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MARJATTA ON POISSA 

Marjatta Laine, perinnetoimikunnan pitkäaikainen 
sihteeri, on poistunut keskuudestamme 6. 
toukokuuta. 

Hän oli syntynyt 1935 Viipurissa vanhempiensa 
ensimmäisenä lapsena. Koulutukseltaan hän oli 
liikunnanopettaja, Maratta oli eläkkeellä Itä-Helsingin 
yläasteen ja lukion liikunnanopettajan virasta. 

Vuonna 1990 hänet valittiin perinnetoimikunnan 
siheetriksi veteraanien toimesta Tauno Aron ollessa 
asiassa aktiivisin. 

ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunnan sihteerinä hän 
toimi 25 vuoden ajan laatien mm. 135 
kokouspöytäkirjaa. 

Marjatta teki perinnetoimikunnalle erittäin 
merkittävän teon, kun hän yhdessä isänsä Ilmari 
Paasion oikeuden omistajien kanssa luovutti isänsä 
Talvisodasta laatiman viimeistellyn käsikirjoituksen 
julkaistavaksi. Käsikirjoitus sai nimekseen “Talvisodan 
Sotapäiväkirja”. Perinnetoimikunta sai oikeuden 
painattaa ja julkaista sen, sekä käyttää myynnistä 
saadut varat toimintansa tukemiseen. Ilmari Paasio, 
Talvisodan luutnantti toimi sodan loppuvaiheessa 
Porvoosta perustetun 9. komppanjan päällikkönä ja 
tämän yksikön sotatietä Paasio kuvaa tekstissään 
tiedemiehen tarkkuudella. Ilmari Paasion toiminnan 
laadukkuus tunnettiin niin laajalti, että hänet 
talvisodan päätyttyä ensimmäisten joukossa 
ylennettiin kapteeniksi. 

Marjatan työ perinnetoimikunnassa kantoi hienon 
hedelmän täsmällisten pöytäkirjojen ja isänsä 
sotapäiväkirjan muodossa.  

ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunta tekee kunniaa 
Marjatan viimeisen leposijan äärellä Hietaniemen 
hautausmaalla 4.9.2021 

                                                                                          

KUNNIAKÄYNTI 

Perinteinen kunniakäynti Ässän patsaalle jouduttiin jo 
toisena vuonna peräkkäin viemään läpi ilman 
perinteisiä juhlallisuuksia koronan takia. 

Perinnetoimikunnan seppeleen laski muistomerkille 
puheenjohtaja Ilpo Valtaoja yhdessä Jukka Peltosen 
kanssa.  

 

 

 

Jatkosodan veteraani Harry Kuisma laski 
kukkatervehdyksen toiminnanjohtaja Rauno 
Loukkolan kanssa 

                                                                                                                   



Olli Harinen 

 

”ÄSSÄN NAISET” – TÄRKEÄ OSA 

HELSINGISSÄ ALKANUTTA 

JATKOSODAN ASEVELITOIMINTAA 

 

30. päivänä toukokuuta 1940 noin kolmekymmentä 

talvisodan Jalkaväkirykmentti 11:n reservin 

päällystöön kuulunutta miestä kokoontui yhteiseen 

illanviettoon Hotelli Torniin Helsingissä. 

Illanvietossa JR 11:n adjutanttina talvisodassa 

toiminut reservin kapteeni, kouluneuvos  

L. Arvi P. Poijärvi "...alusti kysymyksen siitä, miten 

rauhanaikanakin säilyttää rintamalla syntyneen 

aseveljeyden. Alustuksessa hän tuli siihen 

tulokseen, että rykmentin puitteissa olisi aloitettava 

voimaperäinen yhteiskunnallinen herätystoiminta, 

johon kuuluisi niin hyvin henkinen kuin aineellisen 

huolto."  

Jalkaväkirykmentti 11:n aseveliyhdistyksen Ässä-

Rykmentti r.y.:n perustava kokous pidettiin 

Helsingissä 7.6.1940.  

