet ja ilmeises-
ti vielä jonkin verran juovuksissa 
olleet suomalaiset eivät välittä-
neet jonoista vaan painuivat voi-
malla laivaan. Seuraamuksena hei-
tä odotti Helsingissä jonkinastei-
nen nootti käyttäytymisestään, jos-
ta ei kuitenkaan seurannut mitään 
vakavampia sanktioita.

Palattuaan kuukauden ja kym-
menen päivän (1 kk 10 pv) ko-
mennukselta nämä 49 sotilasta - 
yksi oli kotiutettu jo menomatkal-
la Tallinnasta töppäilyjen vuoksi 
ja kapteeni Suhosen ”matkakerto-
muksessa” syynä olisi ollut sairaus 
- suuntasivat ansaitsemalleen kym-
menen vuorokauden kuntoisuuslo-
malle omille kotipaikkakunnilleen.

Teksti perustuu osin Mikon it-
sensä tekemiin muistiinpanoihin, 
jotka hän on kirjoittanut ruutuvih-
koon. Paikkojen nimet muistiinpa-
noissa ovat tuon ajan nimistöä ja 
osin väärin kirjoitettujakin. Olen 
tunnistanut paikkakuntia kapteeni 
Suhosen matkakertomuksen pe-
rusteella.

Tämä koulutusmatka oli - sen 
aikainen tilanne huomioon otta-
en - erittäin salainen, josta ei ole 
tiettävästi merkintöjä sotapäiväkir-
joissa eikä osallistujien sotilaspas-
seissa. Ainoastaan Suhosen matka-
kertomus on löytynyt arkistoituna 
kahdesta koulutusmatkasta, joista 
toinen julkaistaan seuraavassa nu-
merossa.

Teksti: Juhani Manninen
Kuvat 2-5: Kapteeni Tapani  

Suhosen matkakertomus.  
Kansallisarkisto

Suomalaisosaston ryhmäjako.  
Kapteeni Suhosen matkakertomus 23.8.–11.10.1942  
Päämajan Koulutusosastolle. Kansallisarkisto

96.D ryhmä Reijula 269.D ryhmä Jaatinen 254.D ryhmä Nakari
kers Onni Reijula kers Helge Jaatinen ylik Eero Nakari

kers Erkki Hauhtonen alik Georg Baronoff kers Ilmari Okkonen

alik Eino Hulttinen alik Mikko Manninen alik Valto Viljanen

alik Unto Suonio alik Unto Mannerkorpi alik Tenho Leinimaa

alik Pentti Valtonen  korpr Kalle Tuovinen

291.D ryhmä Lemiläinen 212.D  ryhmä Laakso 20.Moot.D ryhmä Hatakka
Ylik Onni Lemiläinen Ylik Paavo Laakso Ylik Lauri Hatakka

kers Lauri Pursiainen alik Olavi Sovijärvi kers Onni Hyvönen

alik Reino Häkkinen alik Yrjö Kemppainen alik Pekka Suova

alik Pentti Blomster alik Pentti Sinkkonen korpr Mikko Saajoranta

Mikko Manninen  
29.10.1917–6.7.2000

Varusmiespalvelus: 5.1.39 – sotilasvala 
2.6.39 – talvisota – kotiutus 26.7.40 
Jatkosota 18.6.41–17.11.44  
= 5 v 10 kk 12 pv

Tehtävät ja taistelut:
2. PionK/ rjoht (1939-40)  
Leipäsuo, Kämärä, Näätälä
PionP 26/ rjoht, jvarajoht (1941-44)  
Kuurmanpohja, Räisälä, Sakkola, Valk-
järvi, Kirjasalo, Lempaalanjärvi, Länsi-
Kannas, Viipurinlahti

18.6.41–11.7.42  2/ PionP 26, Lehtokylä
12.7.42 –  3/ PionP 26, Korpikylä
  .5.44–    3/ PionP 26, Kivennapa Haapala

Ylennykset:
04.02.40 korpraali 26.03.40 alikersantti  24.12.43 kersantti
08.07.44 ylikersantti 06.12.68 vääpeli   

Kunniamerkit: 
1940  2. luokan Vapaudenmitali (VM 2)
1940  Talvisodan muistomitali miekoilla ja soljella (Karjalankannas)
1940  Keski-Kannaksen risti (K-Kann. mr.)
1941  4. luokan Vapaudenristi miekkoineen (VR 4)
1945  Pioneeriristi (Pion.mr.)
1945  Kannaksen risti (IV AK / K-Kann. mr.) 
1945  10. Divisioonan muistoristi (10. D. mr.)
1957  Jatkosodan muistomitali (Js mm)

Alikersantti Mikko Manninen.  
Mannisen perhealbumi

K2: Valmennuskurssilla Suomen Valkoisen Kaartin kasarmilla.

K3: Koulutusosasto saapuu laivalla Tallinnan satamaan.

K4: Venäläiset sotavangit rakentavat telatietä kouluttajien toi-
minta-alueella (269.D)

K5: Suomalaiset kouluttavat saksalaisille varauksen tekoa.
Mikko suksilla. Mannisen per-
healbumi.
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Liittyminen Tampe-
reen sotilaspoikiin ja 
kuoroon
Syksyllä 1942 muutin Pispalas-
ta Tammelaan isäni Lauri Evert 
Keskisen luo, kun hänet lomau-
tettiin toistaiseksi yksiköstään JR 
27:stä Karjalan kannakselta. Kou-
lumatkani lyheni huomattavasti. 
Kävin toista luokkaa Tampereen 
klassillisessa lyseossa. Luokka-
toverini Seppo Löytty, joka asui 
lähellä tuomiokirkkoa, kertoi mi-
nulle kuuluvansa vasta perustet-
tuun sotilaspoikajärjestöön. Hä-
neltä kuulin myös, että Tampereen 
sotilaspojista oltiin muodostamas-
sa kuoroa ja hän aikoi ilmoittautua 
siihen. Seppo ehdotti, että minäkin 
tulisin mukaan. Koska musiikin 
lehtorimme Elias Kiianmies oli jo 
ensimmäisestä luokasta lähtien ot-
tanut meidät koulun kuoroon, niin 
Seppo tiesi, että olin hyvä laula-
maan. Sotilaspoikakuoroon liitty-
vältä edellytettiinkin, kuten ohei-
sesta ilmoituksesta voi todeta, kii-
tettävää arvosanaa laulussa.

Jos halusi liittyä sotilaspoikajär-
jestöön, piti hakea suojeluskunta-
talolta ilmoittautumislomake, jo-
hon oli hankittava huoltajan suos-
tumus. 1930 luvulla asuimme yh-
dessä äitini vanhempien kanssa 
vanhassa sukutalossa Pispalassa. 
Ainoa päivälehti oli vaarini tilaa-
ma sosialidemokraattinen Kansan 
Lehti. En tiedä oliko kenelläkään 
sukulaisistani minkään puolueen 
jäsenkirjaa, mutta kasvuympäris-
töni oli työväenhenkinen. Politii-
kasta en muista keskustellun, mut-
ta jo 1930-luvulla tulin tietämään, 
että Väinö Tanner oli erinomai-
nen talousmies ja periaatteistaan 
luopumaton poliitikko. Hän il-
moitti talvisodan aikana, ettei so-
sialidemokraateilla ole mitään syy-
tä olla kuulumatta suojeluskuntiin. 
Vuonna 1942 tehdyn selvityksen 
mukaan sotilaspoikien jäsenistös-
tä 41,5 % oli asutuskeskusten ja 
maaseudun työväestön ja 38 % vil-
jelijäväestön poikia. Sotilaspoikiin 
kuului tuona vuonna lähes 70 000 
jäsentä iältään 10–17-vuotiaita ja 
se oli aikanaan Suomen suurin 
nuorisojärjestö. 

