
14. Divisioonan perinneyhdistyksen tiedotuslehti 2018

Kuhmolaiset nuoret varusmiehet Valtteri Heikkinen ja Toni Kyllönen kertovat arvostavansa veteraani-sukupolven toimintaa isänmaan hyväksi sodan vuosina ja myöhemminkin. 
Lue enemmän heidän ajatuksistaan sivulta 8.

14. Divisioonan perinneyhdistyksen 
Nuoriso- ja perinnepäivät Kuhmossa
Teemana: Itsenäinen, turvallinen Suomi - kaikkien yhteisen työn tulos
Perinteiden vaalimista varten eri maakun-
nissa toimivat alaosastot järjestävät 14. Di-
visioonan perinneyhdistyksen tukemana 
vuorovuosina alueelliset nuoriso- ja perin-
nepäivät. Näiden päivien tärkeänä kohde-
ryhmänä on nykyään nuoriso.

Perinnepäivään liittyvien tilaisuuksien ai-
kana nuorille kerrotaan, mitä tarkoittaa 

”kaveria ei jätetä” -henki. Esille tulee myös 
yhteisvastuullisuus, jonka merkityksen jat-
kosodassa kenraali Raappanankin alaisuu-
dessa palvelleet nuoret kokivat konkreetti-
sesti.

Lisäksi perinnepäivillä tuodaan esiin se 
työ, jonka 14. Divisioonan veteraanit yhdes-
sä muiden ikätoveriensa kanssa ovat teh-

neet kotiseuduillaan eri maakunnissa yh-
teiskunnan kehittämisessä ja jälleenraken-
tamisessa.

Tänä vuonna 14. Divisioonan veteraanit 
kokoontuvat Kuhmossa. Edellisen kerran 
Kuhmo isännöi perinnepäiviä vuonna 2012. 
Tänä vuonna Nuoriso- ja perinnepäiviä vie-
tetään 31. elokuuta –2. syyskuuta.

Tässä lehdessä muun muassa:
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v Kapteeni Tanja 
Väyrynen kertoo 
urastaan ............ sivu 7 

v Mannerheim-ristin 
ritari Eino Penttilän
kertomus 
toiminnastaan 
talvi- ja jatkosodan
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Viime vuonna juhlimme näyt-
tävästi Suomen satavuo-
tista itsenäisyyttä teemalla 
”yhdessä”. Kuluva vuosi on 
Puolustusvoimien satavuo-
tisjuhlavuosi, jonka teemana 
on ”maanpuolustus kuuluu 
kaikille”.

Teema on erityisen ajan-
kohtainen, sillä yhteiskun-
nassamme on herännyt 
keskustelu yleisestä kan-
salaispalveluksesta. On 
kannatettavaa, että kaikkien 
suomalaisten kykyä toimia 
laaja-alaisissa häiriötilan-
teissa parannetaan. Perus-
tuslakikin määrittää maan-
puolustusvelvollisuuden 

kuuluvan kaikille. 
Julkista keskustelua on 

käyty palveluksesta, jossa 
jokainen osallistuisi kutsun-
toihin ja jokaiselle osoitet-
taisiin sopiva tapa suorittaa 
kansalaispalvelus: aseelli-
nen tai varautumispalvelus 
kokonaisturvallisuutemme 
hyväksi.

Varautumispalvelukseen 
liittyvä keskustelu on vielä 
alkuvaiheessa ja siitä puut-
tuu täsmennetty sisältö. 
Keskusteluun tulisikin edetä 
yleisten periaatteiden sijaan 
sisältöihin tarkemman arvi-
oinnin ja kannanmuodosta-
misen perusteeksi. 

On selvää, että koko 
maamme puolustaminen 
edellyttää riittävää määrää 
sotilaita, ja että mikään 
muutos ei saa vaarantaa 
vahvaa sotilaallista maan-
puolustustamme. 

Tänäkin päivänä maamme 
puolustamiseen ja yhteis-
kuntaamme turvaamisen voi 
osallistua huolimatta siitä, 
onko varusmiespalvelus 
suoritettu vai ei. Koulutetus-
sa reservissä on voimamme, 
mutta vahva maanpuolus-
tustahto ja yhteiskuntamme 
kokonaisturvallisuus sekä 
puolustuksemme tukeminen 
ovat nykyisinkin kaikkien 

kansalaistemme vastuulla.
Kainuun prikaati vaalii 

kunnioittaen 14. Divisioo-
nan perinteitä. Arvostam-
me divisioonan joukkojen 
uhrautuvuutta, rohkeutta 
ja peräänantamattomuut-
ta. Taistelijoiden asenne ja 
henki sekä yhteisöllisyys 
ovat arvoja, joita siirrämme 
varusmieskoulutuksessa ny-
kyisille asevelvollisillemme. 
Samaa 14. Divisioonan perin-
netietoisuuden vaalimis- ja 
siirtämistehtävää toteu-
tamme Perinneyhdistyksenä 
nuoriso- ja perinnepäivillä 
tällä kertaa sotahistorialtaan 
maineikkaassa Kuhmossa. 

Yhteisöllisyys ja yksituumai-
suus maamme turvaamises-
sa kantaa tänään ja tulevai-
suudessa. Maanpuolustus 
kuuluu meille kaikille.

Toivotan kaikille Korven 
kaiun lukijoille turvallista 
Puolustusvoimien juhla-
vuotta sekä toivotan teille 
antoisia hetkiä 14. Divisi-
oonan perinneyhdistyksen 
Nuoriso- ja perinnepäivillä 
Kuhmossa!

Prikaatikenraali
Tuomo Repo
Kainuun prikaatin komentaja,
14. Divisioonan perinne-
yhdistyksen puheenjohtaja

Maanpuolustus
kuuluu kaikille

Turvallisuustilanne Eu-
roopassa ja lähialueilla on 
heijastanut vaikutuksen-
sa myös Suomeen. Turval-
lisuusympäristön muutok-
sien ennakointi on entistä 
vaikeampaa ja samanaikai-
sesti ulkoisen ja sisäisen 
toimintaympäristön välinen 
raja on hämärtynyt. Uhat 
eivät tunnusta maiden rajo-
ja, joten varautumisen mer-
kitys korostuu. 

Kainuun rajavartiosto 
vastaa Rajavartiolaitokselle 
säädetyistä tehtävistä Kai-
nuun ja Koillismaan alueel-
la. Tärkein tehtävämme on 
rajaturvallisuuden ylläpitä-
minen 406 kilometrin pitui-
sella rajaosuudella kaikis-
sa olosuhteissa ja kaikkina 
vuorokauden aikoina. Raja-
tilanne on tällä hetkellä va-
kaa, mutta Kainuun rajavar-
tiostolla on valmius vastata 
myös mahdollisesti heikke-
nevään rajatilanteeseen. 

Vuonna 2017 ensimmäis-
tä kertaa laadittu sisäisen 
turvallisuuden selonteko 
ja sisäisen turvallisuuden 
strategia toivat selkeästi 
esille sen, että pitkään jat-
kunut rajavalvonnan hei-
kentyminen itärajalla on 
tullut päätökseen ja val-
vontaa vahvennetaan. Täs-
sä kehityksessä on mukana 
myös Kainuun rajavartios-
to. Rajavartioston vuosia 
jatkunut henkilöstön mää-
rän vähentyminen ja sitä 

myöten valvonnan vaikut-
tavuuden lasku on pysähty-
nyt ja kääntynyt hienoiseen 
nousuun.

Itärajan valvonnan vah-
ventamista on toteutet-
tu siirtämällä Rajavarti-
olaitoksen henkilöstöä 
maastorajan valvontaan ja 
palkkaamalla uutta henki-
löstöä Rajavartiolaitokselle 
vuonna 2017 kohdennetun 
lisärahoituksen turvin. Uh-
kiin varaudutaan kokonais-
valtaisesti. Toimivaltuudet 
kehittyvät uuden lainsää-
dännön kautta ja eläkkeelle 
jääneistä rajavartiomiehis-
tä on muodostettu tarvit-
taessa nopeasti töihin saa-
tava reservipooli. On kui-
tenkin huomioitava, että 
itärajan valvonnan vahven-
taminen tarkoittaa saman-
aikaisesti sopeuttamista 
monista muista Rajavartio-
laitoksen toiminnoista. 

Viimeisimmässä puolus-
tusselonteossa vahviste-
taan Rajavartiolaitoksen 
tärkeä rooli sotilaallisessa 
maanpuolustuksessa. Kai-
nuun rajavartiosto huolehtii 
sille kuuluvista sotilaallisen 
maanpuolustuksen velvoit-
teista, vaikka varusmies-
koulutus Kajaanissa lak-
kautettiinkin vuonna 2007. 
Ulospäin näkyvin toiminta-
muoto on kertausharjoitus-
ten järjestäminen rajakun-
nissa vuosittain. 

Viranomaisten välinen 
yhteistyö sekä sidosryhmi-
en ja rajaseudun asukkaiden 
tuki mahdollistavat tehtä-
viemme tehokkaan hoita-
misen. Suomessa turval-
lisuusviranomaiset toimi-
vat avoimesti ympäröivän 
yhteiskunnan, kansalais-
ten ja erilaisten yhteisöjen, 
ml. reserviläisjärjestöjen ja 
vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen kanssa. 
Erityisesti haluamme olla 
mukana vaalimassa viime 
sotien veteraanien perin-
töä.

Kainuun rajavartioston 
puolesta haluan toivottaa 
kaikille osallistujille menes-
tyksekkäitä 14. Divisioonan 
vuoden 2018 perinneyh-
distyksen nuoriso- ja perin-
nepäiviä Kuhmossa!

Eversti Matti Sarasmaa
Kainuun rajavartioston
komentaja

Perinneyhdistyksenne te-
kee merkittävää työtä, jon-
ka tarkoituksena on vaa-
lia veteraaniperinteitä sekä 
maanpuolustushenkeä yh-
dessä yhteistyökumppanei-
den kanssa.

Monille lapsille ja nuorille 
omat ukit ja mummot eivät 
enää ole kertomassa eläviä 
kokemuksiaan kuten omal-
le ikäluokalleni.

On tärkeää, että arvos-
tamme isänmaatamme ja 
rauhaa. Turvallisuus ja tur-
vallisuuden tunne ovat ih-
misen perustarpeita.

Kuhmossa on mukavaa 
tekemistä talvisin ja kesäi-
sin. Kotikaupunkimme so-
pii erittäin hyvin luonnosta, 
kalastuksesta ja kulttuuris-
ta nauttivan matkakohteek-
si. Vinkkejä matkailuun löy-
dät matkailuyhdistys Wild 
Taigan sivuilta.

Kuhmo on retkeilijälle 
upea kohde. Metsähallituk-
sen reittejä on monipuoli-
sesti.  Itäinen Kainuu on pa-
ras paikka metsän nisäkkäi-
den, etenkin petoeläinten, 
tarkkailuun.

Aivan Kalevalan liikunta-
keskuksen vieressä on Kuh-
mon luontokeskus Petola. 
Se on Suomen suurpetojen 
koti ja ikkuna kainuulaiseen 

luontoon. Petolasta saat ai-
nutkertaiset matkamuistot 
ja parhaat retkivinkit Kai-
nuun luontoon.

Kuhmon kaupungin omis-
tamassa Talvisotamuseos-
sa esitellään esineiden, va-
lokuvien, pienoismallien ja 
äänitehosteiden avulla tal-
visodan aikaisia tapahtu-
mia Kuhmossa.

Museossa voi tutustua 
evakoitavien siviilien sekä 
suomalaisten ja neuvosto-
liittolaisten sotilaiden ar-
keen. Eri huoneissa esi-
tellään eri teemoja kuten 
evakko, kirkonkylä, rinta-
mahuolto, haavoittuneiden 
huolto, taistelut ja elämää 
rauhan solmimisen jälkeen.

Kesällä Kuhmossa soi 
musiikki. Sommelo kansan-

musiikkijuhla ja Kuhmon 
Kamarimusiikki festivaali. 
Upea Kuhmo-talo on mu-
siikkitapahtumien ja kult-
tuurin sydän.

Lisäksi Hilpeä Heinäkuu 
on täynnä tapahtumia lap-
sille.

Kalevalan ja karjalaisen 
kulttuurin informaatiokes-
kus Juminkeko löytyy myös 
Kuhmosta.

Kuhmo on myös tunnet-
tu puurakentamisesta. Uu-
si Tuupalan koulu ei ole pel-
kästään koulu vaan myös 
ainutlaatuinen nähtävyys 
puurakentamisen saralla.

Kuhmo on paikka johon 
täytyy haluta. Tänne ei ek-
sy vahingossa. Siksi Kuh-
mossa onkin jotain erityis-
tä. Täällä on Kalevalaisen 
kansanperinteen koti, puu-
rakentamisen sydän, ka-
marimusiikin kehto ja villin 
luonnon piilopaikka.

Kuhmolaisuudessa yh-
distyvät elävinä persooni-
na nämä elementit. Kuhmo-
laiseksi ei tarvitse syntyä; 
Kuhmoon voi rakastua ja ot-
taa omakseen jonkun palan 
kuhmolaisuudesta.

Tervetuloa Kuhmoon!

Tytti Määttä 
Kuhmon kaupunginjohtaja

Rajaturvallisuutta 
Kainuussa ja Koillismaalla

Lämpimästi
tervetuloa
Kuhmoon!

Julkaisija
14. Divisioonan
perinneyhdistys r.y.
Kuhmon  osasto

Päätoimittaja
Martti Huusko

Sivunvalmistus
Huzza Oy

Mainosvalmistus
Kuhmolainen

Paino
Suomalainen
Lehtipaino
Oy, 2018

Jakelu
SLP Jakelu Oy

Painos
6.300 kpl

KORVEN KAIKU

Kuhmon 152-vuotias seura-
kunta tervehtii  rauhan sanoin 
Kuhmoon saapuvia 14. Divi-
sioonan perinneyhdistyksen 
Nuoriso- ja perinnepäivien 
viettäjiä. 

Päivien teema ”Itsenäinen, 
turvallinen Suomi – kaikkien 
yhteisen työn tulos”, haastaa 
jokaista miettimään omaa pa-
nostaan Suomen turvallisuu-
den puolesta. 

Jatkosodan aikana kansain-
välistä tilannetta mentiin tur-
vaamaan valtakunnanrajan 
tuolle puolen. Samalla soti-
laat ja lotat joutuivat kasva-
maan elämässä monia vuosia 
rintamaolojen keskellä. 

Eteenpäin kantoi vain näky 
tulevasta rauhanajasta sekä 
uskollisuus isänmaata ja lä-
heisiä kohtaan.

