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Kahden vuoden koronakurimuksen jälkeen päästiin kunniakäynti suorittamaan 
perinteen mukaisesti. Hyvä sää suosi tilaisuutta ja paikalle oli saapunut kiitettävästi 
stadilaisia seuraamaan tilaisuutta. Perinnetoimikunnan edustajien lisäksi seppeleiden 
laskuun osallistui sotaveteraani Harry Kuisma, Kaarin pataljoonan, Stadin slangin ja 
Suomen sotaveteraaniliiton edustajien lisäksi Helsingin kaupungin pormestari 
Juhana Vartiainen. 
                 
 
 
 
 
 
 



KUNNIAKÄYNTI 13.3.2022 

Talvisodan päättymispäivän perinteinen kunniakäynti patsaalla 
vietettiin kahden vuoden rajoitusten jälkeen juhlallisesti. 
Paikalle oli saapunut kiitettävästi stadilaisia vaalimaan ÄSSÄ:n 
perinnettä. Tilaisuus alkoi perinteen mukaisesti Kallion kirkossa 
pidetyllä messulla, jossa muistettiin niitä ÄSSÄläisiä jotka 
antoivat kalleimman uhrinsa isänmaalleen. Heidän muistoaan 
me kunnioitamme ja vaalimme heidän aloittamaansa 
perinnettä, ”himmetä ei muistot koskaan saa”. 

 

Kaartin soittokunta huolehti musiikista  

Puheenjohtajan avauksen jälkeen hiljainen hetki jonka 
piti emeritus kirkkoherra Esa Siljamäki, seppeleenlaskun 
jälkeen puheen piti Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja 
Petteri Rokka. 

 

Veteraani Harri Kuisma ja Petteri Rokka laskivat seppeleen 
yhdessä. 

Petteri Rokan puhe Ässä-rykmentin patsaalla 13.3.2022 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät isänmaan ystävät 
Muistelemme tänään päivää, jona 82 vuotta sitten saavutettiin 
rauha 105 kunnian päivän jälkeen. Talvisota oli seurausta 
kahden diktaattorin sopimuksesta, jolla he jakoivat Euroopan. 
Pienten valtioiden ja kansojen elinkelpoisuuteen eivät 
suurvaltojen edustajat uskoneet. Oikeudenmukaisuus ja 
inhimillisyys eivät kuuluneet diktaattorien periaatteisiin.  

Kun suomalaiset eivät, eräiden muiden maiden tapaan, 
taipuneet uhkausten edessä luopumaan itsenäisyydestään, 
keskitti Neuvostoliitto maatamme vastaan valtavan määrällisen 
ja teknisen ylivoiman. Piittaamatta kansainvälisestä 
mielipiteestä tai sopimuksista Stalin oli päättänyt alistaa 
suomalaiset valtaansa. Suomi oli tarkoitus vallata kolmessa 
viikossa. 

Kuulostaako tutulta? Juuri samankaltainen tilanne on nyt 
Ukrainassa. Monikaan ei maailmalla silloin uskonut Suomen 
mahdollisuuksiin, mutta täällä ei toivoa menetetty. 
Suomalaisten päättäväisyys ja kekseliäisyys pysäytti suuren, 
mutta huonosti johdetun sotavoiman. Suomalaiset joukot 
saivat jopa sellaisia voittoja, joita muistellaan vieläkin ympäri 
maailmaa. 

Toivomme, että Ukraina pärjää yhtä hyvin. Vaikka suomalaiset 
säilyttivät itsenäisyytensä, ei tässäkään sodassa ollut voittajaa. 
Itsenäisyyden puolustaminen vaati raskaan uhrin. 