Vein ilmoittautumislomakkeen 
isälleni Lauri Evertille, joka siihen 
aikaan oli Painamo -nimisen kirja-
painon faktori ja toimi myöhem-
min Tampereen arpatehtaan tek-
nillisenä johtajana. Hän mietiske-
li asiaa hetken ja allekirjoitti suos-
tumuksensa. Samalla hän kehotti 
minua suhtautumaan sotilaspojissa 
saamaani informaatioon kriittises-
ti ja ajattelemaan omilla aivoillani. 
Tätä isäni antamaan neuvoa olen 
pyrkinyt noudattamaan myöhem-
missäkin elämäni vaiheissa. Ra-
dikaaleja poliittisia ja uskonnolli-
sia esityksiä kuullessani ovat isäni 
varoittavat sanat tulleet mieleeni. 
Varsinkin 1970-luvulla ihmettele-
mistä riitti molemmilla osa-alu-
eilla.

Kuoron  
edustuspuvut
Kuoro kokoontui ”Rellun” eli 
Tampereen reaalilyseon laulusa-
lissa ja meitä tuli johtamaan luut-
nantti Osmo Hietala, joka oli si-
viiliammatiltaan kansakoulunopet-
taja. Hän oli varsin monipuolinen 
ja innostava ohjaaja, joka opet-

ti meille monia hyödyllisiä asioi-
ta artikuloinnista, äänen muodos-
tuksesta ja esiintymisestä yleisön 
edessä. Sodan jälkeen ”Hiatsu” 
johti maineikasta Nekalan lapsi-
kuoroa.

Hietala totesi uuden kuoronsa 
olevan varsin kirjavasti pukeutu-
nutta porukkaa. Vain harvoilla oli 

edes jonkinlainen sotilaspoikapu-
ku. Hänen ensimmäinen huolensa 
oli hankkia meille yhtenäiset esiin-
tymisasut. Kun valmistauduim-
me ensimmäisiin esiintymisiim-
me kaupungin, suojeluskunnan ja 
Lotta Svärdin edustajille, Hietala 
vihjasi meille, ettei kenenkään tar-
vitse pukeutua ihan parhaimpiin-
sa. Asun pitää olla kuitenkin siisti. 
Hiukset tuli kammata huolellises-
ti sekä esiintyä reippaasti ja ryh-
dikkäästi.

Jonkin ajan kuluttua saimme 
mennä suojeluskuntatalolle sovit-
tamaan englantilaisia univormuja. 
Talvisodan aikana britit lähettivät 

Suomeen erilaista sotamateriaalia 
ja sen mukana mm. sotilaspuku-
ja. Ne olivat kuitenkin liian pie-
nikokoisia suomalaisille miehille, 
mutta soveltuivat sotilaspoikien 
käyttöön erinomaisesti. Sarkapu-
vut olivat väriltään vihertävän rus-
keita ja tiivistä, tuulenpitävää sar-
kaa. Pusero oli varustettu piilona-
pein ja siinä oli suuret rintataskut. 
Sen vasempaan hihaan saimme 
kiinnittää sotilaspoikakilven suo-
ritettuamme sotilaspoikatutkin-
non ja annettuamme sotilaspoika-
lupauksen. Housut olivat suorat ja 
niiden yläosa ulottui minulla mel-
kein kainaloihin. Kesäpäähineenä-
ni käytin suojeluskunnan ruskeaa 
suikkaa. Vain suikka ja sotilaspoi-
kakilpi ovat vielä jäljellä olevat 
osat sotilaspoikavarusteistani. So-
dan päättyessä puvut saivat jäädä 
käyttöömme työvarusteina, mut-
ta niistä oli poistettava sotilaspoi-
kamerkit ja muokattava ne siviili-
käyttöön. Käytin pukua koulussa, 
kun siinä oli kasvunvaraa.

Sodan aikana jouduin muuta-
man kerran hankaluuksiin pala-
tessani sotilaspoikapuvussa illal-
la Tuomiokirkkopuiston ja Erkki-
län sillan kautta kotiin harjoituk-
sista. Sillalla oleskeli joskus jouk-
ko Tammelan ”hanuja”. Sillasta oli 
joko pakko mennä yli tai kiertää 
kotiin asematunnelin kautta. Ylitys 
ei aina onnistunut puhumalla, mut-
ta asematunnelin kauttakaan sisu 
ei antanut periksi kiertää. Peli oli 
sikäli reilua, ettei kimppuuni käyty 
koskaan porukalla. Jonkun sakis-
ta vain piti vuorollaan näyttää toi-
sille, että uskaltaa tapella. Työläis-
kaupunginosassa tuntemattoman 
oppikoululaisen ei sopinut yksin 
kävellä sotilaspoika-asussa. Ihmet-
telin silloin, miksi jokin asuste he-
rätti vielä 1942 noissa kansakoulu-
pojissa sellaisia kiukunpurkauksia. 

Omia asenteitani tällainen ”koulu-
tus” ei kehittänyt tietenkään posi-
tiiviseen suuntaan.

Seuratessani nykyajan tapahtu-
mia maailmalla en enää ihmette-
le ihmisten väkivaltaista käytöstä. 
Valheita ja osatotuuksia toistamal-
la sekä vihaa lietsomalla saadaan 
ihmiset uskomaan ja toimimaan 
aggressiivisesti. Rauhan palautta-
minen ihmisten rasittuneisiin mie-
liin on huomattavasti vaikeampaa

Ohjelmisto ja  
esiintymiset
Sotilaspoikakuoron tehtävänä oli 
ankeana aikana nostattaa reippain 
lauluin kotirintaman puolustustah-
toa ja viihdyttää ihmisiä. Kuului-
mme virallisesti kotirintamajouk-
koihin. Yleisön positiiviset reak-
tiot innostivat meitä tekemään 
parhaamme. Lauloimme yksi- 
ja kaksiäänisesti. Kuuntelin sil-
loin tällöin Wiener Sängerknaben 
-kuoron esityksiä radiosta ja taju-
sin, ettemme koskaan pystyisi saa-
vuttamaan heidän tasoaan.

Kuorotoiminta oli varsin tii-
vistä. Harjoittelimme kaksi ker-
taa viikossa tiistaisin ja perjantai-
sin klo 18 alkaen. Jos alkoi esiin-
tyä harjoitteluväsymystä, ”Hiat-
su” toi paikalle elokuvaprojekto-
rin ja näytti meille mykkäfilmejä. 
Suosituimpia esiintyjiä niissä oli-
vat Charles Chaplin ja Buster 
Keaton. Hauskat elokuvat poisti-
vat meiltä harjoittelu- ja ”sotavä-
symyksen”.

Ohjelmistomme muodostui tie-
tenkin isänmaallisista lauluista ja 
virsistä. Esiinnyimme joskus myös 
sotilassoittokunnan säestyksellä. 
Järjestön antamien ohjeiden mu-
kaan meille tuli opettaa ja harjoi-
tuttaa Sotilaspoika, Ateenalais-
ten laulu, Hämeen maakuntalau-

lu, Vala ja Sillanpään marssilau-
lu. Oli osattava myös virret Jumala 
ompi linnamme ja Oi Herra siu-
naa Suomen kansa. Lisäksi meidän 
ohjelmistoomme kuuluivat ainakin 
Jääkärimarssi, Lippulaulu, Kale-
valainen vieraan tervehdys, Iske, 
iske, iske ja Sibeliuksen Isänmaal-
le. Viimeksi mainitun laulun sano-
man sisäistimme ehkä parhaiten ja 
saamistamme voimakkaista aplo-
deista päätellen Sa-la-moi-na se 
tuntehet saa palamaan. Kirkoissa 
lauloimme usein itsenäisyyspäi-
vien jumalanpalveluksissa ja lu-
pauksenantotilaisuuksissa. Esiin-
nyimme myös erilaisissa juhlissa 
ja asemiesilloiksi kutsutuissa viih-
detilaisuuksissa. Tampereen työvä-
entalon konserttisalin asemiesil-
ta filmattiin ja meistä pojista tuli 
elokuvatähtiä. Yllätyksekseni pät-
kä tuosta sotilaspoikien lauluesi-
tyksestä näytettiin vuosikymmeniä 
myöhemmin televisiossa. Samassa 
tilaisuudessa esiintyi myös korp-
raali Möttönen (näyttelijä Eina-
ri Ketola), joka hyväntahtoisella, 
lupsakalla huumorillaan tuli tun-
netuksi ja pääsi kansan suosioon.

