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Kirsti Jauhiainen ja Matti Kärkkäinen 100-vuotisjuhlakonsertti 
Toivelista RadioSandelsille (Toivekappaleet tummennettuna). 
 
Toivelistan ovat laatineet:  
- Kiuruveden rintamaveteraanien puheenjohtaja Seppo Niskanen,  
- Kiuruveden sotainvalidit ry:n puheenjohtaja Seppo Räihä ja  
- Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkanen  
 
Kirsti Jauhiainen täytti 100 vuotta maanantaina 14.11.2016. Hän toimi rintamalottana 
aluksi Kannaksella ja sitten Karhumäen suunnalla. Etulinjan miehet antoivat Kirstille nimen 
"Savonmuan Hilima". Kirstin kanttiinissa etulinjan sotilaat kävivät juomassa korviketta. 
Kirsti Jauhiainen vietti merkkipäiväänsä läheistensä seurassa.  
Kirsti Jauhiaisen edesmennyt puoliso Viljo Jauhiainen (20.10.1915-22.12.1983) toimi 
puolijoukkueen ja joukkueenjohtajana Jatkosodassa ensin Kev.Os. 2:ssa ja sodan lopulla 
10./JR 10:ssä Rukajärvellä. Sotilasarvoltaan Viljo Jauhiainen oli ylikersantti ja sodan 
jälkeen hänet ylennettiin vääpeliksi. Viljo Jauhiainen on yksi Pentti Perttulin johtaman 
Repolan Lieksajärven ympäri suuntautuneen 55 miehisen partioretken sotilaista. Vuonna 
1999 julkaistu Rukajärven tie -elokuva kuvaa tätä partioretkeä. 
Kirsti Jauhiainen toimi Talvisodassa ilmavalvontalotan tehtävissä ja Jatkosodassa 
kanttiinilottana sekä lottien esimiestehtävissä. Jatkosodan alussa Kirsti Jauhiainen oli 
pystyttämässä kanttiinia joukkojen edetessä etulinjassa mm. Kannaksella Virolahdella, 
Viipurissa ja myöhemmin Karhumäen suunnalla.  
Kirsti Jauhiainen sai rintamalla tunnustusta siitä, että hänen kanttiinissaan vallitsi tasa-
arvo. Jokaisella oli oma vuoronsa, eivätkä korkeassa asemassa olevat voineet etuilla 
jonossa. Kirsti piti myös kovaa kuria kanttiiniin toimitettujen tarvikkeitten suhteen. Niitä ei 
tiskin alta luovutettu mustanpörssin kulansseille. 
Puolisonsa Kirsti tapasi Jatkosodan jälkeen linja-autossa, joka kuljetti Kirstin läheisen 
ystävän Valvatti Jauhiaisen häävieraita. Auto heittelehti kuoppaisella tiellä ja heitti Kirstin 
Viljon syliin ja tästä tapahtumasta lähtien he ovat yhteistä taivalta tehneet. 
 
Matti Kärkkäinen täytti 100 vuotta tiistaina 15.11.2016. Matti Kärkkäinen on sotainvalidi. 
Matti Kärkkäinen taisteli JR 54 riveissä. Joukko-osasto siirrettiin Jatkosodan alussa 
pohjoiselta rintamalta Rukajärvelle ja lopulta Maaselän kannakselle Karhumäen suunnalle. 
Siirto pohjoiselta rintamalta tapahtui hiihtäen Suomussalmelle ja sieltä kuorma-autolla 
Kajaaniin.  
Kajaanissa Kärkkäisen joukot ryöstivät viinakaupan. Matti seurasi tapahtumia sivusta. 
Kärkkäinen kuvaa ryöstöä värikkäällä tavalla Rukajärven suunnan historiayhdistykselle 
antamassaan videohaastattelussa.  
Viinakaupan ryöstöstä tuomittiin 9 sotilasta. Pisin tuomio oli peräti 10 v. 6 kk. 
Päivänsankari vietti 100-vuotispäiviään Iisalmessa Vetreä Terveys-nimisessä veteraanien 
hoivakodissa. 
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Toivekappaleet ovat: 
  