Sotatoimissa kaatui yli 25 000 suomalaista ja noin 44 000 
haavoittui. Sodassa menehtyi yli tuhat siviiliä. Suomen alueesta 
jouduttiin luovuttamaan noin 12 prosenttia ja yli 400 000 
suomalaista joutui evakkoina jättämään kotinsa. Monet, jotka 
ovat nuo ajat eläneet ovat kertoneet, että he vierastavat 
sankarisukupolvi sanaa. He sanovat, että hehän vain tekivät 
mitä piti ja mitä käskettiin. Mutta juuri tästähän on kysymys. 
Kansa jaksoi ja uskoi mahdollisuuksiinsa. Sankaruutta on juuri 
se, että tekee oman osuutensa vaikeissakin olosuhteissa, 
antamatta periksi ja asettamalla yhteisen edun oman edun 
edelle. Kyllä talvisotaan joutuneet suomalaiset ovat sankareita, 
joiden tekoja kannattaa muistella. 

”Talvisotaan kiteytyy Suomen kansan tarinan ydin.” kuten 
silloinen sisäministeri Kai Mykkänen puheessaan 13.3.2019 
totesi. Talvisodasta onkin muodostunut koko kansan lähes 
myyttinen tarina. Se on antanut meille uskoa ja voimaa kestää 
myöhemmätkin vaikeudet. Olemme aiemmin voittaneet niin 
monta kovaa haastetta, että nykyiset epävakaat ajat eivät saa 
meitä kaataa tai lannistaa. 

Arvoisat kuulijat Veteraanisukupolvi on jättänyt meille 
perinnön vaalittavaksi. Kuten tämä graniittipaasi, joka 
pystytettiin noin puoli vuotta Talvisodan päättymisestä, 
osoittaa, on perintöä vaalittu jo sodista lähtien.  



Perinnetyössä ei siis ole mitään uutta, mutta 
meidän on pidettävä huoli, että tarina säilyy. 
Veteraanit perustivat Tammenlehvän perinneliiton 
jo vuonna 2003 perinnetyön perään katsojaksi. Sen 
perustamiskirjasta voidaan johtaa perinnetyön 
tarkoitus: ”Sotien 1939–1945 uhraukset muistetaan 
ja sotasukupolven arvot Suomen kansan tarinassa 
säilytetään ja niitä vaalitaan vapaan sekä vauraan 
Suomen perustana.” Siinä on selkeä tehtävä meille 
ja tuleville sukupolville. Erityisesti sotasukupolven 
arvot pitää pystyä siirtämään uusille sukupolville. 
Ne voi kiteyttää ytimekkäästi sanaan ”yhdessä”. Se 
on ollut - ja olkoon tulevaisuudessakin -
hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Se sopii myös 
tuenosoitukseksi Ukrainalle. Muistakaamme 
kiitollisuudella sankarisukupolven töitä ja 
esimerkkiä, yhdessä jatkamme työtämme rauhan 
eteen ja säilytämme tarinan.                             
Himmetä ei muistot saa! 

IHMISTEN VÄLIRAUHA 

Tämä kirjoitus perustuu edesmenneen FM, 
eversti evp Erkki Nordbergin yleisöluennon 
02.03.2011 päivättyyn käsikirjoitukseen, 
jonka hän luovutti tämän kirjoittajalle 
vapaasti käytettäväksi. Erkki menehtyi 
yllättäen 28.3.2012. Tiedossa ei ole, 
ehdittiinkö tuo yleisöluento pitää. Erkin 
käsikirjoitus on kuitenkin korvaamattoman 
arvokas tutkimusraportti välirauhan ajasta. 
Omistan tämän toimittamani lyhennetyn, 
ihmisten kokemaa käsittelevän version 
ystäväni Ekin muistolle. Teksti Göran 
Lindgren. 
 
Ensiksi kuitenkin hiukan määritelmistä 
Suomen sotien historia 1939–45 tuntee vain yhden 
virallisen välirauhan ja välirauhansopimuksen. Aseet 
vaikenivat jatkosodan päätteeksi 4.9.1944, ja 
19.9.1944 allekirjoitettiin Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä välirauhansopimus. Sen ehdot vahvistettiin 
toisen maailmansodan päättäneellä Pariisin 
rauhansopimuksella, jonka allekirjoittivat 
Neuvostoliiton lisäksi myös länsiliittoutuneet. 
Suomen osalta Pariisin rauhansopimus astui 
voimaan Neuvostoliiton ratifioitua sen 15. syyskuuta 
1947. 

