
Sotilaspoikien Perinneliiton XXIX 
varsinainen liittokokous pidettiin 
19.8. Nokialla Scandic Eden Noki-
an tiloissa. Samalle päivälle suunni-
teltu Liiton 30-vuotisjuhla jouduttiin 
jyrkästi pahentuneen koronatilanteen 
johdosta perumaan.

Kokouksen alussa vietettiin hiljai-
nen hetki Sotilaspoika-lehden päätoi-
mittajan Pentti Ruohotien ja muiden 
maallisen rajan tuolle puolen siirty-
neiden kiltojen jäsenten muistoksi.

Avauspuheessaan Hannu Luoto-
la palautti mieliin liiton historiaa ja 
korosti sotilaspoikaperinteen vaali-
mista.

Liittokokous valitsi uudeksi pu-

heenjohtajaksi kolmivuotiskaudek-
si 2021–2024 Suur-Savon Sotilas-
poikien Perinnekillan puheenjohta-
jan, hirvensalmelaisen Juhani Man-
nisen. 

Liiton sääntöjen mukaan puheen-
johtaja voidaan valita enintään kah-
deksi kolmivuotiskaudeksi, joten 
ylimääräisessä liittokokouksessa 
30.10.2014 puheenjohtajaksi valittu 
Hannu Luotola ei enää voinut tulla 
uudelleen valituksi.

Kokous käsitteli rutiininomaisesti 
sääntömääräiset asiat:

Vuoden 2022 toimintasuunnitel-
man mukaan Sotilaspoika-lehti il-
mestyy edelleen 12-sivuisena neljä  

kertaa vuodessa. Kiltoja kannus-
tetaan hankkimaan ilmoituksia 50 
prosentin myyntipalkkiolla ilmoitus-
hinnasta. Lehdessä pyritään julkaise-
maan myös ruotsinkielisiä osioita. 

Liiton 30-vuotisjuhlakirja julkais-
taan ja vuoden 2022 liittokokous pi-
detään Turussa.

Vuosijäsenmaksuksi päätettiin 12 
euroa ja perheenjäsenelle kuusi euroa 
ilman lehteä.  Kannattajajäsenmaksu 
(kertamaksuna) on 150 euroa/henkilö 
ja 500 euroa/yhteisö.
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”Aika kuluu arvellessa, päivät päätä käännellessä”
Avauspuheen lyhennelmä liittokokouksessa 19.8.2021
”Aika kuluu arvellessa, päivät pää-
tä käännellessä”, todetaan suomalai-
sessa sananlaskussa.

Onko näin tapahtunut sotilaspoi-
kien perinteen vaalimisessa?

Näin ehkä voidaan todeta toimi-
tun vuosien 1945 ja 1990 välillä. En 
sano tätä mitenkään moittien, vaan 
totean saman pätevän useihin mui-
hinkin isänmaallisiin toimijoihin – 
pääasiassa suomalaisista riippumat-
tomista syistä.

Sodan jälkeen maanpuolustusasi-
at eivät juurikaan kiinnostaneet kan-
salaisiamme. Sotainvalidien, kaatu-
neitten omaisten ja sotaorpojen hy-
väksi toki toimittiin, mutta mielen-
kiinto pakostakin kohdistui toisaalle. 
Epäoikeudenmukaiset sotakorvauk-
setkin hyökkääjälle vaativat raskaita 
ponnistuksia maan taloudelta, ja sii-
nä saivat olla kaikki mukana.

Kuitenkin monet maanpuolustus-
järjestöt, kuten reserviupseerikerhot, 
jatkoivat toimintaansa. 1950-luvulla 
käynnistyivät sodanaikaisten jouk-
ko-osastojen kokoontumiset. Sota-
veteraanien toiminta alkoi 1950-lu-
vun lopulla. 

Kun sotilaspoikien toiminta lop-
pui suojeluskuntien lakkauttamisen 
yhteydessä, he joutuivat ikään kuin 
tyhjän päälle. Osa poikajohtajista ja 
pojista liittyi partioon. Osahan oli jo 
siellä ennestään. Kaksoisjäsenyys 
sotilaspoikiin ja partioon oli ollut 
myönteistä ja tuloksellista monilla 
aktiivisilla paikkakunnilla. Kuiten-
kin suuri osa entisistä sotilaspojis-
ta jäi syrjään harrastustoiminnasta. 

Muutoksen tuulet alkoivat puhal-

taa 1980-luvulla ja varsinkin tultaes-
sa 1990-luvulle, joskin vanhakantai-
sia ja yksipuolisesti poliittisesti vä-
rittyneitä asenteita pulpahteli esiin 
silloin tällöin. 

1970-luvulla sotilaspoikien nä-
kökulmaa tuotiin esiin Pentti Pir-
hosen ”Suomalaisia sotilaspoikia” 
-teoksessa. Varsinaisen käytännön 
toiminnan ja yhteisten esiintymis-
ten alkuna voitaneen pitää lokakuus-
sa 1989 Hyrylässä järjestettyä soti-
laspoikien perinnepäivää, jota puo-
lustusvoimat tuki aivan kuten se tu-
kee sotilaspoikien tapahtumien jär-
jestelyjä nykyisinkin.

Sotilaspoikaristin ensimmäisessä 
jakotilaisuudessa Tampereella Fin-
laysonin palatsissa 29.5.1991 pe-
rustettiin Sotilaspoikien Perinne-
kilta toiminta-alueenaan koko maa.

Aika ei ole todellakaan kulu-
nut arvellessa, eivätkä päivät päätä 
käännellessä! – Enimmillään jouk-
koomme on kuulunut kolmisenkym-
mentä perinnekiltaa niiden henki-
löjäsenten määrän ylittäessä 6 000 
henkilöä. Nykyisin kiltojen mää-
rä on 24 ja henkilöiden määrä yli 
3 000.

Maamme kulttuuriperintöön kuu-
luvat myös sotiemme veteraanien 
perinteet – kuten myös veteraani-
perheeseen kuuluvien sotilaspoikien 
ja lottatyttöjen perinteet. Jo vuosien 
ajan on luotu organisaatioita ja me-
nettelytapoja tuleville vuosikym-
menille sen jälkeen, kun veteraani-
sukupolvemme edustajia ei joukos-
samme enää ole. Tammenlehvän Pe-
rinneliitto jäsenjärjestöineen, joihin 

myös Sotilaspoikien Perinneliitto 
kuuluu, on keskeinen toimija perin-
teen siirron valmisteluissa. 

Sotilaspoikien Perinneliitto on 
30-vuotisen historiansa aikana ja 
sääntöjensä mukaisesti pitänyt pe-
rinnetyötä keskeisimpänä toimin-
tamuotonaan sotiemme veteraanien 
tukemista unohtamatta.

Jäsenkillat ovat hankkineet käyt-
töönsä uusia ”työkaluja” – elokuvia, 
painotuotteita, luentoja jne. – tehtä-
vänsä toteuttamiseksi. Lausun täs-
tä Teille kaikille parhaat kiitokseni. 
Välittäkää kokemuksianne myös 
muille jäsenkilloillemme. Sotilas-
poika – Soldatgossen -lehti tarjoaa 
tässä hyvän tiedonvälityskanavan.

Liitto on myös toiminut tällä sa-
ralla. Isänmaamme nuoret puolusta-
jat – Sotilaspojat ja lottatytöt -eloku-
va on siitä esimerkki. Yleisradionkin 
arvostus toimintaamme kohtaan nä-
kyi siinä, että se puolustusvoimain 
lippujuhlan päivinä 4.6.2019 ja 2020 
näytti elokuvamme merkittävänä 
osana isänmaallista ohjelmaansa. 
Lisäksi tämän vuoden heinäkuun 9. 
ja 11. päivinä Yle näytti taas eloku-
vamme. Toivoa sopii, että sitä näy-
tettäisiin tulevinakin vuosina.

Haluan vielä ottaa esille yhden 
perinteen vaalimisen kannalta tär-
keän toimijan: Sotilaspoikien Pe-
rinnesäätiön. Sen tarkoituksena on 
suomalaisten, vuosina 1928–1944 
toimineiden entisten suojeluskunta- 
ja sotilaspoikien perinteen vaalimi-
nen ja tallentaminen sekä vapaaeh-
toisen, vuonna 1991 alkaneen perin-
nekiltatoiminnan edistäminen.

Haluan korostaa liittomme ja sää-
tiön yhteneviä tavoitteita! Säätiön 
varallisuus ei vielä mahdollista mit-
tavaa tukea esimerkiksi sotilaspoikia 
koskeville tieteellisille tutkimuksil-
le. Tärkeää olisikin saada säätiö sel-
laiseen varallisuusasemaan, että se 
kykenisi täysipainoisesti hoitamaan 
tehtäväänsä silloinkin, kun liittom-
me ja kiltojen voimat mahdollisesti 
alkavat ehtyä.

Säätiö onkin oiva kohde, jos va-
rallisuutta halutaan osoittaa sotilas-
poikaperinteen vaalimiseen.

Jalkaväkimuseon säätiön perus-
tamiskirja allekirjoitettiin Mikke-
lissä 19.2.2020. Sotilaspoikien Pe-
rinneliitto ry ja Sotilaspoikien Pe-
rinnesäätiö sr olivat säätiön perus-
tajia muutamien muiden yhteisöjen 
kanssa.

Sotilaspoikien perinteen kannal-
ta on tärkeää, että Jalkaväkimuseon 
sotilaspoikaosasto säilyy ja sitä ke-
hitetään. Tämän vuoksi liitto ja sää-
tiö olivat mukana uuden säätiön pe-
rustamisessa. 

Valtakunnallinen Sotilaspoikapat-
sas sijaitsee Lahdessa, missä sotilas-
poikien perinnepäivänä 29.5. perin-
nettä kunnioitetaan laskemalla kuk-
kalaite tai seppele patsaalle.

Killat vaalivat omaa perinnettään 
kukin tavallaan. Olisi lisäksi toivot-
tavaa, että sotilaspoikien yleinen pe-
rinnepäivä 29. toukokuuta tehtäisiin 
nykyistä tunnetummaksi. 

Liiton historiakirjaa valmistel-
laan tavoitteena sen julkaiseminen 
vuonna 2022, jolloin liiton 30-vuo-
tisjuhlavuosi saadaan kirjan sivuil-

le mukaan. 
Oma ponnistuksensa kirjan sisäl-

lön lisäksi on paino- ja postikustan-
nusten kattaminen. Luonnollisesti 
apurahoja haetaan eri tahoilta. Ar-
vokasta olisi kuitenkin, että jäsenkil-
lat hankkisivat alueeltaan tukirahaa.

Sotilaspoika – Soldatgossen -leh-
ti sai tämän vuoden alussa onnistu-
neesti uuden päätoimittajan, Matti 
Hyvärisen, jolle toivon Teidän tu-
keanne sekä kirjoitusten että ilmoi-
tushankinnan muodoissa.

Lehti on jäsenistölle ja sidosryh-
mille keskeisin tiedon ja perinteen 
välittämisen väline. On tärkeää, että 
lehteä arvostetaan. Arvostus syntyy 
vain korkeatasoisen tekemisen kaut-
ta. Toistaiseksi paperilehti on jäse-
nistöllemme se lehden muoto, jo-
hon panostetaan. Sähköinen muoto 
on erittäin sopiva vaikkapa sidos-
ryhmille, tuttaville ja ystäville väli-
tettäväksi kuten myös digitaaliseen 
muotoon tallennetut (muistitikku ja 
DVD) lehden vuosikerrat sota-aika 
mukaan lukien.

Voinkin näin ilokseni todeta, että 
upeata työtä sotilaspoikatoiminnan 
perinnesaralla on maassamme teh-
ty. Siitä parhaimmat kiitokset kai-
kille toiminnassa mukana olleille.

Taaksemme on jäänyt liittomme 
28. toimintavuosi - vuosi 2020. Jä-
senkilloissamme se varsinainen työ 
tehdään. Tästä Teille kaikille läm-
min kiitos!

Teksti: Hannu Luotola
Lyhennelmä: Matti Hyvärinen

Vahdinvaihto – liitolle uusi puheenjohtaja

Perinneliiton uusi puheenjohta-
ja Juhani Manninen

Vahdinvaihto. Hannu Luotola 
on luovuttanut liiton lipun uu-
delle puheenjohtajalle Juha-
ni Manniselle, joka puolestaan 
lahjoitti Luotolalle kiitokseksi 
liiton pienoislipun.

Kanssakulkijan kiitos
Sain kunnian toimia Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjohtajana 
30.10.2014–19.8.2021. Tuo aika 
oli monella tapaa mielenkiintoinen 
ja haastavakin. Tarkoitan erityises-
ti sotilaspoikien ikääntymisen vai-
kutusta liittomme toimintaan ja ve-
teraanijärjestöjen yhteisen tulevai-
suuden rakentamista Tammenlehvän 
Perinneliiton myötävaikutuksella.

Olen kokenut tärkeäksi olla mu-
kana tekemässä sellaisia ”työkalu-
ja”, joilla sotilaspoikien ja lotta-
tyttöjen toiminnan merkitys isän-
maallemme avautuu nuorille ja py-
syy kirkkaana tuleville sukupolville-

kin. Tässä liittohallitus ja jäsenkillat 
ovat onnistuneet.

Sotilaspojilla ja lottatytöillä on 
vielä seuraavan parin vuosikym-
menen ajan kunniatehtävä jatkaa 
veteraaniperheen perinteen siirtoa. 
Tehtävä on vaativa, sillä sotakoke-
mukseen perustuvia siirron välittäjiä 
ei – onneksi – heidän jälkeensä ole.

Toivotan seuraajalleni, puheen-
johtaja Juhani Manniselle menes-
tystä tehtävässään.

Kiitos, että sain olla kanssanne 
edistämässä sotilaspoikien asiaa ja 
pitämässä lippuamme korkealla!

Hannu Luotola
Liittokokouksessa valittu uusi hallitus: Vas. Matti Haapanen, Asko Tolonen, Harri Salminen, Juha Ero-
nen, Tapio Huhtanen, puheenjohtaja Juhani Manninen, Heikki Vuorimies, toiminnanjohtaja Ilkka Kaap- 
ro ja Mikko Temisevä. Kuvasta puuttuu Mårten Holmberg.
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Niin varusmiespalvelus, rajavarti-
jana tai sotilaana työskenteleminen 
kuin isänmaan palveleminen mil-
lä tavoin tahansa on kovin erilais-
ta vaellusta itse kullekin. Toiselle 
välillä kevyttä, jollekin taas raskas-
ta, kolmannelle puurtamista, nel-
jännelle antoisaa. Kaikille kuiten-
kin yhteistä on se, että palveluksen 
suorittamisesta ei selviä tekemät-
tä yhteistyötä palvelustovereiden 
kanssa. Pohjimmiltaan isänmaan 
palvelemisessa onkin kyse yhtei-
seen päämäärään pyrkimisestä yh-
dessä toisten kanssa. 

Tämä onkin isänmaan palvele-
misen suurimpia opetuksia koko 
elämän kannalta. ”Pitäkää huolta, 
että tulette toimeen keskenänne, 
antakaa anteeksi toisillenne, vaik-
ka teillä olisi moittimisen aihetta”, 
kuten Kolossalaiskirjeessä (3:13) 
muistutetaan. Tärkeintä on aina 
etsiä sitä, mikä meitä yhdistää, ei 
sitä, mikä meitä erottaa. Isänmaan 
palvelemisen korkein muoto onkin 
yhteistyö toisten kanssa lähim-
mäistään kunnioittaen. Toisinpäin 
päin ilmaistuna se on kirjoitettu-
na myös Raamatun Sanalaskujen 
kirjaan (14:21): ”Väärin tekee se, 

joka lähimmäistä halveksii.”
Isänmaan palvelijoiden vaelluk-

sen yhdistävä päämäärä on Suo-
men itsenäisyyden suuren aarteen 
puolustamisessa: vapauden, tur-
vallisuuden ja rauhan puolustami-
sessa. Rajan joukoille se on aina 
konkreettisesti nähtävillä kuljetta-
essa valtakunnan rajalinjaa pitkin. 
Erämaan keskellä hiljaisuudessa, 
näet sen, että tässä on se pyhä raja, 
jota ei ylitetä. Tässä on se meidän 
maamme raja, jota me lupaamme 
turvata ja suojata. Tämän linjan 
tällä puolen on se maa, joka meil-
le on paras asua.

Niin rajan turvaaminen kuin 
isänmaan vapauden ja rauhan puo-
lustaminenkaan ei ole aina help-
po vaellus, sen tietävät varusmie-
hestä lähtien kaikki isänmaata eri 
tehtävissä palvelleet, erityisesti sen 
tiedätte myös Te, hyvät sotilaspo-
jat: vastaan tulee vaikeitakin es-
teitä. Tämän aarteen, jota me suo-
malaiset puolustamme ja turvaam-
me, vaalimisessa meillä on apuna 
toinen toisemme, sitä reunustavat 
yhteishenki ja yhdessä oleminen. 
Isänmaan palvelijoilla on apuna lä-
heisemme, perheemme, ystäväm-

me, sukulaisemmekin, meillä ovat 
apuna kannustavat Suomen kansa-
laiset, jotka haluavat olla kaikkien 
isänmaata palvelevien rinnalla ja 
tukena. Ja ennen kaikkea voimme 
luottaa Korkeimman suojelukseen. 

Isänmaan palvelemisessa kuin 
kristillisessä vaelluksessakin on-
kin paljon samaa. Ensinnäkin ta-
voitteena on muistaa ja elää todek-
si, mikä on tärkeintä, mikä on pää-
määrä. Isänmaan palvelemisessa 
se on vapaus, rauha ja itsenäisyys, 

uskossa se on vaellus kohti Juma-
laa lähimmäisiään palvellen. Niin 
kuin isänmaan palvelus on kilvoit-
telua vaikeuksienkin keskellä, kris-
tittynä eläminen on uskon kilvoi-
tusta, yhteyden etsimistä Kristuk-
seen. Niin kuin isänmaan palvele-
minen on sen ymmärtämistä, että 
tavoitteena on turvata turvallisen 
elämän edellytyksiä, on kristityn 
elämässä uskon tarkoitus elämän 
syvän pohjan syntymisessä yhtey-
dessä Jumalaan. 

Näin myös rajan joukot ovat 
keskellä vaellustaan hiljentyneet 
yhdessä nuotioiden äärellä, ih-
metelleet luomakunnan kauneut-
ta, jonka ovat pienessä hiljaises-
sa hetkessä metsässä voineet yh-
dessä ollessaan kohdata. He ovat 
kuulleet hiljaisuuden, muistaneet 
pyhän rajan merkityksen, yhdes-
sä he ovat rukoilleet. Jokainen on 
voinut omalla tavallaan Pyhyyttä, 
Luojaansa lähestyä, lähestyä koh-
ti Pyhän rajaa. 

Anssi Törmälä
Pohjois-Karjalan raja- 

vartioston sotilaspastori

På första sidan finns ärendena från 
förbundsmötet och personvalen 
samt den avgående förbundsord-
föranden Hannu Luotolas sista 
hälsningstal i förkortad form.

Försvarsmaktens kommendör, 
general Timo Kivinen hade kall-
lats till festtalare vid förbundets 
30-årsjubileum, som man blev 
tvungen att inhibera. I sitt festtal 

på sidan 3 behandlar han ingående 
soldatgossarnas historia och tradi-
tionsverksamhet. Avslutningsvis 
framför han sitt tack till soldat-
gossarna och flicklottorna för ”de-
ras oersättliga arbete och tjänst-
göring” under våra senaste krig.

Temat Från veterantiden till 
traditionstiden följs upp på si-
dorna 3−4 i Soldathemsförbun-

dets och Traditionsförbundet Ek-
lövets samt Sitras artiklar.

Trots coronaepidemin har den 
gångna sommaren varit synnerli-
gen livlig. På sidorna 6−8 och 12 
informeras om de evenemang som 
gillena ordnat. Soldatgosseanek-
doterna ingår på sidorna 9 och 10. 
In Memoriam- och Merkkipaalu-
kolumnerna finns på sidan 11.

Soldatgossen gratulerar alla gil-
lesbröder och gillessystrar som fi-
rar sina bemärkelsedagar.

Matti Hyvärinen

Översättning:
Leif Häggblom

Sammandrag

Puheenjohtajan kynästä

Yhdessä isänmaan ja  
Pyhän rajoilla vaeltamassa

Sotilaspastori Anssi Törmälä

Kiitän luottamuksesta tultuani va-
lituksi Sotilaspoikien Perinneliiton 
puheenjohtajaksi. 

Olen syntynyt 1954 Hirvensal-
mella, missä asun vaimoni kans-
sa omakotitalossa. Elämäntyöni 
olen tehnyt opistoupseerina Sa-
von Prikaatissa sekä Mikkelin So-
tilaspiirin ja Mikkelin Sotilaslää-
nin Esikunnissa. Sotilasarvoni on 
kapteeni. 

Harrastuksiani ovat järjestötoi-
minta eri muodoissaan, mökkeily, 
kilpailujen ja tapahtumien kuulut-
taminen sekä nykyään lukemisen 
ohella myös kirjoittaminen.

”Sotilaspoikatieni” alkoi 1999 
Mikkelissä järjestetyistä liitto-
päivistä, joiden järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtajana toimin. 
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekillan puheenjohtajana olen ol-
lut vuodesta 2008 alkaen. Perinne-
liiton hallituksen varajäsenenä olin 
2010–2014 ja hallituksen jäsenenä 

2019 elokuusta lähtien. Sotavete-
raanijärjestöissä olen toiminut niin 
paikallis-, piiri- kuin liittotasolla-
kin useiden vuosien ajan.

Yhteisenä huolen aiheena näen 
kiltojemme varsinaisten jäsenten 
luonnollisen ikääntymisen. Nyt 
olisikin viimeistään kannattajajä-
senten ”ryhdistäydyttävä” ja otet-

tava osaltaan vastuu kiltojemme 
jatkuvuudesta, sillä sen varmista-
minen on meidän nuorempien kii-
tos- ja kunniatehtävä sotilaspoi-
kaikäluokille sekä liittomme pe-
rinnetyölle. 

Hartain toiveeni on, että kilto-
jemme sotilaspoika- ja pikkulot-
tajäsenet voisivat olla jäseninäm-
me viimeiseen iltahuutoon saakka. 
Jos ja kun jostakin syystä oma kil-
ta joutuisi purettavaksi, niin hoi-
taisimme jäsenyydet naapurikil-
toihin.

