
Sotilaspoikien Perinneliiton 
XXX liittokokous pidettiin 
18.8.2022 Heikkilän sotilasko-
dissa Turussa. Ennen varsinais-
ta kokousta oli tarjolla kahvia 
sekä sotilaskotisisarten valmis-
tamia suolaisia ja makeita lei-
vonnaista. Tilaisuuden avauspu-
heenvuorossaan järjestävän kil-
lan, Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekillan puheen-
johtaja Erkki Lehmus toivotti 
kokousväen tervetulleeksi Tur-
kuun. Hän oli iloinen, että Me-
rivoimien esikunnan päätöksellä 
kokouspaikaksi oli saatu Heik-
kilän sotilaskoti, vaikka varus-
kunta-alueelle oli jo jonkin ai-
kaa ollut rajoitettu pääsy. 

Seppelpartio  
arvokkaasti  
matkaan
Ennen kokousta pysähdyttiin 
Turun tuomiokirkkoseurakun-
nan pastorin Mika Mänty-
rannan hartauspuheen myötä 
muistelemaan niitä, jotka oli-
vat hankkineet Suomelle itse-
näisyyden, sekä niitä, jotka ovat 
puolustaneet tätä maata ja heitä, 
jotka ovat uhranneet paljon, el-
leivät jopa kaiken, tämän maan 
edestä sekä kaikkia niitä, jotka 
ovat sitä työllään rakentaneet.  
– Yhdessä me kiitämme ja kun-
nioitamme kaikkia sotaveteraa-
neja, sankarivainajia ja tänään 
erityisesti kaikkia sotilaspoikia. 

Mäntyranta lähetti seppelpar-
tion Turun sankarihautausmaal-
le laskemaan seppeleen kunni-
oituksemme ja kiitollisuutemme 
osoitukseksi. Mika Nieminen 
luki seppelnauhojen tekstin: 
”Sotilaspoikana suora on tieni, 
olkoonpa tehtävä suuri tai pieni. 
Kodin ja uskonnon puolesta läh-
den taistohon Suomen ja vapau-
den tähden. Sotilaspoikien toi-
mintoja kunnioittaen ja kiittä-
en, Sotilaspoikien Perinneliitto 
ry”, jonka jälkeen seppelpartio 
lähti matkaan Laivaston soitto-

kunnan soitto-osaston esittämän 
Narvan marssin saattelemana.

 

Perinneliiton  
tervehdys  
kokousväelle
Perinneliiton puheenjohtaja Ju-
hani Manninen toivotti läsnä-
olijat tervetulleiksi liiton var-
sinaiseen XXX liittokokouk-
seen, jonka järjestelyistä hän 
kiitti Varsinais-Suomen kiltaa. 

Manninen totesi kulunutta 
vuotta siivittäneen monet asiat. 
– Helmikuun 24. päivä muiste-
taan varmasti, sillä silloin Venä-
jä hyökkäsi Ukrainaan. Tapah-
tuma on varmasti mietityttänyt 
meitä kaikkia, mutta varmas-
ti eniten myös sotilaspoikia ja 
lottatyttöjä, koska he ovat elä-

neet sitä aikaa, kun vastaava ti-
lanne oli kohdistettu Suomeen. 

Manninen oli iloinen, että 
näin koronan jälkimainingeis-
sa on jälleen mahdollista ko-
koontua suuremmalla joukol-
la kasvotusten. Hän totesi, että 
vuoteen on sisältynyt myös lii-
ton puheenjohtajan vaihdos ja 
esitti lämpimät kiitokset edel-
täjälleen Hannu Luotolalle.  
– Vuosi on tuonut mukanaan 
mielenkiintoisia vierailuja ja 
yhteydenottoja sekä tutustu-
mista ja ennen kaikkea uuden 

opettelua. Mikä tärkeintä, lii-
ton toiminnan ajanmukaista-
mista  strategiaa päivittämällä. 

Manninen totesi Perinnelii-
ton 30-vuotishistorian julkai-
semisen vaatineen myös paljon 
ponnisteluja. Hän esitti erityis-
kiitokset Matti Hyväriselle ja 
Heikki Vuorimiehelle kirjan 
eteen tehdystä työpanoksesta 
sekä sen onnistuneesta loppu-
tuloksesta. 

Manninen muistutti, että 
myös Sotilaspoika-lehden 30- 
vuotinen taival tulee tänä vuon-
na täyteen. – Lehden juhlanu-
mero ja sen liitteenä olut nä-
köispainos varmasti palautti-
vat mieleen ajan 40-luvulla ja 
sen, miten lehti on tehty ja mikä 
tekstin vahvuus oli. Jo silloin 
tekstissä löytyi paljon sitä mitä 
voidaan lainata tähän päivään. 

Manninen totesi liiton jäsen-
kehityksen olevan kaikille itses-
tään selvää, sillä kysymys on 
käytännössä sotilaspojista, jot-
ka ovat joko vuonna 1936 tai 
sitä ennen syntynyttä ikäluok-
kaa. – Joukkomme on harven-
tunut, mutta kuitenkin liiton kir-
joilla on tällä hetkellä noin 1600 
oikeaa sotilaspoikaa. Liiton jä-
senmäärä kokonaisuudessaan 
on hieman alle 3000. 

Mannisen mukaan liiton nä-
kyvyys puhuttaa. Hän on huo-
mannut, että monissa juhla-
puheissa sotilaspoikia ei lueta 
mukaan veteraanijärjestöihin. 
Emme saisi unohtaa, että soti-
laspojat ja lottatytöt olivat vii-

meinen ikäluokka, joka sotiem-
me toiminnoissa olivat mukana. 
– Tähän on liiton taholta panos-
tettu ja asiaa on tuotu esille niin 
paljon kuin mahdollista, Manni-
nen korosti. 

Manninen oli iloinen, että 
media on huomioinut sotilas-
poikatoiminnan ja viittasi Ruo-
tuväki-lehden numeroon, jossa 
oli koko sivun artikkeli Sotilas-
poikien Perinneliitosta ja soti-
laspoikajäsenistä. – Vankkuma-
ton, aito sotilaspoika Juha Ero-
nen oli lehdessä henkilöhaastat-
telussa. 

Lopuksi Manninen muistutti 
kiltoja perinnetyön tärkeydestä 
sekä sen vaalimisesta. 

Liittokokous sujui 
jouhevasti
Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin laamanni Ilkka Tuo-
mola Turusta. Kokouksen sih-
teeriksi kutsuttiin Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perinne-
killan varapuheenjohtaja Tuula 
Rahkonen. 

Kokouksessa käsiteltiin liiton 
sääntöjen määräämät liittoko-
koukselle kuuluvat asiat. Esit-
telijänä toimi liiton puheenjoh-
taja Juhani Manninen. Kokous 
eteni jouhevasti. Kokousedusta-
jat olivat tutustuneet etukäteen 

saamiinsa asiakirjoihin eivätkä 
ne eikä esittelyt juurikaan syn-
nyttäneet keskustelua. Koko-
ukseen osallistui kaikkiaan 46 
henkilöä.

Seuraava liittokokous pide-
tään ensi vuonna Hämeenlin-
nassa. Järjestelyvastuussa ole-
van Kanta-Hämeen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan puheenjoh-
taja Lauri Toivanen toivotti 
killat lämpimästi tervetulleiksi 
ensi vuoden liittokokoustapah-
tumaan. 

Henkilövalintoja  
ja palkittuja
Varsinaisten liittokokousasioi-
den lisäksi kutsuttiin liiton kun-
niapuheenjohtajaksi puheenjoh-
tajana reilut kuusi vuotta toimi-
nut prikaatikenraali evp Hannu 
Luotola. Kunniajäseneksi kut-
suttiin liittohallituksessa yhtä-
jaksoisesti vuodesta 1998 toimi-
nut kotiseutuneuvos Juha Ero-
nen. Sotilaspoikamitalit luovu-
tettiin Juha Eroselle ja Mikko 
Temisevälle. Molemmat heistä 
jättivät hallitustehtävät eroamis-
velvoitteiden täytyttyä.

Liittohallitukseen erovuoroi-
set jäsenet Matti Haapanen 
Haminasta ja Asko Tolonen 
Sotkamosta valittiin jatkamaan 
seuraavat kolme vuotta. Uusi-
na jäseninä hallitukseen tulivat 
Jouni Ahola Porvoosta sekä 
Urpo Salo Nurmijärveltä. 

Monta syytä  
juhlaan
Liittokokouksen jälkeen siir-
ryttiin valmistautumaan Hotel-
li Marina Blu Palacessa pidettä-
vään Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien 30-vuotisjuhlaan sekä 
perjantaiaamuna 19.8. Turun 
Tuomaanpuistossa pidettävään 
Sotilaspoikamuistomerkin pal-
jastustilaisuuteen. 
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XXX liittokokous nuijittiin Turussa

Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekillan pu-
heenjohtaja Erkki Lehmus 
toivotti kokousväen terve-
tulleeksi. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilkka Tuomola ja sihtee-
rinä Tuula Rahkonen. 

Seppelpartio lähtee matkaan 
Narvan marssin saattelema-
na. Vasemmalta Mika Niemi-
nen, Markku Kortelainen ja 
Seppo Lerkki.  

Juha Eroselle (oikealla) ja 
Mikko Temisevälle luovu-
tettiin sotilaspoikamitalit 
kiitoksena pitkäaikaisesta 
toiminnasta sotilaspoikape-
rinteen hyväksi.

Liittokokousväkeä Heikkilän sotilaskodissa. 
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Muistomerkit – näkyvä 
osa perinnettä

Kun aikanaan Hannu Luotolan kanssa sovin, että kirjoi-
tan liiton historian, niin päätin, että kirjaan tulee Suomen 
paras ja kattavin kokoelma sotilaspoikamuistomerkkejä. 
Kyllähän siitä Suomen paras tuli, koska se on maamme 
ainoa. Kattavuus on tosin kyseenalainen, koska kaikilta 
killoilta ei tullut tietoja.

Muistomerkit ja -laatat ovat näkyvää ja pysyvää soti-
laspoikaperinnettä, muistomerkit säilyvät ja muistuttavat 
jälkipolvia sotilaspoikien ja lottatyttöjen pyyteettömäs-
tä työstä silloin, kun itsenäisyytemme oli veitsen terällä. 
Silloin ei valitettu lapsityövoiman käytöstä!

Uusin sotilaspoikamuistomerkki paljastettiin Turus-
sa 19.8. Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan 
30-vuotisjuhlan yhteydessä. Tervehdyspuheessaan killan 
puheenjohtaja Erkki Lehmus kiteytti muistomerkkien 
”viisauden” osuvasti: ”Niiden eteen on hyvä pysähtyä ja 
miettiä, miksi ne on pystytetty kestämään… Muistomerkit 
muistuttavat meitä isänmaanrakkaudesta ja suurista uhra-
uksista isänmaamme hyväksi. Pahinta, mitä voimme teh-
dä, on olla muistamatta näitä muistutuksia.”

Myös hautakivilaatat ovat muistomerkkejä, jotka hauta-
usmaiden hiljaisuudessa viestivät eletystä elämästä. Sekä 
sotilaspojilla että pikkulotilla on oma hautakiveen kiin-
nitettävä tunnuksensa. Suorittakaamme viimeiseen ilta-
huutoon kutsutuille läheisillemme vielä viimeinen kun-
nianosoitus kiinnittämällä hautakiveen tunnus, joka ker-
too vainajan toiminnasta isänmaan hyväksi joko rintamal-
la tai kotirintamalla. 

Matti Hyvärinen
päätoimittaja

Från ordförandens penna

Puheenjohtajan kynästä
Tuo Venäjän hyökkäysinto ei 
näytä laantuvan, vaikka tiedo-
tusvälineiden mukaan ”iivanat” 
saavat nokilleen lähes joka rin-
tamalla. Puhumattakaan mitä 
viime aikoina on tapahtunut 
Venäjän vuonna 2014 valloit-
tamalla Krimillä – ajavatko nuo 
tappiot Vladimir Putinin neu-
vottelujen tielle?

Noita ajatuksia lienemme 
viljelleet lämpimän kesän ai-
kana hakeutuessamme varjon 
puolelle auringolta suojaan.

Mutta mitkä olivat mietteet 
syksyllä 1939 Neuvostoliiton 
hyökätessä Suomeen? 

Alla oleva lainaus on Kal-
le Väänäsen kirjasta Kor-
susta korsuun Kannaksella 
(WSOY1941):

”Kannaksen matkoilla jou-
duin kosketuksiin myös sivii-
liväestön kanssa. Sama isän-
maallinen mieliala, jonka val-
lassa sotapojat olivat, elähdyt-
ti koko Kannaksen väestöä. 
Sotilaat otettiin talossa vastaan 
kuin omat pojat, heille varat-
tiin parhaat paikat, ja kaikin ta-
voin koetettiin tehdä olo heille 
mukavaksi. Itse talonväki tyy-
tyi elämään niin ahtaasti kuin 
suinkin. 

Nurkumatta ja napisematta 

luovutettiin maat ja pellot so-
tilastarkoituksiin käytettäviksi, 
ja valittamatta jätettiin kodit ra-
jakylissä, jotka määrättiin tyh-
jennettäviksi. Surullisia näkyjä 
sattui silmiin maanteillä; kar-
jalaumoja, joissa oli kymme-
nittäin, sadoittain lehmiä, pah-
vilaput kaulassa, vaelsi rajalta 
poispäin.

’Tehkää niin kuin paras on’, 
ilmaisivat Kannaksen miehet 
ajatuksensa upseereille, kun 
oli kysymyksessä pellon luo-
vuttaminen linnoitustöitä var-
ten. ’Te ette vie meitä Siperi-
aan, mutta naapuri veisi’, sanoi-
vat emännät lähtiessään tyyty-
väisinä astelemaan kodistaan 
karjansa jäljissä.”

Kyllähän tuo Väänäsen teks-
ti väkisinkin johtaa ajatuksem-
me noihin Venäjän tämän het-
ken toimiin Ukrainassa - mutta 
tähän päivään.

Saimme viettää Sotilaspoi-
kien Perinneliiton XXX liitto-
kokousta Turussa erittäin hie-
nossa, suorastaan helteisessä 
säässä.

Normaalien liittokokousasi-
oiden lisäksi kutsuttiin liiton 
kunniapuheenjohtajaksi pu-
heenjohtajana reilut kuusi vuot-
ta toiminut prikaatikenraali evp 

Hannu Luotola. Samalla kun-
niajäsenkutsun sai liittohalli-
tuksessa yhtäjaksoisesti vuo-
desta 1998 toiminut kotiseutu-
neuvos Juha Eronen. Sotilas-
poikamitali luovutettiin Juha 
Eroselle sekä Mikko Temise-
välle, molemmat jättivät halli-
tustehtävät eroamisvelvoittei-
den täytyttyä.

Lämpimät onnittelut edellä 
mainituille ja parhaat kiitokset 
arvokkaasta toiminnasta isän-
maallisen perinnetoiminnan 
hyväksi.

Liittohallitukseen erovuoroi-
set jäsenet Matti Haapanen 
Haminasta ja Asko Tolonen 
Sotkamosta valittiin jatkamaan 
seuraavat kolme vuotta ja uu-
sina jäseninä hallitukseen tuli-
vat valituiksi Jouni Ahola Por-
voosta sekä Urpo Salo Nurmi-
järveltä. Onnittelut valinnoista 
ja tervetuloa hallitustyöskente-
lyyn mukaan!

Sotilaspoikien Perinnelii-
ton strategia on päivitetty täl-
lä hetkellä vuoteen 2025 asti. 
Ilmassa liikkuvien väärinkäsi-
tysten korjaamiseksi mainitta-
koon, että liitto jatkaa toimin-
taansa ja liittohallitus päivittää 
kauden aikana strategian vuo-
teen 2030 saakka ottaen huo-

mioon Tammenlevän Perinne-
liiton toiminnot.

Lämpimät onnittelut ja par-
haat kiitokset Varsinais-Suo-
men Sotilaspoikien Perinne-
killalle liittokokouksen, killan 
30-vuotisjuhlan ja liiton vel-
jesillan järjestelyistä. Samal-
la saimme olla mukana Var-
sinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan hankkiman So-
tilaspoikamuistomerkin pal-
jastustilaisuudessa Turun Tuo-
maanpuistossa. 

Syksyn satoja korjaillen ja 
pimeneviä iltoja odotellen toi-
vottelen lukijoille voimia ja in-
toa yhteisen perinnetoiminnan 
parissa.

Juhani Manninen
Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Puheenjohtaja

Rysslands anfallsiver förefaller 
inte att ebba ut, trots att ryssar-
na enligt massmedierna får på 
käften på så gott som alla fron-
ter. För att inte tala om vad som 
på senare tider hänt på den av 
Ryssland år 2014 annekterade 
Krimhalvön – kan dessa neder-
lag tänkas föra Vladimir Pu-
tin in på förhandlingarnas väg? 
Dessa tankar har vi närt under 
en varm sommar när vi sökt 
skugga för solgasset.

Men vilka var tankarna hös-
ten 1939 då Sovjetunionen an-
föll Finland?

Citatet nedan är från Kal-
le Väänänens bok Korsusta 
korsuun Kannaksella (WSOY 
1941):

”Under resorna på näset kom 
jag i kontakt även med civilbe-
folkningen. Samma fosterländ-
ska sinnesstämning som solda-
terna hade präglade hela be-
folkningen på Karelska näset. 
I gårdarna togs soldaterna emot 
som egna söner, de bästa plat-
serna veks för dem och man 
försökte på alla sätt få dem att 
trivas. Gårdsfolket självt nöjde 
sig med att leva så anspråkslöst 

som möjligt.
Utan att knota och knorra 

överläts ägor och åkrar att an-
vändas för militära ändamål 
och utan klagan lämnades hem-
men i de gränsbyar som enligt 
myndighetsdirektiv skulle töm-
mas. Tragiska syner noterades 
på landsvägarna; boskapshjor-
dar med tiotals, hundratals kor 
med lapp om halsen på vand-
ring bort från gränsområdet.