Niinpä se välirauha, jonka aikaa tässä käsittelemme, 
on ihmisten mielissä syntynyt ajatus, että talvisodan 
lopettaneen Moskovan rauhan ankarat ehdot eivät 
voi olla lopullisia. Kyseessä täytyi olla vain välirauha. 
Ajatus vahvistui lopullisesti, kun tuo välirauhan aika 
päättyi 25.6.1941 alkaneeseen jatkosotaamme, 
jossa lähdettiin hakemaan hyvitystä Moskovan 
rauhan ehtoihin. 
 
Talvisodan jälkeinen välirauhan aika Suomessa 
Neuvostoliitolla oli talvisodassa paitsi puhtaasti 
alueellisia, lähinnä Leningradin turvallisuudella 
perusteltuja alueellisia laajentumistavoitteita. Hyvin 
nopeasti paljastui, että tavoitteena oli koko Suomen 
valloittaminen. Suomen talouden kaappaaminen 
olisi merkinnyt tuntuvaa vahvistusta erityisesti 
Leningradin energiahuollolle esim. Kaakkois-
Suomen ja Kannaksen voimalaitosten muodossa. 
Suomen puunjalostusteollisuus kiinnosti myös 
teollisesti alikehittynyttä suurta naapuriamme. 
Näistä tavoitteistaan Neuvostoliitto saavutti lopulta 
vain osan, ja talvisota jäi sen näkökulmasta kesken, 
kun se koki Ranskan ja Englannin suunnitteleman 
väliintulo vakavana uhkana.   
Suomelta vallatuilla alueilla sijaitsi kaikkiaan 
seitsemän metsäteollisuuden tehdasta. 
Pakkoluovutettujen alueiden sähköntuotanto oli 
lisäksi elintärkeää Leningradin sähköntuotannolle, 
joka nikotteli pahasti. Neuvostoliitto alkoi heti 
rauhan tultua myös inventoida ja suunnitella 
kaappaamiensa teollisuuslaitosten vastaista 
käyttöä. Uuden väestön asuttaminen ja 
elinkeinoelämän luominen olikin täydessä 
vauhdissa, kun uusi sota syttyi vuonna 1941. 
Taloudellinen kiinnostus vallattuihin alueisiin oli 
ymmärrettävää, sillä esimerkiksi luovutetun alueen 
sellutehtaiden kapasiteetti vastasi vuonna 1938 
likimain koko Neuvostoliiton omaa tuotantoa. 
Tärkeintä oli kuitenkin se, että neuvostomaassa ei 
tuolloin kyetty teknologisen takapajuisuuden takia 
tuottamaan edes riittävästi korkealaatuista 
valkaistua sellua. Sitä tarvittiin erityisesti 
pumpuliruudin valmistukseen. Ruudin kysyntää ei 
kyettykään tyydyttämään maailmansodan alla 
rauhan, saati sodan ajan tarpeita vastaavasti. 
Moskovan rauha oli Neuvostoliitollekin vain 
välirauha. Suomen vuoro tulisi kyllä vielä 



