
 PEIKKOSOTURI  
                             Helsingissä Maaliskuussa 2021 Nro:7 
 
 
 

 

 

 

 

 

ÄSSÄ-RYKMENTTI TALVISODAN JÄLKEISESSÄ AJASSA 

   

      

Suomen ensimmäisen aseveliyhdistyksen, Ässä-rykmentti r.y.:n perustava kokous   Hotelli Tornissa           
toukokuussa 1940. Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurinlahdelle, Ässä-rykmentti r.y. 1940 

 

 

Ässä-rykmentti otti talvisodassa tehtävänsä tosissaan ja menestyi vastoin sodanjohdon odotuksia hyvin. 
Mutta sen ”vapaussota” ei päättynyt tähän. Ässä-rykmentti näytteli myös talvisodan päätyttyä erittäin 
keskeistä roolia, sillä sen aseveliyhdistys, Ässä-rykmentti r.y. oli esikuvana, kun muiden joukko-osastojen 
aseveliyhdistyksiä perustettiin. Sen keskeiset hahmot olivat myös mukana, kun näiden yhdistysten 
valtakunnallinen liitto, Suomen Aseveljien Liitto perustettiin. Aseveliliitto ja jatkosodan jälkeisen ajan ns. 
aseveliakseli olivat osaltaan pysäyttämässä kommunistien vallankaappaushankkeita.  

Teksti Göran Lindgren 

 



KUNNIAKÄYNTI POIKKEUSOLOISSA 

Kunniakäynti muistomerkillä pidettiin tällä kerralla 
koronatilanteen takia vain perinnetoimikunnan kesken. 
Koronasta huolimatta paikalle saapui useita ÄSSÄn 
ystäviä kunnioittamaan tilaisuutta. Hiljaisen hetken 
patsaalla piti perinteen mukaan emeritus- kirkkoherra Esa 
Siljamäki. Perinnetoimikunnan seppeleen laski 
puheenjohtaja Ilpo Valtaoja ja sihteeri Esa Jansson. 
Kukkatervehdyksensä laskivat myös stadi slangi, ministeri 
Pertti Salolainen, Helsingin sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja Rauno Loukkola yhdessä sotaveteraani 
Harri Kuisman kanssa sekä Kallion seurakunnasta Jaana-
Maija Partti.  Kaartinpataljoona oli laskenut seppeleen 
aiemmin aamupäivällä. Kukkatervehdysten jälkeen lauloi 
Pertti Forsell Veteraanin iltahuudon. 

 

 

Ilpo Valtaoja ja Esa Jansson  

 

Perinnetoimikunta kävi perinnettä katkaisematta ÄSSÄn sopalla 
Graniittilinnassa kuitenkin ilman juhlallisuuksia. 

 

Sotaveteraani Harry Kuisma ja toiminnanjohtaja Rauno Loukkola 

 

Ministeri Pertti Salolainen, Ilpo Valtaoja sekä stadin slangin Maarit 
Glinga 

Ässän huoltotoiminta talvisodan jälkeen 

Talvisodan jälkeen Ässän miehet palasivat siviilielämän 
pariin. Monessa perheessä sodasta palannut isä ja puoliso 
oli sodan runtelema, hitaasti paranemassa tai lopullisesti 
vammautunut. Joihinkin perheisiin jäi tämä perheen pää 
saapumatta kokonaan.  

Alkoi tuntua siltä, kuin sodassa koettu yhteen 
kuuluvaisuuden tunne alkoi väljähtyä. Jokainen palaaja 
asettui siihen lokeroon, josta oli lähtenyt sotaan ja solmitut 
siteet pyrkivät katkeilemaan.  

Tähän haasteeseen tarttuivat muutamat Ässän riveissä 
taistelleet ja johtoajatuksena oli, että paremmassa 
asemassa olevat auttavat heikommassa asemassa olevia 
rintamatovereita ja heidän perheitään. 