Ässän naisten yhdistys, josta tässä lyhyessä 

artikkelissa vain joitakin asioita voidaan kertoa, 

perustettiin lokakuun alussa 1940. Tällöin Helsingin 

asevelitoiminnassa oli jo ehtinyt kesäkuun alkuun 

verrattuna tapahtua paljon ja tilanne oli nyt 

suunnilleen seuraava. Ässän miesten perustama 

aseveliyhdistys oli toiminut lokakuun alkuun 

mennessä noin neljän kuukauden ajan. Tänä aikana 

Ässän aseveliyhdistyksellä oli ollut monenlaista 

toimintaa. Se oli perustanut oman huoltotoimiston, 

järjestänyt juhlia ja kerännyt rahaa, jakanut ja 

välittänyt työpaikkoja Ässän miehille. 

Valtakunnallinen Suomen Aseveljien Liitto SAL 

perustettiin Helsingissä tässä välissä eli 4.–8.8. Ässä-

rykmentti r.y.:n tyylisten yksittäisten 

aseveliyhdistysten yhteiselimeksi. Helsingissä tämä 

valtakunnallinen liitto otti heti perustamisensa 

jälkeen Ässän huoltotoimiston haltuunsa elokuun 

puolivälissä.  

Ässä-rykmentin naiset r.y.:n perustava kokous 

pidettiin 4.10.1940 Helsingin Työväentalon A-

salissa. Helmi Aaku kirjoitti ”Ässän tie”-teoksessa 

seuraavasti: "Illan suussa lokakuun 4. päivänä 1940 

saapui Porthaninkadun kansakoulun voimistelusaliin 

(todellisuudessa Työväentalon A-saliin, O.H.) 

satakunta lehti-ilmoituksen lukenutta Ässä-

rykmentin naista, jotka illan kuluessa tutustuivat 

toisiinsa ja joille selvitettiin yhdistyksen 

tarkoitusperää. Epäkodikkaasta 

kokoontumispaikasta huolimatta oli tunnelma 
lämmin samantapaisten kohtaloiden kokeneiden 

naisten keskuudessa."  

Huoltotoimistossa palveli jo kesällä 1940 myös 

muutamia naisia, mutta heidät oli palkattu 

tehtäviinsä. Ässä-rykmenttiin kuuluvien puolisoilla 

ei vielä kesällä 1940 ollut mitään roolia 

asevelitoiminnassa. Olisi voinut olla mahdollista, 

että Ässän naisyhdistyksen naiset olisivat jatkossa 

tyytyneet vain avustamaan miehiä 

asevelitoiminnassa, huoltotoiminta mukaan lukien. 

Mutta heidän toiminnastaan syksyllä 1940 ilmenee, 

että he hakivat selkeämpää ja isompaa omaa roolia. 

Vasta perustettu naisyhdistys anoi lokakuussa 1940 

Suomen Aseveljien Liitolta lupaa käyttää Suomen 

Aseveljien Liiton Helsingissä sijaitsevaa Helsingin 

aseveljien huoltotoimiston toimistohuonetta 



(joka aikaisemmin kuului Ässä-Rykmentti r.y.:n 

huoltotoimistolle) voidakseen siellä vastaanottaa 

avun tarpeessa olevia Ässä-rykmentin naisia. Tällöin 

saatiin vastaukseksi, että Suomen Aseveljien Liitto 

suostuu pyyntöön, mikäli vastaanotolle pääsevät 

kaikki Suomen Aseveljien Liiton toimiston puoleen 

kääntyvät apua hakevat naiset. - Käytännössä tämä 

tarkoitti avun tarvitsijoiden määrän valtavaa lisäystä 

Helsingissä. Naisten toiminnasta voidaan mainita 

ainakin seuraavia miesten aiemmasta toiminnasta 

selkeästi poikkeavia asioita: ”ompeluillat” eli 

oikeammin ohjelmalliset illanvietot rykmentin 

naisille, miesten pyörittämästä huoltotoimiston 

toiminnasta erilliset hallituksen jäsenten (!) 

naistoimitsijoina järjestämät vastaanotot 

naisasiakkaille, lastenjuhlien järjestämisen ja 

sotakummitoiminnan edistämisen. 