Suomen kansakunnan tila, niin maantieteellisesti, 
poliittisesti, taloudellisesti kuin henkisestikin 
Baltian miehittäminen ja bolshevisointi toivat puna-
armeijalle merkittäviä etuja, mutta olivat Suomelle 
sotilaallinen katastrofi. Suomi oli nyt yksin ja 
saarrettu myös etelän suunnalta. 
Neuvostoliitto saattoi tämän jälkeen kohdistaa 
huomattavaa uhkaa sekä sotilaallista voimaa koko 
Suomen etelärannikkoa ja pääkaupunkia vastaan. 
Etäisyys Viron rannikolta Suomen 
rannikolle on alle 100 kilometriä ja lentoaika 
tuonkin aikaisilla lentokoneilla vain puolisen tuntia. 
Olisi ollut kummallista, ellei Suomi olisi ryhtynyt 
Moskovan rauhan jälkeen etsimään apua mistä 
tahansa, mistä sitä olisi saatavissa. 
Neuvostoliitto valmistautui hyökkäämään Suomeen 
vielä talvisodan jälkeen, ja Suomi, jolle Moskovan 
rauha oli myös vain välirauha, aloitti alun alkaen 
puolustuksellisen hyökkäyksensä kesällä 1941 
Saksan rinnalla Neuvostoliittoon ja soti 
jatkosotansa siten kuin soti. Tilannekehityksestä on 
kuitenkin syytä esittää eräitä havaintoja, jotta 
sodan ja operaatioiden taustoja voitaisiin 
paremmin ymmärtää. Eräs merkkipaalu Saksan 
suhteiden lämpenemisen mahdollisuudesta oli 
Suomen, Ruotsin ja Saksan välinen Niin 
yleisurheilumaaottelu. 
kutsutut ’Korvikeolympialaiset’ pidettiin 
07.09.1940 Helsingin Olympiastadionilla, joka oli 
juuri rakennettu vuoden 1940 olympialaisia 
varten. Niitä olympiakisojahan ei tietysti voitu 
talvisodan takia pitää. Kolmimaaottelun poliittinen 
ennusmerkki oli se, että juuri saksalaiset urheilijat 
olivat nyt myös mukana. 
Suomen puolustusmahdollisuudet paranivat 
välirauhan aikana merkittävästi. Pidentyneen 
itärajan suojaksi rakennettiin Salpalinja, jonka 
Puna-armeija joutui ottamaan suunnitelmissaan 
huomioon. Talvisodan aikana tilatut aseet ja saatu 
sotasaalismateriaali, välirauhan aikana täysillä 
toiminut puolustusvälinetuotanto sekä muun 
muassa Saksasta ostettu sotavarustus 
moninkertaistivat armeijamme tulivoiman. 
Asehankinnat, uusien ikäluokkien ja nostoväen 
kouluttaminen sekä asevelvollisuusajan (nyk. 
varusmiespalvelusajan) pidentäminen kahteen 
vuoteen nostivat perustettavien divisioonien luvun 
yhdeksästä 16:een. Uusi 
liikekannallepanojärjestelmä oli astunut voimaan 
marraskuussa 1940, ja itärajan taakse suunnattu 
tiedustelu sai käynnistyä tammikuussa 1941. 

Baltian nopea bolshevisoiminen, omien 
kommunistiemme toimet ja Neuvostoliiton 
painostus merkitsivät Suomelle kriisiä kesällä 1940. 
Kun Saksassa oli heinäkuussa 1940 käynnistetty 
idän sotaretken suunnittelu koodinimellä Operaatio 
Barbarossa, Saksan nihkeä suhtautuminen 
Suomeenkin vähitellen muuttui. Suunnitelma oli 
huippusalainen, eivätkä siitä tienneet sen enempää 
Saksan Auswertiges Amt kuin suurin osa 
sotilasjohdostakaan. Se muutti kuitenkin 
suhtautumisen Suomeen ja maamme jo kuukausia 
jatkuneisiin yhteydenottopyyntöihin. Elokuun 
jälkipuoliskolla syntyi Suomen 
pienen ”sotakabinetin” vahvistama lupaus 
saksalaisten kauttakulusta Suomen alueen kautta 
Pohjois-Norjaan ja Saksan lupaus Suomen 
toivomista asetoimituksista. Lopullinen käänne 
tapahtui viimeistään 30.1.1941, kun Suomen 
sotilasjohto alkoi saada tietoja Saksan 
hyökkäyssuunnitelmista ja Suomen mahdollisesta 
osuudesta niissä. 
Ns. sotilastietä käynnistynyt ja sotakabinettimme 
hyväksymä yhteydenpito saksalaisiin alkoi sen 
jälkeen vaikuttaa suomalaisten toimintaan ja 
suunnitelmiin. Lapissa tehtiin saksalaisten kanssa 
helmikuusta 1941 lähtien tienrakennus- ja 
tiedusteluyhteistyötä. Saksalaiset harjoittivat 
helmi-maaliskuussa järjestelmällistä tiedustelua 
myös Petsamossa.   
Suomen sotilas- ja ulkopoliittinen tilanne oli 
välirauhan aikana sekava. Neuvostoliitto pakotti 
8.9.1940 Suomen sallimaan joukkojen ja aseiden 
päivittäiset rautatiekuljetukset Hangon vuokra-
alueelle. Sopimus saksalaisten joukkojen 
lomakuljetuksista Pohjois-Suomen kautta Norjaan 
tehtiin 22.9.1940, kaksi viikkoa sen jälkeen, kun 
Ruotsi oli ensin antanut luvan samalle toiminnalle 
omalla valtioalueellaan. 
Tilanne oli siinä vaiheessa Suomessa peräti 
kummallinen. Kaksi suurvaltaa kuljetti päivittäin 
joukkoja ja sotakalustoa saman pikkuvaltion 
alueella. Näillä molemmilla suurvalloilla oli 
lisäksi voimassa keskinäinen 
hyökkäämättömyyssopimus. Toisen kuljetukset 
herättivät 
pikkuvaltiossa kammoa ja toisen toivoa. 
 