´Gör som ni anser vara bäst´, 
uttryckte männen på Karelska 
näset sina tankar till officerarna 
när det var fråga om att överlå-
ta åkrar för att uppföra befäst-
ningsverk. ’Ni för oss inte till 
Sibirien, men grannen skulle 
nog göra det´, sade husmödrar-
na förnöjt när de lämnade sina 
hem tillsammans med kreatu-
ren.” (Fri översättning)

Visst leder Kalle Väänänens 
text osökt tankarna till Ryss-
lands framfart i dagens Ukrai-
na, men nu till förbundsaktua-
liteter.

Soldatgossarnas Traditions-
förbund höll sitt XXX för-
bundsmöte i Åbo i fint, rentav 
sommarhett väder.

Förutom de normala mötes-
ärendena kallades brigadgene-
ralen i a. Hannu Luotola, som 
tidigare varit förbundsordför-
ande i drygt 6 år, till förbun-
dets hedersordförande. Hem-
bygdsrådet Juha Eronen, sty-
relsemedlem sedan år 1998, 
kallades samtidigt till heders-
medlem. Soldatgossemedaljen 
överläts till Juha Eronen och 
Mikko Temisevä, som varde-
ra lämnade styrelsen efter full-
bordat uppdrag.

Varma gratulationer till de 
ovan nämnda samt ett stort tack 
för en värdefull insats i den fos-
terländska traditionsverksam-
heten.

De styrelsemedlemmar som  
stod i tur att avgå, Matti Haapa- 
nen från gillet i Fredrikshamn 
och Asko Tolonen från Sot-
kamo, återvaldes för följande 
3-årsperiod. Jouni Ahola från 
Borgå och Urpo Salo från Nur-
mijärvi valdes in som nya sty-
relsemedlemmar. Gratulationer 
till de invalda och välkomna till 
styrelsen!

Soldatgossarnas Traditions-
förbunds strategi är för närva-

rande uppdaterad till år 2025. 
För att rätta till vissa missför-
stånd kan nämnas att förbundet 
fortsätter sin verksamhet och att 
förbundsstyrelsen under perio-
den uppdaterar strategin till år 
2030 med beaktande av Tradi-
tionsförbundet Eklövets verk-
samhet.

Varma gratulationer och ett 
hjärtligt tack till Varsinais-Su-
omen Sotilaspoikien Perinne-
kilta för arrangemangen av tra-
ditionsförbundets årsmöte, gil-
lets 30-årsfest och brödrasam-
kvämet. Samtidigt fick vi vara 
med när gillets Soldatgosse-
minnesmärke avtäcktes i To-
masparken i Åbo.

Bärgande höstens skördar 
och inväntande allt mörkare 
kvällar tillönskas läsarna kraf-
ter och entusiasm för vår ge-
mensamma traditionsverksam-
het.

Juhani Manninen
Soldatgossarnas  

Traditionsförbund rf
Ordförande

Översättning:
Leif Häggblom 

Sotilaspoikien Perinnesääti-
ön hallituksen kokouksessa 
18.8.2022 Turussa FT Heikki 
Vuorimies Jyväskylästä valit-
tiin hallituksen puheenjohtajak-
si eroa pyytäneen prikaatiken-
raali evp Hannu Luotolan ti-
lalle 1.1.2023 alkaen.

Hallituksen uudeksi jäsenek-
si valittiin Sotilaspoikien Perin-
neliiton puheenjohtaja Juha-
ni Manninen Hirvensalmelta 
1.1.2023 alkaen.

Muut hallituksen jäsenet, 
sotilaspoika, kotiseutuneuvos 
Juha Eronen Haapajärveltä, 
eversti evp Leo Puustinen Nil-
siästä ja sotilaspoika, kanslia-
neuvos Kosti Rasinperä Poris-
ta ja kauppaneuvos Eino Ten-
hunen Joensuusta jatkavat hal-
lituksen jäseninä.

Teksti: Hannu Luotola
Kuva: Matti Hyvärinen

Sotilaspoikien Perinnesäätiön  
hallituksen puheenjohtaja vaihtuu

Minnesmärkena  
– en synlig del  
av traditionen

När jag en gång i tiden kom överens med Hannu Luo-
tola att skriva förbundets historia, fattade jag beslutet att 
publikationen bör innehålla Finlands bästa och mest om-
fattande minnesmärken över soldatgossar. Förvisso blev 
den Finlands bästa i och med att den är vårt lands enda. 
Omfattningen kan visserligen ifrågasättas eftersom alla 
gillen inte skickade information.

Minnesmärkena och minnesplattorna är en synlig och 
bestående del av soldatgossetraditionen, som påminner 
eftervärlden om soldatgossarnas och lottaflickornas osjäl-
viska arbete när vår självständighet stod på spel. Då kla-
gade heller ingen på användningen av barnarbetskraft! 

Det nyaste soldatgossemonumentet avtäcktes i Åbo 
19.8 i samband med Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Pe-
rinnekiltas 30-årsjubileum. I sitt hälsningstal sammanfat-
tade gillesordföranden Erkki Lehmus minnesmärkenas 
”vishet” träffande: ”Det gör gott att stanna upp och re-
flektera över varför de rests för att stå emot tidens tand 
... Minnesmärkena påminner oss om fosterlandskärleken 
och de stora uppoffringarna för fäderneslandet. Det vär-
sta vi kan göra är att glömma.”

Även gravstensplattorna är minnesmärken som i grav-
gårdarnas tystnad vittnar om ett levt liv. Såväl soldat-
gossarna som flicklottorna har ett eget emblem att fästa 
vid gravstenen. Låtom oss hedra och pryda gravvården 
för våra nära och kära med emblemet, som påminner om 
den avlidnas fosterländska verksamhet vid fronten eller 
på hemmafronten.

Matti Hyvärinen
huvudredaktör

Översättning: Leif Häggblom

Sotilas- 
pojan
seuraava  
numero  
ilmestyy  

joulukuussa.
Pyydämme kiltoja ja 

jäseniä lähettämään siihen 
tarkoitetun aineiston 20. 
marraskuuta mennessä.
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Arvoisat sotilas- 
pojat, hyvä juhla-
yleisö, hyvät naiset 
ja herrat

Kiitos kutsusta ja tilaisuudes-
ta puhua tässä arvokkaassa ta-
pahtumassa.

Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekilta on teh-
nyt nyt juhlittavan 30-vuotisen 
taipaleensa aikana merkittävää 
perinnetyötä sekä ylläpitänyt ja 
vahvistanut tällä alueella maan-
puolustustahtoa.  

Maanpuolustustahdon mer-
kitys on tullut konkreettises-
ti esiin Venäjän puolivuotta 
sitten aloittaman laajamittai-
sen hyökkäyksen Ukrainaan 
käynnistyttyä. Ukrainan sitkeä 
puolustustaistelu ei onnistui-
si ilman ukrainalaisten korke-
aa maanpuolustustahtoa. Suo-
malaisten korkea maanpuolus-
tustahto oli myös perusta puo-
lustuksellemme maamme tais-
tellessa itsenäisyydestään 80 
vuotta sitten. 

Toistaiseksi yksi Ukrainan 
sodan merkittävimmistä turval-
lisuus-poliittisista seurannais-
vaikutuksista on ollut Suomen 
ja Ruotsin päätös hakea Nato-
jäsenyyttä. Tämä ei muuta sitä, 
että me suomalaiset ja Puolus-
tusvoimat osana yhteiskuntaa 
olemme myös tulevaisuudessa 
ensisijaisessa vastuussa maam-
me puolustamisesta.  Nato ei 
myöskään määritä millainen 
puolustusjärjestelmä kussakin 
jäsenvaltiossa tulisi olla. Oleel-
lista on, että kukin jäsenvaltio 
täyttää liittokunnan sille aset-
tamat velvollisuudet. Suomen 
kansallinen puolustus perus-
tuu Nato jäsenenäkin asevel-
vollisuuteen. Se puolestaan no-
jaa vahvaan maanpuolustustah-
toon, joka on edelleen Suomen 
puolustuksen kivijalka.  

Hyvät  
kuulijat

Juhliessamme nyt Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perin-
nekiltaa kunnioitamme samal-
la sotilaspoikien Suomen hy-
väksi tekemää työtä. Tunnet-
te sotilaspoikien historian ja 
perinteen varmasti hyvin. Ha-
luan kuitenkin lyhyesti kerra-
ta varsinais-suomalaiseen so-
tilaspoikatoimintaan liittyvää 
historiaa.

Varsinais-suomalaisen soti-
laspoikatoiminnan juuret ulot-
tuvat aina vuoteen 1919 asti. 
Tuolloin Turun suojeluskun-
nassa aloitettiin poikien koulu-
tus. Pojille annettiin sotilaalli-
nen alkeiskoulutus samaan ta-
paan kuin 17 vuotta täyttäneille 
suojeluskunta-alokkaille. Nuo-
ret pojat eivät kuitenkaan koke-
neet tätä omakseen ja toimin-
ta hiipui parin vuoden päästä.

Suojeluskuntajärjestön 1920- 
luvun lopulla laatiman uuden 
ohjelman mukainen poikatoi-
minta alkoi Turunmaan suo-
jeluskuntapiirissä 1929. Ta-
voitteena oli kehittää poikiin 
maanpuolustusmyönteinen 
isänmaallinen henki. Poika-
osastojen yhteinen jäsenmäärä 
pysytteli koko sotaa edeltäneen 
ajan noin 250 jäsenessä.  Leiri-
en, ampumakilpailujen ja ryh-
mänjohtajakoulutuksen suosio 
oli poikien keskuudessa yliver-
tainen muuhun koulutukseen 
verrattuna. 

Ylimääräisten harjoitusten 
käynnistyessä syksyllä 1939 
ennen Talvisotaa, johdettu poi-
katoiminta pysähtyi Varsinais-
Suomessa kokonaan. Koulu-
tetut poikajohtajat sijoittuivat 
perustettuihin joukkoihin eikä 
toimintasuunnitelmaa sodan 
varalta ollut.

Talvisodan aikana poikia ha-
keutui vartiotehtäviin, ilmaval-
vontaan, läheteiksi ja palontor-
juntatehtäviin. Suurimman ryh-
män muodostivat ne suojelus-
kuntapojat, jotka olivat korjaa-
massa pommitusten tuhoja ja 
sammuttamassa tulipaloja var-
sinaisten palokuntien tukena. 

Sotilaspoikien jäsenmäärä 
kasvoi merkittävästi talviso-
dan ja välirauhan aikana. Jat-
kosodan ensimmäisen vuoden 
1941 syyskuussa sotilaspoi-
ka-nimitys vahvistettiin suo-
jeluskuntain ylipäällikön Lau-
ri Malmbergin päiväkäskyllä.

Jatkosodassa sotilaspoikien 
aktiivinen toiminta jatkui. 
Vuoden 1943 lopussa Varsi-
nais-Suomen osastoissa oli jo 
noin 700 sotilaspoikaa. Vaati-
vimpia tehtäviä olivat osallis-
tuminen aseelliseen vartiopal-
veluun, väestönsuojeluun, il-
matorjuntatehtäviin, merivar-
tiopalveluun. Näin he vapaut-
tivat miehiä rintamatehtäviin. 
Yksittäistapauksina sotilaspo-
jat osallistuivat myös taisteluun 
rintamalla. 

Vastaavasti lottatytöt auttoi-
vat sekä talvi- että jatkosodas-
sa. He toimivat muun muassa 
sotasairaaloissa, väestönsuo-
jelussa, muonituksessa, vaate-
huollossa, puhelinkeskuksissa 
ja postin lajittelussa. Vanhem-
mat tytöt osallistuivat myös il-
mavalvontaan.

Sotilaspoikien kasvatukseen 
kuului mukanaolo sankari-
hautajaisissa. Haluttiin suorit-
taa kunnianosoitus niille, jot-
ka olivat uhranneet henkensä 
kaikkien suojelemiseksi. So-
tilaspoikaosastot lakkautettiin 
syksyllä 1944 kaikille suoje-
luskuntapiirien esikunnille an-
netun Kotijoukkojen esikun-
nan puhelinsanoman perus-
teella. Rauhanehdot eivät enää 
mahdollistaneet suojeluskun-
ta- eikä nuorten maanpuolus-
tustoimintaa. 

Hyvä  
juhlayleisö

Varsinais-suomalaisten soti-
laspoikien ja lottatyttöjen va-

paaehtoinen palvelus itsenäi-
syyden hyväksi on merkittävä 
osa Suomen historiaa ja selviy-
tymistarinaa. Sotilaspoikatyön 
merkitys ei rajoittunut pelkäs-
tään aineelliseen työn hyötyyn. 
Ehkä suurempi merkitys oli sil-
lä henkisellä kasvulla, joka yh-
dessä suoritetuilla ponnisteluil-
la yhteiskunnan hyväksi saa-
vutettiin. Tätä henkeä tarvit-
tiin siinä jälleenrakennustyös-
sä, jota yhteinen etu vaati sotaa 
seuranneina vuosina.

Sotilaspoikatoiminta antoi 
myös mahdollisuuden sosiaa-
liseen kanssakäymiseen erilai-
sista taustoista tulleiden jäsen-
ten välillä. Kaupunkien ja maa-
seudun kasvatit, suomen- ja 
ruotsinkieliset, toimivat yhdes-
sä. Ilman sotilaspoikatoimintaa 
monen nuoren sosiaaliset kon-
taktit olisivat olleet paljon sup-
peammat. Tämä on varmasti 
vahvistanut yhteenkuuluvuut-
ta myös Talvi- ja Jatkosodan 
jälkeisinä maamme jälleenra-
kennusvuosina.   

Sotilaspoikatoiminta oli ai-
kakautensa näköistä vapaaeh-
toista maanpuolustustoimin-
taa. Koulutus vahvisti ja val-
misti sotilaspojat kriisintilan-
teiden varalle - se oli osa yh-
teiskunnan kokonaisvaltaista 
varautumista sotaan. 

Alaikäisten sotilaskoulutus 
ja sotilaalliset tehtävät eivät 
ole nykyaikaa, mutta muutoin 
samat periaatteet ovat voimas-
sa - pieni yhteiskunta tarvitsee 
kriiseissä edelleen laajasti koko 
yhteiskunnan panosta. Nyky-
maailman yhä monialaisem-
pien uhkien hallintaan ja tor-
juntaan tarvitaan yhteiskunnan 
eri toimijoita - ei pelkästään vi-
ranomaisia. 

Tarvitsemme jatkossakin - 

siis Nato-jäsenenä - koko yh-
teiskunnan panosta kokonais-
turvallisuuden periaatteiden 
mukaisesti varmistaaksemme 
turvallisen Suomen. 

Kansalaisten vapaaehtoinen 
osallistuminen maanpuolustuk-
seen tukee Puolustusvoimien ja 
muiden viranomaisten valmiut-
ta ja kykyä toimia normaali- ja 
poikkeusoloissa. Vapaaehtoi-
nen maanpuolustuskoulutus on 
myös tärkeässä asemassa kan-
salaisten maanpuolustustah-
don ylläpitäjänä ja kehittäjänä.  
Kun kansakunnalla on tahto 
puolustaa itseään, on perusta 
kunnossa.

Nykymallissa Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys (MPK) 
järjestää myös arjen turvalli-
suuteen liittyvää ei-sotilaal-
lista koulutusta nuorille ja 
myös varttuneimmille. Nuoril-
le suunnatut kurssit kehittävät 
turvallisuus- ja varautumistai-
toja ja tutustuttaa varusmies-
palveluksen sisältöön. Aivan 
kuten sotilaspoika- ja lottatyt-
tö toiminta aikanaan, kehittää 
tämä nykymuotoinen toiminta 
myös nuorten yhteistyötaitoja 
ja antavat kokemuksia ryhmäs-
sä toimimiseen. Nämä koulu-
tuskokonaisuudet lisäävät tie-
toutta turvallisuusviranomais-
ten toiminnasta ja uramahdol-
lisuuksista, tutustuttavat Puo-
lustusvoimien toimintaan ja 
auttavat kehittämään fyysistä 
kuntoa tavoitteellisesti.  Kysyn-
tä toiminnalle on ollut kuluvan 
vuoden aikana huomattavassa 
kasvussa. Ukrainan sota on tär-
keimpänä selittävänä tekijänä. 

Myös naisten kiinnostus 
maanpuolustusta ja vapaaeh-
toista maanpuolustuskoulutusta 
kohtaan on selkeässä kasvussa. 
Naisille onkin puolestaan tar-

jolla myös heille suunnattua 
koulutusta. Näitä ovat muun 
muassa Intti tutuksi naisille, 
Sotilaan perustaidot sekä erilai-
set arjen turvallisuuteen ja ko-
konaisturvallisuuteen liittyvät 
kurssit. MPK:n lisäksi Nais-
ten valmiusliitto on merkittävä 
kouluttaja. Liiton tarkoituksena 
on kehittää naisten turvallisuu-
teen ja varautumiseen liittyviä 
valmiuksia koulutuksen kaut-
ta sekä lisätä naisten mahdol-
lisuuksia toimia poikkeusolois-
sa yhteiskunnan hyväksi. 

Yhteiskunnassa on tunnistet-
tu tarve lisätä maanpuolustus-
tietämystä ja -osaamista. Viime 
marraskuussa 2021 mietintön-
sä jättänyt parlamentaarinen 
asevelvollisuuskomitea nos-
ti tämän myös esiin.  Komi-
tea suositti koulujärjestelmäs-
sä annettavan opetuksen kehit-
tämistä yhteiskuntaopin tavoit-
teisiin ja aihepiiriin soveltuvilla 
aiheilla, jotka osaltaan raken-
taisivat nuorten maanpuolus-
tussuhdetta ja tukisi oppilai-
den valmiuksia täyttää kan-
salaisen maanpuolustusvel-
vollisuus sekä toimintakykyä 
yhteiskunnan erilaisissa häiri-
ötilanteissa.

