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Lokakuinen Lauantai keräsi Ässän 
patsaalle taas runsaan joukon ihmisiä 
kunnioittamaan ja vaalimaan Ässä-
rykmentin veteraanien aikoinaan 
aloittamaa perinnettä. Kunniakäynnin 
avaussanat lausui 
perinnetoimikunnan puheenjohtajan 
Kari Salminen. 

 

Patsaalla puhui Esa Jansson, 
Perinnetoimikunnan sihteeri.  

Heikommassa asemassa olevien 
aseveljien avustaminen kaikella 
mahdollisella tavalla oli osoitus 
syvästä yhteenkuuluvuudesta, josta 
tänäkin päivänä voisi ottaa mallia.  

Kunnioitetut sotiemme veteraanit 
Hyvät naiset ja herrat 

 

Hiljainen hetki Kirkkoherra Riikka 
Reina Kallion seurakunnasta. 

 

Esa Jansson  

Talvisodan päättymisen jälkeen heräsi 
Ässä-rykmentissä palvelleiden 
reservinupseerien keskuudessa ajatus 
siitä, että sodan aikana koettu 
yhteenkuuluvaisuuden tunne ja 
asevelihenki eivät saa unohtua 
tulevaisuudessa. Yhdessä käyty ja 
kärsitty sota yhdisti erilaisista 
sosiaalisista taustoista saapuneet 
miehet. Oli asema yhteiskunnassa 
mikä tahansa, sotilasarvo 
rivimiehestä korkeimpaan 
sotilasarvoon asti tai 
maailmankatsomus vasemmalta 
oikealle, koettiin talvisota Ässä-

rykmentissä yhteiseksi asiaksi. Sodan 
jälkeen haluttiin pitää huolta 
heikommassa asemassa olevista. 
Avun piiriin otettiin myös 
kaatuneiden lesket ja orvot. 
Konkreettisen avun lisäksi haluttiin 
ylläpitää sekä kehittää rykmentissä 
vallinnutta asevelihenkeä että 
muistaa sanoin ja teoin yksikön 
sankarivainajia. Keväällä 1940 
aloitetun työn pohjalta perustettiin 
Ässä-rykmentti ry kesä-kuussa ja jo 
heinäkuussa avattiin 
aseveliyhdistyksen huoltotoimisto. Se 
tuki monin eri tavoin ässäläisiä ja 
heidän perheitään ja toimi muun 
muassa työnvälittäjänä sodan 
johdosta työttömäksi jääneille. Lisäksi 
yhdistys antoi lainopillista neuvontaa 
mm. avustusten ja tukien hakemista 
varten. Yhdistys saattoi maksaa 
vuokrarästejä, jakaa vaatteita lapsille 
sekä lainata että antaa rahaa hädässä 
oleville perheille. Rahoituksensa 
yhdistys hankki keräyksillä, 
kirjamyynnillä ja lahjoitusvaroin, joita 
saatiin niin yksityisiltä henkilöiltä kuin 
yrityksiltä. 

 

 



Lokakuun 13. päivänä 1940 paljastettiin tämä 
patsas, jonka äärellä nyt seisomme. Tänään me 
muistamme Ässä-rykmentin miehiä. Vaikka Ässän 
rivit ovat harvenneet ja mukana patsaalla ei ole 
yhtään talvisodassa Ässän joukoissa mukana 
ollutta, niin me emme ole unohtaneet heitä! 
Olemme siirtymässä veteraanityöstä 
perinnetyöhön.  Meidän tehtävämme on muistaa 
veteraanien tärkein perintö jonka saimme viime 
sotiin osaa ottaneelta sukupolvelta, se on tämä 
meidän kotimme, isänmaamme ja äidinkielemme. 
Meillä on vapaus päättää omista asioistamme 
yhtenäisenä kansana ja mahdollisuus pitää huolta 
toisistamme. Kuuterselän taistelun 
muistomerkissä on teksti ”Himmetä ei muistot 
koskaan saa”. Teksti tulee laulusta Veteraanin 
iltahuuto, josta on lyhyessä ajassa tullut se 
kappale, jolla veteraani on saatettu viimeiselle 
matkalle. Tämä laulu kertoo hienosti sanoman 
siirtämisestä seuraaville sukupolville. 