Kansalaisten välirauha 
Suomalaisten kommunistien äänenkannattajana 
toimi Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja 
ystävyyden seura [SNLS]. 
 



Se oli perustettu Helsingissä vasemmistoliikkeen 
pääfoorumiksi 22.5.1940 osoitteessa 
Hakaniemenkatu 11 A 10, jossa myös sen 
päämaja sijaitsi. Seurassa ei aluksi salailtu, että 
kyse oli uudesta vasemmistolaisesta 
työväenpuolueesta. Sen järjestämissä 
torikokouksissa huudettiin julkisesti eläköötä 
Neuvosto-Suomelle, toivottiin Puna-armeijan 
tekevän pian saman palveluksen Suomelle 
kuin ’vapautetuille’ Baltian tasavalloille. 
Seuran jäsenmäärä oli lokakuun 1940 lopussa 35 
154 henkilöä, mikä oli kuitenkin vain prosentin 
verran väestöstä. Seuran mielestä 
"valheisänmaallisuuden varjolla joukot saatiin 
talvisodassa taistelemaan Neuvostoliittoa 
vastaan" ja "Baltian maissa tapahtuneet 
muutokset olivat ilahduttava asia". Helsingin 
raastuvanoikeus lakkautti seuran 23.12.1940. 
Neuvostotiedustelu oli tyrehtynyt Suomessa 
kesällä 1940. KGB:n edeltäjä, NKVD sai tosin 
elokuun puoliväliin tultaessa tehtävän rakentaa 
oma verkostonsa Suomen-kysymyksen lopullisen 
ratkaisun varalta. Talvisodan aikanahan sellainen 
oli puuttunut, ja seuraukset olivat olleet 
katastrofaaliset. Tiedottajiksi ryhdyttiin 
järjestelmällisesti värväämään SNLS:ssa tai sen 
liepeillä toimivia sopivia henkilöitä. 
Neuvostoliiton lähetystö alkoi huhtikuussa 1941 
lämmittää suhteita sille myötämielisiin 
suomalaisiin vasemmistovoimiin, jotka eivät 
olleet SKP:n jäseniä. Nämä henkilöt olivat 
vakoilun kanalta avainasemassa, sillä varsinaiset 
kommunistit olivat joko vankilassa, maanpaossa 
Neuvostoliitossa tai myöhemmin käpykaartissa ja 
siten vailla yhteyksiä. Touhustelu oli pitkän 
tähtäimen toimintaa, eikä se ehtinyt juuri tuottaa 
tuloksia. Mutta eipä oikeiston saati 
valtiovallankaan puolella jääty lepäämään 
laakereillaan. Akateemisen Karjala-Seuran 
puheenjohtaja Vilho Helanen oli jo Talvisodan alla 
lokakuussa 1939 perustanut Maan Turva -
verkoston. Sen tehtävänä oli ollut YH:n 
poliittisesti epävarmassa tilanteessa kohottaa 
kansalaisten maanpuolustustahtoa. Sen tuli 
levittää laajan asiamiesverkostonsa kautta 
rohkaisua, torjua maanpuolustuksen kannalta 
haitallisia huhuja sekä seurata kansalaisten 
mielialoja. Maan turvan toimintaa valvoi sen 
kanssa samoihin aikoihin perustettu 
Valtioneuvoston tiedotuskeskus. Suomen 
Aseveljien Työjärjestö otti tehtäväkseen 
mielipiteiden ja mielialojen tarkkailun sekä niihin 