Tampereen sotilas-
poikien soittokunnan 
taival jäi lyhyeksi
Kapellimestari ja entinen kirja-
painon käsinlatoja Emil Kivikos-
ki toimi Tampereen työväenyhdis-
tyksen soittokunnan kapellimesta-
rina 1938–1968. Sodan aikana hän 
johti Tampereella sotilassoittokun-
taa, joka säesti joskus sotilaspoi-
kienkin kuoroa. Niissä tapahtu-
missa tapasimme ja hänelle sel-
visi, että olin hänen entisen työ-
kaverinsa poika. Kivikoski kertoi 
isälleni 1943 olevansa perustamas-
sa Tampereen sotilaspojille soitto-
kuntaa ja etsivänsä siihen bassotor-
ven soittajaa. Samalla hän toivoi, 
että minä liittyisin soittokuntaan, 
koska huuleni soveltuisivat hyvin 
tuon isokokoisen soittimen hallin-
taan. Ehdin oppia alkeet ja osal-
listua muutamiin yhteissoittohar-
joituksiin, mutta emme muistaak-
seni ehtineet esiintyä julkisesti en-
nen rauhan tuloa. 

Kuulin myöhemmin huhun, että 
sotilaspoikasoittokuntamme olisi 
saanut Saksasta ihka uudet soit-
timet, mutta niitä ei ehditty ottaa 
käyttöön. Ne olisi tietenkin pitä-
nyt luovuttaa Neuvostoliitolle. Ta-
rinan mukaan Kivikoski tai joku 
muu piilotti ne työväentalon ulla-
kolle, josta ne vähitellen otettiin 
hyödylliseen käyttöön.

Osallistuin musiikkiharrastuk-
sen lisäksi myös sotilaspoikien 
muuhun koulutukseen kurssi- ja 
leiritoimintaan. Sotilaspojissa opin 
monia hyödyllisiä asioita, jotka 
ovat vaikuttaneet myöhempiin va-
lintoihini ja asenteisiini. Osallistu-
miseni lähes vuosittaisiin kertaus-
harjoituksiin sekä vapaaehtoiseen 
maapuolustukseen eivät ehkä oli-
si toteutuneet ilman herkässä nuo-
ruusvaiheessa sotilaspoikajärjes-
tössä saamaani peruskasvatusta.

Lauri J. Keskinen

Lähteet:
Eija Puranen: Poikasotilaista so-

tilaspoikiin (Sotilaspoikien Perin-
neliitto ry 2001)

Seppo Löytty: Hämeessä synty-
nyt (2013)

Lauri J. Keskisellä on vielä tallessa suikka ja kilpi.

Lähde: Aamulehti 16.4.1943.

Sotilaspoika -lehden tammikuun 1944 numeron kansikuvassa on 
Tampereen sotilaspoikakuoro laulamassa lupauksenantotilaisuu-
dessa. Lauri itse on eturivissä kolmas vasemmalta ja hänen päänsä 
takana on Seppo Löytty (myöh. teologian tohtori ja lähetystyön-
tekijä). Hänen oikealla puolellaan on tamperelainen Reijo Rosen-
vall. Kuva: E.M. Staf.

Bassotorvi, jollaisella Lauri eh-
ti opetella soittamisen alkeet. 
”Bassotorvi oli suuri ja kiersi 
kolme kertaa soittajan ympä-
ri. Torven suu oli pienen soitta-
jan pään yläpuolella. Kiinnitin 
kaupungilla huomiota, kun me-
nin soittotunnille instrumentti-
ni kanssa. Tuli kommentteja!” 
Kuva via Lauri J. Keskinen

Sotilaspojan suikka ja kilpi. 
Kuva: Lauri J. Keskinen

Sotilaspoikien musiikkiharrastuksia Tampereella 
1942 – 1944
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Yksi sotahistoriamme aikakausi 
on päättynyt. Mannerheim-ristin 
ritari Tuomas Gerdt sai kutsun 
viimeiseen iltahuutoon 1.11.2020 
Helsingissä. Hän oli kuollessaan 
98-vuotias. 

Tuomas Gerdt syntyi 28.5.1922 
Heinävedellä, mutta muutti jo 
lapsena perheensä mukana Ran-
tasalmelle. Hän liittyi Rantasal-
men suojeluskunnan poikaosas-
toon vanhempiensa luvalla vuon-
na 1934 heti täytettyään 12 vuotta. 
Syksyn 1939 liikekannallepanos-
sa hän jakoi ylimääräisiin harjoi-
tuksiin (YH) komennetuille käsky-
kortteja ja toimi talvisodan aikana 
vartiointi- ja evakuointitehtävissä 
Rantasalmella. 

Sotilaspoika-ajoilta Gerdtin 
mieleen on jäänyt koskettava tapa-
us nuoresta evakkoäidistä, joka oli 
tullut hevoskyydillä Rantasalmel-
le pienen vauvansa kanssa. Heidät 
oli majoitettu kylmään ja autioon 
torppaan ja Tuomaksen kävi hei-
tä sääliksi. Niinpä 17-vuotias nuo-
rukainen tarjosi heille yösijan ko-
toaan kunnes heille järjestyi uusi 
majoitus.

Ensimmäisenä  
pahimpaan paikkaan
Gerdt suoritti asevelvollisuutensa 
Mikkelissä Polkupyöräpataljoo-
nan koulutuskeskuksessa ja pääsi 
reserviin juhannuksena 1940. Jat-
kosodassa Gerdt toimi aluksi tais-
telulähettinä JR 28:ssa ja taistelu-
lähettialiupseerina ja ryhmänjoh-
tajana legendaarisessa Tyrjän ryk-
mentissä eli JR 7:ssä, jota johti en-
sin jääkärieversti Armas Kemppi 
ja vuodesta 1943 everstiluutnant-
ti (eversti 6.7.1944) Adolf Ehrn-
rooth.

Gerdt haavoittui heinäkuussa 
1942 ns. Sevastopolin tukikoh-
dasta käydyssä taistelussa. Hänen 
kylmäverinen toimintansa tässä 
taistelussa vaikutti ratkaisevas-
ti Mannerheim-ristin myöntämi-
seen. Sairaalasta päästyään Gerdt 
komennettiin Upseerikouluun Nii-
nisaloon kurssille 57, joka alkoi 
9.7.1943. Toimittuaan seuraaval-
la kurssilla ”santsarina” hän pala-
si rintamalle joukkueenjohtajaksi 
Er.P 12:een. Gerdt haavoittui kaik-
kiaan kolme kertaa, mutta palasi 
aina takaisin riviin. Hänet kotiutet-
tiin vänrikkinä marraskuussa 1944. 
Sotien jälkeen hänelle kertyi vielä 
55 kh -vuorokautta ja hänet ylen-
nettiin kapteeniksi 4.6.1968.

