
Keski-Pohjanmaan Sotilaspoi-
kien Perinnekillan vuosikokous 
pidettiin Kannuksessa 4.9.2020. 

Kokouksen yhteydessä pide-
tyssä juhlatuokiossa ojennettiin 
everstiluutnantti evp Esko Hir-
viniemelle Sotilaspoikien hopei-
nen ansiomitali killan hyväksi 
tehdystä työstä. Mitalin ojensi-
vat Sotilaspoikien Perinneliiton 
hallituksen jäsen Juha Eronen 
ja Keski-Pohjanmaan Sotilaspoi-
kien Perinnekillan puheenjohtaja 
Matti Rahkola. 

Everstiluutnantti evp Esko 
Hirviniemi on toiminut aloit-
teellisesti paikallistoimikuntien 
maanpuolustuksen perinnehuo-
neiden perustamisessa, esineke-
räyksessä sekä erilaisten muisto-
merkkien hankkimisessa. Hän on 
toiminut myös killan tilintarkas-
tajana. Hän on toiminut maan-

puolustuskouluttajana, Keski-
Pohjanmaan sotainvalidien pu-
heenjohtajana ja kuuluu Sotain-
validien Veljesliiton hallituk-
seen.

Teksti ja kuva:  
Juha Eronen

Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja 
Lottatyttöjen Perinnekillan koko-
uksessa marraskuussa 2020 pu-
heenjohtaja Jouni Ahola totesi, 
että Korona Covid-19 -viruksen 
vuoksi vuosikokous on jouduttu 
siirtämään valtakunnallisten ko-
koontumisrajoitusten vuoksi maa-
liskuulta aina marraskuulle asti. 
Kokouksessa oli läsnä 15 kilta-
laista, joilla oli käytettävissään 
killan käsidesipullot ja kasvomas-
kit sekä suuressa auditoriossa run-
saasti etäisyyttä toisiinsa.

Tilaisuuden alussa rovasti Tapa-
ni Mäki-Panula piti lyhyen har-
taushetken ja sytytti kynttilän vuo-
den 2019 aikana poisnukkuneiden 
muistoksi.

Jouni Ahola valittiin jatkamaan 
hallituksen puheenjohtajana ja 
muut sääntömääräiset asiat saatiin 
lopultakin päätettyä ennen suunni-
telmavuoden päättymistä. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa mil-

tei kaikki tapahtumat todettiin pe-
ruutetuiksi.

Kokouksen lopuksi killan kun-
niajäseneksi kutsuttiin mäntsäläläi-
nen, pitkään hallituksessa työsken-
nellyt Pertti Brofelt. Pertti on saa-

nut Sotilaspoikaristin vuonna 2006, 
Sinisen Ristin vuonna 2010 ja Soti-
laspoikien Perinneliiton pronssisen 
ansiomitalin vuonna 2011. 

Teksti ja kuva:  
Pekka Kunnas 

Yhteinen julkilausuma allekirjoi-
tettiin Lääninpuistossa Sankarivai-
najien muistomerkillä 23.1.2021. 
Sotiemme veteraanien perinneasi-
assa olemme siirtymässä perinne-
aikaan. Uusi Pohjois-Kymen pe-
rinneyhdistys ottaa vastuun sekä 
tuki- että perinnetyöstä tulevina 
vuosina. Toiminta-ajatusta, oh-
jeita, sääntöjä ja muita asiakirjoja 
on valmisteltu huolella jo 10 vuo-
den ajan.

Julkilausuman allekirjoittaneet 
ovat Tammenlehvän Perinneliitto 
ry:n yhteisöjen Kymenlaakson alu-
eellisia jäsenyhdistyksiä. Allekir-
joituksella yhdistykset ovat päät-
täneet tukea ja ohjata perustetta-
van Sotiemme 1939–1945 Poh-
jois-Kymen perinneyhdistys ry:n 
toimintaa. Yhdistykset kokoavat 
yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiin-
nostuneita ja halukkaita osallistu-
maan perinnetyöhön. Allekirjoitta-
neet yhdistykset ohjaavat ja koor-
dinoivat alueellista veteraaniperin-
netyötä Pohjois-Kymenlaaksossa 
sekä edistävät jäsenjärjestöjen pe-
rinnetyötä. Yhdistykset huolehtivat 
osaltaan sotiemme veteraanien pe-
rinteen siirtämisestä nuoremmille 
sukupolville.

Tilaisuuden avasi Kymenlaak-
son Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja, eversti evp. Arto Mikko-
nen. Puheenjohtaja Mikkonen ko-
rosti huolellisesti tehdyn valmiste-
lun merkitystä sekä hyvää yhteis-
työtä paikalla olevien jäsenliittojen 
edustajien kesken. Julkilausuma 
sisältää tärkeän viestin usealle ta-
holle tulla mukaan perinnetyöhön. 

Sotiemme veteraanien seppeleen 
laskivat Sankarivainajien muisto-

merkille Kouvolan toimikunnan 
puheenjohtaja Antti Laherto ja 
Suomen Lottaperinneliiton pu-
heenjohtaja Kaija Vesala. Seuraa-
vaksi Kymenlaakson perinnetyö-
vastaava Eero Mattila piti puheen. 
Hän korosti puheessaan, että teem-
me Kouvolassa historiaa. Tam-
menlehvän Perinneliiton jäsenjär-

jestöt ovat olleet aloitteellisia kan-
sallisen perinteemme siirtämisessä 
tuleville sukupolville. 

Perustamme Kymenlaaksos-
sa kaksi perinneyhdistystä. Tämä 
hanke käynnistyy nyt täällä Kou-
volassa Lääninpuistossa allekirjoi-
tettavalla julkilausumalla. Myö-
hemmin perustajajäseniksi voivat 

tulla kaikki halukkaat järjestöt ja 
yksityiset henkilöt. Miksi sitten 
allekirjoitamme tämän julkilausu-
man tänään 23.1.2021? Haluamme 
tiedottaa julkiselle sanalle järjestö-
kentässä tapahtuvasta muutokses-
ta. Kansalaisten kesken tarvitsem-
me myös yhteistyötä ja keskinäistä 
ymmärrystä näin Tammikuun kih-
lauksena.

Julkilausuman allekirjoittivat 15 
Tammenlehvän Perinneliiton jä-
senliittoa tai niiden alaista toimi-
jaa kuten Sotainvalidien Veljeslii-
ton Kymen piiri ry, Kymenlaakson 
sotaorvot ry, Kymenlaakson Reser-
viläispiiri ry, Pohjois-Kymen ka-
dettipiiri, Kymenlaakson Sotave-
teraanipiiri ry, Kouvolan Seudun 
Lottaperinneyhdistys ry, Kymen-
laakson Rintamaveteraanit ry, Poh-

jois-Kymen Sotilaspoikien Perin-
nekilta ry, Kymenlaakson Kiltapii-
ri ry, Karjalan Liiton Kymenlaak-
son piiri ry, Sotainvalidien Perin-
nejärjestön Kymen alueyhdistys 
ry, Vapaussotien Kymenlaakson 
Perinneyhdistys ry, Kymenlaak-
son Rauhanturvaajat ry, Sotilas-
kotiliitto ja Kymenlaakson Reser-
viupseeripiiri ry. Tammenlehvän 
Perinneliiton toimintaa kehitetään 
niin, että se voi vuonna 2024 ottaa 
alueellisia perinneyhdistyksiä jäse-
nikseen sekä ryhtyä ohjaamaan ja 
tukemaan niiden toimintaa.

Pohjois-Kymen Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n puolesta julki-
lausuman allekirjoitti puheenjoh-
taja Juha Tompuri. 

Teksti:  
Eero Mattila
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Kymenlaakson julkilausuma

Julkilausumaa allekirjoittamassa Kymenlaakson Reserviupseeri-
piirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi. Vasemmalla Juha Tom-
puri ja keskellä kirjoittaja Eero Mattila. Taustalla Kouvolan tal-
vi- ja jatkosodassa kaatuneiden kouvolalaisten sankarivainajien 
muistomerkki. Kuva: Riitta Mattila

Kuvassa Jouni Ahola on antanut kunniajäsenkirjan Pertti Brofel-
tille. Keskellä kokouksen puheenjohtaja Erkki Nieminen.

Ansiomerkin luovutus Esko 
Hirviniemelle 4.9.2020
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Sotilaspoikien Perinneliitto ry Soldatgossarnas Traditionsförbund rf

1991–2021

30 vuotta 
år

Esko Hirviniemelle 
hopeinen ansiomerkki

Porvoossa poikkeuksellinen 
vuosikokous

Tammenlehvän Perinneliiton alueelliset järjestöt 
allekirjoittivat julkilausuman Kouvolassa 
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Vuonna 1928 alkaneen Suojelus-
kuntajärjestön poikatyön ja soti-
laspoikajärjestön toiminta päättyi 
marraskuussa 1944. Toukokuun 
29. päivänä 2021 tuli kuluneek-
si 30 vuotta sotilaspoikaperinteen 
järjestäytyneen toiminnan aloitta-
misesta valtakunnallisella tasolla.

Kolme vuosikymmentä on lyhyt 
ajanjakso pohtia, miten liittomme 
toiminta on tänä aikana muuttu-
nut. Tehtävä ja sanoma ovat pysy-
neet samoina, joskin ajan ja tiedot-
tamisen muutokset on otettu huo-
mioon. Sotilaspoikien ikääntymi-
nen ja heidän määränsä vähene-
minen on tiedostettu. Tavoitteena 
ei ole menneisyyteen katsominen, 

vaan sen arvostaminen ja arvos-
tuksen siirto tuleville sukupolville.

Perinnetoiminnan sytykkei-
nä toimineiden 1970-luvun Suo-
malaisia sotilaspoikia -teoksen ja 
vuonna 1989 Hyrylässä järjestetyn 
sotilaspoikien perinnepäivän sekä 
varsinaisen toiminnan käynnistä-
jän, Sotilaspoikaristin jakotilaisuu-
det vuonna 1991 virittivät sotilas-
poikien perinnetoiminnan liekkiin.

Toiminnan palo riitti kasvatta-
maan kiltojen määrän yli 30:een 
ja niiden henkilöjäsenten yli 6 
000:een. Paloa riittää edelleen, 
vaikka kiltojen määrä on supistu-
nut 24:een ja niiden henkilöjäsen-
ten 3 200:een.

Liittomme suuntaa tulevaisuu-
teen yhdessä Tammenlehvän Pe-
rinneliiton ja sen jäsenjärjestöjen 
kanssa.

***
Sotilaspoikien Perinneliitto ry – 
Soldatgossarnas Traditionsförbund 
rf ja Sotilaspoikien Perinnesäätiö 
sr kunnioittavat 31. maaliskuuta 
2021 menehtyneen pitkäaikaisen 
ja arvostetun Sotilaspoika–Sol-
datgossen -lehden päätoimittajan, 
filosofian lisensiaatti Pentti Ruo-
hotien muistoa.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton 

puheenjohtaja

… jota lapsena laulettiin? Kesä-
kuun alussa suvivirsi taas kajahte-
lee kouluissa. Tai niissä kouluis-
sa, joissa suvivirttä lauletaan, mut-
ta onneksi niitä on vielä paljon! 
Vanha virsi säilyttää keväästä toi-
seen ajankohtaisuutensa ja nostat-
taa muistot pintaan. Lapsena opi-
tut virret jäävät muistiin ja säily-
vät siellä vuosikymmeniä. Vaikka 
kaikkia sanoja ei pieni lapsi ym-
märrä, niin tunne säilyy muistois-
sa. Ehkäpä lapsuuden kokemuk-
set enkeli taivaan tai suvivirren 
veisuusta koulun joulu- ja kevät-
juhlissa ovat liittyneet niin vahvas-
ti juhlahetkiin ja joulun tai kesälo-
man odottamiseen, että saavat tun-
nelman edelleen kohoamaan muis-
toihin liikutuksen aaltona ja posi-
tiivisina kylminä väreinä.

Vaikeista sanoista huolimatta 
musiikin ja virsien tunnelma, tu-
tummat sanat ja sävel voivat pu-
hutella kaikenikäisiä. Sanotaan, 
että vauva voi syntymänsä jälkeen 
tunnistaa laulun, jota hänelle on 
odotusaikana laulettu ja rauhoit-
tua sen kuullessaan. Jopa vanhus, 
joka ei enää muista tai kommuni-
koi sanoin, saattaa ikään kuin herä-
tä eloon musiikin myötä. Itse huo-

masin tämän erityisesti mummo-
ni viimeisenä jouluna, jolloin hän, 
joka ei juuri mitään enää puhunut, 
lauloi jokaisen jouluvirren hartau-
dessa kuuluvasti ulkomuistista ja 
muisti sanat tarkemmin kuin minä, 
joka olen jouluvirsiä työkseni lau-
lanut.

Myös sotilaat on perinteisesti 
varustettu virsikirjoin ja varusmie-

hille jaetaan edelleen sotilaskotisi-
sarten lahjoittamat Sotilaan virsi-
kirjat palveluksen alussa. Kätevästi 
taskussa kulkevaan Sotilaan virsi-
kirjaan on koottu tutuimmat virret 
ja lisäksi virsikirjasta löytyy tietoa 
kirkkovuoden pyhistä, kirkollisista 
toimituksista, rukouksia erilaisiin 
elämäntilanteisiin sekä muiden us-
kontojen tärkeimmät rukoukset ja 
yleistä toimintakyvyn tukemiseen 
liittyvää materiaalia. Oma virsikir-
ja voi kannustaa sotilasta etsimään 
syvyyttä palvelukseen virsien tai 
rukousten sanoista ja kun kirjasen 
pitää tallessa, sieltä voi löytyä vir-
si elämässä eteen tuleviin juhliin.

Virret ovat kantaneet kristittyjä 
kaikkina aikoina kaikissa tilanteis-
sa. Jo Raamatusta löytyy kiitos- ja 
ylistyslauluja sekä laulumuotoisia 
avunpyyntöjä Jumalalle. Kulunut 
vuosi on ollut poikkeuksellinen 
eikä virsiä olla juurikaan päästy 
yhdessä veisaamaan. Silti myös 
tänä aikana tuttu virsi voi muis-
tuttaa kuinka aiemmin elämässä 
on haasteista selvitty ja lohduttaa 
niin kuin jo monta kertaa aiem-
min. Elämän vaikeuksissa emme 
itse aina ymmärrä miksi tässä näin 
kävi. Silti saamme luottaa, että Ju-

mala ei jätä meitä pärjäämään it-
sekseen, vaan kulkee meidän kans-
samme ja kantaa silloin kun emme 
itse jaksa ja virret muistuttavat 
meitä osaltaan tästä lupauksesta. 
Virret voivat toimia myös avun-
huutona ja rukouksena silloin kun 
itse ei osaa tai jaksa edes rukoil-
la. Joskus elämän pimeätkin puolet 
kääntyvät mahdollisuuksiksi. Pit-
kän perjantain synkkyyden, yksi-
näisyyden, kuoleman ja pimeyden 
jälkeen koittaa pääsiäisen kirkka-
us, joka hämmästyttää ja kertoo, 
että synnit on annettu anteeksi ja 
pahan valta on kukistettu. Tänä-
kin keväänä saamme nähdä kuinka 
valo voittaa ja luonto herää eloon. 
Mustan mullan seasta esiin tunkeu-
tuvat vihreät versot muistuttavat 
meitä siitä, että kuolema on voi-
tettu ja me saamme elää! ”Taas nii-
tyt vihannoivat ja laiho laaksossa. 
Puut metsän huminoivat taas leh-
tiverhossa. Se meille muistuttaapi 
hyvyyttäs, Jumala, ihmeitäs julis-
taapi se vuosi vuodelta.”

Maavoimien kenttärovasti 
Sanna Timonen

Sammandrag

Puheenjohtajan kynästä

Viesti päätoimittajalta

Perinteitä vaalitaan 
koronan varjossa

Vietämme sotilaspoikien juhlavuotta. Oma liittomme, Sotilaspoi-
kien Perinneliitto ry – Soldatgossarnas Traditionsförbund rf, juhlii 
30-vuotista taivaltaan. Liiton tarkoituksena on toimia sotilaspoi-
kien perinnekiltojen yhdyssiteenä ja keskuselimenä sekä vaalia 
suojeluskuntajärjestön poikatoiminnan vuosien 1928–1944 perin-
teitä ja toimia yhteistyössä muiden vapaaehtoisten maanpuolustus-
järjestöjen ja isänmaallisten perinneyhdistysten kanssa. 

Tavoitteena on sotilaspoikatoiminnan perinteiden vaaliminen, 
kokemusten ja arvojen siirtäminen jälkipolville, toiminnan tun-
netuksi tekeminen ja maanpuolustustahdon lujittaminen sekä so-
tiemme veteraanien työn arvostaminen ja veteraanien tukeminen.

Myös lotilla on juhlavuosi. Lotta Svärd -järjestön perustami-
sesta tulee jo sata vuotta. Hiljattain silmiini osui termi ”kunnian 
palautus” - siis lottien kunnian ja arvon palautus. Mutta miten pa-
lautetaan kunnia, jota lotat eivät koskaan menettäneetkään?! Pi-
täisikö pikemminkin puhua historiallisen suuren vääryyden an-
teeksi pyytämisestä ja kunniavelan maksamisesta? Lottiin lyötiin 
julkisesti fasistinen polttomerkki, vaikka heidän työnsä isänmaan 
hyväksi oli pyyteetöntä ja korvaamattoman arvokasta. Sen mer-
kitystä ei koskaan tulla täysin ymmärtämään, mutta toivottavasti 
sitä opitaan arvostamaan. 

Mieleeni on jäänyt edesmenneen professorin, Mauno Jokipiin 
esitelmä, jossa hän puhui lottadivisioonista. Hänen laskelmiensa 
mukaan lotat vapauttivat omalla toiminnallaan rintamalle kaksi di-
visioonaa asekuntoisia miehiä, siis karkeasti yli 20 000 sotilasta. 
Vertailun vuoksi varusmiespalveluksen ja naisten vapaaehtoisen 
palveluksen suorittaneita on vuosittain noin 21 000. 

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin ansiosta Suomen sotilaalli-
nen ja henkinen valmius kohdata tulevat sodat oli merkittävästi 
parempi. Näiden järjestöjen muiston vaaliminen on arvokasta pe-
rinnetyötä veteraaniperinteen rinnalla.

Matti Hyvärinen, päätoimittaja

”Oi muistatko vielä sen virren…”

Kenttärovasti Sanna Timonen. 
Kuva: Puolustusvoimat

Endast ett fåtal gillen har rap-
porterat om aktuella nyheter. 
Trots coronan har man kunnat 
hålla sammanträden. En del av 
händelserna hänför sig visserli-
gen till föregående år, eftersom 
de antingen inte rymts eller av 
tekniska orsaker inte kunnat tas 
in i decembernumret 2020 eller i 
årets marsnummer.

