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Oli kunnia haastatella tasavallan 
presidentti Sauli Niinistöä Soti-
laspoika-lehteä varten 23.5.2017. 
Tapaaminen ja haastattelu tapah-
tuivat Mäntyniemessä, tasavallan 
presidentin virka-asunnossa.

Kysymykset koskettelivat maan-
puolustusperhettä, huolenaiheita 
maailmalla ja kotimaassa sekä liit-
toutumista ja liittoutumattomuut-
ta. Koko haastattelu on luettavissa 
lehden sivulta 6.

Haastattelulle oli annettu aikaa 
45 minuuttia, ja tuo aika tuli koko 
lailla käytetyksi. Etukäteen laa-
dittu kysymyslista soveltui hyvin 
haastattelun lähtökohdaksi, mutta 
haastattelutilanteessa kysymykset 
saattoivat muuttua siitä, mitä ne 
alun perin olivat. 

Tasavallan presidentti oli miel-
lyttävä haastateltava. Hänen vas-
tauksistaan, kannanotoistaan, oli 
kuultavissa optimismi ja usko 
maamme nuorisoon ja toisaalta 
isänmaamme tulevaisuuteen.

Lukijakuntaa kiinnostanee var-
masti se, mikä oli tasavallan pre-

sidentin suhde lottatyttöihin ja so-
tilaspoikiin. Tähän presidentti Sau-
li Niinistö vastasi muun muassa: – 
Monet olivat rakennustyössä nuo-
resta lähtien kotinsa vaikutuksesta, 
mutta myös isänmaan asian elä-
vöittämänä. Terveiseni on syvä kii-
tollisuus kaikesta siitä, mitä olette 
tehneet, ja haluan toivottaa tervei-
tä ja onnellisia elinpäiviä.

Joku voi ihmetellä, miksi en ky-
synyt presidentiltä Natosta. Kysy-
mysten ulkopuolella tasavallan 
presidentin kanssa oli toki puhe 
Natosta. Asiaan presidentti Nii-
nistö on ottanut useasti kantaa, ja 
hänen mielipiteensä on myös leh-
temme lukijakunnan tiedossa. 

Kiitokset haastattelusta tasaval-
lan presidentille, haastattelutilan-
teen kuvien ottajille ja Mäntynie-
men tapaamisen järjestäjälle. Tasa-
vallan presidentin kanslia saa jat-
kossa Sotilaspoika-lehden.

Pentti Ruohotie

Varsinais-Suomen liiton puolesta 
haluan onnitella hyvästä päätök-
sestä järjestää Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton liittokokous Turussa. 
Samoin onnittelen omaa perinne-
kiltaamme, joka täyttää kunnioitet-
tavat 25 vuotta!

Perinneliitto vaalii sotilaspoi-
kien kunniakasta perinnettä. Ei 
voi kuin ihailla ja ihmetellä, kuin-
ka on ollut mahdollista, että vas-
ta toisella kymmenellä olleet po-
jat olivat niin uutteria ja rohkeita 

kotirintamalla heidän isiensä osal-
listuessa isänmaan puolustamiseen 
rintamalla.

Sotilaspoikien työn arvo on syy-
tä palauttaa kaikkien mieliin erityi-
sesti itsenäisen Suomen täyttäessä 
sata vuotta. Suomi ei olisi itsenäi-
nen, ellei kansakunta olisi sodan 
vuosina ollut yhtenäinen. Miehet 
rintamalla, äidit kotona sekä soti-
laspojat ja lottatytöt täydentämäs-
sä aikuisten työtä oli yhdistelmä, 
johon kansakunta nojasi.

Suomi 100 -juhlavuoden tee-
ma on ”Yhdessä”. Osallistumalla 
juhlavuoteen vahvistamme yhteen-
kuuluvuutta ja osoitamme kunnioi-
tusta itsenäisyydellemme. Nuoril-
le on paljon tarinoita kerrottavana. 
Historian pohjalle nuoret sukupol-
vet voivat rakentaa tulevaisuuden 
ja tehdä siitä näköisensä.

Varsinais-Suomen liitto koordi-
noi alueen Suomi 100 -hankkeita 
yhdessä Turun kaupungin kanssa. 
Suurimman osan juhlavuoden oh-

jelmasta tuottavat kunnat, seurat, 
yhdistykset, yritykset ja asukkaat. 
Useassa hankkeessa kurkistamme 
aikaan, jolloin Suomi itsenäistyi.

Lämpimästi tervetuloa Varsi-
nais-Suomeen! Maakunnan histo-
ria, sijainti porttina länteen sekä ai-
nutlaatuinen saaristo tarjoavat vie-
raille nähtävää!

Kari Häkämies
maakuntajohtaja
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Tervetuloa Turkuun 
Sotilaspoikien Perinneliiton XXV liittokokous ja Varsinais-Suomen 

Sotilaspoikien Perinnekillan 25-vuotisjuhla Turun VPK:n talossa 17.–18.8.2017

Tervetuloa Turkuun ja Varsinais-Suomeen

Kuva: Katri Makkonen, Tasavallan presidentin kanslia

Tervetuloa 
Turkuun!

Ohjelma
Torstai 17.8.2017 VPK:n talo Eskelinkatu 5

Liittokokous
13.00– Ilmoittautuminen ja tulokahvit sekä valtakirjojen tarkistus
15.00–16.30 Seppelpartion lähettäminen ja liittokokous 
 Arkipuku

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan 25-vuotisjuhla  
ja veljesilta
16.30–17.30 Tervehdysten vastaanotto
18.30– Vuosijuhla, jonka jälkeen veljesilta
 Tumma puku ja kunniamerkit

Liittokokoukseen saapuvat muiden kiltojen jäsenet seuralaisineen ovat läm-
pimästi tervetulleita killan 25-vuotisjuhlaan. Illallisen (sis. kaksi kaatoa vii-
niä) hinta on 60 euroa. Juhlassa esiintyvät mm. Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta ja Turun Sotaveteraanilaulajat. Juhlapuheen pitää edus-
kunnan puhemies Maria Lohela. Virallisen ohjelman jälkeen ilta jatkuu 
veljesillan merkeissä. 
Kahvia ja seurustelua Musiikkia – Turun Sotaveteraanisoittajat
Sotilaspoikavalokuvashow Baari avoinna

Tärkeää lisätietoa sivulla 7Kuva: Tuula Rahkonen
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Jokainen sodan tai armeijan käy-
nyt tietää, mitä tunnussana mer-
kitsee. Vartiomiehen velvollisuus 
on kysyä tunnussana lähestyvältä 
tulijalta. Jos hän tietää ja ilmaisee 
tunnussanan oikein, hän on omia 
joukkoja. Jos hän ei tiedä tai sa-
noo väärän tunnussanan, hän voi 
olla vihollinen. Tunnussana saattaa 
pelastaa hengen. Sen unohtaminen 
voi koitua kohtaloksi.

Mikä on tämän päivän tunnus-
sana? Mikä sana suojaa ja var-
jelee meidät tämän päivän läpi? 
Vuodesta 1731 alkaen Saksassa ja 
vuodesta 1905 Suomessa on jul-
kaistu vuosittain pientä kirjasta, 
jonka nimi on ”Päivän Tunnus-
sana”. Monelle meistä se saattaa 
olla tuttu. Kirjasessa on jokaiselle 
vuoden päivälle kaksi erillistä raa-
matunkohtaa ja kaksi lyhyttä luku-
kappaletta, toinen Vanhasta testa-
mentista ja toinen Uudesta testa-
mentista.

Ehkä tähän päivään sopii tun-
nussanaksi lause 1. Samuelin kir-
jan 17. luvusta: ”Ei pidä menettää 
rohkeuttaan!” Se on nuoren Daa-
vidin sana kuningas Saulille. Is- 
raelin pientä sotajoukkoa uhka-
si filistealaisten suuri armeija etu-
nenässään mahtava taistelija Gol-
jat. Hän oli pelätty kaksintaistelija, 
joka oli kuuden kyynärän ja vaak-
san mittainen, viimeiseen saakka 
varustautunut mahtava soturi. Hä-
nen keihään varsikin oli kuin kan-
gaspuiden tukki. Tämä voittama-

ton taistelija oli pilkannut israeli-
laisia ja haastanut heidän joukois-
taan itselleen kaksintaistelijan vas-
tustajaksi.

Pelko ja toivottomuus valtasi-
vat Israelin joukot ylivoimaisen 
vastustajan edessä. Sitten leiriin 
tuli nuori paimenpoika Daavid. 
Hän astui kuninkaan eteen ja sa-
noi nuo päivän tunnussanana ole-
vat sanat: ”Ei pidä menettää roh-
keuttaan!” Ja hän lupasi astua tais-
teluun tuon kaikkien pelkäämän 
vastustajan kanssa.

Muistamme hyvin, miten kerto-
mus jatkuu. Saulin tarjoama haar-
niska oli liian painava hintelälle 
nuorukaiselle. Hän valitsi aseik-
seen paimensauvansa, viisi sileää 
kiveä ja lingon. Ja niin hän lähti 
linko kädessä astumaan filistealais-
ta kohti. Hän ei välittänyt Golja-
tin herjaavista sanoista, vaan huu-
si tälle: ”Sinä tulet minua vastaan 
mukanasi miekka, tappara ja kei-

häs, mutta minä tulen sinua vastaan 
Herran Sebaotin nimessä.” Daa-
vid ryntäsi juosten Goljatia vas-
taan, linkosi sileän kiven suoraan 
jättiläisen otsaan sillä seurauk- 
sella, että tämä kaatui kuollee-
na maahan. Sankarin kuolema sai 
koko filistealaisten joukon pako-
kauhun valtaan ja he pakenivat.

Ei pidä menettää rohkeuttaan! 
Kyllä tätä sanaa on tarvittu silloin, 
kun mahtava, ylivoimainen viholli-
nen oli Suomea vastassa. Rohkeut-
ta, uskallusta, vaadittiin noina vai-
van vuosina niin sota- kuin kotirin-
tamallakin. Jostain rohkeutta saa-
tiin. Kovin uhrauksin maa sai pitää 
itsenäisyytensä. Siitä kiitämme tä-
nään Jumalaa.

Mutta entä tänään? Onko tais-
telu tauonnut? Mitkä ovat tämän 
päivän Goljatit, jotka huutavat uh-
kauksiaan ja koettelevat rohkeut-
tamme? Vaikka rajoilla on rauha, 
Goljatit eivät ole vieläkään vaien-
neet. Monien sodan ajan kokenei-
den haastajana on ikääntyminen 
ja sen tuomat vaivat. Moni kuu-
lee yhä voimakkaampana yksinäi-
syyden ja eristäytymisen Goljatin 
huudot. Tai mieltä painaa huoli ja 
pelko läheisistä, lapsista, lastenlap-
sista, miten he selviävät tässä yhä 
kovemmaksi käyvässä maailmas-
sa? Mihin minua vielä tarvitaan? 
Väsymys, voimattomuus ja ma-
sennus haastavat kaksintaisteluun.

Mikä tilanteesi onkaan, ota tuek-
sesi tämän päivän tunnussana: 

”Ei pidä menettää rohkeuttaan!” 
Emme ole elämänkamppailussa 
sittenkään yksin. Jumala, joka on 
auttanut tähän asti, auttaa vasta-
kin. Vaikka omat voimat vähene-
vät, hänen armonsa ja apunsa py-
syvät samana.

Silloinkin, kun syyllisyyden 
Goljat riehuu sisimmässä syyttäen 
menneistä teoista tai tekemättä jät-
tämisistä, meillä on rinnallamme 
puolustaja, joka on syyttävää sie-
lunvihollista voimakkaampi. Jee-
sus Kristus astui ristille siksi, ettei 
meidän tarvitse kantaa syyllisyyt-
tä. Tänäänkin saamme sulkea kor-
vamme syyttäviltä ääniltä ja avata 
ne hänelle, joka vakuuttaa: ”Ystä-
väni, ole rohkealla mielellä. Sinun 
syntisi on sinulle anteeksiannettu.”

Elämä on taistelua. Goljateis-
ta emme pääse, niin kauan kuin 
olemme täällä ajassa. Mutta roh-
kaiskoon meitä kaikkia tänään se 
ajatus, että olemme matkalla ra-
jalle, jonka taakse vihollisen ääni 
tai voima ei enää kuulu. Vieläkin 
on totta virren sana: ”On täällä nyt 
taistelu, kilvoitus, työ, vaan siel-
lä on päiväksi muuttunut yö, kun 
nähdä saan kirkkaita kasvojasi ja 
veisata iäti kiitostasi.”

Sinne päästäksemme tarvitsem-
me vain yhden tunnussanan. Se on 
Jeesus. Hänessä meillä on rohkeus, 
jonka varassa uskallamme kohdata 
elämän ja kerran myös kuoleman.

Olavi Vuori, rov. (el.)
Saarijärvi

Intervjun med republikens pre-
sident Sauli Niinistö och infor-
mationen om det kommande för-
bundsmötet i Åbo är denna gång 
de betydelsefullaste inslagen i vår 
16-sidiga publikation.

Huvudredaktören  besökte pre-
sidentens tjänstebostad på Tallud-
den och ställde frågor till presi-
denten med anknytning till soldat-
gossarna och flicklottorna, röran-
de bekymmer i världen och hem-
landet samt om säkerhets- och 
försvarsfrågor.

Soldatgossarna samlas 17–
18.8. i Åbo till den årliga stor-
mönstringen. Förbundsdagar-
nas program ingår i tidningen. 
Under dagarna firar Soldatgos-
segillet i Egentliga-Finland sitt 
25-årsjubileum till vilket mötes-
deltagana hälsas välkomna. Che-
fen för regionalförvaltningsverket 
Kari Häkämies framför även en 
hälsning till soldatgossarna. För-
bundsdagarna behandlas förutom 
på paradsidan också vid mittupp-
slaget.

I sin andaktsbetraktelse, som 
rubricerats ”Lösenordet” ger pro-
sten Olavi Vuori oss vägkost för 
livet. ”Man bör inte tappa modet!” 
I dessa ord koncentreras budska-
pets grundtanke. Förbundets ord-
förande Hannu Luotola påmin-
ner i sin kolumn om Nationella 
veterandagens teman. Soldatgos-
sarnas Traditionsförbund tillsam-
mans med sina gillen har större 
tyngd än gillena separat för sig 
och är den enda organisation, som 
bevakar soldatgossarnas intressen, 
understryker Luotola.

I detta nummer ingår en del för-
tjänstfulla hågkomster. Markku 
Rauhalahti berättar om skolgos-
sarnas skyddskårskompani i Tam-
merfors under åren 1937–1939. 
Jaakko Matikainen drar sig till 
minnes sin tid som skyddskårs-
gosse i slutet av 1930-talet. Skri-
benten avled i januari. Reijo Sal-
mi behandlar i sin artikel krigs-
sjukhusets verksamhet i Vasa un-
der de sista krigen. Esa Huhta-
la var med som soldatgosse och 

hjälpte till med olika göromål på 
sjukhuset. Även Huhtala är död. 
Ett tack går till Eero Alasuvanto 
och hans arkiv där det nu publice-
rade materialet bevarats. 

Aarno Oja-Kaukola belyser 
lärdomsskolornas undervisning 
om landets försvar. Under fort-
sättningskriget hade även lärarna 
tillgång till skolning. Hannes Vii-
ri granskar den lokala befolkning-
ens relation till tyskarna, som år 
1941 kom till Oikarinen i Rova-
niemi landskommun. Alpo Laa-
ri, en ny skribent i vår tidning, 
berättar om händelser under åren 
1939–1944, då han verkade först 
som skyddskårens stafett och se-
nare som soldatgosse med mång-
ahanda uppdrag. Mikko Voutilai-
nen skriver om sina skolår. I arti-
keln ingår intressanta synpunkter 
på åren efter fredslutet. Scoutrö-
relsen och idrottsföreningarna att-
raherade soldatgossarna när sol-
datgosseorganisationen upplös-
tes hösten 1944. Detta framgår 
av Raimo Berkans lilla bidrag.

Soldatgossarna har fattat pen-
nan också när det gäller olika be-
givenheter. Gillena har anordnat 
fester och årsmöten med mera. 
Traditionsgillet i Norra-Savolax 
har kommit till 25-års milstolpen. 
Gillet Stor-Savolax anordnade en 
fest i samband med sitt årsmöte. 
I Kajana deltog soldatgossarna i 
minneshögtiden 13.3. med anled-
ning av vinterkrigets slut. Pajari-
Pojkarnas utställning i Vapriikki i 
Tammerfors och Popup-museet i 
Hattula, om vilka det ingår infor-
mation i bladet, kunde alldeles väl 
ingå i gillenas reseplaner. Om en 
gillesresa till Mellan-Finland har 
rapporterats i detta blad.

I vår tidning ingår gillenas och 
förbundets gällande kontaktupp-
gifter.

Följande nummer utkommer i 
september. Läsarna tillönskas en 
god och solig sommar.

 Pentti Ruohotie
 chefredaktör

 Översättning: Leif Häggblom

Sammandrag

Itsenäistyminen ei 
tapahtunut hetkessä

Itsenäisyyden saavuttaminen ja vakauttaminen eivät ole tapah-
tuneet hetkessä. Itsenäisyys on usean sukupolven aikana tapah-
tuneen kypsymisen tulos.

Itsenäisen Suomen syntymiselle ei juuri ollut edellytyksiä en-
nen 1800-luvun loppupuolta. Tulevan Suomen rajat alkoivat to-
sin selkiintyä Haminan rauhassa 1809. Tuohon saakka Suomi 
oli ollut 600 vuotta osa Ruotsia mutta siirtyi nyt Venäjän val-
lan alaisuuteen.

Itsenäistymisen perusedellytys on kansallisen itsetunnon he-
rääminen. Siksi on nostettava esille sellaiset 1800-luvulla elä-
neet merkkimiehet kuin A. I. Arwidsson, J. V. Snellman, Elias  
Lönnrot, J. L. Runeberg ja Zachris Topelius. He loivat tar-
peellisen kansallisen identiteetin.

1900-luvun alussa Suomi eli erityistä kulttuurista kukoistus-
kautta. Sen vaikutukset heijastuivat koko kansan arvotietoisuu-
teen. Kansallisten arvojen merkitystä nostattivat muun muassa 
Akseli Gallen-Kallelan maalaukset, Jean Sibeliuksen sävel-
taide ja Eino Leinon runot. Taiteen herättämä isänmaallisuus 
yhdistyi vahvasti poliittisiin ja valtiollisiin pyrkimyksiin.

Monet Venäjän Suomeen kohdistamat kielteiset toimenpiteet, 
niistä pahin vuoden 1914 venäläistämisohjelma, vahvistivat Suo-
men kansan kansallistuntoa ja kannustivat tavoittelemaan itse-
näisyyttä.

Pieni maamme ei ole saanut itsenäisyyttä lahjana. Suomalai-
seen omanarvontunteeseen heijastuu asemamme saavuttaminen 
vaikeuksien ja uhrauksien kautta. Itsenäisyyden saavuttaminen 
vaati paitsi vahvoja tekoja myös älyllistä oivallusta. Venäjän si-
säinen murros antoi mahdollisuuden Suomen itsenäiseksi julis-
tautumiseen.

Marraskuussa 1917 eduskunta eli vuoden 1917 toiset valtio-
päivät julistautui korkeimman vallan haltijaksi ja valitsi senaa-
tin, joka asetti tavoitteekseen Suomen itsenäistymisen. Joulu-
kuun 4. päivänä P. E. Svinhufvud senaatin seuraamana esitti 
eduskunnassa itsenäisyysjulistuksen ja jätti hallitusmuotoehdo-
tuksen, jonka mukaisesti Suomesta tulee itsenäinen kansakun-
ta. Tämän toimenpiteen eduskunta hyväksyi joulukuun 6. päivä-
nä. Tuosta tapahtumasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuot-
ta. Edelleen työtä itsenäisyyden puolesta on tehtävä joka päivä.