Hyvät läsnäolijat! 

Veteraanisukupolven testamentti on jätetty 
meille ja meidän tehtävämme on heidän 
sanomansa siirtäminen eteenpäin. Veteraanin 
iltahuudon kertosäe kertoo: Hoivatkaa, kohta 
poissa on veljet Muistakaa, heille kallis ol' maa 
Kertokaa lasten lapsille lauluin Himmetä ei 
muistot koskaan saa. 

 

Kaartin jääkärirykmentin seppeleen laski eversti 
Petteri Tervonen. 

 

 Veteraani Harri Kuisma laski seppeleen Rauno 
Loukolan kanssa. 

 

Patsaalta siirryttiin perinteisesti Graniittilinnaan 
nauttimaan perinne ateria Ässän soppa asiaan 
kuuluvine juomineen. 

Sankarivainajia kotiin. 

Sodissamme 1939-45 jäi kentälle yli 10.000 
sankarivainajaa. Heitä ei vaikeissa tilanteissa 
kyetty evakuoimaan tai sitten he yksinkertaisesti 
katosivat. Heistä on vuosien varrella löydetty ja 
saatettu kotimaahan viimeiseen leposijaan joko 
oman kunnan sankarihautaan tai sukuhautaan 
noin 1.300. Heistä 370 on kyetty luotettavasti 
tunnistamaan. 

 

 



Vuosien ajan heidän etsimisestään vastasivat 
suomalaiset vapaaehtoiset, mutta viime aikoina 
tehtävää ovat hoitaneet venäläiset hyvässä 
yhteistyössä suomalaisten kanssa. Kun sotiemme 
päättymisestä on jo kulunut yli 70 vuotta, toiveet 
uusista merkittävistä löydöistä ovat vähäiset. 
Vuosittain Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on 
hakenut löytyneitä vainajia kotiin Viipurista, missä 
heidän kotimatkansa on alkanut Pietari Paavalin 
evankelis-luterilaisesta kirkosta lyhyen mutta 
vaikuttavan tilaisuuden jälkeen. Tänä vuonna, 16.10. 
kotiin lähti 29 pientä, valkoista arkkua joissa 39:n 
vainajan jäänteet. 
Kirkon alttarilta nuo kallisarvoiset arkut siirtyivät 
Vihdin Liikenteen bussin ruumaan osin Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistyksen aktiivien kantamina, 
mutta tähän kunniatehtävään saivat osallistua myös 
muutamat nuoret teini-ikäiset pojat. Heille se oli 
varmasti mieleen jäävä kokemus! Tänä vuonna Viipurin 
kirkon tilaisuuteen sai osallistua virallisen 
kutsuvierasjoukon lisäksi myös lähes täysi 
bussilastillinen sota- ja kulttuurihistorialliseen retkeen 
osallistuneita matkalaisia, joiden ikä vaihteli varmaan 
välillä yli yhdeksästäkymmenestä teini-ikäisiin. Tuosta 
sotavainajien kotiuttamistilaisuudesta muodostui 
varmaan monelle matkalaiselle retken harvinainen 
kohokohta. Ehkä vielä ensi vuonna lähdetään 
uudelleen . 
Suomessa vainajien tunnistamisyritykset jatkuvat. 
Tunnistamattomien viimeinen leposija löytyy 
Lappeenrannan sankarihautausmaalta, missä heille 
järjestetään joka toinen vuosi juhlalliset hautajaiset, 
seuraavat ensi vuonna. Tunnistettuja odottaa yleensä 
kotikunnan sankarihautausmaalla valmis tyhjä hauta, 
johon nyt voidaan laskea muutakin pieni valkoinen 
arkku. Hautapaikka muistolaattoineen on ollut 
odottamassa heitä sodassa kadonneen kuolleeksi 
julistamisen jälkeen. Ympyrä on siten sulkeutunut ja 
omaiset ovat saaneet vuosien epätietoisuuden jälkeen 
rauhan. 
 
Göran Lindgren 
 
Kaatuneet kotiin 
 
Suomi oli toisessa maailmansodassa ainoa maa joka 
pyrki lähettämään sankarivainajat haudattavaksi 
kotikuntaan. Tästä ei kuitenkaan sodan alkaessa ollut 
selvää toimintamallia, päämajan mukaan kaatuneet 
piti haudata kenttähautausmaihin rintaman taakse.  
 