Arméns fältprost Sanna Tim-
onen har valt psalmer som tema 
för sin andakt.

På sidan 3 finns kallelser-
na till 30-årsjubileet och för-

bundsmötet i Nokia tillsam-
mans med instruktioner och pro-
gram samt en sammanfattning av 
förbundsstyrelsens beslut.

Med anledning av övergången 
från veterantiden till traditions-
tiden har Eero Mattila skrivit om 
organisationernas gemensamma 
uttalande i Kymmenedalen.

Organisationer som vårdar 
skyddskårs- och lottatraditioner 
jämte frihetskrigets historia pre-
senteras som en egen kategori. I 
samband med temat ”Lotta Svärd 
100 år” informeras om en utställ-

ning av lottornas klädsel. Dessu-
tom har Raimo Berkan funnit en 
intressant berättelse om lottornas 
gasskyddsutbildning.

Förbundets vice ordförande 
Heikki Vuorimies har fördju-
pat sig i Soldatgossen-sägnens 
fängslande tillkomst. Del tre av 
Juhani Manninens trilogi be-
handlar den hemliga och föga 
kända utbildning i arktisk krig-
föring som ordnades för tyskarna.

Soldatgossarnas hågkomster 
har publicerats i den utsträck-
ning som utrymmet det medgett.

Gillenas och förbundets kon-
taktuppgifter finns på sidan 8. 
Annonspriserna har höjts något.

Nekrologen över Pentti Ruo- 
hotie, tidningens huvudrektör un-
der sju års tid, har skrivits av hans 
dotter Helena Ruohotie.

Matti Hyvärinen
Översättning:

Leif Häggblom

I coronans skugga  
lever traditionen

Vi firar soldatgossarnas jubileumsår. Vårt eget förbund, Sotilas-
poikien Perinneliitto ry - Soldatgossarnas Traditionsförbund rf, 
högtidlighåller sin 30-åriga verksamhet. Förbundets syfte är att 
vara en förenande länk mellan soldatgossegillena och ett central-
organ för dessa samt att – i samverkan med övriga frivilliga för-
svarsorganisationer och fosterländska traditionsföreningar – om-
hulda traditionerna från skyddskårsorganisationens gosseverksam-
het under åren 1928−1944.

Målsättningen är att värna soldatgosseverksamhetens traditio-
ner, att föra vidare erfarenheter och värderingar till kommande 
släktled, att sprida kunskap om verksamheten och att stärka för-
svarsviljan. Vidare vill man lyfta fram krigsveteranernas värv samt 
stödja veteranerna.

Även lottorna jubilerar. Det har redan förflutit 100 år sedan 
Lotta Svärd-organisationen grundades. Nyligen lade jag märke 
till sägesättet ”återställande av hedern”, dvs. att man skulle åter-
ställa lottornas heder och ge dem den aktning de förtjänar. Men 
hur återställa något som lottorna aldrig förlorade?! Borde man 
inte hellre tala om att be om förlåtelse för en stor historisk orätt-
visa samt en reglering av en hedersskuld? Lottorna fick bära en 
fascistisk stämpel trots att deras fosterländska gärning var osjäl-
visk och oersättlig. Dess betydelse kommer kanske aldrig att inses 
till fullo, men förhoppningsvis lär vi oss att värdesätta insatsen.

Jag erinrar mig ett föredrag av framlidne professor Mauno Joki-
pii, där han talar om lottadivisioner. Enligt hans kalkyler frigjorde 
lottorna genom sin verksamhet två divisioner vapenföra män till 
fronten, således grovt taget över 20 000 soldater. Jämförelsevis kan 
nämnas att antalet manliga beväringar och kvinnliga frivilliga som i 
dag slutför sin militärtjänstgöring är sammanlagt cirka 21 000 per år.  
Tack vare skyddskårsorganisationerna och Lotta Svärd var Fin-
lands militära och mentala beredskap att möta de kommande kri-
gen avsevärt bättre. Att vårda dessa organisationers minne är ett 
värdefullt traditionsarbete vid sidan av veterantraditionen.

Matti Hyvärinen, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Lehden sisällön rakentaminen on 
tasapainoilua ajankohtaisten uu-
tisten ja sotilaspoikatarinoiden vä-
lillä. Painotukset ovat päätoimitta-
jan vastuulla. Nyt tulleista kirjoi-
tuksista oli jopa runsauden pula! 

Kaikki lähetetyt uutiset ja muis-
telmat eivät mahtuneet tähän nu-

meroon. Mutta on hyvä, että ai-
neistoa on tarjolla jo seuraavaan-
kin numeroon. Jutut eivät happane, 
ne – ja toivottavasti myös kirjoit-
tajat - jaksavat odottaa julkaisu-
vuoroaan.

***
Att sammanställa tidningen inne-
bär en balansgång mellan aktuel-
la nyheter och soldatgosseberättel-
ser. Markeringen är huvudredaktö-
rens ansvarsområde. Och nu fanns 
det faktiskt bidrag i överflöd! Alla 
nyheter och hågkomster fick helt 

enkelt inte plats i detta nummer. 
Men det är förtjänstfullt att det re-
dan finns material till nästa tid-
ning. Bidragen föråldras inte − för-
hoppningsvis har också skribenter-
na förståelse för den fördröjda tid-
tabellen.

Matti Hyvärinen
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Kutsu
Sotilaspoikien Perinneliitto ry 
juhlii 30-vuotista taivaltaan 19.–
20.8.2021.

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry kutsuu kiltojen jä-
senet Sotilaspoikien Perinneliitto 
ry:n XXIX liittopäiville Nokialle, 
Pirkanmaalle. 

Osallistumismaksu 50€/henkilö 
sisältää juhlaillallisen. Maksut kil-
loittain yhteissuorituksena Pirkka-
Hämeen Sotilaspoikien Perinnekil-
lan tilille FI13 4108 0011 0468 96. 
Viitteeksi ”Liittokokous”.

Kokouspaikka ja mahdolli-
nen omakustanteinen yöpyminen: 
Scandic Eden Nokia, Paratiisikatu 
2, puh. 03 4108 1627, sähköposti 
eden@scandichotels.com, kotisi-
vut www.scandichotels.fi.

Varauksen voi tehdä varaustun-
nuksella BPIR190821 puhelimit-
se, sähköpostilla tai verkkosivuilla. 
Muista varata hotellihuone pian, 
viimeistään 5.8.2021 mennessä.

Huonetyyppi: standard, hinta 
124€ yhden hengen huone/vrk ja 
144€ kahden hengen huone /vrk.

Ennakko- 
ilmoittautuminen
Kukin kilta lähettää yhteislistan 
ehdottomasti 22.7.2021 mennes-
sä osoitteella: Harri Salminen, 
Kalliokorventie 35, 37800 Akaa 
tai sähköpostilla phspojat@gmail.
com

Lisätiedot: kiltapuheenjohtaja 
Harri Salminen, 044 2389 440.

Tervetuloa
Liittohallitus

Liittopäiväohjelma

Torstai 19.8.
12.30 Ilmoittautuminen  
 ja valtakirjojen  
 tarkastus
13.30-14.30 Tulokahvit
14.30-16.30 Liittokokous
18.00 Sotilaspoikien  
 Perinneliiton  
 30-vuotisjuhla  
 (erillinen ohjelma)
19.00 Juhlaillallinen
20.00-22.00 Vapaata seurustelua

Perjantai 20.8.
9.00-10.00 Esitelmä.  
 Panssariprikaatin  
 apulaiskomentaja,  
 eversti  
 Oula Asteljoki
10.00-12.00 Uloskirjautuminen  
 hotellista

Seuralaisohjelmaa ei liittokoko-
uksen ajaksi ole valmisteltu. Suo-
sitellaan kylpylän palveluja.

Nokian kaupungille on suuri kun-
nia saada toimia Sotilaspoikien Pe-
rinneliitto ry:n XVIII liittokokouk-
sen isäntäkaupunkina. Tervetuloa 
Nokialle!

Isänmaamme vapaus vaati suu-
ren uhrauksen vasta pari vuosi-
kymmentä sen jälkeen, kun maam-
me oli itsenäistynyt. Vuosia kes-
täneet sotavuodet olivat erityisen 
raskaat rintamilla taistelleille so-
tilaille. Tuon ajan ihmisistä ku-
kaan ei kuitenkaan jäänyt fyysi-
sen tai henkisen kärsimyksen ul-
kopuolelle.

Nykyisin puhekielessä käyte-
tään usein sanontaa ”antoi kaik-
kensa”. Veteraanisukupolvi, mie-
het ja naiset, sen todellakin tekivät, 
eikä vain sota-aikana vaan myös 
sen jälkeisenä jälleenrakentami-
sen aikakautena. Veteraanisuku-
polvi antaa kuitenkin liian rajatun 
kuvan koko todellisuudesta: Isän-
maalla oli myös nuoria puolustajia. 

Sotilaspojat osallistuivat kotirin-
tamalla esimerkiksi raaka-ainei-

den kierrätykseen teollisuudelle 
ja polttopuun hankintaan. Sotilas-
pojat toimivat myös pelastusteh-
tävissä ja sotilaallisen toiminnan 
aputehtävissä lähetteinä ja viesti-
miehinä. Vanhimmat, lähellä ase-
velvollisuusikää olevat sotilaspojat 
osallistuivat aseellisiin tehtäviin il-

matorjuntamiehistönä, desanttien 
etsintäpartioissa ja vartiomiehinä.

Vastaavasti tytöt suorittivat pik-
kulotissa avustavia tehtäviä koti-
rintamalla liikeyrityksissä, sotasai-
raaloissa, varushuollossa, muoni-
tuksessa ja toimistotyössä. Van-
himmat saattoivat myös osallistua 

ilmavalvontaan. Lisäksi tytöt osal-
listuivat sodasta kärsimään joutu-
neen siviiliväestön avustamiseen. 
He myös avustivat sankarihauta-
jaisissa ja hoitivat sankarihautoja. 

Olemme kiitollisia kaikille isän-
maamme vapauden puolustajille ja 
rakentajille saamastamme hyvästä 
maasta. Kaikilla mittareilla olem-
me yksi parhaista maista nykyisin, 
ja kehitys on ollut huiman nopea.

Nokialaisten yritysten ja ihmis-
ten merkitys on myös hyvin eri-
tyinen maamme historiassa. Teol-
lisuus oli alkanut Nokialla jo 1860 
-luvulla, ja se oli noussut merkittä-
väksi jo ennen sotia. Sotien jälkei-
nen aika oli kiivasta kasvun aikaa, 
mihin osaltaan myös vaikutti sota-
korvausten maksaminen. 

Myöhemmin globaaliksi toi-
mijaksi nousseen Nokia-yhtymän 
juuret ovat Nokialla. Yhtymällä it-
sellään ei enää ole teollista toimin-
taa Nokialla. Mutta teollisuuden 
merkitys on edelleen elinkeinora-
kenteessamme hyvin tärkeä. Meil-

lä on useita kansallisesti ja kan-
sainvälisestikin tunnettuja upeita 
teollisia yrityksiä. Palveluelinkei-
nojen ja rakentamisen kokonais-
merkitys on yhteiskunnan muut-
tuessa vahvistunut myös meillä. 

Nokia kasvaa voimakkaasti. 
Vuonna 2020 asukasluvun kasvu 
oli 561 ihmistä. Se on paljon hie-
man vajaalle 35 000 asukkaan kau-
pungille. Meillä on monia hienoja 
hankkeita työstettävänä, jotka to-
teutuessaan edelleenkin vahvista-
vat Nokian asemaa. Luonnonlähei-
syys on myös merkittävä arvo kas-
vavalla kaupunkiseudulla.

Toivon hyvää liittokokousta kai-
kille. Asianne on tärkeä! Viihtykää 
Nokialla!

Eero Väätäinen,  
kaupunginjohtaja

Tervetuloa Nokialle!

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokian kaupunki

Scandic Eden Nokia. Kuva: Annabelle Antas

Nuijan varresta 
– 

Liittohallituksen 
kokouksesta 
poimittua 

2/2021

Liittohallitus piti 5.–7.5.2021 
etäkokouksen, josta poimin-
toja:

• Liittokokous ja liiton 
30-vuotisjuhla pidetään suun-
nitellusti 19.-20.8.2021 Noki-
alla. Jos koronapandemia es-
tää tämän, siirretään 30-vuo-
tisjuhla pidettäväksi yhdessä 
liiton 30-vuotishistoriakirjan 
julkistamisen kanssa erikseen 
päätettävään aikaan vuonna 
2022. Liittokokous pidetään 
kuitenkin 19.8.2021 Nokial-
la, jolloin kokoukseen osal-
listuu yksi virallinen edustaja 
kustakin jäsenkillasta liittohal-
lituksen lisäksi.

• Jäsenkillat eivät tehneet 
aloitteita liittokokoukselle 
(säännöt 7 §).

• Liiton puheenjohtaja Han-
nu Luotola ilmoitti, ettei ole 
käytettävissä liiton puheenjoh-
tajaa valittaessa. Liittohallitus 
esittää liittokokoukselle liiton 
puheenjohtajaksi Suur-Savon 
Sotilaspoikien Perinnekillan 
puheenjohtajaa ja liittohalli-
tuksen jäsentä, Juhani Man-
nista.

• Liittohallitus totesi huo-
lensa siitä, että kymmenkun-
ta jäsenkiltaa on vielä toimit-
tamatta historiatietojaan liiton 
30-vuotishistoriakirjaan.

• Jäsenkiltoja pyydetään 
hankkimaan ilmoituksia toi-
minta-alueiltaan Sotilaspoi-
ka-lehden joulukuun nume-
roon 2021 valtakunnallisen so-
tilaspoikatoiminnan 30-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi.

• Tammenlehvän Perinne-
liiton hallituksen varapuheen-
johtajaksi valittiin Hannu Luo-
tola 6.5.2021.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry – 
Soldatgossarnas Traditionsförbund rf  
30 vuotta 1991–2021

Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n XXIX liittopäivät
30-VUOTISJUHLA 19.8.2021 klo 18.00–19.00

Alkusoitto Ilmavoimien soittokunta
 Marsalkan hopeatorvet
 Säv. Artturi Rope

Tervehdyssanat Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja
 prikaatikenraali Hannu Luotola

Musiikkiesitys Ilmavoimien soittokunta
 Jääkärimarssi
 Säv. Jean Sibelius

Juhlapuhe Puolustusvoimain komentaja 
 kenraali Timo Kivinen

Musiikkiesitys  Sellotaiteilija Jorma Liimatta ja  
 kanttori Juha Salmesvuori
 Romanssi
 Säv. Oskar Merikanto
 Rondino
 Säv. Jean Sibelius

Tervehdykset Tammenlehvän Perinneliitto ry
 Suojeluskuntajärjestön perinteet ry
 Maanpuolustuskoulutus MPK 
 Nokian kaupunki

Musiikkiesitys  Ilmavoimien soittokunta
 Sotilaspoika
 Säv. Fredrik Pacius
 
Päätössanat Sotilaspoikien Perinneliiton varapuheenjohtaja
 filosofian tohtori Heikki Vuorimies 

Maamme Ilmavoimien soittokunta ja yleisö

Juhlapäivällinen Viihdemusiikkia tarjoilevat  
 sellotaiteilija Jorma Liimatta ja  
 kanttori Juha Salmesvuori

Mahdolliset muistamiset sotilaspoikien perinnetyön hyväksi  
tilille FI65 1055 3000 1043 78

Sotilaspoikana suora on tieni, olkoonpa tehtävä suuri 
tai pieni. Kodin ja uskonnon puolesta lähden taistohon 
Suomeni vapauden tähden.  (Sp.O I vuonna 1943)

1991–2021
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Suojeluskuntajärjestön perinteet ry – Skyddskårstraditioner rf

Suojeluskuntajärjestöstä suojeluskuntaperheeseen 
– 40 vuotta perinteen vaalimista

 

 
Kohta neljäkymmentä vuotta sit-
ten, marraskuussa 1981, pie-
ni joukko veteraani-ikäisiä mie-
hiä kokoontui perustamaan Suo-
men Maanpuolustushistoriallista 
Yhdistystä (SMHY). Yhdistyk-
sen tarkoituksena oli vaalia suo-
jeluskuntajärjestön ja Lotta Svär-
din perinteitä.

SMHY oli keskeisesti mukana 
Suojeluskuntalainen-patsashank-
keessa. Se teki aloitteen Lotta 

Svärdin 70-vuotisjuhlan järjestä-
miseksi ja toimi Finlandia-talolla 
syyskuussa 1991 toteutetun tapah-
tuman pääjärjestäjänä. 

Samoihin aikoihin ryhdyt-
tiin eri puolilla Suomea perus-
tamaan paikallisia perinnekilto-
ja ja -yhdistyksiä, jotka liittyivät 
SMHY:een. Ensimmäisinä ehtivät 
Helsingin Suojeluskuntapiirin Pe-
rinnekilta ja Oulun Suojeluskun-
ta- ja Lotta Svärd piirin Perinne-
kilta. Myös muita järjestöjä liit-
tyi mukaan, esimerkiksi Rinta-
manaisten liitto. Tavoitteena oli 
luoda valtakunnallinen perinneyh-
distysten ja -kiltojen verkosto yh-
den sateenvarjon alle.

Kun yhdistysten määrä kasvoi, 
oli tarkoituksenmukaista muut-
taa SMHY:n nimeä ja sääntö-
jä. Uusi nimi vuodesta 1995 oli 
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin 
Perinteiden Liitto ry (SLPL). Osa 
lottaperinteen vaalijoista halusi 
kuitenkin muodostaa oman valta-
kunnalliseksi kasvaneen järjestön 
ja myös sotilaspojat valitsivat tä-
män tien. Seurauksena oli tilanne, 
jossa useat järjestöt toimivat rin-
nakkain ja osin päällekkäin.

SLPL:ssa käytiin 2000-luvun 
alussa keskustelua perinnetyön 

tulevaisuudesta. Päädyttiin näke-
mykseen, jonka mukaan tärkein 
tehtävä oli välittää nuoremmil-
le sukupolville tietoa suojelus-
kuntajärjestöstä ja Lotta Svärdis-
ta. Jotta tieto olisi helposti saata-
villa, se olisi tarjottava digitaali-
sessa muodossa ja näin päädyttiin 
perustamaan verkkosivusto perin-
ne.fi. SLPL:n jäsenyhteisöt olivat 
koko ajan toimineet hyvin itsenäi-
sesti, kukin paikallisten olosuhtei-
den ja resurssien puitteissa.