Oma teemani perustuu usko-
akseni meille yhteisiin arvoihin - 
KOTI, USKONTO, ISÄNMAA – 
mikä oli mukautettu sotilaspoikien 
tunnuslauseeksi; ”Sotilaspoikana 
suora on tieni, olkoonpa tehtävä 
suuri tai pieni. Kodin ja uskonnon 
puolesta lähden taistohon Suome-
ni vapauden tähden”.

Odotan kiltojen yhteydenotto-
ja niin vierailujen kuin muidenkin 

asioiden suhteen – olen käytettä-
vissänne.

Perinneliiton edellinen puheen-
johtaja, prikaatikenraali Hannu 
Luotola toimi päättäväisesti ja 
tuloksellisesti muun muassa saat-
tamalla liittomme veteraanijärjes-
töjen arvostettuun joukkoon Tam-
menlehvän Perinneliitossa.

Haluan lausua parhaimmat kii-
tokset prikaatikenraali Hannu Luo-
tolalle erittäin ansiokkaasta ja me-
nestyksekkäästä työstä liittomme 
hyväksi – KIITOS Hannu ja mitä 
parhainta menestystä tulevaisuu-
teen – tietojasi ja yhteyksiäsi soti-
laspoika-asioissa tulemme varmas-
ti tarvitsemaan.

Juhani Manninen
Sotilaspoikien Perinneliiton 

puheenjohtaja

Jubileumsåret  
i coronans skugga

Till jubileumsårets ära lyssnar vi i detta nummer till histori-
ens vingslag: vårt 30-åriga förbunds historia och tillkomst samt 
krigsårens soldatgosseverksamhet är förtjänta av en liten repeti-
tion. Hannu Luotolas andraganden innehåller en faktaspäckad 
dos historia, som kompletteras av Heikki Vuorimies studie av 
dikten Soldatgossen. Vidare medföljer en instucken faksimilut-
gåva av det första exemplaret av tidningen Sotilaspoika – Sol-
datgossen från år 1941.  

Ett flertal svenskspråkiga texter kan noteras i bladet. Förut-
om denna ledare är Luotolas andra inlägg på svenska, och den 
av Sitra begärda skrivelsen om traditionsepoken publiceras även 
på svenska.

* * *
Vid förbundsmötet i Nokia fick vårt förbund en ny ordföran-

de. På grund av coronasituationen blev man tyvärr tvungen att 
inhibera 30-årsjubileet.

Tidningen Sotilaspoika – Soldatgossen tackar Hannu Luoto-
la för ett gott samarbete och önskar honom framgång i nya upp-
drag – en general blir ju inte liggande i elden.

Den nya ordföranden Juhani Manninen tillönskas likaledes 
framgång som förbundets rorsman under de kommande åren. Att 
värna traditionerna innebär fortsatt svåra utmaningar. Låt oss ge 
Juhani vårt fulla eldstöd i hans ansvarsfulla uppdrag.

Matti Hyvärinen
huvudredaktör

Översättning: Leif Häggblom

Juhlavuosi  
koronan varjossa

Tässä numerossa on juhlavuoden kunniaksi historian havinaa. 
30-vuotiaan liittomme historia ja perustamisen taustat sekä sota-
vuosien sotilaspoikatyö ansaitsevat näin juhlavuoden kunniaksi 
hiukan kertausta. Hannu Luotolan puheissa on tiivis tietoannos 
historiaa, jota täydentävät Heikki Vuorimiehen tutkielma Sol-
datgossen -runosta sekä lehden välissä oleva ns. kainaloliite, nä-
köispainos ensimmäisestä Sotilaspoikalehdestä vuodelta 1941. 

Lehden ruotsinkielistä sisältöä on myös enemmän. Tämän pää-
kirjoituksen lisäksi Luotolan toinen puhe ja Sitralta pyydetty pe-
rinneaikaan liittyvä kirjoitus julkaistaan myös ruotsinkielisinä. 

* * *
Liittomme sai uuden puheenjohtajan Nokialla pidetyssä liit-

tokokouksessa. Valitettavasti 30-vuotisjuhla jouduttiin korona-
tilanteesta johtuen perumaan. 

Sotilaspoika – Soldatgossen kiittää Hannu Luotolaa hyvästä 
yhteistyöstä ja toivottaa hänelle menestystä uusissa tehtävissä - 
kenraalihan ei jää tuleen makaamaan. 

Uudelle puheenjohtajalle, Juhani Manniselle niin ikään me-
nestystä liittomme peräsimessä tulevina vuosina. Perinteen vaa-
limisessa riittää haasteita. Antakaamme Juhanille tulitukea hä-
nen vastuullisessa tehtävässään.

Matti Hyvärinen
päätoimittaja

***
Kaikki lähetetyt uutiset ja 
muistelmat eivät mahtuneet 
tähän numeroon. Mutta on 
hyvä, että aineistoa on tar-
jolla jo seuraavaankin nu-
meroon. Jutut eivät happa-
ne, ne - ja toivottavasti myös 
kirjoittajat - jaksavat odottaa 
julkaisuvuoroaan.

***
Alla nyheter och hågkom-
ster fick helt enkelt inte plats 
i detta nummer. Men det är 
förtjänstfullt att det redan 
finns material till nästa tid-
ning. Bidragen föråldras inte 
− förhoppningsvis har också 
skribenterna förståelse för 
den fördröjda tidtabellen.

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 16.11.2021 kello 14.00  

Ravintola Suomalainen Klubi, Puutarhakatu 13, Tampere. Joulunodotuksen kahvit kello 13.30.  
Tumma puku ja kunniamerkit tai paraatipuku. 

Tervetuloa. Hallitus
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Arvoisat Sotilaspoikien Perinne-
liiton edustajat, kiltojen jäsenet, 
hyvät naiset ja herrat

Kiitos siitä, että minulle on suo-
tu tilaisuus puhua tässä arvokkaas-
sa tapahtumassa. 

Juhliessamme Sotilaspoikien 
Perinneliittoa kunnioitamme sa-
malla sotilaspoikien isänmaan hy-
väksi tekemää työtä. Tiedätte soti-
laspoikien historian hyvin. Haluan 
kuitenkin tässä yhteydessä nostaa 
muutaman kehitysvaiheen esille.

Sotilaspoikien Perinneliitto ja 
sen jäsenkillat ovat vuodesta 1991 
alkaen tehneet tunnetuksi sotilas-
poikien toimintaa ja siten siirtä-
neet sotilaspoikien kokemuksia ja 
arvoja jälkipolville. Alkuvaiheessa 
jäsenet olivat kaikki miehiä, mutta 
myöhemmin myös lottatyttönä pal-
velleiden on ollut mahdollista liit-
tyä killan täysivaltaisiksi jäseniksi. 
Nykyään Perinneliiton ja jäsenkil-
tojen yhteinen jäsenmäärä on kun-
nioitettavat 3 200 henkilöä.

Sotilaspoikatoiminta sai alkunsa 
heti itsenäisyyden jälkeen. Vuosina 
1918-1919 perustettiin niin sanottu-
ja oravakomppanioita suojeluskun-
tatoiminnasta kiinnostuneille pojil-
le. Koulutus painottui sotilas- ja lii-
kuntakoulutukseen. Tämän lisäksi 
toiminnan tavoitteena oli yhdistää 
nuoria ja siten eheyttää sisällisso-
dan rikkomaa kansaa. 

1920-luvun alkupuolella toiminta 
hiipui, mutta suunnitelmat järjestel-
mällisestä poikatoiminnasta säilyi-
vät vuoteen 1928 asti, jolloin suoje-
luskunta-asetus mahdollisti poika-
osastojen perustamisen. Jo seuraa-
vana vuonna toiminnassa oli muka-
na 8 870 sotilaspoikaa. 

Vastaavasti lottatyttöjen toimin-
ta alkoi 1930-luvun alussa. Jo aiem-
min nuoret tytöt olivat osallistuneet 
Suojeluskunnan ja Lotta Svärdin ta-
pahtumiin 1920-luvulla, mutta vi-

rallisen alkunsa lottatyttöjen toi-
minta sai Lotta Svärdin vuosiko-
kouksessa 1931. 

1930-luvulla maailmanpoliitti-
sen tilanteen kiristyessä kiinnos-
tus maanpuolustusta kohtaan oli 
kasvussa, ja nuorten kasvattami-
nen maanpuolustajiksi nähtiin yhä 
tärkeämmäksi. Sotilaspoikatoimin-
nalla pojista kasvatettiin fyysisesti 
ja henkisesti vahvoja nuoria mie-
hiä. Sotilaspojan taskukirjan kun-
toisuusluokat ja niiden vaatimuk-
set osoittavat, miten monipuolises-
ti nuoria kannustettiin tuolloin lii-
kuntaharrastusten pariin.

Syksyllä 1939 turvallisuuspoliit-
tinen tilanne kiristyi entisestään ja 
kouluissa aloitettiin väestönsuoje-
luharjoitukset. Ylimääräisten har-
joitusten (YH) alkaessa poikaosas-
tojen harjoitukset keskeytyivät ja 
sotilaspojat aloittivat tehtävänsä 
kotijoukkojen apulaisina. Sovel-
lettu sotilaskoulutus, kotiseutupal-
velu, väestönsuojelu- ja lähettiteh-
tävät alkoivat. Pontevimmat soti-
laspojat saivat tehtäväksi toimittaa 
liikekannallepanon käskykortteja 
sotilaille. Vastaavalla tavalla akti-
voitiin lottatyttöjen tehtävät YH:n 
alkaessa.

YH:n aikana järjestettiin materi-
aalikeräys, jossa sotilaspojat kun-
nostautuivat. Tilanteen kiristyessä 
suojeluskuntapiirit aloittivat kes-
keisten kohteiden suojaamisen ja 
vartioinnin. Henkilöstöpulan takia 
vartiointitehtäviin käytettiin myös 
sotilaspoikia. 16-vuotiaille suoje-
luskuntapojille järjestettiin alokas-
kursseja, millä luotiin perustaa var-
tiomiestehtäviin ja desanttien kiin-
niottamiseen. Asekäsittelyä ja am-
muntoja pidettiin myös tätä nuo-
remmille.

Talvisodan alkaessa sotilaspoi-
kia tarvittiin palo- ja pelastusteh-
täviin, lukuisiin keräyksiin, ilma-

torjuntaan ja ilmavalvontaan sekä 
sankarihautajaisten järjestelyihin. 
Yhteensä 500 vapaaehtoista soti-
laspoikaa osallistui myös taistelui-
hin. Niin tapahtui, kun helmikuussa 
1939 Karjalan kannaksen rintama 
oli murtumassa ja Viipurin suoje-
luskunnasta jouduttiin kokoamaan 
ala- ja yli-ikäiset suojeluskuntalai-
set taisteluyksiköiksi Summan tais-
teluihin. 

Sotilaspoikien jäsenmäärä kasvoi 
merkittävästi talvisodan ja välirau-
han aikana, ja vuoden 1940 lopulla 
poikia oli jo yli 47 000. Jatkosodan 
alkaessa kesällä 1941 sotilaspojat 
saivat oman lehtensä ja syyskuus-
sa sotilaspoika-nimitys vahvistettiin 
suojeluskuntain ylipäällikön Lauri 
Malmbergin päiväkäskyllä.

Jatkosodassa sotilaspoikien ak-
tiivinen toiminta jatkui. Vaativim-
pia tehtäviä olivat osallistuminen 
desanttien vangitsemiseen, aseelli-
seen vartiopalveluun, väestönsuo-
jeluun, ilmatorjuntatehtäviin, meri-
vartiopalveluun sekä yksittäistapa-
uksina taisteluun rintamalla. 

Vastaavasti lottatytöt auttoivat 
sekä talvi- että jatkosodassa. He toi-
mivat muun muassa sotasairaalois-

sa, väestönsuojelussa, muonituk-
sessa, vaatehuollossa, puhelinkes-
kuksissa ja postin lajittelussa. Van-
hemmat tytöt osallistuivat myös il-
mavalvontaan.

Sodan lähestyessä loppuaan kan-
sakunta joutui kokoamaan kaikki 
voimansa kotijoukkojen turvaksi. 
Esimerkkinä tästä on vuoden 1944 
suurpommitusten aikana toteutet-
tu poikien värväys ilmatorjunta-
tehtäviin, minkä perusteella yli 1 
600 poikaa palveli ilmatorjunnas-
sa syksyyn 1944 asti.

Hyvä juhlayleisö
Sotilaspoikatoiminta oli aikakau-
tensa näköistä vapaaehtoista maan-
puolustustoimintaa. Koulutus vah-
visti ja valmisti sotilaspojat kriisin-
tilanteiden varalle - se oli osa yh-
teiskunnan kokonaisvaltaista varau-
tumista sotaan.

72 000 sotilaspojan ja 48 000 lot-
tatytön vapaaehtoinen palvelus it-
senäisyyden hyväksi on merkittä-
vä osa Suomen historiaa ja selviy-
tymistarinaa. Talvi- ja jatkosodan 
aikana tehty työ isänmaan hyväksi 
oli korvaamattoman arvokasta. Jo-
kainen auttoi pyyteettömästi ja ky-
kyjensä mukaan yhteiskuntaa sel-
viytymään sotavuosista. Etenkin 
jatkosodan aikana vapaaehtoistyö 
vapautti kymmeniä tuhansia sota-
kelpoisia miehiä rintamatehtäviin. 

Sotilaspoikien ja lottatyttöjen va-
paaehtoinen palvelus on keskeinen 
osa sitä, miten koko kansa toimi yh-
dessä selviytyäkseen sodasta. Koko 
yhteiskunnan ja kaikkien ikäluokki-
en ponnistelu sodan aikana loi sa-
malla perustan nykyisille kokonais-
maanpuolustuksen järjestelyille. 

Alaikäisten sotilaskoulutus ja so-
tilaalliset tehtävät eivät ole nykyai-
kaa, mutta muutoin samat periaat-
teet ovat voimassa - pieni yhteis-

kunta tarvitsee kriiseissä edelleen 
laajasti koko yhteiskunnan panosta. 
Nykymaailman yhä monialaisem-
pien uhkien hallintaan ja torjuntaan 
tarvitaan yhteiskunnan eri toimi-
joita - ei pelkästään viranomaisia. 
Kansalaisten vapaaehtoinen osal-
listuminen maanpuolustukseen tu-
kee Puolustusvoimien ja muiden 
viranomaisten valmiutta ja kykyä 
toimia normaali- ja poikkeusolois-
sa. Nykymallissa Maanpuolustus-
koulutusyhdistys järjestää myös ar-
jen turvallisuuteen liittyvää ei-soti-
laallista koulutusta nuorille ja myös 
varttuneimmille. 

Arvoisat sotilaspojat, 
Sotilaspoikien Perinne- 
liiton edustajat ja  
kiltojen jäsenet
Sotilaspoikatoiminnalla oli sotilaal-
lisen maanpuolustuksen tukemisen 
lisäksi laajempaankin merkitystä. 
Sotilaspojat ja lottatytöt olivat ai-
kakautensa tärkeimpiä nuorisojär-
jestöjä. Monipuolinen koulutus ja 
tapahtumat kasvattivat ja yhdistivät 
eri yhteiskuntaluokista olevia nuo-
ria. Nuorena sisäistetyllä vastuun-
kannolla oli myös merkityksensä 
yhteiskunnan sodanjälkeisessä jäl-
leenrakentamisessa. 

On myös ilmeistä, että sotilaspoi-
katoiminnalla ja sen vaalimisella on 
sodanjälkeisinä vuosina ollut vaiku-
tuksensa kansakunnan maanpuolus-
tustahtoon. Te sotilaspojat ja lotta-
tytöt olette veteraanien kanssa ol-
leet muokkaamassa muutoinkin 
suomalaisten arvoperustaa.

Sotien jälkeen kului vuosikym-
meniä niin, ettei sotilaspojista ja 
lottatytöistä ja heidän osuudestaan 
sodissa juurikaan puhuttu. Sotilas-
poikien perinnetyö heräsi henkiin 
vuonna 1977 julkaistun Suomalai-

sia sotilaspoikia -teoksen ja vuon-
na 1989 järjestetyn sotilaspoikien 
perinnepäivän ansiosta. Toukokuus-
sa vuonna 1991 jaettiin ensimmäi-
set sotilaspoikaristit ja Sotilaspoi-
kien perinnekilta sai alkunsa. Siitä 
lähtien sotilaspoikien muistoa ja ar-
vostusta on ylläpidetty sen ansaitse-
malla tavalla. Te sotilaspojat ja lot-
tatytöt voitte olla ylpeitä siitä, mitä 
olette Suomen eteen tehneet.

Sotilaspoikien Perinneliitto elää 
ajassa ja jatkaa työtään strategiansa 
mukaisesti. Tästä hyvänä esimerk-
kinä on Sotilaspoika-lehti, joka tuo 
hienolla tavalla esille sotilaspoikien 
kokemuksia, tarinoita ja muistoja. 
Tällä hetkellä lehti on niin suosittu, 
että siihen tarjotaan enemmän kir-
joituksia kuin on mahdollista jul-
kaista. 

Haluan lausua henkilökohtaisen 
kiitokseni sotilaspojille ja lottaty-
töille siitä korvaamattomasta työstä 
ja palveluksesta, jonka te teitte so-
tiemme aikana. Onnittelen Sotilas-
poikien Perinneliittoa 30-vuotisjuh-
lavuotenanne ja kiitän pitkäjäntei-
sestä työstänne sotilaspoikien hy-
väksi sekä yhteistyöstänne Puolus-
tusvoimien kanssa. Toivotan teille 
kaikille oikein hyvää alkavaa syk-
syä.

Timo Kivinen
Puolustusvoimain komentaja

Veteraaniajasta perinneaikaan
Sotiemme veteraanien rivit har-
venevat. Vuoden 2021 alussa 
veteraaneja oli enää 5886, jois-
ta hiukan yli puolet oli rintama-
palvelustunnuksen omaavia nai-
sia. Vuosittain kutsun viimeiseen 
iltahuutoon saa noin 2500 vete-

raania.
Viimeinen veteraani poistuu 

keskuudestamme Kelan ennus-
teen mukaan vasta vuonna 2036. 

Veteraaniyhdistyksiä puretaan 
tai yhdistetään kiihtyvään tah-
tiin, mutta veteraaneista ja hei-

dän puolisoistaan ja leskistään 
pidetään huolta loppuun asti. 

Veteraaniyhdistysten rinnalle 
ja sijaan on syntymässä alueel-
lisia perinneyhdistyksiä, joiden 
tehtävänä on vaalia viime so-
tiemme ja sotasukupolven perin-

teitä ja arvoja.
Sotilaspoika – Soldatgossen 

-lehti pitää tärkeänä tarjota lu-
kijoilleen sotiemme veteraanien 
perinteen siirtoon ja vaalimiseen 
liittyvää ajankohtaista tietoa. 

Lehti on pyytänyt Tammen-

lehvän Perinneliitolta ja eräiltä 
sen jäsenliitoilta näkemystä sii-
tä, miten perinteen siirto liitossa 
toteutetaan tai miten siihen osal-
listutaan. Lehti julkaisee liitto-
jen kirjoituksia tämän vuoden 
numeroissaan. Nyt ovat vuoros-

sa Tammenlehvän Perinneliitto ja 
satavuotista taivaltaan juhliva So-
tilaskotiliitto. 

Lisäksi Sitra valottaa näkemys-
tään innostavan tulevaisuuden ra-
kentamisesta. Sitran juttu julkais-
taan myös ruotsinkielisenä.

 

Sotilaskotitoiminta alkoi Suo-
messa vuonna 1918. Sotilasko-
tijärjestö on siis toiminut yhtä-
jaksoisesti jo 103 vuotta. Näiden 
vuosien aikana ovat sotilaskoti-
sisaret ja -veljet oppineet kunni-
oittamaan perinteitä ja osallis-
tumaan perinnetyöhön. Perin-
netyötä on tehty monella taval-
la sekä omassa järjestössä että 
osallistuen veteraanijärjestöjen  
työhön.

Sotilaskotiperinne 
yhdistys
Sotilaskotijärjestön pitkä histo-
ria ja kiinnostus perinteen tutki-
miseen sekä tallentamiseen johti 
siihen, että vuonna 1994 perustet-
tiin tätä työtä varten oma yhdistys 
Sotilaskotiperinneyhdistys ry. Yh-
distyksen kotipaikka on Hämeen-
linna ja sen tarkoitus on sotilas-
kotihistorian ja -perinteen tallet-
taminen. Yhdistys perustaa myös 
sotilaskotien perinnettä esitteleviä 
näyttelyitä aina silloin, kun niille 
löytyy tilaa ja tarvetta.

Rintamasotilaskoti- 
sisaret
Sotilaskotijärjestöllä on myös 
omia veteraaneja. Sotien aikana 
usein lähellä rintamaa sijainneis-
sa sotilaskodeissa palveli sotilaita 
arviolta noin 3000 järjestön jäsen-
tä. Osa näistä henkilöistä on edel-

leen keskuudessamme vaikkakin 
rivit ovat jo harvenneet.

Järjestön piirissä on tehty vete-
raanityötä muistaen ja kunnioit-
taen heidän työtään sekä niiden 
rintamasotilaskotisisarten muis-
toa, jotka sodan aikana työtehtä-
vissään menehtyivät. Sotilaskoti-
liitto on monin tavoin heitä huo-
mioinut ja järjestänyt mm. valta-
kunnallisia Rintamasotilaskotipäi-
viä. Aikaisemmin kolmen vuoden 
välein järjestetyt tapaamiset ovat 
muuttuneet vuosittain järjestettä-
viksi ja osallistujamäärä on hu-
vennut viimevuosina kiihtyvään 
tahtiin. Viimeiseen tapaamiseen, 
joka ennen koronaa pystyttiin 
järjestämään, heitä osallistui vain 
kolme henkilöä.

Varsinkin nyt, kun rintamasisar-
ten määrä vähenee on ollut ikä-
vä todeta, että juhlapuheissa hei-
dän panostaan isänmaan hyväksi 
ei useinkaan nosteta samalla ta-

valla esille, kuin esimerkiksi lot-
tien. Kuitenkin nämä henkilöt 
olivat omalta osaltaan merkittävä 
tuki sotilaillemme. Olisikin hie-
noa, jos sotaveteraanien ja lottien 
sijaan puhuttaisiin esimerkiksi so-
tiemme miehistä ja naisista. Tä-
hän määritelmään kuuluisivat 

myös sotilaskotijärjestön jäsenet 
sekä monet muutkin naiset, jotka 
tekivät työtä sodan aikana niin 
rintamalla kuin kotirintamallakin.

