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Talvisotaan lähti Helsingin sydämestä, Kalliosta, Sörnäisistä ja Vallilasta, silloisista leimallisista työläiskaupunginosista, 
”stadin kundien” jalkaväkirykmentti, JR 11, joka otti itselleen sotahistoriaan jäävän nimen ”Ässä-rykmentti 



Suomi säilyi itsenäisenä sisulla ja 
periksiantamattomuudellaan. 

 
Talvisodan päättymisestä tuli maaliskuun 13. päivä 
kuluneeksi 80 vuotta, patsaalle kokoontui edelleen 
useita kymmeniä Helsinkiläisiä vaalimaan ja 
kunnioittamaan perinnettä. Kunniakäynnin yhteydessä 
otettiin erityisellä ilolla vastaan joukko nuoria 
lukiolaisia jotka läsnäolollaan antoivat uskoa perinteen 
jatkumiselle tästäkin eteenpäin. Nyt kun veteraanit ja 
heidän omaisensa ovat lähes kaikki poistuneet 
joukostamme, on heidän jälkeläistensä sekä heidän 
jälkeläistensä astuttava riviin, kunnioitus tämän 
kunniakkaan rykmentin muistoa kohtaan elää eikä se 
saa kadota. 

 

 
Kunniakäynti patsaalla saa ihmiset edelleen liikkeelle, 
tähän joukkoon haluamme lisää nuoria ketkä haluavat 
vaalia heidän muistoaan jotka takasivat uhrillaan sen 
että Suomi on vapaa maa. 

 

 

Ministeri Pertti Salolainen 
 

 

Kunnioitetut Veteraanit, Ässärykmentin 
Perinnetoimikunnan jäsenet, hyvätnaiset ja miehet. 

 
Tämä mahdollisuus tulla puhumaan 
Ässärykmentin Perinneyhdistyksen tilaisuuteen 
Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivänä on 
minulle suuri kunnia ja mahdollisuus tehdä 
aikamatka lapsuuteeni ja nuoruuteni Vallilaan ja 
Kallioon samana vuonna jolloin itse täytän 80- 
vuotta ja ennenkaikkea kunnioittaa maineikkaan 
Ässärykmentin muistoa. Runsaat 80-vuotta sitten 
olisin itse kuulunut joukkoon. 
Synnyinkotini sijaitsi Paavalin kirkkoa vastapäätä, 
kouluni kävin Vallilan kansakoulussa ja ylioppilaaksi 
tulin Helsingin Toisesta lyseosta tästä naapurissa. 
Torkkelinkadulla. Kallion kirjasto oli rauhallinen 
opiskelupaikkani. 
Omakohtaisia,tosin sekavia 
muistikuvia,sodistamme minulla on tosin vain 
Jatkosodasta kun istun kynttilänvalossa 
Hämeentie 94 kellarissa äitini kanssa lähes 
tukehtumassa pommien kumahdellessa lähistöllä 
ja naisten ja lasten itkiessä ja kirkuessa ympärillä. 
Tämän kaiken olen halunnut kertoa vain koska 
tämä tilaisuus tulee suoraan iholle sillä viime 
vuonna minut nimettiin Stadin Slangin 
toimesta Stadin kundiksi.Tämä on minunkin 
perinnettäni. 



Me olemme kaikki kokoontuneet tänne 
kunnioittamaan ja muistamaan sitä valtavaa 
uhria jonka tämän seudun pojat 
Ässärykmentissä ja naiset kotirintamalla 
antoivat Isänmaamme puolustamisessa. 
Kuten tiedämme sodan alussa JR 11 vahvuus 
oli noin 3000 miestä, joista noin 460 kaatui ja 
1000 katosi tai haavoittui monin tavoin. 
Muistan hyvin miten kovaa sota oli kohdellut 
Ässärykmenttiä kun veteraaneja oli sodan 
jälkeen kotini lähellä sotainvalideina ja eri 
tavoin vammautuneina. Jälkeenpäin tuntuu 
että he eivät saaneet kaikkea sitä apua ja 
kunnioitusta jota olisivat ansainneet. 
Myöhemminkin veteraanitoimintaa varottiin 
ja suorastaan piiloteltiin muka revansistisena. 
Tänäpäivänä asiat ovat täysin toisin.Kaikki 
suomalaiset ymmärtävät heidän 
korvaamattoman panoksensa ja arvonsa. 
Kylmät väreet kukevat selkäpiissä kun 
ajattelen mitä olisi tapahtunut jos Suomi olisi 
miehitetty Talvisodan jälkeen.En usko että 
maatamme olisi kohdeltu toisin kuin 
esimerkiksi naapurimaatamme Viroa, muita 
Baltian maita tai Puolaa. Tämä kauhukuva 
nostaa suomalaisten urheuden aivan toiseen 
ulottuvuuteen.Emme olisi vain hävinneet 
sotaa vaan myös kaiken hirveyden mitä olisi 
tapahtunut sen jälkeen. 