Tuomas Gerdt oli ritari 95. Hän 
kuuli nimityksestään 8.9.1942 ra-
diouutisista ollessaan toipumassa 
haavoistaan Tilkassa. Hänen nimi-
tysperustelunsa olivat vakuuttavat:

”Alikersantti Gerdt on sodan 
alkuvaiheista alkaen erikoises-
ti kunnostautunut taistelulähetti-
tehtävissä, joutuen pitämään yh-
teyttä eri komentoportaitten välil-
lä erittäin vaikeissa olosuhteissa. 
Paitsi rohkeutta vaatii tällainen 
työskentely nopeita itsenäisiä rat-
kaisuja ja aika annoksen synnyn-
näistä neuvokkuutta. Kerran vi-
hollisen onnistuessa yllättämään 
komppanian, johon alikersantti 
Gerdt kuului, haki hän itsenäises-
ti toimien tykistön apua. Tällöin 
joutui hän mm. ylittämään erään 
maastonkohdan, jota vihollinen 
tulitti 10:llä konekiväärillä ja yli 
10:llä pikakiväärillä ja konepis-

toolilla keskittäen samaan maas-
tokohtaan yhtäjaksoisesti raskait-
ten kranaatinheittimien tulen. Täl-
lä teollaan alikersantti Gerdt pe-
lasti komppaniansa suurilta tap-
pioilta. Monissa muissa kiperissä 
tilanteissa on hän kylmäverisesti ja 
itseään säästämättä suorittanut te-
koja, joitten arvon tuntee vain sel-
lainen, joka on joutunut johtamaan 
joukkoja tilanteissa, milloin kaikki 
muut yhteydet ovat poikki ja mil-
loin vain miehinen kunto ja ur-
hoollisuus voivat toimittaa perille 
annetut käskyt ja ilmoitukset. 20.–
21.7.42 Kannaksella ”Sevastopo-
lista” käydyn taistelun aikana il-
moittautui alikersantti Gerdt va-
paaehtoisena vastaiskua tekemään 
määrättyyn osastoon. Ensimmäi-
senä miehenä syöksyi hän eteen-
päin tuhoten konepistoolillaan ja 
käsikranaateilla kymmeniä vihol-
lisia pyrkien aina pahimpaan ja 
ratkaisevimpaan paikkaan. Vihol-
lisen erittäin ankarasta tulesta vä-
littämättä kantoi hän kuolettavas-
ti haavoittuneen kapteeni Tofferin 
suojaan jatkaen sitten taistelua 
reippaana ja rohkeana aina haa-
voittumiseensa saakka. Hänen esi-
kuvansa vaikutti suuresti viimeisen 
vastaiskun onnistumiseen.”

Luuletteko olevanne 
Mannerheim-ristin  
ritari!?
Tuomas Gerdtin tarina on hui-
kea esimerkki isänmaallisuudes-
ta, vastuuntunnosta ja urhoolli-
suudesta taistelutilanteissa. Seu-
raavassa muutamia hetkiä hänen 

elämästään.
Gerdt oli ilmoittautunut vapaa-

ehtoisena kesällä 1942 Ohdan loh-
kolla suoritettuun vastaiskuun Se-
vastopolin tukikohdasta käydyssä 
taistelussa. Suomalaisten vyöry-
tys alkoi ja Gerdt rynnisti kärjes-
sä tulittaen konepistoolillaan lip-
paat tyhjiksi. Hän pyysi takanaan 
tulleelta sotilaalta täyden lippaan, 
mutta ei ehtinyt kiinnittää sitä, 
kun taisteluhaudan kulman takaa 
ilmestyi viisi vihollista. Gerdtillä 
oli konepistooli kädessään, mut-
ta lipas oli tyhjä. Gerdt tähtäsi vi-
hollisia ja komensi kylmästi ”Ruki 
verh!” (kädet ylös) – ja viholliset 
tottelivat. Gerdt oli ottanut viisi so-

tavankia tyhjällä aseella!
Gerdt ei sairastanut natsa- eikä 

prenikkatautia, hän ei halunnut ko-
rostaa itseään eikä ottanut Manner-
heim-ristiään mukaansa Upseeri-
kouluun Niinisaloon. Hänellä oli 
tapana pitää täytekynää aseta-
kin rintataskussa niin, että kynän 
pidike pilkisti taskun lipan alta. 
Santsarina toiminut, pilkunviilaa-
jana tunnettu upseerikokelas huo-
masi kynän ja käski Gerdtin pu-

hutteluun. Kokelas näytti kynää ja 
kysyi ”Luuletteko olevanne Man-
nerheim-ristin ritari?” Gerdt vasta-
si ”Kyllä herra kokelas”. Kokelas 
hämmentyi ja toisti kysymyksensä 
- ja Gerdt toisti vastauksensa. Ko-
kelas, joka ei tiennyt, että Gerdt to-
dellakin oli Marskin ritari, hermos-
tui ja käski Gerdtin juoksemaan 
kasarmin ympäri. Tuomas Gerdt 
on varmasti ainoa ritari, joka on 
joutunut tällä tavoin simputetuksi.

Gerdtin etunimet olivat Kai-
ho Tuomas Albin. Hän ei pitä-
nyt nimistään Kaiho ja Albin ja 
hänen komppanianpäällikkönsä 
Caj Toffer tiesi tämän. Lähettä-
essään Gerdtiä partioon hän kiu-

sallaan aina huusi ”Kaiho Albin” 
ja siitä Gerdt tiesi, että hänelle ja 
hänen konepistoolilleen oli tulos-
sa hommia.

Täsmällisenä sotilaana tunnettu 
Gerdt myöhästyi omista häistään. 
Hän oli löytänyt elämänkumppa-
nin, lottana toimineen Lea Koso-
sen Savonlinnasta, missä hän työs-
kenteli Oy Wilh Schauman Ab:n 
palveluksessa. Gerdt pelasi pesä-
palloa Savonlinnan Pallokerhos-

sa ja hääpäivänä 9.6.1946 - puna-
armeijan suurhyökkäyksen kaksi-
vuotispäivänä - peli venyi hiukan 
pitkäksi. Hääväki vilkuili jo her-
mostuneena kellojaan, kun sulha-
nen saapui paikalle kolme minuut-
tia myöhässä. Rovastille hän totesi 
vaan lyhyesti, että me voitimme.

Gerdt oli myös aktiivinen reser-
viläinen. Hän liittyi Savonlinnan 
Reserviupseerikerhoon jo 1945. 
Myöhemmin hän toimi muissa-
kin reserviupseeriyhdistyksissä, 
muun muassa Lauritsalassa. Hän 
oli RUL:n maastomestari 1965 ja 
1968 ja saavutti 15 Helsingin RU-
piirin maastomestaruutta sekä kak-
si maastoammunnan mestaruutta 
vuosina 1950–1970. Hänet kutsut-
tiin RUL:n kunniajäseneksi 2011.

Vain yksi muiden  
joukossa
Kirjoittajalla oli kunnia tavata 
Tuomas Gerdt 30.6.2016 Parik-
kalan Tarnalassa 2. Divisioonan 
muistolaatan paljastustilaisuu-
dessa. Gerdt oli siellä muutaman 
Tyrjän rykmentin veteraanin kans-
sa kunniavieraana. Tervehdin hän-
tä ja sanoin kohteliaasti, että ha-
luan valokuvata hänet.  Hän tote-
si vaatimattomasti olleensa vain 
yksi muiden joukossa ja kuvia pi-
tää ottaa muistakin veteraaneista. 
Katsoin häntä pitkään ja muiste-
lin hänen nimitysperustelujaan 
”…Ensimmäisenä miehenä syök-
syi hän eteenpäin tuhoten konepis-
toolillaan ja käsikranaateilla kym-
meniä vihollisia…” Tein mielessä-
ni kunniaa tuolle harmaantuneelle 
isänmaan miehelle.

Rohkeudesta ja pelosta Gerdtillä 
oli selkeä mielipide: ”Kaikki siel-
lä pelkäsivät, kuka enemmän kuka 
vähemmän. Mutta kun toiminta 
alkaa, pelko väistyy taka-alalle. 
Rohkea ei ole se, joka ei pelkää, 
vaan se, joka pelostaan huolimat-
ta pystyy toimimaan.” 

”Olen tullut siihen vakaaseen 
käsitykseen, että olen saanut omal-
ta pieneltä osaltani olla luomas-
sa ja pysyttämässä itsenäistä Suo-
mea” kiteyttää Tuomas Gerdt, vii-
meinen ritari.

Viimeiselle  
matkalle
Tuomas Gerdt siunattiin Lauritsa-
lan kirkossa ja saatettiin isänmaan 
multiin Lepolan hautausmaalle 
28.11.2020. ”Me kiitämme, me 
kunnioitamme ja me muistamme”, 
sanoi tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö muistopuheessaan. 