Lisäksi ja erityisesti tulee mainita ns. ”kotikäynnit”, 

joiden merkitystä niiden kohteina olleille JR 11 

miesten perheille ja miesten vaimolle on luultavasti 

vaikeaa yliarvioida. On vaikeaa kuvitella, että 

miesten organisaatio olisi pystynyt tuon ajan oloissa 

ja asenneilmapiirissä hoitamaan kotikäyntejä 

esimerkiksi sotaleskien perheisiin, sillä tavalla kuin 

niitä sittemmin hoidettiin. 

Marraskuun alussa 1940 alkoivat yhdistyksen 

”naistoimitsijoiden”, eli itse asiassa Ässän 

naisyhdistyksen hallituksen jäsenten vastaanotot 

Helsingin Aseveljien huoltotoimistossa eli entisessä 

Ässä-rykmentin huoltotoimistossa 

Vastaanottotunteja oli aluksi kolme kertaa viikossa, 

sitten kahdesti viikossa. Ns. ”naistoimitsijoiden” 

vastaanotot eivät olleet sinänsä uutta, sillä Ässä-

rykmentin huoltotoimiston palkatut naistyöntekijät 

ottivat asiakkaita vastaan jo kesäkuussa 1940. Uutta 

oli nyt se, että tästä toiminnasta vastasivat 

naisyhdistyksen hallituksen jäsenet eivätkä palkatut 

naishenkilöt.  

Tärkeää oli myös se, että vastaanottotunneilla 

kävijät eivät nyt aiempaan eli aikaan ennen 

Aseveliliiton perustamista verrattuna olleet 

ainoastaan Ässä-rykmentin aseveljiä tai heidän 

omaisiaan, kuten kesällä 1940 ennen SAL:n 

perustamista, vaan heitä tuli koko Helsingistä. 

Naisyhdistyksen hallituksen jäsenet saivat näin 

kannettavakseen koko Helsingin aseveliperheiden 

murheita. 

Ässä-rykmentin naisyhdistyksen hallituksen jäsenet, 

jotka tätä toimintaa pyörittivät, olivat rykmentin 

miesten pääosaan ja heidän perheisiinsä verrattuna 

selkeästi yläluokkaa, koulutettuja (esimerkiksi 

kolme lääkäriä) ja osa varakkaitakin ihmisiä. 

Säilyneet dokumentit osoittavat, että syksyllä 1940 

nämä kymmenkunta naista päättivät omistaa 

suuren osan ajastaan ja energiastaan 

asevelitoimintaan.  

Ässän naisten tavoitteisiin kuului yhdistyksen 

sääntöjen mukaan ”yhteiskunnallisten raja-aitojen 

kaataminen” ja eri kansalaispiirien lähentäminen. 

Kun Sörnäisten kaupunginosasta tullut köyhä, 

kansakoulun käynyt työläisnainen kohtasi 

vastaanottotunnilla Uudenmaan ruotsinkielisestä 

kartanosta tulleen Ässän naisten puheenjohtajan, 

naislääkäri Maija (Maja) Tawaststjernan tai 

kouluneuvos Poijärven puolison laulajatar Aune 

Poijärven kahdenkeskisessä keskustelussa, niin 

voitaneen sanoa, että näihin tavoitteisiin pyrittiin 

harvinaisen konkreettisesti. 

