
Olemme Turussa hyvillämme ja 
ylpeitä, että Sotilaspoikien Perin-
neliitto on valinnut liittokokouk-
sensa paikaksi Turun. Turku on 
vanha kaupunki ja vietämme pian 
800-vuotisjuhlaamme, joten pe-
rinteiden muistaminen on luonte-
va osa Turun arkipäivää – tervetu-
loa Turkuun!

Sotilaspoikien Perinneliitto toi-
mii tärkeänä osana kansakunnan 
yhteistä muistia ylläpitämällä pe-
rinteitä ja kertomalla uusille suku-
polville tapahtumista ennen heidän 
elinaikaansa. Ilman yhteisiä muis-
toja, ilman jaettua historiaa ja yh-
distävää tarinaa ei ole kansakun-
taakaan.

Suomalaiset ovat viime vuosi-
kymmeninä vähitellen oppineet 
katsomaan kärsimiensä sotien 
historiaa uudesta, kokonaisvaltai-
semmasta perspektiivistä. Olem-
me kiinnittäneet kasvavissa mää-
rin huomiota siihen, kuinka sodat 
koskettivat koko kansaa tavalla tai 
toisella. Kriisin keskellä jokaisen 
oli annettava panoksensa, omien 
voimiensa ja taitojensa puitteissa.

Sotilaspoikana toimiminen oli 
kokonaisvaltaisen maanpuolustuk-
sen kannalta erittäin tärkeää. Nuor-
ten hoitamat tehtävät olivat merkit-
täviä, mutta usein rankkoja ja vaa-
tivia. Jokaisen oli kasvettava oman 
tehtävänsä mittaiseksi, joskus  
liian nuorena.

Vuonna 2022 nuoruuden elämi-
nen Suomessa on hyvin erilaista, 
kuin sotavuosina. Yhteiskunta on 
kehittynyt vakaammaksi ja turval-
lisemmaksi, tarjoten nuorille hy-
vän ympäristön varttua. Suomalai-
nen peruskoulu kasvattaa, opettaa 
ja ravitsee lapset ja nuoret. Jatko-
opintojen kautta he löytävät omat 
paikkansa työelämässä ja yhteis-
kunnassa.

Turun kaupunki tekee monipuo-
lisesti yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa tukeakseen nuoria heidän 
ainutlaatuisessa elämänvaihees-
saan. Nuorten pariin jalkautuu 
runsaasti ihmisiä kaupungin nuo-
risopalveluista pelastuslaitokseen 

ja kouluterveydenhuollosta seu-
rakuntiin. Näin nuoriin luodaan 
luottamukselliset välit ja tarjotaan 
heille vaihtoehtoisia vapaa-ajan-
viettotapoja tai muita heidän toi-
vomiaan palveluita.

Sukupolvien väliseen ketjukir-
jeeseen kuuluu, että tarjoamme 
seuraaville sukupolville paremmat 
edellytykset, kuin itse saimme.

Ikäihmisille Turussa tarjotaan 
kattavasti palveluita, jotta kaikki 
löytävät haluamansa kulttuurin, lii-
kunnan tai tapahtumien pariin. Tu-
run Seudun Vanhustuki on myös 
kouluttanut vapaaehtoisia kuntoi-
lukummeiksi ja kesäajan ulkoi-
luystäviksi Turun seudulla yksin 
asuville vanhuksille.

Meille Turussa on tärkeää, et-
tei ketään jätetä yksin, vaan kaik-
ki pidetään mukana. Olemme pär-
jänneet historian vaikeissa tilan-
teissa toimimalla yhdessä ja niin 
tulemme pärjäämään myös tule-
vaisuudessa.

Toivottavasti ehditte liittokoko-
uksen ohessa myös tutustumaan 
turkulaiseen kaupunkiluontoon, 
nähtävyyksiin ja Turun elämän-
menoon, hyvää kokousta!

Minna Arve
Turun pormestari
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Liiton historia on nyt ilmestynyt
Matti K. Hyvärisen kirjoitta-
ma Sotilaspoikien Perinneliiton 
30-vuotishistoriateos julkistettiin 
Mikkelissä Jalkaväkimuseon Rita-
risalissa sotilaspoikien perinnepäi-
vänä 29.5.2022.

Juhlavan tilaisuuden aluksi liit-
to tarjosi ja Mikkelin Sotilasko-
tiyhdistys tarjoili kahvit tunne-
tusti maukkaiden ”sotkun munk-
kien” kera.

Kahvittelun jälkeen sotilaspoi-
ka Eero Kylliäinen esitti huulihar-
pulla Sotilaspojan. Pieni oli instru-
mentti, mutta komeasti se soi!

Tervehdyspuheessaan liiton pu-
heenjohtaja Juhani Manninen to-
tesi kirjaprojektin vaatineen paljon 
työtä, perehtymistä ja tutkimista. 
Manninen esitti kiitoksensa kir-
jatoimikunnalle, jonka puheen-
johtajana oli sotilaspoika Juha 
Eronen, sihteerinä kuolemaansa 
saakka Pentti Ruohotie ja jäseni-
nä Veli-Matti Jusi, Heikki Vuori-
mies sekä kirjoittaja Matti K. Hy-
värinen. Lisäksi Hannu Luotola 
osallistui aktiivisesti sisällön tuot-
tamiseen toimikunnan ulkopuoli-
sena avustajana. Myös perinnekil-
loilla oli oma osuutensa projektis-
sa perustietojen ja valokuvien toi-
mittajina.

Jalkaväkimuseon tervehdyk-
sen tilaisuuteen toi museon johta-

ja, eversti evp Markku Riittinen. 
Hän totesi, että suomalaisen jalka-
väen historia juontaa juurensa pe-
räti vuoteen 1555, jolloin Ruotsin 
kuningas Kustaa Vaasa antoi käs-
kyn ensimmäisten lippukuntien pe-
rustamisesta. Vuonna 1982 avattu 
Jalkaväkimuseo esittelee monipuo-
lisesti suomalaisen jalkaväen his-
toriaa Ruotsin vallan ajoilta nyky-
päivään. Museossa on myös oma 
sotilaspoikaosastonsa.

Kirjailija, Sotilaspoika-lehden 
päätoimittaja Matti Hyvärinen esit-
teli uunituoreen kirjansa sisältöä ja 

kertoi kirjoittamisen eri vaiheista. 
Haasteina olivat muun muassa tie-
tojen ja valokuvien saanti killoista. 

Liitto kiitti ja palkitsi kirjan te-
kijöitä. Matti Hyvärinen sai liiton 
kultaisen ansiomitalin, kirjan tait-
taja Juha Hyvärinen hopeisen ja 
Veli-Matti Jusi pronssisen. Hannu 
Luotola sai samalla myöhästyneet 
75-vuotisonnittelut ja hänelle luo-
vutettiin sotilaspoikaplaketti.

Tilaisuuden jälkeen oli vielä 
mahdollisuus tutustua museoon ja 
sen sotilaspoikaosastoon.

Tilaisuudessa mukana olleet kil-

tojen edustajat saivat oman henki-
lökohtaisen kirjansa lisäksi mu-
kaansa oman kiltansa kirjat.

Matti K. Hyvärisen teos, Sotilas-
poikien Perinneliitto 1991–2021 
täydentää Elja Purasen vuonna 
2001 julkaistua teosta Poikasoti-
laista Sotilaspoikiin, Suojeluskun-
tien poikatyön ja Sotilaspoikajär-
jestön historia sekä perinnetyö 
vuodesta 1991 alkaen. Näin on so-
tilaspoikien historia 1928–1944 ja 
30-vuotinen perinnetoiminta saa-
tu tallennettua jälkipolvia varten 
”kaksiin kansiin”.

Hyvärisen teos keskittyy lii-
ton 30-vuotiseen perinnetoimin-
taan unohtamatta kuitenkaan kil-
toja, joissa käytännön kenttätyö 
tehdään. 

Tervehdyksensä teokseen ovat 
lähettäneet tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö, puolustusministe-
ri Antti Kaikkonen sekä puolus-
tusvoimain komentaja, kenraali 
Timo Kivinen.

Teos, josta otettiin 3300 kap-
paleen painos, jaetaan jäsenetu-
na kaikille liiton jäsenille. Lisäksi 
killat voivat jakaa kirjoja yhteis-
työkumppaneilleen ja sidosryhmil-
leen. Kirjan myyntihinta ulkopuo-
lisille on 12 euroa/kpl. 

Tässä kirjoittajan kuudennessa 
sotahistoriaan liittyvässä tietokir-
jassa on kaikkiaan 325 sivua ja 244 
valokuvaa. Kaikki hänen kirjansa 
on taittanut hänen poikansa Juha 
Hyvärinen.

Teoksesta on tehty myös verk-
koversio, joka on ladattavissa 
tai luettavissa liiton kotisivuilla 
https://sotilaspoikienperinneliitto.
yhdistysavain.fi/

Katso kuvakavalkadi sivulla 6.

Matti Hyvärinen

Matti Hyvärinen esittelee kirjaansa Jalkaväkimuseossa. Kuva: Juha Hyvärinen

Turun kaupungin tervehdys Sotilaspoika-lehteen

Turussa pidämme kaikki mukana

Sotilaspoikien Perinneliiton XXX liitto- 
kokous ja Varsinais-Suomen Sotilas- 
poikien Perinnekillan 30-vuotisjuhla  
sekä Sotilaspoika-muistomerkin  
paljastaminen Turussa 18.–19.8.2022

Päivien ohjelma
Torstai 18.8.2022 Heikkilän sotilaskoti (Rykmentintie 15, Turku)

Liittokokous (arkipuku)
13.00 Ilmoittautuminen, tulokahvi ja valtakirjojen tarkistus
14.00  Liittokokous ja seppelpartion lähettäminen

Torstai 18.8.2022 Radisson Blu Marina Palace Hotel (Linnanka-
tu 32, Turku)
Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan 30-vuotisjuhla  
(tumma puku, isot kunniamerkit)

17.00-17.30 Tervehdysten vastaanotto 
18.00 Vuosijuhla
Liittokokoukseen saapuvat muiden kiltojen jäsenet seuralaisineen 

ovat lämpimästi tervetulleita killan 30-vuotisjuhlaan. Illallisen hinta 
on 60 euroa. Juhlan jälkeen ilta jatkuu seurustelun merkeissä.

Perjantai 19.8.2022 Sotilaspoikamuistomerkin paljastaminen Tu-
run Tuomaanpuistossa (Kasarmikatu 7, Turku)

09.00 Lähtö linja-autolla hotellilta Turun Tuomaanpuistoon
09.15 Muistomerkin paljastaminen 
10.00 Kahvitilaisuus Heikkilän sotilaskodissa

Kuva: Tuula Rahkonen
Lue tapahtumista lisää toisaalta lehdessä. 

Minna Arve. Kuva: Suvi Elo
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30 vuotta perinnetyötä
Sotilaspojat ja lottatytöt ovat viimeinen sodissamme mukana ol-
lut sukupolvi. Heidän panoksensa maamme itsenäisyyden puo-
lustamisessa ja säilyttämisessä oli merkittävä ja heidän koke-
muksensa ja työnsä ovat olennainen osa viime sotiemme perin-
nettä ja historiaa.

Tätä historiaa ja nykyistä sotilaspoikaperinnetyötä Sotilaspoi-
ka Soldatgossen -lehti on taltioinut ja tuonut esille jo 30 vuotta.  

Siksi hiukan ihmettelen Kenttäpostia-lehden pääkirjoitusta 
14.5.2020, jossa todetaan, että ”lehtemme – siis Kenttäpostia-leh-
ti – on Sotainvalidi-lehden lisäksi ainoa veteraanisukupolven his-
toriaan, näkemyksiin ja nykytoimintaan keskittyvä painotuote”.

Rohkenen olla vahvasti erimieltä. On kuitenkin hedelmätöntä 
saivarrella, kuuluivatko alaikäiset sotilaspojat ja lottatytöt tähän 
Kenttäpostia-lehden ”veteraanisukupolveen” vai eivät, mutta jäl-
leen kerran heidät unohdettiin. 

Kuten liittomme puheenjohtaja Juhani Manninen omassa 
tekstissään toteaa: ”Sotilaspojat ja lottatytöt ovat edelleenkin 
’tuntemattomia’ sekä juhlapuheissa että maamme itsenäisyyteen 
liittyvissä kannanotoissa.”

Sotilaspoika Soldatgossen -lehti on puhdasverinen perinne-
lehti, joka tulee jatkossakin kirjoittamaan sota-ajan kokeneiden 
sotilaspoikien ja lottatyttöjen historiasta, näkemyksistä ja ny-
kytoiminnasta. Näiden sota-ajan nuorten vapaaehtoista maan-
puolustustyötä ei saa unohtaa - olkoon se esimerkkinä nyky-
ajan nuorisolle!

Matti Hyvärinen, päätoimittaja

30 år av traditionsarbete
Soldatgossarna och flicklottorna tillhör den sista generationen 
som aktivt deltog i våra senaste krig. Deras insatser för att för-
svara och bevara landets självständighet var betydande, och de-
ras erfarenheter och arbete utgör en väsentlig del av krigstradi-
tionen och krigshistorien.

Historien och soldatgossarnas nuvarande traditionsarbete har 
tidningen Sotilaspoika Soldatgossen dokumenterat och lyft fram 
redan i 30 år.

Jag har därför i viss mån förundrat  mig över ledaren 14.5.2020 
i tidningen Kenttäpostia (Fältpost, övers. anm.), som konstatera-
de att ”vår tidning − således Kenttäpostia − är förutom tidningen 
Sotainvalidi (Krigsinvaliden, övers. anm.) det enda tryckalster 
som koncentrerar sig på veterangenerationens historia, åskåd-
ningar och nuvarande verksamhet”.

Jag dristar mig till att företräda en starkt avvikande åsikt. Det 
är visserligen ofruktbart hårklyveri att diskutera huruvida min-
deråriga soldatgossar och flicklottor hörde till den av tidningen 
Kenttäpostia/Fältpost nämnda ”veterangenerationen” eller ej, 
men än en gång glömdes de bort.

Som vår förbundsordförande Juhani Manninen påpekar i sin 
text: ”Soldatgossarna och flicklottorna är fortfarande ´okända´ 
såväl i festtalen som i ställningstagandena om vårt lands själv-
ständighet.”

Sotilaspoika Soldatgossen är en renodlad traditionstidning, 
som även i fortsättningen kommer att skriva om soldatgossar 
och flicklottor som upplevt krigstiden, om deras historia, stånd-
punkter och verksamhet i dag. Dessa unga människors frivilliga 
insats för landets försvar får inte glömmas bort − måtte de vara 
ett föredöme för dagens unga!

Matti Hyvärinen, huvudredaktör
Översättning: Leif Häggblom

Från ordförandens penna

Puheenjohtajan kynästä
”Sitä on nuorempien mahdotonta 
edes kuvitella, mitä sota on, kun 
ette ole koskaan joutuneet rin-
tamalla olemaan. Ja toivottavas-
ti ette koskaan sinne joudukaan!”  
Näin totesi 101-vuotias lääkintä-
lotta Kyllikki Kärkkäinen Kent-
täpostia-lehden haastattelussa.

Tuon saman voisi todeta niin so-
tilaspojat kuin lottatytötkin, jotka 
muistavat varmasti liiankin hyvin 
viime sotiemme ajan. Lausahdus 
on johdatus tähän päivään ja ajan 
tapahtumiin. 

Mitä tapahtuu Ukrainassa ”ystä-
vällismielisen” itäisen naapurim-
me toimesta, jolla on kanssamme 
yhteistä itärajaa yli 1300 kilomet-
riä? Tuhotoimista Ukrainassa saa-
vat kärsiä ja pelätä lapset, naiset 
ja vanhukset miesten ollessa puo-
lustamassa maataan ja omaisiaan. 
Kuinka kaukana vastaavat tapahtu-
mat ovat meidän historiassamme?

Reilut 80 vuotta sitten Suomi ja 
suomalaiset olivat samassa tilan-
teessa. Silloin naapuriamme johti 
”Isä aurinkoinen”, Stalin nykyisen 
Putinin sijaan.

Molempien ajatukset olivat ja 
ovat hyvinkin yhtenevät perustu-
en vainoharhaisuuden ohella suu-
ruuden hulluuteen ja ylimieliseen 
vallanhaluun yhdistettynä kaikki-
voipaan aatteeseen. Kysymykse-
nä voisi heittää, että voiko ihmi-

nen olla ”terve” toimiessaan noin. 
Moni miettinee myös, että miksi 
yhtä miestä ei saada kuriin. Joku 
voi jopa pitää henkilöä ”hulluna”! 

Maamme päättäjät pystyvät kyl-
lä tekemään parhaat päätökset itse-
näisen Suomemme hyväksi käsi-
tellessään valtioneuvoston selonte-
koa ja sen jatkumona liittymisestä 
Natoon! Toivottavasti voimme ja 
saamme olla sotatoimien ulkopuo-
lella emmekä joutuisi palaamaan 
”muistojemme aikaan - Mainilan 
laukaukset” (26.11.1939).

***
Sotilaspojat ja lottatytöt!

”Teistä myöskin osaltaan riip-
puu, millainen tästä lehdestämme 
tulee. Te voitte kirjoituksillanne ja 
kuvillanne elävöittää oman äänen-
kannattajanne sisältöä sekä hank-
kimalla sille runsaasti tilauksia ja 
edistää sen muodostumista valta-
lehdeksi alallaan.” Lainaus on So-
tilaspojan näytenumerosta vuo-
delta 1941 silloisen päätoimitta-
jan Tauno Karilaan kynästä. Tuo-
ta samaa toivoo ja odottaa meiltä 
myös nykyinen, 30-vuotiaan Soti-
laspoika Soldatgossen -lehtemme 
päätoimittaja - joten toimikaamme 
odotusten mukaisesti!

Kansallisen veteraanipäivän 
juhlaa vietettiin arvokkaan ohjel-
man siivittämänä Lappeenrannas-

sa, mutta jotakin jäi edelleen puut-
tumaan. Sotilaspojat ja lottatytöt 
ovat edelleenkin ”tuntemattomia” 
sekä juhlapuheissa että maamme 
itsenäisyyteen liittyvissä kannan-
otoissa. 

Muistettakoon, että lottatytöt ja 
sotilaspojat ovat viimeinen sodis-
samme mukana ollut sukupolvi. 

Liittomme varapuheenjohta-
ja Heikki Vuorimies laski kuk-
kalaitteen Lahden Sotilaspoika-
patsaalle yhdessä Päijät-Hämeen 
Sotilaspoikakilta ry:n edustajien 
kanssa liittomme perinnepäivänä 
29.5. Liiton 30-vuotishistoriakirja 
julkaistiin samana päivänä Mikke-
lin Jalkaväkimuseossa. Toimikun-
taan kuuluneet puheenjohtaja Juha 
Eronen, sihteeri Pentti Ruohotie 
(k. 2021), kirjoittaja Matti K. Hy-
värinen sekä jäsenet Veli-Mat-
ti Jusi ja Heikki Vuorimies sekä 
avustajana toiminut Hannu Luo-
tola ansaitsevat ammattitaitoisesti 
tehdystä kokonaisuudesta ison kii-
toksen. Unohtaa ei sovi kiltojen-
kaan osuutta. Kirjat on toimitet-
tu killoille jaettavaksi jäsenilleen 
korvauksetta. Antoisia lukuhetkiä!

Liittokokousvieraita odottaa 
Turussa 18.–19.8.2022 Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perinnekil-
ta, jonka 30-vuotisjuhlaa saamme 
samalla viettää – siispä yhteiseksi 
suunnaksi Turku.

Suru-uutisina todettakoon mo-
nien lottatyttöjen ja sotilaspoi-
kien poisnukkumiset. Perinnelii-
ton kunniapuheenjohtaja Kalevi 
A Holma ja kunniajäsen Ilmari 
Hurmerinta ovat menehtyneet ja 
heidät on siunattu maaliskuun lo-
pulla samana päivänä kotikuntien-
sa multiin.  