Hotelli Tornissa keväällä 1940 kokoontunut toimikunta 
päätti, että tarvitaan ensi tilassa saada pystyyn toimisto 
rykmentin kaatuneitten omaisten, invalidien ym. neuvoja 
ja apua tarvitsevain opastamiseksi ja auttamiseksi. 

Toimikunta käytti kokoukseen osallistujien 
henkilökohtaisia suhteita päämääränsä ajamiseen ja 
perustettu Ässä-rykmentti ry sai melko pian huoneiston 
veloituksetta käyttöönsä ja rahakeräyksen vauhtiin. 
Elannolta saatiin huoneisto ja Kansallis-Osakepankki 
lahjotti 6000 markkaa. Nämä ja muut yksittäiset 
toimenpiteen mahdollistivat yhdistyksen resurssien 
järjestelyn ja varojen keräämisen huoltotoimintaa varten. 
Samassa kevään kokouksessa päätettiin järjestää koko 
rykmentin illanvietto. Lisäksi tehtiin päätös 
muistojulkaisun tekemisestä ja teettää kortisto kaikista 
sodan aikana Ässä-rykmenttiin kuuluneista miehistä. 

Työ- ja huoltotoimikunnan aloittaessa tehtäviään oli 
selvinnyt, että entisiä ässäläisiä oli työttömänä 177 
miestä. Helsingin kaupunkia pyydettiin järjestämään töitä 
kaupungin eri laitoksista ja muista työkohteista. Kaikille 
saatiin töihin. Helsinki työllisti lähes jokaisen ja lopuille 
löydettiin töitä muiden työnantajien joukoista. 

Rahavaroja toimikunta sai keräyksin ja lahjoituksin, 
myymällä sankaripatsaan jalustassa olevan reliefin 
”Haavoittunut leijona” kipsijäljennöksiä sekä järjestettiin 
karnevaali Messuhalliin. Vuoden 1940 mennessä oli raha-
avustuksia jaettu jo lähes 80 000 markan edestä. Rahan 
jakamisen lisäksi avustettiin monin eri tavoin kuten 
vuokria maksamalla, lahjoittamalla ompelukoneita ja 
muita työkoneita sekä lastenvaatteita, että työasuja. 
Helsingin kaupungilta pyydettiin ja saatiin maata perunan 
viljelyä varten Herttoniemestä ja Maunulasta. 

Uusi syttynyt sota vuonna 1941 aiheutti lisää töitä 
huoltotoiminnalle. Miehet lähtivät taas rintamalle ”sinne 
jonnekin” ja ison vastuun huoltotöistä ottivat Ässän 
naiset ry. Jatkosodan alettua Ässä-rykmentti ry neuvotteli 
miesten työnantajien kanssa sopimuksen, jossa 
työnantajat maksoivat osan palkasta sotaan joutuneiden 
perheille, vaikka miehet olivat rintamalla. 

Yhdistyksen tukitoiminta oli monipuolista. Siihen kuului 
lainopillista neuvontaa, se sijoitti ja kustansi lasten 
siirtolatoimintaa ja päivähoitoa. Rintamalle yhdistys 
toimitti radioita, makeisia, tupakkaa ja järjesti 
viihdytyskiertueita rintamalinjoille. Ässä-rykmentti ry. 
tuki kuitenkin etupäässä invalideja, sotaorpoja ja 
kaatuneitten omaisia. 

Tuki jatkui jatkosodan päätyttyä ja miesten palattua 
jälleen koteihinsa oli tuettavien määrä pysynyt vähintään 
samana.  

Kylmää vettä niskaan tuli tammikuussa 1945. 
Rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti julistettiin Ässä-
rykmentti ry. lakkautetuksi muiden aseveliyhdistysten 
mukana. Sodan voittaneelle puolelle ei käynyt, että 
tällaiset (heidän mielestään) fasistiset järjestön jatkavat 
toimintaansa. 