 
Suuren vaikutuksen minuun on tehnyt se 
miten oli mahdollista että hyvin erilaisen 
taustan omaavista Sömäisten, Kallion, 
Harjun ja Vallilan työläiskaupunginosien 
miehistä saatiin nopeasti hitsatuksi 
yhteiseen toimintaan ja aseveljeyteen 
kykenevä Ässärykmentti. Tämä 
lempinimeltään Sörkän rykmentti 
kunnostautui Talvisodassa Karjalan 
kannaksella Kuolemanjärven 
pääpuolustusaseman ja Viipurinlahden 
torjuntataisteluissa. Rykmentti ei 
kertaakaan jättänyt asemiaan kuin 
käskystä! 
Jatkosodassa Ässä-pataljoona JR26:n 
merkitys oli myös todella suuri. On 
mielenkiintoista miten rykmenttiä johdettiin. 
Lainaan eversti Erkki Norbergin kirjaa, Ässät 
Jyllää:"Ässärykmentissä ei annettu mitään 
ehdottomia, täsmällisiä käskyjä. Rykmenttiä 

komennettiin johdonmukaisesti luottaen 
alemman päällystön kaupunkilaisjärkeen. 
Lainaan edelleen: Mitään hyökkäystoimintaa 
ei harjoiteltu etteikö rykmentin komentaja 
olisi ollut itse mukana. Hän kulki joko 
kärkipataljoonan mukana tai välittömästi sen 
takana.Tästä kai pian hyökätään, koska 
Eevertti näkyy menevän eteen.Ässä 
rykmenttiä ei tämän komentajan aikana 
koskaan johdettu takaapäin, vai aina yleensä 
edestä." 

Tänä päivänä Suomi varautuu pahimman varalle 
kuten aina. Kalustomme on parempaa kuin 
milloinkaan ja kansalaisten halu puolustaa 
maataan on kansainvälisessä vertailussakin 
huippuluokkaa. Meitä kohtaavat myös uudet 
haasteet esimerkiksi kyberhyökkäysten 
muodossa. Voi vain kuvitella mitä 
nykyaikaisessa yhteiskunnassa tapahtuu jos 
sähköt häviävät. Juuri mikään ei toimi! 
EUn jäsenenä emme ole enää yksin, emmekä 
ole myöskään puolueettomia mutta kylläkin 
sotilaallisesti liitoutumattomia. Meitä tukee 
EU-maiden keskinäinen solidaarisuus 
Lissabonin sopimuksen kautta. Olemme myös 
sopineet monenlaisia turvallisuuspoliittisia 
sopimuksia lukuisten maiden kanssa ja 
harjoittelemme säännöllisesti 
sotaharjoituksissa niin Ruotsin kuin Nato- 
maidenkin kanssa.Naton kanssa jopa 50-70 
harjoitusta vuosittain.Tämä kaikki ei saa 
kuitenkaan tuudittaa meitä väärään 
turvallisuuden tunteeseen. Emme saa luottaa 
ulkopuoliseen apuun. Meidän on kaikkina 
aikoina pidettävä itse huolta oman maamme 
puolustamisesta kaikissa olosuhteissa. Siihen 
meitä velvoittaa kunniakkaan Ässärykmentin 
perinne! 
Lopuksi toivotan meille kaikille hienoa ja 
arvokasta muistojuhlaa. Tämä maa ei koskaan 
sortua saa ! 



  
 

Helsingin kuvataidelukion oppilas Kauri Kopperoinen 
esitti veteraanin iltahuudon. 