Sotilaskotijärjestön 
osallistuminen  
perinnetyöhön
Sotilaskotiyhdistysten jäsenet 
ovat perinteisesti olleet muka-
na alueellaan järjestettävissä pe-
rinnetapahtumissa ja erilaiset ve-
teraanitilaisuudet, kuten kunnia-
vartiot ja kahvitukset, ovat kuulu-
neet sotilaskotiyhdistysten vakio-
toimintaan. Sotilaskotiyhdistysten 
sääntöjen tarkoituspykälä mah-
dollistaa ja velvoittaa osallistu-
maan tähän toimintaan.
Tärkeä osa tämän päivän ja tule-
vaisuuden perinnetyötä tulee ole-
maan soihdun siirtäminen tule-
ville sukupolville. Nuorten kiin-
nostus veteraaniperinteen säilyt-

tämiseen tulee saada heräämään 
ja heidän aktiivinen osallistumi-
sensa erilaisiin perinnetapahtu-
miin olisi tämän vuoksi tärkeää. 
Tilaisuuksien uudistaminen sel-
laisiksi, että kiinnostaisivat yhä 
suurempaa joukkoa ja varsinkin 
nuoria, on erityisen tärkeää. Täs-
sä tehtävässä myös sotilaskotijär-
jestö haluaa olla mukana innosta-
massa omaa jäsenistöään osallis-
tumaan tapahtumiin sekä niiden 
järjestelyihin ja olemaan mukana 
tapahtumien kehittämisessä.

Sotilaskotiliitto on Tammenleh-
vän Perinneliitto ry:n jäsenyhdis-
tys. Toivomme, että sotilaskotiyh-
distykset ympäri Suomea osallis-
tuvat aktiivisesti alueellisten pe-
rinneyhdistysten toimintaan. 

Kirsi Patrikainen,  
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja

Satu Mustalahti,  
Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja

Kirsi Patrikainen. Kuva: Satu 
Mustalahti

Vihreää perinnetyötä

Puolustusvoimain komentaja

Sotilaspoikien Perinneliitto 30 vuotta

Puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Timo Kivinen oli kut-
suttu juhlapuhujaksi Sotilas-
poikien Perinneliiton 30-vuo-
tisjuhlaan 19.8.2021. Sotilas-
poika Soldatgossen -lehti jul-
kaisee hänen juhlapuheensa, 
vaikka juhla jouduttiin peru-
maan.

Kenraali Timo Kivinen
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Sitran tehtävänä innostavan tulevaisuuden rakentaminen 

Sitras uppdrag: bygga upp en inspirerande framtid 

Tulevaisuustalo Sitran tehtävä on 
ollut perustamisestaan asti huomi-
sen menestyvä Suomi. Sitran katse 
on etäällä tulevassa – tämä on pe-
rintöä perustajasukupolvelta, joka 
sota-ajan hankaluuksista huolimat-
ta jaksoi uskoa paremman rakenta-
miseen.

Sitran perustamisella tavoitel-
tiin ennen kaikkea kykyä vasta-
ta sen hetkisiin, 1960-luvun lopun 
haasteisiin – haaveissa olivat uudet, 
kustannuksia säästävät menetelmät 
eri aloille – mutta tulevaisuustalon 
perustamisessa nähtiin vertausku-
vallistakin merkitystä.  Perustami-
nen ”symboloi Suomen kansan lu-
jaa pyrkimystä menestyä jatkuvas-
sa kansojen välisessä taloudellises-
sa kilpailussa”, puhemies Johannes 
Virolainen kuvaili Eduskuntatalon 
istuntosalin sokeriruokokaton alla. 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
1967 rahasto perustettiin 5. joulu-
kuuta 1967 eduskunnan juhlaistun-
nossa, ainoana käsiteltävänä asiana.

Suomen talouden kietoutumisen 
tulevaisuustyöhön voi ajatella ken-
ties muotoutuneen Sitran ”isän”, ja 
ensimmäisen yliasiamiehen Klaus 
Wariksen uran varhaisessa vaihees-

sa. Waris jäsenteli kuluttajan tulo-
ja, kulutusta ja säästämistä koske-
vaa väitöskirjaansa jatkosodan al-
kuvaiheessa rintamalla – pari vuo-
sikymmentä myöhemmin hän esitti 
idean Suomen Pankin pankkival-
tuusmiehille uuden juhlarahaston 
periaatteista, joiden keskiössä olisi 
juuri kustannussäästöjä tuovien me-

netelmien käyttöönotto.
Jo alusta alkaen oli siis selvää, 

että Sitran rooliin kuului uusi-
en käytäntöjen ja toimintatapojen 
juurruttaminen yhteiskuntaan – ny-
kyäänkin lähes puolet Sitran resurs-
seista ohjataan kokeilu- ja pilotti-
toimintaan. Uuden, tulevaisuuteen 
orientoituneen ajattelun rooli toki 
oli jo tuolloin vahva, mutta Arka-
dianmäellä vaalittiin vahvasti teke-
misen henkeä. Myöhempien vuosi-
kymmenten aikana Sitra on nähty 
aloitteentekijänä ja toiminnan käyn-
nistäjänä, mutta sen rooli on myös 
ollut siirtyä sivuun uusien toimijoi-
den tultua mukaan.  

”Tahto, tunne ja henki elivät vah-
vana: yhteistyöllä tämä maa nou-
see”, kuvasi Sitran pitkäaikainen 
viestijä Jenni Sarolahti juhlaistun-
non tuntoja Sitran juhlavuosijulkai-
sussa vuonna 2017. Samat tunnot 
ovat kantaneet läpi vuosikymmen-
ten ja sukupolvien.

Rakentamista T&K-
rahoittajana kuin 
muutosagenttinakin
Teollisuus, rahoitus, teollinen toi-

minta, kansantalouden kasvu – Sit-
ran tulevaisuustyön alkumetrien 
sanoituksesta kuulsi vahva katse 
eteenpäin, vaikkei varsinaisesti tule-
vaisuudesta puhuttukaan. Sitran lei-
pälaji oli T&K-rahoitus, ja kansal-
listen suurprojektien painopiste oli 
teknologiassa. Esimerkkejä rohkeu-
desta rakentaa suurta löytyi jo: Sit-
ra laittoi riskirahaa 1960-luvun lo-
pussa hissiyhtiö Koneen kansainvä-
listymiseen – ja loppu on historiaa.

Tulevaisuuden kehityssuuntien 
ennakointi ja tulevaisuuden tutki-
muksen tulokulmat alkoivat vahvis-
tua vasta muutamien toimintavuosi-
en jälkeen, tuontitavarana Yhdys-
valloista. Pohjaa rakensi 1969 asia-
miehenä aloittanut, Tekniikan Maa-
ilma -lehden perustaja ja sittemmin 
myös viestinnän professorina työs-
kennellyt Osmo A. Wiio.

Tuolloin futurologiana tunnetun 
lähestymistavan perintö elää vah-
vana nyky-Sitrassa, suomalaisten 
tulevaisuustalossa. Tuotamme tule-
vaisuuden kehityssuuntia luotaavaa 
ennakointitietoa, jotta huominen ei 
näyttäisi niin sumealta. Tulkintam-
me megatrendeistä, noista laajois-
ta muutoksen kaarista, on haluttua 

ja odotettua tietoa läpi suomalaisen 
yhteiskunnan. Esimerkiksi vuonna 
2020 esille nostamamme megatren-
di verkostomaisen vallan voimistu-
misesta haastaa perinteisen käsityk-
sen siitä, missä päätöksiä tehdään; 
globaalilla tasolla kehityskulku tar-
koittaa sitä, että siirrytään monina-
paisesta monisolmuiseen maail-
maan. Monisolmuisessa maailmas-
sa valta määrittyy vuorovaikutuk-
sen määrän suhteen – kuinka paljon 
esimerkiksi valtiolla, yrityksellä tai 
järjestöllä on vaikkapa taloudellista, 
teknologista tai kulttuurista vuoro-
vaikutusta muiden kanssa.

Laaja ymmärrys  
isänmaan pääomista
Maailmanpaloista juuri toipunees-
sa Euroopassa tulevaisuus olisi saat-
tanut näyttää hyvinkin sumealta, 
mutta 1970-luvun taitteessa Sitras-
sa osattiin jo ennakoida tulevaisuu-
den yhteiskunnan yhden tärkeim-
män pääoman, ympäristön, hoidon 
tärkeys. 

Sitran ensimmäinen tutkimus, 
joka käsitteli ympäristön saastumi-
sen ehkäisyä, käynnistettiin heti ke-

väällä 1968. Isänmaan tilan vaalimi-
nen uudella tavalla oli uuden rahas-
ton agendalla vahvasti: Euroopan 
luonnonsuojeluvuoden 1970 lopuk-
si yliasiamies Waris alleviivasi Suo-
men Pankin pääjohtaja Mauno Koi-
vistonkin esillä pitämää ajatusta sii-
tä, että ”ympäristön hoito ei vält-
tämättä hidasta talouden kasvua”. 

Vielä viisikymmentä vuotta myö-
hemmin, keväällä 2021, Sitra käsit-
teli samaa tematiikkaa: Kasvua tu-
kevia, päästöttömiä kehityspolkuja 
vuoteen 2050 esittelevä raporttim-
me kertoo, että kunnianhimoiset il-
mastotavoitteet ja talouskasvu on 
mahdollista yhdistää.

1980–90-luvuilla Sitra oli Suo-
men suurin pääomasijoittaja. Tänä 
päivänä tulkintaa Suomen pääomis-
ta on syytä laventaa, paitsi koske-
maan luontoa, myös kykyymme pi-
tää kaikki mukana yhteiskunnassa 
ja suomalaisten yhteistyökykyyn. 
Parhaimmillaan demokratia ja pa-
remman tulevaisuuden rakentami-
nen toimii silloin, kun ihmiset koke-
vat riittävästi luottamusta toisiinsa 
ja yhteiskunnallisiin instituutioihin. 

Jyrki Katainen

Morgondagens framgångsrika Fin-
land har alltid varit framtidshuset 
Sitras uppdrag. Sitra blickar långt 
in i framtiden – detta är ett arv från 
en generation grundare som trots 
krigstidens mödor orkade tro på att 
bygga upp något bättre.

Genom att inrätta Sitra eftersträ-
vades framför allt en förmåga att 
svara mot tidens utmaningar i slu-
tet av 1960-talet – man drömde om 
nya, kostnadsbesparande metoder 
för olika branscher – men samti-
digt såg man en symbolisk bety-
delse i att grunda ett framtidshus.  
Inrättandet ”symboliserar det fin-
ska folkets beslutsamma strävan att 
nå framgång i den ständiga eko-
nomiska konkurrensen mellan na-
tionerna”, sade talman Johannes 
Virolainen under sockerrörstaket i 
plenisalen i riksdagshuset. Fonden 
för Finlands självständighets jubi-
leumsår 1967 inrättades den 5 de-
cember 1967 vid riksdagens jubi-
leumssammanträde, som det enda 
ärendet på föredragningslistan.

Tanken om att Finlands ekono-
mi sammanflätas med framtidsar-

bete kan tänkas ha formulerats ti-
digt av Klaus Waris, Sitras ”fa-
der” och första överombudsman. 
Waris gjorde ett utkast till sin av-
handling som gällde konsumentens 
inkomster, konsumtion och sparan-
de på fronten i början av fortsätt-
ningskriget – ett par årtionden se-
nare presenterade han för Finlands 
Banks bankfullmäktige idén om 
principerna för en ny jubileums-
fond, som kretsade kring just in-
förandet av metoder som medför 
kostnadsbesparingar.

Redan från början stod det alltså 
klart att förankringen av nya ruti-
ner och tillvägagångssätt hörde 
till Sitras roll – även idag alloke-
ras närmare hälften av Sitras resur-
ser till försöks- och pilotprojekt-
verksamhet. Visserligen hade det 
nya, framtidsorienterade tänkan-
det en stark roll redan då, men på 
Arkadiabacken värnade man starkt 
om en anda av att kavla upp ärmar-
na. Under senare årtionden har Sit- 
ra setts som en initiativtagare och 
aktiverare, men dess roll har också 
varit att stiga åt sidan när nya ak-

törer kommit med.  
”Viljan, känslan och andan var 

starka: för att lyfta landet behövs 
samarbete”, beskrev Jenni Saro-
lahti, långvarig kommunikatör på 
Sitra, känslorna på jubileumssam-
manträdet i Sitras jubileumsskrift 
år 2017. Samma känslor har burit 
över årtionden och generationer.

Uppbyggnad som 
både F&U-finansiär 
och förändringsagent
Industri, finansiering, industriell 
verksamhet, ekonomisk tillväxt – 
orden från de första stegen i Sitras 
framtidsarbete var starkt framåt-
blickande, trots att framtiden inte 
nämndes i sig. Sitras specialitet 
var F&U-finansiering och teknik 
var prioriteringen vid stora, natio-
nella projekt. Det fanns redan ex-
empel på modet att bygga stort: I 
slutet av 1960-talet bidrog Sitra 
med riskfinansiering för hissbo-
laget Kones internationalisering – 
och resten är historia.

Infallsvinklarna för att förut-

se framtida utveckling och fram-
tidsforskning började stärkas efter 
några verksamhetsår, som en im-
portvara från USA. Grunden ska-
pades av Osmo A. Wiio, som bör-
jade som ombud år 1969, grundade 
tidningen Tekniikan Maailma och 
sedermera också arbetade som pro-
fessor i kommunikation.

Arvet efter tillvägagångssättet, 
som vid den tiden benämndes fu-
turologi, lever starkt i det moder-
na Sitra, finländarnas framtidshus. 
Vi producerar prognosinformation 
som behandlar framtida utveck-
lingsriktningar för att morgonda-
gen inte ska se så diffus ut. Våra 
tolkningar om megatrender, dessa 
omfattande förändringsförlopp, är 
eftertraktad och efterlängtad in-
formation i hela det finländska 
samhället. Till exempel utmanar 
den megatrend som vi lyfte fram 
år 2020 om en starkare nätverks-
makt den traditionella uppfattning-
en om var beslut fattas; på ett glo-
balt plan innebär utvecklingsför-
loppet att vi rör oss från en multi-
polär värld till en värld med flera 

knutar. I en värld med flera knutar 
definieras makt enligt interaktions-
volymen – hur mycket ekonomisk, 
teknologisk eller kulturell interak-
tion till exempel en stat, ett före-
tag eller en organisation har med 
andra.

En bred förståelse  
för fosterlandets  
kapital
I ett Europa som höll på att åter-
hämta sig efter en värld i brand 
kunde framtiden ha varit svår att 
föreställa sig, men vid övergång-
en till 1970-talet kunde Sitra redan 
förutse vikten av att vårda ett av 
det framtida samhällets viktigaste 
kapital, nämligen miljön. 

Sitras första undersökning, som 
behandlade förebyggande av mil-
jöföroreningar, startade genast vå-
ren 1968. Att värna om fosterlan-
dets tillstånd på ett nytt sätt var 
tydligt på fondens agenda: I slutet 
av det europeiska naturvårdsåret 
1970 underströk överombudsman 
Waris den tanke som även Finlands 

Banks chefdirektör Mauno Koi-
visto hade framhållit om att ”mil-
jövård bromsar inte nödvändigtvis 
en ekonomisk tillväxt”. 

Sitra behandlade samma tematik 
femtio år senare, våren 2021: En-
ligt vår rapport som presenterade 
tillväxtstödjande, utsläppsfria ut-
vecklingsförlopp fram till år 2050 
är det möjligt att förena ambitiösa 
klimatmål och ekonomisk tillväxt.

Under 1980- och 1990-talen 
var Sitra Finlands största kapital-
investerare. I dag finns det skäl att 
bredda tolkningen av Finlands ka-
pital så att det utöver naturen också 
omfattar vår förmåga att hålla alla 
engagerade i samhället och finlän-
darnas samarbetsförmåga. Demo-
kratin och byggandet av en bättre 
framtid fungerar bäst när människ-
or litar tillräckligt på varandra och 
på samhällets institutioner. 

Jyrki Katainen
Överombudsman 

Jubileumsfonden för Finlands 
självständighet Sitra

Yliasiamies Jyrki Katainen, 
Suomen itsenäisyyden juhlara-
hasto Sitra. Kuva: Miikka Piri-
nen / Sitra

Tammenlehvän Perinneliitto veteraaniperinteen vaalijana

Suomen sodat 1939–1945 olivat 
kansamme itsenäisyyden ja vapau-
dentahdon koetinkivi. Sotien uhrit 
olivat raskaat ja hengissä selvin-
neiden oli vielä annettava ratkai-
seva panos jälleenrakennustyöhön, 
joka on antanut meille sodanjälkei-
sille sukupolville sen ihanan maan, 
missä saamme elää vapaina ja itse 
päättää omista asioistamme. 

Veteraanien muistolla, teoilla ja 

elämällä on Suomen kansan iden-
titeetille ollut valtava merkitys. Ve-
teraanien perintö on kertomus uh-
rautuvuudesta, sitkeydestä ja lähim-
mäisen huomioonottamisesta ja tu-
levaisuudenuskosta. Iskusanoina 
vapaus, vastuu, velvollisuus ja vä-
littäminen ovat olleet veteraani-
sukupolven ohjenuorana ja ne so-
pivat erinomaisesti myös nykyhet-
ken oppaiksi.

Tammenlehvän Perinneliitto, 
joka perustettiin vuonna 2003, ai-
kana, jolloin veteraaneja oli vielä 
runsaasti joukossamme, tarkoitettiin 
veteraaniperinteen vaalijaksi, jossa 
kaikki veteraanijärjestöt olisivat yh-
dessä toimijoina. Tähänhän ei vielä 
tuolloin ollut mahdollisuuksia, mut-
ta nyt tilanne on toinen: Sotainva-
lidien Veljesliitto, Suomen Sotave-
teraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto 
ja Tammenlehvän Perinneliitto ovat 
hyväksyneet yhteisen periaatepää-
töksen veteraaniperinteen yhteis-
työstä. Sen mukaisesti kaikkien liit-
tojen päämääränä on tehdä yhdes-

sä työtä veteraaniperinteen hyväksi. 
Tavoitteen saavuttamiseksi Tam-

menlehvän Perinneliiton toimintaa 
kehitetään siten, että liitolla on vii-
meistään vuonna 2023 mahdolli-
suus alkaa ottaa jäsenikseen alueel-
lisia perinneyhdistyksiä sekä ryhtyä 
tukemaan ja ohjaamaan niiden toi-
mintaa.

Tammenlehvän Perinneliitto on 
vuoden 2020 aikana vienyt läpi 
sääntömuutoksen, mikä mahdollis-
taa edellä mainitun tavoitteen. Uu-
det säännöt ovat parhaillaan PRH:n 
käsittelyssä ja toiminta uudella hal-
lintomallilla käynnistyy tämän vuo-
den aikana. 

Sääntömuutoksen tavoitteena on 
paitsi alueellisten perinneyhdistys-
ten jäsenyyden mahdollistaminen 
myös erittäin tärkeänä periaatteena 
jäsenjärjestöjen ja alueellisten toi-
mijoiden vaikutusvallan lisäämi-
nen. Tärkeää on myös jäljellä ole-
vien veteraanien ja heidän puolisoi-
densa ja leskien toimeentulosta huo-
lehtiminen.

Oma arvioni on, että vuoden 
2023 aikana alueelliset perinneyh-
distykset ovat liittyneet Tammen-
lehvän Perinneliiton jäseniksi ja että 
nykyiset veteraanijärjestöjen toimis-
tot ovat yhdistyneet Tammenlehvän 
Perinneliiton toimistoksi.

Veteraanisukupolven perintöjen 
ja perinteiden siirtämistä suunnitel-
taessa huomio tulee kohdistaa ve-
teraanisukupolven kantaviin ja ajan 
kulutuksen kestäviin tekijöihin, ar-
voihin ja asenteisiin. Kyse on koko 
veteraanisukupolven tärkeän elä-
mänvaiheen muodostamasta asiasta. 
Sotavuosien ja jälleenrakennusajan 
kokemuksia kantavat paitsi veteraa-
nitunnuksen omaavat myös mm. ko-
tiseudulla sotateollisuudessa työs-
kennelleet miehet ja naiset, sotales-
ket ja sotaorvot. Ulkomaille lähete-
tyt sotalapset, kaatuneiden omaiset, 
sotilaspojat ja pikkulotat ovat omat 
omaleimaiset ryhmänsä. 

Perinteen siirrossa on kohde-
ryhmäksi asetettava tulevaisuuden 
nuoriso. Koulut ja oppilaitokset 
ovat tässä mielessä tärkeitä perin-
netoiminnan suunnittelun kohteita. 
Myös uudistuva mediakenttä edel-
lyttää monimuotoisen viihde - ja pe-
liteollisuuden lisääntyvän merkityk-
sen huomioonottamisen. 

Perinnetieto on puettava sellai-

seen esitysmuotoon, mikä on nuo-
risolle tuttua ja helppoa. Sosiaali-
sen median merkitys on jatkuvasti 
kasvamassa. Paperilehti on luovut-
tamassa alaa digitaalisille versioille. 
Myös kuunneltavien kirjojen suosio 
kasvaa jatkuvasti.

Vaikka Tammenlehvän Perinne-
liitolla tulee olemaan suuri vastuu 
veteraaniperinteen siirrossa tuleville 
sukupolville, on kuitenkin tosiasia, 
että perinnetyö tullaan tekemään 
pääosin alueilla alueellisten toimi-
joiden työnä. Perinneliiton keskus-
hallinnon tehtävänä on tukea aluei-
ta ja antaa ohjeistusta parhaita käy-
täntöjä jakaen muutamissa kaikkia 
alueita koskevissa asioissa, kuten 
esimerkiksi sankarihautausmaiden 
kunnossapitämisessä, suurien isän-
maallisten juhlapäivien vietossa jne.

Veteraanisukupolven perinteen 
vaaliminen on jokaisen suomalai-
sen kunniatehtävä.

Jukka Viinanen

Tammenlehvän Perinneliiton 
puheenjohtaja Jukka Viinanen. 
Kuva: Helläkoski Oy
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Otto Manninen ja Valter Juva  
Paavo Cajanderin 1900-luvun haastajina
Saattaisi olettaa, että käännök-
set olisivat 1900-luvulle tultaes-
sa saaneet jo niin vakiintuneen 
muodon, ettei uusiin käännöksiin 
olisi enää ollut tarvetta. Ajastus-
ta tukee se, että Paavo Cajande-
rin nimissä oleva Vänrikki Stoo-
lin tarinoiden käännös Sotilaspoi-
ka-runoineen on hyväksytty läpi 
koko 1900-luvun ikään kuin vi-
ralliseksi käännökseksi, eikä sen 
asema ole siinä suhteessa muut-
tunut edes 2000-luvulle tultaessa.

Lähes välittömästi 1900-luvun 
alussa Cajanderille löytyi kuiten-
kin haastajia. Tunnetuin heistä on 
runoilija Otto Manninen.