Todellinen urotyö 
 
Tilanteen otti tavallaan hoitaakseen Kokkolan 
kirkkoherra Johannes Sillanpää, joka oli määrätty 
kenraaliluutnantti Harald Öhquistin johtaman II 
Armeijakunnan pastoriksi. 

Itsenäisyyspäivänä, joulukuun kuudentena, Sillanpää 
kiersi pitämässä hartaushetkiä eri joukko-osastoissa 
ilmoittaen, että kaatuneet kuljetetaan kotiin. 
Vain kahta päivää myöhemmin tuli kuitenkin 
päämajasta kirjelmä, jonka mukaan kaatuneet 
haudataan taistelukentille joukkohautoihin. Vain 
poikkeustapauksissa ruumis lähetettäisiin omaisille. 
”Kuultuaan kirjelmästä Sillanpää meni Öhquistin 
puheille ja selitti tilanteen. Öhquist sanoi saman tien, 
että pastorin ilmoittamalla linjalla jatketaan”, (Lainaus 
sotahistorian tutkija Sune Sahlstedtin tekstistä 
vuodelta 2012.) 
 

 
 
Kotimatka on alkamassa 16.10.2018 
 
 
ÄSSÄ- rykmentin perinnetyö  
 
Heti toukokuulla talvisodan päättymisen jälkeen 
1940 hotelli Tornissa pidetyssä 
asevelitapaamisessa päätettiin perustaa yhteisö 
nimeltä ÄSSÄ-rykmentti ry vaalimaan rykmentin 
perinteitä ja tekemään sosiaalista huoltotyötä 
aseveljien keskuudessa. 
 Johtuen yhteiskunnan tuen puuttumisesta 
huoltotyön tarve oli suurta, mutta samalla 
hoidettiin myös ne toimenpiteet, joiden 
lopputuloksena syntyi kirja rykmentin 
talvisodansotatiestä ja Sankaripatsas rykmentin 
syntysijojen alueelle Kallion sydämeen Alli Trygg´n 
puistoon. 
 
 

 
 



Vuosi palvelukseen astumisesta eli 13.10.1940 tämä 
Sankaripatsas nimetään ”Haavoitettu 
Leijona”paljastettiin itsensä ylipäällikön läsnä ollessa. 
Samana kesänä oli perustettuerittäin merkittävä 
yhteisö nimeltään Suomen Aseveljien Liitto ry. ÄSSÄ 
rykmentin aseveljet tekivät merkittävän työn tämän 
järjestön perustamiseksi. Seuranneina kovina 
sotavuosina tämä järjestö oli mukana vahvistamassa 
kansakunnan rintamaa kestämään suurvaltapoliittiset 
ja sotapaineet, jtka osuivat isänmaan kohdalle. 
Huollettiin sielua ja ruokapöytää kaikilla käytettävissä 
olevilla resursseilla huolehdittiin että kansakunnan 
yhtenäisyys kesti.  

Hyvin pian sotatoimien Neuvostoliittoa vastaan 
loputtua syyskuulla 1944 ja ”uusien tuulien” päästyä 
valtaan nämä tahot ottivat tämän aseveljien 
perustaman järjestön hampaisiinsa ja vaativat suureen 
ääneen sen lopettamista lainsäädännön toimenpitein 
rauhansopimuksen vastaisena järjestönä. Näin 
tapahtuikin 1945. ÄSSÄ-rykmentin perinnetyö oli 
uuden ongelman edessä, kun laillisella päätöksellä 
lakkautettu, oli pakko mennä ”maan alle”. 