Itsenäisyydestä kiitollisena ja maamme itsenäistymiseen vai-
kuttaneille kunniaa tehden

Pentti Ruohotie

Tunnussana

Puheenjohtajan kynästä
Kansallisen veteraanipäivän viimei-
nen pääjuhla nykyisessä muodos-
saan vietettiin Lahdessa 27.4.2017 
tunnuksella ”Sinun veteraanipäi-
väsi – Din veterandag”. Tunnus 
ilmentää veteraanipäivän olevan 
meidän kaikkien yhteinen juhla.

Kansallisten veteraanipäivien 
teemat ovat liittyneet sukupolvien 
yhteisen yhdessäolon, kuuntelemi-
sen ja kuulemisen tärkeyteen sekä 
veteraaniemme perinnön vaalimi-
seen ja saattamiseen nuorempien 
sukupolvien tietoon. Halutaan var-
mistaa, että Suomen nuoriso tuntee 
vapautemme hinnan.

Sotilaspojat ja lottatytöt ovat 
valmistautuneet ottamaan ”rin-
tamavastuun” sotiemme veteraa-

neilta heidän perintönsä välittä-
misen osalta.

Sotilaspoikien Perinneliitto yh-
dessä jäsenkiltojensa kanssa on 
enemmän kuin jäsenkillat erik-

seen ja  ainoa organisaatio, joka 
vie sotilaspoikien asiaa eteenpäin.

Sotilaspoikien ja lottatyttöjen 
oman perinteen vaalimisessa on 
tärkeää ottaa nuoret mukaan. Yksi 
tapa on tuottaa nuoria kiinnostavia 
kirjoituksia Sotilaspoika-lehteen. 
Näin lehden anti houkuttelisi ny-
kyistä laajempaa lukijakuntaa, ja 
viestit välittyisivät tarkoitettuihin 
kohteisiin.

***
Sotilaspoikatoiminnan tunnetuksi 
tekeminen vaatii edelleen jatku-
vaa työtä. Killoilla on haasteensa 
paikallisilla ja alueellisilla tasoil-
la. Jäsenhankinta ja yhteistoiminta 
paikkakunnan muiden toimijoiden 
kanssa ovat tässä asiassa avainase-

massa.
***

Tasavallan presidentin – puolustus-
voimiemme ylipäällikön – haastat-
telu on tässä lehdessä.  Presidentin 
ajatukset antavat hyvän pohjan So-
tilaspoikien Perinneliiton tulevalle 
toiminnalle.

***
Liittokokous järjestetään Turus-
sa 17.–18.8.2017. Tämä on toi-
nen kerta Turussa, ja samassa yh-
teydessä juhlitaan Varsinais-Suo-
men Sotilaspoikien Perinnekillan 
25-vuotista taivalta. Tervetuloa!

Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliiton 

puheenjohtaja

Finland blev inte 
självständigt över en natt
Att Finland blev ett självständigt och stabilt land skedde inte i 
en handvändning. Självständigheten utgör resultatet av en mog-
nadsprocess under flera släktled.

Förutsättningar för ett självständigt Finland fanns knappast 
före slutet av 1800-talet. Det blivande Finlands gränser börja-
de visserligen ta form i samband med freden i Fredrikshamn år 
1809. Dittills hade Finland varit en del av Sverige i 600 år för 
att nu ställas under ryskt välde.

Nationellt uppvaknande är en grundförutsättning för ett lands 
självständighet. Därför är det angeläget att lyfta fram märkes-
män som levt på 1800-talet såsom A. I. Arwidsson, J. V. Snell-
man, Elias Lönnrot, J. L. Runeberg och Zachris Topelius. 
De skapade den oumbärliga nationella identiteten.

I början av 1900-talet upplevde Finland en stark kulturell 
blomstring som påverkade hela folkets värdegrunder. Det na-
tionella medvetandet lyftes fram i Akseli Gallen-Kallelas må-
leri, Jean Sibelius tonkonst och Eino Leinos poesi. Den fos-
terländskhet, som konsten framkallade, sammanföll med de po-
litiska och statliga målsättningarna.

Många av de ryska åtgärderna gällande Storfurstendömet Fin-
land uppfattades som negativa. Förrysknings-programmet från 
år 1914 bedömdes som det allra värsta. Men tsarens agerande 
styrkte det finska folkets nationalkänsla och främjade självstän-
dighetssträvandena.

Vårt lilla land har ingalunda fått sin frihet som gåva. Den fin-
ländska självkänslan präglas av att självständigheten krävt över-
vinnande av svårigheter och stora uppoffringar. Förutom mål-
medvetna åtgärder behövdes även intellektuella insikter. Ryss-
lands inre sammanbrott gjorde det möjligt att förklara Finland 
självständigt.

I november 1917 proklamerade den sittande lantdagen sig 
till innehavare av den högsta makten och tillsatte en senat, vars 
mål var ett självständigt Finland. Den 4. december lade P. E. 
Svinhufvud sedan i senatens närvaro fram självständighetsde-
klarationen till lantdagen och lämnade samtidigt in förslag till 
regeringsform, enligt vilket Finland blir en självständig nation. 
Lantdagen godkände denna åtgärd den 6. december. I år har det 
förflutit 100 år sedan dess. Fortfarande är det dock viktigt att 
varje dag arbeta för friheten.

Med tacksamhet för självständigheten och honnör för alla 
som medverkat till att vårt land är fritt.

Pentti Ruohotie
Översättning: Leif Häggblom
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Koulupoikien suojeluskuntakomppania

Suojeluskuntapoikana isänmaan palveluksessa

Tampereen suojeluskunnan 7. 
komppania (aluksi 3. K) oli ko-
koonpantu Tampereen oppikou-
lujen – Tampereen lyseon, yhteis-
koulun, klassillisen lyseon ja ruot-
salaisen yhteiskoulun – 17 vuotta 
täyttäneistä koulupojista. Tämän 
ns. koululaiskomppanian koulut-
tajat olivat reservin upseereita. 
Päällikkönä toimi vänrikki En-
sio Purasmaa. Purasmaa kaatui 
10.12.1939 talvisodassa Tolvajär-
vellä niin kutsutussa makkarakapi-
nassa kaksi päivää ennen Tolvajär-
ven ratkaisutaistelua.

Tampereella 3.1.1919 synty-
nyt ja Tampereella eläkepäiviään 
viettävä ylimetsänhoitaja, reser-
vin kapteeni Kauko Mäenpää oli 
mukana suojeluskunnan koululais-
komppaniassa vuosina 1937–1939. 
Hän liittyi suojeluskuntaan heti 
täytettyään 17 vuotta. Kauko kävi 
Tampereen lyseota eli Rellua. Mel-
kein kaikki luokkatoveritkin olivat 
mukana koululaiskomppaniassa.

– Komppanian koulutus oli mo-
nipuolista ja tehokasta. Luentoja 
pidettiin suojeluskuntatalo  Rati-
nanlinnassa ja joskus kouluillakin. 
Viikonloppuisin ja loma-aikoina 

meillä oli harjoituksia, kesä- ja 
talvileirejä ja talkoita. Pohjois-
Hämeen suojeluskuntapiirin pääl-

liköllä, everstiluutnantti Aaro Pa-
jarilla oli tapana käydä koululais-
komppanian leireillä. Hän tervehti 

meitä kädestä ja kyseli kuulumisia. 
Moni selkeä ohje hänen luennoil-
taan on vieläkin muistissani, Kau-
ko Mäenpää kertoo.

YH:n aikana syksyllä 1939 
kaikki koululaiskomppanian nuo-
rukaiset ilmoittautuivat palveluk-
seen. He toimivat muun muassa 
vartiotehtävissä, ilmavalvonnassa 
ja matalatorjunnassa. Kauko muis-
telee myös erästä erikoistehtävää. 
Hän oli mukana ryhmässä, joka vei 
ilmatorjuntakonekiväärin Tampe-
reen työväentalon torniin. Kauko 
on jälkeenpäin miettinyt, että mu-
kana oli eräänlaista ”historian sii-
pien havinaa”. Olihan työväentalo 
paikka, jossa Lenin ja Stalin ta-
pasivat ensi kerran toisensa joulu-
kuussa 1905. Ja nyt varustauduttiin 
Stalinin lähettämien pommikonei-
den varalta.

Kuolema  
kävi lähellä
– Tammikuun 27. päivänä 1940 
olimme matalatorjunnassa Nais-
tenlahden kalliolla, kun kuusi 
pommikonetta lähestyi korkealla, 
Kauko Mäenpää kertoo ja jatkaa: – 
Konekiväärillä saati sitten kivääril-
lä ei kannattanut edes yrittää. Seu-
rasimme, kun pommit putosivat ja 
näyttivät tulevan aivan kohti. Lä-
heltämme kulki kaksi nuorta nei-
tosta, jotka lähtivät juoksemaan 
metsän suojaan. Huusimme heil-
le ja käskimme heittäytymään jo-
honkin monttuun. Itse käännyim-
me vatsallemme ja painoimme kä-
det korviin. Kovan rytinän jälkeen 
ja ”puolikuuroina” totesimme, että 
yksi pommi oli tullut juuri noiden 
neitosten kohdalle. Siihen päättyi 
kahden nuoren elämä.

Matalatorjunnan aseilla ja nii-
den tulella oli se vaikutus, että 
pommikoneet lensivät korkealla. 
Pommien osumatarkkuus oli sen 
johdosta heikko, ja moni tuhotta-
vaksi tarkoitettu kohde säästyi.

Tampereen suojeluskunnan kou-
lulaiskomppania oli myös linnoi-
tustöissä Kannaksella, Muolaan 
koillisosassa Pasurinkankaalla ke-
sällä 1939. Työjakso oli pari viik-
koa. Tehtävänä oli rakentaa kivi-
siä hyökkäysvaunuesteitä. Työ-
välineinä olivat lähinnä kanki, la-
pio, leka, kiila, kirves ja saha sekä 
kivien nostoon kolmijalka. Lotat 
huolehtivat muonituksesta. Pääs-
täkseen linnoitustöihin Kauko otti 
pari viikkoa lomaa kesätöistään 
Tampellassa.

Kauko Mäenpää toteaa painok-
kaasti, että suojeluskunnassa saa-
dut valmiudet olivat ensiarvoi-
sen tärkeitä tositoimissa rintamal-
la. Esimerkiksi suunnistustaito oli 
tuiki tarpeellinen. Hän itse toimi 
jatkosodan alkuvuosina itsenäises-
ti toimineen tiedustelujoukkueen 
johtajana Maaselän kannaksella. 
Jatkuvasti liikkeessä oleva jouk-
kue joutui muun muassa koko tal-
ven 1941–42 asumaan teltoissa.

Markku Rauhalahti

Muistini mukaan liityin Kuole-
manjärven Työppölän kylässä pe-
rustettuun suojeluskunnan poika-
osastoon kesällä 1938. Innostus 
liittymiseen juonsi kylän miesten 
suojeluskuntaan kuulumisesta, hei-
dän esimerkistään. Seurasin innok-
kaasti heidän harjoituksiaan, jos-
kus jopa harjoitusten valvojien vai-
vaksi asti.

Poikaryhmämme hajosi talviso-
dan syttyessä, kun alueen väestö 
evakuoitiin ja jouduimme hiukan 
eri puolille Suomea. Olin sisareni 
kanssa evakkona Keikyässä koko 
talvisodan ajan. Isä oli rintamalla 
jossakin Laatokan koillispuolella, 
ja isän äidistä ei ollut tietoa.

Keikyän suojeluskunta tarvit-
si apua rautatieasemalla tavaraju-
nien vaunujen purkamiseen. Lii-
tyin mukaan ja ilmoitin kuuluva-
ni suojeluskunnan poikaosastoon. 
Vanhempien suojeluskuntalaisten 
johtaessa ja valvoessa työtä so-
peutuminen joukkoon sujui hy-
vin. Vaunujen purkaminen ei ollut 
mitään helppoa työtä kovilla pak-
kasilla. Kotirintamalla kaikki saa-
tavissa oleva työvoima oli enem-
män kuin tarpeen.

Ruuhkan purkautuessa jouduim-
me ilmavalvontaan ”hytisemään” 
hyppyrimäen torniin, jolloin ma-
joituimme hiihtomajan viileissä 
tiloissa. Naapurin pommikoneet 

lentelivät yli suuntana usein Pori. 
Aina kun koneita tuli, sähkölai-
toksen ja klooritehtaan maisemis-
ta ammuttiin valoraketteja, joiden 
tarkoituksista enemmän kuin am-
pujistakaan ei ollut tietoa – tuskin 
vieläkään.

Talvisodan päättyessä tuli lähtö 
Koijärvelle, jonne mummo oli jo 
aiemmin joutunut. Lappeenrantaan 
muutimme keväällä 1940. Huol-
toviranomaiset uhkasivat palaut-
taa minut siskoni kanssa takaisin 
Koijärvelle. Tuolta palauttamiselta 
vältyimme, kun siskolleni järjestyi 
hoitopaikka ja itse haeskelin työtä 
kaupungin liikkeistä, tosin tulok-
setta, mutta lopulta tärppäsi. Pää-
sin Lappeenrantaan suojeluskunta-
piirin esikuntaan lähetiksi. Siellä 
työskentelin 28.6.–30.9.1940. Esi-
kunnassa meitä lähettejä oli pari 
kolme ja lähimpänä esimiehenä 
oli vänrikki E. Nieminen.

Meille muutamille läheteille 
ruokailu oli pienessä sivuhuonees-
sa Linnanmäen upseerikerhon ti-
loissa. Samassa paikassa ruokaili-
vat myös Jääkäripataljoonan ja Ra-
javartioston upseerit. Meillä pojilla 
oli olevinaan joskus kiire ruokai-
lusta. Juoksujalkaa hyökätessäm-
me ulos törmäsimme kerran etei-
sessä upseeriporukkaan. Minun 
”kohteeni” oli majurin arvoinen 
upseeri. Nolona pyytelin törmäi-

lyäni anteeksi, johon majuri vas-
tasi: ”Anteeksipyyntö hyväksytty.”

Parin päivän kuluttua tuli käs-
ky saapua majurin puheille. Aja-
tuksissani oli heti törmäily upsee-
rikerhon eteisessä. Polvet vapisten 
menin käskyn mukaisesti majurin 
puheille ja odotin seuraamuksia. 
Mutta puhuttelu oli lyhyt, piti ker-
toa nimi, syntymäaika, kotipaikka, 
kuinka olin joutunut Lappeenran-
taan, tieto omaisista jne. Tilaisuu-
den päätteeksi tuli yllätyksekseni 
lyhyt kysymys: ”Haluatko siirtyä 
kunniakkaan Jääkäripataljoonan 
palvelukseen?” Miettimisaikaa ei 
ollut, joten empimättä vastaukse-
ni oli myönteinen. Siirto järjestyi 
parissa päivässä.

JP1:n esikunnassa toimin patal-
joonan komentajan lähettinä aina, 
kun hän oli paikalla. Muutoin tein 
samoja tehtäviä paikalla olevien 
varusmieslähettien kanssa. Lähe-
tin tehtävissä Lappeenranta lähi-
alueineen niin kuin varuskunta-
alue ja muutamat muutkin paikat, 
joissa oli eri yksiköitä ja upseerien 
asuntoja. Komentaja asui Linnan-
mäen ja Pikisaareen johtavan ra-
dan välissä olevassa varsin vaati-
mattomasti varustetussa talossa.

Kevättalvella saimme yöllä teh-
tävän, josta ei saanut puhua mi-
tään. Saimme reen eteen valjas-
tetun hevosen ja käskyn mennä 

upseerikerholle noutamaan sivii-
lihenkilö ja kyyditä hänet hotel-
li Patriaan. Emme tahtoneet saa-
da kaveria pysymään hanureineen 
millään reessä, vaikka meitä oli 
kaksi poikaa pitelemässä. Toimi-
tettuamme kyyditettävän hotelliin 
portsari kertoi hänen olleen tunnet-
tu alansa taiteilija.

Pisin komennusmatkani oli soti-
laspapin kanssa sankarihautajaisiin 
Ruokolahdelle. En muista, keneltä 
tuo käsky tuli, mutta ratsain matka 
tehtiin. Pappilassa meitä kestittiin 
varsin hyvin. Hevoset saivat pap-
pilan laitumilta riittävästi heinää.

Erityisenä muistona on, kun jou-
duin erään alikersantin kanssa te-
kemään ”millimetrityötä” lähel-
lä olevan konepajan valmistamien 
teräskupujen pulttireikien tarkas-
tamisessa. Reikien piti olla millil-
leen kohdallaan. Kuvut tulivat lin-
noitustyömaalle pesäkkeiden kan-
siksi. Kerran yksi kansi piti palaut-
taa korjattavaksi, kun reiät eivät ol-
leet kohdallaan.

Komentajan jalkineiden puh-
distaminen ja lankkaaminen kuu-
lui myös tehtäviin. Homman hoiti 
yleensä aina joutavin lähetti. Mi-
nua juksattiin ensi kerralla, että el-
leivät kengät ole kunnolla puhdis-
tetut ja lankatut, ne lentävät ovesta 
takaisin. Tuota ihmettä en onnek-
seni kuitenkaan nähnyt – ilmeises-

ti työ oli aina tehty kunnolla, niin 
kuin pitikin.

Majoituspaikkani oli pataljoo-
nan puhelinkeskus, johon mei-
tä oli majoitettuna neljä lähettiä. 
Majoituskaverit opettivat minut-
kin käsivälitteisen kymmenlinjai-
sen keskuksen hoitoon ja livahti-
vat itse silloin tällöin puntikselle.

Krh-ryhmä sai koulutusta toi-
mistomme ikkunan alla ja pääsin 
itsekin kokeilemaan etäisyysmitta-
ria, jonka näytön sain ”kaatumaan” 
– siis osasin mitata etäisyyksiä.

Olihan meillä vapaa-ajankin oh-
jelmaa: ammuimme, kokeilimme 
melontaa Saimaalla, teimme uin-
timatkoja Huhtiniemen suuntaan 
ja kävimme mato-ongella.

Olin mukana joukkueessa, joka 
sai kerran komennuksen mennä 
sammuttamaan metsäpaloa lento-
kentän lähistölle ja toisen kerran 
Saimaan sahan höyläämön ja sa-
hatavaravaraston paloa.  Tällöin 
lähinnä purimme varastoalueella 
lautataapeleita ja sysäsimme puu-
tavaraa Saimaaseen. Tulipalojen 
sammuttaminen oli osaltani va-
paaehtoista.

Ruokailut tapahtuivat entisen 
vankilan ruokasalissa komppanioi-
den ruokaillessa omissa tiloissaan. 
Ruoka oli hyvää ja sai syödä min-
kä jaksoi. Ainoastaan voi ja maito 
olivat tuolloin säännösteltyjä.

Talven taittuessa tilanne maam-
me kannalta jännittyi ja uumoiltiin 
naapurin tulevan rajan yli. Tämä 
toi ensimmäiset saksalaiset sotilaat 
Lappeenrantaan. Nuo saksalaisso-
tilaat olivat kai käymätieltään hie-
man uteliaita ja ajelivat silloin täl-
löin kaupungilla.

Kesäkuun puolivälissä 1941 ko-
mentaja kutsui minut huoneeseen-
sa ja ilmoitti, että nyt alkaa sota ja 
ettei pataljoona saa ottaa mukaan-
sa alle kuusitoistavuotiaita. Aiem-
min isä oli käynyt allekirjoittamas-
sa luvan, että saisin lähteä patal-
joonan mukaan. Samalla komenta-
ja kysyi, haluanko lähteä Mikkeliin 
Suur-Saimaan suojeluskuntapiirin 
esikuntaan, johon hän oli ollut yh-
teydessä. Ei ollut vaihtoehtoja, jo-
ten oli tyydyttävä siihen, mitä tar-
jolla oli. Isä oli kutsuttu reserviin 
ja hänen olinpaikkansa oli tuol-
loin tuntematon. Eikä minulla ol-
lut enää siviilivaatteitakaan, sil-
lä olin kasvanut niistä ulos puhu-
mattakaan työpaikasta taikka asun-
nosta. Mikkeli kokemuksena onkin 
sitten aivan oma juttunsa.

