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Lotta Svärd säätiön Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Susan Mykrä puhui 
patsaalla kunnia käynnin yhteydessä. Puheessaan hän mm. mainitsi ” Ässä-
rykmentissä oli eritaustaisia nuoria miehiä, mutta he ryhmäytyivät erinomaisesti 
sankaritekoja tehneeksi, yhdeksi kovimmaksi joukko-osastoksi. Ässä ei jättänyt 
kaveria eikä paikkaansa - ei sodassa eikä rauhan aikana. Ässien esimerkistä ja osittain 
ässien toimesta syntyi talvisodan jälkeen asevelijärjestö, jonka yhteiskuntaa eheyttävä 
ja vakauttava vaikutus on näkynyt aina näihin päivään saakka. Sillä perinnöllä on 
tänä aikana valtavan suuri merkitys”. 
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Kunniakäynnille 13.10. 2022 osallistuneista kaupunkilaisista 
erityistä iloa ja kunnioitusta on syytä antaa näille nuorille 
Torkkelin kuvataidelukion oppilaille, jotka olivat saapuneet 
paikalle opettajansa kanssa. Pitää muistaa, että talvisotaan 
lähteneistä osa oli vain hieman heitä vanhempia. 

Syksyllä 1939 Kallion alueen kouluille kokoontui helsinkiläisiä 
noin kolmisen tuhatta. Kouluilta lähdettiin puolustamaan omaa 
kotia ja isänmaata. Talvisodan loputtua oli Ässä-rykmentin 
taisteluvahvuus vain 854 miestä. Perinne patsaalle 
kokoontumisesta alkoi 13.10.1940 ja me Ässän ystävät 
jatkamme tuota perinnettä. Perinnetoimikunta toivottaa 
nuoret tervetulleeksi Ässän patsaalle uudelleen 13.3.2023. 

 

Ässä-rykmentin perinnetoimikunnan seppeleen laski 
puheenjohtaja Ilpo Valtaoja yhdessä Jimmy Lingrenin kanssa, 
Kaartin jääkärirykmentin seppeleen laskivat eversti Asko Kopra, 
everstiluutnantti Ari Helenius ja majuri Mika Romppanen. 
Kaupungin edustajana seppeleen laski Helsingin kaupungin 
pormestari Juhana Vartiainen, Helsingin Sotaveteraanipiirin 
seppeleen toiminnanjohtaja Rauno Loukkola yhdessä Harry 
Kuisman kanssa. Lisäksi Kaartin kilta sekä Stadi slangi laskivat 
perinteisesti kukkatervehdyksensä.     

Susan Mykrän puhe tilaisuudessa 

Arvoisa sotiemme veteraani, hyvät naiset ja herrat, 
mietin usein tv-uutisia katsellessani ja Ukrainan 
sodan tuhoja kauhistellessani, millaista olisi, jos nyt 
myös Suomessa alkaisi sota ja ryhtyisimme 
kokoamaan joukkoja rintamalle. Miltä tuntuisi 
hyvästellä oma puoliso tietämättä, näkeekö häntä 
enää koskaan? Miltä tuntuisi hyvästellä omat 
parikymppiset vävykokelaat, joilla oma itsenäinen 
elämä olisi juuri ollut ovella? Sotaan lähtisivät myös 
kaksi veljeäni, yhdestätoista kummilapsestani neljä 
miestä ja yksi nainen – loput ovat onneksi vielä liian 
muoria. Sydämeni särkyy pelkästä ajatuksesta. Se olisi 
liian kamalaa. Monien äitien, sisarien ja kummitätien 
sydän särkyi oikeasti talvisodan alla, kun 
helsinkiläisistä miehistä koottiin Jalkaväkirykmentti 
11 eli Ässä-rykmentti.  Jäähyväisiä jätettiin raskain 
sydämin, aivan liian monet niistä jäivät viimeisiksi.  

Ässä-rykmentissä oli eritaustaisia nuoria miehiä, 
mutta he ryhmäytyivät erinomaisesti sankaritekoja 
tehneeksi, yhdeksi kovimmaksi joukko-osastoksi. Ässä 
ei jättänyt kaveria eikä paikkaansa - ei sodassa eikä 
rauhan aikana. Ässien esimerkistä ja osittain ässien 
toimesta syntyi talvisodan jälkeen asevelijärjestö, 
jonka yhteiskuntaa eheyttävä ja vakauttava vaikutus 
on näkynyt aina näihin päivään saakka. Sillä 
perinnöllä on tänä aikana valtavan suuri merkitys.  