Maanpuolustustietämyk-
sen lisäämiseksi tarkastelussa 
on myös kutsuntajärjestelmän 
kehittäminen koko ikäluok-
kaa - miehiä ja naisia - kos-
kevaksi. Tämä uudistus ei ole 
ainoastaan Puolustusvoimien 
asia. Uudistus edellyttää myös 
poikkihallinnollisia toimenpi-
teitä. Toteutuessaan uudistus li-
sää merkittävästi maanpuolus-
tustietämystä kaikkien kansa-
laistemme keskuudessa. 

Arvoisat sotilaspojat, 
Varsinais-Suomen  
Sotilaspoikien  
Perinnekillan jäsenet,  
juhlayleisö

Sotien jälkeen kului vuosikym-
meniä niin, ettei sotilaspojista 
ja lottatytöistä ja heidän osuu-
destaan sodissa juurikaan pu-
huttu. Sotilaspoikien perinne-
työ heräsi henkiin vuonna 1977 
julkaistun Suomalaisia sotilas-
poikia -teoksen ja vuonna 1989 
järjestetyn sotilaspoikien perin-
nepäivän ansiosta. Toukokuus-
sa vuonna 1991 jaettiin ensim-
mäiset sotilaspoikaristit ja So-
tilaspoikien perinteiden vaali-
minen sai alkunsa. Siitä läh-
tien sotilaspoikien muistoa ja 
arvostusta on ylläpidetty sen 
ansaitsemalla tavalla.

Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekillan perin-
netyön tarkoitus on pyrkiä laa-
jemmassa merkityksessä vä-
littämään sotilaspoikasuku-
polven vielä muistissa olevat 
kokemukset, arvot ja ihanteet 
tulevien sukupolvien tietoon. 
Jäsenmääränne tämän vuoden 
alussa on kunnioitettavat 213 
henkeä: Teistä sotilaspoikina 
on palvellut 64 henkeä. 

Sotilaspoikaikäpolven arvo-
maailmaan kuuluivat maanpuo-
lustustahto ja isänmaallisuus, 
joita tulee edelleenkin vaalia. 
Vanhemman ja nuoremman su-
kupolven yhteisenä tavoitteena 
tulee olla perinteiden vaalimi-
nen ja vastuun siirto eteenpäin 
nykyisille ja tuleville sukupol-
ville. 

Haluan lausua henkilökoh-
taisen kiitokseni teille sotilas-
pojille siitä korvaamattomasta 
työstä ja palveluksesta, jonka 
te teitte sotiemme aikana. Te 
sotilaspojat voitte olla ylpeitä 
siitä, mitä olette Suomen eteen 
tehneet. Onnittelen Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perin-
nekiltaa 30- vuotisjuhlavuote-
nanne. Toivotan teille kaikille 
oikein hyvää loppukesää ja al-
kavaa syksyä!

Puolustusvoimain komentaja,  
kenraali  

Timo Kivinen

Puolustusvoimain komentajan juhlapuhe 18.8.2022 Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan 30-vuotisjuhlassa 

Timo Kivinen. Kuva: Matti Hyvärinen

Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekilta vietti 
30-vuotisjuhliaan 18.8. Ra-
disson Blu Marina Palace 
Hotellissa Turussa. Näyttä-
vään juhlaan osallistui yli 
sata kutsuvierasta. 

Juhlallisuuksiin kuului 
myös uuden Sotilaspoika-
muistomerkin paljastus 
seuraavana aamuna Turun 
Tuomaanpuistossa. Juhla-
tunnelmista enemmän si-
vuilla 6–7. 
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Lämminhenkinen juhla Kajaanin 
Käkisaaressa Elina Mikkosen luona
Lotta Svärd Säätiön 100-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi myön-
nettiin lotille, pikkulotille ja 
kotirintamanaisille Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikun-
nan kunniamerkkejä. Hakijoina 
toimivat Suomen Lottaperinne-
liitto ry  sekä paikalliset perin-
neyhdistykset ympäri Suomea. 

Merkkien hakeminen jat-
kui vielä kuluvana vuonna ja 
Kainuun Lottaperinneyhdistys 
ry hoiti hakemisen pikkulotil-
le ja Suomen Lottaperinneliitto 
ry sekä lotille että kotirintama-
naisille. Puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 
julkaistiin näiden vanhempien 
naisten kunniamerkit. Kainuu-
seen saatiin vain yksi kunnia-
merkki tässä vaiheessa. Useim-
mat, joista lähetettiin hakemus, 
olivat saaneet kunniamerkin jo 
aikaisemmin. Ministeriössä ei 
ehditty valmistella pikkulot-
tien hakemuksia, koska niitä 
tuli niin paljon. Todennäköi-
sesti myönnettyjä pikkulottien 
merkkejä päästään jakamaan it-
senäisyyspäivänä.

Elina Mikkonen täytti elo-
kuussa 99 vuotta. Hän on hy-
vin reipas ja iloinen vanhus. 
Hän asuu Emma-kodissa, mut-
ta lapset toivat hänet juhlahet-
keen kotiin. Juteltiin ja muis-
teltiin kiitollisina, tunnelma oli 
ihanan kesäpäivän mukainen. 
Elinalla on viisi lasta ja heidän 
perheensä sekä monessa suku-
polvessa heidän jälkeläisiään. 
Puoliso Yrjö Mikkonen kuoli 
muutamia vuosia sitten. 

Elina kertoi sodanaikaisista 
tapahtumista. Hän on syntyisin 
Sotkamon, silloisen Kajaanin 
maalaiskunnan Lehtovaaralta, 
o.s. Juntunen. Hän meni kesäl-
lä 1943 kihloihin Yrjön kans-

sa. Heidät vihittiin avioliittoon 
samana vuonna Aleksis Kiven 
päivänä 10. lokakuuta. Puoli-
so haavoittui kolmesta selkään 
osuneesta kranaatin sirpalees-
ta Ihantalassa. Haavoittuminen 
oli vaikea ja vei aikansa, kun-
nes Yrjö kotiutettiin Käkisaaren 
Mikkolaan, jossa nuori vaimo 
odotti puolisoaan kotiin. 

Yrjö ei kyennyt maatilan töi-
hin, kun sodassa saadut vam-
mat vaivasivat selässä. Hän jou-
tui köllöttämään penkillä ja Eli-
na teki yksin niin maatilan työt 

kuin muutkin kotityöt. 
Näin venyivät jaksamisen 

rajoilla lukemattomat muutkin 
naiset sotien aikana ja pitkään 
sota-ajan jälkeen. Monet jäi-
vät sotaleskiksi huolehtimaan 
perheestä, karjasta ja maatilas-
ta. He ovat antaneet kaikkensa 
isänmaan puolesta. 

Yrjö parani vammoistaan ja 
yhteinen elämä sai jatkua. Per-
he kasvoi ja työtä tehtiin yh-
dessä. He olivat myös ahke-
ria marjastajia ja he poimivat 
myös myyntiin sekä mustikoi-

ta että puolukoita. Elämän tär-
kein asia lienee kuitenkin ollut 
usko Jumalaan ja tiivis seura-
kuntayhteys, josta saatiin pal-
jon voimaa arjen askareisiin. 

Elina on tehnyt työtä maati-
lalla koko ikänsä lehmiä hoitaen 
ja ollen mukana miehensä Yr-
jön kanssa kaikissa töissä. Hän 
hoiti kesäaikana taukoamatta 
kasvimaita ja kukkapenkkejä 
sekä neuloi lukemattomat mää-
rät lapasia ja sukkia sekä mui-
ta käsitöitä. Hänen kätensä ei-
vät levänneet milloinkaan, au-
tossakin hän neuloi Yrjön aja-
essa. Myös leipominen oli hä-
nen intohimonsa, ei ainoastaan 
kotiväelle vaan myös myyntiin 
leetapullaa, rieskoja ja kuivia 
kakkuja. Myyjäisissä hän oli 
yhdessä Yrjön kanssa. Koti oli 
aina kunnossa ja nimipäivillä 
löytyi ainakin seitsemää sort-
tia pöytään! Koko laaja lähi-
suku rakastaa Elina-mummua, 
joka on kaikille todella rakas. 

Kahvikupin ääressä muistel-
tiin sota-ajan asioita sekä ny-
kyistä Ukrainan sotaa, joka on 
mieletön asia. Kaikki eivät tie-
dä Venäjällä asian oikeaa lai-
taa. Toivottavasti Luoja varje-
lee Suomea, ettei jouduta sa-
manlaiseen kurjuuteen ja kär-
simyksiin. 

Elina lausui välillä myös ru-
noja ja jutteli kaikkien kanssa 
iloisella mielellä. Olimme erit-
täin tyytyväisiä valtiovallan 
tahdosta muistaa näitä naisia 
heidän ponnisteluistaan isän-
maan hyväksi. On suuri asia, 
että Elina elää keskuudessam-
me. Voimme näin ihailla hänen 
elämäntyötään.

Teksti:  
Aila Alasalmi

Kainuun Lottaperinneyhdistys ry:n edustajat Aila Alasalmi 
ja Helka Karvonen kävivät tuomassa kunniamerkin Elina 
Mikkoselle. Kuva: Anna-Liisa Mikkonen

Kunniamerkin saaja, lotta Elina Mikkonen. Kuva: Eetu Sorvisto

Sotilaspojat saivat 
Siniset Ristit
Sotilaspojat on aina osallis-
tuneet yhteiskunnalliseen toi-
mintaan hyvin laaja-alaisesti. 
Kummasteltavaa ei näin ollen 
ole siinäkään, että he ovat ol-
leet näkyvästi mukana myös 
satavuotista taivaltaan juhlivan 
Hämeenlinnan Mieskuoron toi-
minnassa.

Hämeen Suojan juhlasalis-
sa Hämeenlinnassa järjestet-
ty tilaisuus oli mieleenpainu-
va. Siinä sai Vapaussodan Pe-
rinneliitto ry:n myöntämän Si-
nisen Ristin 27 mieskuoron jä-
sentä. Kolme heistä sai Sinisen 
Ristin miekan kera. He olivat 
sotilaspojat Eino Ilosalo, Timo 
Naapuri ja Jouko Utela.

Sinisen Ristin mitalit ja kun-
niakirjat jakoivat Vapaussodan 
Perinneliiton edustajat, kenraa-
li Kalervo Sipi ja toiminnan-
johtaja Arja Alkman sekä Va-
paussodan Hämeenmaan Perin-
neyhdistys ry:n kunniapuheen-
johtaja, sotakamreeri Teuvo 
Mahrberg.

Eino Ilosalon, Timo Naapu-
rin ja Jouko Utelan saavutuk-
sia ei tarvitse erikseen koros-
taa. Jokainen heistä on jo yli 
90-vuotias, mutta he ovat edel-
leenkin täysillä mukana HML 
Mieskuoron Seniorien toimin-
nassa.

– Tenorien ääntä ei ole aika 
särkenyt, puhtia riittää yhä, ku-
vaa heitä Mieskuoron Seniori-
en puheenjohtaja Heikki Kil-
peläinen.

Musiikki on  
yhdistävä voima
Hämeenlinnan Mieskuorossa 

on satakunta aktiivista jäsentä. 
Kuorossa on laulajia 35, Seni-
oreissa 45 ja Mieskuoron Mim-
meissä 20. Vireä kuoro on tiivis 
osa Hämeenlinnan kulttuurielä-
mää ja tärkeä osa kuorolaisten 
arkea. Erityisen tärkeää on ol-
lut kuoron yhteistyö seurakun-
tien, puolustusvoimien, kau-
pungin ja veteraanijärjestöjen 
sekä maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.

– Hyöty on ollut molemmin-
puolinen. Tunnemme, että mei-
tä tarvitaan ja myös me tarvit-
semme yhteisön tukea, Kilpe-
läinen sanoo. – Musiikki yh-
distää hämmästyttävällä taval-
la ihmisiä. 

Heikki Kilpeläinen liittyi 
itse kuoroon jo 1970. Hänellä 
on myös pitkä kokemus vapaa-
ehtoisesta maanpuolustustyös-
tä. Siihen kuuluu muun muassa 
toimiminen monen yhdistyksen 
tilintarkastajana. Yksi niistä on 
Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry.

Mieskuoron pitkäaikai-
sia kuoronjohtajia ovat olleet 
Jaakko Tuuri ja Jaakko Ala-
nen. Kuoron nykyiset johtajat, 
valtakunnallisestikin tunnetut 
Anneli Julen ja director can-
tus Erkki Alanen ovat olleet 
kuoron johtajina yli 20 vuotta. 
Mieskuoron juhlavuosi huipen-
tuu 19. marraskuuta 2022 Ver-
katehtaalla järjestettävään pää-
juhlaan.

Teksti: Veli-Matti Jusi
Kuvat: Heikki Löflund

Mitalit jakoi kenraali Kalervo Sipi. Oikealla Hämeenlinnan 
mieskuoron Seniorien puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen.

Sinisen Ristin miekan kera saivat sotilaspojat Jouko Utela 
(vas.), Timo Naapuri ja Eino Ilosalo.
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Juttua kirjoista
Matti K. Hyvärinen on toi-
mittanut kirjan Sotilaspoikien 
Perinneliitto 1991–2021, jos-
sa kuvataan Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton 30-vuotista taival-
ta. Sotilaspoikien yhdistykset 
ja piirit täytyi lakkauttaa viime 
sotien jälkeen valvontakomis-
sion määräyksellä samalla ta-
valla kuin kaikki muutkin soti-
laalliset järjestöt. 

Lakkauttamisen jälkeen meni 
pitkä aika ennen kuin asioihin 
voitiin taas palata 1990-luvun 
alussa, jolloin Neuvostoliitto 
hajosi ja valta vaihtui. Suomes-
sa vapauduttiin vuonna 1991 
perustamaan Sotilaspoikien Pe-
rinneliitto vaalimaan aikanaan 
nuorina poikina tehtyä työtä 
isänmaan hyväksi. Sotilaspojat 
ja lottatytöt, myöhemmin pik-
kulotat olivat lähes saman ikäi-
sinä auttamassa ensin suojelus-
kuntalaisia ja sitten talvisodan 
sytyttyä hoitamassa myös sodan 
tuomia tehtäviä.

Otteita Käkilahden kyläkir-
jasta, luku 8.4 Suojeluskunta ja 
Sotilaspojat:

”Vuolijoelle perustettiin suo-
jeluskunta vuonna 1918 ja jäse-
niksi ilmoittautui heti 71 mies-
tä. Uuden yhdistyksen toimi-
kuntaan valittiin Käkilahdesta 
Kalle Alasalmi ja Teodor Hahl, 
joka valittiin myös ensimmäi-
seksi päälliköksi. Ensimmäiseen 
esikuntaan tulivat Käkilahdesta 
Heikki Haataja ja Juho Karja-
lainen. Suojeluskunnan tehtä-
vänä oli vuoden 1918 tapah-
tumien jälkeen isänmaallisuu-
den, fyysisen kansalaiskunnon 
ja taistelutahdon kasvattami-
nen. Esimerkiksi vuonna 1930 
järjestettiin jalkaväkipäivä Kä-
kilahden Maijalassa ja monella 
muullakin kylällä. Lisäksi suo-
jeluskuntalaisilla oli oma ampu-
marata kirkonkylällä. Järjestet-
tiin myös urheilukilpailuja, jois-

ta esimerkkinä suojeluskunnan 
ampumahiihtokilpailut.

Vuoden 1939 lankalauantaina 
Vuolijoen Suojeluskunta järjes-
ti Säräisniemen Suojeluskunnan 
kanssa yhdessä taisteluharjoi-
tukset. Keli oli hyvä hiihtämi-
selle, koska hanki kantoi kaik-
kia. Vuolijoen miehet aloittivat 
etenemisensä Ojanperältä ja 
kohtasivat Säräisniemen mie-
het Aholassa. Miehet ampuivat 
räkäpäillä ja mukana oli aseiden 
lisäksi mm. räikkiä.

Vuolijoen Suojeluskunta kuu-
lui Kajaanin Suojeluskuntapii-
riin ja Vuolijoella oli oma alue-
päällikkö sekä nelihenkinen 
esikunta. Ensimmäisenä alue-
päällikkönä toimi Käkilahdes-
ta Teodor Hahl ja seuraavaksi 

tehtävään valittiin myös Käki-
lahdesta Yrjö Alasalmi. Alasal-
men jälkeen tehtävää hoiti Han-
nes Tervonen Paltamosta. Käki-
lahdessa toimi pitkään oma ky-
läosasto, jonka kyläpäällikkönä 
toimi ainakin Yrjö Sivonen Si-
volasta.”

Aarne Pussinen kertoo Vuo-
lijoen sotilaspoikien toiminnas-
ta Käkilahden kyläkirjassa:

”Kainuun Sotilaspoikien vii-
kon kestäneet leiripäivät pi-
dettiin Koutaniemellä vuonna 
1938. Olin siellä Alatalon Tau-
no Aatami Sivosen kanssa. Toi-
nen tapaus oli, kun läksimme 
vuonna 1942 Kainuun Sotilas-
poikien suunnistusmestaruuskil-
pailuihin. Minä voitin Kainuun 
mestaruuden 16-vuotiaiden sar-

jassa. Meitä oli Käkilahdesta 
minun lisäkseni Arvi Pussinen, 
Niilo Pussinen ja Erkki Pussi-
nen. Meidät kaikki kutsuttiin 
vuonna 1941 armeijan hom-
miin liikekannallepanon aika-
na. Meille annettiin heti kivää-
rit. Toimimme enimmäkseen lä-
hetteinä isommille herroille. Sit-
ten meitä kutsuttiin myös kotoa 
vartiointitehtäviin esim. jos van-
ki oli karannut. Yöllä pelotti sei-
soa vartiossa jossakin tien var-
ressa. Muutoin meidän toimin-
taa veti kanttori Kauko Haataja. 
Talvella pidettiin hiihtokilpailu-
ja. Vuonna 1941 pidettiin Pentti-
län männikössä leiripäivät, jossa 
olimme myös mukana. Lisäksi 
pidettiin toimintapäiviä ja kurs-
seja. Sitten pidimme myös omia 
”sotaharjoituksia” Pirskan kalli-
oilla. Siinä kivet sinkoilivat kun 
ammuimme kallioita kohti. Va-
hinkoja ei kuitenkaan sattunut.”