Sotilaspoikien Perinneliiton 
osanotto edesmenneiden omaisille.

Yhdessä toivomme maailman 
tilanteen pikaista rauhoittumista 
sekä lämmintä ja virkistävää ke-
sää unohtamatta yhteydenpitoa jä-
senistöömme.

Juhani Manninen
Sotilaspoikien Perinneliitto ry

puheenjohtaja

”För er yngre är det omöjligt att 
ens föreställa sig vad ett krig inne-
bär, när ni aldrig kämpat vid fron-
ten. Och förhoppningsvis hamnar 
ni aldrig där heller!” Så konstate-
rade den 101-åriga sjukvårdslottan 
Kyllikki Kärkkäinen i en inter-
vju i tidningen Kenttäpostia (Fält-
post).

Detsamma skulle såväl soldat-
gossarna som flicklottorna kunna 
säga, eftersom de säkert alltför väl 
erinrar sig tiden under våra senaste 
krig. Yttrandet är en introduktion 
till dagens situation och händelser.

Vad är det som sker i Ukraina 
genom försorg av vår ”vänligt sin-
nade” östra granne, som vi har en 
över 1300 kilometer lång gemen-
sam gräns med? Förödelsen drab-
bar och sprider skräck bland barn, 
kvinnor och åldringar, medan män-
nen är ute och försvarar sitt land 
och de sina. Hur långt tillbaka i ti-
den ligger vårt lands motsvarande 
upplevelser?

För drygt 80 år sedan var Fin-
land och finländarna i exakt sam-
ma situation. Vårt grannlands le-
dare var den gången ”Fader Sol” 
Stalin i stället för den nuvarande 
Putin.

Bägges åsikter sammanföll då 
och nu och grundar sig, förutom 
på förföljelsemani, på storhets-

vansinne och en övermodig makt-
fullkomlighet. Man kan fråga sig 
huruvida en person som agerar på 
detta sätt kan vara ”frisk”. Mång-
en undrar likaså varför man inte får 
bukt med en enda person. En del 
kan till och med anse personen i 
fråga vara ”galen”!

Vårt lands beslutsfattare är nog 
kompetenta att fatta de för ett 
självständigt Finland och dess 
folk bästa besluten vid behand-
lingen av statsrådets redogörelse 
och i förlängningen anslutningen 
till Nato! Förhoppningsvis kan och 
får vi fortsättningsvis stå utanför 
alla krigshandlingar så att vi slip-
per ”dra oss till minnes − skotten i 
Mainila” (26.11.1939).

*** 
Soldatgossar och Lottaflickor!

”Till en del beror det även på er 
hurdan denna vår tidning kommer 
att bli. Med era artiklar och foto-
grafier kan ni vitalisera innehållet 
i ert eget språkrör samt genom att 
skaffa rikligt med prenumerationer 
främja dess utveckling till ledande 
tidning på området.” Citatet är ta-
get från Soldatgossens provnum-
mer år 1941 och skrivet av dåva-
rande huvudredaktören Tauno Ka-
rilas. Detsamma önskar och för-
väntar sig också den nuvarande 
huvudredaktören för vår 30-åriga 

publikation Sotilaspoika Soldat-
gossen. Låt oss inte göra honom 
besviken!

Den nationella veterandagen fi-
rades i Villmanstrand med ett vär-
defullt festprogram, men någon-
ting verkade ändå ha saknats. Sol-
datgossarna och flicklottorna är 
fortfarande ”okända” såväl i fest-
talen som i ställningstagandena om 
vårt lands självständighet.

Det gäller att minnas att flick-
lottorna och soldatgossarna tillhör 
den sista generationen som deltog 
i våra krig.

Vårt förbunds viceordförande 
Heikki Vuorimies lade tillsam-
mans med företrädare för gillet 
Päijät-Hämeen Sotilaspoikakil-
ta ry ner en blomsterhyllning vid 
Soldatgossestoden i Lahtis under 
förbundets traditionsdag 29.5. För-
bundets 30-årshistorik publicera-
des samma dag i Infanterimuseet i 
S:t Michel. Arbetsgruppen bestod 
av ordföranden Juha Eronen, se-
kreteraren Pentti Ruohotie (död 
2021), skribenten Matti K. Hy-
värinen samt medlemmarna Ve-
li-Matti Jusi och Heikki Vuori-
mies ävensom medarbetaren Han-
nu Luotola. Samtliga är förtjän-
ta av ett stort tack för en yrkes-
kunnig slutprodukt. Även gillenas 
insatser bör framhållas. Böckerna 

har skickats till gillena för att kost-
nadsfritt delas ut till gillesmedlem-
marna. Givande läsestunder!

Varsinais-Suomen Perinnekil-
ta ry står värd för förbundsmötet i 
Åbo 18−19.8. 2022. Samtidigt fi-
rar gillet sitt 30-årsjubileum. Låt 
oss således allesammans styra ko-
san mot Åbo. 

Som ett sorgebud kan konstate-
ras att talrika flicklottor och soldat-
gossar har lämnat jordelivet. Tra-
ditionsförbundets hedersordföran-
de Kalevi A Holma och heders-
medlemmen Ilmari Hurmerinta 
har avlidit och samma dag i slutet 
av mars välsignats till gravens ro i 
sina hemkommuner.

Soldatgossarnas Traditionsför-
bund framför sitt deltagande till 
de framlidnas närmaste.

Samfällt önskar vi att världslä-
get snabbt ska lugna sig. Vidare 
vill jag önska läsarna en varm och 
vederkvickande sommar, utan att 
dock glömma kontakterna med vår 
medlemskår.

Juhani Manninen
Soldatgossarnas  

Traditionsförbund rf
ordförande

Översättning: Leif Häggblom

Sotilaspoikien Perinneliitto 1991–2021 
-teoksen jakelu ja myynti

Valokuvien lähettäminen  
toimitukseen

Ne killat, jotka eivät vielä ole saa-
neet tai hakeneet kirjojaan, voivat 
sopia niiden noutamisesta Jyväs-
kylästä Ilkka Kaapron kanssa, yh-
teystiedot sivulla 4. Kirjat voidaan 
myös lähettää killan ilmoittamaan 
toimitusosoitteeseen, jolloin kilta 
vastaa toimituskuluista. 

Liitto ei postita kirjoja suoraan 
jäsenilleen, vaan killat vastaavat 

kirjojen toimittamisesta sekä jäse-
nilleen että sidosryhmilleen.

Liitto myy kirjoja ulkopuolisil-
le hintaan 12 euroa/kappale. Hin-
taan lisätään toimituskulut 10 eu-
roa/kirjalähetys. Suuremmat lähe-
tyserät laskutetaan todellisten kulu-
jen mukaisesti. Kirjatilaukset liiton 
toimistoon, yhteystiedot sivulla 4.

Teoksesta on tehty myös PDF-

muotoinen verkkoversio, joka on 
ladattavissa tai luettavissa liiton 
kotisivuilla https://sotilaspoi-
kienperinneliitto.yhdistysavain.fi/

Arvoisa jäsen! Mikäli et ole 
saanut kirjaa heinäkuun lop-
puun mennessä, niin ota yhteys 
omaan kiltaasi, ei liittoon, koska 
killat hoitavat jäsenjakelun. Kil-
tojen yhteystiedot sivulla 4.

Juttuihin liittyvät 
valokuvat on lä-
hetettävä erilli-

sinä .jpeg-tiedostoina. Kuvia EI 
saa upottaa tekstiin, koska ne on 
joka tapauksessa irrotettava teks-
tistä ja silloin kuvien laatu heik-
kenee olennaisesti. 

Mikäli paperikuva skannataan, 
niin se on tallennettava .jpeg-

muotoon eikä PDF-muotoon. 
Toinen valokuviin liittyvä asia 

on kuvaajan nimi, joka tuntuu lä-
hes aina unohtuvan. Kuvaajatieto-
jen varmistaminen aiheuttaa tur-
haa lisätyötä toimitukselle. 

Tekijänoikeussäädösten mu-
kaan valokuvaa ei saa julkais-
ta ilman kuvaajan suostumusta. 
Kuvan lähettäjän tulee varmis-

taa, että kuvalla on julkaisulupa. 
Sotilaspoikamuisteluihin liitty-

vien vanhojen kuvien ottajaa on 
yleensä mahdotonta jäljittää, jol-
loin kuvan lähteeksi on ilmoitet-
tava esimerkiksi muistelijan ko-
tiarkisto.  

Paperikuvat voi lähettää liiton 
toimistoon. Skannauksen jälkeen 
kuvat palautetaan.

Toimitus 
tiedottaa
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Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta  
piti vuosikokouksen Kainuun prikaatilla

Talvisodan muistopäivä 
13.3.2022 Salossa

Killan vuosikokous pidettiin 
26.4.2022 Kainuun prikaatilla, so-
tilaskodin kabinetissa.  

Ennen kokousta luovutettiin kil-
lan hallituksen jäsenille Eero Vi-
lenille ja Kalevi Valtaselle Soti-
laspoikien Perinneliiton pronssi-
nen ansiomitali.  

Tilaisuuden alussa juotiin koko-
uskahvit sotilaskodin erinomaisten 
munkkien kera ja Kainuun lottape-
rinneyhdistyksen laulajat lauloivat 
pari laulua.

Kainuun prikaatin esikuntapääl-
likkö everstiluutnantti Arto Hir-
velä kertoi prikaatin nykytilantees-
ta. Paikalla oli lisäksi prikaatin ko-
mendantti, kapteeni Juho Kangas. 
Killan puheenjohtaja Asko Tolo-
nen luovutti Hirvelälle kiltamme 
vuosikertomuksen 2021 ja Soti-
laspoika-lehden numeron 1/2022. 

Killan puheenjohtajaksi seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi 2022 ja 
2023 valittiin edelleen Asko To-
lonen ja erovuoroiset johtokun-
nan jäsenet Aila Alasalmi, Veikko 
Karjalainen, Eero Vilen ja Rai-
mo Tervo valittiin uudelleen. Toi-
vo Tervo, Heikki Visti, Viljo Tuh-
kanen ja Kalevi Valtanen jatkavat 
edelleen johtokunnassa. 

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 
2022 valittiin Osmo Kupiainen ja 
varalle Aulis Kortelainen. 

Vuosi 2021 oli kiltamme 27. 
toimintavuosi. Kiltamme keskei-
sin tehtävä on hoitaa sotilaspoi-
kien ja pikkulottien toimintaa pe-
rinteidemme vaalimisessa ja siirtä-
misessä nyky- ja tuleville polville.

Toiminnallamme pyrimme saa-
maan kiltamme piiriin yhä nuo-
rempia henkilöitä, jotka ovat kiin-
nostuneita toiminnastamme aktii-
visina uusina jäseninä. Killan jä-
senmäärä on vuoden 2021 aikana 

edelleen laskenut lähinnä luon-
nollisen poistuman kautta ja vuo-
den 2021 lopussa killassa oli 61 
jäsentä. 

Killan vuosittaiset yhteistyö-
kumppanit ovat olleet Kainuun pri-
kaati, Kainuun rajavartiosto, Kai-
nuun lottaperinneyhdistys ry, Va-
paussodan Kainuun Perinneyhdis-
tys ry, Kainuun reserviläisjärjestöt 
ja Kainuun veteraanijärjestöt. 

Teksti:  
Asko Tolonen

Sunnuntaina 13.3.2022 oli Salossa 
Uskelan kirkossa jumalanpalvelus 
talvisodan päättymisen 82. muis-
topäivänä. Veteraanijärjestöt, Sa-
lon kaupunki ja Salon seurakunta 
järjestivät yhteistyössä sankarihau-
doille muistotilaisuuden.

Veteraanijärjestöjen liput ryh-
mittyivät kirkon keskikäytävälle ja 
lähtivät kulkueena kirkosta sanka-
rihauta-alueelle. Salon Sotilaspoi-
kien Perinnekillan lipun kantaja-
na oli killan sihteeri Ismo Laak-

sonen. Seppeleen laskijoina olivat 
killan puheenjohtaja Pertti Falk-
stedt ja Riitta Anttila Salon Seu-
dun Lottaperinne ry:stä.

Tapani Havia piti puheen, jos-
sa hän käsitteli talvisotaa ja äsken 
alkanutta Venäjän hyökkäystä Uk-
rainaan. Hän vertaili näitä tapahtu-
mia monilta kohdilta toisiinsa. Ti-
laisuuden päätteeksi veteraanikuo-
ro lauloi. 

Teksti ja kuvat: Eero Törmä

Seppelpartio lähdössä Uskelan kirkosta.

Talvisodan muistopäivä 13.3. Uskelan sankarihaudoilla. 

Jalkaväkimuseon 
sotilaspoikaosastolle 
uutta materiaalia
Nettiostot ja mieluisat lahjoituk-
set toivat lisää Jalkaväkimuseon 
sotilaspoikaosastoon sotiemme ai-
kaista kirjallisuutta. Kuvissa olevat 
vihkoset löytyvät sotilaspoikaosas-
ton vitriinistä.

Suojeluskuntapoikien suunnista-
miskoulutus -vihkonen löytyi ne-
tistä hakusanalla ”Hirvensalmen 
suojelukunta”, ja mikä mielen-
kiintoisinta, sisäkannessa on Hir-
vensalmen suojeluskunnan leima.

Westerlundin Sotilaspojan lau-
lukirja I oli myös nettilöytö.

Leijonanpojat – lauluja sotapo-
jille ja kotirintamalle, sävellyskil-
pailun tuloksia ja muita sotatal-
ven 1939–40 lauluja -vihkonen, 
jonka oli toimittanut Toivo Rau-
tavaara tuli lahjoituksena kiltam-
me jäseneltä, emeritus professori 
Yrjö Arajuurelta. Omistuskirjoi-
tus vihkosessa on Liisa Arajuuri 

(Yrjön täti) 12.9.1941.
Arajuurethan tunnetaan erittäin 

isänmaallisena sukuna. Yrjön isä 
Armas Heikki Arajuuri oli jää-
kärieverstiluutnantti toimien mm 
Kemin sotilaspiirin päällikkönä ja 
Yrjön setä Johan (Janne) Viktor 
Ahlroth, vuodesta 1936 Arajuu-
ri; oli suomalainen jääkärikenraa-
limajuri ja Helsingin poliisikomen-
taja. Sotilasura jatkuu Arajuurien 
suvussa Yrjön pojan, everstiluut-
nantti Tuomas Arajuuren ollessa 
puolustusvoimien palveluksessa. 

Teksti ja kuvat:  
Juhani Manninen

Vuosikokous Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien 
Perinnekillalla oli merkkipäivä 
8.4.2022: Sääntömääräinen vuo-
sikokous. Tätä kokousta ei enää 
koronat siirrelleet ja se saatiin pi-
dettyä huhtikuussa niin kuin sään-
nöt edellyttävät.

Puheenjohtaja Matti Rahkola, 
– 92 v. – ajaa hurautti kyytiläisi-
neen Kalajoelta Kitinkannukseen 
ja sihteeri kierteli Kokkolan kaut-
ta keräten hallituksen jäseniä ko-
koukseen. Virkeät ikämiehet ovat 
innolla mukana kokouksissa, kun 
kyyti järjestyy. 

Killan jäsenmäärä pienenee 
vuosi vuodelta, mutta tänä vuon-
na kiltaan liittyi viisitoista uutta jä-
sentä. Kun Vaasan kiltaa oltiin lak-
kauttamassa, sanoi kapteeni, että 
liittykää naapurikiltaan. 

Lisäjännitystä toi odotus Suo-
men Kulttuurirahaston apurahas-
ta, jota odoteltiin sotilaspoikahis-
toriikin julkaisutyöhön. Se myön-
nettiin 10.4.2022 ja juhlittiin Kala-
joella Virta-salissa. Paikalla olivat 
puheenjohtaja Matti Rahkola sekä 
johtokunnan edustajat Juha Ero-
nen ja Jarmo Eronen.

Vuosikokous aloitettiin ruokai-
lulla. Sen jälkeen pidettiin juhla-
hetki, jonka alussa Matti Rahko-
la toivotti paikalla olijat tervetul-
leeksi killan vuosikokoukseen. 
Hän kertoi muutamilla sanoilla 

killan toiminnasta sekä historii-
kin valmistumisesta ja odotuksen 
ikävästä.

Sotilaspoika-laulu suomalaisilla 
sanoilla sai arvoisensa kuulijakun-
nan sotilaspojista

Martti Siipolan ja Martti Kor-
hosen laulamana.

Kunniapuheenjohtaja Juha Ero-
nen ja sihteeri Martti Korhonen ja-
koivat kunniakirjat puheenjohtaja 
Matti Rahkolalle sekä kunniajäse-

nille Veikko Junttilalle, Antero 
Pallaspurolle ja Kalevi Niemelle.

Kalajoen Veteraanikvartetti 
esiintyi lauluilla Ystävän laulu ja 
Ilta Skanssissa.

Juha Eronen kertoi, että tänään 
on romanien kansallispäivä ja piti 
esitelmän romanimiesten ja -nais-
ten osallistumisesta Suomen puo-
lustamiseen sotiemme aikana ja 
mainitsi satojen kunniamerkkien 
jakamisesta myös heille.

Lopuksi lauloimme yhteislaulu-
na Veteraanin iltahuudon. Huoma-
simme laulaessamme, että ikä on 
vain numeroita!

Vuosikokous alkoi välittömäs-
ti tämän jälkeen ja sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi siinä valittiin 
uusi liittokokousedustaja, Jarmo 
Eronen.

Teksti: Martti Korhonen

Kalajoen Veteraanikvartetti: Erkki Rahkola, Martti Korhonen. Matti Rahkola ja Martti Siipola. 
Kuva: Jarmo Eronen

Eero Vilen ja Kalevi Valtanen saivat Sotilaspoikien Perinneliiton pronssisen ansiomitalin. Kuva: 
Tarja Rissanen

Kainuun lottaperinneyhdistyksen laulajat. Kuva: Asko Tolonen
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Kiltojen ja liiton yhteystiedot 16.5.2022
Etelä-Karjalan Sotilaspoikaperinnekilta ry
Pj. Timo Apajakari,  Puustellintie 2B 31, 53200 Lappeenranta,  
p. 040 845 2980, timo.apajakari@saunalahti.fi  
Rah.hoit. Aimo Jelkänen, Pikisaarenkatu 34 as. 3, 53900 Lap-
peenranta, p. 0400 751 191, aimoje@gmail.com

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Matti Haapanen, Koskenniskantie 1, 48400 Kotka,  
p. 0500 655 913, matti.haapanen@kymp.net
Siht. Pentti Snygg, Vapakuja 3 B, 49490 Neuvoton,  
p. 040 556 6961, pentti@silver.inet.fi

Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Matti Ylikoski, Petsamontie 8, 64830 Villamo,  
p. 040 704 3945
Siht. Seppo Peltola, Uittomiehenkatu 11 B 4, 60200 Seinäjoki,  
p. 040 568 7299, peltolaseppo52@gmail.com

Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien ja Lottatyttöjen Perinnekilta ry
Pj. Jouni Ahola, Lyhdetie 40, 06150 Porvoo, p. 040 727 3919, 
jouni.ahola@pp2.inet.fi

Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry  
Pj. Asko Tolonen, Akkoniementie 14, 88600 Sotkamo,  
p. 0400 689 257, asko.tolo@gmail.com
Siht. Aila Alasalmi, Karppilantie 47 C, 88270 Vuolijoki,  
p. 050 567 7185, alasalmi.aila@gmail.com

Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Lauri Toivanen, Aurinkokatu 1 A 8, 13100 Hämeenlinna,  
p. 040 563 5255, toivanenla@gmail.com
Siht. Elise Hietanen, Vanainkatu 4 A 21, 13200 Hämeenlinna, 
puh 050 355 4261, hietanen.elise@gmail.com
Rah.hoit. Toivo Lensu, Wähäjärvenkatu 3 A 9, 13200 Hämeen-
linna,  0500 300 661, toivo.lensu@gmail.com 
Jäsenasiat Risto Ruohosenmaa, risto.ruohosenmaa@gmail.com.

Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Matti Rahkola, Kärjäntie 15, 85100  Kalajoki,  
p. 044 066 9194
Siht. Martti Korhonen, Joutsentie 7,  85100 Kalajoki,  
p. 050-5618980, martti.korhonen@hotmail.fi
Rah.hoit. Veikko Junttila Nahkimonranta 3 85500 Nivala,  
p. 050 400 7731, vjunttila@kotinet.com  

Keski-Suomen Sotilaspoikien perinnekilta ry
Pj. Heikki Vuorimies, Yliopistonkatu 44 A 28, 40100 Jyväskylä, 
p. 050 345 1040, heikki.vuorimies@pp.inet.fi
Siht. ja tal.hoit. Santeri Heinonen, Vapaaherrantie 17 D 9,  
40320 Jyväskylä, p. 040 829 56 97, santeri.heinonen@gmail.com

Lapin Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Seppo Rautiainen, Häkinrinne 1, 96900 Saarenkylä,  
p. 040 549 2393, seppo.rautiainen@pp2.inet.fi
Siht. Pasi Ruokanen, Santamäentie 11, 96100 Rovaniemi,  
p. 0400 488 827, ruokanen.pasi@gmail.com

Oulunseudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Aaro Väyrynen, Rivitie 12 B, 90940 Jääli, p. 044 597 0324, 
aaro.vayrynen@gmail.com
Siht. Rah.hoit. Tauno Siik, Vanatie 12 , 90650  OULU,  
p. 0400 680881, taunosiik@hotmail.com

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Harri Salminen, Kalliokorventie 35, 37800 Akaa,  
p. 044 238 9440, phspojat@gmail.com

Akaa Toijalan Sotilaspoikien Perinneosasto
Pj. Matti Holkeri, Rauhanummentie 4 A 17, 37800 Akaa,  
p. 041 3174 590

Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Antti Eteläpää, Venlojentie 19, 80230 Joensuu,  
p. 050 525 5585, antti.etelapaa@joensuu.fi
Siht. Erkki Matikainen, Suksimestarintie 2 A 18, 80140 Joensuu, 
p. 050 341 9503 (työ), 050 543 1911 (koti),  
erkki.matikainen@joensuu.fi

Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Mikko Pesälä, Tyynitie 1 as 2, 47400 Kausala,  
p. 050 367 6537, mikko.pesala@pp.inet.fi
Siht. Pauli Similä, Kolisevantie 370, 47310 Haapa-Kimola,  
p. 040 501 4536, sihteeri@pksotilaspojat.fi  

Pohjois-Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Tapio Kamppi, Katkontie 405, 38950 Honkajoki,  
p. 050 564 6422, tapio.i.kamppi@gmail.com
Siht. Mikko Laukkonen, Plikikatu 4, 38700 Kankaanpää,  
p. 050 594 5100, mikko.laukkonen@dnainternet.net

Pohjois-Uudenmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Siht. Matti Kulmala, Kiekontie 1 D 25, 04320 Tuusula,  
p. 040 5385 515, mattijuhanikulmala@gmail.com

Päijät-Hämeen Sotilaspoikakilta ry
Siht. Jarmo Järveläinen, Sippolankatu 7 C 27, 15800 Lahti,  
p. 050 523 7047, jarja@phnet.fi

Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja Pikkulottien Perinnekilta ry
Pj. Hannu Saloniemi, Välitalontie 54 A, 00660 Helsinki,  
p. 0400 701 533, hannu.saloniemi@helsinki.fi
Siht. ja jäsenasiat Marika Porras, Korvatunturinpolku 5 A 26, 
00970 Helsinki, p. 040 5287 397, marika.porras@kolumbus.fi
Rah.hoit. Jarmo Korhonen, Lukupuronrinne 1 R, 02200 Espoo,  
jarmo.korhonen2@gmail.com

Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Pertti Falkstedt, Röykkälänkatu 17, 24100 Salo,  
p. 050 521 6692, pertti.falkstedt@ebaana.net
Siht. Ismo Laaksonen, Pensalantie 3 A 9, 24800 Halikko,  
p. 0400 228 129, ismo.laaksonen@hotmail.com

Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Tapio Huhtanen, Teermossantie 52 A, 29600 Noormarkku,  
p. 0400 742 831, tapio_huhtanen@hotmail.com
Siht. Mika Ramstedt, Kaivopolku 6 B 21, 28400 Ulvila,  
p. 044 203 7770, mika.ramstedt@gmail.com

Savonlinnan seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Ari Kantanen, Nuottamiehentie 6, 57600 Savonlinna,  
p. 040 5959 946, arkanta@luukku.com
Siht. Marja Turtiainen, Talvisalonkatu 23 A 1, 57100 Savonlinna, 
p. 050 567 6064

Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry
Pj. Juhani Manninen, Itäkaari 16, 52550 Hirvensalmi,  
p. 0500 750 252, juhani.manninen@surffi.fi
Siht. Anneli Lehto, Petterinpolku 5-7 B 7, 52550 Hirvensalmi,  
p. 050 501 3575, anneli.lehto@luukku.com

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry   
Pj. Erkki Lehmus, Varusmestarintie 17 C as 164, 20360 Turku,  
p. 050 520 5650, erkki.lehmus@luukku.com
Siht. Mika Nieminen, Knuutinkatu 12 A as 1, 21260 Raisio,  
mika@tarp.fi, p. 040 522 3384

Ylä-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry  
Pj. Seppo Ryhänen, Heinäahontie 183, 73100 Lapinlahti,  
p. 050 440 9833, seppo.k.ryhanen@gmail.com
Siht. Tapio Väisänen, Rommeikonmäentie 10, 73100 Lapinlahti,  
p. 040 0218192, tapiovaisanen017@gmail.com

Käännökset ruotsiksi:
auktorisoitu kielenkääntäjä Leif Häggblom,  
Virsumäentie 4 E 11, 48600 Karhula, p. 0500 551 494
email: lhaggblom@kymp.net

SOTILASPOIKA-MUSEO (Jalkaväkimuseon Sotilaspoikaosasto)
Mikkeli, Jääkärinkatu 6-8
Aukioloajat: 1.6.-31.8. joka päivä klo 10-17 (pl juhannus)
Museovastaava Jukka Rönkä, 040 1896558,  
jukka.ronka@surffi.fi
Museovastaava Raimo Mikkonen, Tapiontie 2 B 7, 50190 Mik-
keli, p. 050 350 7208, email: raimo.mikkonen@netti.fi

LIITON HALLITUS
Juhani Manninen, puheenjohtaja, Hirvensalmi, p. 0500 750 252
Heikki Vuorimies, varapuheenjohtaja, Jyväskylä,  
p. 050 345 1040
Juha Eronen, perinne- ja museotoimikunnan puheenjohtaja,  
Haapajärvi, p. 0400 965 195
Matti Haapanen, Kotka, p. 0500 655 913
Mårten Holmberg, Helsinki, p. 0440 250 346
Tapio Huhtanen, Noormarkku, p. 0400 742 831
Harri Salminen, Akaa, p. 044 238 9440
Mikko Temisevä, Savonlinna, p. 0400 333 468
Asko Tolonen,  Sotkamo, p. 0400 689 257 

Kunniapuheenjohtajat
Kalevi A. Holma, Kankaanpää -2022
Atte Kaskari -2019

Kunniajäsenet
Ilmari Hurmerinta -2022
Kari Niemi -2019
Seppo Suuripää, Kierikankuja 5 A, 33710 Tampere
Pentti Seppälä, Saunakatu 1, 20720 Turku, p. 050 525 3988

Liiton ja Sotilaspoika-lehden yhteystiedot alla olevassa tieto-
laatikossa.

Sotilaspoika – Soldatgossen
Jyväskylässä 17.6.2022/31. vuosikerta
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Oma elämä osana suurempaa
Kesän kynnyksellä nousevat huu-
lille Suvivirren sanat: ”Jo joutui 
armas aika ja suvi suloinen. Kau-
niisti joka paikkaa koristaa kukka-
nen”. Tämä virsi tuo meille mie-
leen alkukesän ja sen juhlahetket, 
erityisesti koulun päättäjäiset. Ke-
sälomalle suuntaavilla koululaisil-
la on paljon myönteisiä odotuksia 
lähiviikkoja koskien. Ovathan lap-
suuden kesät elämässä usein juuri 
tuollaista armainta aikaa ja suloi-
sinta suvea. Toisaalta jokaisen su-
kupolven koululaisilla on varmas-
ti epävarmuutta tulevaisuudesta. 
Kuinka jaksan vastata odotuksiin? 
Mikä ammatti antaa merkitystä ja 
toimeentuloa elämään? Miten sel-
viydyn omillani lapsuuden kodis-
ta lähdettyäni? 

Sotilaspoikien ja lottatyttöjen 
ikäluokka vietti useita päättäjäi-
siä sodan varjoissa. Tulevaisuus 
oli monta kertaa syvän hämärän 
peitossa. On toivottavaa, että jo-
kaisen ikäluokan lapsi voisi viet-
tää kesää ilman sodan uhkan kal-
taisia murheita. Tältä osin ihanteet 
eivät aina ole toteutuneet. Mietin, 
kuinka nykyiset uutiset Euroopas-
sa riehuvasta Ukrainan sodasta ja 
puheet myös omaan maahamme 
ulottuvista jännitteistä vaikuttavat 
tämän ajan lasten mieliin. Paljon 
sodan jaloista paenneita lapsiakin 
asuu keskuudessamme.

Itse olen aloittanut kansakoulu-
ni 1960-luvun loppupuolella. Toi-
sinaan olen ottanut käteeni ensim-

mäisellä luokalla saamani ”Arvos-
telukirjan” eli todistuksen. Huo-
mioni on kiinnittynyt vihkosen 
takakannessa oleviin sanoihin: 
”Muistakaa, lapset: Ei tyhmän-
rohkeus ole sankaruutta eikä yli-
mielinen määräyksistä piittaamat-
tomuus miehekkyyttä. Suomi tar-
vitsee jokaisen poikansa ja tyttä-
rensä elämän ja työn. Miksi emme 
siis säästäisi henkeämme ja ter-
veyttämme silloin, kun niiden alt-
tiiksi paneminen olisi hyödytöntä”. 
Noissa jyhkeissä sanoissa pienil-
le koululaisille voi kuulla kaiku-
ja siitä elämästä ja arvomaailmas-
ta, jota oli muutamina aiempina 
vuosikymmeninä eletty maassam-
me todeksi. Noiden arvojen varas-
sa maamme selvisi sodan ääriolo-
suhteissa. 

Voimme olla kiitollisia siitä, että 
maamme on saanut kehittyä rau-

han oloissa sellaiseksi hyvinvoin-
tivaltioksi, jossa pienten koululais-
ten ei tarvitse kantaa huolta oman 
henkensä ja terveytensä alttiiksi 
panemisesta sillä tavoin kuin hei-
dän isoisovanhempansa ovat sodan 
alla ja aikana tehneet. Todistuk-
siinkin on voitu nykyään kirjoit-
taa kannustusta iloisemmin ilma-
uksin. Tämän ajan lapsillekin on 
kuitenkin tärkeää saada välitettyä 
tietoisuus siitä, että jokaisen ihmi-
sen elämällä on merkitys. Jokais-
ta tarvitaan. Oma pieni elämäm-
me on osa jotakin suurempaa. Vain 
yhdessä voimme luoda hyvinvoin-
tia. Yhdessä rakennamme ja puo-
lustamme turvallisuutta.  Yhdessä 
voimme tukea toisiamme.

Menneiden sukupolvien meille 
välittämä kestävä perinne ja arvo-
maailma välittyy meille kauniil-
la tavalla myös tuossa Suvivirres-
sä. Kunpa muistaisimme, että ke-
sän kauneus ja lämpö muistuttaa 
meitä myös jostakin suuremmas-
ta, jonka osa saamme olla. Juma-
lan hyvyydestä ja armosta. Virres-
sä mainitulla tavalla Jeesus Kristus 
on sydänten valona läsnä tänään-
kin myös murheiden keskellä. Hän 
antaa meille perimmäisen turvan, 
tulevaisuuden ja toivon. 

Arto Viitala
Jyväskylän seurakunnan  

kirkkoherra
Kuva: Sami Saarenpää

Sotilaspoika Soldatgossen -leh-
ti on julkaissut edellisissä nume-
roissaan Tammenlehvän Perinne-
liiton jäsenjärjestöjen näkemyksiä 
siirtymisestä veteraaniajasta perin-
neaikaan. Nyt myös valtiovalta on 
alkanut kiinnittämään enemmän 
huomiota perinnetyöhön ja val-
tion rooliin sen toteuttamisessa.

Valtioneuvoston kanslia on 
27.4.2022 eduskuntaryhmien 
pyynnöstä asettanut työryhmän 
selvittämään ja laatimaan ehdo-
tuksen siitä, miten Suomen 1939–
1945 käymien sotien ja niiden ve-
teraanien perinnettä tulevaisuudes-
sa säilytetään, hoidetaan ja vaali-
taan keskeisenä osana suomalaista 
yhteiskuntaa.

Työryhmässä on puheenjohta-
jan lisäksi 11 jäsentä, joista kak-
si edustaa perinnejärjestöjä: Tam-
menlehvän Perinneliiton toimin-
nanjohtaja Pekka Holopainen ja 
Lotta Svärd -säätiön toiminnan-
johtaja Anne Nurminen.

Työryhmän perustaminen on 
osoitus siitä, että viime sotien ja 
niiden veteraanien perinnettä ha-
lutaan vaalia ja valtiovalta haluaa  

olla tässä mukana. Työryhmän 
asettamispäätös puhuu veteraani-
en perinteestä. Toivottavasti työ-
ryhmä ei unohda sotilaspoikia eikä 
lottatyttöjä, jotka ovat viimeinen 
sodissamme mukana ollut suku-
polvi.

Matti Hyvärinen

Veteraaniperinnetyön tulevaisuuden 
järjestämistä selvittävä työryhmä 

Valtioneuvoston viestintäosasto Tiedote xx/2022 27.4.2022

Työryhmä selvittämään veteraaniperinnetyön tulevaisuutta
Valtio selvittää keinoja, miten 
Suomen 1939–1945 käymien so-
tien ja veteraanien perinnettä tu-
levaisuudessa säilytetään. Valtio-
neuvoston kanslia on asettanut 
kansallisena veteraanipäivänä 27. 
huhtikuutta työryhmän, joka sel-
vittää ja laatii ehdotuksen perin-
teen säilyttämisestä, hoitamisesta 
ja vaalimisesta osana suomalaista 
yhteiskuntaa. Työryhmä on asetet-
tu eduskuntaryhmien pyynnöstä.

Veteraanijärjestöjen ja muiden 
veteraanityöhön liittyvän vapaan 
yhdistystoiminnan työ on muut-
tumassa edunvalvonta- ja perin-
netyöstä perinnetyöksi, koska so-
tasukupolvi on poistumassa kes-
kuudestamme.

Veteraanijärjestöt ovat valmis-
telleet tätä muutosta, ja tarkoituk-
sena on, että veteraanijärjestöjen 
vastuu perinnetyöstä siirtyy Tam-
menlehvän perinneyhdistykselle. 
Valtio on osoittanut arvostuksen-
sa ja kantanut vastuuta veteraane-
ja kohtaan pitämällä huolta hei-
dän terveydestään ja hyvinvoin-
nistaan. Edunvalvontaa ja perin-
netyötä ovat toteuttaneet veteraa-
nijärjestöt ja useat muut järjestöt.

Sotasukupolven perintö on 
olennainen osa Suomen kulttuuri-
perintöä ja kansallista identiteettiä. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että eri 
toimijat arvioivat ja luovat lähtö-
kohdat ja periaatteet veteraanipe-
rinnetyön toteuttamiselle yhdessä, 

kun veteraanityön sisältö ja paino-
piste muuttuvat.

Työryhmä selvittää myös muun 
muassa sitä, miten eri toimijoiden 
yhteistyö järjestetään ja mitkä ovat 
toimijoiden roolit ja vastuut. Li-
säksi haetaan ratkaisuehdotusta 
esimerkiksi perinnetyön organisoi-
miseen ja rahoittamiseen ja määri-
tellään valtion rooli perinnetyössä.

Työryhmän puheenjohtajana 
toimii Valtiokonttorin pääjohtaja 
Timo Laitinen. Työryhmän toi-
mikausi päättyy 31.1.2023.

Lisätietoja: Alivaltiosihteeri 
Timo Lankinen, p. 0295 160 300 
ja johtava asiantuntija Tiina-Kai-
sa Laakso-Liukkonen, p. 029 
516 0220.

Pari sanaa Isänmaan virrestä
Sotilaspoika-lehden numerossa 
1/2022 oli kenttärovasti Ari Suo-
misen kirjoitus Sun kätes herra voi-
makkaan, jossa hän kirjoitti Väinö 
Havaksen suomentamasta Rune-
bergin Isänmaan virrestä.

Arkistostani löysin WSOY:n 
vuonna 1899 julkaiseman O. A. 
Forsströmin Suomen historian op-
pikirjan kansakouluja varten, jos-
sa on tuo sama virsi ehkä kaikkein 
vanhimpana suomennoksena.

Kummassakin virressä on yhdek-
sän säkeistöä ja jokaisessa säkeis-
tössä Runebergin merkittävät kä-
sitteet.

Lehtemme lukijoille olen tähän 
juttuun liittänyt vertailtavaksi mo-
lemmat suomennokset.

Alkuperäistä Runebergin virsiru-
noa tai sen suomentajan nimeä en 
ole mistään löytänyt. Olisikohan 
oppikirjan tekijä O. A. Forsström 
sen itse tehnyt? Toinen mahdol-
lisuus voisi olla Otto Manninen, 
joka on suomentanut paljon Rune-
bergin runoja, jotka olivat ruotsin-
kielisiä.

Raimo Berkan

Toimitus on kiinnostunut Raimon 
mainitsemasta suomentajasta. Tie-
dot voi lähettää osoitteella sotilas-
poikalehti@pp.inet.fi

Toimitus julkaisee myös Rune-
bergin runon ruotsinkielisen versi-
on. Sång nr 396 i Hemlandssånger, 
1891, under rubriken “Fosterlandet”. 

Bevara, Gud, vårt fosterland

Bevara, Gud, vårt fosterland, 
håll över det din starkhets hand
och var dess hägn i strid och frid,
i sorgens som i glädjens tid!

Här se vi, vad oss mest är värt,
allt vad vi skatta dyrt och kärt;
ej fjärran finns en bygd, ej när,
som är för oss, vad denna är.

Här hava våra fäder bott,
arbetat, kämpat, hoppats, trott;
här även vi vår boning fått
med samma liv och samma lott.

Här skola våra barn också
en gång på våra stigar gå,
ha det, vi haft, se det, vi sett,
och be till Herren, som vi bett.

Gud, skydda detta kära land,
från sjö till sjö, från strand till strand;
sänk över det din milda vård
som sommardagg på rosengård!

Välsigna varje trofast själ,
som önskar det av hjärtat väl,
men slå vart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred!

Låt det få bli och vara ditt,
befolkat, tryggat, glatt och fritt,
på kärlek bördigt som på råd
och uppfyllt av din Andes nåd!

Du hulpit det ur mörker opp
liksom en blomma ur sin knopp;
så låt det ock till tidens slut
uti ditt ljus få vecklas ut!