Raamatussa on lyhyt kirja 
uskollisesta rinnalla kulkijas-
ta, - Ruutin kirja. Kirjan pää-
henkilö päätyy lopulta rik-
kaan maanomistajan puoli-

soksi Betlehemiin. Hänestä 
tulee sekä messiaan että Daa-
vidin kuningassuvun esiäi-
ti. Kaikki tämä tapahtuu vain 
siksi, että hän on uskollinen 
lupauksessaan miesvaina-
jansa äidille. Uskollisuus ylit-
tää tässä tarinassa heimojen, 
kansojen, ja aikakausien rajat. 
Tarinan käännekohta kuuluu 
seuraavasti: 

Ruut ei suostunut eroamaan 
Noomista. Silloin Noomi sa-
noi: ”Katso nyt, kälysi lähti 
takaisin kansansa ja jumalan-
sa luo. Lähde sinäkin kälysi 
mukana.” Mutta Ruut sanoi: 
”Älä pakota minua eroamaan 
sinusta ja lähtemään luotasi. 
Minne sinä menet, sinne mi-
näkin menen, ja minne sinä 
jäät, sinne minäkin jään. Si-
nun kansasi on minun kansa-
ni ja sinun Jumalasi on minun 
Jumalani. Missä sinä kuolet, 
siellä minäkin tahdon kuolla 
ja sinne minut haudattakoon. 
Rangaiskoon minua Jumala 
nyt ja aina, jos muu kuin kuo-

lema erottaa minut sinusta!” 
Kun Noomi käsitti, että Ruut 
oli lujasti päättänyt seura-
ta häntä, hän ei puhunut siitä 
sen enempää.  (Ruut 1:14-18)

Tällainen uskollisuus lä-
heisen rinnalla palkittiin si-
ten, että uskollisuutta osoit-
tanut Ruut ei jättänyt anop-
piaan. Lopulta tämän rinnalla 
hän päätyi Betlehemin pelloil-
la rikkaan Booasin palvelijak-
si ja lopulta puolisoksi. Hän 
sai samalla lahjaksi vähintään 
puoli valtakuntaa, näin  Bet-

lehemistä muodostui Ruutin 
jälkeläisen kuningas Daavidin 
kaupunki, se mistä enkelitkin 
meille kertovat jouluyönä.

Suomalaisilla on mahdolli-
suus osoittaa samankaltaista 
uskollisuutta niin maanpuo-
lustuksen, isänmaan ystävyy-
den kuin lähimmäisen rakkau-
den saralla. 

Tällaista uskollisuutta meil-
le osoittaa taivaallinen Isä, 
joka on sitoutunut kulkemaan 
omiensa rinnalla jokaisessa 
olosuhteessa.

Toivottavasti meillä on vas-
taavan kaltainen mieli myös 
Häntä kohtaan.

Jumala haluaa olla rinnal-
lamme muuttuvassa maail-
massa. Hän sanoo: ”Minä en 
sinua hylkää enkä jätä”.  Hy-
vää juhlaviikonloppua sekä 
arjen aherrusta!

Timo Suutari
Kirkkoherra,
Kuhmon seurakunta

Perinneyhdistyksen juhlatapahtuma – 
kuinka uskollisuus palkitaan?

Veteraanien teot muistetaan Kuhmossa
Rajapitäjänä Kuhmo ja kuhmo-
laiset ovat vuosisatojen ajan 
saaneet kokea raja-alueen tuo-
mat ilot ja surut. Suomen itse-
näistyessä vuonna 1917 itäraja 
vähitellen sulkeutui ja nuori poh-
joismainen demokratia alkoi ke-
hittyä.

Suurvaltapolitiikka Euroopas-
sa ajoi Suomen talvisotaan. Kuh-
mossa talvisodan taistelut rie-
huivat raivokkaina. Vihollinen 
torjuttiin ja Täyssinän rauhan ra-
ja pysyi entisellä paikalla myös 
Moskovan rauhan jälkeen.

Jatkosotaan valtaosa kuhmo-

laisista asevelvollisista osallistui 
14. Divisioonan joukkojen riveis-
sä. Välirauhan aikaan joukkoja 
myös koulutettiin  Paloniemen 
korpivaruskunnassa evl. Paavo 
Susitaipaleen johdolla.

Nuoret asevolliset yhdessä tal-
visodassa karaistuneiden johta-
jiensa kanssa onnistuivat sota-
toimissa 14. Divisioonan alueella 
Rukajärven suunnalla säilyttä-
mään asemansa komentajansa, 
kenraalimajuri Raappanan joh-
dolla jatkosodan loppuun saak-
ka.

Rauhan vihdoin koittaessa ve-

teraanit, lotat ja muut sen su-
kupolven suomalaiset saivat tai 
joutuivat ryhtyä rakentamaan 
isänmaataan tulevien sukupol-
vien tarpeiden varalle.

Yhtä lailla kuin 14. Divisoonan 
perinneyhdistys vaalii veteraa-
nisukupolven toimintaa sotien 
aikana rintamalla, vaalimme ja 
arvostamme sitä työtä, jota he 
tekivät kotiseutujensa ja koko 
isänmaan hyväksi.

Sen vuoksi 14. Divisioonan pe-
rinneyhdistys haluaa järjestää 
edelleen vuosittain nuoriso- ja 

perinnepäivät.
Koska nuorissa on tulevaisuus, 

on nuoriso nostettu tärkeänä 
osana perinteiden vaalimisen 
rinnalle.

Toiveena ja tavoitteena on, et-
tä nuoret osaltaan tekevät vart-
tuessaan parhaansa yhteisen 
isänmaan hyväksi kaikissa olo-
suhteissa. Siihen heidän isovan-
hempiensa esimerkki ja uhrauk-
set velvoittavat.

Martti Huusko
Järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja

Veteraanit laskemassa seppelettä Kilpelänkankaan muistomerkillä viime kesän talvisodan taisteluiden muistojuhlassa 12. elokuuta.
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Loppukesästä 1944 Neu-
vostoliiton suurhyökkäyk-
set alkoivat olla ohi useim-
milla rintamilla. 

Rukajärven suunnalla 
toiminut neuvostojoukko-
jen 27. divisioona sai kui-
tenkin tehtävän hyökä-
tä Repolan tien suunnas-
sa ja lyödä vastassa oleva 
suomalainen 14. divisioo-
na. Tehtäväksi määrättiin 
hyökkäyskäskyssä 14. di-
visioonan pääosan tuho-
aminen. 
Neuvostojoukot yllättivät suo-
malaiset heinä-elokuun vaihtees-
sa 1944 rakentamalla tien kent-
tävartiolinjan pohjoispuolitse 
Ontrosenvaaran pohjoispuolel-
le Tahkokoskelle ja siirtämällä si-
tä kautta runsaat kaksi rykment-
tiä Tsirkka-Kemijoen länsipuolel-
le. Niiden tehtävänä oli vyöryttää 
suomalaiset joukot Tahkokosken 
ja Ontrosenvaaran väliltä ja kat-
kaista suomalaisten huoltotie. 

Ankarat taistelut raivosivat 
alueella noin kaksi viikkoa. Niiden 
kuluessa suomalaisjoukot pakot-
tivat selustaan päässeen viholli-
sen perääntymään takaisin omalle 
puolelleen. Tuorein historiantut-
kimus korostaa, että myös näil-
lä Rukajärven suunnan taisteluil-
la oli Suomen aseman kannalta 
kyse erittäin keskeisestä onnistu-
misesta.  Näiden kaikkien torjun-
tataistelujen ansiosta Suomi säi-
lytti itsenäisyytensä ja läntisen de-
mokraattisen mallin. Toisin kävi 
monille muille maille.

Viimeinen hyökkäys
Suomalaisten viimeinen hyökkä-
ys 16.8.1944 suuntautui Tsirk-
ka-Kemijoen itäpuolella vihollisen 
huoltotien katkaisemiseksi, jolla 
tavoiteltiin myös vihollisen saar-
rostamista. Huoltotielle päässeet 
suomalaiskomppaniat lyötiin kui-
tenkin vastaiskulla takaisin. Neu-
vostojoukkojen vastatoimenpitei-
tä helpotti edellisenä päivänä van-
giksi jäänyt suomalaissotilas, jolta 
saatiin ratkaisevat tiedot ja osat-
tiin valmistautua. 

10. jalkaväkirykmentin 9. komp-
panian 22-vuotias päällikkö son-
kajärveläinen luutnantti Seppo 
Hänninen johti komppaniaansa 
tässä viimeisessä hyökkäyksessä. 
Hyökkäystä edelsi Hirvan patte-
riston tulivalmistelu, joka aiheut-
ti taistelukentälle valtaisan savu-
massan. Se peitti osittain näky-
vyyden. Tulivalmistelun jälkeinen 
hyökkäyshetki oli määrätty kello 
12.55. Komppanian oli määrä val-
lata maalitunnuksella Akka 4 ni-
metty neuvostojoukkojen tukikoh-
ta.

Luutnantti Hänninen määrä-
si komppanian avorivissä hyök-
käykseen vihollisen tukikohtaa 
vastaan. Joukot pääsivät noin 50 
metrin etäisyydelle tukikohdasta. 
Luutnantti Hänninen johti yksik-
köään edestä muun yksikön seu-
ratessa. Kovan tulituksen keskel-
lä tapahtumia seurasi luutnantti 
Hännisen lähetti Maunu Kankaan-
pää. Hän näki, miten Hänninen 
lyyhistyi maahan kaatuneena joko 
vihollisen luodin tai kranaatin sir-
paleen satuttamana.  Tykistön so-
tapäiväkirjan mukaan suomalais-
ten hyökkäys päättyi komppanian-
päällikkö Hännisen kaatumiseen. 
Näin Hännisestä tuli yksi niistä so-

tilaista, jotka kaatuivat katkeran 
lähellä aseiden lopullista vaikene-
mista. 

Kaikkia ei kuitenkaan saatu pe-
lastettua taistelukentältä elävänä 
– eikä edes kuolleena. Luutnantti 
Seppo Hännisen ruumista ei saatu 
pois kentältä, koska hänen kaatu-
mispaikkansa oli vihollisen asemi-
en edustalla ja sen tulivaikutuksen 
kohteena.

Vuonna 1992 solmittiin Suomen 
ja Venäjän välillä kentälle jäänei-
den etsinnät mahdollistanut val-
tiosopimus. Suomalaisten ja venä-
läisten vapaaehtoisen etsinnän tu-

loksena on vuodesta 1993 lähtien 
Suomeen tuotu haudattaviksi n. 
1200 suomalaisen sotilaan jään-
teet.

Rohkean ja arvostetun yksikön 
päällikön kohtalo jäi kaivamaan 
aseveljien mieltä. Vuonna 2012 
taistelupaikkaa tutkineet vapaa-
ehtoiset löysivät tuntolevyn, jonka 
numero täsmäsi Seppo Hänniseen. 
Tarkka kaatumispaikka oli näin 
varmistunut. Myöhemmin tehty 
DNA-tunnistus varmisti, että jään-
teet todella olivat Hännisen.

9./JR 10 komppanianpäällikkö 
luutnantti Seppo Elias Hännisen 

hautaan siunaaminen toimitet-
tiin hänen kotiseurakuntansa Su-
kevan kirkossa 19.5.2018, yli 70 
vuotta kaatumisen jälkeen. Poh-
jois-Savon reserviläiset toimivat 
kunniavartiotehtävissä kielekkei-
sellä valtiolipulla ja arkulla, arkun 
kantajina, hautaan laskijoina, sekä 
kunnialaukausosastossa. Seppo 
Elias Hännisen pitkä matka saa-
vutti lopullisen päämääränsä.  

Näin jatkettiin sotavuosina hen-
kisesti hyvin tärkeäksi koettua 
”kaatuneet kotiin haudattavik-
si”-perinnettä. Tällä tavoin kun-
nioitamme veteraanisukupolven 

uhrauksia ja vaalimme meille jä-
tettyä itsenäisen isänmaan pe-
rintöä. Tunnemme syvää kiitolli-
suutta siitä, että kansakuntamme 
kamppaillessa olemassaolostaan 
meillä on ollut sankarivainajamme 
kaltaisia miehiä. Miehiä, jotka ei-
vät ylivoimankaan edessä väistä-
neet velvollisuuksistaan vaan täyt-
tivät sotilasvalansa sen viimeistä 
kirjainta myöten.

Tero Kinnarinen
14. Divisioonan perinne-
yhdistyksen varapuheenjohtaja

Luutnantin pitkä taival kotiin

Luutnantti Seppo Hänninen johti rohkeasti joukkojaan kovissa tais-
teluissa. Hän kaatui jatkosodan viimeisissä taisteluissa 16.8.1944.

Kaatunut sankari on päässyt vihdoin haudan lepoon kotipitäjänsä 
Sonkajärven sankarihautausmaalle. Tässä hänen tuntolevynsä.

Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo laski puolustusvoimien seppeleen luutnantti Seppo Hännisen arkulle.

Kuhmolaiset sotaveteraa-
nit ja samalla sotainvali-
dit Jaakko Huotari, Väinö 
Karppinen ja Juuso Haveri-
nen kuuluvat kaikki vuon-
na 1922 syntyneiden ikä-
polveen.

Jatkosotaan kaikki läh-
tivät pikakoulutuksen jäl-
keen ja palvelivat myös 
Rukajärvellä 14. Divisioo-
nan joukko-osastoissa.
Väinö Karppinen muistelee, kuin-
ka hän vuonna 1941 oli aluksi työ-
komppaniassa, joka teki Rastilla 
linnoitustöitä ja eteni sitten hyök-
käävien joukkojen perässä kun-
nostaen teitä joukkoja varten.

– Viimeinen päivä syyskuuta 
1941 meitä lähti yli 100 linnoitus-
töissä ollutta poikaa kutsuntoihin 
Lieksaan. Koulutusta saimme Li-
mingassa 7. lokakuuta – 10. jou-
lukuuta välisen ajan ja sitten tuli 
komennus rintamalle JR 52:n en-
simmäiseen pataljoonaan, kertoo 
Karppinen. 

Jaakko Huotari oli kovana met-
sämiehenä osallistunut Suojelus-
kunnan toimintaan jo sotien alla. 
Myös hän sai pikakoulutuksen Li-
mingassa ja Raahessa. Koulutuk-
sen jälkeen Jaakko määrättiin JP 
5:n joukkoihin Rukajärvelle.

Juuso Haverinen sai varusmies-
koulutuksen Oulussa syksyllä 1941 
ja siirtyi rintamalle heti sen jälkeen 
JR 52:een, josta sai sitten siirron JP 
5:een.

14. Divisioonan vastuualue oli 
erämaata. Joukot oli sijoitettu 
kenttävartioihin, joista käsin pi-
dettiin huolta omasta puolustus-
linjasta.

– Meidän joukkueemme si-
joitettiin Ontajoen lähelle kent-
tävartioon. Siellä majoituimme 
suolla olevalle saarekkeelle ra-
kennettuun korsuun, josta pidim-
me vartiota. Näin vihollisia, mut-
ta ensimmäisellä komennuksella 
vältyimme taisteluilta, muistelee 
Väinö Karppinen.

Samoille seuduille oli sijoitet-
tu myös Juuso Haverinen. Hän oli 
krh:n viestiosastossa, joka raken-

si linjat tulenjohtajille komentoja 
varten.

Maaliskuussa 1942 kuhmolais-
veteeraanien sota kenttävartioissa 
päättyi, ja he palasivat omien jouk-
kueittensa mukana Rukajärvelle.

Kevättalvella tuli kaikille siirto 
Kannakselle.

Juuso muistelee, kuinka keväällä 
1942 joukot etenivät Rukajärveltä 
Karhumäkeen jalkapelillä.

– Eteneminen kesti kuukauden 
päivät ennen kuin olimme perillä 
Karhumäessä. Sieltä matka jatkui 
junalla Äänislinnaan, missä ma-
joituimme suomalaisten rakenta-
maan taloon Hiilisuolle.

Jaakko Huotari muistelee Äänis-
linnan valloitusta ja sitä seuran-
nutta levotonta aikaa. Väsyneet 
miehet saivat jostakin viinaa ja sit-
ten alkoivat tapahtumat, joiden 
taltuttamiseen tarvittiin sotapolii-
seja.

Kaikkien kolmen kuhmolaisvete-
raanin sotatie eteni vaihtelevasti. 
Kovat ajat koittivat kesällä 1944, 
jolloin puna-armeija aloitti suur-

hyökkäyksen Kannaksella. Nykyi-
sin 25 %:n sotainvalidi Juuso Ha-
verinen haavoittui Talissa 28. ke-
säkuuta 1944 käteen.