 

 
Lukiolaisten seppeleen laski Pipsa Salonen ja Santtu 
Valtanen 

 

Lukiolaiset osallistuivat perinteiselle ÄSSÄn sopalla 
Graniittilinnassa opettajansa Tiina Kärkkäisen kanssa 
(Historian ja yhteiskuntaopin lehtori), isäntänä Esa 
Jansson 

Aito Englannin taksi, Jarmo Sarjarjanen järjesti 
yllätyksen ministeri Salolaiselle järjestämällä hänelle 
kuljetuksen Graniittilinnaan tällä taksilla ÄSSÄn 
sopalle. Salolainen toi kyseisen taksin Suomeen 
ollessaan suurlähettiläänä Lontoossa, auton omistaa 
nykyään Taksi Kovanen. 

 

 
Kutsuvieraina mm. Pekka J Korvenheimo, Taisto 
Sulonen, Pentti Hakkarainen ja ministeri Pertti 
Salolainen 

 
ÄSSÄ-RYKMENTIN STADIN KUNDIT RINTAMALLA JA 
SOTIEN JÄLKEEN 

 
Helsinkiläisistä suomenkielisistä miehistä, stadin 
kundeista, perustettiin talvisodan alla 
Jalkaväkirykmentti 11, JR 11. Melko pian tuo joukko 
kutsui itseään Ässä-rykmentiksi. Mistä tuo nimi tuli, 
sitä voidaan vain arvailla. Liikekannallepanossa 
sotilaspiirin suunnitelmissa yksiköllä oli tunnuksena S- 
kirjain, joka mahdollisesti tarkoitti suomenkielistä 
yksikköä erotukseksi toisesta helsinkiläisyksiköstä JR 
10:stä, joka oli ruotsinkielinen. Miesten 
kutsuntakortteihin oli joidenkin tietojen mukaan 
raapustettu kynällä kulmaan S-kirjain, joka yhdistyi 
nopeasti miesten mielissä korttipakan korkeimpaan 
korttiin, Ässään. 



Rykmentin perustaminen ja YH:n aika 
 

Ässä-rykmentin miehet tulivat pääosin 
pääkaupungista, etupäässä Pitkänsillan 
pohjoispuolelta. Ensimmäinen ja toinen pataljoona 
koostuivat täysin stadin kundeista. Kolmas pataljoona 
ja kranaatinheitinkomppania saivat lisäväriä itäisen 
Uudenmaan miehistä. 

 
Monesti kuulee totuutta hieman muunnellen, että 
Ässä-rykmentti lähti talvisotaan ruumishuoneelta 
Kuolemajärvelle perjantaina 13. päivä. Huonoja 
enteitä heti alkuunsa siis! Todellisuudessa Rykmentti 
perustettiin perjantaina 13.10.1939 mutta lastattiin 
juniin vasta 18.10. Vallilan tavara-asemalla Harjun 
paarihuoneen edustalla, ja juna vei miehet 
Kannakselle Johanneksen asemalle. Junakuljetuksen 
jälkeen oli edessä jalkamarssi Kuolemajärven rannoille 
Hatjalahden lohkolle pääpuolustusasemaan. 

 
Perillä odottivat yleiset harjoitukset YH:n aika. Ässä- 
rykmentin tehtävänä oli siellä keskeneräisiä 
puolustusasemia parannellen, maastoon tutustuen ja 
harjoitellen valmistautua tulevaan tehtäväänsä. Tässä 
Rykmentti onnistui hyvin! Jo YH:n aikana Rykmentti 
kasvoi tehtäväänsä, sille kehittyi vahva joukko- 
osastohenki ja -identiteetti. Niin kantahenkilökunta 
kuin pääasiassa Helsingin suojeluskunnista peräisin 
oleva päällystö löysivät oikean tavan hoitaa yhteisiä 
tehtäviä yhdessä miehistön kanssa. Yhteiset 
urheiluharrastukset piristivät raskaiden 
varustelutöiden lomassa. 