       Teksti Esa Jansson 

 

Ässä-rykmentti ry:n naiset olivat merkittävässä roolissa 
avustustyössä 

RASKAS JA VAIKEA VÄLIRAUHA   

Pian talvisodan päättymisen jälkeen Euroopassa tapahtui 
isoja muutoksia. Saksa miehitti Tanskan ja Norjan 
huhtikuussa 1940. Tämän jälkeen Saksa valtasi Ranskan, 
Alankomaat, Belgian ja Luxemburgin touko–kesäkuussa. 
Yhdistynyt kuningaskunta jäi yksin vastustamaan Saksaa 
ja taistelu Britanniasta alkoi. Baltian maat olivat 
taipuneet vuoden 1939 loppupuolella järjestetyissä 
neuvotteluissa Neuvostoliiton sotilaallisin vaatimuksiin, 
joiden tarkoitus oli antaa puna-armeijalle tukikohtia eri 
puolilta Baltiaa. Baltian maat painostettiin liittymään 
järjestetyissä kansanäänestyksissä yksi toisensa jälkeen 
osaksi Neuvostoliittoa loppukesällä 1940. 

Ulkopoliittisesti hankalia kysymyksiä 

Heti sodan jälkeen aloitettiin uudelleen neuvottelut 
yhteispohjoismaisesta puolustus liittoumasta Ruotsin ja 
Norjan kanssa, Molotov oli kuitenkin ilmoittanut Ruotsille 
tämän olevan rauhansopimuksen vastaista, Paasikiven 
saapuessa Moskovaan sama toistettiin jyrkästi 
Paasikivelle ja sen ilmoitettiin olevan suunnattu 
provokaatio Neuvostoliittoa vastaan. 



Neuvostoliitto kohdisti Suomeen jatkuvaa poliittista ja 
sotilaallista painostusta. Suomen ja Neuvostoliiton 
ulkopolitiikassa oli monia vaikeita kysymyksiä, eikä 
Neuvostoliiton useat rajaloukkaukset sotilaiden 
kaappauksineen (212 joista 79 palasi) ollut ainoita.  
Suomalaisia sotilaita kohti ammuttiin Neuvostoliiton 
puolelta, Neuvostoliitto teki myös joukkojenkeskityksiä 
Suomen rajalle. Tilannetta kiristi vielä Neuvostoliiton 
lähetystöstään suorittama vakoilu. Elokuussa 1940 
syntyi niin sanottu elokuun kriisi, jolloin pidettiin 
mahdollisena, että Neuvostoliitto aloittaisi uuden 
hyökkäyksen Suomeen. Neuvostoliitto vaati mm. 
Suomea antamaan Kolosjoen nikkelikaivoksen 
toimiluvan Neuvostoliitolle, jonka toimiluvan omisti 
Kanadalais-Englantilainen Mond Nickel Company. Tähän 
Suomi ei voinut kuitenkaan suostua. Neuvostoliitto 
painosti myös Suomea Sallan ratahankkeen hitaasta 
etenemistä ja lisäksi Ahvenanmaan varuskunta ja 
linnoitukset aiheuttivat erimielisyyttä. Molotov kävi 
marraskuussa Berliinissä tapaamassa Hitleriä Euroopan 
sotatilanteen takia, samalla Molotov otti esille Suomen 
kysymyksen lopullisesta ratkaisemisesta. Tämän Hitler 
esti asettamalla Suomen ylle ns. sateenvarjon. Näistä 
neuvotteluista Suomen poliittinen johto sai jo marras- 
joulukuun aikana eri lähteiden kautta Berliinistä tiedon, 
että Hitler oli torjunut Molotovin vaatimuksen koskien 
Suomen asiaa. Epäonnistuneen Saksan matkan 
seurauksena Stalin lievensi Suomen painostusta, vaihtoi 
Suomen suurlähettilään ja vapautti viljakaupan. Tosin 
200 000 tonnista toimitettiin ainoastaan 80 000 tonnia. 