– Muistan vielä hyvin, kuinka 
haavoittumisen jälkeen sanoin Ei-
no Komulaiselle, että lähde vie-
mään minua JSp:lle. Niin tapah-
tui ja pääsin junakyydillä Poriin 
hoitoon. Hoito oli niin hyvää, että 
pääsin syksyllä kotilomalle Kuh-
moon. Siellä kuulin radiosta, että 
sota Neuvostoliittoa vastaan alkoi 
olla lopussa, selvittää Haverinen.

Syvärillä vartiovuoroltaan pa-
laamassa ollut Väinö Karppinen 
haavoittui kranaatti-iskussa.

– Lääkintämies sai onneksi kau-
lassa olleen haavan tyrehtymään 
ja minut toimitettiin Salmin kun-
nansairaalaan, joka toimi kenttä-
sairaalana. Paranin yllättävän no-
peasti ja kotiloman jälkeen palasin 
rintamalle, selvittää Väinö Karppi-
nen.

Kiperimpään paikkaan jou-
tui Jaakko Huotari Tali-Ihantalan 
taisteluiden aikaan. Puna-armei-

jan tykistöiskun jälkeen vihollisen 
jalkaväki pääsi suomalaisasemiin 
ja Jaakko joutui lähitaisteluun. 
Taistelun temmellyksessä hän sai 
kylkeensä kolme luotia. Ne katkoi-
vat kolme kylkiluuta.

Huotari pääsi hoitoon Hämeen-
linnaan, mistä hän palasi vanhaan 
joukkueeseensa kahden kuukau-
den kuluttua.

Jatkosodan päätyttyä Juuso Ha-
verinen, Jaakko Huotari ja Väinö 
Karppinen palasivat kotiseudul-
leen Kuhmoon ja olivat osaltaan 
rakentamassa nykyistä hyvinvoin-
ti-Suomea.

Väinö viettää eläkepäiviään Hy-
vinvointi Sampossa ja Juuso sen  
vieressä sijaitsevassa veteraani-
kylässä. Jaakko Huotari elelee mo-
nien muiden ikäihmisten tavoin 
keskustassa Pallotuvalla.

Jaakko Huotari on ollut muka-
na monissa Kuhmon kutsuntatilai-
suuksissa, joissa hän on kertonut 
kokemuksiaan sodasta.

Martti Huusko

Nuoret miehet lähtivät sotaan 
ja rintamalle pikakoulutuksella

Kuhmolaiset sotaveteraanit ja sotainvalidit  Jaakko Huotari (vas.), Juuso Haverinen ja Väinö Karppinen Hyvinvointi Sampon sisäänkäynnin edessä. Sen suojissa sotainvalidit ja 
sotaveteraanit ovat saaneet hoitoa ja hoivaa vuodesta 1990 lähtien.
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Kuhmolaisesta Laini Pääk-
kösestä tuli pikkulot-
ta 11-vuotiaana vuonna 
1936. Lottana hän toimi 
kaksi vuotta jatkosodan 
aikana.

Muistoissa elää toimin-
nan yhteisöllisyys.
Pikkulottana toimiminen oli Lai-
ni Pääkköselle luonnollista, sillä 
isänmaallisuus oli perheessä tär-
keä asia. Kajaanin Puutavarayhti-
öllä metsätyönjohtajana Kuhmos-
sa työskennellyt Kalle-isä kuului 
suojeluskuntaan. Kaisa-äiti sekä 
vanhempi sisko Anni toimivat lot-
tina. Veljet puolestaan olivat soti-
laspoikia.

Lottien toiminta oli vireää kir-
konkylän lisäksi myös monilla ky-
lillä. Pääkkönen muistaa, että 
osastoja oli ainakin Lammasperäs-
sä, Lentiirassa, Kämärässä, Hieta-
perässä ja Katermassa.

Lottatytöt tekivät erilaisia avus-
tavia töitä. Yhteenkuuluvuus vah-
vistui, kun he pääsivät mukaan ai-
kuisten kanssa samaan ryhmään.

– Tärkeää oli ihmisten kanssa 
oleminen, yhdessä eläminen ja toi-
miminen.

Pikkulottia tarvittiin Korpilinnan 
lattioiden siivoamisessa ja poltto-
puiden kantamisessa. Puuhaa tar-
josivat lisäksi limonadin valmistus 
Korpilinnan edessä olleeseen lot-
takioskiin ja tyhjien juomapullo-
jen pesu. Tärkeä työ pikkulotilla oli 
sissimuonapakkausten tekeminen 
kaukopartiomiehille.

Suojeluskunnan ampumahar-
joituksissa ja hiihtokilpailuissa ty-
töt avustivat tarjoilussa. Erityises-
ti Pääkkösen mieleen ovat jääneet 
Tönölänharjun hiihtokilpailut, 
joissa pikkulotat jakoivat osallis-
tujille mustikkamehua. Kun hiihtä-
jät heittivät juoma-astiansa pois, 
niistä tuli räiskeitä tyttöjen päälle.

– Kyllä äiti ihmetteli, kun tulim-

me kotiin, Pääkkönen nauraa.
Esiintymistaidotkin harjaantui-

vat.
– Järjestimme ohjelmallisia ilta-

mia varusmiehille Paloniemessä ja 
Saunajärvellä olleille sotilaille.

Askareisiin lähtö ei tuntunut 
raskaalta.

– En muista, että kukaan olisi 
koskaan kieltäytynyt.

Talvisodan syttyessä Laini Pääk-
könen oli 14-vuotias. Äiti ja lapsis-
ta viisi, myös Laini, joutuivat läh-
temään evakkoon Alavieskaan. 
Isä ei ikänsä vuoksi ollut rintamal-
la, mutta hän jäi Kuhmoon ja avus-
ti puolustusvoimia kotirintamal-
la. Isosisko Anni oli rintamalotta-
na Suomussalmen suunnalla. Yksi 
veljistä oli Iisalmessa töissä.

Lähdön piti tapahtua heti talvi-
sodan syttyessä 30.11.1939. Isä 
sai hommattua taksin, jolla tait-
tui alkumatka Sotkamoon. Sieltä 
evakkotaival jatkui joulunaattona 
junalla Alavieskaan.

Välirauhan tultua perhe pala-
si evakosta, mutta kotiintulo vii-
västyi räjähdepelon vuoksi. Isä sai 
vuokrattua perheelle kamarin Ter-
vasalmen talosta. Pelko oli aiheel-
linen, sillä myöhemmin kotitalon 
edestä löytyi räjähtämätön pom-
mi.

Uuden sodan uhka näkyi arjessa. 
Kotitalossa oli elintarvikepataljoo-
nan toimisto.

Jatkosodan aikana pikkulotat 
osallistuivat myös ilmavalvon-
taan. Laini Pääkkönen toimi en-
sin Koskenmäellä ja myöhemmin 

myös Vartiuksessa rintamalinjan 
siirryttyä itään.  Vaaratilanteita ei 
mieleen ole jäänyt.

– Ouluun suunnanneita pommi-
koneita kyllä näimme.

Täytettyään 18 vuotta Laini Pääk-
könen pääsi mukaan lottiin. Hän 
toimi toimisto- ja viestijaostossa.

Jatkosodan aikana Pääkkönen 
pääsi lähtemään Helsinkiin ko-
nekirjoituskurssille. Sen suoritet-
tuaan hän työskenteli Kuhmossa 
siirtomaatavaraliikkeen konttoris-
sa.

Laini Pääkkönen toivoo, että lot-
taperinnettä pidetään yllä. Itse 
hän siirtää tietoa jälkipolville.

Lottien arvostus on Pääkkösen 
mielestä nyt hyvä. Lotta Svärd 

Säätiö on myöntänyt avustusta sil-
mälasien hankintaan, mutta kun-
toutustuen saanti on ollut vaikeaa.

Laini Pääkkönen asuu Kuhmon 
keskustassa kerrostalossa, joka on 
samalla paikalla kuin hänen lap-
suuskotinsa ulkorakennus. Viriket-
tä päivään tuovat kävelylenkit, lu-
keminen, sudokut ja veteraanitoi-
minta.

Yli 60 vuotta kestänyt onnel-
linen avioliitto päättyi, kun Val-
de-puoliso siirtyi tuonpuoleiseen 
noin kymmenen vuotta sitten. Ys-
täväpiiri on harventunut, mutta 
iloa tuovat lapset, lastenlapset ja 
lastenlastenlapset.

Teksti: Tuulikki Huusko
Kuvat: Laini Pääkkösen 
kotialbumi ja Tuulikki Huusko

Yhteisöllisyys oli tärkeää
lottatoiminnassa

Laini Pääkkönen toimi lottana jatkosodan aikana kaksi vuotta. Pikkulottien toimintaan hän meni mukaan jo 11-vuotiaana.

Pikkulotat avustivat lottia monissa askareissa. Kuvassa toinen va-
semmalla on Eila Leinonen. Laini Pääkkönen on edessä keskellä. Toi-
nen oikealla on Tuulikki Leskinen. Takana seisoo lotta Inkeri Kähkö-
nen. Muiden kuvassa olevien nimet eivät ole taltioituneet. Takana 
näkyvä rakennus on käräjätalo.

Korpilinnan pihamaalla oli myös lottakioski, joka palveli asiakkaita. 
Pikkulotat avustivat muun muassa limonadin valmistuksessa.

Laini Pääkkösen pikkulotan pu-
ku oli toimeliaan äidin ompele-
ma. Pikkulottana toimiminen oli 
Lainin mielestä luonnollista.

Kainuun prikaatissa työs-
kentelevä kapteeni Tanja 
Väyrynen päätti jo 11-vuo-
tiaana, että menee suo-
rittamaan naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen. 
Silloin hän kuuli uutisista, 
että myös naiset pääsevät 
suorittamaan varusmies-
palvelusta. Nyt sotatie-
teen maisteri työskentelee 
prikaatin koulutusosastol-
la suunnittelijana.
Oulun seudulta kotoisin olevana ja 
nuorena kilpahiihtoa harrastanee-
na Tanja Väyrysellä oli hyvät edel-
lytykset sotilaan uralle. Kotona 
hänen molemmat veljensä sekä isä 
ja pappa, joka oli veteraani, olivat 
luoneet roolimallin ja hyvän asen-
teen puolustustoimia kohtaan.

Oman varusmiespalveluksen-
sa aikana Väyrynen huomasi työn 
puolustustoimissa olevan kiinnos-
tavaa.

– Katselin kouluttajien työtä ja 
huomasin sen olevan kiinnosta-
vaa. Työ oli myös monipuolista ja 
haastavaa. Aikaisemmin olin aja-
tellut opettajan uraa, mutta intin 
jälkeen hain maanpuolustuskor-
keakouluun ja sillä tiellä ollaan, 
selvittää kapteeni Tanja Väyrynen.

Varusmiespalveluaikaansa Jää-
käriprikaatissa Sodankylässä hän 
luonnehtii hyvin kannustavaksi. 
Sen aikana oppi huolehtimaan it-
sestään ja muista

– Myös itsevarmuus ja omiin ky-
kyihin luottaminen lisääntyi. Nuo-
rena hiihtäjänä fysiikkani oli hyvä, 
mutta varusmiespalvelun aikana 
pystyin näkemään, mihin rahkeeni 
riittivät. Se vei myös alalle.

Kapteeni Tanja Väyrysen mie-
lestä varusmiespalvelu sopii lähes 
kaikille naisille. Se tarjoaa heille 
mahdollisuuden saada hyvää ko-
kemusta sekä kasvaa ja kehittyä 
toiminnassa erilaisissa ryhmissä.

– Naiset pärjäävät yleensä hy-
vin, sillä he ovat motivoituneita ja 
usein palvelusta suorittavien nais-
ten kunto on keskivertoista nais-
puolista ikätoveriaan parempi.

Nuorten naisten kannattaa ko-
keilla varusmiespalvelua, jos he 
ovat siitä vähänkään kiinnostunei-

ta.
– Hyvä asia on, että naisilla on 

45 päivää aikaa kokeilla soveltu-
vuuttaan intissä. Sinä aikana ha-
lukkaat voivat lopettaa palveluk-
sen mitään syytä ilmoittamatta, 
Tanja Väyrynen opastaa.

Koulutusaikana kaikkia varusmie-
hiä kohdellaan samalla tavoin. Sa-

ma tilanne on myös maanpuolus-
tuskorkeakoulussa.

Vuonna 2009 alkaneella virkau-
rallaan kapteeni Tanja Väyrynen ei 
ole kokenut minkäänlaista väärin 
kohtelua tai syrjintää. Puolustus-
voimia hän pitää arvoiltaan ja toi-
minnaltaan hyvänä työyhteisönä. 
Tämä koskee erityisesti Kainuun 
prikaatia, missä Väyrynen on työs-

kennellyt lähes kymmenen vuotta.
Aikaisemmin jalkaväkipataljoo-
nan perusyksikön päällikkönä toi-
minut kapteeni Väyrynen kertoo 
huomanneensa nuorilla monia tai-
toja, joita voidaan hyödyntää hei-
dän koulutuksessaan. Siksi nuor-
ten sijoittaminen kutsunnoissa 
heille sopiviin palveluspaikkoihin 
sekä asepalvelu erikois- ja joukko-

koulutuskaudella on todella tär-
keää.

– Itse panin merkille, miten esi-
merkiksi maaseudulla tai kaupun-
gissa kasvaneet nuoret pärjäsivät 
maastossa eri tavoin. Kun varus-
miesten yksilöllisiä kykyä hyödyn-
netään mahdollisimman paljon, 
saadaan aikaan paras tulos ja 
myös varusmiehet ovat motivoitu-
neita, hän painottaa.

Yleensä varusmiehet ovat Väy-
rysen mielestä oppimishaluisia 
ja motivoituneita. Luonnollisesti 
myös tietotekniikka on heillä hal-
lussa.

Haasteena kapteeni Tanja Väy-
rynen pitää nuorten sopeutumista 
jatkuvaan yhdessä olemiseen.

– Joillekin on iso muutos asua 
10–14 toisen nuoren kanssa. Siinä 
voi tulla yllätyksiä. Siksi näihin si-
viilielämän muutoksiin kannattaa 
varautua, hän opastaa.

Puolustusvoimien tarjoaman 
varusmieskoulutuksen tavoitteet 
ovat kapteeni Tanja Väyrysen mu-
kaan selkeät.

– Ensisijainen tavoitteemme on 
kouluttaa toiminta- ja suoritusky-
kyiset sodan ajan joukot. Samalla 
nuoret kasvavat monella tavalla. 
He saavat johtaja- ja esimiestaito-
ja sekä uusia perusvalmiuksia tule-
vaa elämää varten, hän sanoo.

Martti Huusko

Monipuolinen työ kiehtoo
kapteeni Tanja Väyrystä

Kainuun prikaatissa työskentelevä kapteeni Tanja Väyrynen pitää puolustusvoimia arvoiltaan ja toimin-
naltaan hyvänä työyhteisönä.

Kapteeni
Tanja Väyrynen
Koulutus: Sotatieteen mais-

teri. Valmistui ensimmäiseltä 
kurssilta, joka kävi uusimuo-
toisen toisen vaiheen kurs-
sin maanpuolustuskorkea-
koulussa
Työ: Kainuun prikaatin kou-

lutusosastolla jalkaväen 
suunnittelu-upseeri
Harrastukset: monipuoli-

sesti liikunta (talvella hiihto 
ja kesällä suunnistus), luke-
minen
Arvot: rehellisyys, luotetta-

vuus, ystävät ja perhe tärkei-
tä, terveys

Motto: ”Tartu hetkeen, elä 
hetkessä.”
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Some-agentin viikko on 
alkanut tuttuun tapaan 
info-tv-kierroksella, jon-
ka aikana jokaisen yksikön 
tauluteeveisiin saadaan 
pyörimään viikon ajankoh-
taiset asiat sekä tutut mai-
nokset, yhteystiedot ja au-
kioloajat, joilla helpote-
taan varusmiehen arkea.
Myös Sotilaskoti, varuskuntasai-
raala sekä varuskuntaravintola 
saavat samat diat monitoreihinsa; 
missä varusmiehet, siellä tiedotus. 

