
14. Divisioonan perinneyhdistyksen tiedotuslehti 2021 - 2022

Sotkamolaiset  nuoret varusmiehet, jääkäri Iiro Suppula ja lääkintäalikersantti Miska Korhonen kertovat arvostavansa veteraanisukupolven toimintaa isänmaan hyväksi sodan 
vuosina ja myöhemminkin. Lue enemmän heidän ajatuksistaan sivulta 8.

14. Divisioonan perinneyhdistyksen 
nuoriso- ja perinnepäivät Sotkamossa
Teemana: Sotiemme aikoja muistellen – katse eteenpäin
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.

Perinnepäiviin liittyvien tilaisuuksien aika-
na nuorille kerrotaan, mitä tarkoittaa ”kave-

ria ei jätetä” -henki. Esille tulee myös yhteis-
vastuullisuus, jonka merkityksen jatkoso-
dassa kenraali Raappanankin alaisuudessa 
palvelleet nuoret kokivat konkreettisesti.

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.

Edellisen kerran Ilomantsi isännöi perin-
nepäiviä vuonna 2019. Sotkamon nuori-
so- ja perinnepäiviä oli tarkoitus viettää 3.-
4. syyskuuta. Tapahtuma jouduttiin siirtää-
mään jo toisen kerran. Tapaamisiin 2022.
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14. Divisioonan perinneyhdistys 
vaalii kenraalimajuri Raappanan 
johtaman 14. Divisioonan vete-
raaniperinteitä sekä maanpuo-
lustushenkeä yhdessä veteraa-
ni-, sotainvalidi-, reserviläis-, ja 
maanpuolustusjärjestöjen sekä 
puolustusvoimien ja rajavartiolai-
toksen kanssa.

Tänä vuonna muistamiselle on 
aivan erityinen syy, sillä 80 vuot-
ta sitten 4.7.1941 varhain aamul-
la 14. Divisioonan joukot ylittivät 
rajan Kuhmon ja Lieksan alueilla 
tavoitteenaan Rukajärvi. Neuvos-
toliiton pommitettua jo aikaisem-
min suomalaista laivasto-osastoa 
sekä myöhemmin myös mm. Hel-
sinkiä, Turkua ja useita muita kau-
punkeja hallituksemme teki johto-
päätöksen, että Suomi ja Neuvos-
toliitto olivat sodassa keskenään. 
Oli alkanut jatkosota, jonka aika-
na kävi selväksi, että 14. Divisioo-
na täytti tehtävänsä sodan lop-
puun saakka ollen lopulta ainoa 
joukko, joka ei perääntynyt saa-
vuttamaltaan tasalta jatkosodan 
erittäin rajuissa loppuvaiheissa-
kaan.

14. Divisioonan perinneyhdistys 
kunnioitti sotiemme veteraaneja 
laskemalla seppeleet 4. heinäkuu-
ta 2021 Kilpelänkankaalla Kuh-
mossa, Sotkamon sankarihaudoil-
la ja Lieksassa Raappana-puistos-
sa. Joensuussa seppele laskettiin 

kenraali Erkki Raappanan haudal-
le. 

Yhdistyksemme toiminnan pai-
nopiste on veteraanien muista-
misen lisäksi veteraaniperinnön 
siirtäminen nuorelle polvelle. Toi-
minnan lippulaivaksi onkin vuo-
sien saatossa muodostunut vuo-
sittain eri maakunnissa järjestet-
tävät nuoriso- ja perinnepäivät. 
Edelliset päivät järjestettiin Ilo-
mantsissa ja sitä edelliset pidet-
tiin Kuhmossa. Tulevina vuosina 
suunnitelmissa on päivien järjes-
täminen Kajaanissa ja Iisalmessa.

Viime vuonna päivät piti järjes-
tää Sotkamossa, mutta koronati-
lanteesta johtuen niitä siirrettiin 
vuodella eteenpäin tälle vuodelle. 
Valitettavasti tämänkin vuoden 
tilaisuudet jouduttiin perumaan 
samasta syystä.

Kiitän Sotkamon paikallisosas-
toa ja Sotkamon kuntaa ja kaik-
kia osallisia pitkäjänteisyydestä 
ja sitkeydestä nuoriso- ja perin-
nepäivien järjestämiseksi Sotka-
mossa.

Pettymyksestä huolimatta kat-
seemme on jo tulevaisuudessa, 
sillä ajatuksemme on järjestää 
nuoriso- ja perinnepäivät samoin 
järjestelyin ensi vuonna.

Sotavuodet olivat kaikille suo-
malaisille erittäin raskas aika-
kausi. Rintamilla urhoollisesti 

taistelleiden lisäksi lähes muser-
tavan sukupolvikokemuksen ko-
kivat kotirintamalla työtä tehneet 
sekä tietysti myös lapset ja nuo-
ret, joiden elämään sodan kau-
hut jättivät elinikäiset vammat ja 
arvet. Näistä huolimatta nuo lap-
set ja nuoret ovat rakentaneet 
maastamme monilla mittareilla 
mitattuna maailman parhaan ja 
onnellisimman maan jälkipolvil-
leen perintönä, josta me nykyisin 
saamme joka päivä nauttia. Sa-
malla, kun kiitämme sotaveteraa-
nejamme itsenäisestä isänmaas-
tamme, kiittäkäämme sodan jäl-
keistä sukupolvea sen uudelleen 
rakentamisesta entistä ehom-
maksi.

Koronapandemia on syössyt 
maamme poikkeusoloihin ensim-
mäistä kertaa sotiemme jälkeen 
ja kansalaisten perusoikeuksia on 
jouduttu rajoittamaan nykysuo-
malaisille ennestään tuntemat-
tomalla tavalla. Poikkeavat olot 
ovat koskeneet monia, mutta 
näyttää siltä, että lapsille ja nuo-
rille tästä on muodostumassa ikä-
vä ja pitkät jäljet jättävä suku-
polvikokemus, jonka kanssa hei-
dän on elettävä koko elämänsä. 
Olisikin tärkeää, että vaikka pan-
demiatilanteessa elettäisiin vie-
lä pidempään, lasten ja nuorten 
elämä, kuten koulunkäynti ja har-
rastukset,  pyörisivät mahdolli-

simman normaalisti ja että tarvit-
seville annettaisiin kaikki mahdol-
linen tuki elämänpolkunsa tueksi. 
Tähän työhön tarvittaneen kaik-
kia yhteiskuntamme tahoja.

Sotkamon nuoriso- ja perin-
nepäivien teemaksi valittiin ”So-
tiemme muistoa kunnioittaen 
– katse eteenpäin!”. Tällä tee-
malla halusimme kunnioittaa 14. 
Divisioonan veteraaneja perin-
teemme mukaisesti ja samalla 
kertoa nuorisolle, että näistä ny-
kyisistä vaikeista ajoistakin sel-
viämme yhdessä kuten sota-ajois-
tammekin on selvitty. Vaikeuk-
sista huolimatta on uskottava 
tulevaisuuteen ja katsottava tiu-
kasti eteenpäin. Näin me teemme 
myös perinneyhdistyksessämme 
ja palaamme tähän teemaan en-
si vuonna.

Perinneyhdistyksemme toimii 
yllämainittujen päämäärien hy-
väksi alaosastoissamme kuudella 
paikkakunnalla: Kajaanissa, Sot-
kamossa, Kuhmossa, Ilomantsis-
sa, Lieksassa ja Iisalmessa. Yhdis-
tyksemme paikallisosastot tiedot-
tavat toiminnastaan paikallisesti 
sekä yhdistyksemme internet-si-
vujen kautta. Yhdistyksemme ve-
teraanit ja lotat ovat luonnolli-
sesti kunniakansalaisina aina ter-
vetulleita tilaisuuksiimme, vaikka 
toimintamme painopiste on suun-

nattu nuoriin. Olisi hienoa, jos, 
Te arvoisat veteraanit, jaksaisit-
te vaikkapa yhdessä läheistenne 
kanssa osallistua yhdistyksen eri 
tapahtumiin ja samalla esimerkil-
länne siirtää omia kokemuksian-
ne ja elävää perinnettä eteenpäin. 
Toivotan kaikki Korven Kaiku -lu-
kijat tervetulleiksi mukaan toi-
mintaamme. 

Luovun erovuoroisena perin-
neyhdistyksemme hallituksen jä-
senyydestä ja toivotan uudelle 
hallitukselle puheenjohtajineen 
menestystä perinnetyön paris-
sa. Toivotan kaikille Korven Kaiku 
-lehden lukijoille hyvää alkavaa 
syksyä ja tervetuloa seuraamme 
ensi vuonna Sotkamoon!

Tuomo Repo
14. Divisioonan perinne-
yhdistyksen puheenjohtaja,
prikaatikenraali

Perinteitä kunnioittaen katse eteepäin

Arvoisa Korven Kaiku -leh-
den lukija. Toivon 14. Di-
visioonan nuoriso- ja pe-
rinnepäivien olevan taas 
järjestettävissä pariin vuo-
teen venyneen koronatau-
on jälkeen vuonna 2022. 
Maanpuolustustahto vi-
riää oikeanlaisen tiedon 
saamisesta, omiin mah-
dollisuuksiin uskomises-
ta, sotahistoriasta ja vete-
raaniemme uhrausten kun-
nioittamisesta. Nuoriso- ja 
perinnepäivät edistävät 
näitä tavoitteita ja ovat sik-
si tärkeä osa maanpuolus-
tustyötä. 

14. Divisioonan perintei-
den vaaliminen on Kainuun 
rajavartiostolle erityisen 
tärkeää koska divisioonassa 
taisteli meidän kantahenki-
lökuntaa ja divisioonan ko-
mentajana toimi rajaken-
raali Erkki Raappana.

Kainuun rajavartiosto 
vastaa rajaturvallisuudesta 
Kainuussa ja Koillismaalla. 
Rajavartioston vastuulla on 
406 kilometriä itärajaa se-
kä neljä rajanylityspaikkaa. 
Kainuun rajavartiostossa 
palvelee reilut kaksisataa 
rajamiestä ja -naista. Toi-
mintaa johdetaan Kajaanis-
sa sijaitsevasta esikunnas-
ta ja operatiivinen toiminta 
hoidetaan viideltä rajavar-
tioasemalta: Vartius, Kuh-
mo, Suomussalmi, Kuusa-
mo ja Kortesalmi. 

Rajavartiolaitoksen kes-

keisin lakisääteinen tehtä-
vä on rajaturvallisuuden yl-
läpitäminen. Sillä tarkoi-
tetaan toimenpiteitä, joilla 
pyritään estämään valta-
kunnanrajan ylittämisestä 
annettujen säännösten rik-
kominen ja rajat ylittävästä 
henkilöliikenteestä yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuu-
delle aiheutuvat uhat sekä 
torjumaan rajat ylittävää ri-
kollisuutta. Tämän tehtä-
vän täyttämiseksi Kainuun 
rajavartiosto toimii yhteis-
työssä muiden viranomais-
ten sekä yhteisöjen ja asuk-
kaiden kanssa. 

Vuoden 2020 maalis-
kuusta lähtien rajaliiken-
nettä on rajoitettu kaikilla 
Suomen rajoilla koronavi-
ruksen leviämisen estämi-
seksi. Tätä uutta uhkaa on 
Rajavartiolaitoksen henki-
löstö ollut torjumassa yh-
dessä muiden viranomais-

ten kanssa ja työ jatkuu 
edelleen.   

Rajaturvallisuuden yllä-
pitämisen lisäksi suoritam-
me erikseen säädettyjä val-
vontatehtäviä, kuten esi-
merkiksi metsästyksen ja 
kalastuksen valvontaa sekä 
tutkimme ja viemme syyte-
harkintaan paljastettuja ri-
koksia yhteistyössä mui-
den viranomaisten kanssa. 
Lisäksi teemme poliisi- ja 
tullitehtäviä, etsintä-, pe-
lastus- ja ensihoitotehtäviä 
sekä osallistumme sotilaal-
liseen maanpuolustukseen.

Sotilaallisessa maanpuo-
lustuksessa teemme tiivistä 
yhteistyötä puolustusvoi-
mien kanssa. Kainuun raja-
vartiossa me järjestämme 
kertausharjoituksia, har-
joitutamme omaa henki-
löstöämme ja pidämme yl-
lä suunnitelmavalmiutta. 
Rajaturvallisuustehtävien 
ohella olemme jatkuvassa 
valmiudessa kriisien varal-
ta. Kainuun rajavartioston 
ja Kainuun prikaatin yhteis-
työ on jokapäiväistä ja suju-
vaa.

Hyvä sotilaallinen val-
mius muodostaa pidäk-
keen, joka ennaltaehkäisee 
Suomen joutumista hyök-
käyksen kohteeksi. Tämä 
on parasta rauhanmarssia!

Eversti Mika Rytkönen
Kainuun rajavartioston
komentaja

14. Divisioonan nuoriso- ja 
perinnepäivät on ollut tar-
koitus järjestää Sotkamos-
sa ensin vuonna 2020 ja 
nyt 2021. Valitettavasti co-
vid-19 viruksen aiheutta-
ma tilanne on siirtänyt tilai-
suuksia ja tapahtumia koko 
Suomessa ja niin on käy-
nyt meidän perinnepäivien-
kin osalta. Olemme eläneet 
poikkeuksellista aikaa ja vä-
lillä jopa poikkeusoloissa. 
Vaikka aikamme on ollut 
nyt poikkeuksellista, niin 
olemme saaneet elää kui-
tenkin syvän rauhan aikaa 
ja yhteiskunnan perustoi-
minnot ovat saaneet toimia 
suhteellisen normaalisti. 

14. Divisioonan perin-
neyhdistys vaalii sotiemme 
veteraanien muistoa ja eri-
tyisesti Rukajärven suun-
nalla taistelleen 14. Divisi-
oonan perinteitä. Veteraa-
nien rivit ovat harvenneet 
ja varsinaisesta veteraa-
nityöstä on viime vuosina 
alettu siirtyä perinnetyö-
hön. Tässä työssä yhtenä 
tärkeimmistä asioista nou-
sevat esiin ne arvot, jotka 
ovat olleet tärkeät ja elä-
mää ohjaavat veteraani-
sukupolvelle. Yhteishen-

ki, toisten eteen ja toisten 
puolesta toimiminen, sit-
keys, velvollisuuden tun-
to ja ehkä tärkeimpänä, tu-
levaisuudenusko ovat nii-
tä arvoja ja asioita, joiden 
avulla selvittiin jatkosodan 
kiivaissa taisteluissa ja ase-
masodan aikaan.

