
Pioneeripataljoona 24:n 
veteraanityön  

Historiikki 

 
 

VETERAANIEN 

KOKOONTUMISET 

SODAN JÄLKEEN, osa 3. 

VUODET 2015 - 2020 
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.   

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Pioneeripataljoona 24:n veteraanityön historiikki 

Kokoontumiset sodan jälkeen osa 3. 

Vuodet 2015 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Savola,  

historiikin kirjoittaja 

Sisällys 

Tilaisuus 9.5.2015 …………….. 4 

Tilaisuus 22.5.2016 …………… 7 

Tilaisuus 2.6.2017 …………….. 8 

Tilaisuus 25.5.2018 …………… 9 

Tilaisuus 4.6.2019 …………….. 14 

Tilaisuus 9.7.2020 .……………. 18 

 

Muistoksi aseveljille kirjoittanut 

Lappajärvellä          9.7.2021                                                      Yrjö Savola 

Kustantaja:                                Rukajärven suunnan historiayhdistys ry 

Kotisivu:                              www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi 

 



 

4 

RUKAJÄRVEN PIONEERIPATALJOONA  24:N KILLAN 

HISTORIIKKI OSA 3, VUODESTA 2015 VUOTEEN 2020 

 

PIONEERIPATALJOONA 24:n KILLAN VUOSIPALAVERI LAPPAJÄRVEN 

KIVITIPUSSA 9.5.2015 

Kilta kokoontui Lappajärven Kivitipussa 9.5.2015 viettämään kaunista kevät-

päivää, mutta ennen kaikkea tapaamaan veteraaniveljiä. Emme ole unohta-

neet toisiamme, vaan haluamme näin tavata.   Sillä ystävyys silloin syntynyt 

ei vieläkään ole ränstynyt, vaan on mielenkiintoista tavata heitä taas. Puhe-

linyhteyttä vuoden mittaan olemme pitäneet toisiimme, mutta ei se vastaa tätä 

kokoontumista. Siksi haluamme tavata toisiamme täällä, saamme kasvotus-

ten vaihtaa kuulumisia, mitä on vuoden aikana tapahtunut ja miten olet jaksa-

nut. 

Puheenjohtaja Toivo Pekkala toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ko-

koukseen, avaten sen. Erityisesti hän toivotti tervetulleeksi Rukajärven suun-

nan historiayhdistyksen puheenjohtajan Tenho Tikkasen ja sihteerin Leevi 

Kuokkasen tulon pitkien matkojen takaa kokoukseen, sekä kannattajajäsenet, 

mutta ennen kaikkea veteraaniveljemme. Hän mainitsi avauspuheessaan, 

että tulemme tässä kokouksessa tekemään pitkälle vaikuttavia päätöksiä ve-

teraaniveljien muistamiseksi. Kokoontumisemme on 42 kerta. Paikalla oli 13 

osanottajaa, joista veteraaneja viisi.  

Vietettiin hiljainen hetki kuluneen vuoden aikana 1.11.2014 poisnukkuneen 

Urho Välisaaren muistolle. 

Kokouksessa toimi puheenjohtajana Toivo Pekkala ja sihteerinä Yrjö Savola. 

Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon sovitulla tavalla ja oli päätösvaltai-

nen. Rahastonhoitaja Yrjö Savola esitti vuoden rahan käytön. Tilit hyväksyttiin 

ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus tilien hoidosta. Saldo vuoden 

2014 lopussa oli 1442 euroa.  

Killan puheenjohtajana jatkaa edelleen Toivo Pekkala. Muina toimihenkilöinä 

jatkavat Heikki Mäki-Kojola Alahärmästä, Jussi Pitkänen Alajärveltä, Aarre 

Öörni Lappajärveltä ja Yrjö Savola Vaasasta. Yrjö toimii edelleen rahaston-

hoitajana ja sihteerinä. Näillä valinnoilla Kilta jatkaa edelleen toimintaansa ja 

kokoontuu taas vuoden päästä Härmän kuntokeskuksessa. 
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Puheenjohtaja avasi keskustelun Killan kukkarahastosta. On päätetty aika-

naan, että viedään kukkavihko joukostamme poisnukkuneen aseveljen muis-

totilaisuuteen. Jotta näin voidaan tehdä, perustettiin kukkarahasto. Varat ra-

hastoon kerättiin jäsenmaksuilla, niin kauan, että saatiin tarvittava rahamäärä 

kokoon. Tätä päätöstä olemme pystyneet noudattamaan. On pyritty siihen, 

että vainajan kanssa saman pitäjän pojat ovat laskeneet kukkavihkon vai-

najan arkulle, jos se ei ole ollut mahdollista, on apu saatu naapuripitäjän po-

jista. 