Otto Manninen 1910-luvulla. 
Kuva Atelier Universal. Mu-
seoviraston kuvakokoelmat CC 
BY 4.0, ID 816314.

Otto Mannisen käännös ”vän-
rikeistä” onkin Cajanderin kään-
nöksen ohella toinen tunnettu ja 
useina painoksina levinnyt kään-
nös. Eikä ihme! Muun muassa 
kirjallisuudentutkija Viljo Tarki-
ainen luonnehti Mannista kääntä-
jänä teoksessaan O. Manninen ru-
noilijana seuraavin sanoin: ”Otto 
Mannisen harvinainen kieli- ja 
säetaito on yleisesti tunnettu ja 
tunnustettu etupäässä hänen mes-
tarillisten käännösten johdosta”. 
On siis syytä tarkastella tarkem-
min Mannisen Sotilaspoika-runon 
käännöksiä – siis todellakin mo-
nikossa ”käännöksiä” –, sillä hän 
muokkasi ensimmäistä käännös-
tään ”vänrikeistä” ja siinä ohes-
sa myös Sotilaspoikaa useaan ot-
teeseen ja näin häneltä löytyy ai-
nakin kolme toisistaan enemmän 
tai vähemmän poikkeavaa versio-
ta Sotilaspojasta.

Otto Mannisen  
käännökset
Otto Manninen ensimmäinen 
käännös syntyi vuosina 1902–
1909 toteutetun J. L. Runeber-
gin runojen kokoomateoksen suo-
mentamisen yhteydessä. Hänen 
tehtävänään oli yhtenä ryhmän 
jäsenenä kääntää muun muas-
sa Vänrikki Stoolin tarinat. Hä-
nen varhaisin käännöksensä So-
tilaspojasta on siis tuolta ajal-
ta eli vuodelta 1909. Käännös ei 
kuitenkaan tyydyttänyt kaikilta 
osin Mannista, vaan hän muok-
kasi käännöstään pian teoksen il-
mestymisen jälkeen. Tämä näkyy 
selvästi kun vertaa vuoden 1909 
Vänrikki Stoolin tarinoiden Soti-
laspoika-runon käännöstä vuon-

na 1922 WSOY:n julkaisemaan 
vastaavaan käännökseen. Runon 
useat säkeet ovat saaneet vuoden 
1922 painoksessa uuden muodon. 
Oheisista ”runolaatikoista” löyty-
vät molemmat versiot. Vertailun 
helpottamiseksi säkeet, jotka ovat 
erilaisia, on merkitty niin vuoden 
1909 kuin vuoden 1922 versioon 
asteriksilla (*).

Oheiset esimerkit ovat siis 
vuosilta 1909 ja 1922. Sitä, mil-
loin Otto Manninen on muutok-
set tehnyt, ja sitä milloin muu-
tokset ovat ensi kerran julkaistu, 
ei oheisista näytteistä voi päätel-
lä. Esimerkiksi Maamme kirjan 
vuoden 1915 painoksessa ensim-
mäisen säkeistön neljäs säe on jo 
uudessa muodossa (1922) ”ol’ 
aina altis kestämään”, mutta vii-
meisen säkeistön toinen säe vas-
taavasti muodossa jota ei esiinny 
kummassakaan oheisista näyt-
teistä vuosilta 1909 ja 1922: ”ma 
taistoon mennä tahdon myös ja 
vaaraan, kuolemaan”.

Eikä Otto Mannisen Sotilaspoi-
ka-runon ”tuunaaminen” päätty-
nyt vielä tähänkään. Vänrik-
ki Stoolin tarinoiden 100-vuo-
tispäiväksi 14.12.1948 ilmestyi 
WSOY:n kustantamana Manni-
sen täysin uudistettu käännös. 
Siinä myös Sotilaspoika sai jäl-
leen kerran uuden asun. Uusi 
käännös julkaistiin myös juhla-
vuoden puitteissa ilmestynees-
sä Runebergin runot -teoksessa. 
Mutta ei aivan ”pilkulleen”. So-
tilaspojan viimeisestä säkeistöstä 
löytyy pieni eroavaisuus; sen toi-
sen säkeen loppuosan sana into 
on vaihtunut siinä sanaksi taival.

Ruotsalaisen kuvittaja Johan 
August Malmströmin tulkinta 
portinpieleen nojaavasta nuo-
resta sotilaspojasta vuodel-
ta 1883. Liekö sattuma, että 
Edelfeltin sotilaspoika nojaa 
myös, joskin aitaan. Kuvaläh-
de: Vänrikki Stoolin tarinat, 
WSOY 1982.

Kirjailija ja kääntäjä 
Valter Juvan  
Sotilaspoika
Kirjailija ja kääntäjä Valter Juva 
ent. Juvelius tunnetaan ehkä par-
haiten Karjalan kunnailla -lau-
lun sanoista ”Karjalan kunnail-
la lehtii puu ...”. Juva julkaisi 

vuonna 1916 maailmankirjalli-
suudesta poimimistaan runoista 
käännöskokoelman Sata runoa, 
joka sisälsi myös Juvan oman 
käännöksen Sotilaspojasta. Juvan 
käännös jäi kuitenkin Cajanderin 
ja ennen kaikkea samoihin aikoi-
hin ilmestyneen Mannisen kään-
nösten jalkoihin eikä näin ollen 
jättänyt aikakirjoihin kovinkaan 
merkittävää jälkeä. Vahinko, sil-
lä ei se huono käännös ole!

Valter Juva noin vuodelta 1910. 
Kuva E. M. Andersen, Viipuri. 
Museoviraston kuvakokoelmat 
CC BY 4.0, ID 825754.

Lopuksi
Tutkija Johan Wreden loppusa-
noja lainaten voinen todeta lo-
puksi, että Runeberg halusi Vän-
rikki Stoolin tarinoissa ilmaista 
sodan hengen. Hänen kunnian-
himonaan ei ollut kirjaimellisen 
historiallisen totuuden kuvaami-
nen, vaan paremminkin tarve luo-
da runollista todellisuutta sodasta, 
saamaan aineiston eloon ja näyt-
tämään mitä sodan muisto pitäi-
si suomalaisille merkitä. Ja niin 
myös Sotilaspoika-runoon on 
suhtauduttava – runoilijan va-
paudella kirjoitettuna aatteellise-
na ballaadina.

Ei siis pidä ottaa ihan kirjai-
mellisesti totena muun muassa 
Cajanderin säettä ”jo viisitoista 

vuotisna hän astui rivihin”. Muis-
takin Sotilaspoika-runon säkeistä 
löytyy kuvauksia, joille ei löydy 
vastaavuutta todellisuudesta.

Vänrikki Stoolin tarinoiden 
suomennostyö ei päättynyt Man-
nisen ja Juvan käännöksiin. Kol-
mannessa osassa tarkastelen uu-
simpia 2000-luvun käännöksiä, 
joissa Sotilaspoika-runon perin-
teisestä poljennosta on jo luovut-
tu.

Tärkeimmät  
lähteet
O. Nousiainen, Vänrikki Stoo-
lin maailma : Runojen elämää ja 
taustaa. Keuruu 1961.

V. Tarkiainen, O. Manninen ru-
noilijana. Porvoo/Helsinki 1933: 
WSOY.

Leena Tiirakari 2004, Luvut 
”Vänrikki kuvina” ja ”Runeber-
gin Suomen sota” Teoksessa Kai 
Lintilä (toim.), Vanha kunnon 
vänrikki. Helsinki: Tammi.

Johan Wrede, Se kansa meidän 
kansa on : Runeberg, vänrikki ja 
kansakunta. Jyväskylä/Helsin-
ki 1988.

Vänrikki Stoolin tarinoiden, 
Maamme kirjan ja Runebergin ru-
not -teosten eri kustantajien pai-
nokset useilta eri vuosilta.

Wikipedia

Heikki Vuorimies

Nuor’, uljas, sorja sotilas ol’ isäni jos ken,
hän pyssyn otti, oli mies viistoista täyttäen.
Tie kunniaan vain tiettynään,
ol’ aina kernas kestämään*
hän vaivan, vaaran, liekin, jään, –
sen taisi taatto, sen!

Laps olin, kun hän lähti pois, kun sotatorvet soi,
mut uljasta en unhottaa ma käyntiänsä voi,
en hattuaan, en töyhtöään,
en päivetystä poskipään,
ain’, aina tumman varjon nään,
min kulmakarvat loi.

Mä köyhä olen orpo nyt, syön leipää vierahan,*
mult’ isän kuolo kodon vei ja suojan, suosijan.*
Mut vaikertaa en huoli vaan,
saa aika varren varttumaan,
ma, poika kelpo sotilaan,
en sorru hukkahan.

Kun suureksi ma kasvan vaan, viistoista täyttää saan,*
käyn taisteluun noin minä myös ja nälkään, kuolemaan.*
Ja missä taajin liekki lie,
ain’ askeleeni sinne vie,
mist’ ennen, taatot, teillä tie,
myös poika polkemaan!*
 Otto Manninen 1909

Nuor’, uljas, sorja sotilas ol’ isäni jos ken,
hän pyssyn otti, oli mies viistoista täyttäen.
Tie kunniaan vain tiettynään,
ol’ aina altis kestämään*
hän vaivan, vaaran, liekin, jään, –
sen taisi taatto, sen!

Laps olin, kun hän lähti pois, kun sotatorvet soi,
mut uljasta en unhottaa ma käyntiänsä voi,
en hattuaan, en töyhtöään,
en päivetystä poskipään,
ain’, aina tumman varjon nään,
min kulmakarvat loi.

Nyt, orpo olen, osaton, syön leipää vierahan,*
on suosijani, suojani tuvilla tuonelan.*
Mut vaikertaa en huoli vaan,
saa aika varren varttumaan,
ma, poika kelpo sotilaan,
en sorru hukkahan.

Kun vaurastun, kun vuotta vain viistoista täyttää saan,*
noin taistohon käyn minä myös ja nälkään, kuolemaan.*
Ja missä taajin liekki lie,
ain’ askeleeni sinne vie,
mist’ ennen, taatot, teillä tie,
pois sielt’ ei poikakaan!*

 Otto Manninen 1922

Nuor’, uljas, sorja sotilas ol’ isäni jos ken,
kiväärin otti, oli mies viistoista täyttäen.
Tie kunniaan vain tiettynään,
ol’ aina altis kestämään
hän vaivan, vaaran, liekin, jään,
hän, isä urhoinen!

Laps olin, kun hän lähti pois, kun loppui rauha maan,
mutt’ unhoon muoto, ryhti tuo mult’ ei jää milloinkaan,
ei hattu, töyhtö, poskipään
ei rusko, tuoma tuulen, sään,
tuon kulmain tumman varjon nään
kuin silmiss’ ainiaan.

Nyt orpo olen, osaton, ma vieraan leipää syön,
poiss’ isä, koti poissa, suo ei suojaa, sijaa yön.
Vaan vaikertaa en huolikaan,
saa aika varren varttumaan,
ma olen poika sotilaan,
ain’ auki tieni lyön.

Kun viisitoista vuotta vain mull’ ikää kerran lie,
päin nälkää, vaaraa, kuolemaa mua sama into vie.*
Miss’ ankarimmin sota soi
ja taajin taisto salamoi,
en sinne käymätt’ olla voi,
mist’ isäin kulki tie.
 Otto Manninen 1948

Mun isän’, nuori sotilas, niin sankarillinen,
hän pyssyn otti, oli mies, viistoista täyttäen.
Hän tietään kulki kunniaan
ja kestää, seisten paikallaan,
voi kylmää, nälkää, haavojaan,
sen taisi taatto, sen.

Näin lasna, kun hän lähti pois, kun sotaan käsky soi;
kuink’ astui uljain ryhdin hän, en unhottaa ma voi,
en hattuaan, en töyhtöään,
en päivetystä poskipään:
ma aina tumman varjon nään,
min kulmakarvat loi.

Mä köyhä olen orpo nyt, syön leipää vierahan,
mult’ isän kuolo kodon vei ja turvan, vaalijan.
Mut huoli pois vain haipukoon,
saan mittaa vielä vartaloon;
ma uljas sotapoika oon,
en sorru hukkahan.

Kun vartun vaan ja täyttäneeks viistoista vuotta saan,
käyn samaan nälkään, taisteluun ja samaan kuolemaan.
Miss’ surmantuli tuimin lie,
mua sinne viittaa vaarain tie,
myös mun se sinne halu vie
teit’ isäin astumaan!
 Valter Juva 1916
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Perinnepäivä Vaasassa 29.5.2021
Puhe sotilaspoikajärjestön  
laatan paljastustilaisuudessa  
Vaasan Perinnemuurilla 29.5.2021
Tal i Vasa vid avtäckningen av  
soldatgosseplaketten vid  
Traditionsmuren i Vasa 29.5.2021

Sotilaspoikien 
muistolaatan 
paljastus Vaasassa

Kunnioitettavat sotiemme  
veteraanit
Våra ärade krigsveteraner

Arvoisat sotilaspojat ja  
lottatytöt
Värderade soldatgossar och  
flicklottor

Hyvät Pohjanmaan  
Maanpuolustuskillan ja Vaasan 
Reserviupseeripiirin edustajat
Bästa representanter för  
Österbottens Försvarsgille och 
Vasa Reservofficersdistrikt 

Viime sodissamme koko Suomi oli 
ollut taisteluissa mukana. Yli puo-
li miljoonaa henkilöä, naiset mu-
kaan lukien, oli aktiivipalveluk-
sessa syystalveen 1944 saakka. 
Missään muussa sotaa käyneessä 
maassa ei yhtä suuri osa väestös-
tä osallistunut aktiivipalvelukseen.

Tuon joukon täydensivät suoje-
luskuntapojat ja pikkulotat − soti-
laspojat ja lottatytöt, joista osa sai 
sittemmin tammenlehvän rinta-
pieleensä. He ovat osa suomalais-
ta veteraaniperhettä.

Urheilun ja kasvatuksellisen 
työn ohessa sotilaspojat osallis-
tuivat kotirintamalla raaka-ainei-
den kierrätykseen teollisuudelle 
ja polttopuun hankintaan. Sotilas-
pojat toimivat pelastustehtävissä 
ja sotilaallisen toiminnan aputeh-
tävissä lähetteinä ja viestimiehinä. 
Vanhimmat sotilaspojat osallistui-
vat aseellisiin tehtäviin ilmator-
juntamiehistönä, desanttien etsin-
täpartioissa ja vartiomiehinä.

Vaasalaisten sotilaspoikien toi-
minnassa edellä mainittujen teh-
tävien joukosta korostui toiminta 
ilmavalvonnan ja -torjunnan teh-
tävissä. Jatkosodan aikana sotilas-
pojat toimivat 53. Raskaan Ilma-
torjuntapatterin sotilaiden ohjauk-
sessa ja valvonnassa. Pommituksia 
ei jatkosodan aikana kuitenkaan 
talvisodan tapaan Vaasaan tehty. 
Patterilla on oma laattansa Perin-
nemuurissa, sotilaspoikien aloit-
teesta sinne hankittu.

Sotilaspoikia oli maassamme 
vuonna 1944 toiminnan päättyes-
sä rekisteröity 72 300. Heidän kes-
ki-ikänsä on nyt yli 90 vuotta. 

I våra senaste krig deltog hela Fin-
land i striderna. Över en halv mil-
jon människor, kvinnorna inbe-
räknade, hade fram till senhösten 
1944 varit i aktiv tjänstgöring. I 
inget annat krigförande land hade 
en lika stor andel av befolkningen 
deltagit i krigsansträngningarna.

Denna skara kompletterades av 
skyddskårspojkar och smålottor − 
soldatgossar och flicklottor, av vil-
ka en del senare fick rätt att bära 
eklövet vid rockuppslaget. De hör 
till den finländska veteranfamiljen.

Utöver idrott och utbildning 
samlade soldatgossarna på hem-
mafronten in råvaror för återan-
vändning inom industrin och bi-
drog till anskaffningen av den 
för samhällsfunktionen oumbär-
liga brännveden. Soldatgossar-
na tog del i räddningsverksamhet 
och fungerade i militära samman-
hang som stafetter och signalister. 
De äldsta soldatgossarna gjorde en 
insats vid luftvärnet, deltog i jak-
ten på desanter och skötte vakt-
uppdrag.

Utöver detta kan man särskilt 
lyfta fram Vasasoldatgossarnas 
uppgifter inom luftbevakning-
en och luftvärnet. Under fortsätt-
ningskriget handleddes och över-
vakades soldatgossarna av solda-
ter i 53:e Tunga Luftvärnsbatteri-
et. Liknande bombardemang som 
under vinterkriget förekom dock 
inte i Vasa under fortsättningskri-
get. Batteriet har en egen plakett i 
Traditionsmuren, och den kom till 
på soldatgosssarnas initiativ.  

När verksamheten upphörde år 
1944 fanns det 72 300 registrera-
de soldatgossar. Deras medelålder 
är nu över 90 år. 

Sotilaspoikatoiminta vuosina 
1928–1944 oli poikkeuksellisis-
sa oloissa annettua kattavaa kan-
salaiskasvatusta, jollaista mikään 
muu järjestö ei olisi kyennyt to-
teuttamaan. Yhteisöllisyys ja yh-
dessä tekemisen taito sekä velvol-
lisuuden tunto isänmaan rakkau-
den ohella olivat avuja, jotka kan-
nustivat sotilaspoikia toimissaan 
sekä sodan että jälleenrakentami-
sen aikoina. Ne ovat sotilaspoikien 
perintö nykynuorille.

Soldatgosseverksamheten åren 
1928−1944 var en omfattande 
medborgarfostran under exceptio-

nella förhållanden, som ingen an-
nan organisation hade kunnat ge-
nomföra. Samhörigheten, förmå-
gan att arbeta tillsammans samt 
pliktkänslan var, förutom fos-
terlandskärleken, de egenskaper 
som sporrade soldatgossarna under 
krigsåren och återuppbyggnadspe-
rioden. Detta lämnar soldatgossar-
na i arv till dagens unga.

Kansalliset muistopäivät kytkevät 
veteraanisukupolvea nuoremmat 
yhteiseen ketjuun ja varmistavat 
sen, että Suomen nuoriso tuntee 
vapautemme hinnan. Vastuu tiedon 
jakamisesta kuuluu ennen muuta 
kouluille, koteja unohtamatta.

Vapaaehtoiset maanpuolustus-
järjestömme tekevät tällä saral-
la korvaamatonta työtään. Soti-
laspojilla osana veteraaniperhet-
tä on tässä oma sarkansa hoidet-
tavanaan.

De nationella högtidsdagarna för-
enar veterangenerationen med de 
yngre till en gemensam kedja och 
säkerställer att Finlands ungdom 
känner till priset för vår frihet. An-
svaret för informationsgången vi-
lar framför allt på skolorna, hem-
men inte att förglömma. 

Inom denna sektor utför rikets 
frivilliga försvarsorganisationer 
sitt oersättliga arbete. Som en del 
av veteranfamiljen har soldatgos-
sarna en egen nisch att dra försorg 
om.

Suojeluskuntajärjestön poikatyön 
ja sotilaspoikajärjestön toiminta 
päättyi marraskuussa 1944. Nii-
den perinteitä vaaliva järjestölli-
nen toiminta alkoi vuonna 1991. 
Tänään toukokuun 29. päivänä 
2021 tulee kuluneeksi 30 vuot-
ta sotilaspoikaperinteen valtakun-
nallisen järjestäytyneen toiminnan 

aloittamisesta.
Alueellisia sotilaspoikien perin-

netoimijoita ovat täällä rannikko-
seudulla Vaasan Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta ja Svenska Österbottens 
Soldatgossars Traditionsgille. Vii-
meksi mainittu on tosin purkanut 
toimintansa, mutta muutama sen 
entisistä jäsenistä antaa edelleen 
merkittävän panoksensa Vaasan 
Sotaveteraanimuseon toimintaan. 
Sotilaspoikien Perinneliiton puo-
lesta esitän kiitokseni erityisesti 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillal-
le ja Vaasan Reserviupseeripiirille 
siitä, että sotilaspojat saavat liittää 
perinnepäivänään laattansa arvok-
kaaseen Vaasan Perinnemuuriin.

Tämän ovat mahdollistaneet laa-
tan hankintakustannuksista vastan-
nut Bröderna Gröndahls Stiftelse - 
Veljekset Gröndahlin Säätiö sekä 
laatan kiinnityksestä huolehtinut 
Vaasan kaupungin Viheryksikkö. 
Osoitan heille sydämelliset kiitok-
semme.

Skyddskårsorganisationens gos-
searbete och soldatgosseorganisa-
tionens verksamhet upphörde i no-
vember 1944. År 1991 inleddes det 
nuvarande organiserade traditions-
arbetet. I dag den 29 maj 2021 har 
det förflutit 30 år sedan detta tradi-
tionsarbete för soldatgossarna fick 
sin början på riksnivå.

Vaasan Sotilaspoikien Perin-
nekilta och Svenska Österbottens 
Soldatgossars Traditionsgille är lo-
kala traditionsaktörer här i kustre-
gionen. Det sistnämnda har visser-
ligen upplösts, men några av dess 
tidigare medlemmar gör fortfaran-
de en betydelsefull insats för Vasa 
Krigsveteranmuseum.

På Soldatgossarnas Traditions-
förbunds vägnar vill jag särskilt 
tacka Pohjanmaan Maanpuolus-
tuskilta och Vaasan Reserviupsee-
ripiiri för att soldatgossarna på sin 
traditionsdag får äran att fästa sin 
plakett på Traditionsmuren i Vasa.

Bröderna Gröndahls Stiftelse – 
Veljekset Gröndahlin Säätiö, som 
har bekostat plaketten, och Vasa 
stads grönområdesenhet, som har 
satt upp den, har gjort detta möj-
ligt. Till dem riktar jag vårt hjärt-
liga tack.

Hannu Luotola

Sotilaspoikien muistolaatta pal-
jastettiin juhlallisin menoin Vaa-
san perinnemuurilla Sotilaspoikien 
Perinnepäivänä 29.5.2021.

Ohjelmassa oli alkumassi-
na Jean Sibeliuksen Jääkärien 
marssi, jonka esitti Pohjanmaan 
Maanpuolustussoittokunta johta-
janaan kapteeni Sami Salmivuo-
ri. Tilaisuuden avasi Pohjanmaan 
Maanpuolustuskillan puheenjoh-
taja Arja Rantanen ja muistolaa-
tan paljastuspuheen piti prikaati-
kenraali Hannu Luotola. Muisto-
laatan paljastivat sotilaspojat Bjar-
ne Hammarström ja Eero Alasu-
vanto. Juhlamarssina oli Fredrik 
Paciuksen Sotilaspoika-marssi. 