Jotta saamme siirret-
tyä noita arvoja tulevil-
le sukupolville, tarvitsem-
me Nuoriso- ja perinnepäi-
vien kaltaisia tilaisuuksia 
ja tapahtumia. Viimeisten 
veteraanien mukana pois-
tuu se sukupolvi, joka itse 
on kokenut sota-ajan rinta-
malla. Tapahtumien ensi-
käden kokijoiden ja kerto-
jien poistuessa on seuraa-

vien sukupolvien vietävä 
viestiä eteenpäin. Ilman ak-
tiivisia toimijoita tämä ei ole 
mahdollista. Tässä kohtaa 
voi esittää kiitokset kaikille 
14. Divisioonan perinneyh-
distyksen aktiivisille toimi-
joille, jotka ovat jo vuosia 
sitten ymmärtäneet perin-
teen siirtämisen tärkeyden 
ja nuorten huomioimisen. 
Tekemänne työ on tärkeää 
ja viime aikojen poikkeus-
oloissa sen perimmäinen 
merkitys korostuu. 

Sotkamossa pidettävät 
nuoriso- ja perinnepäivät 
ovat siirtyneet, mutta niitä 
ei ole peruttu. Tässä voi to-
deta maakuntalaulua mu-
kaillen; taival lie hankala, 
olkoon vaan!

Tiedän, että kun tilanne 
sen sallii, Sotkamossa jär-
jestetään onnistuneet nuo-
riso- ja perinnepäivät. Sil-
loin kaikki te olette tervetul-
leita osallistumaan tuolloin 
järjestettäviin tapahtumiin.

Hyvää ja turvallista
alkusyksyä kaikille!

Mika Kilpeläinen
Sotkamon
kunnanjohtaja 

Kainuun rajavartioston 
tervehdys

Perinnepäivät siirtyvät.
Tervetuloa Sotkamoon
syksyllä 2022
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KORVEN KAIKU

Arvoisat Korven kaiku -lehden 
lukijat. Kainuun Prikaati tervehtii 
kenraali Raappanan divisioonan 
veteraanien perinteen jatkajia 
”asevelvollisuus” -teemalla.

Asevelvollisuus on hyvä ja 
kustannustehokas tapa jär-
jestää pienen kansakunnan 
turvallisuus. Asevelvollisuus 
on toiminut itsenäisen Suomen 
turvamekanismina koko itse-
näisyytemme ajan. Sen pohjalta 
perustettiin myös jatkosodan 
divisioonat mukaan lukien Raap-
panan johtoon tullut 14. divisi-
oona. Ilman asevelvollisuusjär-
jestelmää ja sen mahdollistamaa 
sotaväenottoa tuskin olisi ollut 
14. Divisioonaa eikä sen osoitta-
maa taistelunkestävyyttä.

Kainuun Prikaati vaalii 
kunnioittaen 14. Divisioonan 
perinteitä tänäkin päivänä. Tätä 
kirjoitettaessa valmistaudumme 
Kainuun Prikaatissa elokuun 

sotilasvalaan. Heinäkuussa 
palvelukseen Hoikankankaal-
la astui reilut 1 600 alokasta 
palvelukseen, näistä 150 va-
paaehtoista naista. Alokkaiden 
poistuma palveluksesta on vain 
viiden prosentin luokkaa, mikä 
on osoitus sekä asevelvollisuus-
järjestelmämme toimivuudesta 
että vahvasta maanpuolustus-
tahdosta. 

Asevelvollisemme oppivat 
palvelusaikanaan hyödyllisiä 
tietoja ja taitoja koko elämäänsä 
varten, mikä pienentää asevel-
vollisuuden aiheuttamaa rasi-
tusta yhteiskunnalle. Vahvim-
pana hyötynä yksilölle voidaan 
pitää sitä, että varusmies oppii 
tuntemaan itsensä paremmin 
ja oppii toimimaan ryhmässä ja 
tekemään yhteistyötä. 

Opeista keskeisin kiteytyy so-
siaalisiin taitoihin ja siihen, että 
yksilö ymmärtää, ettei hän ole 

yksin, vaan on osa suurempaa 
kokonaisuutta. Vain yhdessä 
toimien saman päämäärän 
hyväksi, saadaan järjestelmäta-
son vaikutuksia aikaan kuten 14. 
Divisioona osaltaan osoitti. Puo-
lustusjärjestelmäämme onkin 
testattu niin sodissamme, kuin 
kiristyneessä kansainvälisessä 

tilanteessa ja asevelvollisuuteen 
perustuvana, on järjestelmä 
osoittanut vahvuutensa. 

Tärkeä perinnetyö puoles-
taan auttaa meitä nuorempien 
asevelvollisten kytkemisessä 
sukupolvet ylittävään ketjuun ja 
sitouttamisessa maanpuolus-
tuksen eri tehtäviin. 14. Divisi-
oonan taistelijoiden asenne ja 
henki sekä yhteisöllisyys ovat 
arvoja, joita siirrämme varus-
mieskoulutuksessa nykyisille 
asevelvollisillemme. 

Toivotan kaikille Korven kaiun 
lukijoille parasta menestystä 14. 
Divisioonan perinteiden sekä 
suomalaisen asevelvollisuuden 
ja kansakuntamme turvallisuu-
den vaalimisessa. 

Manu Tuominen
Kainuun Prikaatin
komentaja,
prikaatikenraali

14. divisioonan perintö ja asevelvollisuus

Sotkamon osasto vaalii perinteitä
14. Divisioonan perinneyhdistyk-
sen Sotkamon paikallisosasto pe-
rustettiin 27.2.2020 ja perusta-
jajäseniä oli paikalla seitsemän. 
Sotkamon osaston, kuten jo pi-
tempään toimineiden paikallis-
osastojen, tehtävänä on edistää 
jäsentensä yhteydenpitoa alueel-
laan, huomioida veteraanit ja lotat 
eri tapahtumissa. Erityisesti sot-
kamolaisten jatkosodan Rukajär-
ven suunnan taistelijoiden perin-
nön vaaliminen ja sen siirtäminen 
tuleville sukupolville on osastom-
me tärkeä ja arvokas tehtävä. 

Painopistettä tulee siirtää nuo-
risotoimintaan ja meidän on mie-
tittävä erilaisia tapoja, joilla me 
saamme nuoret ylläpitämään ve-
teraaniperinteitä ja tärkeää maan-
puolustushenkeä. Nykyisistä nuo-
rista kasvaa Suomen ylläpitäjät 

ja he tulevat vuorollaan huolehti-
maan myös meidän vanhempien 
ikäluokkien hyvinvoinnista. 

Me kaikki olemme kiitollisia ve-
teraanisukupolven uhrauksista it-
senäisyytemme puolustamiseksi. 
Sitä me emme saa unohtaa. Sik-
si on tärkeää tuntea menneisyyt-
tä, ammentaa sieltä voimaa kes-
tää vastoinkäymisiä, osata naut-
tia menestyksistä, pitää huolta 
toisistamme ja valmistautua koh-
taamaan tulevaisuuden haasteet. 
Kuitenkin on hyvä välillä pysähtyä 
yhdessä miettimään, mitä itsenäi-
syytemme meille merkitsee, mitä 
sen puolustaminen on vaatinut ja 
miten se saadaan säilytettyä myös 
tulevaisuudessa.

14. Divisioonan nuoriso- ja Pe-
rinnepäivien järjestämisvastuu 
siirtyi Sotkamolle Ilomantsin pe-

rinnepäivillä elokuussa 2019. Tus-
kin monikaan meistä aavisti sil-
loin mitä kaikkea tulisi tapahtu-
maan seuraavan vuoden aikana. 
Järjestämisvastuu tietysti velvoit-
ti meitä aloittamaan valmistelut. 
Vuoden 2020 alkuvuoden aikana 
ympärillämme tapahtui sellaista, 
mikä kosketti lähiympäristöämme, 
yhteiskuntaamme kuin koko maa-
palloa. Näkymätön koronavirus le-
visi nopeasti ja toi tullessaan mo-
nenlaisia muutoksia.

Koronaepidemia vaikutti järjes-
telyihimme siten, että päätapah-
tuma jouduttiin perumaan voimas-
sa olleiden pandemiaohjeiden mu-
kaisesti ja samoin vaihtoehtoinen 
seppeleenlaskutilaisuus sankari-
hautausmaalla. Lyhyesti ilmaistu-
na suunniteltiin ja peruttiin, muu-
tettiin suunnitelmia ja peruttiin. 

Lopullinen päätös oli, että tilai-
suutta ei kokonaan peruta vaan se 
siirretään vuodella eteenpäin.

Kuitenkin tämän vuoden heinä-
kuussa koronatapaukset alkoivat 
huolestuttavasti kasvaa myös Kai-
nuussa. Järjestelytoimikunnan ko-
kouksessa 9.8. todettiin, että hei-
kentyneen epidemiatilanteen ja 
siihen liittyvien uusien ohjeiden 
perusteella nuoriso- ja perinnepäi-
viä ei voida järjestää. Käännetään 
katseet vuoden päähän. Jospa sit-
ten syyskuussa 2022.

14. Divisioonan Perinneyhdis-
tyksen Sotkamon paikallisosaston 
puolesta toivotan lukijoille hyvää 
perinnepäivää. 

Timo Härkönen
Järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja

14. divisioonan jatkosodan hyökkäyksen muistopäivänä 4. heinäkuuta Sotkamon osaston puheenjohtaja Timo Härkönen laski seppeleen Sot-
kamon sankarihautausmaan muistomerkille yhdessä varapuheenjohtaja Veikko Rusasen kanssa. Kunniavartiossa Kalevi Valtanen ja Pertti 
Schroderus. Kuva Maija Rusanen
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Vuodesta 1953 lähtien 
Sotkamossa asunut ja kir-
vesmiehenä elämäntyön-
sä tehnyt Vesa Ukkonen 
joutui jatkosotaan täyden-
nysmiehenä. Vuonna 1924 
syntynyt Ukkonen asui 
Kuopion maalaiskunnassa 
Haminanlahdella.

Vuosien karttuessa Vesa Uk-
konen määrättiin kutsuntojen 
jälkeen Jalkaväen koulutuskes-
kukseen Rissalaan asepalveluk-
seen. Sotilasvalan Vesa vannoi 
12.4.1943 ja sai konepistoolimie-
hen erikoiskoulutuksen.

Koulutuksen jälkeen Vesa Ukko-
nen siirrettiin Täydennyspataljoo-
na 7:n 3. komppaniaan, joka tais-
teli osana 7. divisioonaa, niin sa-
nottua Kalpa divisioonaa.

Aluksi rauhallista
Sotatoimiin Vesa Ukkonen jou-

tui asemasodan loppuvaiheessa. 
Tunnelmat Syvärillä Äänislinnan 
alueella olivat tuolloin rauhalliset. 
Rintamalla ei tapahtunut juuri mi-
tään.

– Komppanianpäällikkömme 
johdolla teimme puhdetöinä ase-
veljille uusia taloja. Etenemisvai-
heen jälkeen me ja monet muut 
kuvittelimme, että siellä pysytään. 
Mutta toisin kävi, toteaa Ukkonen. 
Hän muistelee, kuinka Äänisen 
ranta näkyi selvästi ja siellä oli pal-
jon joukkoja ennen puna -armeijan 
hyökkäysvaiheen alkamista.

Puna-armeijan suurhyökkäys 
Syväriltä U-asemaan alkoi varhain 
aamulla 21. kesäkuuta 1944 Loti-
nanpellossa.

– Taistellen peräännyimme Loi-
molaan saakka, meidän piti top-
puutella vihollista koko ajan, ker-
too Ukkonen.

Loppuvaiheessa taistelujen tii-
mellyksessä nuorten sotureiden 
hartaana toiveena oli, että kaikes-
ta selvitään ja tulee rauha. Niin 
myös tapahtui.

Siviiliin ja kotiin
Rauhan solmimisen jälkeen Ve-

sa Ukkonen palasi kotiseudul-
leen Kuopion maalaiskunnan Ha-
minanlahteen. Siellä hän tapa-
si vuonna 1952 tulevan vaimonsa 
Laina Uurtion, joka oli maatilalla 
harjoittelijana. Nuoret ostivat Tu-
russa kihlat ja muuttivat seuraava-
na vuonna Sotkamoon. 

– Sotkamossa tein timpurin töi-
tä. Sotkamon kirkon peruskorjaus 
oli ensimmäinen työni, jonka muis-
tan edelleen hyvin, Vesa kertoo.

Myös myöhemmät rakennus-
kohteet: Kukkulan kerrostalot, yh-
teiskoulun laajennus, uusi pappila 
ja Tenetin koulu ovat monille sot-
kamolaisille tuttuja rakennuksia.

Vesa Ukkosen työuralle mahtuu 
myös Vuokatin Urheiluopiston Pal-
lohallin rakentaminen. Pallohalli 
valmistui vuonna 1956.

Hän jatkoi rakennusalalla vuo-
teen 1989 saakka, jolloin jäi eläk-
keelle. Myös uran viimeiset koh-
teet olivat Vuokatin Urheiluo-
pistolla. Näin Vesa Ukkonen sai 
olla mukana rakentamassa ja nä-
kemässä, kuinka opisto kehittyi 

nykyaikaiseksi valmennuskeskuk-
seksi.

Rakennustyömaiden rinnalla 
Ukkosen pariskunnalle nousi Ve-
san rakentamana oma talo Kiika-
riniemeen Laina-vaimon kotitilan 
läheisyyteen.

Eläkkeelle jäätyään Vesa on jat-

kanut erilaisten puutöiden teke-
mistä. Oma hommansa on ollut 
myös polttopuiden tekemisessä.