Samanlainen merkitys on Lotta Svärd -perinnöllä. 
Lotat ja pikkulotat – joiden riveihin myös monet Ässä-
sisaret liittyivät - tarttuivat toimeen sotien aikana 
kantaakseen oman kortensa kekoon isänmaamme 
puolustamisessa. Myös lotat rakensivat yhteiskuntaa 
ja kantoivat yhteiskuntavastuutaan muun muassa 
auttamalla naisia uuden elämän alkuun sotien 
jälkeen. Moni mies, poika, veli ja kummilapsi oli 
kaatunut ja nainen jäänyt yksin pyörittämään arkea.  

Lotat ovat toivoneet meidän pitävän huolta 
lähimmäisistämme myös jatkossa. Lotat toivovat 
meidän pitävän erityisesti huolta lapsista ja nuorista 
sekä kriisin kohdanneista ihmisistä, jotka tarvitsevat 
apua noustessaan uudestaan jaloilleen. Lotta Svärd 
Säätiön tehtävänä on yhteiskuntavastuun kantamisen 
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lisäksi myös edistää vapaaehtoista maanpuolustusta 
ja viedä lottien ja pikkulottien perintöä uusille 
sukupolville. Tehtävämme on siis ylläpitää 
maanpuolustustahtoa ja arjen resilienssiä – sitä 
samaa joukkuehenkeä, mitä lotilla, Ässä-sisarilla ja 
Ässä-rykmentin sotilailla oli niin sodassa kuin sodan 
jälkeenkin.  

Tänä aikana, jolloin sota on jälleen Euroopassa, ja 
terroristivaltio itänaapurissamme moukaroi 
raukkamaisesti ukrainalaisia siviilejä, on tärkeää 
pitää omat rivit vahvoina ja yhtenäisinä. 
Polarisaatiolle ja ääriajattelulle ei saa antaa 
jalansijaa, vaan meidän on tuettava yhtenäistä 
Suomea ja yhtenäistä Eurooppaa. Vain yhtenäisenä 
maana ja maanosana me olemme riittävän vahvoja 
torjumaan uhat ja voittamaan kriisit – johtuivat ne 
sitten sodasta, energiapulasta, globaaleista 
pandemioista tai ilmastonmuutoksesta.  

Me Lotta Svärd Säätiössä kysymme usein 
toisiltamme ”miten lotat nyt toimisivat”, kun 
etsimme ratkaisuja erilaisiin arjen tilanteisiin ja 
toimintamme linjauksiin. Yhtä lailla voisimme kysyä 
”miten Ässät nyt toimisivat”. Luulenpa, että vastaus 
olisi samanlainen sekä lotilta että Ässiltä: 

Pidetään arjen rattaat pyörimässä, pidetään huolta 
toisistamme, kaveria ei jätetä, tehdään parhaamme 
ja puolustetaan isänmaatamme. Se on ohje, joka 
meidän jokaisen tulee pitää mielessä. Se on 
turvamme ja vahvuutemme kriiseissä ja ennen 
kaikkea se on velvollisuutemme. Sotiemme 
veteraanit taistelivat meille vapaan ja itsenäisen 
isänmaan ja meidän tehtävämme on siirtää se 
sellaisena myös meidän jälkipolvillemme.  

Susan Mykrä, Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden 
päällikkö, Lotta Svärd Säätiö 

Göran Lingrenin ihmisten välirauha (jatkuu 
edellisestä numerosta) 

                                                            
 

Koulutus ja ammattijakauma Kun välirauhasta on jo 
kulunut vuosikymmeniä, on melkoisen hankala 
selvittää edes kohtuullisen tarkasti Helsingin saati   