Presidentti Kallion luopuessa virastaan joulukuussa 1940 
terveydellisistä syistä antoi Molotov Paasikivelle listan 
ketkä ovat ei toivottuja henkilöitä uudeksi presidentiksi, 
listalla olivat Toivo Kivimäki, G E Mannerheim, Väinö 
Tanner ja Svinhufvud. Risto Ryti valittiin presidentiksi 
joulukuussa pidetyssä vaalissa ja Ryti kelpasi myös 
venäläisille 

Sisäpoliittisesti vaikeita kysymyksiä 

Siirtolaisten asuttaminen oli sisäpoliittisesti kiperin 
kysymys välirauhan aikana, pika-asutuslaki joutui kovaan 
vastatuuleen, etenkin maalaisliitto ja ruotsalaiset 
vastustivat lakia. Ongelmia aiheuttivat myös suomalaiset 
kommunistit, jotka perustivat toukokuussa 1940 
Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran. 
Seuran ympärillä tapahtuneet levottomuudet ja Baltian 
miehitys kesällä loivat käsityksen, että seura oli vain 
peitejärjestö, joka oli luotu Neuvostoliiton 

solutuskanavaksi ja ns. viidenneksi kolonnaksi. Tilanne 
kärjistyi edelleen syksyllä ja joulukuussa 1940 Suomen 
hallitus lakkautti seuran. 

Talouselämä 

Välirauhan aikana Suomen tuonti ja vienti romahti, 
eritysesti elintarvikkeiden puutteen takia ruokahuollon 
järjestäminen oli vaikeaa, eikä esim. lannoitteita saatu. 
Suomen ainoat kauppakumppanit olivat Ruotsi, Saksa ja 
Neuvostoliitto. Saksan kauppaneuvottelut olivat 
päättyneen hieman aiemmin, Suomi ei näissä 
kauppaneuvotteluissa saanut haluamiaan aseostoja, 
jotka Hitler esti poliittisen tilanteen kireyden takia. 
Työllisyystilanne oli vaikeutunut viennin ja tuonnin 
tyrehtymisen takia, maan viljelyä vaikeutti lannoitteiden 
puute, lisäksi Suomi menetti huomattavan osan 
viljelyaloistaan alueluovutuksen johdosta. Suomi aloitti 
keväällä 1940 kenraali Waldenin aloitteesta ja 
toimeksiannosta Salpalinjan rakennustyöt. 
Rakennushanke on vielä tänäkin päivänä Suomen suurin 
yksittäinen rakennusurakka. Salpalinja työllisti 35 000 
miestä ja 2000 lottaa. Suomi sai hankkeeseen 
merkittävästi apua Ruotsista. Tavaratoimitusten lisäksi 
rakennustöihin osallistui rakennusmiehiä Ruotsista. 
Salpalinjan rakentaminen kehitti myös 
betonivalutekniikkaa. Betonisia pallokorsuja valettiin 
imubetonitekniikalla, joka tuli Suomeen Yhdysvalloista. 
Sodan jälkeen uudet rakennustekniikat otettiin 
sovellettuina siviilikäyttöön. Linnoituksen on laskettu 
maksaneen tuon ajan rahassa noin 2,5 miljardia 
markkaa. Pitkin kesää ja syksyä 1940 Suomen poliittinen 
ja sotilaallinen johto saivat vihjauksia, että Saksa 
suunnittelisi sotatoimia Neuvostoliittoa vastaan, ja 
toisaalta virallisia tietoja, että Saksa ei voisi tehdä 
mitään, jos Neuvostoliitto hyökkäisi suomeen. Samaan 
aikaan Saksa kuitenkin tunsi lisääntyvää mielenkiintoa 
Suomeen, ennen kaikkea Petsamon nikkeliä kohtaan, ja 
halusi pitää Suomen Neuvostoliiton vaikutusvallan 
ulkopuolella huolimatta Saksan ja Neuvostoliiton 
voimassa olevasta sopimuksesta. Hermann Göringin 
luottomies everstiluutnantti Joseph Veltjensin saapui 
yllätysvierailulle Suomeen 17. elokuuta, Veltjensin 
käymät neuvottelut pidettiin tarkkaan salassa. Vierailun 
aikana hän tapasi mm. presidentti Rydin ja 
Mannerheimin. Neuvotteluissa sovittiin, että Saksa 
toimittaisi Veltjensin oman yhtiön ja erään ruotsalaisen 
yhtiön välityksellä sotatarvikkeita Suomelle Saksan 
sotasaalisvarastoista. 



