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Yhteistyö on parempi kuin vastakkainasettelu
Suomen työnantajien keskusliitto ja Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto sopivat talvisodan aikana 23. tammikuuta 1940, että ne neuvottelisivat vastaisuudessa keskenään työmarkkinoita koskevista kysymyksistä. Tämä ns. tammikuun kihlaus on esimerkki siitä, kuinka
kaksi vastakkaista osapuolta alkoi kuunnella toisen näkemyksiä ja keskustella yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Yhteistyöhön kannusti tuolloin sotatila ja maan todella vaikea asema. Ei yhteistyö toki kitkattomasti alkanut, sillä vasta sodan loppuvaiheessa 1944 todelliset
työmarkkinaneuvottelut alkoivat.

Sotilaspoikien historia sisältää vastaavan tapahtuman toisella tavoin ajattelevien kokoamisesta toimimaan yhdessä koko kansaa koskevan asian hyväksi. Kotijoukkojen komentajan,
kenraaliluutnantti Lauri Malmbergin päiväkäskyllä suojeluskuntapojista tuli sotilaspoikia
17.9.1941, kun isänmaa oli taas sodassa. Vuoden 1918 tapahtumien jälkeen työväestön poikien pääsy suojeluskuntapojiksi oli perin vaikeaa vielä 1930-luvun lopullakin. Sotilaspoikapäiväkäskyn seurauksena sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoimikunta totesi, että työväestön pojilla ei ole mitään estettä liittyä järjestöön ja näin sotilaspoikien työ yhteisen asian
hyväksi jatkui puoluenäkemyksistä riippumatta.

Kaikista historian opetuksista huolimatta maailmassa on edelleen paljon vahvaa vastakkainasettelua ja kykenemättömyyttä rakentavaan yhteistyöhön. Parin viime vuoden ajan media on
täyttynyt uutisista Yhdysvaltain jakautumisesta kahtia demokraatteihin ja republikaaneihin.
Ruotsissa, monen mielestä demokratian mallimaassa, yhteistyö eri puolueiden välillä näyttää
olevan mahdotonta, eikä maahan saada toimivaa hallitusta. Oma lukunsa ovat sitten maat,
joissa valtaa pitävät vaientavat raaoin ottein toisin ajattelevat – keskustelu ja asioiden yhdessä eteenpäin vieminen ei tule kysymykseenkään. Miten valtavasti inhimillistä hyvää näin
menetetäänkään.

Ihmisluonto muuttuu perin hitaasti. Näinä aikoina joudumme näkemään Suomessakin kykenemättömyyttä kuunnella toisella tavoin ajattelevia ja toisenlaisten ihmisten halveksuntaa ja
vihaa. Yltiönationalismi loitontuu yhä kauemmas aidosta isänmaallisuudesta ja asioiden yhdessä hoitamisesta. Voi meitä!

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekillan 25. toimintavuosi on lopuillaan. Olen saanut tutustua lähes kymmenen vuoden ajan sotilaspoikiin ja pikkulottiin. En
tiedä juuri kenenkään työhistoriaa tai puoluenäkemystä. Kokemukseni mukaan se yhdessä
tekemisen henki, jonka nuoret oppivat maamme vaikeina vuosina, vaikuttaa edelleen tässä
virkeiden vanhojen ihmisten joukossa. Kunnioittavin ja yhteistyöstä kiitollisin ajatuksin toivotan kiltamme jäsenille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2019.
Hannu Saloniemi
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Sotilaspoikien ja pikkulottien työ muistetaan
”Veteraanien perinteet uusille sukupolville” on Tammenlehvän Perinneliiton tunnuslause. Perinnetyön jatkuminen seuraavina vuosikymmeninä oli Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n veteraaniperinteen työryhmän tarkoituksena, kun se kutsui 22.11.2016 eri yhteisöjä perustamaan Sotien
1939–1945 Pääkaupunkiseudun veteraaniperinteen alueneuvottelukuntaa. Alueneuvottelukunta
vaalii sekä veteraanien että kotirintaman perinteitä. Oma kiltamme on yksi veteraaniperinteen alueneuvottelukunnan perustajajäsenistä.
Alueneuvottelukunnan ja sen jäsenjärjestöjen tavoitteena on ylläpitää ja tallentaa veteraaniperinnettä
monipuolisesti ja varmistaa sen hyvä saavutettavuus tuleville sukupolville. Sotilaspojat ja pikkulotat
olivat tärkeitä toimijoita kotirintamalla, jotkut rintamallakin. Kiltamme haluaa toteuttaa oman perinteen siirtämisen nuoremmille sukupolville, ja siksi me olemme aktiivinen toimija alueneuvottelukunnassa.
Vuonna 1993 perustetun kiltamme panos perinnetyössä ei ole ollut vähäinen. Kilta julkaisi vuonna
1995 kirjan ”Sotilaspojat kertovat”. ”Kymmenen vuotta sotilaspoikien kiltatoimintaa pääkaupunkiseudulla” sekä killan 20-vuotisjulkaisu kertovat paljon niin sotilaspoikien kuin pikkulottienkin
toiminnasta. Vuonna 1995 perustettu ”Kiltaviesti” on julkaissut lukuisia sotilaspojista ja pikkulotista kertovia artikkeleita. Kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula on koonnut Kiltaviestissä julkaistuja
sotilaspoikien ja pikkulottien haastatteluja kokoelmaksi, jonka toinen painos valmistui Sorvettulan
omakustanteena syksyllä 2018. Killan kotisivu https://www.sotilaspojat.fi kertoo killan toiminnasta
ja historiasta.
Helsingin suojeluskuntapiirin perinnehuoneessa, joka avattiin lokakuussa 2008 entisessä Suojeluskuntatalossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2, kerrotaan myös sotilaspojista ja pikkulotista. Toiminnasta sotiemme aikana on jo kymmenen vuoden ajan kerrottu lukiolaisten turvakursseilla Santahaminassa ja useana vuonna myös Dragsvikissä yhteensä noin kuudelle tuhannelle lukiolaiselle. Nelisen
tuhatta partiolaista on saanut 2018 viivoittimen, jossa kerrotaan lyhyesti sotilaspoikien ja pikkulottien toimista itsenäisyytemme puolustamisessa. Helsingin Käpylään Taivaskalliolle pystytettiin
yhdessä Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor rf:n kanssa muistopaasi,
joka paljastettiin 25.8.2011. Kiltalaiset ovat avustaneet veteraanien tilaisuuksissa ja lippumme on
säännöllisesti mukana talvisodan alkamis- ja päättymispäivänä sekä kansallisena veteraanipäivänä
seppeleenlaskussa marsalkka Mannerheimin patsaalla.
Alueellisessa neuvottelukunnassa on edustettuna vuoden
2018 lopulla 25 yhteisöä. Neuvottelukunnan kotisivut
http://www.veteraaniperinne-pks.fi aukaistiin 14.11.2018.
Sivuilla ylläpidetään kalenteria, johon kootaan kaikki
ajankohtaiset veteraanitapahtumat, mm. kiltamme kunniakäynti Taivaskalliolla elokuussa. Kotisivuja kehitetään
niin, että sivuilta tai sivujen kautta aukeavilta jäsenyhteisöjen sivuilta löytyy monipuolisesti tiedot veteraanien
toimista niin vuosien 1939–1945 sotien rintamilta kuin
kotirintamaltakin. Emme unohda niitä, jotka puolustivat
Suomen itsenäisyyttä ja jälleenrakensivat maan, jossa on
hyvä elää.