Pitkänsillan pohjoispuolella asuneen väestön sen 
aikaista ammattijakaumaa. Niinpä tiedot näet 
perustuvat saatavissa olevaan aineistoon eli Ässä-
rykmentin Helsingissä kirjoilla olleiden ja 
talvisodassa kaatuneiden sotilaiden luetteloon. 
Luettelon käyttäminen perustuu muutamaan 
olettamukseen ja faktaan. Ensimmäinen olettamus 
on se, että pääkaupungin väestön ammattijakauma 
ei voinut kovin paljon poiketa vuoden 1939 
jakautumasta. Toinen olettamus on se, että1 
pääkaupungin talouselämässä ei tapahtunut 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia välirauhan 
aikana, se vain taantui. Kolmas olettamus on se, 
ettei noissa oloissa ole yksinkertaisesti voitu kyetä 
eikä ehtiä uusia koulutustarjontaa eikä 
elinkeinoelämää, saati sen ammattirakenteita. 
Ensimmäinen fakta on se, että liki kaikki 
asekuntoiset miehet olivat käyneet kansakoulun ja 
osasivat siten vähintään lukea, kirjoittaa ja laskea 
sekä vielä paljon muutakin. Vihollisen sotilaisiin 
verrattuna he olivat sivistynyttä lukeneistoa. Toinen 
fakta on se, että Helsingissä toimi yliopisto ja 
korkeakouluja, lukuisia oppikouluja sekä opistoja ja 
ammattikouluja. Erilaisiin ammatteihin johtanut 
koulutustarjonta oli siten liki samankaltainen kuin 
se oli ollut talvisotaan lähdettäessä. 
Koulutustarjonta oli kuitenkin välirauhan aikana 
lievästi sanottuna lamassa, mutta alkoi sittemmin 
elpyä vuodeksi 1942/1943. Ja lopulta itse 
ammattijakaumaan. Se poikkesi pääkaupungin 
runsaan koulutustarjonnan ansiosta merkittävästi 
maaseutukuntien ammattijakaumasta. Talvisodassa 
kaatuneiden ammattijakautumasta kannattaa tehdä 
muutamia vertailevia havaintoja. Pitkänsillan 
pohjoispuoliset kaupunginosat ja Punavuori on 
tuolloin sekä pitkään myöhemminkin yleensä 
mielletty työläiskaupunginosiksi Talvisodan Ässä-
rykmentin, JR 11 kaksi pataljoonaa perustettiin juuri 
näiltä alueilta. Niiden päällystöä ja alipäällystöä asui 
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Rykmentin Kolmas Pataljoona perustettiin 
Porvoossa pitkälti pastoraalisen Itä-Uudenmaan 
miehistä. Miesten kotipaikkojen suhde oli siten 2:1 
Helsingin hyväksi. Kaikesta huolimatta kaatuneista 
helsinkiläisistä oli työmiehiä vain 78, kun taas 
ulkokuntalaisten kaatuneista 71 oli työmiehiä, liki 
yhtä paljon. Tälle on kaksi selitystä. Helsinkiläisistä 
työmiehiksi mielsivät itsensä ilmeisesti vain niin 
kutsutut sekatyömiehet, ’kaikkien alojen 
ammattilaiset’. Maaseudulla ja varsinkin suurten 
kartanoiden Itä-Uudellamaalla työläiset olivat 
pääasiassa maatyöläisiä tai muonamiehiä, joka 
sekin esiintyy sikäläisessä ammattitilastossa. 

Toinen selitys on se, että helsinkiläiset ’työmiehet’ 
olivat ammattikoulutuksen tarjonnan ansiosta 
hankkineet erikoisosaamista tai ammatin. Tämä 
näkyy muun muassa sellaisissa helsinkiläisissä 
ammattinimikkeissä kuten valaja, viilaaja, sorvaaja, 
peltiseppä, verhoilija, varastomies, muurari, 
rappari, putkimies, kirvesmies, puuseppä ja 
maalari. Useat näistä ammateista viittasivat lisäksi 
Helsingin 1930-luvun lopun voimakkaaseen 
rakennusbuumiin. Myös autonkuljettajat olivat 
olleet pääkaupungissa erityisen hyvin edustettuina. 
Lopuksi voidaan tehdä vielä yksi johtopäätös. Ei ole 
luultavaa, että jatkosodan Ässä-rykmentin, JR 26:n, 
tai Vallilan Rykmentin, JR 47:n, sotilaiden 
ammattijakauma olisi paljon eronnut Talvisodan 
Ässä-rykmentin sankarivainajien 
ammattijakaumasta. Semminkään, kun talvisodan 
Ässä-rykmentissä taisteli ja kaatui myös 
Hermannissa ja Vallilassa asuneita miehiä. 