Vaihtelua elämään on tuonut 
osallistuminen veteraaneille jär-
jestettyihin tilaisuuksiin ja tapah-
tumiin sekä seurakunnan veteraa-
neille, lotille ja sotaorvoille järjes-

tämiin Torstaituokioihin.
Joulukuussa 97 vuotta täyttävä 

sotaveteraani on pärjännyt tähän 
saakka hyvin kotona.

– Toki kodinhoitaja käy katso-
massa maanantaisin ja torstaisin 
miten voin, ja hän auttaa tarpeelli-
sissa askareissa. Turvana on myös 

turvapuhelin, Vesa Ukkonen ker-
too.

Mieluisia ja odotettuja vieraita 
ovat tyttäret lapsineen.

Martti Huusko

Täydennysmiehen sotatie vei
Savosta Karjalaan Syvärille

Suomalaisjoukot vetäytyvät Syvärillä jatkosodan viimevaiheissa kesällä 1944. (SA-kuva)

Kirvesmiehenä Sotkamossa työskennellyt sotaveteraani Vesa Ukkonen viihtyy edelleen itse rakentamassaan talossa Kiikariniemessä.

Sotkamossa maataloussihteeri-
nä elämäntyönsä tehnyt Veikko 
Rusanen kuuluu niihin sotaorpoi-
hin, jotka eivät ole koskaan näh-
neet isäänsä. Hänen isänsä, korp-
raali Veikko Johannes Rusanen 
kaatui 14. divisioonan järjestämäl-
lä partiomatkalla Muurmannin ra-
dan varrella sijaitsevaan Mai Gu-
baan 20. tammikuuta 1942. Veik-
ko Rusanen syntyi seuraavana 
kesänä 31. elokuuta 1942.

Vartuttuaan kotitilallaan Korho-
lanmäen Rusalan talossa Veikko 
sai kuulla, että isä-Veikko kaatui 
Mai Gubaan suuntautuneen parti-
oretken paluumatkalla.

– Puna-armeijan lentokoneet 
paikallistivat majuri Majevskin 
johtaman lähes 2000 miehen par-
tion ja ryhtyivät häiritsemään sitä. 
Veikko Rusanen haavoittui kuolet-
tavasti lentokoneesta ammutusta 
konekiväärisarjasta. Partioretken 
kokonaistappiot olivat neljä kaatu-
nutta, 10 haavoittunutta ja 79 pa-
leltunutta. Isäni oli yksi kaatuneis-
ta, kertoo Rauhantiellä rivitalossa 
eläkepäiviään viettävä Veikko.

Isän kaatumisen jälkeen Vei-
kon elämä jatkui Korholanmäel-
lä Helmi-äidin ja isovanhempien 
Reetin ja Idan sekä Väinö-veljen 
kanssa pienellä maatilalla. Iso-
vanhemmat kuolivat pian sodan 
päättymisen jälkeen. Vartuttuaan 
pojat kävivät Paakin koulua. Kou-
lumatka taittui jalan tai talvella 
suksilla. Siinä Veikko sai peruskun-
non myöhempää urheilu-uraa var-
ten.

Maatalouden piiristä
löytyi ammatti

Kansakoulun jälkeen Veikko 
Rusanen teki kolmen vuoden ajan 
metsurin töitä. Pöllisavotassa 
hän ajatteli, voisiko leivän hank-

kia helpommallakin ja otti yhteyt-
tä ammattivalinnanohjaajiin Ou-
lussa. Sotaorpona hänelle tarjou-
tui mahdollisuus aloittaa vuonna 
1959 opinnot Mäntsälän maanvil-
jelyskoulussa, joka oli Invalidisää-
tiön ylläpitämä oppilaitos. Pääosa 
oppilaista oli sotainvalideja ja so-
taorpoja.

Valmistuttuaan maataloustek-
nikoksi vuonna 1961 Veikko astui 
varusmiespalvelukseen Kainuun 
Prikaatin toisessa saapumiseräs-
sä ja kotiutui seuraavana vuonna 
siviiliin korpraalina.

Sotaväen jälkeen hän aloitti työt 
Vehmersalmella maatalousker-
ho-ohjaajana. Sieltä hän hakeu-
tui Hyvinkäälle Pienviljelysneu-
vojaopistoon ja valmistui kevääl-
lä 1966 kahden ja puolen vuoden 
opintojen jälkeen.

Aluksi Veikko Rusanen toimi Ka-
jaanin maatalousseuran palkkaa-
mana maatalousneuvojana Kuh-
mossa.

– Maatilat ja niiden toiminta tu-
li tällöin hyvin tutuksi. Opastimme 
viljelijöitä lannoituksessa ja kas-
vinsuojelussa. Lisäksi annoimme 

neuvoja siitä, kuinka karjan mää-
rää pystyi lisäämään ja näin paran-
tamaan tilan tuotantoa ja kannat-
tavuutta, selvittää Veikko.

1960-luvun lopulla Suomessa 
tuotanto oli kuitenkin noussut niin 
paljon, että ryhdyttiin puhumaan 
voivuorista. Sitten olikin vuorossa 
peltojen paketointi, kun maanvil-
jelijöitä kannustettiin tuotannon 
vähentämiseen ja tilojen lopetta-
miseen.

Kuntiin maatalous-
lautakunnat ja -sihteerit

1970-luvulle tultaessa kunnissa 
ryhdyttiin perustamaan maatalo-
uslautakuntia ja niiden toiminnan 
vetäjiksi maataloussihteerin vir-
koja.

Veikko Rusanen valittiin Sotka-
mon maataloussihteeriksi ja hän 
aloitti työt kotikunnassaan syys-
kuussa 1970.

– Minut oli jo valittu Tyrnäväl-
le samaan virkaan, mutta otin 
mielelläni viran vastaan omas-
sa kotipitäjässäni. Tänne vetivät 

työn lisäksi mainiot harrastus-
mahdollisuudet, erityisesti hiihto, 
muistelee Veikko.

Samana vuonna hän avioitui 
Maijan kanssa ja perusti perheen.

Maataloussihteerinä hän näki, 
kuinka tilakoko kasvoi ja lypsykar-
jan määrä nousi. Entistä pienem-
pi määrä tiloja pystyi tuottamaan 
Sotkamossakin yhä enemmän 
maitoa.

Euroopan unioniin liittymisen 
myötä tilat kasvoivat edelleen ja 
tuotantoeläinten määrä nousi en-
tisestään.

– Toimimme silloin täysin EU-tu-
kien ehdoilla ja tavoitteena oli las-
kea kuluttajien ruuan hintaa, tote-
aa Veikko Rusanen.

Maataloussihteerinä hän toimi 
vuoteen 2006 saakka, jolloin jäi 
eläkkeelle.

Veteraanityö
tutuksi

Sotaorpojen toimintaan Veikko 
Rusanen lähti mukaan 1980-luvul-
la ja toimi Sotkamon osaston sih-
teerinä 35 vuoden ajan.

– Nyt toiminta on kuitenkin hii-
punut ja olen usein eri tilaisuuk-
sissa kaatuneiden omaisten edus-
tajana. Sotaleskiä Sotkamossa ei 
enää ole, ja sotaorpojen määrä on 
laskenut noin kolmeenkymme-
neen, selvittää Veikko.

Hänet kutsuttiin Sotkamon Rin-
tamamiesveteraanien sihteeriksi 
vuonna 2005 ja parin vuoden ku-
luttua hänet valittiin yhdistyksen 
puheenjohtajaksi.

– Puheenjohtajan pestit yhdis-
tyksessä ovat olleet pitkiä, sillä 
edeltäjäni Valde Kononen oli pu-
heenjohtajana kymmeniä vuosia. 
Häntä ennen yhdistyksellä oli vain 
yksi puheenjohtaja, Kai S. Kärkkäi-
nen.

Tiivis toiminta vei Veikko Rusa-

sen ensin piirihallitukseen ja sen 
puheenjohtajaksi. Rintamavete-
raaniliiton liittohallituksessa Veik-
ko on toiminut noin kymmenen 
vuoden ajan ja liittovaltuustos-
sa yli 15 vuotta. Tämä työ jatkuu 
edelleen.

Sotaorpona Veikko Rusanen on 
kokenut työnsä veteraanien hy-
väksi tärkeäksi.

– Olen tyytyväinen siihen, että 
olen omalta osaltani voinut tehdä 
työtä veteraanien hyväksi Sotka-
mossa ja laajemminkin. Kotimaan, 
Suomen puolustaminen ja isän-
maallinen toiminta on antanut mi-
nulle henkistä tyydytystä.

– Lisäksi ilmapiiri järjestöissä on 
ollut mukava. Yhteishenki on ollut 
vahva, hän painottaa.

Sotkamon
Veteraanikirja

Yhdeksi tärkeimmistä työnsä tu-
loksista Veikko Rusanen nimeää 
Sotkamon Veteraanikirjan ”Kun 
käsky kävi -teoksen” julkaisemi-
sen.

– 1990-luvun puolivälinen jäl-
keen Iin kirkkoherra kertoi Kaa-
tuneiden Omaisten Liiton tilai-
suudessa, että Puolangalla on jul-
kaistu veteraanikirja ja kyseli, 
mikä tilanne on Sotkamossa. Sil-
loin päätin, että myös Sotkamoon 
on saatava oma teos, hän selvit-
tää.

Matrikkelitietojen etsimisen ja 
laajan toimitustyön jälkeen mat-
rikkeli valmistui ja se julkaistiin 
vuonna 1998 nimellä Sotkamon 
Veteraanikirja ”Kun käsky kävi”. 
Kirjan päätoimikunnan puheen-
johtajana Veikko Rusanen haluaa 
edelleen kiittää kaikkia niitä, jot-
ka olivat mukana teoksen kokoa-
mistyössä.

Martti Huusko

Veikko Rusanen monin tavoin isänmaan asialla

Monille sotkamolaisille tuttu, vuonna 2006 eläkkeelle jäänyt maataloussihteeri Veikko Rusanen on toiminut aktiivisesti ensin Sotkamon Sotaorvoissa ja myöhemmin Sotkamon 
Rintamamiesveteraaneissa. Nykyään hän kuuluu Rintamaveteraaniliiton hallitukseen ja liittovaltuustoon.

Veikko Rusaselle kirjeet, jotka kertovat isän kaatumisesta ovat tär-
keitä.
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Sotkamon Saunaniemessä 
asuvan Lyyli Halosen (os. 
Koivunen) elämä on jänni-
tyksen täyteinen. Hän jou-
tui Suojärvellä asuneen 
perheensä kanssa talviso-
dan jalkoihin.

Perhe jäi Neuvostoliiton 
joukkojen vangiksi ja kul-
jetettiin rajan taakse kol-
hoosiin työmaalle.

Lyyli sai ottaa mukaansa 
myös uuden Singer-ompe-
lukoneen, jota hän ei ha-
lunnut jättää heitteille.

Talvisodan päätyttyä Koivusen 
perhe Maria-äiti, isä-Vasili ja lap-
set pääsivät palaamaan Suomeen.

Suojärveläiset sijoitettiin Sotka-
moon. Näin myös Koivusten perhe 
löysi uuden asuinsijan Sotkamos-
ta. Ensin tilaa tarjottiin Ontojoel-
ta ja sitten Härmänkylästä, jonne 
perhe asettui.

Takaisin
Suojärvelle

Jatkosodan alettua talvisodan 
rauhassa menetetyt alueet vallat-
tiin takaisin ja Suojärvellekin alkoi 
palata Suomeen evakuoituja per-
heitä. Myös Koivuset palasivat ko-
tikyläänsä Moiseenvaaraan.

– Kotiinpaluu sai murheellisen 
sävyn, kun Suojärvellä laskettiin 
sankarihautaan Lyylin isoveli Yrjö. 
Hän kaatui 26.11.1941 14. Divisi-
oonan joukkojen käymissä taiste-
luissa Muolaassa.

Lyyli kertoo, että Yrjö oli halun-
nut lähteä tuttujen sotkamolais-
ten miesten kanssa sotaan samas-
sa yksikössä.

– Hautajaisten jälkeen isä ja äiti 
hakivat perheemme lopputavarat 
Sotkamosta ja minä jäin Suojärvel-
le. Se oli todella ankea talvi, muis-
telee Lyyli.

Toimintaa
Lotta-järjestössä

Lyyli oli toiminut jo ennen tal-
visotaa Suojärvellä pikkulotissa. 
Vanhempien lottien ohjauksessa 
pikkulotat tekivät siteitä ja muita 
tarpeita armeijaa varten.

– Suojärvellä oli aktiivista lotta-
toimintaa. Johtajana toimi opetta-
ja Olga Kananen, hän selvittää.

Jatkosodan aikaan Suojärven 
Kuikkaniemessä toimi autokorjaa-
mo, jossa huollettiin ja korjattiin 
armeijan ajoneuvoja. Korjattavat 
autot tulivat lähinnä Karhumäen 
suunnasta.

– Koska paikalla ei ollut pal-
jon nuoria, minua kysyttiin avuk-
si keittiö- ja taloustöihin. Avustin 
tarpeen mukaan myös pesulassa, 
Lyyli Halonen muistelee lotta-ai-
kaansa 1942–1944.

Suojärven kautta kulki paljon lo-
malaisia kotiseudulle ja takaisin 
rintamalle. Monet heistä syötet-
tiin ja huollettiin Kuikkaniemessä 
lottien toimesta.

Rauha toi takaisin
Sotkamoon

Jatkosodan rauha syyskuus-
sa 1944 pakotti Lyylin perheineen 
toisen kerran evakkoon.

– Heti rauhan jälkeen meitä lot-
tia pelotti, miten meitä kohdellaan 
ja monet meistä hävittivät lotta-
pukunsa ja -merkkinsä. Valpo te-

ki usein tarkastuksia ja se aiheut-
ti pelkoa.

Singer-ompelukoneensa kans-
sa sotavuodet taivaltanut Lyyti 
ei asettunut muun perheen kans-
sa Sotkamoon vaan kouluttautui 
vaatturiksi Sotainvalidien Jyväsky-
län vaatturiammattikoulussa. Siel-
tä hänellä on myös kisällinkirja.

