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Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta 25 vuotta 

   Kiltamme 25-vuotisjuhlaa vietettiin Turussa pidetyn Sotilaspoikien Perinneliiton 
liittokokouksen jälkeen 17.8.2017. Juhlapaikkana oli perinteikäs Turun VPK:n talo 
Eskelinkadun ja Eerikinkadun kulmassa. 
   Juhlatoimikunta oli jo toistamiseen entisen puheenjohtajamme ja nykyisen 
kunniapuheenjohtajamme, professori Pentti Seppälän johdossa. Juontajan tehtävät hoiti 
tutulla tyylillään sotilaspoika, lehtori Kullervo Hantula. 
   Musiikkiohjelmaa esittivät Puolustusvoimain varusmiessoittokunta johtajanaan 
musiikkikapteeni Tero Haikala ja Turun Sotaveteraanilaulajat sekä vastikään Kaustisten 
kansanmusiikkijuhlilla mestaripelimannin arvonimen saanut kunniajäsenemme, 
sotilaspoika Veikko Kuivala ”Lusikka-Veikko” jota säesti harmonikallaan musiikin tohtori 
Antti Paalanen. Sotilaspoika-laulun esitti korpraali Akseli Äikäs. 
 

Korpraali Akseli Äikäs esitti Sotilaspoika-
laulun Puolustusvoimain 
varusmiessoittokunnan säestämänä. 

Puheenjohtajan tervehdyspuhe 

  Tervehdyspuheessaan kiltamme puheenjohtaja, sotilaspoika Jukka Kleemola kävi läpi 
killan perustamisen vaiheet.  Avainhenkilöt olivat Tauno Siivonen, Tapio Saarni, Armas 
Honka, Reijo Aarnio ja Teppo Lampi, jotka kokoontuivat 20.01.1992 suunnittelemaan 
perinnetyön käynnistämistä Varsinais-Suomessa. Perustavassa kokouksessa 24.3.1992 
jaettiin jo ensimmäiset sotilaspoikaristit kaikkiaan 70 henkilölle. Erityisen kiitoksen hän 
osoitti killan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle, professori Pentti Seppälälle, joka toimi 
puheenjohtajana 15 vuotta sekä sihteerille apulaisprofessori Jaakko Purolle, jonka kausi 
kesti 17 vuotta. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 293 jäsentä, joista 154 on vielä entisiä 
sotilaspoikia. Loput ovat eri-ikäisiä perinteen vaalijoita, vanhin jäsen on 93 v ja nuorin 35 
v. Naisia on noin 10 prosenttia. Yhdistyksessä on kaikki ammatit edustettuina. 
Sotilasarvoja on tykkimiehestä amiraaliin. Jäsenistä 13 % kuuluu Mynämäen osastoon. 
Killallamme on vuosittain yhdeksän kuukausiesitelmää, joissa käy 50-70 kuulijaa. Usko 
Rahikkalan ja Jyrki Siuran aloitteesta jo vuosien ajan on järjestetty sotahistoriallisia 
matkoja itään, etelään, länteen ja pohjoiseen. 
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   Yhdistyksen oma lippu naulattiin 17.9.1993. Tilaisuuteen osallistui seitsemän kenraalia 
Adolf Ehrnroothin johdolla. 
  Tervehdyspuheen jälkeen nautittiin maukas illallinen ja kuunneltiin Veikko Kuivalan 
puulusikoin esittämää ja Antti Paalasen säestämää kansanmusiikkia. 

Juhlapuhujana eduskunnan puhemies Maria Lohela 
     
Sotilaspoikatoiminnan arvomaailma 

  Eduskunnan turkulainen puhemies Maria Lohela käsitteli juhlapuheessaan sodan 
muistoja ja sen opetuksia erityisesti sotilaspoikatoiminnan näkökulmasta. Hän viittasi 
nykytilastojen kylmiin lukuihin; 15-24-vuotiaat nuoret viettävät yksin noin kuusi tuntia 
valveillaoloajastaan ja vanhemmat viettävät entistä vähemmän aikaa lastensa kanssa. 
Luottamusta muihin ihmisiin ei synny tarpeeksi.  
  Sotilaspoikatoiminta antoi yhteisen tarkoituksen monelle ihmiselle. Siinä korostuivat 
tärkeät arvot: isänmaallisuus, velvollisuuden tunto, rehellisyys, työn kunnioitus ja 
keskinäinen sopu, joita arvoja tarvitsemme myös nykyisessä yhteiskunnassamme. Ihminen 
tarvitsee lähimmäisiään. 