Olemme nyt tilanteessa, jos-
sa veteraanipolven rivit ovat har-
ventuneet ja yhteiskunta ympäril-
lämme monin tavoin muuttunut. 
Nuorten historiakäsitys muuttuu 
myös ja uskomme, että kaukana ei 
ole hetki, jolloin ei enää mielletä 
vapaussotaa, jääkäreitä, suojelus-
kuntia ja lottia eikä talvi- ja jat-
kosotaa erillisiksi ilmiöiksi, joil-
la jokaisella on oma perinnejär-
jestönsä (tai jopa useampi). Pitäi-
si siirtyä ajattelemaan ”Suomen 
itsenäistymisen ja puolustamisen 
historiaa” tai – kuten oman jär-
jestömme alkuperäisessä nimes-
sä muotoiltiin – ”Suomen maan-
puolustushistoriaa”. 

Koska tällaisen muutoksen to-
teutumiselle lyhyellä tähtäimellä 

ei näytä olevan mahdollisuuksia, 
päätettiin SLPL:ssa keskittää toi-
minnan suunta pitkäaikaista vai-
kuttamista mahdollistaviin koh-
teisiin. Tällaisia ovat esimerkik-
si edellä mainitun verkkosivus-
ton kehittäminen, Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen perinnekirjas-
ton muodostaminen, perinnehuo-
neiden ja muiden pysyvien näyt-
telyjen tukeminen.

SLPL:n liittokokous hyväksyi 
kesällä 2020 yksimielisesti pe-
rinnejärjestölle uudet säännöt, 
joiden myötä myös nimi muuttui 
vuoden 2021 alusta muotoon Suo-
jeluskuntajärjestön perinteet ry 
– Skyddskårstraditioner rf. 

Suojeluskuntajärjestön perin-
teet ry vaalii nimensä mukaises-
ti korostetusti suojeluskuntajär-
jestön perinteitä, mutta, kuten 
uusissa säännöissäkin todetaan, 
mukana on myös koko suojelus-
kuntaperhe. Suojeluskuntaper-
heellä tarkoitamme suojeluskun-
tien, suojeluskuntapoikien/soti-
laspoikien sekä Lotta Svärdin ja 
pikkulottien/lottatyttöjen muo-
dostamaa kokonaisuutta. Kuten 
tunnettua, suojeluskuntajärjestö 
ja Lotta Svärd toimivat yhdessä 
sekä aatteellisesti että käytännös-
sä. Esimerkkinä tästä oli mm. se, 
että Suojeluskuntain Yliesikunnan 
vuonna 1935 Helsinkiin valmistu-
neessa rakennuksessa toimi myös 
Lotta Svärdin keskusjohtokunnan 
kanslia.

Suojeluskuntaperinnetyön tun-
nukseksi otettiin kymmenen vuot-
ta sitten nyt jo tutuksi tullut vino-
neliötunnus. Sekin kuvastaa suo-
jeluskuntaperhettä, koska S-kir-

jain oli sekä suojeluskuntien että 
Lotta Svärdin käsivarsitunnuksis-
sa ja heraldinen ruusu esiintyi lot-
tamerkissä. 

Hallintoa on kevennetty mm. si-
ten, että yleiskokous järjestetään 
kahden vuoden välein ja halli-
tuksen kokoa supistetaan. Paikal-
linen perinnetyö jatkuu tähänasti-
seen tapaan. 

Vanhojen jäsenten rinnalle voi-
daan kutsua tavoitteisiimme sitou-
tuvia uusia jäseniä. Jäsenet ovat 
ensisijaisesti säätiöitä ja yhdis-
tyksiä, mutta myös yksityishen-
kilöitä.

Suojeluskuntajärjestön perin-
teet ry pyrkii ylläpitämään ja ke-
hittämään yhteyksiä niin viran-
omaisiin ja muistiorganisaatioi-
hin kuin säätiöihin ja yhdistyksiin. 

Markus Anaja
Puheenjohtaja

Suojeluskuntajärjestön  
perinteet ry

Suojeluskuntien ja Lot-
ta Svärd -järjestön perinteet 
ovat keskeinen osa kansal-
lista kulttuuriperintöämme. 
Molemmilla järjestöillä on 
ollut ratkaiseva vaikutus it-
senäisyytemme saavuttami-
seen ja sen säilyttämiseen. 
Tammenlehvän Perinneliiton 
jäsenkunnassa on neljä val-
takunnallista liittoa, joiden 

toimintaan tavalla tai toisella 
kuuluvat myös suojeluskun-
tien ja lottien perinteet.

Sotilaspoikien Perinne-
liitto ry vaalii sotilaspoi-
kaperinnettä, jonka juuret 
ovat suojeluskuntien poika-
toiminnassa vuosina 1928–
1944. Liitto juhlii tänä vuon-
na 30-vuotista taivaltaan.

Vapaussodan Perinneliit-

to ry huolehtii osaltaan sii-
tä, että suojeluskunta- ja lot-
tajärjestöjen merkitys maam-
me itsenäisyyden ja vapau-
den saavuttamisessa ja säi-
lyttämisessä pysyvät elävinä 
suomalaisten tietoisuudessa.

Suojeluskuntien ja Lotta 
Svärdin Perinteiden Liitto ry, 
jonka nimi muuttui vuoden 
2021 alusta muotoon Suo-

jeluskuntajärjestön perinteet 
ry – Skyddskårstraditioner rf, 
on uusien sääntöjensä mukai-
sesti ottanut toimintansa koh-
teeksi koko suojeluskunta-
perheen, jolla tarkoitetaan 
suojeluskuntien, suojelus-
kuntapoikien/sotilaspoikien 
sekä Lotta Svärdin ja pikku-
lottien/lottatyttöjen muodos-
tamaa kokonaisuutta.

Suomen Lottaperinneliitto 
ry:n tarkoituksena on sään-
töjensä mukaan ylläpitää 
ihanteita, joiden varaan Lot-
ta Svärd -järjestön toiminta 
rakentui vuosina 1921–1944 
sekä säilyttää lottien muiston 
ja henkisen perinnön. Liitto 
vaalii sekä lottien että pikku-
lottien perinteitä. Lotta Svärd 
-järjestön perustamisesta tu-

lee tänä vuonna kuluneeksi 
100 vuotta.

Sotilaspoika-lehti julkaisee 
suojeluskuntaperheen perin-
teitä vaalivien liittojen näke-
myksiä toiminnastaan ja ase-
mastaan perinnetyön moni-
puolisessa kentässä.

Suojeluskunta- ja lottaperinteitä vaalitaan

Suomen Lottaperinneliitto – Lottatraditionsförbundet i Finland ry

 

 
 

Suomen Lottaperinneliitto ry kan-
taa samaa huolta tulevista toimin-
taedellytyksistä kuin muutkin 
isänmaalliset perinneyhdistykset. 

Perinnetyöhän on ollut koko 
ajan liittomme toimintaa. Tämän 
päivän jäsenellämme on ollut 
melko välitön kosketuspinta sii-
hen toimintaan, jonka perinnettä 
ylpeydellä vaalimme. Lottien ja 
pikkulottien lisäksi jäsenkunnas-
sa oleva nuorempi sukupolvi on 
voinut suoraan jakaa tarinoita ja 
tuntoja sodan kokeneen sukupol-
ven kanssa. 

Lähiajan suunnitelmana on 
huolehtia haastavasta jäsenhan-
kinnasta ja sitä kautta ylläpitää 
jäsenyhdistyksen toimintaedelly-
tykset vähintään nykyisellä tasol-
la. Suurimpana muutoksena tulee 

toiminnan painopisteen siirtymi-
nen lottien ja pikkulottien kuntou-
tus- ja virkistystoiminnasta kohti 
jotain sellaista toimintaa, joka lot-
tahengessä antaa valmiuksia vas-
tata arjen turvallisuushaasteisiin. 
Kilpailevaa toimintaa on ”valitet-
tavan” paljon. Lisää haastetta an-
taa uusien nuorempien sukupol-
vien lyhytjännitteisyys. 

Rohkenen siirtyä ajatuksineni 
yli kymmenen vuoden aikaharp-
pauksen eteenpäin. Maanpuolus-
tusjärjestöjen ja varsinkin perin-
neyhdistysten melko sirpaleinen 
ja runsaslukuinen yhdistystoimin-
ta vaatii raja-aitojen poistamista 
ja yhteistyön lisäämistä. Tämä 
tarkoittaa, että tullee tapahtumaan 
eri tarkoitusperäisten perinneyh-
distysten sulautumisia. Näinkö 

suojeluskuntaperhe kootaan vie-
lä kerran saman katon alle? 

Mielestäni meidän kaikkien 
maanpuolustusjärjestöjen tulee 
tehdä laajaa ja voimakasta yhteis-
työtä, jotta koulujen opetussuun-
nitelmiin saadaan lisättyä ope-
tustunteja Suomen itsenäistymi-
sen ja sen säilymiseen liittyvien 
tapahtumien opettamiseen kaik-
kine kipupisteineen. ”Kansa, joka 
ei tunne menneisyyttään, ei hal-
litse nykyisyyttä, eikä ole valmis 
rakentamaan tulevaisuutta var-
ten”, totesi kenraali Adolf Ehrn-
rooth aikoinaan mutta viesti on 
nyt ajankohtaisempi kansainväli-
sessä maailmassa kuin koskaan. 
Pian meillä on sukupolvi, joka 
muodostaa kuvan isänmaan koh-
talonhetkistä vain muutaman tun-

nin opetuksen perusteella. 
Myös pienillä teoilla on merki-

tystä. Kävellessäni hautausmaal-
la hautakivissä olevat reliefit an-
tavat hienoa lisätietoa henkilöhis-
toriasta. Mietin, että kuinka moni 
tunnistaa merkit ja niiden taustat. 
Pitäisikö meidän saada järjestöjen 
yhteistyöllä hautausmaille tieto-
laatat, mistä löytyisi lyhyesti pe-
rustieto reliefin merkityksestä?

Pia Lindell
puheenjohtaja

Suomen Lottaperinneliitto ry

Puheenjohtaja Pia Lindell. Suo-
men Lottaperinneliitto ry:n ar-
kisto.

Puheenjohtaja Markus Anaja. 
Studio Lindell
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Lotta Svärd -järjestön perustami-
sesta tulee tänä vuonna kuluneek-
si 100 vuotta. Suomen Lottaperin-
neliiton 29 jäsenyhdistystä ympäri 
Suomen on sitoutunut Lotta Svärd 
Säätiön haasteeseen järjestää omil-
la paikkakunnillaan juhlavuoden 
tapahtumia. Keski-Suomen Lotta-
perinneyhdistys ry tuo kortensa ke-
koon järjestäessään kaksi tapahtu-
maa Jyväskylässä: Lottapukunäyt-
telyn Kansallispukukeskuksessa 
16.4.–17.10.2021 ja juhlajuma-
lanpalveluksen Jyväskylän kau-
punginkirkossa 17.10.2021.

Lottapukujen keskisuomalai-
sia tarinoita -näyttelyn kantavaksi 
ideaksi kasvoi lottapuku, sen his-
toria ja sitä käyttäneiden tyttöjen 
ja naisten tarinat. Paikallisuudesta 
ei haluttu tinkiä. Niinpä nähtävil-
lä on viisi lotan käyttämää lottapu-
kua ja kaksi pikkulotta- eli lottatyt-
töpukua sekä niiden taustalla ole-
vien keskisuomalaisten lottien tari-
nat. Lisäksi esillä on runsaasti va-
lokuvia, kirjallisuutta ja esineistöä. 
Näyttelyn erikoisuutena on Keski-
Suomen museosta saatu, Laukaan 
paikallisosastossa vuosina 1921–
1924 käytetty muonituslotan si-
ni-valkoruudullinen asu. Muoni-
tus olikin lottien laajin työtehtävä 
kautta vuosien.

Näyttelyssä keskitytään erityi-
sesti kotirintamalla työskennel-
leiden lääkintä-, muonitus- ja il-
mavalvontalottien toimintaan pu-
kuihin liittyvien aitojen tarinoi-
den kautta. Paikallisuutta korostaa 
näyttelyyn liittyvä laaja kuvaesi-
tys. 

Näyttelyn historiallisena viite-
kehyksenä on luonnollisesti Lotta 
Svärd -järjestön valtakunnallinen 

toiminta ja järjestäytyminen vuo-
sina 1921–1944, mutta erityisesti 
Lotta Svärdin toiminta Jyväskylän 
ja Sisä-Suomen piireissä ja niiden 
paikallis- ja kyläosastoissa.

Näyttelyn lottapuvuista neljä on 
saatu näyttelyyn Keski-Suomen 
museon ja Tuusulan Lottamuseon 
kokoelmista ja kolme Keski-Suo-
men Lottaperinneyhdistyksen jäse-
niltä. Lisäksi Suomen Ilmavoima-
museo Tikkakoskelta on luovutta-
nut näyttelyn käyttöön materiaalia. 

Kiitämme yhteistyökumppanei-
tamme arvokkaasta panoksestanne 
näyttelyn hyväksi!

Esillä olevat puvut
1) Eevi Solanteen (1897–1960) 
käyttämä varhainen, laukaalaisen 
muonituslotan puku ennen asun 
yhtenäistämistä. 

2) Piirin muonituslotilla oli oma 
muonituspäällikkönsä, jonka roo-
li oli erittäin vaativa ja raskas. Pi-
simpään piirin muonituspäällikkö-
nä toimineen rouva Elsa Lauré-
nin, s. Lund (1882–1969) villainen 
juhlapuku kunniamerkkeineen.

3) Farmaseutti Aino Siviä Kos-
kelon, s. Stranden (1909–1979) 
lääkintälotan puku. Aino toimi jat-
kosodan aikana lääkintälottana Jy-
väskylässä ja Kinkomaan paranto-
lassa SotaS 30:ssa.

4) Nimettomänä pysyttelevän 
ilmavalvontalotan puku, joka on 
valmistettu harvinaisesta sota-

ajan kankaasta, sillasta eli puu-
kuidusta. Myöhemmin mm. Säteri 
Oy on valmistanut kangasta, tosin 
vain teollisuuskankaaksi. Kysei-
nen lotta oli suorittanut toimisto- 
ja viestikurssin Jyväskylässä. Hän, 
niin kuin useimmat lotista, toimi-
vat monissa eri tehtävissä, aina tar-
peen mukaan. Lottana hän osallis-
tui myös suosittuihin mottitalkoi-
siin. Kun työväestä oli puutetta, oli 
pystyttävä monenlaisiin puuhiin.

5) Kanslia- ja muonituslotan 
puku merkkeineen. Puvun omista-
ja oli Anna-Liisa Murto, s. Häk-
kinen. Hän käytti pukua 1931–
1944 välisenä aikana Jyväskyläs-
sä. Anna-Liisa osallistui kotirin-
tamatehtävien lisäksi mm. kesällä 
1939 Karjalan kannaksella linnoi-
tustöiden muonitustehtäviin. 

Lisäksi näyttelyssä on esillä 
kaksi pikkulotan pukua. Toinen on 
Aira Lehtisen s. Nuutinen 4-vuo-
tiaana käyttämä lottapuku, ja toi-
nen Eeva-Kaisa Peuran (ent. Sor-
sa) Laukaassa käyttämä lottatytön 
puku.

Näyttely on avoinna Suomen 
käsityön museon Kansallispuku-
keskuksen Kujalla Jyväskylässä 
16.4.–17.10.2021 museon aukiolo-
aikoina. Lisäksi museon luentosa-
lissa toimii Lottakanttiini - mikäli 
koronatilanne sallii - 11.6., 13.8., 
17.9., ja 9.10. klo 14-17. Oheisoh-
jelmista tiedotetaan erikseen.

Teksti ja kuvat: 
Maija Fredrikson

Puheenjohtaja
Keski-Suomen Lotta- 

perinneyhdistys ry
www.lottajyvaskyla.lottaliitto.fi

 
 
 
 
 

 
 
Vapaussodan Perinneliitto ry:n 
tarkoituksena on tuoda esiin va-
paussodan ja laajemmin itse-
näisyyshistoriamme tapahtumia 
sekä vaalia isänmaamme vapaut-
tajien ja itsenäisyyden puolustaji-
en muistoa ja kunnioitusta. Liitto 
huolehtii osaltaan siitä, että suo-
jeluskunta- ja lottajärjestöjen mer-
kitys maamme itsenäisyyden ja 
vapauden saavuttamisessa ja säi-
lyttämisessä sekä kotirintaman 
ponnistelut ja sotien jälkeinen jäl-
leenrakentaminen pysyvät elävinä 
suomalaisten tietoisuudessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
liitto - yhteistoiminnassa muiden 
samanlaiseen tavoitteeseen pyrki-
vien kotimaisten ja ulkomaisten 

järjestöjen kanssa - mm kerää ja 
tallentaa vapaus-, talvi-, jatko- ja 
Lapin sotaan sekä suojeluskunta- 
ja lottajärjestöihin, kotirintamaan 
ja sotien jälkeiseen jälleenraken-
tamiseen liittyvää historiallista ai-
neistoa. Liitto harjoittaa ja tukee 
edellä lueteltuihin osallistuneiden 
elämänvaiheita selostavaa julkai-
sutoimintaa. Järjestämme myös 
edellä mainittuun liittyen juhla-, 
vierailu- ja esitelmätilaisuuksia. 

Keskeisiä  
toimintamuotoja
Perinnetyömme keskeisiä muo-
toja ovat vuosittaiset kesäpäivät 
sekä tammisunnuntain, vapaus-
sodan päättymispäivän 16.5. ja 
Tarton rauhan päivän 14.10. huo-
mioiminen. Kesäpäivät olemme 
viime- ja tänä vuonna joutuneet 
koronapandemian takia peruutta-
maan, mutta ensi vuonna kokoon-
numme Panssariprikaatiin Hattu-
laan 21.–22.5.2022.

Hieno suunnitelmamme saa-
da Tarton rauhan solmimisen 
100-vuotisjuhlavuodelle näky-
vyyttä vesittyi koronan takia isol-
ta osin. Joitakin seminaareja me 
pystyimme järjestämään. Varsi-
naisena Tarton rauhan 100-vuo-
tispäivänä saatiin nauttia Helsin-
gissä juhlallisesta kunnianosoitus-

seremoniasta rauhan avainhenki-
löiden Mannerheimin, Paasi-
kiven ja Ståhlbergin patsailla! 
Ostrobotnialla julkistettiin sil-
loin noin puolen tunnin mittai-
nen dokumenttifilmi ”Sodan ja 
rauhan kasvot – Vapaussodasta 
Tarton rauhaan”. Tuo filmi löy-
tyy Vapaussodan perinneliiton 
kotisivuilta www.perinneliitto.fi 
- myös ruotsiksi. 