Teksti: Matti Hyvärinen

Lähteet:
http://www.mannerheim-ristin-

ritarit.fi
Aake Jermo: Siiranmäen mie-

het (Otava 1977)
Seppo Porvali: Marskin ritarit 

– 191 ihmiskohtaloa (Valitut Pa-
lat Oy 2001)

Seppo Porvali: Tuomas Gerdt – 
Viimeinen ritari (Kustannusosa-
keyhtiö Revontuli 2012)

Rantasalmen sotilaspojasta 
Mannerheim-ristin ritariksi

Nuijan varresta –  
Liittohallituksen  
kokouksesta  
poimittua
Koronatilanteen vuoksi liitto-

hallitus piti 25.2.–1.3.2021 etä-
kokouksen, joka osoittautui on-
nistuneeksi. Riittävän pitkä ko-
kousaika mahdollisti ”keskus-
telun” sähköpostin välityksellä.

Kokouksessa valmisteltiin liit-
tokokoukseen ja 30-vuotisjuh-
laan Scandic Eden Nokialla 19.-
20.8.2021 liittyvät asiat. Puolus-
tusvoimain komentaja, kenraali 
Timo Kivinen on lupautunut 
juhlapuheen pitäjäksi. Päätettiin 
menettelyistä siinä tapauksessa, 
että koronapandemiaan liittyvät 
viranomaistoimet rajoittavat ta-
pahtumien järjestämistä. Liitto-
kokous pyritään tällöin järjestä-
mään yhden jäsenen/kilta -osal-
listumisperiaatteella. Juhlan pe-
rumisesta tehdään tarvittaessa 
päätös toukokuussa.

Liittohallitus totesi tyytyväi-
syytensä siitä, että Sotilaspoika-
lehden päätoimittajan vaihto on 
toteutunut joustavasti. Uusi pää-
toimittaja tarvitsee tehtävässään 
jäsenkiltojen tukea erityisesti 
lehden aineiston ja ilmoitushan-
kinnan osalta.

Todettiin liiton jäsenyyden 
lakanneen 31.12.2020 Suojelus-
kuntajärjestön perinteet ry:ssä 
(ent. Suojeluskuntien ja Lotta 
Svärdin Perinteiden Liitto ry) ja 
Sotilaspoikien Perinnesäätiön jä-
senyyden alkaneen 1.1.2021 Sk-
perinteet ry:ssä sen sääntömuu-
toksen johdosta. 

Liiton 30-vuotishistorian osal-
ta kuultiin, että kiltojen lähettä-
mien tekstien työstäminen jul-
kaisukuntoon on työn alla. Osaa 
teksteistä on lyhennettävä ja lä-
hes kaikissa on kielenhuoltotar-
vetta. Joku yhtenäinen formaat-
tikin on hahmottumassa.

Todettiin liiton strategian 
2018–2025 toimenpiteiden to-
teutuvan. Selvittämättä ovat kui-
tenkin vielä yhteistyömahdolli-
suudet Tammenlehvän Perinne-
liiton kanssa digitaalimuodossa 
olevan perinnetiedon keräämi-
sessä ja tallentamisessa sekä so-
tilaspoikatoiminnasta kertovien 
museoiden kartoittamisessa.

”Isänmaan nuoret puolustajat” 
-elokuvan tekijä Timo Koivisto 
oli ilmoittanut halunsa olla va-
paaehtoisena mukana liiton toi-
mintoja kehittämässä. 

Tuomas Gerdt. Public Domain

Muistolaatta Rantasalmen koulukeskuksessa. Kuva: Matti Hyvärinen

Gerdtin muistokivi Askaisten Ritaripuistossa. Kuva: Matti Hy-
värinen
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Vastaukset sivun 5  
kysymyksiin: 

1. B (Viipurista)

2. D (Jyväskylässä)

3. A (Huittisten Lauttakylästä)

4. D (Saudi Aramco)

5. B (Juristi)

6. B (Moskovan eteläpuolella)

7. C (23,50)

8. A (Raul Reiman)

Sotilaspojat onnittelevat 
satavuotiasta Lotta Svärdiä!
 

Runebergin sanoin:
”Oli helmi ja oiva se eukko näät

sodan tiellä, sen taata saa;
vähän naurua sieti, mut kukkurapäät

myös kiitosta, kunniaa.”

  J. L. Runeberg, runosta Lotta Svärd,  
Otto Mannisen suomennos

Sotilaspoikien Perinneliitto ry -  
Soldatgossarnas Traditionsförbund rf ja  
Sotilaspoika - Soldatgossen

Liittomme kunniajäsen, eversti Ilmari  
Hurmerinta 90 vuotta 5.3.2021

Lämpimät onnittelut 
Sotilaspoikien Perinneliitto ry -  
Soldatgossarnas Traditionsförbund rf ja  
Sotilaspoika - Soldatgossen

Merkkipaalulla

Viime sotiemme ylipäällikkö, Suo-
men marsalkka Carl Gustaf Emil 
Mannerheim syntyi 4. kesäkuuta 
1867 Louhisaaren kartanossa As-
kaisissa ja kuoli 83-vuotiaana Lau-
sannessa, Sveitsissä 27. tammikuu-
ta 1951 klo 23.30 - Suomen aikaa 
28. tammikuuta 1951 klo 00.30!

Marskin kuolinpäivä on erikoi-
nen sattuma, sillä vapaussodan al-
kamishetkenä pidetään sitä, kun 
hallituksen armeijan joukot yli-
päällikkö Mannerheimin käskys-
tä aloittivat venäläisten joukkojen 
aseistariisunnan Pohjanmaalla aa-
muyöllä 28. tammikuuta 1918. 

Mannerheim siunattiin haudan 
lepoon 4.2.1951. Hautajaisiin osal-
listui arviolta jopa 150 000 ihmis-

tä, jotka muodostivat lähes neljän 
kilometrin pituisen saattojoukon. 
Ylipäällikön arkun kantaminen 
ja laskeminen haudan poveen oli 
Mannerheim-ristin ritareille suu-
ri kunniatehtävä, jonka suorittivat 
kenraaliluutnantti Paavo Talvela, 
kenraalimajuri Ruben Lagus (ri-
tari nro 1), everstit Adolf Ehrn-
rooth ja Eero Laaksonen, sekä 
lentomestari Ilmari Juutilainen 
(kaksinkertainen ritari), ylikersant-
ti Lauri Skyttä, korpraali Johan 
Similä ja sotamies Eero Seppä-
nen. Näin toteutettiin Mannerhei-
min tahtoa nimitysperusteista: rita-
rius ja kunnia kuuluvat sen ansain-
neelle sotilasarvosta riippumatta.

Eteläkarjalaiseen elämänme-
noon ison jäljen jättänyt kasva-
tustieteiden maisteri, jääkiekko-
mies Erkki ”Era” Turunen me-
nehtyi 3.9.2020 Lievestuoreella. 
Hän oli kuollessaan 89-vuotias.

Erkki syntyi 8. toukokuuta 
1931 Lievestuoreella kahdeksan-
lapsisen perheen toiseksi vanhim-
pana. Erkin valistuneita vanhem-
pia yhdisti säästäväisyys, työnte-
ko, eteenpäin pyrkiminen sekä 
tuolle ajalle tyypilliset arvot ja 
aatteet.

Erkki Turunen oli talvisodan 
syttyessä vain 8-vuotias ja täten 
liian nuorta ikäluokkaa asepalve-
lukseen. Isänmaata rakastava poi-
ka halusi kuitenkin tehdä osansa 
ja hakeutui sotilaspoikiin.

Erkki asui sodan ajan synnyin-
seudullaan Lievestuoreella.  Hän 
liittyi Lievestuoreen sotilaspoi-
kiin 9-vuotiaana ja oli sen jäsen 
numero 39.

Saattomatkat jopa 
yli 10 kilometriä
Lievestuore sijaitsee Laukaan 
kunnassa Keski-Suomessa yhden 
pääratamme varrella. Ja kesän 
1941 liikekannallepanossa yhte-
nä joukkojen kokoamispaikkana 
toimi Lievestuoreen seurantalo. 
Sieltä Erkki sotilaspoikana ohja-
si ja saattoi jalan joukkoja majoi-
tuksiin seutukunnan maataloihin. 
Pisimmät saattomatkat olivat yli 
10 km. Hän toimi myös erilaisis-
sa viestinviejän tehtävissä.