vaikuttamisen eli henkisen maanpuolustuksen. 
Sen tuli myös ankarasti vastustaa kansan 
yhtenäisyyttä uhkaavia ääriliikkeitä, 
kommunismia ja fasismia. Se oli perustajien 
mukaan tarpeellista, koska talvisodan aikainen 
kotirintaman yksimielisyys näytti sodan päätyttyä 
rakoilevan. Sitten perustettiin Suomen Aseveljien 
Liitto. Tätä prosessia on selvitetty varsin 
seikkaperäisesti Keijo K. Kulhan 
Kirjassa ’Aseveljien aika’ (1980) sekä teoksissa 
Roms, Jussi: ’Aseveljeydestä veljeyteen’ (2008) ja 
Harinen, Lindgren & Nordberg ’Talvisodan Ässä-
rykmentti (2010). 
Alkusysäyksen Suomen Aseveljien Liiton 
perustamiselle antoivat seuraavat tapahtumat. 
Talvisodan Ässä-rykmentti ry:n perustava kokous 
pidettiin 07.06.1940. Yhdistyksen keskeisenä oli 
talvisodan aikana syntyneen yhteishengen 
varmistaminen jatkossakin ja huoltotoiminnan 
järjestäminen jäsentensä keskuudessa. 
Opetusneuvos L. Arvi P. Poijärvi kirjoitti asiasta 
kesäkuussa 1940 asiasta artikkelin Suomen 
Kuvalehteen otsikolla ’Ässä-rykmentti puhuu’. 
Kommunistien yritys perustaa heinäkuun 
puolivälin jälkeen Tampereella 
Työläisrintamamiesjärjestö vauhditti myös 
Aseveliliiton perustamista.   
Ylipäällikkö Mannerheim kytki silloin lopulta ikään 
kuin turbobuustin päälle, ja Suomen 
Aseveljien liiton perustava kokous pidettiin 
Säätytalolla 04.-07.08.1940 ja yhdistys merkittiin 
Yhdistysrekisteriin 16.09. Sen tehtävänä oli alun 
alkaen olla Talvisodan rintamamiesten 
huoltojärjestö. Sen jäsenmäärä oli vuoden 1940 
lopussa 82 899 ja vuoden 1941 lopussa jo 
119 240 jäsentä. 
Talvisodan kokenut Suomen kansa oli siten 
harvinaisen yksimielisesti maan johdon ja 
menetetyn Karjalan takaisin hankkimisen takana. 
Uutta sotaa pidettiin talvisodan jatkosotana, joka 
tähtäsi hyvityksen saamiseen kärsitystä 
vääryydestä. Vain kommunistit suhtautuivat 
sotaan nurjamielisesti ja ryhtyivät maanalaiseen 
toimintaan sodankäynnin häiritsemiseksi. 
Turvasäilöön jouduttiin vähitellen sulkemaan 
valtion turvallisuudelle vaarallisia henkilöitä. 
Sellaisia aikaisemmin maanpetoksesta tuomittuja 
tai maanpetoksellisten järjestöjen aktivisteja oli 
kesän 1941 aikana silti vain 483 henkeä. 
 