Kierroksen jälkeen on syytä poh-
tia mistä tällä viikolla tulisi ilmoit-
taa tai muistuttaa Kainuun pri-
kaatin varusmiehille suunnatuissa 
Facebookin saapumiseräryhmis-
sä. Ainakin viikon ruoka- sekä ker-
holistat ovat maanantaiaamun en-
simmäisiä julkaisuja. 

Nykyaikainen varusmiestoimikun-
ta käyttää hyödykseen sosiaalisen 
median tarjoamia mahdollisuuksia 
entistä enemmän.

Tätä kautta päästään lähelle yk-
sittäistä varusmiestä jo ennen pal-
velusta.

Muutaman vuoden ajan käytös-

sä olleet saapumiseräryhmät ovat 
olleet etenkin Kainuun prikaatis-
sa suosittuja. Ryhmään voi liittyä 
jo ennen palveluksen aloittamista, 
ja ryhmä onkin matalan kynnyksen 
tapa kysyä askarruttavista asioista 
- tai väylä saada hyödyllistä tietoa 
siitä mitä on hoidettava kuntoon 
ennen H-hetkeä.

Some-agentti vastaa, että ryh-
mään pääsee vain oman jouk-
ko-osaston kyseisen saapumise-
rän alokkaita. 

Usein ensimmäisten ryhmään sa-
televien kysymysten joukossa on 
huolta lomille pääsemisestä sekä 
kyytien järjestymisestä. 

Lomiin liittyvissä asioissa varus-
miestoimikunnan on helppo an-
taa vastauksia, sillä se vastaa koko 
prikaatin lomakyydeistä.

Lähes joka perjantai noin 20-30 
linja-autoa lähtee Jääkäripataljoo-
nan takaa niin Pohjanmaalle, Sa-
voon kuin järvi-Suomeen. Loma-
kyytien on tarkoitus olla mahdolli-
simman kattavat ja reittien kulkea 
läpi ne paikat, mistä valtaosa va-
rusmiehistä Kajaaniin päätyy. 

Kainuun prikaatin ylpeyden ai-
he onkin sähköinen lomakyytijär-
jestelmämme, joka helpottaa jo-

kaisen ilmoittautumisprosessia. 
Sähköisellä lomakkeella ilmoit-
tautumisen voi tehdä jo kaksi viik-
koa aiemmin vaikka kotoa käsin ja 
muokata tarpeen tullen mikäli lo-
mille lähtöpäivä vaihtuisi. 

Nykyaikainen varusmiestoimikun-
ta katsoo asioita myös yli varus-
kuntarajojen ja tekeekin pitkin toi-

mikautta yhteistyötä muiden jouk-
ko-osastojen kanssa.

Hyviä käytänteitä jaetaan puolin 
ja toisin sekä pohditaan jokaisen 
eri puolustushaaran kanssa, kuin-
ka varusmiesten hyvinvointia voi-
daan edistää. Edunvalvonta onkin 
yksi tärkeimmistä teemoista vuo-
desta toiseen, mutta sen merkitys 
tuntuu lähiaikoina korostuneen. 

Toki käytänteiden yhtenäistä-
minen varuskuntien välillä on ol-
lut trendinä jo jonkin aikaa, mut-
ta viimeisen vuoden aikana suurin 
harppaus on varmastikin tehty so-
tilasurheiluliiton puolella, kun val-
takunnan yhteinen Liikkuri-sovel-
lus lanseerattiin.

Kainuun prikaatissa sovellus 
otettiin käyttöön maaliskuussa 
2018. Sen tarkoituksena on kirja-
ta ylös varusmiesten vapaa-ajan 
liikkumista, josta he voivat saada 
kuntoisuuslomia. 

Aiemmin ongelmana on nähty 
muun muassa palveluksen aika-
na tapahtuneet muutot eri jouk-
ko-osastojen välillä.

Nyt kyseisen sovelluksen aikaan 
järjestelmä saa digitaalisen alus-
tan ja tiedot säilyvät läpi palveluk-
sen niin ohjaajien kuin varusmie-
hen itsensä nähtävissä.

Voitaneen siis todeta, että myös 
varusmiestoimikunnissa on teh-
ty hiljattain valtava digiloikka niin 
edellä mainituissa asioissa, kuin 
esimerkiksi arkistoinnin suhteen. 

On mielenkiintoista nähdä mil-
laisia mahdollisuuksia tulevaisuu-
den teknologia tarjoaa varusmies-
palvelukselle sekä varusmiestoi-
mikuntien toiminnalle. 

Varusmiestoimikunta hyödyntää uutta tekniikkaa

Nykyaikainen varusmiestoimikunta ja sen toimijat katsovat asioita 
aivan uudesta näkökulmasta verrattuna aikaisempiin vuosiin ja vuo-
sikymmeniin. Kuva: vm Olli Peräaho

Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan itsenäisen Suomen 
puolustusvoimien ensim-
mäisten vuosikymmenien 
toimintaa Kainuussa. 
Ensimmäinen sotajoukko Kainuus-
sa oli tammikuun 1918 lopussa pe-
rustettu Kajaanin sissirykment-
ti. Kainuun suojeluskunnat toi-
mivat kotiseudulla itsenäisinä, 
mutta rintamalla niiden osastot 
kuuluivat rykmenttiin. Taistelui-
hin se osallistui kuitenkin vain eril-
lisinä komppanioina ja joukkueina. 
Rintamalla olleet kaksi komppa-
niaa ja kuularuiskuosasto liitettiin 
21.4.1918 Pohjois-Savon rykmen-
tin I pataljoonaan. 
Asevelvollisten koulutusyksikkö-
nä Kajaanissa toimi Kajaanin sis-
si-jääkäripataljoona, johon Kai-
nuun asevelvolliset maaliskuun 
1918 kutsunnoissa pääasiassa si-
joitettiin.
Koulutetut asevelvolliset sijoitet-
tiin rintamalla 3. ja 6. jääkäriryk-
menttiin. Kajaanissa toimintaa 
johti maaliskuusta 1918 alkaen 
Kajaanin alueen keskusesikunta, 
jonka ylempänä johtoportaana toi-
mi Pohjois-Savon ja Kajaanin soti-
laspiirin esikunta Kuopiossa. 

Kajaanin sissi-rykmentti hajotet-
tiin 31.7.1918, jolloin Suomen so-
taväki järjestettiin rauhanaikai-
selle kannalle. Alkoi itsenäisen 
Suomen puolustusvoimien raken-
taminen.
Kainuusta muodostettiin kevääl-
lä 1919 Kajaanin suojeluskunta-
piiri (myöhemmin Kainuun suoje-
luskuntapiiri), johon kuului 11 suo-
jeluskuntaa. Kajaanin sissien nimi 
säilyi kuitenkin vielä pitkään piiri-
esikuntatalon, Sissilinnan nimes-
sä. Kainuun prikaatin lipun mallina 
on käytetty Kajaanin sissipataljoo-
nan lippua. Kyseessä on kuitenkin 
Etelä-Suomessa vapaussodan jäl-
keen toiminut joukko, vaikka jou-
kon nimi ja sen komea lippu viit-
taavat Kainuuseen. 

Puolustusvoimiin kuuluvan suo-
jeluskuntajärjestön päätehtävä 
oli toimia liikekannallepanon toi-
meenpano-organisaationa.  Tä-
män lisäksi suojeluskunta tarjosi 
reserviläisille vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa koulutusta. Järjestöllä 
oli suuri merkitys puolustuskyvyn 
ja valmiuden kehittämisessä.

Ennen talvisotaa aluejärjestel-
män osana Kainuussa toimi Kai-
nuun sotilaspiiri. Ylimääräisten 
harjoitusten alkaessa rajavartios-
tojen esikunta perusti liikekannal-
lepanossa Pohjois-Suomen ryh-
män esikunnan. Harjoituskeskuk-
set toimivat Kajaanissa, Kuhmossa 
ja Suomussalmella. 

Pohjois-Suomen ryhmä saavutti 
talvisodassa loistavat voitot Suo-
mussalmella ja Raatteen tiellä ja 
löi lisäksi vihollisen Kuhmossa se-
kä Lieksan suunnalla.

Talvisota osoitti, että sodan 
lopputuloksesta huolimatta puo-
lustusvoimien kahdenkymmenen 
vuoden aikana tekemä työ ei ollut 
turhaa. 

Talvisotaa seurannut välirauhan 
aika oli epävarmaa aikaa myös Kai-
nuussa. 

Asevelvollisia koulutettiin kor-
pivaruskunnissa ja samalla tehtiin 
linnoitustöitä rajan läheisyydes-
sä. Suomussalmella toimi 11. pri-
kaatin I pataljoona ja I patteristo, 
sekä Hyrynsalmella prikaatin esi-
kunta ja erillisyksiköt. Kuhmon Pa-
loniemessä asevelvollisia koulutti 
10. prikaatin II pataljoona.

Jatkosodan alkaessa suomalais-
ten ja saksalaisten hyökkäys itään 
vei sotatoimet pois Kainuusta.

Kajaanissa toimineesta Maa-
selän sotilasläänin (aiemmin Kai-
nuun sotilasläänin) esikunnasta 

tuli Rukajärvelle hyökkäävään 14. 
divisioonan esikunta.

Divisioonaan joukkojen perusta-
misesta vastasivat 10. prikaati se-
kä Kainuun ja Iisalmen suojelus-
kuntapiirit. Kainuussa toimi jatko-
sodan aikana Päämajan alaisena 
kaukopartio-osasto Marttina Ka-
jaanissa ja Kuhmossa. 

Lapin sodan alkuvaihe toi vielä 
kerran sotajoukot Kainuuseen.

Rajajääkäriprikaati siirtyi Kon-
tiomäelle ja 6. divisioona Kajaanin 
alueelle. Joukot lähtivät liikkeelle 
kohti pohjoista 19.9.1944 aamul-

la.
Itäpuolella edennyt taiste-

luosasto kohtasi Suomussalmella 
rajan yli tulleita neuvostojoukko-
ja 22.9.

Lännempänä edenneet joukot 
saavuttivat Puolangan 24.9. Suo-
malaisten joukkojen eteneminen 
oli sovitettu saksalaisjoukkojen 
vetäytymiseen eikä taistelukoske-
tusta saksalaisjoukkoihin syntynyt 
Kainuun alueella. 

Kainuuseen puolustusvoimat a- 
settui kiinteästi 60-luvun alussa, 
jolloin Pohjois-Savon prikaati siir-

tyi Kuopiosta Kajaanin Hoikankan-
kaalle vaiheittain.

Nimi muuttui Kainuun prikaatik-
si 1.7.1966.

Majuri Lassi Piirainen

Keskeiset lähteet:
Hannu Romppainen: Kainuu 1918

Markku Iskanius: Kainuun prikaa-
tin historia 1626–2012

Sotatieteen laitos, sotahistori-
an toimisto: Talvisodan historia ja 
Jatkosodan historia

Puolustusvoimat 100 vuotta
Kainuussa ja Kajaanissa

Pohjois-Suomen Ryhmän esikunta siirtyi sodan alettua Seppälän Im-
pilinnan tiloihin. Kuva: SA -kuva

Suojeluskuntalaisia 1920-luvun lopulla Kainuun suojeluskuntapiirin toimitalon Sissilinnan pihalla. Kuva: Kainuun Museon kuva-arkisto.

Kuhmosta kotoisin ole-
vat, 19-vuotiaat varus-
miehet Valtteri Heikkinen 
ja Toni Kyllönen ovat juu-
ri päättäneet päivän pal-
veluksen Kainuun prikaa-
tissa. Reilun viikon kulut-
tua haastattelupäivästä 
molemmat vannovat so-
tilasvalan. Molemmat ar-
vostavat Suomen itsenäi-
syyttä ja ovat tarvittaessa 
myös valmiita puolusta-
maan maataan.
– Arvostamme veteraaneja, jotka 
joutuivat lähtemään taistelemaan 
Suomen puolesta meidän iässäm-
me. Näin varusmiespalveluksessa 
meillä on jonkinlaiset edellytykset 
arvioida heidän toimintaansa, sen 
luonnetta ja merkitystä, molem-
mat nuorukaiset pohtivat.

He pitävät tärkeänä, että Suo-
men puolustuskyky ja -valmius on 
mahdollisimman hyvä.

– Kun seuraa sitä, mitä maail-
malla tapahtuu, ovat valmiuden 
ylläpitäminen ja puolustuskyky 
tärkeitä, sanoo Toni Kyllönen.

Varusmiespalveluksen Valtte-
ri Heikkinen ja Toni Kyllönen ker-
tovat ottavansa tosissaan. He ha-
luavat hoitaa sen omalta osaltaan 
mahdollisimman hyvin.

- Olemme täällä avoimin mielin 
ja teemme kaiken niin hyvin kuin 
pystymme, nuorukaiset vakuutta-
vat.

Valtteri Heikkinen on kranaatin-
heitinkomppaniassa ja arvioi tule-
van tehtävänsä olevan krh-mies. 
Se merkitsee lyhyttä palvelusta, 
jonka jälkeen hän haluaisi lähteä 
kouluttautumaan urheiluvalmen-
tajaksi Vierumäelle.

Kainuun ammattiopistosta maa-
seutuyrittäjälinjalta valmistu-
nut Toni Kyllönen palvelee Pohjan 
Pioneeripataljoonassa. Hän arvi-

oi koulutuksestaan olevan hyötyä 
myös varusmiespalveluksessa.

Kesäkuussa alkaneen varus-
miespalvelunsa aikana molemmat 
ovat oppineet paljon uusia asioi-
ta. Joskus päivät ovat olleet rank-
kojakin.

Molemmat ovat kuitenkin tottu-
neet varuskunnan päivärytmiin ja 

toimintaan.
Toni Kyllönen kertoo odottavan-

sa pioneerin aselajikoulutusta.
– On mielenkiintoista nähdä, mi-

tä se tuo tullessaan.
Valtteri Heikkinen arvioi alo-

kasajan olevan tietyllä tavalla ras-
kaampi kuin varsinainen aselaji-
koulutus kranaatinheitinmieheksi.

- Jääkiekkoilijan taustani ansios-
ta kuntoni on ollut hyvä, eikä alo-
kasaika ole tuntunut kovin ras-
kaalta, hän kertoo.

Myönteisenä kokemuksena mo-
lemmat pitävät uusien kavereiden 
saamista.

– Kavereita olemme saaneet tosi 

äkkiä ja paljon, he kiteyttävät.
Valittamisen aiheita he eivät 

äkikseltään löydä. Toki molempia 
on joskus väsyttänyt ja motivaa-
tiota alokaskoulutukseen on pitä-
nyt hakea vähän pitempään.

Martti Huusko

Arvostamme veteraani-ikäpolvea

Kesäkuussa varusmiespalveluksensa aloittaneet kuhmolaiset Valtteri Heikkinen (vas.) ja Toni Kyllönen kertovat, että nykyinen maailmanti-
lanne on sellainen, että Suomen puolustuskyvyn pitää olla mahdollisimman hyvä.
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Aluksi huomautan, että kertomuk-
sissa esiintyvät ajat, jolloin par-
tiossa olen ollut, eivät ole aina-
kaan kaikki tarkkoja, koska en ole 
pitänyt sotapäiväkirjaa ja näin ol-
len on mahdotonta aivan tarkkaan 
muistaa.

