
Salon alueella on enää alle kymme-
nen lottaa ja parisen kymmentä pik-
kulottaa. 

”Kukaan nainen ei ole unohtanut 
olleensa kerran lotta.”

Salon Uskelan kirkon edustalla pal-
jastettiin sunnuntaina 20. syyskuu-
ta 2021 ilmavalvontalottien muisto-
laatta. Laatalla halutaan kunnioittaa 
lottien Uskelan kirkon tornissa teke-
mää ilmavalvontatyötä. Muistolaa-
tan paljastivat pikkulotat Katariina 
Rintala ja Leena Sirén. Tilaisuu-
dessa puhunut Salon Seudun Lot-
taperinne ry:n puheenjohtaja Tuula 
Keskitalo totesi, että ”Kukaan nai-
nen ei ole unohtanut olleensa ker-
ran lotta.” Kiitollisena lottien isän-
maamme hyväksi tekemästä arvok-
kaasta työstä on yhdistys yhteistyös-
sä Salon seurakunnan ja Salon Seu-
dun Kivihuollon kanssa toteuttanut 
lottien sankarityötä kunnioittamaan 
muistolaatan, jonka paikan valitse-
miseen ja sen pystyttämiseen on Sa-
lon seurakunta osallistunut. Muisto-
laatan on suunnitellut Olli Salo Sa-
lon Seudun Kivihuollosta. 

Muistolaatta  
arvoiselleen paikalle
– Lottien ansaitsema arvostus ja yh-
teiskunnan kiitollisuus heidän teke-
määnsä työtä kohtaan nousi esille 
vasta 1990-luvun alussa, jolloin pe-
rinnetyö lottien muiston ja henkisen 
perinnön ylläpitämiseksi alkoi, tote-
si Tuula Keskitalo puheessaan. 

Salon Seudun Lottaperinne ry on 
vuonna 2001 perustettu Suomen 
Lottaperinneliiton paikallinen jä-
senyhdistys. Tänä vuonna yhdistys 
juhlii 20-vuotista taivaltaan ja sen 
aikana tehtyä aktiivista perinnetyö-
tä. Salon alueella on enää alle kym-
menen lottaa ja parisen kymmentä 
pikkulottaa. 

–- Lottia on yhdistyksemme 
alueella elossa enää kahdeksan, jol-
loin yhdistyksen toiminta on merkit-
tävästi muuttumassa perinteen yllä-
pitämiseksi, totesi yhdistyksen pu-
heenjohtaja. 

Osana tätä perinnetyötä on yh-
distys valinnut muistolaatalle Salon 
lottien toiminnan kannalta merki-
tyksellisen paikan, Uskelan kirkon, 
koska talvisodan ajan lotat suoritti-
vat ilmavalvontaa tämän kirkon tor-
nissa. – Työtä tehtiin yleensä pareit-
tain, neljän tunnin jaksoissa, anka-
rissa pakkasissa ja vaarallisissa olo-
suhteissa, kuvasi Keskitalo sen ai-
kaisia olosuhteita. 

– Ilmavalvonta oli yksi viestilotti-
en tärkeimmistä tehtävistä. Vuoden 
1944 keväällä ilmavalvontalottia oli 
puolustusvoimien palveluksessa lä-
hes 3 000. Heidän tehtävinään oli-
vat viholliskoneiden havainnointi ja 
tietojen välittäminen ilmatorjunnal-

le. Ilmatorjunta toimi lähes pelkäs-
tään näiden ilmavalvontatietojen va-
rassa, mikä nostaa lottien tekemän 
työn merkitystä.

Kerran lotta  
– aina lotta
Salon seurakunnan kirkkoherra 
Timo Hukka otti muutamin sanoin 
osaa juhlahetkeen ja totesi olevansa 
kiitollinen ja iloinen siitä, että tällai-
nen muistolaatta on kirkon kupee-
seen Uskelan mäelle saatu. – Kun 
tällaisiin asioihin liittyy vielä jo-
tain henkilökohtaista, mitä on kuul-
lut kerrottavan, niin silloin asiat saa-
vat suuremman sisältönsä. Kirkko-
herra muisteli edesmenneen äitinsä 
kertomuksia lotta-ajoista. – Äiti oli 
juuri täyttänyt 20 vuotta, kun talvi-
sota syntyi. Hän opiskeli Helsingis-
sä. Kun Helsingin pommitukset al-
koivat, ihmisiä kehotettiin hakeutu-
maan jonnekin muualle pois Helsin-
gistä. Hänen äitinsä lähti Mikkeliin, 
missä hänen isänsä toimi asema-
päällikkönä. Hänen äitinsä äiti toi-
mi paikallisen lottayhdistyksen pu-
heenjohtajana ja niin oli luonnol-
lista, että hänen äitinsä liittyi myös 
Lotta Svärd -yhdistykseen. Keskei-

sin tehtävä talvisodan alkuaikoina 
oli ilmavalvonta. Sittemmin hän oli 
Mikkelissä päämajassa ja lopuksi 
myös muonitustehtävissä.  

– Lähempänä sataa ikävuottaan 
äitini alkoi muistella lottavuosiaan 
ja totesi, että vaikka hän oli elänyt 
lähes sata vuotta niin kuitenkin se 
lyhyt aika, viisi vuotta, jäi niin mer-
kittävänä mieleen. 

Tämä kertomus vahvistaa totea-
muksen, että jos kerran on ollut lot-
ta, niin sitä ei koskaan unohda. 

Tilaisuus päättyi Maa on niin kau-
nis -yhteislauluun. 

Lotta Svärdin  
vuosisata
Naisten vapaaehtoinen maanpuo-
lustusjärjestö Lotta Svärd perustet-
tiin sata vuotta sitten. Suomalainen 
naisten vapaaehtoisuuteen pohjau-
tuva maanpuolustustyön tukijärjes-
tö perustettiin alun perin tukemaan 
suojeluskuntia. Sotavuosien 1939–
1944 aikana lotat toimivat lukuisis-
sa erityyppisissä maanpuolustus-
ta tukevissa toimissa ja vapauttivat 
noin 25 000 miestä sotilaallisiin teh-
täviin. Lottia työskenteli monissa eri 
tehtävissä, kuten esimerkiksi muoni-

tuksessa, sairaaloissa, varustehuol-
lossa, viestinnässä, ilmavalvonnas-
sa ja puhelinkeskuksissa. 

Vuonna 1944 järjestöön kuului 
150 000 aktiivista jäsentä, 35 000 
kannatusjäsentä ja 52 000 lotta-
tyttöä. Jatkosodan aikana lottako-
mennusta suoritti arviolta 90 000 – 
95 000 lottaa. Syksyllä 1944 Mosko-
van rauhansopimus, välirauhan eh-
tojen perusteella ja liittoutuneiden 
valvontakomission vaatimuksesta, 
määräsi Lotta Svärd -järjestön lak-
kautettavaksi. Samana syksynä lotat 
perustivat Suomen Naisten Huolto-
säätiön jatkamaan järjestön huolto-
työtä. Nimi vaihdettiin Lotta Svärd 
-säätiöksi vuonna 2004. 

Nyt jäljellä on noin 1 500 lottaa, 
joiden keski-ikä on 97 vuotta. Lot-
tajärjestön mukaan iäkkäin lotta on 
108-vuotias. Pikkulottia on noin 
5 500. Heistä nuorimmat ovat syn-
tyneet vuonna 1932.

Teksti ja kuvat: 
Tuula Rahkonen
varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry

Lottamuistomerkki 
Kajaaniin

Ilmavalvontalottien muistolaatta paljastettiin Salon Uskelan kirkolla

Rohkeiden sisarten rintama
Tervehdys Kainuusta. Vietimme 
täällä 6.12.2021 Lottamuistoki-
ven paljastustilaisuutta. Kipakas-
sa pakkasessa paljastusta oli seu-
raamassa n. 70 henkilöä, mm. 
Kainuun prikaatin komentaja, pri-
kaatikenraali Manu Tuominen ja 
Kainuun rajavartioston komenta-
ja, eversti Mika Rytkönen.

Kainuun Sotilaspoikien Perin-
nekilta laski muistokivelle kukka-
laitteen yhdessä Kainuun lottape-

rinneyhdistyksen kanssa. Muisto-
kivi saatiin hankittua lahjoitusva-
roin. Lahjoittajat olivat hyvin suo-
peita hankkeelle.

Paljastuspuheen Veteraanipuis-
tossa piti Kainuun maakuntajoh-
taja Pentti Malinen. Tilaisuuden 
jälkeen oli kutsuvieraille kahvi-
tilaisuus ja kansalaisjuhla Kong-
ressi- ja kulttuurikeskus Kauka-
metsässä.

Teksti: Asko Tolonen

Kainuun killan puheenjohtaja Asko Tolonen. Kuva: Jussi Poh-
javirta / Kainuun Sanomat

Muistokiven äärellä maakuntajohtaja Pentti Malinen. Kuva: 
Jussi Pohjavirta / Kainuun Sanomat

Kainuun lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Aila Alasalmi. 
Kunniavartion järjesti Kainuun prikaati ja vartiossa oli kaksi 
varusnaista. Kuva: Asko Tolonen
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Muistolaatan paljastivat pikkulotat Katariina Rintala ja Leena 
Sirén. 
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Från ordförandens penna

Puheenjohtajan kynästä
Sotilaspoikien Perinneliitto vaalii 
suojeluskuntajärjestön poikatoi-
minnan vuosien 1928–1944 perin-
teitä ja osallistuu yhteistyöhön mui-
den vapaaehtoisten maanpuolustus-
järjestöjen ja isänmaallisten perin-
neyhdistysten kanssa. Toimintaan 
liittyy olennaisesti myös yhteistyö 
lottatyttöjen kanssa. 

Nuo tytöt ja pojat vapauttivat toi-
minnallaan reilun kolmen divisioo-
nan verran ”aikuiskäsiä” muihin 
tehtäviin. Voidaankin sanoa heidän 
tehneen ”miehen työn” tuona aika-
na. Tuolloin ei puhuttu lapsityövoi-
masta, saati olisi asetettu tyttöjä tai 
poikia kyseenalaiseksi sukupuoles-
taan, vaan toimittiin kaikki yhteisen 
hyvän eduksi ja sen puolesta.

Tuon ajan tytöt ja pojat kasvoivat 
miehiksi ja naisiksi rakentaen meil-
le itseään enemmin esille tuomat-
ta tämän hyvinvointi-Suomen, mis-
sä saamme olla ja elää itsenäisinä. 

Lainaan tähän suojeluskuntain 
komentajan, kenraaliluutnantti 
Lauri Malmbergin antamaa päi-
väkäskyä 17.9.1941, sen viimeistä 
kappaletta.

”Sallimus on kerran sälyttävä 
maamme kohtalon Teidän harteil-
lenne ja Te tulette olemaan vastuus-
sa maamme tulevaisuudesta.”

Ei ollut vahinko, saati sattu-
ma vuonna 1991, jolloin sotilas-
pojat astuivat esiin sitten järjes-
tön lakkauttamisen syksyllä 1944. 
Yleismaailmalliset valtiomuutok-
set ovat meidän kaikkien muistis-
sa, Neuvostoliitto lakkasi tuolloin 
olemasta.

Vuonna 1991 perustettiin Tam-
pereella Sotilaspoikien Perinnekil-

ta, mistä muotoutui sitten Sotilas-
poikien Perinneliitto, jonka 30-vuo-
tista taivalta viime vuonna juhlim-
me. Hyvin valmisteltu vuosijuhla 
jouduttiin kuitenkin perumaan ko-
koontumisrajoituksista johtuen. 

Tänä vuonna juhlimme 30-vuo-
tista Sotilaspoika-lehteä, minkä en-
simmäinen numero sai päivänvalon 
elokuussa 1992.

Niin liiton kuin Sotilaspoika-leh-
denkin toiminta on elänyt ajan puit-
teissa, mutta toiminnot ovat pysy-
neet alunperin asetetuissa muodois-
saan, perinteen vaalimisessa ja siitä 
kertomisessa. 

Isot kiitokset tuon ajan toimi-

joille! 
Alkuvaiheet eivät varmastikaan 

olleet erityisen helppoja, mutta hei-
dän tekemänsä työ on kantanut ja 
mahdollistanut niin tiedottamisen 
kuin kiltojen perustamisen ja toi-
mimisen eri puolilla maatamme.

Sotilaspoika-lehteen toivomme 
edelleenkin kirjoituksia ja muiste-
loita niin lottatyttöjen kuin sotilas-
poikienkin kertomina joko omas-
ta toiminnastaan tai yleisesti tuos-
ta ajasta. Tulevaisuudessa nuo leh-
tiartikkelit tulevat varmaan jonkin 
verran muuttumaan kertojien ikä-
luokkien myötä.

Perinneliitto pyrkii elämään re-

aaliajassa, mistä osoituksena on 
toimiminen Tammenlehvän Perin-
neliitossa näkyvästi edellisen pu-
heenjohtajamme, prikaatikenraali 
evp Hannu Luotolan ollessa hal-
lituksen jäsen. 

Sotilaspoikien Perinneliiton vuo-
sipäivänä 29.5.2022 klo 12.00 las-
ketaan pienin juhlallisuuksin Lah-
dessa Sotilaspoikapatsaalle sep-
pele ja samana päivänä klo 15.00 
julkaistaan Perinneliiton 30-vuo-
tishistoriakirja Mikkelissä Jalkavä-
kimuseolla. Tilaisuudet ovat avoi-
mia kaikille – tervetuloa.

Toivotamme liittomme jäseneksi 
liittyvän Raahentienoon Suojelus-
kunta-, Lotta- ja Sotilaspoikaperin-
ne ry:n jäsenineen lämpimästi ter-
vetulleeksi.

Samalla voidaan todeta Vaasan 
Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n 
lopettavan toimintansa ja ilmoitta-
van jäsenistönsä liittymisestä Kes-
ki-Pohjanmaan Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta ry:n jäseniksi.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan valmistelut Turussa 
18.–19.8.2022 pidettävää liittoko-
kousta varten ovat hyvässä vauh-
dissa. Liittokokouksesta tarkem-
min kesäkuun lehdessä.

Toivottavasti saisimme korona-
pandemian muunnoksineen pikai-
sesti kuriin ja voisimme jatkaa ar-
kisia toimijamme parin vuoden ta-
kaisin totutuin menoin.

Aurinkoista alkanutta kevättä!

Juhani Manninen 
Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Puheenjohtaja

Pääkirjoitus
Sotilaspoikatoiminnan juuret ovat kuin tervas syvällä isänmaan 
mullassa. Vaikka puu kaadettiin Neuvostoliiton käskystä ja toi-
minta jouduttiin lopettamaan, niin kanto ja juuret jäivät. Ter-
vas ei lahonnut.

Perinnetyö alkoi ja viime vuonna liittomme juhli 30-vuotista 
taivaltaan, tosin koronan varjossa. 

Nyt on alkanut toinen juhlavuosi: Sotilaspoika Soldatgossen 
-lehti täyttää 30 vuotta. Ensimmäinen Sotilaspoika ilmestyi elo-
kuussa 1992 silloisen sotilaspoikaristitoimikunnan julkaisuna.

Lehden ulkoasua on taas muutettu. Lehti haluaa muistuttaa, 
että sen juuret ulottuvat sotavuosiin. Numeron 3/2021 liittee-
nä oli alkuperäisen Sotilaspoika-lehden näköispainos vuodel-
ta 1941. Sen kansikuva on nyt lisätty lehtemme etusivun oike-
aan yläreunaan.

***
Liittomme 30-vuotishistorian julkistamistilaisuus on suunni-
teltu pidettäväksi Mikkelin Jalkaväkimuseossa perinnepäivänä 
29.5.2022. 

Tämän lehden ilmestyessä kirjan kannet ovat jo kiinni. Uutta 
aineistoa ei enää voi lisätä. Kilta- ja muistomerkkitietojen osalta 
sisältö jäänee puutteelliseksi, koska tätä kirjoitettaessa kaikista 
killoista ei aineistoa ole saatu. 

Liittomme 30-vuotishistoria käsittelee kattavasti sotilaspoi-
kien perinnetoimintaa, joka on olennainen osa viime sotiemme 
perinnettä. Kirja keskittyy liiton toimintaan unohtamatta kilto-
ja, joissa käytännön kenttätyö tehdään. 

Matti Hyvärinen, päätoimittaja

Ledare
Soldatgosseverksamhetens rötter sträcker sig som en tjärstub-
bes djupt ner i fosterlandets jord. Fastän trädet fälldes på grund 
av Sovjetunionens ukas och man tvingades upphöra med verk-
samheten, förblev stubben och rötterna livskraftiga. Tjärstub-
ben förmultnade inte.

Traditionsarbetet vidtog och senaste år kunde vårt förbund fira 
sin 30-åriga existens, visserligen i skuggan av coronapandemin. 

Nu har vi inlett ett nytt jubileumsår: Publikationen Sotilaspoi-
ka − Soldatgossen fyller 30 år. Tidningens första nummer ut-
kom i augusti 1992 i regi av den dåvarande kommittén för sol-
datgossekorset.

Bladets layout har igen ändrats. Tidningen önskar påminna om 
att den har sina rötter i krigsåren. Som bilaga till nummer 3/2021 
av vår publikation medföljde en faksimil av den ursprungliga ut-
gåvan 1941 av Sotilaspoika. Dess omslagsbild finns nu uppe till 
höger på tidningens första sida.

***
Man planerar att publicera förbundets 30-årshistorik på vår tra-
ditionsdag 29.5.2022 i Infanterimuseet i S:t Michel.

När denna tidning utkommer är bokens pärmar redan slutna. 
Nytt material kan inte längre beaktas. Uppgifterna från gillena 
och om minnesmärkena är sannolikt bristfälliga, eftersom det i 
skrivande stund inte kommit in bidrag från alla gillen.

Förbundets 30-årshistorik behandlar ingående soldatgossarnas 
traditionsverksamhet, som utgör en väsentlig del av de traditio-
ner som hänför sig till våra senaste krig. Tyngdpunkten i verket 
ligger på förbundets verksamhet, utan att dock förglömma gil-
lena, som utför det praktiska fältarbetet.

Matti Hyvärinen, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Soldatgossarnas Traditionsförbund 
slår vakt om skyddskårsorganisa-
tionens gossetraditioner från åren 
1928−1944 och samarbetar med 
övriga frivilliga försvarsorganisa-
tioner och fosterländska traditions-
föreningar. Verksamheten omfattar 
även ett väsentligt samarbete med 
lottaflickorna.

Dessa flickor och gossar frigjor-
de med sin verksamhet drygt tre di-
visioner ”fullvuxna händer” för an-
dra uppgifter. Man kan också säga 
att de utförde ”en vuxens” värv un-
der denna period. Då talades det 
inte om barnarbetskraft eller gjor-
des någon skillnad mellan könen, 
utan alla handlade för det allmänna 
och gemensamma bästa.

Den tidens flickor och gossar 
växte upp till män och kvinnor 
som, utan att framhålla sig själva, 
byggde upp vårt Välfärdsfinland, 
där vi får bo och leva självständiga.

Här citerar jag generallöjtnant 
Lauri Malmbergs, befälhavare för 
skyddskårerna, dagorder 17.9.1941 
sista stycket.

”Försynen kommer en gång att 
tynga Era axlar med vårt lands öde 

och Ni kommer att bära ansvaret 
för vårt lands framtid.”

Det var inget misstag och alls 
ingen tillfällighet att soldatgossar-
na, vars organisation hade upplösts 
hösten 1944, trädde fram år 1991. 
Den nya globala statsbildningen 
erinrar vi oss alla. Sovjetunionen 
upphörde då att existera.

År 1991 grundades i Tammer-
fors Soldatgossarnas Traditions-
gille, som sedan ombildades till 
Soldatgossarnas Traditionsför-
bund, vars 30-åriga verksamhet vi 
firade senaste år. En väl förberedd 
jubileumsfest tvingades man dock 
ställa in till följd av coronarestrik-
tionerna.

Innevarande år firar vi den 
30-åriga tidningen Soldatgossen, 
vars första nummer såg dagens ljus 
i augusti 1992.

Såväl förbundet som Soldatgos-
sen har levt med tiden utan att lik-
väl ge avkall på de ursprungliga 
målsättningarna, dvs. att värna och 
berätta om traditionerna. Ett varmt 
tack till gångna tiders aktörer!