Koulun jälkeen Lyyti työskenteli 
käsityöneuvojana ympäri Suomea 
kuuden ja puolen vuoden ajan.

– Elämä oli siihen aikaan yhtä 
vaellusta, mutta kävin säännöl-
lisesti tapaamassa vanhempiani 
täällä Sotkamossa. Näin tapasin 
myös aviomieheni Veikko Halosen, 
joka oli rakentamassa vanhem-
milleni taloa. Naimisiin menimme 
vuonna 1957, hän selvittää elä-
mänvaiheitaan.

Lyyli Halonen elää edelleen lä-
hes 95-vuotiaana Saunaniemessä 
edesmenneen miehensä, Jatkoso-
dassa Ilomantsin kovissa taiste-
luissa haavoittuneen sotainvalidi 
Veikko Halosen rakentamassa yh-
teisessä kodissa.

Veteraanitoimintaan Lyyli Ha-

lonen kertoo osallistuneensa Sot-
kamossa aktiivisesti. Mieluisimpia 
ovat olleet sotainvalidien ompelu-

seurat ja muut tapahtumat.
Hän tekee edelleen ahkerasti 

erilaisia käsitöitä ja lahjoittaa niitä 

sukulaisilleen ja tuttavilleen.

Martti Huusko

Lotta Lyyli Halosen kova taival

Lyyli Halonen on säilyttänyt positiivisen elämänasenteen monista vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta. Eläkepäiviään hän viettää 
puolisonsa, sotainvalidi Veikko Halosen rakentamassa talossa Sotkamon Saunaniemessä.

Talvisodan jälkeen neuvostoliittolaiset olivat ehtineet uudistaa Suojärvellä sijaitsevan risteyksen tienvii-
tat. Suojärven aseman viitta on ehditty laittaa paikoilleen. SA-kuva

Kajaanin Sotilaskotiyhdis-
tyksen nykyisen puheen-
johtajan Heli Itkosen lä-
hes 30 vuotta kestänyt 
ura sotilaskotitoiminnas-
sa käynnistyi vanhemman 
opettajakollegan aloit-
teesta.

– Työskentelimme lehtori Kaisa 
Reinin kanssa Kajaanin kauppaop-
pilaitoksessa opettajina. Pitkään 
sotilaskotitoiminnassa mukana ol-
lut ja tuolloin Kajaanin Sotilaskoti-
yhdistyksen puheenjohtajana toi-
minut Kaisa houkutteli minut mu-
kaan, muistelee Heli.
Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen 
perustava kokous pidettiin 1961 ja 
sotilaskotitoiminta käynnistettiin 
Kainuun Prikaatin siirtyessä Kajaa-
niin vuonna 1962. Niinpä yhdistys 
juhlii tänä vuonna koronapande-
mian sävyttämänä 60 vuotta jat-
kunutta toimintaansa.
Vuosi 2021 on sikäli tärkeä, et-
tä myös Sotilaskotiliitolla on juh-
lavuosi. Liitto on toiminut jo 100 
vuotta.
Omaan päätökseensä liittyä so-
tilaskotisisariin Heli Itkonen ker-
too vaikuttaneen jo kotona synty-
nyt maanpuolustushenki. Helin isä 
Kalevi Korhonen teki puolisonsa 
Railin kanssa Sotkamossa pitkän 
uran K-kauppiaana ja oli aktiivinen 
järjestöihminen.

Jo nuorena monessa
mukana
Heli Itkonen kertoo olleensa ai-
na aktiivinen ja oli nuorena muka-
na erilaisessa toiminnassa. Erityi-
sen läheiseksi hänelle tuli toiminta 
partiossa Sapson Siskoissa. Niinpä 
lähtö mukaan sotilaskotitoimin-
taan tuntui luontevalta ja mielek-
käältä.
– Aloitin yhdistyksen tilintarkas-
tajana, mutta jäseneksi liittymi-
sen jälkeen tein normaalia päivys-
tystyötä vuoroissa sotilaskodissa 
ja kirjastossa.
– Muutaman vuoden kuluttua sil-
loinen puheenjohtaja Tarja Kiira 
ehdotti minua johtokuntaan. 
Vuonna 2004 minut valittiin pu-
heenjohtajaksi. Puheenjohtajan 

tehtävää olen hoitanut kahdessa 
jaksossa ensin 12 vuoden ajan ja 
uudelleen vuodesta 2018 lähtien, 
hän kertoo.
Heli Itkonen on ollut mukana myös 
valtakunnallisella tasolla. Tänä 
vuonna hänelle tulee täyteen yh-
deksäs vuosi Sotilaskotiliiton hal-
lituksessa.

Toiminta pysynyt saman-
laisena
Yhteiskunnallisesta ja teknisestä 
muutoksesta huolimatta sotilas-
kotitoiminta on pysynyt perusteil-
taan entisenlaisena. Sotilaskoti-
yhdistys tukee Kainuun Prikaatissa 
palvelevien varusmiesten ja va-
paaehtoisessa asepalveluksessa 
olevien naisten sekä kertaushar-
joituksissa olevien reserviläisten 
myönteisiä maanpuolustusasen-
teita tuottamalla viihtyvyyttä ja 
hyvinvointia edistäviä palveluja. 
Sotilaskotityö vahvistaa lisäksi jä-
senistön valmiuksia selviytyä poik-
keusoloissa ja antaa mahdollisuu-
den kriisivalmiustaitojen paranta-
miseen.
Tällä hetkellä Kajaanin Sotilasko-
tiyhdistyksessä on noin 420 jäsen-
tä.
– Tämä mahdollistaa sen, että pys-
tymme vastaamaan palvelupyyn-
töihin, vaikka ajat ovatkin juuri nyt 
haastavat, selvittää Itkonen.

Korona muuttanut
toimintaa
Koronapandemia on tuonut omat 
haasteensa myös Kajaanin Sotilas-
kotiyhdistyksen toimintaan.
Sen vuoksi sotilaskoti on jaettu 
kolmeen osaan. Yhdessä osassa 
palvellaan esikunnassa työskente-
leviä, toisessa osassa varusmiehiä 
ja heidän kouluttajiaan ja kolman-
nessa prikaatin yhteistyökumppa-
neita. Alakerrassa on vielä reser-
viläisiä varten ylimääräinen myyn-
tiluukku. Näin pandemian uhkaa 
pyritään minimoimaan.
Vuosangassa ja Hoikanportis-
sa harjoituksissa olevia palvele-
vat sotilaskotiyhdistyksen kaksi 
myyntiautoa. Vuonna 2019 yhdis-
tys hankki uuden, 140 000 euroa 
maksaneen myyntiauton. Se onkin 
ollut nyt tarpeen.

Jäsenistön
ikähaitari suuri
Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen 
jäsenistön ikähaitari on suuri. Pik-
kusisaret ovat jopa kymmenen-
vuotiaita ja vanhimpien jäsenten 
ikä lähenee sataa vuotta. Osa heis-
tä on edelleen aktiivisesti mukana 
toiminnassa.
Sotilaskotitoiminta pyörii Kainuun 
Prikaatissa 17 palkatun työnteki-
jän ja vapaaehtoisten sisarten voi-
min.
– Koronan aikana aktiivisesti toi-
mivien vapaaehtoisten määrä on 
pienentynyt. Nyt päivystysvuo-
roon tarvitaan yleensä pari sisarta 
normaalin 5–6 sisaren asemasta. 
Onneksi autokeikoille on päässyt 
edelleen vapaaehtoisia. Haastee-
na onkin tulevaisuudessa se, että 
jäsenet saadaan taas aktivoitua, 
kun tilanne muuttuu, arvioi Itko-
nen.
Tieto sotilaskotitoiminnasta le-
viää Heli Itkosen mukaan pääosin 
”suusta suuhun menetelmällä”. 
Tietoa saa myös yhdistyksen verk-
kosivuilta ja sotilaskodista saata-
vista jäseneksiliittymislomakkeis-
ta.
– Nykyään toiminnassamme on 
mukana myös joukko miehiä. He 
auttavat teknisissä asioissa ja ras-
kaammissa töissä. Miehiä var-
ten on perustettu erityisjaosto, jo-
hon kuuluu 15 miestä. Heistä ak-
tiivisessa toiminnassa on mukana 
kymmenkunta.

Mielekäs ja palkitseva
harrastus
Heli Itkonen kokee sotilaskotityön 
mielekkääksi ja palkitsevaksi har-
rastukseksi.
– Itse olen oppinut paljon maan-
puolustustoiminnasta, yhteistyös-
tä puolustusvoimien, Kainuun Pri-
kaatin ja varuskunnan kanssa. 
Lisäksi minulle on kertynyt hallin-
nollista ja talousosaamista isojen 
hankkeiden kautta, selvittää Itko-
nen.
Tärkeäksi hän kokee myös vuosien 
mittaan syntyneet ystävyyssuh-
teet eri puolilla Suomea toimivien 
sisarten kanssa.

Martti Huusko

Mielekästä toimintaa varusmiesten
ja maanpuolustuksen hyväksi

Pitkään Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana toiminut  
Heli Itkonen kertoo oppineensa maanpuolustustoiminnasta, yhteis-
työstä puolustusvoimien ja Kainuun Prikaatin sekä varusmiesten 
kanssa paljon.



8 PERJANTAINA 20. ELOKUUTA 2021 PERJANTAINA 20. ELOKUUTA 2021 9

Kainuun Prikaatin toisessa 
jääkärikomppaniassa kou-
luttajana työskentelevää 
sotkamolaista ylikersant-
ti Topi Sirviötä sotilasura 
kiehtoi pienestä pitäen.

– Vettä myllyyn ovat tuoneet so-
taveteraanien teot ja ukin kerto-
mukset kokemuksista jatkosodas-
sa kaatuneesta isästään. Toisen 
ukin setä menetti sodassa käten-
sä ja toisesta kädestään vielä osan 
sormistaan, hän kertoo korona-
pandemian vuoksi maski kasvoil-
laan prikaatin portin ulkopuolella.

Pienenä poikana Topi Sirviö lu-
ki Väinö Linnan Tuntematon so-
tilas -teoksen. Se lisäsi entises-
tään nuoren miehen kunnioitusta 
sodassa Suomea puolustaneisiin 
miehiin ja naisiin.

– Halusin itse tehdä oman osani 
Suomea puolustaneiden sotilaiden 
ketjussa, hän tuumii.

Päätöstä vauhditti myös erään 
koulukaverin isän ysiluokalla jär-
jestämä harjoittelupaikka.

– Kaverini isä työskenteli silloin 
upseerin virassa Kainuun Prikaa-
tilla ja järjesti meille paikan työ-
harjoitteluun jalkaväen asepajalle. 
Siellä sain ensioppini asetekniikas-
ta ja ruutiaseista, ylikersantti Sir-
viö kertoo.

Siviilistä
kouluttajaksi

Vänrikkinä kotiutuneen Topi Sir-
viön kokemukset varusmiepalve-
luksesta olivat sen verran hyvät, 
että hän päätti muutaman siivi-
lityöskentelyvuoden jälkeen ha-
keutua puolustusvoimien palve-
lukseen. Kouluttajaksi hän pääsi 
käytyään aliupseerien perustason 
opinnot Maasotakouluun kuulu-
vassa jalkaväkikoulussa Lappeen-
rannassa.

Ylikersantti Topi Sirviö kertoo 
nauttivansa nuorten aikuisten 
kouluttamisesta.

Varusmiehet ovat hänen mieles-
tään motivoituneita ja asennoitu-
vat yleensä positiivisesti puolus-
tusvoimiin ja sen tarjoamaan kou-
lutukseen.

Tietotekniikka
hyvin hallussa

Sirviö arvioi, että varusmiesten 
motivaatioon voi vaikuttaa koulu-
tuksen kehittyminen. Alusta läh-
tien on käytössä uusi tekniikka, 
jonka avulla he saavat uutta tie-
toa ja pääsevät sisään koulutetta-
viin asioihin.

– Erityisesti nuorten tietotekni-
nen osaaminen on korkeaa tasoa. 
He omaksuvat helposti uusien tek-
nisten välineiden käytön. Oppimis-
kyky on tältä osin valtavan hyvä, 
hän kiittelee.

Vastapainoksi nuorten, suurissa 
kouluissa opintonsa suorittanei-
den varusmiesten kyky toimia ja 
selviytyä metsässä on aluksi mo-
nen osalta heikohko. Esimerkik-
si hiihtotaito ei enää ole itsestään 
selvää.

– Monet yllättyvät metsässä 
ja maastossa liikkumisen vaati-
muksista, mutta hyvän koulutuk-
sen avulla nekin valmiudet tulevat 
kuntoon. Esimerkiksi tänä kevää-
nä tiedustelijoina kotiutuneet va-
rusmiehet pärjäsivät myös talvi-
sissa olosuhteissa oikein hyvin, yli-
kersantti Sirviö kiittelee.

Työ joukkojen
parissa kiehtoo

Vaikka ylikersantti Topi Sirviö 
suoritti varusmiespalveluksessa 
reserviupseerikoulun, hän ei hai-
kaile upseerin uralle. Työ nuorten 
varusmiesten kouluttajana kentäl-
lä kiehtoo.

Tärkeimmäksi tavoitteekseen 
kouluttajana ylikersantti Topi Sir-
viö nostaa sen, että varusmiehet 
ovat kotiutuessaan koulutettuun 
tehtäväänsä pystyviä, riittävät tie-
dot ja taidot omaavia reserviläisiä.

– Reservin upseerin tai aliupsee-

rin koulutuksen saaneet harjaan-
tuvat lisäksi suurienkin joukkojen 
johtoon. Se antaa heille lisäval-
miuksia myös siviilityöhön, Sirviö 
muistuttaa.

– Itselläni on tähtäimessäni 
opintojen jatkaminen Maasota-
koulussa ja sitä myötä eteneminen 
uralla kouluttajana varusmiesten 
parissa ensin vääpelinä ja lopulta 
sotilasmestarina.

