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Peikkosoturi 

Peikkosoturi nimistä rintamalehteä julkaistiin 

vuonna 1943 neljä numeroa. Lehdistä kolmea 

ensimmäistä numeroa oli tekemässä entiset 

Ässänmiehet, kuvituksesta vastasi Asmo Alho. 

Sotien aikana useissa eri yksikössä tehtiin omaa 

lehteä, jota kierrätettiin kädestä toiseen 

painosten ollessa muutamista kappaleista ”jopa” 

yli sadan meneviin määriin. 

Kerrotaan, että Peikkosoturi sai nimensä majuri 

Luukon puhelimen peitenimestä Peikko-5. 

 

 

Asmo Alho kuvitti Peikkosoturin, hän piirsi mm. 

kieku ja kaiku sarjakuvaa vuodesta 1932 alkaen. 

Alho palveli JR 11 5.komppanjan 3.joukkueen 

johtajana. 

 

 

PEIKKOSOTURIN TEHTÄVÄ TÄNÄÄN 

Peikkosoturi lehden tarkoituksena on jokaisessa 

tulevassa numerossa kertoa jokin tarina tai 

tapahtuma ÄSSÄn tiestä perinnetoimikunnan 

postituslistalla oleville tahoille.  

Perinnetoimikunta on aiemmin postittanut kaksi 

kirjettä (läpykkää) vuodessa, niissä on kerrottu 

tulevasta kokoontumisesta patsaalla, ja muista 

mahdollisista tapahtumista. Tätä kirjettä ei olla 

hylkäämässä, vaan Peikkosoturi tulee sen lisäksi. 

Aluksi ajatuksena on, että Peikkosoturi ilmestyisi 

vain sähköisesti ja sitä levitetään sähköpostin 

liitteenä. 

MITÄ PEIKKOSOTURISTA LÖYTYY? 

Peikkosoturista löytyy tietoa muun muassa 

kunniakäynnistä patsaalla. Kaikki eivät pääse 

paikanpäälle patsaalle, mutta Peikkosoturin 

kautta tunnelmat tapahtumasta mm. kuvien 

välityksellä siirtyy myös heille.  

Ajatuksena on aluksi julkaista Peikkosoturia kaksi 

kertaa vuodessa siten, että se ilmestyy 

kummankin kunniakäynnin jälkeen. 

Jokaiseen julkaisuun tulee kertomus tai tarina 

rykmentin JR11/JR26 vaiheista sodan eriajoilta. 

Lisäksi pyritään valottamaan erilaisia 

elämäntilanteita rintamaltapaluun jälkeen. 

Lehdessä kerrotaan myös tulevista matkoista 

sotien taistelupaikoille. 

Peikkosoturiin voidaan ottaa mukaan myös 

muiden kirjoittamia tarinoita ja kuvia. Juttujen 

julkaisuun riittää, että niillä on jokin yhteys Ässä-

rykmenttiin. 
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13.10.2017 JR11 Ässärykmentin 

perustamispäivän 78. vuosijuhlassa 

 

Maj.evp Kari Salminen piti avauspuheen, 

Salminen muistutti ÄSSÄ-rykmentin 

merkityksestä stadilaisille, Ässänmiehet eivät 

poistuneet kertaakaan asemistaan kokosodan 

aikana ilman käskyä. Vankkumaton ja luja 

yhteishenki piti porukan yhdessä kaveria ei 

jätetä, eikä jätetty sodan jälkeenkään.  

 

 

Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin 

ennen seppeleen laskua pitämässä puheessa tuli 

voimakkaasti esille veteraani sukupolven 

rakentama maanpuolustustahto ja yhteishenki.  

Paikalle tähän tavallista juhlallisempaan 

tilaisuuteen oli saapunut myös veteraaneja, 

alkuperäisiä Ässärykmentin miehiä on elossa 

vielä seitsemän. Nämä Ässä veteraanit ovat keski 

iältään 98v. heistä ei kukaan enää jaksanut 

saapua paikalle, veteraaneista paikalla oli Aune 

Rahola, Aune toimi radistilottana RTR 13 

Vitelessä 1941. lisäksi paikalla oli kolme 

veteraania. Nämä veteraanit todistivat 

läsnäolollaan että kaveria ei jätetä. 

 

 

Harry Kuisma, Niilo Mikkonen ja  Olli Kivioja  
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