Vastuullisesti  
tiedottaen 
Kotisivuillamme Vapaussodasta-
alavalikossa on tämän asian pe-
rusteos, dosentti Mikko Uolan 
kirjoittama kirjanen ”Itsenäinen 
Suomi - Miten Suomi saavutti ja 
säilytti itsenäisyytensä” sähköi-
sessä muodossa. Kyseistä kirjas-
ta on saatavana Vapaussodan Pe-
rinneliiton toimistosta myös ruot-
siksi ja englanniksi.

Liittomme julkaisee Vapausso-
turi -lehteä, josta olen puheenjoh-
tajana erittäin ylpeä! Se on vuo-
desta 1959 ilmestynyt sotahisto-
riallinen aikakauslehti, joka vaa-
lii itsenäisyyteemme, sotahisto-
riaamme sekä suojeluskunta- ja 
lottaperinteeseen liittyviä arvo-
ja. Sen keskeisiä aihealueita ovat 
maamme itsenäistymisen ja va-
pautumisen tapahtumat vuosina 

1917–1918, vapaaehtoinen maan-
puolustustyö sotien välisenä aika-
na sekä puolustussotamme vuosi-
na 1939–1944. Lehtemme on vii-
me aikoina hallitusti siirtynyt kä-
sittelemään entistä enemmin vuo-
sien 1939–1945 sotia ja me myös 
julkaisemme juttuja em. sotien ve-
teraaneista ja veteraaneille. Leh-
dellä on oivalliset kotisivut osoit-
teessa www.vapaussoturi.fi.

Toimimme jo perinne- 
ajassa – yhteistyötä 
korostaen
Vapaussodan Perinneliitto on jo 
vuosia toiminut perinneajassa. 
Viimeinen vapaussoturi Lauri 
Nurminen Valkeakoskelta kuoli 
20.2.2009. Vapaussoturien leskiä-
kään ei ole enää elossa. Vuoden 
1918 sota ja sen lopputulos loi-
vat mielestämme perustan maam-
me itsenäisyydelle ja tulevaisuu-
den suunnalle. Sitä perustaa puo-
lustettiin 1939–1945. Näillä asi-
oilla on siis kohtalonyhteys, jonka 
marsalkka Mannerheimkin totesi 
jo talvisodan ensimmäisessä päi-
väkäskyssään ja myös vuonna 
1951. Siksi myös perinnön - itse-
näinen Suomi - ja perinteiden vaa-
limisen tulee olla yhteistä ja katta-
vaa myös 1918 veteraanien osalta.

Perinteiden vaalimisessa on ky-

symys yhteistyöstä sotasukupol-
vien perintöä ja perinnettä vaali-
vien järjestöjen kesken sekä mui-
den asian omakseen tuntevien ta-
hojen kanssa. Kohteena on vuo-
desta 1918 vuoteen 1945 ulottuva 
yhtenäinen joukko. Keskeistä on, 
että noiden veteraanisukupolvien 
perintö rakentuu yhteisesti koe-
tuista Suomen kohtalon vuosien 
kokemuksista ja uhrauksista. 

Sotilaspoikien Perinneliitto on 

vuodesta 2018 lähtien ollut mei-
dän kannatusjäsenemme. Jäse-
nyys liitossamme on perusteltua, 
sillä jo vuoden 1918 vapaussodas-
sa taisteli monia maineikkaita poi-
kasotilaita. Suojeluskuntien vilk-
kaasta poikatyöstä itsenäiseksi so-
tilaspoikajärjestöksi kehittynyt or-
ganisaationne istuu erinomaisesti 
yhteistyöhön kanssamme. Tavoit-
teemme ja päämäärämme ovat sa-
mat: perinteiden vaaliminen, ko-
kemusten ja arvojen siirtäminen 
jälkipolville, toiminnan tunne-
tuksi tekeminen, maanpuolustus-
tahdon lujittaminen ja sotiemme 
veteraanien työn arvostaminen. 
Perinnekilloista alkanut ja syys-
kuussa 1997 liitoksi laajentunut 
liittonne tekee hyvää työtä - vuo-
den 1918 toimintaa unohtamatta. 
Tekin olette jo pitkään eläneet pe-
rinneaikaa! 

Kummankin liiton perinteeseen 
kuuluvat niin vapaussoturit kuin 
suojeluskunnat. Yhdessä toimien 
me pääsemme parhaaseen tulok-
seen ja saamme äänemme kuulu-
viin!

Kalervo Sipi
puheenjohtaja,  

kenraalimajuri evp
Vapaussodan Perinneliitto ry

Vapaussodan Perinneliitto ry – Frihetskrigets Traditionsförbund rf

Puheenjohtaja Kalervo Sipi

Muistolaatta 
Suojeluskuntain 
yliesikunnalle 
ja Lotta Svärd 
keskusjohtokunnalle

Lottapukujen näyttely  
Suomen Kansallispukukeskuksessa 
Jyväskylässä

Rakennus, jossa Suojeluskuntajär-
jestön yliesikunta ja Lotta Svärd 
-yhdistyksen keskusjohtokunnan 
kanslia toimivat vuosina 1935–
1944 on saanut muistolaatan. Ra-
kennus sijaitsee Helsingin Eiras-
sa osoitteessa Laivanvarustajan-
katu 6. 

Koronapandemiasta johtuen laa-
tan paljastus tapahtui ilman julki-
sia seremonioita.

Muistolaatan hankki Suoje-
luskuntajärjestön Perinteet ry – 
Skyddskårstraditioner rf, joka toi-
mi aiemmin nimellä Suojeluskun-
tien ja Lotta Svärdin Perinteiden 
Liitto ry.

Suojeluskuntajärjestö hank-
ki kiinteistön omistukseensa jo 
1920-luvulla, mutta eri rakennus-
vaiheiden jälkeen toiminta siellä 
käynnistyi vasta vuonna 1935. So-
tien jälkeen kiinteistö siirtyi Suo-
men Punaisen Ristin omistukseen. 
Se tuli tututuksi monelle asevel-
vollisuusikäiselle helsinkiläismie-
helle, koska asevelvollisuusasioita 
hoiti siellä vuoteen 1992 toiminut 
Helsingin sotilaspiirin esikunta ja 
sen jälkeen 2000-luvulle asti Hel-
singin sotilasläänin esikunta.

Elsa Laurénin lottapuku

Näyttelyjuliste

Muistolaatta. Kuva: Tuomas Hyrsky
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Seikkailuretki Soldatgossen-runon suomennosten 
maailmaan, osa 1
Ensimmäisistä käännöksistä Cajanderin käännökseen

Tämän tarinan alku sijoittuu vuo-
teen 1858. Silloin julkaistiin en-
simmäistä kertaa Runebergin kir-
joittama runo Soldatgossen. Runon 
kirjoitusasu on sittemmin normali-
soitu nykykielen mukaiseksi, jos-
kin pitkin 1900-lukua julkaistuista 
alkukieliset runot sisältävistä Vän-
rikki Stoolin tarinoista sekä ruot-
sinkielisistä Fänrik Ståhls sänger 
-kokoelmista löytyy milloin mis-
säkin kieliasussa julkaistuja ver-
sioita. 

Normalisoinnin yhteydessä 
myös joitakin sanoja on uudistet-
tu. Esimerkiksi Soldatgossen-ru-
non toisen säkeistön ensimmäi-
sen säkeen fredens dag -ilmaisu 
on korvattu fridens dag -ilmai-
sulla. Ilmaisuissa on tietty sävy-
ero. Ohessa alkuperäisruno pilk-
kuineen ja välimerkkeineen siinä 
asussa, jossa se julkaistiin Vasa-
bladetissa marraskuussa 1859.

Runebergin eeppiset balladit 
vuosien 1808–1809 sodasta syn-
tyivät pääosin vuosina 1846–1860. 
Runokokoelman ensimmäinen osa 
julkaistiin 12.12.1848 ja jälkim-
mäinen osa 12 vuotta myöhemmin 
14.12.1860. Monen runon osalta 
mainitut julkaisupäivät eivät suin-
kaan olleet ensimmäisiä. Muun 
muassa jälkimmäisen kokoelman 
aloitusruno Soldagossen ilmestyi 
jo pari vuotta aikaisemmin vuon-
na 1858 runoantologiassa Vetera-
nen, poetisk kalender. Sama kos-
kee Vårt land -runoa. Sitä laulet-
tiin alkuperäisin ruotsinkielisin sa-
noin ensimmäisen kerran Porvoos-
sa 3.12.1846, jolloin kaupungissa 
juhlittiin kaupungille myönnetty-
jen privileegioiden 300-vuotisjuh-
lia, tosin eri sävelmällä, mihin me 
olemme tottuneet. Runon säkeis-
töt 1–3 ja 8–11 julkaistiin Borgå 
Tidningissä jo 2.1.1847, koko Vårt 
land -runo saman vuoden huhti-
kuussa sekä Fosterländskt Albu-
missa että ruotsalaisessa sanoma-
lehti Aftonbladetissa 23.4.1847. 
Kummtähden kentällä 13.5.1848 

laulua laulettiin jo meille kaikil-
le tutulla Fredrik Paciuksen me-
lodialla. Mutta toisin kuin saattaa 
luulla, se ei siis ollut runon ensi-
esitys laulettuna.

Ruotsinkieliset sotilaspoikien 
perinnekillat voivat laulaa tunnus-
laulua alkuperäisillä sanoilla, mut-
ta suomenkielisten sotilaspoikien 
on turvauduttava sen käännökseen. 
Ja juuri siihen Soldatgossen-runon 
käännösmaailmaan on tässä tarkoi-
tus tunkeutua pintaa syvemmälle. 
Käännösten kaikkien kahdeksan 
säkeistön esittäminen veisi liiaksi 
tekstitilaa, joten poimin käännök-
sistä ainoastaan ne neljä säkeistöä, 
jotka ovat käytössä sotilaspoikien 
tunnuslaulua laulettaessa. Ja laulu-
jahan Vänrikki Stoolin tarinoiden 
runot ovat – Fänrik Ståls sänger. 
Runeberg jopa laati Soldatgossen-
runolle etukäteen itse keksimänsä 
melodian, jota hän hyräili saadak-
seen sanat rytmiin sopiviksi. Tapa 
jätti jälkensä myös alkuperäiseen 
runoon; muun muassa yksitavuisia 
sanoja on siinä runsaasti.

Soldatgossen- 
runon  
taustoista
Mutta pysykäämme vielä hetki 
alkuperäisessä ruotsinkielisessä 
Soldatgossen-runossa. Ruotsalai-
sen runoilijan Carl Fredrik Rid-
derstadin kokoelmasta Tids- och 
Krigs-Bilder vuodelta 1842 löytyy 
erään runon seuraavat alkusäkeet:

Min fader föll i öppen strid,
Med osänkt blick,
Och honom ärfde jag dervid;
Hans svärd jag fick.

Tuntuuko tutulta? Runeberg-tut-
kija Johan Wrede antaa säkeille 
seuraavanlaisen runomitasta va-
paan suomennoksen: Isäni kaatui 
avoimessa taistelussa, / Katset-
taan maahan luomatta, / ja häneltä 
minä silloin sain perinnön; / Hänen 
miekkansa minä sain.

Olipa Runeberg jopa itse ruot-
sintanut saksankielisen runon, joka 
julkaistiin vuonna 1845 kalenteri 
Lärkanissa nimellä Gossen ja jos-
sa poika sanoo isälleen Men jag är 
fädren värd! / O, jag, Fader, stolt 
som du, / Kan dö för fosterland, eli 
suomeksi Olen isieni vertainen! / 
Olen laillas ylpeä ja voin / maan 
eestä kaatua. Runomittakin on 
sama kuin Sotilaspoika-runossa.

Eikä tässä kaikki! Myös Frans 
Mikael Franzénin neljännesvuo-
sisata aiemmin julkaistu arkiviisu 
Afskedssång af en ung bevärings-
man nostaa esille nuoren miehen 
unelman taistella ja kaatua maan-
sa ja kuninkaansa puolesta. Tämä 
sama unelma on myös osa Soldat-
gossen-runoa. Runebergilla oli lu-
kuisia esikuvia omaa runoaan sa-
noittaessaan, joista esikuvista siis 
edellä vain muutama.

Soldatgossenin  
suomennoksia
Vanhin kirjallisuudesta löytämäni 
suomennos on julkaistu kuukausi-
julkaisussa Mehiläinen : Lukemis-

ta siwistyneille Suomalaisille syys-
kuulta 1861. Käännöksen tekijäksi 
on merkitty A–n (mahd. Aleksan-
teri Rahkonen).

Muutamia vuosia myöhemmin 
15.1.1867 ilmestyneessä Suoma-
laisessa Wirallisessa Lehdessä 
julkaistiin puolestaan nimimerk-
ki Tuokon eli Anders Törneroo-
sin käännös.

”Fänrikkien”  
suomentaminen  
työryhmän tehtäväksi
Edellä mainittu Anders Törne-
roos kuului siihen Julius Krohnin 
1860-luvun puolivälissä kokoa-
maan työryhmään, joka otti teh-
täväkseen yhteisvoimin kääntää 
”Fänrikin” tarinat suomeksi. Työ-
ryhmään kuului yliopistoväkeä ja 
toimittajia, joista useammat olivat 
toimineet jo aiemmin Runebergin 

teosten suomentajina, muun muas-
sa ajatuksen isä Kaarlo Slöör ja jo 
edellä mainittu Aleksanteri Rahko-
nen. Useimmat käännökset olivat 
kuitenkin itse Krohnin ja Anders 
Törneroosin käsialaa. Työryhmä 
kokoontui viikottain tarkastamaan 
käännökset ja tarvittaessa muokka-
sivat niitä edelleen. Ensimmäinen 
kokoelma ilmestyi kahtena vihko-
na jo vuonna 1867 Krohnin itsen-
sä kustantamana. Jälkimmäisen 
kokoelman ensimmäinen osa oli 
saatavissa joulukuussa 1870 sisäl-

täen siis myös Sotilaspojan, mutta 
viimeisen osan kääntäminen kes-
tikin sitten jo seitsemän vuotta. 
Jälkimmäinen osa ilmestyi koko-
naisuudessaan Kansanvalistuksen 
julkaisusarjassa – tosin hyllytettyä 
Viapori-runoa lukuun ottamatta – 
vuonna 1877. Näin syntyneestä 
versiosta ehdittiin ottaa vain muu-
tama painos, ennen kuin sitä alet-
tiin jälleen muokkaamaan.

Maamme kirja ja  
Sotilaspoika
Sakari Topelius sisällytti Soldat-
gossen-runon vuonna 1875 ilmes-
tyneeseen kansallista identiteettiä 
nostattavaan teokseensa Boken om 
Vårt Land. Teoksesta saatiin jo pa-
rin vuoden jälkeen pastori Johan 
Bäckvallin suomennos. Elettiin 
kuitenkin aikaa jolloin suomen 
kirjakieli haki vielä jossain mää-
rin muotoaan. Niinpä Paavo Ca-
jander muutti teoksen toisen pai-
noksen (1878) kieliasua Topeliuk-
sen kehotuksesta ja pastori Bäck-
vallin suostumuksella ”uudem-
man kieliasun mukaiseksi”. Tätä 
suomenkielisen version kielellistä 
”tuunaamista” jatkettiin pitkään 
1900-luvulle saakka. Esimerkiksi 
Maamme kirjan laajemmin uudis-
tetun vuoden 1915 painoksen esi-
puheessa todetaan seuraavaa: ”Sitä 
paitsi oli runopukuisiin lukukap-
paleisiin, joihin maisteri Ahlfors 
ei ollut kajonnut, myöskin saatava 
korjauksia, vieläpä eräisiin niistä 
uusi käännös. Tällöin suostui yli-
opistolehtori Otto Manninen suo-
rittamaan lopullisen korjaus- ja tar-
kastustyön käyttäen maisteri Ahl-
forsin merkitsemiä korjauksia, mi-

Johan Knutsonin Runebergista 
maalaaman muotokuvan mu-
kaan tehty litografia. Alkupe-
räinen muotokuva on vuodelta 
1848 eli ajalta, jolloin ensim-
mäinen kokoelma ”Fänrikeis-
tä” ilmestyi. Museoviraston ku-
vakokoelmat. Lisenssi CC BY 
4.0. ID 808505.

Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäinen ”virallinen” suomennos 
Sotilaspojasta. Kuvalähde: Kansalliskirjaston digitaaliset aineis-
tot, J. L. Runeberg, Wänrikki Stoolin Tarinat. Kansanwalistusseu-
ran toimittamia IX. Helsinki 1877: 76–77.

Soldatgossen

Min fader war en ung soldat, den wackraste man fann,
Wid femton år gewär han tog, vid sjutton war han man.
Hans hela werld war ärans fält,
Der stod han glad, hwar han sig ställt,
I eld, i blod, i frost, i swält; –
Han war min fader han.

Jag war ett barn, när han drog bort, sen fredens dag war slut,
Dock mins jag än hans stolta gång, jag mins den hwar minut.
Hans hatt, hans plym, den bruna hyn
Och skuggan från hans ögonbryn! –
Nej, aldrig går det ur min syn
Hur herrlig han såg ut.

Jag är en fattig gosse jag, som äter andras bröd,
Jag har ej huld, jag har ej hem allt från min faders död;
Men klaga är ej mitt behag,
Jag wäxer högre dag från dag,
Jag är en krigargosse jag,
För mig finns ingen nöd.

Och lefwer jag tills jag blir stor och fyller femton år,
Till samma swält, till samma kamp, till samma död jag går.
Der kulor hwina tätast då,
Der skall man finna mig också,
Der will ock jag försöka på
I mina fäders spår.

Vasabladet 26.11.1859: 2

Isäin olj nuori sota-mies, ja kaunein kaikista,
Hän varhain kävi kivääriin, jo pojass’ urosta,
Maailmans’ oli kunnia,
Paikallaan seisoi ilosna
Niin nälässä kuin tulessa;
Ah isää semmoista!

Kun rauhan päiv’ olj loppunut, hän läksi kodistain;
Vaikk’ olin lapsi lähteissään, ei haihdu muististain
Hattunsa, ruskeet kasvonsa
Ja synkät kulma-karvansa;
Tuo koko jalo kuvansa
Ei mene mielestäin.

Mä olen poika poloinen, syön toisen kannikkaa,
Ei turvaa mull’, ei kotia, ain’ isän kuoltua;
En toki rupee valittaan,
Päivittäin minä kasvan vaan
Ja poika olen sotilaan;
Ei hätää minulla.