Talvisota
Kun sota syttyi 1939, olin vartio-
päällikkönä Viiksimon vartiossa. 
Ensimmäisen sotapäivän iltana 
vetäydyimme ohjeiden mukaises-
ti Korholan taloon, joka on Viiksi-
mon vartiosta 8 km Kuhmon kir-
kolle päin.

5.12.39 illalla lähdin partioon 
kahden miehen kanssa, tavoittee-
na Viiksimon vartio. matkalla kuu-
limme räjähdyksen vartion suun-
nasta, josta epäilimme, että ”rys-
sät” ovat tulleet vartioon.

Epäilys osoittautuikin todeksi, 
sillä ”ryssät” olivat Viiksimossa. 
Kiersin rajalle todetakseni, ovat-
ko ”ryssät” tulleet Roukkulasta vai 
Miinoasta. Jäljistä päätellen ”rys-
siä” oli tullut Miinoasta 50 – 40.

Päätin rientää takaisin Korho-
laan ja ottaa yhteyden luutnantti 
Kekkoseen ja samalla pyytäisin lu-
paa hyökätä Viiksimoon 10 miehen 
kanssa, jotka olivat käytettävissä-
ni Korholassa. 

Tällä välin vartio oli kummin-
kin jo joutunut vetäytymään. Nyt 
en voinut muuta kuin polttaa Sär-
kisen ja Korholan talot. Samanai-
kaisesti paloi myös Kalliojoen ky-
lä. Tapasin omat mieheni Kallio-
joen kylästä. Siellä oli jätetty käsky 
minulle vetäytyä Sumsalle ja ot-
taa yhteys vänrikki Kaukoon, jon-
ka suoritin.

6.12.39 illalla lähdin partioon 
Viiksimoon, tehtävällä polttaa 
Viiksimon kylä. Suoritin tehtävän 
ja poltin k.o. kylän.

Partio kesti kolme päivää, eikä 
”ryssiä” enää Viiksimossa ollut. 
Partiointi jatkui sitten Varajoelta 
käsin tiedusteluluontoisena ja sitä 
suoritettiin 2-3 miehen vahvuisilla 
partioilla.

26.12.39 jouduin lähtemään 
partioon rajan taakse. Tehtävänä 
oli ottaa selville, onko Roukkulan 
ja Miinoan välistä tietä liikennöity. 
Partion suoritin ja totesin, että pol-
kua oli ainoastaan hiihdetty. Par-
tiosta tultuani jouduin lähtemään 
Reserviupseerikouluun, jonka suo-
ritettuani toimin kiväärijoukkueen 
johtajana Virolahdella sodan lop-
pupäivinä.

Jatkosota
Kun nykyisen sodan YH alkoi, jou-
duin Kuhmon Sivakassa perusta-
maan kaksi joukkuetta. Tämän 
jälkeen jouduin lähtemään Kuusi-
järven vartioon. En kauan ehtinyt 
siellä olla kun kapteeni Kekkosen 
käskystä jouduin Jämäkseen pe-
rustamaan kaukotiedusteluosas-
toa. Juhannuksena jouduin lähte-
mään Hukkajärven vartioon kau-
kopartion kanssa.

26.6.41 lähdin kolmen miehen 
kanssa rajalle. Päätimme pistäy-
tyä rajan takana, koska sota oli 
melkein ovella. Rajan ylitettyäm-
me etenimme noin yhden kilomet-
rin, kun ”ryssän” partio tuli vas-
taan. Syntyi taistelu, jossa kak-
si ”ryssää” kaatui ja yksi ”ryssä” 

pääsi pakoon. (Yksi vainajista oli 
raja-aliupseeri). Tulimme takaisin.

Päästyämme lähelle Hukkajär-
ven vartiota, tuli vastaan kapteeni 
Kekkonen. Tein hänelle selityksen 
tapahtumasta.

Kapteeni Kekkonen antoi seu-
raavan käskyn: Ylitettävä valta-
kunnan raja ja vallattava Elmusjär-
ven päässä oleva ”ryssän” vartio. 
Ilmoitus siitä on tehtävä Hukka-
järven vartioon. vartio on pidettä-
vä hallussa, kunnes jääkärijoukkue 
saapuu Suomen puolelta ja ottaa 
vartion haltuunsa. Tämän jälkeen 
on pyrittävä Omeliaan ja tiedustel-
tava siellä vihollisasemia.

30.6.41 klo 05.00 ylitin valta-
kunnan rajan. Päivän aikana mars-
simme yhden kilometrin päähän 
”ryssien” vartiosta. Annoin mies-
ten levätä 2-3 tuntia.

Iltayöllä hyökkäsin vartioon. 
Täydellistä yllätystä emme saa-
neet, koska ”ryssillä” oli kaksi so-
takoiraa vartiossa, jotka suorit-
tivat hälytyksen. Osaksi tästä ja 
”ryssien” valmistamista pst-hau-
doista johtui, että taistelu vartion 
omistuksesta kesti melkein kak-
si tuntia. Lopuksi ”ryssät” lähti-
vät vetäytymään ja jättivät tais-
telumaastoon kuusi kaatunut-
ta. Samassa rähinässä sain yhden 
vangin, jonka toimitin heti Suomen 
puolelle. Vartiosta saatiin saaliik-
si karttoja, kaksi puhelinta ynnä 
muuta. Omia tappioita ei tullut.

Kun jääkärijoukkue oli saapu-
nut vartioon, lähdin 1.7 illalla kohti 
Omeliaa. Omelian kylään en pääs-
syt, koska ”ryssät” olivat linnoitta-

neet Omelian länsipuolella olevat 
järvikukkulat. Sen sijaan tieduste-
lin ja piirsin luonnoksen ”ryssien” 
murroksista, piikkilankaesteistä 
ja korsuista, jotka toimitin majuri 
Leppälax´ille.

Roukkulan maantieltä räjäytin 
yhden maantiesillan ja katkaisim-
me puhelinlinjat. ”ryssät” eivät 
enää liikennöineet Roukkulan tie-
tä, joten muuta pahaa en päässyt 
niille tekemään. Palasin tältä ret-
keltä kuudenvuorokauden kulut-
tua. Elmusjärven päässä kohtasin 
majuri Leppälax´in. 

5.7.41 majuri Leppälax antoi 
käskyn: Aamulla 6.7 on marssitta-
va Omelian edustalle kannak-sel-
le, jonka kautta tie kulkee Rouk-
kulaan ja hyökättävä tielle ja edel-
leen kohti Omeliaa. Pataljoona 
hyökkää samanaikaisesti seuraa-
valla kannaksella etelässä.

6.7.41 yöllä hiivimme aivan jär-
ven rantaa, kiertäen täten ”rys-
sien” murroksen. Ansalangat leik-
kasimme poikki puukoilla ja piik-
kilankaesteeseen tehtiin kaksi 
aukkoa. Ryömimme piikkilanka-ai-
dasta sisään ja asetin ryhmät tais-
telujärjestykseen.

Jälkipäässä tullut mies räjäyt-
ti vahingossa yhden ansapanok-
sen, joka hälytti ”ryssät”. Lähdin 
heti hyökkäämään edessä oleval-
le mäelle.”Ryssät” eivät voineet 
ampua meitä konekiväärillä, kos-
ka olimme heidän sivustassa. Hei-
dän konekivääri oli suunnatta 
piikkilankaesteeseen. Sen vuoksi 
”ryssät” joutuivat viemään kone-

kiväärinsä pois.
Saimme haltuumme osan ”rys-

sien” korsuista ja taisteluhau-
doista sekä 30 hevosta ja kaksi 
pst-tykkiä. 

Koko ajan ”ryssien” tykistö am-
pui Omelian takaa omiin ase-
miinsa. Koska pesäkkeitä oli yhä 
enemmän syvyydessä, lähetin sii-
tä ilmoituksen pataljoonaan, jos-
ta pyysin lisävoimia, meitä kun oli 
vain 30 miestä. Ryhdyin vain pi-
tämään hallussamme saavutta-
miamme maastokohtia. Käskin 
tappaa hevoset, koska en varmas-
ti tiennyt, pystymmekö pitämään 
maastokohdan hallussamme. 
”Ryssien” tekemän vastaiskun voi-
masta meidän täytyi vetäytyä ta-
kaisin. Tappelussa menetin kaksi 
miestä kaatuneina ja viisi miestä 
haavoittuneina.

9.7.41 sain käskyn kiertää Ome-
lian pohjoispuolitse yli Omelian 
järven ja ottaa selvää, onko ”rys-
sillä” panssarivoimia ynnä muuta.

10.7.41 lähdin partiomatkalle. 
Omelian joelle pääsin kohtaamat-
ta minkäänlaista vastusta. Kaksi 
miestä mukanani yritimme kahlaa-
malla ylittää jokea. ”Ryssillä” oli 
vartiomies joen toisella puolella, 
jota emme huomanneet. Kun yksi 
miehistä oli päässyt jokeen, ampui 
”ryssän” vartiomies. Ei auttanut 
muu kuin palata takaisin. ”Rys-
sän” tykistöpatterin paikan saim-
me kyllä määritettyä aivan tarkal-
leen. Panssareista emme mitään 
selvää saaneet.

Seuraava käsky kuului: Ylitet-

tävä Roukkulanjärvi ja kierrettävä 
Omelian taakse maantielle, jossa 
on häirittävä ”ryssien” kuljetuksia.

17.7.41 illalla lähdin matkalle. 
Roukkulanjärvellä jouduimme ra-
kentamaan kolme koplukkaa, kos-
ka veneitä ei ollut. Järven ylitim-
me Saarenpäästä itään olevasta 
kapeimmasta paikasta. Muona oli 
siksi huonoa ja sitä oli vähän, että 
jouduin jo Roukkulan järven ylitet-
tyämme lähettämään kaksi miestä 
pataljoonaan hakemaan lisämuo-
naa sovittuun paikkaan, että ta-
kaisin tullessamme saisimme syö-
dä.

Partiomatka onnistui hyvin. 
Maantielle päästyämme tuli ”rys-
sän” 20 hevosta käsittävä kolon-
na, jota tulitimme. Kaikkia emme 
saaneet tuhottua, sillä ”ryssillä” 
oli varmistus mukana. Muutimme 
paikkaa itää kohti. Kun pääsim-
me tielle, tuli jonkin ajan kuluttua 
panssariauto, josta meidät huo-
mattiin. Varmuuden vuoksi vetäy-
dyimme pois. Teimme kiusaa ”rys-
sille” kahden päivän ajan, jonka 
jälkeen lähdimme paluumatkal-
le tuloreittiä. Partiosta ehdin vielä 
Omelian motin loppuselvittelyyn. 
Olin mukana kapteeni Selinhei-
mon komppanian hyökkäyksessä, 
miesteni ollessa levossa. Ajoin pa-
lavasta metsästä pois kaksi kuor-
ma-autoa ja yhden moottoripyö-
rän.

3.8.41 jouduin lähtemään par-
tioon Muujärveltä tavoitteena 
Ontrosenvaara ja tehtävänä tie-
dustella Tsirkka – Kemijoen itä-

Rajajoukot Rukajärvellä jatkosodassa
Luutnantti Eino Penttilän partiotoiminta 1939 – 1940 ja 1941 

puolella olevaa ”ryssien” puolus-
tusta.

5.8.41 olin Tsirkka – Kemijoen ja 
Muujärven yhtymäkohdasta noin 
1-2 km Ontrosenvaaran suuntaan. 
”Ryssillä” oli lampikannaksilla hy-
vät korsut.

Tappelimme noin kaksi tuntia ja 
samalla tiedustelimme koko ajan. 
”Ryssiä” kaatui, koska hauto-
ja löydettiin myöhemmin. Vetäy-
dyin takaisin noin kaksi kilomet-
riä ja ylitin Muujoen. Samanaikai-
sesti ”ryssät” saapuivat samalle 
koskelle, jonka vuoksi meidän piti 
suojata ylityksemme. Jatkoimme 
matkaa itää kohti. Seuraavana yö-
nä olin Tsirkka – Kemijoen takana. 
Huomasimme kun ”ryssät” vetäy-
tyivät yli joen. Luultavasti olivat 
pelästyneet meidän esiintymis-
tä lampikannaksella ja vetäytyivät 
Tsirkka – Kemijoen takana oleviin 
asemiin. Partiomatkalla minulla 
oli mukana C-radioasema, mutta 
se oli epäkunnossa, joten lähetin 
sen takia ilmoitukset lähettien vä-
lityksellä. Sain tarkat tiedot ”rys-
sien” asemista, jotka palattua-
ni toimitin majuri Hirvoselle. Vielä 
olin väijyksissä maantien varressa 
Ontrosenvaaran itäpuolella, mut-
ta minkäänlaista liikettä en silloin 
havainnut. Partiomatkamme kes-
ti 12 vuorokautta. Partiomatkalla 
käydyissä taisteluissa en menettä-
nyt yhtään miestä.

17.8.41 jouduin lähtemään par-
tioon, tavoitteena Ontrosenvaa-
ran itäpuolella oleva maantie. 
Tehtävänä oli miinoittaa se sekä 
laittaa murros ja asettua väijyk-
siin. Kun olimme miinoit-tamassa 
tietä, ”ryssät” saivat vihiä meidän 
olostamme. Miinoitus jäi puolival-
miiksi ja murroksen teosta ei tullut 
mitään, väijyttämisestä puhumat-
takaan. 

22.8.41 Määrättiin tavoitteeksi 
Rukajärven kylä. Viisi erikertaa yri-
tin tulla Ontajärvelle menevän tien 
yli. ”Ryssien” lujan varmistuksen 
takia tappelin viisi kertaa samana 
päivänä Rukajärvelle pääsemättä.

2.9.41 määrättiin tiedustele-
maan Roksjärven maastossa ole-
vat kannakset, ovatko ne miehitet-
tyjä. partio suoritti tiedustelun, to-
deten, että kannakset ovat vapaat 
”ryssistä”. Partio kesti yhdeksän 
vuorokautta.

15.9.41 sain tehtäväksi miinoit-
taa Kotskoman maantien Ontajär-
vien korkeudelta. Evsjärven länsi-
puolella olevalla lampikannaksel-

la kohtasin luutnantti Reiman´in, 
joka ilmoitti omien joukkojen men-
neen Ontajoen yli. Tällöin tehtävä 
jäi suorittamatta.

23.9.41 sain tehtäväksi tiedus-
tella Evsjärven itäpuolella olevan 
maaston. 25.8 aamulla klo 08.00 
aikaan partio joutui tappeluun lä-
hellä Kotskoman tietä. Hiljaa pe-
rääntyen tappelimme klo 13.00 
saakka. Saimme parin tunnin le-
von ja ehdimme juuri sähköttää 
tapahtumat ja olimme syömässä, 
kun ”ryssät” hyökkäsivät tulille. 
”ryssien” ylivoiman vuoksi jouduin 
vetäytymään pois. ”Ryssät” saivat 
meiltä saaliiksi viisi reppua, muita 
tappioita ei tullut.

1.10.41 jouduin lähtemään Pert-
tijärven kylään, tehtävänä ansoit-
taa kylän ympäristö. Mukana par-
tiolla oli 15 putkimiinaa. Kompa-
kanjoesta jouduimme menemään 
tapellen yli. Ansoitin Perttijärven 
kylän lisäksi sinne joutavat tiet ja 
polut, sekä sain vielä tapella ”rys-
sän” partion kanssa.

Loka-, ja marraskuun aikana 
suoritin enimmäkseen rintama-
tiedustelua ja ”ryssän” liikenteen 
häiritsemistä Kotskoman maan-
tiellä.