Det ljuset är ditt helga ord,
en sol för himmel och för jord;
giv, att det klart här lysa må
och aldrig mer ifrån oss gå!

J. L Runeberg
Lähde: https://sv.wikisource.org/
wiki/Bevara,_Gud,_vårt_fosterland

Isänmaan virsi

Jumala kaikkivaltias, 
maatamme suojaa voimallas 
niin sodassa kuin rauhassa 
ja murheen, ilon aikana.

Tää maa se meille kallehin
ja kaikkein rakkain, armahin,
en läheltä ja kaukaa en 
ma löydä vertahista sen.

Tääll’ isämme on asuneet
ja taistelleet ja toivoneet; 
me saman saimme asunnon
ja saman elon, kohtalon.

Ja täällä lapsemmekin saa
teitämme kerran vaeltaa
ja elää samaa elämää
ja samaa Luojaa ylistää.

Suo, Herra, suojas rakkaillen
sen järville ja rannoillen; 
ja hellä hoitos vuotakoon
kuin kesäkaste ruusustoon!

Ja siunaa hartaat sielut nuo, 
jotk’ aina sillen hyvää suo; 
mut kaada maamme sortajat, 
sen onnen, rauhan rikkojat.

Sen anna olla omanas, 
vapaana kasvaa turvissas; 
totuutta, rakkautta tuo,
 ja täysin Henkes armo suo.

Sa pimennosta autoit sen 
kuin silmikosta kukkasen, 
niin suo, ett’ ajan loppuun saa 
se valkeudessas kukoistaa.

Sun sanas on se valkeus, 
maan sekä taivaan kaunistus; 
sen kirkkaast’ anna loistaa vaan 
ja meit’ ei jättää milloinkaan!

J. L. Runeberg 1857

Virsi 577

Sun kätes, Herra, voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan
niin sodassa kuin rauhassa
ja murheen, onnen aikana.

Sun armos täällä meille soi,
mi kallehinta olla voi,
ja meille alla auringon
tää synnyinseutu rakkain on.

On isät täällä taistelleet
ja uskoneet ja toivoneet.
Me saimme saman asunnon,
ja samat vaiheet meidän on.

Ja meidän polkuamme saa
taas lapsemmekin taivaltaa.
He kyntää kerran peltomme
ja uskoo kuin me uskomme.

Oi Herra, käy sä siunaamaan
nää rannat rakkaan synnyinmaan.
Suo aina rauha suloinen
ja estä sota verinen.

Sä siunaa mielet vakaiset
ja hurskaat työt ja aikehet.
Lyö maahan maansa pettäjät,
tuo julki juonet ilkeät.

Sä turvaa maamme vapaus,
sen kansalle suo viisaus.
Suo armokaste maille sen
ja sydämihin ihmisten.

Sä autoit valoon tämän maan
kuin kedon kukan ummustaan.
Sen varttua suo valossas
ja hoida sitä armossas.

Suo, että sanas kirkkaana
saa keskellämme kaikua,
ja kautta sukupolvien
suo soida nimes kiitoksen.

Johan Ludvig Runeberg 1857
Suom. Lasten Suometar 1857, 
Wäinö Havas 1938.

Johan Ludvig Runeberg. Al-
kuperäinen kuva: Lihr, J. C., 
reprokuva Nyblin, Daniel, 
1863, Museovirasto / Historian 
kuvakokoelma

Tämän vuoden alussa veteraaneja oli elossa vajaat 4200, joista 
miehiä noin 1900 ja naisia reilut 2200. Veteraanien lisäksi koti- 

rintamalla työskennelleitä puolisoita ja leskiä oli elossa vielä 
noin 12 000. Tällä hetkellä veteraanien lukumäärä on jo alle 

4000. Heidän keski-ikänsä on 96 vuotta. 

Ratsukko Perkjärvellä 5.7.1937
Erään sukulaisemme jäämistöstä 
löytyi ikään kuin tervehdyksenä 
jälkipolville valokuva, jossa rat-
sukko harjoittelee vaativaa näyt-
töliikettä.

Kuva on otettu Perkjärvellä 5.7. 
1937. Kuvan takana on teksti Ora-
va, mikä lienee ratsun nimi. Rat-
sastajan nimeä ei ole mainittu (el-
lei ratsastajan sukunimi ole Orava, 
toim. huom.).

Perkjärvi oli rautatieasema 
Muolaassa Viipuri-Rajajoki -rata-
osalla. Perkärvellä oli silloinen ty-
kistön kesäleiri. Varsinkin ratsas-
tusta harrastaneille liittomme jäse-
nille kuva tuonee mieluisia muis-
toja.

Raimo Berkan Ratsukko Perkjärvellä. Berkanin arkisto
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Kunnioitettavat Sotilaspojat  
– hyvät läsnäolijat!

Voittoisat jääkärit 
synnyttivät aikanaan 
uudenlaisen 
maanpuolustusihanteen!
Tämä ihanne konkretisoitui erito-
ten suojeluskuntajärjestössä. Soti-
laallisen koulutuksen, säännöllis-
ten harjoitusten ja aktiivisen urhei-
lutoiminnan avulla suojeluskun-
nissa koulutettiin 20- ja 30-luvuil-
la maanpuolustuksen reservi, joka 
muodosti talvisodassa merkittä-
vän lisän asevelvollisuusarmei-
jan miesvahvuuteen. Sama suo-
jeluskuntahenki elää edelleenkin 
maamme yleisessä asevelvollisuu-
dessa ja puolustusvoimien rinnalla 
ylläpidetyssä reservissä. Molem-
mat varmistavat maamme puolus-
tuskyvyn ulkoista uhkaa vastaan.

1930-luvun taitteessa alkoi 
myös suojeluskuntien poika- ja 
lottatyttö -toiminta, joten jatkos-
sa myös pojat ja tytöt olivat osa 
vapaaehtoista maapuolustustoi-
mintaa.

Suojeluskuntien yhteydessä 
aloitettu poikatoiminta jatkui suo-
jeluskuntain poikaosastoina jatko-
sotaan saakka. Sotilaspoika-nimi-
ke tuli käyttöön vasta syyskuus-
sa 1941 suojeluskuntien poika-
toiminnan uudelleenjärjestelyjen 
yhteydessä, tavoitteena kun oli 
ennakkoluulottomamman ja laa-
jemman pohjan luominen kaik-
kiin kansalaispiireihin kuuluvien 
poikien liittymiselle sotilaspoikiin.

Poikaosastoihin otettavien poi-
kien tuli olla 10–16 -vuotiaita ja 
jäsenyys päättyi yleensä pojan täy-
tettyä 18 vuotta. Järjestön lakkaut-
tamisen aikaan 1944 rekisteröity-
jä sotilaspoikia oli yli 72 tuhatta.

Sotilaspoikien ja lottatyttöjen 
panos sodan aikana oli vertaansa 
vailla. Niin sotilaspojat kuin lotta-
tytöt kuuluvat eittämättä sotiem-
me veteraaniperheeseen. Olisikin 
jo aika tunnustaa se virallisesti 
myös valtiovallan taholta. Näin 
myös ikääntyneillä sotilaspojil-
la olisi mahdollisuus päästä vih-
doin ja viimein valtiovallan tuke-
man kuntoutuksen piiriin.

Välirauhansopimuksessa Suo-
mi sitoutui hajottamaan kaikki sen 
alueella toimivat sotilaalliset ja so-

tilaallisluontoiset järjestöt.
Päätarkoitus oli suojeluskunta-

järjestön lakkauttaminen, mutta 
samalla päättyi myös sotilaspoi-
katoiminta monen muun maan-
puolustusjärjestön tavoin, ts. ”lap-
si meni pesuveden mukaan”. Lak-
kauttamisten perusteena pidettiin 
järjestöjen Yhdistyneille kansa-
kunnille ja erityisesti Neuvosto-
liitolle harjoittamaa vihamielistä 
politiikkaan.

Vaikka järjestöjä lakkautet-
tiin, arkistoja tuhottiin, niin muis-
ti säilyi. Sotilaspoikatoiminta eli 
jatkossa hiljaiseloaan sotilaspoi-
kien omissa mielissä ja muisteis-
sa. 1970-luvulla uskallettiin jo 
ryhtyä keskustelemaan perinteen 
säilyttämisestä, ja oman muisto-
ristin hankkimisesta. Mutta pit-
kään jatkunut vaikenemisen aika 
oli tehnyt ihmiset varovaisiksi. 
Vasta Neuvostoliiton hajoaminen 
1980-luvun lopulla johti käytän-
nön toimiin. 

Sotilaspoikien perinteitä vaa-
liva ”virallinen” toiminta alkoi, 
kun Tampereella perustettiin tou-
kokuussa 1991 Sotilaspoikien 
Perinnekilta toiminta-alueenaan 
koko maa. Sotien jälkeen lakkau-
tettujen maanpuolutushenkisten 
järjestöjen julkisen unohtamisen 
aika oli lopultakin ohi.

Mutta! – Venäjä halveksii edel-
leenkin rauhaa. Sota on tänään to-
dellisuutta Ukrainassa. Sen seu-
rauksen Suomi on hankkimassa 
uudenlaiset turvatakuut – jäse-
nyys Natossa on enää ajan kysy-
mys. Mutta osataksemme toimia 
nyt ja tulevaisuudessa oikein, mei-
dän on tunnettava myös mennei-
syytemme.

Ja sotilaspoikatoiminta on myös 
osa menneisyyttä. Älkäämme siis 
unohtako sitä!

Lahden Sotilaspoikapatsaalla 
29.5.2022

Heikki Vuorimies
fil. tri 

Liiton varapuheenjohtaja 

Heikki Vuorimies kävi perinnepäivänä 29.5. laskemassa kuk-
kalaitteen Lahden Sotilaspoikapatsaalle ja vei samalla muka-
naan autolastillisen kirjoja. Kuvassa kirjojen lastausta Jyväs-
kylässä 27.5.2022. Kuva: Matti Hyvärinen 

Kirjapinot odottavat kenraali Timo Kivi-
sen valvovan silmän alla.

Kirjatoimikunnan puheenjohtaja, sotilas-
poika Juha Eronen tutustui kirjoittajan 
kanssa sotilaspoikaosaston näyttelyyn.

Sotilaspoika Eero Kylliäinen ja huuliharp-
pu.

Jalkaväkimuseon sotilaspoikaosasto esittelee monipuolisesti suojeluskuntien poikatoimintaa. Hyvä kesäretkikohde!

Liiton puheenjohtaja Juhani Manninen 
avaa kirjan julkistamistilaisuuden Jalka-
väkimuseossa.

Jalkaväkimuseon johtaja Markku Riitti-
nen toi tilaisuuteen museon tervehdyksen.

Jalkaväkimuseo toimii historiallisessa ympäristössä 1880-luvulla rakennetussa puukasarmissa Mikkelin vanhalla kasarmialueella.

Perinnepäivän kuvasatoa Jalkaväkimuseossa
Kuvat: Juha ja Matti Hyvärinen
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Killan vuosikokous alkoi hieman 
kaihoisissa merkeissä sytyttämällä 
edellisen vuosikokouksen jälkeen 
kymmenen menehtyneen muistol-
le kynttilät. Ikäväksemme saimme 
juuri kokouksen alla tiedon vuo-
den sotilaspojaksi valitun Kalevi 
Näkin saaneen iäisyyskutsun pari 
viikkoa ennen kokousta.

Kokous sujui leppoisissa tun-
nelmissa toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen, toimintasuunni-
telman ja talousarvion tultua hy-
väksytyksi hallituksen esittämäl-
lä tavalla. Hallituksen erovuoroi-
set jäsenet Olli-Pekka Kanninen, 
joka jatkaa killan varapuheenjoh-
tajana, ja Raimo Mikkonen sekä 
Jussi Saarinen valittiin seuraaval-
le kaksivuotiskaudelle.

Edesmenneen Eero Jokisen ti-
lalle vuodeksi tuli valituksi Har-
ri Häkkinen. Hallituksessa jatka-
vat sotilaspoika Kalevi Laitsaari 

ja Jukka Rönkä. Puheenjohtajana 
jatkaa Juhani Manninen, samoin 
hallituksen kutsuma sihteeri-rahas-
tonhoitaja Anneli Lehto.

Kokouksen päätteeksi palkittiin 
killan ansioituneita jäseniä. Soti-
laspoikien Perinneliiton kultaisen 
ansiomitalin sai Olli-Pekka Kan-
ninen, hopeisen Jussi Saarinen ja 
pronssisen Jukka Rönkä. 

Hieman erikoinen ja puhuttele-
va oli killan kunniajäsenen valin-
ta. Kunniajäseneksi kutsuttiin  pos-
tuumisti edesmennyt Eero Jokinen. 
Samoin juuri ennen kokousta me-
nehtynyt Kalevi Näkki valittiin 
vuoden sotilaspojaksi.

Lopuksi jaettiin hallituksen jä-
senten ja paikalla olleiden koko-
usedustajien kesken liiton histo-
riakirjat jaettavaksi jäsenistölle, 
mikä pitää saada tehtyä ennen ju-
hannusta.
Teksti ja kuva: Juhani Manninen

Tervetuloa liittokokoukseen ja 
juhlimaan Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan 
30-vuotista taivalta

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan vuosikokous pidet-
tiin 24. maaliskuuta Mieskuoro 
Laulun Ystävien laulusalissa Tu-
russa. Ennen kokousta nautittiin 
Heikkilän sotilaskodin maittavat 
munkkikahvit. 

Kokousesitelmän piti Liedon 
Sotaveteraanien puheenjohtaja 
Markku Heinonen. Aiheena hä-
nellä oli ”Kantti kestää”.  Esitel-
mässään hän käsitteli kotirintaman 
merkitystä sotiemme 1939–1945 
aikana. Heinonen korosti muun 
muassa sitä, miten naiset ja nuoret 
sekä vanhat miehet ottivat vastuun 
maatalouden, teollisuuden ja koko 
maamme muista välttämättömis-
tä tehtävistä sekä toimista. Näin 
he mahdollistivat rintamille sota-
toimiin satoja tuhansia miehiä ja 
kymmeniä tuhansia naisia. Ilman 
kotirintaman valtavaa panosta ja 
uhrausta isänmaamme hyväksi ei 
rintamille olisi riittänyt tarpeeksi 
miehiä ja naisia sotatoimiin. 

– Mikäli kotirintama ei olisi jak-
sanut, ei olisi kestänyt taistelurin-
tamakaan. Suomalaiset kestivät 
yhdessä pitkän sota-ajan äärim-
mäisin ponnistuksin, vaikka kai-

kesta oli puutetta. Kaikki suoma-
laiset antoivat oman uhrauksensa. 
Kantti kesti ja kestää edelleen – 
yhteisvoimin, totesi Heinonen esi-
tyksensä lopuksi. Tämän jälkeen 
käytiin vilkas keskustelu aiheesta. 
Kiitoslahjana Heinoselle annettiin 
killan historiateokset.

Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja kunnia-
jäseneksi kutsuminen. Kokouk-
sessa puheenjohtajana toimi kil-
lan kunniapuheenjohtaja Pentti 

Seppälä ja sihteerinä killan vara-
puheenjohtaja Tuula Rahkonen. 
Killan puheenjohtaja Osmo Suo-
minen oli aiemmin ilmoittanut, 
ettei olisi jatkossa enää käytettä-
vissä tehtävään. Uutena puheen-
johtaja toimii kaksivuotiskauden 
2022–2023 Erkki Lehmus. Hal-
litukseen valittiin vuodeksi 2022: 
Aulis Lahti, Seppo Lerkki, Ant-
ti Mäki, Mika Nieminen, Tuula 
Rahkonen ja Voitto Salonen. Toi-
minnantarkastajiksi valittiin Risto 
Hurme ja Jouko Fossi sekä hei-
dän varahenkilöikseen Riitta Nik-
konen ja Risto Nikkonen. 

Kokouksen lopulla kutsuttiin 
killan kunniajäseneksi Kullervo 
Hantula. Hantula on tehnyt kil-
lan eri tehtävissä vuosikymmenien 
ajan arvokasta ja pyyteetöntä työ-
tä sotilaspoika-aatteen eteen sekä 
sen tunnetuksi tekemisessä. Han-
tula ei korkean ikänsä vuoksi ol-
lut läsnä kokouksessa. Kehystetty 
kunniajäsenen kunniakirja toimi-
tettiin hänelle kokouksen jälkeen 
kotiin Kaarinaan. Hantula oli hy-
vin liikuttunut saamastaan tunnus-
tuksesta ja kertoi arvostavansa sitä 
suuresti. 

Katse kohti  
elokuuta
Killan uudella puheenjohtajalla, 
Erkki Lehmuksella on tekemistä 
riittänyt. Elokuussa Turussa järjes-
tettävän Sotilaspoikien Perinnelii-
ton liittokokouksen järjestelyt ovat 
viimeistelyä vaille valmiit. Samas-
sa yhteydessä juhlitaan myös oman 
killan 30-vuotista taivalta ja pal-
jastetaan sotilaspoikamuistomerk-
ki Turun Tuomaanpuistoon. Muis-
tomerkki tulee olemaan kunnian-
osoitus sotilaspojille, jotka isien ja 
veljien taistellessa rintamalla suo-
rittivat miesten tehtäviä kotirinta-
malla. 

Yksin ei puheenjohtajan kuiten-
kaan tarvitse puurtaa, vaan apuna 
hänellä on aktiivinen hallitus. Hal-
lituksen järjestäytymiskokoukses-
sa valittiin seuraavat toimihenki-
löt: varapuheenjohtaja Tuula Rah-
konen, sihteeri ja kotisivuvastaava 
Mika Nieminen, lippumestari ja jä-
senasioiden hoitaja Seppo Lerkki 
ja matkavastaava Erkki Lehmus. 
Taloudenhoitajana jatkaa Antti 
Paajanen. 
Teksti ja kuva: Tuula Rahkonen

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan puheenjohtaja vaihtui

Erkki Lehmus

Sotilaspoikien Perinneliiton XXX 
liittokokous pidetään Turus-
sa torstaina 18.8.2022. Samas-
sa yhteydessä Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekilta viet-
tää toimintansa 30-vuotisjuhlaa. 
Kokouspaikkana toimii Heikki-
län sotilaskoti (Rykmentintie 15, 
Turku). Juhlapaikkana on Ra-
disson Blu Marina Palace Hotel 
(Linnankatu 32).  

Kutsumme kaikki liittokoko-
ukseen saapuvat kiltaveljet ja 
-sisaret seuralaisineen osallistu-

maan myös kiltamme 30-vuotis-
juhlaan. Juhlan varsinaisen ohjel-
man ja illallisen jälkeen jatkamme 
yhdessäoloa ja seurustelua. Vuo-
sijuhlaan sisältyy illallinen, jon-
ka hinta on 60,00 euroa (sis. al-
kumalja, viini/olut ja kahvi avec). 

Perjantaina 19.8.2022 oh-
jelmassa on Sotilaspoikamuis-
tomerkin paljastaminen Turun 
Tuomaanpuistossa. Tilaisuudes-
sa esiintyy Laivaston soittokun-
nan soitto-osasto. 

Juhlapaikka  ja majoittuminen Radisson Blu Marina Palace 
Hotel. Kuva: Tuula Rahkonen

Päivien ohjelma
Torstai 18.8.2022 Heikkilän sotilaskoti (Rykmentintie 15, Turku)
13.00 Ilmoittautuminen, tulokahvi ja valtakirjojen tarkistus  
13.00 Hotelli Radisson Blu Marina Palacessa majoittuville linja- 
 autokuljetus Heikkilän sotilaskotiin
14.00  Liittokokous (arkipuku)
  Seppelpartion lähettäminen

Liittokokouksen aikana seuralaisille ei järjestetä omaa ohjelmaa. Ly-
hyen kävelymatkan etäisyydellä Radisson Blu Marina Palace Hotel-
lilta on useita Turun historiaan liittyviä museoita, jotka sopivat oma-
toimiseen tutustumiseen, kuten esimerkiksi Väinö Aaltosen museo 
(Itäinen Rantakatu 38), Aboa Vetus & Ars Nova (Itäinen Rantakatu 
4-6), Apteekkimuseo (Läntinen Rantakatu 13 b) sekä Turun Taide-
museo (Aurakatu 26). 