Isänmaanrakkaus oli tärkeä osa 
Erkin identiteettiä, ja sen vahvat 
juuret olivat hänen lapsuutensa 
kokemuksissa. Hän puhui usein 
Suomen taistelusta ”sodan ai-

kaan” ja hänen kunnioituksensa 
sodassa taistelleita kohtaan oli 
syvää.

Mikkelin Jalkaväkimuseon 
Sotilaspoikaosaston kokoelmis-
ta löytyy Erkin sotilaspoikatak-
ki ja -suikka sekä alkuperäinen 
jäsenkirja. Ne hän haluasi toimi-
tettavan sinne joitain vuosia sit-
ten. Hän oli Keski-Suomen So-
tilaspoikien perinnekillan jäsen 
kuolemaansa asti.

Innovatiivinen  
rehtori
Ylioppilaaksi Erkki Turunen kir-
joitti Jyväskylän yhteislyseosta 
vuonna 1950. Ennen varusmies-
palvelustaan Erkki ehti valmistua 
kansakoulunopettajaksi Jyväsky-
län kasvatusopillisesta korkea-
koulusta vuonna 1952. Hän jat-
koi opintojaan seuraavalla vuosi-
kymmenellä ja suoritti kasvatus-
tieteen maisterin tutkinnon Jyväs-
kylän yliopistossa vuonna 1967.

Yli neljä vuosikymmentä kes-
täneen ansiokkaan työuransa Erk-
ki teki innostavana, mutta samal-
la vaativana opettajana pääasialli-
sesti Lappeenrannan ammattikou-
lussa, missä hän toimi viimeiset 
työvuotensa koulun innovatiivise-
na rehtorina. Eläkkeelle hän jäi 
virastaan vuonna 1994.

Jääkiekkomies  
henkeen ja vereen
Lappeenrantaan kuusikymmenlu-
vun lopulla liitetyssä Lauritsalas-
sa asuessaan Erkki innostui hen-
keen ja vereen erityisesti nuor-
ten jääkiekosta. Saimaan Pallos-
sa hän ryhtyi toimimaan vuonna 

1954 erilaisissa tehtävissä, mm. 
valmentajana. Hän oli seuran pu-
heenjohtajana 1982–1984.

Erkki on julkaissut runsaas-
ti kirjallista materiaalia. Hän oli 
yhtenä tekijänä SaiPan 50-vuo-
tisjuhlajulkaisussa. Kun katso-
taan SaiPan historiaa, ovat Er-
kin kokoamat tilastot hyvin mer-
kityksellisiä. Kymi-Saimaan alu-
een 20-vuotishistoriikin hän kir-
joitti 1995.

Erkki oli rakentamassa sitä 
kivijalkaa, jolla SaiPa vieläkin 
seisoo. SaiPan juniorit voittivat 
useita SM-mitaleja Erkin joh-
dolla. Toimintavuosia hänelle 
kertyi SaiPassa kaikkiaan peräti 
66 vuotta. Erkin valmennukses-
sa Lappeenrannan ammattikoulun 
jääkiekkojoukkue voitti Suomen 
mestaruuden vuonna 1963.

Tarmokkaan miehen kyvyt 
huomattiin ylemmällä tasolla, ja 
Erkki Turunen nousi Suomen ja 
Kansainvälisen Jääkiekkoliiton-
kin merkittäviin luottamustehtä-
viin.

Sukunimeä  
ei tarvittu
Hänet tunnettiin ympäri Suo-
men ”Erana”. Ei tarvittu suku-
nimeä, kun tiedettiin kenestä on 
kyse. Urheilun hyväksi tekemäs-
tään työstä hänelle myönnettiin 
mm. Suomen Urheilun hopeinen 
ansiomerkki, Suomen Jääkiek-
koliiton kultainen ansiomerkki, 
kultainen viiri ja SaiPan kultai-
nen ansiomerkki. Lisäksi tasaval-
lan presidentti myönsi hänelle yh-
teiskunnallisista saavutuksistaan 
SVR:n ansioristin vuonna 1993.

Erkin kiintymys Lappiin oli 
varsinkin eläkepäivillä merkit-
tävää. Alkuperäisyys vetosi yhä 
enemmän. Pyhät paikat, seidat, 
ynnä muut tulivat tutuiksi. Äkäs-
lompolon ooppera ja kulttuurita-
pahtumat eri paikoissa muodos-
tuivat tärkeiksi. Erkki totesikin, 
että ”Ylläs on ykkönen monella 
tapaa jääkiekon ohella”.

Eläkevuosiaan Erkki palasi 
viettämään Lievestuoreenjärven 
rakkaisiin rantamaisemiin. Hän 
piti tiiviisti yhteyttä lappeenran-
talaisiin ystäviinsä aina elämänsä 
viime metreille saakka.

Entisen sotilaspojan, reservin 
yliluutnantti Erkki Turusen uur-
na laskettiin perhehautaan Lap-
peenrannan Lepoharjun hautaus-
maahan 30.9.2020. Erkin kuol-
inilmoituksessa oli sotilaspoika-
tunnus ja hänen hautakiveensä on 
kiinnitetty sotilaspoikaplaketti. 

Pauli Saukkonen
Kuva: Erkki Turunen.  

Sukuarkisto

95 vuotta
Tapio Mattila, Jyväskylä 27.6.

90 vuotta
Toivo Hakkarainen, Sotkamo 7.6.  
Pauli Hannukainen, Vaala 8.4.  
Ilmari Hurmerinta, Kouvola 5.3.
Tero Kylliäinen, Mikkeli 22.5.
Erkki Lukkari, Sotkamo 25.6. 
Aimo Nurminen, Laukaa 19.6.
Pauli Peuraniemi Kangasaho 29.5.
Toivo Torkkell, Jyväskylä 25.5.
Erkki Tuuva, Lappeenranta 1.6.
Rauno Vähäsalo, Kuhmo 25.4. 

85 vuotta
Erkki Ouni, Längelmäki 15.5.
Untamo Pahkala, Ristijärvi 7.5. 

80 vuotta
Veli Jääskeläinen, Kajaani 11.6. 
Otto Kansan-Aho, Keuruu 8.5.
Hannu Koskinen, Laukaa 17.5.

Jussi Lahdensuo, Hämeenlinna 24.5.
Eino Laukkanen, Jyväskylä 4.5.
Auli Ruohonen, Kivijärvi 18.5.
Matti Suokas, Muurame 14.5.
Marjatta Tiihonen, Mikkeli 10.6.

70 vuotta
Kalevi Lehtonen, Hämeenlinna 8.4.

65 vuotta
Jarmo Heikkinen, Sotkamo 1.5. 

60 vuotta
Pertti Schroderus, Sotkamo 9.5.  

Tiedot Merkkipaalulla-palstalle liiton 
toimistoon tai päätoimittajalle. Julkai-
semme pyydettäessä maininnan ”mat-
koilla” tai ”ei vastaanottoa” tai vas-
taanottoajan 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

Isänmaanrakkaus siivitti Erkki Turusen elämän matkaa

90-v. 
25.1.21

Elämälle 
kiitos!

Sekä isänmaalle,  
isien kirkolle, ystäville.

Paavo K. Korhonen
Kajaani

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoi-
kien Perinnekilta ry:n kunniapu-
heenjohtaja Kauko Suurnäkki 
täytti 95 vuotta marraskuun 25. 
päivänä 2020.

Kiltamme puheenjohtaja Mat-
ti Haapanen ja varapuheenjoh-
taja Risto Rahkonen kävivät on-
nittelemassa päivänsankaria. Ter-
vehdyksessään puheenjohtaja toi 
esiin hänen merkityksensä vete-
raanina, yhteiskunnallisissa tehtä-
vissä ja killallemme tärkeänä ak-
tiivijäsenenä ja puheenjohtajana.