Muistolaatan vastaanotto
Vaasan kaupunginjohtaja Tomas 

Häyry otti vastaan Sotilaspoikien 
muistolaatan. Pohjanmaan Maan-
puolustuskillan ja Vaasan Reser-
viupseeripiirin esityksestä Vaasan 
kaupunki hyväksyi laatan kiinnit-
tämisen perinnemuuriin. 

Päätösmarssina Pohjanmaan 
Maanpuolustussoittokunta esitti 
Oskar Merikannon säveltämän 
ja Antti Vainion sovittaman An-
turajärven Oskarin marssin. 

Vaasan vanhalla kasarmialueella 
sijaitsevan Kasarmintorin perinne-

muuri on perustettu 1976 muistok-
si jälkipolville niistä joukko-osas-
toista ja yksiköistä, jotka ovat rau-
han aikana alueella toimineet tai 
jotka on sotaa varten siellä perus-
tettu. Nyt myös sotilaspojat ovat 
saaneet laattansa arvokkaaseen pe-
rinnemuuriin, josta vastaa Pohjan-
maan Maanpuolustuskilta ry. Täl-
lä hetkellä muurissa on 26 laattaa.

Teksti: Eero Alasuvanto
Kuvat: Sami Hirvonen

Sotilaspojat Bjarne Hammar-
ström ja Eero Alasuvanto. 

Vas. lippulinnan johtaja kapteeni res Raimo Latvala, Pohjanmaan 
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Mauri Etelämäki. Vaa-
san kaupunginjohtaja Thomas Häyry. Sotilaspoikien Perinnelii-
ton puheenjohtaja Hannu Luotola ja Pohjanmaan Maanpuolus-
tuskillan puheenjohtaja Arja Rantanen.

Ansiomerkkien saajia vas. Niilo Lehtimäki, Pekka Hakala, Sami 
Hirvonen, Tarmo Leikas, Markku Rintanen, Erkki Seppelin ja 
Heikki Nieminen.

Vaasan Sotilas- 
poikien Perinne- 
kilta 15 vuotta
Tilaisuus alkoi juhlallisesti Vaasan 
Perinnemuurilla Sotilaspoikalaa-
tan paljastustilaisuudella Sotilas-
poikien perinnepäivänä 29.5.2021.

Tilaisuuden jälkeen siirryttiin 
Vaasan Sotilaskotiin kahvitilai-
suuteen ja ansiomerkkien jakoon. 
Aluksi puheenjohtaja Eero Ala-
suvanto totesi, että on kulunut 14 
kuukautta edellisestä tapaamises-
ta. Vietettiin hiljainen hetki huhti-
kuussa 2020 menehtyneen lääkin-
töneuvos Reijo Salmen muistolle. 
Salmi toimi killan puheenjohtajana 
vuosina 2009–2011.

Kiltatoiminnan alettua vaasa-
laiset sotilaspojat liittyivät aluk-
si vanhan suojeluskuntapiirijaon 
mukaan Etelä-Pohjanmaan länti-
sen alueen Etelä-Pohjanmaan So-
tilaspoikien Perinnekiltaan. Vaasa-
laiset perustivat aluksi Vaasan So-
tilaspoikakerhon 19.9.1997. Oma 
lippu vihittiin ja sen suunnitte-

li kiltamme jäsen, rakennusarkki-
tehti Jouko Mallila. 

Perinnekerhossa oli 92 jäsentä, 
kaikki vaasalaisia sotilaspoikia. 
Puheenjohtajana toimi aluejohtaja 
Verne Porola. Perinnekilta perus-
tettiin 17.12.2006 ja hallitukseen 
valittiin puheenjohtajaksi osasto-
päällikkö Eero Alasuvanto ja jäse-
niksi lääkintöneuvos Reijo Salmi, 
markkinointipäällikkö Sami Hir-
vonen, toimitusjohtaja Topi Nie-
minen. rakennustarkastaja Pent-
ti Aromaa sekä kuljetuspäällikkö 
Jukka Seppelin.

Ansiomerkkejä saivat killan jä-
senet Hakala Pekka, Hirvonen 
Sami, Katila Kalevi, Kulju Jor-
ma, Kotanen Aulis, Lehtimä-
ki Niilo Niemi Ensio, Nieminen 
Heikki, Rintanen Markku, Sep-
pelin Erkki ja Leikas Tarmo.

Eero Alasuvanto
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Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekilta järjesti ensimmäi-
set jäsentapaamiset koronan var-
jossa toukokuun lopulla. Rajoi-
tusten puitteissa tehtiin kaksi ul-
kokierrosta Hämeenlinnassa Lin-
nan kasarmialueella, missä Toi-
vo Lensu esitteli alueen historiaa. 
Lensu asui kasarmialueella vuo-
sina 1947–1964, joten hän pys-
tyi kertomaan mielenkiintoisia ta-
rinoita kasarmin lasten elämästä. 
Linnan kasarmialueella toimi so-
dan jälkeen Jääkäripataljoona 4. 
Toivon isä, Mikko Lensu toimi 
kranaatinheitinkomppanian vääpe-
linä. Sittemmin alueelle tuli Jää-
käritykistörykmentti sekä erilaisia 
esikuntia, kuten Hämeenlinnan So-
tilaspiirin Esikunta. Viimeiset va-
rusmiehet poistuivat alueelta vasta 
vuonna 1988. 

Venäläiset aloittivat alueen ra-
kentamisen1800-luvun puolivälis-
sä ja ensimmäiset kasarmit valmis-
tuivat jo 1851. Alueella on toimi-
nut sen jälkeen ensin venäläistä ja 
sittemmin suomalaista sotaväkeä. 

Kasarmialueelta löytyy myös 
sotilaspoikahistoriaa, nimittäin 
Juhani Heinemaan suunnittele-
ma sotilaspoikareliefi. Se julkis-
tettiin 1998 ja sen löytää raken-
nuksen nro 5 ulkoseinältä. 

Yleisölle avoimia tiloja ovat ny-
kyisin Museo Militaria, joka vaalii 
tykistö-, pioneeri- ja viestijoukko-

jen perinteitä sekä Etelä-Hämeen 
Reserviläispiirin myymälä alueen 

kaupungin puoleisessa päässä.
Kesäkuussa kiltalaiset tutustui-

vat Tuuloksen lentokonepuistoon. 
Tuuloksen kauppakeskuksen yh-
teydessä on kookas Hanssin-Juk-
ka-kuljetuskone. Konehan on tut-
tu monelle kiltalaiselle, sillä se 
oli kahvilana Hämeenlinnan kes-
kustassa vuoteen 1981 asti. Kone 
tuotiin Hämeenlinnaan jo vuonna 
1959. 

Ammattitaitoisen kone-esittelyn 
piti Kimmo Salomaa Hanssin-Ju-
kan Perinneyhdistyksestä. 

Kauppakeskuksen pihalla on 
erillinen lentokonepuisto, mistä 
löytyy sulassa sovussa MiG-21 
BIS, Saab J35 Draken sekä Mi-
8P helikopteri. Kiltalaisista Kalle 
Hurme kertoi näiden lentolaittei-
den historiasta. 

Onneksemme kelit suosivat 
kaikkia tapaamisia eikä kastuttu 
sateessa. 

Kuukausikokoukset ovat olleet 
perinnekillan toimintaa jo tammi-
kuusta 1996. Killan ensimmäinen 
esitelmän pitäjä oli sotilasmesta-
ri Seppo W. Taivalmaa. Vuonna 
2001 esitelmätilaisuudet vakiin-
tuivat nykymuotoonsa. Ennen tätä 
korona-aikaa kuukausitapaamisia 
pidettiin kevät- ja syyskaudella 
kerran kuussa. 

Tulevana syksynä on tarkoitus ja 
toivomus päästä jälleen normaali-
rytmiin. 

Teksti ja kuvat:  
Pasi Pirttikoski

Kiltatoimintaa koronan varjossa

Perinnetyö tapaamisen 
aiheena Luvialla

Retkeilyä Kanta-Hämeessä

Perinnepäivä Lahdessa

Salossa kunniakäynti Ritarikivelle Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivä 
Mikkelissä

Jussi ja Antti Tuominen sekä komea voittopokaali.

Pitkäaikaisena varuskuntakaupun-
kina Mikkelillä on tunnetusti van-
kat perinteet viettää lippujuhlan 
päivää näyttävästi, niin tänäkin 
koronavuonna.

Sodan ja rauhan keskus Muis-
ti avasi ovensa yleisölle 4.6.2021 
ja on avoinna päivittäin. Tarkem-
mat aukioloajat löytyvät Muistin 
kotisivuilta.

Sodan ja rauhan keskus Muis-
ti on tiedekeskus, joka kertoo so-
dan vaikutuksista ihmisiin ja yh-
teiskuntaan. Viimeisintä teknolo-
giaa käyttävät näyttelyt vievät kä-
vijän sodan kokemuksiin. Muistin 
toiminta perustuu humanistisissa 
ja yhteiskuntatieteissä tehtyyn ko-
timaiseen ja kansainväliseen sodan 
tutkimukseen.

Puolustusvoimien Päämaja on 
sijainnut Mikkelissä kaikkien itse-
näisyyden ajan sotien ajan. Pääma-
jamuseo perustettiin 1970-luvun 
alussa ja laajennettiin 2001. Pää-
majamuseo ja Muisti muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden, joiden 
näyttelyt käsittelevät sodan ja rau-
han teemoja sekä sotaa ilmiönä.

Muisti kertoo sodasta edistääk-
seen rauhaa. Muisti on niille, joita 
sodan historia kiinnostaa - ja eri-
tyisesti niille, joita se ei kiinnosta.

Juhlalliset seppeleenlaskut suo-
ritettiin Mikkelin torilla marsalkka 
Mannerheimin patsaalle niin puo-
lustusvoimien kuin Mikkelin kau-
pungin ja veteraanijärjestöjen toi-
mesta yleisten rajoituksien salli-

missa puitteissa pienoisen katso-
jajoukon seuratessa tapahtumaa.

Jalkaväkimuseossa on ollut 
näyttelyitä rajoitusten puitteissa 
koko kesän.

Perusnäyttelyiden lisäksi esillä 
on Erikoisnäyttelyt 2021, joiden 
joukossa on Sotilaspoika-osaston 
näyttely. 

Lippujuhlan päivänä olivat 
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekillan esittelijät Kalevi Laitsaa-
ri, Eero Jokinen ja Raimo Mik-
konen osastolla kertoilemassa vie-
railijoille sotilaspojista, heidän toi-
mistaan ja mikä tärkeintä, tuomas-
sa tuota sodan aikaa poikien silmin 
tähän päivään.

Osaston kiinnostavuudesta ker-
too se, miten vieraileva peruskou-
lun luokka viipyi ja kuunteli tar-
kalla korvalla ”aitojen” sotilaspoi-
kien tarinoita. Etenkin pojat olivat 
kiinnostuneita ja eläytyivät kerron-
taan sanoen, että hekin olisivat ol-
leet tuolloin mukana sotilaspojissa. 

Näyttelyyn varatut Sotilaspoika-
lehdet menivät kuin kuumille ki-
ville – se kertoo lehtemme tärke-
ydestä osana perinteidemme vaa-
limista.

Jatkossakin Suur-Savon Sotilas-
poikien Perinnekilta asettaa Jalka-
väkimuseoon osastolleen esitteli-
jät, joiden kertomukset näyttävät 
jäävän elämään etenkin nuorten 
joukossa.

Teksti: Juhani Manninen

Salon Seudun Sotilaspoikien pe-
rinnekilta ry ja Salon Seudun So-
taveteraanit ry tekivät kunniakäyn-
nin Mannerheimin syntymäpäivä-
nä 4.6. Salon Sibeliuspuiston Ri-
tarikivelle.

Seppeleen laskivat Ari Aalto ja 

Jouko Siivo. Seppeleenlaskun jäl-
keen basso Marko Korpela lauloi 
Veteraanin iltahuudon ja tilaisuu-
den päätteeksi Finlandia-hymnin. 
Juhlapuheen piti professori, ko-
mentajakapteeni (res) Veli-Pek-
ka Nurmi.

Seppeleen laskun jälkeen Perin-
nekilta ja Veli-Pekka Nurmi teki-
vät kunniakäynnin kaikkien kol-
men salolaisen Mannerheim-ris-
tin ritarin haudalle.

Ritari Hans-Olof von Essen on 
haudattu Halikon hautausmaalle, 

ritari Eino Laisi Helisnummen 
hautausmaalle ja ritari Urho Leh-
tovaara Salon hautausmaalle. 

Teksti ja kuvat:  
Pertti Falkstedt

Marko Korpela.
Professori Veli-Pekka Nurmi ja killan puheenjohtaja Pertti Falk-
stedt.

Satakunnan Sotilaspoikien Perin-
nekillan Luvian osasto järjesti jä-
sentapaamisen Laitakarin Merihel-
messä 21.6.2021. 

Tilaisuus oli hyvin tervetullut 
pitkän koronatauon jälkeen. Osas-
ton 43 jäsenestä yli puolet oli pai-
kalla. Kippari (puheenjohtaja) Olli 
Hermonen kertoi viime aikojen ti-
lanteista ja tulevaisuuden suunni-
telmista.

Liittohallituksen jäsen ja Sata-
kunnan killan puheenjohtaja Ta-
pio Huhtanen loi katsauksen kil-
lan ja perinneliiton ajankohtaisiin 
asioihin.

Katsaus sotilaspoikatoiminnan 
historiaan ja sotien 1939–1945 
perinnetyö olivat Huhtasen esitel-
män aiheet. Mielenkiintoisella ta-
valla hän kuvasi perinnetyötä, jon-
ka tarkoitus on mm. välittää nuo-

rille tietoa menneistä tapahtumis-
ta. Alustukset aiheuttivat vilkasta 
keskustelua.

Veljekset Jussi ja Antti Tuo-
minen toivat tuulahduksen Luvi-
an Merisuojeluskunnan historiasta. 
Heillä oli mukana komea pokaali 
(kuva), jonka heidän isänsä Frans 
Tuominen oli voittanut pistooli/ki-
vääriammunnassa vuosina 1934–
1935. Kiertopalkinnon oli lahjoit-
tanut luvialainen Kalle Härmälä. 
Tuominen sai sen kolmella perät-
täisellä voitolla omakseen. Yhden 
voiton tulos oli sen ajan parhaita 
koko Suomessa.

Kilpailut käytiin Ulvilan Ra-
vannissa, jossa sijaitsi tunnettu 
suojeluskuntien ja sotilaspoikien 
leirikeskus.

Teksti: Olli Hermonen
Kuva: Markus Nissinen

Toivo Lensu esitteli kiltalaisille Linnan kasarmialueen historiaa. 
Kuvassa myös sotilaspoikien toiminnan muistoksi tehty reliefi.

Perinteinen kesäretki suuntautui Tuulokseen. Taustalla Douglas 
DC-2, Hanssin-Jukka.

Päijät-Hämeen Sotilaspoikakil-
ta ry:n varapuheenjohtaja Eero 
Korkeamäki ja Sotilaspoikien 
Perinneliitto ry:n varapuheen-
johtaja Heikki Vuorimies laski-
vat kukkalaitteen Sotilaspoikapat-
saalle 29.5.2021. Vas. lippumiehet 
Pertti Mäkelä ja Hannu Saraluo-
to Kuvassa lisäksi killan sihteeri 
Jarmo Järveläinen ja hallituksen 
jäsen Veikko Koivula. 

Teksti: Jarmo Järveläinen
Kuva: Hannu Rahkonen
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Savonlinnan Sotilaspoikamuisto-
merkiksi paljastettiin 22.8.2003 
Kasinonsaaren Markinmäellä tyk-
ki, malliltaan Bofors 40 ItK 39, lä-
hes samalle paikalle, jossa sodan 
aikana sijaitsi 8. Kev. It-jaoksen 
kahden tykin tykkiasema, jonka 
miehitykseen kuului 16 savonlin-
nalaista sotilaspoikaa. Tykki sai 
12.5.2004 järjestetyssä kastetilai-
suudessa nimen Lotta ja siitä al-
kaen on Lotan päivä ollut Savon-
linnan Sotilaspoikaillan vuotuinen 
perinnepäivä.

Savonlinnan Sotilaspoikamuis-
tomerkki julkistettiin uudessa 
asussaan 25.8.2021 kenttäolois-
sa järjestetyssä juhlassa muisto-
merkin läheisyyteen pystytetys-
sä juhlateltassa. Juhlapuheessaan 
FL Jukka Torvelainen palautti 
mieliin muistomerkin aikaansaa-
miseen johtaneita toimia.  Hänen 
mukaansa ensimmäisenä toiveen 
muistomerkin aikaansaamisesta 
esitti sota-aikana 8. Kev It-jaok-
sessa palvellut, nyt jo edesmen-
nyt, savonlinnalainen sotilaspoika 
Paavo Forss. Ajatus jalostui toi-
minnaksi, joka johti Jukka Torve-

laisen johdolla Sotilaspoikamuis-
tomerkin pystyttämiseen vuonna 
2003 ja on nyt killan toimin saa-
nut eräänlaisen päätepisteen. 

Sotilaspoikien Perinneliiton ter-
vehdyksen juhlaan tuonut liiton 
puheenjohtaja Juhani Manninen 
viittasi vuosien 1928–1944 sotilas-
poikatoiminnan perusasioihin: yh-

teisöllisyyteen, yhdessä tekemisen 
taitoon, velvollisuuden tuntoon ja 
isänmaan rakkauteen, jotka kan-
nustivat sotilaspoikia toimissaan 
sekä sodan että jälleenrakentami-
sen aikoina sekä kiitti Savonlinnan 
seudun Sotilaspoikien Perinnekil-
taa tukijoineen hankkeen toteutta-
misesta.

Savonlinnan seudun Maanpuo-
lustuskillan puheenjohtaja, kunnal-
lisneuvos Pekka Nousiainen mai-
nitsi Maanpuolustuskillan terveh-
dyksessä ”muistomerkkien kerto-
van olemassaolollaan jälkipolville 
aikakautensa tapahtumista, henki-
löistä ja asioista, jotka koetaan 
tärkeiksi. Muistomerkeistä oman 
ryhmänsä muodostavat sotamuis-
tomerkit, kuten tämäkin muisto-
merkki, joka muistuttaa jatkosodan 
pitkittyessä vallinneesta miespu-
lasta, jota helpottamaan muutettiin 
suojeluskunta-asetusta ja mahdol-
listettiin sotilaspoikien sijoittami-
nen It-joukkoihin.”

Juhlassa muistettiin Savonlinnan 
Sotilaspoikakillan standaarilla Sa-
vonlinnan Rakentajat Oy:n toimi-
tusjohtaja Raimo Tynkkystä, jon-
ka asiantuntemus ja apu olivat rat-
kaisevassa asemassa muistomerkin 
saneeraustyön onnistuneessa toteu-
tuksessa. 

Lämminhenkinen tilaisuus pää-
tettiin yhteiseen kahvihetkeen noin 
30-henkisen juhlaväen kesken.  

Teksti: Lauri Auvinen

Kainuun Sotilaspoikien Perin-
nekilta ry piti vuosikokouksensa 
17.6.2021 Ristijärven kylätalolla. 
Kokouksen myöhäinen ajankohta 
selittyy korona -pandemian jatku-
misella. Kokouksessa oli vieraina 
myös Kainuun lottaperinneyhdis-
tyksen jäseniä. 

Kokouksen alussa Ristijärven 
kunnanjohtaja Petteri Seppänen 
kertoi kunnan nykytilanteesta ja 
myönteisistä tulevaisuuden suun-
nitelmista. 

Kokouksessa käsiteltiin vuosi-
kokoukselle kuuluvat asiat. Killan 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
Asko Tolonen ja varapuheenjohta-
jaksi Heikki Visti. Muut hallituk-
sen jäsenet ovat Eero Wilen, Aila 
Alasalmi, Raimo Tervo, Toivo 
Tervo, Veikko Karjalainen, Vil-
jo Tuhkanen ja Kalevi Valtanen. 

Kokouksen ja lounaan jälkeen 
tutustuttiin Ristijärven Suojelus-
kunta- ja Lottamuseoon. Esitteli-

jänä toimi Eero Pyykkönen Ris-
tijärven kyläyhdistyksestä.

Museo on avattu vuonna 2003 
Ristijärven vanhimmassa koulu-
rakennuksessa, joka tunnetaan ni-
mellä Katvela. Paikallista histo-
riaa henkivä rakennus on peräisin 

vuodelta 1896. Pihapiirissä sijait-
see myös Uutela, jonka edestä Ris-
tijärven suojeluskuntalaiset lähti-
vät talvisotaan ja joka sota-aikana 
toimi sotasairaalana.

Ristijärven suojeluskunta- ja lot-
tatyöstä kertova näyttely tuo esiin 

maamme itsenäistymisen ajan, 
suojeluskunta- ja lottatyön sekä 
sotilaspoika- ja pikkulottatyön 
paikallisesta näkökulmasta. Esillä 
on runsaasti aihepiiriin liittyvää al-
kuperäistä esineistöä, valokuvia ja 
asiakirjoja.

Näyttely kertoo ristijärveläisten 
erityisen voimakkaasta isänmaalli-
suudesta ja velvollisuudentunnos-
ta. Se on kunnianosoitus menneil-
le polville ja muistuttaa meitä ny-
kyihmisiä siitä, etteivät rauha ja 
vapaus ole olleet itsestäänselvyys.

Ristijärvellä urheilu sai erityisen 
sijan suojeluskuntatyössä. Näytte-
lyssä on esillä lukuisia kiertopal-
kintoja ja henkilökohtaisia palkin-
toja kunniakirjoineen sekä muuta 
urheiluun liittyvää esineistöä.

Suosittelemme teille kaikille tu-
tustumista museoon liikkuessanne 
Kainuussa. 

Teksti ja kuva:  
Asko Tolonen

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta oli vahvasti mukana kun 
Hämeenlinnassa paljastettiin Suo-
malaisen PAK laskuvarjotehtaan 
muistolaatta 25.8.2021. Laskuvar-
jotehdas siirtyi Helsingistä pom-
mituksia pakoon talvisodan alussa. 

Hämeenlinnassa tehdas toimi A. 
Arola -salanimellä. Toiminta jatkui 
Hämeenlinnassa 13.8.1940 saak-
ka, jonka jälkeen tehtaan toimin-
not siirtyivät takaisin Helsinkiin. 