Palataan takaisin vasta jul-
kaistuun Sotilaspoikien Perin-
neliiton historiaan. 

Teoksen on toimittanut Matti 
K. Hyvärinen ja se kattaa pää-
piirteissään sotilaspoikien pai-
kallisten perinnekiltojen toimin-
nan vuosina 1991–2021. Kilto-
jen toiminta jatkuu edelleen, sil-
lä sotilaspoikien sotien aikaista 
toimintaa halutaan vaalia. 

Perinneliitto on mukana 
maanpuolustusjärjestöjen yh-
teisen perinneliiton perusta-
mishankkeessa, mutta paikalli-
nen toiminta halutaan pitää niin 
kauan, kun sotilaspoikia on vie-
lä keskuudessamme. Kainuun 
Sotilaspoikien Perinnekillan 
puheenjohtajana toimii Asko 
Tolonen Sotkamosta ja hän on 
myös Sotilaspoikien Perinnelii-
ton hallituksen jäsen. Killan toi-
minnassa on mukana miehiä ja 
naisia kaikista Kainuun kunnis-

ta. Killat ovat yleensä maakun-
ta- tai aluekohtaisia. 

Viime vuosina ovat pikkulo-
tat ja sotilaspojat alkaneet teh-
dä hyvää yhteistyötä Kainuussa. 
Järjestetään yhdessä luentotilai-
suuksia ja pikku retkiä yleensä 
maanpuolustuskohteisiin. Enti-
sen Vuolijoen kunnan alueella 
on tiettävästi elossa kolme soti-
laspoikaa: Pitäjänneuvos Iikka 
Alasalmi kirkonkylästä, Väi-
nö Lappalainen Itärannalta ja 
Eino Haataja kirkonkylästä.

Teksti ja kuvat:  
Aila Alasalmi

Lainaukset teoksesta Alasalmi, 
Riitta (toim.) – Suutari, Heimo 
– Alasalmi, Aila: Oulujärven 
rannalla : Perinnetietoa Käki-
lahden, Käkisaaren ja Kallio-
perän kylistä (Käkilahden ky-
läseura ry 2005)

Kun Salon pojat lähti reissullensa
Meille tuli tieto ja kutsu Mik-
keliin Sotilaspoikien Perinnelii-
ton historiakirjan julkaisutilai-
suuteen. Ei siinä kauan mennyt, 
kun Salon Seudun Sotilaspoi-
kien perinnekillan puheenjoh-
taja Pertti Falkstedt jo kyseli, 
olisiko halukkuutta lähteä Mik-
keliin kirjoja hakemaan.

Pian olivat lähtijät selvil-
lä: Killan puheenjohtaja Pertti 
Falkstedt, sihteeri Ismo Laak-
sonen, rahastonhoitaja Jouko 
Siivo, hallituksen jäsen Eero 
Törmä sekä jäsen Matti Ra-
jasaari, joka on Salossa ole-
van Itsenäisyyden museon or-
ganisoija.

Lähtöpäivänä eli sunnuntaina 
29.5.2022 aamupäivällä klo 10 
asettauduimme tilataksiin Vete-
raanipajan ja Itsenäisyyden mu-
seon pihassa. Istuimme muka-
vasti taksiin niin, että näimme 
toistemme eleet ja ilmeet. Edes-
sä oli neljän tunnin matka Mik-
keliin. Taksia ajoi tuttu naiskul-
jettaja, joten saimme olla levol-
lisin mielin. Päämäärä oli Mik-
kelissä Jalkaväkimuseo, missä 
julkistamisen juhlatilaisuus pi-
dettiin. Matkalle oli varattu kes-
kustelua avittavaa juotavaa riit-

tävästi. Syötävää ei niinkään, 
vaan pysähdyimme erääseen 
kauppakeskukseen lounaalle.

Koska oli helatorstaista al-
kanut pitkä viikonloppu, koh-
tasimme matkalla mökkeilijöi-
den paluuruuhkan. Myös mei-
dän ajosuuntaan oli hyvin vil-
kas liikenne, joka ajoittain tak-
kuili. Aikaa oli varattu niin 
hyvin, että tuo ei meitä haitan-
nut. 

Hyvissä ajoin olimme Jalka-
väkimuseon pihassa. Ensin va-
lokuva portailla mitalit rintapie-
lissä ja sitten kunnon tulokah-
vitus sisällä. Joitakin tuttujakin 
oli heti näkösällä. Sitten seurasi 
arvokas juhlavaihe ja kirjan jul-
kistaminen. 

Aikamoinen järkäle se sini-
kantinen kirja oli. Matti Hyvä-
rinen selosti kirjan kokoami-
sen periaatteet. Mekin Salos-
ta olimme ajoissa lähettäneet 
oman seikkaperäisen historii-
kin kirjaa varten. 

Juhlan jälkeen siirryimme 
pihaan, jossa kirjalaatikoita oli 
tarjolla peräkärrystä. Me siir-
simme jäsenmäärää vastaavan 
kirjamäärän taksiin. Ne mahtui-
vat autoon hyvin. Sitten tutus-

tuimme toisessa rakennukses-
sa olleeseen Sotilaspoika-aihei-
seen näyttelyyn. Tuli heti aja-
tus, että täällä on paljon nähtä-
vää vaikka koko päiväksi. Pitää 
siis tulla uudestaan ajan kanssa!

Kotimatka tehtiin samaa reit-
tiä takaisin ja olimme lähtöpai-
kassa illan hämärtyessä. Kirja-
laatikot nostettiin museon etei-
seen, museon, jonka tiloissa 

kilta pitää kokouksensa. Kirjat 
jaetaan vähitellen jäsenkunnal-
le tavattaessa.

Olipa hauska reissu! Vatsa 
arka paljosta nauramisesta… 
Kiitokset kaikille juhlan järjes-
täjille ja erikoisesti Matti Hyvä-
riselle hienosta kirjasta.

Teksti ja kuvat:  
Eero Törmä

Laina ja Väinö Lappalainen selailevat uutta kirjaa.

Pitäjänneuvos Iikka Alasalmi tutustuu Matti K. Hyvärisen 
uuteen kirjaan.

Matkalaiset Jalkaväkimuseon portailla, vasemmalta Eero 
Törmä, Jouko Siivo, Ismo Laaksonen, Matti Rajasaari ja 
Pertti Falkstedt.

Pertti Falkstedt valvoo arvokkaan lastin siirtoa taksiin.
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Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta 30 vuotta
Varsinais-Suomen Sotilaspoi-
kien Perinnekilta juhli 30-vuo-
tista taivaltaan liittokokouksen 
jälkeen 18.8.2022 Radisson Blu 
Marina Palacessa Turussa. Juh-
lan juontajana toimi kiltasisar, 
lehtori Riitta Nikkonen. 

Musiikista vastasi Laivaston 
soittokunta johtajanaan apulais-
kapellimestari Matti Laiho. Il-
lan aikana saatiin kuulla Paciuk-
sen Sotilaspoika, Jukka Kuop-
pamäen Sininen ja valkoinen 
sekä Madetojan Intermezzo. 

Iiti Elomaa muisteli Veikko 
Kuivalaa, jonka tunnemme myös 
Lusikka-Veikkona. Elomaa esit-
ti vuonna 2017 Kaustisten kan-
sanmusiikkijuhlilla mestaripeli-
mannin arvonimen saaneelle kil-
tamme kunniajäsenelle tekemän-
sä laulun, Lusikka-Veikon valssin. 
Saman laulun hän oli esittänyt 
myös Veikko Kuivalan siunaus-
tilaisuudessa vuonna 2021. 

Juhlaan osallistui yli 100 hen-
kilöä; oman killan ja liittokoko-
ukseen osallistuneiden kilto-
jen edustajia puolisoineen sekä 
kutsuvieraita ja yhteistyökump-
paneita. Oman killan sotilaspo-
jat olivat juhlan kunniavieraita. 
Juhlivalla killalla oli suuri kun-
nia saada juhlapuhujaksi Puolus-
tusvoimain komentaja, kenraali 
Timo Kivinen. Hänen erityise-
nä toiveenaan oli saada keskus-
tella killan sotilaspoikajäsenten 
kanssa. 

Puheenjohtajan  
terveiset
Tervehdyspuheessaan Varsi-
nais-Suomen killan puheenjoh-
taja Erkki Lehmus totesi soti-
laspoikien perinnetyön alkaneen 
1990-luvulla. Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekilta pe-
rustettiin ensimmäisten joukos-
sa. Säännöissään kilta määritteli 
päämääränsä näin: ”Kilta pyrkii 
kasvattamaan maanpuolustus-
tahtoa, edistämään maanpuo-
lustusharrastusta sekä tekemään 
tunnetuksi Suomen turvallisuus-
politiikan historiallista taustaa ja 
nykyisyyttä. Kilta vaalii entisten 
suojeluskuntien poikaosastojen 
sekä vuosina 1941-44 toimineen 
Sotilaspojat-järjestöjen perintei-
tä, tutkii niiden historiaa ja tekee 
sitä tunnetuksi.” 

Kuluvan vuoden maaliskuun 
24. päivänä kilta tuli toimineek-
si 30 vuotta. Perustamiskokous 
pidettiin 24.3.1992 Turussa Sirk-
kalan kasarmin sotilaskodissa, 
jolloin oli myös Turun ensim-
mäinen sotilaspoikaristien jako-
tilaisuus. Sotilaspoikaristit jaet-
tiin kaikkiaan 70 sotilaspojalle. 
Killan perustajajäsenet olivat 
Reijo Aarnio, Armas Honka, 
Matti Koivurinta, Teppo Lam-
pi, Arto Lampinen, Ahti Ollo-
nen ja Tauno Siivonen. Heis-
tä ainoastaan Matti Koivurinta 
on enää elossa. Killalle oli suuri 
kunnia, että Koivurinta oli läs-
nä juhlassa. 

Killan jäsenmäärä on täl-
lä hetkellä noin 200. Jäsenistä 
enää vajaa kolmannes on sotilas-
poikia. Killan toiminnassa mer-
kittävimpiä tapahtumia ovat ol-
leet oman lipun naulaustilaisuus 
17.9.1993, johon osallistui seit-
semän kenraalia Adolf Ehrn-
roothin johdolla ja liittoko-
kouspäivien järjestäminen vuo-

sina 2001, 2017 ja 2022. Lisäk-
si on järjestetty jäsentilaisuuk-
sia, joissa pidettyjen esitelmien 
kautta kiltalaiset ovat saaneet 
kuvan sotiemme tapahtumien 
lisäksi myös nykyisestä puolus-
tusvalmiudestamme ja turvalli-
suuspolitiikastamme. 

Killan järjestämät sotahisto-
rialliset matkat ovat olleet suo-
sittuja. Aloitteen niistä tekivät 
Usko Rahikkala ja Jyrki Siura. 
Matkat on suunniteltu aina tiet-
tyyn sotahistorialliseen teemaan 
liittyen, jonka viitekehyksessä 
on käyty tutustumassa historial-
lisiin taistelupaikkoihin, muis-
tomerkkeihin ja muihin nähtä-
vyyksiin. 

Perinnekiltojen tehtävänä on 
maanpuolustustahdon ylläpitä-
minen, toiminnan tunnetuksi te-
keminen sekä sotilaspoikasuku-
polven arvojen esitteleminen. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi tu-
leekin lisätä yhteistyötä muiden 

maanpuolustustyötä tekevien ja 
maanpuolustustahtoa vaalivien 
järjestöjen kanssa. Hyvää palau-
tetta saaneet yhteiset esitelmäti-
laisuudet antavat hyvän pohjan 
yhteistoiminnan kehittämiselle. 

Puolustusvoimain 
komentajan  
juhlapuhe
Puolustusvoimain komenta-
ja kenraali Timo Kivinen to-
tesi Varsinais-Suomen Sotilas-
poikien Perinnekillan tehneen 
merkittävää perinnetyötä sekä 
ylläpitäneen ja vahvistaneen alu-
eellaan maanpuolustustahtoa. – 
Juhliessamme nyt Varsinais-
Suomen Sotilaspoikien Perin-
nekiltaa kunnioitamme samalla 
sotilaspoikien Suomen hyväk-
si tekemää työtä, Kivinen totesi. 

Kivinen korosti varsinaissuo-

malaisten sotilaspoikien ja lotta-
tyttöjen vapaaehtoisen palveluk-
sen itsenäisyyden hyväksi olleen 
merkittävä osa Suomen historiaa 
ja selviytymistarinaa. – Sotilas-
poikatyön merkitys ei rajoittu-
nut pelkästään aineelliseen työn 
hyötyyn. Ehkä suurempi merki-
tys oli sillä henkisellä kasvulla, 
joka yhdessä suoritetuilla pon-
nisteluilla yhteiskunnan hyväk-
si saavutettiin. 

Kivinen totesi sotilaspoikatoi-
minnan olleen aikakautensa va-
paaehtoista maanpuolustustoi-
mintaa. – Koulutus vahvisti ja 
valmisti sotilaspojat kriisitilan-
teiden varalle – se oli osa yhteis-
kunnan kokonaisvaltaista varau-
tumista sotaan. 

Kivinen korosti, että tarvit-
semme jatkossakin koko yh-
teiskunnan panosta varmistaak-
semme turvallisen Suomen.  

– Kansalaisten vapaaehtoinen 
osallistuminen maanpuolustuk-
seen tukee Puolustusvoimien ja 
muiden viranomaisten valmiut-
ta ja kykyä toimia normaali- ja 
poikkeusoloissa.

Kivinen lausui henkilökohtai-
sen kiitoksensa sotilaspojille sii-
tä korvaamattomasta työstä, jon-
ka he tekivät sotiemme aikana. 
– Te sotilaspojat voitte olla yl-
peitä siitä, mitä olette Suomen 
eteen tehneet. 

Kenraali Kivisen juhlapuhe on 
julkaistu kokonaisuudessaan toi-
saalla lehdessä. 

Tervehdys- 
puheet
Perinneliiton puheenjohtaja Ju-

hani Manninen totesi terveh-
dyksessään Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekillan ole-
van jäsenmäärältään liiton suu-
rimpia kiltoja, jonka kautta so-
tilaspoikien ja lottatyttöjen pe-
rinteet ovat välittyneet ja välit-
tyvät edelleenkin oikealla taval-
la tähän päivään. 

– Kiitoksella voimme tode-
ta killan aktiivisuuden perintei-
den vaalimisessa, mitä osoittavat 
muun muassa useat liittokokous-
järjestelyt sekä monet muut toi-
met, mitkä jäävät historian kir-
joihin vahvoin merkinnöin. 

Varsinais-Suomen liiton maa-
kuntajohtaja Kari Häkämies to-
tesi puheessaan, että ”nyt naa-
miot on riisuttu ja Venäjä pal-
jastanut todelliset kasvonsa.” 
– Saman kokivat sotilaspojat 
lapsuudessaan ja varhaisessa 
nuoruudessaan. Sotilaspojat yh-
distyksenä on omalta tärkeältä 
osaltaan vaalinut maanpuolus-

tushenkeä, joka Suomessa on 
kaikkina sotien jälkeisinä vuo-
sikymmeninä pysynyt korkealla. 

Turun kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mika Maaskola 
esitti huolensa kansainvälisen ti-
lanteen ja Euroopassa syttyneen 
sodan vuoksi. Hän korosti, ettei 
ketään jätetä, vaan kaikista huo-
lehditaan. Selvitäkseen vaikeista 
ajoista pienen maan täytyy pys-
tyä jännittämään voimansa ää-
rimmilleen, mikä tarkoittaa jo-
kaisen henkilökohtaisen panok-
sen ohjaamista yhteisen tavoit-
teen suuntaan. 

– Sotilaspojat ja sotilaspoi-
kien perinnetoiminta on tärkeä 
muistutus tästä ponnistuksesta ja 
uhrauksista. Suomessa on alet-
tu tarkastelemaan kärsimiemme 

sotien historiaa kokonaisvaltai-
semmin ja ymmärretty parem-
min, kuinka monilla ihmisil-
le olemme kiitoksen velkaa sii-
tä, että maamme säilytti itsenäi-
syytensä. Sotilaspojat ansaitse-
vat kansakunnan kiitollisuuden 
ja Sotilaspoikien Perinneliitol-
la on tärkeä tehtävä osana suo-
malaisten kansallista muistia, 
Maaskola totesi. 

Turun ja Kaarinan seurakun-
tayhtymän tuomiorovasti Aulik-
ki Mäkinen totesi sotilaspoikien 
toiminnan muistuttavan meitä 
siitä, että yhteistä hyvää tehdään 
monin tavoin. – Kriisin tullessa 
ja sodan syttyessä kaikkia tarvi-
taan. Sota koskettaa aina kaikkia 
ja yhteisen puolustuksen ja yh-
teisten asioiden eteen täytyy toi-
mia monella eri rintamalla.

– Sotilaspojat olivat kansal-
lisen aatteen kantajia ja halusi-
vat olla mukana auttamassa ja 
tekemässä yhteistä hyvää. Mo-
nien sotilaspoikien ja pikkulot-
tien isät ja veljet olivat rintamal-
la. Huoleton lapsuus oli jäänyt 
taakse. Sodan varjot lankesivat 
myös lasten ja nuorten ylle. Työ-
tä oli tehtävä pienestä asti, autet-
tava ja kannettava vastuuta. 