Käynnin päätarkoitus oli kuitenkin toinen: Veltjens 
ehdotti, että Saksa saisi huoltaa Pohjois-Norjassa 
olevia joukkojaan Suomen kautta. Molempien maiden 
suhteet Neuvostoliittoon olivat kiristymässä. Solmittu 
kauttakulkusopimus pysyi salassa, kunnes 21. 
syyskuuta ensimmäiset saksalaiset alukset ilmestyivät 
Suomen rannikolle. Sopimus otettiin kuitenkin kansan 
parissa pääasiallisesti myönteisesti vastaan. Alkukesän 
1941 aikana uuden sodan uhka oli kasvanut 
merkittävästi. Lisäksi Suomen sodanjohto oli saanut 
salaiset tiedot Saksan tulevasta hyökkäyksestä 
Neuvostoliitoon. Kenraali Heinrichs vieraillessaan 
Saksassa tammi-helmikuun vaihteessa 1941 hän tapasi 
kenraali Halderin luottamuksellisissa keskusteluissa. 
Halder viittasi mahdolliseen aseelliseen selkkaukseen, 
joka ratkastaisiin offensiivisesti. Hän tiedusteli 
minkälaisia voimia Suomi voisi pystyttää jos sota 
syttyy, etenkin kuinka paljon raskasta tykistöä on. 
Heinrichs selosti kenttäarmeijan kokoonpanon (16 
divisioonaa) huomauttaen raskaan tykistön vähyyden. 
Tämän lisäksi Halder oli kiinnostunut kauinka kauan 
liikekannallepano kestäisi ja voisiko sen tehdä 
huomaamatta. Heinrichs selosti tilanteen, että lkp 
kestäisi 4-5 päivää ja joukkojen keskitys 5 päivää ja sitä 
ei voisi suorittaa herättämättä huomiota. Virallisen 
tiedon tulevasta Suomi sai toukokuun lopulla kun 
kenraali Heinrichsin johtama valtuuskunta matkusti 
neuvotteluihin Salzburgiin ja Berliiniin, seuraava 
tapaaminen oli 3-6 kesäkuuta Helsingissä. Helsingin 
kokouksen jälkeen Saksan sodanjohto katsoi 
saaneensa varmuuden Suomen liittymisestä sotaan 
Saksan rinnalle, vaikka poliittinen päätös puuttuikin. 
Kesäkuussa 1941 Saksa yritti saada Suomelta virallisia 
takeita liittolaisuudesta, mutta Suomi ilmoitti 
pysyvänsä puolueettomana ja puolustautuvansa, jos 
sitä vastaan hyökättäisiin.   