Ja jos ma kasvan suureksi ja viis-toista täytän,
Niin lähden sotaan minäki, ja kuoloon, nälkähän.
Kun vinkuu kuulii tiheitä,
Siin’ olen minäi nähtävä,
Ja isieni jälkiä
Mä käymään yritän.

Nimimerkki A-n

Mies ihanin ol’ isäni ja nuori sotilas,
Kiwäärin otti ollessaan wiis-toista wuotias;
Tie kussa kulki kunniaan,
Siel’ iloinen kuin kotonaan,
Waikk’ kärsi kylmää, nälkää waan,
Ol’ isä urhokas.

Mun lasna ollen, läksi hän, kun loppui rauha maan;
Waan uljasta en käyntiään unohda milloinkaan.
Hattunsa, kaswoin ruskehen
Ja silmäkarwain siimeksen,
Ja muotonsa muun herttaisen
Ma muistan ainiaan.

Mä köyhä orpo poikanen syön leipää wierahan,
Kun kodin, turwan kadotin kanss’ isä-wainajan.
Waan walittaa en huolikaan;
Kun kaswaa korkeemmaksi saan,
En joudu, poika sotilaan,
Ma silloin pulahan.

Käyn samahan ma sotahan ja nälkään, kuolemaan.
Miss’ ankarimmin sota soi
Ja taajaan tulta salamoi,
En sinne käymätt’ olla woi
Tiet isäin astumaan.

Tuokko  
(Anders Törneroos, Suomalainen Wirallinen Lehti 15.1.1867: 3)
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Ahkera avustajamme Raimo Ber-
kan on poiminut Hakkapeliitta 
-lehden numerosta 45/1936 mie-
lenkiintoisen jutun Forssassa 22. 
-28.10.1936 järjestetystä kaasun-
suojeluskurssista. Kurssin ohjaaja-
na toimi lääkintäohjaaja L. Lau-
rikainen. Kurssin18 osallistu-
jaa harjoittelivat naamareineen ja 
suoja-asuineen myrkkykaasuilta 
suojautumista. Ennen talvisotaa-
han Suomessa pelättiin myös jou-
tumista kaasuhyökkäyksen koh-
teeksi, toteaa Raimo Berkan vies-
tissään.

Toinen Raimon löytämä vss-uu-
tinen Lotta Svärd 1939–1940 -jul-
kaisussa kertoo, miten lotat har-
joittelivat kaasulta suojautumista 
suojavarusteissaan.

Kuva: Lotat kaasunsuojeluhar-
joituksissa. Lottamuseon koko-
elmat

käli ne näyttivät ehdottomilta pa-
rannuksilta, ja omasta puolestaan 
vielä uudistaen tekstiä yllä viitat-
tuun suuntaan.” Ja näin alkuperäi-
nen Cajanderin käännös vaihtui 
Mannisen käännökseksi. Ei siis 
pidä ihmetellä, jos Maamme kir-
jan eri painoksissa on milloin mi-
käkin Sotilaspoika-runon käännös. 
Muun muassa 34. ”korjatussa pai-
noksessa” (1930) ja 56. ”muuttu-
mattomassa laitoksessa” (1960) 
on Mannisen käännös, kun taas 
vuoden 1981 ”juhlapainoksessa” 
jälleen alkuperäinen Cajanderin 
käännös.

Cajanderin  
Sotilaspoika
Jo aiemmin mainitun Julius Kroh-
nin työryhmän suomennosten 
muokkaus ei päättynyt kuiten-
kaan vuosina 1867–1877 julkais-
tuihin ensimmäisiin ”virallisiin” 
Vänrikkien käännöksiin. 

Paavo Cajander. Kuva Daniel 
Nyblin 1898. Museoviraston 
kuvakokoelmat CC BY 4,0. ID 
809694.

Paavo Cajander, joka liittyi työ-
ryhmään vasta jälkimmäisen osan 
suomennosvaiheessa ja jonka 
osuus oli viimeistellä suomennok-
set julkaisukuntoon, sai sen lisäksi 
tarkistettavaksi Kansanvalistusseu-
ran toivomuksesta Vänrikki Stoo-
lin tarinoiden 5. painoksen, joka 
ilmestyi vuonna 1889, ja muok-
kasi siitä myös ns. koulupainok-
sen. Näin käännös kirjattiin jatkos-
sa kokonaan Paavo Cajanderin ni-
miin. Muokkaustyötä hän siis teki 
Sotilaspoika-runon osalta 1870- ja 
1880-luvuilla peräti kahdella rinta-
malla, ensin Maamme kirjan osalta 
ja sen jälkeen Vänrikki Stoolin ta-
rinoiden osalta. Eikä siis turhaan! 
Onhan hänen käännöksensä Soti-
laspojasta saanut peräti ikonisen 
aseman.

Siihen on siis hyvä päättää tämä 
kolmiosaiseksi suunnitellun sarjan 
1. osa!

Teksti:  
Heikki Vuorimies

Lähteet:  
Tekstissä mainittujen lisäksi:

O. Nousiainen, Vänrikki Stoo-
lin maailma : Runojen elämää ja 
taustaa. Helsinki: Otava 1961.

Johan Wrede, Se kansa meidän 
kansa on : Runeberg, vänrikki ja 
kansakunta. Jyväskylä/Helsinki: 
Gummerus 1988.

Vänrikki Stoolin tarinoiden, 
Maamme kirjan ja Runebergin 
runot -teosten eri kustantajien pai-
nokset useilta eri vuosilta.

Suomennetun Maamme kirjan ensimmäisessä painoksessa vuonna 
1876 julkaistu pastori Johan Bäckvallin Sotilaspoika-runo. Kuva-
lähde: Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doria.

Mun isän´ oli sotamies ja nuori, kauniskin,
jo viisitoista vuotisna hän astui rivihin.
Tiens´ aina kulki kunniaan,
iloisin mielin kärsi vaan 
hän kylmää, nälkää, haavojaan,
mun isän´ armahin.

Ma lapsi olin, kun hän läks, kun loppui rauha maan,
mut uljasta en käyntiään unhoita milloinkaan;
hattunsa muistan töyhtöineen
ja muodon ahavoituneen
ja kulmakarvat varjoineen,
- ne muistan ainiaan.

Mä köyhä olen orpo nyt, syön leipää vierahan,
ma turvan, kodin kadotin kanss’ isä vainajan;
vaan vaikertaako huolisin!
Korkeemmaks aina kasvankin,
ma kelpo poika sankarin
en joudu hukkahan.

Kun viisitoista vuotta vaan ma kerran täyttää saan,
samaanpa käyn mä taisteluun ja nälkään, kuolemaan.
Miss´ ankarimmin luodit soi,
taajimmin tulta salamoi,
en sinne käymätt´ olla voi
tiet´ isäin astumaan.

Albert Edelfeltin piirroskuva aitaan nojaavasta sotilaspojasta. Ku-
valähde: Vänrikki Stoolin tarinat, WSOY 1922.

Sotilaspoika kysyy
1. Luovutetun Karjalan kaksi kauppalaa olivat
A) Sortavala ja Antrea
B) Suojärvi ja Kivennapa
C) Johannes ja Muolaa
D) Koivisto ja Lahdenpohja

2. Merivoimissa on neljä joukko-osastoa.  
Kirkkonummen Upinniemessä niistä toimii
A) Rannikkolaivasto
B) Rannikkoprikaati
C) Merisotakoulu
D) Uudenmaan prikaati

3. Tuntemattoman sotilaan rykmentti oli Jääkäri-
rykmentti 8, jossa myös alikersantti Väinö Linna 
palveli. Rykmentin komentaja oli
A) Pietari Autti
B) Armas Kemppi
C) Martti Aho
D) Adolf Ehrnrooth

4. Neuvostoliiton ilmavoimien pommitettua useita 
Suomen paikkakuntia jatkosota alkoi
A) 5.6.1941
B) 10.6.1941
C) 25.6.1941
D) 10.7.1941

5. Poika ja varis on Suomen maalaustaiteen  
ikoninen maalaus. Sen teki 
A) Hjalmar Munsterhjelm
B) Eero Järnefelt
C) Albert Edelfelt
D) Akseli Gallen-Kallela

6. Suomalaisia rauhanturvaajia on tällä hetkel-
lä (virallinen tilasto vuodelta 2020) määrällises-
ti eniten
A) Libanonissa
B) Irakissa
C) Kosovossa
D) Afganistanissa

7. Kaiken kaikkiaan suomalaisia rauhanturvaajia 
on maailmalla nyt
A) Noin 200
B) Noin 300
C) Noin 400
D) Noin 500

8. Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallispuisto on 
A) Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
B) Selkämeren kansallispuisto
C) Lemmenjoen kansallispuisto
D) Urho Kekkosen kansallispuisto

9. Pienin Suomen vesistöissä elävä kalalaji on
A) Liejutokko
B) Kivennuoliainen
C) Kolmepiikki
D) Siloneula

10. Itämeren suurin saari on
A. Saarenmaa
B) Gotlanti
C) Öölanti
D) Hiidenmaa

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

Väestönsuojelukoulutusta 
vuosien takaa

Kanta-Häme jatkaa  
entisin voimin
Everstiluutantti evp. Lauri Toiva-
nen jatkaa uuden kaksivuotiskau-
den Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekillan puheenjohtajana. 
Yhteensä hänellä on puheenjohta-
javuosia takanaan jo viisi.

Killan hallitukseenkaan ei tullut 
16. huhtikuuta 2021 pidetyssä vuo-
sikokouksessa muutoksia. Siinä is-
tuvat edelleen Teuvo Mahrberg, 
Pasi Pirttikoski, Risto Laitinen, 
Risto Saarinen, Risto Ruohosen-
maa, Toivo Lensu, Pentti Tien-
haara ja Elise Hietanen. Varajä-
senet ovat Hannu Räihä, Pertti 
Koskelainen ja Ilpo Klemola.

Riisuttua etäkokousta johti Ka-
levi Kuusisto ja sen sihteerinä toi-
mi Elise Hietanen. Korona-ajan 
poikkeukselliseen tapaan jäsenet 
osallistuivat kokoukseen sähkö-
postitse, kaksi myös kirjeitse.

Killan puheenjohtajana jatkava 
Lauri Toivanen toivoi, että toimin-
nassa päästäisiin vihdoinkin palaa-
maan entiseen päiväjärjestykseen. 
Paluu ”vanhaan normaaliin” ei 
hänen mukaansa kuitenkaan lie-
ne enää mahdollista. Koronavirus 
on muuttanut paljon asioita ja käy-
täntöjä.

Jäsenistö on Lauri Toivasen mu-

kaan ymmärtänyt hyvin pandemi-
an tuomat rajoitukset. Pienellä lie-
killä on hoidettu perusasiat, mutta 
isommista kokouksista ja matkois-
ta on puolitoista vuotta jatkuneen 
pandemian aikana jouduttu pidät-
täytymään täysin. Se on kieltämät-
tä ollut monelle vaikeaa.

Kanta-Hämeen perinnekillan 
kotipaikka on Hämeenlinna, mut-
ta jäseniä siinä on Lounais-Hämet-
tä myöten. Jäsenmäärä on tällä het-
kellä noin 140.

Teksti: Veli-Matti Jusi



Sotilaspoikien Perinneliitto ry 30 vuotta Soldatgossarnas Traditionsförbund rf 30 år8 SOTILASPOIKA 18.6.2021

Vastaukset sivun 7 kysymyksiin: 
1. D Koivisto ja Lahdenpohja, 2. B Rannikkoprikaati, 3. A Pietari Autti, 4. C 25.6.1941, 5. D Akseli Gallen-Kallela, 6. A Libanonissa,  

7. C Noin 400, 8. C Lemmenjoen kansallispuisto, 9. A Liejutokko, 10. B Gotlanti
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Alkukesästä 1941 jatkosodan puh-
keamisen aikoihin Hirvensalmella 
suojeluskunnan poikaosaston toi-
minta ei ollut mitenkään vilkasta. 
Mutta käskykorttien toimittaminen 
reserviläisille oli kuitenkin yhtenä 
toimintona, mitä seuraavassa Auvo 
Manninen, silloin 10-vuotias poi-
ka muistelee:

Teuvo Kiesilä tuli polkupyöräl-
lä Mainiemen Kaupin taloon uut-
ta maantietä polkien ja kertoi ole-
vansa viemässä käskykorttia Uute-
laan Viljam Koiraselle. Tuo Mai-
niementie oli valmistunut vuonna 
1936. Sitä ennen oli tätä kymme-
nen kilometrin matkaa taivallet-
tu kesäisin kinttu- ja kärrypolku-
ja pitkin ja talvisin seurailtiin re-
kiuria. Sitä en jaksa muistaa, enkä 
tiedäkään, miten tai mistä Teuvo 
sai tuon käskyn toimitettavakseen 
ja oliko hänellä muitakin käskyjä 
matkan varrella perille vietäväksi. 

Teuvo asui Tuukkalassa viitisen-
toista kilometriä kirkonkylästä ja 
oli reilun vuoden minua vanhem-
pi. Kaupista lähdettiin Rantosal-
men puolelta Puulaa pitkin talon 
vääräkokkaisella, pojille hieman 
liiankin suurella tervatulla puu-
veneellä ja soudettiin Kaiskonse-
län yli saaria kierrellen Saari-Kui-
tuseen Uutelan taloon. Uutelassa 
asui Viljam Koiranen perheineen, 

jolle tuo käsky piti toimittaa. An-
noimme Viljamille käskyn ja hän 
luki sen todeten, että nyt tuli läh-
tö rintamalle. Silloin Viljamin luu-
mätää poteneen pojan Pentin suus-
ta pääsi vuoteen pohjalta ”Ähääh 
poikoo”. Mitä lieneekään tuo sa-
nonta tarkoittanut pojalta isälle? 
Oliko sairaus katkeroittanut pojan 
mieltä vai oliko niukka toimeen-
tulo osana sanomiselle, mutta ai-
kanaan Viljam palasi jatkosodasta 
pesueensa pariin.

Teksti: Juhani Manninen
P.S. Tuskinpa tuolloin tuli ke-
nenkään mieleen lapsityövoiman 
käyttö!

Osa I - Saksalaisille opetettiin met-
sää ja talvea jatkosodan aikana - on 
julkaistu Sotilaspoika-lehden nu-
merossa 3/2020 ja osa II - Rinta-
malta ”salaa” kouluttamaan saksa-
laisia - mukana myös hirvensalme-
lainen Mikko Manninen - julkais-
tiin numerossa 1/2021

Toinen koulutusmatka 
Saksan itärintamalle
Alikersantti Mikko Manninen pal-
veli edelleen 3/PionP 26:ssa Kan-
naksen Korpikylässä.

Mikko oli ollut jo jonkin aikaa 
komppanian komentopaikalla läh-
tövalmiudessa ja rintamalle vienti-
kiellossa, kun tieto toisesta koulu-
tusmatkasta tuli.

Nuo samat miehet, 49 suomalais-
sotilasta saivat käskyn saapua tam-
mikuussa 1943 Helsinkiin pikakou-
lutukseen saksalaisten kouluttajiksi 
lähtöä varten. Määränpää ei, kuten 
ei ensimmäiselläkään kerralla, ollut 
miesten tiedossa.

Koulutuksen jälkeen jokaisen 
käskettiin hankkiutua salaa ja omin 
nokkinensa Turkuun sotilassairaa-
laan (5.SotaS) ja ilmoittautua siel-
lä potilaaksi päässä olevan vian 
vuoksi.

Kolmen vuorokauden sairaalas-
sa makoilun jälkeen tuli ”potilail-
le” yöllä salainen tieto, että sairaa-
lan edessä odottaa linja-auto, mikä 
vie heidät satamaan.

Turun satamasta alkoi 36 tuntia 
kestävä laivamatka myrskyävällä ja 
miinoitetulla reitillä. 

Lähtijät olivat saaneet hyttipai-
kat ja Mikolla oli myrskyn kovasti 
koettelema keulahytti. Pimeydestä, 
sotatilasta ja miinojen aiheuttamas-
ta pelosta johtuen matkasta ei puut-
tunut jännitystä.

Määräsatama oli tällä kertaa Liet-
tuan Liepajan satamakaupunki.

Liepajassa tulijoille järjestettiin 
todelliset tulojuhlat kaikkine tarjoi-
luineen, joista ei tiettävästi puuttu-
nut ”maatuskoitakaan” - niin kuin 
ei koko matkaltakaan. Niinpä Mi-
kollekin syntyi jonkinlainen suhde 
tuolta matkalta, sillä hän oli jonkin 
aikaa kirjeenvaihdossa paikallisen 
saksalaisnaisen kanssa.

Hiihtokoulutusta ja 
kapakkatappeluita
Suomalaiset eivät tunnetusti aina 
”kaljoissaan” jaksaneet eikä ha-
lunneetkaan kuunnella paikallisil-
la upseerikerhoilla saksalaissoti-
laiden Eerikoita eikä Heil Hitlerei-

tä lauluina tai tervehdyksinä, vaan 
tuolloin muljahti esiin suomalaisten 
sisu ja tunnepurkaukset. Seuraukse-
na olivat usein kovat kapakkatappe-
lut, joissa saksalaiset pääsääntöises-
ti saivat turpiinsa. Suomalaiset sai-
vat johtajansa välityksellä moitteet, 
mutta eivät rangaistuksia.

Seuraavana aamuna matka jatkui 
junalla, mutta lähtö viivästyi, kun 
kouluttajien suksipaketit olivat ka-
donneet. Jukuripäiset suomalaiset 
odotuttivat koko junaa - veturinkul-
jettajan ohimolla oli ladattu pistoo-
li - kunnes sukset löytyisivät. Parin 
tunnin odottelun jälkeen sukset löy-
tyivätkin ja matka pääsi alkamaan. 

Se, oliko suksien katoaminen ko-
keilua vai pelkkää sattumaa, onkin 
jo toinen kysymys? Mutta tuon ka-
toamisen ja löytymisen jälkeen suo-
malaisten varusteet ja välineet säi-
lyivät koko matkan ajan koskemat-
tomina.

Suomalaiset kouluttivat tällä ker-
taa saksalaisille rintamajoukoille 
eteläisemmällä Olhavan lohkolla - 
olettamuksen mukaan Novgorodin 
maisemissa - kuukauden ajan hiih-
toa ja suunnistusta aiemmin mai-
nituissa kolmen päivän viikkojak-
soissa.