Jaakko Matikainen
1926–2017

Tampereen suojeluskunnan ns. koululaiskomppania 19.5.1938 Tammelan pallokentällä. Kuva: Va-
lokuvaamo Kanninen.

Koululaiskomppania panssariesteiden teossa Kannaksella kesäl-
lä 1939. Arkistokuva.

Kauko Mäenpää kuului Tampereen suojeluskunnan koululaiskomppaniaan 1937–1939. Kuva: Mark-
ku Rauhalahti.
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Lähettinä sotasairaalassa Vaasassa

Sotasairaalatoiminta Vaasassa viime sotien aikana
Syksyllä 1939 sodan uhkapilvet 
idästä tulivat maamme ylle. Lo-
kakuussa 1939 julistettiin liike-
kannallepano. Sodan syttymiseen 
ei kumminkaan uskottu, eikä esi-
merkiksi sotasairaaloiden kunnos-
tamista aloitettu ajoissa.

Vaasan onni sotasairaalakau-
punkina oli, että syksyn 1939 ai-
kana valmistui keskuskansakoulu 
Raastuvankadun ja Korsholman-
puistikon kulmaan. Kalusteet oli-
vat myöhässä, ja kansakoulu toimi 
tuon syksyn ajan Raastuvankadun 
vanhassa koulussa. Sen koulun pi-
hasta isäni lähti talvisotaan.

Sota alkoi 30.11.1939. Silloin 
otettiin käyttöön 27. sotasairaala. 
Olikohan sotasairaalan numerolla 
yhteyttä 27. jääkäripataljoonaan? 
Uskonpa, että oli.

Uusi keskuskansakoulu antoi 
hyvät edellytykset laadukkaan sai-
raalan rakentamiseen. Kukas muu 
kuin kaupunginsairaalan ylilääkäri 
L. J. Lindström sai tehtäväkseen 
sairaalan kuntoon saattamisen. 
Avukseen hän valitsi ylihoitaja, 
neiti Jusellin. Koulun ensimmäi-
seen kerrokseen tuli pommisuoja, 
metallityösalista tehtiin leikkaus-
sali, ja ruokala oli valmiina.

Koulu suojattiin hiekkasäkeillä 
ja sisälle pystytettiin tukipilareita. 
Ensimmäiset haavoittuneet saapui-
vat viikko ennen joulua. Maamme 
länsirantaa pidettiin turvallisena 
paikkana sotasairaalalle. Hyväl-
lä onnella tuo usko toteutui. Vaa-

salaisten kirurgien Lindströmin ja 
Karsten Slätiksen kanssa toimi 
Tammisaaren kaupunginlääkäri, 
joka oli myös kirurgi. Ylihoitaja-
na toimi neiti Klockars. Talviso-
dan pakkaset ja pommitukset ko-
ettelivat sairaalaa ja henkilökuntaa 
rajusti. Ikkunat olivat välillä rikki. 
Rauha tuli 13.3.1940. Keskuskan-
sakouluun pääsin syksyllä 1940 

neljännelle luokalle.
Valtakunnan johto näki maail-

manpoliittisen tilanteen kehitty-
neen 1941 niin, että oli toimeen-
pantava liikekannallepano. Pääma-
jan lääkintätoimisto määräsi sai-
raaloihin päällikkölääkärit ja ta-
louspäällikön. Vaasassa toiminta 
saatiin nopeasti käyntiin. Vaasaan 
oli taas sijoitettu 27. sotasairaala.

Päällikkölääkäriksi määrättiin 
lääkintämajuri Gunnar Nylander 
ja talouspäälliköksi majuri Yrjö 
Peltonen, jota seurasi talouspääl-
likkönä Teräksen johtaja Jouko 
Eskola. Rahastonhoitajaksi mää-
rättiin opettaja Yrjö Hurme. Sai-
raalapastoreina toimivat Johannes 
Virtanen ja Johan Forsberg. Kul-
jetuksien vastaavana oli ylikersant-
ti Tauno Heiniö. Apteekista vas-
tasi Branderin Apteekki. Sairaalan 
apteekkia hoiti myös farmaseutti 
Hjörvard Ström.

27. sotasairaala jakaantui mo-
neen yksikköön. Yksiköt toimivat 
sotasairaalan esikunnan alaisina ja-
ostosairaaloina. Niitä avattiin tar-
peen mukaan. Syksyn 1941 hyök-
käysvaihe työllisti sairaalat. Sai-
raaloiden työllisyys riippui rinta-
matapahtumista, kuten Maaselkä, 
Rukajärvi, Laatokan kannas ja tie-
tysti kesän 1944 taistelut. Kesäl-
lä 1944 Vaasassa toimi 15 jaosto-
sairaalaa. Sairasjunia tuli joka päi-
vä. Sotien aikana melkein jokainen 
koulu Vaasassa toimi jossain vai-

heessa sotasairaalana.
Sairaala ei toiminut yksin lää-

kärien ja sairaanhoitajien avulla. 
Suuressa organisaatiossa tarvittiin 
palkattuja, mutta myös vapaaeh-
toisia työntekijöitä. Vapaaehtois-
ten joukossa toimi paljon lottia. 
Myös sotilaspojat ja partiolaiset 
osallistuivat auttamistyöhön. Jat-
kosodan aikana ei ollut pommi-
tuksia. Vaasan sairaalat saivat toi-
mia rauhassa.

Jaostosairaalat Vaasassa: 1. 
Kauppapuistikon kansakoulu, 2. 
keskuskansakoulu (kirurginen 
sairaala), 3. varuskuntasairaala, 4. 
Vaasan tyttökoulu, 5. Vaasan ruot-
salainen lyseo, 6. Vaasan kaupun-
ginsairaala, 7. Vaasan suomalai-
nen lyseo, 8. Vaasan yhteiskoulu 
(27. sotasairaalan esikunta ja sisä-
tautipotilaat), 9. Vaasan ruotsalai-
nen tyttökoulu, 10. teollisuuskoulu 
(sotavankisairaala), 11. Palosaaren 
kansakoulu, 12. Onkilahden kan-
sakoulu, 13. Ruotsalainen yhteis-
koulu, 14. Raastuvankadun kansa-
koulu (27. sotasairaalan varasto ja 
veripalvelu) ja 15. Vanhan Vaasan 
sairaala (hoidettiin henkisesti sai-
rastuneet).

Reijo Salmi
lääkintöneuvos

Kuvat:
Eero Alasuvanto

Meitä oli seitsemän tai kahdeksan 
poikaa, jotka kuuluimme samaan 
vartioon Metsäveikoissa ja joista 
viisi oli samalla luokalla koulus-
sa. Meistä neljä toimi lähettinä so-
tasairaalassa. Itse olin keskuskan-
sakoululla 27. sotasairaalassa. So-
tilaslääkärin arkistosta sain päivä-
määrät 19.7.–31.10.1941. Tuol-
ta ajalta olen saanut päivärahaa. 
Sitä, miten lähettihommaan jou-
duin, en muista.

Heinäkuun 19. päivänä 1941 il-
moittauduin sairaalan kansliassa ja 
sain käskyn mennä esikuntaan ta-
lousupseerin luo. Siellä piti alle-
kirjoittaa lomake, johon tuli hen-
kilötiedot. Sitten palasin takaisin 
sairaalaan, jossa selvitettiin työ-
tehtäviä ja tutustuttiin sairaalan 
eri osastoihin.

Aamuisin piti hakea Vaasa-leh-
den toimituksesta iso nippu päi-
välehtiä. Sairaalassa ne piti jakaa 
eri osastoille. Sitten oli papereiden 
viemistä esikuntaan ja sieltä pape-
reiden tuomista sairaalaan. Aikani 
meni kävellessä, joten kysyin, oli-
siko polkupyörää käyttööni. Sel-
laista ei ollut. Isälläni oli uusi pol-
kupyörä, mutta sitä en saanut ot-
taa. Sitten lehdessä oli ilmoitus, 
että miesten polkupyörät pitäisi 
luovuttaa armeijan käyttöön. Kä-
vin heti kysymässä, enkö voi saa-
da isäni pyörää käyttööni. Sain to-
distuksen, jossa luki, että toimin 
sotasairaalassa lähettinä ja pyörä 
on minulle tarpeellinen. Näin sain 
oman pyörämme käyttööni.

Jatkosodan alkuaikana rinta-
malla tuli paljon haavoittuneita. 
Vaasaan tuli sairaalajunia, joissa 
oli erilaisia potilaita. Linja-autol-
la tuotiin haavoittuneita asemal-
ta sairaalaan, jossa lääkintähenki-
löt tarkistivat vammat, ja potilaat 
vietiin osastoille huoneisiin, jotka 
olivat täynnä sänkyjä. Mukana oli 

paljon vaikeasti haavoittuneita. It-
sekin olin mukana paarien kannos-
sa. Omin jaloin kulkevia piti ohja-
ta oikeisiin huoneisiin.

Kun tuli paljon potilaita, oli 
usein asiaa myös apteekkiin. Isoh-
ko kori, jossa oli tyhjiä pulloja, piti 
viedä Alatorilla olevaan apteekkiin. 
Mukana olleen listan mukaan pul-
lot täytettiin. Jos kori vietiin aamu- 
päivällä, se piti hakea iltapäiväl-
lä. Jos kori vietiin iltapäivällä, se 
piti hakea aamupäivällä. Täytet-
tynä kori oli raskas, koska muka-
na oli yksi viiden litran pullo. Ta-
louskoulussa, joka oli Tiklas-teh-
taan vieressä, oli laboratorio, jo-
hon piti viedä näytteitä. Joskus oli 
kiire näytteiden tulosten kanssa. Se 
tiesi odottamista. Useimmiten ne 
sai kuitenkin hakea jonkun tunnin 
kuluttua.

Sotasairaalan alakerrassa oli po-
liklinikka ja leikkaushuone. Niis-
sä tarvittavat välineet, kuten veit-

set ja pihdit, piti käytön ja pesun 
jälkeen desinfioida. Tähän sotasai-
raalassa ei ollut laitetta, joten ne 

piti viedä kaupunginsairaalaan. Ne 
kuljetettiin tiiviissä laatikossa, joka 
oli kääritty tiiviiseen kankaaseen. 
Tämä toimi oli lähetin tehtävä, 
kuten myös joidenkin potilaiden 
saattaminen röntgenkuvaukseen. 
Nämä potilaat pystyivät useimmi-
ten kävelemään, huonokuntoiset 
vietiin autolla.

Työaika oli normaalisti kello 
seitsemästä seitsemääntoista. Jos-
kus jossakin huoneessa jollakin oli 
merkkipäivä, ja hän halusi tarjota 
huonekavereilleen korvikekahvit 
ja jonkinlaisen pullan. Sotilasko-
dista, joka on nykyään nuorisota-
lo, sai ostaa niitä. Ison kuparipan-
nun täynnä korviketta ja laatikon 
täynnä enimmäkseen ruisjauhois-
ta tehtyjä pullia kannoin sairaa-
laan. Nämä tilaisuudet olivat aina 
iltaisin. Niinpä työaika päättyi aika 
myöhään.

Päivisin jos oli vapaata aikaa, 
sain mennä torille hakemaan mar-
joja halukkaille, ja joskus kävele-
mään pystyviä potilaita tuli mu-

kaani. Parin kulmanvälin päässä 
talon ulkorakennuksessa oli pieni 
virvoitusjuomatehdas Pomo. Siel-
tä sai ostaa hyvää sitruunasoodaa 
ja portteria. Näitäkin monet pyysi-
vät hakemaan.

Kerran erääksi lauantaiksi sai-
raalan henkilökunta oli kutsuttu 
porkkanannostotalkoisiin Laihialle 
isoon maalaistaloon. Piti nostaa sa-
toa pellosta. Vapaavuorossa olevat 
ja itsekin pääsin mukaan. Ajoim-
me sairaalan käytössä olevalla lin-
ja-autolla Laihialle. Pelto oli suu-
ri ja täynnä makeita porkkanoita. 
Niitä sai syödä vapaasti. Nostim-
me porkkanoita suuriin kasoihin.

Keskipäivällä oli ruokailu, ja il-
tapäivällä jatkui työ. Alkuiltaan 
mennessä saimme suurimman 
osan nostettua. Sitten oli sauna ja 
saunan jälkeen kahvia ja voileipää. 
Mukaan saimme sairaalan käyt-
töön porkkanoita. Auton takaosa 
oli matkatavaratila, joka oli täyn-
nä porkkanoita.

Koulut eivät alkaneet tavan-
omaiseen aikaan vaan myöhem-
min, kolmantena päivänä marras-
kuuta. Lopetin sairaalassa loka-
kuun viimeisenä päivänä. Se oli 
muistorikas kesä ja syksy. Sain 
nähdä ja kokea paljon uutta, myös 
ikävää, sodan aiheuttamia kärsi-
myksiä. Aloittaessani lähetin työt 
olin yksitoista vuotta vanha. Kak-
sitoista vuotta täytin 19. lokakuu-
ta 1941.

Esa Huhtala
1929–2014

Kenraalimajuri Hannu Särkiö ja lääkintöneuvos Reijo Salmi Vaa-
san suojeluskunnan 90- ja Vaasan sotilaspoikien toiminnan aloit-
tamisen 75-vuotisjuhlassa.

Sotilaspoika Esa Huhtala ja hoitaja johtamassa potilasta rönt-
geniin.

Vaasan keskuskansakoulu nykyasussaan. Rakennus on saneerat-
tu vanhaa kunnioittaen. Siinä tapahtuivat sotavuosina 27. sotasai-
raalan kirurgiset toiminnat. Kuva: Eero Alasuvanto.

Vaasan ruotsalainen lyseo, yksi kaupungin jaostosairaaloista ny-
kyasussaan.

Erityinen 
vierailu-
muisto
Arvo Heikkinen oli vaimoni äidin 
tuttava Oulun Kakaravaaran kansa-
koulun ajoilta. Agronomina Heik-
kinen oli 1950- ja 1960-luvulla 
Kuusamon kansanopiston johtaja.

Tutustuttuamme reserviupseeri-
kerhossa Heikkinen kertoi, kuin-
ka joskus sodan jälkeen kansan-
opiston kesämajoitukseen oli tul-
lut saksalainen nuorukainen rep-
pu selässä ja halunnut veneretkelle 
Kuusamojärvelle. Siellä vieras oli 
kertonut Arvolle tulleensa Saksas-
ta tutustumaan upseeri-isänsä so-
danaikaiseen palveluspaikkakun-
taan. Poika kertoi olevansa Suo-
men kuninkaaksi valitun Hessenin 
prinssi Karl Friedrichin sukulais-
poika. Tuo Karl Friedrich oli Sak-
san keisari Wilhelmin suora jäl-
keläinen. Kuka muistaa aiotun ku-
ninkaan nimen? Eikö se ollut Väi-
nö I? Kuninkaaksi valittu kieltäy-
tyi sitten.

***

Arvo-majuri kuoli korkeassa iäs-
sä Oulussa joku vuosi sitten. Hän 
oli hyvin arvostettu sotaveteraani, 
josta on valokuva sotaveteraani-
piirin toimiston seinällä Isollaka-
dulla. Arvo Heikkinen oli toiminut 
jatkosodassa Kiestingin suunnalla 
raskaan krh-komppanian päällik-
könä ja kertoili vaiheistaan rinta-
malla meille nuoremmille reservi-
läisille. Saksan hän oli oppinut rin-
tamalla sodan aikana.

Heikki Miettunen
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Alkuun nihkeä  
suhtautuminen
Kotikyläämme Rovaniemen mlk:n 
Oikaraiseen ensimmäiset saksa-
laissotilaat ilmestyivät keväällä 
1941. He suunnittelivat sotilasyk-
sikön sijoittamista kyläämme ja te-
kivät suojeluskunnan kanssa vuok-
rasopimuksen Yläkemijoen suo-
jeluskunnan omistaman, vuonna 
1935 talkoilla rakennetun toimita-
lon, Jokkavaaran pirtin, käyttämi-
sestä tukikohtana.

Aivan suunnittelun alkuvaihees-
sa kotipihallemme tuli neljä autol-
la liikkuvaa sotilasta, jotka puhui-
vat outoa kieltä. Päättelimme hei-
dän olevan saksalaisia, joitten tu-
losta oli ollut puhetta. Viittoilun 
säestämästä puheesta ymmärsim-
me heidän etsivän suojeluskunnan 
ampumarataa, joka sijaitsi noin ki-
lometrin päässä kodistani Jokka-
lan talon takana metsikössä. Ele-
kielisen pyynnön perusteella läh-
din oppaaksi, koska se tiesi myös 
autokyytiä, ja sellaistahan ei tuol-
loin ollut usein tarjolla.

Ampumarataesittely tuli hoide-
tuksi. Useita kuukausia tämän ta-
pahtuman jälkeen saksalaisjouk-
koja alkoi ilmestyä kotikylääni 
ja varsinkin Jokkavaaran pohjois-
rinteelle suojeluskuntatalon lä-
heisyyteen alkoi nousta parakke-
ja. Myös vanhan maantien, ns. Jo-
kantien, varteen vaaran itäpuolelle 
nousi parakkeja varuskunnan ajo-
neuvokalustoa varten. Panssarivau-

nujen tallit nousivat vaaran itäpuo-
lelle. Näiden parakkien väliin soti-
laat kaivoivat noin metrin levyisiä 
ja 70–80 cm syvyisiä tasapohjai-
sia ojia, joihin polttoainetynnyrit 
työnnettiin riviin suojaan.

Vaikka myöhemmin ystävys-
tyimme saksalaisten kanssa – he-
hän asustivat kylässämme aina 
syksyyn 1944 – tilanne oli aluk-
si varsin jännittynyt. Muistan hy-
vin, kun isäni ja kylän miesväki ih-

mettelivät ääneen: ”Mitä varten ne 
tänne tulivat?” Kaikesta oli help-
po havaita, että saksalaisten tuloa 
ei pidetty hyvänä eikä se aikuisia 
miellyttänyt.

Saksalaisista  
tuli ystäviä
Kyräilevä ja aluksi jopa vihamie-
linen suhtautuminen saksalai-
siin muuttui vähitellen.  Perusko-
koonpanon muodosti syöksyve-
nekomennuskunta, johon kuului 
aliupseeri- ja pioneerikoulu. Ko-
konaisuudessaan osasto vastasi 
noin komppanian kokoa. Saksa-
laiset osoittautuivat ystävällisiksi 
ja kohteliaiksi nuorukaisiksi, jotka 
mielellään hakeutuivat rinnakkais-
eloon kyläläisten kanssa. He olivat 
innokkaita maidonjuojia ja markat, 
jotka maidosta saatiin, olivat ko-
vasti emäntien mieleen. Tuon ai-
kaisessa maalaiskylässä raha ei 
juuri muuten kiertänyt. Alkututus-
tumisen jälkeen saksalaissotilaista 
tuli kylän taloihin viikonloppuisin 
vakituisia iltalomavieraita, joilla 
oli usein tuomisinaan hyvää limp-
pua, viiniä, hunajaa ja miesväelle 
jopa konjakkia.

Illat olivat rattoisia. Laulu kai-
kui ja musiikki pelasi, sillä sotilai-
den joukossa oli myös muusikko-
ja. Tietenkin kylän tytöt kiinnosti-
vat nuorukaisia. Seurustelusuhtei-
ta tietenkin oli ja jopa avioliittoja 
suunniteltiin, kuten kaikkialla mis-
sä nuoret kohtasivat. Kotikylääm-

me jäi kuitenkin mukava ja myön-
teinen muisto saksalaissotilaista, ja 
vaikka kotikylämme ja koko Rova-
niemi tuhottiin, ei syytä  sälytetty 
tuttuihin saksalaisiin.

Saksalaiset arvostivat 
sotilaspoikaa
Täytettyäni kymmenen vuotta läh-
din vanhempieni luvalla ja kylän 
muiden poikien kanssa sotilaspoi-
kaleirille Pekkalan kylään. Siellä 
kapteeni Arvi Pelkosen, mestari-
hiihtäjä Pekka Niemen ym. upsee-
rien johdolla perehdyimme sotilas-
pojan toimiin ja tehtäviin. Saimme 
myös sotilaspoika-asuja, joista riit-
ti toisille housut ja toisille puse-
ro. Minä sain puseron. Myöhem-
min saksalaisten joukossa minua 
puhuteltiin Junge-Soldatiksi.