Suomessa oli koko välirauhan ajan koottu uutta 
armeijaa, sotatilalaki oli edelleen voimassa ja 
kesäkuun puoliväliin tultaessa tiedettiin jo, että 
vääjäämätön oli edessä. Välirauhan aikaisten 
liikekannallepanosuunnitelmien mukaan piti 
Helsingissäkin perustaa kaksi suomenkielistä ja yksi 
ruotsinkielinen jalkaväkirykmentti. Pitkänsillan 
pohjoispuolelle perustettiin lisäksi kaksi omaa 
suojeluskuntaa, Sörkan Rykmentti ja Vallilan 
Rykmentti. Sörkan Rykmentistä muodostettiin runko 
Jalkaväkirymentti 26, ja Vallilan Rykmentistä 
Jalkaväkirykmentti 47. Runkomiehitys näihin 
rykmetteihin muodostettiin talvisodan Ässän miehistä. 

Liikekannallepanossa Jalkaväkiryknentti 26:n yksiköt 
perustettiin 18.-19. päivä kesäkuuta1941. Upseerit 
kutsuttiin palvelukseen 16. ja 17. kesäkuuta sekä 
aliupseerit ja miehistö 18. kesäkuuta 1941 alkaen. 
Rykmentin joukkojen kokoontumispaikkoina olivat: 

Arabian tehtaat Rykmentin esikunta (E/JR 26) ja 13. ja 
14. komppania sekä kolonna (Kol. / JR 26) 

Viikin latokartano I Pataljoona (I/JR 26) 

Sofianlehdon lastenkoti II Pataljoona (II/JR 26) 

Käpylän kansakoulu III Pataljoona (III/JR 26) 

JR 26:n 3. Konekiväärikomppanian upseerit Joutsenossa 
heinäkuussa 1941. vasemmalta Veikko Kautto, Erick 
Aunapuu, Eero Aaku, Aulis Ruusuvaara ja Matti Myllylä 

KAARTJP:n perinnepäivän KATSELMUS 18.9.2020          
Herra eversti, arvon kutsuvieraat, pataljoonani 
henkilökunta ja varusmiehet. Toivotan teidät 
tervetulleeksi viettämään Kaartin pataljoonan 
perinnepäivää. Kaartin pataljoona täyttää tänään 208 
vuotta. Ensimmäinen perinnejoukkomme, Kolmas eli 
niin sanottu ”Viipurin rykmentti” perustettiin 
18.9.1812, ollessamme Venäjän vallan alla.  Kaartin 
pataljoonalla on kunnia vaalia useidenkin joukkojen, 
kuten autonomian ajan Suomen Kaartin, Suomen 
Valkoisen Kaartin sekä Talvi- ja jatkosodan aikaisen 
Ässä-rykmentin perinteitä. Aloitimme tämän päivän 
juhlallisuudet pienellä, mutta arvokkaalla joukolla 
laskemalla seppeleen Suomen Kaartin muistomerkille 
Hietaniemen hautausmaalla. Pidimme seppeleen 
laskun yhteydessä myös hiljaisen hetken. Hiljaisen 
hetken siksi, että loppukesän aikana on kaksi 
arvostettua kiltaveljeä poistunut joukostamme. 
Levätkää rauhassa, Lasse ja Kari. Teitte upeaa työtä 
joukkomme eteen.   

 