Torstai 18.8.2022 Radisson Blu Marina Palace Hotel  
(Linnankatu 32, Turku)
17.00-17.30 Tervehdysten vastaanotto
18.00 Vuosijuhla (tumma puku ja isot kunniamerkit)
 Illallinen

Perjantai 19.8.2022 Sotilaspoikamuistomerkin paljastaminen Tu-
run Tuomaanpuistossa (Kasarmikatu 7, Turku) 
09.00 Lähtö linja-autolla hotellilta Turun Tuomaanpuistoon
09.15 Muistomerkin paljastaminen 
10.00 Kahvitilaisuus Heikkilän sotilaskodissa
10.30 Paluukuljetus hotellille

Liittokokous
Sotilaspoikien Perinneliitto lä-
hettää killoille kokouskutsun ja 
-materiaalin. Liittokokousedus-
tajat ilmoittautuvat kokouspaikal-
la 18.8.2022 kello 13.00 alkaen. 
Liittokokous alkaa kello 14.00. 

Ilmoittautumiset
Perinnekillat ilmoittavat viimeis-
tään 29.7.2022 Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan pu-
heenjohtajalle Erkki Lehmuksel-
le (erkki.lehmus@luukku.com) 
osallistujien lukumäärät liittoko-
koukseen, vuosijuhlaan ja muis-
tomerkin paljastamistilaisuuteen. 

Vuosijuhlaan osallistuvien tu-
lee maksaa illallismaksu 60,00 
euroa Varsinais-Suomen Soti-
laspoikien Perinnekillan tilil-
le FI07 5710 0440 1170 65 (vii-
te: 30-vuotisjuhla) viimeistään 
29.7.2022 kuluessa. 

Majoitus
Osallistujille on varattu rajallinen 
määrä huoneita (majoittuja vastaa 
kustannuksista). Majoittumismah-

dollisuus on 17.-19.8. (kaksi yötä) 
tai 18.-19.8. (1 yö). 

Varaukset viimeistään 17.7. 
2022 kuluessa (+358 300 870 010 
tai Reservations.Finland@Radis-
sonBlu.com ; varaustunnus: SO-
TILASPOJAT2022). 

Hinnat: Standart 1 hh 120,00 
euroa/vrk, Standart 2 hh 140,00 
euroa/vrk, River view 1 hh 132,00 
euroa/vrk ja River view 2 hh 
152,00 euroa/vrk. Majoitushin-
noista myönnetään S-Cardin tai 
Radisson Rewardsin palveluedut 
tai bonusta S-etukortilla. 

Majoittujille on tarjolla hotellin 
paikoitustilaa rajoitetusti. 

Tervetuloa liittokokoukseen 
ja juhlimaan 30-vuotista kil-
taamme sekä juhlistamaan 
kanssamme Sotilaspoikamuis-
tomerkin paljastamista Turun 
Tuomaanpuistossa. 

Tiedustelut Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan pu-
heenjohtaja Erkki Lehmus (erk-
ki.lehmus@luukku.com, +358 
50 520 5650). 

Nähdään Turussa elokuussa! 

Lauri Toivanen jatkaa Kanta-Hämeessä
Everstiluutnantti evp Lauri Toiva-
nen jatkaa seuraavan kaksivuotis-
kauden Kanta-Hämeen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan puheenjohtaja-
na. Varapuheenjohtaja on sotakam-
reeri Teuvo Mahrberg.

Uudistettujen sääntöjen mukaan 
killan hallitukseen valitaan jatkos-
sa entisten neljän sijaan kuusi var-
sinaista jäsentä. Hallituksen jä-
senet ovat Pasi Pirttikoski, Elise 
Hietanen, Risto Ruohosenmaa, 
Pentti Tienhaara, Risto Laitinen 
ja Toivo Lensu.

Hallituksen varajäseniksi vuosi-
kokous valitsi Hannu Räihän ja 
Pertti Koskelaisen.

Kanta-Hämeen perinnekillan jä-
senmäärä oli vuoden 2021 lopus-
sa 156. Jäseniä on yhtä paljon kuin 
edellisvuonnakin.

Suomen ympäristökeskuksen 

SYKE:n erikoistutkija Seppo 
Knuuttila piti vuosikokouksen 
yhteydessä esitelmän Itämeren ti-
lanteesta ja kehityksestä. Vuosien 
työ on hänen mukaansa ollut tu-
loksellista, mutta vastuksiakin riit-
tää. Tällä hetkellä suurin huolenai-
he on Ukrainan sota, joka on käy-
tännössä katkaissut kaikki Venäjä-
yhteydet.

Teksti ja kuva:  
Veli-Matti Jusi

Kanta-Hämeen killan hallitus 
kasvoi sääntöuudistuksen myö-
tä kuuteen jäseneen. Yksi heistä 
on Toivo Lensu.

Suur-Savon Sotilaspoikien vuosikokous 
Mikkelin Upseerikerholla

Liiton kultaisen ansiomitalin sai Olli-Pekka Kanninen (vasemmal-
la) ja pronssisen Jukka Rönkä.
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Sotilaspoika-lehden numerossa 
1/2022 oli kuva tuntemattomas-
ta merkistä, josta toimitus halusi 
tietoja. Allekirjoittaneelle merk-
ki on tuttu. Se on kuvattuna kir-
jassani ”Sirpaleita sodasta” Arvi 
Ahlbergin sota-ajan kokemuksis-
ta kertovassa osassa. Kirja on jul-
kaistu vuonna 2010.

Arvi Ahlberg oli kotoisin Viro-
lahden Kiiskilahden kylästä. Hän 
oli syntynyt 5.2.1930. Arville oli 
syntynyt myös veli vielä saman 
vuoden joulukuussa. Nuoremman 
veljen nimeksi tuli Esko. Veljekset 
olivat erottamattomia koko lapsuu-
den ja nuoruuden ajan.

Kotitila Kiiskilahdessa jäi talvi-
sodassa menetetylle alueelle, joten 
perheen oli lähdettävä evakkotiel-
le. Uudet asuinsijat löytyivät on-
neksi nopeasti. Jo keväällä 1940 
isä hankki uuden kotitilan Eerikkä-
lästä, läheltä Virolahden kirkkoa. 

Veljekset jatkoivat Kiiskilahdes-
sa aloitettua koulunkäyntiä uudes-
sa koulussa. Koulu innosti oppi-
laitaan toimimaan vaikeassa tilan-
teessa olevan isänmaan hyväksi. 
Kun suojeluskunnat tammikuussa 
1941 perustivat poikaosaston Vi-
rolahden kirkolle, Ahlbergin vel-
jekset liittyivät heti siihen. Osas-
ton ohjaajana toimi Toivo Löppö-
nen, mielisairaanhoitaja läheisestä 
Vilkkilän kylästä. Hän oli sotilas-
arvoltaan alikersantti.

Sekä Arvi että Esko pitivät ko-
vasti urheilusta. Talvella hiihto 
ja kesällä yleisurheilu olivat hei-
dän lempilajejaan. Myös suunnis-
tus kuului suosikkeihin. Poika-
osastossa veljekset saivat harras-
taa liikuntaa ja olivat iloisia siitä, 
että maastoharjoituksia ja urheilua 
oli paljon. Oppitunnit jäivät vähäi-
semmiksi, mikä sopi Arville ja Es-
kolle. Pojat osallistuivat myös kai-
kenlaiseen sotilaspoikien keräys-
toimintaan. Isänmaa kävi sotaa ja 
kaikesta oli pulaa.

Keväällä 1942 pojilla oli riittä-
västi ikävuosia ja he pääsivät aloit-
tamaan odotetut aseharjoitukset. 
Aseena oli poikaikäisille parem-
min sopiva pienoiskivääri. Arvi 
muisteli, että veljeksiä pari vuotta 
vanhempi Pyölin Mauri eli Mau-
ri Vilkki Virolahdelta oli erityisen 
tarkkasilmäinen ja rohmusi palkin-
toja ampumataidollaan.

Sotilaspojat järjestivät urheilu-
kilpailuja, joihin Ahlbergin veljek-
set ottivat mielellään osaa. Talvel-
la käytiin tiukkoja hiihtokilpailu-
ja, joissa Arvin kertoman mukaan 
pärjäsivät parhaiten ne pojat, joil-
la oli pisin koulumatka. Silloin ei 
ollut koulukyytejä, vaan kouluun 
hiihdettiin talvella. Kesällä taas kä-
veltiin tai pyöräiltiin. Näin saatiin 
koulumatkojen sivutuotteena fyy-
sistä kuntoa. 

Kesällä piiri järjesti yleisurhei-
lukilpailuja. Ahlbergin veljekset 
olivat molemmat hyviä pikajuok-
sijoita ja tarjosivat toisilleen tiukan 
vastuksen. Molemmat olivat sata-
sella 13 sekunnin alittajia. Arvin 
muistojen joukosta löytyy eräistä 
kilpailuista saatu pieni pronssinen 
laatta, jonka selkäpuolella on kai-
verrus 1.p 100m. Se on identtinen 
kyselyssä kuvatun merkin kanssa. 

Syksyllä 1943 veljesten tiet ero-
sivat Eskon lähdettyä opintoja jat-
kamaan Haminan yhteislyseoon. 
Arvi jäi edelleen Virolahdelle ja 
otti aikanaan vastuun kotitilas-
ta. Esko valmistui opettajaksi ja 
työskenteli Haminassa eläköity-
miseensä asti. 

Arvi Ahlberg poistui keskuudes-
tamme 22.1.2020. Esko oli kuollut 
jo 22.1.2000.

Teksti:  
Timo Yrjölä

Hirvensalmen vaiettua historiaa: Kepolan 
kurssikeskuksessa hakaristiliput hulmusivat
Hirvensalmen pitäjän Lelkolan ky-
lässä sijaitsi 1930-luvulla Saksas-
ta johdettu kansallissosialistien 
kurssikeskus, joka lienee ollut ai-
noa laatuaan Suomessa. Kurssilai-
sia tuli aina Pohjanmaalta saakka.

Keskuksessa vallitsi hyvin kan-
sallissosialistinen henki. Hakaristi-
lipuin koristellun talon seinillä nä-
kyi juutalaisvastaisia iskulauseita, 
oppilaiden kädet kohosivat natsi-
tervehdykseen ja huoneissa kajah-
teli heil-huutoja. Saksalaiseen ta-
paan kurssilaiset marssivat Lelko-
lan kylätiellä laulaen ”Hakaristi 
noussut on kaduille ja teille.”

Keskuksen toimitilana oli Ke-
polan talo, mistä nykyään on jäl-
jellä vain lähes huomaamattomat 
rakennusten perustajäänteet. Ta-
lossa asui 1930-luvulla liikemies 
Pasi Pekkala. Hän osti mm. prop-
sia, joka meni osittain vientiin. Lii-
ketoimet eivät kuitenkaan aina su-
juneet hyvin ja velkaantunut kaup-
pamies joutui kiinnittämään talon-
sa pankille. 

Liikematkalla Helsingissä Pek-
kala oli tutustunut vakinaisesta 
palveluksesta eronneeseen jääkä-
rikapteeni Arvi Kalstaan. 

Kiistanalainen  
hahmo
Arvid Grönberginä Joensuussa 
1890 syntynyt Kalsta oli ensim-
mäisiä Saksassa järjestettyyn sa-
laiseen jääkärikoulutukseen ilmoit-
tautuneita vapaaehtoisia. Saksan 
itärintamalla Misse-joella ja Rii-
anlahdella ensimmäisessä maail-
mansodassa taistellut Kalsta pala-
si Suomeen jääkäreiden pääjoukon 
mukana helmikuussa 1918 kaptee-
nin arvoisena. Sisällissodan jäl-
keen sen taisteluihin Tampereel-
la, Kämärällä ja Viipurissa osal-
listunut Kalsta nimitettiin Kaartin 
Jääkäripataljoonan komentajaksi 
ja edessä siinsi lupaavalta näyttä-
nyt upseerinura, mutta hän tuli toi-
millaan suututtaneeksi väärän mie-
hen: ylipäällikkö C.G.E. Manner-
heimin.

Sisällissodan alkuvaiheissa Ou-
lussa pidettiin vankina puolalais- 
upseeria, joka oli kunniasanaansa 
vastaan saanut valkoisten ylipääl-
liköltä Mannerheimilta luvan kan-
taa asetta. Kalsta – tuolloin vielä 
Grönberg – oli kuitenkin mennyt 
ampumaan tämän. Hänen osak-
seen saamaa, vain 30 vuorokau-
den arestirangaistusta ankarampi 
oli kuitenkin Mannerheimin viha 
ja joulukuussa 1928 hän erosi ar-
meijasta.

Tämän jälkeen hän siirtyi liike-
elämään, ja toimi mm. Tampereel-
la sijainneen kenkätehtaan johta-
jana, kunnes hänen taloutensa ro-
muttaneen tehtaan konkurssin jäl-
keen aktivoitui poliittisesti ja suun-
tasi taas katseensa Saksaan.

Tuntemattomaksi  
jäänyt keskus
Lapuanliikkeessä ja vuonna 1930 
eduskunnan varapuhemiehen Väi-
nö Hakkilan sieppauksessakin 
mukana ollut Kalsta oli käynyt 
syksyllä 1932 tutustumassa Sak-
san kansallissosialistisen työvä-
enpuolueen (NSDAP) toimintaan 
ja propagandatyöhön, hakien siel-
tä mallia mm. vaalityöhön. Myö-
hemmin samana vuonna hän pe-
rusti tovereineen Suomen Kansan 
Järjestön eli SKJ:n. Perustajansa 

mukaan liikkeen seuraajia kutsut-
tiin kalstalaisiksi. 

Nyt etsinnässä oli paikka aat-
teen mukaiselle kurssikeskuksel-
le ja Pekkala tarjosi hänelle tilo-
ja radan varrelta sijainneesta Lel-
kolasta. Poliittinen kurssitoiminta 
Pekkalan omistamissa tiloissa al-
koi vuoden 1935 aikoihin. Kepo-
lan kurssikeskuksessa koulutettiin 
agitaattoreita kansallissosialistisen 
mallin mukaan. Enimmillään 1936 
toimintansa lopettaneessa järjes-
tössä oli 20 000 jäsentä.

Ulkopuolisille järjestettiin juh-
lia hakaristilippujen liehuessa pu-
hujapöntöissä ja salissa. Paikka-
kuntalaiset kävivät uteliaisuuttaan 
seuraamassa kurssilaisten touhuja, 
vaikka aatteen ei tiedetäkään hei-
dän parissaan kiinnostusta herättä-
neen. Aiheesta ei ole myöskään säi-
lynyt enempiä mainintoja hirven-
salmelaisissa historiikeissa, eikä 
tuolta ajalta ole säilynyt liiemmälti 

muutakaan perimätietoa. Pitäjäneu-
vos Erkki Laamasen muistelois-
sa on jotakin mainittu toiminnasta.

Varat kurssikeskukseen tulivat 
Saksasta, jolta osin Pekkalakin sai 
omat raha-asiansa kuntoon. Keit-
tiöön ostettiin ruokatavaroita pal-
jolti lähitaloista. Kalstalaiset kor-
jasivat ja laajensivat päärakennus-
ta sekä rakensivat mm. Ahvenlam-
men rantaan rantasaunan, jonne 
johdettiin puhelin. Tuo rantasau-
na paloi naisväen liiasta lämmit-
tämisestä.  Oppilaina olleet Poh-
janmaan miehet olivat mukana hir-
sirakentajina. Hirret tulivat junalla 
Lelkolan pysäkille, mistä paikka-
kunnan miehet ajoivat ne hevosil-
la perille. 

Kalstalaiset myös suunnitteli-
vat rautatien rakentamista Leiko-
lasta Kissakoskelle, jossa toimi 
talvisotaan asti puuhiomona toi-
minut, mutta sitten kannattamat-
tomana lopetettu Kymi Oy:n teh-

das. Rahoitus tähänkin olisi ilmei-
sesti tullut Saksasta, mutta hanke 
kaatui kunnan ja maanomistajien 
vastustukseen.

Hankkeen taustalla oli se, et-
tei Kymi-yhtiö antanut kalstalais-
ten käyttää yhtiön raitatieraidetta 
rakennustarvikkeidensa kuljetuk-
seen, mikä kertoo siitä, kuinka nui-
vasti paikkakunnalla heidän ide-
ologiaansa suhtauduttiin. Hirven-
salmen nimismies Lauri Einar 
Forss ja kirkkoherra Lauri Haa-
paniemikin yrittivät käydä kes-
kustelua kurssikeskuksen pääide-
ologin kanssa, mutta Kalstan aloi-
tettua paasaukseen teeseistään se 
päättyi lyhyeen.

Toiminnan  
päätös
Kuukauden mittaisilla kursseilla 
oli kerrallaan parikymmentä op-
pilasta eri puolelta Suomea. Kurs-
silaisilla oli ilmaiset matkat sekä 
talon tarjoama ylläpito. Kurssin 
ohjelmaan kuuluivat mm. aamu-
päivän marssilauluharjoitukset 
torvisoittokunnan tahdissa. Kurs-
sipaikan isännät olivat kohteliaita, 
vieraille tarjottiin ruokaa sekä juo-
mia korvauksetta ja maksettiin hy-
vää palkkaa tehdystä työstä.

Montaa kesää ei kurssitoimin-
ta Kepolassa jatkunut. Paikkakun-
talaiset arvelevat sen päättymis-
vuodeksi 1937. Sen edustamal-
la aatteella ei ollut maassamme 
juurikaan edellytyksiä levitä, sil-
lä 1930-luvun puoliväliin tultaessa 
Suomi oli ottanut tiukemman lin-
jan mm. lapuanliikkeen jatkajaksi 
perustetun Isänmaallisen kansan-
liikkeen (IKL) kaltaisten fasistis-
järjestöjen kantamien poliittisten 
tunnusten suhteen. 

1934 säädetty ns. ”puserolaki” 
kielsi poliittisten tunnusten ja sel-
laisiksi miellettyjen vaatekappalei-
den julkisen käytön. Kouluissa nii-
den käyttö oli kielletty jo aiemmin. 
Näihin kuuluivat niin IKL:n mus-
tapaitojen tunnusmerkistö, SKJ:n 
käyttämät, Saksan natsipuolueen 
Sturmabteilung-järjestöltä omak-
suttu ruskea univormu sekä kom-
munistinuorten omaksumat puserot.

Taustalla oli paitsi huoli nii-
den radikalisoitumisesta ja kan-
sallisen yhtenäisyyden pirstoutu-
misesta, myös niiden kokeminen 
”kansamme kulttuurin vastaisik-
si.” Suomen oikeuslaitos lakkautti 
IKL:n nuorisojärjestön Sinimustat 
tammikuussa 1936 ja myöhemmin 
samana vuonna lopetettiin SKJ, 
joka Kalstan jätettyä puoluejoh-
don ja siirryttyä rovaniemeläisho-
telli Pohjanhovin toimitusjohtajak-
si oli hajonnut useisiin kilpaileviin 
ryhmittymiin. 

Suojelupoliisin edeltäjän, Etsi-
vän Keskuspoliisin seurannassa 
Kalstan toimet olivat olleet jo pit-
kään ja 1940 hän teki paluun po-
litiikkaan nyt perustamansa Kan-
sallisosialistisen Järjestön (KSJ) 
muodossa. Tämä järjestö, sa-
moin kuin IKL, lakkautettiin vuo-
den 1944 välirauhansopimuksen 
nojalla syyskuussa 1944. Kalsta 
itse yritti jatkosodan jälkeen pae-
ta maasta, mutta viranomaiset es-
tivät aikeet.