Sain usein ihan erikoiskohte-
lun ja pääsin mukaan siltaraken-
nustyömaalle kotikylään ja Pekka-
laan, jonne rakennettiin Kemijoen 
ylittävää pukkisiltaa. Panssarivau-
nukin tuli tutuksi muutaman taiste-
luharjoituksen kokemana. Kyllä se 
ihokarvoja nostatti, kun maastossa 
telan alla jytkähti harjoitusmiina. 
Samoin lähes 40 km panssariaje-
lu kotikylästä Rovaniemen kaup-
palan rajoille ja takaisin pakkas-
säässä oli kokemuksistani vaikut-
tavimpia. Tankin sisältä ampujan 
paikalta katselin, kun jyryttelimme 
halki naapurikylämme Koskenky-
län. Väki kokoontui portaille ih-
mettelemään. Eihän se tankki tie-

tenkään ollut jokapäiväinen ajok-
ki, vaikka maantiellä liikkui paljon 
ajoneuvoja.

Hannes Viiri
Kuvat: Hannes Viirin albumi

Maanpuolustuksen sisällyttämi-
nen koulujen opetusohjelmaan oli 
1930-luvulla useasti esillä. Siitä 
keskusteltiin opettajille järjeste-
tyillä erityisillä maanpuolustuspäi-
villä ja myös kouluhallinnon pii-
rissä. Käytännön sovellusten kek-
siminen jäi kuitenkin riippumaan 
opettajien ja koulujen harkinnasta. 
Erityistä oppiainetta siitä ei tullut, 
vaan aihetta sovellettiin eri aineit-
ten opetuksen yhteydessä.

Varautumista  
pahimpaan
Maanpuolustushenkisyys oli opet-
tajien keskuudessa niin yleistä, et-
tei varsinaisia tunteja tarvittu. Li-
säksi monet oppilaista osallistuivat 
vapaa-aikanaan sk-poikien/sotilas-
poikien ja pikkulottien/lottatyttö-
jen toimintaan omien opettajiensa 

johdolla. Sotavuosina maanpuo-
lustusopetus tehostui myös kou-
lulaitoksen sisällä. Sitä ennakoi jo 
lokakuussa 1939 kouluhallituksen 
kiertokirje, joka velvoitti opettajat 
antamaan 4–5 tuntia väestönsuo-
jeluopetusta uhanalaisten alueit-
ten kouluissa.

Syyskuussa 1942 ilmestyi kou-
luhallituksen ja Kotijoukkojen 
Esikunnan yhteisesti suunnittele-
ma maanpuolustuksen opetusoh-
jelma valtion oppikouluja varten. 
Sen ideana oli, että pojat saisivat 
jo koulussa sellaisen alkeisope-
tuksen, että he varusmiehinä olisi-
vat lyhyessä ajassa valmiita pääl-
lystötehtäviin. Samoin he kestäisi-
vät vaivatta palveluksen rasitukset. 
Tällaista sotilaallisiin päämääriin 
tähtäävää opetusta oli jokaisella 
luokalla neljä viikkotuntia. Voi-
mistelussakin korostui entistä 

enemmän kurin merkitys. Sulkeis-
järjestyksen tärkeimmät muodot ja 
komennot tuli ottaa käyttöön. Har-
joituspaikoille mentäessä nouda-
tettiin suljettua järjestystä armei-
jan tapaan. Sisällöltään varsin va-
paana säilynyt voimistelu sai nyt 
runsaasti vaikutteita sotilaspojilta.

Suunnistusta, maasto- 
leikkejä, hiihtoa
Ohjelmassa suunnistamisen ope-
tus sai keskeisen osan. Kartan ja 
kompassin avulla opittiin liikku-
maan tuntemattomassa maastos-
sa ja löytämään määränpäät. La-
jin valinta oli oikeaan osunut toi-
menpide. Pojat innostuivat vapaa-
ehtoisestikin liikkumaan metsäs-
sä ja kehittämään siten henkistä ja 
fyysistä hyvinvointiaan ja vireyt-
tään. Suomalaiselle korpisoturille 
suunnistustaito oli elinehto.

Opetusohjelmaan sisältyi myös 
riittävä alkeiskoulutus ammunnas-
sa. Käytännön harjoitukset edellyt-
tivät virallisen ampumaradan käyt-
töä ja siihen ei kaikilla kouluilla 
ollut mahdollisuuksia. Rajoituksia 
toi myös pienoiskiväärien ja pat-
ruunakiintiöiden vähäisyys.

Erityistä huomiota kiinnitettiin 
maastoleikkeihin. Niissä pojat op-
pivat yhteistoimintaa ja oikeita rat-
kaisuja käyttäen maastoa hyväk-
seen. Tarkkuus koheni kohteita ja 
etäisyyksiä tähystellessä. Alkeelli-
nen sotilaskoulutus maastossa tar-
josi pojille jännitystä leikinomai-
sessa muodossa.

Kesälomalla suosittiin lähin-
nä pallopelejä. Talviohjelmassa 
pääpaino oli hiihtokoulutuksessa, 
jossa oppilaita totutettiin latuhiih-
toon ja hiihtopartion toimintaan. 
Suomalainen soturi oli vasta tal-

visessa metsässä oikeassa ympä-
ristössään. Olihan hän jo lapse-
na oppinut liikkumaan suksillaan 
tiettömässä maastossa. Armei-
ja korosti, että jokaisen pojan tuli 
hankkia hiihtotaito ja -kunto kou-
luiässä, jotta taito asevelvollisena 
olisi valmiina.

Opettajille  
koulutusta
Voimistelunopettajat tutustuivat 
uuteen maanpuolustuksen oppi-
suunnitelmaan Helsingissä syys–
lokakuun vaihteessa 1942 pidetyil-
lä kursseilla. Suunnitelma käytiin 
läpi ja sovittiin yhteisistä menet-
telytavoista tulkinnanvaraisissa 
kysymyksissä. Kurssitukseen toi-
vottiin runsaasti opettajia, jotta jo-
kaisessa koulussa päästäisiin heti 
lukuvuoden alusta, siis syksyllä 
1943, toteuttamaan uutta opetus-
suunnitelmaa.

Kurssilaisilla oli mukanaan 
maastovarusteet ja kompassit. Oli-
pa tarjolla rajoitettu määrä apura-
hojakin. Tiedossa ei ole, miten 
tämä sotilaalliseen alkeiskoulu-

tukseen tähdännyt opetus oppikou-
luissa käynnistyi ja onnistui. Aktii-
vi-iässä ollut opettajisto oli rinta-
malla ja heidän sijaisensa, ikämie-
het, lienevät jatkaneet työtä paljolti 
entiseen tapaan.

Kesällä 1944 kurssitusta laajen-
nettiin. Kouluhallitus oli kutsunut 
tarkastajien välityksellä ja asian-
tuntemuksella jokaisesta piiristä 
yhden mies- ja yhden naisopetta-
jan. Lisäksi suurista kaupungeis-
ta ja ruotsinkielisestä opettajakun-
nasta kutsuttiin muutamia opetta-
jia. Kurssilaisten yhteismäärä oli 
noin 100, joista puolet oli mies- ja 
puolet naisopettajia. Naisten kou-
lutuksen rahoituksesta ja huollosta 
vastasi Lotta Svärd ja vastaavasti 
miesten osalta KotijE. Peruskurs-
sin jälkeen opettajien oma liit-
to järjesti eri puolilla maata usei-
ta parin viikon aluekursseja. Ope-
tus tukeutui kansakouluntarkastaja 
Väinö Valorinnan kirjaan ”Pieni 
maanpuolustaja”, joka oli Otavan 
kustantama ohjekirja ja muistutti 
sisällöltään sotilaspoikien ohjel-
maa. ”Poikien maastopuuhia” -kir-
ja, tekijät Arvo Haanto ja Aatto 
Kaljunen, kustantaja WSOY, tar-
josi virikkeitä maaston hyväksi-
käyttöön leikinomaisesti. Myös 
KotijE ja paikalliset suojeluskun-
nat tarjosivat apuaan ja omaa ope-
tusmateriaalia.

Perinteenä  
isänmaallisuus
Kesän oppeja ei enää ehditty hyö-
dyntää, sillä sodan päättyminen 
rauhanehtoineen lopetti koululai-
toksesta ja nuorisojärjestöistä kai-
ken vähänkin maanpuolustukseen 
viitanneen toiminnan. Maanpuo-
lustushengen kasvattaminen ta-

pahtui nyt oman kulttuurin ja his-
torian korostamisella, jolla vahvis-
tettiin isänmaallista tunnetta ja yh-
teishenkeä sodanjälkeisinä vaikei-
na vuosina.

Koulujen juhlasalien kunniatau-
luissa sankarivainajat olivat läsnä 
joka päivä. Kouluihinsa palanneet 
entiset lotat ja soturit huolehtivat 
opetustyössä isänmaallisuudesta. 
Näin osa sotasukupolvea joutui jat-
kamaan kansallista puolustustais-
telua vielä rauhankin oloissa, nyt 
taistelukenttänä lasten ja nuorten 
mielet. Onneksi 1960-lukulaisten 
sekin osa, joka veteraanipolvea 
silloin puheillaan eniten loukkasi, 
on jo ymmärtänyt historiamme to-
dellisen kulun. Talin, Ihantalan ja 
Ilomantsin torjuntataistelut olivat 
sentään tärkeämpiä kuin Vanhan 
Ylioppilastalon valtaus.

Aarno Oja-Kaukola
Alavus

Repaleinen löytö (HS 20.9.1942) jätepaperikasasta innosti tutki-
maan aihetta.

Suomalais-saksalaista rinnakkainoloa kotimme ulkoportailla ke-
sällä 1942. Kuvassa vasemmalta serkkutyttömme Hilkka Hoo-
li Karungista pikkusisarensa Sirkka-Liisan kanssa. Hänestä oi-
kealla sisareni Maire, ensimmäisellä armeijalomalla oleva veljeni 
Mauno, äitimme Hilja essu päällä, vanhin sisaremme Aili, Oner-
va ja jutun kirjoittanut Hannes yhdeksänvuotiaana. Kuvassa on 
myös kaksi saksalaista panssarisotilasta. Panssarisotilaan mustan 
puvun kauluslaatassa on pääkallo. Oikeassa reunassa oleva pans-
sarialiupseeri hukkui myöhemmin Tuoppajärvellä Kuusamossa 
syöksyveneen upottua myrskysäässä.

Veljeni Mauno ja panssari-
mies Frids vaihtoivat sotilas-
asua. Veljeni oli kotilomalla ja 
oli tuolloin aliupseerikurssin II 
jaksolla Oulussa. Kuva otettiin 
kotituomen varjossa joko ke-
sällä 1942 tai 1943. Veljeni me-
nehtyi 1954 saksalaisia vastaan 
käydyssä ns. saksalaissodassa 
syksyllä 1944 Lätäsenolla saa-
miinsa sisäisiin vammoihin.

Suhde saksalaisiin

Maanpuolustusopetusta oppikouluissa
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Maanpuolustus- 
perhe
Teidät Herra Tasavallan President-
ti tunnetaan hyvin isänmaallisena 
ja erityisesti veteraanipolven, sekä 
sotaveteraanien että lottien, ystävä-
nä. Mistä isänmaallisuutenne juon-
tuu, on lähtöisin? 

– Varmasti kotoa. Isä toimi suo-
jeluskunnan päällikkönä, oli so-
dassa, toimi sittemmin reserviup-
seereissa ja oli sotaveteraaniyhdis-
tyksen perustajajäsen Salossa. Äiti 
oli pikkulottana Hauholla ja lotta-
na Salon seudulla.

– Muistan pikkupoika-ajaltani: 
kun Adolf Ehrnrooth tuli Salon 
seudulle puhumaan, minäkin sei-
soskelin ja yritin pysyä kovasti pai-
koillani.  

Yhteisöllisyys ja yhdessä teke-
misen taito sekä velvollisuuden 
tunto isänmaan rakkauden ohella 
olivat avuja, jotka kannustivat soti-
laspoikia ja lottatyttöjä toimissaan 
sekä sodan että jälleenrakentami-
sen aikoina. Miten tätä arvopohjaa 
voitaisiin teidän mielestänne käyt-
tää isänmaamme hyväksi?

– Sodan käyneet ihmiset ja jäl-
leenrakentajat ovat jo antaneet 
valtavan määrän omalla henkisel-
lä ja fyysisellä panoksellaan. Näitä 
esimerkkejä pitämällä esillä syty-
tetään varmasti nuorempaa väkeä 
ymmärtämään, että näin on tehty ja 
näin minäkin haluan tehdä ja pal-
vella isänmaatani.

Jos tiedetään lottatyttöjen ja so-
tilaspoikien merkitys, olisiko näh-
däksenne nykytytöistä ja -pojista 
yhtä vaativiin tehtäviin?

– Vaikea kysymys arvioida. Sa-
noisin kuitenkin sen elämänkoke-
muksen perusteella, mikä minulla 
on, että kaikissa ihmisissä on valta-
vasti venymiskykyä, kykyä sopeu-
tua täysin uusiin tilanteisiin. Jos nyt 
jotain todella pahaa tapahtuisi, us-
kon, että kyllä toimeen tartuttaisiin.

Jotkut sotilaspojat, muun muas-
sa Sotilaspoikien Perinneliiton ex-
puheenjohtaja Atte Kaskari, ovat 
peräänkuuluttaneet tarvetta sota-
vuosia edeltäviin ja sodanaikai-
siin nuorten kasvatustavoitteisiin. 
Kaiketi on kyse kansalaistaidois-
sa oppimisesta ja fyysisen kunnon 
kohentamisesta. Onko mielestänne 
tällaiselle enää sijaa?

– Luulen, että ilmiöt ja sanoisin-
ko muoti-ilmiöt vaihtelevat. Toi-
von, että taas tulisi kunniaan muu-
takin kuin pelkästään nörtteily. To-
siasiassa monet nuoret ovat hyvä-
kuntoisia ja erittäin laajakatseisia. 
Minulla on paljon kohdistunei-
ta toiveita partioliikkeeseen, joka 
nyt alkaa taas olla uudelleen voi-
missaan. Partioliike kasvaa koko 
ajan. Nuoret liittyvät siihen. Siinä 
tavalliset elämäntaidot alkavat tu-
len sytyttämisestä, mikä alkaa olla 
vierasta. Partiossa elämäntaidot tu-
levat lähelle ja myös kyky ja halu 
tehdä asioita yhteisesti. Olen hy-
vin avoimesti ollut tukemassa par-
tioliikettä.

Sotilaspojat ovat isänmaata puo-
lustaneiden veteraanien poikia ja 
lottatytöt tyttäriä, sitä sukupolvea, 
joka jälleenrakensi Suomen. Mitä 
terveisiä haluatte heille sanoa?

– Monet olivat rakennustyössä 
nuoresta lähtien kotinsa vaikutuk-
sesta, mutta myös isänmaan asian 
elävöittämänä. Terveiseni on syvä 
kiitollisuus kaikesta siitä, mitä 
olette tehneet, ja haluan toivottaa 
terveitä ja onnellisia elinpäiviä.

Huolenaiheet  
maailmalla ja  
kotimaassa
Totesitte uudenvuodenpuheessan-
ne: ”Satavuotiaan Suomen yksi 
tärkeä sanoma voisi olla: Sinä voit 
hyvin, kun kukaan ei voi pahoin. 
Siis auta, minkä voit. Toinen sano-
ma voisi olla: Tunne kohtuudella 
vastuusi edes omasta itsestäsi. Siis 
tee, minkä kykenet.” Miten arvioit-
te tuon sanoman toteutuvan tänä 
päivänä?

– Toivoisin sen toteutuvan. Au– 
ta, minkä voit, ei ole mikään suuri 
vaatimus. Me jokainen törmääm-
me elämässämme pienempiin tai 
isompiin tilanteisiin, joissa pelkkä 
ele tai sana voi auttaa. Erityisesti 
nuorten ihmisten kohdalla tämä pi-
tää paikkansa.

– Minulla tulee välähdyksiä 
mieleen nuoruudestani. Joku tun-
tematon aikuinen on saattanut jät-
tää muutamalla sanalla lähtemät-
tömän merkityksen. Jo se seikka, 
että sen muistaa, asia on jäänyt 
mieleen, osoittaa, että se on vai-
kuttanut. 

– Pistää silmään, että nykymaail- 
massa on opittu peräämään oi-
keuksia. Tarkoin tunnetaan se, mi-
hin minulla on oikeus, mutta ei ole 
oikeutta ilman vastuuta. Tätä ha-
luan muistuttaa: on myös velvol-
lisuuksia.

Suomi ei enää ole lintukoto. Mo-
net maailmamme ongelmat kosket-
tavat tavalla tai toisella myös Suo-
mea. Mitä huolenaiheita te näette 
maailmalla?

– Ilmastonmuutos vaatii toimen-
piteitä. On asioita, joiden eteen on 
tehtävä töitä. Väestönkasvua ei tar-
peeksi mietitä. Erityisesti Afrikas-
sa ennakoidaan miljardien ihmis-
ten lisäystä. Joudumme kysymään, 
kuinka paljon maapallon kestoky-
ky pitää sisällään. Meiltä on pal-

jon viety maailmalle oppia naisten 
merkityksestä ja erityisesti naisten 
koulutuksen merkityksestä. 

Venäjä on naapurimaamme ja 
yhteinen raja on pitkä. Huolestut-
taako teitä presidentti Putinin toi-
met, kuten vallitseva venäläinen 
suurvalta-ajattelu varusteluineen? 
Aiheuttaako venäläisten menneinä 
vuosina tapahtunut maanosto Suo-
mesta ongelmia? Liittyykö tähän 
uhka ”vihreistä miehistä”?

– Venäjä tavoittelee asemaa 
suurvaltana. Näyttää siltä, että Pu-
tin on siinä onnistunutkin ja nosta-
nut maan kovin keinoin neuvotte-
lupöytiin. Itse en ole kovin huoles-
tunut. Venäjän ajattelu ei kohdistu 
Suomeen ja olen vakuuttunut, että 
ei mitenkään erityisesti myöskään 
Baltian maihin. Venäjän ja Naton 
välistä nokittelua on syytä seura-
ta, ja siitä on syytä kantaa huolta.

– Maanoston osalta tulee olla 

tarkkaavainen. 
– Toistaisin, että en näe Venäjäl-

lä olevan erityisiä intressejä Suo-
meen. Mutta kun kaikkeen pitää 
varautua, vahvistamme puolus-
tusvoimiakin, vaikka olemme suht 
varmoja, ettei niitä tarvitse käyt-
tää. Olen todennut, että jokainen 
suomalainen on maanpuolustaja. 
Se tarkoittaa, mitä korvien välis-
sä suostuu uskomaan, propagandaa 
kyllä levitetään. Jos jotain erikois-
ta alkaa olla tekeillä, sellaista huo-
maa, kansalaisten on syytä reagoi-
da ja ilmoittaa eteenpäin. 

Huolestuttaako teitä terrorin le-
viäminen?

– Huolestuttaa suuresti. Jos nyt 
puhutaan läntisessä Euroopassa ta-
pahtuneista iskuista, niissä on sel-
västi käytetty hyväksi sellaisia yk-
silöitä, jotka eivät ole välttämättä 
kovin syvällä terroristiliikkeessä 
tai pahan ytimessä. Näyttää siltä, 

että monessa tapauksessa alttiita, 
horjuvia henkilöitä on käytetty hy-
väksi. Tämä on vaarallinen ilmiö.

Mikä on pahin Suomen sisäinen 
uhkakuva, johon voidaan itse vai-
kuttaa?

– Uhkakuva on kova sana. Meil-
lä nuorten syrjäytymisen ongelma 
on valtava paradoksi. Me tarvit-
semme nuoria ihmisiä, ja heitä syr-
jäytyy tällä hetkellä varmaan noin 
50 000 nuorta, yhtä paljon kuin 
vuodessa syntyy lapsia. Luku on 
pysynyt kovin vakiona. Syrjäyty-
miseen pitäisi kyetä vastaamaan 
paremmin.