18.11.41 sain käskyn muodos-
taa noin 60 miehisen partion 
Muurmannin radalla käyntiä var-
ten. Tehtävänä oli suistaa juna ja 
saattaa rata epäkuntoon. Pääma-
jan kaukopartiosta tulivat mukaan 
luutnantti Hämäläinen ja Korho-
nen sekä 10 miestä. Partio suo-
ritettiin. Suistettiin juna, joka oli 
lastattu sotilastarvikkeilla. Rata 
katkaistiin räjäyttämällä.

14.12.41 jouduin oppaaksi JR 
10 partioon Kirasjärvelle. Kylä piti 
polttaa. Kirasjärvelle saavuttuam-
me ”ryssät” olivat polttaneet jo 
kylän, joten meille ei jäänyt mitään 
tehtävää.

3.1.42 sain käskyn lähteä Tun-
kualle. Tehtävänä oli tiedustelu ja 
vangin sieppaaminen.

Asetin Tunkuan tielle kaksi väi-
jytystä. Toiseen väijytykseen tuli 
kaksi ”ryssää” hevosella. Yritimme 
ottaa vangin. Oman miehemme 
mennessä ottamaan vankia, ve-
ti ”ryssä” äkkiä pistoolinsa ja am-
pui. Ei auttanut muu kuin ampua 
”ryssät”. 

Paluumatkalla tiedustelin Koi-
vuniemen ympäristön ja ”ryssien” 
asemia, joista jätin peite-piirrok-
sen. 

Koivuniemen edustalla kohtasin 

”ryssän” noin 20 miehen vahvui-
sen partion, joka oli tulossa mei-
dän sivustaamme. Pimeän turvin 
”ryssät” pääsivät pakoon, muu-
tama reppu saatiin saaliiksi, jossa 
muun muassa oli 10 litraa pirtua ja 
muita tarvikkeita. Samoin saatiin 
yksi radio.

15.1.42 Jouduin lähtemään Koi-
vuniemeen. Tehtävänä oli hyö-
kätä sinne 17.1. Lähdin Koivu-
niemeen ja kohtasin 10 miehisen 
”ryssän” partion. Muuta vaihtoeh-
toa ei ollut kuin toimittaa ”ryssät” 
pois päiviltä. Tappelussa ”ryssät” 
tuhottiin kaikki. Saatiin saaliik-
si muun muassa kartta, jossa oli 
merkintöjä ”ryssien” sijoituksista, 
aseita ynnä muuta. Seuraavan yön 
”ryssät” ajoivat meitä takaa Koh-
ti Koivuniemeä. 18.1 hämärän vie-
lä ollessa, olimme Koivuniemessä. 
Olin juuri tiedustelemassa edul-
lista hyökkäyssuuntaa, kun tuli il-
moitus, että ”ryssiä” on selän ta-
kana. Annoin käskyn kiertää met-
sän suojaan ja vetäännyin pois.

Partiointia rintamalinjassa.

7.3.42 Lähdin taas Koivunie-
meen. Nyt tehtäväni oli ottaa van-
ki. Koiviniemen edustalla kohdat-
tiin 24 miehinen ”ryssän” partio, 
josta otettiin seitsemän vankia ja 
loput tapettiin. Sotasaaliina saa-
tiin viisi konepistooli, kaksi pikaki-
vääriä ja puoliautomaattikivääriä, 
ynnä muuta.

Tiedustelin vielä Kompakan ky-
län ja ”ryssien” valmistaman mur-
roksen Kompakanjoen länsipuolel-
la.

Lopuksi pyydän huomauttaa, et-
tä ajan vähyyden vuoksi en ole voi-
nut kuin hyvin lyhyesti selostaa 
partiomatkat ja tapahtumat par-
tiomatkoilla.

Luutnantti
Eino Penttilä

Eino Valfrid Penttilä s. 18. joulukuu-
ta 1914 – k. 30. lokakuuta 1992 oli 
Mannerheim-ristin ritari numero 79. 
Hän toimi 14. Divisioonan kauko-
partio-osaston johtajana. Manner-
heim-ristin ritarin arvon hän sai 9. 
elokuuta 1942.

Alkuperäisestä asiakirjasta
kopioinut

Matti Halonen 2017
Liite 52 RajaJP 6:n sotapäivä-
kirjassa.
Kaukopartiotoimintani sodissa
 1939 – 1940 ja 1941 – 1942

Luutnantti Eino Penttilä toimi menestyksellisesti 14. Divisioonan kaukopartio-osaston johtajana. Mannerheim-ristin ritarin arvon hän sai 
elokuussa 1942. (SA-kuva)

Syksyn varusmieskeräys Kuh-
mossa suoritetaan keskiviikkona 
29.8.2018 klo 16.30 – 20.00 vä-
lisenä aikana ovelta ovelle listake-
räyksenä. Kerääjinä toimivat Kai-
nuun Prikaatin varusmiehet. 

Kerääjien oppaina ja autonkul-
jettajina toimivat paikalliset re-
serviläiset ja maanpuolustusjär-
jestöjen aktiivijäsenet. Keräyksen 
tuotto tuloutetaan ja käytetään 
täysimääräisesti kuhmolaisten ve-
teraanien ja lottien hyväksi. Saa-
dulla tuotolla järjestetään moni-
muotoista virkistystoimintaa ja 
ostetaan tuki ja kuntoutuspalvelu-
ja paikallisista yrityksistä. 

Sotiemme veteraaneja on elos-
sa 15 000. Heidän keski-ikänsä 
on 94 vuotta. Vuoden vaihtuessa 
Kuhmossa oli noin 30 rintamaso-
tilas- tai rintama-palvelustunnuk-
sen omaavaa miestä ja naista. 

Matti Halonen
Keräyspäällikkö

Sotiemme veteraanit -keräys Kuhmossa

Kainuun prikaatin varusmiehet valmiina keräykseen. Matti Kähkö-
nen antamassa ohjeita. Kuva: Matti Halosen arkisto
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Kuten muuallakin maa-
ilmassa, myös Suomes-
sa alkoi olemaan levotto-
muuksia 1939-luvulla. Le-
vottomuuksia kesti aina 
1944-luvulle asti.
Ensin Suomen ja Neuvostoliiton 
välille syttyi talvisota, jota seura-
si jatkosota. Pohjois-Suomessa so-
dittiin vielä Lapin sota saksalaisia 
vastaan. Varsinaisia sotatoimia ei 
kuitenkaan ollut tuona aikana kuin 
noin 3,5 vuoden ajan, mutta Suo-
meen vaikutti aina 1947-luvulle asti 
Liittoutuneiden valvontakomissio, 
joka valvoi rauhanehtojen toteutu-
mista. 

Suomesta lähetettiin evakkoon 
lapsia talvi- ja jatkosodan aikaan 
muun muassa Ruotsiin ja Tanskaan. 
Mukana oli myös minun vaarini Las-
se. Hän lähti Suomesta vain 1,5 vuo-
den iässä Ruotsiin evakkoon, missä 
hän asui noin viisi vuotta. Lasse ker-
toi, että hänet vietiin Haaparannan 
kautta keski-Ruotsiin Bollstabrukiin 
asumaan perheeseen, jossa ei ollut 
lapsia.

Perheen isä oli töissä sahalla ja 
äiti oli kotiäitinä, niin kuin monet 
tuon ajan naiset olivatkin. Ruotsis-
sa asuessaan hänen äidinkieleksi 
muodostui Ruotsi, jota hän puhuu 
vielä tänäkin päivänä oikein moit-
teettomasti. Muuta yhteydenpito-
keinoa kuin kirjeet ei biologisten 
vanhempien kanssa ollut viiteen 
vuoteen.  

Lasse palasi Suomeen kotikau-

punkiinsa Kokkolaan 1945-luvul-
la ja aloitti samana vuonna kansa-
koulun. Koulussa ongelmaksi nou-
si se, että Lasse puhui Ruotsia ja 
Suomen kieli oli lähes täysin unoh-
tunut. Suomen kieli palasi kuiten-
kin yllättävän äkkiä. Hänelle on var-
maan paljon ollut hyötyä siitä, että 
on päässyt näkemään kahta erilais-
ta kulttuuria ja oppimaan kahta eri 
kieltä. Se on varmasti ollut sivistä-
vä ja ennakkoluuloja poistava koke-
mus. 

Lassen oli vaikea koulussa saada 
kavereita, koska häntä kiusattiin 
vaatteidensa takia, joita hän sain 
Ruotsista mukaansa. Lasse kuvaili 
niitä sanoin “kaunis ja värikäs” ja se 
oli aivan toista mihin Suomessa ol-
tiin totuttu. Hän siis erottui selväs-
ti joukosta.

Lasse ei olisi halunnut pukea nii-
tä enää päälleen. Siitä he riitelivät 
vanhempiensa kanssa. On varmas-
ti ollut vaikeaa tulla täysin uuteen 
kulttuuriin takaisin Suomeen ja 
aloittaa koulunkäynti, joka on var-
masti monen elämän yksi jännittä-
vimmistä kokemuksista. 

Monille lapsille evakossa olo ko-
kemukset eivät olleet niin mukavia 
ja varsinkin jos lapset olivat lähties-
sään jo sen verran vanhoja, että ym-
märsivät paremmin sen, että pitää 
jättää kotimaa ja perhe taakseen ja 
lähteä täysin uuteen.

Kyllä jos tuollaisen tilanteen ajat-
telee omallekin kohdalle niin sen voi 
vaan uskoa, kuinka vaikeaa se tulisi 
olemaan ja kun yhtään tietäisi kuin-
ka kauan joutuu olemaan pois tai 

pääseekö välttämättä ikinä takaisin 
Suomeen. 

Kaikissa perheissä Ruotsissa ei 
myöskään lapsia kohdeltu asian-
mukaisesti, vaan heitä pidettiin or-
jina tai jotenkin huonompina per-
heenjäseninä.

Lasselle kuitenkin kokemus oli 
vain positiivinen ja hän kävi myö-
hemmin omien lastensa ja vaimon-
sa kanssa Ruotsissa kasvattivan-
hempien luona. Lasse on lähties-
sään ollut sen verran nuori, ettei 
varmaan ole osannut sitä ajatella 
niin kauheana kokemuksena ja lap-
sen mieli muutenkin pyrkii unohta-
maan kaikki traumaattisimmat ko-
kemukset. 

Sota-aika oli todella vaikeaa ja ras-
kasta henkisesti niin sotilaille, kuin 
perheenjäsenillekin.

Toinen isoisäni Seppo kertoi, et-
tä he joutuivat lähtemään Kuhmos-
ta Ylivieskaan evakkoon Talvisodan 
syttyessä lähes koko perheen voi-
min. Lapsia Sepon lisäksi perhees-
sä oli neljä, joista nuorin oli vielä 9 
kuukauden ikäinen vauva.

Rajavartijat tulivat illalla antamaan 
käskyn lähteä ja aamulla kaikki ky-
läläiset hyppäsivät postiauton kyy-
tiin, joka meni ensin Sotkamoon ja 
sieltä Ylivieskaan.

Perheen isä Otto oli savotalla 
metsässä, eikä tiennyt mitään sii-
tä, että perhe oli lähtenyt evak-
koon. Myöhemmin hän myös joutui 
rintamalle sotimaan. Huoli on var-
masti ollut molemminpuolinen kun 

isä on jäänyt sotimaan ja muu per-
he on joutunut lähtemään ihan vie-
raaseen kaupunkiin evakkoon. Toi-
saalta Sepon tilanteessa on se hyvä 
puoli, että he ovat saaneet olla lä-
hes koko perhe yhdessä, eikä lapsia 
ole erotettu äidistä saatika sitten 
omista sisaruksistaan. 

Talven Seppo vietti perheineen 
Ylivieskassa ja heillä ei ollut per-
heen isästä mitään tietoa.

Jossain vaiheessa he kuitenkin 
kuulivat, että joku samanniminen 
oli kaatunut rintamalla ja heitä käs-
kettiin varautua siihen, että se oli 
Otto.

Heidän onnekseen se ei kuiten-
kaan ollut hän. Otto kuitenkin haa-
voittui rintamalla ja joutui leikkauk-
seen. Hän pääsi muutamaksi päi-
väksi  perheen luo sairaslomalle ja 
siitä lähti takaisin rintamalle Sau-
najärvelle Kilpelänkankaalle, jossa 
kaikista kovimpia taisteluja on käy-
ty. 

Myöhemmin Seppo ja muu perhe 
tulivat takaisin Kuhmoon ja asuivat 
aluksi vuokralla pienessä mökissä, 
josta myöhemmin asettuivat Taka-
laan eli heidän myös tämän hetki-
seen kotiin.

Ottokin tuli lähestulkoon ehjänä 
rintamalta kotiin ja sai nähdä myö-
hemmin myös omat lapsenlapsensa 
eli Sepon ja Sepon sisarusten lap-
set.

On todella kunnioitettavaa, et-
tä on ollut rintamalla taistelemas-
sa Suomen puolesta ja saanut vie-
lä tulla kotiin ja elää rauhan aikaa. 
Oma isäni myös kertoi, että Otto on 

ollut todella mukava ihminen ja ker-
toi heille jotakin tarinoita sodasta. 
Isäni myös kertoi, että Otto kuiten-
kin näki painajaisia sodasta ja ei pa-
himpia tarinoita edes halunnut ker-
toa. 

Olen todella onnekas siinä suh-
teessa, että olen saanut kuulla näin 
paljon isovanhempieni  historiaa.

Kaikki eivät siitä nimittäin halua 
puhua, koska se on voinut jättää hy-
vinkin syvät arvet ja sitä on vaikea 
avata, etenkin niille ihmisille, jotka 
ovat olleet rintamalla.

Minusta on todella etuoikeutet-
tua, että minulla on tällainen suku-
historia.

Kaisa Malinen
16A Kuhmon yhteislukio

Sodat ja sukuni
Olin muistotilaisuudessa Kuhmon 
seurakuntakeskuksessa ja huomio-
ni kiinnittyi erääseen tauluun. Siinä 
oli sodassa taistelleiden kuhmolais-
ten sankarivainajien nimiä, joiden 
joukosta löysin myös omaan sukuu-
ni kuuluneita sotilaita. Yksi heistä oli 
Ville Triipponen. 

Löysin Internet-sivuilta hakusa-
nalla Ville Triipponen, Karjalan Si-
vistysseura ry:n, Sampo-tietokannan 
lehtileikkeen Viena-Aunus-nimises-
tä lehdestä vuodelta 1942, jossa ker-
rottiin kersantti Ville Triipposen kaa-
tuneen itärintamalla. lsoukkini veli, 
Ville Triipponen oli osasto Marttinan 
kaukopartiomies. Hän oli ansioitunut 
sissi, joka oli saanut rohkeudestaan 
ja taidoistaan Vapauden mitali 2:n ja 
myöhemmin Vapauden mitali 1 :n se-
kä Saksan sotilasjohdon myöntämän 
2 lk:n rautaristin erikoisista ansiois-
taan. Lehtileikkeessä aseveljet muis-
tivat hänet iloisena, vaatimattomana 
miehenä, joka toimi pelottamana ja 
rauhallisena vaarallisimmissakin ti-
lanteissa, ”ensi luokan miehenä”. 

Kirjassa ”Olimme Päämajan kau-
kopartio miehiä” kerrotaan, että 
osasto Marttina perustettiin tiedus-
telu-upseeri, luutnantti Pauli Mart-
tinan aloitteesta. Tarkoituksena oli 
koota yhteen tiedoiltaan ja taidoil-
taan parhaat miehet, jotka pystyivät 
kouluttautumaan ja suoriutumaan 
erikoistehtävistä. Toiminta-aluee-
na olivat Repolan ja Uhtuan suunnat. 
Osaston tukikohtana oli myös Kuh-
mon Jämäs.