Martti Huusko

Sotilasura kiehtoi pienestä pitäen
ylikersantti Topi Sirviötä

Kainuun Jääkäripataljoonan toisessa jääkärikomppaniassa työskentevä ylikersantti Topi Sirviö viihtyy kouluttajan työssään.

Lääkintäalikersantti Mis-
ka Korhonen ja juuri soti-
lasvalan vannonut jääkä-
ri Iiro Suppula eivät epä-
röi, kun heiltä kysytään 
valmiutta puolustaa isän-
maataan kriisitilanteessa.

– On tärkeää, että Suomi pys-
tyy puolustamaan itsenäisyyttään. 
Siihen on oltava valmius, toteaa 
sotkamolainen jääkäri Iiro Suppu-
la. Samoilla linjoilla on myös vuo-
den 2021 ensimmäisessä saapu-
miserässä varusmiespalvelustaan 
suorittamaan tullut lääkintäaliup-
seeri, alikersantti Miska Korhonen.

– Meillä on oltava väkeä, joukko-
ja, jotka pystyvät maata puolusta-
maan, Miska sanoo. Toki molem-
mat nuoret toivovat, ettei sellai-
seen tilanteeseen koskaan jouduta 
ja rauha säilyy.

Erilaisin tavoittein
palvelukseen

Lääkintäaliupseerin koulutuk-
sen saanut Miska Korhonen tu-
li varusmiespalvelukseen suori-
tettuaan logistiikkatutkinnon Kai-
nuun Ammattiopistossa.

– Ajattelin, että olisi hyvä jos 

pystyisin kehittämään itseäni 
myös muulla tavoin ja hakeuduin 
lääkintäaukkiin. Siitä on varmasti 
myöhemminkin hyötyä, kun työs-
kentelen siviilissä kuorma-auton-
kuljettajana, hän arvelee.

Iiro Suppulan tausta on erilai-
nen. Hän on innostunut liikunnas-
ta ja kouluttautui peruskoulun jäl-
keen Kainuun Ammattiopistossa 
liikunnanohjaajaksi. Iiro on har-
rastanut pitkään suunnistusta ja 
maastojuoksua. Näin kunto kyllä 
riittää varusmiespalveluksen suo-
rittamiseen.

– Liikuntaharrastuksista on 
täällä ollut hyötyä. Cooperin tes-
tissä juoksin 3050 metriä, hän sel-
vittää.

Varusmiespalvelukseen liittyvät 
tavoitteet ovat Iirolla vielä mietti-
mättä, mutta hän on kiinnostunut 
tiedustelukoulutuksesta, jonka tä-
mä saapumiserä varusmiehille 2. 
jääkärikomppanissa tarjoaa.

– Eniten minua kiinnostaa moot-

toripyörätiedustelijan tehtävä. 
Olen ajanut mopolla ja mootto-
ripyörällä 15-vuotiaasta lähtien. 
Näin ajaminen on minulle tuttua, 
hän toteaa.

Halu hyväksi
johtajaksi

Lääkintäalikersanttina Mis-
ka Korhonen on juuri aloittamas-
sa kauttaan uusien varusmiesten 
koulutuksessa ryhmänjohtajana. 
Heille hän haluaa olla hyvä ja reilu 
johtaja. Reservissä Miskalle on lu-
vassa tiedustelujoukkueen lääkin-
täaliupseerin tehtävä.

Tavoitteena Miska Korhosella 
on, että hän kotiutuu reservin ker-
santtina.

Mieluisimpia Miskalle ovat met-
säkeikat eli toiminta maastossa. 
Siellä tapahtuu paljon ja samalla 
pääsee myös hyödyntämään opit-
tuja taitoja.

Iiro Suppula on tykännyt am-
munnasta, jota hän on päässyt 
ensimmäisen kerran kokeilemaan 
ruutiaseella.

– Olen päässyt tekemään sel-
laista, jota en ole aikaisemmin ko-
kenut. Myös metsäkeikat ovat ol-
leet mukavia. Siellä olen oppinut 

uusia asioita jo alokasaikana, Iiro 
selvittää.

Korona vaikuttaa
palvelukseen

Puolitoista vuotta kestänyt ko-
ronapandemia on vaikuttanut 
kaikkien varusmiesten elämään.

– Pisimmillään olen ollut kiin-
ni palveluksessa kuusi viikkoa. Se 
on kyllä vaikuttanut elämään lä-
heisten kanssa, toteaa Miska Kor-
honen.

Kun VMP-vapaat eli lomat ovat 
parin viikon mittaisia, on se ollut 
Miskalle mieleen. Hän on päässyt 
tapaamaan puolisoaan ja ehtinyt 
töihin kuorma-autonkuljettajana.

Juuri sotilasvalan vannoneella 
Iiro Suppulalla ei ole kovin pitkää 
kokemusta palveluksesta ja ko-
ronan vaikutuksista. Lomat ovat 
pyörineet viikon tai kahden välein.

Kainuun Prikaatissa varusmies-
palvelus on järjestetty siten, että 
normaalitilanteessa varusmiehet 
ovat neljä viikkoa koulutuksessa 
ja kaksi viikkoa VMP:llä eli käytän-
nössä kotona lomalla.

Miska Korhonen on kokenut jär-
jestelmän muutamia poikkeusta-
pauksia lukuun ottamatta hyväk-
si ja toimivaksi. Pitkän loman aika-
na ehtii palautua ja piipahtaa myös 

töissä kuorma-auton ratissa.

Pakkiruokailu on
vienyt maun ruuasta

Molemmat varusmiehet ovat 
joutuneet koronatilanteen vuoksi 
ruokailemaan muiden kanssa val-
taosin maastossa.

– Ainut ruoka, jossa todella 
on makua, on hernekeitto. Muut 
ruuat ovat mauttomia, arvioi Mis-
ka Korhonen. Samoilla linjoilla on 
myös Iiro Suppula. Pakkiruoka ei 
ole kovin maukasta.

Maastossa hernekeiton kanssa 
ei ole tarjolla perinteiseen tapaan 
pannaria. Sitä saadaan vain ruo-
kalassa.

Veteraaneille
arvostusta

Molemmat sotkamolaiset varus-
miehet arvostavat sotaveteraane-
ja ja lottia, jotka sotavuosina teki-
vät tärkeää työtä ja takasivat Suo-
melle itsenäisyyden. Se on iso asia!

Miska Korhonen ja Iiro Suppula 
pitävät tärkeänä, että saavat elää 
itsenäisessä valtiossa. Se ei ole it-
sestään selvä asia.

Martti Huusko

Valmiina puolustamaan isänmaata

Kainuun Prikaatissa parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittavat sotkamolaiset Miska Korhonen ja Iiro Suppula ovat motivoituneita. Miskan tavoitteena on kehittää taitojaan 
myös siviiliä varten. Juuri sotilasvalan vannoneella Iirolla tavoitteet eivät ole vielä täysin selvillä.

       Koronan aikana 
järjestelmä on 
toiminut pää-
osin hyvin.

”
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80 vuotta sitten oli menossa sil-
loisen eversti Erkki Raappanan ko-
mentaman 14. Divisioonan hyök-
käys kohti Rukajärveä. Korven 
Kaiku -lehden ilmestymisajankoh-
tana 80 vuotta sitten divisioona oli 
edennyt Rukavaaran, eli ”Rukajär-
ven rautaportin” edustalle. Hyök-
käysvaiheen hurjimmat ja vaati-
vimmat hetket olivat edessä.

Divisioonan hyökkäysvaiheista 
on kirjoitettu paljon ja sotahisto-
riaan tutustuneet tuntevat tapah-
tumien pääpiirteet. Tämä kirjoi-
tus käsittelee divisioonan tehtä-
vään vaikuttaneita tärkeimpiä 
tekijöitä. Puhumme siis pääasias-
sa korpisodasta ja sen taktiikasta. 
Raappanan  joukkojen hyökkäys 
ja eteneminen noin 200 kilomet-
riä vaikeassa ja lähes tiettömässä 
korpimaastossa vihollisen puolus-
tautuessa sitkeästi edullisissa vii-
vytys- ja puolustusasemissaan oli 
kova sotilaallinen suoritus. Miten 
tämä onnistui?

Ennen kuin siirrymme hyökkäyk-
seen Rukajärven suunnan suun-
nattomiin erämaihin, sallittakoon 
kirjoittajan tuoda esille muutamia 
perusasioita sotahistoriasta ja sen 
merkityksestä. Tämä lehti ja pe-
rinnetapahtuma ovat erinomaisia 
tapoja tuoda esille oikeaa ja vää-
ristelemätöntä sotahistoriaa ny-
kyisille ja tuleville sukupolville. Ve-
teraanien perintö velvoittaa ja sa-
malla kasvatetaan hyvällä tavalla 
maanpuolustushenkeä ja kiinty-
mystä isänmaahan. Valitettavas-
ti sotahistoriaa vääristellään ja 
käytetään hyväksi poliittisessa ja 
erilaisten etujen saavuttamises-
sa sekä mielipiteenmuokkaukses-
sa. Kaikki tällainen toiminta on 
jälkiviisautta ja oikeaa sotahisto-
riaa haittaavaa. On aina muistet-
tava, että sotahistoriaa on käsi-
teltävä vain sen ajan tilanteiden 
mukaisesti ja muutenkin lähinnä 
toteavasti. Nykyinen runsas spe-
kulointi on turhaa, koska silloin 
Suomella ja sotiemme veteraaneil-
la ei ollut vaihtoehtoja. Spekuloin-
ti sopii ainoastaan suppean asian-
tuntijajoukon tutkimukselliseen 
toimintaan. Kiteyttäisin suhtau-
tumista sotahistoriaan ja veteraa-
nien suurtekoihin saksalaisen so-
tamarsalkka von Mansteinin sa-
noin: ”Sotilaiden kärsimysten ja 
kuoleman pitäisi olla niin pyhää, 
että niistä ei saisi tehdä sensaa-
tiomaisia kauhutarinoita, kyseen-
alaisia paljastuksia eikä poliittisen 
väittelyn kohdetta. Sen, joka ha-
luaa kirjoittaa tätä historiaa, ky-
nää pitää ohjata kunnioitus niitä 
kohtaan jotka uskoen velvollisuu-
teensa ovat kulkeneet tuon katke-
ran mutta kunniakkaan tien”.

Raappanan voima
Raappanan divisioonan perus-

voima oli taistelijoiden sopivuus 
erämaataisteluun. Miehet olivat 
pääosin metsä- ja maatöissä ka-
raistuneita ja kovakuntoisia. Kai-
nuulaiset, pohjoiskarjalaiset ja 
pohjoissavolaiset miehet osasivat 
elää ja toimia erämaissa. Ratkaise-
vaa oli myös talvisodan kokemus, 
joka oli suurella osalla miehistä 
sekä kaiken takana suojeluskun-
tien antama monipuolinen koulu-
tus. Mielenkiintoista oli myös se, 
että juuri upseerivoimaa ei ollut 
perustamisalueilta saatavissa riit-
tävästi, jolloin johtajia tuli paljon 
Etelä-Suomesta. Hyvin pärjäsivät 

kuitenkin etelän miehet korpisotu-
reidensa kanssa ja luottamus syn-
tyi taisteluiden myötä. 

Muutama havainto on paikal-
laan tästä ”päävoimasta”. Raap-
panan miehet omaksuivat nopeas-
ti hyökkäyksellisen taistelutavan 
erämaasodassa. Tästä kehittyi ko-
ko sodan ajaksi myös ”aktiivinen 
eli hyökkäävä puolustus”. Kaik-
ki perustui loppumattomaan vel-
vollisuudentuntoon. Soturit olivat 
myös hyviä yksittäistaistelijoita, 
mikä ratkaisi määrätietoisen tah-
don lisäksi yleensä taistelun. Vi-
hollinen puolestaan oli joukkotais-
telija, jonka selkäranka yleensä 
taittui kun ”laumasuoja” järkkyi. 
Suomalaisilla ei ollut ylivoimaa tu-
livoiman osalta, mutta aseita osat-
tiin käyttää tehokkaasti. Kaikki nä-
mä tekijät saivat aikaan sen, että 
koko sodan ajan suomalaiset kor-
pisoturit käänsivät ennemmin tai 
myöhemmin taistelut edukseen.

Talvisodan jälkeen oli divisioo-
nien aseistus lisääntynyt ja uudis-
tunut. Niiden käyttöön oli pakko ja 
ehdittiin antaa peruskoulutus ker-
tausharjoituksissa. Oudointa oli 
tilanne tykistön kohdalla. Jalka-
väkimiehistä oli pikakoulutettava 
tykkimiehiä uusiin patteristoihin. 
Perusteet saatiin kertausharjoi-
tuksissa ja lisäkoulutus hyökkäys-
vaiheessa. 

Tärkeä uudistus oli tieduste-
lun tehostaminen. Raappana tiesi, 
mikä merkitys sillä oli taisteltaes-
sa äärettömässä erämaassa, jossa 
vihollinen voitiin tavata missä ta-
hansa. Perustettiin kolme kauko-
tiedusteluosastoa, jotka tieduste-
livat tehokkaasti kaukana hyökkä-
yssuuntien etupuolella. Hän esitti 
jo sotaan valmistauduttaessa Jää-
kärikomppanioiden perustamista 

mutta siihen tarkoitukseen saatiin 
orgaaninen Kevyt Osasto. Tiedus-
teluun antoi vielä lisävoimaa Pää-
majan Osasto Marttina, jonka par-
tiot toimivat myös samalla suun-
nalla. 

Tykistön lisänä olivat Salpa-ase-
mien yhteyteen ryhmitetyt Linnoi-
tuspatteriston vanhat jäykkäla-
vettiset kenttätykit. Ylimääräinen 
erikoisuus oli myös ns. Raskas pa-
taljoona, joka oli mukana Ontro-
senvaaraan saakka ja ansaitsi kan-
nuksensa Omelian mottitaisteluis-
sa tien katkaisijoiden ratkaisevana 
tukena. 

Ilmavoimien tukea saatiin hyök-
käysvaiheessa varsinkin haavoit-
tuneiden kuljetuksiin kellukeko-
neilla. Myöhemmin Raappanalla 
oli lähes omassa käytössään len-
tolaivue, jonka tuki oli erittäin tär-
keä muun muassa suojaus- ja tie-
dustelulentoineen.