Pula-aika alkaa 

Kesä 1939 oli ollut lämmin ja mukava. Vaikka 
Suomi oli ollut elintarvikkeiden puolesta vain noin 
80 prosenttisesti omavarainen, Helsingin kaupoissa 
oli ollut kaupan kaikkea tarpeellista: vaatteita, 
kenkiä, ruokaa, tupakkaa, kahvia, sokeria, mitä nyt 
ihminen tarvitsi tavallisessa elämässään. 
Ulkomaankauppa toi ja vei, ja tuotannollisilla 
yrityksillä oli ollut raaka-aineita. Lemminkäiselläkin 
oli vielä kalkkia, josta voi tehdä betonia. Ja töitä oli. 
Asuintaloja valmistui vielä Hakaniemeen, Kallioon, 
Töölöön ja muuallekin. Talvisodan jälkeinen kesä ja 
syksy 1940 olivat aivan erilaiset. Suomi oli 
menettänyt 12 prosenttia pinta-alastaan ja saman 
verran parhaasta viljelymaastaan. Eikä uutta 

ehditty raivata. Hevosia, nuoria isäntiä, talojen 
aikamiespoikia ja karjaa oli kuollut ja autoja 
romuttunut sodan aikana. Alkoi häämöttää pula, ja 
sen takana kurkki nälänhätä. Syksyllä 1940 NL vielä 
katkaisi kauppasopimuksen edellyttämät 
tavarantoimitukset, muun muassa sovitun 10 000 
tonnin viljaerän myymisen Suomeen. 
Kansanhuoltoministeriö oli perustettu Helsinkiin jo 
20.09.1939. Se oli aluksi määrännyt sokerin, joka 
oli 90 prosenttisesti tuontitavaraa, sekä 07.10.1939 
siirapin ensimmäisinä kulutustavaroina 
takavarikkoon ja säännöstelyn alaiseksi. 
Elintarvikekortteja, valtion ostokortteja oli ryhdytty 
jakamaan väestölle 12.10.1939. Niistä leikatulla 
kupongilla oli saanut ensimmäisessä jakelussa kilon 
sokeria henkeä kohden neljän viikon ajaksi. 
Seuraavaksi joutui kortille kahvi, joka 
takavarikoitiin 28.10.1939. Ensimmäisessä 
jakelussa oli saanut neljäksi viikoksi kahvia tai 
kahvin korviketta neljänneskilon henkeä kohden. 
Korvike erosi kahvista siten, että se sisälsi 25 
prosenttia kahvia ja 75 prosenttia viljaa. Kaupoista 
oli kuitenkin vielä saanut puolen vuoden ajan ostaa 
vapaasti verokahvia, jonka hintaan oli lisätty vero. 
Säännöstelyn alkaessa maassa oli ollut sokeria ja 
kahvia noin puolen vuoden kulutusta vastannut 
tarve. Tupakan puutteesta koitui kotirintamalla 
tulimmainen tuska jo talvisodan aikana. Valtaosa 
tupakkatehtaiden tuotannosta oli näet mennyt 
rintamalle. Mikä jäi yli, sen kauppiaat myivät tiskin 
alta vain parhaille asiakkailleen. Tupakkaa ei 
kuitenkaan pantu talvisodan aikana kortille. 
Rintamallakin oli silti tullut aluksi tupakasta aluksi 
pulaa, koska kanttiinitoimintaa ei ollut ehditty 
kovin nopeasti järjestää. Kessun kotitarvekasvatus 
alkoi kuitenkin heti kesällä 1940. Ja tupakka pantiin 
kortille vasta vuoden 1942 lopulla. Eräs 
mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että 
hernetilanne oli maassa ollut erityisen heikko. 
Ruokaherne oli jouduttu määräämään joulukuun 
1939 alussa takavarikkoon herneiden säästämiseksi 
talven ajaksi. Vasta hieman ennen joulua voitiin 
antaa lupa käyttää perunan asemesta herneitä. 
Näkkileipääkin oli pystytty valmistamaan vain 
kolmannes tarpeesta. Kalaa, etenkin silakkaa, sai 
sentään välirauhan aikana vielä torilta ja 
kalakaupoista, joita oli silloin Helsingissä useitakin. 
Mutta sitäkin sai kaupungissa jonottaa. Kalastajan 
verkostaan löytämät isommat ja paremmat 
vonkaleet näet myytiin suoraan ravintoloihin. 
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Kun pääkaupungissa saatavissa olleet 
elintarvikkeet vain vähenivät, oli pakko turvautua 
’Vapaaseen huoltoon’ eli Mustaan pörssiin. 
Kansanhuolto oli määrännyt säännöstellyille 
tuotteille rajahinnat, jotka eivät tietenkään 
riittäneet tuottajille. Maatiloille ja peltotilkuille jäi 
siten ylimäärää, jota ei ilmoitettu viranomaisille. 
Maalaisserkun mustan pörssin hinnat eivät silti 
varmaan heti olleet kaksinkertaiset. Mutta sai 
siinä silloista penniä venyttää, jotta sai niillä 
palkoilla lapsiperheen asutettua ja syötettyä. 
Koska myös kaikista polttoaineista oli pulaa, 
ikkunat piti talvella tiivistää kunnolla ja huoneet 
tuulettaa harkiten. Kaikki ylimääräiset luukut oli 
pidettävä kiinni. Lämmintä vettä piti käyttää 
säästäväisesti, eikä astioita ollut peseminen 
juoksevalla vedellä. Paperi ja muut palavat jätteet 
oli poltettava lämmitystarkoituksiin. Koska 
ulkomaankauppa ei vetänyt, alkoi Helsingissä, 
mutta varsinkin ’liitosalueilla’, Malmilla, 
Tapanilassa ja Pakilassa, lisäksi halkopula. Se 
johtui pääasiassa kuljetuksiin tarvittujen 
rautatievaunujen puutteesta, vaikka Helsingin 
Maalaiskunta olikin suorittanut runsaasti 
halonhakkuuta Pohjois-Satakunnassa. 