Det var säkerligen inte särskilt 
lätt i början, men ansträngningar-

na har burit frukt i form av både in-
formationsgång och nya gillen på 
olika håll i landet.

Till tidningen Soldatgossen öns-
kar vi fortfarande artiklar och håg-
komster av både flicklottor och sol-
datgossar, antingen om den egna 
verksamheten eller mer allmänt 
om denna tidsperiod. I framtiden 
kommer tidningsartiklarna säkert 
att förändras något beroende på 
berättarnas ålder.

Traditionsförbundet går in för att 
leva i realtid, vilket arbetet inom 
Eklövets Traditionsförbund utvisar 
genom att vår tidigare ordförande, 
brigadgeneralen i a. Hannu Luo-
tola är medlem av styrelsen.

På Soldatgossarnas Traditions-
förbunds årsdag 29.5.2022 kl. 
12.00 kommer en krans att nedläg-
gas vid en liten ceremoni vid Sol-
datgossestoden i Lahtis, och sam-
ma dag kl. 15.00 publiceras Tra-
ditionsförbundets 30-årshistorik i 
Infanterimuseet i S:t Michel. Eve-
nemangen är öppna för alla – väl-
komna.

Raahentienoon Suojeluskunta, 
Lotta- ja Sotilaspoikaperinne ry 

jämte medlemmar, hälsas varmt 
välkomna till vårt förbund.

Samtidigt kan vi konstatera att 
Vaasan Sotilaspoikien Perinnekil-
ta r.y. avslutar sin verksamhet och 
att dess medlemmar ansluter sig till 
Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien 
Perinnekilta r.y.

Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekiltas förbere-
delser inför förbundsmötet i Åbo 
18−19.8.2022 har kommit väl i 
gång. Närmare uppgifter om för-
bundsmötet ingår i juninummer av 
bladet. Förhoppningsvis får vi co-
ronapandemin inklusive virusvari-
anter snabbt under kontroll och kan 
fortsätta vårt dagliga liv som det 
var för två år sedan.  

Solig början på våren!

Juhani Manninen
Soldatgossarnas  

Traditionsförbund rf
Ordförande 

Översättning:  
Leif Häggblom

Säätiön kuulumisia
Sotilaspoikien Perinnesäätiön 
hallituksen vuosikokous pidettiin 
Runebergin päivänä 5.2.2022. 
Puheenjohtajana jatkaa Hannu 
Luotola Saarijärveltä, varapu-
heenjohtajaksi valittiin Heikki 
Vuorimies Jyväskylästä ja jäse-
ninä jatkavat Juha Eronen Haa-
pajärveltä, Leo Puustinen Nil-
siästä, Kosti Rasinperä Porista 

ja Eino Tenhunen Joensuusta.
Säätiön tarkoituksena on suo-

malaisten, vuosina 1928–1944 
toimineiden entisten suojelus-
kunta- ja sotilaspoikien perin-
teen vaaliminen ja tallentami-
nen sekä vapaaehtoisen, vuon-
na 1991 alkaneen perinnekilta-
toiminnan edistäminen.

Kyetäkseen toteuttamaan täy-

sipainoisesti tarkoitustaan esi-
merkiksi tutkimuksin säätiön va-
rallisuutta tulee kasvattaa. Merk-
kipäivä- ja muu lahjoitus tai tes-
tamentti ovat hyviä tapoja tukea 
säätiötä.

Testamenttilahjoitus merkitsee 
sitä, että osa lahjoittajan elämän-
työstä ja perinnöstä koituu pysy-
västi sotilaspoikatoiminnan pe-

rinteen hyväksi. Se on samalla 
lahja tuleville sukupolville.

Hallituksen jäsenet avustavat 
tarvittaessa näissä asioissa. 

Säätiön tilinumero on FI65 
1055 3000 1043 78.

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinnesäätiö 

Puheenjohtaja

Sotilaspoikien Perinneliitto 

Tapahtumat vuonna 2022
Vuosipäivä 29.5. 
Klo 12.00 seppeleenlasku Lahdessa Sotilaspoikapatsaalla

Klo 15.00 liiton 30-vuotishistoriakirjan julkistamistilaisuus 
Mikkelissä Jalkaväkimuseolla. 

Liittokokous Turussa 18.–19.8.2022
Kokouskutsu kesäkuun lehdessä

Sotilaspoika Soldatgossen -lehti juhlii 30-vuotista taival-
taan työn merkeissä. Ensimmäinen numero ilmestyi elokuus-
sa 1992, mutta tarkka päivämäärä ei ole tiedossa.

Vuosipäivän tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Tervetuloa!
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Hyvät Sotilaspoikien Perinneliiton 
Sotilaspoika-lehden lukijat

Haluan välittää lukijakunnallen-
ne terveiset Reserviläisliitosta ja 
valaista hieman liiton näkemyksiä 
tulevien vuosien veteraanien perin-
netyön jatkamisesta ja veteraani-
sukupolven muiston vaalimisesta.

Reserviläisliitto on lähes 40 000 
jäsenellään Suomen suurin maan-
puolustusjärjestö. Liiton organi-
saatioon kuuluu 18 maakunnallis-
ta piiriä, joiden alaisuudessa toimii 
327 paikallisyhdistystä.

Henkilöjäsenet kuuluvat liittoon 
jäsenyhdistystensä kautta. Liittoon 
voi periaatteessa kuulua kuka ta-
hansa täysi-ikäinen Suomen kan-
salainen, mutta jäsenyysehdot 
vaihtelevat yhdistyksittäin.

Reserviläisliiton toiminnan tar-
koitus on ylläpitää maanpuolustus-
taitoa ja -tahtoa. Liiton yleisimpiä 

toimintamuotoja ovat ammunta, 
urheilu, koulutus ja maastotoimin-
ta sekä maanpuolustustahdon yllä-
pitämiseen tähtäävä työ. Veteraani-
en tukitoiminta ja muu perinnetyö 
on myös yleistä. Liiton äänenkan-
nattajana toimii Reserviläinen-leh-
ti, joka ilmestyy kahdeksan kertaa 
vuodessa.

Liiton puheenjohtajana kaudel-
la 2021–2022 toimii Ilpo Pohjo-
la Liperistä. Varapuheenjohtajina 
vuonna 2021 toimivat Ismo Nöjd 
Järvenpäästä, Terhi Hakola Tam-
pereelta ja allekirjoittanut eli Kari 
Salminen Sääksmäeltä. Liiton uu-
tena toiminnanjohtajana aloitti 
1.8.2021 Minna Nenonen. Hänen 
lisäksi liiton toimistolla Helsingin 
Döbelninkadulla työskentelee nel-
jä muuta toimihenkilöä.

Reserviläisliitto on historiansa 
aikana ja sääntöjensä mukaises-
ti pitänyt perinnetyötä keskeisim-
pänä toimintamuotonaan unohta-
matta sotiemme veteraanien tuke-
mista. Veteraanityö on ollut jäsen-
kuntamme yksi arvostetuimpia toi-
mintamuotoja, mikä on ilmennyt 
näkyvimmin varusmiesten kans-
sa suoritettavana lipaskeräyksenä 
ympäri maata, mitä Veteraanivas-
tuu ry koordinoi. Kunniatehtäviin 
kuuluu olennaisesti myös itsenäi-
syyspäivän ja joulunajan juhlalli-

suudet kunniavartioineen unohta-
matta kevään kansallista veteraa-
nipäivää huhtikuussa.

Esimerkkejä veteraanien perin-
netyöstä, jota liiton jäsenet tekevät 
ja hoitavat alueellisesti, on muis-
tomerkkien hoitaminen, juhla- ja 
muistopäivien järjestelyt, perin-
teen ylläpitäminen ja uudistami-
nen, perinteenkeruu, tallennus, 
tutkimuksen käyttöön asettami-
nen ja jakaminen yleisölle, perin-
teen esilletuonti esim. julkaisuissa, 
paikallislehdissä, verkossa, näytte-
lyissä sekä erilaisilla tempauksil-
la. Yhtenä tärkeimpänä toimena 
pidän perinteen siirtämistä lapsil-
le ja nuorille esimerkiksi koulu-
yhteistyön kautta. Liittona tuem-
me edellä mainittuja toimia, mutta 
ehdottomasti kannustamme myös 
piirejämme, paikallisyhdistyksi-
ämme sekä yksittäisiä jäseniäm-
me toimimaan aktiivisesti omalla 
kotiseudullaan, sillä vaikka näis-
sä on omat perinteensä ja tapansa, 
niin päämääränä on vankkumatta 
yhteinen veteraaninperintö ja -pe-
rinneaika. 

Reserviläisliitto tuntee suurta 
huolta perinneaikakauden rahoi-
tuksesta. Kuten tiedämme, kaik-
ki toiminta tarvitsee hyvän suun-
nittelun ja rahoituksen turvatak-
seen laadukkaan toiminnan. Eni-

ten huolettaa ympäri Suomea ole-
vat erittäin hienot, omaperäiset ja 
arvokkaat yksityiset ja yhteisöjen 
omistamat pienet perinnehuoneet 
ja museot, jotka on talkoilla raken-
nettu veteraanien perintöä silmäl-
lä pitäen. Olisi suuri vahinko, jos 
muistoesineet päätyvät kasattuna 
pahvilaatikoihin varastohuoneiden 
peränurkkaan. Tämän takia alueel-
linen rahoitus on turvattava yhteis-
työssä veljesjärjestöjemme kanssa.  

Talvi-, jatko- ja Lapin sodista on 
kulunut yli 80 vuotta. Sotiemme 
veteraaneja, jotka taistelivat vuo-

sikausia etulinjassa henkensä kau-
palla Suomen vapauden puolesta, 
on joukoissamme enää muutamia 
tuhansia. Kun he ovat poistuneet 
keskuudestamme, tulevat Teidän 
ansionne Suomen itsenäisyyden 
eteen tekemästänne työstä ja uh-
rauksista entistä enemmän esille. 
Kuinka monta sotilasta vapautitte 
rintamalle, kun hoiditte tehtävään-
ne, oli se sitten suuri tai pieni. Lu-
ettuani jostain lehdestä, että nuo-
rin sotilaspoika oli tehtävää hoita-
essaan ollut vasta kymmenvuotias, 
niin ajattelin ja vertasin tilannet-
ta oman tyttäreni poikiin, jotka ru-
peavat kurkottamaan ensimmäistä 
kymppiänsä. Tekisin kyllä kaikke-
ni, jotta he eivät joutuisi kokemaan 
ja näkemään samoja asioita kuin 
Te olette joutuneet. Pidetään huo-
li siitä, että pikkulottien ja sotilas-
poikien tarinat ja teot eivät joudu 
unholaan. Vaalimme yhdessä pe-
rinnettä ja tiedonsiirtoa nykyisille 
ja tuleville sukupolville.

Uskon, että perinteen vaalimi-
nen ja tiedonsiirtäminen tuleville 
sukupolville oman isänmaamme 
historiasta ja siitä uhrauksesta, 
joita kunniakansalaisemme tekivät 
jokaisen meidän nykysuomalai-
sen eteen, jää pitkälti reserviläis-
ten harteille. Tämä on luonnollis-
ta, sillä olemme kulkeneet tätä sa-

maa polkua jo vuosikymmenet. On 
todettava, että tässä on iso perintö 
vaalittavaksi, mutta Me emme vel-
jeä emmekä perinnettä jätä, se on 
kunnia-asia jokaiselle reserviläi-
selle. Lopuksi haluan kiittää itse-
ni ja koko Reserviläisliiton puoles-
ta sota-ajan sukupolvea niistä uh-
rauksista, mitä sodan ja jälleenra-
kentamisen aikana teitte. Lisäksi 
haluan myös kiittää Puolustusvoi-
mia antamastanne tuesta veteraa-
nityöhön.

Näillä arvoilla, panostuksilla ja 
kunnioituksella jatketaan tätä ken-
tällä tapahtuvaa perinne-, veteraa-
ni- ja maanpuolustustyötä, minkä 
sarananpäätä ei näy. Uskon vah-
vasti, että kaikkialla Suomenmaas-
sa on maanpuolustustahto edelleen 
korkealla. Niin korkealla, että lap-
semme ja lapsenlapsemme saavat 
kulkea tulevaisuudessakin turval-
lisessa ja vapaassa Isänmaassa si-
niristilipun liehuessa.

Hyvää alkanutta vuotta kaikil-
le lukijoille ja isänmaan ystäville!

Kari Salminen 
varapuheenjohtaja

Reserviläisliitto 

Reserviupseerit mukana muutoksessa

Veteraaniajasta perinneaikaan
Sotiemme veteraanien rivit har-
venevat. Veteraaniyhdistyksiä 
puretaan tai yhdistetään kiih-
tyvään tahtiin. Veteraaneista ja 
heidän puolisoistaan ja leskis-
tään pidetään kuitenkin huolta 
loppuun asti. 

Veteraaniyhdistysten rinnalle 
ja sijaan on syntymässä alueel-

lisia perinneyhdistyksiä, joiden 
tehtävänä on vaalia viime so-
tiemme ja sotasukupolven pe-
rinteitä ja arvoja.

Vuonna 2003 perustetun Tam-
menlehvän Perinneliiton tar-
koituksena on vaalia sotiemme 
1939–1945 ja niiden veteraani-
en perinteitä. Toiminnan paino-

piste on valtakunnallisesti mer-
kittävän perinneaineiston ja ve-
teraanisukupolven arvojen vaa-
limisessa. 

Liiton toiminta-ajatuksena on 
koota yhteen yhteisöjä, jotka 
ovat kiinnostuneita, halukkaita 
ja kykeneviä osallistumaan lii-
ton tarkoitusta edistävään perin-

netyöhön. Liiton jäseninä on täl-
lä hetkellä 22 veteraani-, maan-
puolustus- ja perinnetyötä teke-
vää yhteisöä.

Sotilaspoika – Soldatgossen 
-lehti pitää tärkeänä tarjota lu-
kijoilleen sotiemme veteraani-
en perinteen siirtoon ja vaalimi-
seen liittyvää ajankohtaista tie-

toa. Vuosi sitten alkanut kirjoi-
tussarja Veteraaniajasta perin-
neaikaan jatkuu. 

Lehti on pyytänyt Tammen-
lehvän Perinneliiton jäsenlii-
toilta näkemystä siitä, miten 
perinteen siirto liitossa toteute-
taan tai miten siihen osallistu-
taan. Nyt ovat vuorossa Suomen 

Reserviupseeriliiton ja Reservi-
läisliiton näkemykset sekä Tam-
menlehvän Perinneliiton varapu-
heenjohtajan Hannu Luotolan 
tilannekatsaus.

Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) toiminta perustuu koko jä-
senistön yhteisiin arvoihin, joita 
ovat isänmaallisuus, vastuuntun-
toisuus ja vapaaehtoisuus. Isän-
maallisuuteen reserviupseereilla 
sisältyy voimakas kunnioitus ve-
teraanisukupolvien uhrauksista ja 
pyyteettömästä työstä itsenäisen 
Suomen hyväksi. 

Veteraanisukupolvi oli aktiivi-
sesti mukana reserviupseeritoi-
minnassa viime sodistamme läh-
tien aina tämän vuosituhannen al-
kuun saakka. Erityisesti 1950–
1980 -luvuilla sodan käyneillä ve-
teraaneilla oli ratkaisevan tärkeä 

rooli vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä.

Reserviupseerit ovat olleet mu-
kana veteraanien tukitoiminnassa 
vuosikymmeniä. Veteraanisuku-
polven siirtyessä hiljalleen kohti 
viimeistä iltahuutoa tukitoiminta 
kohdistuu paikkakunnan viimei-
sistä veteraaneista huolehtimiseen. 
Reserviläiset ovat lisäksi edelleen 
aktiivisia Sotiemme veteraanit ja 
Sotiemme naiset -keräyksissä. 

Useat RUL:n jäsenyhdistyksistä 
tukevat paikallisten veteraaniyhtei-
söjen toimintaa sekä avustavat yk-
sittäisiä veteraaneja. Monet reser-
viupseerit toimivat myös veteraa-
niyhteisöjen luottamustehtävissä.

Katse kohti  
perinneaikaa 
Aika on muuttumassa veteraani-
työssä. RUL haluaa olla aktiivises-
ti säilyttämässä veteraanien kes-
keistä sanomaa tuleville sukupol-
ville. Tavoitteemme on olla osal-
tamme vaikuttamassa siihen, että 
nuoremmatkin sukupolvet tunte-

vat historiamme sekä veteraanien 
tekemän työn merkityksen osana 
Suomen kansan tarinaa. 

Veteraanien perinnetyö pyritään 
varmistamaan nykyisten veteraani-
järjestöjen pohjalle rakennettaval-
la perinnejärjestöllä. Valtakunnal-
linen perinneliitto rakennettaneen 
Tammenlehvän Perinneliitosta. 
Elävän perinnetyön kannalta rat-
kaisevaa on kuitenkin se, kuin-
ka toiminta saadaan organisoitua 
alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Parhaillaan perustettavat alueelli-
set perinneyhdistykset ovat toimin-
nan ytimessä ja niihin tulee koota 
kaikki aidosti veteraaniperinteen 
vaalimisesta kiinnostuneet tahot, 
mm. kunnat, seurakunnat, koti-
seutuyhdistykset ja vapaaehtoiset 
maanpuolustusjärjestöt.

Juuri nyt on ehdottoman tärkeää 
käydä avointa keskustelua siitä, 
mitä viime sotiemme perinnöstä 
säilytetään yli sukupolvien. Mitkä 
ovat ne veteraani- ja muistotapah-
tumat, jotka toteutetaan silloinkin, 
kun viimeinenkin tammenlehvän 
kantaja on poistunut keskuudes-
tamme? Pidetäänkö kaikki muis-

tomerkit kunnossa ja kuka sen te-
kee? Vieläkö veteraanien liput lie-
huvat juhlapäivinä ja ketkä lippu-
ja kantavat?

Esimerkiksi varmaankin ha-
luamme, että tulevaisuudessakin 
sankariristejä ja – muistomerkkejä 
sovittuina juhlapäivänä vartioivat 
kunniavartiot ympäri Suomea. Tä-
män kunniatehtävän ovat aktiivi-

reserviläiset valmiita vastaanotta-
maan. Eikä sitä mikään muu jouk-
ko pystykään hoitamaan. Tärkeää 
kuitenkin on, että tästäkin asias-
ta sovitaan niin valtakunnallisella 
kuin paikallisellakin tasolla.

Reserviupseerit  
kantavat vastuunsa
Reserviupseeriliitto on vahvas-
ti sitoutunut veteraanien perin-
netyöhön. Liitto on mukana niin 
Tammenlehvän Perinneliiton kuin 
Veteraanivastuunkin hallinnossa. 
Vieläkin tärkeämmän panoksen 
reserviupseerit antavat alue- ja 
paikallistasolla. Alueellisissa pe-
rinneyhdistyksissä sekä paikallisis-
sa perinnetoimikunnissa on vahva 
reserviupseeriedustus.

RUL:n keskuudessa on keskus-
teltu kokeneempien reserviupsee-
reiden, senioriupseereiden, roolista 
veteraanien perinnetyössä. Useilla 
alueilla, esimerkiksi Pohjois-Poh-
janmaalla, 60 vuotta täyttäneet se-
nioriupseerit ovat ottaneet hoitaak-
seen ison osan sekä veteraanien 
tukitoiminnoista että veteraanien 

perinteen vaalimisesta. Näin ollen 
senioriupseerit voivatkin olla luon-
nollisia reserviupseeritoimijoita 
alueellisissa perinneyhdistyksis-
sä sekä niiden paikallisyksiköissä.

Kun emme alati muuttuvassa 
maailmassa tiedä mihin olemme 
menossa, on tärkeää, että tiedäm-
me, mistä olemme tulossa. On var-
maa, että RUL ja reserviupseerit 
kantavat vastuunsa myös veteraa-
nien perinteen siirrossa nuorem-
mille sukupolville ja tuon perin-
teen säilyttämisessä.