Raappana ryhmitti perustami-
sen jälkeen käskyn mukaan divi-
sioonansa joukot puolustukseen 
mutta kaukonäköisesti myös suo-
raan hyökkäysryhmitykseen. Tä-
mä säästi paljon vaivaa ja aikaa se-
kä antoi joukoille aikaa tutustua 
tulevaan toimintamaastoonsa.

Vihollinen
Ennen hyökkäystä tiedettiin, et-

tä vastassa on vanha tuttu neu-
vostojoukkojen 54. Divisioona. 
Sama ja kenttäkelpoinen, lähinnä 
Kantalahdessa perustettu divisi-
oona, joka motitettiin talvisodas-
sa Kuhmossa ja joka taisteli sitke-
ästi sodan loppuun saakka. Lisäk-
si alueella tiedettiin olevan useita 
Rajavartio-osastoja. Hyökkäyksen 
aikana saatiin heinäkuun aikana 
sotavankeja, jotka pystyivät ker-

tomaan tiedot vihollisen joukoista 
ja ryhmityksistä. Repolan suunnal-
la painopisteessä oli Haupitsiryk-
mentti 491:n haupitsipatteristol-
la ja raskaalla haupitsipatterilla 
vahvennettu Jalkaväkirykment-
ti 337, jonka ensimmäinen patal-
joona oli alkuvaiheen taisteluis-
sa Tuulivaaran suunnalla, toinen 
Kolvasjärvellä ja kolmas Kolvasjär-
ven pohjoispuolella (mm. ns. Tap-
pokukkula). Rykmentti oli kenttä-
linnoittanut puolustusalueitaan 
koko ajan talvisodasta lähtien. 
Kiimasjärven suunnalla oli jalkavä-
kikomppanialla vahvennettu Raja-
vartio-osasto. Lentieran suunnalla 
oli noin 150 miestä, rajavartiosoti-
laita ja reserviläisiä.

Vihollisen joukkojen selvä pai-
nopiste oli Repolan suunnalla. 
Toinen tärkeä suunta oli Kiimas-
järven-Ontrosenvaaran ura, jos-
ta neuvostojoukot selvästi olet-
tivat suomalaisten etenevän hei-
mosotien malliin. Lentieran 
suunnalla luotettiin suuriin erä-
maihin ja tiestön suuntautuminen 
ei suosinut hyökkääjää. 

Repolan menettämisen ja Ome-
lian mottitaistelujen jälkeen vihol-
linen oli pahoissa vaikeuksissa ja 
tarvitsi nopeasti lisäjoukkoja estä-
mään suomalaisten joukkojen sy-
vän läpimurron. Omelian motis-
ta selviytyi hengissä ainakin 1000 
JR 337:n soturia, jotka vetäytyivät 
ajan mittaan Ontrosenvaaraan. 
Rykmentti menetti kaiken raskaan 
aseistuksensa ja kalustonsa. Ont-
rosenvaaran taisteluihin saatiin jo 
lisäpataljoonia ja Rajavartio-osas-
tot ryhmitettiin alueelle puolus-
tukseen. On erityisesti mainitta-
va vihollisen rajajoukkojen vaaral-
linen teho. Nämä taistelijat olivat 
hyvin koulutettuja, taitavia metsä-

taistelijoita ja tunsivat hyvin tais-
telumaastot.

Vihollinen sai Rukavaaran tais-
teluihin ainakin 5000 miestä vah-
vennuksena ja samaan aikaan lin-
noitettiin jo Rukajärven ja On-
tajoen takaisia alueita. Nämä 
joukot toimivat niin sanotun pää-
tien, Tunkuantien ja Ontajärven 
suunnilla. Hyökkäysvaiheen päät-
tymisen aikoihin todettiin viholli-
sella olevan lisäksi erillisiä patal-
joonia sivustojen ja selustan var-
mistuksessa. Elokuussa kaikista 
suunnalla toimineista vihollisen 
joukoista muodostettiin 27.Divisi-
oona, joka oli Raappanan divisioo-
naa vastassa sodan loppuun saak-
ka.

Divisioonan hyökkäys
Raappanan ajatuksena paino-

pisteessä Repolan suunnalla oli 
hyökkäys kolmessa suunnassa sa-
maan aikaan. Se esti vihollisen 
mahdollisuuden siirtää joukkojaan 
uhkaavimpaan suuntaan ja uhka-
si samalla saarrostuksella. Nämä 
olivat hyökkäykset Tuulivaaran 
ja Kolvasjärven teiden suunnal-
la ja samaan aikaan eteneminen 
Virran kapeikon alueelle ja pää-
tien katkaisu. Eteneminen Inarin 
ja Miinoan suunnilla suojasi ja var-
misti divisioonan sivustat.

Alkuvaiheen taisteluissa oli vielä 
ymmärrettävää hapuilua. Hyökkä-
ys tuntui oudolta ja joukkoja käy-
tettiin ”tipottain”. Kolvasjärven 
suunnan niin sanotun Tappokuk-
kulan ankarat tappiot tuottaneet 
taistelut viitoittivat tulevan hyök-
käystavan. Pyrittiin aina koukkaa-
malla ja saartamalla murtamaan 
vihollisen puolustus. Suoria rinta-
mahyökkäyksiä tehtiin mahdolli-

Raappanan divisioonan ankara tehtävä
Jatkosota Rukajärven suunnassa 1941 - 1944 

simman vähän koska ne tuottivat 
varmasti suuria tappioita. Raap-
pana pyrki ratkaisuihin ”varman 
päälle” ja pyrki välttämään tap-
pioita. Joskus oli kuitenkin käytä-

vä suoraan päälle ja siitä on hyvä-
nä esimerkkinä Rukavaaran komea 
valtaustaistelu.

Tykistön teho parani koko hyök-
käysvaiheen ajan ja ”puhkesi kuk-

kaan” Rukavaaran taisteluissa, 
joissa tykistön keskitetty ja hyvin 
johdettu tuli oli ratkaisevaa viholli-
sen voimakkaiden vastahyökkäyk-
sien torjunnassa. Vanhat jäykkäla-

vettiset tykit olivat mukana Virran 
ja Omelian mottitaisteluihin saak-
ka, jonka jälkeen ne poistettiin 
liian painavina ja raskaina käyttää. 
Tykistö joutui tekemään jatkuvas-

ti kovaa työtä tuliasemien saami-
seksi tehokkaisiin paikkoihin yh-
den korpitien suunnalla. Oli pakko 
siirtää tykkipattereita tai yksittäi-
siä tykkejä lavotuksia pitkin sivuil-

14. divisioonan joukot etenemässä kohti Repolaa. Välillä on lepohetken aika. (SA-kuva)

Raappanan divisioonan ankara tehtävä jatkuu sivulla 13
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Jatkosodan sotatoimien 
käynnistyessä kuhmolaisis-
ta rajavartiomiehistä ja re-
serviläisistä koottu 15. Raja-
komppania sai tehtäväkseen 
suojata Lieksan ja Kuhmon 
kautta Repolaan ja sieltä 
edelleen Rukajärvelle hyök-
käävän suomalaisen 14. divi-
sioonan pohjoisen sivustan. 

Tehtävää varten koottu 15. Raja-
komppania keskitettiin Viiksimon 
Veräisenjärven alueelle kesäkuun 
1941 viimeisinä päivinä. Komppa-
nian päällikkönä toimi kapteeni Jus-
si (Johannes) Kekkonen.

Erillinen osasto Miinoa
29.6.1941 osasto Miinoan pääl-

likkönä toiminut luutnantti Taski-
nen lähetti vänrikki Ketolan joukku-
een selvittämään tulevan vihollisen 
vahvuutta ja varustuksia rajanta-
kaisessa Miinoan kylässä. Ketola 
havaitsi kylän vahvasti varustetuk-
si sekä miehitetyksi. Vihollinen pa-
kotti joukkueen vetäytymään omal-
le puolelleen.

30.6.1941 venäläiset polttivat 
Miinoan kylän ja poistuivat kylästä. 
Sen jälkeen vänrikki Moilasen jouk-
kue pystyi valtaamaan kylän tais-
teluitta. Osasto Miinoa alistettiin 
15.Rajakomppanialle.

15. RajaJK
käynnistää hyökkäyksen

2.7.1941 koko komppania oli 
koossa Veräisen vartion maastossa, 
missä myös yöpyi. Seuraavana päi-
vänä komppanian pääosat siirtyi-
vät poltettuun Miinoan kylään. Kylä 
varmistettiin joka suuntaan.

4.7.1941 kapteeni Jussi Kekkonen 
irrotti osastostaan nuorista miehis-
tä kootun, konepistooleilla varus-
tetun, kevyen osaston, joka lähti 
Miinoan kylästä kello 09.30 hänen 
johtamanaan kohti seuraavana ole-
vaa Luvajärven kylää, muun osan 
komppaniasta jäädessä Miinoaan.

Luvajärvelle osasto saapui kello 
22.30, jolloin todettiin, että viholli-
nen oli vetäytynyt tästäkin kylästä. 
Seuraavan päivän komppania lepäsi 
ja täydensi muonavarstojaan kylän 
aitoista, koska huolto oli huonosta 
tiestä johtuen pahasti jäljessä. 

Taistelu Kiimasjärven
kylän valtaamiseksi 

6.7.1941 kello 07.30 Kekkonen 
sai divisioonan komentajalta käs-
kyn vallata Kiimasjärven kylän. 
Kekkonen lähti liikkeelle kevyen 
osastonsa kanssa kello 08.00 lop-
puosan jäädessä Luvajärvelle teh-
tävällä jatkaa seuraavana päivänä 
myös Kiimasjärvelle.

Kello 19.00 aikaan Kekkosen 
osasto saapui noin seitsemän ki-
lometrin päässä Kiimasjärveltä 
olevalle sillalle. Tiedusteluosas-
to Knaapila oli havainnut, että vi-
hollinen oli varmistanut matkalla 
edessä olevan Tervajärven suokan-
naksen. Kapteeni Kekkonen käs-
ki osaston keventämiseksi piilottaa 
miesten reput järven rannassa ole-
van sillan maastoon, vain kevyttä 
muonaa otettiin leipälaukkuihin.

Kekkosen suunnitelma Kii-
masjärven kylän valtaamiseksi:  
Joukkue etenee ja hyökkää tien 

suunnassa. Pääosa etenee Kekko-
sen johdolla tien eteläpuolella ja 
hyökkää etelästä. H-hetki 7.7.1941 
kello 03.00.

Osasto pääsi kylän eteläpuolelle 
suunnitelman sekä aikalaskelman 
mukaisesti ja ryhmittyi hyökkäys-
tä varten. Lundbergin puolijoukkue 
katkaisi viholliselta puhelinyhtey-
den sekä räjäytti pakotieltä sillan.

Hyökkäys pysähtyi peltoaukean 
reunaan, kun vihollinen avasi ase-
mistaan kiivaan konekivääritulen 
jalkaväkitykkien tukemana. Saar-
tava vihollisosasto suoritti vielä 
hyökkäyksen osasto Kekkosen se-
lustaan, joten hyökkäyksestä oli 

luovuttava ja siirryttävä kokoontu-
mispaikalle. Kokoontumispaikalla 
Kekkonen antoi käskyn siirtymises-
tä paikkaan, minne keventämisen 
vuoksi piilotetut reput oli jätetty. 
Matkalla, noin kilometri ennen rep-
pujen piilottamispaikkaa, etuva-
semmalta alkoi kuulua kiivasta am-
muntaa, jonka Kekkonen arveli joh-
tuvat Ketolan taistelusta vihollista 
vastaan.

Samassa Kekkonen kysyi: ”Onko 
vapaaehtoisia, haetaan reput pois”. 
Vapaaehtoisia löytyi ja lähdettiin 
reppujen suuntaan. Vähän mat-
kaa edettyään osasto sai vastaan-
sa tulta edessä olevalta kukkulal-

ta. Tällöin, noin kello 11.30 aikaan, 
osaston johtaja, kapteeni Kekko-
nen ja muutamia muita miehiä haa-
voittuivat. Lääkintäryhmä jätti haa-
voittuneet järven rantaan, josta vi-
hollisensotilaat eivät heitä jostakin 
syystä löytäneet. Lääkintäryhmän 
ilmoituksen mukaan Kekkonen oli 
kuollut sidontapaikalla. Vihollinen 
oli löytänyt piilotetut reput ja visko-
nut ne järveen.

Samana päivänä kello 15.00, 
luutnantti Taskinen lähti pääjou-
kon kanssa Luvajärveltä etenemään 
kohti Kiimasjärveä. Tullessaan noin 
kello 21.00 aikaan ”reppusillan” 
maastoon, josta vihollinen oli jo ve-

täytynyt.
Kello 22.00 aikaan silmiin haa-

voittunut ja sokeutunut Kekkonen, 
sekä muut haavoittuneet löydettiin. 
Haavoittuneet siirrettiin seuraavan 
päivän aikana Luvajärvelle, mistä 
heidät siirrettiin lentokuljetuksella 
Kuhmoon jatkohoitoa saamaan.

Osasto oli menettänyt johtajan-
sa eikä vihollisen vahvuudesta  ollut 
varmaa tietoa, mutta vankitietojen 
mukaan vihollisella oli Kiimasjär-
ven suunnalla noin 1100 rajamies-
tä, jotka olivat torjunnassaan var-
sin aktiivisia.

Osasto Seitamo
vahvennukseksi

Vahvan vihollisen puolustuksen 
murtamiseksi tarvittiin lisäjoukko-
ja, joita saatiin Lieksan suunnalta. 
Pielisjärvellä koottu 34. Rajakomp-
pania marssitettiin maastomarssi-
na Tuulivaaran, Repolan ja Miinoa 
kautta Luvajärvelle. Rajakomppa-
niat yhdistettiin Osasto Seitamok-
si 14.7.1941, päällikkönä toimi kap-
teeni Seitamo.