Kokouksessa tuli esiin, että valitaan meidän kannattajajäsenistä kaksi henki-

löä, jotka huolehtivat, että viimeisetkin kiltamme jäsenistä saavat kukkavihkon 

arkulleen. Heiksi valittiin Seppo Tallbacka Vimpelistä ja Mikko Päällysaho 

Vaasasta, he molemmat ovat killan jäsenten vävyjä. He saavat keskenään 

sopia, kumpi hoitaa asian. Tuli esiin, että Seppo hoitaa Alajärven ja Vimpelin 

pojat ja Mikko huolehtii Lappajärven ja Alahärmän pojista. Heille kummallekin 

tuli neljän pojan seuranta. Heille myönnettiin oikeus käyttää killan tiliä. Näin 

tuli tämä tärkeä asia hoidettua ja meiltä killan jäseniltä huoli pois.  Me vete-

raanit, olemme mukana niin kauan, kun pystymme mukana olemaan.  

Seppo ja Mikko kiittivät heille osoitetusta luottamuksesta ja he pitivät kunnia-

asiana saada laskea kukkavihko killan viimeisille veteraaneille. Veteraanit kiit-

tävät heti tässä vaiheessa Seppoa ja Mikkoa tästä lupauksesta. 

Näin hyvän päätöksen jälkeen oli mieluista käydä nauttimaan, killan tarjoa-

masta, Kivitipun hyvästä lounaasta. Lounaan jälkeen palasimme Kärnä-saliin 

jatkamaan palaveriamme. 

Kokous jatkui huomionosoituksilla. Kilta esitti valmistamansa taidetaulun Lap-

pajärven kraaterijärvestä. Tauluun oli liimattu kiinni kuuluisa kivi Kärnäiitti ku-

vaamaan meteoriitin maahan iskiessä syntynyttä kivilajia. Taulun suunnitteli 

arkkitehti Mikko Päällysaho apunaan Toivo, Aarre ja Yrjö. Tauluja tehtiin kaksi 

kappaletta, jotka luovutettiin Rukajärven suunnan historiayhdistyksen pu-

heenjohtaja Tenho Tikkaselle ja sihteeri Leevi Kuokkaselle. Kiitokseksi siitä, 

että he ovat tulleet kokouksiimme kertomaan Rukajärven suunnan sotahisto-

riatyöstä ja näin pitäneet meidät ajan tasalla veteraanitoiminnassa. Tenho ja 

Leevi kiittivät lämpimästi saamistaan taidetauluista ja huomionosoituksesta 

heitä kohtaan. 
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Puheenjohtaja Tenho Tikkanen luovutti veteraaneille historiayhdistyksen 

standaarin. Luovutuspuheessaan hän toi esiin historiikkiyhdistyksen toimintaa 

ja viiriin liittyvää tietoutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PionP. 24:n veteraani ovat kokoontuneet vuosittain peräti 46 kertaa. Kuvassa Pauli Uusimäki, 

Aarre Öörni, Toivo Pekkala, Yrjö Savola ja Osmo Korkea-aho, Seppo Tallbacka, Riiita ja Mik-

ko Päällysaho sekä edessä Kerttu Öörni ja Eila Savola. 
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Viirin saivat Osmo Korkea-aho, Aarre Öörni, Pauli Uusimäki, Toivo Pekkala ja 

Yrjö Savola. Veteraanit kiittivät saamastaan huomionosoituksesta. Viirin sai-

vat myös perinnekillan edustajat Seppo Tallbacka sekä Riitta ja Mikko Pääl-

lysaho. He kiittivät heille tulleesta yllättävästä huomionosoituksesta. 

Kokouksen osanottajille jaettiin pioneerikillan historiikki sodan jälkeiseltä ajal-

ta 1973-2014. Historiikin on kirjoittanut Yrjö Savola. Taitto ja kuvat Tenho Tik-

kanen.   

Puheenjohtaja kiiti kokouksen osanottajia mielenkiinnosta kokoukseen. Vai-

herikkaassa kokouksessa käsiteltiin paljon asioita ja tehtiin hyviä päätöksiä. 

Toivotan teille hyvää kotimatkaa ja nauttikaa tulevasta kesästä.   

 

PIONEERIKILLAN KOKOONTUMINEN HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA 

KAUHAVALLA 22.05.2016 

Osanottajia palaverissa oli yhdeksän henkilöä, joista viisi veteraania ja neljä 

kannattajajäsentä. 

Puheenjohtaja Toivo Pekkala toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ko-

koukseen. Hän mainitsi erikseen Rukajärven suunnan histohistoriayhdistyk-

sen puheenjohtaja Tenho Tikkasen ja sihteeri Leevi Kuokkasen todeten, että 

he jaksavat aina tulla, pitkän matkan takaa, meidän kevätpalaveriimme.  Me 

veteraanit ja kannattaja jäsenemme haluamme näin kesän kynnyksellä tavata 

toisiamme. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Pekkala ja sihteeriksi Yrjö Savola, 

kun vielä todettiin kokouksen päätösvaltaisuus, oli siitä hyvä jatkaa kokousta. 