Uhkiksi on nostettu Suomea-
kin koskien terrorismia tukevat 
verkostot, vierastaistelijat ja krii-
simaihin Syyriaan, Irakiin ja So-
maliaan lähtevät taistelijat, samoin 
turvapaikan hakijoihin liittyvät uh-
kat. Miten te näette mainitsema-
ni uhkat? 

– Ei voi sulkea silmiään siltä, 
että tuollaisia ilmiöitä on. Suo-
messa on onneksi vielä säästytty 
pahimmalta. Meidän jokaisen tulee 
ymmärtää: kaikki ihmiset eivät tar-
koita hyvää. Muuttoliikkeen ohes-
sa saattaa olla yksittäisiä tapauk-
sia, joiden tarkoitusperät eivät ole 
hyvää tarkoittavia. 

Entä vihapuhe, vihamielinen 
kirjoittelu ja trollit valheineen?

– Monet mediassa toimivat hen-
kilöt ovat tästä kauhuissaan. Minua 
kiusaa se, kun olen vuosia seuran-
nut tunnettuja kolumnisteja, mieli-
pidevaikuttajia, jotka ovat käyttä-
neet varsin ronskia kieltä ja anta-
neet esimerkin. Sehän leviää kuin 
kulovalkea. Kun lehdessä on näin 
sanottu, minähän pistän parem-
maksi. Se on ruma ilmiö ja kos-
kettaa yllättävän monia ihmisiä. 
Se, mitä Pirkko Saisio totesi Hel-
singin Sanomissa, oli aika hätkäh-
dyttävää, että ihmiset, jotka kerto-
vat olevansa suvaitsevaisia, kyke-
nevät olemaan niin suvaisematto-
mia. Tolkun väen pitää nyt osoit-
taa, mikä on sivistynyttä ja mikä 
ei.

– Emme voi sille mitään, mitä 
trollit muualla levittävät. Lohdutta-
vaa on, että trollit eivät pääse suo-
malaiseen sielunmaisemaan. En 
ole huomannut heitetyistä täyistä, 
että meidän keskustelussa ne oli-
sivat saaneet tuulta. Suomalainen 
osaa epäillä.

Anarkistiset teot ja laittomuuk-
siin kehottava toiminta. Miten te 
näette tällaiset teot?

– Suomi on kaikessa hyvässä, 
mitä on mitattu, kymmenen jou-
kossa. On alettu puhua siitä, että 
on olemassa jokin toinen laillisuus 
kuin se, mikä on säädetty. Demo-
kratia on sitä tahtoa, joka on yh-
dessä muodostettu tai jonka enem-
mistö on muodostanut, ja sitä kaik-
ki noudattakoot. Jos sitten lähde-
tään sooloilemaan, että minä olen 
enemmän oikeassa ja tuo enem-
mistö on ollut väärässä säätäessään 
tuon lain, ollaan todella anarkian 
tiellä. Silloin ei tunnusteta enää 
demokratian lähtökohtia. Sellai-
nen tie ei lupaa hyvää.

Miten jakautuneena te, herra 
presidentti, näette kansamme?

– Meillä ehkä puhutaan jakau-
tumisesta enemmän, kuin sitä to-
dellisuudessa on. Meillä ylivoimai-
nen enemmistö on tolkun ihmisiä, 
nuorista iäkkäimpiin asti, jotka hy-
vin järkevästi suhtautuvat elämään, 
rakentavat omaa elämäänsä ja suh-
tautuvat elämään positiivisesti.

Liittoutuminen vai 
liittoutumattomuus
EU-puolustus on viime aikoi-
na brexitin myötä noussut esille 
eri yhteyksissä. Kun EU:hun liit-
tymisestä aikoinaan äänestettiin, 
yksi painava peruste oli juuri tur-
vallisuus. Kuinka todennäköisenä 
te näette EU-puolustuksen toteu-
tumisen?

– Puhuisin mieluummin EU:n 
puolustus- ja turvallisuuspolitii-
kasta kuin puolustusrakenteesta. 
Nyt mennään politiikkapuolel-
la eteenpäin selvästi paremmal-
la vauhdilla kuin vuosiin. Toi-
von, että pikkuhiljaa päästään sy-
vemmälle ja syvemmälle. Retori-
nen kysymykseni kuuluu, mikä on 
sellainen unioni, joka ei lähtökoh-
taisesti jo varmistaisi kansalaisten-
sa turvallisuutta. Siitä on lähtenyt 
jokainen valtio ja valtioliitto liik-
keelle. Sille unionikin, itse asias-
sa jo EEC, rakentui: Täällä ei enää 
sodita.

Puolustusyhteistyö Ruotsin kans- 
sa on ollut välillä kovastikin esil-
lä. Onko yhteistyön syventämisel-
le todelliset edellytykset?

– Tähän asti on ollut. Olen alun 
perin sanonut, että mennään askel 
askeleelta eteenpäin – ja on menty 
edelleenkin. Saattaa olla, että jos-
sain vaiheessa katto tulee vastaan. 
Niin pitkälle kannattaa mennä kuin 
mahdollista.

– Maailma on pienentynyt. Ruot- 
si ei voi mitenkään ajatella niin, 
että jos Suomi olisi jossakin pa-
hassa liemessä, se voisi olla tilan-
teesta kokonaan irrallaan.

Miten te puolustusvoimien yli-
päällikkönä näette puolustusvoi-
miemme tilanteen ja valmiuden?

– Suhteellisen hyvänä. Juuri en-
nen teitä luonani kävi Varusmies-
liiton kaksi tyttöä ja kahdeksan 
poikaa. Oli valtavan rohkaisevaa 
kuulla heidän näkemyksiään. Siis 
nuorisossa on voimaa. Suomel-
la on varsin suuri armeija. Mei-
dän armeijamme koko, jos reser-
vikin kutsuttaisiin koolle, on 5 000 
miestä enemmän kuin Saksalla, jos 
senkin reservi olisi koolla. Kyn-
nys lähteä loukkaamaan Suomea 
on suhteellisen korkea. Kyllä me 
olemme annetuilla resursseilla ja 
tällä koolla rakentaneet vahvan 
puolustuksen. 

Kuvat: Matti Porre 
Tasavallan presidentin kanslia

Näin kysyttiin, näin tasavallan presidentti vastasi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö näki maamme tulevaisuuden myönteisenä.

Tasavallan presidentti valmistautuu vastaamaan kysymykseen, joka koski hänen uuden-
vuodenpuhettaan.
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Torstaina 17.8.2017 klo 18.30
Turun VPK:n talo

Kuva: Tuula Rahkonen

Ohjelma

Sisääntulomusiikkia Varusmiessoittokunta
 Fanfaari

Sibelius, Alla Marcia Varusmiessoittokunta

Pacius, Sotilaspoika Varusmiesesilaulaja ja -soittokunta

Tervehdyspuhe Killan puheenjohtaja Jukka Kleemola

 Illallinen

Kansanmusiikkia Antti Paalanen, harmonikka
 Veikko Kuivala, puulusikat

Juhlapuhe Eduskunnan puhemies Maria Lohela

Tervehdykset Sotilaspoikien Perinneliitto
 Varsinais-Suomen Liitto
 Puolustusvoimat
 Sotaveteraanit

Mieskuorolaulua Turun Sotaveteraanilaulajat

Sibelius, Finlandia Varusmiessoittokunta ja
 Turun Sotaveteraanilaulajat

Maamme Soittokunta, kuoro ja yleisö

 Kahvi ja seurustelua

Tumma puku ja kunniamerkit

Perjantai 18.8.2017
Vierailu Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan

09.00 Lähtö linja-autoilla VPK:n talolta Pansion tukikohtaan

09.30 Taistelualusten ja tukikohdan esittely

11.00 Mahdollisuus itse kustannettavaan lounaaseen  
 tukikohdan henkilöstöruokalassa

11.45 Paluukuljetus VPK:n talolle

12.45 Toinen paluukuljetus

Seuralaisille ei järjestetä omaa ohjelmaa, mutta lyhyen kävelymatkan 
etäisyydellä kokouspaikalta on useita Turun historiaan liittyviä muse-
oita, jotka sopivat omatoimiseen tutustumiseen, esim. Wäinö Aaltosen 
museo Itäinen Rantakatu 38, Aboa Vetus & Ars Nova Itäinen Ranta-
katu 4–6, Apteekkimuseo Läntinen Rantakatu 13 b ja Turun Taide-
museo Aurakatu 26, jossa koko vuoden on esillä Suomen juhlavuoden 
kunniaksi museon varhaisimpia Suomen taiteen kultakauden kansallis-
aarteistona tunnettuja teoksia.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset ja illallismaksut killoittain maanantaihin 31.7.2017 
mennessä osoitteella kiltasihteeri Tuula Rahkonen, Siltavoudin-
katu 1 as. 20, 21200 Raisio tai sähköpostilla tuularahkonen@suo-
mi24.fi. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi osanottajat ja osallistumi-
nen Varsinais-Suomen killan 25-vuotisjuhlaan ja Pansion vierailuun. 
Pansion kulkulupaa varten on ilmoitettava henkilötunnus ja osallistu-
minen lounaaseen sekä mahdollinen erikoisruokavalio.

Illallismaksut on maksettava ilmoittautumispäivään mennessä Var-
sinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan projektitilille FI07 5710 
0440 1107 65 (viite 5212).

Majoitus
Itse kustannettava yöpyminen on mahdollista Turun keskustan ho-
telleissa. Sokos Hotel Seurahuone ja Hotelli Cumulus Turku si-
jaitsevat VPK:n talon välittömässä läheisyydessä. Hotellivaraukset: 
Sokos Hotel Seurahuone Eerikinkatu 23, p. 02 337 301 (27.7.2017 
mennessä varaustunnuksella ”Sotilaspoikien liittopäivät”) ja Hotelli 
Cumulus Turku, Eerikinkatu 28–30, p. 0200 48142 (2.8.2017 men-
nessä varaustunnuksella ”110 407 90”).

Pysäköinti
Majoittujille on tarjolla hotellien paikoitustilaa rajoitetusti. Muu py-
säköinti, mm. P-Stockmann (Kristiinankatu 11) ja P-Anttila (Yli-
opistonkatu 29). Kadunvarsipysäköinti on maksuton klo 18.00 – 9.00 
seuraavaan aamuun.

Turun VPK:n talon osoite ja karttapalvelu
Turun VPK:n talo sijaitsee Eskelinkadun ja Eerikinkadun kulmassa. Eske-
linkatu on lyhyt poikkikatu Eerikinkadun ja Linnankadun välissä. Tietoko-
neen omistajat löytävät paikan Googlesta hakusanalla Turun karttapalvelu.

Tiedustelut Sakari Kinnarinen, s-posti sakari.kinnarinen@gmail.
com, p. 045 126 1957.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan vuosikokous pidet-
tiin 23.3.2017 Heikkilän kasarmin 
sotilaskodissa Turussa. Paikalla oli 
52 killan jäsentä sekä Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjohtaja 
Hannu Luotola ja rouva Pirkko-
Liisa Luotola.

Tilaisuus aloitettiin kuuntele-
malla dosentti Rauno Lahtisen 
esitelmä ”Punainen Turku 1917–
1918”. Hänen aihetta käsittele-
vä kirjansa julkaistiin viime syk-
synä. Kokouksen avasi killan pu-
heenjohtaja Jukka Kleemola. 
Kokousta johtamaan valittiin soti-
laspoika Kaj Fernström ja sihtee-
riksi Jouko Fossi.

Kokouksen järjestäytymisrutii-
neiden jälkeen hallituksen jäsen 
Sakari Kinnarinen esitteli yh-
distyksen toimintakertomuksen 
vuodelta 2016, mikä hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Antti Paaja-
nen esitteli tilinpäätöksen ja toi-
minnantarkastajien kertomuksen. 

Tilinpäätös 2016 vahvistettiin ja 
hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille myönnettiin vastuuvapaus.

Vuoden 2017 toimintasuunnitel-
maa käsiteltäessä todettiin killan 

tärkeimmiksi tapahtumiksi vuo-
tuinen sotahistorian matka, joka 
suuntautuu Ruotsiin ja erityises-
ti Gotlantiin, ja killan 25-vuotis-
juhla sekä samaan aikaan Turus-

sa järjestettävä Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton liittokokous, josta oli jo 
tietoa edellisessä numerossa. Vuo-
den 2017 jäsenmaksuksi vahvistet-
tiin 22 euroa jäseneltä ja 16 euroa 

muulta perheenjäseneltä.
Jukka Kleemola jatkaa edelleen 

killan puheenjohtajana. Hallituk-
sen jäsenistä erovuorossa olivat 
Kullervo Hantula, Jouko Fossi 

ja Pekka Koivisto. Heidät valit-
tiin yksimielisesti uudelleen. Hal-
lituksessa jatkavat Seppo Hynnä, 
Sakari Kinnarinen ja Tuula Rah-
konen.

Toiminnantarkastajiksi valit-
tiin Risto Hurme ja Timo Mäki 
ja heidän varamiehikseen Jyrki 
Siura ja Antti Mäki.

Hallituksen järjestäytymisko-
kouksessa valittiin seuraavat toi-
mihenkilöt: varapuheenjohtaja 
Jouko Fossi, sihteeri Tuula Rah-
konen, lippumestari Pekka Koi-
visto (varamies Jouko Fossi), jä-
senasiat ja liittotoimiston yhdys-
mies Sakari Kinnarinen, kotisivu-
vastaava Jaakko Saviranta sekä 
Mynämäen osaston yhdysmies 
Seppo Hynnä.

Jouko Fossi
Kuvat: Sakari Kinnarinen

Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien 
Perinnekillan 
25-vuotisjuhla 

Liittokokouksen oheisohjelmasta, 
ilmoittautumisesta ja majoittumisesta

Raisiontori 2,
21200 Raisio
P. 010 322 8010

Pansion tukikohta on uusien miinantorjunta-aluksien kotisatama. 
Kuva: Puolustusvoimat/Nina Soini.

Vuosikouksessa kuultiin mielenkiintoinen esitelmä. Dosentti Rau-
no Lahtinen esitelmöi aiheesta ”Punainen Turku 1917–1918”.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi sotilaspoika Kaj Fern-
ström ja sihteerinä Jouko Fossi.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan vuosikokous
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Synnyin Savitaipaleen kunnan Si-
losaaressa Esalan tilan saunassa 
10.7.1927. Kotitilani Esala oli al-
kuaan Valkolanmäen kylän yhden 
talon sydänmaapalstalla ollut 35 
hehtaarin suuruinen torppa, jonka 
isäni Taavetti Laari oli lunastanut 
itsenäiseksi tilaksi vuonna 1922. 

Vanhempani olivat hyvin maan-
puolustushenkisiä. Isäni oli ollut 
vuoden 1918 sisällissodan sytty-
essä kauppa-apulaisena Valkealan 
Selänpäässä. Valkealan ja Savitai-
paleen kunnat olivat silloin koko-
naan punaisten hallussa. Isäni oli 
välttänyt punaisten pakkovärväyk-
sen piileskelemällä metsässä. So-
dan päättymisen jälkeen hän välit-
tömästi liittyi Savitaipaleen suo-
jeluskuntaan ja toimi sittemmin 
muun muassa paikallisena jouk-
kueenjohtajana. Äitini Hilda oli 
Savitaipaleen lottia. 

Meillä oli kotitilalla oma ampu-
marata, jolla myös lähitalojen suo-
jeluskuntalaiset kävivät harjoitte-
lemassa. Ampumapaikka oli talon 
pihassa, 100 metrin taulu oli pel-
lon takana ja 300 metrin taulu kal-
lion kolossa läheisen Kyynelmyk-
sen Kallioniemessä. Minä olin si-
sareni Kyllikin kanssa usein näyt-
tämässä osumia. 

Talvisodan alkaessa vuonna 
1939 olin supistetun kansakoulun 
neljännellä eli viimeisellä luokal-

la Hämäläisen kansakoulussa. Lä-
hellä koulua olevalle Siilinkan-
kaalle oli aiemmin syksyllä alettu 
rakentaa uutta sotilaslentokenttää, 
ja siksi koulurakennus oli otettu 
kentän rakentajien käyttöön. Kou-
lu kuitenkin jatkoi toimintaan-
sa läheisessä Hämäläisen talossa. 
Kun sota marraskuun viimeise-
nä päivänä alkoi, koulunkäynti 
keskeytettiin sodan ajaksi. 

Sodan alkaessa isäni oli mää-
rätty Savitaipaleen suojeluskun-
nan paikallispäälliköksi. Toimis-
to oli kirkonkylässä Honkala-ni-
misessä suojeluskuntatalossa. Isä-
ni kutsui minut suojeluskunnan 
lähetiksi. Pakkasin tarpeelliset ta-
varat reppuuni ja hiihdin kirkolle, 
johon meiltä kotoa oli matkaa 25 
km. Asuin isäni kanssa Honkalas-
sa koko talvisodan ajan. Parin vii-
kon välein kävin hiihtäen koto-
na Esalassa. Lähetin päivittäisiin 
tehtäviin kuului postin kuljetus ja 
muu asiointi kirkonkylässä sekä 
tiedotusten vienti eri puolilla pitä-
jää asuville suojeluskuntalaisille. 

Hiihtomatkoilla piti olla va-
ruillaan vihollisen lentokoneiden 
vuoksi. Savitaipaleen kirkonky-
lää pommitettiin talvisodan aika-
na vain kerran eikä silloinkaan ai-
heutunut mainittavia vahinkoja. 
Pääosa pommeista putosi lähei-
seen Kaijanlahteen. 

Sota vaati myös veronsa ja eri-
tyisesti Muolaan taisteluissa kaa-
tui paljon savitaipalelaisia sotilai-
ta. Kun kaatuneita tuotiin Savitai-
paleen kirkolle, olin avustamas-
sa suojeluskuntalaista Aatu La-
vikkalaa hänen tunnistaessaan 
arkuissa saapuneita kaatuneita. 
Yhdessä arkussa oli lähellä mei-
tä asuneen Selma-serkkuni puoliso 
Juhana Ramula, joka oli usein ol-

lut meillä kotona töissä. Kilomet-
rin säteellä kodistani olevista ta-
loista kaatui talvisodassa kolme 
miestä. 

Talvisota päättyi maaliskuun 13. 
päivänä 1940. Kuuntelimme Hon-
kalassa radiosta rauhanehdot, joi-
den mukaan Suomi joutui luovut-
tamaan Neuvostoliitolle Karjalan 
kannaksen lisäksi sekä Viipurin 
että laajat alueet Laatokan ympä-

riltä. Rauhanehdot tuntuivat niin 
pahoilta, että minun oli mentävä 
radion äärestä Honkalan ullakolle 
selvittämään ajatuksiani. 

Heti talvisodan jälkeen ryhdyt-
tiin Suomessa puuhaamaan kaik- 
kien nuorisojärjestöjen yhteistä 
poikajärjestöä. Sen nimeksi valit-
tiin Suomen Pojat. Järjestöön kuu-
luvien ikärajaksi vahvistettiin 10–
16 vuotta sekä tehtäviksi lähetti-, 
väestönsuojelu-, palontorjunta-, il-
mavalvonta-, keräys-, avustus- ja 
työpalvelutoiminta. Olin mukana 
noin 30 muun pojan kanssa suo-
jeluskunnan järjestämällä kurssilla 
Savitaipaleen Kaihtulan kansakou-
lulla. Kurssin vetäjänä toimi so-
dassa ollut koulun opettaja Järvi-
nen avustajanaan alikersantti Au-
vinen. Olimme majoittuneina kou-
lulla, ja lotat huolehtivat muoni-
tuksesta. Opetuksessa käytiin läpi 
edellä mainittuja tehtäviä ja myös 
muita asioita, kuten sotatilantees-
sa tapahtuvaa viestintää.