Vaikeuksissa olevista aseveljistä huolehdittiin 
taloudellisella tuella ja perinteitä vaalittiin 
kokoontumalla sekä 13. maaliskuuta että 13. 
lokakuuta ensin jumalanpalvelukseen klo 17 Kallion 
kirkossa ja sen jälkeen kunniakäynnille rykmentin 
oman Sankaripatsaan äärelle. Rykmentin aseveljet 
olivat myös keskuudessaan päättäneet, että he eivät 
muuttuneissakaan olosuhteissa perusta uudelleen 
ÄSSÄ-rykmentti ry- nimistä yhdistystä. Oli päätetty, 
että ne saavat sen yhdistyksen perustaa jotka sen 
lakkauttivatkin eli 1945 vallassa olleet valtioneuvoston 
jäsenet. Samassa olotilassa eletään yhä nykyäänkin. 
Veteraanien ote perinnetyöstä on kirvonnut, vastuu 
on siirtynyt seuraaville ja osin sitäkin seuraavalle 
sukupolvelle. Onneksi veteraanit 1970-1980 lukujen 
vaihteessa näkivät tulevaisuuden hyvissä ajoin 
etukäteen ja kutsuivat perinnetyöhön seuraavan 
sukupolven edustajia. Ajankuluessa osa näistäkin 
perinteen vaalijoista on siirtynyt rajan toiselle puolelle. 

Itse olen tehnyt valintani ja tätä tekstiä hyväksi 
käyttäen vetoan nuorempiin luopuessani perinnetyön 
vetäjän vastuullisesta tehtävästä. 

Meillä kenelläkään ei ole oikeutta toimia siten, että 
kahtena päivänä vuodessa eli 13.päivä maaliskuuta 
kello 13 ja 13. päivä lokakuuta kello 13 ei kokoonnuta 

rykmentin Sankaripatsaan äärelle kunnioittamaan 
Suomen sodissa henkensä menettäneiden 
sankarivainajien muistoa perinteisin menoin. Onneksi 
rykmentin veteraanit aikanaan 1989 toimivat siten, 
että puolustusvoimien kokoonpanoon kuuluvan 
Kaartin pataljoonan sittemmin Kaartin 
jääkärirykmentin tehtäviin lisättiin ÄSSÄ-rykmentin so 
talvisodan jalkaväkirykmentti 11:n ja jatkosodan 
jalkaväkirykmentti 26:n perinteiden vaaliminen. ÄSSÄ-
rykmentin perinnetoimikunta yhdessä Kaartin 
jääkärirykmentin kanssa hoitavat tämän vaalimisen, 
mutta se ei anna meille rykmentin veteraanien 
jälkeläisille luopua omasta tehtävästämme, vaan 
velvoittaa meitä yhä edelleen ponnistelemaan ja 
huolehtimaan aikanaan ”maan alta” nousseen 
perinnetyön jatkumisen veteraanien viitoittamalla 
linjalla. Kunniakäynnin jälkeen yhä edelleen kello 14 
syömme Helsingin työväentalon ravintolassa nyk. 
ravintola Graniittilinnassa ÄSSÄn perinteistä 
lihasoppaa, kun aikanaan herneet säästää 
”pahemmille” päiville. 

Kari Salminen 

Kiitos Kari 

ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunta kiittää Kari 
Salmista siitä pitkästä ja ansiokkaasta työstä jonka hän 
on puheenjohtajana perinnetyön jatkumisen eteen 
tehnyt. Kari Salminen jatkaa kuitenkin 
perinnetoimikunnassa, perinnetyö jatkuu uuden 
puheenjohtajan Ilpo Valtaojan johdolla ÄSSÄn 
perinteiden mukaisesti. 

   

TIEDOKSI 

Jos haluat saada Peikkosoturin sähköpostiisi paperisen 
sijaan, laitathan meille viestin. kari.v.bjorn@gmail.com 
Esa Jansson assarykmentti@gmail,com  

Perinnetoimikunta ei koskaan eikä missään tilanteessa 
luovuta yhteystitojasi kolmannelle osapuolelle. 

Jos sinulla on ÄSSÄ-rykmentiin liittyviä tarinoita 
kerrothan ne meillekin. 

Korsuhataus lähestyy, olethan paikalla, tilaisuuteen on 
vapaa pääsy, ohjelma 15€. 

  



 

TAITEILIJA UNTO PUSAN MAALAUS 
"RYKMENTTI  KOUKKAA"  

Helsinkiläisen ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunnan 
puheenjohtaja Kari Salminen kertoo mielenkiintoisen 
maalauksen historiasta perinnetietoon tukeutuen: 
"Maalaus syntyi aikanaan talvella 1943 
Jalkaväkirykmentti 5:n kolmannessa pataljoonassa (III 
/ JR 5) joukon ollessa levossa Maaselän rintamalla Itä-
Karjalassa." 