Janne Kosonen
toiminnanjohtaja 

Suomen Reserviupseeriliitto

Terveiset Reserviläisliitosta

Janne Kosonen. Kuva: RUL

Kari Salminen. Kuva: Reservi-
läisliitto
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Sotilaspoikien perinnetoiminnan 
näkökulmasta veteraani- ja perin-
nejärjestöjen tavoite on oikeastaan 
se, missä Sotilaspoikien Perinne-
liitto on jo koko toimintansa ajan 
ollut eli maakunnallisten toimijoi-
den muodostama liitto.

Liittomme jäsenkillat ovat alu-
eillaan olleet yhteistoiminnassa 
muiden maanpuolustustoimijoi-
den kuten veteraani- ja reserviläis-
järjestöjen, maanpuolustusnaisten 
sekä kuntien ja seurakuntien kans-
sa. Tässäkään ei siis sotilaspoikien 
osalta mitään uutta ja mullistavaa 
ole tulossa.

Uutta on se, että Tammenleh-
vän Perinneliitto valmistautuu ot-
tamaan ensi ja seuraavana vuonna 
konkreettisen vastuun sotiemme 
veteraanien perinnetoiminnasta 
ja myös heidän huolto- ja tukitoi-
minnastaan sekä muuttaa organi-
saationsa tähän sopivaksi yhteis-
ymmärryksessä veteraanijärjestö-
jen kanssa ja muiden jäsenjärjes-
töjensä hyväksymänä.

Syy muutokseen on selvä: ve-
teraanijärjestöjen toiminnan pur-
kautuminen sekä taloudellisten ja 
henkilöresurssien tarkoituksenmu-
kainen käyttö.

* * *
Sotilaspoikien Perinneliiton ta-
voitteena on sotilaspoikatoimin-
nan perinteiden vaaliminen, ko-
kemusten ja arvojen siirtäminen 
jälkipolville, toiminnan tunne-
tuksi tekeminen ja maanpuolus-
tustahdon lujittaminen sekä so-
tiemme veteraanien työn arvosta-
minen ja veteraanien tukeminen. 

Varsinainen työ tehdään kentäl-
lä – jäsenkilloissa. Vastuulliset te-
kijät vaihtuvat ja viestikapula siir-
tyy aika ajoin niin killoissa kuin 
liitossakin. 

On paikallaan korostaa, että pe-
rinnetyötä tehdään itsenäisissä yh-
distyksissä niin paikallisella, alu-
eellisella kuin valtakunnallisella-
kin tasolla – ja aina kulloisetkin 
ominaispiirteet huomioon ottaen. 
Kahta samanlaista toimijaa ei he-
vin löydy, eikä se ole tavoitteena-
kaan.

On kuitenkin hyvä huomata, 
että kaikkea ei tarvitse tehdä yk-
sin. Siihen eivät henkilö- eivätkä 
taloudelliset resurssit yksinkertai-
sesti riitä. Yhteistoimintakumppa-
nien lisäksi paikallisille toimijoille 
aluetaso ja valtakunnallinen taso 
ovat vahvoja tukia. Niiden merki-
tys vain korostuu tulevaisuudes-
sa, jolloin vapaaehtoistoimijoita 
ja euroja on käytettävissä entistä 
niukemmin. Toiveajattelun varaan 
ei ole syytä rakentaa.

* * *
Kuluvan vuoden toukokuun 29. 
päivänä tuli kuluneeksi 30 vuot-
ta sotilaspoikaperinteen valtakun-
nallisen järjestäytyneen toiminnan 
aloittamisesta. 

Nyt – viime sotiemme veteraa-
nien poistuessa keskuudestamme 
varaudutaan tuon sukupolven pe-
rinnön ja perinteiden siirtoon. Hei-
dän perintönsä jälkipolville on it-
senäinen isänmaa! 

On lisäksi tärkeää muistaa pe-
rustuslakimme pykälä (20 §), mis-
sä todetaan vastuun kulttuuriperin-
nöstä kuuluvan kaikille. Sotiem-
me veteraanien kulttuuriperintö on 
osa kansallista kulttuuriperintöäm-

me. Tähän kuuluu tärkeänä osa-
na myös sotilaspoikien kulttuuri-
perintö. 

* * *
Maamme kulttuuriperintöön kuu-
luvat myös perinteet. Jo vuosien 
ajan on luotu määrätietoisesti or-
ganisaatioita ja menettelytapo-
ja asian toteuttamiseksi. Vuonna 
2003 perustettu Tammenlehvän 
Perinneliitto jäsenjärjestöineen, 
joihin myös Sotilaspoikien Perin-
neliitto kuuluu, on keskeinen toi-
mija perinteen siirron valmiste-
luissa. 

Liitto on uudistanut toimintaan-
sa muun muassa mahdollistamalla 
alueellisen organisaation perusta-
misen, johon kuuluvat myös pe-
rustettavat alueelliset perinneyh-
distykset. Liiton tarkoitus – siis 
vaalia vuosien 1939–1945 vete-
raanien perinteitä – ei muutu. Uu-
distus astuu voimaan viimeistään 
vuonna 2023.

Liiton 23 jäsenjärjestöä osal-
listuvat lisäksi omien sääntöjensä 
mukaan perinteen siirtoon.

* * *
Sotilaspoikien Perinneliitto on 
säännöissään (2§) ja toiminnas-
saan ottanut velvoitteen huo-
mioon: ”Liiton tarkoituksena on 
… vaalia suojeluskuntajärjestön 
poikatoiminnan vuosien 1928–
1944 perinteitä ...” 

Sotilaspoikien perinnekillat ja 
liitto ovat toimineet aktiivises-
ti kolme vuosikymmentä. Samal-
la sotilaspojat ovat iän karttuessa 
siirtyneet kuka eläkkeelle, kuka 
viimeiseen iltahuutoon. Tämä on 
tarkoittanut luonnollista kehitys-
tä, jonka myötä kiltojen määrä ja 
niiden henkilöjäsenten määrä ovat 
vähentyneet – joskin muutamissa 
killoissa vajetta ovat korvanneet 
sotilaspoikia nuoremmat jäsenet. 

Kiltoja purkautuu. Samanlai-
nen kehitys on jo aiemmin toteu-
tunut sotainvalidien, sotaveteraa-
nien, rintamaveteraanien ja rinta-
manaisten sekä lottien järjestöissä.

Nyt siirrytään järjestöjen kes-
ken sovitun, hallitun rakenne-
muutoksen kautta varmistamaan 
veteraanisukupolvemme ja -per-
heemme perinteiden jatkuminen. 
Rakennemuutos toteutuu tilapäi-
sen järjestelyn avulla, jossa apu-
na on laajimman alueellisen kat-
tavuuden omaava Suomen Sotave-
teraaniliitto.

* * *
Perinnetyön perusta on paikalli-
nen ja alueellinen perinnetyö, jon-
ka tulee kattaa koko perinnetoimi-
joiden joukko. Ensimmäinen alu-
eellinen perinneyhdistys perustet-
tiin Hämeenlinnaan vuonna 2019 
ja kaksi seuraavaa vuonna 2020. 
Tänä vuonna on perustettu yksi ja 
neljä seurannee vanavedessä.

Alueellinen perinneyhdistys tar-
vitsee tässä muutosvaiheessa jon-
kin taustaorganisaation, josta se 
saa tarvitsemansa ohjauksen ja re-
surssoinnin sekä pääsee itse vai-
kuttamaan asioiden valmisteluun. 

Taustaorganisaation vaihtoeh-
toina ovat olleet kolme veteraani-
järjestöä, joista Rintamaveteraa-
niliitto purkautuu pian. Sotainva-
lidien Veljesliiton toimintamalli ja 
jäsenyys perustuvat muuhun tar-
koitukseen. Jäljelle jää Suomen 

Sotaveteraaniliitto, jolla on myös 
laajin alueellinen kattavuus.

Tammenlehvän Perinneliiton 
säännöt ovat maaliskuusta 2021 
alkaen mahdollistaneet myös alu-
eellisten perinneyhdistysten jäse-
nyyden. Liitolla ei kuitenkaan ole 
toistaiseksi resursseja eikä kykyjä 
tuki- ja perinnetyön johtamiseen. 

Lähtökohtana on ollut, että 
Tammenlehvän Perinneliitto ei 
rakenna kaksoisorganisaatiota 
veteraaniliittojen rinnalle. Ei sel-
laiseen saataisi varojakaan. Sen 
sijaan liitto tukeutuu veteraa-
niliittoihin ja niiden järjestelmiin 
valmistautuessaan tulevaan johto-
rooliinsa.

Tällä hetkellä liitto on keskit-
tynyt perinnetyön valtakunnalli-
sen tason organisointiin ja rahoi-
tukseen (opintomatkat, tallennus-
hankkeet, Tule ja Muista -hanke 
televisiossa, kansallinen veteraa-
nipalkinto yms.).

* * *
Sotaveteraaniliitto on tehnyt muun 
muassa seuraavaa:

– On laadittu parinkymmensi-
vuinen ohjeasiakirja, joka on saa-
nut hyvää palautetta.

– On järjestetty perinnetyöko-
kouksia kaksi kertaa vuodessa alu-
eellisesti: pohjoinen, itäinen, ete-
läinen ja läntinen.

– On pidetty piirikohtaisia 
Teams-kokouksia, joissa ohjataan 
perinnetyön valmisteluissa.

– On rakennettu perinneajan jä-
senrekisteri, joka on jo operatiivi-
sessa käytössä.

– Rakennetaan perinneportaalia 
yhdistämään kentän ja valtakun-
nallisen tason perinnetyö (veteraa-
niliittojen purettua toimintansa ai-
noa valtakunnallinen portaali).

– Kehitetään Kenttäpostia-leh-
teä, ensimmäinen teemanumero jo 
myynnissä.

– On rakennettu verkko-opetus-
paketti tukemaan perinneyhdistys-
ten tukityötä.

– Sotaveteraaniliitto maksaa 
alueelliselle perinneyhdistyksel-
le 2 000 euroa perustamistukea ja 
1 000 euroa toimintatukea vuodes-
sa siihen saakka, kunnes Tammen-
lehvän Perinneliitto ottaa toimin-
nasta vastuun.

Kaikki nuo mainitut asiat pal-

velevat alueellisen perinnetyön ra-
kentamista. Ne siirretään aikanaan 
Tammenlehvän Perinneliiton toi-
minnoiksi, kun sillä on kyky ottaa 
ne vastaan vuodesta 2023 alkaen.

Sotaveteraaniliitto on toiminut 
aktiivisesti edellä kuvattuun suun-
taan, jotta se kykenisi tukemaan 
perinnekenttää. Liitolla on muun 
muassa toiminnallisesti monipuo-
linen jäsenrekisteri, joka on aika-
naan helppo siirtää Tammenleh-
vän Perinneliitolle.

Yhdistysten luvatussa maas-
samme on esitetty muitakin mieli-
piteitä perinneaikaan siirtymisek-
si – varsinkin Sotaveteraaniliiton 
organisaation käyttämiselle ylime-
novaiheen ajaksi. Toimivaa, järke-
vää ja kustannustehokasta vaihto-
ehtoa ei kuitenkaan ole esitetty. 

* * *
Tammenlehvän Perinneliiton hal-
lituksen esityksestä (26.8.2021) 
toimintasuunnitelmaksi vuoteen 
2023 saakka poimin muutamia 
kohtia seuraavaksi.

Rakennemuutoksella, jota var-
ten liitolle on hyväksytty uudet 
säännöt, tarkoitetaan lähinnä ve-
teraanijärjestöjen (SIVL, SVL ja 
RVL) toiminnan muutosta noin 
neljän - viiden vuoden aikajän-
teellä. Rakennemuutoksen tehtä-
vänä on kehittää nykyisistä vete-
raanijärjestöistä valtakunnallises-
ti ja alueellisesti toimiva yhteinen 
perinneliitto sotasukupolven ko-
kemusten ja muistojen säilyttä-
miseksi.

Veteraaniliittojen periaatepää-
töksen 9.10.2019 mukaisesti Tam-
menlehvän Perinneliiton toimintaa 
kehitetään siten, että liitolla on 
viimeistään vuoden 2023 aikana 
mahdollisuus hyväksyä alueel-
lisia perinneyhdistyksiä jäsenik-
seen sekä ryhtyä tukemaan ja oh-
jaamaan niiden toimintaa. Siirty-
mäaikana 2020–2023 liittojen toi-
mistot tukevat Tammenlehvän Pe-
rinneliiton toimiston työtä.

Johtoajatuksen mukaisesti alu-
eelliset perinneyhdistykset siirty-
vät Tammenlehvän Perinneliiton 
jäseniksi yhtenä kokonaisuutena. 
Alueellisten perinneyhdistysten 
liittyminen liiton jäseniksi edellyt-
tää kykyä uudistetun jäsenrekiste-
rin hyödyntämiseen. Samassa yh-

teydessä tulisi voida siirtyä uuteen 
keskitettyyn jäsenmaksujärjestel-
mään. Veteraanien tukitoiminnas-
sa liitto tukeutuu veteraaniliittojen 
asiantuntemukseen ja alueellisiin 
perinneyhdistyksiin. Liitto osallis-
tuu tarvittaessa veteraanien edun-
valvontaan. 

* * *
Uuteen aikaan siirtymistä varten 
hallitus on asettanut PERTY-työ-
ryhmän laatimaan aikatauluineen 
ja rahoituslaskelmineen perinneai-
kaan siirtymisestä suunnitelman, 
jonka määräaika on 1.4.2022. 
Tietynlaista vakiintumista osoit-
taa HUOPA-työryhmän asettami-
nen laatimaan huomionosoitus- ja 
palkitsemisjärjestelmää 1.5.2022 
mennessä.

Muutoksessa lähdetään oletta-
muksesta, että sosiaali- ja terve-
ysalan avustusjärjestöjen (STEA, 
STM:n alainen valtionapuviran-
omainen) avustuksella kyetään 
kattamaan toimitilojen vuokravas-
tikkeet (vuoden 2021 taso on noin 
190 000 euroa), ja että OKM:lta 
saatu toiminta-avustus (63 000 
euroa) säilyy ennallaan. STEA:n 
avustusta mm. veteraanien tuki-
työn organisointiin voitaneen ha-
kea niin kauan, kun konkreettista 
tukityötä tehdään. Varainhankin-
nan kannalta on tarkasteltava Ve-
teraanivastuun toimintamahdolli-
suuksia perinnetyössä. Perinne-
työhankkeet vaativat nykytasol-
la n. 85 000–120 000 euroa, mitä 
voitaneen pitää asianmukaisena 
kulueränä myös vuodesta 2023 
alkaen.

Alueellisten perinneyhdistysten 
toimintaedellytykset turvaava ra-
hoitusmalli on suunniteltava vii-
meistään vuoden 2023 aikana. Pe-
ruslinjauksen mukaisesti alueellis-
ten perinneyhdistysten toiminnan 
rahoitus on järjestettävä paikalli-
sin varainhankinnoin. Tammen-
lehvän Perinneliitto voi osoittaa 
rahoitusta valtakunnallisiksi luo-
kitelluille hankkeille.

* * *
Tammenlehvän Perinneliitto jat-
kaa muutoksen jälkeenkin vakiin-
tuneiksi muodostuneita valtakun-
nallisia hankkeita, joita ovat:

– Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien sekä abiturienttien 
opintomatkat (itärajan taakse ai-
emmin, nykytilanteen vuoksi vii-
meinen tehtiin Hangon rintamal-
le, seuraava Pohjois-Karjalaan ja 
Kainuuseen);

– yleishyödyllisten veteraani-
perinteen tunnettuutta edistävien 
”Tule ja muista”-tietoiskujen ja 
mahdollisten muiden yhteistyö-
dokumenttien tuottaminen;

– kansallisen veteraanipalkin-
non jakaminen

– 30.3.2022 ovat valmiina 
noin 200 veteraanin haastattelut 
2000-luvun alussa digitoituina 
Sotasampoon Kansallisarkistoon 
kaikkien saataville. 

* * *
Liiton viestinnällisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi toimintavuosi-
en aikana toteutetaan seuraavat 
hankkeet:

– ylläpidetään ja kehitetään lii-
ton Internet-kotisivuja erityisesti 
tietoaineiston osalta tarkoitukse-
na siirtää sivujen aineisto perin-

neportaaliin;
– tiedotetaan liiton päätöksis-

tä ja tapahtumista erityisesti ko-
tisivuja sekä sosiaalista mediaa 
käyttäen;

– osallistutaan Kenttäpostia-
lehden erikoisnumeroiden kus-
tantamiseen;

– laaditaan artikkeleita veteraa-
niperinteestä ja liiton toiminnasta 
pääasiassa liiton kotisivuille sekä 
Facebookiin; ja

– hyödynnetään veteraaniperin-
teen vaalija-kilpien jakoa paikalli-
sessa viestinnässä liiton tunnettuu-
den lisäämiseksi.

Lisäksi ylläpidetään yhteyksiä 
liiton toiminnan ja perinnetyön 
tulevaisuuden kannalta keskeisiin 
päättäjiin ja toimijoihin.

* * *
Sotilaspoikien keski-iän ylittäes-
sä nyt 90 vuotta perinnekillat jou-
tuvat pohtimaan tulevaisuuttaan. 
Aika aikaansa kutakin, muutokset 
ovat välttämättömiä ja kipeitäkin 
päätöksiä on tehtävä. On kuitenkin 
hyvä turvautua perinnetoiminnas-
sa hyviin yhteistoimintakumppa-
neihin, joista edellä mainitsemani 
Tammenlehvän Perinneliiton alu-
eellinen perinneyhdistys on oival-
linen kotipesä.

Paikallisella tasolla tuntuu jär-
kevältä, että perinnetoimikunnat 
toimivat ilman järjestöllistä by-
rokratiaa. Mukana olisivat kunta, 
seurakunta, reserviupseerit, reser-
viläiset, maanpuolustusnaiset, so-
tilaspojat, pikkulotat, kotiseutu-
aktiivit ja muutkin sotiemme ve-
teraanien perinteen vaalimisen si-
säistäneet tahot. – Sotilaspoikien 
veteraaniperheeseen kuluvina on 
perusteltua olla mukana alusta al-
kaen.

Kuten jo totesin, alueellisella 
tasolla sotilaspojat ovat oikeas-
taan koko toimintansa ajan olleet 
tilanteessa, johon alueellisten pe-
rinneyhdistysten myötä vasta py-
ritään – eli perinnetoimintaan kes-
kittyneiden maakunnallisten kilto-
jen verkostossa.

On paikallaan huomata, että 
vuosien myötä syntyneet histori-
alliset, maantieteelliset ja muut-
kin perusteet aiheuttavat alueilla 
erilaisia käytäntöjä. On neuvot-
telukuntia, valtuuskuntia tai mui-
ta yhteistoimintaelimiä tukemas-
sa alueellisten perinneyhdistys-
ten toimintaa. Tämä on järkevää 
ja suositeltavaa, jos halutaan yh-
teiskunnan resurssit täysimääräi-
sesti käyttöön perinnetoimintaa 
tukemaan.

Hannu Luotola
Tammenlehvän Perinneliiton 

varapuheenjohtaja 

Alustus aiheesta ”Perinne-
kentässä tapahtuvat muu-
tokset Tammenlehvän Perin-
neliiton suojissa” Keski-Suo-
men Sotilaspoikien Perinne-
killan syyskokouksessa Saa-
rijärven seurakuntatalolla 
30.11.2021

Perinnekentän muutokset Tammenlehvän Perinneliiton suojissa
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Aloitin kansakoulun 3. luokan 
Keskuskoulussa (myöhemmin 
Päämajakoulu, nykyisin Sodan ja 
rauhan keskus Muisti sekä Pääma-
jamuseo) syyskuun alussa 1939. 
En tiedä tarkkaa päivämäärää, 
jolloin päämaja tuli kouluumme, 
mutta muistelen sen olleen mar-
raskuun alkupäiviä.

Eräänä aamuna, kun tulim-
me koulun pihalle aloittaaksem-
me koulun, ihmettelimme, miksi 
sotilaita ja autoja tavaroineen oli 
niin paljon. Aikamme odoteltu-
amme opettajamme Aarne Jart-
ti ilmoitti, että menkää koteihinne. 
Koulunkäynti oli keskeytynyt tois-
taiseksi. Yleensä tällainen ilmoi-
tus saisi oppilaat kiljahtelemaan 
riemusta, mutta nyt tilanne oli toi-
nen. Aistimme, että jotain pahaa 
oli tulossa.