  



Suomalaisessa yhteiskunnassa oli keväällä 1941 
tapahtunut hiljainen, mutta voimakas ja 
määrätietoinen muutosprosessi. 
Näitä tosiasioita on ollut aivan turha kiistää 
talvisodan kokemusten jälkeen, saati hävetä vuoden 
1944 välirauhan jälkeen.  Nyttemmin jotkut tutkijat 
ovat esittäneet väitteen, että talvisota olisi voitu 
välttää olemalla joustavampi neuvotteluissa 1939. 
Jos se olisi vältetty, ei sitten olisi ilman talvisotaa 
tullut sen jatkosotaakaan. Se siitä jossittelusta! 
Ainoa syyllinen jatkosotaan oli Neuvostoliitto, joka 
itse ajoi Suomen Saksan rinnalle ja hakemaan 
hyvitystä Moskovan karmealle rauhalle. Kun se 
hyökkäsi talvisodassa, pakotti Suomen Moskovan 
rauhaan ja käyttäytyi välirauhan aikana siten kuin 
käyttäytyi, se oli syyllinen. Tämän tulkinnan puolesta 
puhuu se, että laittomassa 
sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä puolustus ei saanut 
käyttää todisteena Neuvostoliiton hyökkäystä 
talvisodassa! 
Kun tilaisuus sitten tuli, lähdettiin ottamaan ryssältä 
takaisin kaikki menetetty ja mahdollisesti vielä 
korkojen kanssa. Se oli täysin ymmärrettävää kaiken 
sen jälkeen, mitä suomalaiset olivat joutuneet 
kokemaan jatkosotaa edeltäneiden 60 vuoden 
aikana. Siinä ei ollut mitään hävettävää eikä anteeksi 
pyydettävää. Kun yhteistä vihollista vastaan 
taistelevan Saksan kanssa ei solmittu minkäänlaista 
liittosopimusta, oli myös luotu perusta 
selityksellemme erillissodasta, jonka lähtöasetelmat 
vielä olivat puolustukselliset.  
 
Stadi talvisodan jälkeen 
 
Helsingin kaupunkia oli pommitettu talvisodan 
aikana yhdeksän kertaa. Pommitusten ilmeisenä 
tarkoituksena oli ollut sotateollisuuden 
lamauttaminen ja Pasilan ratapihan 
vaurioittaminen. Punailmavoimat eivät kuitenkaan 
olleet onnistuneet kummassakaan tehtävässä. 
Pääkaupunkiin oli pommitusten aikana pudotettu 
noin 350 pommia. Ne aiheuttivat 97 kuolonuhria, 
joista 91 oli saanut surmansa heti sodan 
alkamispäivänä 30.11.1939. Yhteensä 260 henkilöä 
oli lisäksi haavoittunut pommituksissa. 
Aineelliset vahingot olivat myös tuon aikakauden 
mittasuhteissa mittavat. Helsingissä tuhoutui, paloi 
tai vaurioitui 55 rakennusta sekä huomattava määrä 
omaisuutta. Rakennuksiin kohdistuneet 
pommitusvauriot kohdistuivat pääasiassa Erottajan 
eteläpuolelle, Linja-autoaseman seudulle, 
Hietalahteen ja Alppiharjuun.   