Päämajan sissit -kirjan mukaan 
kaukopartiomiehen vaatimuksina 
olivat hyvä fyysinen ja henkinen kun-
to, vapaaehtoisuus, hyvä sotilaalli-
nen peruskoulutus, isänmaallisuus ja 
luotettavuus, sitkeys kestää ankaria-
kin rasituksia ja tinkimätön alistumi-
nen kuriin.
Kaukopartiomiehen tehtävät olivat 
vaarallisia. Ne suuntautuivat vihol-
lisen puolelle jopa satojen kilomet-

rien päähän sisältäen tiedustelua ja 
tuhoamistehtäviä. Tiedustelun tar-
koitus oli tukea rintamasodankäyntiä 
hankkimalla tietoa vihollisesta, sen 
kalustosta, vahvuudesta, asemista ja 
liikkeistä. Tuhoamistehtävillä pyrit-
tiin esimerkiksi hankaloittamaan vi-
hollisen huoltoa. 

Sissisotaa kaukopartiossa osas-
to Marttinan partiokertomukset 
1941-1942 -kirjassa kerrotaan osasto 
Marttinan partioista erilaisilla peite-
nimillä. Tuona aikana he ehtivät teh-
dä yli 40 partiomatkaa, joissa osissa 
Ville Triipponen oli mukana.
Isäni mielestä Ville olisi edennyt soti-
lasurallaan pidemmällekin, ellei hän 
olisi kaatunut eräällä partiomatkal-
la. Kaukopartiomiehet-kirjasta löy-
tyy luku Ville Triipposen kaatuminen, 
jossa kerrotaan partiomatkan tapah-
tumista mukana olleiden kertomana.

lsoukkini Anselmi Piirainen oli 14. di-
visioonan osasto Kekkosessa koneki-
väärimiehenä, hän kertookin muis-
telmissaan omista sotakokemuksis-
taan.

Anselmi oli mukana saattamas-
sa kaukopartiota – olisikohan Ville 
Triipponen ollut juuri samassa kau-
kopartiossa, mutta sitä ei voi kos-
kaan tietää. Anselmi sai Vapauden 
mitali 2:n ja muistomitalin sodasta. 
Muistelmissaan hän kertoo siirrois-
ta eri osastoihin, ja esimerkiksi ”jou-
lupukkipataljoona” oli vanhemmille 
miehille, jossa hänkin oli mukana.

Anselmista tehtiin puolijoukkueen 
johtaja, koska hänellä oli hyvä pelisil-
mä sodankäyntiin. Anselmi oli taita-
va metsätyömies ja rakentaja, josta 
oli hyötyä sodassa. 
Vanhemmalla iällä Anselmi sitten 
talvella laski lastenlastensa kans-
sa suksimäkeä ja huusi iloisesti ”Hu-
juu!” laskujen aikana. Myös tauko-
tupa rakentui mäen rinteeseen ha-
vuista suurten kuusten alle, jossa 
pidettiin nuotiota. 

Anselmia haastatteli myös Onni 
Palaste sotakirjaansa. Kävipä muis-
telmistaan myös ilmi, että Anselmi oli 
huolehtinut haavoittuneen joukku-
eenjohtajansa lääkintämiesten luok-
se. Seuraavan kerran he tapasivat 
vasta vuonna 1980 Kuhmossa ase-
veljien juhlissa, jolloin saattoi muis-
tella sotatapahtumia.

”Olin sodassa lotta, se on aivan tot-
ta, olin rintamalla kuin miehetkin,” 
lausuttiin isomummoni Hilja Piirai-
sen muistotilaisuudessa. Hän oli lot-
ta ja kirjoitti omia kertomuksiaan lot-
ta-ajoilta.

Hilja oli lottana muun muassa Tiik-
sjärven lentokentällä, joka oli keskei-
nen paikka sodan aikana. Siellä ovat 
myös Anselmi ja Ville varmasti käy-
neet. 

Lehtileikkeitä, muistelmia ja kir-
joja lukiessani sain huomata, miten 
helppoa elämäni on tähän asti ollut, 
jos ajatellaan että sota vaikuttaa elä-
mään paljon. Sodan aikana eläneet 
ihmiset ovat kokeneet asioita, jois-
ta ei itse voisi kuvitellakaan selviy-
tyvänsä. Silti myöhemmin otetuissa 
lehtileikkeiden kuvissa isomummo ja 
-ukki näyttävät lempeiltä, viisailta ja 
onnellisilta.

Sotasankareita on paljon muita-
kin, sekä suvussani, että muuten. He 
kaikki ovat omalla tavallaan ja pa-
noksellaan palvelleet Suomen hyväk-
si.

Osasto Marttinan muistomerkki on 
Jämäksessä. Ville Triipponen on hau-
dattu Kuhmon sankarihautaan. On 
tärkeää, että koululaiset vievät kuk-
kia ja kynttilöitä sankarihaudoille, 
jotta sodassa palvelleiden muisto ja 
arvostus säilyvät, vaikka sotavete-
raanit ja lotat poistuvat keskuudes-
tamme. 

Vanni Triipponen
8C Tuupalan yläkoulu

Sukuni sotasankareita

– Minä lupaan kunniasanallani, et-
tä rehellisesti ja omantunnon tar-
kasti avustan suojeluskuntajärjes-
töä sen puolustaessa uskontoa, 
kotia ja isänmaata ja täytän minul-
le uskotut maanpuolustustehtävät 
noudattaen Lotta Svärd -järjestön 
sääntöjä, minä Katariina Mäkinen 
ja 20 muuta lottatoveria lausuimme 
yhteen ääneen Kajaanin kaupungin 
kirkossa. Se oli elämäni juhlallisin 
hetki. 20 lottapukuun pukeutunut-
ta nuorta naista, kauniisti valaistu 
kirkko ja yhteen ääneen arvokkaas-
ti luettu lottalupaus. Silloin ei vielä 
tiennyt kunnolla, mitä kaikkea vas-
taan tulisi.

Olin ollut ennen tuota juhlahet-
keä erilaisilla kursseilla ja luennoil-
la. Koulutuksessa oli ankara ku-
ri. Lottasäännöt ovat melko tiukat, 
mutta kukaan ei valittanut.

Minä halusin olla lääkintälotta, 
joten kävin sairaalajaoston kurs-
seilla ja luennoilla. Niitä pitivät van-
hat, talvisodan käyneet lotat. Ar-
vostan heitä syvästi, he ovat esi-
kuviani. Olin käynyt kursseilla koko 
kevään ajan ja nyt toukokuussa mi-
nusta tuli ihan oikea lupauksen an-
tanut lotta. Sen kunniaksi äiti keitti 
kotona kakkukahvit.

Osallistuin rauhan aikana erilaisiin 
tapahtumiin, joissa lotat olivat mu-
kana.

Rauhaisaa lotta-aikaani ei kestä-
nyt kauaa. Kesäkuussa olimme taas 
sodassa Neuvostoliiton kanssa. Mi-
nulle kutsu tuli elokuussa, mut-
ta toisin kuin ajattelin, en päässyt 
kenttäsairaalaan, vaan minut ko-
mennettiin huolehtimaan sodas-
sa kaatuneista vainajista Lieksaan. 
Eniten työskentelin siellä Aune Kor-
hosen kanssa. Hän oli talvisodankin 
käynyt konkari, topakka, mutta ys-

tävällinen.
Muistan varmasti koko lopun elä-

mäni, millaista siellä oli. Heti en-
simmäisenä päivänä alkoivat työt. 
Aune opasti minua. Olinhan minä 
haavoja eläviltä puhdistanut, mutta 
varsinkin alussa oli hirveää puhdis-
taa kuolleilta.

Me puimme vainajat, korjasimme 
haavat ja asettelimme kauniisti ark-
kuun.

Muutaman viikon jälkeen työhön 
tottui ja alkoi ajatella, miten onne-
kas itse on kun ei tuolla tavalla ma-
kaa kuolleena.

Kuolleet tuotiin aina yöaikaan. 
Joskus niitä oli enemmän joskus vä-
hemmän, mutta kertaakaan ei käy-
nyt niin, ettei kuolleita olisi ollut ol-
lenkaan.

Eräänä päivänä, kun menin sau-
nalle, jonne kuolleet tuotiin, näin 
siellä omat veljeni. Toinen oli minua 
kolme vuotta nuorempi 19-vuoti-
as pikkuveljeni ja toinen 24-vuotias 
isoveljeni. He olivat ainoat sisaruk-
seni. Siellä he olivat läjässä muiden 
kuolleiden kanssa.

Lyyhistyin polvilleni ja huusin 
epätoivoisesti, kyyneleet vain tul-
vivat silmiini. Hoin, että tämä ei voi 
olla mahdollista ja tiesin, että mi-
nun pitäisi ryhdistäytyä. Ei ollut lo-
talle sopivaa vajota maahan ja huu-
taa.

Aune kuuli minut ja ryntäsi heti 
luokseni.

– Nyt on tainnut tulla tuttuja, hän 
sanoi ja halasi minua.

– Veljeni ovat päässeet pois so-
dasta, sain sanotuksi. 

– Nousehan ylös, mennään sel-
vittämään asiaa päätalolle pastorin 
luo. Pastori toimi tämän KEK:n joh-
tajana. 

– Lotta Katariina Mäkinen ei osal-
listu töihin tänään, hänelle pitäi-

si myös hankkia kyyti kotimatkalle, 
Aune ilmoitti pastorille.

– No mutta mitä nyt on sattunut? 
Ei ole vielä lotta Mäkisen loma, pas-
tori sanoi.

– Hänen molemmat veljensä ovat 
tuolla kuolleina, hän ei ole työkykyi-
nen tänään ja sinun täytyy päästää 
hänet suremaan rauhassa perheen-
sä luo ja hautajaisiin, Aune sanoi it-
sevarmasti.

– Otan osaa lotta Mäkisen su-
ruun. Sinähän olit Kajaanista, pas-
tori kysyi.

– Kyllä, sanoin.
– Huomenna lähtee kyyti sinne 

kello 8.00, veljesi ja muutama muu 
menee sillä samalla kyydillä, pasto-
ri sanoi. – Saat kaksi viikkoa surulo-
maa, sen jälkeen on paluu lotta-
tehtäviin, pastori sanoi. Minä vain 
nyökkäsin.

Seuraavana päivänä olin jo ennen 
kello 12 kotona. Äidillä ja isällä oli 
jo tieto siitä, mitä oli tapahtunut. 
En ole ikinä nähnyt heitä niin surul-
lisina.

– Ei ne voi olla meidän pojat, äi-
ti sanoi, vaikka tiesikin, että olivat-
han ne.

Seuraavana sunnuntaina istuim-
me jo mustissa vaatteissa kappelin 
eturivissä. Tuona aikana näin isän 
ensimmäistä kertaa itkevän.

Viikon päästä siitä minulle tuli il-
moitus, että minut on siirretty kent-
täsairaalaan Repolaan. Sinne oli 
matkaa ja äitiä pelotti, että minä-
kin vielä jään sille matkalle, mutta 
helpotus oli, ettei enää kuolleiden 
kanssa tarvinnut työskennellä. Au-
nea toki jäi ikävä, hän oli vähän kuin 
oma täti – auttoi ja neuvoi töissä.

Matka Repolaan taittui linja-au-
tolla. Sairaala oli koulurakennuk-
sessa. Meidän nukkumispaikat oli-

vat oppilaiden asuntolassa. Huo-
neessani oli neljä lottaa minun 
lisäkseni. Maria Virtasesta tuli mi-
nulle läheisin lotta siellä. Hän oli 
minun ikäiseni Kuhmosta kotoisin 
oleva lääkintälotta.

Työ oli rankkaa, erityisesti hen-
kisesti. Tuntui kamalalle kuunnel-
la kivuista kärsivien ihmisten ali-
tuista valitusta. Minun töihini kuu-
lui niiden syöttäminen, jotka eivät 
itse siihen kyenneet, lääkkeiden ja-
kaminen ja muu hoitotyö. Leikkauk-
siin en yleensä päässyt mukaan. En 
kyllä olisi edes halunnut.

Harva sinne tulleista enää rin-
tamalle pääsi. Hyvin likaista siel-
lä myös oli, välillä likaisempaa kuin 
KEK:ssa. Onneksi sieltä pääsi välil-
lä lomilla kotiin. Sai mieli levätä ko-
tona niin, ettei joka suunnalta kuu-
lunut valitusta ja huutoa, eikä ollut 
ainainen kiire.

Sitten tuli se pelottava päivä. 
Neuvostoliitolle oltiin häviämässä 
ja pois piti lähteä, ettei jäädä sodan 
jalkoihin.

Kiireessä ensin potilaat autet-
tiin autojen lavoille ja sitten yritet-
tiin viedä kaikki sellainen, mistä oli-
si hyötyä. Pelko oli kaikilla, miten 
tässä käy.

Maria itki, ja yritin rauhoitella 
häntä, ettei tässä mitään käy. Liek-
saan meidät vietiin.

Potilaita sijoitettiin sieltä lähi-
kaupunkeihin, missä oli tilaa. Minä 
ja Maria jäimme Lieksaan. Aunen-
kin minä siellä vielä tapasin, vaikk-
en enää KEK:ssa työskennellyt-
kään.

Emme ehtineet olla siellä pit-
kään, kun rauha ja sen ehdot tuli-
vat. Muistan, kun kuulin niistä en-
simmäistä kertaa. Meidät kutsut-
tiin kaikki koolle kuulemaan, kun 
sen paikan johtajalotta kertoi, että 

rauha on tullut, mutta sillä on hin-
tansa.

– Rauhan ehdoissa mainitaan, 
että kaikki ”hitleriläismieliset” jär-
jestöt pitää lakkauttaa, eli suoje-
luskunta ja sen ohella myös Lotta 
Svärd. Kaikkia teitä pyydetään ka-
dottamaan lottapukunne, mutta jos 
siviilivaatteita ei ole, ratkokaa aina-
kin Lotta Svärd -merkit puvuistan-
ne.

Tuntui, että happi loppui. Rauha 
oli vihdoin tullut, mutta tuntui että 
meidän tekemämme työ tavallaan 
vain unohdettiin. Itkin onnesta ja 
surusta. Mietin, että mitä nyt teen, 
kun en ole enää lotta. Maria suosit-
teli sairaanhoitajakoulutusta.

Seuraavana päivänä lähdin ko-
tiin. Pukuani en kyllä hävittänyt. 
Ompelin merkit takaisin ja piilotin 
vinttiin. Lotta Svärdin kultaisia sa-
noja minä kuitenkin tottelin lopun 
elämäni, vaikkei Lotta Svärdiä enää 
ollutkaan.

Johanna Kähkönen
8C Tuupalan yläkoulu
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Elämäni lottana

Rauhan ja turvallisuuden 
tunne ihmiselle
Suomessa on ollut rauha jo pitkän 
aikaa. Rauha merkitsee ihmiselle 
hyvin paljon. Ihmisillä on turvalli-
suuden tunne ilman sotaa. Ihmisen 
ei tarvitse pelätä, milloin joku lähei-
nen kuolee tai milloin ruoasta tulee 
puutetta. Rauha merkitsee minul-
le itselleni todella paljon. Minun ei 
tarvitse pelätä, milloin sota alkaa.

”Ei enää koskaan yksin”. Tällä 
lauseella tarkoitetaan sitä, että em-
me enää halua taistella yksin Venä-
jää vastaan. 