Kahvipöydässä päivänsankari 
muisteli aikoja sotilaspojasta La-
pin sotaan erityisellä tarkkuudella 
ja vireydellä. Hän liittyi 12-vuoti-
aana talvella 1938 Kannusjärven 
sotilaspoikaosastoon, jossa toimi 
talvisodan aikana ilmavalvonta-
tehtävissä. Kun taistelut Aunuk-
sessa olivat 1944 tauonneet, oli 
hänen osansa oman joukkonsa 
mukana lähteä Lapin sotaan sak-
salaisia vastaan JP 2:n riveissä. 

Pataljoona seurasi vetäytyviä 
saksalaisia vuoristoarmeijakun-
nan joukkoja Utsjoen suunnassa 
aina Kaamaseen saakka. Pitkillä 
hiihtomarsseilla vaikeissa maas-
to- ja sääolosuhteissa paikalli-

siin oloihin tottuneet soturit oli-
vat suureksi avuksi.

Heti sodan jälkeen olivat vuo-
rossa urheilu ja opiskelu tuleviin 
tehtäviin.

Monista saavutuksistaan palkit-
tuna ja huomion kohteeksi joutu-
neena Kauko mainitsi, että mieltä 
ovat lämmittäneet mm Suurnäkki 
-sukuseuran ja Etelä-Kymenlaak-
son Sotilaspoikien Perinnekillan 
kunniapuheenjohtajuudet.

Matti Haapanen

Kunniapuheenjohtaja  
Kauko Suurnäkki  
95 vuotta

Kauko Suurnäkki. Kuva: Mat-
ti Paananen

Mannerheimin 
kuolemasta 70 vuotta

Mannerheimin hautajaiset Helsingissä 4.2.1951. Hautajaissaat-
tue Mannerheimintiellä. Ylioppilaiden muodostama kunniaku-
ja oli molemmin puolin katua. Kuva: UA Saarinen / JOKA /Mu-
seovirasto
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Sotilaspojat mukana alusta saakka

Parolannummen ritaripatsas taas kunnossa
Mannerheim-ristin ritarien muisto-
merkki Hattulan Parolannummella 
on saatu taas arvoiseensa kuntoon. 
Muistomerkki paljastettiin sodanai-
kaisen Panssaridivisioonan 60-vuo-
tisjuhlien yhteydessä kesäkuussa 
2002. Komeassa muistomerkissä 
on jokaisen 191 Mannerheim-ris-
tin ritarin nimet.

Joulukuussa järjestetyssä korut-
tomassa tilaisuudessa olivat muka-
na niin patsaan kunnostuksen käy-
tännön työn tekijät, sen taloudelli-
set tukijat kuin Panssariprikaatin 
edustajatkin.

Kunnostustyöt tehtiin syksyl-
lä 2020. Patsas ei ollut huonossa 
kunnossa, mutta oli jo korkea aika 
vahvistaa varsinkin sen perustuksia.

Parolannummen ritarimuisto-
merkki on valtakunnallisesti Man-
nerheim-ristin ritarien toiseksi mer-
kittävin muistomerkki. Tunnetuin 
on Mannerheimin kotikartanossa 
Louhisaaressa sijaitseva Ritaripuis-
to. Maskun Askaisten Ritaripuis-
tossa jokaisella 191 Mannerheim-
ristin ritarilla on hänen omalla ni-
mellään varustettu kivipaasi.

Mannerheim-ristin ritareiden vai-
heisiin monipuolisesti perehtynyt 
lohjalainen metsänhoitaja Heikki 
Lehtonen on koonnut muun muas-
sa kirjan ritareiden muistomer-
keistä. Lehtonen kertoo, että suu-
rimmalla osalla Marskin ritareista 
on oma yksittäinen hautapaikka ja 

muistomerkki eri puolilla Suomea. 
Pieni osa ritareista on haudattu ul-
komaille.

Muistomerkkejä, joissa on kaik-
kien ritareiden nimet, on vain kak-
si. Parolannummella nimet ovat 
kolmessa isossa eri paadessa. Kun 
patsas paljastettiin 2002, se oli en-
simmäinen muistomerkki, jossa ni-
mien kera yhteisesti kunnioitettiin 
jokaisen Marskin ritarin muistoa. 
Paikalla oli tällöin muun muassa 
Mannerheim-ristin ritari Pentti Ii-
salo. Louhisaaren Ritaripuisto avat-
tiin vuonna 2007.

Hieno kunnianosoitus 
ritareille
Metsänhoitaja Heikki Lehtonen on 
Mannerheim-ristin ritarien säätiön 
hallintoneuvoston jäsen. Hän arvos-
taa suuresti vapaaehtoisvoimin ja 
lahjoitetuin varoin tehtyä Parolan-
nummen ritarimerkin kunnostusta.

”Kunnostustyöt ajoittuivat sa-
moihin aikoihin, kun ritareista 
viimeisenä elossa ollut Tuomas 
Gerdt kuoli. Gerdt menehtyi 1. 
marraskuuta 2020 98-vuotiaana. 
Voiko kaikkia nyt jo manan ma-
joille siirtyneitä ritareita enää kes-
tävämmin kunnioittaa ja muistaa”, 
Heikki Lehtonen sanoo.

Heikki Lehtonen muistuttaa 
myös toisesta, mutta paljon arki-
semmasta asiasta, jota ihmiset har-
vemmin tulevat ajatelleeksi. Vaik-
ka patsaat useimmiten ovat lujaa ja 
kestävää suomalaista peruskiveä, 
myös ne kärsivät Pohjolan karusta 
säästä suurine lämpövaihteluineen. 
Pakkasten ja vesisateiden kourissa 
eivät patsaatkaan ole ikuisia. Ne-
kin tarvitsevat säännöllistä hoitoa.

Kunnostustöiden juhlatilaisuu-
dessa puhui Panssariprikaatin esi-
kuntapäällikkö, everstiluutnantti 
Janne Hakaniemi.

Hakaniemi kiitti Panssariprikaa-
tin puolesta kunnostustöiden al-
kuunpanosta ja käynnistämisestä 

Kanta-Hämeen sotilaspoikien Pe-
rinneyhdistyksen varapuheenjoh-
tajaa, sotakamreeri Teuvo Mahr-
bergia ja merkittävällä taloudelli-
sella panoksella hanketta tukeneita 
Sako Oy:tä, H. G. Paloheimo Oy:tä, 
YK-kiinteistöt Oy:tä sekä käytän-
nön työt tehnyttä Maa- ja Viherra-
kennus Rämö Oy:tä.

Sotilaspoika  
suunnittelijana
Parolannummen ritarimuistomerk-
ki liittyy läheisesti myös sotilas-
poikiin. Se on Raaseporin perin-
nekillan silloisen jäsenen, sotilas-
poika Claes-Johan Grönvallin 

piirtämä, suunnittelema ja Pans-
sariprikaatin henkilökunnan avulla 
pystytetty muistomerkki. Grönval-
lin isä, kenraalimajuri Ragnar R. 
Grönvall oli marsalkka Mannerhei-
min vanhempi adjutantti.

Parolannummen ritaripatsas on 
sijoitettu lähelle Panssariprikaatin 
pääporttia. Muistomerkki luovutet-
tiin Prikaatin omistukseen jo paljas-
tusvuonna, ja se on luonnollisesti 
alusta saakka vastannut patsaaseen 
liittyvistä huoltotöistä.

Teksti ja kuvat:  
Veli-Matti Jusi

Keski-Suomen Sotilaspoikien perinnekillan 
toiminta ja vuosikokousjärjestelyt korona-aikana
Keski-Suomen Sotilaspoikien pe-
rinnekillan toimintavuotta 2020 
hallitsi koronapandemia, joka esti 
vuodelle suunniteltujen matkojen 
lisäksi perinnekillan kahden sään-
tömääräisen kokouksen eli ke-
vät- ja syyskokouksen pidon pe-
rinteiseen tapaan kuntavierailuina. 
Vuosi tullaankin muistamaan mat-
kasuunnitelmien perumisen ja etä-
kokousten vuotena.