Elokuun ensimmäisenä päivä-
nä Osasto Seitamo valtasi Kiimas-
järven kylän, josta vihollinen oli jo 
vetäytynyt ja kävi viivytystaistelua 
Osasto Seitamoa vastaan.

Osasto saavutti Ontrosenvaa-
raan 13.8. kello 03.30, jonka JR 31:n 
joukot olivat hieman aikaisemmin 
vallanneet.

Ontrosenvaarassa osastosta 
muodostettiin Rajapataljoona 6 ja 
liitettiin Repolan päätien suunnas-
sa Rukajärvelle eteneviin divisioo-
nan pääjoukkoihin.

Jatkosodan jatkuessa vuosina 
1941 – 1944 pataljoona osallistui 
monivaiheisiin taisteluihin Rukajär-
ven suunnalla osana 14. divisioonan 
joukkoja. 

Matti Halonen

Rajapataljoonan taistelujen tie
14. divisioonan kanssa Rukajärvelle

le korpeen jopa useiden kilomet-
rien päähän. Uudet raskaat 120 
mm:n kranaatinheittimet olivat 
hyvä täydennys tykistölle ja niillä 
saatiin erämaihin helpommin lii-
kuteltava ”tykistö”.

Kevyttä osastoa polkupyörineen 
käytettiin alkuvaiheessa hyök-
käyksen kärkenä useita kertoja. 
Osaston toimintaa haittasi se, että 
sen raskas aseistus ja huolto kulki-
vat autoissa ja nämä jäivät yleen-
sä jälkeen tuhottujen siltojen tai 
muiden esteiden taakse. Osaston 
kärki joutui siksi tulemaan pitkän 
ajan toimeen suorastaan tuhou-
tumisvaarassa pelkästään kevyillä 
aseilla ja mukana kannetuilla pat-
ruunoilla. Kevyen Osaston perus-
tehtäviksi oli tarkoitettu tieduste-
lu ja sivustojen varmistus. Näihin 
tehtäviin se joutuikin myöhemmin 
ja näissä erämaissa täysin jalkavä-
en tapaan.

Jalkaväen perustaistelijoiden 
merkitystä ei voida erämaasodas-
sa koskaan riittävästi korostaa. 
He tekivät koko ajan raskaan teh-
tävän ja joutuivat sen saavuttami-
seksi liikkumaan ja ”ryynäämään” 
valtavat matkat metsissä ja soilla. 
Se joutui aina lopulta valtaamaan 
ja pitämään maaston eli ratkaise-
maan lopullisesti tilanteen ja tu-
loksen. Sen nämä sitkeät Raappa-
nan soturit tekivät uljaasti.

Raappanan divisioonan hyök-
käyksen menestykseen ja loppu-
tulokseen oli monta tekijää. Vihol-
lisella oli tietenkin oma perusaja-
tuksensa, joka perustui edullisiin 
puolustusasemiin ja aikaisemmis-
ta kokemuksista tehtyihin oletuk-
siin. Maasto suosi ehdottomas-
ti puolustajaa. Nämä vihollisen 
suunnitelmat Raappana pystyi rat-
kaisemaan edukseen lukuun otta-
matta Kiimasjärven suuntaa. Di-
visioonan hyökkäysvoimaa rasitti 
koko hyökkäysvaiheen ajan yhden 
vahvennetun pataljoonan puut-
tuminen. Se jouduttiin luovutta-
maan Päämajan käskyllä Porajär-
ven suuntaan, vaikka alkuperäi-
sessä suunnitelmassa pataljoona 
olisi varmistanut päävoimien ete-
läisen sivustan ja liittynyt sen jäl-

keen pääosin painopistesuunnan 
hyökkäykseen. 

Divisioonan hyökkäys eteni alun 
kangertelujen jälkeen varsin hyvin 
aina Ontrosenvaaraan ja Rukavaa-
raan saakka. Omelian mottitaiste-
lu ratkaistiin rohkeilla ja ennakko-
luulottomilla liikkeillä. Vihollinen 
oli puolestaan liian passiivinen hy-
vistä puolustusasemistaan huoli-
matta ja oletti vahvasti suomalais-
ten tulevan juuri Virran ja Omelian 
pohjoispuolen erämaiden kautta. 
Ratkaisevaa oli saarron varmis-
tuksen takaamiseksi erämaan hal-
ki kuljetetut raskaat aseet. Ontro-
senvaarassa tapahtui muutos, jon-
ka jälkeen ”salamasota” loppui ja 
eteneminen oli valtavan työn ta-
kana. Vihollinen onnistui saamaan 
lisävoimia Ontrosenvaaran taiste-
luihin ja se puolusti erittäin aktiivi-
sesti varsinkin kylän eteläpuolisia 
alueita, joiden kautta suomalais-
ten oli hyökättävä. Aikaa kului ja 
sillä välillä vihollinen ehti linnoit-
taa Rukavaaran ja järjestää sen 
puolustuksen. Kuvaavaa oli kylän 
itäpuolelle tien varteen jätetyn la-
pun teksti; ”Älkää te suomalaiset 
luulko että me aina jäädään mot-
tiin”.

Rukavaaran ”linnoituksen” val-
taaminen ja vihollisen pakottami-
nen vetäytymään oli Raappanan 
divisioonan hurjin ja erinomaisesti 
suoritettu taistelu. Kaikki valtit oli-
vat vihollisella. Maastollisesti lois-
tavat puolustusasemat ja tähän 
vaiheeseen oli saatu huomattava 
määrä vahvennuksia. Raappanan 
joukot tiedustelivat pari viikkoa 
tehokkaasti ennen hyökkäystä. 
Hyökkäyksessä käytettiin hyväksi 
saarrostusta, hämäystä ja nopeaa 
painopisteen muutosta. Selkä-
nojana oli erinomaisesti toiminut 
keskitetty raskas tuli, joka ratkai-
si murron sisään ja varsinkin murs-
kasi vihollisen lukuisat vastahyök-
käykset. Tämän tuen avulla jalka-
väki taisteli raivoisasti ja vyörytti 
”Rukajärven rautaportin”.

Tavoitetta, Rukajärven kylää ei 
vallattu tämän jälkeenkään hel-
posti. Vihollinen oli valmistau-
tunut hyvin puolustamaan ky-

lää. Havaittiin, että se oli ryhmit-
tänyt vahvat joukot Rukavaaran 
eteläpuolelle, josta se arveli suo-
malaisten koukkaavan suurin-
kin voimin. Ratkaisu saatiin lopul-
ta työntämällä yllättäen hyökkäys 
aamusumun suojassa Rukajärven 
koillispään kautta kylään. Tavoite 
oli saavutettu, mutta alue oli vie-
lä varmistettava työntämällä vi-
hollinen riittävän kauaksi Ontajo-
en taakse. Päästiin vielä joen yli, 
mutta sitten törmättiin vihollisen 
vahvoihin asemiin suoalueen ta-
kana. Väsyneet joukot eivät aivan 
saavuttaneet Raappanan käske-
mää tavoitetta, mutta tälle tasal-
le saatiin lupa pysäyttää hyökkäys 
päätien ja Tunkuantien suunnilla. 
Hyökkäys kohti Ontajärveä jatkui 
vielä tämän jälkeen.

Raappanan divisioona oli pääs-
syt tavoitteeseensa, noin 70 kilo-
metrin päähän Muurmannin ra-
dasta ja Stalinin kanavasta. Saa-
vutus oli erinomainen ja sen 
seurauksena suunniteltiin talvella 
1942 suomalais-saksalaista iskua 
radalle ja jopa Sorokkaan saakka. 
Pitkälle edennyt hyökkäys muo-
dosti myös pysyvän uhan divisioo-
nan pohjoiselle sivustalle. Se kul-
ki koko asemasodan ajan Rukajär-
ven pohjoispuolelta Jousijärveltä 
lähes 100 kilometriä suoraan län-
teen Luvajärvi-Uhtua-tasalle ja sil-
lä alueella vihollisella oli mahdolli-
suus suunnitella mitä tahansa. Ja 
niinhän se myöhemmin teki, mut-
ta se on jo toinen tarina.

Suomalainen”Erämaan kettu” ja 
myöhempi ”Vanha mottimestari” 
kovine korpisotureineen oli näyt-
tänyt kyntensä.

Hyökkäysvaiheen kokemuksien 
perusteella suunniteltiin myöhem-
min tehokas taistelutapa myös ns. 
asemasodan ajaksi. Tehokas tie-
dustelu, aktiivinen puolustus ja 
tukevien aselajien tehokas käyt-
tö mahdollistivat Raappanan divi-
sioonan kestämisen Rukajärvellä 
sodan loppuun saakka.

Tauno Oksanen
Sotakamreeri
Lieksa
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Suomen veteraanijärjestökentässä tapahtuu näinä vuosina suuri raken-
teellinen muutos. Sotiemme veteraanien, heidän puolisoittensa ja les-
kiensä määrä vähenee nopeasti ja veteraanijärjestöjen toiminta alkaa 
painottua yhä enemmän veteraaniperinteiden vaalimiseen. Järjestöjen 
toimintaa aletaan organisoida uudelleen, kuitenkin niin, että veteraani-
sukupolvesta huolehditaan ”viimeiseen iltahuutoon” saakka. 

  Valmistautuminen veteraaniperinneaikaan on aloitettu koko maas-
sa yhteistyössä kolmen veteraanijärjestön, Suomen Sotaveteraaniliit-
to ry:n, Suomen Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Sotainvalidien Veljesliitto 
ry:n kesken. Tarkoituksena on muuttaa nykyisen Suomen Sotaveteraani-
liitto ry:n järjestörakennetta niin, että liiton alueellisista toimijoista, so-
taveteraanipiireistä, muodostetaan alueellisia perinneyhdistyksiä. Muu-
toksen on tarkoitus tapahtua pääsääntöisesti sääntömuutoksella sen si-
jaan, että perustettaisiin uusia yhdistyksiä. Tähän muutostyöhön ovat 
sitoutuneet kaikki edellä mainittujen liittojen Kainuussa toimivat piirijär-
jestöt, Kainuun sotaveteraanipiiri ry, Rintamaveteraanien Kainuun pii-
ri ry ja Sotainvalidien Veljesliitto ry:n Kainuun piiri. Tavoitteena on, että 
Kainuun alueellinen perinneyhdistys aloittaisi toimintansa vuonna 2023. 
Alkuvaiheessa kaikki perustetut alueelliset perinneyhdistykset jatkavat 
Suomen Sotaveteraaniliiton jäseninä ja siirtyvät myöhemmin Tammen-
lehvän Perinneliiton alaisuuteen.

Alueellisen perinneyhdistyksen perustamisen valmistelua varten on 
muodostettu Kainuun perinnetyöryhmä. Perinnetyöryhmään on kutsuttu 
Kainuun alueen kuntien, seurakuntien, valtion viranomaisten, Kainuun 
alueella toimivien Tammenlehvän Perinneliiton jäsenjärjestöjen ja mui-
den Kainuun alueella toimivien veteraaniperinteiden vaalimista arvosta-
vien yhteisöjen edustajia. Kainuun alueelta perinneyhdistyksen jäseniksi 
ovat ilmoittautuneet kaikki Kainuun kunnat ja evankelisluterilaiset seu-
rakunnat, Kainuun Prikaati, Kainuun rajavartiosto, sekä 14 rekisteröityä 
yhdistystä, yhteensä 34 yhteisöä. Ryhmä on kokoontunut Teams-yhtey-
dellä yhteiseen informaatiotilaisuuteen tämän vuoden huhtikuussa. 

Alueellisen perinneyhdistyksen tarkoituksena on hoitaa ja vaalia so-
tien 1939-1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja Tammenlehvän 
Perinneliiton periaatteiden mukaisesti, toimia alueellisen perinnetyön 
koordinoijana ja toteuttajana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isän-
maallista henkeä sekä edistää ja valvoa Suomen sotien 1939-1945 vete-
raanien, heidän puolisoittensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja sekä 
toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi ja kotipalve-
lujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen perustamisen valmistelu jatkuu tämän vuoden syksyllä ja 
tarkoitus on, että perustettavan perinneyhdistyksen perustamisasiakir-
jat olisivat ensi vuoden alussa hyväksyttävänä patentti- ja rekisterihal-
lituksessa.

Kainuun kuntiin perustetaan kuluvan kesän aikana alueellisen perin-
neyhdistyksen alaisuuteen paikalliset perinnetoimikunnat. Paikalliseen 
perinnetoimikuntaan kutsutaan kullakin paikkakunnalla monipuolises-
ti veteraaniperinteen keräämisestä ja säilyttämisestä vastuuta kantavia 
tahoja. Vastuuhenkilöinä toimivat paikallisten veteraaniyhdistysten toi-
mihenkilöt.

Perinnetoimikunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa vaalia veteraa-
niperinnettä paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, tukea vete-
raanien, puolisoiden ja leskien tukityötä, vastata paikallisen sotien 1939-
1945 sotilas- ja kotirintamaperinteen ylläpitämisestä, säilyttämisestä ja 
siirtämisestä seuraaville sukupolville, säilyttää veteraanien henkinen ja 
hengellinen perintö, esimerkiksi osallistumalla tai järjestämällä kirkol-
lisia juhlia, edistää maanpuolustushenkeä omassa kunnassaan yhteis-
työssä eri järjestöjen kanssa, toteuttaa ja koordinoida vuosittaista perin-
netoimintaa kunnassa (vuosipäivät, seppeleiden laskut, ja muut veteraa-
niperinteen kunniatehtävät yhteistyössä maanpuolustustyötä tekevien 
tahojen kanssa) sekä huolehtia kunnan alueella sijaitsevista sotien muis-
tomerkeistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja organisoida tarvit-
taessa näiden muistomerkkien vaatima kunnostus- ja huoltotyö.

Veteraanisukupolven perinteiden vaaliminen on tärkeä osa kansallista 
identiteettiämme. Meidän nuorempien sukupolvien velvollisuus on kun-
nioittaa, vaalia ja säilyttää veteraanisukupolvelta saamaamme perintöä 
ja näin siirtää sitä tuleville sukupolville.

Tässä on haastetta meille kaikille!