Teksti: Juhani Manninen ja  
Ariela Säkkinen

Kirjoitus on julkaistu aiemmin 
Kenttäpostia-lehdessä nro 4/2021.

Koulutuskeskus ehti toimia Hirvensalmella vain muutaman vuo-
den. Juhani Mannisen arkisto

Arvi Kalstan sotatie 
• Syntyi Joensuussa 1890, kuoli Helsin-
gissä 1982
• Saksalaisessa Pfadfinder- jääkärikoulu-
tuksessa 1915- 1918
• Ensimmäisessä maailmansodassa Ku-
ninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 
27:ssa, taisteli Misse-joella ja Riianlah-
della, lisäksi erikoistehtävissä Ruotsissa 
ja Suomessa
• Suomen sisällissodassa ensin komppa-
niapäällikkönä 1. Jääkärirykmentissä 1. 
pataljoonassa, myöhemmin 3. pataljoonan komentajana
• Kaartin Jääkäripataljoonan komentajaksi 1918, erosi vakinaisesta 
palveluksesta myöhemmin samana vuonna
• Komppaniapäällikön kurssi 1930, Taistelukoulun kapteenikurssi 
1931-1931
• Talvisodassa Ylimääräisten Harjoitusten alkamisesta Talvisodan lop-
puun varsinainen toimi oli toimistoupseerina III Armeijakunnan esi-
kunnassa (Desanttitoimistossa), taistelujen alettua jonkin aikaa Jalka-
väkirykmentti 26:n komentajana ja myöhemmin pataljoonankomen-
tajana JR 19:ssä. Osallistui taisteluihin Vuokselassa ja Taipaleenjoella
• Välirauhan aikaan siirrettiin Savonlinnan komendantiksi, mutta lo-
mautettiin
•Jatkosodassa ensin komppanianpäällikkönä Kenttätäydennysprikaa-
tissa, sitten Helsingin Suojeluskuntapiirin esikunnassa. Kotiutettiin 
huhtikuussa 1942.
•Vapaussodan rintamamiesliiton hallituksessa ja Tampereen seudun 
rintamamiesyhdistyksen johtokunnassa 1919 -1933  
• Peräpohjolan rintamamiesyhdistyksen puheenjohtaja 1937–1938

Sotilaspoikamerkistä

Arvi Ahlbergin 1. palkinto 100 
metrin juoksukilpailusta. Ku-
va: Timo Yrjölä

Arvi Ahlberg. Kuva: Timo Yr-
jölä

Arvi (vas.) ja Esko Ahlberg sotien jälkeen. Ahlbergin sukuarkisto
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Hevoset sodassa, osa 2

Hevosten rintamapalvelus vaikeutti maataloutta – lisävoimia saatiin 
sotasaalishevosista
Jatkosotaan otettiin hevosia sa-
maan tapaan kuin talvisotaan, 
mutta nyt hieman vähemmän, 
koska hevosia tarvittiin maatalou- 
dessa, ja tiloja ei haluttu rasittaa 
liikaa hevospuutteiden vuoksi. 
Moottoriajoneuvoja oli lisäksi hie-
man enemmän käytössä kuin tal-
visodassa. Pitempään kestäneessä 
jatkosodassa hevosia haavoittui ja 
sai surmansa enemmän kuin tal-
visodassa. Pitkästä rintamapalve-
luksesta moni hevonen palasi yhtä 
uupuneina kuin ajomiehensäkin. 

Jatkosodan alussa yhden hevo-
sen ajomies oli päässyt lomalle. 
Ohjaksiin tarttui kokematon so-
tamies, kun hevosella piti lähteä 
viemään päivittäistä muonaa etu-
linjaan. Matkalla hevonen ja ajo-
mies ylittivät aukeaa, josta oli nä-
köyhteys vihollisen puolelle. Sil-
loin kuului humahdus, jota ajomies 
ei ymmärtänyt. Hevonen otti kui-
tenkin itsekseen hurjan ravin niin 
että ohjastaja putosi istuimeltaan 
muona-astioiden väliin. 

Heti kun hevonen ja ajomies 
pääsivät metsän suojaan, niin vi-
hollisen kranaatinheittimen am-
muksia putosi räjähdellen takana 
aukealle. Ajomies kömpi takaisin 
kärryjen pohjalta istuimelleen. He-
vonen tallusteli jo silloin rauhal-
lisesti eteenpäin metsän suojassa. 
Hevonen oli kokeneempi sodassa 
kuin tilapäinen ajajansa.

Hevosten rintamapalvelus aihe-
utti järjestelyistä huolimatta vaike-
uksia maatalouteen. Sotasaalishe-
voset vapauttivat suomenhevosia 
takaisin kotirintaman maatalous-
töihin. Yhdelle maatilalle annet-
tiin korvaavaksi hevoseksi venä-
läinen sotasaalishevonen. Kuormia 
ne vetivät saman vertaisesti kuin 
suomenhevoset, mutta vireydessä 
ja vauhdissa nämä hieman pieniko-

koisemmat hevoset jäivät jälkeen. 
Yksi pitkään palvellut ja saman-

laisia kuormia kuljettanut suomen-
hevonen osasi arvioida kuormansa 
tarkalleen. Ohjesäännön mukaan 
hevosen rekeen sai lastata 250 ki-
loa tavaraa. Kuormauksen jälkeen 
hevonen nojasi länkiinsä ja tunnus-
teli kuorman painoa. Jos lastia oli 
liikaa, niin se istui aisojen väliin 
eikä liikahtanut ennen kuin lastia 
oli vähennetty määräkilojen mu-
kaiseksi. Sen jälkeen se lähti liik-
keelle normaalisti. 

Jatkosodan kuluessa hevosten 
ruoka-annokset heikkenivät kuten 
ihmistenkin. Hevosille alettiin tuot-
taa rintamalle sulfiittiselluloosaa 
paperisäkkeihin pakattuina. Seok-
sessa on joukossa myös kaurajau-
hoja. Ensin hevoset vierastivat ou-
toa ruokaa, mutta nälkäänsä oli se-
koitusta pakko syödä. Joillekin se 
maistui erinomaisesti. Valkeakos-
kella hevonen oli vielä sodan jäl-
keen halukas syömään selluloosaa 
tehtaan paketista, jos sellainen oli 

lähistöllä. Omistaja ihmetteli, kos-
ka heinää oli sodasta palanneelle jo 
silloin yllin kyllin tarjolla. 

Isossa kartanossa töissä ol-
lut sotamies huomasi jatkosodan 
alussa, että hänen yksikköönsä oli 
tuotu tuttu hevonen, jota hän oli 
kartanossa varsasta asti hoitanut. 
Hän sai pyynnöstään tuon hevo-
sen ajettavakseen ja hoidettavak-
seen. Myöhään syksyllä 1941 tuo 
Pekka-hevonen putosi Karhumä-
en suunnalla jäihin. Ajomies pu-
tosi reestä, mutta sai sen perälau-
dasta kiinni. Mies huusi hevoselle: 
”Kuollaan, jollet mene rantaan!”. 
Pekka ui jäälauttojen halki ja veti 
kuormansa ja ajomiehen kuiville 
muiden yksikön miesten ihmetel-
lessä hevosen tekoa.

Hevosten kotiinpaluu jatko-
sodasta syksyllä 1944 oli oma ko-
kemuskirjonsa. Nastolassa karta-
non hevoset matkasivat peräkkäin 
ja ajomiehet hämmästyivät, kun ne 
kääntyivät toiselle tielle kuin mi-
hin niitä ohjastettiin. Sen jälkeen 

selvisi, että joukossa oli hevosia, 
jotka tuota toista tietä olivat läh-
teneet rautatieasemalle ja jatko-
sotaan. Ne eivät enää halunneet 
sille tielle.

Hevonen palasi sodasta Isoon-
kyröön. Juna seisahtui hetkeksi 
ja hevonen olisi selvästi halunnut 
ulos junasta. Kun juna lähti liik-
keelle, niin hevonen tuli aivan kuin 
surullisen näköiseksi, ja sen korvat 
painuivat lurpalleen. Perillä hevo-
nen sidottiin puomiin odottamaan, 
kun mies saapui polkupyörällä sitä 
noutamaan. Hevonen piristyi ker-
ta heitolla. Saattaja kysyi, oliko 
noutaja ollut kenties radan varres-
sa, kun juna oli tulossa asemalle. 
Näin oli, ja hevonen oli ennättä-
nyt luulla, ettei pääsisikään kotiin-
sa, kun jatkettiin kotikylän ja omis-
tajan ohi. 

Monta tarinaa sodasta palaavi-
en hevosten osalta on, joissa nou-
taja saattoi päästää irti narusta ja 
hevonen jatkoi iloisella juoksemi-
sella eteenpäin ja kotitallinsa eteen 
epäröimättä, ja noutaja sai tulla pe-
rässä rauhassa pihaan omaan tah-
tiinsa. 

Hevoset muistivat myös toisen-
sa. Yksi sodasta palaava hevonen 
oli huonokuntoinen, mutta kun se 
pääsi talliinsa ja omaan pilttuu-
seensa muiden tilan hevosten seu-
raan, niin tallista kuului iloista hö-
rinää pitkälle yöhön, kun hevoset 
tervehtivät sodasta palannutta ja se 
niitä toisia. 

Teksti: Lasse Koskinen
Kuvat: SA-kuva

Artikkelin 1-osa, talvisodan he-
vosia käsitellyt osuus, julkaistiin 
edellisessä numerossa.

Eero Ojanen: Sankarikoiria ja 
sotahevosia – Suomalaisia tosita-
rinoita eläimistä, Minerva 2021.

Sotilaspoika Touko Mylläri muistelee
Olen syntyisin Jurvan Järvenpääs-
tä. Muistelen tässä lyhyesti omaa 
sotilaspoika-aikaani.

Vapaussodan jälkeinen 1920-
luku oli heräämisen aikaa itsenäi-
sen Suomen puolustamiseen. Suo-
jeluskunnat pitivät sotilaallisia har-
joituksia. 

Nuorisokasvatuskin pantiin alul-
le. Ensin peitellysti orava- ja pa-
lokuntapoikien nimellä, myöhem-
min suojeluskunnan poikaosaston 
nimellä. 

Harjoituksia pidettiin ja opetet-
tiin sotilaallista kuria ja täsmäl-
lisyyttä. Yleensä kyläosastois-
sa kouluttajina olivat oman kylän 
miehet, joista monet olivat opet-
tajia.

Poikaosastojen leirejä pidettiin 
mm. Kalajaisjärvellä ja Nummi-
järvellä.

Kommelluksiakin leireillä sat-
tui: Nummijärvellä poikaosastolai-
nen Matti Laurila kutsuttiin ko-
mentotelttaan. Matti mietti, mitä-
hän pahaa hän on tehnyt, kun sinne 
kutsuttiin. Asia selvisi, kun siellä 
oli eversti, joka oli myös nimeltään 
Matti Laurila. Hän nosti nuoren 
kaimansa suikkaa ja totesi: ”Mus-
ta tukka. Emme ole samaa sukua”.

Lokakuussa1939 suojeluskun-
tajärjestö, yhteistyössä Puolustus-
voimien kanssa, kutsuttiin reservin 

kertausharjoituksiin. Se oli lähtö 
Suomen rajojen puolustamiseen.

Kotirintamalle jäivät yli- ja ala-
ikäiset miehet. 

Sotia edeltävänä ja sodan aika-
na Jurvan kirkonkylän, Niemen-
kylän, Närvijoen, Tupen ja Jär-
venpään kouluilla pidettiin luen-
toja. Urheilukentillä käytiin poi-
kaosastojen välisiä urheilukilpai-
luja ja sulkeisharjoituksia.

Teoksessa Suomi sodassa : talvi- 
ja jatkosodan  tärkeät päivät, toi-
mittanut Jorma Järventaus (Valitut 
Palat 1984), on julkaistu kuva Jur-
van Järvenpään sotilaspoikaosas-
ton rivistöstä. Pojat vasemmalta 

ovat Pauli Mäkelä, Apiel Mar-
tonen, minä isä-Jafetin suojelus-
kuntalakki päässä, Kalle Alakos-
ki, Heino Kakkuri, Eino Panula 
ja Veikko Hautamäki. 

Seija-Leena Nevala on tutkinut 
sotilaspoikahistoriaa ja tehnyt ai-
heesta kirjat Lottatytöt ja sotilas-
pojat (ISBN 978-952-492-261-6), 
sekä tohtoriväitöskirjan 

Perhe maanpuolustajana (ISBN 
978-951-44-8744-6). Nämä kirjat 
käsittelevät aiheita kattavasti.

Sota-aikana sotilaspoikaosastot 
jäivät vaille johtajia, kun he lähti-
vät rintamalle. Välirauhan aikana 
harjoitukset jatkuivat. Sotien aika-

na isät ohjasivat toimintaa.
Jurvan Kestinkylän kolmen tien 

risteyksessä pidettiin vartiotoimin-
taa. Tarkastettiin millä asialla yön 
liikkujat olivat. Isäni oli vartio-
päällikkö ja minä sihteerinä kirja-
sin vartiovuorot. Tämä toiminta al-
koi kaksi viikkoa ennen sodan syt-
tymistä ja päättyi kaksi viikkoa en-
nen talvisodan päättymistä. 

Mieleeni on jäänyt tapaus, kun 
vartijat pysäyttivät pontikkakus-
kin. Polkupyörän tarakalla oli laa-
tikko ja täysinäinen reppu selässä. 
Kysyttiin mihin hän on menossa 
ja millä asialla? Mies joutui anta-
maan lunnaat, että pääsi jatkamaan 

matkaa.
Sota uuvutti. Kotirintamakin al-

koi väsyä kovien toimintojen kuor-
mitukseen. 

Tuli välirauha, sitten jatkosota. 
Se vaati taas kotirintamalla yhteis-
työtä. 

Isät ja pojat olivat sodassa. Sato 
korjattiin yhteistyöllä, palkois-
ta ei ollut puhettakaan. Minä olin 
14-vuotiaana eräässä talossa isän-
nän töissä. Veljeni oli talossa, jos-
sa oli iäkäs isäntä. Hänen poikan-
sa olivat sodassa.

Sota loppui. Säilytimme itsenäi-
syyden. Maksoimme suuret sota-
korvaukset, joita Venäjä ei uskonut 
meidän pystyvän toteuttamaan. Me 
pystyimme! 

Sodan jälkeisenä aikana Neu-
vostoliiton ”ystävyys ja avunan-
tosopimus” hillitsi ihmisten mie-
liä. Pahinta vihollista piti pitää ys-
tävänä; se oli kaksimielistä aikaa. 

Neuvostoliiton kaaduttua saim-
me vapauden sanoa mielipiteem-
me.

Mediakin on muuttunut. Ennen 
ei sanottu, miten olemme varus-
tautuneet vihollista vastaan. Nyt 
tiedotusvälineet toitottavat näitä 
asioita. Kaiken mitä me puhum-
me, vihollisella on mahdollisuus 
kuunnella. 

Nyt parhaillaan käynnissä ole-

va Venäjän Ukrainaan kohdistama 
hyökkäyssota on osoittanut, mikä 
rajanaapurimme on. Se valtaa val-
lanhimossa naapurivaltioita. Louk-
kaa ihmisoikeutta, tuhoaa ja tappaa 
syytöntä kansaa. Me olemme sa-
massa asemassa ja saamme pelätä 
samaa kohtaloa. 

 Nyt olemme edenneet siihen, 
että sotilaspoikien perinnekillan 
30-vuotinen toimintakausi on päät-
tymässä. 

Liitymme itsenäisen Suomen 
puolustajien yhteiseen liittoon, 
Tammenlehvään. Toimintamme 
jatkuu siellä seuraavien sukupol-
vien vastuulla, vaalien niitä muis-
toja, joita sota-ajan sukupolvet 
ovat tehneet kodin, isänmaan ja 
uskonnon säilyttämiseksi.

Euroopassa palaa taas venäläi-
nen tuli. Taitaapa olla niin, että so-
tilaspoikalupauksen viesti ei van-
hene:
Sotilaspoikana suora on tieni,
olkoonpa tehtävä suuri tai pieni.
Kodin, uskonnon puolesta lähden
taistohon Suomen vapauden  
tähden.

Touko Mylläri

Puhe pidettiin Etelä-Pohjanmaan 
Sotilaspoikien Perinnekillan koko-
uksessa 31.3.2022.

Touko Mylläri. Kuva: Hannu 
Mylläri

Jurvan poikaosaston leiri vuoden 1938 loppupuolella. Myllärin 
kotiarkisto

Paltamolainen 13-vuotias sotilaspoika Nestori Lindström tykistö-
majuri Spåren ratsulähettinä jatkosodan alussa.

Hevosia kuivataan heinänteon jälkeisen iltauinnin päätteeksi Va-
lamossa heinäkuun alussa 1942. 

Hevoset lähdössä muonakuljetukseen JR 61:n lohkolla Syvärin 
Shemenskissä elokuussa 1942. 
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Savonlinnan seudun Sotilaspoikien 
Perinnekillan perustajajäsen Paa-
vo Särkkä oli yksi kolmesta so-

tilaspojasta, jotka toimivat jatko-
sodan aikana lähetteinä sotasai-
raalassa Savonlinnassa (19. So-
taS), joka toimi Puistokadun kan-
sakoulun tiloissa. 

Paavo Särkkä muistelee, että 
aamulla piti ilmoittautua kanslis-
tille, samoin kotiin lähtiessä. Teh-
tävät olivat monipuolisia: Aptee-
kista kipsijauhoja, sidetarvikkeita, 
särkylääkkeitä, veripulloja ja puh-
distusaineita sekä potilaille kuivan 
muonan, kuten näkkileivän, voi-
nappien ja teepussien jako. Myös 
päivärahojen ja postin jako kuului 
tehtäviin.

In memoriam

Ilmari Hurmerinta syntyi Tu-
russa 5.3.1931 ja kuoli Kouvo-
lassa talvisodan muistopäivänä 
13.3.2022. 

Hän osallistui Salon suojelus-
kunnan poikatoimintaan ja vuosi-
na 1941–1944 hän oli Salon soti-
laspoikien aktiivijäsen. Salon so-
tilaspoikien toiminta oli moni-
puolista harjoitusten, kilpailujen, 
kurssien ja poikajohtajien antami-
en tehtävien täyttämistä. 

Sodan jälkeen poikien tarmo 
suuntautui uusille urille. Ilmari 
suuntasi tarmonsa Mannerheim-
ristin ritareihin ja sotilaspoikien 
kiltatoimintaan heti, kun se oli 
mahdollista. 

Tampereen Finlaysonin palat-
sissa perustettiin 29.5.1991 So-
tilaspoikien Perinnekilta ja syys-
kokouksessa 25.11.1992 Tampe-
reen Suomalaisella Klubilla oli 
osanottajia jo kahdestatoista pe-
rinnekillasta 37. Kokous hyväk-
syi sääntömuutoksen, jossa Soti-
laspoikien Perinnekilta sai uuden 
nimen Sotilaspoikien Perinnekil-
tojen liitto ry.

Alkavaksi kaksivuotiskaudeksi 
hallitukseen valittiin myös eversti 
evp Ilmari Hurmerinta Elimäeltä. 

Mannerheim-ristin ritarien kir-
jatyöhön tottuneena Ilmari halusi 
tallentaa myös sotilaspoikien his-
toriaa. Perinnesotilaspojista muo-
dostettuun historiatoimikuntaan 
tulivat puheenjohtajaksi lääkin-
täeverstiluutnantti evp Kari Nie-
mi Hämeenlinnasta ja jäseniksi 
toimituspäällikkö Mauno Ikä-

heimonen Kuopiosta sekä evers-
ti evp Ilmari Hurmerinta. Kirjan 
kirjoittajaksi valittiin Elja Pura-
nen ja sisältöä alettiin koota an-
karalla työllä kirjaa varten. 