Hannu Saloniemi
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Olli Sorvettula 85 vuotta
Kiltamme kunniapuheenjohtajan isä oli Lammilla aktiivinen suojeluskuntalainen ja äiti oli
lotta, isoäiti paikkakunnan lottajohtaja. Oli siis
luonnollista, että Olli liittyi sotilaspoikaosastoon. Vain pojan ikä oli poikkeuksellista, sillä
hän oli 7-vuotias liittyessään toimintaan 1941.
Olli oli ahkerasti mukana kaikessa: urheilu- ja
ampumaharjoituksissa, pilketalkoissa, romunkeräyksessä, palvelukseenastumismääräysten
viejänä ja sankarihautajaisissa.
Olli Sorvettulan työelämän pisin jakso sijoittui maa- ja metsätalousministeriöön, ja hän
jäi eläkkeelle eläinlääkintäosaston apulaisosastopäällikön virasta. Yhteisten asioiden
hoitoa hän jatkoi omassa killassamme toimien
sihteerinä 2008 ja varapuheenjohtajana 2009.
Kiltamme asioita hän ohjasi varmalla kädellä
puheenjohtajana vuodet 2010–2015.
Ollin työn tuloksena on jäänyt kaksi meille
arvokasta pysyvää asiaa. Vuonna 2008 avattiin
Töölöntorinkatu 2:n auditorion aulaan Helsingin suojeluskuntapiirin perinnehuone. Huoneen rakentajina toimivat Olli ja jo edesmennyt Stig Roudasmaa. Käpylän Taivaskalliolle
pystytettiin sotilaspoikien ja pikkulottien oma
muistopaasi elokuussa 2011 Helsinkiä puolus
taneen ”Taivaspatterin” asemiin. Ensimmäisen muistokiven tuhoaminen vaati vielä kerran Ollin
vahvan työpanoksen. Uusi paasi oli paikoillaan jo kolme kuukautta myöhemmin.
Sotilaspoikien toiminnasta kertominen nuorelle polvelle on ollut Ollin työssä tärkeää. Vuodesta
2008 alkaen hän on luennoinut Santahaminassa lukiolaisten turvakursseilla kahdesti vuodessa ja
jatkaa työtä edelleen. Olli Sorvettula teki useita sotilaspoikien ja pikkulottien haastatteluja, jotka julkaistiin Kiltaviestissä. Hän kokosi ne eripainokseksi, jonka toinen painos valmistui syksyllä 2018.
Veteraanityö on Ollille edelleen tärkeää. Hän on Espoon Sotaveteraanit ry:n kunniajäsen ja Helsingin seudun sotaveteraanipiirin perinnetoimikunnan jäsen.
Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta onittelee lämpimästi
kunniapuheenjohtajaansa.
Hannu Saloniemi
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Syyskokous ja uusi dokumenttielokuva
Killan sääntömääräinen syyskokous pidettiin perjantaina 23.11. tutussa paikassa, Mikael Agricolan
kirkon kryptassa. Kokoukseen osallistui 22 jäsentä. Vanhan tavan mukaan kokousta edelsi sotilaskotisisarien tarjoamat munkkikahvit.
Killan puheenjohtaja Hannu Saloniemi avasi kokouksen kertomalla lyhyesti syyskauden tapahtumista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheenjohtaja Olli Sorvettula ja sihteeriksi Marika Porras. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija ja Timo Vaarnavuo. Kokous todettiin laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen oli esitetty Kiltaviestissä 3/2018.
Killan puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2019. Kumpikin oli julkaistu kokouskutsun yhteydessä syksyn Kiltaviestissä. Toiminta tulee jatkumaan entiseen
malliin. Talousarvio mahdollistaa sen toistaiseksi ilman jäsenmaksun korotusta, mutta kipeästi kaivattaisiin tukimaksuja. Jäsenmäärän väheneminen vähentää tulopuolta merkittävästi. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.
Sääntöjen 5 §:n mukaisesti kokouksen piti päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Ethel Sandström on estynyt hallitustoiminnasta. Kokous päätti pysyttää hallituksen kokoonpanon ennallaan
eli puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Erovuorossa 1.1.2019 ovat Jarmo
Korhonen, Kaarlo Männistö ja Pekka Saloranta. Heidät kokous valitsi jatkamaan hallituksen jäseninä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Seija Hällström.
Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Lehtola ja Teuvo Ljungberg sekä varalle Risto Laakso ja Heikki
Hälikkä. Killan ilmoituslehtenä jatkaa Kiltaviesti. Muita asioita ei ollut.
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen päätyttyä esitettiin Sotilaspoikaliiton tuottama Isänmaan nuoret puolustajat – sotilaspojat ja lottatytöt -elokuva. Kiltaveljemme Otto Wahlgren on yksi
elokuvan ”tähdistä”. Muita kertojia ovat muiden muassa emeritus arkkipiispa John Vikström, kenraali Jaakko Valtanen, eduskunnan puhemiehenäkin toiminut Mikko Pesälä ja ministeri Elisabeth
Rehn. Elokuvassa on hämmästyttävän paljon autenttista filmimateriaalia. DVD-versiona elokuva
maksaa 20 euroa. Sitä voi tilata Sotilaspoika 3/2018 -lehden sivulla 5 olleen ilmoituksen mukaan,
mutta puheenjohtaja Hannu Saloniemi on luvannut hoitaa kiltamme tilaukset keskitetysti.
Marika Porras

Sotilaspojat yhteistyössä Aseveliliiton
kanssa
Sotilaspojat osallistuivat 16.–23.7.1944
kautta maan hädänalaisten avustamiseen
yhdessä Aseveliliiton kanssa. Sotilaspojat
toimivat Panssarimarkka-kerääjinä. Kuva
Vaasa-lehdessä julkaistusta ilmoituksesta.
– Raimo Berkan
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Ruokatohtori opasti ymmärtäväisesti
Lokakuun ensimmäinen esitelmä ”Ravitsemus ja nivelterveys” osoittautui otsikkoaan jännittävämmäksi,
hyvin mielenkiintoiseksi. Filosofian tohtori, kliinisen
ravitsemuksen alalta Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väitellyt Päivi Söderholm otti
kuulijakuntansa asiantuntijan ja ihmisiä ymmärtävin
ottein. Hän kertoi olleensa aktiivinen urheilija, jonka
uran nivelvaivat katkaisivat. Urheilijoiden ravitsemusvalmentajanakin toimiva Söderholm viittasi esitelmässään monilta osin omiin kokemuksiinsa.
Syömämme ruoka liittyy selkeästi niveltemme terveyteen. Nivelten terveyden kannalta lihaksiston terveys ja kunto on tärkeää. Ruokamme tulisi sisältää
riittävästi valkuaisaineita. Meidän ikäihmisten tulisi
nauttia noin 20 grammaa valkuaisaineita neljä kertaa
päivässä lihaksiston ja muun elimistön pitämiseksi
kunnossa. Tuo 20 grammaa proteiinia on esimerkiksi
100 gramman liha- tai kalapalassa tai rahka- tai raejuustopurkillisessa. Lihasten kuntoa ylläpitää erinomaisesti heraproteiini, jota urheilijat suosivat, mutta
jota saa aivan tavallisesta ruokakaupastakin esimerkiksi valmisjuomina. Liikunta on erityisen keskeinen
nivelten terveyden ylläpitäjä ja lihavuus nivelten vihollinen. Suolistomme mikrobit vaikuttavat suuresti eri ravintoaineiden imeytymiseen elimistömme käyttöön. Kuitupitoinen ravinto
auttaa hyödyllisiä suolistomikrobeja kilpailussa haitallisten bakteereiden kanssa.
listomme mikrobit vaikuttavat suuresti eri ravintoaineiden imeytymiseen elimistömme käyttöön. Kuitupitoinen ravinto auttaa hyödyllisiä suolistomikrobeja kilpailussa haitallisten bakteereiden kanssa.
Syömämme rasvan laatu on myös tärkeä asia. ”Kovaa” maidon ja lihan rasvaa on hyvä
välttää, ”pehmeä” kalarasva ja öljyt ovat suositeltavia. Suomalainen rypsiöljy sisältää hyödylliseksi havaittua omega-3-rasvahappoa ja on merkittävästi halvempaa kuin oliiviöljy,
erityisesti jos vertaa hintaa kylmäpuristettuun ”neitsytöljyyn”. Terveellisen ruuan ainekset
voivat siis olla myös kohtuuhintaisia. Jänteissä ja nivelissä tärkeää kollageenia saamme
ihan tavallisesta liivatteesta – kollageeniakaan ei tarvitse hakea mistään hinnakkaista
erityisvalmisteista.
Ruokatohtori Söderholm kertoi monista niveltemme terveydelle tärkeistä ruuan aineosista.
Vitamiineista C-vitamiinia tarvitaan nivelrustojen kunnon ylläpitämiseen – siis hedelmiä
tulee nauttia usein. D-vitamiinia, luuston kalsiumaineenvaihdunnan moottoria, emme saa
talven pimeinä riittävästi, joten sitä on hyvä nauttia pillereinä vähintään 20 mg päivässä.
Magnesiumia saamme leseistä, siemenistä ja maitotuotteista, ja myös pillereinäkin, jos niin
halutaan.
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Nivelvaivojen helpottamiseen voi löytyä apua ainakin minulle yllättävistä ruuan aineosista.
Kurkuma, inkivääri tai chili estää elimistön tulehdusreaktioita. Niistä saatava apu vaihtelee
kuitenkin yksilöllisesti. Kurkuman ruokatohtori Söderholm neuvoi lisäämään heti paistamisen aluksi kuumaan rasvaan, jolloin sen hyödyllinen hapettumista estävä vaikutus tulee parhaiten hyödyksemme. Samoin kaalikasvien sulforafaani-antioksidantti voi estää E-vitamiinin
tapaan elimistön tulehdusreaktioita ja voi auttaa nivelvaivoista kärsiviä.
Päivi Söderholm näytti esityksensä lopuksi yhteenvedon, jonka julkaisemiseen ohessa hän
antoi luvan. Oli todella ilo kuunnella nuorta asiantuntijaa, joka osasi kohdistaa sanansa iäkkäälle kuulijakunnalle.
Hannu Saloniemi
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Saksan kenraali Suomen Päämajassa 1941–44
Valtiotieteen tohtori, eversti Pekka Visuri
on saanut valmiiksi suururakkansa, jalkaväen kenraali Erfurthin sotapäiväkirjojen
suomentamisen. Sotapäiväkirjoissa on noin
1 100 sivua. Tänä syksynä ilmestyi Pekka
Visurin toimittama Waldemar Erfurth Sotapäiväkirja 1942–1943 (Docendo). Se on
jatkoa Visurin syksyllä 2017 julkaisemalle
teokselle Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941 (Docendo). Sotapäiväkirja 1944 oli julkaistu jo aiemmin Eino E.
Suolahden suomentamana.
Visurin osuus päiväkirjoista 1941–1943
sekä hänen aiemmin ilmestyneet teoksensa
Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat
(Docendo 2013) sekä Paasikiven Suomi
suurvaltojen puristuksessa 1944–1947 (Docendo 2015) muodostavat yhdessä hyvin
kattavan kuvan Suomen poliittisesta ja sotilaallisesta asemasta noina raskaina vuosina.
Visurin kirjat ovat aina saaneet runsaasti
huomiota heti ilmestyttyään. Syynä lienee
hänen rauhallisen viileä tapansa käsitellä