Valtakunnanmarsalkka Hermann 
Göring halusi myös tavata nuo pe-
lottomat suomalaissotilaat ja kaikki 
49 suomalaista koottiin kesken kou-
lutuksen jonnekin aukealle arolle. 
Göring saapui yksityiskoneellaan 
paikalle kätellen jokaisen suoma-
laiskouluttajan erikseen ja lausuen 
tulkin välityksellä muutamia kan-
nustuksen sekä kiitoksen sanoja, 
minkä jälkeen hän poistui lentoko-
neellaan.

Jo tuolloin siviileillä oli selkeä 
mielipide sotatilanteesta. Kansalai-
set eivät uskoneet Saksan selviyty-

vän voittajana, vaikka sotilaat vie-
lä uskottelivat Saksan kestävän - il-
meisesti vain ja ainoastaan erittäin 
ankaran sotilaskurin pelottelemina.

Kun Stalingrad murtui, saivat 
suomalaiset sähkötetyn tiedon, 
jonka mukaan heidän tulisi hank-
kia konepistoolit käyttöönsä - asei-
na heillä oli henkilökohtainen pis-
tooli - sekä pyrkiä palaamaan kotiin 
mahdollisimman pian.

Paluumatka alkoi autokuljetuksin 
venäläisvankien rakentamia kapula-
teitä pitkin ja jatkui junakuljetuksin 
Tallinnaan, mistä jatkettiin laival-
la tällä kertaa suoraan Helsinkiin.

Matkalla Tallinnaan katosi yksi 
suomalaisryhmä, joka oli löydyt-
tyään ja laivasta myöhästyttyään 
saanut lentokuljetuksen Helsinkiin 
ja odottelikin jo siellä laivalta tu-
lijoita.

Oli tuolla joukolla onnea ja tuu-
riakin mukanaan, sillä tulomatkan 
laiva upposi vihollisen pommituk-
sessa paluumatkalla Helsingistä 
Tallinnaan.

Oliko venäläisillä tieto koulut-
tavista suomalaisista vai kuuluiko 
laivan pommitus vain tavallisiin 
sotatoimenpiteisiin - tiedä häntä... 
Tuossa laivassahan matkusti pää-
asiassa lomalle meneviä ja lomalta 
palaavia saksalaissotilaita mahdol-
lisen materiaalin lisäksi.

Tähän toiseen Saksan matkaan 
liittyi myös Mikon sairastuminen 
kovaan kuumeeseen ja lyhyt sairaa-
lajakso. Sairastumisesta on muis-
tona Saksan maavoimien (EK) 60. 
Huoltokomppanian sotilaslääkärin 
todistus sairaalasta vapautumises-
ta, joka on päivätty 22. helmikuu-
ta 1943. Todistus oikeutti Mikon 
liikkumaan alueella ja siirtymään 
omaan palveluspaikkaansa. Todis-
tus oli esitettävä yksikössä ja näy-

tettävä vaadittaessa Wehrmachtin 
turvallisuusviranomaisille.

Tällä toisella koulutusmatkalla 
Mikko ampui pistoolillaan korsun 
laipionraosta hillerin ja nylki tie-
tenkin otuksen. Helsingissä Mikko 
kertoi myyneensä hillerin nahkan ja 
ajan hengen mukaan rahat ryypät-
tiin porukalla. Tuolla hillerin nahan 
hinnalla kolme aseveljeä vietti rat-
kiriemukkaan illan soittoruokalassa 
ruokineen ja juomineen. Kerrottiin 
jopa vielä jääneen rahaakin jäljelle.

Turkiksilla oli silloin arvonsa. 
Kotiuduttuaan marraskuussa 1944 
Mikolla ei ollut töitä eikä kunnol-
la ruokaakaan, kun oli pienen köy-
hän torpan lapsi. Mikko näki met-
sästysreissullaan ketun jäljet ja kak-
si viikkoa talosta toiseen hiihtäen ja 
jälkiä seuraten hän sai ketun ammu-
tuksi. Tuolla ketunnahalla oli tuol-
loin hintaa enemmän kuin metsuri 
pystyi talvessa ansaitsemaan. 

Erittäin salaista  
toimintaa
Koulutustehtävän salaisuutta ku-
vaa myös päivärahojen maksu, sil-
lä kouluttajat kuittasivat Saksan ar-
meijalta päivärahat Saksan mark-
koina. Mutta lisäksi heitä odotti 
omissa yksiköissään kuittaamatto-
mat Suomen armeijan päivärahat.

Huomatkaa vielä, että perusyk-
siköt pitivät nuo suomalaisurhot 
myös omilla vahvuuskirjoillaan, 
jolloin näiden kouluttajien jäljittä-
minen oli liki mahdotonta.

Sota-arkistosta tilatussa kanta-
kortin jäljennöksessä ei mainita mi-
tään Saksan matkoista, vaan Mik-
ko palveli kantakortin mukaan koko 
ajan 3/PionP 26:ssa.

Ensimmäisen reissun muistiin-
panot olivat Mikon itsensä tekemiä 
ruutuvihkoon. Tästä toisesta koulu-
tusmatkasta ei ole löytynyt muis-
tiinpanoja, joista olisi käynyt ilmi 
päivämääriä tai paikkoja.

Molemmat koulutusmatkat olivat 
erittäin salaisia eikä niistä tiettäväs-
ti ole merkintöjä sotapäiväkirjoissa 
eikä osallistujien sotilaspasseissa. 
Ainoastaan kapteeni Tapani Suho-
sen ”matkakertomus” on arkistoitu-
na noista koulutusmatkoista.

Teksti:  
Juhani Manninen

Kuvat ja dokumentit: Kirjoitta-
jan arkisto

Käskykortteja 
soutaen  
– Auvo Manninen 
muistelee

Suomelta koulutusapua 
sodankäynnin suurvallalle  
– Osa III

Hirvensalmen suojeluskunnan poikia lähdössä hiihtoharjoituk-
seen johtajineen vuonna 1932 valmistuneen Suojeluskuntatalon 
(nyk Seuratalo) edestä. Eturivissä viimeinen oikealla Teuvo Kie-
silä. Kuva: Pirjo Kiesilän arkisto

Auvo Manninen (9.3.1931-11.4. 
2021) Suur-Savon Sotilaspoikien 
Perinnekillan 20-vuotisjuhlassa 
2014. Kuva: Killan arkisto

Kersantti Mikko Manninen Mikko Manninen vuonna 1999 Mikon lääkärintodis tus 
23.2.1943

Mikon saksalaisilta 8.9.1942 muistoksi saatu Leningrad-17 karttalehti vuodelta 1939.

Siltoja pommitettiin
Talvisodan aikaan olin vajaa kuu-
sivuotias. Asuimme Sukevalla ai-
van radan varressa. Lähellä oli 
joen ylittävä rautatiesilta, jota var-
tioitiin ympäri vuorokauden. Äiti-
ni muonitti lottana siltavahteja, so-
tilaita. 

Pommikoneet, joita oli tavalli-
sesti kaksi, hävittäjä mukana, tu-
livat joka aamu melko matalalla, 
mutta eivät sillan kohdalla. Ne pu-
dottivat pomminsa läheisen järven 
jäälle ja palasivat takaisin itään. 
Silta säilyi ehjänä koko talviso-
dan ajan.

Pommikoneiden lentonopeus 
oli niin alhainen, että ne olisi ollut 
mahdollista ampua alas kiväärillä 
matalalennossa.

Kouvolasta alkanut Savon rata, 
joka jatkui silloin Hyrynsalmelle 
saakka, säilyi vahingoittumattoma-
na koko talvisodan ajan. Varmaan 
kymmeniä siltoja silloin vartioitiin 
ja kymmenet pommikoneet pudot-
tivat pommilastinsa siltojen lähi-

tienoille ja palasivat itään.
Junat kulkivat aina öisin. Vetu-

rit ja vaunut olivat valkeaksi maa-
lattuja. 

Yllä olevat ovat osin omia muis-
tikuviani.

Talvisodan  
huollosta
Sodistamme on paljon kirjoitet-
tu, mutta silmääni ei ole tullut yh-
tään kirjaa tai kirjoitusta, jossa oli-
si kerrottu, miten Suomussalmen 
voitokkaiden taistelujen huolto oli 
järjestetty.

Teksti: Mikko Voutilainen

Toimituksen kommentti: Mikko 
kaipaa tietoja talvisodan huollosta 
Suomussalmella. Mahdolliset vin-
kit ja lähdetiedot voi lähettää toi-
mitukseen osoitteella sotilaspoi-
kalehti@pp.inet.fi. Kokoamme ai-
heesta tuhdin tietopaketin Mikolle.
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Sotilaspoikalehdessä 4/1944 on 
uutinen palkituista sotilaspojista. 
Pentti ja Valde Palojärvi, Veik-
ko Lehtola ja Esko Pauna sai-
vat II luokan väestönsuojelun an-
siomitalin solkineen. Perusteluna 
mainitaan, että heidän ansiostaan 
saatiin vaarallinen desantti kiinni. 

Lokakuun 17. päivänä 1943 Pa-
loperän kylällä Kemijärvellä Pent-
ti Palojärvi ja Veikko Lehtola ta-
pasivat miehen, joka pyysi tulitik-
kuja. Syystä tai toisesta tämä yk-
sinäinen suomalaissotilas epäilyt-
ti poikia. Niinpä toinen heistä jäi 
seuraamaan miehen liikkeitä toisen 
lähtiessä hakemaan apua kylältä. 

Paikallisen suojeluskunnan pääl-
likkö epäili hieman mutta suostui 
kuitenkin antamaan pojille kivää-
rin mukaan. Patruunoita hän antoi 
peräti kolme! Tässä vaiheessa et-
sintäryhmään oli lähdössä myös 
Valde Palojärvi sekä Esko Pauna. 

Tällä välin etsitty mies oli siir-
tynyt tieltä metsään. Pojat aloitti-
vat etsinnän ja pian he löysivät-
kin miehen puun juurelta makoi-
lemasta. Mies ei käskyistä huoli-
matta antautunut, mutta kun Pent-
ti Palojärvi ampui kerran kiväärillä 
miehen pään yli, niin mieli muut-
tui. Näin suomalaiseen sotilaspu-
kuun pukeutunut mies otettiin kiin-
ni ja kuljetettiin kylälle. 

Miestä kuulusteltiin ja pian hän 
tunnustikin olevansa inkeriläinen 
kansakoulunopettaja Pekka Ju-
honpoika Anttonen, syntynyt 
11.1.1909 Vsevolezhkin piiris-
sä, Neuvostoliitossa. Anttonen oli 
pudotettu kahden desanttikaverin-
sa kanssa Kemijärvelle 30.9.1943. 
Alastulopaikka oli vajaa 10 km 
Misin asemalta kaakkoon. Hypyn 
jälkeen Anttonen ei löytänyt toi-
sia desantteja, joten hän päätti läh-
teä paluumatkalle ja jäi sitten kiin-
ni edellä kerrotulla tavalla. 

Desanttien tehtävänä oli sotilas-
kuljetusten seuraaminen Rovanie-
mi - Kemijärvi -rautatiellä. Lähet-
täjätahoa kiinnostivat ennen kaik-
kea saksalaisten kuljetukset.

Anttosen desanttikaverit, Niko-
lai Sergejev ja Anatoli Matshu-
gini, jäivät kiinni 5.11.1943 mut-
ta eivät antautuneet, joten heidät 
ammuttiin. He ehtivät kuitenkin 
haavoittaa yhtä suomalaista kiin-
niottajaa.

Pekka Anttonen oli kokenut 
Neuvostoliiton 19. Armeijan tie-
dusteluosaston desantti. Hän oli 
käynyt useilla tiedustelumatkoil-
la Suomessa. Hän oli mm. muka-
na desanttikolmikossa, joka oli pu-
dotettu Sallan alueelle 14.8.1942. 
Anttonen ja Haikari nimiset de-
santit pääsivät omalla puolelle 
mutta Juho Sokkanen pidätettiin 
ja tuomittiin sotavankeuteen. 

Anttonen sai nyt kuoleman-
tuomion ja hänet teloitettiin 
18.11.1943.

Anttosen tapauksesta, kuten 
muutamista muistakin desanttita-
pauksista on useita, hieman erilai-
sia kertomuksia. Anttosesta voi lu-
kea lisää mm. Aarno Selanderin 
teoksesta Pontevia pohjan poikia, 
Mikko Uolan Maa ponteva pohjo-
lan äärillä on, Atso Haapasen Vi-
holliset keskellämme, desantit Suo-
messa 1939–1944 sekä Seppo Su-
denniemen teoksesta Salaisen so-
dan varjot.

Teksti: 
Pasi Pirttikoski

Desanttijahdissa 
Kemijärvellä

Suojeluskuntapojilla monenlaisia tehtäviä talvisodan Hämeenlinnassa

Esko Paakkala 
suojeluskuntapoikana, 
sotilaspoikana ja sotilaana
Hämeenlinnalainen Esko Paakka-
la oli suojeluskuntapoika talviso-
dan edellä. Hän sai tehtäväkseen 
viedä 14-vuotiaana kutsuja reser-
viläisille liikekannallepanoon. Hän 
kertoo, kuinka yhden mökin isän-
tä vimmastui tuojalle siinä määrin, 
että heitti tätä puukapulalla. 

Esko Paakkala muisteli sotilas-
poika-aikojaan ja jatkosodan tais-
teluita rintamalla kirjailija Tarja 
Lappalaisen koostamaan kirjaan, 
jossa käsitellään talvi- ja jatko-
sodan kiperiä tapahtumia eri rin-
tamanosilla eri kokijoiden näkö-
kulmasta.

Hämeenlinnan alueen suojelus-
kuntapoikien tehtäviin kuului toi-
mia lähetteinä eri virastojen välil-
lä. Niitä oli siirretty Helsingistä 
talvisodan syttyessä. Tällainen vi-
rasto oli myös suojeluskuntien ko-
tijoukkojen esikunta. Näitä lähetti-
poikia oli 75 poikaa. 

Ojoisten rautatiesillan vartioin-
ti desanteilta oli myös uskottu suo-
jeluskuntapoikien tehtäväksi, kos-
ka aikuisia reserviläisiä ei riittänyt 
tehtävään. Vartiopäällikkönä toi-
mi lyseon rehtori Valva, joka kävi 
tarkastamassa poikien pärjäämis-
tä tehtävässä. Nuorille pojille oli 
vaikeaa asennoitua yksitoikkoi-
seen vartiointiin, joten he siirtyi-
vät sillan päistä sen keskelle jutus-
telemaan.

– Vartiomiesten pitää olla aina 
päissään!, huusi rehtori huomat-
tuaan tuollaisen tilanteen. Siitä 
tuli lentävä lause paikkakunnalla, 
Paakkala kertoo.

Kelloseppä Örlundin kesämök-
ki sillan päässä toimi vartiotupa-
na ja lämmittelypaikkana. Vieressä 
oli Ojoisten kartanon juurikas- ja 
lanttupelto, josta vartiopojat kävi-
vät vaivihkaa nappaamassa lanttu-
ja nälkäänsä ja herkukseen.

– Puuhellalla me sitten niitä kä-
risteltiin. Vieläkin muistan sen ma-
kean tuoksun, Paakkala toteaa.

Hämeenlinnaa pommitettiin tal-
visodan aikana kahdeksan kertaa, 
koska kaupungissa oli puolustus-
välineteollisuutta, armeijan kasar-
meja ja rautatie. Tuhoisin pommi-
tus tapahtui tammikuun 13. päi-
vänä 1940. Se suuntautui itäiseen 
kaupunginosaan, Aulangontien 
varteen. Punatähtiset pommikoneet 
ilmeisesti tavoittelivat rautatiease-
maa ja rautatien yli johtavia silto-
ja. Siinä ne eivät onnistuneet, vaik-
ka kireän pakkasen vuoksi oli sel-
keä sää. Pommituksessa kuoli 13 
ja haavoittui 22 henkilöä. Muut tal-
visodan pommitukset eivät aiheut-
taneet henkilövahinkoja. 

Eskon isä, Otto Paakkala, oli 
Hämeenlinnan maalaiskunnan 
kunnallislautakunnan esimies, 
joka vastaa nykyisin sekä kun-
nanvaltuuston puheenjohtajaa että 
kunnanjohtajaa. Vuonna 1937 hän 
oli mittaamassa kunnalle ostettu-
ja halkoja. Esko-poika oli muka-
na kovassa pakkasessa. Otto-isä sai 
keuhkokuumeen, johon hän kuoli. 
Silloin ei ollut nykyisiä antibioot-
teja. Lääkkeeksi annosteltiin kinii-
niä. Isän kuoleman jälkeen Esko 
jäi äitinsä kanssa kahdestaan. Äiti 
toimi muonituslottana kaupungin 
muonituskeskuksessa.

Esko vahvisti äitinsä kanssa 
kotitalon kellaria pommisuojaksi 
hiekkasäkein. Niistä ei olisi ollut 
apua, jos taloon olisi tullut täys-
osuma. Ne torjuivat vain sivusuun-
nan sirpaleita, jos pommi osuisi lä-
helle. 

– Yksi pommeista oli osunut 
tien toisella puolella olevaan Häti-
län kartanon lantalaan. Lannat len-
sivät taivaan tuuliin, ja lantaa tuli 
meillekin niin että pihamme oli 

aivan ruskea. Sitä lensi runsaasti 
myös talomme seinään, Paakkala 
muistelee.

Kivet rikkoivat kotitalon ikku-
noita niin ettei rakennuksessa voi-
nut enää asua. Ikkuna-aukot piti 
peittää vanerilevyin siksi aikaa kun 
uudet ikkunaruudut valmistuivat. 
Myöhemmin keväällä vesisateet 
huuhtelivat lannat seinistä, jonka 
jälkeen kotiin taas pääsi. 

Hämeenlinnan suojaksi ei ol-
lut ilmatorjuntaa eikä hävittäjiä. 
Viholliskoneiden lähestyessä hä-
lytyssireenit soivat Hämeen Suo-
jan, eli suojeluskuntatalon katol-
la. Silloin suojeluskuntapoikien 
piti juosta Wetterhoffin rantaan 
ja tulittaa sieltä kiväärien yhteis-
laukauksin pommikoneita, jotka 
lähestyivät ilmatorjunnan pelos-
sa kolmen kilometrin korkeudes-
sa. Sille korkeudelle poikien luo-
dit eivät yltäneet, mutta he tekivät 
käskyn mukaan. 

Jatkosodan alussa, kesällä 1941, 
Esko Paakkalan suojeluskuntapo-
jista sotilaspoikatyöksi muuttunut 
toiminta jatkui ammuslataamon 
vartioinnilla. Harvialan kartanon 
rakennusten kellarikerroksessa oli 
sodan ajan lataamo, jossa purettiin 
myös miinoja. Vanhemmat pojat 
ottivat osaa vaaralliseen työhön. 