Rahastonhoitaja Yrjö Savola esitteli vuoden tilit, kertoen samalla vuoden ta-

pahtumista. Kukaan ei ole vuoden aikana poistunut joukostamme, niin ei me-

nojakaan ole syntynyt.  Saldo vuoden 2015 lopussa oli 1085 euroa. Tilit hy-

väksyttiin yksimielisesti ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus tilien hoi-

dosta. 

Puheenjohtajana jatkaa edelleen Toivo Pekkala Vimpelistä ja sihteeri-

rahastonhoitajana Yrjö Savola Vaasasta (Lappajärvi). Muina toimihenkilöinä 

jatkavat myös entiset, eli Heikki Mäki-Kojola Alahärmästä, Jussi Pitkänen Ala-

järveltä ja Aarre Öörni Lappajärveltä. 
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Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkanen luo-

vutti kokouksen veteraaneille Raappanan nyrkki-kirjan. Veteraanit kiittivät 

saamastaan lahjasta ja totesivat, taas tuli lisää tietoa Rukajärven suunnan 

oloista sodan aikana.   

Keskusteltiin kukkarahaston riittävyydestä. Sen todettiin riittävän siihen tarkoi-

tukseen, mihin se on koottukin, vieläpä se on kasvanut, joten kilta voi tarjota 

kokouksen osanottajille lounaan. Kuntokeskuksen ruoka oli maittavaa ja jo-

han se tähän aikaan päivästä maistuikin. 

Ruokailun jälkeen olimme valmiit lähtemään kotiin. Toivotettiin vain hyvää jat-

koa ja terveyttä tuleville vuosille. Vuoden päästä taas tavataan. 

 

PIONEERIKILLAN VUOSIPALAVERI LAPPAJÄRVEN KIVITIPUSSA 

2.6.2017 

Puheenjohtaja Toivo Pekkala toivotti palaverin osanottajat tervetulleeksi ko-

koukseen uusittuun Kivitippuun. Puheenjohtaja välitti Rukajärven suunnan 

historiayhdistyksen terveiset Lieksan Rukajärvi-keskuksessa järjestetään tä-

nään 2.6.2017 komentaja E. J. Raappanan muistoseminaari, joten he olivat 

tällä kertaa estyneitä saapumaan tähän tilaisuuteen. Kivitipussa oli tehty täy-

dellinen pintaremontti edellisten asukkaiden jäljiltä. Huoneet olivat siistit ja 

 

Raappanan nyrkki on Kev.Os. 2:n joukko-osaston historiateos. Päätös kirjan julkaisemises-

ta tehtiin Lappajärvellä 19.5.2012 järjestetyn seminaarin yhteydessä. Päätöstä oli teke-

mässä myös veteraani Pentti Perttuli. 
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puhtaat, joten niihin oli mukava tulla. Huoneet ja seinät pysyivät entisellään.  

Pääsimme meille tuttuun Kärnä-kapinettiin pitämään palaveriamme. Näillä 

sanoilla puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi vanhaan tuttuun tapaan Toivo ja sihteerinä 

Yrjö.  Kun vielä todettiin, että kokous oli sovitulla tavalla kokoon kutsuttu ja 

päätösvaltainen, oli alkutoimenpiteet suoritettu ja päästiin aloittamaan asioi-

den käsittely. 

Rahastonhoitaja Yrjö esitti vuoden tilit, todeten vuoden tapahtumien olleen 

vähäiset, koska mitään erikoisia tapahtumia ei vuoden aikana järjestetty. Sal-

do vuoden lopussa oli 925 euroa. Tilit hyväksyttiin yksimielisesti ja toimihenki-

löille annettiin vastuuvapaus tilien hoidosta. 

Killan puheenjohtajana jatkaa edelleen Toivo Pekkala. Muiksi toimihenkilöiksi 

valittiin ainoastaan Yrjö Savola, joka toimii killan rahastonhoitajana ja sihtee-

rinä. Kokousjoukon pienentyessä, ajateltiin näin vähillä toimihenkilöillä pärjät-

tävän ja asioiden tulevan hoidetuksi. Ensi vuoden kokoontumisesta ajan ja 

paikan suhteen päättää toimikunta. 

Keskusteltiin kukkarahastosta. Sen todettiin olevan hyvässä kunnossa ja riit-

tävän siihen tarkoitukseen, mihin se on koottukin. Vieläpä siinä on ylijäämää-

kin niin paljon, että kilta voi tarjota kokouksen osanottajille lounaan. 