Vilkas keskustelu nousi munkkikahvien lomassa jo ennen esitelmää. Esitelmöitsijää jututtavat Marika Porras ja Olli Sorvettula.
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suuria myyttejä totutusta poikkeavalla tavalla dokumentoituun tietoon perustuen. Suomessa on perinteisesti haluttu ajatella jatkosotaa erillissotana, ei liittolaisuutena Saksan kanssa.
Ajopuuteoria oli Saksan sodanaikaisen Suomen-lähettilään Wipert von Blücherin muistelmissaan lanseeraama käsite, jonka mukaan Suomi tempautui kuin lastu tulvivaan virtaan.
Kenraali Erfurthin sotapäiväkirja 1941 kumoaa tämän myytin. Kokonaan eri asia on, ettei
Suomella ollut muita kuin huonoja vaihtoehtoja ”pirun ja perkeleen välissä”.
Me saimme puolitoistatuntisen, hengästyttävän runsaan paketin tietoa Suomen tiestä Saksan aseveljeksi ja kanssasotijaksi. Visurin esitelmää täydensi runsas kartta- ja kuva-aineisto.
Waldemar Erfurth oli ansioitunut Saksan keisarillisen armeijan upseeri jo ensimmäisessä maailmansodassa. Hän ehti jäädä eläkkeelle ennen kansallissosialistien valtaannousua.
Tiettävästi Erfurth ei ollut natsi. Hänet kutsuttiin 1934 Wehrmachtin pääesikuntaan, mistä
komennettiin Suomeen Mikkelin Päämajaan kesäkuussa 1941. Tehtävänimike oli todella
”saksalainen kenraali Suomen Päämajassa (Deutscher General im Finnischen Hauptquartier)”. Tehtävä oli toimia Hitlerin ja Mannerheimin välisenä yhteysupseerina. Hänen tuli tehdä päivittäin raportti Johtajan päämajaan sekä Wehrmachtin operaatioista vastaavalle kenraali Jodlille. Tämä raportointi selittää yksityiskohtaiset päivittäiset päiväkirjamerkinnät.
Erfurth toimi yhteystehtävässään syksyyn 1944, jolloin Suomi teki aselevon Neuvostoliiton
kanssa.
Marika Porras

Kokouksen jälkeen keskustelu jatkui ja Visuri signeerasi kiltalaisille kirjojaan.
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Evakkolapsesta sotilaspojaksi
Motto: ”Ei kulje hän outona maailman rantaa,
joka eväänsä omassa repussa kantaa.”

Synnyinseutuni oli Kuolemajärvi, joka oli karjalankannakselainen isohko maalaispitäjä. Viipurista
Pietariin johtavat rautatiet toivat sekä vireyttä talouselämään että maanviljelijöille ja kalastajille
mahdollisuuksia kaupankäyntiin venäläisten kanssa.
Ensimmäiset, syntymävuoteni 1933 jälkeiset vuodet olivat aikuisten kannalta normaalia maalaiselämää. Nuorelle pojalle kuten minä Karjalan kunnaat toivat mainiot mahdollisuudet perehtyä ympäristöön.
Isän työt Kuolemajärven suojeluskunnan paikallispäällikkönä antoivat lukuisia mahdollisuuksia
lapsen elämään. Kiertelimme monissa sotilaallisissa toimipaikoissa. Erittäin mielenkiintoisena koin
Perkjärven tykistöleirin. Sain nähdä ratsastavien pattereiden liikkeellelähdöt ja marssit harjoitusalueille. Miehet osoittivat suurta taitoa hevosten ja tykkien käsittelyssä. Silloin en edes kaikkea
ymmärtänyt, mutta myöhemmän sotilasurani aikana näkemäni vastaavat suoritukset toivat oikean
arvostuksen tykkimiehiin.
Minulla oli mahdollisuus tutustua Suomenlahden rannikon linnoituksiin ja majakoihin. Kiertelimme
isäni kanssa merelle kiikaroiden. Jopa Kronstadt oli kiintoisa kohde. Inon linnoituksella käydessämme sain nähdä todellisen linnoituksen ja sen tuhotut jäljet. Erityisen mainiot tähystysmahdollisuudet
olivat Seivästön majakalta. Näkymä oli lähes Viroon saakka. Silloin en tajunnut, että kaikki kuului
isäni työtehtäviin paikallispäällikkönä. Yhtään retkeä hän ei jäänyt ”saaliitta”.

Seivästön majakka.
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Yleisten harjoitusten aikaiset tapahtumat tulivat minulle merkitsemään paljon. Ensimmäisessä vaiheessa Kuolemajärvelle tulleet linnoittajat olivat houkutteleva vierailukohde. Sain elää linnoitteiden
rakentamisen alusta lähtien. Opin porauksen ja reiän teon oikealla tavalla. Käytännössä asuin linnoittajien luona. Heidän rakentamastaan kivilaiturista sain nivusiin saakka ulottuvan haavan, jonka
arpi on edelleen jalassa.
Linnoittajien panos suomen kielen erikoissanastooni oli huikaiseva. Kodissamme ei saanut kiroilla. Siitä piti äidin ehdoton päätös huolen. Sanasto purkautui kuitenkin myöhemmin ollessani 7
vuotta vanhana umpisuolen leikkauspöydällä sekä saadessani eetteripöntön päähäni. Äitini poistui
huoneesta 30 sekunnin kuluttua kuullessaan kaiken mitä osasin. Linnoittajaoppi oli ollut tehokasta.
Aika ennen talvisodan syttymistä toi useita suojeluskuntaeverstejä ja kenraaleita tarkastuksiin myös
Kuolemajärvelle. Käsipäivää sanottiin, muttei keskusteluihin päässyt mukaan. Kun heidän lisäkseen
Hatjalahden jääkärikodissa lomailevat jääkärit kannustivat kuusivuotiasta miehenalkua sotilasuralle
siemen oli kylvetty.
Ässä-rykmentin tulo Kuolemajärvelle oli viimeinen muistikuvani kotipaikasta ennen evakkomatkalle lähtöä. 6-vuotissyntymäpäivääni ehdin viettää ennen junamatkaa Pyhäsalmelle.
Evakkomatkan siirtymäosa päättyi Raumalle. Tuli uusi murre, alkoi koulu ja etsittiin omaa kotia.
Ruotsalaisomakotialueelle muuttaminen toi normaaleja pikkupoikien leikkejä. Kivisota Kanaalinrannan poikien kanssa oli poikkeavaa ja välillä melkein vaarallista. Saksalaisten etappivarastolta
”hankitut” kypärät säästivät kuitenkin pahemmilta vaurioilta.
Syntyi myös halu osallistua poikatoimintaan. Parasta sellaista tarjosi sotilaspoikatyö.
Harjoiteltiin kolmiotähtäystä ja pienoiskivääriammuntaa. Suunistus kuului myös tulevan sotilaan
ohjelmaan. Ensimmäinen kilpailu päättyi katastrofiin. 180 asteen virhe toi minut maastossa olevan
kivirastin sijasta 4-kerroksisen talon pihalle. En kuitenkaan keskeyttänyt.
Sain myös sotilaspoikana lähettitehtävän Sotasairaala 7:ssä. Toimitin eri osastoille sisäistä postia
ympäri kaupunkia. Sain tehtävästä annostupakoiden ja hunajan lisäksi todistuksen, jossa todetaan:

”Sotilaspoika Raimo Riikonen on toiminut E/7.SotaS:n lähettinä ajalla
20.6.-23.10.44. Kaikki uskotut tehtävät on hän suorittanut sotilaallisen
täsmällisyydellä ja ripeydellä. Käytös kiitettävä.
Raumalla lokakuun 23 pnä 1944.
Komendantti, luutnantti Yrjö E. Määttä”