Sotilaspoika maaherra Matti Jaatinen esimerkkinä 

  Puhemies Lohela mainitsi esimerkkinä sotilaspoika Matti Jaatisen. Hän oli 11-vuotias 
talvisodan syttyessä. Kun liikekannallepano alkoi syksyllä 1939, hän ilmoittautui 
suojeluskuntapiiriin tiedustelemaan, voisiko tehdä jotain. Ja tekemistä löytyi, lkp-korttien 
ja varusteiden jakamista sekä päivystystä it-kiväärin luona. Jatkosodan alkaessa hänelle 
järjestyi lähetin tehtävä raskaassa it-patterissa. Puhelinkeskuksen hoito, postin kanto 
esikuntaan ja elintarvikekorttien välitys kuuluivat myös tehtäviin. Patterin siirtyessä 
Kannakselle kävi ”käry” lähtötarkastuksessa. Komentaja passitti 13-vuotiaan kotiin 
Mannerheimin päätöksen perusteella. 
  Puheensa lopuksi hän korosti Aatto Kaljusen vuonna 1944 kirjoittamassa 
Sotilaspoikajohtajan kasvatus- ja opetusopissa esittämää ajatusta, jonka loppupäätelmä oli 
”toisten vakaumusten kunnioittaminen on oikean yhteisöelämän kulmakivi”. Suomen 
nykyinen hyvinvointi on syntynyt tästä sotilaspoikaviisaudesta. Tämän viisauden tarve ei 
ole vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. 

 

Killan puheenjohtaja Jukka 
Kleemola ja sihteeri Tuula 
Rahkonen kukittivat 
puhemies Maria Lohelan 
juhlapuheen päätteeksi. 
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Sotilaspoika, 
kunniajäsenemme ja 
kansanmusiikin 
mestaripelimanni Veikko 
Kuivala esitti 
puulusikkamusiikkia 
säestäjänään musiikin tohtori 
Antti Paalanen Kokkolasta. 

Neljä tervehdyspuheenvuoroa 

  Perinneliiton puheenjohtaja prikaatikenraali Hannu Luotola korosti tervehdyksessään 
kulttuuriperinnön vaalimisen kuuluvan perustuslain 20.§:n mukaan kaikille. 
Poikkeusoloissa sotilaspoikatoiminta kasvatti kansalaisia velvollisuudentuntoon. 
J.V.Snellmanin mukaan kulttuurissa on kansakunnan voima. Varsinais-Suomen 
Sotilaspoikien perinnekillan piirissä kulttuuriperinne elää voimakkaana. 

Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja 
prikaatikenraali Hannu Luotola esitti liiton 
tervehdyksen. 
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   Varsinais-Suomen Liiton hallituksen puheenjohtajan ja puolustusvaliokunnan 
puheenjohtajan, ministeri Ilkka Kanervan tervehdyspuhe käsitti katsauksen Suomen 100-
vuotiseen historiaan. Erityisen lämmöllä hän muisteli viimeistä tapaamistaan vanhan 
ystävänsä mynämäkeläisen sotilaspojan kanssa, jonka  viesti kuolinvuoteellaan oli 
”liittykää Natoon”. 

Varsinais-Suomen Liiton hallituksen puheenjohtaja, 
ministeri Ilkka Kanerva muisteli tervehdyksessään 
mynämäkeläisen sotilaspojan kuolinvuoteellaan 
lausumia sanoja ”liittykää Natoon”. 

 

Vara-amiraali, merivoimien komentaja Veijo 
Taipalus toi juhlaan Puolustusvoimien 
tervehdyksen. 

  Merivoimien komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus  totesi Kanervan puheen käyvän 
melkein puolustusvoimien tervehdyksestä. Hän muisteli lapsuudesta tuttua Sotilaspoika-
laulua. Sotilaspoikatoiminta alkoi kenraali Lauri Malmbergin käskyllä. 
  Sotaveteraanien tervehdyksen toi rovasti Kai Kiilunen (93 v), joka totesi toimineensa 70 
vuotta pappina. Monessa tilaisuudessa hän on saarnannut kristinuskon sanomaa. 
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Turun Sotaveteraanilaulajat vastasivat perinteisestä isänmaallisesta 
mieskuorolaulusta varusmiessoittokunnan säestyksellä. 

Ilta jatkui rupatellen ja tanssien 

  Juhlaohjelman lopuksi kuultiin Turun Sotaveteraanilaulajien esittämänä Ylioppilaiden 
laulu, Suomen laulu ja Finlandia-hymni. Kaikki yhdessä lauloimme viimeksi Maamme-
laulun. Järjestäjiä ilahdutti, kun suuri joukko juhlaväkeä jäi jatkamaan veljesiltaa. Tausta- 
ja tanssimusiikkia soittivat Turun Sotaveteraanisoittajat johtajanaan dir.cant. Reijo Ahola. 
Juhlaan osallistui 140 henkeä kutsuvieraat ja avecit mukaan lukien. 

Jouko Fossi 