Niin siinä sitten kävi, että tal-
visota alkoi 30.11.1939. Joulu-
kuu kului pahinta odotellessa, et-
tei vain Mikkeliä tultaisi pommit-
tamaan. Pimennysmääräykset oli-
vat tarkat ja niitä myös valvottiin. 
Häkäpärstä eli omatekoinen kaasu-
naamari valmistettiin flanellikan-
kaasta ja ommeltuun pussiin lai-
tettiin koivuhiiltä ja selstoffia sil-
tä varalta, että vihollinen levittäisi 
kaupunkiin kaasua.

Kotini oli Vilhonkatu 13:ssa, 

ja siitä oli hyvä seurata sotilaiden 
liikkeitä. Eräänä yönä vanhempa-
ni herättivät meidät lapset seuraa-
maan, kun JP 3 lähti Karjalan kan-
nakselle vanhalta kasarmilta, jonne 
se ei enää palannutkaan. Vilhon-
katu 13 oli kahden perheen talo, 
jonka pihalla oli puuliiteri, ulko-
käymälä eli huussi ja perunakella-
ri, jota käytimme pommisuojana, 
kun ei parempaakaan ollut.

Fordin autokorjaamo oli raja-
naapurimme ja tasakattoinen ra-
kennus oli hyvä ilmatorjuntako-
nekiväärin ampumapaikka. 

Mikkeli koki ensimmäisen pom-
mituksen loppiaisaattona 5.1. kel-

lo 10.49-15.15 viiden laivueen voi-
malla. Pakkasta oli 28 astetta. Isäni 
sanoi, että lähdetäänpä ostamaan 
pojalle töppöset. Kello oli jo kym-
menen. Tulimme torin laidalle No-
josen kauppaan, joka oli Säästö-
pankin talossa. Ostimme minul-
le lämpimät töppöset, jotka olivat 
sinä talvena todella tarpeen. Siir-
ryimme kangashalliin. En muis-
ta, mitä isäni olisi sieltä ostanut, 
mutta päätimme ruuhkan takia jät-
tää sen sikseen. Kello oli jo 10.47.

Päätimme lähteä kotiin, mut-
ta emme jostakin syystä suoraan, 
vaan Hallituskatua Mikonkadulle. 
Näiden katujen kulmassa oli sil-
loin Työväen Osuuskauppa. Si-
sälle päästyämme klo oli 10.49. 
Silloin jysähti. Yhdeksän koneen 
5 000 kilon pommilasti putosi 
Mikkelin keskustaan. Tuo mainit-
semani kangashalli, josta olimme 
juuri kaksi minuuttia sitten poistu-
neet, sai kaksi pommia. Se oli mi-
nun ja isäni onni. Siellä oli kuollut 
ja loukkaantunut paljon ihmisiä.

Meille huudettiin, että kaupan 
piharakennuksen alakerrassa on 
suojahuone. Sinne meitä sulloutui 
n. 30 henkeä. Tämän jälkeen kau-
punkia pommitti vielä neljä laivu-
etta, semmoiset 20 000 kg räjäh-
teitä ja palopommeja. Suojahuone 
oli Mikonkatu 6:n pihassa ja sieltä 

pääsimme pois kello 15.15.
Näkymät olivat murheelliset, 

muun muassa Graniittitalo oli il-
miliekeissä. Kaikki sähkö- ja pu-
helinlinjat olivat maassa ja Maa-
herranpuistossa useita suuria pom-
mikuoppia. Rukoushuone paloi 
Mikon- ja Raatihuoneenkadun kul-
massa kuten myös bensiiniasema 
ja Kinnusen kulma, jossa oli Alko.

Tultuamme kotiin Vilhonkadulle 
huomasimme, että muodottomak-
si silpoutunut hevosen ruho lojui 
meidän olohuoneen kohdalla ka-
dulla. Naapuritalosta oli häipynyt 
nurkkahuone. Kotiamme tarkastel-
lessa huomasimme, että pommin 

sirpaleet olivat repineet kadunpuo-
leiseen seinään reikiä ja osa hevo-
sen lihoista oli tullut rikkoutuneen 
ikkunan kautta sisään.  ilmanpai-
ne oli ruhjonut kaikki huonekalut 
kasaan. Keittiössä äidin leipomat, 
kesken jääneet leivät ja pullat oli-
vat täynnä lasinsirpaleita ja tietys-
ti koviksi jäätyneitä. 

Naisväkeä ei näkynyt mailla 
eikä halmeilla, joten heräsi ky-
symys, missä on meidän naisvä-
ki. Siihen saimme vastauksen For-
din katolla olleelta it-konekivääri-
mieheltä. Mies kertoi, että he oli-
vat menneet Otavankadun varrel-
la olevalle hautausmaalle, koska 

Vilhonkadun alueelle tuli pom-
meja paljon.

Illan hämärtyessä äiti ja sisaret 
ilmestyivät kotiin, johon emme 
kuitenkaan voineet jäädä yök-
si edellä mainittujen vaurioiden 
vuoksi. Tappiot olivat meidän per-
heellemme aineellisia, lukuun ot-
tamatta sisaren paleltumavammo-
ja jaloissa.

Isämme jatkoi työtään läänin-
vankilan vartijana, ja minä sekä 
perheen naiset lähdimme evakkoon 
kävellen 30 asteen pakkasessa 15 
kilometrin päähän Korpikoskelle 
maanviljelijä Taavetti Vahvase-
län taloon. Katsellessamme taak-
se näimme, kuinka liekit nuolivat 
Mikkeliä.

Pentti Lohko
Sotilaspoika, Suur-Savon Sotilas-

poikien Perinnekillan kunnia-  
ja perustajajäsen sekä  

killan ensimmäinen sihteeri

Teksti kirjasta: Veteraanien asial-
la, Mikkelin Seudun Sotaveteraa-
nit 1961–2011

Toim. Reijo Mäkeläinen ja Raili 
Häkkinen (2011)

Hevoset sodassa, osa I

Hevosten sotakokemukset vaikuttivat niiden elämään
Hevosille järjestettiin 
omat kutsunnat  
talvisotaan
Hevosilla oli tärkeä merkitys Suo-
men armeijalla viime sotien aika-
na. Siviilielämän hevoset olivat lu-
etteloitu ja jokaisella paikkakun-
nalle oli määrätty kiintiö, jonka 
mukaan niiden oli luovutettava 
hevosia sotapalvelukseen. Tieto-
jen perusteella hevostenottolauta-
kunta teki valintoja ja maalaista-
loille annettiin määräyksiä hevos-
ten luovuttamisesta.  

Syksyllä 1939, kun miehiä kut-
suttiin ylimääräisiin YH-sotahar-
joituksiin, niin lain perusteella he-
vosia alettiin kutsua puolustusvoi-
mien palvelukseen. Puolustusvoi-
milla oli myös omia hevosia, mutta 
niiden määrä ei riittänyt kattamaan 
tarvetta. Hevosia tarvittiin kulje-
tustehtävineen sekä vetämään val-
jakossa tykkejä ja raskaita kranaa-
tinheittimiä. 

Hevosilla kuljetettiin ruoka ja 
ammukset etulinjaan. Hevosten 
reissä ja rattailla tuotiin haavoit-
tuneita ja kaatuneita taaksepäin. 
Talvisodan jälkeisenä välirauhan 
aikana ja jatkosodan aikana hevo-
sia tarvittiin kenttälinnoitustöiden 
rakennustarvikekuljetuksissa.

Talvisotaan mennessä ratsuvä-
en merkitys oli jo vanhanaikai-
nen. Niitä käytettiin vielä joukko-
jen siirtoihin, mutta ratsastavia so-
tilaita ei enää käytetty sotatoimis-
sa. Upseereilla ja ratsuläheteillä oli 
käytössään joitakin hevosia. 

Talvisotaan siviilistä otettiin 
noin 70 000 hevosta puolustus-
voimille. Niiden luovuttaminen 
oli sekä taloudellisesti että tunne-
pohjalta vaikeaa monelle taloudel-
le. Jotkut isännät puhkesivat itkuun 
hevosen luovutettuaan. Hevosten 
mukana piti antaa vetovaljaat ja 
loimet ohjeiden mukaisesti. Mo-

nesti taloista annettiin huonoim-
mat valjaat sotaan. Toisista talois-
ta taas luovutettiin niistä parhaat 
sodan vaikeisiin olosuhteisiin.

Hevosille piti antaa mukaan 
myös tietty heinämäärä evääksi. 
Eräästä hämäläistalosta lähti ajo-
mies viemään hevosta kutsuntapai-
kalle. Sen jälkeen viranomaisilta 
tuli kysely, miksi hevoselle ei an-
nettu heiniä mukaan. Selvisi, että 
ajomies oli myynyt ne matkalla.

Pohjalaistalon isäntä osti ennen 
luovutusta romaneilta hevosen luo-
vutusta varten. Isäntä ei tuota Jon-
ne-hevosta sen vuoksi tarkemmin 
tuntenut luovuttaessaan. Hevonen 
oli rauhallinen, ja se lähti aina hi-
taasti liikkeelle ja kulki saattuees-
sa viimeisenä. Se oli kuitenkin sin-
nikäs ja vahva. Paikkakunnalta ko-
toisin olleita sotilaita nauratti, kos-
ka Jonne oli yhtä verkkainen kuin 
sen luovuttanut isäntäkin. 

Hevosmiehiksi armeijan palve-

lukseen nimitettiin hevosten kans-
sa aiemmin toimineita. Aina ei yh-
teiselo lähtenyt käyntiin. Riku-he-
vonen oli vihaisen oloinen ja se 
yritti näykkiä hampaillaan ajo-
miestään. Kun mies kaivoi tas-
kustaan sokeripaloja Rikulle, niin 
sovinto järjestyi saman tien. Riku 
totteli säntillisesti. Riku koki san-
karikuoleman 23. joulukuuta 1939 
myöhään illalla. Kranaattikeskitys 
osui lähelle hevoskorsua ja ajomie-
hen rientäessä paikalle verissään 
makaava Riku nosti kerran pää-
tään kuullessaan nimensä ja kuoli 
sen jälkeen. 

Kerran marssivat sotilaat ohitti-
vat tien vieressä seisovan hevosri-
vistön. Yksi hevosista tarrasi ham-
paillaan hihasta yhtä sotilasta eikä 
päästänyt millään irti. Se oli hä-
nen kotitilansa hevonen, jonka ei 
pitänyt päätyä sotaan, koska se oli 
kantakirjahevonen ja odotti var-
saa. Sotilas ryhtyi järjestämään ti-

lannetta ja niin hevonen palautet-
tiin takaisin siviiliin ja kotiinsa. 
Sen sotaretki loppui heti alkuunsa. 

Hevosten paluu talvisodasta oli 
monivaiheinen sekin. Musta-nimi-
nen hevonen osallistui talvisotaan. 
Sen hoitaja kirjoitti rintamalta he-
vosen puolesta sen kotiin ja kertoi 
hevosen voivan olosuhteisiin näh-
den hyvin. Talosta lähetettiin ajo-
miehelle paketteja kiitokseksi. 

Sodan päätyttyä tuli ilmoitus, 
mistä hevosen sai noutaa kotiin. 
Isäntä lähti noutamaan hevosta 
ja jälleen näkemisen ilo oli mo-
lemmin puolinen. Loppumatkasta 
isäntä laski irti ohjaksista ja hevo-
nen juoksi suoraan tallinsa eteen. 
Kesällä töissä tai laitumella, kun 
se kuuli lentokoneen äänen, niin 
se pyrki lähimpään metsään ilma-
suojaan. 

Viipurin läheltä luovutettiin 
Tuisku-niminen hevonen. Talon 
nuori isäntä määrättiin myös so-
taan. Perhe päätyi evakkoina Vih-
tiin. Siellä kuultiin, että Tuisku oli 
mennyt sodan rasituksissa huo-
noon kuntoon. Se poistettiin ar-
meijan palveluksesta ja myytiin 
huutokaupalla Vihdin naapuripi-
täjään. Evakkoperhe kuuli asias-
ta ja sodasta palannut nuori isäntä 
lähti Tuiskua tapaamaan. 

Tuiskun uusi omistaja ei usko-
nut aluksi Tuiskun olevan evak-
koperheen hevonen. Nuori isän-
tä tuumi, että uskoisiko tämä, jos 
hän sanoo hevoselle päivää ja se 
nostaa etujalkaa ja tarjoaa kavio-
ta tervehdykseen. Näin tehtiin ja 
Tuisku ojensi etujalkansa terveh-
dykseen. Niin se palasi oman per-
heensä luo. Tuiskusta ei ollut pit-
kään elämään, mutta se ennätti teh-
dä yhden varsan. 

Tähti-hevonen ilmestyi kotiinsa 
Leppävirralle itsekseen toukokuun 
aamuna vuonna 1940. Sen kaveri-
na oli yksi lähitienoon hevosista. 

Tähti juoksi suoraan talliin omaan 
pilttuuseensa ja hirnui tervehdyk-
seksi, kun talon väki pääsi talliin 
hämmästyneenä. Pojat, joiden piti 
hakea nämä kaksi hevosta rauta-
tieasemalta koteihinsa, olivat kum-
pikin pudonneet hevosten seläs-
tä, kun hevoset lähtivät äkillisesti 
omia aikojaan kohti kotia. Matkaa 
sinne oli 25 kilometriä. Lentoko-
neita Tähti pelkäsi kotiin palattu-
aan ja jatkosotaan sen ei enää tar-
vinnut lähteä.

Filosofi ja kirjailija Eero Oja-
nen on julkaissut kymmeniä kirjo-
ja lehtiartikkeleita. Osa niistä kä-
sittelee suomalaista kansanperin-
nettä. Hänen uusin kirjansa kertoo 

eläimistä. Lähteistä kerättyjä ker-
tomuksia on sankarikoirista, nok-
kelista kissoista, lehmistä, sodas-
sa palvelleista hevosista ja näiden 
eläinten kotiväestä. Kertomukset 
ovat osaksi sekä liikuttavia että 
hämmästyttäviä. Eläimet ovat vii-
saampia kuin mitä me ymmärräm-
mekään. 

Teksti: Lasse Koskinen

Eero Ojanen: Sankarikoiria ja so-
tahevosia – suomalaisia tositari-
noita eläimistä, Minerva 2021.

Hevoset sodassa 2-osa julkais-
taan seuraavassa numerossa.

Loppiaisaatto 5. tammikuuta 1940 Mikkelissä

Pentti Lohko vuonna 1942. Kil-
lan arkisto

Sotilaan hevosta juotetaan Kämärällä Karjalankannaksella YH:n 
aikana 1. lokakuuta 1939. SA-kuva.

Hevonen tauolla Korpiselän kirkolla 16. maaliskuuta 1940. Maa-
talouskoneita evakuoitiin tynkä-Suomeen talvisodan päätyttyä. 
SA-kuva.

Pentti Lohko vuonna 2020 Jalkaväkimuseossa. Kuva: Vesa Vuo-
rela / Länsi-Savo 
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Porvoon sotilaspoikien vuosiko-
kous pidettiin 7.11.2021 WSOY-
talon auditoriossa. Ennen kokousta 
museolehtori Hannele Tenhovuo-
ri kertoi valokuvien kera aiheesta 
Porvoo toisessa maailmansodas-
sa. Esitelmässään hän totesi muun 
muassa kuinka vaikeaa oli sam-
muttaa talvisodan kireiden pakkas-
ten aikana palopommien aiheutta-
mia tulipaloja, kun sammutusvesi 
jouduttiin pumppaamaan Porvoon-
joesta ja paloletkut jäätyivät maa-
han ja teiden pintoihin. ”Viimei-
set letkut saatiin irrotettua vasta 
keväällä”, lisäsi vapaapalokunta-
laisena toiminut killan sotilaspoi-
ka. Tenhovuori totesi myös kuinka 
tärkeää tiedustelutietojen mukaan 
venäläisille oli pommittaa Porvoo-
ta ja eliminoida kaupungissa vai-
kuttava kirjailija-kansankiihottaja 
J. L. Runeberg, joka toki oli jo 
kuollut vuonna 1877.

Museolehtori Tenhovuori esitti 
kuvia pommitusten tuhoista raken-
nuksille ja lentopommitusten osu-
makartan keskustan alueelta. Lisä-
merkintöjä alkuperäiseen karttaan 
ei ole tehty, vaikka suutareiksi jää-
neitä pommeja löytyy edelleen kai-
vaustöiden yhteydessä; viimeisin 

lokakuun 2021 lopulla rakennus-
työmaalta.

Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien 
ja Lottatyttöjen Perinnekillan 
syyskokouksessa puheenjohtaja 
Jouni Ahola totesi, että Covid-19 
-virus siirsi vuosikokouksen mar-
raskuulle asti. Kokouksessa oli läs-

nä 23 kiltalaista.
Tilaisuuden alussa rovasti Tapa-

ni Mäki-Panula piti lyhyen har-
taushetken ja sytytti kynttilän vuo-
den 2021 aikana poisnukkuneiden 
muistoksi.

Kokous valitsi Jouni Aholan jat-
kamaan killan hallituksen puheen-

johtajana ja muut sääntömääräiset 
asiat saatiin käsiteltyä.

Kokouksen lopuksi perinneliiton 
puheenjohtaja Juhani Manninen, 
kiltamme Tuomo Heimonen ja 
Jouni Ahola luovuttivat liiton ho-
peisen ansiomitalin Markku Ma-
jamäelle, Veikko Lundbergille ja 
Pertti Brofeltille. Liisa Tuomala 
saa mitalinsa myöhemmin.

Liiton kultainen ansiomitali luo-
vutettiin Maija Soiniolle, Tapani 
Mäki-Panulalle ja Pekka Kun-
nakselle. 

Killan pöytästandaari luovutet-
tiin Olli Inkerille ja Tapio Pat-
rakalle. Standaari viedään Ilmo 
Kekkoselle myöhemmin.

Lopuksi liiton puheenjohta-
ja Juhani Manninen kertoi liiton 
30-vuotishistorian julkaisuajan-
kohdan lähenevän ja toivoi, että 
kukin kilta hankkii 500 euron mai-
noksen kirjaan, jotta kukin liiton 
jäsen saa oman historiateoksen.

Teksti: Pekka Kunnas
Kuvat: Veikko Koivula

Mitalisadetta Porvoossa 

Keski-Suomen killan syyskokousterveiset 
Saarijärveltä
Keski-Suomen Sotilaspoikien pe-
rinnekilta piti vuoden 2021 syys-
kokouksensa Saarijärvellä. Paikka 
oli valittu jo edellisvuonna kevät-
kokouksen pitoon, mutta korona-
tilanteen takia fyysinen kokousta-
minen oli peruttava ja kokous oli 
hoidettava etäkokouksena.

Kokouspaikkana oli Saarijärven 
seurakuntakeskus, johon kiltalaiset 
kuljetettiin kahdella linja-autolla. 
Toinen lähti Jämsästä pysähdys-
paikkoina Korpilahti, Muurame, 
Keljo, Jyväskylä ja Hirvaskangas 
ja toinen Kinnulasta pysähdyspaik-
kana Viitasaari.

Kokoukseen saapui 26 kilta-
laista. Perinteiseen tapaan joukko 
muonitettiin ennen varsinaista ko-
kousta; onhan tosiasia, että täydel-
lä vatsalla väki on säyseämpää, ko-
kous etenee leppoisammin ja pää-
tösehdotuksiin suhtaudutaan suo-
peammin.

Varsinainen kokous eteni suju-
vasti. Puheenjohtajaksi valittiin 
perinteisen tavan mukaan paikka-
kuntalainen, tällä kertaa melkein-
pä itseoikeutettuna edellinen pe-
rinneliiton puheenjohtaja, prikaa-

tikenraali Hannu Luotola, joka 
on myös kiltamme jäsen. Syys-
kokouksen tärkeimmät päätökset 
liittyivät tulevan vuoden toimin-
nan edellyttämiin perusasiohin. 
Niitä olivat toimintasuunnitelma, 
talousarvio jäsenmaksuineen, jo-
kavuotinen puheenjohtajan valin-
ta, hallituksen erovuoroisten jäsen-
ten mahdollinen uudelleenvalinta 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, 
hallituksen mahdollinen täyden-
täminen ja toiminnantarkastajien 
valinta.