Suorituksesta myönnettiin myöhemmin muun muassa jatkosodan muistomitali.Sotilaspoikatoiminnan lakkautuksen jälkeen siirryin Tasalam Boikien partiolippukuntaan.
Muistot ovat ikuisia.
Raimo Riikonen
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Ankarat vuodet musiikissa
Vuonna 2017 YLE esitti radiossa mainion ohjelmasarjan, jossa Seppo Hovi ja Lasse Lehtinen kertoivat
Suomen ja suomalaisten selviytymistarinan 1930-luvulta vaaran vuosien aikaan liittyvän viihdemusiikin
säestämänä. Syyskauden viimeisenä esiintyjänä meillä oli ilo kuulla Seppo Hovia saman teeman äärellä. Seppo Hovi ja harmonikkansa olivat yleisömäärästä ja aplodeista päätellen syksytapahtumien kirkas
tähti.
Ensimmäiseksi Seppo Hovi soitti tuttuakin tutumman
iskelmän Särkynyt onni. Georg Malmsten sävelsi sen
1929. Lyhyessä ajassa siitä tuli ensimmäinen ”kultalevy”, vaikkei tuolloin toki koko käsitettä vielä ollut keksittykään. Elettiin pula-aikaa, mutta äänilevyteollisuus
oli päässyt hyvään vauhtiin kannettavien gramofonien
yleistyessä. Kaikkialla ei ollut sähköä, maaseudulla vallankaan, mutta grammarin osasi jokainen veivata käyntiin, eikä niiden hinta enää ollut kohtuuton tavalliselle
duunarillekaan. Usko Hurmerinnan kuultiin valittavan,
ettei Seurasaaressa enää voinut kävellä kompastumatta
grammariin! Uskoo ken tahtoo, mutta vitsi kuvaa kyseisen laitteen yleisyyttä, mikä puolestaan selittää äänilevyjen huikeita myyntilukuja Suomessakin.Sotaa edeltävän
ajan iskelmämusiikin tunnetuin orkesteri oli Dallapé,
alun perin 1925 perustettu Rajamäen Pojat. Se oli Sörkan Vennulla syntynyt tanssiorkesteri, jonka riveissä vaikutti muun muassa hiljan punavankeudesta vapautunut
Valto Tynnilä.
Suosion karttuessa ja uusien huippumuusikoiden myötä orkesterille oli keksittävä fiinimpi nimi. Soittajien haitarit olivat italialaista Dallapé -merkkiä. Siitä uusi nimi, joka on kantanut näihin päiviin. Vili
Vesterinen oli yksi orkesterin kantavista voimista. Hänen tunnettu hittinsä oli Valssi menneiltä ajoilta.
Sen Seppo Hovi meille tarjoili seuraavaksi.
1930-luvun kääntyessä lopuilleen alkoi meilläkin saksalaisen slaageri- ja marssimusiikin suosio kasvaa.
Varsinkin marssi Erika oli kovasti muodissa. Kapteeni Reino Wilhelm Palmroth, alias Reino Hirviseppä,
alias Palle käänsi sanat suomeksi. Ja kun ei sopinut laulaa Kanerva tai Kaa-aanerva, kuten se olisi käytännössä kuulunut, marssin nimeksi tuli Kaarina. Sitähän ovat sitten marssivat pojat siitä lähtien veisanneet.
Syksy 1939 ja YH tuottivat jännityksen, pelon ja surun kuukausiin myös kaksi myönteistä asiaa. Ensin
Frans Emil Sillanpää kirjoitti YH:n riveihin lähtenyttä poikaansa ja muita samalla asialla olevia ajatellen runon Marssilaulu – Tervehdys pojalleni ylimääräisiin. Hän oli loukkaantunut siitä, että hänen
ikkunansa ohi marssivat sotilaat hoilasivat ”Minä olen Matti maailmalta, varreltani vähäinen”. Eihän
se sopinut Suomen armeijalle. ”Korkeempaa henkeä”, Taata vaati. Ja kirjoitti kuten kirjoitti. Päämajan
tiedotusosastolla työskennellyt Palle ymmärsi heti, että tässä oli se kaivattu ”iskumarssi”, jota kansa ja
sen puolustajat tarvitsivat rohkaisuksi. Palle sopi Yleisradion kanssa, että saa 10 minuuttia lähetysaikaa
julistaakseen tämän runon sävellyskilpailun. Kilpailun voitti täysin tuntematon mainosmies Aimo
Mustonen. Kirjailijan luvalla marssin nimeksi tuli Sillanpään marssilaulu eikä Aimo Mustonenkaan ollut enää tuntematon. Ankean syksyn toinen myönteinen asia liittyi sekin Sillanpäähän. F. E. Sillanpäälle
myönnettiin kirjallisuuden Nobel-palkinto. Silloin kyllä kansan tunnelma oli sellainen, että Nobelpalkittu oli koko pieni ja urhoollinen Suomen kansa. Sillanpää ei kyllä jättänyt epäselväksi, kuka oli oikea
nobelisti!
Usko Kemppi, ent. Hurmerinta palveli talvisodassa Kannaksella. Siellä syntyivät sanat vanhaan venäläiseen kansansävelmään. Syntyi Elämää juoksuhaudoissa -valssi. A. Aimo ja Dallapé levyttivät sen välirauhan aikana 1940. ”Se upposi Suomen kansaan kuin viiden tuuman rautanaula haapalautaan”, kertoi
Seppo Hovi ja antoi näytteen. Vähäinen ei ollut Kauko Käyhkönkään menestys, kun hän Dallapén
13
kanssa levytti oman runonsa Kirje sieltä jostain.