Vuoden 1998 liittokokouksessa 
Joensuussa Ilmari esitteli taustoja 
liiton kantolipun uusimiseksi. Hä-
net valittiin uudelleen kaksivuo-
tiskaudeksi hallitukseen. Myös 
minut valittiin hallitukseen ja näin 
alkoi kiinteämpi yhteistyö Ilma-
rin kanssa. 

Hallitus perusti liiton tulevai-
suutta pohtivan SPT-työryhmän, 
johon myös Ilmari kuului. Uu-
den kantolipun suunnitteli Har-
ri Rantanen ja lipun nupin Ilma-
ri Hurmerinta. Lipun naulaus ta-
pahtui 16.3.2000 ja lippu otettiin 
käyttöön Porissa 25.8.2000. Pie-
noislipun ensimmäiset kappaleet 
myönnettiin Atte Kaskarille ja 
Ilmari Hurmerinnalle.  

Vuonna 2001 ilmestyi Elja Pu-
rasen kirja Poikasotilaista sotilas-
poikiin.  Ilmari toimi tarmokkaas-
ti kirjan sisällön ja muodon tar-
kistajana. Hänen tarmonsa ulottui 

kunniatoimikunnan puheenjohta-
jana myös liiton tunnusten sään-
nöstöihin ja ohjeistoon. Hän laa-
ti yhtenäisen säännöstön nimellä 
Tunnukset, joka ilmestyi värilli-
senä julkaisuna 13.3.2000. Tuos-
ta päivästä tuli myös Ilmarin kuo-
leman muistopäivä.

Monet olivat ne tehtävät, joita 
Ilmari teki Sotilaspoikien Perin-
neliiton ja oman kiltansa hyväk-
si. Taitavana, ahkerana ja osaava-
na veljenä Ilmari nimitettiin lii-
ton kunniajäseneksi vuonna 2002.

Lopuksi Sotilaspoikien virres-
tä:
Vaiheilta kotien
moniin suuntiin kulki tiemme,
vuosilta sotien
sekä rauhan viestin tuomme:
Ihmisen voima paljoon riittää,
lopusta saamme Luojaa kiittää, 
Herra ei hylkää omiansa.       

  
Ilmaria kiittäen ja hänen muis-
toaan kunnioittaen 

hallitus/ Juha Eronen,  
perinne- ja museotoimi- 

kunnan puheenjohtaja  

Sotilaspoikien Perinneliiton kunniajäsen  
Ilmari Hurmerinta

Harvemmat meistä osaavat kan-
taa huolta elämän tärkeimmistä 
asioista. Seppo Ryhäsellä arvot 
olivat paikallaan. Seppo nautti 
läheistensä seurasta ja oli valmis 
tekemään sen eteen hartiavoimin 
työtä. Perhe, puoliso, poika ja lap-
senlapsi sekä veljet olivat tietysti 
lähinnä hänen sydäntään. 

Ja miten se näkyi käytännössä. 
Tietysti kaikissa keskusteluissa, 
juhlissa ja myös arkena hyvänä 
käytöksenä, maukkaina ruokina, 
mitä Seppo itse valmisti kotona ja 
erilaisilla eräretkillä. Ikimuistoi-
simman nautinnon Seppo tarjoili 
luonnon helmassa, tervasnuotiolla 
ja rakovalkeilla osallistuneille lä-
heisilleen. Milloin Lokinlammen 
majalla, milloin metsämiesten pii-
lopirtillä tahi Poliisipäällystöyh-
distyksen Vehmersalmen huvi-
lalla ja rantatulilla tai Rukajär-
ven tiellä Jukolan Motin kodalla. 
Siellä Seppo ja hänen vieraansa 
viihtyivät.

Poikansa Samin ja Leon seu-
ra ja yhteiset harrastukset tulivat 
myös meille Sepon läheisille tu-
tuksi. Ukki halusi pelata sairaa-
nakin pojanpoikansa Leon kans-
sa jalkapalloa ja jokaisesta maa-
lista ukki iloitsi ja kertoi niistä on-
nistumisista ylpeänä ystävilleen. 
Siitä näki, miten elementissään 
hän oli kertoessaan näistä Leon 
kanssa viettämistään yhteisistä 
hetkistä tai kuvatessaan kala- ja 
kauppareissuja. Sitä iloa olisi ol-
lut hienoa olla yhdessä kokemas-
sa, vaikka kuvaus oli niin elävä, 
että kuvainnollisesti nuotiolla hei-
dän seurassaan tunsi olevansa ai-
van lähellä, niin että rakovalke-
an ja nuotion loimu suuta ja kä-
siä poltti, pelkän kuvauksen pe-
rusteella. 

Kuulimme Sepon puolison lau-
suvan: ”Suru on suuri. Seppo oli 
turvallinen ja luotettava perheen-
isä, jonka käsiin voi luottaa min-

kä tahansa asian; kyllä hän aina 
onnistuu ratkaisemaan pulmalli-
sen tilanteen”. Samoin ajattelem-
me me läheiset Rukajärven suun-
nan historiayhdistyksen jäsenet.

Seppo oli monessa mukana, 
mutta koskaan ei ollut niin kiire, 
etteikö hän olisi puhelimeen vas-
tannut: ”Minä soitan sinulle sitten 
kun olen päästellyt kalat irti ver-
koista veljieni kanssa”.

Sepon seurassa viihtyivät kaik-
ki, erityisesti veteraanit ja sotahis-
toriatyöhön osallistuvat ystävät. 
Näissä yhteisissä tapaamisissa 
Seppo tarjosi myös savolaista sa-
nanrieskoo, hersyvä huumori on 
Sepon pysyvä tavaramerkki.

Seppo oli eritoten herrasmies 
ja harras isänmaan ystävä. Siihen 
hän kohdisti suuren osan eläke-
vuosiensa elämäntyöstä. Erityi-
sesti veteraanijärjestöjen työ niin 
omalla paikkakunnalla ja sen 
myötä valtakunnalliset järjes-
töt tulivat hänelle tutuksi. Sinne 
Seppo jätti työnsä kautta pysyvän 
jälkensä.

Seppo ei ollut veteraanityössä 
mikään ”leipäpappi”. Hän huo-
lehti veteraanisukupolven asioista 
laajalti, säätyyn katsomatta. Sep-
poon eivät sopineet Runebergin 
Vänrikki Stoolin tarinoista tutuk-
si tulleen papin tokaisu: ”Ma tein, 
mink` ihminen ja pappi voi”, pap-

pi huokaisi ja jatkoi herkkupöy-
dässä paistin syöntiä. Haavoittu-
nut Döbeln ajoi lohduttamaan tul-
leen papin oikeisiin papin töihin. 

Seppo teki siis oikeaa papin, 
eli veteraanityötä pyyteettömäs-
ti. Seppo ei tyytynyt tekemään 
vain vasemmalla kädellä, vaan 
tarttui työhön kaksin käsin, ruu-
anlaittoonkin, ja siinä hän oli tosi 
hyvä. Veteraanit saivat hirvi- ja 
”rosvopaistit”, ja milloin mitäkin 
valmiista Sepon omin käsin val-
mistamasta pöydästä.

Sotahistoriatyössä hän oli up-
seeri, mutta käytännössä eturi-
vin mies, jonka lähipiiri, Lapin-
lahden ja myös Ylä-Savon vete-
raanit olivat etusijalla. Kaikkien 
elossa olevien veteraanien muis-
tot on videoitu ja tallennettu pysy-
västi, ikään ja säätyyn katsomat-
ta. Seppo suunnitteli myös jatkoa, 
kotirintaman työn taltiointia. Se-
pon mielestä oli kunnia-asia, että 
muistetaan mitä koko veteraani-
sukupolvi teki puolestamme – ja 
siihen kuuluivat myös lotat ja ko-
tirintama.

Seppo oli arvostettu ammatis-
saan, hän oli poliisi myös eläk-
keellä. Hän vaati itseltään enem-
män kuin muilta. Tämä tuli esil-
le mm. auton ratissa; ylinopeutta 
ei ajettu koskaan ja tietä hän an-
toi kanssaihmisilleen.  Eläkkeelle 
jäädessään hän kertoi lehtihaastat-
telussa, että ”poliisi tarvitsee vah-
van osaamisen lisäksi kykyä jutel-
la ihmisten kanssa”. 

Seppo oli rikosylikomisario. 
Hänen tehtävänään oli tutkia va-
kavia rikoksia, mutta hän saat-
toi poiketa ohimennen puhutte-
lemaan torilla riehuvia poikapo-
rukoita. ”Sovitaanko pojat, että 
tämä ralli loppuu tähän ja minä 
lupaan, että se jää myös poliisin 
puolelta tämän huomautuksen va-
raan.” Näin suora puhe auttoi ja 
virkavallan voimavaroja voitiin 

kohdistaa oikeisiin poliisin töi-
hin. Liikenneturvallisuuskin ko-
heni siinä aivan kuin itsestään. 
Määrätietoinen puhe nosti Sepon 
kautta myös koko ammattikunnan 
arvovaltaa.

Seppo toimi monien järjestö-
jen johtotehtävissä. Rukajärven 
suunnan historiayhdistyksen va-
rapuheenjohtajana vuodesta 2019, 
JP 27:n perinneyhdistyksen, La-
pinlahden Sotaveteraanien ja Ylä-
Savon Sotilaspoikien Perinnekil-
lan sekä Lapinlahden Erämiesten 
puheenjohtajana, viimeisinä vuo-
sina hallituksessa, Pohjois-Savon 
Maanpuolustusyhdistyksen, Va-
paussodan Perinneyhdistyksen, 
Kainuun Tykistö- ja Heittimistö-
killan hallituksessa v. 2016 lähti-
en, Pohjois-Savon Reserviupsee-
ripiirin hallituksessa sekä Reser-
viupseeriliiton valtuutettuna, mis-
tä hänelle myönnettiin kultainen 
ansiomitali. 

Ammattinsa vuoksi hän toimi 
Suomen Poliisijärjestöjen liiton 
valtuutettuna ja Suomen Poliisi-
päällystöyhdistyksen hallitukses-
sa 2000 –2015 ja siinä työssä hä-
nen ansionsa katsottiin kunniajä-
senyyden arvoiseksi. Kainuun Ty-
kistö- ja Heittimistökilta myönsi 
Sepolle 6.8.2019 kiltaristin. Li-
säksi hän osallistui MPK:n ja LC 
Lapinlahden Viertäjien toimin-
taan hallituksen jäsenenä ja pre-
sidenttinä sekä Sandels-Jotoksen 
ja Hamina Tattoo -matkan järjes-
tämiseen. Hän oli erinomainen 
myös matkanjohtajan työssään 
ohjelmaa ja aikatauluja suunni-
tellessaan.

Jäämme kaipaamaan rehtiä ys-
tävää ja veteraanityön monipuo-
lista taitajaa.

Rukajärven suunnan  
historiayhdistys ry

Teksti ja kuva:  
Tenho Tikkanen

Seppo Ryhänen – arvot paikallaan

Sotilaspoika kysyy
1. Uuno Eemeli Karjula on yksi 
Tuntemattoman sotilaan hah-
moista. Sotilasarvoltaan hän on
A) Kersantti
B) Majuri
C) Everstiluutnantti
D) Eversti
 
2. Sako Oy on Euroopan suurin 
kiväärinvalmistaja. Sen pääkont-
tori ja tehdas sijaitsevat
A) Hyvinkäällä
B) Karkkilassa
C) Riihimäellä
D) Järvenpäässä
  
 

3. Demilitarisoidulla yli 6 700 
saaren Ahvenmaalla on asuk-
kaita
A) noin 25 000
B) noin 30 000
C) noin 35 000
D) noin 40 000

4. Baltian maissa eli Latviassa, 
Liettuassa ja Virossa on  
yhteensä
A) 4,5 miljoonaa asukasta
B) 5,4 miljoonaa asukasta
C) 6,2 miljoonaa asukasta
D) 7,0 miljoonaa asukasta

5.  Vuosina 1853-1856 käyty Itä-
mainen sota tunnetaan myös 
A) Venäjän-Japanin sotana
B) Krimin sotana
C) Kustaa Vaasan Venäjän sotana
D) Suurena Pohjan sotana
 

6. Euroopan köyhimpiin maihin 
kuuluvan Moldovan rajanaapu-
rit ovat
A) Unkari ja Romania
B) Romania ja Venäjä
C) Ukraina ja Venäjä
D) Ukraina ja Romania
 
7. Näistä virallisista kunniamer-
keistä on arvojärjestyksessä kor-
kein
A) Vapaudenristin 1. luokan Man-
nerheim-risti
B) Vapaudenristin suurristi
C) Suomen Valkoisen Ruusun 
suurristi ketjuineen
D) Suomen Leijonan suurristi
 
8. Hoikankangas on tunnettu 
puolustusvoimain joukko-osas-
ton sijoituspaikka. Se sijaitsee  
A) Kankaanpäässä
B) Kouvolassa
C) Säkylässä
D) Kajaanissa
 
9. Kollaa kestää on kuuluisimpia 
talvisodasta kertovia romaaneja. 
Sen kirjoitti
A) Yrjö Jylhä
B) Erkki Palolampi
C) Olavi Paavolainen
D) Yrjö Kokko
 
10. Suomen puolustusvoimain 
pitkäaikaisin komentaja on ollut
A. Kaarlo Heiskanen
B) Sakari Simelius
C) Juhani Kaskeala
D) Lauri Sutela

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

Lähettinä 
sotasairaalassa

Kuvassa 12-vuotias Paavo oikealla 10.4.1942. Kuva: Marja-Lee-
na Auvisen arkisto
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Sotilaspoikien Perinneliiton al-
kuvuosien rakentumiseen merkit-
tävästi vaikuttanut, sotilaspoika-
asiaan innostunut ja täysillä pa-
neutunut Kalevi Armas Holma 
on pitkään sairastettuaan kutsuttu 
ajasta iäisyyteen 28.2.2022. 

Lähinnä suvun piirissä 26.3. 
2022 tapahtuneessa sotilaspoika-
perinteen mukaisessa siunausti-
laisuudessa Sotilaspoikien Perin-
neliiton edustajat Juhani Man-
ninen ja Tapio Huhtanen las-
kivat kukkatervehdysten jälkeen 
kunniapuheenjohtajansa arkulle 
havuseppeleen. Pastori Minna 
Marjaniemen toimittaman siu-
naamisen jälkeen vainaja saatet-
tiin rakkaan vaimonsa Kaisa-Lii-
san viereen. 

Pankinjohtaja agrologi Kalevi 
Armas Holma syntyi Kankaan-
päässä 20.12.1928 maanviljeli-
jäperheen toiseksi lapseksi saa-
den kuitenkin 12 sisarusta lisää. 

Vanhempien veljien kykyä joh-
tamiseen ja vastuunkantamiseen 
oli harjoiteltu alusta alkaen, mikä 
myös ilmeni kyvyssä tehdä no-
peitakin ratkaisuja. 

Kansakoulun jälkeen kotiti-
lalla työskenneltyään hän jatkoi 
opintojaan Orismalan Maanvil-
jelyskoulussa ja Mustialan Maa-

miesopistossa. Valmistuttuaan 
agrologiksi hän toimi maatalous-
neuvojana Satakunnassa, kansa-
laiskoulussa opettajana Isojoella 
ja Laviassa sekä vuosina 1959–
1990 apulaisjohtajana Kankaan-
pään Osuuspankissa.

Eläkkeelle jäätyään Holma toi-
mi vahvana vaikuttajana monis-
sa hankkeissa. Pitkä työura ke-
hittyvän Kankaanpään taloudel-
lisessa toiminnassa antoi vahvat 
eväät suunnitelmien toteuttami-
sessa. Ammattitaitoaan hän yl-
läpiti ahkerana puuhamiehenä 
Kankaanpään Agrologien toi-
minnassa. Puheenjohtajana hän 
ideoi ja käynnisti vuosikymme-
net maakunnallisia taitokilpailu-
ja, kyntökilpailuja ja rukiinleik-
kuukilpailuja, joissa hän saavut-
ti valtakunnankin mestaruuksia. 
Hän uhrasi paljon aikaansa myös 
omien perinteisten tilojen saami-
seksi agrologien käyttöön.

Harrastuksista vanhimpia oli 
paini, jossa hän menestyi niin 
kilpailu- kuin järjestötoiminnas-
sakin. Sotilaspoikien perinnetoi-
minnan käynnistyttyä Kalevi ke-
hitteli toimintaa Kankaanpäähän 
tavoitteena entisen Pohjois-Sata-
kunnan suojeluskuntapiirin alue, 
mikä sitten myöhemmin osin on-
nistuikin. Sotilaspoikien Perinne-
liiton puheenjohtajaksi tultuaan 
hän oli mukana monien kiltojen 
perustamistoimissa kautta maan. 
Hänen puheenjohtajakautensa 
1993–1996 olikin sotilaspoika-
toiminnassa voimakkaan kehi-
tyksen kautta. Silloin rakennet-
tiin puitteet tulevalle toiminnal-
le. Suosittuna puhujana hän vie-
raili kiltojen tilaisuuksissa vuosia 
myöhemminkin.

Sotaveteraanien perinnetyössä 
hän toimi aktiivisesti tapahtumi-
en järjestäjänä ja muistolaattojen 
hankkijana sekä rahoitustoimin-

nassa. Jälkipolvia ajatellen hän 
kirjoitti useita kirjoja, joissa ker-
rotaan menneitten aikojen oloista 
ja tapahtumista. Mielenkiintoisia 
kuvauksia on myös kymmenien 
vuosien vaellus- ja hiihtoretkis-
tä Lapissa. Itseään säästämättö-
mänä urheilijana hankkimansa 
peruskunnon pohjalta hän kes-
ti pitkän sairautensa rasitukset 
28.2.2022 saakka.

Pohjois-Satakunnan Sotilas-
poikien Perinnekilta ja sotilas-
poikaveljet muistavat kiitollisuu-
della tarmokasta ja sotilaspoika-
asialle syvästi antautunutta kun-
niapuheenjohtajaansa ja hänen 
elämäntyötään.

Teksti: Heino Nieminen
Kuva: Pentti Ojala

Kauko Laakkio syntyi 21.1. 
1932 Lundholmin perheen kuu-
desta lapsesta kolmantena. Koti 
sijaitsi aivan Salon kauppalan 
keskustassa Sepänkadulla. Su-
kunimi vaihdettiin vuonna 1935 
Laakkioksi.

Kauko kutsuttiin viimeiseen il-
tahuutoon 5.3.2022. Hän oli vii-
meisiä aikoja sairaalassa vaimon-
sa Mailan kanssa. Maila kuo-
li 8.2.2022. Kauko oli toivonut, 
että jospa heidät voitaisiin siuna-
ta haudan lepoon samalla kertaa 
– vielä kerran yhdessä!

Pitkä onnellinen avioliitto sai 
alkunsa soittokeikalla Lehtimäen 
lavalla, missä Kauko tapasi Mai-
lan. Maila oli syntynyt Perttelis-
sä 14.3.1936 ja oli omaa sukua 
Malmikankare. Heidän liitton-
sa tuli päätökseen Muurlan kir-
kossa 12.3.2022, joka oli heidän 
vihkikirkkonsa. Siellä Kaukoa ja 
Mailaa olivat saattamassa myös 
Salon Seudun Sotilaspoikien pe-
rinnekillan edustajat Pertti Falk-
stedt, Ismo Laaksonen ja Jouko 
Siivo killan lipun kanssa.