Killan toimintavuosi 2022 on 
myös sen 30-vuotisjuhlavuosi. 
Juhlamenojen kattamiseksi koko-
ukselle esitetty talousarvio oli ta-
vallista tukevampi. Olihan varau-
duttava tuleviin juhlallisuuksiin, 
joita tullaan viettämään Jyväs-
kylässä lauantaina 8. lokakuutta 
2022. Talousarvio perustui kuiten-
kin entisiin jäsenmaksuihin, joten 
ehkäpä siksi ennen kokousta hy-
vin syötetty kokousväki suopeu-
dessaan hyväksyi sekä jäsenmak-
sut että talousarvion sellaisenaan.

Puheenjohtajaksi valittiin edel-
leen Heikki Vuorimies Jyväs-

kylästä, erovuoroisista hallituk-
sen jäsenistä vuosiksi 2022–2023 
Maija Fredrikson Jyväskylästä, 
Pertti Lehtonen Jämsästä, Mart-
ti Peltonen Jyväskylästä ja uutena 
toistaiseksi hallituksen ulkopuoli-
sena sihteerinä ja taloudenhoita-
jana toiminut Santeri Heinonen. 
Hallituksessa jatkavat toimikau-
den 2022 Kari Hämäläinen Vii-

tasaarelta, Hannu Kivi-Mannila 
Keuruulta sekä Markku Lahti ja 
Mikko Strang molemmat Korpi-
lahdelta.

Kokouksen päätteeksi laulettiin 
Sotilaspoika-laulu.

Kokouksen jälkeen liittomme 
edellinen puheenjohtaja, nykyi-
nen Tammenlehvän Perinneliiton 
varapuheenjohtaja Hannu Luo-
tolan piti katsauksen perinnetyö-
kentän tulevaisuudennäkymistä sil-
mällä pitäen 2020-lukua. Katsaus 
on luettavissa Sotilaspoika-lehden 
sivulla 4.

Hyvin edenneen kokouksen ja 
mielenkiintoisen ja toisaalta perin-
netyön kannalta ajankohtaisen esi-
tyksen jälkeen kokoustajat pakkau-
tuivat takaisin pihalla odottaviin 
linja-autoihin tai omiin autoihin 
hyvin ansaittua kotimatkaa varten!

Teksti ja kuva:  
Heikki Vuorimies

Keski-Suomen killan  
puheenjohtaja

Sotilaspojat tuunasivat 
sotilaskotia
Koronapandemia kiusaa yhä nor-
maalia arkea, mutta sen varjossa 
tapahtuu. Kanta-Hämeen Sotilas-
poikien perinnekilta on jatkanut 
avustustoimintaansa, jota tehdään 
sotaveteraanien kanssa vahvassa 
Tammenlehvä-hengessä.

Uusin projekti on Hattulas-
sa tammikuussa loppuun saatettu 
Panssariprikaatin Sotilaskoti 2:n 
Vaakunasalin tuunaus. Kiltalaiset 
puhdistivat talkoilla Vaakunasa-
lin kaikki pöytätasot. Se oli use-
amman päivän työ, mutta niin tal-
koolaiset kuin Panssariprikaatin 
esikuntapäällikkö, everstiluutnantti 
Janne Hakaniemikin olivat tulok-
siin tyytyväisiä.

Vaakunasali on pääosin varus-
miesten opetuskäytössä, mutta se 
on myös Kanta-Hämeen perinne-
killan kokouspaikka. Salin perällä 
on killan perinnevitriini.

Vaakunasali on hyvässä kun-
nossa, mutta aika syö ja kuluttaa. 
Ja kun varusmiehistä on kysymys, 
niin moni heistä haluaa jättää jäl-
keensä pysyvän puumerkin. Jokai-
nen armeijan käynyt tietää, että TJ 
ei ole nimilyhennys, vaan varus-
miehen jäljellä olevien palvelus-
päivien määrä.

Talkoilla lähti Vaakunasalis-
ta monta TJ:tä, ja kolhutkin paik-

kailtiin. Pöytätasojen uuden lakka-
pinnan myötä Vaakunasalissa kiil-
tää taas. Lakkaukset hoiti yhteis-
työkumppani, joka ei halua kuiten-
kaan nimeään julkisuuteen.

Koronan varjossa kantahämäläi-
set ovat osallistuneet lisäksi Pans-
sarimuseon maalaustalkoisiin, so-
taveteraanien pihatöihin ja olleet 
veteraanien leskien muuttoapuna. 
Tärkeä ja hyvin toivottu apu on ol-
lut Ilveskodin veteraanien ulkoilut-
taminen. Se jatkuu entistä tiiviim-
min, kun korona hellittää. Ulkoi-
luttajista ei ole ollut pulaa, sillä 
kiltalaiset ovat olleet mielellään 
mukana.  

Teksti: Veli-Matti Jusi
Kuvat: Lauri Toivanen ja  

Veli-Matti Jusi

Sotilaspojalle Reserviläis- 
liiton kultainen ansiomitali
Lapualla vuonna 1933 syntynyt so-
tilaspoika, sotilasmestari evp Esko 
Malkamäki sai itsenäisyyspäivä-
nä Reserviläisliiton kultaisen an-
siomitalin ansioistaan vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä.

Esko on toiminut lukuisten kil-
pailujen toimitsijatehtävissä ja kil-
paillut aktiivisesti koko ikänsä eri 
reserviläislajeissa kuten hiihdos-
sa, suunnistuksessa ja yhdistel-
mälajeissa, joissa ammunta ja lii-
ke yhdistyvät.

Palkintopokaaleja on kertynyt jo 
14 hyllymetriä.

Esko jäi eläkkeelle puolustus-
voimien palveluksesta 1970-lu-
vulla ja viettää nyt eläkepäiviään 
Jyväskylässä osallistuen edelleen 
reserviläistoimintaan Tikkakosken 
Reserviläisten kunniajäsenenä.

Teksti: Matti Hyvärinen

Keski-Suomen kankainen kil-
tamerkki

Vaakunasalia tuunaamassa vasemmalta Janne Hakaniemi, Pentti 
Tienhaara, Erkki Ekholm ja Ilpo Laiho. Urakka oli valmis tam-
mikuussa.

Liiton puheenjohtaja Juhani Manninen vasemmalla, Tuomo Hei-
monen ja Jouni Ahola sekä kultaisen ansiomitalin saaneet Pekka 
Kunnas, Maija Soinio ja Tapani Mäki-Panula.

Juhani Manninen, Tuomo Heimonen ja Jouni Ahola luovuttamas-
sa hopeisia ansiomitaleja Pertti Brofeltille, Veikko Lundbergille ja 
Markku Majamäelle. Liisa Tuomala saa mitalinsa myöhemmin.

Olli Inkeri ja Tapio Patrakka standaareineen.

Esko Malkamäki. Kuva: Juha 
Hyvärinen

Vaakunasalin pöytäpinnoilta 
lähti monta TJ:tä.
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Sotilaspoika Soldatgossen -lehti 30 vuotta

Lehden  
ensimmäinen  
vuosikymmen
Sotilaspoikaristin valmistuminen 
toimi sytykkeenä sotilaspoikien 
perinnetyön alkamiselle. Ristin 
ensimmäisessä jakotilaisuudes-
sa Tampereella Finlaysonin pa-
latsissa 29.5.1991 perustettiin en-
simmäinen Sotilaspoikien Perin-
nekilta. Kokouksessa perustettiin 
myös julkaisutoimikunta, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin Pentti 
Pirhonen ja jäseniksi Toivo Hon-
konen, Esko Mustonen sekä Pek-
ka Ruusukallio. 

Perinnekillan hallituksen järjes-
täytymiskokouksessa 21.8.1991 
käsiteltiin myös sotilaspoika-ai-
heisen julkaisun tekemistä ja Pent-
ti Pirhonen lupautui sen toimitta-
jaksi.

Hanke eteni niin, että elokuus-
sa 1992 ilmestyi sotilaspoikaristi-
toimikunnan perinnelehti numero 
1/92 nimeltään Sotilaspoika, jon-
ka painosmäärä oli 7 000 kappa-
letta. Sen vastaava päätoimittaja 
oli Pentti Pirhonen ja päätoimitta-
ja Martti L. Laitinen. Lehti lä-
hetettiin maksutta käytettävissä ol-
leiden osoitteiden mukaan kaikil-
le sotilaspoikaristin lunastaneille. 
Lehti sai erittäin myönteisen vas-
taanoton ja sen julkaisemista toi-
vottiin jatkettavan.

Vuonna 1993 lehden julkaisijak-
si vaihtui Sotilaspoikien Perinne-
kiltojen liitto. Lehti ilmestyi kol-
mena numerona ja sen vastaavana 
päätoimittajana oli edelleen Pentti 
Pirhonen ja päätoimittajana Martti 
L. Laitinen. Kahden ensimmäisen 
numeron teknisestä toteutuksesta 
ja ulkoasusta vastasi Tapio Talari. 
Numerossa 3 oli liiton uusi tunnus 
lehden nimen molemmin puolin. 
Lehti jaettiin edelleen maksutta 
kaikille sotilaspoikaristin saaneil-
le, vaikka julkaisemisen todettiin 
tulevan kohtuuttoman kalliiksi.

Päätoimittaja Pentti Pirhonen 
menehtyi pitkälliseen sairauteen 9. 
huhtikuuta 1994. Jo ennen hänen 
poismenoaan lehdelle oli nimetty 
toimituskunta, jonka puheenjohta-
jana oli Antti Konkola ja jäseninä 
Kalevi A. Holma, Ilmari Hurme-
rinta, Jaakko Loukola sekä Kei-
jo Taipale. Lehden asiantuntijana 
ja vastaavana toimittajana oli Esko 
Muinonen Helsingistä.

Vuoden 1994 ainoan nume-
ron painos oli 6 500 kappaletta ja 
kustannukset 31 000 markkaa, sil-
lä lehti jaettiin edelleen ilmaisja-
keluna.

Vuonna 1995 lehti ilmestyi jo 
neljä kertaa. Päätoimittajana oli 
liiton puheenjohtaja Kalevi A. 
Holma apunaan toimittaja Esko 
Muinonen, joka hoiti varsinai-
sen toimitustyön. Lehtitoimikun-
nan kokoonpano pysyi muuttu-
mattomana. Lehden taitosta ja si-
vunvalmistuksesta vastasi C. Diem 
Oy/Hannu Aaltonen Helsingistä.

Vuonna 1996 lehden johdos-
sa tapahtui muutoksia. Kahdessa 
ensimmäisessä numerossa päätoi-
mittajana oli vielä Kalevi A. Hol-
ma, mutta kun liiton puheenjohtaja 
vaihtui, niin vastaavaksi päätoimit-
tajaksi tuli uusi puheenjohtaja Atte 
Kaskari. Myös lehtitoimikunnan 
kokoonpanossa tapahtui muutok-
sia. Antti Konkola jatkoi edelleen 
puheenjohtajana ja jäseninä kah-
den ensimmäisen numeron aikana 
Ilmari Hurmerinta, Jaakko Louko-
la ja Keijo Taipale. Numerosta kol-
me alkaen tuli Hurmerinnan tilalle 
Paavo Välisalmi. 

Vuoden 1996 lopussa toimitus-
sihteeri Esko Muinonen luopui 
tehtävästään ja seuraavana vuon-
na lehden toimittajaksi tuli Erkki 
Makkonen Jyväskylästä. Päätoi-
mittajana jatkoi Atte Kaskari. Leh-
titoimikunta ei enää kokoontunut. 
Numeron 4 tilausmäärä oli 5 976 
kappaletta. Tässä numerossa oli lä-
hinnä otsikoiden taustana käytetty 
keltaista väriä.

Vuonna 1998 vastaavana pää-
toimittajana jatkoi Atte Kaskari 
ja toimitussihteerinä Erkki Mak-
konen. Maksullisten ilmoitusten 
määrä lisääntyi 21 prosenttia. Kil-
loista paras ilmoitushankkija oli 
Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien 
Perinnekilta, ilmoitusmyyjistä ah-
kerin oli edellisvuoden tapaan kil-
tapuheenjohtaja Keijo Taipale Itä-
Uudenmaan Sotilaspoikien Perin-
nekillasta.

Vuoden 1998 viimeisen nume-

ron tilausmäärä oli 6 483 kappa-
letta. Ulkoasun piristeeksi oli pai-
koin käytetty keltaista taustaväriä. 

Kun vuoden 1998 liittokokouk-
sessa oli päätetty muuttaa liiton 
nimi kaksikieliseksi, muuttui myös 
lehden nimi. Vuoden 1999 ensim-
mäisessä numerossa nimenä oli so-
tilaspoika Soldatgossen. Toisesta 
numerosta alkaen vakiintui keltai-
sen värin käyttö paikoin taustaväri-
nä. Vuoden kolmas numero oli vie-
lä värikkäämpi. Otsikoissa oli käy-
tetty myös sinistä ja lehden etusi-
vulla sekä keskiaukeamalla oli vä-
rivalokuvia Mikkelin liittopäiviltä.

Ilmoitusten määrä lisääntyi 
44 prosenttia. Eniten ilmoituksia 
hankki Mikkelin Seudun Sotilas-
poikien Perinnekilta ja yksityisis-
tä ilmoitushankkijoista oli edelleen 
paras kiltapuheenjohtaja Keijo Tai-
pale. Neljännen numeron painos-
määrä oli 7 000 kappaletta.

Vuoden 2000 kaikki neljä nume-
roa olivat värillisiä ja lehden toi-
sesta numerosta alkaen myös osa 
valokuvista julkaistiin värillisinä. 
Päätoimittajana oli edelleen Atte 
Kaskari ja toimitussihteerinä jatkoi 
Erkki Makkonen. Ilmoitushankinta 
parani edellisestä vuodesta 23 pro-
senttia ja myyntitulos oli 25 600 
markkaa. Eniten ilmoituksia hank-
kivat Itä-Uudenmaan Sotilaspoi-
kien Perinnekilta ja Kainuun So-
tilaspoikien Perinnekilta. Kilta-
veljistä omassa luokassaan olivat 
edellä mainittujen kiltojen puheen-
johtajat Keijo Taipale Askolasta ja 

Yrjö A. Korhonen Sotkamosta. 
Ensimmäisen vuosikymmenen 

aikana lehden painopaikat vaihte-
livat – joskus jopa numerokohtai-
sesti. Pitkäaikaisia painosopimuk-
sia ei jostain syystä tehty. 

Ensimmäinen numero painettiin 
Sanomalassa Vantaalla. Numero 2 
Jämsän Lehtipaino/SLP Oy:ssä ja 
numero 3 Kirjapaino K&C Lind-
ström Oy:ssä Kankaanpäässä. Sen 
jälkeen painopaikkoina ovat olleet 
muun muassa Suomalainen Leh-
tipaino Oy / Valkeakosken Kirja-
paino, Alprint Oy, Valkeakoski ja 
Alprint Oy, Tampere.

Sotilaspoika Soldat- 
gossen -lehti 
2000-luvulla
Lehti jatkaa ilmestymistään 12-si-
vuisena ja neljänä numerona maa-
lis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. 
Liiton juhlavuoden lehti 2/2011 
oli 16-sivuinen. 

Erkki Makkonen toimitti leh-
det 1/1997–1/2010. Ansioistaan 
lehden kehittäjänä ja toimittaja-
na hänelle myönnettiin liiton pie-
noislippu.

Makkosen luovuttua toimitus-
sihteerin tehtävästä vuonna 2010 
hänen tilalleen valittiin filosofian 
maisteri, kasvatustieteen lisensi-
aatti Pentti Ruohotie Tampereelta. 

Vastaavana päätoimittajana jat-
koi Atte Kaskari vuoden 2014 lo-

pulle, mutta toimittamisesta vasta-
si toimitussihteerinä Pentti Ruoho-
tie, jolle luovutettiin Savonlinnan 
liittokokouksessa perinneliiton 
kultainen ansiomitali. Liittohalli-
tus nimesi Ruohotien 30.10.2014 
lehden vastaavaksi päätoimitta-
jaksi.

Vuonna 2021 päätoimittaja vaih-
tui. Pentti Ruohotie menehtyi pit-
källiseen sairauteen ja hänen tilal-
leen nimitettiin 4.2.2021 alkaen 
ekonomi Matti Hyvärinen Jy-
väskylästä. 

Käännösasiantuntijana jatkaa 
edelleen sotilaspoika, auktorisoi-
tu kielenkääntäjä, VT Leif Hägg-
blom Karhulasta. Hän kääntää 
muun muassa pääkirjoituksen ja 
ruotsinkielisen yhteenvedon – 
sammandrag. Kiitoksena ansiok-
kaasta toiminnastaan hänelle luo-
vutettiin 25.8.2020 Sotilaspoika-
mitali nro 3.

Sivunvalmistuksesta vastaa 
edelleen Maarit Stålhammar 
Taittoteam Oy:stä Pirkkalasta. Kii-
toksena pitkäaikaisesta ja hyväs-
tä yhteistyöstä hänelle luovutet-
tiin 6.6.2011 liiton hopeinen an-
siomitali.

Lehden painosmäärä kääntyi 
2000-luvulla pysyvään laskuun. 
Lehden ensimmäisen numeron 
(1/1992) painos oli 7000 kpl ja 
vielä vuonna 2000 painettiin 7 
200 lehteä, mutta vuonna 2021 
vain 3 600 kpl. Selitys on luon-

nollinen. Sotilaspojat ikääntyvät 
ja heitä kutsutaan viimeiseen ilta-
huutoon kiihtyvään tahtiin. Kan-
nattajajäsenillä ei ole kyetty kor-
vaamaan sotilaspoika- eikä pikku-
lottajäsenten poistumaa, joten pai-
nosmäärä on puolittunut 20 vuo-
dessa ja suuntaus näyttää jatkuvan.

Alkuvuoteen 2014 saakka leh-
ti painettiin Pirkanmaan Lehtipai-
no Oy:ssä Tampereella ja sen jäl-
keen Sata-Pirkan Painotalo Oy:ssä 
Porissa. Paino on vastannut myös 
postituksesta.

Killoilla on ollut mahdollisuus 
myydä ilmoituksia lehteen. Ilmoi-
tuspalkkio killoille on 50 prosent-
tia laskutuksen mukaisista mak-
setuista ilmoituksista. Ylivoimai-
sesti aktiivisin ilmoitusmyyjä on 
2010-luvulla ollut Kainuun kilta, 
joka on vuosina 2014–2020 myy-
nyt ilmoituksia joulukuun lehtiin 
runsaalla 12 000 eurolla. Muiden 
kiltojen ilmoitusmyynti on ollut 
satunnaista.

Killat saavat ilmoittaa kokouk-
sistaan ja tapahtumistaan ilmaisek-
si. Merkkipaalulla-palstalla jul-
kaistaan jäsenten merkkipäivätie-
toja veloituksetta.

Liiton strategiaan 2018–2025 
perustuen liiton edellinen toimin-
nanjohtaja, majuri evp Timo Ha-
kala digitoi liiton toimeksiannos-
ta Sotilaspoika-lehdet hakemistoi-
neen vuosilta 1941–1944 ja vuosil-
ta 1992–2019. Mukana on myös 
Sotilaspoikaohjesääntö I (Sp.O.I).

Vuosi 2021 oli liiton juhlavuosi. 
Lehden ulkoasua muokattiin lisää-
mällä logon yläpuolelle vuosiluvut 
1991–2021 sekä muuttamalla mus-
tat yläpalkit sinisiksi ja lisäämäl-
lä niihin juhlavuodesta kertovat 
tekstit. Numero 3:n kainaloliittee-
nä oli näköispainos Sotilaspoika-
lehden numerosta 1/1941. Kaikki 
sivut painettiin värillisinä. Vuoden 
2020 loppuun saakka vain etu- ja 
takasivut sekä keskiaukeama olivat 
värillisiä. Värisivujen lisäys ei vai-
kuttanut painokustannuksiin.

Kuluvana vuonna Sotilaspoika 
Soldatgossen -lehti juhlii 30-vuo-
tista taivaltaan työn merkeissä. 
Haasteena on edelleen ajankohtais-
ten uutisten ja muistelujen saami-
nen 12-sivuiseen lehteen. 