Mäkinen korosti myös nuor-
ten intoa ja halua olla mukana 
puolustamassa yhteistä hyvää ja 
isänmaata. 

Mäkinen kertoi lukeneensa 
juhlaa varten kuvauksen Tarvas-
joen sotilaspoikien toiminnasta. 
– Se päättyy kertomukseen, jos-
sa miehet kotiutetaan rintamal-
ta. Sotilaspojat saavat tehtäväk-
seen laittaa kansakoulut valmiik-
si miesten tuloa varten, lämmit-
tää saunat ja olla apuna kaikes-
sa, mitä tarvitaan. Siinä he eivät 
ole sodan, vaan rauhan lapsia – 
tulevaisuuden airueita.

Ansioituneita  
palkittiin
Juhlassa huomioitiin ansioitu-
neita kiltalaisia. Tasavallan pre-
sidentin 4.6.2022 myöntämä 
Suomen Leijonan ritarimerk-
ki luovutettiin Jouko Fossille 
ja Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitali kultaristein killan 
kunniajäsenelle, Jukka Klee-
molalle. Killan toinen kunnia-
jäsen Kullervo Hantula oli kor-
kean ikänsä vuoksi estynyt saa-
pumasta paikalle, joten hänelle 
myönnetty Suomen Leijonan an-
sioristi luovutetaan hänelle myö-
hemmin.

Perinneliitto oli myöntänyt lii-
ton ansiomitalit seuraaville kil-
lan jäsenille: Tuula Rahkonen 
(kultainen ansiomitali), Seppo 
Lerkki (hopeinen ansiomitali), 
Timo Merilahti (hopeinen an-
siomitali) ja Eila Halmeenmäki 
(pronssinen ansiomitali). Huo-
mionosoitusten saajat kukitettiin 
ja mitalit luovutetaan myöhem-
min järjestettävässä tilaisuudes-
sa. Lisäksi luovutettiin koronan 
vuoksi jakamatta jääneet killan 
hallituksen myöntämät pronssi-
set ansiomitalit Oiva Suutarille 
ja Vilho Rauhalalle. 

Juhla päättyi yhteiseen Maam- 
me lauluun ja juhlapäivälliseen. 
Ilta jatkui rupatellen veljesillan 
merkeissä. 

Teksti:  
Tuula Rahkonen

Perinneliiton puheenjohtaja Juhani  Manninen ja Sotilaspoi-
ka-lehden päätoimittaja Matti Hyvärinen luovuttivat ken-
raali Timo Kiviselle Hyvärisen kirjoittaman perinneliiton 
historiateoksen. Kuva: Veijo Lindgren

Sotilaspojat Leo Pajuvirta (vasemmalla) ja Pauli Saarinen 
Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillasta keskuste-
levat Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen kanssa. 
Kuva: Veijo Lindgren.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjoh-
taja Erkki Lehmus luovutti juhlassa Suomen Leijonan rita-
rimerkin Jouko Fossille (vasemmalla) ja Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitalin kultaristein killan kunniajäsenelle, 
Jukka Kleemolalle. Killan varapuheenjohtajalle Tuula Rah-
koselle oli myönnetty Sotilaspoikien Perinneliiton kultainen 
ansiomitali. Kuva: Veijo Lindgren

Juhlayleisöä. Kuva: Veijo Lindgren
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Sotilaspoikamuistomerkki paljastettiin Turussa
”Muistomerkit muistuttavat meitä isänmaanrakkaudesta ja suurista uhrauksista isänmaamme hyväksi.”

Perjantai 19.8.2022 oli histo-
riallinen päivä. Silloin Turun 
Tuomaanpuistossa paljastettiin 
sotilaspoikamuistomerkki Var-
sinais-Suomen Sotilaspoikien 
Perinnekillan lahjana turkulai-
sille ja koko Suomen kansalle. 
Se muistuttaa meitä isänmaan-
rakkaudesta ja suurista uhra-
uksista isänmaamme hyväksi. 
Muistomerkin välityksellä ha-
lutaan kunnioittaa isänmaamme 
hyväksi toimineita ja vaalia hei-
dän muistoaan. Muistomerkki 
on kunnianosoitus sotilaspojil-
le, jotka nuoresta iästään huo-
limatta, isien ja veljien tais-
tellessa rintamalla, suorittivat 
miesten tehtäviä kotirintamal-
la ja osallistuivat muun muas-
sa ilmapuolustukseen ja lähet-
titehtäviin. 

– Eri aikakaudet ovat kiteyt-
täneet patsaisiin ja muistolaat-
toihin omaa viisauttaan, jot-
ta ne voisivat elää ajassamme. 
Ne ovat osia eletystä elämästä, 
joka kohtaa tämän päivän ja tu-
levaisuuden. Niitä on hyvä käy-
dä katsomassa – yksin tai yh-
dessä. Sotilaspoikamuistomerk-
ki on pysyvä muisto jälkipolvil-
le sotilaspoikien isänmaamme 
hyväksi tehdystä työstä, tote-
si killan puheenjohtaja Erkki 
Lehmus tilaisuuden alussa. 

Tuomaanpuistosta löytyy 
myös muita menneen muistu-
tuksia meidän ajallemme. His-
toriallisessa puistossa, sijait-
sevat vuonna 1966 paljastettu 
Rumpalit-veistos sekä vuonna 
2001 pystytetty toisinto Lotta 
Svärd -patsaasta.

Pitkä ja  
”kivinen” tie
Ajatus sotilaspoikamuistomer-
kistä syntyi Kajaanin liittoko-
kouksessa vuonna 2019 sil-
loisen killan sihteerin, nykyi-
sen varapuheenjohtajan, Tuula 
Rahkosen ajatuksesta. Silloi-
sen killan puheenjohtajan, ny-
kyisen kunniajäsenen, Jukka 
Kleemolan esityksestä vuoden 
2022 liittokokouksen järjestely-
vastuu annettiin Varsinais-Suo-
men killalle, joten sopiva ajan-
kohta muistomerkin paljastami-
selle oli tiedossa. Sopiva kivi 
löytyi Raision seurakunnan 
mailta ja seurakunta ilomielin 
lahjoitti kiven hienoon tarkoi-
tukseen. Siitä lämmin kiitos 
kirkkoherra Sari Lehdelle ja 
kirkkoneuvostolle. 

Muistomerkki on luonnonki-
veä. Kiven siirtämisestä, muok-
kauksesta ja pystyttämises-
tä paikalleen vastasi Loimaan 
kivi. Muistomerkissä olevan so-
tilaspoikalogon on lahjoittanut 
Sotilaspoikien Perinneliitto. Li-
säksi muistomerkissä on kaksi 
laattaa, joista toisessa on teksti: 
”Sotilaspoikana suora on tieni, 
olkoonpa tehtävä suuri tai pie-
ni” ja toisessa: ”Suojeluskunta 
ja sotilaspojat 1928–1944”. Li-
säksi sivulta löytyy pieni laat-
ta tekstillä: ”Kiven on lahjoitta-
nut Raision seurakunta 2020.”  
– Muistomerkin upeasta lop-
putuloksesta esitämme suuret 
kiitokset Loimaan kiven yh-
teistyötiimille, totesi Lehmus 
tyytyväisenä. 

Taloudellisesti muistomerk-
kihanke on ollut merkittävä 
killalle. Hanketta ovat talou-
dellisesti tukeneet kauppaneu-
vos Anders Wiklöf Ahvenan-
maalta, kiinteistöneuvos Heik-
ki Vaiste Turusta ja Turun Sa-
nomat.  Lisäksi hanketta on 
tukenut Varsinais-Suomen maa-
kuntasäätiö sekä joukko muita 
tukijoita. 

Sotilaspoikien työtä 
kunnioittaen
Muistomerkin paljastuspuheen 

pitänyt, perinneliiton kunnia-
puheenjohtaja, prikaatikenraa-
li evp Hannu Luotola muistutti 
kuulijoita siitä tärkeästä työstä, 
jota sotilaspojat ja lottatytöt te-
kivät sotiemme aikana. 

– Me kirjoitamme historiaa, 
tallennamme muistoja, pys-
tytämme muistomerkkejä ja 
kunnioitamme monella tavalla 
isänmaamme hyväksi toiminei-
ta siksi, että me muistaisimme 
emmekä unohtaisi. 

Luotola totesi olevan kunnia 
saada puhua Sotilaspoikamuis-
tomerkin paljastustilaisuudessa, 
jonka aikaansaamisesta hän ha-
lusi kiittää Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien Perinnekiltaa ja 
muita muistomerkin mahdollis-
tamiseen liittyviä tahoja Turun 
kaupunkia unohtamatta.

Erityisesti hankkeen tuki-
joista Luotola halusi mainita 
Varsinais-Suomen Maakunta-
säätiön. – Maakuntasäätiö on 
yksi maamme suojeluskunta-

säätiöistä, joka hallinnoi Var-
sinais-Suomen Suojeluskunta-
piirin säätiöimää varallisuutta. 
Säätiö vaalii suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd-perinteitä. Mikä-
pä sen paremmin sopii säätiön 
tehtäväalaan kuin suojeluskun-
ta-/sotilaspoikien perinteen tu-
keminen, ja vaikkapa juuri täl-
laisten pysyvien muistomerk-
kien pystyttämisen tukeminen. 
Eipä näitä suojeluskuntaperin-
teen vaalijoita liiemmälti maas-
samme ole, Luotola totesi. 

Luotola muisteli puheessaan 
myös äidinpuoleista isoisäänsä, 
joka kuului Taivassalon suoje-
luskuntapiirin perustajiin ja toi-
mi suojelusvartioston varapääl-
likkönä, harjoituspäällikkönä ja 
suojeluskunnan ensimmäisen 
joukkueen johtajana. – Äitini 
toimi lottana talvisodassa Uu-
dessakaupungissa ja jatkoso-
dassa Äänislinnassa. Molem-
mat enoni toimivat Uudenkau-
pungin suojeluskunnassa ja sit-
temmin rintamalla.

Erityiskiitoksen huomatta-
vasta panoksestaan muisto-
merkin toteuttamisessa Luotola 
esitti ahvenanmaalaiselle kaup-
paneuvokselle Anders Wiklöfil-
le. – Hänen isänsä oli viisi ker-
taa haavoittunut sotaveteraani, 
millä lienee ollut oma merki-
tyksensä tukipäätöstä tehtäessä. 

Luotola totesi viiden vuo-
sikymmenen takaisen Vän-
rikinkadulla sijainneen enti-
sen asuinpaikkansa viereisen 
puiston saavan upean muisto-
merkin. – Täällähän on ennes-
tään myös porilaispatsas, joka 
muistuttaa minua entisestä pal-
veluspaikastani Porin prikaatis-
ta myös yli viiden vuosikym-
menen takaa. Siis monella ta-
paa historiallinen ja onnistu-

nut paikka Sotilaspoikamuis-
tomerkille. 

– Sotilaspoikatoiminta vuo-
sina 1928–1944 oli poikkeuk-
sellisissa oloissa annettua katta-
vaa kansalaiskasvatusta, jollais-
ta mikään muu järjestö ei olisi 
kyennyt toteuttamaan. Yhtei-
söllisyys ja yhdessä tekemisen 
taito sekä velvollisuuden tunto 
isänmaan rakkauden ohella oli-
vat avuja, jotka kannustivat so-

tilaspoikia toimissaan sekä so-
dan että jälleenrakentamisen 
aikoina. Ne ovat sotilaspoikien 
perintö nykynuorille. 

Puheensa lopuksi Luotola 
toi tilaisuuteen Tammenlehvän 
Perinneliiton, Suojeluskuntajär-
jestön Perinteet ry:n ja Suomen 
puolustusvoimien tervehdykset.

Muistomerkin paljastivat kil-
lan hallituksen jäsenet Seppo 
Lerkki ja Mika Nieminen. 

Voimaa ja  
pysyvyyttä
Kiven lahjoittajan puheenvuo-
rossa Raision seurakunnan 
kirkkoherra Sari Lehti totesi 
muistomerkin symbolisoivan 
voimaa, pysyvyyttä ja periksi-
antamattomuutta. – Yhtä aikaa 
se kantaa satoja miljoonia vuo-
sia vanhaa perintöään, yhtä ai-
kaa rohkaisee pysymään lujana 
tänään ja tulevaisuudessa. Mei-
dän pitää pysyä vahvoina tä-
nään ja tulevaisuudessa ja toi-
voa ettei enää koskaan tule ti-
lannetta, että lapset ja nuoret ai-
kuiset joutuisivat puolustamaan 
isänmaataan kuten sotilaspojat 
ja lottatytöt joutuivat tekemään. 

Lehti totesi Raision seura-
kunnan olevan kiitollinen voi-
dessaan antaa lahjana tämän so-
tilaspoikamuistomerkin kiven. 
– Täällä Tuomaanpuistossa, 
yhdessä lottapatsaan kanssa se 
muistuttaa siitä työstä, jota vii-
me sotien aikana surullista kyl-
lä nuoret ja lapsetkin joutuivat 
tekemään yhteisen hyvän, it-
senäisyyden puolustamisen ja 
maan turvallisuuden puolesta. 

Lopuksi hän onnitteli omas-
ta ja Raision seurakunnan kirk-
koneuvoston puolesta 30-vuo-
tiasta Varsinais-Suomen Soti-
laspoikien Perinnekiltaa ja toi-
votti Kaikkivaltiaan siunausta 
ansiokkaalle perinteen vaali-
miselle.

Tilaisuuden päätteeksi kuul-
tiin Laivaston soittokunnan 
soitto-osaston esittämänä Mar-
salkan hopeatorvet.  

Teksti:  
Tuula Rahkonen

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekillan kunniajäsen 
Jukka Kleemola juttelee prikaatikenraali evp Hannu Luo-
tolan kanssa. Kuva: Tuula Rahkonen

Yleisöä Turun Tuomaanpuistossa. Taustalla entisen Turun kasarmin rakennus, joka on ny-
kyisin Turun yliopiston käytössä. Kuva: Matti Hyvärinen

Paljastuspuheen piti prikaa-
tikenraali evp Hannu Luoto-
la. Kuva: Tuula Rahkonen

Airueina Varsinais-Suomen killan hallituksen jäsenet Seppo Lerkki ja Mika Nieminen. Oi-
kealla Laivaston soittokunnan soitto-osasto. Kuva: Tuula Rahkonen

Raision seurakunnan kirk-
koherra Sari Lehti ja Varsi-
nais-Suomen killan puheen-
johtaja Erkki Lehmus. Ku-
va: Matti Hyvärinen

Turun sotilaspoikamuisto-
merkki. Kuva: Tuula Rah-
konen
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Kanta-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekilta järjesti kesäretken 
sydän-Hämeeseen kesäkuun 
alussa. Linja-auto täyttyi niin 
sotilaspojista kuin paikallisista 
Vapaussodan perinnekillan ja 
Jääkäripataljoona 27:n Perin-
neyhdistyksen Kanta-Hämeen 
paikallisosastonkin jäsenistä. 

Oppaana kevään 1918 tapah-
tumiin toimi everstiluutnantti 
evp Ari Parkkola. Matka al-
koi Linnan kasarmilta Hämeen-
linnasta jossa saimme tilanne-
katsauksen taistelujen kulkuun 
ja Hämeenlinnan merkitykseen 
punaisten kokoontumispaikka-
na. Retken kohteena oli Syrjän-
taan taistelut Tuuloksessa 27.-
29. huhtikuuta1918. 

Vapaussodan ratkaisutaiste-
lut oli käyty Tampereella huh-
tikuun alussa, jolloin se vallat-
tiin punaisilta. Saksalaiset oli-
vat nousseet maihin 3. huhti-
kuuta Hankoniemelle, mistä 
saksalaiset etenivät ensin Hel-
sinkiin, josta Saksan Itämeren 
divisioona suuntasi radan vart-
ta pitkin pohjoiseen. Tampereen 
ympäristöstä paenneet punaiset 
sitävastoin suuntasivat matkan-
sa Lahteen ja heidän tavoittee-
naan oli tätä kautta paeta aina 
Venäjälle saakka. 

Syrjäntaan taistelusta tuli 
saksalaisille suurin tappioi-

ta aiheuttanut yksittäinen tais-
telu, jossa he menettivät noin 
150 miestä. Punaisten puolel-
la tappiot olivat noin 350 hen-
keä. Itse taistelu oli kuitenkin 
punaisten näkökulmasta tur-
ha, sillä tie Venäjälle, kuvit-
teelliseen työläisten paratii-
siin, Lahden kautta oli jo tukit-
tu. Vaikka punaiset voittivatkin 
taistelun Syrjäntakana ja pääsi-
vät jatkamaan matkaansa koh-
ti Lahtea, oli ilo väliaikainen. 
Loviisaan maihinnousun teh-
nyt saksalainen Osasto Bran-
denstein oli nimittäin vallan-
nut Lahden alueen jo 19.-20.4.  

Kesäretkeläiset saivat myös 
tietoiskun papiston ja kirkon 
merkityksestä itsenäisyyden 
alkuaikoina. Kari Salmela 
painotti tästä kertoessaan, että 
Täällä Pohjan tähden alla -elo-
kuvan kuvaus papistosta ja hei-
dän toiminnastaan vapaussodan 
aikana oli kuvitteellista eloku-
vakerrontaa.

Kanta-Hämeen Sotilaspoi-
kien Perinnekillan toiminta 
jatkuu ja kiltalaiset kokoontu-
vat sekä kevät- että syyskau-
della kuukausittain Parolan-
nummella sotilaskoti 2:n Vaa-
kunasalissa.

Teksti ja kuvat:  
Pasi Pirttikoski

Kainuun Sotilaspoikien Perinnekillan 
kesäretki suojeluskunnan 
ampumaradalle Sotkamossa
Kesäkuun 7. päivänä 2022 vie-
tettiin mielenkiintoinen kesä-
päivä Sotkamon Sapsoperällä. 