Runsas yleisö saapui kuuntelemaan Seppo Hovin esitystä 1920–40-luvun musiikista.
Talvisota vaati ankarat lunnaat, mukaan lukien monia taiteen, urheilun, viihteen tunnettuja nimiä. Telinevoimistelija ja olympiamitalisti Make Uosikkinen kaatui Kollaalla vain neljä päivää ennen sodan päättymistä. Berliinin olympialaisten 5 000 metrin kultamitalisti Gunnar Höckert kaatui Karjalankannaksella helmikuussa 1940. Pikaluistelija Birger Wasenius, kolminkertainen olympiamitalisti ja maailmanmestari, kaatui
Laatokan taisteluissa. Elokuvaohjaaja Nyrki Tapiovaaran elokuva Miehen tie jäi keskeneräiseksi ohjaajan
lähtiessä YH:n kautta sotimaan. Hän kaatui partiotehtävissä Tolvajärvellä kaksi viikkoa ennen talvisodan
päättymistä. Tunnettu näyttelijä, operettisankari ja laulaja Arvi Tikkala kaatui sodan viime päivinä Kollaalla.
Monien Dallapé-hittien säveltäjä ja sanoittaja Valto Tynnilä katosi helmikuussa Metsäpirtissä. Lista olisi
loputon, mutta näistä Seppo Hovi ehti kertoa.
Seppo Hovi kertoi niin eläväisesti juttujaan, että siinä menossa putosi kallis harmonikka lattialle, parkaisi ja
säikäytti niin omistajansa kuin meidät muutkin. Onneksi vahinko ei ollut ihan niin paha kuin ensin näytti,
koska saimme kuulla vielä lisääkin juttuja ja musiikkia. Seppo Hovin jutut olivat täynnä historiaa ja hauskoja anekdootteja, mutta kaiken hauskuuden ohella hän kyllä muisti myös sodan tummat varjot.
Kerran asemasotavaiheessa joku jermu kehui, että ”kyllä nyt herrat kovasti arvostaa meittiä sotamiehiä kun
oikeen vilosohvin laittavat esiintymmää”. No, esiintymään tuli ksylofonisti Eino Katajavuori. ”Vilosohvi tai
ksylotohvi, ähvä on kummassaki”.
Kenraalimajuri Svensson, Mannerheim-ristin ritari numero 5, oli tuskastunut suomalaisen viihdemusiikin
venäläiseen perintöön. Hän ihmetteli, eikö suomalainen säveltäjä ja kapellimestari parempaan pysty. George
de Godzinsky oli suomalais-venäläinen, mutta se ei estänyt säveltämästä sota-ajan hienointa suomalaista
valssia. Hän on kertonut, että katseli Äänistä ja sävel syntyi ilman soitinta ja nuottipaperia. Tarinan mukaan
hän rustasi sävellyksen Nokian silkki -vessapaperin karkealle puolelle kosmoskynällä. Sävellykseen teki
sanat Kerttu Mustonen ajalle sopivassa hengessä. Valssi on hieno ja siihenkin liittyy tarinoita. Kenraali Airo
on mainittu Äänisen aaltojen henkisenä isänä eli hän olisi antanut tehtävän tämän valssin säveltämisestä.
Airo kai antoi sanoitustehtävän, sitten kun sävellys hänestä riippumatta oli syntynyt. Toinen tarina kertoo,
että Kymin paperitehtaan korkea johtaja olisi huomauttanut, että paperin täytyi olla heidän tehtaansa tuotetta,
koska vain heidän paperissaan toinen puoli oli karkea. Minä jälkiviisaasti epäilen, ettei kunnia kuulu
Nokialle eikä Kymille. Tuskin rintamalla ”silkkisiä” vessapapereita oli. Vielä yhden humoristisen jutun
muistan Hovin laajasta valikoimasta: Petroskoihin rämpivillä joukoilla ei ollut kaikin ajoin ruokahuolto
kunnossa, eikä syksyinen korpikaan oloa mukavaksi tehnyt. Kerran väsyneet taistelijat saivat vasta myöhään
yöllä ruokaa, eikä telttoja ollut. Yksi taistelija tuumasi, että ”niihän tää on ku joulu kotoona, kuusen alla
maatahan ja välillä syärähän.”
Asemasotavaiheen aikana rintamilla järjestettiin monenlaisia kulttuuriin liittyviä kilpailuja. Viimeinen taisi
olla merivalssin sävellyskilpailu. Sen voitti Georg Malmsten valssillaan Ilta skanssissa. Siitäkin näytteen kuulimme. Georg Malmsten myös lauloi valssinsa, mutta hänen äänitteensä matriisit painuivat Suomenlahden
pohjaan, kun niitä kuljettanut saksalainen laiva torpedoitiin. Ensimmäisen levytyksen teki A. Aimo ja Viljo
Vesterisen solistiorkesteri vuonna 1944.
Seppo Hovi päätti esityksensä lausuen koskettavan otteen Timo Töyrylän runokokoelmasta Kenttäharmaa
nuoruus ja kiitti lopuksi ankaran ajan nuoria, sotilaspoikia ja lottatyttöjä ponnisteluista sodan aikana sekä
varsinkin siitä työstä, jonka tuloksena nyt elämme hyvinvointivaltion kansalaisina.
Marika Porras
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Suojeluskunnassa ja sodassakin
Sotilaspojan muistelmia I
Liityin Sinisen Rykmentin I Pataljoonan poikaosastoon tammikuussa 1939. Osallistuin Ressun tai Norssin
tiloissa keskiviikkoiltaisin pidettyihin oppitunteihin. Sunnuntaisin lähdettiin nelosraitiovaunun päätepisteestä
Töölön tullista marssien maastoharjoituksiin. Pienoiskiväärillä ammuttiin paremman sisäradan puutteessa
Tennishallissa sekä Savolaisen osakunnan juhlasalissa. Taulut oli kiinnitetty tukeviin hiekkalaatikoihin.
Keväällä 1939 koko suojeluskuntamme, pojat mukaan lukien, osallistui harjoitukseen, jonka tarkoitus oli
ylittää Vantaanjoki vesilaitoksen yläpuolelta. Rakennettiin pikasilta, jota myöten juostiin yli joen. Osa joukosta ylitti joen lauttapusseilla. Yksi pussi kaatui ja kaikki miehet joutuivat veden varaan kaikkine varusteineen. Harjoitus kuitenkin onnistui. Kesäkuussa osallistuin Nummenkylän leirille. Siellä oli kasarmimajoitus
ja kuri sen mukainen. Muonittajat olivat lottia. Olipa heillä vieraanaan puolalaisia lottiakin. Suomella ja
Puolalla oli siihen aikaan läheiset suhteet. Tältä leiriltä muistan ainakin Juha Rihtniemen sekä Kaarlo Malan,
kenraali Malmbergin pojan.
Talvisodan alkaessa olin talomme, Linnankuja 16:n VSS-lähettinä. Koska talo oli puolustuslaitoksen rakennus, se määrättiin tyhjennettäväksi siviileistä. Minä jouduin ”evakkoon” enkä osallistunut palvelukseen
ennen kuin huhtikuussa 1940, jolloin toimin kuukauden ajan Päämajassa lähettinä. Lähettien paikka oli käytävässä kenraali Harald Öhquistin oven edessä. Siellä minä istuin muiden lähettien joukossa. Tehtäviini kuului muun muassa postin kuljettaminen eri kohteisiin Helsingissä. Päivärahaa sain muistaakseni 5 markkaa
päivässä. Lähettitovereina minulla oli eräs toinen suojeluskuntapoika sekä useita asevelvollisia nuorukaisia.
Suomi sai avustusta muista pohjoismaista talvisodan aikana. Siitä syntynyttä kiitollisuutta osoitti mielestäni
seuraava tapaus: Kun tieto Saksan hyökkäyksestä Tanskaan ja Norjaan tuli 9.4.1940, monet kerroksemme
läheteistä olisivat olleet valmiit lähtemään vapaaehtoisina Norjaan. Tanskaan ei olisi enää ehditty. Sehän oli
antautunut muutamassa tunnissa. Norjassa sen sijaan sota kesti kaikkiaan kolmisen kuukautta. Siinä tilanteessa oli kuitenkin selvää, ettei pojille lähtölupaa annettu.
Suojeluskunnan poikaosaston toiminta jatkui. Jatkosotaa odotellessamme kesäkuussa 1941 teimme halkomotteja Rusutjärven raivausleirillä. Kapteeni Eino Tahvonen, joka tuli usein illaksi leirille, kertoi tositoimien
kohta alkavan. Meiltä vastaanotettiin jo ilmoittautumisia erilaisiin tehtäviin sodan alkamisen varalta. Minulle osoitettiin lähetin tehtävät Kotijoukkojen Esikunnassa Laivanvarustajankadulla. Siellä aloitin palveluksen
jo 22.6.1941, siis kolme päivää ennen virallista sodan alkamista. Esikuntakomppania oli sijoitettu Kaartin
kasarmille, jonka ruokasalissa nautimme erinomaisesta armeija ruuasta juustonappeineen ynnä muine lisukkeineen.
Kotijoukkojen komentaja, kenraali Lauri Malmberg asui Suojeluskuntain Yliesikunnan rakennuksen Merikadun puoleisessa siivessä. Jouduin kerran viemään hänelle hänen pyytämänsä Ilta-Sanomat. Hän vain kiitti
lehden hintaa maksamatta. Puolitoista vuosikymmentä myöhemmin huomautin velasta hänen pojalleen ja
asia tuli sovituksi Mikkelin Klubilla syödyn lounaan merkeissä.
Rintamalle tai ainakin lähelle
Pari kuukautta kestäneen esikuntapalvelun jälkeen minulle tuli voittamaton palo päästä rintamalle tai ainakin
sen läheisyyteen. Kun isäni ei suostunut järjestämään minulle lähetin tehtäviä rintamajoukoissa enkä ikäni
vuoksi muuten päässyt, turvauduin pieneen vilppiin. Toisin sanoen merkitsin tarvittavaan lomakkeeseen
syntymäajakseni 16.12.1924, ja liityin Karjalaisen suojeluskunnan varsinaiseksi jäseneksi. Vuosiluvun 1924
valitsin siksi, että lain mukaan aseelliseen suojeluskuntapalvelukseen voi liittyä sinä vuonna, kun täytti 17
vuotta. 16. päivä tuli muistin helpottamiseksi – minähän olen syntynyt 16.1.1927. Ja joulukuun valitsin, jotta
valheeni olisi mahdollisimman pieni, vain reilut kaksi vuotta! Samalla minua suuresti huvitti, kun muistin
vanhempieni hääpäivän olleen 24.2.1924. En siis saattanut heitä häpeään! Suositukset sain parilta esikunnan
luutnantilta. Papinkirjoja ei kyselty, koska niitä ei karjalaisilla evakoilla ollut.
Elokuun puolivälistä toimin kuukauden päivät vartiomiehenä muun muassa Reserviläisten kokoontumiskeskuksessa Liisankadun koululla. Miehet joutuivat yleensä viipymään siellä yhden yön, seuraavana päivänä oli
kuljetus edelleen. Miehiä laskettiin kaupungille vain vääpelin luvalla. Hän antoi yleensä ikkunasta merkin
15