Ulkoasua on taas hiukan muu-
tettu. Etusivun yläkulmassa oleval-
la Sotilaspoika-lehden ensimmäi-
sen numeron (1/1941) kansikuval-
la liitto haluaa muistuttaa, että leh-
den juuret ovat syvällä isänmaan 
mullassa – lehti on oikeastaan jo 
81-vuotias.

Matti Hyvärinen
päätoimittaja

Kappale Lehden ensimmäinen vuo-
sikymmen perustuu Kari Niemen 
tekstiin liiton vuonna 2001 julkai-
semassa Elja Purasen teoksessa 
Poikasotilaista sotilaspoikiin.

Alkuperäisen Sotilaspoika-lehden ensimmäinen numero ilmestyi elokuussa 1941. Lehti jatkoi ilmestymis-
tään vuoteen 1944, jolloin suojeluskuntajärjestö jouduttiin lakkauttamaan valvontakomission, käytännös-
sä Neuvostoliiton vaatimuksesta. 

Perinnelehtenä uusi Sotilaspoika alkoi ilmestyä elokuussa 1992. Vuodesta 1995 alkaen lehti on ilmes-
tynyt neljä kertaa vuodessa maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Lehden alkuperäinen nimi oli Sotilaspoi-
ka, mutta vuodesta 1999 alkaen nimenä on ollut Sotilaspoika Soldatgossen.

Sotilaspoika -lehden ensimmäisen numeron etusivu. 
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Hautamerkit - näkyvä osa perinnettä
Monet maanpuolustus-, veteraa-
ni- ja perinnetyötä tekevät järjes-
töt ovat tehneet edesmenneille jä-
senilleen hautakiviin kiinnitettä-
viä tunnuksia. Nämä hautamerkit 
ovat näkyvä osa perinnettä, jolla 
jäsenten ja muiden merkkiin oi-
keutettujen muistoa voidaan vaa-
lia myös heidän kuolemansa jäl-
keen. 

Sotilaspoikien Perinneliiton 
Sotilaspoikaplaketti (kuva 1) on 
Tapio Saarnin suunnittelema 
viisikulmainen kilpi, jonka ku-
viona on liiton tunnusmerkki. 
Plaketti voidaan kiinnittää edes-
menneen sotilaspojan hautaki-
veen. Sotilaspojalla tarkoitetaan 
suojeluskuntien poikatoimintaan 
vuosina 1928–1944 osallistuneita 
10–16-vuotiaita poikia. Reliefin 
voi tilata liiton toimistosta.

Myös suojeluskuntalaisille on 
oma hautakivitunnuksensa. Lä-
hes kaikki suojeluskuntalaiset 
– vanhempia ikäluokkia ja soti-
laspoikia lukuun ottamatta – oli-
vat kuitenkin viime sodissamme 
rintamalla, joten heidän hauta-
kivissään voi olla veteraanitun-
nus. Suojeluskuntahautareliefiä 
(2) saa ainakin Pohjois-Karja-
lan Suojeluskuntien Perinneyh-
distyksestä. 

Lotta Svärd -säätiöllä on kak-
si hautareliefiä: Lotta Svärd-re-
liefi (3) ja Pikkulotta-reliefi (4). 
Pikkulotat olivat 8–16-vuotiaita 

lottajärjestön jäseniä, joita alet-
tiin nimittää lottatytöiksi vuon-
na 1943. Edesmenneet lakkaute-
tun lottajärjestön jäsenet – lotat 
ja pikkulotat – ovat oikeutettu-
ja näiden reliefien käyttöön hau-
takivessä. Reliefit tilataan Lotta 
Svärd Säätiöstä, joka lahjoittaa 
reliefin omaisille. 

Teksti:  
Matti Hyvärinen

Sotilaspoikaplaketti. Kuva: Matti Hyvärinen

Suojeluskuntareliefi. Kuva: Ar-
to Laaninen

Lotta Svärd -hautareliefi. Ku-
va: Juha Hyvärinen

Pikkulotan hautareliefi. Kuva: 
Lotta Svärd Säätiö

Kiitoskirje  
Ilpo Kankkuselle
Sotilaspoika Ilpo Kankkusen 
komea kiitoskirje, jonka Helsin-
gin suojeluskuntapiirin esikun-
ta luovutti Ilpolle hänen uutteras-
ta ja tuloksellisesta toiminnastaan 
Kotirintaman lumppukeräykses-

sä 1942.
Kirje liittyy Ilpo Kankkusen 

kirjoitukseen Sotilaspoikamuisto-
ja vuosilta 1941–1944 Sotilaspoi-
ka-lehden numerossa 3/2020. Kirje 
jäi tuolloin julkaisematta. 

Sotilaspoika-lehden 
sisältöä 30 vuoden takaa
Sotilaspoika-lehden ensimmäinen 
numero vuodelta 1992 oli Sotilas-
poikaristitoimikunnan perinneleh-
ti, jonka sisältö painottui ristien ja-
kamiseen ja sotilaspoikien muis-
telmiin. 

Orastavaa perinnetyötä risti-
hankkeen seurauksena kuvasta-

vat päätoimittaja Pentti Pirhosen 
koskettavat sanat: ”Kaiken tämän 
keskeltä on nyt ponnistanut esiin 
sotilaspoikien perinnetyö. Se läh-
tee sotilaspoikarististä ja päättyy 
hautaristiin. Sitä tehdään ikuisel-
la pojan mielellä vapauden tuuli-
en myötä? Vain se elää ja jatkuu.”

Sotilaspoikaristien jakotilanne 1992. Kuvassa oleva Martti L. Lai-
tinen oli Sotilaspoikien Perinnekillan (liittomme alkuperäinen ni-
mi) ensimmäinen puheenjohtaja. Sotilaspoika-lehti 1/1992

Talvisodan Kajaani
Rajamuseolla Immolassa on esil-
lä neuvostoliittolainen tavarator-
pedo. Historiatiedon mukaan se 
olisi pudotettu joulukuussa 1939 
jonnekin Kajaanin lähelle siel-
lä silloin toimivalle desantille tai 
partisaanille. 

Joku paikallinen nuori poika, 
mahdollisesti sotilaspoika, ha-
vaitsi tapahtuman ja ampui ky-
seisen vihollisen. Siten tavara-
torpedo päätyi meidän puolelle. 
Torpedo jatkoi elämäänsä puolus-
tusvoiminen käytössä pitkään so-
dan jälkeen. Jossain vaiheessa se 
maalattiin vihreäksi, jolloin siinä 
mahdollisesti olleet alkuperäis-
merkinnät hävisivät maalin alle. 

Kansallisarkistossa olevista 
Kajaanin ja Kajaanin maalaiskun-
nan suojeluskuntien vuosikerto-
muksista ei kuitenkaan löydy ta-
pahtumaa. Löytyisikö lukijoilta 
tietoa tapahtumasta tai vaihtoeh-
toisesti tietoja jotka kumoaisivat 
tämän tarinan? 

Sodan aikana niin suomalaiset 
kuin neuvostoliittolaisetkin huol-
sivat ja täydensivät omia tieduste-
lijoitaan pudottamalla materiaalia 
tavaratorpedoilla. Suomessa niitä 
valmisti Suomalainen PAK Las-
kuvarjotehdas Oy sekä Lentova-
rustevarikko. Lisäksi suomalai-
set uudelleen käyttivät neuvosto-
liittolaisten tavaratorpedoja. Nor-
maalisti siihen mahtui noin 50 kg 
hyötykuorma. Tavaratorpedot pu-
dotettiin laskuvarjon avulla noin 
200 metrin korkeudesta. 

Teksti ja kuvat:  
Pasi Pirttikoski

Kirjoittajalta on juuri ilmestynyt 
laskuvarjohistoriaa ennen kaik-
kea sotien aikana käsittelevä kir-
ja Varjoja Pohjolan taivaan alla. 
Kirjoittajaan saa yhteyden para-
hist@gmail.com osoitteen kautta.

Suomalaiset sissit tavaratorpedon vieressä Rajamuseolla. 

Pasi Pirttikoskelta on juuri il-
mestynyt laskuvarjohistoriaa 
ennen kaikkea sotien aikana 
käsittelevä kirja. 

Suomalainen Lentovarustevarikon valmistama tavaratorpedo Tikkakoskella Ilmavoimamuseolla.
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Sun kätes, Herra, voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana.
Virsi 577:1

Näin alkaa Puolustusvoimissa 
yhä edelleen yleisemmin laulettu 
J. L. Runebergin Isänmaan vir-
si 577. Virren on aikoinaan suo-
mentanut jatkosodassa itsekin kaa-
tunut, komppanianpäällikkö, kan-
sanedustaja ja kirkkoherra Wäinö 
Havas. 

Virressä on yhdeksän säkeistöä, 
jotka kertovat sodan kokeneen 
veteraanisukupolven tunnoista. 
Nämä tunnot ovat valtaosan tei-
dän lukijoista varmasti helppo ta-
voittaa vuosikymmenten takaa. Pa-
remmin kuin meidän sukupolven 
sotilaiden, jotka olemme saaneet 
elää pitkää rauhan aikaa. Tämä 
virsi periytyy sukupolvelta toisel-
le yksinkertaisena rukouksena Tai-
vaanisälle. Siksi me sitä armeijassa 
edelleen mielellämme laulamme.

Virren syntyaikoihin Suomen-
maan säilyminen itsenäisenä val-
tiona ei ollut itsestään selvää. Tar-
vittiin monenlaisia tekoja ja to-
dellakin Herran voimakasta kät-
tä isänmaamme turvaksi. Herran 
voimakkaan käden lisäksi tarvittiin 
ihmisiä - miehiä ja naisia - jotka 
olivat valmiit panemaan isänmaan 
ja suomalaisten edun oman edun 
ja oman hyvinvoinnin - jopa oman 
elämän edelle.

Tähän joukkoon kuuluivat myös 
monet merisotilaat. Myös merel-
lä jouduimme silloin maksamaan 
kallista hintaa. Esimerkiksi Ilma-
risella palvelleet ne 271, jotka 
hukkuivat nopeasti uponneen lai-
van mukana. Kaikki aluksella pal-
velleet tiesivät, miten vaarallises-
sa tehtävässä he olivat. Kaikki so-

dassa palvelleet, missä ikinä sitten 
olivatkaan, sen tiesivät.

Me tämän päivän itsenäises-
sä Suomessa elävät muistamme 
ja kunnioitamme kaikkia sodas-
sa henkensä tai terveytensä mei-
dän muiden ja isänmaan edes-
tä menettäneitä. Jokainen sodan 
uhri muistuttaa meitä toiset etusi-
jalle panevasta rakkaudesta. Niin 
lähimmäisen rakkaudesta kuin Ju-
malan meille osoittamasta rakkau-
desta. Ymmärrämme näin hieman 
paremmin mitä on uhrata itsensä 
toisten edestä. Aivan kuten Vapah-
tajamme Jeesus Kristus teki sovit-
taessaan meidän kaikkien syntim-
me Golgatan ristillä. Antaa hen-
kensä, jotta meillä olisi mahdol-
lista löytää uudelleen katkennut 
yhteys Jumalaamme.

Me kaikki tiedämme, että toi-
sessa maailmansodassa Herran 
voimakas käsi oli Suomenmaan 
turvana ja näin me saamme itse-
näisenä valtiona omien tapojem-
me ja halujemme mukaan toimia. 
Se vaati kuitenkin uhrauksia. Ne, 
jotka niitä olivat tekemässä, olivat 
siitä hyvin tietoisia. Siitä osoituk-
sena teille lopuksi runo, jonka on 
kirjoittanut sama mies kuin suo-
mentanut tuon virren 577. Tämä 
runo on tietojeni mukaan kirjoi-
tettu, kun Wäinö Havas on lähte-
nyt täyttämään tehtäväänsä talviso-
dassa. Runon nimi on Testament-
ti pojalleni.

Teksti:  
Ari Suominen, kenttärovasti, 

Merivoimien pappi

Sotilaspoika kysyy
1. Äänestysvilkkaus Suomen ensim-
mäisissä aluevaaleissa tammikuus-
sa oli
A) 42,5 prosenttia
B) 47,5 prosenttia
C) 52,5 prosenttia
D) 57,5 prosenttia
 
2. Suomella ja Venäjällä on valtionra-
jana yhteistä maa- ja vesirajaa
A) 1 190 kilometriä
B) 1 240 kilometriä
C) 1 290 kilometriä
D) 1 340 kilometriä
 

3. Venäjän vuonna 2014  
miehittämän Krimin suurin kaupun-
ki on
A) Kertš
B) Simferopol
C) Sevastopol
D) Jalta
 
4. Nato eli Pohjois-Atlantin puolustus-
liitto perustettiin vuonna
A) 1944
B) 1949
C) 1954
D) 1959
 

5. Pohjoismaista ovat Naton  
jäsenmaita   
A) Ruotsi ja Tanska
B) Islanti, Ruotsi, Tanska
C) Norja ja Tanska
D) Islanti, Norja ja Tanska

 
6. Strategisesti tärkeän, Ruotsiin kuu-
luvan Gotlannin saaren väkiluku on
A) alle 45 000
B) noin 50 000
C) noin 55 000
D) lähes 60 000
 

7. Kornetti on vanha, käytöstä poistet-
tu ratsuväen sotilasarvo. Se vastasi
A) rakuunaa
B) korpraalia
C) vänrikkiä
D) luutnanttia
 

8. Karjalan lennoston päätukikohta si-
jaitsee  
A) Siilinjärven Rissalassa
B) Tampere-Pirkkalassa
C) Utissa Kouvolan Valkealassa
D) Kontiolahden Onttolassa
 

9. ”Tulis kuula ja tappas.” Lausahdus 
Tuntemattomasta sotilaasta. Kenen?
A) Salon
B) Lahtisen
C) Ukkolan
D) Lehdon
 
10. Summa on Haminan kaupungin-
osa. Luovutetussa Karjalassa saman-
niminen kylä sijaitsi
A) Kuolemajärvellä
B) Uudellakirkolla
C) Kanneljärvellä
D) Johanneksessa

Päätoimittajan kolumni

Paha maailma
Vähälumisina talvina minulla 
on ollut perheeni kanssa tapa-
na käydä Suomussalmella hiih-
tämässä talvisodan hengessä. 
Eräällä matkalla poikani Juha 
huomasi kartasta aivan rajan 
pinnassa maastonkohdan, jon-
ka nimi oli Pahamaailma. Olipa 
niin mielenkiintoinen nimi, että 
piti lähteä maastontiedusteluun. 

Evästä reppuun ja matkaan. 
Metsätien kunto heikkeni ja 
Passatin pohjapanssari aurasi 
lunta, mutta nelivedon turvin 
pääsimme perille. Sukset jal-
kaan ja maastoon. Kainuun erä-
maan hiljaisuus oli rikkomaton.  
Ei edes korppi äännellyt. Mie-
tin siinä umpihangessa hiihtä-
essäni, että mistähän tämäkin 
paikka on saanut nimensä. Oli-
ko syynä kenties ikiaikainen ra-
jan läheisyys? Tälle kohdalle 
Ruotsin ja Venäjän välinen raja 
vedettiin jo Täyssinän rauhassa 
vuonna 1595. Valtakunnan rajal-
le oli matkaa vain kolmisen ki-
lometriä.

Maailma ei Kainuun rajakor-
vessa näyttänyt lainkaan pahal-
ta lukuun ottamatta lähellä ole-
vaa jyrkkää ja louhikkoista kal-
liorinnettä. Sekin oli ilveksen 
mielestä varmaan hyvä maail-
ma. Tuntui, että paha maailma 
oli jossakin hyvin kaukana.

Maailma näytti muuttuvan 
hyväksi 1990-luvun alussa, kun 
Neuvostoliitto romahti ja kyl-
mä sota päättyi. Useat Euroopan 
valtiot totesivat ja sinisilmäisim-
mät poliitikot myös meillä Suo-
messa uskoivat, että maailma ei 
enää olekaan paha. Armeijaa-
kaan ei enää tarvittaisi oman 
maan puolustamiseen. Pienet 
ammattimaiset ja iskukykyiset 
kriisinhallintajoukot rientäisivät 
maailmanpoliiseina sammutta-
maan kriisejä sinne, missä paha 
maailma vielä uskaltaisi nostaa 
päätään. Koko käsite ”puolus-
tusvoimat” alkoi rapautua, kun 
uskottiin, ettei kotimaata enää 
tarvitse puolustaa, kun vihol-
listakaan ei enää ole - eikä tule.

Maailma näytti niin hyvältä. 
Suomen puolustusvoimien toi-
mintakykyä voitiin heikentää 
liittymällä vuonna 2011 Otta-
wan miinakieltosopimukseen. 
Poliittinen naiivius rehotti. Ke-
nen etujen mukaista oli maan-
puolustuksemme sabotointi?

Vaatimukset ammattiarmei-
jaan siirtymisestä saivat hyvin 
palstatilaa ja ruutuaikaa medias-
sa. Muistan hyvin, kuinka euro-
parlamentaarikko Liisa Jaakon-
saari TV-ohjelmassa naureskeli 

halveksivasti, että Suomen puo-
lustusratkaisu on ”maanpuolus-
tuksen ulkomuseo”. Olisi ollut 
niin trendikästä lakkauttaa ylei-
nen asevelvollisuus ja siirtyä 
ammattiarmeijaan - tai ajaa alas 
koko oma puolustus. Oltiinhan 
EU:n jäseniä. Kyllä EU rientäi-
si tarvittaessa apuun pistimet ta-
nassa. 

Mutta muistan senkin, kun 
kenraali Gustav Hägglund 
eräässä TV-keskustelussa sanoi 
mielestäni osuvasti, että ammat-
tiarmeija ei sotilaallisen kriisin 
tullen riittäisi edes pääkaupun-
kiseudun liikenteen ohjaukseen. 
Myös Suomen Reserviupseeri-
liiton puheenjohtaja Mika Han-
nula puolusti asevelvollisuutta 
voimakkaasti Reserviläisessä 
vuonna 2013 – vain reilu puoli 
vuotta ennen Krimin miehitys-
tä: ”Maanpuolustusta ei kan-
nata jättää sellaisille sotilaille, 
joille mahdollisuus aseelliseen 
taisteluun on mieluisa ammat-
ti, vaan niille, jotka ovat tarvit-
taessa valmiit tarttumaan asee-
seen puolustaakseen läheisiään 
ja isänmaataan.” 

Sitten paha maailma näytti 
julmat kasvonsa. Vihreät mie-
het harmaassa tilanteessa mie-
hittivät Krimin niemimaan Uk-
rainassa helmikuussa 2014. So-
tilaallinen toiminta alkoi myös 
Itämeren alueella vilkastua. 
Maailma oli sittenkin paha, kyl-
mästä sodasta oli siirrytty hybri-
disotaan ja Ukrainassa ammut-
tiin kovilla. Suomikin joutui 
hybridivaikuttamisen kohteek-
si. Vaatimukset yleisestä ase-
velvollisuudesta luopumisesta 
vaimenivat. Maanpuolustuksen 
ulkomuseo oli muuttunut koulu-
esimerkiksi pitkäjänteisestä va-
rautumisesta pahimpaan.

Tätä kirjoitettaessa, Matin 
päivänä 24.2.2022, Venäjä on 
aloittanut laajamittaisen hyök-
käyksen Ukrainaan. Krimin val-
tauksesta kahdeksan vuotta sit-
ten alkanut kriisi osoittaa, että 
maailma ei sittenkään ole niin 
hyvä kuin välillä uskottiin, mut-
ta toivottavasti ei niin pahakaan, 
kuin miltä nyt näyttää.

Augustin Ehrensvärdin vii-
toittama linja ”Jälkimaailma, 
seiso täällä omalla pohjallasi 
äläkä luota vieraan apuun” on 
kivijalka, jolle Suomen pitää 
rakentaa puolustuksensa pahan 
päivän varalle – oltiinpa sitten 
NATO:ssa tai ei.