Vartiovuoron jälkeen Paakka-
lan kotimatka sujui ripeästi pol-
kupyörällä. Näin hän polkaisi ko-

tiin myös 14. elokuuta 1941, kun 
hänen vartiovuoronsa päättyi. Sil-
loin takaa kuului voimakas pama-
us. Ilmeni, että lataamossa oli al-
kanut tulipalo kello 6.30. Silloin 
henkilöstöllä ei ollut muuta tehtä-
vissä kuin sännätä karkuun. Ym-
pärillä olevat varastot ja pihalla 
olleet kolme ammusvaunua len-
sivät ilmaan räjähdyksessä. Kol-
me henkilöä sai surmansa, mutta 
muut ennättivät maastoutua riittä-
västi suojaan. Paineaalto rikkoi ik-
kunoita vielä kymmenen kilomet-
rin päässä.

Maataloustyövoimasta oli pulaa 
sota-aikana. Loma-aikoina koulu-
laiset auttoivat maatilojen töissä. 
Kesällä 1942 kylän taloissa auttoi 
myös toistakymmentä venäläistä 
sotavankia. He olivat tyytyväisiä, 
paitsi yksi poliittinen komissaari, 
joka murjotti vihamielisesti. 

- Valvoin näitä vankeja, kun he 
tekivät metsässä halkoja. Politruk-
ki jätettiin varmuudeksi siivoa-
maan kämppää. Vanhaisäntä antoi 
minulle, 16-vuotiaalle koulupojal-
le, pistoolin eväsreppuun. Pistoo-
lia ei kuitenkaan koskaan tarvittu.

Rintamalle 17-vuotias Esko 
Paakkala lähti täydennysmieheksi. 
Hän sai Vaasassa koulutuksen mit-
tauspatteristossa. Hänet osoitettiin 
Raskas patteristo 24:ään, eli Janak-
kalan patteristoksi kutsuttuun yk-
sikköön, joka kuului osana kanta-
hämäläiseen 5. divisioonaan, Ilves-
divisioonaan. 

Ankara vihollisen tulimyrsky al-
koi Syvärillä Lotinanpellon alueel-
la 21. kesäkuuta 1944. Janakkalan 
patteristo vastasi ja sai paljon tu-
hoa aikaan vihollisen riveissä. Seu-
raava tulimyrsky tuli Tuulosjoel-
la, jonne vihollinen nousi maihin 
23. kesäkuuta 1944. Piti perääntyä 
ja räjäyttää tykki, jotta se ei olisi 
jäänyt viholliselle. Vetäytymistie-
tä piti turvata nyt kaikin voimin.

Paakkalan esimies sai vierel-
lä otsaansa luodin, joka tuli taka-
raivosta ulos. Hän oli elossa, kun 
Paakkala sai raahattua hänet lää-
kintämiesten luo. Haavoittunut 
pyysi Paakkalaa kirjoittamaan ko-
tiin, koska uskoi kuolevansa. Esi-
mies säilyi kuitenkin hengissä. 
Paakkalan sota jatkui Nietjärven 
taisteluin, joissa viimeiselle, kol-
mannelle linjalle vihollinen saatiin 
pysähtymään. 

Nuoreen ikäluokkaan kuuluvana 
Esko Paakkala osallistui vielä La-
pin sotaan. Vuoden 1945 puolel-
la hän pääsi opintovapaalle ja Nii-
nisalon sotalukioon. Ylioppilaak-
si hän kirjoitti Hämeenlinnan yh-
teiskoulusta vuonna 1947 ja jatkoi 
yliopistoon lukemaan kemiaa. Yli-
opistoon oli ruuhkaa, kun useat so-
dasta palanneet ikäluokat pyrkivät 
opiskelemaan.

Sotaveteraani Esko Paakka-
la kuoli äkillisesti 17. huhtikuu-
ta 2020.

Teksti:  
Lasse Koskinen

Lähde: Tarja Lappalainen: Raat-
teen tien jäisestä helvetistä Tali-
Ihantalan tulimyrskyyn, Docen-
do 2020.Uutinen Sotilaspoika -lehdessä 4/1944

Sotilaspoika esiintymässä Kanta-Hämeen suojeluskuntapiirin Hä-
meenlinnan iltamissa lokakuussa 1941. SA-kuva, A. Neittamo.

Harvialan kartanon karjarakennuksia. Kartanon rakennuksissa 
sijaitsi räjähtänyt ammustehdas. Kuva: Museovirasto.

Talvisodassa Neuvostoliiton punatähtiset pommikoneet yrittivät 
tuhota Hämeenlinnan rautatieaseman ja raiteita. Kuva: Rauta-
tiemuseo.

Esko Paakkala 14-vuotiaa-
na suojeluskuntapoikana koti-
kaupungissaan Hämeenlinnas-
sa. Kuva: Esko Paakkalan ko-
koelma.



Sotilaspoikien Perinneliitto ry 30 vuotta Soldatgossarnas Traditionsförbund rf 30 år 11SOTILASPOIKA18.6.2021

Suur-Savon Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta ry piti jo toistamiseen 
vuosikokouksensa poikkeuksel-
lisesti maaliskuun sijaan nyt tou-
kokuun lopulla kokoontumisrajoi-
tusten puitteissa Mikkelin Upsee-
rikerholla.

Kokouksen avauksessa sytytim-
me kynttilät ja pidimme hiljaisen 
hetken viime vuosikokouksen jäl-
keen seitsemälle poisnukkuneelle, 
jotka kaikki olivat killan varsinai-
sia jäseniä.

”Kiitos ja siunaus matkalle 
myötä, jossa ei päivää, ei yötä.”

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin 
ja hyväksyttiin sutjakkaasti halli-
tuksen esittämällä tavalla.

Totesimme kauden toiminnan 
olleen varsin rajoittunutta vallin-
neen tilanteen johdosta.

Killan hallituksen erovuoroisis-
ta jäsenistä valittiin seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi mikkeliläiset 
”aidot sotilaspojat” Eero Jokinen 
(s-31) ja Kalevi Laitsaari (s -28) 
sekä uutena Suur-Savon Reservi-
läispiirin puheenjohtajan toiminut 
Jukka Rönkä Mikkelistä.

Hallituksessa jatkavat Olli-Pek-

ka Kanninen ja Raimo Mikko-
nen ovat toimineet myös Suur-
Savon Reserviläispiirin puheen-
johtajina ja Jussi Saarinen toimii 
Suur-Savon Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana. Killan puheen-
johtajana jatkaa vuodesta 2008 
tehtäviä hoitanut Juhani Manni-
nen Hirvensalmelta.

Kalevi Laitsaarelle luovutettiin 
sekä kultainen jäsenmerkki että 
perinneliiton hopeinen ansiomitali. 
Hopeisella ansiomitalilla palkittiin 
myös Raimo Mikkonen ja Vuoden 
sotilaspojaksi valittu mäntyharju-
lainen Hannu Ollikainen palkit-
tiin sotilaspoikataululla sekä kier-
tävällä kunniamiekalla.

Vuosikokouksen jälkeen killan 
järjestäytymiskokouksessa valit-
tiin killan varapuheenjohtaja Ol-
li-Pekka Kanninen jatkamaan sa-
moin kuin killan sihteeri-rahas-
tonhoitaja Anneli Lehto. Lisäksi 
päätettiin luovuttaa killan standaa-
ri reserviin siirtyvälle Etelä-Savon 
aluetoimiston päällikölle, eversti-
luutnantti Joni Volaselle.

Teksti: Juhani Manninen

Suur-Savon killan 
vuosikokous toistamiseen 
poikkeusjärjestelyin

Palkitut, Kalevi Laitsaari (vas.), Hannu Ollikainen ja Raimo Mik-
konen. Kuva: Killan arkisto

Sotilaspoikien menestyksekkään 
kiltatoiminnan kulmakiviä on, 
että yhteydet paikallisiin vaikutta-
jiin ovat kunnossa. Muita tukijoita 
unohtamatta Kanta-Hämeen Soti-
laspoikien Perinnekillalla on aina 
ollut hyvät yhteydet vanhaan va-
ruskuntakaupunkiin Hämeenlin-
naan sekä Hattulassa toimivaan 
Panssariprikaatiin.

Molemmat isot yhteistyökump-
panit ovat omalta osaltaan mahdol-
listaneet sen, että Kanta-Hämeen 
killan toimintaedellytykset ovat ol-
leet erinomaiset.

Kanta-Hämeen kilta on perus-
tettu 1993. Vuosikymmenet killan 
yhteydet Hämeenlinnan kaupun-
kiin ovat hoituneet apulaiskau-
punginjohtaja Juha Isosuon, 63, 
kautta. Isosuo on palvellut eri teh-
tävissä Hämeenlinnaa yli 38 vuot-
ta. Hän on jäämässä eläkkeelle 1. 
marraskuuta 2021 alkaen. Tällöin 
vuosia on koossa jo 39.

Koska viimeiset työkuukau-
det tulevat olemaan kiireisiä, kil-
lan edustajat, puheenjohtaja Lau-
ri Toivanen ja varapuheenjohtaja 
Teuvo Mahrberg kävivät hyvissä 
ajoin jo nyt kiittämässä Juha Iso-
suota hedelmällisestä yhteistyöstä.

Juha Isosuo otti kiitokset mie-
luusti vastaan. Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö on ollut hänel-
le aina tärkeää niin Hämeenlinnan 
kaupungin kannalta kuin omien 
henkilökohtaistenkin mieltymys-
ten vuoksi.

”Hämeenlinna on ollut soti-
laskaupunki aina siitä lähtien, 
kun Hämeen linna rakennettiin 
1200-luvun loppupuolella. Par-
haimmillaan kaupungissa on ollut 
yhtä aikaa kolme varuskuntaa. Nyt 
tosin ei yhtään, mutta yksi valta-
kunnan suurimmista varuskunnis-
ta eli Panssariprikaati toimii taval-
laan kaupungin sisällä sen jälkeen, 
kun Kalvola liitettiin Hämeenlin-
naan vuonna 2009.”

Juha Isosuon siteet Kanta-Hä-
meen perinnekiltaan ovat siltä-
kin osin lujat, että hänen appen-
sa, vuonna 2004 kuollut pormesta-
ri Osmo Laakso oli killan kunnia-
jäsen. Ahveniston hautausmaalle 
haudattu Osmo Laakso sai Man-

nerheim-ristin 1942. Hän oli en-
simmäinen viidestä tykistön rita-
rista ja hänen järjestysnumeron-
sa oli 61.

(Väliotsikko) Kaikki alkoi Höy-
hensaarelta

Varatuomari Juha Isosuo on pe-
sunkestävä syntyperäinen hämeen-
linnalainen samoin kuin hänen vai-
monsa Tuula Isosuo. Synnyin-
paikka oli kuuluisa synnytyssairaa-
la Höyhensaari. Isosuon opinahjo 
oli Jean Sibeliuksesta, J. K. Paa-
sikivestä – ja kansantaiteilija Ir-
win Goodmanista – tunnettu Hä-
meenlinnan lyseo. Varusmiespal-
veluksensa hän suoritti Panssarip-
rikaatissa ja sotilasarvoltaan hän 
on ylikersantti.

Pitkän Hämeenlinnan-uransa 
työläimmiksi ja myös antoisim-
miksi vaiheiksi Juha Isosuo kuvaa 
aikoja, jolloin Hauho, Kalvola, 
Lammi, Renko ja Tuulos liitettiin 
Hämeenlinnaan. Kaupunkikuvassa 
näkyvintä on ollut se, kun mootto-
ritien päälle valmistui kauppakes-
kus Goodman.

Uusi iso haaste Hämeenlinnalle 
on se, mitä tapahtuu valtakunnan 
tärkeimmällä raideyhteydellä Hel-
singin–Tampereen radalla.

”Pääradan peruskorjaus ei riitä, 
vaan pääradan kapasiteetin nosto 
eli peruskorjauksen teko ja uuden 

raideparin rakentaminen nykyiseen 
ratakäytävään. Hämeenlinnalle se 
on tärkeämpää kuin toisena vaih-
toehtona oleva uusi raidepari Tam-
pereelta suoraan Helsingin lento-
asemalle.” 

Toimivan kaupungin elinehto on 
toimiva kolmas sektori. Vapaaeh-
toinen kansalaistoiminta on Juha 
Isosuon mielestä erittäin tärkeää 
– ja tulevaisuudessa sen merkitys 
vain korostuu. Ilman sitä ei vauras-

kaan kaupunki tule toimeen.
Kansalaistoimintaa ovat myös 

sotilaspoikien aktiiviset perinne-
killat. Siksikin Juha Isosuo otti kil-
lan edustajien luovuttaman pöytä-
standaarin kiitollisena vastaan. 
”Tämä on minulle mieluisa lahja. 
Se saa kodissani arvoisensa pai-
kan”, hän sanoi. 

Teksti ja kuvat:  
Veli-Matti Jusi

Merkkipaalulla

Pentti Ruohotie syntyi Tampe-
reella toisena yllätyskaksospo-
jista juhannuksena 1947. Hän oli 
veljensä kanssa suvun ensimmäi-
nen ylioppilas. Hän lähti yliopis-
toon opiskelemaan suomen kiel-
tä ja valmistui maisteriksi. Myö-
hemmin hän teki työn ohessa kas-
vatustieteiden lisensiaatin tutkin-
non. 

Armeijan käytyään Pentti osal-
listui aktiivisesti reserviläistoi-
mintaan ja sotilasarvoltaan hän 
oli sotilasmestari. Hänelle tär-
keitä ja hänen elämäänsä ohjan-
neita arvoja olivatkin koti, uskon-
to ja isänmaa.

Pentti teki työuransa Saari-
järvellä kirjapainoalalla ja oli 
sen rinnalla toimittajana useissa 
isänmaallisissa ja uskonnollisis-
sa julkaisuissa. Hän toimi aktii-
visesti monissa järjestöissä niin 

Keski-Suomessa kuin eläkkeel-
le jäätyään Tampereelle paluu-
muuton tehneenä. Sotilaspoika-
lehden päätoimittajana hän ehti 
toimia seitsemän vuotta (2014–
2020), ja jo ennen tätä hän oli 
lehden toimitussihteeri. Hänel-
le oli kunnia-asia luoda lehteen 
kiinnostavaa sisältöä hyvällä suo-
men kielellä. 

Vuonna 1984 Pentti joutui lo-
mamatkalla Israelissa terrori-is-
kuun, jossa hän toimi armeijas-
sa opituin taidoin pelastaen usei-
ta ihmisiä ohjeillaan ja toiminnal-
laan. Samalla hän itse haavoittui 
hankalasti jalkoihinsa ja käsiin-
sä. Pentin toimintaa ei kuiten-
kaan tämän jälkeen määrittänyt 
viha tai katkeruus, vaan ymmär-
rys Lähi-idän konfliktin vaikeasta 
luonteesta ja rakkaus lähimmäi-
siin. Myöhemmin Pentti sai toi-

minnastaan useita Israelin valtion 
myöntämiä kunniamerkkejä. 

Ihmisenä ja päätoimittajana 
Pentti oli valoisa, sosiaalinen ja 
utelias. Hänelle veteraanien ja so-

tilaspoikien perinnön vaaliminen 
ja juurien muistaminen olivat tär-
keitä asioita, ja hän työskenteli-
kin näiden asioiden eteen viimei-
seen saakka. Hän oli pistämätön 
tarinankertoja, joka tuli toimeen 
kaikkien kanssa. 

Pentin elämänmyönteisyys 
kantoi aivan viimeisiin hetkiin. 
Lopulta ärhäkkäästi levinnyt syö-
pä vei voiton.

Penttiä jäivät suremaan hänen 
toinen vaimonsa Eija-Liisa, kol-
me tytärtä puolisoineen ja neljä 
lastenlasta sekä suuri joukko ys-
täviä ja yhteistyökumppaneita.

Teksti: Helena Ruohotie
Kuva: Tommi Penttinen

95 vuotta
Antila Simo, Hauho 17.8.
Kataja Airi, Porvoo 9.5.
Leiramo Eevi, Huuvari 4.6.
Malmberg Vilho, Vaasa 8.7.

91 vuotta
Hakkarainen Paavo, Mikkeli 10.5.

90 vuotta
Ala-Tommola Keijo, Iitti 20.4.
Honkanen Seppo, Kiikoinen 27.7.
Huhta Antti, Ullava 27.4.
Jonttila Veikko, Nivala 9.7.
Kauppinen Aulis, Lappeenranta 16.8.
Keränen Lauri, Paltamo 8.8.
Keskipoikela Jorma, Saaren- 
kylä 11.4.
Kinnari Aimo, Lempäälä 10.5.
Kokkonen Jorma, Kajaani 24.7.
Kujala Paavo, Nivala 27.5.
Kukkonen Reino, Helsinki 14.3.
Kulju Jorma, Vaasa 7.9.
Kylliäinen Eero, Mikkeli 22.5.
Lahdenne Klaus, Mikkeli 2.7.
Lehtimäki Niilo, Vaasa 21.6.
Majamäki Markku, Porvoo 5.6.
Maunula Antti, Huittinen18.5.
Mäkelä Elina, Viitasaari 24.7.
Mäkinen Reino, Hyvinkää 22.6.
Parviainen Esa, Kokkola 13.6.
Pelkonen Reino, Ylikiiminki 5.7.
Rasinperä Kosti, Pori 18.7.
Sahlman Pauli, Hollola 7.6.
Sajaniemi Antti, Mikkeli 4.9.
Sievänen Pertti, Kuopio 11.3.
Sillanpää Ilkka, Punkalaidun 10.8.
Tavaila Heikki, Saarijärvi 10.9.
Väisänen Eetu, Suomussalmi 5.7.
Yli-Paavola Jouko, Espoo 14.5.

85 vuotta
Lämsä Kyösti, Kajaani 1.8.
Parkkola Pertti, Mikkeli 10.9.
Saastamoinen Olavi, Iisalmi 17.7.

80 vuotta
Hakala Pekka, Mustasaari 17.4.
Kortelainen Aulis, Sotkamo 21.7.
Kuusisto Kalevi, Hämeenlinna 28.7.
Mahrberg Teuvo, Turenki 6.7.
Strang Mikko, Korpilahti 19.8. mat-
koilla
Tiihonen Marjatta, Mikkeli 10.6.
Tiilikainen Heikki, Tuusula 2.6.