Reijo Inget
Perinnevastaava
Kainuun sotaveteraanipiiri ry
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Jatkosodan loppuvaihees-
sa yhä nuoremmat osal-
listuivat isänmaan puo-
lustamiseen. Yksi heistä 
oli vuonna 1926 syntynyt 
Martti A. Korhonen. 

– Kajaanin Lyseon rehtori Uuno 
Seppo kutsui meidät vanhemmat 
pojat kokoon ja kysyi, kuka lähtee 
vapaaehtoisesti maanpuolustus-
tehtäviin. Vain yksi kieltäytyi. Sii-
tä sitten lähdimme sotaan, ker-
too nyt eläkepäiviään Sotkamossa 
yhdessä vaimonsa Raijan kanssa 
viettävä Martti A. Korhonen.

Lukiolaispojat eivät joutuneet 
suoraan rintamalle. Martti A. mää-
rättiin Ouluun ilmatorjuntatykis-
töön. 

Jatkosodan aikana Oulua pom-
mitettiin suhteellisen harvoin, vii-
si kertaa. Ensimmäinen pommitus 
oli heinäkuussa 1941. Tammikuus-
sa 1944 pommikoneet vyöryivät 
kaupungin ylle neljä kertaa lähes 
peräkkäisinä päivinä. Kokonaan 
tuhoutui 71 rakennusta ja 927 osit-
tain. Siksi läänin pääkaupungin il-
mapuolustusta päätettiin vahvis-
taa ja tehtävään tarvittiin uusia 
miehiä. Yksi heistä oli lukio-opin-
not keskeyttänyt Martti A. Korho-
nen. 

Ilmatorjunnan tehostaminen 
vaikutti ja ilmahyökkäykset Ou-
luun loppuivat. 

– Harjoitusten jälkeen olimme 
valmiita tosi toimiin, mutta ilma-
hyökkäyksiä ei enää tullut. Näin 
hoidimme tehtävämme, hän arvi-
oi.

Alokkaaksi ja
koulutukseen Rissalaan

Oulusta Martti A. Korhonen siir-
rettiin kutsuntojen jälkeen Ris-
salaan asevelvolliseksi Jalkaväen 
koulutuskeskukseen. Se koulutti 
täydennysmiehistöä rintamajou-
koille. 

– Kesällä 1944 koulutus edis-
tyi ja olimme Rissalassa koulutus-
keskuksen AUK:ssa ryhmänjohta-
jakoulutuksessa. Kun koulutuksen 

loppuvaihe lähestyi, arvelimme 
että meidät siirretään seuraavak-
si rintamalle. Näin ei kuitenkaan 
käynyt, kun tuli rauha, selvittää 
Korhonen lähes 80 vuoden takai-
sia kokemuksiaan.

Talvi- ja jatkosodan kokemukset 
Korhosen perheessä olivat kuiten-
kin raskaat. Vanhin, ennen sotaa 
kauppiaaksi valmistautunut Veik-
ko-veli kaatui talvisodassa Muo-
laan taisteluissa. Oiva-veli oli mu-
kana kovissa taisteluissa Uhtualla 
ja Karjalan kannaksella. Hän osal-
listui myös Lapin sotaan.

Kotiin ja kauppiaaksi
Sotkamoon 

Sodan päätyttyä Martti A. Kor-
honen päätti lukion ja lähti opis-
kelemaan kauppakorkeakouluun. 
Myöhemmin hän tuli töihin isän-
sä August Korhosen perustamaan 
liikkeeseen ja toimi kauppiaana 
Sotkamon Keskusliikkeessä vuosi-
na 1952-1957.

Hyvänä hiihtäjänä ja mäenlas-
kijana tunnettu Martti A. kilpaili 
Suomessa ja oli yhdistetyssä aivan 
maan kärkijoukkoa.

– Sitten huomasin Urheiluleh-
destä, että Yhdysvaltoihin etsit-
tiin stipendiopiskelijaa Denve-
rin yliopistoon. Minut valittiin ja 
lähdimme vaimoni Raijan kans-
sa matkaan. Opiskeluaikana vuo-
sina 1957-1959 Cororadossa pää-
sin harjoittelemaan opintojen lo-
massa säännöllisesti ja olin todella 
hyvässä kunnossa. Siellä hyppäsin 
urheilu-urani pisimmän hypyn, 94 
metriä, selvittää Korhonen.

Kaupallisen tutkinnon suoritta-
misen jälkeen oli vuorossa paluu 
kotimaahan ja töihin kauppaan.

– Töitä riitti aamusta iltaan ja 
harjoitteluun ei enää ollut aikaa. 
Niinpä en saavuttanut maajouk-
kuepaikkaa ja urheilu-ura alkoi hii-
pua, selvittää Martti A. Korhonen.

Rakkaus urheiluun, hiihtoon ja 
mäenlaskuun on pysynyt kuiten-
kin loppuun saakka. Viime vuo-
siin saakka on pyrkinyt auttamaan 
osaltaan Sotkamon Jymyn mäen-
lasku perinteitä ja hoitanut eri ta-
voin kuntoaan.

Martti Huusko

Lukion penkiltä it-mieheksi Ouluun

Sotkamolainen Martti A. Korhonen kuuluu niihin nuoriin, jotka lähtivät jatkosotaan vapaaehtoisena. Kajaanin Lyseon rehtori Uuno Seppo 
kysyi, ketkä ovat valmiita lähtemään ja asia oli sillä selvä. Korhonen määrättiin Ouluun ilmatorjuntajoukkoihin.

Sota-ajan lapsen muistoja
– Monenlaisena olen maailman 

elämäni aikana nähnyt, tuuma-
si isotätini Laura, jonka kanssa 
juttelin hänen lapsuudestaan so-
ta-aikana ja sen jälkeen.

Laura syntyi perheensä ensim-
mäiseksi lapseksi vuonna 1934 
Pohjavaaralla Sotkamossa. Myö-
hemmin perheeseen syntyi vielä 
kolme poikaa.

Perheen isä Kalle Karppinen oli 
maanviljelijä. Rintamalle hänen 
piti lähteä talvisotaan, jossa hän 
haavoittui. Perheen äiti Mandi oli 
talon emäntä. Hän jäi sota-aikana 
huolehtimaan perheestä ja maati-
lasta töineen.

Isotätini kuvailee lapsuuttaan 
niukkuuden ja säästeliäisyyden 
keskellä elämiseksi.

– Rahaa ei paljoa ollut ja vähäi-
nenkin säästettiin sekä käytettiin 
tarkoin, hän kertoo.

Omavaraisuus perheessä olikin 
erittäin tärkeää. Esimerkiksi ruoka 
pyrittiin mahdollisimman pitkäl-
ti saamaan omasta pellosta ja tar-
vittavat rakennuspuut sekä poltto-
puut omasta metsästä.

– Työt tehtiin yhdessä. Jo pie-
nestä pitäen olin minäkin muka-
na perheen töissä, muistelee iso-
tätini.

Evakkoon
Pohjanmaalle

Talvisodan aikana isotätini velji-
neen joutui lähtemään äidin kans-
sa kotoaan Pohjavaaralta evak-
koon Pulkkilaan Vornan kylään. 
Siellä he olivat koko talvisodan 
ajan.

– Evakossa oleminen ei ollut mi-
tenkään mukavaa. Muistan, kuin-
ka koko talvi siellä sairastettiin ja 
odotettiin milloin päästäisiin pa-
laamaan takaisin kotiin, hän muis-
telee.

Talvisodan aikana perheen isä 
haavoittui rintamalla. Hän sai osu-
man pommin sirpaleesta ohimoon. 
Kalle sai haavoittumisen myötä 
vapautuksen rintamalle lähdöstä 
myöhemmin jatkosodan aikana, 
koska sirpaleen aiheuttamat va-
hingot olivat vaikuttaneet häneen 
paljon.

– Haavoittumisen jälkeen isä oli 
aivan erilainen. Hän oli muuttunut 
todella herkkähermoiseksi ja saat-
toi olla suuttuessaan todella äkki-
pikainen ja ajattelematon, isotäti-
ni kuvailee isäänsä.

– Isä ei myöskään koskaan pu-
hunut rintamalla olostaan eikä ha-
lunnut, että häneltä siitä oltaisiin 

kyseltykään.

Elintarvikkeet
säännöstelyssä

Isotätini muistaa myös hyvin so-
ta-aikana alkaneen elintarvikkei-
den säännöstelyn. Se jatkui vielä 
sota-ajan jälkeenkin. Ruokaa per-
heellä oli todella vähän, mutta kui-
tenkin sen verran, että sitä aina oli.

– Ostokortilla saimme niukim-
pana aikana vain muutaman sa-
ta grammaa sokeria kuukaudeksi 
koko perheelle käytettäväksi, hän 
muistelee. 

Isotätini lapsuuden muistelua 
kuunnellessani en voi kuin tuntea 
suurta kiitollisuutta kaikkia so-
ta-aikana kasvaneita ja rintamal-
la olleita miehiä ja naisia kohtaan. 
Teoillaan ja uhrauksillaan he ovat 
pitäneet itsenäisen isänmaamme 
puolta ja lähteneet sotien jälkeen 
uudelleenrakentamaan kotimaa-
tamme nykyiseen hyvinvointiinsa.

Sota-aika ja jälleenrakentami-
sen aika ovat osa itsenäisen koti-
maamme juuria ja kulmakiviä. Nii-
tä ei pidä aikojen saatossa unoh-
taa vaan muistaa ja kunnioittaa.

Tia-Maria Tikkanen

Tia-Marian isotäti joutui lähtemään veljiensä ja äitinsä kanssa kuvan perheen tavoin evakkoon Pohjan-
maalle Pulkkilaan. (SA-kuva)

Kuurnantie 9-11, 87200 Kajaani 
puh. 0440 629 290

Teppanan 
Fysikaalinen hoitolaitos

Kohti perinneaikaa

Liity mukaan
14. Divisioonan
perinneyhdistyksen 
toimintaan

http://www.14dperinneyhdistys.fi/

VARAA AIKA!
Kainuuntie 15, Sotkamo 

p. 08 666 2950
Avoinna kesällä: ma-pe 12-17

ja ajanvarauksella
melkein milloin vain!



PERJANTAINA 20. ELOKUUTA 202116

14. Divisioonan perinneyhdistyksen
nuoriso- ja perinnepäivät
Sotkamossa 3.-4. syyskuuta 2021

OHJELMA

Perjantai 3.9.2021
Klo   9.15  Lipun nosto ja koulujen yhteinen aamunavaus  
 Sotkamon lukio
 Aamunavauksen suorittaa sotilaspastori Heikki Korva

Klo 12.00 Nuorisotapahtuma. Sotkamon lukion sali 
 Tilaisuudessa esiintyy Lapin Sotilassoittokunnan Combo-kokoonpano

Klo 10.00 Toritapahtuma - kalustoa ja toimintaa
  –  15.00  Sotkamon tori ja venesatama. Mukana Kainuun prikaati, 
 Puolustusvoimien kalustonäyttely, Rajavartiolaitoksen toiminnan
 esittely, Hornetin ylilento ja muuta toimintaa
  Kajaani Sotilaskotiyhdistys - sotilaskotiauto
 Myös hernerokkamyyntiä

Klo 18.00 Iltatilaisuus nuorille, Sotkamon lukion sali tai Asema 13

Lauantai 4.9. 2021
Klo 11.00 Hartaus Sotkamon sankarihautausmaalla/siunauskappelissa
 Musiikkiesitys.
 Hartaus, kenttärovasti Penna Parviainen
 Virsi 577
 Seppeleenlasku sankarimuistoristille

Klo 11.30 Ruokailu Sotkamon lukion ruokala

Klo 13.00 Pääjuhla Sotkamon lukion juhlasali
 Tervetulosanat, puheenjohtaja, prikaatikenraali Manu Tuominen
 Seppelpartioiden lähettäminen 
 Musiikkia, MPK Pohjois-Suomen soittokunta 
 Juhapuhe, Puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen.
 Musiikkia, MPK Pohjois-Suomen soittokunta
 Veteraanin puheenvuoro, 
 Nuoren puheenvuoro, 
 Musiikkia, MPK Pohjois-Suomen soittokunta
 Tervehdykset
 - Sotkamon kunta
 - Rajavartiolaitos
 Musiikkia, Sotkamon Mieslaulajat
 Palkitsemiset
 Musiikkia, Sotkamon Mieslaulajat
 Päätössanat ja seuraavat perinnepäivät,  
 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Timo Härkönen
 Maamme, MPK Pohjois-Suomen soittokunta, 
 Sotkamon Mieslaulajat ja yleisö

 Päätöskahvit, Sotkamon lukion ruokala

 Suuret kunniamerkit

 Tervetuloa!
 Veteraanit ja lotat tapahtumien kunniavieraana!

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

Tavallista parempi ruokakauppa
SOTKAMO - VUOKATTI

MA–LA 8–21  
SU 10–21

ILMASTOINNIN PUHDISTUS-
PALVELUT omakotitaloihin

PIIPUN KORJAUS ja
HORMISANEERAUKSET

HORMITOHTORIT OY

Ari Laukkanen & 0400 275 129

Juuso Laukkanen & 045 664 0060

PIIPPONEN, Sotkamo Kainuuntie 9, 88600 Sotkamo  P. (08) 666 2421
Avoinna ma-pe 9.30-18, la 9.30-15, su suljettu 
 www.facebook.com/intersportpiipponen

THE HEART OF SPORT

Laaja valikoima 
Gore-Tex 
vaatteita ja jalkineita
lapsille ja aikuisille!

• AUTOMYYNTI
• HUOLTO
• VARAOSAT
• RENGASMYYNTI
• KORIKORJAUS
• TOYOTA-RENT

KAJAANI p. (08) 6178 30 KUHMO p. (08) 6178 20
www.nopanauto.fi	 	 												www.toyota.fi

Tutustu 14. Divisioonan 
perinneyhdistyksen toimintaan
www-sivu 14dperinneyhdistys.fi

SIIRRETTY
VUODELLE 2022
KORONA-
PANDEMIAN
VUOKSI