Matti Hyvärinen

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

Sun kätes, Herra, voimakkaan

Miinalaiva Hämeenmaan keulakannella valmistaudutaan kenttäehtoolliseen. Kuuden - kahdeksan 
viikon koulutuspurjehduksilla kenttäehtoolliset ovat vanha perinne. Kuva: Merivoimat

Testamentti pojalleni
Tänä aamuna, poikani lähden
kohti tuskien rintamaa.
Sinun, äitis ja veljies tähden
minut kutsuvi isänmaa.
Isänmaallinen, kontua vailla
olen ollut ja köyhä mies.
Sydän-Suomeni karuilla mailla
oli suitseva kotilies.
Perinnökseni, poikani, annan
tyhjät taskut ja isänmaan,
kalasaunani välkkyvän rannan,
pyhän uskoni Jumalaan.
Minut kerran kun kantavat luokses,
risti sormes ja ole mies.
Kävi, poikani, näin sun vuokses,
minä viitoitin miehen ties.

Väinö Havas (1939)

Historiallinen piirros Helsingistä

Taidegraafikko, tietokir-
jailija Kimmo Pälikkö 
lähetti lehdellemme mie-
lenkiintoisen historialli-
sen piirroksensa Helsin-
gistä, Yrjönkatu 36:n si-
säpihasta, jossa oleva pi-
harakennus valmistui 
vuonna 1933 suojelus-
kuntalaisten toimesta.

Seuraavalla sivulla on 
Raimo Berkanin jutun 
yhteydessä Kimmo Päli-
kön postikortti samasta 
paikasta kadun puolelta. 
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Oheinen postikortti, jonka on piir-
tänyt Kimmo Pälikkö, löytyi ar-
kistostani. Mallina on ollut Hel-
singin suojeluskuntatalo ja siihen 
kuulunut puurakennus vuosilta 
1926–1940 osoitteessa Yrjönkatu 
36. Tontti kiinteistöineen ostettiin 
Tollander och  Klärichs Tobaksfab-
rik A/B:ltä.

Uusiin tiloihin muuttivat 
1.4.1926 Helsingin suojeluskun-
nan kanslia varastoineen, kenttä-
tykistöpatterin, polkupyöräkomp-
panian, soittokunnan ja lääkin-
täkomppanian kansliat ja varas-
tot sekä myöhemmin tilat muun 
muassa oldboysregementeille, Av-
delta-komppanioille, ratsuväelle ja 
Nylands-komppanialle.

Yhteisiksi tiloiksi kunnostettiin 
neuvotteluhuone, kolme luentosa-
lia, opetusvälinevarasto, koneki-
väärivarasto, lataushuone ja ase-
paja. Pihalle tuli autotalli ja kent-
täkeitinvaja sekä vuokratila Lotta 
Svärdille.

Kantahenkilökunnalle järjestet-
tiin asunnot kohtuullisella vuok-
ralla.

Suojeluskunta toimi näissä ti-
loissa vuoteen 1940 saakka. Itse-
kin ilmoittauduin suojeluskunta-
järjestön poikaosastoon juuri täs-

sä Yrjönkadun toimistossa vuon-
na 1939. 

Teksti: Raimo Berkan

Lähde: 
Stig Roudasmaa: Helsingin Suoje-
luskuntapiirin historia 1918–1944 
(Suomen mies 1997)

Nimeni on Veikko Ilmari Kuiva-
la. Synnyin Viipurissa 12.8.1929. 
Asuimme ennen talvisotaa Sakko-
lassa Kiviniemen kasarmilla, jos-
sa isäni toimi ylikersanttina vies-
tikomppaniassa. Liityin Sakko-
lan suojeluskuntaan Kannaksen 
suojeluskuntien Raudun leirillä, 
jonne isäni vei minut kuorma-au-
tolla 10-vuotissyntymäpäivänäni 
12.8.1939. Sotaa enteileviä merk-
kejä oli jo silloin ilmassa: Rajan 
takaa nousevat tähystyspallot nä-
kyivät leirille saakka.

Syksyllä 1939 koulut eivät alka-
neet, joten meille kasarmilla asu-
ville pojille jäi paljon aikaa hoitaa 
lähetin tehtäviä. Niitä riitti ylimää-
räisten harjoitusten (YH) alkaes-
sa. Reserviläisiä tuli joka päivä, ja 
opastimme heitä paikasta toiseen. 
Siellä sai mielenkiintoisia tutta-
vuuksia. Tutustuin mm. kahteen 
maaottelupainijaan, kk-mies Veik-
ko Kokkoon ja alikersantti Veikko 
Peräkorpeen, jotka kävivät meil-
lä kotona kahvilla. Tapasin heidät 
vielä sotien jälkeenkin.

Lähettitoiminta jatkui, kunnes 
syttyi talvisota. Saimme 15 mi-
nuuttia aikaa lähtöön. Alkoi evak-
kotaival. 1939 jouduimme en-
sin Sysmään. Meidät majoitettiin 
Kartanon tilalle. Vuoden 1941 ai-
kana perheemme muutti Helsingin 
Lauttasaareen. Aloitin siellä kou-
lukäynnin, mutta useiden pommi-
tusten takia koulunkäyntiin tuli 
keskeytyksiä. Veljeni Olavi oli liit-
tynyt poikakomppania ykköseen, 
minä nuorempana menin poika-
komppania kakkoseen. Päällik-
könä meillä oli juoksijalegenda 
Paavo Nurmi, sotilasarvoltaan 
kersantti. 

Komppania oli majoitettuna 
Helsingin Mustikkaniemessä. Yk-
köskomppanian pojat saivat armei-

jan vaatteet, meidän asuina olivat 
englantilaiset ”myötätuntopusa-
kat”. Aamuisin käskynjaossa jaet-
tiin päivän tehtävät, joita olivat lä-
hinnä viestien toimittaminen eri-
laisiin kohteisiin. Kulkuvälineenä 
oli armeijan polkupyörä, jolla ajet-
tiin pitkin Helsingin katuja. 

Paavo Nurmi oli rauhallinen 
eikä ollenkaan pikkutarkka pääl-
likkö. Olin kerran luistelemassa 
Mustikkalahden jäällä ja luistimet 
kainalossa ehdin hädin tuskin käs-
kynjakoon, jolloin päällikkö vain 
totesi, että täällä on näköjään ur-
heilumiehiä. Ruokailu oli järjestet-
ty Töölön autokomppanian ruoka-
laan, mikä oli tärkeä etu pula-aika-
na. Joskus meille jaettiin ruokaku-
ponkeja, joilla sai käydä syömässä 

kaupungilla HOK:n ravintoloissa.
Toimin Helsingissä kaksi talvea 

vuosina 1941 ja 1942. Kesät olin 
aina Sysmässä. Aamuisin hain he-
voset haasta ennen aamiaista. Olin 
paimenessa ja osallistuin maata-
loustöihin. Helsingistä muutim-
me Lahteen, jossa olin ilmasuo-
jelun hälytyskeskuksessa is-lähet-
tinä. Lahdessa jatkoin myös kou-
lunkäyntiä, jota käytiin aamu- ja 
iltavuorossa. Kuten koulunkäynti 
hälytyspalvelukin oli vuoroluon-
toista, joten nämä velvollisuudet 
voitiin hyvin yhdistää. 

Meitä oli 3–4 poikaa, ja vuoro 
saattoi kestää koko yönkin. Is-lä-
hetin tehtävänä oli puhelinpäivys-
tys. Kun ilmavalvontatorneista tuli 
hälytys, panimme hälytyssireenit 

soimaan. Ja hälytyksiä oli usein, 
sillä Lahti oli vihollisen pommi-
koneiden tärkeä kohde.

Liedossa 15.12.2006
Veikko Kuivala

Kirjoitus ilman SA-kuvaa on ai-
emmin julkaistu Varsinais-Suo-
men Sotilaspoikien Perinnekilta 
ry:n julkaisussa 15 vuotta perin-
netoimintaa 1992–2006

Mestaripelimanni Veikko Ilma-
ri Kuivala menehtyi 8.7.2021 koto-
naan Liedon Viinamäessa 91 vuo-
den iässä. Hänen muistokirjoituk-
sensa julkaistiin Sotilaspoika-leh-
den numerossa 4/2021.

Eero Jokinen syntyi Mikkelis-
sä maalarimestari Robertin ja 
vaimonsa Martan, o.s. Salmi 
kuudentena ja nuorimmaisena 
lapsena. Kansakoulun hän kävi 
Mikkelissä, missä myös liittyi 
paikallisiin sotilaspoikiin jatko-
sodan aikana. 

Sotilaspoikana Kota – minkä 
lempinimen hän sai jo lapsena 
- oli ensin lähettinä Naisvuoren 
IVAK:ssa ja myöhemmin Mik-
kelin vanhalla kasarmialueel-
la, missä hän tapasi pari kertaa 
myös marsalkka Mannerheimin. 
Ensimmäinen tapaaminen joh-
ti Eeron hammaslääkäriin, sil-
lä hänen vastatessaan Manner-
heimin kysymykseen paljastui-
vat hänen hoitamattomat ham-
paansa. Toinen tapaaminen joh-
ti pikaisiin ompelutoimiin, kun 
asetakin rintataskun nappi oli 
kiinnitetty ”miesten” tapaan tu-
litikulla. 

Sotilaspoikatoiminta johti 
myös tulevaan ammattiin. Mui-
den poikien mukana Eero keräi-
li ravintoloiden tupakan tumpit 
roskiksista joko myyden tai itse 
ne polttaen. Tuolloin alkoi myös 
sanomalehtien myyntityö. Pojat 
odottivat joka päivä Helsingin il-
tajunaa, joka toi päivän lehdet. 
Pojilla oli vakiintuneet lehtien 
myyntipisteet, osalla kaupun-
gin keskustassa ja toisilla aina 
Moision alueella lähes viisi ki-
lometriä rautatieasemalta. 

Näin pojat, Eero mukaan lu-
kien, saivat pientä tienestiä ko-
tiin, missä ei liiemmin eletty 
yltäkylläisyydessä. Eeron ker-
toman mukaan useina aamuina 
hän lähti lähellä olevalle Kale-
vankankaalle hevosenkenkä pit-
kään naruun kiinnitettynä heittä-
mään mäntyjen kuivia alaoksia 
pätkittäviksi päivän hellapuiksi.

Nuoresta pitäen Eero urheili 
ja kilpaili monissa eri lajeissa. 
Mailapeleissä hän kehittyi aina 
maajoukkuetasolle asti ja jää-
pallossa hän pelasi useita vuo-
sia mestaruussarjassa Mikkelis-
sä ja vuoden Vaasan Palloseuran 
riveissä. Palkintokaapista löytyy 
myös uinnin Suomen mestaruus 
poikien 100 metrin selkäuinnista 

vuodelta 1947. Niin jalkapallo, 
jääkiekko ja uinti kuin myöhem-
min keilailu ja golf sekä tanssi 
kuuluivat eri muodoissaan laji-
valikoimiin aina viimeisiin päi-
viin saakka.

Elämäntyönsä Eero ”Kota” 
Jokinen teki kuljetusalan yrittä-
jänä. Ensin kuljetettiin pääkau-
punkiseudulta sanomalehtiä, 
sitten tulivat kaasukuljetukset 
ja lopulta jätekuljetusten aateli. 

Eero perusti Mikkeliin jäte-
kuljetusyritys Jäte-Eeron, jonka 
myötä Eero tuli kaikkien mik-
keliläisten yhteisesti tuntemak-
si Kotaksi. 

Suur-Savon killan perustaja-
jäsenenä Eero toimi killan hal-
lituksessa yli kaksikymmentä 
vuotta vastaten Jalkaväkimuse-
on sotilaspoikaosaston toimin-
nasta sen perustamisesta alkaen. 
Viimeisen kerran Eero oli esitte-
lemässä osastoa itsenäisyyspäi-
vänä pari viikkoa ennen pois-
menoaan. 

Eero valittiin killan ensim-
mäiseksi Vuoden sotilaspojak-
si vuonna 2011. Hänet on myös 
palkittu liiton kultaisella ansio-
mitalilla ja killan standaarilla. 
Killan hallituksen kokouksessa 
lokakuussa 2021 Eero kutsut-
tiin killan kunniajäseneksi. Va-
linta vaikutti kokouksessa läs-
nä olleeseen Eeroon erittäin sy-
västi; ääni hieman väristen hän 
kiitti osalleen tulleesta huomi-
onosoituksesta.

Olemme enemmän kuin kii-
tollisia, että saimme tehdä tuon 
valinnan Eeron vielä ollessa jou-
kossamme.

Sotilaspoikana suora on tieni, 
olkoonpa tehtävä suuri tai pie-
ni. Kodin ja uskonnon puolesta 
lähden taistohon Suomeni va-
pauden tähden.

Eero toteutti tuon sotilaspoi-
kalupauksen viimeiseen iltahuu-
toonsa saakka – Rauhaisaa mat-
kaa Kota sinne jonnekin. 

Suur-Savon Sotilaspoikien  
Perinnekilta ry
Puheenjohtaja  

Juhani Manninen

In memoriam

Urheileva sotilaspoika  
Eero ”Kota” Jokinen  

27.3.1931–17.12.2021

Eero ”Kota” Jokinen esittelemässä Jalkaväkimuseolla Soti-
laspoika-osastoa. Kuva: Killan arkisto

Sotilaspoikana Paavo Nurmen komppaniassa

Alkuperäinen kuvateksti: Sk-poikia leirillä, jossa heitä käytetään viestipalveluun Helsingin viras-
toissa. Paavo Nurmi kertoilee kokemuksiaan leirin pojille. Helsinki, Taivallahti 1941.08.19. SA-kuva

Helsingin suojeluskuntatalo 1926–1940

Postikortti, Yrjönkatu 36. Kimmo Pälikkö

Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n vuosikokous 
ja -juhla 25.3.2022 on PERUTTU koronatilanteen vuoksi.

Killan hallitus

Sotilaspoika-lehden  
tilaus
Lehti tulee jäsenetuna kiltojen 
jäsenille, mutta lehden voi tilata 
myös kiltoihin kuulumattomat so-
tilaspojat hintaan 25 euroa/vuo-
si. Katso yhteystiedot takasivulla.
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Merkkipaalulla

95 vuotta
Pentti Seppänen, Anttola 30.4.
Kalevi Näkki, Mikkeli 25.6.
Erkki Soikkeli, Imatra 22.3.
Toivo Vilja, Ohkola 7.4.

90 vuotta   
Oiva Ihalainen, Hämeenlinna 1.6.
Paavo Jokinen, Vihti 20.4.
Tauno Kauhanen, Jäppilä 15.4.
Pekka Kaukonen, Naantali 19.5.
Matti Laitinen, Hinthaara 7.4.
Auli Lehkonen, Jämsä 30.6.
Eero Levola, Kiikoinen 6.6.
Erkki Makkonen, Jyväskylä 7.6.  
ei vastaanottoa
Auno Malmberg, Koskenpää 12.6.
Eero Mäkelä, Katinala 6.6.
Paavo Peltola, Pori 18.6.
Heimo Prihti, Ulvila 29.4.
Reijo Romppanen, Taipalsaari 2.6.
Martti Rosqvist, Muurame 13.4.
Mikko Salokari, Pori 27.5.
Ossi Tuisku, Jyväskylä 26.6.  
ei vastaanottoa
Anna-Liisa Tuomala, Porvoo 20.5.
Harry Gunnar Vaalisto, Turku 7.4.
Erkki Valokorpi, Lappeenranta  
22.4

85 vuotta
Väinö Juvonen, Iisalmi 2.4.
 Eero Rantanen, Huittinen 15.5.

80 vuotta 
Liisa Castrén, Porvoo 13.5.
Eero Heiman, Porvoo 28.4.
Arvo Pelli, Lappeenranta 17.6.
Hanna Ryhänen, Iisalmi 31.10.
Reino Salonen, Janakkala 18.5.
Pekka Taattola, Lapinlahti 19.12.
Esko Vuorinen, Hämeenlinna 23.6.

75 vuotta
Eero Hulkko, Hämeenlinna 19.6.
Markku Koivula, Kuopio 22.5.
Kalevi Kyyrönen, Lapinlahti 6.7.
Raimo Laine, Hämeenlinna 16.4.
Toivo Lensu, Hämeenlinna 11.4.
Niilo-Kustaa Malmivaara, Iisalmi  
5.4.
Heikki Pitäjänmäki, Kuhmo 16.3. 
Seppo Räihä, Kiuruvesi 10.1.

70 vuotta
Jari Holopainen, Hämeenlinna 8.6.
Matti Kirves, Heinola 1.4.
Juhani Nevala, Jyväskylä 16.5.
Aimo Rieppo, Lapinlahti 28.4.
Seppo Ryhänen, Lapinlahti 17.5.
Tapio Väisänen, Lapinlahti 20.7.

65 vuotta
Olavi Hyvönen, Iisalmi 13.11.

60 vuotta
Tuomas Kärkkäinen, Kiuruvesi  
2.11.
Riku Tenhunen, Jyväskylä 14.4.

Syntymäpäivä- 
ilmoitukset

Tiedot Merkkipaalulla-palstalle 
liiton toimistoon tai päätoimit-
tajalle. Julkaisemme pyydettä-
essä maininnan ”matkoilla” tai 
”ei vastaanottoa” tai vastaanot-
toajan ja -paikan. 

Julkaisupyynnön voi tehdä 
merkkipäivän viettäjä itse tai 
hänen suostumuksellaan esi-
merkiksi perheenjäsen tai kilta. 
Pyynnön lähettäjä vastaa siitä, 
että tiedolla on julkaisulupa. Ku-
via emme tällä palstalla julkai-
se. Tämä palvelu on maksuton.

Faktori, mainoshoitaja ja toimi-
tusjohtaja Tuulo Ensio Lehtinen 
syntyi Ruuhijärvellä 19.7.1933 ja 
kuoli Lahdessa vaikeaan sairau-
teen 13.9.2021. Tuulo Lehtisen 
lapsuus kului Lahdessa ja Ruu-
hijärvellä yrittäjäperheessä. Isä 
Ossi kaatui rintamalla syksyl-
lä 1941 ja Tuulon sota-aika jat-
kui koulussa Ruuhijärvellä ja so-
dan loppuvaiheessa sotilaspoika-
na sotavankeja vartioiden. Sodan 
jälkeen koulunkäynti jatkui Lah-
den lyseossa. 

Tuulo tutustui tulevaan vai-
moonsa Ruuhijärvellä ja avio-
liitto Mirja Sinikka Lehtisen 
kanssa solmittiin 1957. Aviopa-
ri muutti Helsinkiin ensin töihin. 
Tuulo aloitti opiskelun Ateneu-
missa graafisella linjalla valmis-
tuen faktoriksi 1959 ja Myynti- 
ja Mainoskoulusta mainoshoita-
jaksi 1966. Työ mainosalalla al-

koi Helsingissä Pohjoismainen 
Sähkö Oy:ssä.

Upo Osakeyhtiön kutsu toi 
Lehtisen perheineen takaisin Lah-
teen 1964 ja nuorelle mainospääl-
likölle riitti haasteita, kun Upo-
kodinkoneet tulivat yhtiön tuotan-
toon. Ura jatkui välillä Helsingis-
sä Lehtimiehet Oy:ssä ja takaisin 
”kotona” Upo Muoviteollisuuden 
mainospäällikkönä Nastolassa. 
Askon ja Upon toiminnot yhdis-
tettiin ja Lehtinen jatkoi urallaan 
yhtiön mainospäällikkönä kunnes 
suhdanteet ja kriisit ajoivat Asko-
Upon muutoksiin. 

Vuonna1983 unelma omasta 
yrityksestä toteutui ja Tuulo pe-
rusti Lahteen mainostoimiston. 
Yksi tunnetuimmista Mainos-
säde Oy:n ja hänen projekteis-
taan on Lahden menestyksekkäi-
den hiihdon MM-kisojen vuoden 
1989 maskotti Nestori. 

Tuulo Lehtinen oli ikänsä ak-
tiivinen urheilumies; Asko-
Upon Tammivuoret saivat hä-
net mukaan Upon Pallon toimin-
taan. Sen seuraajalle, Kuusysil-
le Lehtinen suunnitteli logon 
ja toimi vuosia seuran hallin-
nossa. LHS:n punapaidat olivat 
tärkeä yhteisö Lehtiselle, joka 
myös hiihti ja hyppäsi mäkeä. 
Mäkiennätys Ruuhijärven hyp-
pyrimäestä taisi jäädä lopullisesti 
Tuulon nimiin, kun mäki purettiin. 
Tuulo oli aktiivinen toimija useis-
sa yhteisöissä kuten Lahden LVI 
Senioreissa, Oululaisen Pyöreäs sä 
Pöydässä ja Lions Clubissa.