 
Tulikaste ja talvisodan taistelut 

 
Joulukuun 7. päivänä Ässän etujoukot saivat 
tulikasteensa, ja tästä eteenpäin oli Ässä-rykmentti 
taistelukosketuksessa viholliseen talvisodan loppuun 
asti. Pääpuolustusasemassa rykmentti piti linjansa aina 
helmikuun puoleenväliin asti, jolloin tuli käsky 
vetäytyä taistellen väliaseman kautta Viipurinlahden 
saarille ja sieltä lahden pohjoisrannalle. Viipurinlahden 
saaret ja lahden rannat olivat Ässäläisille tiukka paikka. 
Yli puolet Rykmentin haavoittuneista ja kolmannes 
sankarikuolemista koettiin kahden viimeisen 
sotaviikon aikana. Kun sota päättyi, oli rykmentissä 
jäljellä 854 miestä. Taisteluvahvuudesta oli poistunut 
yli puolet (56 %). 

 
Tappiot tulivat vain noin seitsemän kuukauden aikana. 
Rykmentin lakkauttamisen jälkeen ennen vuotta 1912 

syntyneet miehet kotiutettiin ja nuoremmat siirrettiin 
JR 5:een. Myöhemmin monet entiset ässäläiset 
lopettivat sodan 21. prikaatin riveissä. 

 
Ässän henki elää 

 
Jatkosota päättyi syyskuussa 1944 ja miehet palasivat 
vähitellen rintamilta. Yhdistystoiminta vilkastui ja 
huoltotyön tarve kasvoi. Isona haasteena oli saada 
rintamamiehille töitä. Helsingin kaupunki oli asettanut 
kotiuttamistoimikunnan, jonka tehtävänä oli järjestää 
töitä kotiutuville miehille. Toimikuntaan kuului myös 
edustaja Ässä-rykmentti ry:stä. Tässä työssä myös 
onnistuttiin, ja töitä löytyi työttömille. Seuraavalle 
vuodelle oli suunnitelmissa rintamamiestalojen 
rakentamista, ja tätä varten oli tehty tonttivarauksia 
kaupungilta ja yksityisiltä maanomistajilta. Sitten tuli 
mutkia matkaan! Tammikuun 15. päivänä 1945 
liittoutuneiden valvontakomission vaatimuksesta 
julistettiin lakkautetuiksi Aseveljien liitto ja sen 
mukana myös Ässä-rykmentti ry. Rauhansopimuksen 
tulkinnan mukaan kyse oli fasistisista järjestöistä. 

 
Lakkautuksen jälkeen ässäläiset jatkoivat toimintaansa 
vähin äänin. Patsaalle kokoonnuttiin kaksi kertaa 
vuodessa, Rykmentin perustamispäivänä 13.10. ja 
talvisodan päättymispäivänä 13.3. Näissä 
asevelitapaamisissa tarjoiltiin patsaalla vietetyn 
hetken jälkeen Ässän soppaa ja juomia maun mukaan. 
Vähäosaisia ässäläisiä ja heidän perheitään autettiin ja 
samalla pidettiin yllä Ässä-rykmentin nimeä, vaalittiin 
kaatuneiden muistoa ja kunnioitettiin Ässän 
perinteitä. Vuonna 1964 julkaistiin "Ässän tie" -kirja, 
jonka ensi lehdellä todetaan sen olevan sodasta 
palanneiden ässäläisten kunniateko Ässä-rykmentin 
perustamisen 25-vuotispäivänä niille aseveljille, jotka 
eivät palanneet pitkältä tieltä. 

 
Perinnetoiminta jatkuu Tänään rykmentin muistoa 
pitää yllä Ässä-rykmentin Perinnetoimikunta. Sen 
toiminnassa ei ole enää mukana sotiin osallistuneita 
veteraaneja. Toiminta tapahtuu Ässä-rykmentin 
ystävien ja omaisten voimin toisessa ja kolmannessa 
polvessa. Meidän tehtävänämme on jatkaa Ässä- 
rykmentin miesten ja naisten aloittamaa toimintaa ja 
jatkaa sitä heidän viitoittamallaan tavalla. Meitä 
tukevat tässä toiminnassa Helsingin kaupunki ja 
Kaartin jääkärirykmentti, missä Ässän perinnettä 
ylläpitää Kaartin pataljoona. Santahaminassa 
Perinnetalolla on Kaartin salissa ns. Ässän nurkkaus, 
jossa on esillä JR 11:n ja JR 26:n esineistöä ja kuvia. 