 

 



Vastaanottotunneilla kävijät olivat toiminnan 

alkuvaiheissa anoneet pääasiassa raha- vaate- ja 

polttopuuavustuksia. Aluksi avustuksina annettiin 

vain sen verran, kuin Helsingin aseveljien 

huoltotoimistolta saatiin annettavaa, sillä 

yhdistyksellä ei vielä ollut omia rahavaroja. Kun 

omaa rahaa sitten saatiin, jaettiin esimerkiksi 

jouluna 1940 joululahjoina pienissä erissä noin 22 

000 mk. Lisäksi lähetettiin Ässä-rykmenttiläisten 

leskille, invalideille ja huollettaville 173 

joulupakettia. Tämän lisäksi jaettiin avustettaville 

jatkuvasti runsaasti ompeluilloissa valmistettuja 

vaatteita.  

Myöhemmin toiminnan volyymi laajeni ja 

asevelinaisten samanlainen toiminta levisi pitkin 

koko Suomea. Maija Tawaststjernasta tuli 

sittemmin asevelinaisten valtakunnallista 

toimintaa ohjaavan Asevelinaisten 

Keskustoimikunnan puheenjohtaja.  Mutta edellä 

kuvatuilla toimenpiteillä päästiin asevelinaisten 

toiminta aloittamaan Helsingissä vuonna 1940. 

Vuoden 1940 joulukuun 7. päivän lehdissä 

julkaistiin seuraava ilmoitus:  

 

"Arv. helsinkiläiset! 

Kaikki Te tunnette Ässä-rykmentin. Mutta 

tiedättekö myös, että heistä kaatui n. 650, 

avustuksen tarpeessa olevia invaliideja on n. 250 

ja työttömiä saman verran aseveliliiton huolto-

toimiston tarmokkaasta toiminnasta huolimatta. 

Heidän perheensä ovat enemmän tai  

 “Aseveli”-lehden tk. 3 p:n numerossa selostetaan 

ns. “huoltorenkaiden” perustamista. Tutustukaa 

asiaan (myös puh. 22 215), keskustelkaa 

sukulaistenne, ystävienne, tuttavienne, työ- ja 

ammattitovereidenne tai saman talon perheiden 

kanssa, muodostakaa “huoltorengas”, ilmoittakaa 

siitä meille, ja me hankimme yhteistyössä 

aseveliliiton kanssa Teille kummiperheen.  

Pienetkin avustukset näin yhdistettyinä tuottavat 

pysyvää ja tehokasta apua ja ennen kaikkea: 

nostavat lannistunutta mieltä ja antavat uutta 

elämänuskoa monelle - ja antamisen iloa 

antajalle. 

Meidän yhdistyksemme tarvitsee myös 

käyttövaroja, jotta voisimme nykyisenä, 

monessakin suhteessa kovin vakavana aikana ja 

näinkin suurissa mittasuhteissa saada jotakin 

todellista ja pysyvää aikaan. Koska yleisistä 

lahjavaroista tuntuu olevan melkeinpä 

mahdotonta saada mitään, toivomme hartaasti, 

että vielä löytyisi yksityisiä henkilöitä, joitten 

sydämet ovat lämmenneet - ehkäpä jonkun 

rakkaan muiston takia - juuri Ässä-rykmentille, ja 

joilla on mahdollisuuksia tukea toimintaamme. 

Kiitollisina otamme vastaan pienempiä ja 

suurempia lahjoituksia samoin kuin uusia 

kannattajajäseniä.  

 joulupaketit sekä perheille, että yksinäisille 

kaatuneiden äideille ja isille ja lisäksi 

naimattomille invaliideille, joitten elämä voi olla 

kovin yksinäistä ja unohdettua, ovat erittäin 

tervetulleita ja toimitamme ne ilomielin perille. 

 

H e l s i n g i s s ä  7 pnä jouluk. 1940. 