Viimeisten vuosien rakkain 
harrastus oli Sotilaspoikien Pe-
rinneliitto, jonka Päijät-Hämeen 
killan puheenjohtajana Lehtinen 
toimi lähes kuolemaansa saakka. 
Hänen panoksensa oli merkittävä 
Lahden ja Nastolan sotilaspoikien 

historiasta kertovan kirjan toimit-
tamisessa sekä tarinan saattami-
sessa myös Yleisradion levityk-
seen, josta hänet palkittiin Nas-
tola-mitalilla.

Luonto ja ympäristö olivat tär-
keitä Tuulolle. Kesäisin hän mar-
jasti ja sienesti ahkerasti vai-
monsa Sinikan kanssa; kesällä 
pyöräiltiin ja talvisin hiihdettiin. 
Tuulo-vaari oli rakas tarinanker-
toja lastenlapsille ja myös muil-
le, keitä nyt kulloinkin sattui so-
pivalle etäisyydelle kuuntelemaan 
värikkään ja rikkaan elämän ko-
kemuksia.

Mika ja Sami Lehtinen
Kalevi Laalo

Kirjoittajat ovat Tuulo Lehtisen 
pojat sekä hyvä ystävä ja pitkä-
aikainen työtoveri.

Kunnioitettu sotaveteraani, kuo-
romme ensimmäinen puheenjoh-
taja ja ensimmäinen kuoronjohta-
ja director cantus Kauko Toikka 
kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 
26.10.2021. Sairaus uuvutti hänet 
ikiuneen. Kauko johti Vehka-kuo-
roa 24 vuotta. Kauko oli syntynyt 
2.7.1926 Kannusjärvellä, Vehka-
lahdella.

Kauko vietti lapsuutensa Kan-
nusjärvellä. Perheessä oli isoäi-
ti, isoisä sekä isän kaksi veljeä 
perheineen, yhteensä 16 henki-
löä. Sota-aikana samassa talou-
dessa asui kolme evakkoperhettä 
lapsineen, yhteensä 20 henkilöä. 
Kaikki ruokailivat samaan aikaan 
pirtin isossa pöydässä. Perheen 
omassa käytössä oli oma kama-
ri, sali ja yhteinen keittiö. Tämä 
yhteiselo oli yksi syy siihen, että 
Kaukosta tuli hyvin sosiaalinen ja 
toisista välittävä ihminen.

Kauko aloitti musiikkiharras-
tuksen alle kouluikäisenä. Koto-
na oli urkuharmoni. Kansakou-
lunopettaja Ida Koivula antoi 
Kaukon säestää virsiä aamuhar-
tauksissa.

Sotavuosina 1942–1943 Kauko 
kuului sotilaspoikiin, jotka järjes-
tivät iltamia Seuran talolla. Kau-
ko soitti kitaraa ja pojat lauloivat 
kupletteja TOK-talolla. Väkeä oli 
koolla 40 – 50.

Kauko perusti orkesterin. Sii-
hen kuuluivat vuonna 1925 synty-
neet pojat. Orkesterin kokonpano 
oli kaksi viulua, klarinetti, man-
doliini ja kaksi pahvista tehtyä 
rumpua. Orkesteri ei ollut kauan 
koossa, koska Mannerheim kutsui 
1925 syntyneet miehet asepalve-
lukseen. Kauko kutsuttiin palve-

lukseen 17-vuotiaana 21.4.1944.
Kauko kertoi minulle orkeste-

rin perustamistilaisuudesta Kan-
nusjärven koululla. ”Pojilla oli 
ensimmäinen harjoitus. Johtaja-
opettaja Vilho Brunila tuli pai-
kalle ja kysyi: Miksi olette ko-
koontuneet koululle? Seurasi pit-
kä hiljaisuus. Kukaan ei uskalta-
nut sanoa mitään. Kaikki pelkä-
sivät johtajaopettajaa. Brunila: 
Minun pitää tietää kaikki mitä 
täällä tapahtuu. Minä vastaan tä-
män koulun toiminnasta. Kauko: 
Me olemme perustamassa orkes-
teria. Brunila: Soittakaa. Kauko 
soitti urkuharmonilla jyväskylä-
läisen lehtimiehen, kuoronjohtaja 
ja säveltäjä-runoilija Lassi Uts-
joen kappaleen Vartiossa. ’Mä 
vartiossa seison nyt yössä yksi-
näin’... Esityksen jälkeen Bruni-
laa ei enää näkynyt”.

Kauko Toikan kuoroharras-
tus alkoi Kannusjärven Evanke-
liumiyhdistyksen sekakuorossa. 
Se oli vanha kuoro, jossa Kauko 
toimi myöhemmin kuoron joh-
tajana. Kitulassa toimi sekakuo-
ro, jonka johtajana toimi Jaakko 
Lehtinen. Kun Kannusjärven se-
kakuoro ja Kitulan sekakuoro yh-
tyivät, syntyi uusi sekakuoro Veh-
ka. Aluksi kuoron johtajana toimi 
Jaakko Lehtinen ja varajohtajana 
Kauko Toikka. Myöhemmin Toi-
kasta tuli kuoron johtaja. Kuoro 
lauloi YLE:n Sävelvaaka-radio-
ohjelmassa. Kilpailun tuomari-
na toimivat mm. Osmo Vänskä 
ja Ilkka Kuusisto.

Haastattelin Kaukoa vuon-
na 2016, jolloin pidettiin Etelä-
Kymenlaakson Veteraanikuoron 
20-vuotisjuhla ja Kauko Toikan 

90-vuotisjuhlakonsertti Hami-
nan sotilaskodissa. Kauko ker-
toi seuraavaa: ”Osallistuin ke-
sällä 1959 ja 1960 Klemettiopis-
ton kuoronjohtajakurssille. Se oli 
minusta erittäin antoisaa aikaa. 
Imin siellä kuoromusiikista kai-
ken itseeni. Se aika oli niin tiivis-
tä, että kutsuimme kurssia ’mu-
siikkivankilaksi’. Jouko Tolonen 
toimi kurssin johtajana YLE:n 
musiikkiosastolta. Hän nimit-
ti minut tuhattaituriksi. Nimitys 
tuli seuraavasta tapahtumasta: 
Olimme pelaamassa lentopalloa 
ruokatunnilla. Opiston päivystä-
jä juoksee hengästyneenä paikal-
le. Äkkiä juhlasaliin! Eilen viri-
tetty flyygeli ei toimi. Kauko: En 
minä ole mikään pianonvirittäjä. 
Päivystäjä: Pakko on tulla. Tolo-

nen käski. Korjasin flyygelin lait-
tamalla pahvia johonkin kohtaan 
flyygelin väliin. En maallikkona 
osannut määritellä tarkkaa paik-
kaa. Tulos ei kelvannut, koska lis-
tan vahvuuden piti olla eri paksu 
keskellä ja päissä. Lista piti teh-
dä puusta. Menin koulun puutyö-
luokkaan. Kaikki ovet olivat siellä 
lukossa, enkä saanut työvälineitä. 
Onneksi luokassa oli tahko ja sil-
lä sain hiottua listan sopiviin mit-
toihin. Kaikki oli ok. Flyygeli soi 
moitteettomasti.

* * *
Ote Etelä-Kymenlaakson Soti-
laspoikien Perinnekillan koko-
uspöytäkirjasta. Perustava ko-
kous 16.10.1996 klo 14.00. Paik-
ka: Vehkalahden seurakunnan 
talo. Läsnä 13 miestä. ”Puhetta 
johti Kauko Toikka ja sihteerik-
si kutsuttiin Eero Koukila. Kau-
ko Toikka valittiin kuoronjohta-
jaksi ja puheenjohtajaksi. Vara-
puheenjohtajaksi ja kuoron vara-
johtajaksi valittiin Helge Vuoksi. 
Ääntenvalvojiksi valittiin: I-tenori 
Tapani Heikkilä, II-tenori Pent-
ti Näppi, I-basso Jorma Lonka 
ja II-basso Pertti Heino. Kuo-
ron toiminta tapahtuu toistaisek-
si sotilaspoikakillan puitteissa il-
man virallisempaa organisaati-
ota. Harjoitukset jatkuivat, ai-
nakin toistaiseksi keskiviikkoisin 
klo 14.00 seurakunnan tiloissa. 
Kokouksen jälkeen harjoittelim-
me laulua Tuntematon sotilas yk-
siäänisesti. Kuulosti lupaavalta.”

Kysyin Kaukolta, mikä on hä-
nen elämänsä kohokohta musiikin 
alalla? Kauko vastasi ”Ylimpänä 
kaikesta on Vehkalahden kirkko-

kuoron ja Kannusjärven seka-
kuoron esiintyminen Vehkalah-
den kirkossa. Siellä johdin kuo-
roja. Laulu: Ylennä ristin lippu, 
jonka on säveltänyt Heikki Kle-
mentti. Sanat alkaa: Ylennä ris-
tinlippu korkealle. Tuo valkovaa-
te verin voitettu…”

Kauko sävelsi ja sovitti monia 
unohtumattomia kappaleita kuo-
romme käyttöön. Kaukon sävel-
lys sotainvalidin puolison Karin 
Penttilän sanoittamaan lauluun 
Isänmaan vartijalle on yksi kos-
kettavimmista lauluista:

1. Isänmaan vartija, sua kiitän 
nyt ja tässä. On kiitokseemme vie-
lä vähän aikaa. Ei ollut sulla kul-
ta-aikaa!  

2. Isänmaan vartija, sota jul-
ma riisti nuoruuden sulta, pääl-
les´ syöksi savua ja tulta, ei ollut 
sulla kulta-aikaa! 

3. Isänmaan vartija, on aske-
lees ontuvaa, hiuksillas hopeaa 
ja mieless` apeaa. Ei ollut sulla 
kulta-aikaa! 

4. Isänmaan vartija, poskillas 
uurteita näkeekö kukaan? Jää 
Luojas´ kanssa et yksin! Näin 
sulle kulta-aikaa! Isänmaan var-
tijaa siunaa laps´ Suomen. On 
tullut aika viimeisistä viimeiseen 
siunattuun aikaan!

Muistamme itsestään numeroa 
tekemätöntä, elämänmyönteistä, 
taitavaa musiikkimiestä kunnioi-
tuksella ja syvällä kaipauksella.

Kunniaa tehden

Esko K. Lahti
kuoron sihteeri

In memoriam

Tuulo Lehtinen 1933–2021

Director Cantus Kauko Toikka 1926–2021

Tuulo Lehtinen. Kuva: Jarmo 
Järveläinen

Kauko Toikka. Killan arkisto

Sotilaspojan seuraava 
numero ilmestyy kesäkuussa.
Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettä-

mään siihen tarkoitetun aineiston 
20. toukokuuta mennessä.

Metallinen 
sotilaspoikamerkki
Mikä merkki? 
Liitossa on vain tämä valokuva. 
Lisätiedot toimitukseen.
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Suojeluskuntaperinnetyötä eilen – tänään – huomenna

Perinnetyössä katsotaan historiaan, mutta tähdätään 
tulevaisuuteen

Kirjallisuutta
Suojeluskuntaperinnetyötä eilen – 
tänään – huomenna -seminaarissa 
7.12.2021 julkistettiin Suojelus-
kuntaperheen perinnetyö 1981–
2021, Välähdyksiä menneestä ja 
kurkistus tulevaan -teos. 

Kirjan toimittanut VTM, DE 
Markus Anaja kirjoittaa muis-
tamisen kulttuurista, jota tavataan 
kutsua perinnetyöksi – rajan tosin 
ollessa häilyvä. Hän kysyy: ”Kun 
puhumme suojeluskuntaperinteis-
tä, tarkoitammeko suojeluskunta-
järjestöä vai yksittäistä suojelus-
kuntalaista?” Suojeluskuntajärjes-
tön Perinteet ry:ssä suojeluskunta-
perheellä tarkoitetaan isien suoje-
luskuntaa, äitien Lotta Svärdiä, 
poikien sotilaspoikia sekä tyttö-
jen pikkulottia ja lottatyttöjä.

Perinteen vaalimiseen liittyy 
sekä aineellinen että aineeton 
kulttuuriperintö, joista ei kuiten-
kaan ole selkeitä ohjeita perinne-
työn tekijöille. Tähän kirjassa lu-
vataan muutos yhdessä eri muisti-
organisaatioiden kanssa.

Perinnetyön keskeisin tavoite on 
tiedon siirtäminen eteenpäin. Täs-
sä keskeisessä asemassa todetaan 
olevan sivuston: perinne.fi.

Juhlajulkaisu on rakenteeltaan, 
taitoltaan, sisällöltään ja painopa-
periltaan laadukas. Keskeisin osa 
on dosentti, VTT Olli Kleemo-
lan kirjoitus maanpuolustusperin-

netyöstään tekemästään tutkimuk-
sesta, joka on laatuaan ensimmäi-
nen koko perinnekentän ja pitkän 
ajanjakson kattava. 

Kleemola kuvaa oivallisesti pe-
rinnekentän hajanaisuutta, jolla on 
perusteensa ja hyvätkin puolensa 
mutta myös varjopuolensa. Mitä 
tulisi tehdä mahdollisten päällek-
käisyyksien karsimiseksi, vai hoi-
tavatko aika ja niukkenevat resurs-
sit mahdolliset ongelmat? 

Maanpuolustushistoriallisen 
yhdistyksen puheenjohtajan, vuo-
rineuvos Jorma Järven pyrkimys 
suojeluskuntaperheeseen kuuluvi-
en järjestöjen voimien kokoajana 
ja koordinaattorina päätyä yhteisen 
lipun alle yhtäältä ja näiden pyrki-
mysten vaikeus toisaalta kuvataan 
hyvin Kleemolan tekstissä. Yhdis-
tysten luvatussa maassa suojelus-
kuntaperheen eri osat oli jo perus-
tettu omina järjestöinään, joten ta-
voitteeseen ei päästy – eikä maa-
li ole vieläkään näkyvissä, joskin 
Tammenlehvän Perinneliitto jäsen-
järjestöineen (23) tasoittanee tietä.

Muut teoksen kokooma-artikke-
lit kuvaavat hyvin suojeluskunta-
perheen toimintoja ja perinnettä.

Kenraaliluutnantti Ermei Kan-
nisen Suojeluskuntalainen -pat-
saan historiaa koskevan äänitallen-
teen litterointi (näin oletan) poik-
keaa virkistävällä tavalla muista 

juhlapuheista ja tieteellisistä teks-
teistä, joista kirja pääosin koostuu.

Alkuosan epätarkkuudet sekä 
vähäiset kirjoitus- ja nimivirheet 
olisi saatu huolellisella oikoluvul-
la karsittua. Kirjan arvoa ne eivät 
vähennä.

Kirja kuuluu erityisesti suojelus-
kuntaperinteestä kiinnostuneen kä-
sikirjastoon ja miksei perinteestä 
yleisemmin kiinnostuneen lukuoh-
jelmaan.

Kirja on tilattavissa hintaan 30 
euroa osoitteesta info@perinne.fi 

Teksti: Hannu Luotola

Suojeluskuntajärjestön Perinteet ry 
– Skyddskårstraditioner rf ja Tais-
telukoulun Perinneyhdistys ry jär-
jestivät kutsuseminaarin Puolus-
tusvoimien kurssikeskuksessa (ent. 
Taistelukoulu) 7.12.2021 aiheesta 
”Suojeluskuntaperinnetyötä eilen – 
tänään – huomenna”.

Juhlaseminaarin ajankohta oli so-
vitettu Suojelukuntain Päällystö-
koulun alkamiseen Tuusulassa 100 
vuotta sitten 3.12.1921, järjestäyty-
neen suojeluskuntaperinnetyön al-
kamiseen Suomen Maanpuolustus-
historiallisen Yhdistyksen perusta-
misella 40 vuotta sitten 8.11.1981 
ja Helsingin Suojeluskuntapiirin 
Perinnekilta ry:n perustamisella 
30 vuotta sitten 4.6.1991.

Taistelukoulun Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Antti Niemisen 
avattua kokouksen valottamalla 
Tuusulan perinteikästä kulttuuri-
historiaa Sk-perinteiden puheenjoh-
taja Markus Anaja julkisti Suoje-
luskuntaperheen perinnetyö 1981–
2021, Välähdyksiä menneestä ja 
kurkistus tulevaan -juhlateoksen.

Dosentti, VTT Olli Kleemolan 
alustuksen aihe Suojeluskuntajär-
jestön perinnetyö vuosina 1944–
2021 liittyi hänen tutkimukseensa, 
joka on laatuaan ensimmäinen ai-
heesta. 

Perinneasiantuntija Jouko Kai-
vonurmi esitteli Taistelukoulun 
Verkkomuseon, jonka jälkeen oli 
mahdollisuus tutustua näyttelyyn 
kurssikeskuksen tiloissa. 

Kansallisarkiston johtaja, FT 
Arja Rantanen ja Museoviraston 
erikoisasiantuntija Risto Hakomä-
ki alustivat aiheenaan Suojeluskun-
ta- ja Lotta Svärd -aiheisen aineel-
lisen ja aineettoman kulttuuripe-
rinnön taltioinnin ja säilyttämisen 
haasteita.

Puheenjohtaja Markus Anajan 
puheenvuoroissa korostui perinne-
työn merkitys: ”Perinnetyössä kat-
sotaan historiaan, mutta tähdätään 
tulevaisuuteen.”  

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinnesäätiön 

puheenjohtajaMarkus Anaja keskustelee perinneasioista varusmiehen kanssa. Kuva: Oona Myöhänen / Ruotuväki

Kirjan kansi

Suojeluskuntaperheen  
perinnetyö 1981–2021
Välähdyksiä menneestä ja kur-
kistus tulevaan
Toimittanut: Markus Anaja
Julkaisija: Suojeluskuntajärjes-
tön Perinteet ry
Kustantaja: Sotilasperinteen 
Seura ry 2021
Sotilasperinteen Seuran julkai-
susarja nro 7
176 sivua

Löytyykö kurssi- 
todistuksia?
Liiton ansiomerkkisääntöjen mu-
kaan Sotilaspoikaristiin kiinnitet-
tävään poikajohtajasolkeen ovat 
oikeutettuja ryhmänjohtaja- tai 
ryhmänvarajohtajakurssin suo-
rittaneet tai kyseisessä tehtävässä 
toimineet ja johtajasolkeen jouk-
kueenjohtaja- tai joukkueenva-
rajohtajakurssin suorittaneet tai 
kyseisessä tehtävässä toimineet.

Toimitus ot-
taa mielellään 
julkaistavaksi 
kurssitodistuk-
sia, joita voi lä-
hettää kirjeit-
se valokopioina 
tai skannattuna 
.jpeg- tai PDF-
muotoon sähkö-
postitse. Myös 
muistelmat ja 
valokuvat kurs-
seilta ovat erit-
täin tervetulleita.

Sotilaspojan tie
Sotilaspoikien perinnekilta
muistoja kantava silta
nuoruudesta kertova tie
noihin päiviin meidät vie.

Koti, uskonto ja isänmaa
näitä aloimme arvostaa
ja rakasta Suomenmaata
jo nuorena poikana puolustaa.

Raimo Berkan
* * *

Varjele vakainen Luoja
Varjele vakainen Luoja,
kaitse kaunoinen Jumala,
ole puolla poikiesi,
aina lastesi apuna.
Aina yöllisnä tukena,
päivällisnä vartijana! 

Anna Luoja, suo Jumala,
anna onni ollaksemme,
hyvin ain’ eleäksemme,
kunnialla kuollaksemme.
Suloisessa Suomenmaassa,
kaunihissa Karjalassa.

KALEVALA
43:s runo, säkeet 407-408,  
413-416 ja 401-406
Runo on julkaistu Suojeluskun-
tain Yliesikunnan Sotilaspoikaoh-
jesäännössä I (Sp.OI 19.2.1943)

Runoutta

Johtajasoljet. Kuva: Matti Hy-
värinen

Sotilaspoika-
risti poika-

johtaja- 
soljella.  

Kuva: Heik-
ki Vuorimies