Perinteet ja oman joukkomme historian tunteminen on 
meille sotilaille erityisen tärkeää. Niiden vaaliminen ja 
ymmärtäminen erottaa meidät ns. normaaleista 
päivätyössä käyvistä ihmisistä. Kun ymmärrämme ja 
sisäistämme, mitä meitä edeltävät sukupolvet ovat olleet 
valmiita tekemään edustamamme joukkomme puolesta, 
ymmärrämme myös eron termien ”käydä työssä” ja ”olla 
palveluksessa” välillä. Me sotilaat emme ole täällä 
varuskunnassa vain työssä - me olemme palveluksessa! 
Tämä aiheutti osalle komentajista harmaita hiuksia. 
Rykmentillä oli kuitenkin hyvät komentajat, jotka pitivät 
omiensa puolta tinkimättä kuitenkaan saamistaan 
tehtävistä. Kuten edellä oleva esimerkki yhden 
perinnejoukkomme sotapolusta kertoo, ovat edelliset 
sukupolvet kantaneet vastuunsa, osana joukkoa vieläpä 
raskaimmalla mahdollisella tavalla. Myös meillä on 
velvoite kantaa näin rauhan ja tarvittaessa myös sodan 
Talvisodan alla, syksyllä 1939, tilanteen kiristyessä 
rajoillamme, kutsuttiin reserviläisiä ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin. Osalle Helsingin, Porvoon ja muun 
Itä-Uudenmaan miehistä tuli käsky saapua 13.10.1939 
Helsingissä Pitkänsillan pohjoispuolella oleville kouluille. 
Näillä alueilla muodostettiin muutamassa päivässä 
jalkaväkirykmentti, joka sai tunnusnimekseen S-
rykmentti. Vaikka rykmentin viralliseksi nimeksi tulikin JR 
11, syntyi S-kirjaimesta miesten kielenkäytössä 
luontevasti ”Ässä-rykmentti. 17.10.1939 JR11 sai käskyn 
siirtyä pääpuolustuslinjalle, Hatjalahden lohkolle, 
Kuolemanjärvelle. Joulukuun alun onnistuneen 
taistelukosketuksen jälkeen Ässä-rykmentti taisteli pää- 
ja Väliasemassa, josta se siirrettiin helmikuun lopussa 
Viipurinlahdelle. Viipurinlahdella JR11 joukot osallistuivat 
vielä Talvisodan lopussa kiivaisiin taisteluihin aina 
13.3.1940 solmittuun Välirauhaan saakka. Ässä-
rykmentillä oli erinomainen henki, eikä se kertaakaan 
sodan aikana jättänyt asemiaan käskyttä. JR11 
kotiutettiin pääosin kesäkuussa 1940. Jatkosodan Ässä-
rykmentti, JR26, perustettiin kesäkuussa 1941, jälleen 
kerran helsinkiläisistä ja Itä-uusmaalaisista miehistä. 
Kesän ja syksyn 1941 hyökkäysvaiheen aikana Ässä-
rykmentti osallistui kiivaisiin taisteluihin mm. Viipurin 
sekä Petroskoin tien suunnilla, päätyen joulukuussa 1941 
Karhumäkeen. Karhumäen taisteluiden jälkeen Ässä-
rykmentti purettiin ja sen henkilöstö hajautettiin eri 
joukkoihin, joissa he jatkoivat taisteluaan aina jatkosodan 
loppuun saakka. Suuri osa Ässä-rykmenttiläisistä oli 
kotoisin Sörnäisten ja Vallilan työläiskodeista. Vaikka 
talvi- ja jatkosodan taistelut vaativat raskaan veronsa niin 
kaatuneina kuin haavoittuneinakin Ässäläisiä 