Talvisodan aikana varjoja sekä 
korjattiin että valmistettiin. Varjoja 
korjattiin kaikkiaan 162 kpl ja uu-
sia varjoja valmistui samaan aikaan 
54. Varjot olivat lentävän henkilös-
tön käytössä. Ainakin kolme suo-
malaista pelastui talvisodan aika-
na valmistetulla uudella varjolla.  
Laskuvarjotehdas perustettiin Suo-
meen kesällä 1933. Reservin vän-
rikki Yrjö Parviainen hyppä-

si ensihypyn kotimaisella varjol-
la 7.2.1934 Santahaminassa. PAK 
-varjot olivat yleisimmät varjot il-
mavoimilla sotien aikana. Noin 60 
lentohenkilökuntaan kuuluvaa jou-
tui turvautumaan PAK- laskuvar-
joon sotien aikana. Sodan jälkeen 
tehtaan toiminta hiipui varjotilaus-
ten käytännössä loputtua.

Muistolaattaprojektin ideoi pe-

rinnekillan jäsen Pasi Pirttikos-
ki. Killan lisäksi Sotainvalidien 
Veljesliiton Rengon osasto osal-
listui valmistuskuluihin. Kulta-
keskus valmisti Antti Kuusiston 
piirtämän laatan ja kiltaveli Heik-

ki Kauppi kiinnitti sen seinään. 
Taustalla asioita junaili killan kun-
niajäsen Teuvo Mahrberg. 

Teksti: Pasi Pirttikoski
Kuvat: Rahka Pirttikoski

Vas. killan puheenjohtaja Matti Rahkola, Veikko Junttila ja Ju-
ha Eronen. 

Veikko Junttila  
90 vuotta
Sotilaspoika Veikko Junttila täyt-
ti 90 vuotta 9.7.2021. 

Hän on vuonna 1995 perustetun 
Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien 
Perinnekillan perustajajäsen. Veik-
ko on toiminut rahastonhoitajana 
vuodesta 2010 näihin päiviin asti 

ja sihteerinä vuoteen 2020.
Saimme viettää kesäistä juhlaa 

Nivalan Nahkimonrannassa. Mu-
kana oli sotilaspoikia Haapajärvel-
tä ja Kalajoelta. 

Teksti ja kuva:  
Martti Korhonen

Sotilaspoika kysyy
1. Kun Suomi itsenäistyi 1917, maassa oli asukkaita 
A) 2,6 miljoonaa
B) 3,0 miljoonaa
C) 3,4 miljoonaa
D) 3,7 miljoonaa
 
2. Vuonna 1721 solmittiin Suuren Pohjan sodan päättänyt 
A) Haminan rauha
B) Moskovan rauha
C) Tarton rauha
D) Uudenkaupungin rauha
 
3. Kuvanveistäjä Harry Kivijärven Itä ja länsi on Helsingin  
Kampissa sijaitseva muistomerkki. Se on omistettu
A) Risto Rytille
B) Juho Kusti Paasikivelle
C) Mauno Koivistolle
D) Kyösti Kalliolle
 
4. Kaupungin nimi oli vuodet 1855-1917 Nikolainkaupunki.  
Sen jälkeen se on ollut      
A) Lappeenranta
B) Vaasa
C) Lieksa
D) Raahe
 
5. Seuraavat kesäolympialaiset järjestetään 2024    
A) Pariisissa
B) Pekingissä
C) Brisbanessa
D) Montrealissa

6. Jatkosodassa taisteli Suomen puolustusvoimissa vapaaehtoisina 
virolaisia Suomen-poikia (soomepoisid). Heitä oli parhaimmillaan
A) 1 200
B) 2 250
C) 3 350
D) 4 100
 
7. Virolaisista vapaaehtoisista kaatui Suomen rintamilla
A) Noin 120
B) Noin 200
C) Noin 270
D) Noin 320
 
8. Virmaila tai Virmailansaari on suurin saari  
A) Päijänteellä
B) Oulujärvellä
C) Pielisellä
D) Suur-Saimaalla
 
9. Halli on Suomen ilmailutekniikan keskus. Se on myös kylä ja 
taajama
A) Jämsässä
B) Jyväskylässä
C) Joensuussa
D) Siilinjärvellä
 
10. Legendaarinen ja monipuolinen musiikkimies eli vuodet  
1913–1965. Kuka?
A. Olavi Virta
B) Eugen Malmstén
C) Reino Helismaa
D) Tapio Rautavaara

Kysymykset: Veli-Matti Jusi.  
Oikeat vastaukset sivulla 12.

Kainuun vuosikokous Ristijärvellä

Sotilaspojat laskuvarjohistoriaa 
vaalimassa

Laskuvarjotehtaan tiedot näky-
vät myös tuleville sukupolville.

Muistolaatan mahdollistajat vas. Hillevi Kaarlenkaski, Antti Kuu-
sisto, Pasi Pirttikoski, Teuvo Mahrberg, Ilkka Ruohola, Heikki 
Kilpeläinen sekä Lauri Toivanen.

Kainuun Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Asko To-
lonen (oik.) ja Kainuun lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Aila Alasalmi.

Juhlayleisöä, eturivissä oikealla Sotilaspoikien Perinneliiton uusi 
puheenjohtaja Juhani Manninen ja hänen vieressään Savonlin-
nan seudun Maanpuolustuskillan puheenjohtaja Pekka Nousiai-
nen. Kuva: Rainer Fabricius

Savonlinnan Sotilaspoikamuistomerkin 
kunnostustyö päätökseen
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Jämsän sotilaspojilla monenlaisia tehtäviä

Toivo Mäntylää kannusti perheen suojeluskuntaperinne
Toivo Mäntylä syntyi vuonna 
1925 isänmaalliseen perheeseen. 
Hänen isänsä oli jääkärikapteeni 
ja maanviljelijä Johannes (Jussi) 
Mäntylä, joka vapaussodan lisäksi 
osallistui vuonna 1920 Petsamon 
retkikuntaan ja vielä talvi- ja jatko-
sotaan. Jussi Mäntylä oli lähtöisin 
Pohjanmaan Alahärmästä, mutta 
armeijan ja suojeluskunnan taakse 
jätettyään hän asettui vuonna 1937 
maata viljelemään Jämsään. Jussi 
osti sieltä Alhon kylästä Eva-vai-
monsa kanssa Takasen tilan, jossa 
oli 18 hehtaaria peltoa ja noin 60 
hehtaaria metsää. Silloin Topi-poi-
ka oli 12-vuotias. 

Jussi Mäntylä oli toiminut suo-
jeluskunnassa aluepäällikön tehtä-
vissä, joten oli luonnollista että hä-
nen pojastaan Toivosta eli Topista 
tuli suojeluskuntapoika jo 7-vuo-
tiaana. Siihen vaikuttivat kodin 
maanpuolustushenki sekä isän ja 
veljen esimerkki. Topi osallistui 
suojeluskuntapoikien talvileireil-
le Oriveden suojeluskuntatalolla ja 
ampumaleirille Längelmäen Hako-
linnassa. 

Suojeluskuntapojat pääsivät am-
pumaan pienoiskiväärillä ja kivää-
rillä matalapainepatruunoin. Var-
tuttuaan hieman vanhemmaksi 
Topi onnistui ampumakilpailuis-
sa niin hyvin Pohjois-Pirkanmaan 
poikaleirillä, että sijoittui toiseksi 
ja sai palkinnoksi tinatuopin. Sen 
jälkeen hän osallistui suojeluskun-
taleireille Teiskossa ja Juupajoella. 

Lokakuussa 1939 alkoivat YH-
sotaharjoitukset, jotka olivat osa 
Suomen puolustusvoimien liike-
kannallepanotoimintaa. Isä Jussi 
Mäntylä kutsuttiin armeijan pal-
velukseen ja 14-vuotias Topi jat-
koi kotitilan töissä. Talon Kaisa-
hevonen otettiin armeijan käyt-
töön. Topi ajoi hevosen kunnan-
talon luokse, jossa eläinlääkäri 
tarkasti hevoset. Siellä hevosista 
kirjoitettiin palvelukseen astumis-
määräykset. Hevoset ajettiin Jäm-
sän Paunun urheilupuistoon, kir-
kon viereen. 

Seuraavana päivänä Topi lähti 
ajamaan kärryillä Kaisa-tammaa 
kohti Jyväskylää. Mukana oli hei-
nää ja pussi kauroja. Kyydissä tuli 
pari suojeluskuntalaismiestä saa-
mansa käskyn mukaisesti. Mat-
kalla oli yöpyminen Korpilahdel-
la, sen vanhalla raviradalla. Muu-
ramessa oli taukopaikkana koulu, 
jossa lotat tarjosivat ruokaa. 

Hevosten luovutus Jyväsky-
lässä tapahtui raviradalla. Kaisa-
hevosesta tuli talvisodan sanka-
rivainaja. Tieto kuolemasta tuli 
Mäntylöille ja puolustusvoimat 
maksoivat siitä myöhemmin me-
netyskorvauksen ja päivärahaa pal-
velusajalta.  

Talvisodan alussa Jämsän Al-
hon kylään alkoi saapua kodeis-
taan Karjalasta evakuoitua sivii-
liväkeä. Heidät majoitettiin kylä-
koululle ja maamiesseuran taloon, 
jonne oli järjestetty myös evakko-
jen ruokailut. Mäntylöiden tilalle 
majoitettiin evakoista Väinö Kok-
konen perheineen. Perheen Lyyli-
rouva oli kunnalliskodin sairaan-
hoitaja, jossa tehtävässä hän jat-
koi Jämsässä. Heillä oli alle kou-
luikäinen tyttö. Lisäksi Mäntylän 
taloon osoitettiin Haltia-niminen, 
eläkkeellä oleva rautatieläinen. 

Talvisodan lopussa Jämsässä oli 
evakkoina 4700 henkilöä, joista 
3000 oli Viipurin maalaiskunnasta. 

Topin Eva-äiti oli Jämsän Alhon 

osaston lottia ja toimi muonitus-
lottien johtajana. Topin Liisa-sis-
ko oli ilmavalvontalotta. Hän oli 
mukana lottatoiminnassa pienes-
tä pitäen. Raili-sisko oli toisella 
kymmenellä, joten hänkin pyöri jo 
muiden mukana lottatoimissa. En-
nen talvisotaa Topi ennätti käydä 
pari luokkaa oppikoulua, mutta sit-
ten kotitalon työt kutsuivat.

Talvisodan talvi oli erikoisen 
kylmä, joten Mäntylöiden tilan ve-
sijohto jäätyi. Vettä piti ajaa hevo-
sella karjalle Alhojärvestä 800 lit-
ran puusaavilla. Ranta oli 300 met-
rin päässä ja lisäksi tuli jäämatkaa 
avannolle. Tuon lisäksi Topi-pojan 
tehtäviin kuului heinien ajaminen 
ladosta navetan ylisille ja halkojen 
hakeminen polttopuuksi. 

Suojeluskuntapoikana Topi osal-
listui Jämsässä metalliromun, pih-
kan ja piikkilangan keräyksiin. 
Vanhimpana poikana hän toimi 
jonkinlaisena nuorempien esi-
miehenä. Lisäksi suojeluskunta-
pojat tekivät hiihtoharjoituksia ja 
ammunnan tähtäysharjoituksia. 
Muut Alhon kylän suojeluskun-
tapojat olivat kolmisen vuotta To-
pia nuorempia ja heitä oli toista-
kymmentä.

Talvisodan aikana Jämsän suo-
jeluskuntapojat tekivät vuorollaan 
vartiopalvelusta. Topia vanhemmat 
kävivät desanttijahdissa Jyväsky-
län seudulla. Maantievartiointi oli 
ympärivuorokautista, jossa seurat-
tiin liikennettä ja tarkastettiin kul-
kulupia. Suojeluskuntapoikien rin-
nalla vartiossa oli vanhempia, so-
dasta ikänsä vuoksi vapautettuja 
miehiä. 

Topi kyyditsi Jämsän ilmaval-
vontalottia hevosreessä vartioon 

ja takaisin. Liisa-sisko ja naapurin 
tyttöjä oli mukana vartioissa. Hei-
dän vartiopaikkansa oli korkealla 
Matkosvuorella, jossa oli maamit-
tauslaitoksen kolmiomittaustorni. 
Toisena vartiopaikkana oli kirkon 
kellotapuli. Lottien lisäksi ilmaval-
vontaan otti osaa muutamia suoje-
luskuntapoikia. 

Jämsän Kansallistalo toimi sota-
vuosina suojeluskunnan ja lottien 
toimipisteenä. Siellä järjestettiin 
paikallisia kokouksia, kursseja ja 
kudontatalkoita, joissa valmistet-
tiin villasukkia, kintaita ja kaula-
huiveja sotilaille rintamalle. Ta-
lossa toimi myös suojeluskunnan 
esikunta ja toimistoja. Suojelus-

kunnan poikaosastolla oli talossa 
oma tilansa. Talon toisessa pääs-
sä oli juhlasali, ravintola ja lottien 
pyörittämä kanttiini. Lisäksi moni-
toimitalossa oli hotelli ja evakuoi-
tujen vastaanottokeskus. 

Kesän alussa 1941 Topi kutsut-
tiin Jämsän kunnallistaloon. Siel-
lä suojeluskuntapojat saivat tehtä-
väkseen jakaa reserviläisille kirjal-
liset liikekannallepanomääräykset. 
Viejän piti saada listaan vastaanot-
tajan saantikuittaus käskykortista. 
Joissakin paikoissa suojeluskun-
tapoikia katsottiin hitaasti, koska 
Jämsässä vapaussodan muistot eli-
vät vielä tuoreina parinkymmenen 
vuoden takaa. Joissakin kodeissa 

emännät nostivat porun miehensä 
saamasta käskystä. Topi kiersi käs-
kykortteja jakamassa pyörällä kah-
deksan kilometrin lenkin kaverin-
sa kanssa. 

Isä Jussi Mäntylä oli jatkosodan 
rintamapalveluksessa Heimosotu-
ripataljoonassa, jonka osarungon 
muodostivat vapaussodan jälkei-
sillä Vienan ja Aunuksen retkillä 
kokemusta hankkineet. Jussi Män-
tylä kuului heihin, koska oli aikoi-
naan mukana Petsamon retkellä. 
Topi kirjoitti isälleen rintamalle ja 
halusi tämän lähetiksi sinne. So-
tilaspojiksi muuttuneita suojelus-
kuntapoikia pääsi niihin tehtäviin 
aluksi, mutta pian ylipäällikön käs-
kystä kaikki alle 18-vuotiaat kotiu-
tettiin rintamalinjoilta. Topia tar-
vittiin kotitalon töissä, joten hänen 
lähtönsä olisi ollut hankalaa.

Jämsän Partalassa toimi yksi 
Oriveden sotavankileiri 23:n pa-
rakkialueista. Paikkaa kutsut-
tiin Västilän vankileiriksi. Sinne 
Mäntylän tilalta oli matkaa vain 
pari kilometriä. Pari vanhempaa 
sotilaspoikaa toimi siellä vartijoi-
den joukossa. Topi kävi näitä poi-
kia tapaamassa ja viemässä heidän 
halonhakkuusta hankkimat palkka-
rahansa. Leirillä huonon ruokati-
lanteen vuoksi kuoli sairauksiin 70 
vankia, jotka on haudattu entisen 
leirin lähistölle. 

Leirillä sotavangit osallistui-
vat rautatien rakentamiseen. Suu-

rimmillaan sotavankileirissä 23 
oli 637 vankia ja 167 henkilöstön 
edustajaa. Leiri perustettiin joulu-
kuussa 1941 ja lakkautettiin vuo-
den päästä. Jatkosodan ajan sota-
vankeja toimi maataloissa työvoi-
mana. 

Kaksi sotavankia työskente-
li myös Mäntylän tilalla ja osasi-
vat vuonna 1944 jo jonkin verran 
suomea. 

Vuoden 1942 työvelvollisuusla-
ki velvoitti yli 15-vuotiaita kansa-
laisia. Topi sai määräyksen hakata 
vähintään 10 kuutiometriä halko-
ja. Ennen sotaa Jussi-isä oli tehnyt 
metsänhoitoyhdistyksen kanssa 
halkokaupat tiilitehtaalle toimitet-
tavista haloista, joista pari nuorta 
poikaa Ilmajoelta ja Muuramesta 
tekivät hakkuu-urakan ja ruokaili-
vat silloin tällöin Mäntylän tilalla.  

Marraskuun iltana 1941 lensi 
Mäntylän tilan yli kaksi suoma-
laishävittäjää. Toinen näistä Fok-
ker D 21 -koneista teki valot pääl-
lä pakkolaskun pellolle ja päätyi 
viemäriojaan. Koneen laskuteli-
neet ja siipi vaurioituivat. Toinen 
koneista laskeutui Kuhmoisten ra-
jalle. Kokemattomat lentäjät olivat 
hakeneet Kuoreveden lentokenttää, 
mutta olivat eksyneet ja koneiden 
polttoaine oli lopussa. Jämsän suo-
jeluskunnan päällikkö soitti Topin 
vartioimaan pakkolaskun tehnyttä 
konetta. Aamulla konetta tultiin 
hakemaan kuljetusautolla. Kone 
vietiin Tampereelle lentokoneteh-
taalle korjattavaksi. 

Jatkosodan alussa Topi osallis-
tui 16-17 -vuotiaana sankarihauta-
jaisiin arkunkantajana. Sotilaspo-
jat osallistuivat hautajaisissa myös 
kunniavartioon ja kolme kunnia-
laukauksen ampumiseen suoje-
luskunnan osastossa.

Isä Jussi Mäntylä kotiutettiin 
ikänsä vuoksi rintamalta 17. kesä-
kuuta 1942. Hän palasi kotitilalle 
maanviljelijäksi. Hän toimi myös 
suojeluskunnassa, mutta ei päivit-
täisissä tehtävissä. 

Toivo ”Topi” Mäntylä osallistui 
asevelvollisuuskutsuntoihin Jäm-
sän Kansallistalossa 5. huhtikuu-
ta 1943. Hänellä oli ollut pikku-
poikana luumätä kantapäässä, jo-
ten hänen kuntoisuusvaatimuksek-
seen määritettiin A2-luokka. Toi-
nen syy oli vasemmassa silmässä 
ollut vika, jota oli korjattu leikka-
uksella.

Topi määrättiin suojeluskunta-
poika-ajan viestintäkurssin ansi-
osta syyskuussa 1943 asevelvolli-
seksi lokakuussa 1942 Santahami-
naan perustettuun Viestikoulutus-
keskukseen. Alokasaika kesti kuu-
si viikkoa. Sen jälkeen Topi palveli 
ilmatorjunnan viestimiestehtävissä 
Santahaminassa. Kotirintaman pu-
helinlinjatöiden jälkeen alkoi sota-
taival Petroskoista. 

Sotilaspoika Toivo Mäntylä oli 
edennyt näin ensin varusmiehek-
si ja edelleen jatkosodan rintama-
sotilaaksi. 

Sotaveteraani Toivo Mäntylä 
muisteli suojeluskunta- ja sotilas-
poika-aikaansa filosofian tohtoril-
le ja tietokirjailijalle Jaana Laa-
maselle. 

Topin muistelmat tältä ajalta tu-
livat osaksi Jaana Laamasen kirjaa 
Mäntylät kuudessa sodassa, Book-
cover, Seinäjoki 2020.

Teksti: Lasse Koskinen
Kuvat: Mäntylän kotikuvasto

Suojeluskuntapoika Toivo Mäntylä isän ohjauksessa ampumaharjoituksissa 7-vuotiaana Längel-
mäellä vuonna 1932. 

Västilän sotavankiparakin vankeja ja vartijoita talvella 1941–
1942. 

Viestisotamies Toivo Mäntylä 
ensimmäisellä kotilomallaan 
vuosien 1943–1944 vaihteessa.

Toivo Mäntylä Jyväskylän so-
tainvalidien 80-vuotisjuhlassa 
Jyväskylässä 18.8.2021. Kuva: 
Matti Hyvärinen. 

Oriveden Suojan talo, jossa suojeluskunta oli osakkaana. Talo vihittiin käyttöön 30. joulukuuta 1923. 
Toivo Mäntylän isällä, suojeluskunnan aluepäälliköllä Jussi Mäntylällä oli työhuone rakennuksessa. 
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Näin sanoi viestintuoja L. Pääkkö-
nen, joka marraskuisena yönä 1939 
oli saapunut ulko-ovellemme Sotka-
mon Tipasojalle koputtaen ovea ta-
valla, johon me kaikki heräsimme. 
Mielessä kävi ajatus - avataanko 
ovea vai ei. Lopulta isä avasi oven. 
Siellä olikin tuttu mies. Hän oli lä-
hetti, joka toi evakkoon lähtökäskyä. 

”Sota on syttymässä, on lähdettä-
vä heti evakkoon.” Ei siinä enää voi-
nut jatkaa nukkumista. Mietimme 
vakavina, miten valmistautua, mitä 
ottaa mukaan ja mitä jättää. Järjes-
telimme tavaroita läpi yön. Lopul-
ta vain matkalaukut ja kassit voitiin 
ottaa mukaan. 

Laukkuihin pakattiin henkilökoh-
taiset tavarat ja tärkeät asiapaperit. 
Muut tärkeät esineet ja tarvikkeet, 
mitä ei voitu ottaa mukaan, yritim-
me piilottaa tai hävittää, etteivät ne 
joutuisi asiaankuulumattomien kä-
siin. 

Määräyksen mukaan jokaisella 
lapsella oli oltava kaulassa nimi- 
ja osoitelappu. Nämä laput isä teki 
parkitusta nahasta. Ne sidottiin kau-
lariipuksen tavoin vahvalla narulla. 
Ennen lähtöämme myös karja oli 
hoidettava. 

Päivän valjettua isä vei meidät 
hevosella Törmän taloon, mikä oli 
evakkoon lähtijöiden kokoontumis-
paikka. Sen jälkeen isä palasi takai-
sin kotiimme evakuoimaan karjaa, 
viljaa ja muutakin tavaraa. 

Lähitalot, joilla ei ollut omaa he-
vosta, oli myös ajettava asukkaineen 
ja tavaroineen kokoontumispaikal-
le. Lopulta siellä oli tungokseen asti 
porukkaa odottamassa jatkokulje-
tusta. Odottavan aika tuntui pitkäl-
tä, kun kuljetuskalustoa oli vähän. 

Lopulta myöhään illansuussa pää-
simme lähtemään vanhalla linja-au-
tolla, joka vei meidät Sotkamon Hir-
venniemelle. Autosta siirryimme 
suoraan siellä odottavan höyryjunan 
härkävaunuihin. Vaunussa oli puulla 
lämmitettävä kamiina ja halkoja vie-
ressä. Olipa siellä yöastiakin. 