Suomen itsenäisyys ja Suomen 
puolustaminen mahdollisessa so-
dassa on kuitenkin tärkeää monel-
le suomalaiselle. Koskaan ei kuiten-
kaan haluta sodan syttyvän, koska 
rauha merkitsee ihmisille hyvin pal-
jon. Pitäisi osata olla tyytyväinen 
siihen, mitä on, eikä aina vain toi-
voa enempää ja enempää.

Itse ajattelen, että rauhan ja tur-
vallisuuden merkityksen kuuluu ol-
la suuri. Jos näin ei ajateltaisi, so-
ta syttyisi paljon helpommin ja pie-
nemmistä asioista.

Turvallisuus on se tunne, kun 
meidän Suomen kansalaisten ei tar-
vitse pelätä sodan syttyvän. Meillä 
on turvallista liikkua ja me tiedäm-
me, että emme kuole nälkään, eikä 
ruoasta tule pulaa.

Rauhan aikana ihmiset saavat 
tehdä arkisia asioita, mutta sodan 

aikana näin ei ole. Rauhan aika-
na ihmisten ei tarvitse lähteä evak-
koon.

Kun kävelen kadulla, näen iloisia 
ihmisiä, jotka nauttivat elämästä ja 
nauravat.

En väitä, että ihmiset, jotka ovat 
eläneet sota-aikana eivät nautti-
si elämästään. Isomummunikin 
syntyi 1920 ja näki sodat. Silti hän 
osasi nauttia elämästään ja kertoi 
usein myös tarinoita sota-ajasta ja 
evakkoreissulta. Mutta silloin ihmi-
sellä oli puute turvallisuuden tun-
teesta. Ihmisellä oli silloin myös 
puute perustarpeista, kuten hygie-
niasta ja ruoasta.

Kaikki ihmiset tarvitsevat tukea 
ja turvaa toisilta ihmisiltä ilman so-
taakin, mutta tuolloin avun tarve on 
aivan toisenlainen. Nykyään tarvi-
taan apua esimerkiksi erotilanteis-
sa, mutta sota-aikana ystävältäsi 
oli saattanut tuhoutua koko omai-
suus. Olisi hirveää tulla evakkomat-
kalta kotiin, ja huomata, että koko 
omaisuus olisi poissa. Tätä ei rau-
han aikana tarvitse pelätä.

Jos rupeamme miettimään, mitä 
kaikkea meillä rauhan ansiosta on, 
näitä asioita on todella paljon.

Saamme aamuisin herätessäm-
me ruokaa omassa kodissamme, 
pääsemme kouluun ja saamme 
koulussa opetusta ja lounaan. Kou-

lun jälkeen voimme käydä harras-
tuksissa tai nähdä kavereita. Illalla 
saamme peseytyä ja mennä nukku-
maan omaan sänkyyn. Tämän kai-
ken saamme tehdä ilman pelkoa 
ja ilman tunnetta, että tämä kaikki 
viedään minulta pois. Sodan aikana 
näin ei ole.

Parasta mitä Suomen valtio voi 
kansalaisilleen antaa, on rauhan ja 
turvallisuuden tunne. Se, että tie-
dämme, saavamme asua kotimaas-
samme ilman pelkoa, on tärkeää ja 
sillä on suuri vaikutus elämässä.

Monesti emme osaa olla kiitolli-
sia siitä, mitä meillä on ilman sotaa. 
Sen ymmärtää vasta, kun kuuntelee 
tai lukee kertomuksia sodan ajas-
ta ja sodan jälkeisestä pelosta, et-
tä sota alkaa uudestaan. Meille tu-
lee itsestään selvyytenä käydä kou-
lua ja saada liikkua vapaasti. Mutta 
ei se kaikissa maissa niin ole.

Kun tätä kirjoittaessani mietin, 
mikä on rauhan merkitys minulle, 
tajuan sen olevan todella suuri. Ei 
monesti tule ajateltua, kuinka hyvin 
asiat Suomessa ovat eli todella hy-
vin. Suurin osa näistä asioista joh-
tuu siitä, ettei Suomessa ole sodit-
tu pitkään aikaan. Kiitos tästä Suo-
men valtiolle.

Jenny Kinnunen
8B Tuupalan yläkoulu

Tämän aukeaman 
kirjoitukset palkitaan

Nuoriso- ja perin-
nepäivien koululais-

juhlassa 31. elokuuta.
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Kuhmon alue rajapitäjänä 
oli talvisodassa sotatante-
reena. Sota vaikutti mer-
kittävästi ihmisten arki-
elämään.
Ennen talvisotaa Kuhmossa oli 19 
koulupiiriä, joista kahdessatoista  
oli oma koulutalo.

Koulutyö häiriintyi tai oli koko-
naan keskeytetty kaikissa pitäjän 
kansakouluissa. Siviiliväestö jou-
tui lähtemään evakkoon.

Sen lisäksi, että kouluissa ei ollut 
oppilaita, oli myös pula opettajista 
heidän osallistuessa Ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin, sotatoimiin 
tai suojeluskunta- ja lotta-toimin-
taan. Koulunkäyntiä varten ei ol-
lut kirjoja ja muitakin välineistä ja 
elintarvikkeista oli pula. 

Koulujen tiloja jouduttiin käyttä-
mään myös muuhun kuin opetus-
tarkoituksiin.

Kirkonkylän kansakoulu toimi 
evakkolaisten väliaikaisena sijoi-
tuspaikkana ennen heidän matkan 
jatkumista.

Lentiiran, Kämärän ja kirkonky-
län koulut olivat puolustusvoimien 
sotilaskäytössä.

Kenttäsairaaloina toimivat sekä 
Jämäksen että Kämärän koulut. 
Jälkimmäisen on sanottu olevan 
”verellä vihitty”, koska vastaval-
mistunut koulurakennus jäi vihki-
mättä ja toimi ensin sairaalana.

Koulun tiloissa hoidettiin sekä 
suomalaisia että venäläisiä sotilai-
ta, joista toista sataa kuoli koulun 
tiloihin.

Haukelan, Kalliojoen, Lentiiran 
ja Kuumun koulurakennukset tu-
houtuivat, ja niiden tilalle raken-
nettiin uudet tilat.

Kirkonkylän ensimmäinen ala-
koulu ja oppilasasuntola tuhoutui-
vat ilmapommituksessa.

Vartiuksen kansakoulu aloit-
ti toimintansa syksyllä 1939. Kou-
lua ennätettiin pitää uudessa ra-
kennuksessa kolme viikkoa ennen 
sodan syttymistä. Vartiuksen ky-
lä tuhoutui täysin ja koulutoimin-
ta aloitettiin uudestaan vasta so-
tien jälkeen.

Sotavuosina pyrittiin lasten kou-
lunkäynti turvaamaan edes jolla-
kin tavalla onnistuen siinä koulu-
kohtaisesti vaihtelevalla menes-
tyksellä.

Välirauhan aikaan koulutoimin-
ta palautui jokseenkin ennalleen 
eikä Jatkosota juurikaan vaikutta-
nut toimintaan.

Koululaitos kärsi pitkään opetus-
välineiden ja elintarvikkeiden niuk-
kuudesta.

Useissa kouluissa opettajina oli 
epäpäteviä sijaisia, koska päteviä 
opettajia ei ollut riittävästi.

Uusien koulurakennuksien ra-
kennussuunnitelmat siirtyivät 
vuosiksi eteenpäin.

Kasvatustieteilijä ja sosiaalipo-
liitikko Mikael Soinisen toiveen 
mukaisesti ”kansakoulu joka ky-
lään” toteutui 60-luvun alkuun 
mennessä, jolloin kansakoulupii-
rejä oli 46 ja koulutaloja 44.

Anja Karhunen
Rehtori, Tuupalan yläkoulu

Kuvat: Kuhmon museon valo-
kuvakokoelma.
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Sotien vaikutus koulutyöhön Kuhmossa

Kämärän (myöhemmin Kuhmoniemen) koulun sanottiin olevan verellä vihitty, koska vastavalmistunut koulu jäi vihkimättä ja toimi talviso-
dan aikana sotasairaalana. Kuhmoniemen kansakoulu kuvattuna vuonna 1963. Kuvaaja Ilmari Taipale.

Kirkonkylän kansakoulukuva 1950-luvulta. Kuvaaja U. Komulainen.
Lentiiran kansakoulu 1910-luvulta. Kansakoulu toimi Muistolassa 
talvisodan alkamiseen saakka.

Uusi puukoulu tarjoaa
puitteet työhön ja juhlaan
Tänä vuonna Kalevalan päivä-
nä 28. helmikuuta käyttöön vihit-
ty uusi Tuupalan puukoulu tarjoaa 
hienot puitteet perusopetukselle 
ja esikoululle. Sen ovat jo saaneet 
kokea eskarit, oppilaat, opettajat 
ja muu henkilökunta.

Rehtori Seppo Vilén korostaa, 
kuinka oppilaille ja koulun henkilö-
kunnalle on tärkeää, että oppimis- 
ja työympäristö Tuupalan uudella 
puukoululla on terveellinen, puh-
das, viihtyisä ja monikäyttöinen.
– Puu pehmentää mm. ääntä ja sen 
on havaittu vaikuttavan ihmisiin 
myönteisellä tavalla, hän muistut-
taa.

Tuupalan puukoulun kokonaisuus 
muodostuu kolmesta, yhteensä yli 
5300 neliömetrin osasta. Raken-
nus on kaksikerroksinen ja Suo-
men ensimmäinen CLT -rakentei-
nen koulu.
Kantavat seinät ovat pääosin CL-
T:tä. Väli- ja yläpohjat ovat puu-
palkkirakenteisia. Julkisivut ovat 
puuta ja alumiinia ja vesikatto bi-
tumikermiä. 

Puukoulun rakennuskustannukset 
olivat 11,6 miljoonaa euroa
Uusi koulu sisältää alakoulun luok-
katilat, jotka sijoittuvat A-osaan ja 
B-osan toiseen kerrokseen. Esi-
opetuksen tilat ovat B-osan en-
simmäisessä kerroksessa. Liikun-
ta-/juhlasali aputiloineen löytyy 
C-osan ensimmäisestä kerrokses-
ta ja hallintotilat C-osan toisesta 
kerroksesta.
Käyttökokemukset, joita saatiin 
kevätlukukauden aikana, olivat 
myönteiset. Erityisesti koulussa 
on iloittu uudenaikaisesta ja mo-
nipuolisesta oppimisympäristöstä.

14. Divisioonan perinneyhdistyk-
sen järjestämien Nuoriso- ja pe-
rinnepäivien tilaisuudet ovat en-
simmäiset koulutyön ulkopuoliset 
suuret tapahtumat uudella puu-
koululla. Elo-syyskuun vaihtees-
sa pidettävän tapahtuman nuo-
risotapahtuma täyttää perjantaina 
juhlasalin. Samoin odotetaan käy-
vän myös sunnuntain pääjuhlassa.
Heinäkuussa koulun kahden avoi-
mien ovien päivän yhteydessä kou-

lurakennukseen tutustui yli 700 
kiinnostunutta. He olivat eri puo-
lilta Suomea mutta tietysti pää-
osin Kuhmosta.
Kommentit olivat valtaosin kiit-
täviä. Niissä kehuttiin koulutilo-
jen monimuotoisuutta ja nyky-
aikaisuutta, mutta kaikkein tär-
keimmäksi tekijäksi nousi elävän 
puupinnan näkyminen kaikkialla 
koulun sisätiloissa.

Koulun rakentamispäätöksen yh-
teydessä Kuhmon kaupunginval-
tuustossa korostui se, että raken-
tamisessa haluttiin käyttää paikal-
lista korkealaatuista, kainuulaista 
puuta, joka oli jalostettu CLT-mas-
siivipuulevyiksi. Levyt valmistet-
tiin Kuhmossa Suomen ensimmäi-
sessä CLT-levyjä valmistavassa 
tehtaassa CrossLam Kuhmon toi-
mesta.

Rakennusvaiheessa koulutyö-
maa loi kaikkiaan 100 henkilötyö-
vuotta. Pääosa rakentajista tuli 
Kuhmosta.

Martti Huusko

Tuupalan uusi puukoulu kiinnostaa. Heinäkuussa järjestetyissä kahdessa avoimien ovien tilaisuudessa 
kouluun kävi tutustumassa yhteensä yli 700 henkilöä.

Tule mukaan
perinnetyöhön!

Tutustu 14. Divisioonan 
perinneyhdistyksen toimintaan
www-sivu 14dperinneyhdistys.fi
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14. Divisioonan perinneyhdistyksen
Nuoriso- ja perinnepäivät Kuhmossa
31. elokuuta – 2. syyskuuta 2018

OHJELMA
Perjantai 31.8.2018
Klo   9.15  Lipun nosto ja koulujen yhteinen aamunavaus  
 Tuupalan koulukeskus
 Aamunavauksen suorittaa sotilaspastori Heikki Korva

Klo 10.00 Nuorisotapahtuma. Tuupalan puukoulun juhlasali  
 Puolustusvoimien esittelyä Kuhmon yhteislukion oppilaille

Klo 12.00 Juhlanäyttely - kalustoa ja toimintaa
  –  16.00  Kuhmon tori. Mukana Kainuun prikaati, Rajavartiolaitos,
  Rajasotilaskotisisaret - sotilaskotiauto, myös hernerokka-   
 myyntiä (Kuhmon Urheilumetsästäjät)

Lauantai 1.9. 2018
Klo 12.00 Museovierailu Kuhmon talvisotamuseo, hinta 3 €
   – 15.00

Klo 16.00 Osmo Rasilon sotatie hänen päiväkirjojensa ja valo-
 kuviensa kertomana: Esittäjä Antti Rasilo
  Kuhmo-talon Pajakka-sali. Vapaa pääsy.

Klo 18.00  Savo-Karjalan Maanpuolustussoittokunnan konsertti,    
 Kuhmo-talon Lentua-sali. Vapaa pääsy.

Sunnuntai 2.9.2018
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Kuhmon kirkossa ja seppeleen lasku
 Saarnaa maavoimien kenttärovasti  Vesa Aurén.
 Kolehdinkantajina toimivat varusmiehet

Klo 11.30 Ruokailu ja kahvit Tuupalan koulun ruokala

Klo 13.00 Pääjuhla Tuupalan puukoulun juhlasali
 Tervetulosanat, puheenjohtaja, prikaatikenraali Tuomo Repo
 Seppelpartioiden lähettäminen 
 Musiikkia, Kuhmon musiikkiopiston huiluduo 
 Juhapuhe, maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko.
 Musiikkia, Lapin Sotilassoittokunta
 Nuoren puheenvuoro, nuorisovaltuutettu Justiina Väisänen
 Musiikkia, Kuhmon Mieslaulajat solistina Pekka Mikkola
 Tervehdykset
 - Kuhmon kaupunki
 - Puolustusvoimat
 - Rajavartiolaitos
 Musiikkia, Kuhmon musiikkiopiston harmonikkaduo 
 Palkitsemiset
 Musiikkia, Lapin Sotilassoittokunta ja Kuhmon Mieslaulajat
 Päätössanat ja seuraavat perinnepäivät,  
 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Martti Huusko
 Maamme, Lapin Sotilassoittokunta, Kuhmon Mieslaulajat ja yleisö

 Suuret kunniamerkit

 Tervetuloa!
 Veteraanit tapahtumien kunniavieraana!

14. Divisioonan perinneyhdistys kiittää Kuhmon kaupunkia ja muita 
yhteistyökumppaneita sekä Korven Kaiku -lehden ilmoittajia heidän 
antamastaan tuesta ja rahallisesta avusta. Sen ansiosta perinnepäivien 
järjestäminen on mahdollista.