hitsasivat taistelut rykmentin miehet yhteen ja näin 
muodostui ”kaveria ei jätetä” henki, jossa 
yhteiskuntaluokalla ei ollut merkitystä. Rykmentin 
miehet olivat rentoja, itsenäisesti ajattelevia sekä 
puheissaan ja esiintymisessään huolimattomia. Tämä 
aiheutti osalle komentajista harmaita hiuksia. 
Rykmentillä oli kuitenkin hyvät komentajat, jotka pitivät 
omiensa puolta tinkimättä kuitenkaan saamistaan 
tehtävistä. Kuten edellä oleva esimerkki yhden 
perinnejoukkomme sotapolusta kertoo, ovat edelliset 
sukupolvet kantaneet vastuunsa, osana joukkoa - vieläpä 
raskaimmalla mahdollisella tavalla. Myös meillä on 
velvoite kantaa näin rauhan ja tarvittaessa myös sodan 
aikana kortemme tuohon yhteiseen kekoon, ja myös 
vaalia noita arvokkaita perinteitä. Olen komentaja-
aikanani saanut etuoikeuden osallistua päivittäiseen 
palvelukseen sekä erilaisiin harjoituksiin yhdessä teidän 
kanssanne. Kaiken kokemani perusteella on rehellisesti 
todettava, että tuo edellä kuvailtu Ässä-rykmentin henki 
voi nykypäivänäkin hyvin. Olette osoittaneet olevanne 
sitoutuneita työhönne ja valmiita uuden oppimiseen, 
jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Olette myös ylpeitä 
osaamisestanne ja mielestäni niin pitääkin olla. Tärkeää 
on vain muistaa, että terve ylpeys antaa tilaa myös 
muiden kunnioittamiselle.  Myös minä olen ylpeä - ylpeä 
siitä, että olen saanut kunnian toimia näin arvostetun 
pataljoonan ja sen ammattitaitoisen sekä hyvähenkisen 
henkilöstön johtajana, komentajananne. Kiitos teille 
kaikille niistä kokemuksista, joita olen saanut yhdessä 
teidän kanssanne kokea! Kaartin pataljoona tarvitsee 
tehtäviensä toteuttamiseksi tukea ja yhteistoimintaa 
myös muiden tahojen kanssa. Haluan osoittaa parhaat 
kiitokseni kaikille yhteistyökumppaneillemme ja 
perinteidemme vaalijoille - tänään täällä heistä on 
Koronatilanteen aiheuttamien rajoitteiden vuoksi vain 
pieni, mutta sitäkin piskuisempi joukko.  

Kaartilaiset - KOHOTTAKAAMME – KOLMIN KERTAINEN 
ELÄKÖÖN HUUTO KAARTIN PATALJOONALLE – 
ELÄKÖÖN, ELÄKÖÖN, ELÄKÖÖN!                  
Everstiluutnantti Olli Järvinen                                       
Kaartin pataljoonan komentaja 

  

 

 

 



KUNNIAKÄYNTIÄ ÄSSÄN MUITOMERKILLÄ 
LAUANTAINA 13.03.2021 EI JÄRJESTETÄ. 

Perinnetoimikunta laskee kaikessa hiljaisuudessa 
kukkalaitteensa muistomerkille kello 13. 

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät Ässän ystävät, 
vallitsevasta koronatilanteesta ja 
kokoontumisrajoitus suosituksista johtuen on 
perinnetoimikunta päättänyt kokouksessaan, ettei 
kunniakäyntiä näissä olosuhteissa voida patsaalla 
järjestää maaliskuun 13. päivä. 

Toivomme koronatilanteen helpottuvan nyt alkavien 
rokotusten myötä, jotta voisimme 13.10 palata 
normaaliin rytmiin perinteisten kunniakäynnin 
suhteen. 

 

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 
 

 

Ilpo Valtaoja ja Jarmo Sarjanen Santahaminan 
Perinnetalolla kartan luovutustilaisuudessa. 

 

 

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

  
Kapteeni Ville Ketola ja Ilpo Valtaoja paljastivat 
Perinnetalossa Santahaminassa Aimo Sirman 
talvisodan aikaisen kartan. Kartan 
perinnetoimikunnalle lahjoitti hänen poikansa Arto 
Sirma. Aimo Sirma toimi talvisodassa ye.ups. JR 11 
esikunnassa ja sotilasarvoltaan hän oli luutnantti.  

 



ÄSSÄ-RYKMENTIN PERINNETYÖTÄ TUKEVAT 

 

 

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

 

 

      

 

 

          

                                                                                             

Top-Mainos Oy 
Koskelonkuja 1 A 6-8 
02920 Espoo 

+358 9 862 862 / +358 40 675 4055 / +358 400 207766 
topmainos@topmainos.fi 
www.topmainos.fi/ 
 

 

 

 

Toimitus 

Esa Jansson  

assarykmentti@gmail.com 

Kari Björn 

kari.v.bjorn@gmail.con  
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