Tarja ja Eero Vilen olivat 
kutsuneet killan väkeä kesäpai-
kalleen Sapsojärven rantaan tu-
tustumaan suojeluskunnan toi-
mintaan sillä alueella. 

Melkein Sotkamon seurakun-
nan leirikeskuksen tiehaaraa 
vastapäätä lähtee polku, jonka 
varressa on vieläkin nähtävis-
sä ampumavalli, josta suoje-
luskuntalaiset ovat harjoitelleet 
ammuntaa. Maalitaulut ovat ol-
leet pienen lahden toisella puo-
lella, siis hyvin kaukana.

Paikallis- 
historiaa 
Sotkamossa
Sotkamolainen historian paikal-
listuntija Jouni Piirainen piti 
maastossa esitelmän alueen his-
toriasta. 

Sotkamon suojeluskunta oli 
toiminut erittäin ahkerasti har-
joittaen monenlaisia taitoja 
mahdollisen kriisiajan varalta. 
Vuoden 1918 tapahtumat saivat 
miehet innostumaan maanpuo-
lustuksesta ja Sotkamossakin 
perustettiin oma suojeluskun-
ta. Talvisodan alettua ja edel-
leen jatkosodan aikana nämä 
taidot olivat erittäin tärkeitä. 

Sotilaspojille järjestettiin 
omaa toimintaa samoin kuin 
pikkulotille Lotta Svärd -jär-
jestön suojissa. 

Sotilaspoikien tehtävät so-
tiemme aikana ovat olleet mer-
kittäviä. Moniin tehtäviin heil-
tä vaadittiin rohkeutta, kuten 
yksin vartiossa oleminen ja lä-
hettitehtävät juosten tai polku-
pyörällä. 

Heti kun ikä riitti, niin he 
siirtyivät Suomen armeijan pal-
velukseen rintamille. 

Mukana retkellä oli 15 osal-
listujaa, joista enin osa Sotka-
mosta ja Kajaanista. Oli todella 
mielenkiintoista päästä kuunte-
lemaan asiantuntevaa historian 
selostusta. Siinä ihmeteltiin, 
että jos ei tietäisi, niin ei kiin-
nittäisi mitään huomiota penke-
reeseen, jossa miehet ovat ma-
kuulta harjoitelleet ampumista 
jo 1920-luvulla!

Retken  
tunnelmaa  
Sapsojärvellä
Tutustumisen jälkeen siirryim-
me Sapsojärven rantaan, jossa 
puhalsi melkoinen puhuri, mut-
ta se ei haitannut hilpeää ja mu-
kavaa tunnelmaa. 

Tarja oli laittanut kahvit ja 
miehet paistoivat makkaraa. 
Kiitos kaikkien osallistujien 
puolesta mukavasta yhdessä-
olosta historian merkeissä.

Teksti:  
Asko Tolonen

Maastossa näkyy selvästi ampumaradan vallit, joista ammuttiin lammen toisella puolella 
olleisiin maalitauluihin. Kuva: Asko Tolonen

Retkellä olivat mukana myös Kainuun Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Aila Ala-
salmi (oik.) ja pikkulotta Esteri Haataja Vuolijoen Kuusirannasta. Kuva: Asko Tolonen

Jouni Piirainen pitää esitelmää maastossa, jossa ampumarata sijaitsi. Kuva: Aila Alasalmi

Hämäläisten 
kesäretki

Syrjäntaan alueelle on haudattu taisteluissa kaatuneita pu-
naisia. Kuvassa retkeläiset vakaumuksensa puolesta kaatu-
neiden haudan äärellä.

Kesäretkeläiset Tuuloksessa Syrjäntaan taistelun muisto-
merkin edustalla. 

Raimon runokulma
Lehtemme avustaja Raimo 
Berkan lähetti vieressä olevan 
runon, joka sopii hyvin näin 
historiakirjan jälkimaininkei-
hin.

Ordspråk
All början är svår,
och inte alltid
ett tack i slutet står.

Raimo Berkan



Sotilaspoika-lehti 30 vuotta Tidningen Soldatgossen 30 år 9SOTILASPOIKA23.9.2022

Heinäkuun 9. päivänä tuli ku-
luneeksi 80 vuotta siitä, kun 
partisaanit 9.7.1942 hyökkä-
sivät Kuhmon Kuumun kyläl-
lä Kurkivaarassa Kallion talon 
pihapiiriin tappaen siellä ol-
leet ihmiset. Partisaanit jätti-
vät eloon vain vuoden ikäisen 
tyttölapsen kiviraunion päälle, 
josta suomalaiset paikalle tul-
leet sotilaat hänet löysivät vuo-
rokauden kuluttua. Partisaani-
en iskussa kuoli Kalle ja Lee-
na Kovalaisen perhe. 

Tämä Kallion talo Kuumun 
Kurkivaarassa on vain 10 km:n 
päässä Venäjän rajasta. Tämän 
jutun kirjoittajan kesäasunto 
on samalla kylällä, joten alu-
een sotahistoria on tullut hy-
vin tutuksi. Kesäpaikka sijait-
see lähellä rajaa, joten alueella 
on useita entisajan pihapiirejä, 
joissa on tehty vastaavia parti-
saanien iskuja.  

Kallion talo on edelleen ole-
massa ja se toimii Kajaanin Up-
seerimetsästäjät ry:n tukikohta-
na. Rakennuksen ovet ovat auki 
vierailijoille. Muistokivi sijait-
see pihapiirin välittömässä lä-
heisyydessä ja se on yksi tun-

netuimmista muistokivistä tuol-
la alueella. 

Neuvostopartisaanit teki-
vät jatkosodan aikana vuosina 
1941–1944 yhteensä 45 iskua 
kyliin sekä yksittäisiä siviili-
henkilöitä vastaan maanteil-
lä tai heinäniityillä Kuhmon, 
Kuusamon, Lieksan, Liperin, 
Sallan, Savukosken, Sodanky-
län ja Suomussalmen kuntien 
alueella. Lisäksi tehtiin hyök-
käyksiä ajoneuvoja ja ajoneu-
vosaattueita vastaan sekä vie-
tiin suomalaisia vankeina rajan 
taakse. Partisaani-iskuissa kuoli 
181 siviiliä.

Hyökkäykset kohdistuivat 
pääasiassa pieniin, erillisiin 
kyliin tai taloryhmiin. Kylissä 
saattoi vuoden 1942 alusta läh-
tien olla siviilien suojana muu-
tamasta miehestä koostuva var-
tioryhmä. Asukkaita kuoli tyy-
pillisesti tulituksessa, osa saa-
tettiin ottaa vangiksi ja teloittaa 
myöhemmin (ks. Seitajärven 
partisaanihyökkäys). Kaikkien 
kylistä kadonneiden asukkaiden 
kohtaloa ei tiedetä.

Teksti: Asko Tolonen

Satakunnan Sotilaspoikien Pe-
rinnekilta ry piti vuosikokouk-
sen ja vietti 30-vuotisjuhlaansa 
Porissa 24.5. Vuosikokoukses-
sa valittiin kuluvalle kaudelle 
edelleen puheenjohtajaksi Ta-
pio Huhtanen Noormarkusta 
ja varapuheenjohtajaksi Timo 
Kirkko-Jaakkola Punkalaitu-
melta. Muiksi hallituksen jäse-
niksi valittiin Matti Lähteen-
mäki Huittisista, Esko Kaski-
nen Kiikoisista, Jyri Virtanen 
Kokemäeltä, Pauli Kuusiranta 

Laviasta, Olli Hermonen Lu-
vialta, Ilmari Sippola Ulvilas-
ta ja Porista Taisto Uusivirta, 
joka korvasi hallituksessa pit-
kään toimineen Esa Luovulan.

Yhdistyksen kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelmaan kuuluu 
mm. muistolaatan paljastami-
nen Lavian Riuttalassa.

15.6.2022 tuli kuluneeksi 100 
vuotta tilaisuudesta, jossa ken-
raali Mannerheim matkallaan 
Ulvilan Ravanista Tampereel-
le tarkasti Riuttalan talon pi-
hapiirissä suojeluskuntajoukot. 
Muistolaatta tästä tapahtumas-
ta paljastettiin samalla paikalla 
18.6.2022.

Killan perustamisen 30-vuo-
tisjuhla vietettiin Virkistysho-
telli Yyterissä. Avaussanoissaan 

Tapio Huhtanen kertoi mm., että 
Tammenlehvän Satakunnan Pe-
rinneyhdistys ry on perustettu 
23.2.2022. Satakunnan perin-
nekilta on mukana mutta se ei 
merkitse sitä, että Satakunnan 
perinnekilta lakkautettaisiin.

Juhlassa palkittiin seuraavat 
henkilöt kiitoksena sotilaspoi-
kien perinnetyön hyväksi teh-
dystä työstä. Sotilaspoikien Pe-
rinneliiton kultainen ansiomitali 
Olli Hermonen, Tapio Huhta-
nen, Matti Lähteenmäki, Pekka 

Pitkäjärvi. Hopeinen ansiomi-
tali Timo Kirkko-Jaakkola, Pau-
li Kuusiranta, Pekka Holma, 
Heikki Haapaniemi. Pronssi-
nen ansiomitali Matti Harjun-
maa, Juhani Norri, Jyri Vir-
tanen, Taisto Uusivirta, Yrjö 
Aho, Antti Tuominen, Rei-
no Vaahtio, Veikko Palosaa-
ri, Risto Suuriniemi ja Erkki 
Vehkalahti. Satakunnan Perin-
nekillan pienoislipulla palkittiin 
Juhani Tervaselkä ja Kosti Ra-
sinperä.

Juhlapuhujana oli Sotilaspoi-
kien perinneliiton puheenjohta-
ja Juhani Manninen. Palkitse-
misten ja Korsutöpinän musiik-
kiesitysten jälkeen päätössanat 
lausui kanslianeuvos Kosti Ra-
sinperä.

Molemmat puhujat käsitteli-
vät sotilaspoikien historiaa pe-
rustamisesta nykypäivään. Ra-
sinperän esitystä elävöittivät hä-

nen omat sotilaspoikakokemuk-
sensa: toiminta harjoituksineen 
ja sota-ajan tehtävineen veti 
puoleensa. Rauhansopimuk-
sen mukaan fasistiset järjestöt 
mukaan lukien sotilaspojat tuli 
kieltää. Tämä tuntui sotilaspo-
jasta kovalta.

Kumpikin puhuja toi esiin 
ratkaisevan käänteen, kun Neu-
vostoliitto hajosi ja YYA-sopi-
mus lakkasi olemasta. Kaiken 
koetun jälkeen tuntui todella 
hyvältä voida jälleen kokoon-
tua samanhenkiseen seuraan, 
vaikka ikää oli kaikille jo kart-
tunutkin, totesi Rasinperä. Alet-
tiin perustaa alueellisia kiltoja 
ja niille paikallisosastoja eri 
paikkakunnille.  Perinneliitto 
perustettiin 1991.

Korsutöpinän soinnukkaat 
musiikkiesitykset sahasäestyk-
sineen toivat tilaisuuteen nostal-
gisen tuulahduksen vuosikym-
menten takaa. Tilaisuus päättyi 
yhteisesti laulettuun Satakun-
nan marssiin.

Teksti:  
Timo Kirkko-Jaakkola

Kuvat:  
Kaisa Kirkko-Jaakkola

Killan pienoislipulla palkittiin Juhani Tervaselkä ja Kosti Rasinperä. Palkitsemassa killan 
puheenjohtaja Tapio Huhtanen.

Juhlapuheen piti perinne-
liiton puheenjohtaja Juhani 
Manninen.

Sotilaspoikien perinnetoimintaa 
Satakunnassa 30 vuotta 

Sotilaspoika kysyy
1. Vartiossa seison oli sota-
ajan suosituimpia lauluja. 
Sen sanoitti Elli Tuomisto ja 
sävelsi
A) George de Godzinsky
B) Lassi Utsjoki
C) Sam Sihvo
D) Kauko Käyhkö
 
2. Väkiluvultaan manner-
Suomen pienin kunta on 
noin 700 asukkaan
A) Luhanka
B) Lestijärvi
C) Halsua
D) Kivijärvi
 
3. Vuoden 2022 kutsunnoissa 
elokuussa oli mukana noin 
A) 25 000 henkilöä
B) 29 000 henkilöä
C) 33 000 henkilöä
D) 37 000 henkilöä
 
4. Viron ilmavoimien len-
totukikohta Ämar on myös 
Naton koneiden käytössä.  
Se sijaitsee
A) Neuvostoliiton aikaisella 
sotilaskentällä Tartossa
B) Saarenmaalla lähellä Ku-
ressaaren kaupunkia
C) Lääne-Harjun kunnassa lä-
hellä Tallinnaa
D) Etelä-Virossa lähellä VIl-
jandin kaupunkia
 
5. Suomen uusin kansallis-
puisto on vuoden 2022 alus-
sa avattu  
A) Hossan kansallispuisto
B) Sallan kansallispuisto
C) Teijon kansallispuisto
D) Selkämeren kansallispuisto

6. Venäjän ”erityisoperaa-
tio” eli täysimittainen hyök-
käys Ukrainaan käynnistyi
A) 24. tammikuuta 2022
B) 12. helmikuuta 2022
C) 24. helmikuuta 2022
D) 12. maaliskuuta 2022
 
7. Suomen itäisin piste sijait-
see Ilomantsin
A) Virmajärvellä
B) Kivijärvellä
C) Pirhunlammella
D) Ilajanjärvellä
 
8. Ukrainan lipun värit ovat 
A) keltainen, sininen ja val-
koinen
B) sininen, musta ja valkoinen
C) sininen ja keltainen
D) vihreä ja keltainen
 
9. Vesa-Matti Loirin ainut-
kertaisen taiteilijanuran lä-
pimurto oli Mikko Niskasen 
ohjaama elokuva Pojat. Sil-
loin 17-vuotias Loiri oli siinä
A) Pate
B) Immu
C) Urkki
D) Jake
 
10. Maailman ylivoimaises-
ti suurin maissin tuottaja-
maa on
A) Venäjä
B) Ukraina
C) Yhdysvallat
D) Kanada

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

Partisaanien iskut itärajalla Kuhmossa 

Suojeluskuntaperinnettä 
Lammilla
Tein perheeni kanssa kesäret-
ken Hämeeseen. Kävimme 
myös Lammin sankarihautaus-
maalla ja kirkossa, mistä jat-
koimme entisen suojeluskun-
tatalon pihalle. Kiinnitin huo-
miota rakennuksen pääoven 
yläpuolella olevaan kuvioon. 
Tarkemmin katsoessani tote-
sin, että siinä on ollut suojelus-

kuntajärjestön tunnus, joka on 
tökerösti moukaroitu pois. Jälki 
on rumaa, olisi edes tasoitettu 
uudella laastilla. Toisaalta tämä 
on mielenkiintoinen esimerkki 
siitä, miten suojeluskuntaperin-
nettä voidaan vaalia ja arvostaa 
– tai tuhota ja häpäistä.

Teksti ja kuvat:  
Matti Hyvärinen

Tuhottu suojeluskuntatunnus Lammilla

Lammin vuonna 1935 valmistunut suojeluskuntatalo, alku-
peräiseltä nimeltään Lammin suojeluskuntatalo osakeyhtiö 
Turva. Lähde: Koskue, Kaisu: Lammin pitäjän historia III 
/ Vuodet 1917–1995 (Lammin kunta 2000)

Nykyinen Kallion talo Kuhmon Kuumun Kurkivaarassa, jos-
sa partisaanit 9.7.1942 tappoivat Kovalaisen perheen. Ku-
va: Asko Tolonen 

Kainuun Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Asko 
Tolonen (oik.) ja Kuumun kyläyhdistyksen sihteeri Pekka 
Kinnunen muistivat partisaanien uhreja 9.7.1942 tehdyssä is-
kussa laskemalla kukat muistokivelle. Kuva: Helena Tolonen

Musiikista huolehti Kankaanpään Korsutöpinä Heino Nie-
misen johdolla, kuvassa myös Maritta Uusitalo.
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Vuosisata tuli täyteen kenraa-
li Carl Gustaf Emil Manner-
heimin vierailusta Lavian Riut-
talaan. Hän tarkasti 15.6.1922 
paikallisen suojeluskunnan 
Karhulan talossa, jossa vietet-
tiin vierailun muistojuhlaa vii-
me lauantaina. 

Karhulan talo on nykyään 
Aila Haikkosen ja Tapio Ke-
sälän perheen koti, jonka piha-
piirissä muisteltiin harvinaista 
vierailua ja paljastettiin asiasta 
kertova muistolaatta. 

Laatan paljastamisen yhtey-
dessä valotti rehtori Pekka Pit-
käjärvi sadan vuoden takaista 
historiaa. 

Ennen Laviaan tuloa Man-
nerheim vieraili Ulvilassa, 

jossa hän tutustui muun muas-
sa taistelutilanteeseen, Ulvilan 
kirkkoon, kasarmiin, otti vas-
taan ohimarssin ja oli mukana 
kutsuvieraspäivällisellä Mä-

ki-Sippolan talossa. Samal-
la kenraalille luovutettiin Sa-
takunnan suojeluskuntalaisten 
keskuudessa kerätty summa, 
17 000 markkaa suojeluskun-
talaisten taistelukuntoisuuden 
kehittämiseksi perustettavaan 
rahastoon.

Mannerheimin matka jatkui 
Lavian kautta Suodenniemel-
le ja Mouhijärvelle sekä sieltä 
edelleen Helsinkiin. 

Nykypäivän turvallisuusti-
lannetta kuvasi laatanpaljastus-
tilaisuudessa tykistön tarkasta-
ja, eversti Pertti Holma. Lisäk-
si tilaisuudessa kuultiin Lavian 
ja Kiikoisten soittokunnan esi-
tyksiä ja kirkkokuoron mies-
ten lauluryhmää Ville Vehka-
lahden harmonikkasäestyksel-
lä. Hän esitti myös oman soo-
loesityksensä. 