 
Ä s s ä - r y k m e n t i n  n a i s e t  r.y 



 

 

Tasavallan presidentti Risto Ryti aloitti radiopuheensa 22.6. 1941 alla olevin sanoin, tänä samaisena päivänä 
siirrettiin jatkosodan ÄSSÄ-rykmentti JR 26 autokuljetuksin lähelle rajaa, josta sen sotatie Suokumaalta Säiniölle ja 
Petroskoin tieltä Karhumäkeen alkoi 80 vuotta sitten kesäkuun 22. päivä. 

”Rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen rakentaakseen 
maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raa’an hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen 
kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa on lyhyin väliajoin yhteensä noin 100 
vuotta hävittäen, murskaten ja murhaten käynyt sotia pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme 
surmaten lentoaseellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiassa vanhuksia, naisia ja lapsia, ja tuhoten rauhallisten 
kansalaisten omaisuutta.” 

Ote EK/III/JR26 Kersantti Matti Toivosen sotapäiväkirjasta 22.6.1941 

Jo koitti lähtöpäivä meillekin. Koululla oli ankara touhu. Hyvästijättö lotille tapahtui koulun pihalla. Laila tuli myös 
koululle. Autot lastattiin ja sen jälkeen menimme busseihin, joissa meitä lähdettiin kuljettamaan. Porvooseen tultiin 
ajoissa, mutta Porvoon ja Loviisan välillä meidän autostamme puhkesi kumi, ja kohta saman takapyörän toinenkin. 
Jäimme vaihtamaan pyörää. Loviisassa onnistuimme saamaan kumin ja jatkamaan ehjin pyörin. Lotilla oli tee tarjoilu 
Loviisan ja Haminan välisellä matkaosuudella. Käännyimme Haminan pohjoispuolelta Lappeenrannan tielle. Yöllä klo 24 
ajoissa saavuimme perille Suur-Miehikkälään. 



KUNNIAKÄYNTIÄ ÄSSÄN 
MUITOMERKILLÄ KESKIVIIKKONA 
13.10.2021 EI JÄRJESTETÄ. 

Perinnetoimikunta laskee kaikessa hiljaisuudessa 
kukkalaitteensa muistomerkille kello 13. 

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät Ässän 
ystävät, koronatilanteen jatkuessa edelleen 
vaikeana on perinnetoimikunta päättänyt 
kokouksessaan, ettei kunniakäyntiä sen 
perinteisessä muodossa voida näissä 
olosuhteissa patsaalla vielä järjestää lokakuun 
13. päivä. 

 

Veteraaniasiamies Leila Kytölä 
puh. 09 310 50513 
veteraaniasiamies@hel.fi 
  
Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto 
puh. 09 310 50544 
Asiointiaika ma–to klo 9–12 
  
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 
puh. 09 310 75637 
Puhelinpalveluaika ma–to klo 9–12 
Mannerheimintie 168 b 2. krs, 00300 Helsinki 
. 
Seniori-info 
puh. 09 310 44556 
Palveluneuvontaa arkisin klo 9–15 
 

 

 

 

Ässä-rykmentin symbolina on tämä haavoittunut 
leijona, kuvanveistäjä Aarre Aaltosen muovaama 
reliefi.  

 

 

 

 

 

17.6.2021 tuli kuluneeksi 80 vuotta kun JR 26 
esikunta ja erillispataljoonat perustettiin Arabian 
tehtaalla, Jarmo Sarjanaen Ässä-rykmentin 
perinnetoimikunnasta juhlisti päivää 
kiinnittämällä punaisen ruusun 
tehdasrakennuksen seinälle muistolaatan alle. 

 

                                 



                                                        PERINNETYÖTÄ TUKEVAT 

 

 

Vihdin Liikenne OY on järjestänyt sotahistoriallisia matkoja suomalaisille                                                                                                                                        
historiallisille taistelupaikoille jo 90-luvulta alkaen.   

 

 

      

 

 

          

                                                                                             

 

 

 

 

 

Toimitus 

Esa Jansson  

assarykmentti@gmail.com 

Kari Björn 

kari.v.bjorn@gmail.con  