asiasta. Kerran pari miestä oli lähdössä koulun portaita alas ilman, että olisin saanut merkin vääpeliltä. Yritin
estää miesten poistumisen, mutta toinen heistä sanoi: ”Ammu perkele, jos uskallat!” Enhän minä ampunut.
Sain määräyksen tulla kaikkine varusteineni 13. syyskuuta suojeluskuntapiirin juhlasaliin Viipuriin lähdön
ryhmittäytymistä varten. Viipuri oli vallattu 30.8.1941. Vähän ennen lähtöä meidät oli Arkadian koululla rokotettu ainakin lavantautia vastaan.
Lähtöpäivänä meidät kuormattiin Töölön ratapihalla härkävaunuihin. Juna lähti Karjalaisten laulun kaikuessa kohti Lappeenrantaa, minne meidät oli määrä koota. Siellä osaksemme tuli ikävä yllätys – Marski oli juuri
antanut käskyn kaikkien alle 18-vuotiaitten kotiuttamisesta. Papereitteni mukaan en ollut vielä täyttänyt seitsemäätoista, tosiasiallisesti en edes viittätoista. Mutta ei hätä ollut tämännäköinen! Uusi ystäväni Simo Hämäläinen, ikäiseni viipurilaispoika, tiesi Kannakselta kotoisin olevien yli 16-vuotiaitten voivan ilmoittautua
paikallisiin Is-joukkoihin. Hämäläisillä oli maatila Pyhäjärven Ivaskensaaressa, joten ilmoitimme olevamme
Pyhäjärveltä kotoisin ja haluavamme sinne. Kokoamispaikan toimistossa muristiin, sillä muut pyhäjärveläiset olivat jo lähteneet. Kun selitimme halunneemme aluksi Viipuriin, mutta Kannaksenkin sopivan, saimme
litterat, joilla matkustimme junalla ensin Hiitolaan. Yöpymisen jälkeen vaihdoimme kulkuneuvoa, sillä rata
oli poikki Kaarlahden paikkeilla. Armeijan kuorma-auton lavalla pääsimme Kaukolan ja Räisälän kautta
Pyhäjärven sotavankileirille Taubilan kartanoon. Pian kysyttiin vapaaehtoista Kiimajärven rannalla sijaitsevalle Kalamajalle, missä 5–6 suomalaista vartioi kuuttakymmentä vankia. Vankien työnä oli viljankorjuu. He
asuivat tilan päärakennuksessa, vartijat puolestaan saunakamarissa. Eräs joukostamme toimi kokkina, joten
lämmintä ruokaa saimme säännöllisesti. Toverini olivat järjestään minua kymmenen vuotta vanhempia, monet 1915 syntyneitä kannakselaisia, eräät jopa venäjän kielen taitoisia.
Nuorimpana jouduin heti ensimmäisenä yönä vartioon. Vartiovuorot eivät suinkaan olleet normaalit kaksi
tuntia vartiota ja neljä lepoa. minä olin vartiossa koko yön, ainakin viisi tuntia, luullakseni puolesta yöstä
kello viiteen. Sinä vuonna tuli ensilumi maahan aikaisin. Muistan, kuinka yksin kiersin vankien majapaikkaa lumituiskussa manttelin kaulus pystyssä ja kivääri hihnasta olalla. Yöllisellä kierroksella tuli joskus pistäydyttyä vankien kämpässä lämmittelemässä. Sieltä kai sitten sain syyhytartunnan, joka osoittautui todella
ikäväksi kokemukseksi. Kaverit eivät enää huolineet minua viereensä saunakamarin laverille, vaan minut
siirrettiin saunan lauteille nukkumaan. Saunaillan jälkeen oli aamuyöstä hankalaa palata vartiosta saunan
jälkilämpimään. Oli pakko riisua kaikki vaatteet pois eikä unesta tullut mitään. Ennen pitkää jouduin lääkärin vastaanotolle Räisälään, mutta kenttäsairaalaan ei minua huolittu. Sain vain lääkepullon ja kehotuksen
hoitaa itse tautini. Olin varautunut jäämään Räisälään, joten mukanani oli koko omaisuuteni eli reppu ja ase,
mutta takaisin oli palattava. Olen myöhemmin lukenut, että kenttäsairaaloissa oli joskus huomattavakin osa
potilaista juuri syyhypotilaita (Terttu Vartiainen: Kenttäsairaala jatkosodassa).
Siirryin pääleirille Taubilaan, missä asuimme entisissä työväen asunnoissa ja saimme päivittäin lämmintä
ruokaa lottien kenttäkeittiöstä. Lisäksi saimme kuivamuona-annokset. Kuljetin toverini kanssa noin kuusikymmentä vankia päivittäin Pyhäjärven rantaan, missä vankien tehtävänä oli nostaa tukit jäätymässä olevasta järvestä. Paljain käsinhän nämä kesäpukuiset ja suikkalakkiset vangit työtä tekivät. Meillä oli sentään
sarkapuvut. Ymmärrettävistä syistä ylläpidimme nuotioita, joiden äärellä vangit saivat välillä lämmitellä.
Kun he kerran mielestäni viipyivät liian kauan nuotiolla, rapsautin kiväärin lukkoa ”davain” säestämänä.
Kyllä tossuihin tulikin liikettä, kun arvelivat minun ehkä hyvinkin ampuvan. Tosiasiallisesti ei sinä syksynä
leirillämme yhtään vankia ammuttu eikä edes karkaamisyrityksiä esiintynyt.
Pidimme aina työpäivän alkaessa ja päättyessä ”luvun”, jossa vangit olivat nelirivissä eli ”po tsetiiri”.
Kerran oli vankien lukumäärä päivän aikana lisääntynyt yhdellä. Naapuriporukasta oli yksi siirtynyt joukkoomme. Asia selvitettiin illalla. Taubilassa vallitsi erittäin leppoisa henki. Meillä oli tupapalvelijana inkeriläispoika Sulo Akkanen, joka kertoi kahden viikon koulutuksen jälkeen joutuneensa rintamalle ja sitten
vangiksi. Joskus pidettiin jopa yhteisiä ”aseveli-iltoja”, missä vangit lauloivat ja joku suomalaisista soitti
haitaria. Muistan, kuinka leirimme päällikkö, vänrikki Soralahti halusi itsekin laulaa ”Mustalaiseks’ olen
syntynyt”. Pestessäni kerran pyykkiäni rantasaunalla huomasin vänrikkimme menevän saunaan kahdestaan
vangiksi saadun luutnantin kanssa. Vanki oli joko inkeriläinen tai sitten Itä-Karjalasta. Luvaton temppu se
lienee ollut joka tapauksessa.
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Pääleiriltä sain siirron Pyhäkylästä muutaman kilometrin itään Katilan talossa olevaan työpisteeseen. Siellä
oli minun lisäkseni vain yksi 16-vuotias Is-mies, Veikko Vesikko. Sain selvitettyä hänen vaiheensa Sotaveteraanilehden avulla, mutta hän on valitettavasti kuollut jo vuosia sitten. Olen saanut myöhemmin tietoja ja