Perinnetiedon mukaan korpraali Unto Pusan aseveljet 
tekivät esityksen maalauksesta ja ehdottivat, että 
komentaja myöntää Pusalle lomaa Helsinkiin 
maalaustarpeiden ostamista varten Aseveljet lupasivat 
keskuudestaan kerätä niihin tarvittavat rahat. 
Korpraali Unto Pusa maalaa sitten miesten kulkemaa 
sotatietä kuvaavan taulun. Unto Pusa ilmoitti 
maalaavansa taulun vihollisilta evakuoiduille 
telttakankaille, jotka olivat jo olemassa. 

III/JR 5 oli muodostettu kenttäarmeijaamme uudelleen 
järjesteteltäessä joulukuussa 1941 niistä aliupseereista 
ja miehistä, jotka olivat alunperin palvelleet JR 26:ssa 
eli jatkosodan ÄSSÄ-rykmentissä ja olivat syntyneet 
1913 tai sen jälkeen. Näiden miesten sotatie oli 
kulkenut Ässä-rykmentin riveissä ensin elokuussa 1941 
Karjalan kannaksella Suokumaalta Säiniölle. Karjalan 
kannaksen tultua vallatuksi rykmentti jatkoi sotaansa 
Itä-Karjalassa Petroskoin tieltä Karhumäkeen. Kun 
Ässä-rykmentti, JR 26 lakkautettiin Karhumäessä, 

vanhimmat miehet ja aliupseerit eräiden välivaiheiden 
jälkeen kotiutettiin talven ja kevään 1942 aikana. 
Nuorempien miesten joukko siirrettiin JR 5:een 
joulukuussa 1941. Komentajana tässä III /JR 5.ssä toimi 
tuttu mies, majuri Toivo Herman Luukko, joka oli 
aikaisemmin toiminut I/JR 26:n komentajana. Näin 
III/JR5 oli selvästi helsinkiläinen ja siinä palvelleet 
pitivät itseään yhä edelleen "stadilaisina" ja ÄSSÄ-
rykmentin miehinä. 

Unto Pusan puna-armeijan telttakankaalle maalaama 
taulu luovutettiin asevelijuhlassa Messuhallissa 
vuoden 1943 lopulla talvisodan jälkeen perustetun 
Ässä-rykmentti ry:n haltuun. Tästä löytyy maininta 
Ässä-rykmentin lehden, "Peikkosoturin" 
Joulunumerosta 1943. Taulu sijoitettiin Helsingin 
sotilaspiirin esikuntaan, kun Ässä-rykmentti ry oli 
lakkautettu Valvontakomission vaatimuksesta 
alkuvuodesta 1945. Esikunnassa palveli tuolloin myös 
everstiluutnantti ja sittemmin eversti Luukko, 
myöhemmin sotilaspiirin päällikkönä. Taulu oli Luukon 
virkahuoneen seinällä, ja aseveljet ovat perimätietona 
kertoneet käyneensä siellä taulua katsomassa. 

Ns. vaaran vuosina heräsi huoli siitä, että se taulu 
saatetaan menettää, koska se oli maalattu kahdelle 
puna-armeijan telttakankaalle. Niinpä taulu jossain 
vaiheessa irroitettiin alkuperäisistä kehyksistään, 
käärittiin rullalle ja luovutettiin Helsingin kaupungille. 

1980-90 tienoilla veteraanit, käytännössä ÄSSÄ-
rykmentin Perinnetoimikunta, rekisteröimätön 
yhdistys, ja Luukon Pataljoonan kilta päätyivät 
selvittämään, missä se taulu on Helsingin kaupungin 
”jemmassa”, kuten veteraanit asian ilmaisivat. 
Tarkoituksena oli saada se näkyvästi esille 
kehystettynä Taivallahden silloisen kasarmialueen 
sotilaskodin seinälle. Kiitos Helsingin kaupungin 
pontevien toimenpiteiden, erityisesti intendentti 
Kerttuli Westmanin toiminnan näin myös tapahtui. 
Taivallahden kasarmialueen sotilaskodissa maalaus oli 
kaikkien nähtävissä. Ikävä kyllä joku tuntematon 
tuholainen teki siihen reiän eikä jäänyt tekosestaan 
kiinni. 