Varuskunnan omaistenpäivinä Perinnetoimikunta on 
läsnä kertomassa varusmiehille ja heidän omaisilleen 
sotien aikaisten helsinkiläismiesten toimista talvi- ja 
jatkosodassa. Perinnetoimikunta luovuttaa joka vuosi 
Kaartin pataljoonan komentajalle Ässän ruskean 
kirjekuoren, josta jaetaan stipendejä 
kunnostautuneille varusmiehille. 

 

Tervetuloa patsaalle! Ässä-rykmentin patsaalle 
kokoonnutaan perinteisesti kahdesti vuodessa, 13.3. ja 
13.10. Mukaan ovat tervetulleita kaikki maamme 
historiasta kiinnostuneet ja sotaveteraaniemme 
muistoa kunnioittavat. Puheiden jälkeen seppeleet ja 
kukkatervehdyksen laskevat Ässän lisäksi Helsingin 
kaupunki, Kaartin jääkärirykmentti, veteraanijärjestöt 
sekä killat ja Stadin slangi ry. Myös Ässän omaiset ja 
ystävät voivat jättää tervehdyksensä muistomerkille. 
Muistotilaisuuden jälkeen kokoonnutaan perinteiseen 
tapaan Työväentalon tiloihin, yleensä Graniittilinnan 
ravintolaan omakustanteiselle Ässän sopalle ja 
juomille oman maun mukaan. Tilaisuudet patsaalla ja 
sopalla ovat avoimia kaikille Ässä-rykmentin ystäville. 

 
Ässä-rykmentin henki syntyi talvi- ja jatkosodan 
vaikeassa puristuksessa. Opittiin kunnioittamaan 
suomalaista miestä ja naista yli tulo-, sääty- ja 
kielirajojen. Arvostettiin jokaisen mielipidettä, vaikka 
esittäjä olisi niiden takana yksin. Ei sallittu aseveljen 
jättämistä. 

 

Helsingin seudun sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtaja Rauno Loukkola pyysi 
perinnetoimikunnalta lyhyttä kuvausta ÄSSÄ- 
rykmentistä piirin ohjelma lehtiseen. Kuvauksen ÄSSÄ- 
rykmentistä sotaveteraanipiirille laativat Göran 
Lindgre ja Esa Jansson. 

 
ÄSSÄ-rykmentti tunnettiin joukkona, jota 
kuljetettiin ympäri rintamia vaikeisiin tilanteisiin. Se 
osallistui Petroskoin valtaukseen ja siirrettiin sieltä 
Karhumäen taisteluihin. Sen jälkeen se kieltäytyi 
jatkamasta raskaissa taisteluissa. Kirja kertoo sen 
tarinan jatkosodan alusta loppuun. 
Perinnetoimikunta suosittaa kirjan hankkimista, sen 
kautta pääset mukaan ”stadin kundien” rankkoihin 
kohtaloihin isänmaan puolesta. 

In memoriam 
 

Aune Helena Rahola (os. Purra) lotta ja 
sotaveteraani Aune toimi jatkosodan aikana radisti 
lottana Vitelessä, hän osallistui lotta ja 
veteraanityöhön sotien jälkeen. Aune Rahola 
osallistui ÄSSÄ-rykmentin perinnetyöhön aktiivisesti, 
hän mm. puhui patsaalla 2013, lisäksi hän oli yksi 
perinnetyön merkittävistä tukijoista. 

 

Kari J Talvitie tunnettiin monista merkittävistä 
luottamustoimistaan työ uransa lisäksi, Talvitie toimi 
pitkään Kaartin Killan puheenjohtajana, 
historioitsijana hänet tunnettiin ennen kaikkea 
suomen kaartin tuntijana. Talvitie oli ÄSSÄ-rykmentin 
perinnetyössä merkittävästi mukana . 

 

Lauri ”Lasse”Ravanti Lasse sai ÄSSÄ-rykmenttiin 
ensi kosketukse jo koulupoikana, merkittävimpänä 
yksittäisenä saavutuksena voidaan pitää hänen 
panostaan perinnetalon sisustamisessa nykyiseen 
muotoonsa. Lasse toimi myös Kaartin Killan 
puheenjohtajana ja valittiin kertaalleen vuoden 
kiltalaiseksi. Lasse toimi aktiivisesti perinnetyössä 
näihin päiviin asti. 
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