Tilaisuuden järjestelyistä 
vastasivat Satakunnan Sotilas-
poikien Perinnekilta ry ja La-
vian osasto sekä kahvituksesta 
Lavian Lottaperinne. 

Teksti: Seppo Laakso

Kirkkokuoron miesten lauluryhmä esiintyi, säestäjänä Vil-
le Vehkalahti. Kuva: Pauli Kuusiranta

Maanpuolustustapahtuma Pieksämäellä
Kaikille avoin maanpuolustusta-
pahtuma järjestettiin Pieksämä-
en torilla 11.6.2022. Tilaisuuden 
tavoitteena oli esitellä yleisölle 
viranomaisten toimintaa, kalus-
toa sekä maanpuolustusjärjestö-
jen toimintaa.

Tapahtuman pääosassa oli 
Puolustusvoimien kaluston 
esittely. Pelastuslaitoksen ka-
lustoa oli myös nähtävillä ja eri 
järjestöt olivat näkyvästi esil-
lä. Lisäksi Rakuunasoittokunta 
toi tapahtumaan musiikillisen 
osuuden. Rakuunasoittokunnan 
upeiden musiikkiesitysten aika-
na oli havaittavissa, että useiden 
kuuntelijoiden jalat tavoittelivat 
marssiaskelien tahtia ja ryhtikin 
näytti kohentuvan. Olisikohan 
ajatuksissa palattu vuosia taak-
sepäin.

Suur-Savon Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n edustajina pai-
kalla olivat Eero Kontinen ja 

Raimo Mikkonen. Saman telt-
takatoksen alla viereisessä esit-
telypisteessä olivat pikkulottien 
edustajat, joiden tarjoama katos 
oli helteisenä päivänä hyvä apu. 
Kaikenikäisiä kävijöitä oli torin 
täydeltä ja tunnelma oli leppoi-

sa. Kävijöitä oli eri maakunnis-
ta, olipa joukossa muutamia ai-
toja sotilaspoikia ja pikkulot-
tiakin. 

Monet tarinat kerrottiin ja 
kuunneltiin herkällä korvalla 
huumoria unohtamatta. Erityi-

sesti ilahdutti nuorten kävijöi-
den kiinnostus sotilaspoikatoi-
mintaan. Olipa eräs tyttö saa-
nut ”tehtävän” tiedustella onko 
mahdollista saada jotain luetta-
vaa sotilaspoikatoiminnasta. Ja 
olihan meillä antaa hänelle So-
tilaspoika-lehti ja samalla ker-
toa toiminnasta. Tyttö kuunteli 
hyvin tarkkaan ja kiitti kauniisti 
lehdestä. Kaiken kaikkiaan mu-
kana ollut jaettava aineisto meni 
kuin kuumille kiville.

Tämänkaltaiset tapahtumat li-
säävät yleisön mielenkiintoa ja 
tarjoavat mahdollisuuden mo-
lemminpuoliseen ajatusten vaih-
toon sekä sotilaspoikatoiminnan 
esittelyyn.

Tapahtuma oli erittäin onnis-
tunut ja kävijöiden mielenkiin-
to sotilaspoikatoimintaa kohtaan 
oli selkeästi nähtävissä.

Teksti: Raimo Mikkonen

Eversti Pertti Holma puhui 
laatanpaljastustilaisuudessa. 
Kuva: Leena Palosaari

Karhulan tilan nykyiset 
omistajat, Aila Haikkonen ja 
Tapio Kesälä saivat taloonsa 
oheisen muistolaatan. Kuva: 
Seppo Laakso

Mannerheimin 
vierailusta Laviassa 
100 vuotta

Museo Militaria ja Panssarimuseo  
Keski-Suomen killan kesäretkikohteina
Keski-Suomen Sotilaspoikien 
perinnekilta suuntasi tällä ker-
taa kesäisen tutustumisretkensä 
Hämeenlinnan seudulle Museo 
Militariaan ja Panssarimuseoon. 
Vuosi vuodelta vähenevää kilta-
laisjoukkoa vahvistettiin Keski-
Suomen Lottaperinneyhdistyk-
sen ja Tourulan Kivääritehtaan 
Perillisten väellä. Ratkaisu oli 
onnistunut. Matkaan lähtijöiden 
määrä saatiin riittävän suureksi 
ja kuljetuskustannukset per hen-
kilö pysyivät kohtuuden rajois-
sa. Ilman killan omaa taloudel-
lista lisätukea ei kuitenkaan täl-
läkään kertaa selvitty.

Parin viimehetken perumisen 
jälkeen retkeläisiä saatiin ko-
koon kaikkiaan 31. Viimehet-
kellä mukaan tuli isänsä kanssa 
pari pikkupoikaakin.

Kiitos kinnulalaisen kuljetus-
yritys Tillgren Lines Oy:n omis-
tajapariskunnan Manu ja Leena 
Tillgrenin, jotka molemmat ovat 
myös kiltamme jäseniä, mat-
ka sujui niin mennen kuin tul-
len leppoisissa merkeissä. Bus-
si aloitti matkansa Kinnulasta jo 
aamutuimaan klo 5.30 ja poimi 
lähtijät matkan varrelta Jyväs-
kylästä, Muuramesta, Korpilah-
delta ja Jämsästä. Pakollisen tau-
kotuokio pidettiin Jämsässä. Sa-
malla matkalaiset pääsivät hörp-
päämään omakustanteiset aamu-
kahvit oman valintansa mukaan.

Ensimmäiseksi kohteeksi oli 
valittu Museo Militaria. Tämä 
siksi, että siellä oli mahdollis-
ta lounastaa museokahvilassa. 
Näin säästyttiin erillisen ruoka-
paikan haulta ja päivän turhalta 
pitkittymiseltä.

Varsinainen museokierros 
keskittyi museon kahteen alim-

paan kerrokseen, joissa niissäkin 
oli mielenkiintoista katsottavaa 
yltäkyllin. Etenkin kun oppaam-
me Sanni Kanervo elävöitti 
kiertoa omilla kertomuksillaan. 
Omaa aikaa tosin jäi jonkin ver-
ran, mutta sekä kolmannen ker-

roksen näyttelyihin ja ulkoken-
tille varastoituun kalustoon tu-
tustuminen jäi aikataulullisista 
syistä monella vähäiseksi. Mut-
ta jäipä jotain tutkittavaa seuraa-
valle kerralle.

Toisena kohteena oli Panssa-
rimuseo Parolassa. Oppaaksem-
me saimme eläköityneen pans-
sarimiehen ja panssariaselajin 
asiantuntijan eversti evp Erkki 
Kauppisen. Häneltä löytyi ta-
rinoita muun muassa Renault-
panssarivaunuista, Vickerseistä 
ja niiden venäläisitä kopioista, 
puhumattakaan Sturm-rynnäk-
kötykeistä ja Itä-Saksan armei-
jan vanhoista T 72-panssarivau-
nuista. Viimemainittujahan os-
tettiin 1990-luvun alussa Suo-
meen peräti 60 kappaletta, mut-
ta ne saivat romutustuomion jo 
puolisentoista vuosikymmentä 
myöhemmin. 

Ja jälleen kerran! Mielen-
kiintoista kuultavaa ja katsot-
tavaa olisi ollut lisääkin, mutta 
pitkämatkalaisempien oli pääs-
tävä kotiin vielä saman vuoro-
kauden aikana.

Joten ”mars kahvioon” ja 
nauttimaan lähtökahvit Mosari-
munkkeineen.

Lopuksi voidaan todeta, että 
retkipäivän sää oli suotuisa, vie-
railukohteiden valinta onnistunut 
ja opastukset kiinnostavia.

Teksti ja kuvat:
Heikki Vuorimies

Eri-ikäisiä kiinnostuneita kävijöitä riitti pitkin päivää. Rai-
mo Mikkonen esittelypisteellä. Kuva: Eero Kontinen

Joukko matkalaisia Suomen sodan 1808–1809 aikaisen kent-
tätykin äärellä kuuntelemassa museo-opas Sanni Kanervon 
esitystä kenttätykin tiimoilta.

Museo Militarian toisessa kerroksessa pyöri Hämeenlinnan 
lottia ja lottatyttöjä esittelevä diaesitys. Matkalla mukana 
ollut lottatyttö Raili Peitsara (oikealla) löysi ryhmäkuvasta 
itsensä; vasemmalta alhaalta laskien toisen rivin yhdeksäs 
lottatyttö. Olipa mukava sattuma!

Panssarimuseolla. Mukana myös museo-oppaamme, eversti 
evp Erkki Kauppinen. Kuva: Susanna Ilvonen

Mukana olleet sotilaspojat ja lottatytöt ryhmittyneenä 
Sturm-rynnäkkötykin eteen. Vasemmalta  sotilaspojat Ai-
mo Nurminen ja Heikki Lehmusjoki sekä lottatytöt Aune 
Töhönen, Raili Peitsara, Pirkko Koponen ja Anja Pailio.

Korjauksia Sotilaspoikien 
Perinneliiton historiakirjaan
Kuten teoksen paljastustilai-
suudessa Mikkelin Jalkaväki-
museossa totesin, niin virhee-
töntä tietokirjaa ei vielä ole jul-
kaistu eikä tulla julkaisemaan. 

Kirjoittamastani teoksesta on 
löytynyt muutamia virheitä, jot-
ka korjataan liiton verkkosivul-

la julkaistuun PDF-versioon. 
Pyydän ystävällisesti ilmoit-

tamaan mahdollisista virheis-
tä minulle henkilökohtaisesti. 
Julkaisen joulukuun lehdessä 
myös koosteen korjauksista.

Matti K. Hyvärinen
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Heimo Kivirinta syntyi 
29.8.1924 Halikon Vartsa-
lassa, missä hän eli ja teki 
elämäntyönsä maanviljelijä 
– kasvihuoneviljelijänä. Hän 
kuoli 4.5.2022 saavuttaen to-
della korkean iän – 97 vuotta. 
Tämä ansiokas sotaveteraani, 
joka taisteli Tali-Ihantalassa-
kin, on haudattu Halikon hau-
tausmaalle.

Heimo Kivirinnan soti-
lasura alkoi siitä, kun hän 
13-vuotiaana vuonna 1937 
liittyi Angelniemen suoje-
luskunnan poikaosastoon 
”Suomen Pojat”. Heimo oli 
myös suojeluskuntalainen ja 
17.9.1941 lähtien oli hänen-
kin kohdallaan käytössä uusi 
nimitys sotilaspoika. Hänen 
veljensä Jaakko Kivirinta 
oli myös suojeluskuntalai-

nen. Jaakko kaatui jatkoso-
dassa vuonna 1942.

Vuonna 1943 lyhyeksi jää-
neen varusmiespalveluksen 
jälkeen Heimo lähti omasta 
halustaan rintamalle JR 35:n 
kolmannen pataljoonan tais-
telulähetiksi. Mainittakoon 
tässä vielä, että Heimo oli 
Tali-Ihantalan ratkaisutais-
teluissa aivan myrskyn sil-
mässä. Hän kertoi, miten hän 
katseli ”alhaalta”, kun osas-
to Kuhlmeyn Stukat ja omat 
Bristol Blenheimit ”ylhäältä” 
käsin tekivät pahaa jälkeä vi-
hollisen panssarikiiloihin.

Sodan jälkeen hän oli ak-
tiivisesti mukana sotaveteraa-
nityössä, muun muassa Salon 
Sotaveteraanit ry:n hallituk-
sessa. Veteraanipajalla hän oli 
vakituinen kävijä. Salon Seu-

dun Sotilaspoikien perinne-
killassa hän oli kantavia jäse-
niä, muun muassa puheenjoh-

tajana vuodet 1996–1998. 
Hän on toinen killan kun-
niapuheenjohtajista.

Heimo Kivirinnalle on 
myönnetty Sotilaspoikien 
Perinneliiton kultainen an-
siomitali ja standaari sekä 
killan pienoislippu. Hän 
oli myös naulaamassa kil-
lan lippua.

Jäimme kaipaamaan reh-
tiä, todellista isänmaan ys-
tävää ja sotilaspoikaa.

Teksti:  
Eero Törmä

Salon Seudun Sotilaspoikien 
perinnekillan rahastonhoi-
taja Jouko Siivo kuoli tapa-
turmaisesti 27.6.2022. Kun 
saimme tästä tiedon, tuntui 
se aluksi täysin käsittämät-
tömältä tapaturmalta. Miten 
Joukon elämä saattoi päättyä 
tällä tavalla?

Jouko Siivo oli koko elä-
mänsä ajan omien sanojensa 
mukaan ”pertteliläinen”, ol-
koonkin, että Pertteli on yh-
distetty Saloon. Hän syntyi 
6.2.1945 Perttelin Hiiden ky-
lässä Patalan tilalla. Vaimon-
sa Seija-Siskon kanssa he 
lunastivat tilan aikanaan it-
selleen. Eläkkeellä ollessaan 
hän hoiti lihakarjatilaa poi-
kansa Jaakon kanssa. Jouko 
oli koulutukseltaan agrologi.

Mittavan maatalousyrittä-
jän työuran lisäksi hän ehti 
mukaan monenlaisiin tehtä-
viin. Tämä johtui siitä, että 
hänellä oli kykyä suoriutua 
monipuolisista tehtävistä iloi-

sen ja aina kohteliaan herras-
miehen elkein. Hän itse sanoi, 
että jos on kykyä, niin pitää 
olla käytettävissä.

Niinpä hän olikin Pertte-
lin kunnan maataloussihtee-
ri, MTK:n järjestökonsulentti 
ja vuodesta 1984 Salon Seu-

dun Osuuspankin (nykyinen 
OP Lounaismaa) konttorin-
hoitajana ja maatalousasian-
tuntijana.

Mistä me perinnekillan jä-
senet tunsimme hänet? Siitä, 
että kotiseututyö ja -tunte-
mus olivat hänelle sydämen-
asia. Siitä, että sotaveteraa-
nit, vapaussotien perinnetyö 
ja nimenomaan sotilaspoika-
toiminta olivat hänelle hyvin 
tärkeitä. Myös siitä, että kun 
Jouko liittyi seuraan, ei siinä 
voinut olla viihtymättä. Hän 
osallistui keskusteluun valta-
valla tietämyksellään ja toi-
saalta ehtymättömällä huu-
morintajullaan.

Kun paljon tekee, tulee sii-
tä myös tunnustusta. Tasaval-
lan presidentti myönsi hänelle 
kotiseutuneuvoksen arvoni-
men vuonna 2019. Hänelle 
on myönnetty myös Suomen 
Leijonan ritarikunnan ansio-
risti, Sininen risti sekä Maan-
puolustusmitali soljen kanssa.

Salon Seudun Sotilaspoi-
kien perinnekillassa hän oli 
innolla mukana. Hän hoiti ra-
hastonhoitajan tehtävää mon-
ta vuotta. Hänelle olivat tuttu-
ja tietotekniikan suomat mah-
dollisuudet ja hän osasi niitä 
myös käyttää.  Sotilaspoika-
toiminnasta hänelle on myön-
netty Sotilaspoikien Perinne-
liiton pronssinen ja hopeinen 
ansiomitali sekä killan stan-
daari.

Me kiltalaiset tunnemme 
todella syvää surua kiltavel-
jen poismenon johdosta. Enää 
ei puhelinkeskustelussa kuu-
le Joukon aloitusta: ”Hyvää 
huomenta aurinkoisesta Pert-
telistä!”

Teksti:  
Eero Törmä

In memoriam

Heimo Kivirinta 1924–2022

Jouko Siivo 1945–2022

Merkkipaalulla

95 vuotta
Kallio Maija, Kerkkoo 1.12.
Kähönen Eeva, Mikkeli 08.11.
Rahtu Eino, Pori 24.7.
Saarinen Urpo, Jyväskylä  
8.11.
Teitto Kalevi, Lappeenranta  
24.10.
Vainio Oiva, Jyväskylä 18.10. 
Ei vastaanottoa
Varjus Veikko, Imatra 10.11.

90 vuotta
Airevuo Kalervo, Jämsän- 
koski 24.10.
Hietala Eino, Pöytyä 6.10.
Jokinen Pertti, Jyväskylä  
19.11.
Koivisto Matti, Lavia 15.9.
Pulli Pentti, Jämsä 24.10.
Simola Heikki, Lahti 20.11. 
Matkoilla

85 vuotta
Niemi Vappu, Hämeenlinna  
25.10.
Laine Reijo, Hämeenlinna 
07.12. 
Salovaara Kalevi, Mikkeli  
20.11.
Vainiomäki Mauri, Jämsä 
13.10.

80 vuotta
Heikkilä Kalevi, Kantele 
19.10.
Itkonen Risto, Hämeenlinna  
18.12.
Patrakka Tapio, Porvoo 
25.11.
Savolainen Veikko, Hämeen-
linna 26.12.

75 vuotta
Murto Tapio, Hämeenlinna 
26.11.
Paananen Erkki, Kinnula 
15.12. Matkoilla
Sompa Mauri, Jyväskylä 
26.12. Ei vastaanottoa

70 vuotta
Lehto Anneli, Hirvensalmi 
28.10.
Vatanen Risto, Hämeenlinna  
27.11.

60 vuotta
Pirttikoski Pasi, Hämeenlinna  
29.11.

50 vuotta
Liukkonen Tuomo, Hirven- 
salmi 10.7.       

Syntymäpäivä- 
ilmoitukset

Tiedot Merkkipaalulla-
palstalle liiton toimistoon 
tai päätoimittajalle. Julkai-
semme pyydettäessä mai-
ninnan ”matkoilla” tai ”ei 
vastaanottoa” tai vastaan-
ottoajan ja -paikan. 

Julkaisupyynnön voi teh-
dä merkkipäivän viettäjä 
itse tai hänen suostumuk-
sellaan esimerkiksi per-
heenjäsen tai kilta. Pyyn-
nön lähettäjä vastaa siitä, 
että tiedolla on julkaisulu-
pa. Kuvia emme tällä pals-
talla julkaise. Tämä palvelu 
on maksuton.