Stadilaiset 
Helsingissä ja siihen aikaisemmin liitetyillä alueilla, 
oli 01.01.1939 asunut kaikkiaan 258 117 
henkilöä. Heistä oli Talvisodan sytyttyä siirtynyt 
maaseudulle 185 000 henkilöä. Siirron oli 
johtanut Uudenmaan läänin poliisitarkastaja ja 
hoitanut Helsingin poliisikunta. Kaupunkiin oli 
siten jäänyt kohtalaisen vähän väkeä, vain noin 70 
000 ihmistä, 28 prosenttia asukkaista. Tämä selittää 
osiltaan pommituksissa kuolleiden ja 
haavoittuneiden määrää. Kaupungin pommi- ja 
sirpalesuojat olivat sitä paitsi ilmeisesti juuri 
riittäneet tuolle väkimäärälle. 
Kaupungin väestötilastoista voidaan tehdä eräitä 
mielenkiintoisia havaintoja. Helsingin kaupungin 
vuoden 1939 väestön henkikirjoitus on kaiketi ollut 
kohtuullisen tarkka. Vuoden 1940 henkikirjoitus on 
sen sijaan tehty sotatilan aikana ja sen takia lienee 
epätarkempi. Vuoden 1941 
henkikirjoituksessa asukkaat voitiin kaiketi jo 
inventoida tarkemmin, ehkä tarvittaessa jopa 
paikan päällä tai poliisiasemilla. Niillähän silloin vielä 
suunnilleen tiedettiin, kuka missäkin 
asusti. 
Pitkänsillan pohjoispuolisten kaupunginosien koko 
väestö edusti toiseksi 01.01.1940 kolmannesta koko 
kaupungin asukkaista. Olojen jotensakin 
vakiinnuttua 01.01.1941 näissä kaupunginosissa 
asui jo aivan liki 34 prosenttia pääkaupungin 
väkimäärästä. Tällaisen asujaimiston asekuntoinen 
miespuolinen väestö edusti tuolloin merkittävää 
asevelvollista potentiaalia sodan ajan 
puolustusvoimien tarpeisiin. 
Kolmas havainto koskee koko pääkaupungin 
miespuolisen väestön määrää vuosien 1940 ja 1941 
henkikirjoituksissa. Miespuolisen väestön notkahdus 
vuonna 1940 selittynee sillä, että kynnelle 
kykenevät olivat talvisodassa. Vuoden 1941 hidas 
nousu saattaa taas johtua siitä, että miespuolista 
väestöä oli muun muassa linnoitustöissä 
Hankoniemellä rakentamassa Harparskog-linjaa ja 
Kaakonkulmalla Salpa-asemaa, tai sotaväessä taikka 
muissa maanpuolustusta edistävissä töissä Helsingin 
ulkopuolella. 
 
Jatkuu seuraavassa numerossa. 
 
 
 
 
 



KUNNIAKÄYNTIÄ ÄSSÄN MUITOMERKILLÄ 
TORSTAINA 13.10.2022 klo 13:00 

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät Ässän ystävät. 
ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunta järjestää 
lokakuun 13. päivä kunniakäynnin muistomerkillä 
perineen mukaisesti.  

Alkufanfaari Signalisti / Kaartin Soittokunta 
Hiljainen hetki Kirkkoherra emeritus Esa Siljamäki 
Amen Signalisti / Kaartin Soittokunta 
Puhe 
  
Seppeleet ja kukkatervehdykset 
 
• ÄSSÄ-rykmentti 
• Helsingin kaupunki 
• Kaartin Jääkärirykmentti 
• Veteraanijärjestöt 
• Killat 
• Stadin Slangi ry 
• Ässän omaiset ja ystävät 
Loppusanat Petteri Kaukoranta 

Päätössoitto Signalisti / Kaartin Soittokunta 

Tilaisuuden jälkeen kokoonnutaan Graniiitilinnaan 
ÄSSÄn sopalle ja nautitaan perinteen mukaiset 
virvoitusjuomat, ÄSSÄn soppa on omakustanteinen,  

Perinnetoimikunta toivottaa kaikki tervetulleeksi 
tilaisuuteen 

 

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.  

 

 

HUOMIO käykää tutustumassa sivuihimme 

Ässä-rykmentin nettisivuja www.assarykmentti.fi 
kootaan kaiken aikaa, saadaksemme sivuista 
mahdollisimman kattavan kokonaisuuden on kaikki 
mahdollinen tieto rykmenteistä tervetullutta.  

Sivustoa ylläpitää perinnetoimikunnan sihteeri Esa 
Jansson. Käykää tutustumassa! 

 

Toimitus 

Kari Björn                kari.v.bjorn@gmail.com 

Esa Jansson             assarykmentti@gmail.com 
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Top-Mainos Oy 
Koskelonkuja 1 A 6–8 
02920 Espoo 

+358 9 862 862 

topmainos@topmainos.fi 
www.topmainos.fi 

 

 

 

                                                                                                                                   

Toimitus                                                                                                     

Esa Jansson  

assarykmentti@gmail.com 

Kari Björn 

kari.v.bjorn@gmail.con  