valokuvia Katilan talosta talon tyttäreltä, silloiselta lotalta. Kuljin iltapimeässä metsäpolkua kohti Katilaa,
mutta kun en ollut aivan varma talon sijainnista, ammuin merkkilaukauksen, johon toverini vastasi. Siitä alkoi mielenkiintoinen ja miellyttäväkin jakso tällä reissullani. Venäläiset olivat panneet Katilan pellot
perunalle ja tehtävämme oli saada ne ylös ennen lopullista talven tuloa. Syyskuussa satanut lumi oli kyllä
sulanut. Meillä oli vankityövoiman lisäksi kaksi hevosta, joten työ sujui. Välillä saatoin jopa harrastaa ratsastustakin. Muistan, kuinka raju hevonen kerran syöksyi täyttä laukkaa pellolla sijainneen ”sarraimen” läpi.
Siinä oli oviaukot molemmilla pitkillä sivuilla. Hyvä, että sain pääni riittävän matalaksi! Aluksi olimme järjestäneet työvuorot siten, että toinen vartioi päivät, toinen yöt. Kun tämä kävi aikaa myöten kovin raskaaksi,
päätimme ottaa riskin. Meillä oli työpisteen muonavarat talon yläkerrassa. Toverini asetti petinsä sisäänpäin
aukeavan oven eteen, joten sitä ei ainakaan työntämällä saanut auki. Niinpä me nukuimme, koska olimme
niin väsyneitä. Alakerran lattialla nukkuneet vangit olisivat tietenkin voineet karata tai tuikata talon tuleen.
Onneksemme eivät sitä tehneet, vain vettä kävivät ulkona heittämässä. Vangit nöyriä ja iloisia siitä, että olivat säilyttäneet henkensä. He tiesivät olevansa vieraalla maalla ja uskoivat suomalaisten voittavan sodan.
Pyhäjärvihän oli vallattu vasta muutamia viikkoja ennen sinne tuloani.
Huolehdimme toverini kanssa itse syömisemme. Kuivamuonaa saimme viikoksi kerrallaan. Joskus saimme
vangeilta leipää, jota he tekivät talon uunissa. Olivat jostakin löytäneet viljaa. Vankien kokki keitti pihalla
rautapadassa hirssipuuroa, jota myös saimme. Muuten leipä oli senttejä vahvaa vanikkaa, joka oli meidän
hallussamme. Kun lähitaloihin alkoi vähitellen ilmestyä siviiliasukkaita, läksin toverini pyynnöstä kerran
lainaamaan suolaa, otin mukaani erään nuoren vangin, jonka kanssa kuljimme pitkin metsäpolkua naapuriin. Minä olin tietenkin aseistettu. Talon lattioita parhaillaan lysolilla pesevät naiset säikähtivät pahan
kerran nähdessään ensin seuralaiseni ruskean univormun, kunnes näkivät harmaapukuisen saattajan. Suolaa
kuitenkin saimme. Mitenkähän tuollekin pojalle kävi? Vangiksi antautuneita ei kovin lempeästi kohdeltu,
kun heidät palautettiin Neuvostoliittoon. Vihaa emme tuohon aikaan tunteneet puolin eikä toisin. Sodan vain
toivottiin pian loppuvan.
Tukkani oli syksyn kuluessa kasvanut pitkäksi. Veikko kehottikin minua asettumaan vankien joukossa olevan parturin ”asiakkaaksi”. Minua kyllä hiukan pelotti, kun vanki asetti likaisen liinan harteilleni ja ryhtyi
työhön. Hyvinhän se sujui toverini valvoessa vieressä toimitusta.
Saatuamme perunannostourakkamme selväksi läksin yksin kuljettamaan vankijoukkoa pääleirille. Veikko jäi
vielä järjestelemään paikkoja. Vangit kulkivat metsän läpi polkua pitkin jonkinlaisessa parijonossa ja minä
ratsastin heidän perässään. Pyhäkylässä tämä parikymmenmiehinen joukko karkasi osittain käsistäni. He
yrittivät päästä ostamaan tupakkaa kaupasta. Sitähän ei heille myyty, tuskinpa heillä oli markkojakaan. Sain
joukon koottua ja lopulta tuoduksi Taubilaan. Talven tullessa saimme vielä lisää vankeja, kun viimeisetkin
metsissä piileskelleet antautuivat. Jonkun kerran olin partiossa. Mitään ihmeempää ei tapahtunut, emmekä
kohdanneet aseistettuja venäläisiä.
Vankien kokonaismäärä ei ole tiedossani. Sitä ei muista Simo Hämäläinenkään, jonka tavoitin Kontiolahdelta 50 vuotta myöhemmin. Vankeja oli kuitenkin useita satoja, ellei peräti tuhat. Vuoden 1941 olosuhteista
Pyhäjärven leirillä minulle jäi selvä kuva, että vankeja kohdeltiin varsin hyvin, jopa ystävällisesti, melkein
siten kuin eri puolilla Suomea maataloissa työskennelleitä sotavankeja. Simo toimi leirillä vielä seuraavinakin kesinä. Hän kertoi karkaamisia silloin tapahtuneen. Karkaamisyrityksen seurauksena oli yleensä teloitus.
Vartiotehtäväni jatkuivat, mutta syyhy ei ottanut parantuakseen. Yöunista ei tullut mitään, kun punkit lämpimässä lähtivät liikkeelle. Tovereillani oli sängyt, mutta minä makasin lattialla viltteineni ja mantteleineni
kaukana heistä. Syyhy oli helposti tarttuva vaiva.
Takaisin kotirintamalle
Sain tietää koulujen alkavan joulukuussa. Kun en millään kehdannut tunnustaa olevani alaikäinen, pyysin
kirjeitse isältäni apua. Päämajasta tulikin yksikkööni kirje, jossa asia selvitettiin. Olin todella helpottunut
saatuani tiedon kotiuttamisestani Is-palveluksesta. Sain komppanian esikunnasta litteran välille Sairala–
Helsinki. Kun matkareittiä ei ollut litteraan merkitty, päätin Viipurin sijasta suunnistaa Elisenvaaran kautta
Savonlinnaan, missä pistäydyin näyttäytymään sukulaisissa. Onneksi eivät saaneet minusta syyhytartuntaa!
Kun sitten tulin Pieksämäen kautta Helsinkiin, äitini sai likaisista vaatteistani tämän taudin. Minä itse olin
silloin jo ilmeisesti terve. Helsingissä syyhy parannettiin nopeasti Desinfioimislaitoksella rikkikylvyssä, joten äitini ei joutunut syyhystä kauan kärsimään. Kyllä minua toki nolotti!
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Lähdössä Kannakselle.
Kotiin palattuani erosin kiireesti Karjalaisten suojeluskunnasta, jottei käyttämäni vilppi paljastuisi. Olinhan
keskeytyksettä ollut myös I/SR:n poikaosaston jäsen. Joulukuussa suoritin sotilaspoikien ryhmänjohtajakurssin siitä huolimatta, että minulla oli edellisestä keväästä lähtien ollut jo kaksi ”natsaa” olkaimissani. Keväällä 1942 suoritin vielä joukkueenjohtajakurssin. Toimin sitten apukouluttajana ryhmänjohtajakursseilla. Olin
saanut Kannaksen reissusta sen verran tarpeekseni, etten varsinaisiin sotahommiin pyrkinyt, vaan toimin
kaksi seuraavaa kesää työvelvollisena Anttolassa. Osallistuin siellä paikallisen suojeluskunnan toimintaan.
Kun Kannaksen-reissustani oli kulunut jo toista vuotta, oli jonkinlaista seikkailunhalua taas päässyt syntymään, mikä johti vuoden 1943 alussa pieneen episodiin. Meidänkin koulustamme oli keväällä 1941 lähtenyt
poikia suomalaiseen SS-pataljoonaan. Saimme tietää, että saksalaiset ottaisivat palvelukseen jopa 16-vuotiaita. Luokkatoverini Antti Räsäsen kanssa kävimme SS:n värväystoimistossa, missä meille ilmoitettiin jo
lähtöpäiväkin. Suuntana oli Riika. Tiukkana ehtona oli kuitenkin luvan saanti suomalaisilta sotilasviranomaisilta. Sitä lupaahan ei meille annettu. Sanottiin liikenteen nyt kulkevan Virosta Suomeen päin. Majuri
Aarno Tuurna lohdutti meitä sanoen: ”Kyllä teidät kohta kutsutaan Suomen armeijaan.” Silloinhan Suomeen
tuli tuhansia virolaisia, jotka Saksan armeijan sijasta mieluummin valitsivat Suomen armeijan. Luvan epääminen oli meidän suuri onnemme. Olisimme saattaneet joutua saksalaisen koulutuskeskuksen kautta aikanaan Narvan rintamalle. Ehkä olisimme joutuneet vangeiksikin, kuten eräs saksalaisten mukaan syksyllä
1944 lähtenyt asetoverini.
Varsinainen suojeluskunta kärsi jatkuvaa miehistöpulaa, koska jo 18-vuotiaat kutsuttiin armeijan palvelukseen. Sen johdosta Helsingin suojeluskuntapiiri otti jo 16-vuotiaita mukaan aseellisen suojeluskunnan
toimintaan. Vuoden 1943 aikana suoritin sekä alokas- että sotamieskurssit eli jo ennen 1.1.1944 tapahtunutta siirtymistäni varsinaiseen suojeluskuntaan. Jäsenkirjaani oli merkitty suojeluskunta-arvoksi ”stm”.
Jommallakummalla edellä mainituista kursseista johtamani kolmen miehen partio voitti suunnistuskilpailut.
Varusteisiin kuului muun muassa kivääri, joka tietenkin haittasi juoksua. Onneksi partiooni kuuluneilla merisuojeluskunnan pojilla ei ollut kivääreitä, joten he kantoivat vuoron perään minun kivääriäni. Ei ollut ihme,
että voitimme!
Sotilaspoikajohtajina toimineiden upseeriemme, luutnantti Aimo Puolanteen (myöhemmin tullineuvos) ja
vääpeli Klaus Wartiovaaran (myöhemmin suurlähettiläs) jouduttua vaativampiin tehtäviin ja 16-vuotiaana
alikersantiksi ylennetyn Jaakko Valtasen (myöhemmin puolustusvoimain komentaja) jouduttua varsinaiseen
palvelukseen minä toimin I/SR:n sotilaspoikaosaston vetäjänä 1943. Jaakko Valtasen varhaisen ylenemisen
selittää se, että hänkin ”lisäsi” ikäänsä kahdella vuodella talvisodan alkaessa.
Otto Wahlgren
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Wähäjoulu viimeisen kerran Lauttasaaressa
Tutuksi tullut Lauttasaaren sotilaskoti toimi viimeisen kerran wähäjoulumme pitopaikkana. Koko
talo on tyhjennetty ja puretaan asuintalojen tieltä. Jostakin oli löytynyt vielä pöydät ja tuolit. Ei hätää, kun sotilaskotisisaret järjestävät! Se joukko luo juhlatilan vaikka kuusen alle tai keskelle Rovajärven hankia. Niinpä meilläkin oli jouluisat puitteet ja pöydässä kystä kyllä. Parasta monien mielestä oli, että ruoka maistui ”käsintehdyltä”. Siitä kiitos sisarille!
Puheenjohtajamme kertoi tervetuliaispuheessaan koskettavia tarinoita vuodelta 1918. Liikuttavin
oli pienien veljeksien yritys liittyä punakaartiin, jotta heidän isänsä säästyisi punakaartin terrorilta.
Pitäjällä oli tapahtunut hirveitä, joten veljekset arvelivat isän olevan turvassa, jos pojat ovat kaartissa. Onneksi punaisellakin puolella oli järkeviä isiä. Eräs heistä lähetti pojat kotiin, ja isäkin säästyi.
Yksi veljeksistä oli Hannun isä.
Jouluisiin tunnelmiin johdattelivat tutut Herkkukurkut joululauluillaan. Heidän laulustaan on tullut
juhliemme perinne. Toisaalta meidän juhlastamme on tullut heille osa jouluun valmistautumisen
traditiota. Traditio on sekin, että aina jo sisarien joulupöydän tuoksu saa veden kielelle. Monet meistä syövät yleensä yksin. Siksi isossa joukossa syöminen on erityisen juhlavaa. Juhlavaa on myös
laulaa joukolla tuttuja lauluja. Herkkukurkut tarjoilivat mukavan ”jälkiruuan”, jonka hauska sovitus
Tonttujen jouluyöstä sai monet tiptap-sormet sojottamaan ylöspäin. Juhlan yksi kohokohta on aina
arpajaiset. Tällä kertaa päävoiton, kultaisen kaula- ja korvakorusetin oli lahjoittanut kiltamestarimme Kaarlo Männistö. Kuinka ollakaan, hänen arpansa voitti! Reiluna miehenä hän laittoi arvonnan
uusiksi. Arvottavaa oli taas kertynyt runsaasti, mistä kiitos kaikille ”tontuille”. Torttukahvit maistuivat ja seurustelu kävi vilkkaana. Kiltaveli Paavo Marttila komiassa Jussin puvussaan helapääroskat
vyöllä keikkuen kertoi oman kotomaakuntansa ja sukunsa tapahtumista vuonna 1918. Kaiken hyvän ja maistuvan lisäksi yhdessäolo toi mukavan sysäyksen joulunodotukseen.
Hyvää joulua!
Marika Porras