Killan hallitus ehti käynnistää 
alkukeväästä 2020 keväällä pidet-
tävän sääntöjen mukaisen vuosi-
kokouksen valmistelut: Oltiin yh-
teydessä liikennöitsijöihin, varat-
tiin kokoustila, sovittiin paikallisen 
pitopalvelun kanssa ruokailusta ja 
kahvituksesta, sovittiin terveh-
dyspuheen pitämisestä ja sotilas-
poikien perinnetoiminnan tulevai-
suutta luotaavasta esityksestä. Ko-
kouspaketti oli mallillaan ja jäse-
nistölle ehdittiin jo lähettää kirjeit-
se ilmoittautumisohjeet sekä niin 
eteläisesti kuin pohjoisesta Keski-
Suomesta lähtevien kuljetusten ai-
kataulut.

Mutta sitten! Sähköpostivieste-
jä alkoi tippua muista yhdistyksis-

tä ja muilta järjestäjiltä sieltä sun 
täältä yhä kiihtyvään tahtiin ja kai-
kissa yhtäläinen viesti; ilmoitet-
tu kokous tai tilaisuus on peruttu 
koronan takia. Perinnekillan hal-
lituksen pika pikaa sähköpostit-
se pidetyn kokouksen päätös oli 
samansuuntainen; killan jo sovit-
tu kevätkokous peruttiin ja tehdyt 
sopimukset ja varaukset purettiin. 
Kevätkokous siirrettiin pidettäväk-
si syyskokouksen yhteydessä. 

Mutta toisin kävi! Uudelleen 
”nokkaansa” nostanut koronavi-
rus pakotti luopumaan myös syk-
syksi suunnitellun yhdistetyn ke-
vät- ja syyskokouksen pidosta 
kuntavierailun puitteissa. Oli löy-
dettävä toisenlainen ratkaisu, sil-
lä kahden sääntömääräisen vuo-
sikokouksen siirtäminen seuraa-
valle toimintavuodelle ei tuntunut 
houkuttelevalta, etenkin kun ei ol-
lut minkäänlaista varmuutta siitä, 
että keväällä 2021 voitaisiin koko-
ustaa ilman koronarajoituksia. Kil-
lan hallitus päätyikin kirjeitse to-
teutettavaan etäkokoukseen.

Jäsenistölle lähetettiin kevät- ja 
syyskokousasiakirjat postitse ja 

pyydettiin määräaikaan mennes-
sä ottamaan kantaa kokouksissa 
tehtäviin päätöksiin. Kokous sujui 
toivotulla tavalla ja saatujen pa-
lautteiden määrä nousi lähes nel-
jännekseen killan jäsenmääräs-
tä. Jäsenistön kannanotot avattiin 
sittemmin julkisessa kokoukses-
sa pienemmällä joukolla ja kirjat-
tiin kohta kohdalta niin kevätko-
kouksen kuin syyskokouksen osal-
ta kokouksessa laadittuihin pöytä-
kirjoihin. 

Syksyllä pidetty kevätkokous 
hyväksyi vuoden 2019 talouden 
ja toiminnan vastuuvapauksineen, 
joten siltä osin hallitus saattoi huo-
kaista helpotuksesta. Syyskokous 
puolestaan valitsi hallituksen ero-
vuoroisista jäsenistä uudelleen 
seuraavaksi kaksivuotiskaudek-
si Kari Hämäläisen Viitasaarel-
ta, Markku Lahden Korpilahdel-
ta sekä Mikko Strangin Korpi-
lahdelta täydentäen samalla hal-
litusta Hannu Kivi-Mannilal-
la Keuruulta. Maija Fredrikson, 
Perttu Hietanen, Pertti Lehto-
nen, Mikko Lintula, Martti Pel-
tonen ja Riku Tenhunen jatka-

vat hallituksessa. Puheenjohtajak-
si, joka sääntöjen mukaan valitaan 
vuodeksi kerrallaan, kokous valit-
si edelleen jo kolme vuotta kiltaa 
luotsanneen Heikki Vuorimiehen 
Jyväskylästä.

Kuluvalle toimintavuodelle 
2021 siirryttiin siis ilman edellis-
vuoden hoitamattomien asioiden 
taakkaa. Viime vuotta varten laa-
dittuja mutta toteutumatta jäänei-
tä matka- ja kokoussuunnitelmia-
kaan ei tarvinnut sellaisenaan hy-
lätä. Ne voidaan toteuttaa lähes ku-
luvana vuonna. Jos voidaan! Hel-
mikuun alussa Jyväskylä vetäytyi 
monilta osin jälleen kuoreen. Ko-
rona oli yltynyt kaupungissa jo le-
viämisvaiheeseen; koulut etäope-
tukseen, kirjastot kiinni jne. Me-
neekö koko kevät taas killan osal-
ta toimettomuuden piikkiin. Siltä 
näyttää!

Hallitus ehtikin jo tammikuun 
loppupuolella pitämässään vuo-
den ensimmäisessä kokouksessaan 
varautua pahimpaan ja päätti tur-
vautua jäsenkuntansa turvallisuu-
den taatakseen edelleenkin etänä 
kirjeitse tapahtuvaan kevätkoko-

ukseen maaliskuun lopulla. Silloin 
ainakin toimittaisiin kokoustami-
sen osalta killan omien sääntöjen 
mukaisesti ja asiat saataisiin hoi-
dettua ajallaan. Ja se taas on mah-
dollista sillä eduskunnan keväällä 
2020 tekemän poikkeuslain voi-
massaoloaikaa on jatkettu tämän 
vuoden kesäkuun loppuun saak-
ka. Toivottavasti syksyllä voitai-
siin palata normaaliin arkeen.

Eduskunnan keväällä 2020 te-
kemän poikkeamislain, jonka tar-
koitus oli turvata yhteisöjen pää-
töksenteon häiriöttömyys ja tur-
vallisuus koronaepidemian aika-
na, voimassaoloa on siis jatkettu 
30.6.2021 saakka. Väliaikaisen 
lain mukaan yhdistykset voivat sal-
lia etäosallistumisen ja asiamiehen 
käytön vuosikokouksissaan, vaik-
ka siitä ei olisi mainintaa yhdistyk-
sen säännöissä. Väliaikainen laki 
ei kuitenkaan oikeuta kokouksen 
lykkäämistä yli yhdistyslakiin tai 
yhteisön sääntöihin perustuvan 
määräajan yli.

Ja etäosallistuminen on aina 
vain vaihtoehto, ei siis ainoa osal-
listumistapa. Vaihtoehtoinen osal-

listuminen on mahdollista postit-
se, tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen kuten sähkö-
postin tai puhelimen välityksellä.

Yhdistyksen kokouksella on 
kuitenkin oltava edelleenkin vi-
rallinen aika ja paikka, johon jä-
senet voivat tulla päätösvaltaa 
käyttämään, mutta vain periaat-
teessa, sillä käytännössä on mah-
dollista sopia, että kokous toteute-
taan etänä turvallisuuteen vedoten. 
Paikan päällä voivat siis olla esi-
merkiksi puheenjohtaja ja sihtee-
ri. Yhdistyksen hallitus voi myös 
edellyttää ennakkoilmoittautumis-
ta kokouksiin. Tämä mahdollistaa 
kokousrajoitusten puitteissa pysy-
misen. Näin Keski-Suomen killas-
sa toimittiin viime vuonna ja jat-
ketaan samaan tyyliin ainakin nyt 
kevätkokouksen osalta.

Poikkeamislaista ja sen sovelta-
misesta laajemmin verkko-osoit-
teessa https://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2020/20200677.

Teksti:  
Heikki Vuorimies

Esikuntapäällikkö Janne Haka-
niemen mukaan Ritaripatsaan 
kunnostus ei olisi onnistunut il-
man ulkopuolista apua.

Tyytyväiset isännät ja tukijat. Parolannummen Ritaripatsas on 
taas arvoisessaan kunnossa.

Ritaripatsas kunnioittaa jokaisen 191:n Marskin ritarin muistoa. 
Se paljastettiin vuonna 2002.