Seuraavana päivänä eli 
13.3.2022 oli talvisodan päät-
tymisen 82. muistopäivä. Salon 
Uskelan kirkosta lähti jumalan-
palveluksen päätyttyä lippukul-
kue sankarihautausmaalle. Kul-
kueen edessä kulki seppelepar-
tio, jonka jäsenet Salon perinne-
killan puheenjohtaja Pertti Falk-
stedt ja lottaperinneyhdistyksen 
Riitta Anttila laskivat seppeleen 
vanhan kivisen kappelin seinälle 
muistolaatan kohdalle. 

Tapani Havia piti puheen kos-
ketellen talvisodan ja Ukrainan 
puolustautumisen yhtäläisyyksiä. 
Venäjä oli hyökännyt 24.2.2022 
Ukrainaan. Veteraanikuoro lauloi 
tilaisuuden lopuksi.

Uskelan sankariristit ja kivi-
kappeli liittyvät hyvin läheises-
ti Kauko Laakkion sotilaspoi-
ka-aikaan. Kauko liittyi vuon-
na 1942 Salon suojeluskunnan 

poikaosastoon ja siinä erityisesti 
soittokuntaan. Hän opetteli soit-
tamaan kornetilla. Hänelle hy-
vin rakas soittokappale oli Axel 
von Kothenin Rukous. Soitto-
kunta harjoitteli sen hyvin, kos-
ka sitä usein toivottiin, kun san-
karivainaja siunattiin viimeisel-
le matkalle.

Soittokunta oli usein kirkon 
mäellä soittamassa, kun oli hau-
taus. Vieressä olevassa kivikap-
pelissa odottivat vainajien arkut. 
Poikia oli kielletty menemästä 
kappeliin, mutta he kuitenkin kä-
vivät kurkkimassa, montako ark-
kua on nyt haudattavana. Kauko 
kertoi, että jos oli lämmin päivä, 
haju kappelin ympärillä saattoi 
olla todella vastenmielinen.

Pojat ajattelivat aina, että jos-
ko heidätkin kutsutaan suruta-
loon syömään tai ainakin kahvil-
le. Saisi mahdollisesti täytekak-
kua? On kutsuja tullutkin ja ker-
ran Sauvossa oli erään upseerin 
kotona pojillekin tarjottu ruoka. 

Soittokeikkoja oli mm. Perni-
öön ja Halikkoon sekä muihin 
Salon naapurikuntiin.

Valitettavasti tästä soittokun-
nasta ei ole löytynyt ainuttakaan 

valokuvaa etsinnöistä huolimatta.
Aika ihmeellinen yhteensat-

tuma on se, että eversti evp Il-
mari Hurmerinta kuoli Kou-
volassa juuri tuona päivänä 
13.3.2022. Hän oli syntynyt 
Turussa 5.3.1931 ja hän on ol-
lut Salon suojeluskunnan poika-
osaston soittokunnassa vuosina 
1941–1944. 

Vuosia sitten Kauko oli saanut 
häneltä soittokunnan soittajista ja 
instrumenteista piirretyn kartan. 
Kauko ja Ilmari soittivat samal-
la puolella karttaa. Ei ollut Ilma-
rillakaan valokuvaa! 

Kauko kertoi, että kerran he 
olivat menossa Perniöön kuor-
ma-auton lavalla matkusta-
en soittamaan sankarihautauk-
seen. Lähellä Perniötä pitkällä 
suoralla tieosuudella he näkivät 
mummelin kävelevän tien laitaa 
vastaan.”Nyt pojat soittimet esiin 
ja töräytetäänkin oikein kunnol-
la”, hihkaisi Kauko. Kun mum-
melin kohdalla sitten töräytettiin, 
hyppäsi hän yhdellä loikalla ojan 
yli pellon puolelle. Kauko oli läpi 
elämänsä huumorimies. Kun hän 
tästä kertoi, oli hänen suupielis-
sään tuttu virne. Hän sanoi, että 
taisi tuo mummeli tehdä ikäluok-
kansa pituushypyssä Suomen en-
nätyksen!

Koulunkäynti ei oikein kiin-
nostanut Kaukoa. Hän kävi pari 
luokkaa oppikoulua. Sen sijaan 
hän oli muurarin oppipoikana, 
kun Salon Yhteislyseota (nykyi-
nen Hermannin koulu) raken-
nettiin. Vaikka koulukirjat ei-
vät kiinnostaneet, oli hän todella 
ahkera kirjaston kirjojen lainaa-
ja. Hän lienee lukenut kaikki Sa-
lon kirjaston kirjat siihen aikaan 
– jopa kahteen kertaan!

Hän kokeili vuosina 1951–
1952 millaista olisi tehdä töitä 
Ruotsissa, mutta palasi kuiten-
kin köyhempään maahan takai-
sin. Hän ehti tehdä monenlaisia 
töitä. Hän toimi Salon kaupun-

gin autokuskina suurimman osan 
elämäänsä. Talvisin aurattiin tei-
tä Bedfordilla ja kesäisin ajettiin 
hiekkaa. Hytissä oli aikaa lukea 
kirjoja sillä aikaa kun kuormaa 
tehtiin. 

Olipa Kauko kerran Salon 
Seudun Sanomissakin kuvattuna, 
kun aura pökkäsi kaivon kanteen 
ja kääntyi Bedfordin alle. Siinä 
piti kömpiä ulos Betterin hytistä 
paljon korkeammalta. 

Maanpuolustustyö oli hänen 
sydäntään lähellä. Hän toimi 
Porin prikaatin killan paikallis-
osastossa. Sotilaspoika-aika jat-
kui sitten, kun yhdistyksiä alet-
tiin perustaa. Hän oli alusta lähti-
en toimelias Salon killan jäsen ja 
toimihenkilö. Hänet on palkittu 
monin huomionosoituksin. 

Musiikki oli kuitenkin hä-
nen elämänsä keskiössä. Vuosi-
na 1952–1957 hän soitti kolmes-
sa orkesterissa. Yksi näistä kol-
mesta oli Salossa hyvin tunnetun 
säveltäjän ja harmonikkataiturin 
Paavo Sjöbergin Yhtye vuodes-
ta 1954 alkaen. Paavon veli, soti-

laspoika Allan Sjöberg (96), on 
myös taitava harmonikan soitta-
ja. Kauko soitti alttosaksofonia, 
vibrafonia, huilua ja baritonisak-
sofonia.

Kauko oli puhallinorkesteri-
muusikkona vuosina 1959–2018 
Salon Musiikinystävien puhallin-
orkesterissa ja Salon VPK:n pu-
hallinorkesterissa noin 20 vuotta.

Päätös tälle komealle musiik-
kiuralle tapahtui Muurlan kirkos-
sa, kun Puhallinorkesterin torvi-
sektio soitti 12.3.2022 Kothenin 
Rukous-hymnin. 

Ympyrä oli sulkeutunut – So-
tilaspojan rakastama hymni alus-
sa ja lopussa.

Kirjoittajat:  
Jari Laakkio ja  

Eero Törmä 
Kuvat: Jari Laakkio

In memoriam

Kauko Laakkio 1932–2022

Kalevi A. Holma 1928–2022

Merkkipaalulla

95 vuotta
Erkki Kantonen, Jyväskylä 11.7.  
Ei vastaanottoa
Eero Koivisto, Nakkila 11.7.
Pekka Koskelainen, Porvoo 30.8.
Heikki Lehmusjoki, Korpilahti  
16.7.
Eero Lehto, Salo 18.8.
Seppo Matoniemi, Hämeenlinna  
3.9.   
Tapio Niemi, Taipalsaari 6.7.
Paavo Peltonen, Imatra, 12.8.

90 vuotta
Eero Alasuvanto, Vaasa 18.9.
Terttu Backman, Porvoo 16.8.
Erkki Haapio, Tampere 2.5.
Mirja Homma, Porvoo 27.9.
Aarne Kaartovirta, Juokslah-
ti 13.8.
Reino Kuminen, Lahti 12.9.
Ylermi Kuuliala, Keuruu 4.7.
Yrjö Kärkäs, Kaarina 7.5.  
Ei vastaanottoa
Marja-Terttu Mäkinen, Porvoo 
27.7.
Ensio Niemi, Vaasa 24.9.
Esko Vääriskoski, Helsinki 19.7.  
Ei vastaanottoa
Ossi Yrjönen, Virolahti 16.4.

85 vuotta
Laila Majamäki, Porvoo 16.9.

80 vuotta
Timo Apajakari, Lappeenran-
ta 22.8.
Tauno Hälinen, Kajaani 9.7.
Veikko Rusanen, Sotkamo 31.8.

75 vuotta
Antero Seppälä, Jämsä 12.9.
Eero Sippola, Hattula 25.7.
Martti Turunen, Hämeenlinna 
15.9.

70 vuotta
Risto Helanen, Hämeenlinna 7.7.
Matti Hyvärinen, Korpilahti 11.9. 
Matkoilla
Erkki Mäkinen, Hämeenlinna 7.7.

Syntymäpäivä- 
ilmoitukset

Tiedot Merkkipaalulla-pals-
talle liiton toimistoon tai pää-
toimittajalle. Julkaisemme 
pyydettäessä maininnan ”mat-
koilla” tai ”ei vastaanottoa” 
tai vastaanottoajan ja -paikan. 

Julkaisupyynnön voi teh-
dä merkkipäivän viettäjä itse 
tai hänen suostumuksellaan 
esimerkiksi perheenjäsen tai 
kilta. Pyynnön lähettäjä vas-
taa siitä, että tiedolla on jul-
kaisulupa. Kuvia emme tällä 
palstalla julkaise. Tämä pal-
velu on maksuton.

Sotilas- 
pojan

seuraava numero 
ilmestyy  

syyskuussa.
Pyydämme kiltoja ja jäseniä 

lähettämään siihen tarkoitetun 
aineiston 22. elokuuta 

mennessä.

Kauko Laakkio

Soittajat Muurlan haudalla.
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Päätoimittajan kolumni
Viitasaaren Mäntylän kylällä si-
jaitsevalla Tauno Kinnusen Ken-
raalikivellä paljastettiin neljä uut-
ta muistolaattaa sunnuntaina 22.5. 
2022. Laatan saivat Maanpuolus-
tuskoulutus MPK, sotilastieduste-
lu ja sotiemme kaukopartiomie-
het, talvi-, jatko- ja Lapin sodan 
sotilaslääkärit sekä Tali–Ihantala 
ja Lento-osasto Kuhlmey.

Tilaisuus alkoi Suomen Rauhan-
turvaajaliiton Faitterit-soittokun-
nan esittämällä Jääkärimarssilla. 
Sen jälkeen Kinnunen piti avaus-
puheen ja luki puolustusministeri 
Antti Kaikkosen ja kenraaliluut-
nantti Rauno Meriön lähettämät 
tervehdykset. 

Tervehdyksessään puolustus-
ministeri Kaikkonen totesi, että 
”Kenraalikivi on yksi erinomai-
nen esimerkki tavasta, jolla vaa-
limme ja kunnioitamme perintei-
tä. Kenraalikivi yhdistää hienosti 
historian ja nykyhetken, sillä ki-
veen kiinnitetyt laatat kunnioitta-
vat maanpuolustuksen eteen työ-
tään tehneitä ja tekeviä henkilöi-
tä, tahoja ja toimijoita.”

Meriö puolestaan muisteli ter-
vehdyksessään muun muassa lau-
kaalaista, Suojärveltä lähtöisin ole-
vaa lääkäriä Rikke Sotamaata. 
”Kun 1944 taisteltiin Talin-Ihan-
talan maastoissa, Sotamaa oli lää-
kintämajurina ja kirurgina kenttä-
sairaalassa. Hän leikkasi kahdek-

san vuorokautta yhtä mittaa syö-
den välillä pervitiiniä, sodan ajan 
huumetta, pysyäkseen hereillä. 
Tupakatkin uhkasivat loppua. On-
neksi Riken esimies tuli paikalle ja 
ajoi Riken nukkumaan - kahdek-
san vuorokauden valvonnan jäl-
keen. Tosin hän kertoi nukkuneen-
sa hetken toisella leikkauspöydällä 

toista valmisteltaessa.”
Tervehdysten jälkeen vuorossa 

oli kenttähartaus, jonka piti soti-
laspastori Marko Haukkamäki.

Jokaiselle muistolaatalle oli ni-
metty oma paljastajansa. Laatat 
paljastettiin vuoronperään, ja pal-
jastuksia edelsi paljastajan pitä-
mä puhe. MPK:n laatan paljasti 

MPK:n toiminnanjohtaja, prikaa-
tikenraali Antti Lehtisalo. Soti-
lastiedustelun ja sotiemme kauko-
partiomiesten muistolaatan paljas-
ti kenraalimajuri Jorma Ala-San-
kila, talvi-, jatko- ja Lapin sodan 
sotilaslääkäreiden laatan lääkintä-
kenraalimajuri Pentti Kuronen 
ja Tali–Ihantalan ja Lento-osasto 
Kuhlmeyn laatan prikaatikenraali 
Pekka Tuunanen.

Kenraalikivi on viitasaarelaisen 
patriootin, Tauno Kinnusen perus-
tama ainutlaatuinen sotamuisto-
merkki metsän keskellä. Erikoisen 
näköiseen, keskeltä haljenneeseen 
luonnonkiveen kiinnitettiin ensim-
mäinen laatta vuonna 2008. Kives-
sä on myös sotilaspoikien, Lotta 
Svärdin sekä suojeluskuntajärjes-
tön laatat. Kinnunen ei ole unoh-
tanut heitä! 

Isäntälaatan lisäksi Kenraaliki-
veen on kiinnitetty 19 muistolaat-
taa kunnioittamaan eri tahojen työ-
tä isänmaan hyväksi. 

Teksti:  
Juha ja Matti Hyvärinen

Kenraalit Viitasaarella

Tauno Kinnunen sai ensimmäisenä uunituoreen Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton 30-vuotishistoriakirjan. Kuvassa Tauno esittelee kirjaa 
liiton edelliselle puheenjohtajalle, Hannu Luotolalle. Kuva: Viita-
saaren Seutu / Mari Waali

Sotilaspoikien muistolaatta pe-
rinnepäivänä 29.5.2016. Kuva: 
Matti Hyvärinen

Tali-Ihantala-laatta paljastet-
tiin nyt 22.5.2022. Kuva: Matti 
Hyvärinen

Tilaisuudessa oli läsnä viisi kenraalia. Vasemmalta prikaatikenraali Hannu Luotola, prikaatiken-
raali Antti Lehtisalo, tilaisuuden isäntä Tauno Kinnunen, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila, lää-
kintäkenraalimajuri Pentti Kuronen ja prikaatikenraali Pekka Tuunanen. Kuva: Matti Hyvärinen

Sotilaspoikien Perinneliiton va-
rapuheenjohtaja Heikki Vuo-
rimies piti myös puheen, joka 
on julkaistu sivulla 6. Vieressä 
Päijät-Hämeen Sotilaspoikakil-
lan varapuheenjohtaja Veikko 
Koivula. Lippuvartiossa olivat 
Reino Kuminen (killan lippu) ja 
Hannu Saraluoto (Suomen lip-
pu). Kuva: Jarmo Järveläinen. 

Heikki Vuorimies (vasemmal-
la)  ja Veikko Koivula laskivat 
Lahden Sotilaspoikapatsaalle 
kukkalaitteen perinnepäivänä 
29.5. Vieressä Martti Seppelin 
ja Lahden Seudun Lottaperin-
neyhdistyksen hallituksen jäsen 
Raija Heikkurinen. Kuva: Jar-
mo Järveläinen

Perinnepäivän kuvia 
Lahdesta

Lahden valtakunnallinen 
Sotilaspoikapatsas
Kuvanveistäjä Kauko Korte-
laisen pronssiin valettu signaa-
litorvea puhaltava sotilaspoika 
paljastettiin joulukuun 5. päivä-
nä 1997. Sotilaspoikien Perinne-
liiton edustajat suorittavat vuo-
sittain liiton perinnepäivänä 29. 
toukokuuta yhdessä Päijät-Hä-
meen killan kanssa kunniakäyn-
nin patsaalle.

Kuva: Jarmo Järveläinen

 

SATA-PIRKAN PAINOTALO OY

Vastaukset sivun 10 kysymyksiin: 
1. C (Everstiluutnantti), 2. C (Riihimäellä),

3. B (noin 30 000), 4. C (6,2 miljoonaa asukasta),
5. B (Krimin sotana), 6. D (Ukraina ja Romania),

7. C (Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen),
8. D (Kajaanissa), 9. B (Erkki Palolampi), 10. D (Lauri Sutela).

”Suomen hallitus ja puolustus-
voimain ylipäällystö tunnusta-
vat Suomen asevoimien täydel-
lisen häviön sodassa SNTL:ää 
vastaan ja ilmoittavat Suomen 
ehdottomasta antautumisesta 
pyytäen lopettamaan sotatoi-
met”. Näin alkaa jatkosodan ai-
kana Neuvostoliiton etukäteen 
Suomea varten laatima antautu-
misasiakirja. 

Ja näin se jatkaa saneluaan: 
”Antautumisehtojen täyttämi-
seksi ja SNTL:n etujen turvaa-
miseksi Neuvostoliiton sotavoi-
mien ylipäällystö - omin ase-
voimin ja oman harkintansa 
mukaan - miehittää osittain tai 
kokonaan Suomen alueen, sen 
satamat, Ahvenanmaan saaris-
ton ja Suomenlahden saaret.” 

Edelleen asiakirja sanelee, 
että ”Kaikki suojeluskunnan jä-
senet on internoitava ja … mat-
kustaminen Suomen rajojen ul-
kopuolelle ja saapuminen maa-
han kielletään kaikilta ilman 
Neuvostoliiton sotavoiminen 
ylipäällystön lupaa.” Kaikkiaan 
56 pykälää toinen toistaan anka-
rampia vaatimuksia.

Suomi ei antautunut, vaan 
taisteli. Koko Suomi taisteli ole-
massaolostaan, sotilaat rintamal-
la, naiset sekä rintamalla että ko-
tirintamalla. Myös sotilaspojat 
ja lottatytöt antoivat oman tär-
keän panoksensa itsenäisyytem-
me puolustamisessa. 

Sotasukupolvi pelasti maan. 

Tätä asiakirjaa ei koskaan al-
lekirjoitettu. Murskaavan yli-
voimainen vihollinen onnistut-
tiin ylipäällikkö Mannerheimin 
johdolla pysäyttämään ja tur-
vaamaan Suomen itsenäisyys. 
Syksyllä 1944 Neuvostoliitto ei 
enää vaatinut ehdotonta antautu-
mista. Rauhanehdot olivat toki 
ankarat, mutta itsenäisyys säilyi 
eikä Suomea miehitetty.

Miten meidän olisikaan käy-
nyt, jos Suomi olisi antautunut. 
Antautumisehtojen pahaentei-
nen lause ”Kaikki suojeluskun-
nan jäsenet on internoitava” oli-
si tarkoittanut teloituksia ja kuo-
lemanleirejä. Olisiko meillä ol-
lut sama kohtalo kuin Virolla, 
joka menetti neuvostomiehittä-
jän terrorin seurauksena viiden-
neksen hieman yli miljoonasta 
asukkaastaan? Heistä yli 75 000 
murhattiin, vangittiin tai karko-
tettiin maasta. Osa vain katosi 
jäljettömiin.

Nyt Venäjä on hyökännyt Uk-
rainaan tuhoten, tappaen ja rais-
katen. Onko Suomi seuraava 
kohde? Tuskin on, koska meil-
lä on voimakas maanpuolustus-
tahto ja vahva ”kynnysasejärjes-
telmä”, joka luo ennaltaehkäise-
vän pidäkkeen. Venäläiset tietä-
vät, että jos tänne hyökkäävät, 
niin turpiin tulee.

Matti Hyvärinen

Alexander Lindeberg: Vartiomies Viipurin jälleenvalloitetun 
linnan portilla. (TK-piirros). Viipuri 1941.08.00. SA-kuva