Joulun herkkuja valitsemassa vasemmalta Paavo Marttinen, Pirkko Luostarinen, Liisa VirkkunenJousmäki, Jorma Kuokka, Raija Pälli, Pirjoliisa Kaskirinne sekä Timo ja Maija Vaarnavuo.
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Juhlasali täyttyi lähes ääriään myöten wähäjoulun juhlijoista. Vasemmalta Ros-Mari Ljungberg (selin),
Heikki ja Ritva Hälikkä, Kaarlo Männistö, Seija Konkola ja Timo Vaarnavuo. Toisessa pöydässä istuu
Kultakurkkujen seitsikko, joka esiintyi kahteen otteeseen ja laulatti vielä juhlijoitakin.

Hauskaa joulua! Iloisia wähäjoulujuhlijoita virittäytyneinä kuuntelemaan Onnettaren arparatkaisuja.
Vasemmalta Ros-Mari ja Teuvo Ljungberg, Heikki ja Ritva Hälikkä, Kaarlo Männistö, Seija Konkola ja
Timo Vaarnavuo. Erityisen keskittyneesti onnenlehtiä tutkii Kaarlo – eikä aivan aiheetta, sillä hänelle
osui arvokas pääpalkinto, jonka hän oli itse lahjoittanut arpajaisiin!
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JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu Aune Anttila, Louis Lewinsky ja Esko Muinonen.

Ei muuta kunniaa
kuin kuulla kummultansa
sun kuusiesi kuiskintaa,
kun sä kätkenyt olet hänet
Viime lepohon.

MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA
Yrjönmäki Laura
Ketola Erkki
Lähteenmäki Klaus
Riuttamäki Jaakko
Hämeen-Anttila Saara
Mansén Eero
Rajala Liisa
Luukko Paavo
Sormanen Harri
Haavisto Ulla-Maija
Kallio Erkki
Lehesjoki Martti

85 VUOTTA
25.01.2019
05.02.2019
07.02.2019
09.02.2019
19.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
28.02.2019
04.03.2019
21.03.2019
29.03.2019
01.04.2019

Rantala Pekka
Sorvettula Olli
Alitalo Ilkka
Skoglund Ole
Rahkonen Antti

19.01.2019
23.01.2019
03.02.2019
15.02.2019
04.04.2019

60 VUOTTA
Vaarnavuo Jussi

13.03.2019

ERONNUT
Happonen Toini
Näres-Kekki Kaija
Paavola Pekka ja Ritva
Rinne Mauno
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Toimintaa kevätkaudella 2019
Esitelmät entisen Suojeluskuntatalon auditoriossa kello 13.00, ellei toisin mainita.

Keskiviikko 16.1. kello 14.00,

Minä ja Kekkonen – UKK tästä näkökulmasta.

huom. aika!

Fil.tri Lasse Lehtinen.

Keskiviikko 6.2.

Saksalainen Suomi 1918.
Fil.tri Marjaliisa Hentilä.

Keskiviikko 20.2.

1910–1920 – itsenäisyyden vuosikymmen.
Fil.maist. Ulpu Marjomaa.

Keskiviikko 6.3.

Merisota Itämerellä toisessa maailmansodassa.
Yhteiskuntatiet.maist. Pekka Murto.

Keskiviikko 20.3.

Nationalismi Euroopassa.
Hum.kand. Veli-Matti Huhta.

Torstai 11.4.

Killan kevätkokous Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Katso erillinen ilmoitus Kiltaviesti 1/2019:ssä.

Tiistai 7.5.

Killan kevätretki. Katso erillinen ilmoitus
Kiltaviesti 1/2019:ssä.

Sunnuntai 25.8.

Muistotilaisuus Taivaskallion muistopaadella kello 13.00.
Katso erillinen kutsu Kiltaviesti 2/2019:ssä.

22

”Joulu on taas, joulu on taas…”
Ja niin on taasen joulu, ja lumihahtuvat
ne taivahilta leijaa kuin perhot valkeat.
Niit enkel lapset pienet sirottaa yli maan,
kun taivaan ikkunoilla ne seisoo polvillaan.
Kas tuonne vielä vähän ja tuonne hiukkasen.
Hei vaan! Jo musta maa on pian vitivalkoinen.
Ja pienet enkel lapset käsiään taputtaa.
Ja Pietarin luo sitten ne juosta reputtaa.
Oi, avaa oveasi, sa hiukan, hiukan vaan,
niin että joulun viedä me saamme maailmaan.
Ja Pietari hän hymyy, oveaan raottaa.
Mut älkää vilustuko! Pian kotiin joutukaa!
Ja niin kuin tähtein välke, kuin paiste kuutamon
yökoltuissaan ne lentää. Ne maassa kohta on.

Suippolakki, harmaa takki
pitkä parta, naurusuu.
Punasukka, harmaa tukka
kasvot pyöreät kuin kuu.
Kengän kokka, pystynokka,
piipunpätkä verraton.
Housut harmaat, silmät armaat,
kenpä arvaa, ken tuo on?
Tekee työtä kaiken yötä,
joulukiire hällä on.
Ei oo ukko suuren suuri.
joko arvaat ken tuo on?
A. Hiilimies

Ne kulkee sormi suulla, ne hiljaa hipsuttaa.
Avaimenreikäin kautta ne salaa puhaltaa.
Ja katso, missä käy ne, siel ihme tapahtuu:
pois sieltä huolet väistyy, ja hymyyn menee suu.
Lauri Pohjanpää

Joulu, se on kuusenneulasten
ja sammuvien kynttilöiden tuoksua
ja hiljaista, onnellisen säikähdyttävää
rakkautta
ja lahjoja
ja unta, jossa kasvoja hipovat enkelin
siivet.

Egentligen kan man ju inte tro
att jultomten kommer på riktigt.
Man är ju för gammal
för allt så’nt där
men det är i alla fall viktigt.
När mor ropar: “Kom nu,
kom hit och se!
Nu lunkar han uppför vår backe.”
Då är det spännande, medge det,
fast man vet det är morbror Acke.
Brita af Geijerstam

Me katselemme valaistuja ikkunoita
ja laskemme kynttilöiden pieniä
liekkejä ja avaamme hitaasti
kirjoja. jotka joskus luetaan ja
unohdetaan.
Ja jossain ajatusten keskellä
nukkuu lapsi
joka kantaa kaikkien unelmien
kohtaloa
pienissä käsissään
ja lempeitten juhtien huuruinen
hengitys lämmittää häntä
pimeässä
Mika Waltari
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN
JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928–1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Hyvää ja rauhallista joulua
sekä
onnellista uutta vuotta
lukijoilleen
toivottaa
Kiltaviestin toimitus

Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi
Killan tilinumero:
FI94 4055 0016 6236 92

Jäsenasiat/Osoitteenmuutokset:
Marika Porras
Korvatunturinpolku 5 A26, 00970 HELSINKI
Puh. 040 528 7397
E-mail: marika.porras(at)kolumbus.fi

Kiltaviestin toimitus:
Pekka Saloranta
Töölönkatu 12 B 8, 00100 HELSINKI
Puh. 050 560 6075
E-mail: pekka.saloranta(at)kolumbus.fi