75 vuotta
Alpia Arvi, Kiuruvesi 13.4.
Koskela Raimo, Parola 25.7.
Nikkanen Erkki, Tampere 8.6.
Patrakka Gunnel, Porvoo 10.6.
Valkonen Mikko, Jyväskylä 30.9. 
matkoilla

70 vuotta
Kostiainen Kalevi, Hämeenlinna 14.7.
Mänty Juha, Hämeenlinna 31.7.
Niskanen Pertti, Pielavesi 12.6.
Ruuskanen Seppo, Lapinlahti 12.5.

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

Päätoimittaja Pentti Ruohotie 1947–2021

Kanta-Häme kiitti Juha Isosuota

Pieni kiitos Juha Isosuolle (kesk.) hyvästä yhteistyöstä. Pöytästandaarin luovuttivat Teuvo Mahr-
berg (vas.) ja Lauri Toivanen.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on ollut Kanta-Hämeen pe-
rinnekillan lämmin tukija.
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Muistoja Tampereen sotilaspoikien kurssi-  
ja leiritoiminnasta
Sota-aikana koulujen lukuvuodet oli-
vat nykyistä lyhempiä, koska oppi-
laita tarvittiin muun muassa sadon-
korjuutöihin ja työvelvollisiksi. Työ-
viikot olivat siihen aikaan kuusipäi-
väisiä. Lukuvuosi alkoi usein vas-
ta lokakuussa ja vuonna 1941 vasta 
marraskuussa. Sotilaspojille järjes-
tettiin loma-aikoina johtajakoulutuk-
sen lisäksi erilaista kurssi- ja leiri-
toimintaa. Kaupin metsä Tampereen 
kupeessa tuli minulle suunnistushar-
joituksissa tutuksi ja ampumaradalla 
osallistuin pienoiskivääriammuntoi-
hin. Kuoro- ja orkesteriharrastuksiin 
kului minulta koulunkäynnin ohella 
niin paljon aikaa, että muuhun soti-
laspoikakoulutukseen liikeni energi-
aa vain loma-aikoina. Osallistuin in-
nokkaasti leireille, koska niillä oppi 
monia käytännöllisiä ja hyödyllisiä 
asioita. Oli hauskaa tavata vanhoja 
kavereita ja löytää uusia. 

Opetus oli kurinalaista, mutta sa-
malla innostavaa. Ohjaajistamme 
jäivät mieleeni erityisesti opettaja 
Toivo Saarentaus, kapteeni Jus-
si Kirjavainen ja sotilasvirkamies 
Virkajärvi. Saarentaus toimi Tam-
pereella Rantaperkiön kansakoulun 
johtajana. Kirjavainen toimi pit-
kään Aamulehden urheilutoimitta-
jana kirjoittaen pakinoita nimimer-
killä Jii. Sodan loppuvaiheessa hän 
osallistui laajamittaiseen asekät-
kentään. Kuulustelujen aikana hän 
piileskeli jonkin aikaa kotimaassa, 
muutti sitten Ruotsiin ja palasi ko-
timaahan 1950-luvulla. Kirjavai-
sen erikoisalaa olivat suunnistus- ja 
hiihtovalmennus sekä suksien huol-
to. Hänen opetuksiaan saatoin hyö-
dyntää vuosikymmeniä. 

Kartan lukua  
hiihtolomalla
Mieleeni on jäänyt kurssi, jolle osal-
listuin hiihtoloman aikana Tampe-
reella suojeluskuntatalossa ja Tam-
pereen Verkatehtaalla. Suojeluskun-
tatalo sijaitsi nykyistä Koskikeskus-
ta vastapäätä. Menimme silloisen 
yleisen sairaalan viereiselle rinteel-
le, josta oli hyvä näkyvyys Viinikan 
suuntaan. Siellä meille opetettiin 
maalin määrittämistä käyttämällä 
hyväksi kartanlukua, silmämääräis-
tä etäisyyden arviointia ja kompas-
sia. Aihe oli mielestäni äärimmäi-
sen mielenkiintoinen. Käytännössä 
sain palata aiheen piiriin, kun myö-
hemmin asevelvollisena sain koulu-
tuksen kranaatinheitinjoukkueen tu-
lenjohtajaksi. Silloin tosin oli käy-
tettävissäni paremmat työvälineet.

Kurssilla sain perehtyä myös en-

simmäistä kertaa koripallon alkei-
siin. Tutustuin myös Kari Paja-
riin, kenraalimajuri Aaro Pajarin 
poikaan. Hän oli mielestäni eri ti-
lanteissa tyylikäs, hämmästyttävän 
tyyni ja rauhallinen kaveri. Hänes-
tä tuli diplomaatti. Samalta kurssilta 
jäi mieleeni toinenkin poika. Olim-
me siirtymässä suojeluskuntataloon 
ja sisäänmenoruuhkassa eräs kaveri 
tunki ohitseni taklaten minut oven 
pieleen. Nopeasti reagoivana ehdin 
kuitenkin kampata hänet saman tien 
kumoon. Kun hän nousi, niin huo-
masin, että hän oli minua jonkin ver-
ran vanhempi ja vahvempi tyyppi. 
Hän tuli ja nosti minut sananmukai-
sesti seinälle äristen: ”Älä tee tuota 
toista kertaa”. Hän oli Jukka Vuo-
lio, josta tuli huipputason jääkiek-
koilija.

Halkomotteja  
Ylöjärvellä
Seuraavana kesänä olimme kurssil-
la Ylöjärvellä. Minulla ei ole aavis-
tustakaan, mikä oli kurssin opetus-
tarkoitus. Yksi kurssipäivä oli varat-
tu mottitalkoisiin. Siihen aikaan ha-
loista oli jatkuva pula. Asunnothan 
olivat puulämmitteisiä. Myös teolli-
suuden ja rautateiden energiantarve 
tyydytettiin puulla. Autotkin kulki-
vat puukaasulla. Suojeluskuntapii-
reille määriteltiin hakkuutavoitteet. 
Pirkka-Hämeen suojeluskuntapiiri 
oli vuonna 1943 kisan paras tulok-
sella 128,3 %.

Kurssilaiset jaettiin ryhmiin ja 
kunkin ryhmän tehtävä oli hakata 
päivän aikana ainakin motti halko-
ja. Maastoon oli kaadettu valmiiksi 
joitakin alle kymmentuumaisia kuu-

sen ja männyn runkoja, jotka mei-
dän piti karsia, pätkiä metrin mittai-
siksi, halkoa ja pinota. Ryhmien oh-
jaajat pystyttivät meille valmiiksi tu-
kipuut, joiden väliin halot pinottiin. 

Kaupunkilaispojat olivat tottuneet 
ainoastaan pilkkomaan polttopuita, 
mutta motinteko oli useimmille uut-
ta. Työvälineinä olivat pokasaha ja 
kirves. Niitä ei tosin riittänyt kaikil-
le. Kävi kova selitys ja pulina, kun 
työkaluja vailla olevat selittivät toi-
sille, miten homma pitäisi hoitaa. 
Hetken kuluttua osat vaihtuivat. 
Karsiminen sentään onnistui mel-
ko hyvin, mutta katkomisessa tuli 
jo ongelmia. Jos sahattiin liian vi-
noon, saha juuttui liikkumattomak-
si. Ei saanut hosua! Sahaaminenkin 
onnistui hämmästyttävän hyvin ot-
taen huomioon, että työkalut oli mi-
toitettu aikuisille. 

Pöllien halkaiseminen oli vaikein-
ta. En tiedä opinko silloin vai myö-
hemmin, että mänty halkeaa oksasta, 
mutta kuusi oksan vierestä. Piti osata 
asettaa pölli sopivaan asentoon ja sit-
ten napauttaa kirveellä oikeaan koh-
taan. Jos onnistui halkaisemaan puun 
parilla kolmella lyönnillä, sai osak-
seen mahtavat suosionosoitukset. 

Sitten meiltä loppuivat halottavat 
rungot eikä mottia saatu täyteen. Sil-
lä välin, kun uutta puuta kaadettiin, 
porukka analysoi, miksi kaadetut 
puut eivät riittäneet. Kannattaisiko-
han pinota puut niin, että halkojen 
väliin jää suuremmat ilmaraot? Oli-
siko koko pino pitänyt purkaa ja teh-
dä uudelleen? Se oli mahtava ope-
tustilanne. Lopulta motti oli valmis. 
Olimme ylpeitä saavutuksestamme. 
Me teimme sen – lopultakin.

Metsästä menimme ennen ruokai-
lua uimaan Keijärven rantaan. Arvi-
oimme matkaa rannalta järven toi-
selle puolelle. Kokemuksesta tie-
simme, että matkan arviointi veden 
yli on vaikeampaa kuin maastossa. 
Seuraavaksi pohdimme, jaksaisiko 
joku uida järven yli vastarannalle ja 
takaisin. Yksi pojista totesi, että ei-
hän tuo nyt ole matka eikä mikään 
ja lähti uimaan yli järven. Ohjaaja 
tuli hakemaan meitä ruokailuun eikä 
ilahtunut, kun ilmoitimme: ”Ilkka 
on viä tua toisella pualella”. Ohjaa-
ja löysi veneen ja lähti hakemaan ui-
maria. Sitä en muista, suostuiko Ilk-
ka nousemaan veneeseen vai uiko 
hän vielä takaisinkin. Urhea uima-
rimme oli Tampereen Uimaseuran 
Ilkka Murtoniemi. Tämän jälkeen 
meitä kaikkia varoitettiin vaarallisen 
pitkistä uintimatkoista ja haastamas-
ta toisiamme yltiöpäisiin tekoihin.

Sulatejuustoa  
Ruoveden kurssilta
Eräänä syksynä meille järjestettiin 
leiri Tampereen kaupungin kesäsiir-
tolassa, joka tunnettiin nimellä Ke-
sämäki. Jo menomatka Tarjanne-lai-
valla halki komeiden järvimaisemien 
oli meille elämys. Matkan varrella 
laiva poikkesi laitureihin tuoden pos-
tia, rahtia ja matkustavaisia. Laivan 
yläkannelta oli hyvä seurata tapahtu-
mia. Laituriin kiinnittyminen ja siitä 
irtautuminen oli aina jännittävä ta-
pahtuma. Tietenkin tutkimme laivan 
jokaisen sopen, johon oli luvallista 
mennä. Olimme kuitenkin tyytyväi-
siä, kun pitkän laivamatkan jälkeen 
olimme perillä Selkeen laiturissa.

Ryhmämme majoittui siirtolan 
toiseen kerrokseen. Syksyn kos-
teuden turvottama parvekkeen ovi 
saatiin vaivoin auki. Parvekkeel-
ta avautui komea näköala järvel-
le. Leirin johtajana toiminut opet-
taja Toivo Saarentaus tuli tarkasta-
maan, miten ryhmämme oli majoit-
tunut ja olivatko vuoteet sijattu siis-
tisti. Hän oli muutoin tyytyväinen, 
mutta kiinnitti huomiota verannan 
avoimeen oveen. Hän kehotti oven 
avaajaa sulkemaan sen, koska kyl-
mä ilma tunkeutui kaiken aikaa si-
sään. Turvonneen oven sulkeminen 
ei kuitenkaan avaajalta onnistunut, 
joten Saarentaus tömäytti sen voi-
malla kiinni. Kasvattavan keskuste-
lun lopuksi päädyttiin loppupäätel-
mään: Jos sateen turvottamaa ovea 
on vaikeata avata, on todennäköis-
tä, että sen sulkeminen on vielä vai-
keampaa. Sovittiin, että parvekkeen 
ovea ei mennä aukomaan.

Tämän kurssin ykkösaihe oli ilmei-
sesti suunnistus, kartanluku ja kulje-
tun matkan arviointi. Käytössämme 
oli vanhat venäläiset topografikartat, 
jotka tunnetusti olivat epätarkkoja. 

Viikon lopulla järjestettiin loppukil-
pailu. Onnistuin pääsemään kisassa 
kolmanneksi. Ilmeisesti se on elämä-
ni paras urheilusuoritus. Kirjavainen 
toimitti kilpailun tulokset myös Aa-
mulehteen. Mieltäni lämmitti ihaile-
mani nuoren vänrikin Aatto Mäki-
laurilan Karjalan kannakselta lähet-
tämät onnittelut kilpailumenestykse-
ni johdosta. Aamulehteä luettiin Kan-
naksellakin. Aatto oli Kotkan ruusun 
säveltäjän Helvi Mäkisen veli.

Ruoveden pitäjään tutustuessam-
me pääsin ensi kertaa ihailemaan 
Runebergin lähdettä. Pitäjän kau-
niit maisemat jäivät myös mieleeni.

Lotat järjestivät ruokahuoltom-
me tälläkin leirillä käyttäen tarvit-
taessa meitä apunaan. Kotiin läh-
töä valmisteltaessa ilmoittauduim-
me kaverini kanssa apulaisiksi keit-
tiön loppusiivoukseen ja välineiden 

pakkaamiseen. Palkkioksi saim-
me parinkymmenen sentin mittai-
sen, limpun näköisen pötkön sula-
tejuustoa. Meille yksinkertaiseen 
ruokavalioon tottuneille juusto oli 
harvinaista herkkua. Sitä tuskin oli 
kaupoista ostettavissa. Toisille pojil-
le emme palkkiostamme tietenkään 
hiiskuneet mitään. 

Säilytin aarretta repussani, jota en 
uskaltanut jättää mihinkään vartioi-
matta. Paketti tuntui suorastaan polt-
tavan selkääni. Hakeuduimme laivan 
peräkannelle pohtimaan juustolim-
pun kohtaloa: Jaammeko se puolik-
si ja viemme palat sellaisinaan kotiin 
tuliaisina vai maistelemmeko sitä en-
sin vähän ja jaamme vasta sen jäl-
keen? Miten ja mihin osuudet paka-
taan riittävän hygieenisesti? Mihin 
me menisimme sitä maistelemaan? 

Asiaa pohdiskellessamme siir-
ryimme Tarjanteen keulakannelle. 
Sinne oli pakattu rahtitavaraa, joka 
oli suojattu suurella pressulla. Sen 
alla oli vielä tyhjää tilaa. Ryömim-
me onnellisina löytämäämme turva-
paikkaan. Ongelmat oli ratkaistu ja 
meillä oli jopa oma ”hytti”. Otettu-
amme juuston ja puukot esiin aloi-
timme juusto-orgiat. Napostelimme 
herkkuamme vähitellen mutta har-
venevaan tahtiin. Lopulta juusto ta-
kertui kurkkuun ja aloimme kaivata 
juotavaa. Saavuttuamme suurille se-
lille tuuli yltyi ja laivan keula nousi 
ja laski. Lievä huonovointisuus ajoi 
meidät raittiiseen ilmaan. Kaverini 
totesi, että juusto riitti hänelle eikä 
hän halunnut sitä kotiinkaan vietä-
väksi. Meillä kotona juusto otettiin 
ilolla vastaan, mutta ei se minulle-
kaan enää maistunut. 

Saksan kielen oppikirjasta oppi-
mamme sananlasku ”Allzu viel ist 
ungesund ”osoittautui todeksi. Suo-
men kielessäkin on osuva sananlas-
ku ahneen lopusta.

Viimeinen  
leirikesä 1944
Kesästä 1944 on jäänyt mieleeni jo-
tenkin alakuloinen mieliala. Sotilas-
pojallekin alkoi selvitä, että Saksaa 
ei enää pelasta mikään. Liittoutu-
neet olivat aloittaneet kilpajuoksun 
Berliiniin. Oman maan tulevaisuus 
ja kansan kohtalo mietityttivät. Ku-
vittelin, että jos Suomi miehitetään, 
niin isonvihan (1713–1720) tapah-
tumat toistuvat. Osa väestöstä pake-
nee Ruotsiin ja osa viedään Siperi-
aan. Kun ajattelee Baltian maiden 
kohtaloa, sotilaspojan arvio ei ollut 
täysin väärä. Tajusin, että olimme to-
della menettämäisillämme kodin, us-
konnon ja isänmaan.

Kävin katsomassa isääni Porin so-
tasairaalassa heinäkuussa. Elokuussa 
hän palasi Kannakselle oloihin, jois-
ta hän ei marraskuussa siviiliin pa-
lattuaan puhunut koskaan mitään. Il-
taisin rukoilin, että hän välttäisi vel-
jiensä Urhon ja Niilon kohtalon. Päi-
välehtien sivut täyttyivät sankarivai-
najien kuolinilmoituksista.

Viimeinen sotilaspoikaleirini pi-
dettiin ilmeisesti Eräjärvellä suoje-
luskuntatalossa. Muistot tästä lei-
ristä eivät ole yhtä valoisat kuin ai-
kaisemmista leireistä tai kursseista. 
Tunnelmaan vaikutti osittain myös 
sää. Satoi koko viikon. Ilmeisesti 
jokin informaatiokatko aiheutti sen, 
ettei meillä ensimmäisenä yönä ol-
lut käytettävissä minkäänlaisia se-
län pehmikkeitä. Kääriydyin omaan 
huopaani ja vedin repun pääni alle ja 
nukuin kuin tukki. Ohjaajat järjesti-
vät parhaan taitonsa mukaan erilais-
ta sisäohjelmaa. 

Mielenkiintoisin oivallus oli jär-
jestää karttasuunnistus sisällä. Meil-
le annettiin lähtöpiste joko karttaan 
merkittynä tai koordinaatteina sekä 
suunta ja matka seuraaville rasteil-
le sekä maaliin. Tarkoitus oli pääs-
tä kartalla ”oikeaan” maaliin tai ai-
nakin mahdollisimman lähelle sitä. 
Lattialla maaten kilpailureitin piirtä-
minen karttaan ja suuntiminen eivät 
olleet kovin helppoja tehtäviä. Ny-
kykielellä tehtävämme oli haastava.

Kesken leirin pidetty ohjaajamme 
ylikersantti N sai määräyksen palata 
rintamalle. Syksyllä totesin kuolinil-
moituksesta hänen kaatuneen Kan-
naksella.

Nykyisessä itsenäisessä, tosin ko-
ronan kiusaamassa hyvinvointival-
tiossamme on hyvä muistaa setäni, 
alikersantti Niilo Antero Keskisen 
vaimolleen Lauralle kaksi päivää 
ennen kaatumistaan Kuhmossa kir-
joittamat sanat:

”Minä tappelen täällä teidän puo-
lestanne. Ehkä jo oman Sirpani su-
kupolvi saa nauttia uuden rauhalli-
sen Suomen onnellista elämää. Hei-
dän on tulevaisuus, meidän on ny-
kyisyys. Mutta ei menetetä toivoa-
mme, voi meillekin vielä rauha ja 
vapaus koittaa. Ei luulisi vääryyden 
saavan niin suurta valtaa, että mei-
dän antamat uhrit olisivat turhia.”
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