Kun Kaartin Pataljoona siirtyi Taivallahdesta 
Santahaminaan ja liitettiin Kaartin jääkärirykmentiin 
1996, taulu sai myös uuden sijoituspaikan. Se 
ripustettiin silloisen Jääkäritalon, nykyisen 
Perinnetalon Kaartin salin seinälle. 



Arvokkaan perinnetaulun uusi sijoitus oli kuitenkin 
ongelmallinen, sillä Perinnetalo on puutalona altis 
tulipalon riskille. Ässä-rykmentin Perinnetoimikunnan 
puheenjohtaja Kari Salminen sopi silloin silloisen 
Kaartin Jääkärirykmentin komentajan, eversti Pertti 
Laatikaisen kanssa, että taulun paikka on rykmentin 
komentajan virkahuoneen seinällä. Näin taulu päätyi 
kotiinsa eli paikkaan, jossa se eversti TH Luukon 
aikanakin oli ollut. Pertti Laatikainen käytti ilmaisua, 
että hänen nimensä on alla siinä ”vekselissä”, joka 
asiasta on kirjoitettu. Taulun hieno valokuvajäljennös 
on yhä edelleen nähtävissä Santahaminan 
Perinnetalon Kaartin salin seinällä, kiitos Kaartin Kilta 
ry:n pontevien toimenpiteiden. 

Kun Helsingin kaupunki hiljan havahtui 
ihmettelemään, missä sen omistama taulu on ja miksei 
siitä kukaan lainaaja maksa vuokraa, oltiin taas kerran 
uudessa tilanteessa. Helsingin kaupungin omistajuutta 
ei kukaan aseta kyseenalaiseksi, mutta taulun 
sijoittamisessa tuli huomioida oikeus ja kohtuus ottaen 
huomioon taulun syntyhistoria ja kaupungin 
omistukseen  johtaneet vaiheet. 

Unto Pusan merkittävän maalauksen taustalla olivat III 
/ JR 5:ssä  palvelleet veteraanit. Nämä miehet olivat 
Stadin kundeja, joilta tulevaisuuden usko ei ollut 
kadonnut, ja nämä miehet näkivät asiat myös 
maalaustaiteen näkökulmasta. 

Niinpä on vain oikein ja kohtuullista, että Helsingin 
kaupunki osana merkittävää muuta panostustaan 
sotiemme veteraanien perinnetyöhön luopui 
perimästä taulusta vuokraa ja hyväksyi sen pysyväksi 
sijoituspaikaksi Kaartin Jääkärirykmentin komentajan 
virkahuoneen. Paremmin vartioitua sijoituspaikkaa 
sille tuskin löytyisikään! 

Siellä taulu muistuttaa komentajan lisäksi kaikkia 
kävijöitä Isänmaan ankarista vuosista, joiden aikana 
maalaustaidekin palveli yhteistä asiaa. Taulun 
valokuvajäljennös on kaikkien Perinnetalolla asioivien 
nähtävillä. 

Göran Lindgren (toim.) 

Teksti perustuu Ässä-rykmentin Perinnetoimikunnan 
pitkäaikaisen puheenjohtajan maj evp Kari Salmisen 
raporttiin taulun historiasta. Valokuva taulusta on 
Kaartin Jääkärirykmentin komentajan huoneessa. 
Kuvannut  Jukka Salmisen. 

Tietoa tulevista tapahtumista  

13.3 2019 perinteinen kunniakäynti patsaalla klo 
13:00. 

Matka tietoja tulevista mielenkiintoisista matkoista 
liitteenä, lisätietoa saat  VL-matkoista. 

 

Perinnetoimikunnan puheenjohtaja vaihtui, Ilpo 
Valtaoja on valittu perinnetoimikunnan uudeksi 
puheenjohtajaksi, Ilpo astuu isoihin saappaisiin ÄSSÄn 
perinnetyön vetäjänä.   

 

Ilpo Tali Ihantalan muistomerkillä keväällä 2018. 

HUOMIO 

Kesä lähestyy, ÄSSÄn T-paitoja vielä jäljellä, samoin JR 
26 asevelimerkkiä (pinssi). Näitä voi tiedustella 
kari.v.bjorn@gmail.com perinnetyö tarvitsee tukijoita. 
(muistot ei himmetä saa) 
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