Eristetty Suomi 

Suomen ulkomaankauppa oli jumissa, kun 
Neuvostoliitto lopulta miehitti Baltian tasavallat 
ja pääsivät hallitsemaan koko Suomenlahtea sekä 
Itämeren ulapan koillisrantoja. Suomi saattoi 
käydä ulkomaankauppaansa vain Ruotsin ja 
Saksan kanssa. Saksa taas ei myynyt Suomelle 
aseita ennen myöhäissyksyä. Hitler ei näet 
Barbarossa suunnitelmissaan aluksi ottanut 
huomioon Suomea, vaan kunnioitti 
Neuvostoliittoa sekä sen kanssa solmittua 
hyökkäämättömyyssopimusta. Suomella oli tosin 
vielä Petsamon Liinahamarissa satama, mutta 
sinne johti vain pitkä ja kapea soratie, joka ei 
soveltunut kovin raskaalle liikenteelle. Välirauhan 
aikaisen ulkomaankaupan näivettyminen ja 
matkustavaisten määrän putoaminen liki nollaan 
näkyy hyvin Suomen sekä Helsingin satamien 
merenkulkua kuvaavissa tilastoissa. Vuonna 1939 
ulkomailta tullut kauppamerenkulku alkoi 
tammikuussa ja jatkui joulukuulle asti. Vuonna 

1940 merenkulku voitiin Suomenlahden satamiin 
aloittaa vasta toukokuussa. Mutta eipä ollut 
kehumista pääkaupungin sisäisessäkään 
liikenteessä. Kaupungin sisäinen liikenne 
hoidettiin luonnollisesti pääasiassa 
raitiovaunuilla. Sekä raitiovaunu- että linja-
autokalusto kuluivat käytössä vuodesta 1939 
lähtien ilman, että niihin olisi juurikaan saatu 
varaosia. Jatkosodan päättyessä molemmat 
kalustotyypit olivat käyttöikänsä päässä. Vuoden 
1940 raitiovaunulla matkustavien määrän 
kohoaminen selittyy sillä, että linja-autoja oli 
jouduttu muuttamaan sairasajoneuvoiksi ja 
lähettämään omilla rekisteritunnuksilla 
rintamalle.  