Höyryjuna lähti myöhäiseen yö-
hön evakkotaipaleelle. Matkante-
ko oli hidasta, koska yö- ja päivä-
aikaankin rautatiet oli ensisijaisesti 
varattu sotatarvikeliikenteelle.  

Niinpä evakkojunat työnnettiin 
välillä useaankin kertaan sivuraiteil-
le. Väliasemilla ja pysähdyspaikoil-
la lotat tarjosivat voileipiä ja juota-
vaa. Eväitähän ei kenelläkään ollut 

mukanaan.
Saavuimme muutamien päivien 

kuluttua Ylivieskan asemalle. Siellä 
oli runsaasti alueen isäntiä hevosajo-
neuvoineen ottamassa vastaan junal-
la saapuvia evakkoperheitä. 

Ajoneuvojono eteni sitä mukaa, 
kun isäntä tuli vaunun oven kohdal-
le ja huusi monenko hengen perheen 
hän ottaa vastaan. Meidän perheen 
kohdalla kävi niin, että isäntä huu-
si ottavansa kahden henkilön per-
heen. Me olimme kuitenkin vaunun 
viimeinen perhe, joten isäntä joutui-
kin ottamaan kahden sijasta kuuden 
hengen perheen. Viranomaiset eivät 
sallineet hänen ottaa seuraavasta 
vaunusta kahden henkilön perhettä. 

Näin majoituimme Eino ja Alli 
Palojärven taloon. Ajattelimme jäl-
keenpäin, että mitähän mahtoi talon 
emäntä ajatella, kun sai odotettua 
isomman perheen. Käyttöömme oli 
varattu yksi huone, johon me kaikki 
kuusi henkilöä lopulta mahduimme. 

Eino ja Alli Palojärvillä ei ollut 
vielä omia lapsia. Seuraavana vuon-
na lähtömme jälkeen heille syntyi 
ensimmäinen lapsi ja myöhemmin 
syntyi lisää. 

Kun kotiseutu oli saatu evakuoi-
tua, tuli isä yllättäen muutama päivä 
ennen joulua hevosella Ylivieskaan. 
Saimme siten viettää koko perhe yh-
dessä joulumme 1939. 

Vuoden 1940 alussa perheeseem-
me syntyi vauva, mutta kyllä sopu 
sijaa antoi. Perheen elättämiseen tar-
vittiin rahaa, joten isä meni töihin 
Ylivieskan varalentokentän raken-

nustyömaalle. Lentokentän raken-
nustyövoima, autot ja koneet, oli-
vat pääasiassa  ruotsalaisia. Isä ehti 
olla siellä töissä muutaman viikon, 
kun tuli käsky lähteä sotaan hoita-
maan sotatarvikekuljetuksia. 

Tämä ei vielä kuitenkaan riittä-
nyt. Pian tuli pari miestä hakemaan 
pois hevosemme, jolla isä oli ajanut 
kotoa Ylivieskaan. Hevonen tarvit-
tiin armeijan käyttöön. Kirkkoreki 
jäi Ylivieskaan. Kirkkoreessä ollut 
hirventalja käärittiin rullalle ja rul-
lan sisään piilotettiin isän metsästys-
kivääri. Talja palautui kotiin myö-
hemmin muiden tavaroiden mukana. 

 Talvikausi meni Palojärven talos-
sa rauhallisissa merkeissä. Näimme 
vain muutaman venäläisen pommi-
koneen, jotka Oulun pommitusmat-
kalta palattuaan kaartoivat takaisin 
kohti Venäjää. 

Maaliskuun 13. päivänä1940 tuli 
välirauha. Tiesimme pääsevämme 
takaisin kotiin kevään tullen. Pää-
siäisenä, mikä oli silloin 24. ja 25. 
maaliskuuta, poltettiin useita pääsi-
äiskokkoja, mikä oli Pohjanmaalla 
osa pääsiäisperinnettä. Pääsiäisen 
jälkeen aloimme suunnitella paluu-
matkaa kotiin.

 Kotimatkalla saimme matkustaa 
oikeissa henkilövaunuissa. Muuta-
man päivän päästä juna pysähtyi Ka-
jaanin rautatieasemalle. Talven ai-
kana isä oli saanut siirron kuljetus-
osastosta vartio-osastoon. Hän oli 
tuolloin Kajaanin Lyseolla vartioi-
massa sotilaskäytössä ollutta kou-
lurakennusta.  

Isä oli tietoinen, että Ylivieskas-
ta on saapunut evakoiden paluujuna 
Kajaanin. Hän ei kuitenkaan pääs-
syt käymään asemalla perhettään ta-
paamassa, koska ei saanut vaihdet-
tua vartiovuoroaan.

Kuulimme samalla, että Kajaania 
oli talvella pommitettu useita kerto-
ja. Kauppakadun lähes kaikki talot 
olivat maan tasalla. 

Monien vaiheiden kautta pääsim-
me Kajaanista Sotkamoon ja edel-
leen kotikylälle Tipasojalle. Sieltä 
jatkoimme hevosella kotiin, missä 
oli vielä täystalvi. Venäläiset olivat 
vielä liikenteessä lumien sulettua, 
kun suuri venäläinen pommikone 
lensi melkein talomme kattoa hipo-
en, niin että ikkunat tärisivät. 

Isämme sai kotiutuksen sotahom-
mista vasta toukokuussa 1940.  

Teksti: Toivo Tervo

Lehtemme avustaja Raimo Ber-
kan on tehnyt Hakkapeliitta -leh-
den numerosta 34/1940 mielen-
kiintoisen löydön, Mannerheimin 
päiväkäskyn nro 92/12.7.1940 so-
tilaskotiväelle.

Raimon lähettämä juttuvinkki 
on ajankohtainen, sillä Sotilasko-
tiliitto juhlii tänä vuonna satavuo-

tista taivaltaan. 
”Suomen sotilaskotiväki!
Ilolla ja ylpeydellä olen toden-

nut sen tuloksellisen työn, minkä 
Suomen Sotilaskotiliiton henkilös-
tö on tehnyt puolustusvoimien hy-
väksi nyt päättyneen sodan aika-
na. Teidän uhrautuva toimintanne 
on ulottunut aina etulinjoille saak-

ka ja on vaikuttanut joukkoihim-
me elähdyttävästi kannustaen niitä 
uusiin ponnistuksiin. Joukossanne 
on kaatuneitakin. me kunnioitam-
me heidän muistoansa. Lähetän 
Suomen sotilaskotiväelle omani 
ja armeijan kiitokset hyvin suori-
tetusta arvokkaasta työstä.”

Mannerheim

Saksalaista huumoria Oulussa
1940-luvun sotavuosiin Oulussa toi 
ikäväntorjunnalle lisänsä saksalais-
ten runsas musiikkitarjonta. Kesäi-
seen katukuvaan marssivat sotilas-
soittokunnat. Oulua ohittavien soti-
lasjunien viimeisenä oli vaunu, josta 
saksalaiset musiikin taitajat antoivat 
omia konserttejaan asemalle saapu-
neille oululaisille. Tutut iskelmät ja 
marssit kuuluivat ohjelmistoon.

Erikoisuutena oli miltei aina viih-
deorkesterin mukana eräänlainen 
rumpukeppi, johon kiinnitetyt he-
listimet ja lautaset toivat mukaan 
oman voimakkaasti kuuluvan ryt-
minsä. Kokoonpanoon kuului myös 
runsas lautasten ja marssirumpujen 
käyttö.

Saksalaista huumoria nähtiin 
etenkin elokuvien myötä. Näytte-
lijöinä jäivät mieleen mm. Heinz 
Rühman, Theo Lingen ja Hans 
Moser. Joskus pääsimme jopa viih-
dekonserttiinkin, joita pidettiin elo-
kuvateattereissa ja Oulun teatteris-
sa, jonka nimi taisi olla Oulun Näyt-
tämö sekä kaupungintalon juhlasa-

lissa.
Tapaamisissa keksittiin kaiken-

laista viihdettä. Mm Oulun uima-
laitoksen hiekalla pelasimme muu-
taman sotilaspojan kanssa pieni-
muotoista jalkapalloa saksalaisia 
panssarimiehiä vastaan. Heidän jou-
kossaan näimme pienimmät saksa-
laissotilaat. Olimme kaikki miltei 
samankokoisia. Myöhemmin ta-
pasimme pelikaverimme, kun sak-
salainen panssarivaunukolonna lähti 
tavara-asemalta pohjoista kohti. Nyt 
järjestyi tutustuminen tankkeihin.

Oskar oli hyvä tuttava, joka 
useasti kävi meillä kotonamme mu-
siikkia kuulemassa. Isäni oli aikoi-
naan ollut PJP:n Oulussa olevassa 
sotilassoittokunnassa 15-vuotiaas-
ta soitto-oppilaasta alkaen. Soitto-
kunnan muuttaessa Oulusta hän siir-
tyi VR:lle ja sai olla sota-ajan täällä 
töissä. Kaikkiaan hänelle kertyi val-
tion palvelusta 45 vuotta. Hän oli 
myös opiskellut pianon soittoa ja 
hallitsi hyvin nuotin luvun.

Saksalaiset toivat jouluksi nuot-

tivihkoja ja hienoja albumeja, mm 
Oopperaa kotona, Kultainen mars-
sikirja ja Rosita Serrano-albumin. 
Viimemainitussa on nuottien lisä-
nä kuvia laulajattaren Saksan kier-
tueilta.

Musiikin ohessa me kuuntelijat 
pelasimme usein korttia tai teimme 
niillä taikatemppuja. Kerran Oska-
rilla oli mukanaan yhtä nuori kave-
ri Willi, joka halusi myös näyttää 
korttitaikuutta. Willi otti koko kort-
tipakan ja pyysi Oskarin seisomaan 
edessään parin metrin päässä. Hän 
kertoi, että pystyy taikomaan Oska-
rin nenälle asetetun kortin pois liik-
kumatta paikaltaan.

Niin tapahtuikin. Oskari seisoi 
asennossa. Willi lausui taikasanat 
ja heitti paikaltaan koko korttipa-
kan Oskarin kasvoille. Kortti puto-
si varmasti, mutta Willy pysyi pai-
kallaan. Katsojat nauroivat ja Os-
kar seisoi siinä hieman vaivautu-
neen näköisenä.

Erkki Virtanen 

Ylipäällikön kiitos 
sotilaskotiväelle

Alkuperäinen SA-kuvateksti: Lohilahden uuden sotilaskodin vihkiäistilaisuudesta, missä eversti Pa-
lojärvi jakaa mitalleja sotilaskotinaisille. Lohilahti 1941.12.28. Kuvassa on jääkärieversti, sittemmin 
kenraalimajuri, Väinö Palojärvi, joka toimi divisioonan komentajana Kiestingin suunnalla. Lohi-
lahti oli kylä Kiestingissä. Kuva: SA-kuva

”Sota on syttymässä, on 
lähdettävä heti evakkoon”

Kirjoittajan isä, Matti Tervo 
vartiovuorossa Kajaanin Ly-
seolla kevättalvella 1940. Ku-
va: Tervon kuvakokoelmat

Muistoja heinäkuulta 1944
Olin tuolloin nelivuotias poika 
Tuupovaaran Koverossa. Isäni oli 
sodassa kuten muutkin saman ikä-
luokan miehet. Kotini, maanvilje-
lystila on puolen kilometrin päässä 
kylätiestä. Äitini Hilja piti talout-
ta pystyssä mummon kanssa par-
haansa mukaan. Piika oli palkattu-
na ja apuvoimiakin jouduttiin etsi-
mään kiireisimpiin töihin.

Elämästäni ennen heinäkuuta 
1944 en koe muistavani mitään, 
mutta sitten alkoi muistiin tarttua 
asioita.

Sotilaita oli pihalla ja tuvassa-
kin. Hirsiseinäisen tuvan peränur-
kassa, missä myöhemmin oli suu-
ri ruokapöytä, oli toimistopöytä, 
jonka takana istui tukevahko soti-
las kirjoitellen jotakin. Pöydällä oli 
valkea emaloitu kannu, josta hän 
antoi minullekin mehua. Seinus-
talla, lattialla oli olkipatjoja nuk-
kumista varten. 

Uteliaana vietin aikaani seuraten 
sotilaiden käyntejä pöydän takana 
olevan luona. Hän antoi minulle 
kokeiltavaksi taskulampun, josta 
sai vipuja kääntelemällä punaista, 
sinistä ja vihreää valoa. Lipsuttelin 
valoja olkipatjalla loikoillen.

Ulkosalla liiterin takana oli puo-
lijoukkueteltta, jonka ympärillä 
liikkui sotilaita. Sisällä oli jotakin 
puhelin- ja radiolaitteita.

Eräänä päivänä uskaltauduin 
tekemään tutkimusmatkoja sadan 
metrin päässä olleen saunan takai-
seen tiheään lepikkoon, missä oli 
myös sotilaita. Siellä oli useita telt-
toja ja tiilikehyksessä nuotio hella-
levyineen, missä sotilaat keittelivät 
jotakin. Minut otettiin hyvin mu-
kaan ”keskusteluihin” ja kävinkin 
monta kertaa keittopaikalla. 

Kerran sain tehtäväksi viedä rin-
teessä näkyvään telttaan lääkepul-
lon. Halukkaasti teinkin sen hom-

man ja vastaanottaja löytyi.
Miehet lahjoittivat minulle pie-

nehkön puisen puhelinkaapelike-
lan. Pyörittelin sitä kotiani kohden. 
Olin ylittämässä kärrytietä risteyk-
sen kohdalla kun paikalle tuli läi-
kikäs ruskeanvihreä henkilöauto. 
Peloissani hylkäsin kelan keskelle 
tietä ja vetäydyin pisteaidan vie-
reen. Autosta, kuskin vierestä nou-
si punahousuinen, koppalakkinen 
sotilas ja siirsi kelan viereeni ter-
vehtien minua. En enää pelännyt 
ja olin iloinen kun sain pitää ke-
lan. Auto jatkoi matkaa pihamaal-
lemme.

Eräänä päivänä ollessani soti-
laiden joukossa pihamaalla havait-
simme ilmassa mustaa savua jäl-
keensä jättävän lentokoneen. Het-
ken kuluttua kone kääntyi jyrkästi 
alaspäin häviten metsän kätköihin.

Sotilaita aseineen nousi vihreän 
kuorma-auton lavalle ja auto pois-
tui nopeasti pihasta. Nyt tiedän pu-
donneen koneen olleen suomalais-
ten ranskalaisvalmisteinen Mora-
ne-Saulnier -hävittäjä MS 323. 
Kone putosi Koveron lähellä Ma-
tosärkkään 22.7.1944 klo 16.35 
räjähtäen maassa. Paikka on noin 
puolentoista kilometrin päässä äi-
tini kotipihasta, Lastujärven ta-
losta. Koneen ohjaajan vänrikki 
V. Huuskosen laskuvarjo ei avau-
tunut. Hän kuoli tultuaan alas noin 
900 metristä.

Vihollisen it-tulitus oli osunut 
koneeseen Suojärvellä ja Huusko-
nen yritti lentää kotikentälle Värt-
silään josta hän oli lähtenyt pilot-
tikaverinsa kanssa, tai Onttolaan, 
mahdollisesti kiertäen Tolvajärven 
taistelualuetta.

Edelleen muistoissani on soti-
laan mukana kuorma-autolla tehty 
maidonhakureissu noin 6-7 km:n 
päästä äitini kotoa Lastujärveltä. 

Äitini kertoi myöhemmin, että jut-
televa kuljettaja oli Kankaanpääs-
tä. Autosta jäi mieleeni nahkaistui-
met ja öljyinen tuoksu, kun ajoim-
me männikkömetsässä kuoppaista 
sivutietä mummolaan.

Eräänä aamuna huomasin soti-
laiden kadonneen. Kävin saunan 
takana lepikossa, riihen korsussa, 
navetan ylisilläkin, mutta ketään ei 
ollut edes halkoliiterin takana. Oli 
vain tasoiteltuja teltan paikkoja ja 
tulipaikan tiilikehykset. 

Myöhemmin hävisi pitkään lei-
keissä mukana ollut kaapelikela-
kin. Sitä harmittelen. 

Sotatilan vaarallisuudesta mi-
nulla ei ollut mitään ymmärrystä.

Nyt ajatellen sotilaat lähtivät il-
meisesti Ilomantsin mottitaiste-
luihin, jotka olivat heinä-elokuun 
vaihteessa 1944 kiihkeimmillään. 
Heidän sotilasyksikkönsä on sel-
vittämättä, mutta lienee kalustos-
ta päätellen ollut viestiporukkaa.

Sotilailta jäi jonkinlainen siirto-
varikko kotini pellon taakse koi-
vikkoon. Siellä oli puutavaraa ja 
ainakin punatiiliä. Isäni sai rauhan 
tultua olleesta huutokaupasta os-
tettua punatiilet, joista saatiin tu-
paan uusi uuni entisen ison, van-
han kiviuunin tilalle. Pula-aikana 
se oli isäni mielestä hyvä ostos.

Sodan pelkoa tunsin muutamaa 
vuotta myöhemmin miesten puhu-
essa isän kanssa sotajuttujaan en-
nakoiden uutta sotaakin. Isän piti 
todistella minulle, alle kouluikäi-
selle, ettei sotaa ole oikeasti tu-
lossa.

Raimo Turpeinen
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Harjavallan yhdistys- ja seura-
toiminnassa aktiivisesti vaikutta-
nut Eero Virtanen nukkui pois 
huhtikuun kuudentena päivänä 91 
vuoden iässä. Eero oli monille har-
javaltalaisille tuttu muun muassa 
Sotaveteraanikerhon, Sotilaspoi-
kien, Allianssin ja Harjavallan Jy-
myn aktiivina.

Eero Olavi Virtanen syntyi 
vuonna 1929 pienviljelijäkotiin, 
Emil ja Tyyne Virtasen perhee-
seen. Hän oli järjestyksessä toinen 
kolmesta veljeksestä. Eero oppi jo 
varhain toimimaan isän apuna ko-
din töissä: Poju-hevosen hoitami-
nen, metsätyöt ja monet muut ras-
kaatkin työt tulivat tutuksi. Eero 
kävi kansakoulun aluksi Havin-
gin ja sitten Pirkkalan koulussa. 
Jo 12-vuotiaana hän lähti palkka-
töihin Kokemäen Kyttälän sahalle 
tukkipojaksi. 

Kun Eero täytti 13 vuotta, hän 
liittyi isänsä innoittamana Harja-
vallan sotilaspoikiin. Sotien aika-
na Eero osallistui muun muassa 
sotilaspoikien leiritoimintaan Ul-
vilan Ravanissa sekä Harjavallan 
sotilaspoikien koulutukseen. Oh-
jelmassa oli kunto- ja ampuma-
harjoituksia sekä erilaisia keräyk-

siä varojen hankintaan. Eerokin 
oli keräämässä käpyjä, jätepuu-
ta, marjoa, sieniä sekä tähkäpäitä 
pelloilta. Myöhemmin pojat jou-
tuivat vakavampiin tehtäviin ja toi-
mivat lähetteinä sekä ilmavalvon-
tatehtävissä Harjavallan paloase-
man tornissa.

Vuonna 1942 Eero työskenteli 
hevosmiehenä Merstolan varasto-
alueen rakentamisessa. Tunnolli-
sena nuorukaisena tunnettu Eero 
sai apumiehikseen kaksi sotavan-
kia. Eero oli erinomainen tarina-
kertoja, ja vielä viime vuosina hän 
kertoi usein voittamastaan painiot-
telusta toisen vangin kanssa.

Koulun jälkeen Eero pääsi töi-
hin Outokummun tehtaille juna-
mieheksi. Sieltä hänet pyydettiin 
töihin Kemiraan, jossa hän teki 
pitkän työuransa. Sitkeyttä Eero 
osoitti tässäkin, kun hän työn ja 
perheen ohella kouluttautui työ-
teknikoksi ja toimi sisäisten kul-
jetusten päällikkönä vuoteen 1986 
asti. Tällöin hänet nimitettiin suo-
jeluteknikoksi, ja tästä virasta hän 
jäi eläkkeelle vuonna 1989. 

Eräs tanssimatka Nakkilan ran-
talavalle vuoden 1950 kesällä 
muutti elämän suunnan, sillä Eero 

tapasi Railin, josta tuli hänen puo-
lisonsa ja lastensa äiti. Pitkiä rii-
ausaikoja ei tarvittu, vaan pari kih-
lautui vuonna 1951 ja häitä vietet-
tiin heinäkuussa 1952.

Eero oli myös vannoutunut ur-
heilumies. Pesäpallo oli lajeista 
tärkein ja rakkain, mutta talvisin 
luisti myös suksi ja kesäisin kulki 
kanootti. Harjavallan Jymyn jouk-
kueessa pesäpalloa pelattiin ensin 
vuosikaudet Suomi-sarjassa, kun-
nes vuonna 1957 joukkue nousi 
Mestaruussarjaan. Yhteensä otte-

luita kertyi Eerolle noin 300.
Vielä urheilu-uran jälkeenkin 

Eero osallistui aktiivisesti Harja-
vallan Jymyn toimintaan ja oli mu-
kana seuran johtokunnassa. Kun 
Jymyssä vuonna 1965 aloitettiin 
Hiittenharjun uuden hyppyrimäen 
ja laskettelurinteen rakentaminen, 
järjestettiin varojen hankkimisek-
si monia tempauksia. Eero toimi 
niissä ideanikkarina ja puuhamie-
henä. Eerolle myönnettiin Harja-
vallan Jymyn ansiomerkki nro 11.

Yhdistystoiminta ylipäätään oli 
Eeron elämässä isossa osassa. Jy-
myn lisäksi ansioluetteloon lis-
tattiin Harjavallan Tekniset ry:n 
(PRO) jäsen vuodesta 1964 al-
kaen, Harjavallan Tekniset ry:n 
Veteraanikerhon perustaja ja pu-
heenjohtaja 13 vuotta, Kemira 
Oy:n Teknisten toimihenkilöiden 
luottamusmiehenä toimiminen, 
Harjavallan Kansalliset Seniorit 
ry:n sekä Allianssin johtokuntien 
jäsenyys, Satakunnan Sotilaspoi-
kien Perinnekilta ry:n hallituksen 
jäsenenä ja varapuheenjohtajana 
toimiminen sekä Harjavallan So-
taveteraanit ry:n hallituksen jäse-
nyys vuodesta 2002.

Sotaveteraanien toiminnan puit-

teissa Eero pääsi kokeilemaan tai-
tojaan myös kirjailijana koostaes-
saan matrikkelin Kun käsky kävi. 
Hän oli Sotilaspoikalehden aktii-
vinen kirjoittaja sekä tarinanker-
toja sotien 1939–45 perinnetyö-
hön liittyen. Sotilaspoikatoimin-
nan hyväksi tehdystä työstä Eerol-
le myönnettiin Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton arvokkain muistoesine 
pienoislippu vuonna 2016.