Syksyllä 1940 aloitin opiskelun 
Lappeenrannan lyseossa. Syksyl-
lä 1941 liityin sotilaspojaksi Lap-
peenrannan suojeluskunnan soti-
laspoikaosastoon. Samalla minul-

le annettiin vihertävänruskea pu-
sero ja suikkalakki. Osallistuin 
koulun toiminta-aikoina pidettyi-
hin luentoihin ja liikuntatapahtu-
miin. Sotilaspoikakoulutuksen an-
siosta minut valittiin ilmahälytys-
ten sattuessa kerrosvalvojaksi lyse-
ossa. Valvojan ensisijainen tehtävä 
oli pyrkiä sammuttaa mahdolliset 
palopommien aiheuttamat tulipa-
lot. Loma-aikoina kotitilani Esa-
lan työt ja osin naapuritalojenkin 
työt pitivät minut tiiviisti ottees-
saan eikä varsinaiseen sotilaspoi-
katoimintaan ollut mahdollisuutta 
osallistua. 

Sotilaspojille järjestettiin tal-
visin hiihtokilpailuja. Menestyin 

niissä hyvin ja talvella 1943 osal-
listuin Lappeenrannan sotilaspoi-
kajoukkueessa Mikkelissä pidet-
tyihin sotilasläänin hiihtomesta-
ruuskisoihin. Oma sijoitukseni oli 
vain tyydyttävä, mutta joukkuees-
tamme Eero Salmi sijoittui toisek-
si Veini Kontisen jälkeen. Veini 
Kontinen oli sittemmin Suomen 
parhaita hiihtäjiä. Hiihtojen eri-
koisuus oli siinä, että alkuosa hiih-
dettävästä matkasta oli niin sanot-
tu verryttelytaival ja loppuosa pi-
kataival, mikä hiihdettiin niin lujaa 
kuin suinkin päästiin. Kilpailumat-
ka Mikkeliin tehtiin junalla, joka 
ilmavaaran vuoksi joutui muuta-
man kerran pysähtymään metsän 
suojaan.

Naapuritalomme isäntä Sulo 
Kokkola oli saanut sodassa käsi-
vamman, minkä vuoksi hänet oli 
vapautettu sotapalvelusta. Hän 
pystyi kuitenkin tekemään hevos-
töitä. Kun isäni ja toisenkin naa-
puritilan isäntä olivat sodan vuok-
si poissa kotoa eikä kummalla-
kaan tilalla ollut omaa hevosta, 
sovimme, että minä olen hevos-
miehen apuna kaikilla kolmella ti-
lalla heinänteossa ja kauran leik-
kuussa. Pitkää työpäivää tehden 
tärkeimmät työt saatiin tehdyksi 
kaikilla kolmella tilalla.

Kesällä 1944 Kannaksella al-
kaneen Neuvostoliiton suurhyök-

käyksen vuoksi kaikkien sotilai-
den hermot eivät kestäneet ja so-
tilaskarkureita alkoi kulkea myös 
kotikyläni Silosaaren kautta. Erää-
nä heinäkuun lopun päivänä Sulo 
Kokkola oli saanut tietää, että hä-
nen heinälatoonsa oli mennyt yök-
si sotilaskarkuri. Hän pyysi apu-
voimaksi minut ja naapurimme po-
jan Esko Kallion. Meillä kaikil-
la oli pistoolit aseistuksena. Me-
nimme iltamyöhällä ladolle. Sulo 
meni sisälle, ja me jäimme varmis-
tukseksi ulkopuolelle. Pian sisäl-
tä kuului pistoolin laukaus. Pelkä-
simme jo pahinta, mutta asia sel-
visi, kun Sulo ja sotilaskarkuri tu-
livat terveinä ulos ladosta. Sulo oli 
ampunut laukauksen kattoon no-
peuttaakseen karkurin mukaanläh-
töä. Luovutimme karkurin Silosaa-
ressa olleen sotapoliisin haltuun. 

Seuraavalla viikolla saimme tie-
don, että Niemelän talossa oli kar-
kulaisia. Lähdimme meille majoit-
tuneen sotapoliisin kanssa pidättä-
mään karkureita. Kun saavuimme 
talon pihalle, viritimme pistoo-
lit ampumavalmiiksi ja menimme 
taloon sisälle. Olimme varautuneet 
mahdolliseen vastarintaan siinä ta-
pauksessa, että talossa olisi useita 
karkureita. Vastoin tiedontuojan il-
moitusta talon penkillä istui vain 
yksi leppoisan tuntuinen Karjalan 
kannakselta kotoisin ollut karkuri, 
jolle kiinni joutuminen tuntui ole-
van helpotus. 

Muutama päivä myöhemmin 
olin pyöräilemässä Silosaaren myl-
lyn lähellä, kun näin kahden kar-
kurin ylittävän tien. Palasin kotiin 
ilmoittamaan karkureista sotapo-
liisille. Lähdimme heti pidätys-
matkalle. Lisäapuvoimaksi saim-
me vielä Esko Kallion ja nuorem-
man veljeni Pertin. Lähdimme jäl-
jittämään karkureita heidän kul-
kusuunnassaan jokivartta pitkin. 
Yhtäkkiä kuulin melko läheltä so-
tapoliisin karjaisevan ”kädet ylös” 
-komennon ja samalla hän varmis-
ti, ettei miehillä ollut aseita. Kar-
kurit olivat jokivarressa nuotiolla 
paistamassa perunoita, joita he oli-
vat kaivaneet matkan varrella jos-
takin perunapellosta. He lähtivät 
sovinnolla mukaamme ja ihmet-
telivät sitä, että meillä pojillakin 
oli aseet.

Moskovan välirauha solmittiin 
19.9.1944. Sota Neuvostoliiton 
kanssa päättyi. Välirauhansopimus 
velvoitti Suomen kieltämään soti-
lasluontoisten järjestöjen toimin-
nan. Niinpä Sotilaspojatkin lak-
kautettiin 6.11.1944. 

Alpo Laari 
Kajaani 

Kuvat: Alpo Laarin albumi

Veljekset, muonittaja Pertti Laari ja soturi Alpo Laari, Esalan pi-
hassa syyskuussa 1939. Soturilla on yllään isänsä Taavetti Laarin 
suojeluskuntavarusteet.

Suojeluskuntalainen Mikko Kunttu (vas.) ja paikallispäällikkö 
Taavetti Laari Honkalan pihassa maaliskuussa 1940. Myös Kunt-
tu palveli Savitaipaleen suojeluskunnan esikunnassa talvisodan 
aikana.

Esalan pihanäkymä 1930-luvun alkupuolella. Rakennukset vasem-
malta: navetta eli läävä, aittarivi ja tuparakennus. Suojeluskuntatalo Honkala

Sotilaspoikana vuosina 1939–1944

Savitaipaleen suojeluskunnan harjoitukset Honkalassa 16.–19.3.1922. Suojeluskuntalaisten lisäksi 
kuvassa myös muonitusta hoitaneet lotat.
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Koulupoikavuosilta vankilan aidan ulkopuolella
Aloitin koulunkäynnin Sukevalla 
Kortekankaan koulun alakoulus-
sa syksyllä 1941. Opettajan nimi 
oli Kerttu Orjatsalo. Tavallises-
ti kouluun tulijat jo osasivat lukea 
melko sujuvasti. Minä en osannut 
lukea ekaluokalle tullessani enkä 
ole oppinut sujuvasti lukemaan 
koskaan. Muisti on aina ollut niin 
hyvä, ettei ole tarvinnut paljon lu-
kea ennen kuin yliopistossa.

Sukevan sotilaspoikiin liityin 
maaliskuussa 1944, kun olin täyt-
tänyt kymmenen vuotta. Kun so-
tilaspoikatoiminta lakkautettiin 
yhdessä suojeluskuntien ja lotta-
järjestön kanssa myöhäissyksyl-
lä 1944, lotat pitivät koulullam-
me juhlapäivälliset. Tarjoilu oli 
pula-ajasta huolimatta viimeisen 
päälle. Sotilaspoikien varusvaras-
tot tyhjennettiin ja jaettiin paikal-
lisille. Minäkin sain uuden käyt-
tämättömän vihertävän sarkapuse-
ron, jossa oli niin pitkät hihat, että 
sormenpäät juuri ja juuri näkyivät. 
Käytin sitä Englannissa tehtyä pu-
seroa kouluasuna monta vuotta. 
Lopulta hihat yltivät hieman kyy-
närtaipeen alapuolelle.

Vuoden 1945 alkaessa Naara-
järven sotavankileiri lopetettiin ja 
muutettiin Naarajärven varavanki-
laksi. Isä siirtyi Sukevalta vartijan 
vakanssilta työnjohtajaksi Naara-
järvelle. Aloitin keskikoulun en-
simmäisen luokan Sukevalla syk-

syllä 1945. Perhe muutti jouluk-
si Naarajärvelle, mutta minä jäin 
Sukevalle jatkamaan kevätkauden 
koulunkäyntiä. Olin kortteeris-
sa Gunneruksen perheessä. Jussi 
Gunnerus oli inkeriläinen. Hän 
oli tullut Sukevan vankilan sähkö-
laitokselle konemestariksi. Rouva 
Olga piti perheen taloudesta huol-
ta. Mieleen on jäänyt lasinen kan-

nu, jossa oli minun korttiannoksel-
lani saatu vähäinen maitomäärä. 
Kun tulin koulusta Gunnerukselle, 
kannu oli aina pöydällä odottamas-
sa. Kun olin kansakoulussa, meille 
tarjottiin jotakin kouluruokaa. Op-
pikoulun puolella ruokaa ei saatu. 
Parilla leivänpalalla pärjättiin kou-
lupäivä.

Keväällä lukukauden jälkeen 
minäkin muutin Naarajärvelle. 
Meille valmistui kesän aikana van-
kilan toimesta isän virkatalo, jossa 
oli eteinen, keittiö ja kaksi kama-
ria. Eteisessä oli isän virkapuhelin. 
(Perheemme sai vuokrapuhelimen 
kotiin Kuopiossa vuonna 1962.)

Elämä vuonna 1946 oli niukkaa. 
Isä oli töissä ja sai pientä palkkaa. 
Inflaatio oli reipasta. Setelit lei-
kattiin kahtia. Meillä oli jatkuvas-
ti sika kasvamassa. Viljeltiin peru-
naa ja juureksia. Kerättiin marjo-
ja ja sieniä suuria määriä. Viikon-
loppuina kävin isäni kanssa lastaa-
massa puutavaraa junanvaunuihin 
Naarajärven pysäkillä. Mutta ol-
tiin tyytyväisiä. Vaikka sota meni 
miten meni, oltiin kuitenkin itse-
näisiä.

Syksyllä 1946 aloitin toisen luo- 
kan Pieksämäen yhteiskoulussa. 
Koulu oli yksityinen, ja jokaisen 
piti maksaa lukukausimaksu. Reh-
tori Meriluoto itse keräsi maksut 
ja kirjoitti käsin kuitin. Koulura-
kennus oli hirsirakenteinen. Se 

oli tehty aikanaan keräyshirsistä 
paikkakunnan ja lähiympäristön 
oikeana voimannäytteenä. Koulu 
oli perustettu vuonna 1909 ja oli 
yksi vanhimmista maaseutuoppi-
kouluista.

Kouluun kuljettiin vankilan au-
tolla. Kuorma-auton lavalle oli teh-
ty puurakenteinen koppi. Kun auto 
oli varustettu häkäpöntöllä, osa pa-

koputkesta oli johdettu kulkemaan 
kopin sisäpuolella lämmittimenä. 
Matkaa vankilalta kauppalaan oli 
seitsemän kilometriä. Kun Naara-
järvelle aikanaan rakennettiin kan-
sakoulu, me oppikoululaiset kul-
jimme Hankasalmelta tulevalla lin-
ja-autolla.

Sotavankileirin muututtua van-
kilaksi aluetta ja rakennuksia oli 
ruvettu tarmokkaasti kunnosta-
maan. Alueelle rakennettiin jalka-
pallokenttä, jota käytettiin myös 
pesäpallokenttänä ja osin urheilu-
kenttänä. Löytynlammen rantaan 
rakennettiin uimalaituri hyppytor-
neineen. Vankilanjohtaja oli urhei-
luhenkinen ja kulttuurimyöntei-
nen. Itse hän soitti viulua. Kiertä-
vänä tarinana kerrottiin, että vanki-
lalle pääsi heti töihin, jos hakijalla 
oli viulukotelossa piikkarit.

Urheilua harrastettiin monipuo-
lisesti. Metsäpolkuja myöten oli 
mitattu ainakin 1500 metrin rata. 
Suunnistuskilpailuja järjestettiin 
useita kertoja kesässä. Eri vanki-
loiden henkilökuntien välisiä kil-
pailuja oli vuosittain. Sodan pää-
tyttyä 9 mm:n parabellumin pat-
ruunoita oli lähes ilmaiseksi saa-
tavana. Niinpä jokainen halukas 
oppi varsin hyväksi ampujaksi.

Vuoden 1947 keväällä kou-
lun loputtua läksin naapurinpo-
jan Erkki Korhosen kanssa ky-
symään kesätöitä lähellä olevalta 
Naarajärven sahalta. Työhönotta-
ja kysyi ikää, Erkki sanoi täyttä-
vänsä syksyllä 15. Minä olin ihan 
hiljaa. Olin vasta 13-vuotias mut-
ta Erkkiä isompi. Pääsimme töihin. 
Erkki sai 52 penniä tunnilta – minä 
vain 50. Totta kai olin kateellinen. 
Jonkin ajan kuluttua sahurin apu-
lainen, raamisahan vastaanottaja, 
sairastui ja minä sain sen paikan. 

Minun tuntipalkkani nousi Erkin 
ansion ohi. Olin ylpeä. Kyllä ka-
teus on mahtava voimavara.

Kesällä 1947 Helsingissä oli 
Suomen Suurkisat. Olin jo joutu-
nut alaikäisenä eroamaan sahalta. 
Kun olin siihen aikaan jonkinlai-
nen urheilija, koulumme voimis-
telunopettaja, kapteeni evp Väinö 
Kannas otti minutkin mukaan ki-
samatkalle. Matkustimme ns. här-
kävaunussa Pieksämäeltä Helsin-
kiin. Majoitus meillä oli kisojen 
ajan Lapinlahden kansakoululla. 
Meillä oli stadionilla jonkinlainen 
näytös. Asuna olivat omat vaat-
teet lisättynä appelsiinin värisel-
lä pipolla. Tämä suurkisapipo oli 
koulussa arvotavaraa. Sellaista ei 
ollut kaikilla. Sen matkan aikana 
äitini kaksi tätiä veivät minut Faze-
rille, jossa sain ensimmäisen ker-
ran jäätelöä.

Koulu sujui kohtalaisen mu-
kavasti ja helposti. Yhteiskou-
lu muuttui vuonna 1952 yhteisly-
seoksi. Valtion koululla ei enää ol-
lut lukukausimaksua. Tuplattuani 
kuudennen luokan pääsin ylioppi-
laaksi keväällä 1954.

Kesätöissä olin joka kesä koko 
kouluajan. Yhtenä kesänä olin 
töissä Pieksämäen Vehnämyllyl-
lä, jonka omisti teollisuusneuvos 
Lauri Saari. Hän oli myös myllyn 
johtaja. Kaksinkertainen Manner-
heim-ristin ritari Hans Wind oli 
mennyt naimisiin Saaren tyttären 
kanssa. Hasse oli töissä samana 
kesänä myllyllä. Hän toimi mie-
lellään kuorma-auton kuljettaja-
na. Kävimme muutaman kerran 
hakemassa yhdessä Suonenjoelta 
tiilikuorman.

Sinä kesänä Lauri Saari aloit-
ti uuden talon rakentamisen Piek-
sämäen Tahinniemeen.  Minä jou-
duin Erkki Mannermaan kanssa 
kaivamaan rakennuksen antura-
kuoppia. Moreenimaa oli kovaa, ja 
meillä oli vain käsityökaluja. Löy-
simme kuitenkin myllyn varastosta 
kantopommeja. Veimme niitä työ-
maalle, ja sitten konsultoituamme 
vanhoja ammattilaisia työ alkoi su-
jua. Kaivoimme pikkukuopan, pa-
nimme kantopommin kuoppaan, 
täytimme sen vedellä ja panimme 
täkkäykseksi seslongin eli vanhan 
vieteripatjan ja sitten sytytyslanka 
palamaan. Tuli mukavasti irtomaa-
ta. Työmaa oli nimismies Man-
nermaan naapurissa. Seslonki oli 
Mannermaan varastosta. Aina pau-

kun jälkeen Mannermaa tuli ulos ja 
nuhteli poikaansa: ”Erkki, Erkki, 
sinä teet laittomuuksia.” Koskaan 
hän ei moittinut minua. Olin koko 
kesän myllyn töissä. Tervattiin kat-
toja ja säkitettiin jauhoja. Kahtena 
kesänä, kun ikää oli tullut tarpeek-
si, olin vankilassa kesävartijana.

Koulun loputtua menin suorit-
tamaan asevelvollisuuttani Mikke-
liin 6. prikaatin pioneerikomppa- 
niaan ja kotiuduin vänrikkinä syk-
syllä 1955. Sitten vuosi harjoitte-
lua: metsän leimausta, jakomiehen 
hommia, sahalla töissä ja uitossa. 
Syksyllä 1956 alkoivat opinnot 
tähtäimessä metsänhoitajan ura.

Lapsuus ja nuoruus kuluivat 
vankilaympäristössä. Ehkä tällai-
nen ympäristö poikkeaa tavallises-
ta maalaiskylästä. Siellä on omat 
sääntönsä. On siellä myös oma 
nokkimisjärjestyksensä. Mutta 
se oli yhteisöllinen ja kasvattava. 
Varmaan hyvin samanlainen on va-
ruskunta-alue kasvuympäristönä. 
Kuitenkin sotilashenkilöt joutuvat 
vaihtamaan varsin usein paikka-
kuntaa ja varuskuntaa. Kasvaval-
le lapselle ja nuorelle vankilaym-
päristö on pysyvämpi ja siten ehkä 
turvallisempi.

Kansakunta kehittyi ja muut-
tui kouluaikanani. Sotakorvaukset 
maksettiin. Asutettiin siirtoväki. 
Järjestettiin olympiakisat. Vaikka 
oli poliittista kiehuntaa, kansakun-
ta vankistui ja vaurastui.

Mikko Voutilainen

Pieksämäen yhteiskoulu vuodelta 1923.

Pajarin poikien näyttelyä Vapriikissa Tampereella ja sivulla 12 
esiteltyä Pop up -museota Hattulan Parolassa voi suositella so-
tilaspoikien käyntikohteeksi.

Vankilan kuorma-auto, jonka lavalle oli rakennettu koppi henki-
lökuljetusta varten. Taustalla näkyy Naarajärven vankilan portti.

Löytynlammen rannassa oli henkilökunnan sauna. Sen eteen rakennettiin laituri hyppytorneineen 
1950-luvun alussa.

Mitä sotilaspojat 
tekivät 1945?

Presidentti kävi  
Pajarin poikien näyttelyssä

Kun syksyllä 1944 useita isän-
maallisia järjestöjä oli lakkautet-
tu, oli itsestään selvää, että näihin 
kuuluneet jäsenet (mukaan lukien 
sotilaspojat) hakeutuivat muihin 
yhteisöihin, joille oli myös useis-
sa tapauksissa lahjoitettu lakkau-
tettujen yhdistysten omaisuutta.

Jatkosodan aikana sotilaspojista 
oli tullut vahva yhteisö. Sotilaspoi-
kia siirtyi toisinaan jopa vahvoina 
ryhminä urheiluseuroihin, partioi-
hin, maatalouskerhoihin ja nuori-
soseuroihin. Esimerkiksi partio-
poikien jäsenmäärä kaksinkertais-
tui, Jyrki Vesikansa kertoo kirjas-
sa ”Helsinki 1945, pääkaupunki ja 
rauha”.

Itse kuuluin jo sotilaspoikana 
helsinkiläiseen Töölön Metsänkä-
vijöihin ja Helsingin Kaasusuo-

jelujärjestön (sittemmin Helsin-
gin Väestönsuojelujärjestö) poi-
kaosastoon.