Ässä-rykmentin välirauha 

kun Talvisodan Ässä-rykmentin, JR 11 henkilöstö 
palasi lomautettuna (huom.! Ei kotiutettuna, 
koska sotatilalaki jäi voimaan) Moskovan rauhan 
jälkeen takaisin kotikonnuilleen Pitkänsillan 
pohjoispuolelle touko-kesäkuussa 1940, se 
alkuperäiset rivit olivat huomattavasti 
harvenneet. Rykmentti oli menettänyt 
kaatuneina, kadonneina ja kentälle jääneinä 
yhteensä 466 miestä, joista kadonneita ja 
kentälle jääneitä oli ollut 143, kaikkiaan 30.69 
prosenttia. Kaatuneista oli 303 ollut kirjoilla 
Helsingissä. Kadonneista ja kentälle jääneistä oli 
helsinkiläisiä ollut 87. Kaatuneita oli muiden 
omaisten ja läheisten ohella jäänyt suremaan 214 
sotaleskeä. Heidän huollettavakseen jäi 203 
sotaorpoa, joista 151 helsinkiläisiin koteihin. 
Kentälle jääneet sankarivainajat siunattiin 
suurissa muistotilaisuuksissa, jotka järjestettiin 
Lappeenrannassa, Joensuussa ja Kajaanissa. 
Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaasta tuli 
samassa yhteydessä tasavallan virallinen 
seppeleenlaskupaikka. Ylipäällikkö Mannerheimin 
aloitteesta lopetettiin myös vapaussodan vuoden 
1918 päättäjäisparaatin päivän 16.05 vietto 
Puolustusvoimien juhlapäivänä. Sen sijaan alettiin 
toukokuun kolmatta sunnuntaita viettää kaikkien 
kaatuneiden muistopäivänä.   
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On kuitenkin huomattava, että Helsingissä oli 
talvisotaan perustettu myös muita joukko- osastoja 
ja joukkoja, joiden tappioita ei ole tässä yhteydessä 
selvitetty. Lisäksi on todettava, että kaikki Helsingin 
ulkopuolella kirjoilla olleet sankarivainajat eivät 
olleet itäiseltä Uudeltamaalta, vaan joitakin 
kymmeniä oli ollut kirjoilla Haagan Kauppalassa, 
Espoossa, Oulunkylässä sekä, Helsingin 
Maalaiskunnassa. Talvisodan Ässä-rykmentin 
tappiot olivat sotien lyhyen keston huomioon 
ottaen suorastaan sietämättömät. Ellei rauha olisi 
puhjennut 13.03.1940, Sörnäisiin, Kallioon, 
Alppiharjuun, Hermanniin ja Vallilaan olisi tuskin 
tullut kovinkaan monta elävää täyskuvaista 
ässäläistä. 

Rintamamiehen osa 

Valtioneuvosto oli jo joulukuussa 1939 antanut 
asetuksen maksuajan lykkäyksen myöntämiseksi 
eräille velallisille. Sotapalveluksessa olevien ei sen 
mukaan tarvinnut maksaa pankki- eikä muitakaan 
velkojaan eikä niiden korkoja ennen kuin kahden 
kuukauden kuluttua sotatilan päättymisestä. Niiltä 
henkilöiltä, joita asetus maksuajan lykkäyksestä 
koski, ei tänä aikana saanut ulosmitata saatavia, ei 
edes elatusmaksuja. Eikä heitä ja heidän perhettään 
saanut häätää asunnostaan, vaikka vuokra olisikin 
jäänyt maksamatta. Tämä oli ollut iso asia 
rintamalla taistelleille sotilaille ja varsinkin 
Pitkänsillan pohjoispuolella asuneille sekä etenkin 
heidän perheilleen. Rintamamiesten saamien 
päivärahojen ostovoima oli tosin ollut 
juoksuhaudoissa ja korsuissa vaihdantatavarain 
puutteen takia liki nollassa, mutta kotirintamalle 
lähetettyinä sentään joitakin euroja. 
Sotakuukausipalkkaa olivat aluksi saaneet vain 
harvat perheet, mutta vuosien 1940/1941 
vaihteesta alkaen yhä useammat. Talvisodan 
päätyttyä Valtioneuvosto päätti, että kotiutettaville 
reserviläisille varataan tilaisuus saada palveluksesta 
vapauduttuaan palata entisiin työpaikkoihinsa. 
Heille säädettiin lisäksi oikeus vuosilomaan vuonna 
1940. Uutinen julkaistiin Uudessa Suomessa 
16.04.1940. Useat työntekijät ovat 
maanpuolustamista tarkoittavien tehtävien takia tai 