1) Sillanpään marssilaulu 
Sillanpään marssilaulu kuuluu sotilasmusiikin kärkipäähän. 
2) Savonmuan hilima, Matti Jurva. Etulinjan miehet antoivat Kirsti Jauhiaselle nimen 
"Savonmuan Hilima", ja hänen kanttiinissaan etulinjan sotilaat kävivät juomassa korviketta. 
3) Elämää juoksuhaudoissa, Arja Saionmaa 
Etulinjan veteraanien juhlissa kuullaan hyvin usein tämä laulu ja vaikka nyt juhlapäiviään 
viettävät veteraanit viettivätkin nuoruusvuotensa etulinjassa, he eivät siitä ole 
katkeroituneet, vaan ovat eläneet normaalia elämää. Sota, johon he osallistuivat,  ei näitä 
työnsankareita pystynyt vaurioittamaan.  
 4) Arja Saionmaa: Mistä tunnet sä ystävän 
Sodankäyneet ihmiset osaavat antaa arvoa pysyville ystävyyssuhteille. 
4) Vuosien jälkeen: Heikki Keränen 
"Vuosien jälkeen" kappale on Heikki Keräsen tuotantoa ja kuvaa osuvasti pitkää ikää ja 
hyviä ihmissuhteita. 
5) Mauno Kuusisto: Lokki: Linkki: mauno_kuusisto_-_lokki_1971-
uJfah7NB8bM_fmt43 
5) Mauno Kuusisto: Rakastan elämää: Linkki: Mauno Kuusisto-Rakastan elämää-lW2-
I1GcEjk_fmt135 
5) Mauno Kuusisto: Suojelusenkeli: mauno_kuusisto_-_suojelusenkeli-
zzpno4qr0O0_fmt137 
5) Mauno Kuusisto: Olen kuullut on kaupunki tuolla: Linkki: 
mauno_kuusisto_laulu_taivaasta-HsAA0mARdTg_fmt43-orig 
6) Kari Tapio: Olen suomalainen 
6) Annikki Tähti: Monrepos: Linkki: Annikki Tähti-Muistatko monrepos-
wVRJj01rR4s_fmt135 
7) Jukka Kuoppamäki: Tämä taivas tämä maa: Linkki: Tämä taivas - Tämä maa - 
P1hqa1UxeBg_fmt43-orig 
Sinivalkoisen Kuoppamäen laulu kuvaa hänen asennettaan kotiseutuun ja maanviljelijän 
ammattiin. 
7) Jukka Kuoppamäki: Sininen ja valkoinen 
8) Tapio Rautavaara: Päivääkään en vaihtaisi pois 
Vaikka veteraanit joutuivat sotaan ilman omaa syytänsä, silti he voivat sanoa yhtyvänsä 
laulun sanoihin Päivääkään en vaihtaisi pois. 
8) Tapio Rautavaara: Uralin pihlajat: Linkki: tapio_rautavaara_-_uralin_pihlaja-pPlqhO-
Di6o_fmt135-orig 
8) Tapio Rautavaara: Korttipakka: Linkki: korttipakka_tapio_rautavaara-
x_ymt1Zl8S0_fmt43-orig 
8) Georg Mansten: Äänisen Aallot 
8) Rukajärvi, Ylä-Savon veteraanimuusikot 
9) Lauri Tikka: Veteraanin iltahuuto 
Jokainen kiuruvetinen on nähnyt Lauri Tikan kapuavan estradille esittämään veteraanin 
iltahuudon. 
10) Timo Turunen: Suojelusenkeli: Linkki: timo_turunen_-_suojelusenkeli-
VljRvU_tulg_fmt135 
Jokainen rintamalla toiminut on tarvinnut suojelusta, sieltä ei voinut palata ehyenä, ellei 
suojelusenkeleitä olisi ollut olemassa. 
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11) Soile Isokoski: Maan korvessa kulkevi lapsosen tie: Linkki: 
y13kVxTYWVk_fmt43-orig- maan korvessa kulkevi-Soile-Isokoski 
Veteraanisukupolvi oppi työnteon pienestä pitäen, joten tuo laulu kuvannee heidän pitkää 
taivaltaan. 
12) Kaunis Lotta, Korsuorkesteri 
13) You Raise Me Up: i copy this song and i put on youtube thx for watching hope u 
enjoy subscribe for more! and here the org video 
: Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=DGJPrUz2pxA 
Näiden lasten melodiset kaksi lauluesitystä herkistivät ja kostuttavat jokaisen kuulijan 
silmäkulmat. Miten nelivuotias osaakin eläytyä esitykseensä. 
13) Titanic song by little asian girl: 
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=61BUEvu5r2k 
14) Savolaisen laulu: Linkki:  G-savolaisen_laulu-5aBa56RcdbU_fmt135 
Maakuntalaulu ja Finlandia kuuluvat aina suureen juhlahetkeen.  
15) Finlandia Linkki: F-jean_sibelius_-_finlandia-F5zg_af9b8c_fmt22 
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