Kuvaavaa lienee järjestökehitys 
Helsingin pitäjän Pakilan kyläs-
sä (Pakinkylä), joka 1946 liitettiin 
Helsinkiin. Sotilaspojat siirtyivät 
1945 SVUL:n urheiluseura Pakilan 
Vetoon nuoren reserviupseeri Aar-
no Pilzin johtamana. Pilz oli myös 
näkyvä ylioppilasjohtaja.

Raimo Berkan

Lähde: Laura Kolbe – Samu Ny-
ström – Jyrki Vesikansa: Helsinki 
1945, pääkaupunki ja rauha

Vapriikin museokeskuksessa Tam-
pereella avattiin 14. helmikuu-
ta 2017 erikoisnäyttely ”Pajarin 
pojat – pohjoishämäläiset talvi- 
ja jatkosodassa”. Avaamista seu-
raavana päivänä tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö ja rouva Jen-
ni Haukio vierailivat tutustuen  
näyttelyyn. Kuvassa näyttelyä esit-
televät presidenttiparille Vapriikin 
tutkija Antti Liuttunen (oik.) ja 
Pajarin Poikien Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Kalervo Sipi.

”Pajarin pojat – pohjoishämäläi-
set talvi- ja jatkosodassa” -näytte-
ly on esillä Vapriikissa 13. elokuu-
ta 2017 asti. 

Markku Rauhalahti
Kuva: Reetta Tervakangas 

Vapriikin kuva-arkisto

Elokuva 
tekeillä
Elokuvan keinoin kerrotaan soti-
laspoikien ja lottatyttöjen osuus 
isänmaamme puolustamisessa. 
Elokuvalla pyritään perinteen vaa-
limiseen, heidän kokemustensa ja 
arvojensa siirtämiseen jälkipolvil-
le ja toimintansa tunnetuksi teke-
miseen.

Elokuvan tuottaja on liminkalai-
nen Myrskyfilmi Oy, jolla on vank-
ka osaaminen dokumenttien tekijä-
nä. Elokuvan kesto on 45 minuut-
tia, ja sen vastaava tuottaja ja oh-
jaaja on Timo Koivisto. Sotilas-
poikien Perinneliitto allekirjoitti 
tuotantosopimuksen 24.3.2017. 
Seuraavassa lehdessä tarkemmin 
elokuvan tekemisestä.

       P. R.  
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HAAPAJÄRVI / Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Juha Eronen, Kukkaniementie 8, 85800 Haapajärvi,   
p. 0400 965 195
Siht. Veikko Junttila, Nahkimonranta 3, 85500 Nivala,   
p. 050 400 7731

HAMINA / Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Matti Haapanen, Koskenniskantie 1, 48400 Kotka,   
p. 0500 655 913
Siht. Pentti Snygg, Vapakuja 3 B, 49490 Neuvoton,  p. 040 556 6961

HELSINGFORS / Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar  
och Flicklottor rf
Pj. Ethel Sandström, Hagsluttningen 6 K 133, 02120 Esbo,   
p. 09 412 7871, 040 559 8990 
Siht. Georg Forsén, Kusasvägen 19, 02400 Kyrkslätt,   
p. 09 298 9447, 0400 912 920

HELSINKI / Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja Pikkulottien   
Perinnekilta ry 
Pj. Hannu Saloniemi, Välitalontie 54 A, 00680 Helsinki,  
p. 0400 701 533
Siht. Liisa Maunula, Malmströmintie 28 B 9, 02400 Kirkkonum-
mi, p. 050 324 6716

HYVINKÄÄ / Pohjois-Uudenmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Matti Latomäki, Viertolantie 18 A 4, 11120 Riihimäki,   
p. 040 834 5518

HÄMEENLINNA / Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Lauri Toivanen, Aurinkokatu 1 A 8, 13100 Hämeenlinna,   
p. 040 563 5255
Siht. Risto Saarinen, Jarrumiehentie 14, 13210 Hämeenlinna,   
p. 0500 209 998

IISALMI / Ylä-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry  
Pj. Seppo Ryhänen, Heinäahontie 183, 73100 Lapinlahti,   
p. 050 440 9833
Siht. Pertti Hämäläinen, Päiviönkatu 37 B 19, 74100 Iisalmi,   
p. 017 823 677, 044 082 3677 

IMATRA / Etelä-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Timo Apajakari, Puustellintie 2 B 31, 53200 Lappeenranta,   
p. 040 845 2980
Siht. Seppo Torri, Ratsukatu 4, 53600 Lappeenranta,   
p. 050 343 9310

JOENSUU / Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Antti Eteläpää, Tuohitie 9, 80230 Joensuu, p. 050 525 5585
Siht. Outi Luomi, Särkäntie 1, 80100 Joensuu, p. 040 501 6918

JYVÄSKYLÄ / Keski-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Riku Tenhunen, Eräpälkäneentie 34, 40520 Jyväskylä,  
p. 040 751 5233
Siht. Mikko Voutilainen, Kangasvuorentie 22 A 19, 40340 Jyväs-
kylä, p. 0500 213 317

KAJAANI / Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Asko Tolonen, Akkoniementie 14, 88600 Sotkamo,   
p. 0400 689 257
Siht. Aila Alasalmi, Karppilantie 57, 88270 Vuolijoki, 
p. 050 567 7185

KANKAANPÄÄ / Pohjois-Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Heino Nieminen, Hapuantie 22, 38740 Hapuoja, p. 0400 320 171 
Siht. Mikko Laukkonen, Plikikatu 4, 38700 Kankaanpää,   
p. 050 594 5100 

KOUVOLA / Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Keijo Gärdström, Väinöläntie 32 B, 45200 Kouvola,  
p. 040 553 6205
Siht. Pauli Similä, Kolisevantie 370, 47310 Haapa-Kimola,   
p. 040 501 4536

KUOPIO / Pohjois-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry  
Pj. Kalle Savolainen, Rissalantie 43, 70910 Vuorela,   
p. 0400 677 562
Siht. Marja Ikonen, Saarijärventie 3 A 13, 70460 Kuopio,   
p. 040 520 0143

LAHTI / Päijät-Hämeen Sotilaspoikakilta ry 
Pj. Tuulo Lehtinen, Pallaskatu 1 C 11, 15900 Lahti,  p. 0400 972 582
Siht. Jarmo Järveläinen, Kulmakatu 1 B 32, 15140 Lahti,   
p. 050 523 7047 

MIKKELI / Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Juhani Manninen, Itäkaari 16, 52550 Hirvensalmi,   
p. 0500 750 252
Siht. Anneli Lehto, Petterinpolku 5–7 B 7, 52550 Hirvensalmi,  
p. 050 501 3575

OULU / Oulunseudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Aaro Väyrynen, Rivitie 12, 90940 Jääli, p. 044 597 0324
Siht. Paavo Väliheikki, Postiljoonintie 12, 90150 Oulu, 
p. 040 525 1637

PORI / Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Tapio Huhtanen, Teermossantie 5 A, 29600 Noormarkku, 
p. 0400 742 831
Siht. Pekka Lonkainen, Palokuja 85, 28400 Ulvila,   
p. 0400 706 198

PORVOO / Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen   
Perinnekilta ry 
Pj. Jouni Ahola, Marjatantie 4, 06150 Porvoo, p. 040 727 3919

RAUMA / Vakka-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Seppo Juhola, Rohtolankuja 3 A 2, 27510 Eura,  
p. 050 360 4910 
Siht. Reino Heinonen, Krisantie 92, 27100 Eurajoki,   
p. 0400 831 639

ROVANIEMI / Lapin Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Seppo Rautiainen, Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä,   
p. 040 549 2393
Siht. Pasi Ruokanen, Santamäentie 11, 96100 Rovaniemi,   
p. 0400 488 827

SALO / Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Pertti Falkstedt, Röykkälänkatu 17, 24100 Salo,  p. 050 521 6692
Siht. Ismo Laaksonen, Pensalantie 3 A, 24800 Halikko,   
p. 0400 228 129

SAVONLINNA / Savonlinnan Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Lauri Auvinen, Kirkkokatu 2 B 23, 57100 Savonlinna,   
p. 044 525 5350
Siht. Marja Turtiainen, Myllymäenkatu 12 A 5, 57130 Savonlinna,  
p. 050 567 6064 

SEINÄJOKI / Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Matti Lähdesmäki, Majantie 18, 63100 Kuortane,  
p. 040 725 3510
Siht. Seppo Peltola, Uittomiehenkatu 11 B 4, 60200 Seinäjoki,   
p. 040 568 7299

TAMPERE / Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Pj. Harri Salminen, Kalliokorventie 35, 37800 Akaa,  
p. 044 238 9440
Siht. Tuija Helin, Lerunkatu 1–2 E 20, 37120 Nokia,  
p. 050 469 3998

Akaa Toijalan Sotilaspoikien Perinneosasto
Pj. Matti Holkeri, Takavainiontie 2, 37800 Toijala,   
p. 040 831 1054
 

TURKU / Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry  
Pj. Jukka Kleemola, Tasalankatu 14 as. 1, 21200 Raisio,   
p. 0400 825 664 
Siht. Tuula Rahkonen, Siltavoudinkatu 1 as. 20, 21200 Raisio,  
p. 0500 464 698

VAASA / Vaasan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Pentti Tyni, Purolantie 4, 65300 Vaasa, p. 06 315 5652
Siht. Kari Teräs, Fasaaninkatu 2 E 19, 65370 Vaasa,   
p. 044 558 2936

VASA-VAASA / Svenska Österbottens Soldatgossars Traditionsgille rf 
Pj. Bjarne Hammarström, Kolmilevägen 22, 65230 Vasa,   
p. 06 321 2996 
Siht. Mårten Holmberg, Kauppapuistikko 28 A 5, 65100 Vaasa,   
p. 06 321 4874, 0440 250 346

LIITTOTOIMISTO 
p. 0400 192 844
Toiminnanjohtaja Timo Hakala
postiosoite: Kolmospesänkatu 2 H 42, 40520 Jyväskylä,
email: sotilaspoikien.perinneliitto@pp.inet.fi

SOTILASPOIKA-LEHTI 
Päätoimittaja Pentti Ruohotie,   
Kaukolankatu 14 C, 33820 Tampere,   
p. 040 417 6941, email: sotilaspoikalehti@pp.inet.fi
Käännökset ruotsiksi:   
auktorisoitu kielenkääntäjä Leif Häggblom, Virsumäentie 4 E 11,
48600 Karhula, p. 0500 551 494, fax 05 228 1759,   
email: lhaggblom@kymp.net

SOTILASPOIKA-MUSEO (Jalkaväkimuseon Sotilaspoikaosasto)   
Mikkeli, Jääkärinkatu 6–8 
Aukioloajat: 1.5.–31.8. joka päivä klo 10–17  
Muuna aikana perjantai–sunnuntai klo 12–16
Museovastaava Eero Jokinen, Pietarinkatu 1 as. 18, 50100 Mik-
keli, p. 0500 213 161, e-mail: eero.jokinen31@gmail.com  
Museovastaava Raimo Mikkonen, Tapiontie 2 B 7, 50190 Mik- 
keli, p. 050 350 7208, email: raimo.mikkonen@netti.fi 

LIITON HALLITUS
Hannu Luotola, puheenjohtaja, Saarijärvi, p. 0400 541 844
Eino Tenhunen, varapuheenjohtaja, Joensuu, p. 050 303 6177
Juha Eronen, perinne- ja museotoimikunnan puheenjohtaja,   
Haapajärvi, p. 0400 965 195
Matti Haapanen, Kotka, p. 0500 655 913
Mårten Holmberg, Vasa, p. 0440 250 346
Kauko Saastamoinen, Jyväskylä, p. 0400 800 517
Mikko Temisevä, Savonlinna, p. 040 033 3468

Kunniapuheenjohtajat
Kalevi A. Holma, Hirvipolku 10 as. 5, 38700 Kankaanpää,   
p. 02 578 7610 
Atte Kaskari, Kopparinkatu 2 A 13, 40520 Jyväskylä,   
p. 045 604 7090

Kunniajäsenet
Ilmari Hurmerinta, Toivontie 20, 45610 Koria, p. 05 322 0468
Kari Niemi, Selkäsuonkatu 3–5 C 15, 13100 Hämeenlinna,   
p. 050 337 1369
Seppo Suuripää, Kierikankuja 5 A, 33710 Tampere
Pentti Seppälä, Saunakatu 1, 20720 Turku, p. 050 525 3988

Kiltojen ja liiton yhteystiedot 30.5.2017

Sotilaspoika – Soldatgossen
Tampereella 16.6.2017/26. vuosikerta

• Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n julkaisema lehti – Tidning utgiven av Soldatgossarnas Traditionsförbund rf. ISSN 1236-2611. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodes-
sa. Painos 5 000 kpl. • Päätoimittaja Pentti Ruohotie, Kaukolankatu 14 C, 33820 Tampere. Puhelin 040 417 6941. Sähköposti: sotilaspoikalehti@pp.inet.fi 
• Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 660 euroa, 1/2 sivua 416 e, 1/4 sivua 250 e, 1/8 sivu 150 e, 1 x 50 mm 42 e, 2 x 30 mm 50 e, 2 x 40 mm 67 e, 2 x 50 mm 84 e. Etu-
sivu ja lisäväri sovittava erikseen. Tilaushinta ei-jäsenille 15 euroa. • Osoitteet ja osoitteenmuutokset kirjallisena liittotoimistoon, osoite Kolmospesänkatu 2 H 
42, 40520 Jyväskylä tai sähköpostina sotilaspoikien.perinneliitto@pp.inet.fi • Osoitteenmuutokseen tulee merkitä osoitetiedoissa oleva killan numero (1–32). 
• Toimiston puhelin 0400 192 844, toiminnanjohtaja Timo Hakala. • Sivunvalmistus: Taittoteam Oy, Suupantie 2, 33960 Pirkkala, puh. 040 716 0560. Sähkö-
posti: taittoteam@kotiposti.net • Painopaikka: Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 2017.
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Merkkipaalulla

100 vuotta
Olavi Vainiomäki Jyväskylä 29.7.

90 vuotta
Kalevi Pulkkinen Jyväskylä 5.7.
Tapio Niemi Taipalsaari 6.7.
Ali Kiljunen Lappeenranta 10.7.
Alpo Laari Kajaani 10.7.
Erkki Kantonen Jyväskylä 11.7.
Heikki Lehmusjoki Korpilahti 16.7.
Kalevi Raatikainen Mikkeli 18.7.
Niilo Karjalainen Pieksämäki 27.7.
Paavo Smolander Ruokolahti 1.8.
Pekka Koskelainen Porvoo 3.8.
Jaakko Järvelä Nivala 5.8.
Mauno Tuimala Saarijärvi 5.8.
Paavo Peltonen Imatra 12.8.
Markus Sikala Nivala 12.8.
Heikki Hietanen Sastamala 26.8.
Tuomas Nurmela Tuusula 27.8.
Eero Temonen Jämsä 30.8.
Seppo Matoniemi Lammi 3.9.
Martti Komulainen Sotkamo 12.9.
Oskari Soini Keuruu 20.9.
Arvi Räntilä Hämeenlinna 29.9.
Tapio Vuorinen Tampere 30.9.

85 vuotta
Veikko Lappalainen Espoo 21.6.
Esa Leppälä Lappeenranta 26.6.
Olavi Tuisku Jyväskylä 26.6.
Tuomo Murtomäki Keuruu 3.7.
Ylermi Kuuliala Keuruu 4.7.
Esko Vääriskoski Helsinki 19.7.
Jaakko Toivio Hämeenlinna 25.7.
Marja-Terttu Mäkinen Porvoo 27.7.
Kaarlo Autio Vaasa 31.7.
Olavi Muhonen Kinnula 3.8.
Aarno Kaartovirta Jämsä 13.8.
Terttu Backman Porvoo 16.8.
Taito Latvala Lappeenranta 16.8.
Samuli Pajala Kälviä 20.8.
Matti Elg Tuusula 4.9.
Pekka Immonen Imatra 5.9.
Teuvo Vanhala Savonlinna 5.9.
Risto Luosma Porvoo 14.9.
Eero Alasuvanto Vaasa 18.9.,  
matkoilla

Pekka Kunnas Mäntsälä 22.9.
Mirja Homma Porvoo 27.9.
Mauri Kosonen Savonlinna 30.9.
85 vuotta täytti Antti Kärjä  
Vantaa 11.6.

80 vuotta
Mirja Kaskari Jyväskylä 24.7.
Allan Puurila Jämsä 24.7.
Lauri Korhonen Kajaani 7.8.
Reijo Haapio Jämsä 9.8.
Matti Hoviniemi Kangasniemi 14.8.
Eila Tiihonen Mikkeli 15.9.
Laila Majamäki Porvoo 16.9.

75 vuotta
Tauno Hälinen Kajaani 9.7.
Emil Sobeczko Savonlinna 2.8.
Timo Apajakari Lappeenranta 22.8.

70 vuotta
Kalevi Kyyrönen Lapinlahti 6.7.
Annikki Rankila Savonlinna 15.7.
Erkki Ikäläinen Savonlinna 20.7.
Eero Sippola Parola 25.7.
Erkki Karjalainen Savonlinna 6.8.
Matti Berg Huuvari 27.8.
Antero Seppälä Jämsä 12.9.
Matti Turunen Hämeenlinna 15.9.

60 vuotta
Ari Tiihonen Hämeenlinna 14.9.
Markku Liukkonen Vantaa 23.9.
Jari Mäenpää Parola 25.9.
Kari Kaiponen Savonlinna 26.9.

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

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

Suur-Savon sotilaspojat juhlivat 
muistorikkaassa paikassa
Suur-Savon Sotilaspoikien Perin-
nekilta vietti vuosijuhlaansa mo-
nelle ”pojalle” varsin perinteik-
käässä paikassa, Vanhalla Sotkul-
la Mikkelissä. Siellä Savon Prikaa-
tissa ja sitä edeltäneissä joukoissa 
Vanhalla kasarmialueella palvel-
leet varusmiehet olivat nauttineet 
monet makoisat munkkikahvit. 
Paikalla ollut sotilaspoika, joka 
sotavuosina palveli ilmatorjun-
nassa, kertoi omat muistonsa sot-
kusta reilun seitsemän vuosikym-
menen takaa.

Ennen vuosijuhlaa Suur-Savon 
Sotilaspoikien Perinnekilta piti 
vuosikokouksensa, jossa hyväk-
syttiin toimintakertomus ja tilin-
päätös. Toimintakertomus sisälsi 
muun muassa kiltaretken Hamina 
Tattoon MarssiShow-harjoitusesi-
tykseen ja toteamuksen, että so-
tilaspojat ja lotat sekä pikkulotat 
on vapautettu vuosittaisesta jäsen-
maksusta. Samalla tuli tietoon saa-
mamme rahalahjoitus Mikkelin ja 
Lappeenrannan Seudun Sotaorpo-
jen Säätiöltä ja Toivakka-yhtiöiltä.

Toimintasuunnitelmassa mainit-
tiin tavanomaiset tapahtumat kil-
taretkineen ja lisäksi sotilaspojille 
ja lotille sekä pikkulotille korvauk-
setta lahjoitettavat plaketit.

Killan vuosikokous valitsi ero-
vuorossa olleet hallituksen jäsenet 
Eero Jokisen, Kauko Olkkosen 
ja Pentti Pohjanvirran uudelleen 
kaksivuotiskaudeksi ja hallitukses-
sa jatkavat Raimo Mikkonen, Ol-
li-Pekka Kanninen ja Jussi Saa-
rinen, kaikki Mikkelistä. Killan 

puheenjohtajana jatkaa Juhani 
Manninen Hirvensalmelta.

Vuosijuhlassa esiintyi 15-mie-
hinen Rakuunasoittokunta kapel-
limestari, musiikkiyliluutnant-
ti Aino Koskelan johdolla. Juh-
lan aluksi sytytettiin muistokynt-
tilät edesmenneiden muistolle 
Veteraanin iltahuudon juhlistaes-
sa huomiota. Kiltapuheenjohta-
jan tervehdyssanojen jälkeen vuo-
rossa oli vuosijuhlan pääesiintyjä, 
marsalkka Mannerheim alias Timo 
Närhinsalo, jonka Rakuunasoitto-
kunta toivotti tervetulleeksi Mar-
salkan hopeatorvet -esityksen 
myötä. Närhinsalo kertasi esityk-
sessään kuulijoihin vetoavasti Suo-
memme itsenäisyyden aikoja yli-
päällikön päiväkäskyjä siteeraten.