Heimo Kivirinta. Kuva: Ee-
ro Törmän kuva-arkisto

Kotiseutuneuvos Jouko Sii-
vo. Eero Törmän kuva-ar-
kisto

Jouko Siivo siunattiin vii-
meiselle matkalleen Pert-
telin kirkossa 23.7.2022. 
Saattojoukkoa oli paljon. 
Salon Seudun Sotilaspoi-
kien perinnekillan kukka-
laite sinivalkoisine nauhoi-
neen on kuvassa etualal-
la. Kukkalaitteen laskivat 
killan puheenjohtaja Pert-
ti Falkstedt ja sihteeri Is-
mo Laaksonen. Kuva: Is-
mo Laaksonen

Heimo Kivirinta veteraanimat- 
rikkelissa. Kuva kirjasta: Is-
mo Laaksonen. Lähde: Hir-
vonen, Tuomo: Salon seutu 
Suomea puolustamassa: mat-
rikkeli. Salon seudun veteraa-
niyhdistysten sotahistorial- 
linen seura ry 2003.

Jumala on mielessä niillä mie-
hillä ja naisilla, jotka joutuvat 
sotaan. Tunnettu on niin sanottu 
poterorukous: ”Jumala, pelasta 
minun henkeni”. Se tulee kuu-
lemma helposti mieleen tykis-
tökeskityksessä.

Nykymaailma ja -kulttuuri 
yrittävät kuitenkin työntää ky-
symyksen Jumalasta pois asia-
listalta. Tämä näkyy siinä, kuin-
ka sanomalehdet ja TV aihetta 
käsittelevät.

Nykyisin ne eivät juurikaan 
puhu ”Jumalasta”. Sijaan on tul-
lut pienellä alkukirjaimella kir-
joitettu ihmisten mielipide, ”ju-
mala”. 

Ihmettelin tätä taannoin, kun 
TV-uutisissa näytettiin Syyrian 
sodan tuhoja. Aleppon rauni-
oiden keskellä syyrialainen si-
viilimies valitti pommitusten 
raakuutta ja järjettömyyttä ja 
mietti samalla sitä, miksei Ju-
malakaan heitä auta. Olen ihan 
varma, että hän tarkoitti yhtä 

ainoaa Jumalaa, kaikkivaltiasta 
Luojaa, jonka kädessä maail-
man ja sen kansojen historia on. 
Suomen TV -uutisten toimitta-
ja ei tätä kuitenkaan ollut tajun-
nut tai halunnut tajuta. Se näkyi 
siinä, että tuon siviiliparan pu-
heen tekstitetyssä käännöksessä 
puhuttiin ”jumalasta”, pienellä 
alkukirjaimella kirjoitettuna, ei 

suinkaan ”Jumalasta”.
Joku saattaa ajatella, että nyt 

kirkkoherra saivartelee. Ja tot-
tahan se on, että Luojamme on 
Kaikkivaltias, eikä hän välitä, 
kirjoitammeko häntä tarkoitta-
van sanan isolla vai pienellä al-
kukirjaimella.

Tämä on kuitenkin vakava 
periaatteellinen kysymys. Sil-
lä poterorukouksessa ei rukoil-
la pienellä alkukirjaimella kir-
joitettua ”jumalaa”, ihmisten 
mielipidettä, vaan ”Jumalaa”, 
Luojaa. Eikä pommitusten rau-
nioilla ihmetellä, että miksei 
”jumala” auta, vaan syytetään 
ja huudetaan avuksi Jumalaa, 
Kaikkivaltiasta.

Jos tämä näkemys hämärtyy, 
nimittäin se, että on olemassa 
ihmisten mielipiteistä riippu-
maton, isolla alkukirjaimella 
kirjoitettava Jumala, silloin hä-
märtyy paljon muutakin. Ihmis-
ten mielipide jumalasta ei voi 
pelastaa kuolemasta. Se ei voi 

antaa syntejä anteeksi eikä tuo-
da kestävää elämän tarkoitusta. 

Katekismuksessa sanotaan: 
”Omat jumalamme ovat kui-
tenkin toiveidemme ja unel-
miemme heijastuksia. Ne eivät 
voi antaa, mitä lupaavat.” Pie-
nellä alkukirjaimella kirjoitetta-
va jumala ei voi myöskään an-
taa ehdottomia käskyjä, jotka on 
pidettävä kaikissa olosuhteissa. 
Jos Jumalan olemassaolo hä-
märtyy ja hänet alennetaan ju-
malaksi, silloin myös ihmisarvo 
hämärtyy. Me emme ole juma-
lan vaan Jumalan kuvia.

Ehkä suurin syy Jumalan kor-
vautumiseen jumalalla on se, 
että kulttuuriltamme ja myös 
tiedotusvälineiltä on kadonnut 
käsitys siitä, että Jumala voi-
daan tuntea.

Ajatellaan, että jos Jumala on 
olemassa, hän on joka tapauk-
sessa niin korkea ja käsittämä-
tön ettei kukaan voi omia häntä 
itselleen. Siksi kaikki puhe Ju-

malasta on tosiasiassa puhetta 
ihmisten keksimistä jumalista.

Niinhän se varmaankin olisi 
ilman Jeesusta. Hänessä Juma-
la, kaiken Luoja, syntyi ihmi-
seksi; meidän ihmisten tasolle, 
meidän käsitettäväksi. Jumalan 
Poika on ottanut päälleen ihmi-
sen osan sen pohjamutia myö-
ten. Siksi Jumala itse ymmärtää 
hyvin sen tunteen, joka nostaa 
poterorukouksen kuolemaa pel-
käävän huulille.

Hän on myös voittanut kuo-
leman ja voi siksi antaa elämän 
tarkoituksen, jopa iankaikkisen 
elämän sitä kaipaavalle. 

Siihen ei jumala kykene. Sik-
si minua ottaa niin kovasti pää-
hän se, että tiedotusvälineet kor-
vaavat Jumalan jumalalla. Suo-
malaisilta yritetään ottaa pois 
elämän lähde. 

Sammeli Juntunen
Savonlinnan seurakunnan 

kirkkoherra

Jumala vai jumala?

Kirkkoherra Sammeli Jun-
tunen. Kuva: Savonlinnan 
seurakunnan arkisto
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Panssaridivisioona juhli, mukana myös 
sotilaspojat
Perinteet ja tämä päivä olivat 
vahvasti läsnä, kun kesäkuus-
sa juhlittiin Hattulan Parolan-
nummella 80 vuotta sitten pe-
rustettua Suomen Panssaridivi-
sioonaa. Päivä oli myös Panssa-
riprikaatin vuosipäivä.

Sotilaspojat olivat tietys-
ti juhlapäivässä mukana. Kan-
ta-Hämeen Sotilaspoikien Pe-
rinnekillan edustajat olivat 
paikalla kutsuttuina vieraina, 
mutta myös sotilaspoikien kol-
men miehen iskuryhmä oli pai-
kan päällä esittelemässä juhla-
päivän yleisölle sotilaspoikien 
toimintaa.

Panssaridivisioona perustet-
tiin 28.6.1942. Tämä panssaroi-
tu divisioona toimi jatkosodan 
ja Lapin sodan aikana. Viralli-
sesti sen toiminta jatkui 4. jou-
lukuuta 1944 saakka. Panssari-
divisioonaa komensi sen koko 
olemassaolon ajan legendaari-
sen maineen saanut panssari-
kenraali ja Mannerheim-ristin 
ritari Ruben Lagus.

Nykyinen Panssariprikaati on 
suora Panssaridivisioonan jat-
ke. Aselajin toiminta on kes-
kitetty pääasiassa Hattulan Pa-
rolannnummelle. Prikaatin ko-
mentajana on toiminut elokuus-
ta 2021 lähtien eversti Rainer 
Kuosmanen.

Koulutustasosta  
ei saa tinkiä
Juhlapuheessaan Rainer Kuos-
manen sanoi, että hyvin koulu-
tettu panssariyhtymä oli kor-
vaamattoman tärkeä kesän 
1944 torjuntataisteluissa eten-

kin siellä, missä puna-armeijan 
paine oli kovin. Yhtymän suo-
rituskyvyn ydin oli Kuosmasen 

mukaan tinkimätön kouluttau-
tuminen.

Hyvä kouluttautuminen ja 

nopeat valmiudet ovat tämän-
kin päivän Panssariprikaatin 
keskeisiä toimintaperiaatteita. 
Ukrainan sota on Kuosmasen 
mukaan vastaansanomattomas-
ti osoittanut, että panssaroidut 
joukot ovat myös vuonna 2022 
keskeinen osa nykyaikaista so-
dankäyntiä.

Juhlapäivänä Hattulassa oli 
lähes 30 asteen helle. Se vähen-
si yleisömäärää, mutta ei vai-
kuttanut päivän ohjelmistoon. 
Siihen kuuluivat muun muas-
sa Hornet-hävittäjien ylilento 
sekä ohimarssi, jossa oli muka-
na niin polkupyöriä kuin Pans-
sarimuseon vanhoja ajoneuvo-
ja ja Panssariprikaatin nykyai-
kaisinta sodankäyntikalustoa.

Sotilaspoikien iskuryhmänä 
paikalla oli omassa kojussaan 
kolmikko Toivo Lensu, Risto 
Laitinen ja Pentti Tienhaa-
ra. He kertoivat, että kuumuus 
verotti vierailijoiden joukkoa, 
mutta he, jotka paikalla pii-
pahtivat, olivat sitäkin kiinnos-
tuneempia sotilaspoikien toi-
minnasta.

– Tuntuu siltä, että sotilas-
poikien historiasta on kaikilla 
jonkinlainen käsitys, mutta mo-
nelle on yllätys, että sotilaspoi-
kien perinnetoiminta on hyvin 
vilkasta, kolmikko kommentoi.

Teksti: Veli-Matti Jusi
Kuvat: Jari Lemmetyinen 

ja Veli-Matti Jusi

Kaksi savonlinnalaista  
sotilaspoikaa menehtyi 
sota-ajan palveluksessa
Ilmatorjuntajoukot olivat pote-
neet miespulaa koko sodan ajan. 
Vuoden 1944 alussa oli jo 1500 
It-miehen vajaus. Tehostetulla 
värväyksellä saatiin kesäkuun 
1944 alkuun mennessä koulu-
tettua noin 1700 poikaa It-jouk-
koihin.

FL Jukka Torvelainen ku-
vaa alkuvuoden 1944 tapahtu-
mia näin: 

– Savonlinnan seudulta vapaa-
ehtoisina It-koulutukseen lähte-
neet pojat koulutettiin Mikke-
lissä kevään aikana It-tykkimie-
hiksi. Koulutus käsitti noin kah-
den kuukauden jalkaväen- sekä 
ilmatorjunnan peruskoulutuksen 
ja sen jälkeen tehtäväkohtaisen 
koulutuksen 9.Kev.It-jaoksessa. 
Koulutus oli fyysisesti kesken-
kasvuisille pojille talviolosuh-
teissa ja sopimattomissa vaatteis-
sa erittäin raskasta, majoituksen 
vielä ollessa kylmissä ja kosteis-
sa entisissä ”Vanhan väen” Mik-
kelin tarkka-ampujapataljoonan 
ja I maailmasodan aikana venä-
läisten rakennuttamissa puna-
tiilikasarmeissa kaupungin ete-
lälaidalla. Koulutuksen aikana 
menehtyikin kaksi Savonlinnan 
lyseon kuudennen luokan poi-
kaa, Mauno Nieminen ja Esko 
Virtanen, keuhkokuumeeseen 
22.3.1944, kolme päivää sen jäl-
keen kun poikien koulutuksesta 
oli annettu selväsanainen käsky, 
jonka mukaan kuri ei ole kuri-
tusta eikä heiveröisinkään alo-
kas ole muu kuin velvollisuut-
taan täyttävä kansalainen”.

Mauno Nieminen, joka oli 
juuri ehtinyt täyttää 18 vuotta ja 
oli siten sotilasarvoltaan alokas, 
on haudattu Punkaharjun vanhal-

le hautausmaalle perhehautaan. 
Esko Virtanen on haudattu Jy-
väskylän Vanhalle hautausmaalle 
sankarihautaan. Molempien poi-
kien nimet löytyvät myös Savon-
linnan lyseon Pro Patria-taulusta.

Koulutuksen jälkeen 16 poikaa 
sijoitettiin Savonlinnan Markin-
mäelle 8.Kev.It-jaokseen kah-
den It-tykin miehistöksi. Samal-
la paikalla on nykyisin Savonlin-
nan Sotilaspoikamuistomerkki-
nä samanlainen tykki, joka näil-
le pojille tuli sota-aikana tutuksi.

Teksti: Lauri Auvinen
Lainaus teoksesta Torvelai-
nen, Jukka A.: Kotikontuja ter-
vehtien : Savonlinnan seudun 
suojeluskuntien ja Lotta Svärd 
-osastojen historia (Savonlinnan 
seudun suojeluskunta- ja Lot-
ta Svärd -perinneyhdistys 2007)

Desanttijahti Parikkalassa
Kesällä 1942 kuului lentokoneen 
surinaa Parikkalan suunnalla. 
Vaikka desantintorjunta kuului 
ilmansuojelujoukoille, joutuivat 
usein siviilitkin kohtaamaan de-
santteja ensimmäisenä. Niin kävi 
tälläkin kertaa.

Vuoriniemellä 17-vuotias Toi-
vo Makkonen herätettiin aamu-
yöllä 7.6.1942 isänsä havaittua 
lentokoneen äänen ja nähtyään 
jotain pudotettavan läheiseen 
metsään. Toivo lähti ilmoitta-
maan tapahtumasta kyläpolii-
sille. Etsintäryhmä, johon kuu-
lui kyläpoliisi Eero Mikko-
sen lisäksi tämän pojat Toivo 
ja Urho, eivät kuitenkaan löy-
täneet ketään. Mutta etsintäalu-
eelta löytyi noin metrin halkai-
sijaltaan oleva laskuvarjo sekä 

ensisiteen kappaleita. Olivatko 
edellä mainitut pojat sotilaspoi-
kia, ei ole tiedossa.

Desanteista ei näkynyt jälkiä-
kään, joten etsintä ei tuottanut 
tulosta. Muutama päivä myö-
hemmin, 11.6. Tarvaspohjalla 
12-vuotias Onni Soikkeli ha-
vaitsi kaksi suomalaispukuis-
ta sotamiestä kävelevän ensin 
ohitse ja muutaman tunnin pääs-
tä samat miehet palasivat kuor-
ma-auton kyydillä takaisinpäin. 
Onneksi muutaman kilometrin 
päässä asunut Emma Harma-
nen havaitsi samat miehet. Ja 
koska desanteista oli muistutet-
tu usein, ilmoitti Emma oudoista 
kävelijöistä naapurille. Naapurin 
Mikko Ropo otti haulikkonsa ja 
lähti veljensä Adolfin kanssa et-

simään miehiä. Adolfilla oli vain 
taskuase, kaliiperiltaan 6,35 mm.  

Etsijät näkivät pian liikettä, 

jolloin Mikko ampui haulikol-
la liikkeen suuntaan. Myöhem-
min on muisteltu, että toinen de-

santeista sai hauleja selkäänsä. 
Desantit piiloutuivat ison kiven 
taakse mutta antautuivat kuiten-
kin heti ilman vastarintaa. De-
santeilla oli aseinaan pistoolei-
ta ja käsikranaatteja. Veljekset 
toivat desantit Mikon kotitalol-
le, jossa oli puhelin. Sillä saatiin 
yhteys viranomaisiin ja desantit 
viranomaisten haltuun. Tällä 
kertaa siviilit pidättivät desantit 
ongelmitta. 

Tähän desanttipartioon kuu-
lui Aleksanteri Tatti ja Georgij 
Fetshenko. Heistä Tatti suostui 
yhteistoimintaan suomalaisten 
kanssa ja hänet siirrettiin Osas-
to Raskin käyttöön. (Osasto Ras-
ki oli jatkosodan joukko-osasto, 
jonka tehtävänä oli kouluttaa ja 
lähettää sotavangeista värvät-

tyjä tiedustelijoita Neuvostolii-
ton alueelle. Osasto sai nimensä 
johtajansa, majuri Reino Raskin 
mukaan. Koulutus annettiin Ää-
nislinnan Tiedustelijainkoulussa. 
Toimituksen huomautus.)

Tatti sai asiamieskoulutuksen 
(vakoilija) ja hyppäsi jopa yhden 
harjoitushypyn Suomen puolel-
la Joensuussa lokakuussa 1942. 
Tattia ei kuitenkaan lähetetty va-
koilijamatkalle linjojen taakse, 
vaan hän jatkoi sodan loppuun 
saakka radistin tehtävissä. Fet-
sehenko sai vakoilijan tuomion 
ja hänet teloitettiin jo 22.8.1942. 
Tatti sitävastoin karkasi sopivasti 
syyskuussa 1944 eikä siten jou-
tunut palautetuksi Neuvostoliit-
toon.  

Pasi Pirttikoski

Inkeriläisdesantti Simo Laukkanen ottaa yhteyttä lähettä-
jiinsä. Hän oli yksi puolensa vaihtaneista desanteista joka 
suostui myös radioharhautukseen, eli lähettämään suoma-
laisten käskemiä viestejä. SA-kuva

Sotilaspoikien iskuryhmä Toivo Lensu (vasemmalla), Risto 
Laitinen ja Pentti Tienhaara.

Esko Virtasen hauta Jyväs-
kylässä. Kuva: Matti Hyvä-
rinen

Mauno Niemisen hauta Pun-
kaharjulla. Kuva: Lauri Au-
vinen

T-34 oli Panssaridivisioonan peruskalustoa. T-34/76 kulki 
näin kepeästi Panssaridivisioonan 80-vuotisjuhlassa Paro-
lannummella.