työvelvollisuuslain nojalla työhön määrättyinä viime 
ja kuluvan vuoden aikana joutuneet keskeyttämään 
työnsä varsinaisessa paikassa. Kun kysymys heidän 
ottamisestaan takaisin työhön ja vuosilomien 
järjestämisestä heille kuluvana vuonna on 
aiheuttanut epätietoisuutta, on 
sosiaaliministeriössä käyty neuvotteluja 
työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustajien 
kanssa yhdenmukaisen ja kohtuullisen järjestelyn 
aikaan saamiseksi. 

Ässä-rykmentin sosiaalitoiminta 

Kun Talvisodan Ässä-rykmentti odotteli keväällä 
1940 kotiin pääsyään Miehikkälässä ja toimitti siellä 
vartiotehtäviä, suoritettiin keräys muistomerkin 
saamiseksi rykmentin sankarivainajille. 
Helsinkiläisten nuorten miesten parhaimmistosta oli 
tämän rykmentin riveissä kaatunut joka viides ja 
joka kolmas oli haavoittunut. He saivat lopun ikänsä 
kantaa vammoja kehossaan. Kun rintamamiehet oli 
lomautettu toukokuussa 1940, oli joukko JR 11 
aseveljiä kokoontunut perustamaan 
aseveliyhdistystä, jonka nimeksi tuli Ässä-Rykmentti 
ry. Lokakuun 4. päivänä perustettiin 1940 pidetyn 
ässärykmenttiläisten läheisten naisten 
kokoontumisen seurauksena puolestaan 

 Ässä-Rykmentin Naiset ry. 

Osa ässäläisistä aseveljistä oli sodan takia jäänyt 
työttömiksi, ja asuntojen vuokrat olivat useilla 
maksamatta. Ässä-Rykmentti ry:n johtokunta 
päättikin perustaa Huoltotoimiston, joka sai tilat 
osoitteesta Liisankatu 16. Sosiaaliministeriölle 
tehtiin lisäksi esitys reserviläisten huoneenvuokrien 
alentamisesta ja valtion osallistumisesta vuokrien 
järjestelyyn niistä vuokrista, jotka olivat jääneet 
sodan takia maksamatta. Yhdistyksen huoltotyön 
tavoitteet määriteltiin Ässä-Rykmentti ry:n 
hallituksen kokouksessa, joka pidettiin 23.09.1940. 
Ensisijaisina kohteina tulivat olemaan kaatuneiden 
aseveljien puutteessa eläneet omaiset, sodan ja 
lamakauden vuoksi työttömiksi joutuneet aseveljet 
sekä yleensä vaikeuksissa olleet ässäläiset. Kun 
vastavalittu Työ- ja Huoltotoimikunta aloitti 
tehtävänsä, oli aikaisemmin tehdyn tilaston mukaan 
ässäläisistä työttöminä 177 aseveljeä.   



KUNNIAKÄYNTIÄ ÄSSÄN 
MUITOMERKILLÄ MAANANTAINA 
13.03.2023 klo 13:00 

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät Ässän ystävät, 
ÄSSÄ-rykmentin perinnetoimikunta järjestää 
maaliskuun 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 poikkeuksellisesti 
ÄSSÄn sopalle Juttutupaan (sama rakennus) ja 
nautitaan perinteen mukaiset virvoitus juomat, 
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–ke klo 9–12 
  
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 
puh. 09 310 75637 
Puhelinpalveluaika ma–ke 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 

Animoitu video Villavaaran taistelusta 1941: 

https://www.youtube.com/@Satunnaistasotilashistori
aa 

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 
assarykmentti@gmail.com Käykää tutustumassa 
sivustoon. 

 

Toimitus 

Kari Björn                kari.v.bjorn@gmail.com 

Esa Jansson             assarykmentti@gmail.com 
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Toimitus                                                                                                     

Esa Jansson  

assarykmentti@gmail.com 

Kari Björn 

kari.v.bjorn@gmail.con  