Huomionosoituksissa palkittiin 
ansioistaan seuraavat: vuoden so-
tilaspoika Mauno Punkka, kul-
tainen rintamerkki Pentti Nissi-
nen, pronssinen ansiomitali Jyr-
ki Niukkanen, Pertti Parkkola 
ja Jussi Saarinen, sotilaspoikapla-
ketti Pentti Nuutilainen ja Raimo 
Mikkonen ja killan standaari Timo 
Närhinsalo. Huomionosoitusten 
yhteydessä kilta sai vastaanottaa 
lahjoituksena Pertti Parkkolalta 
hänen tuottamansa kolme DVD:tä 
”Marskin jäljillä” käyttöoikeuksin.

Seppelpartio lähetettiin Narvan 
marssin sävelin Marsalkka Man-
nerheimin patsaalle saatesanoin: 
”Viekää tuon havuseppeleen muo-
dossa kunnioittava tervehdyksem-
me ja kiitoksemme suuren suoma-

laisen – maamme itsenäisyyteen 
johtaneen ja sodissamme itsenäi-
syyttämme puolustaneen – kun- 
nioitetun Marsalkka Manner-
heimin muistomerkille. Samalla 
muistamme kunnioituksella Mar-
salkkamme tulevaa 150-vuotissyn-
tymäpäivää ja osoitamme kiitok-
sen 100-vuotiaalle Suomelle.”

Juhlan loppua vietettiin tavan-
omaisesti maittavien kakkukah- 
vien ja virvokkeiden kera seurus-
tellen ja illan arpajaisia sekä voit-
toja odotellen.

Juhani Manninen

Vuosijuhlassa palkitut vasemmalta: Timo Närhinsalo, Pentti Nuutilainen, Jussi Saarinen, Pertti 
Parkkola, Jyrki Niukkanen, Pentti Nissinen, Raimo Mikkonen ja vuoden sotilaspoika Mauno Punk-
ka. Edessä lautasella muistokynttilät edesmenneille. Kuva: Reijo Vakimo.

Sotilaspojat mukana

Talvisodan päättymistä 
muistettiin Kajaanissa
Jo perinteeksi muodostunut talvi-
sodan muistotilaisuus Kajaanissa 
13.3.2017 alkoi aamulla noin 500 
oppilaan keskuskoulussa aamun-
avauksella. Paikalla oli myös joh-
tavien kaupungin virastojen hen-
kilökuntaa.

Tilaisuudessa esiintyi oppilas-
kuoro Pekka Rytkösen ja Pau-
la Hännisen johdolla. Sotilaspoi-
karyhmä esitti ”Veteraanin ilta-
huudon”. Luterilaisen seurakun-

nan kirkkoherra Marko Mietti-
nen ja ortodoksisen seurakunnan 
isä Pentti Hakkarainen kertoivat 
talvisodan ankarista oloista Kai-
nuussa.

Muistotilaisuus jatkui illalla 
kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja Marjatta Immosen ja kau-
punginjohtaja Jari Tolosen sep-
peleenlaskulla sankaripatsaalla. 
Hartauden piti kenttärovasti Pen-
na Parviainen.

Juhlapuheen piti Kainuun Pri-
kaatin komentaja, prikaatikenraa-
li Vesa Virtanen. Varusmiehet 
asettivat talvisodassa kaatuneiden 
sankarivainajien haudoille sytyte-
tyt kynttilät. Kajaanin Mieslaula- 
jien Ari Tammisen johdolla esittä-
mä ”Oi kallis Suomenmaa” päätti 
tilaisuuden sankarihaudoilla.

Muistotilaisuus jatkui Kajaanin 
kirkossa. Tervehdyssanat ja ru-
kouksen isänmaan puolesta esitti 

kirkkoherra Marko Miettinen. Tal-
visodan muistopalveluksen suorit-
ti isä Pentti Hakkarainen apunaan 
Kajaanin ortodoksisen seurakun-
nan kuoro, jota johti Kai Tuleh-
mo. Sotilaspoika, sotaveteraani 
Pauli Kukko ja aliupseerioppilas 
Roope Korhonen sekä sotilaspoi-
kien lauluryhmä Lauri Korhosen 
säestyksellä lauloivat ”Veteraanin 
iltahuudon”.

Tervehdyksensä tilaisuuteen toi-
vat kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Marjatta Immonen ja evers-
ti Matti Sarasmaa Kainuun Ra-
javartiostosta. Eversti evp Jussi 
Mäki esitelmöi kainuulaisten tal-
visodasta. Menestys sotatoimissa 
antoi uskoa koko Suomen puolus-
tamiselle.

Kirkkotilaisuuden päätteeksi 
Kajaanin keskuskoulun musiikki-
luokkien kuoro lauloi ”Suojelus- 
enkelin” Paula Hännisen johdol-
la ja ”Finlandian” Pekka Rytkö-
sen johdolla.

Kirkkotilaisuudesta yli kahdek-
sansatapäinen yleisö siirtyi Kau-
kametsän tiloihin kahville ja kuu-
lemaan Lapin sotilassoittokunnan 
Talvisotateema-konserttia, jonka 
johti musiikkimajuri Jaakko Nu-
rila. Solistina esiintyi musiikkima-
juri Juha Ketola.

Lauri Korhonen
Kuva: Eila Kilpeläinen

Lauri Korhosen säestämänä sotilaspoikaryhmä sekä aliupseerioppilas Roope Korhonen ja sotilas-
poika, sotaveteraani Pauli Kukko esittivät ”Veteraanin iltahuudon” Kajaanin keskuskoulun aamun-
avauksessa. Toinen esitys tapahtui muistotilaisuudessa Kajaanin kirkossa.

Jäsenmäärä on laskussa
Lapin killan jäsenmäärä on pie-
nentynyt. Sen sijaan aktiivit ovat 
edelleen mukana. Vuosikokouk-
seen osallistui 40 % jäsenkunnas-
ta. Ei ollenkaan huono tulos. Pu-
heenjohtajana jatkaa Seppo Rau-
tiainen ja sihteerinä Pasi Ruoka-
nen. Johtokunnan muut jäsenet 
ovat Eino Piipponen, Pentti Tir-
ri ja Raimo Hedemäki. Mukana 
ponnistelee myös kunniapuheen-
johtaja. 

Kokouksen nuijaa heilutti Han-
nes Viiri jämäkkään tyyliinsä. To-

dettiin killan talouden olevan erin-
omaisen. Liiton hopeisen ansiomi-
talin sai Mauri Kukka Kemistä 
sekä sotilaspoikaristin Paavo Vuol-
lo Ylimuoniosta ja Heikki Salmi 
Rovaniemeltä. Pentti Tirri lupasi 
tiedustella ja järjestellä killan ret-
keä Marttiinin puukkotehtaalle. 

Kokouksen menoon kuului ta-
vanomainen arvauskilpailu pal-
kintoineen ja tilaisuuden päät-
teeksi maittavaa napostelua ma-
han täydeltä.

Aarno Selander

Vuosikokouksessa palkitut vasemmalta: Heikki Salmi, Paavo Vuol-
lo ja Mauri Kukka.

Sotilaspojan
seuraava numero ilmestyy syyskuussa.

Pyydämme kiltoja ja jäseniä lähettämään siihen 
tarkoitetun aineiston 21. elokuuta mennessä. 
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Kanta-Hämeen sotilaspojat ovat 
myös olleet mukana väliaikaises-
sa Parolan Pop up -museossa, joka 
esittelee niin sotahistoriaa kuin ny-
kypäivän puolustusvoimia ja eri-
toten Panssariprikaatin toimintaa. 
Näyttely juhlistaa satavuotiasta 
Suomea ja 75-vuotiasta Panssari-
divisioonaa.

Pop up -museo on koottu Hattu-

lassa Parolan keskustassa sijaitse-
van K-Supermarketin tiloihin. Il-
maisessa näyttelyssä voi piipahtaa 
normaalin kaupassakäynnin ohessa 
maanantaista lauantaihin.

Helmikuun alussa avattu väli-
aikainen pikamuseo on avoinna 
yleisölle heinäkuun loppuun ma–
pe klo 10–18 ja la klo 9–14.

Perustajina  
Hattulan kunta ja 
Panssariprikaati
Parolan Pop up -museo sai alkun-
sa Panssariprikaatin komentajan, 
eversti Pekka Järven ja Hattulan 
kunnanjohtajan Lauri Innan yh-
teistyöstä. Idea oli helppo viedä 
loppuun, kun näyttelylle saatiin so-
pivasti hyvät tilat Parolan keskus-
tasta ja samalla päästiin myös juh-
limaan niin satavuotiasta Suomea 
kuin 75 vuotta täyttävää Panssari-
divisioonaa ja sen toimintaa jatka-
vaa Panssariprikaatia.

Museoista Parolan näyttelyssä 
ovat olleet omilla osastoillaan mu-
kana Panssarimuseo, Museo Mili-
taria ja Ilmatorjuntamuseo.

– Esillä ovat olleet kaikki Pans-
sariprikaatin yksiköt. Ne ovat esit-
täytyneet erillisinä teemapäivinä ja 
K-Supermarketin pihalla on tällöin 
ollut nähtävillä myös panssarika-
lustoa, eversti Pekka Järvi kertoo.

Panssariprikaati on 9 700 asuk-
kaan Hattulan suurin työnantaja, 
ja se näkyy myös Hämeenlinnan 
kupeessa olevan Hattulan kunnan 
katukuvassa. Töitä prikaati antaa 
noin 650 henkilölle. Vuosittain pri-
kaatissa koulutetaan noin 2 700 va-
rusmiestä.

Perinnekillan  
toiminta tutuksi
Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta lähti näyttelyyn mukaan 
heti, kun tuli tieto, että se saisi 
käyttöön oman nurkkauksen.

Näyttelyn järjestelyissä on kil-
lasta ollut mukana iskuryhmänä 
kolmikko Pertti Mäkinen, Pekka 
Salmela ja Reijo Hastio. Kaikki 
ovat osallistuneet aktiivisesti soti-
laspoikien kiltatoimintaan jo vuo-
sikaudet. Hastio on ”oikea” soti-
laspoika ja perinnekillan kunnia-
jäsen.

– Hyvä projekti tämä on ollut. 
Vaivaa on luonnollisesti ollut jon-
kin verran, mutta se on ollut sen 
arvoista. Tämä on erinomainen 
tapa tehdä perinnekillan toimin-
taa tunnetuksi, he sanovat.

”Jäsenmäärä  
lujassa kasvussa”
Killan puheenjohtaja Lauri Toiva-
nen innostui ideasta heti siitä kuul-
tuaan. – Meillä on hyvät ja moni-
vuotiset suhteet Panssariprikaatiin 
ja tulimme mielellämme täydentä-
mään osaltamme näyttelyä. Hyö-
ty on molemminpuolinen. Meidän 
etumme on, että saamme näinkin 
kiltamme toimintaa esille.

– Hyvät tuulet puhaltavat muu-
toinkin: jäsenmäärämme on ollut 
lujassa kasvussa, Lauri Toivanen 
iloitsee.

Parolan Pop up -museo on ol-
lut varsin suosittu. Perusnäyttelyn 
ohessa museossa ovat esittäytyneet 
muun muassa Elektronisen sodan-
käynnin keskus, Hämeen Panssa-
ripataljoona ja Parolan huoltopa-
taljoona.

Heinäkuun lopussa sulkeutuvan 
näyttelyn kokonaiskävijämäärän 
arvioidaan olevan 7 000–8 000.

Vielä ehdit Parolan Pop up -mu-
seoon. Se on ehdottomasti käymi-
sen arvoinen paikka. Vaiva ei ole 

suuri. Museossa voi piipahtaa sa-
malla, kun käy ruokaostoksilla.

Teksti ja kuvat: Veli-Matti Jusi

Pop up auki vielä heinäkuun

Kanta-Hämeen sotilaspojat mukana Parolan pikamuseossa

Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi (vas.) ja Kanta-
Hämeen Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Lauri Toiva-
nen iloitsevat Parolan Pop up -museon suosiosta.

Eversti Pekka Järvi esittelee Pop up -museossa Suomen historian 
tunnetuimman panssarimiehen, kenraalimajuri Ruben Laguksen.

Perinnekillan iskuryhmänä Pop up -näyttelyä koottaessa oli kol-
mikko Pertti Mäkinen (vas.), Pekka Salmela ja Reijo Hastio.

Kevätkokous Tikkakoskella 20.3.2017 Juhlan keskeisinä aiheina:

100 vuotta itsenäisyyttä, 
kulttuuriperintö talteen

Pohjois-Kymen sotilaspoikien retki 
Keski-Suomeen

Keski-Suomen Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta piti sääntömääräisen ke-
vätkokouksen perinteikkäällä, nyt 

jo entisellä Luonetjärven varus-
kunnan upseerikerholla. Kerho-
tilaa isännöi nykyisin yksityinen 

yritys, joka huolehti kokouksen 
ruokatarjoilusta.

Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi rutiinilla killan kunniapuheen-
johtaja Kauko Saastamoinen. 
Kokouksessa käytiin läpi killan 
toimintavuosi 2016. Killan talous 
on vakaa. Jäsenmäärä on hienoi-
sessa pudotuksessa. Viime vuoden 
aikana viimeiseen iltahuutoon kut-
suttuja oli 16.

Kilta järjestää 17.–18.8. retken 
Mannerheimin merkeissä. Killan 
sääntöjen päivitys on työn alla. Lo-
puksi laulettiin yhteisesti Sotilas-
poika Aulis Tuimalan johtamana.

Mikko Voutilainen

Vierailut Tikkakoskelle Ilmaso-
takouluun ja Suomen Ilmavoima-
museoon tehtiin 25.4.2017. Varus-
kuntavierailun osalta koulutussih-
teeri Riitta Kuisma Ilmasotakou-
lulta oli asiantuntevasti järjestellyt 
vierailun puitteet. Tikkakoskel-
la varuskuntaravintola Luonetis-
sa Ilmasotakoulun apulaisjohtaja, 
everstiluutnantti Aki Hotti toivot-
ti meidät tervetulleeksi. Hän oli 
meille tuttu, olihan hän aiemmin 
ollut Karjalan Prikaatin ilmator-
junnan komentajana. Ruokailun 
jälkeen Aki Hotti suoritti Ilmaso-
takoulun esittelyn.

Ilmasotakoululta siirryimme 
museolle. Opastetussa museokier-
roksessa parin tunnin aika kului 
kuin ”siivillä”. Museonjohtaja Kai 
Mecklin Suomen Ilmavoimamu-
seosta on erinomaisesti syventynyt 

Suomen ilmailun historiaan. Hä-
nen asiantuntemuksensa on huippu-
luokkaa. Retkellä olleet 46 matka-
laista saivat perusteelliset vastauk- 
set kysymyksiinsä. Museon näytte-
lyesineet ovat mielenkiintoisia. 

Perinteisiimme kuuluu matkan 

aikana järjestettävä tietokilpailu. 
Tällä kertaa palkinnon ”pokkasi” 
allekirjoittanut. Vaikka matkapäi-
vä venyi yli 12-tuntiseksi, virkein 
mielin paluumatkalla ideoimme 
uusia retkikohteita.

Eero Mattila

Pohjois-Savon Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta on täyttänyt 25 vuotta. 
Tämän saman juhlavuoden nimiin 
on paljon merkittävämpää siinä, 
että Suomella itsenäisenä valtiona 
on ikää täydet 100 vuotta. Molem-
pia juhlittiin 25.4.2017.

Samassa tilaisuudessa Sotilas-
poikien Perinneliiton puheenjoh-
taja Hannu Luotola kertoi liiton 
käynnistämästä hankkeesta. Ta-
voitteena on sotilaspoikien kult-
tuuriperinnön siirtäminen jälki-
polville.

Toimintaa vuodesta 
1928 lähtien
Juhlapuhujana oli killan kunnia-
jäsen, kenraaliluutnantti evp Ilk-
ka Halonen. Hän oli valinnut ai-
heekseen koko vuoden tärkeän 
teeman Suomi 100. Sotilaana hän 
nosti historiasta sortovuodet, akti-
vistit, jääkäriliikkeen ja vapausso-
dan sekä suojeluskuntien synnyn 
ja merkityksen.

Suojeluskuntien myötä löy-
tyi kosketus vuoteen 1928. Sil-
loin voimaan tulleen suojelus-
kunta-asetuksen mukaan aloitti-
vat suojeluskuntien poikaosastot, 
joista kasvoi kymmeniin tuhansiin 
kertynyt poikajärjestö. Sotilaspo-
jat puolestaan jatkoivat vuodesta 
1941 sodan loppuun saakka, ta-
vallaan siis sk-poikien perillisinä, 
perinteen vaalijoina.

Varsinkin sotavuosien osalta so-
tilaspoikien osuus on monissa yh-

teyksissä todettu merkittäväksi. 
Sekä siviilipuolella että puolustus-
laitoksen suoranaisena avustajana.

Yhteistyötä  
monin tavoin
Yhteisöllisyys sekä velvollisuuden 
tunto kannustivat sotilaspoikia toi-
missaan sekä sodan että jälleenra-
kentamisen aikoina. Ne ovat soti-
laspoikien perintö nykynuorille.

Näin lausui Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton puheenjohtaja Hannu 
Luotola tervehdyksessään juhli-
valle killalle. Hän jatkoi, että pe-
rintöä voidaan jatkaa uusin tavoin: 
– Sotilaspojat ovat myös kynnyk-
sellä tulevaisuuteen, johon he pys-
tyvät vaikuttamaan. Omia arvok-
kaimpia aikaansaannoksiaan, osa-
na kansakuntamme kulttuuriperin-
töä, he voivat siirtää tuleville suku- 
polville.

”Ainutlaatuinen  
voimavara”
Hannu Luotola totesi, että tällai-
nen perintö on ollut yhteiskunnal-
lisena voimavarana. Hankkeen to-
teutuessa järjestön koko merkitys 
avautuu uudella tavalla suurelle 
yleisöllekin.

Päätös kulttuuriperinnöstä teh-
tiin vuosien 2015 ja 2016 liittoko-
kouksissa. Kysymyksessä on vuo-
sien mittainen, tutkimuksia edel-
lyttävä hanke. Sen valmistelut ovat 
jo käynnissä, ja ensimmäisissä yh-

teydenotoissa hankkeeseen on suh-
tauduttu luottavaisesti. Tutkimus-
ten kohteina ja perusmateriaalina 
tulevat olemaan sotilaspojat itse ja 
heidän kokoamansa kirjallinen ai-
neisto, kymmenet teokset.

– Näissä merkeissä voidaan to-
deta Pohjois-Savon perinnekilta-
laisten osoittama aktiivisuus, Luo-
tola sanoi. – Samaa on nähtävissä 
kautta maan. Valtakunnallisestikin 
sotilaspojat myös näissä töissään 
tunnistavat vastuunsa satavuotiaan 
Suomen hyväksi.

Tuttu juhlapaikka
Perinnekillan juhla pidettiin Kuo-
pion kaupungintalon juhlasalissa. 
Samoissa tiloissa oli viisi vuotta 
sitten killan 20-vuotisjuhla. Tuo 
Kuopion merkittävin sali oli mo-
nesti sitä ennen valittu paikaksi, 
jossa sotilaspojat vieraineen ko-
koontuivat.

Lauri Reinikainen
sotilaspoikana Kuopiossa

1941–1944

Mauno Ikäheimonen
sotilaspoikana Kuopiossa

1941–1944

 

PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Upseerikerhon sali on kookas ja hyvä kokoustila. Perällä on rivi 
entisten komentajien kuvia. Etualalla kasvot kameraan päin on 
pitkäaikainen kilta-aktiivi Sakari Heiskanen.

Ilmasotakoulun muistomerkkipuistossa Draken ja ilmatorjunta-
ohjusvaunu. Kuva: Eero Mattila.