Eero oli pidetty ystävä ja kol-
lega. Pelikavereiden keskuudessa 
Eero tunnettiin hyväntuulisena ilo-
pillerinä. Eerosta kuoriutui monen 
yhdistyksen pitkän linjan luotto-
henkilö, sillä hän seurasi aikaan-
sa ja osasi käsitellä asioita laajasti. 
Hänen monipuolisuuttaan ihailtiin. 
Eerolla oli paljon ideoita ja mie-
lipiteitä, mutta hän osasi aina ot-
taa kaikkien ajatukset huomioon. 
Ennen kaikkea Eero oli rakastettu 
isä, isoisä ja isoisoisä, jota rakas-
tettu puoliso ja perhe jäävät kovas-
ti kaipaamaan.

Kirjoittajat ovat vainajan pojan-
tytär ja Satakunnan Sotilaspoikien 
Perinnekillan puheenjohtaja.

Maiju Oikarinen, VTM 
Tapio Huhtanen,  

everstiluutnantti, evp

Pentti Pellervo Pasanen syntyi 
Karstulassa 11.4.1933 kiminki-
läisen maalaistalon vanhimpa-
na poikana. Hän joutui ottamaan 
11-vuotiaana talon ohjat käsiinsä 
äitinsä apuna isän kaaduttua vuon-
na 1944.

Pentti menehtyi 21.7.2021 vai-
kean sairauskohtauksen murta-
mana. Hänet siunattiin Kuopios-
sa 30.7.2021 läheisten kesken, ja 
hänen viimeinen leposijansa on 
Saarijärven kirkkomaalla.

Pentin lapsuus kului kahden 
nuoremman veljen kanssa koti-
askareissa, sotilaspojissa ja en-
nen kaikkea urheiluharrastuksis-
sa, joista tärkeimpiä olivat aita-
juoksu ja seiväshyppy. 

Kotikylän kansakoulusta Pent-
ti siirtyi keskikouluun Karstu-
lan kirkolle ja sieltä Saarijärvel-
le lukioon, jossa painoi valkola-

kin päähänsä vuonna 1953. Opis-
kelut jatkuivat Helsingin Yliopis-
tossa. Pentti valmistui ekonomiksi 
vuonna 1957 ja oikeustieteen kan-
didaatiksi vuonna 1970.

Lukioaikana Pentti tykästyi pari 
luokkaa alempana opiskelleeseen 
Raatikaisen Maritaan. Niinpä 
avioliitto solmittiin vuonna 1958. 
Perhe kasvoi Pia-Leena tyttärel-
lä, ja vuosien vieriessä Pentti-pa-
pan sydänkäpysiksi tulivat Viivi 
ja Emma.

Pentin työura alkoi Osuuspank-
kien Keskusliiton yritystutkijana 
vuosina 1957-60 ja jatkui apulais-
osastopäällikkönä vuosina 1960-
70. Vuonna 1970 uusi ura urkeni 
Kuopion Osuuspankin toimitus-
johtajana. Koti löytyi Siilinjär-
ven Vuorelasta ja ystävät Kuopi-
on työpaikan tiimoilta.

Hänen mieluisimpia harrastuk-

siaan olivat Puijon rotarit, keilaa-
minen, Pirkan hiihto ja Finlandia-
hiihto, vapaamuurarit, sotavete-
raanien, sotainvalidien ja kaatu-
neitten omaisten omakohtainen 
avustaminen sekä Reserviupsee-

rikoulun kurssitapaamiset. Pentti 
oli sotilasarvoltaan kapteeni.

Tärkein henkireikä Pentille oli 
Kuopion ”Kuntohullujen” aktii-
vijäsenyys. Näiden kuntoilijoi-
den, joiden joukkoon kuului myös 
maaherra, erikoisin jokakesäinen 
tapahtuma oli Helsingin Stadionil-
la juostu 30 kilometriä.

Loma-aikojen parhain tuki-
kohta oli Saarijärven Kalmarissa 
Mäntyharju, missä oli monimuo-
toinen puutarha puuhasteluun, lä-
hellä kalamaja ja Kalmarinjärvi, 
jonne pyyntiretket etupäässä ver-
koilla suuntautuivat papan rakkai-
den lastenlasten Viivin ja Emman 
kanssa.

Me kouluajoilta asti myötä kul-
keneet arvostimme Penttiä hänen 
yli 30-vuotisesta osallistumises-
taan Unikeonpäivän tapahtumaan, 
olivathan Pasaset luokkakokouk-

semme perustajajäseniä.
Pentti Pasasella oli taito luoda 

elämälleen syvä, vankka ja riip-
pumaton perusta, eletyn elämän 
oikea arviointi ja ymmärtämisen 
taito.

Minä ajattelen Penttiä Ihmise-
nä Isolla Kirjaimella, sydämel-
tään keskisuomalaisena, karstu-
sena ja saarijärveläisenä ja haluan 
muistaa häntä Sylvi Kekkosen sa-
noin: ”Omasta painostaan vaipu-
neen tähkäpään viisautta on kai-
kissa niissä, jotka ovat aikaansaa-
neet jotain tosi suurta ja arvokasta 
elämässään.”

Kaarina Moisio
Pikkulotta ja koulutoveri  

Saarijärven Yhteiskoulusta sekä  
vuosikymmenien perheystävä

Matti Toivakka kuoli 91-vuotiaa-
na Mikkelissä 27. kesäkuuta 2021. 
Hän oli syntynyt 23.tammikuu-
ta.1930 Mikkelissä kauppiasper-
heen neljäntenä lapsena.

Matti Toivakka valmistui yliop-
pilaaksi Mikkelin Lyseosta vuon-
na 1949 ja ekonomiksi Helsingin 
kauppakorkeakoulusta 1954. Ase-
palveluksen hän suoritti Kauhajo-
en ilmasotakoulussa. Sotilasarvol-
taan hän oli kapteeni.

Matti Toivakka kertoo sota-
ajasta kirjassa Muistoja matkan 
varrelta mm seuraavaa:

”Pyrin oppikouluun vuonna 
1941 ja koulun oli tarkoitus alkaa 
samana syksynä. Oppikouluun py-
rittiin kokeiden kautta, kokeita oli 
ainakin äidinkielessä ja matema-
tiikassa, ja tulokset mentiin kuule-
maan koululle. Menin koululle äi-
din kanssa, ja suureksi pettymyk-

sekseni minun nimeäni ei mainittu 
oppikouluun päässeiden joukossa 
ollenkaan. 

Purskahdin itkuun ja äiti meni 
selvittämään asiaa opettajan kans-
sa. Kävi sitten ilmi, että yksi mi-
nun kokeistani oli vahingossa jää-
nyt huomaamatta, minkä vuoksi 
pistemääräni oli jäänyt alhaisek-
si. Asia korjattiin ja lopulta olin 
päässeiden joukossa järjestykses-
sä toinen. Parhaimpana oppikou-
luun pääsi Timo Kosunen, Viipu-
rista evakkona Mikkeliin muutta-
nut poika, josta sitten tuli elinikäi-
nen ystävä.”

”Oppikoulu alkoi vuonna 1941, 
mutta vastavalmistunut lyseo toi-
mi syksyn ajan sotilassairaalana, 
ja koulutyön alku viivästyi puo-
li vuotta. Syksyllä 41 hakeuduin 
päämajaan lähetiksi, ja toimin 
päämajan viestiosastolla lähetti-

nä pari kuukautta. Tehtäväni oli 
toimittaa papereita paikasta toi-
seen. Silloin näin ensimmäisen 
kerran marsalkka Mannerhei-
min lähietäisyydeltä. Hänet saat-
toi nähdä myös silloin tällöin kä-

velyllä kaupungilla, ja kerran is-
tuin parturissa hänen vieressään. 
Kesäaikaan Mannerheim vietti ai-
kaa Salosaaren mökkiä vastapää-
tä olevan tohtori Alftanin huvilal-
la. Aika usein onnistuin näkemään 
Marskin aamu-uinnilla.”

Elämäntyönsä Matti Toivakka 
suoritti perheyhtiö A. Toivakka 
OY:n palveluksessa. Ensin kau-
pallisena johtajana ja myöhem-
min toimitusjohtajana eläkkeelle 
siirtymiseensä saakka 1993.

Yhteiskunnallisia luottamustoi-
mia Toivakalla oli Mikkelin kau-
pungin luottamuselimissä, Kes-
kossa mm hallintoneuvoston pu-
heenjohtajuus, Mikkelin Säästö-
pankissa hallituksen jäsenyys ja 
Etelä-Savon Säästöpankin halli-
tuksen puheenjohtajuus. Kauppa-
neuvoksen arvonimi myönnettiin 
Matti Toivakalle 1981.

Avioliiton Toivakka solmi Irma 
Juutilaisen kanssa vuonna 1960. 
Pariskunnalle oli Mikkelin seu-
tu rakas, he ovat tukeneet muun 
muassa Mikkelin musiikkijuhlien, 
Etelä-Savon kulttuurirahaston ja 
useiden maanpuolustusjärjestöjen 
toimintaa, joiden joukkoon kuu-
lui myös Suur-Savon Sotilaspoi-
kien Perinnekilta, jonka kunnia-
jäsen Matti Toivakka oli.

Matti Toivakka siunattiin hau-
dan lepoon 29.7.2021 Mikkelin 
Tuomiokirkossa.

Kunniajäsen, sotilaspoika Matti 
Toivakan muistolle.

Suur-Savon Sotilaspoikien  
Perinnekilta ry
Puheenjohtaja  

Juhani Manninen
Lainaukset ja kuva kirjasta Tiina 
Toivakka: Muistoja matkan varrel-
ta (Toivakka Oy)

In memoriam
Sotilaspoika Eero Virtasesta tuli urheilija ja  
monen satakuntalaisen yhdistyksen aktiivi

Sotilaspoika Pentti Pasanen – Kuopion ”kuntohullu”

Sotilaspoika Matti Toivakka – muistoja matkan varrelta

Merkkipaalulla

95 vuotta
Järvinen Matti, Karstula 11.12.  
Ei vastaanottoa
Luosma Kaino, Luvia 27.9.
Pirttilahti Anja, Porvoo 27.9.
Ratala Heikki, Luvia 12.12.
Unkuri Matti, Nakkila 21.9.

92 vuotta
Hirvilammi Kaarlo, Raahe 2.10.

91 vuotta
Haikarainen Paavo, Mikkeli 10.5.

90 vuotta
Alava Reima, Vesanka 19.10.  
Ei vastaanottoa
Breilin Kauko, Iisalmi 7.10.
Grönroos Erkki, Luvia 8.9.
Hartikainen Rauno, Hämeenlin-
na 17.9.
Jämsä Eino, Mikkeli 10.10.
Kaskinen Esko, Pori 1.10.
Kiviniemi Toini, Juornaanky-
lä 24.12.
Kölhi Erkki, Salo 22.8.
Laukkanen Aulis, Imatra 17.12.
Laurila Matti, Teuva 20.9.
Lehto Kaarlo, Joroinen 20.10.
Lehtoranta Martti, Juornaan- 
kylä 7.10.
Lintula Mikko, Muurame 29.11.
Lumme Lahja, Lappeenranta, 
27.12.
Ohrankämmen Tuomo, Lavia 
16.10.
Ollikainen Hannu, Mäntyhar-
ju 16.10.
Paajanen Raimo, Joroinen 5.12.
Rytkönen Eero, Joroinen 22.10.
Ryyppö Pauli, Iittala 3.12.
Silvennoinen Tuomo, Mikke-
li 21.12.
Söderström Maria, Porvoo 7.10.
Tervo Toivo, Kajaani 23.10.

85 vuotta
Urpilainen Mikko, Kinnula 9.10.
Pesonen Matti, Jyväskylä 18.10.

80 vuotta
Inkeri Olli, Porvoo 27.8.
Pitkänen Tapani, Hämeenlin-
na 24.9.
Kainulainen Väinö, Iisalmi 5.10.

75 vuotta
Alaviitala Ilkka, Hämeenlinna 
24.12.
Jyry Timo, Veikkola 21.9.
Matinkari Matti, Hämeenlinna 
22.11.
Nieminen Voitto, Jyväskylä 14.12.
Oas Harri, Hämeenlinna 22.9.

70 vuotta
Heimonen Ella, Porvoo 7.12.
Kinnunen Kullervo, Kinnula 8.10. 
matkoilla

65 vuotta
Kononen Heikki, Iisalmi 13.7.

Tiedot Merkkipaalulla-palstal-
le liiton toimistoon tai päätoi-
mittajalle. Julkaisemme pyy-
dettäessä maininnan ”mat-
koilla” tai ”ei vastaanottoa” 
tai vastaanottoajan ja -paikan. 

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

Eero Virtanen. Kuva: Virta-
sen kotiarkisto

Pentti Pasanen

Matti Toivakka
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Itseään korostamaton, kohtelias 
ja arvoituksellinenkin herrasmies, 
puku päällä ja aina kravatti kau-
lassa. Janakkalalainen sotakamree-
ri Teuvo Mahrberg on Kanta-Hä-
meessä vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevien joukossa tunnet-
tu hahmo.

Saavutuksiinsa nähden hän on 
vaatimaton mies. 5. heinäkuuta 
2021 80 vuotta täyttäneen Mahr- 
bergin elämänkatsomus on, että 
teot ratkaisevat, eivät puheet.

Haastateltavana hän ei ole kii-
tollisimpia. Vastaukset tipahtele-
vat kyllä täsmällisesti, mutta hä-
nellä ei yksinkertaisesti ole tarvet-
ta kertoa yksityiselämästään eikä 
henkilökohtaisista saavutuksistaan. 
Maanpuolustustyö kyllä sopii kes-
kustelunaiheeksi.

Sen verran hän kommentoi, että 
työelämässä hänen vahvin puo-
lensa on ollut taloushallinnollinen 
puoli. Siitä on ollut apua myös va-
paaehtoisessa maanpuolustustyös-
sä etenkin silloin, kun hoidettava-
na on ollut tukivaroin rahoitettuja 
hankkeita.

Teuvo Mahrbergin into maan-
puolustustyöhön heräsi jo va-
rusmiesaikana 1959–1960. Hän 
palveli Suomenkasarmilla Hä-

meenlinnassa. Paikka oli Pans-
sarirykmentin panssarintorjun-
tapataljoona eli sisäpiiriläisittäin 
”tulppapataljoona”.

Kaikki alkoi jo  
varusmiehenä
Varusmiesaika oli lisäkimmoke. 
Kiinnostus maanpuolustustyöhön 
oli nuorella miehellä jo valmiina 
vahvana verenperintönä äidin puo-

lelta.
”Äidilleni vuoden tärkeimmät 

päivät olivat itsenäisyyspäivä ja 
puolustusvoimain lippujuhla. Olen 
jatkanut samoilla linjoilla.”

Varusmiesajoista on jo yli kuusi 
vuosikymmentä. Yli puoli vuosisa-
taa Teuvo Mahrberg on myös ollut 
maanpuolustustyössä mukana – ja 
toiminta jatkuu edelleen.

Saavutusten lista on pitkä: Pans-
sarimuseo ja Panssarikilta, Pans-

sarimuseon säätiö, Museo Milita-
rian edeltäjä Tykistömuseo, Kan-
ta-Hämeen Sotilaspoikien Perinne-
kilta, Vapaussodan Hämeenmaan 
Perinneyhdistys, Tykkimiehet ry, 
Panssariprikaati (muistomerkit ja 
etenkin kirkollinen työ), Kanta-

Hämeen Sotaveteraanipiiri…
Osallistuminen on ollut jäse-

nyyksiä, puheen- ja varapuheen-
johtajuuksia, johtokuntien jäse-
nyyksiä sekä osallistumista erilai-
siin projekteihin ja kampanjoihin. 
Usein Mahrberg on ollut takapiru, 

jonka työn jälki on näkyvää, mut-
ta muu ei. Ideanikkari ja työmyyrä 
pysyttelee mieluummin taustalla.

”Vuodet ovat merkinneet oi-
keuksia, mutta myös velvollisuuk-
sia. Työtunteja ei lasketa eikä kel-
lonaikoja katsota. Kaikki on silti 
ollut mieluista ja paljon antavaa”, 
hän sanoo.

Vuonna 1993 perustetun Kanta-
Hämeen Sotilaspoikien Perinnekil-
lan jäsen Teuvo Mahrberg on ol-
lut vuodesta 1995. Hän on ollut 
killan puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja johtokunnan jäsen. Hän 
on myös killan kunniapuheenjoh-
taja. Ansioistaan Mahrberg on saa-
nut mm. Vapaudenristin (VR 4) ja 
Sotilasansiomitalin.

Teuvo Mahrberg ei laita yhdis-
tyksiä tärkeysjärjestykseen, koska 
”kaikki ovat olleet tärkeitä”. Johto-
tähtikin on pysynyt samana: ”Mei-
dän on muistettava, keiden ansios-
ta Suomi on itsenäinen maa. Tun-
nen syvää kiitollisuutta veteraane-
ja kohtaan. On etu elää vapaassa 
isänmaassa.”

Teksti ja kuvat:  
Veli-Matti Jusi
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Sotilaspojan
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Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen  
tarkoitetun aineiston 26. marraskuuta mennessä.

Apua yli yhdistysrajojen

Sotilaspojat talkoissa
Hämeenlinnalaisen sotaveteraanin 
Olavi Rantalaisen, 94, omakotita-
lon kevättyöt sujuivat tänä vuon-
na leppoisasti, mutta hyvin. Apu-
na olivat kantahämäläiset sotilas-
pojat. Yhteistyö onnistui aidossa 
Tammenlehvä-hengessä.

Olavi Rantalainen tietää ko-
kemuksesta, miten monenlaista 
huolta jokaisella omakotiasujalla 
on niin rakennuksissa kuin niiden 
tontillakin. Hänen omin käsin ra-
kentamansa talo valmistui vuonna 
1950. Siitä saakka hän on myös pi-
tänyt sen vaimonsa kanssa hyväs-
sä kunnossa.

Leskeksi Olavi Rantalainen jäi 
viisi vuotta sitten. Kotonaan hän 
haluaa kuitenkin asua niin kauan 
kuin se vain on mahdollista.

Aivan kaikki omakotitalon vaa-
timat työt eivät enää virkeältä ja 
omatoimiselta Olavilta suju. On-
neksi hän sai avukseen kantahämä-
läiset sotilaspojat.

Se on todellista käytännön työ-
tä Tammenlehvä-hengessä. Idean 
veivät eteenpäin Kanta-Hämeen 
Sotaveteraanipiirin toiminnanjoh-
taja Pertti von Hertzen ja Kanta-
Hämeen Sotilaspoikien Perinne-
killan puheenjohtaja Lauri Toiva-
nen. Päänavaus oli valtakunnalli-

sestikin merkittävä askel tulevai-
suuteen yli yhdistysrajojen.

Valtakunnallinen Tammenleh-
vän Perinneliitto perustettiin 2003. 
Nyt siinä on mukana 22 veteraa-
ni-, maanpuolustus- ja perinnetyö-
tä tekevää yhteisöä. Tarkoituksena 
on, että kun niiden nyt jo ikäänty-
nyt jäsenistö on lopullisesti pois-
sa, niin toiminta jatkuu yhteises-
sä Tammenlehvä-liitossa perinne-
työnä.

”Jokaisesta veteraanista ja puoli-
sosta pidetään huoli loppuun saak-

ka. Siitä ei tingitä”, von Hertzen 
korostaa.

Mukana Tammenlehvän Perin-
neliitossa ovat niin Suomen Sota-
veteraaniliitto kuin Sotilaspoikien 
Perinneliittokin. Kanta-Hämeessä 
Tammenlehvä-perinneyhdistyk-
sen alueeseen kuuluvat Janakka-
la, Hattula ja Hämeenlinna.

Talkoohenki  
auttaa aina
Sotaveteraani Olavi Rantalaisen 

kevättalkoissa olivat mukana soti-
laspojat Harri Tamminen, Pent-
ti Sihvola, Heikki Kauppi, Jari 
Mäenpää ja Lauri Toivanen. Teh-
tiin, mitä osattiin ja voitiin, mutta 
työnjohtajana oli itseoikeutetusti 
talon isäntä.

Liikkeellä oltiin talkoohenges-
sä, ei hampaat irvessä. Istutuk-
set ja nurmikot käytiin läpi, rännit 
puhdistettiin ja tehtiin kaikki vuo-
denajan vaatimat tärkeät pakolli-
set työt. Aikaa jäi tietysti myös tal-
kookahveille ja keskusteluille.

Olavi Rantalainen ja hänen tyt-
tärensä Tuula Rantalainen sekä 
sotilaspojat olivat talkoopäivään 
tyytyväisiä. Työt tehtiin ja kaikil-
le jäi myös hyvä mieli.

Lauri Toivasen mukaan sotilas-
pojilla on kaikki valmiudet vastaa-
viin töihin. Apua annetaan mie-
luusti myös yli vanhojen yhdis-
tysrajojen. ”Olemme muun muassa 
ulkoiluttaneet Ilveskodin asukkai-
ta ja osallistuneet hyvin erilaisiin 
avustustöihin. Jarruna on ollut ko-
ronavirus, mutta emme ole anta-
neet sen liikaa häiritä.” 

Teksti: Veli-Matti Jusi
Kuvat: Lauri Toivanen

Lapion ei tarvitse heilua koko ajan. Suunnitellakin pitää. Talkois-
sa Harri Tamminen (vas.), Olavi Rantalainen ja Pentti Sihvola. 

Olavi Rantalainen oli tyttärensä Tuula Rantalaisen kanssa tyyty-
väinen talkoisiin. Mukana olivat myös sotilaspojat Jari Mäenpää 
(vas.), Heikki Kauppi, Pentti Sihvola ja Harri Tamminen. 

Sotakamreeri Teuvo Mahrberg 80 vuotta

Vuonna 1998 paljastettu Hämeenlinnan Linnankasarmin Sotilas-
poikareliefi ja hankkeen puuhamies, sotakamreeri Teuvo Mahr-
berg.

Teuvo Mahrbergin työn jälki näkyy Panssariprikaatin alueella. 
Hänen mukaansa on nimetty myös Parolannummella sijaitseva 
aukio.

Vastaukset sivun 8 kysymyksiin: 
1. B (3,0 miljoonaa), 2. D (Uudenkaupungin rauha), 3. B (Juho Kusti Paasikivelle), 4. B (Vaasa),

5. A (Pariisissa), 6. C (3 350), 7. B (Noin 200), 8. A (Päijänteellä), 9. A (Jämsässä), 10. C (Reino Helismaa).