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia leppoisasta kokouksesta ja päätti 

kokouksen ja toivotti palaveriin osallistujille hyvää kotimatkaa: ”Ajakaa varo-

en.” Ennen kotiin lähtöä mennään vielä lounaalle, nauttimaan Kivitipun hyväs-

tä ruuasta. Lounaan jälkeen on vielä vapaata keskustelua Kärnä-salissa. 

 

PIONEERIKILLAN VUOSIPALAVERI LAPPAJÄRVEN KIVITIPUSSA 

25.5.2018 

Paikalla oli 18 osanottajaa, joiden nimet ovat erillisessä nimiluettelokirjassa. 

Osanottajia oli neljä veteraania ja neljätoista kannattajajäsentä.  Olemme aina 

pitäneet palaveriin osallistujista erillistä nimikirjaa, siitä näkee heti kokouk-

seen osallistujien lukumäärän eri vuosina ja kuinka se on pikkuhiljaa pienen-

tynyt.           
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Puheenjohtaja Toivo Pekkalan muistolle laskivat seppeleen Pioneeripataljoona 24 

veteraanit, Rukajärven suunnan veteraaniveljet, Rukajärven suunnan historiikki-

toimikunta ja Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Seppeleen laskivat veteraa-

nit, Yrjö Savola ja Pauli Uusimäki ja puheenjohtaja Tenho Tikkanen.  

Seppeleen teksti: ”Historia kirkastaa Isänmaalle sykkineen sydämen kilven.” 

 

 

 

 

Toivo Pekkala (2.2.1924 – 22.2.2018) 
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Killan sihteeri Yrjö Savola toivotti palaveriin osallistuvat veteraanit, kannatta-

jajäsenet ja Rukajärven historiayhdistyksen edustajat tervetulleeksi kokouk-

seen. Kokoontumisemme on jo 45 kerta. Tämä osoittaa porukkamme yhteis-

henkeä. Haluamme tavata toisiamme ja kuulla kuinka olet jaksanut. Meille on 

tullut surullinen uutinen, meidän pitkäaikainen ja kunnioitettu puheenjohtaja 

Toivo Pekkala on nukkunut ikiuneen 22.02.2018.  Viettäkäämme hiljainen 

hetki hänen muistolleen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tallbacka ja sihteeriksi Yrjö Sa-

vola. Kutsu oli suoritettu jokaiselle veteraanille puhelimitse. Ystävillekin oli 

tehty puhelin soitto ja kokouksesta oli ilmoitus myös Järviseutulehdessä. To-

dettiin kokous sovitulla tavalla kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Rahastonhoitaja Yrjö Savola esitti vuoden tilit, tuloineen ja menoineen. Raha-

tilanne vuoden lopussa oli 858 euroa. Tilit hyväksyttiin yksimielisesti ja toimi-

kunnalle myönnettiin vastuuvapaus tilien hoidosta. 

Pioneeripataljoona 24 killan puheenjohtajaksi valittiin ensimmäisen kerran 

kannattajajäsen Seppo Tallbacka.  Valinta oli yksimielinen. Seppo on edes-

menneen puheenjohtajan Toivo Pekkalan tyttären kanssa naimisissa, joten 

sitä kautta meille tuttu mies. Lisäksi hän on osallistunut aina meidän koko-

kousiin sekä on ollut killan retkillä mukana. Seppo avusti aina mielellään ret-

keläisiä. Puheenjohtajan avuksi toimikuntaan valittiin Aarre Öörni ja Yrjö Sa-

vola, joka jatkaa edelleen killan sihteerinä ja rahaston hoitajana.  

Tämä kokous haluttiin pitää vähän juhlallisemmin, koska toimikaudella on 

useita valtakunnallisia juhlatilaisuuksia. Lappajärven Osuuspankki lahjoitti, 

toimintamme tukemiseksi ja juhlaohjelman onnistumiseksi, killalle rahasum-

man. Kivitippu ilmoitti, että se tarjoaa meille lounaan ja ilmaisen kokoustilan ja 

vielä juhlalle täytekakkukahvit. Näistä lahjoituksista johtuen, Killan rahahuolet 

poistuivat kerralla, saimme hyvän mielen juhlaan ja pidemmällekin. Olemme 

erittäin kiitollisia näille lahjoittajille, kun he näin haluavat tukea toimintaamme.  

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia leppoisasta ja asiallisesta kokouk-

sesta ja esitti siirtymistä lounaalle. Lounaan jälkeen palaamme takaisin tähän 

Kärnä-kapinettiin juhlaa jatkamaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen nuijan 

kopautuksella. 

Kokouksen jälkeen oli tarkoitus mennä lounaalle, mutta eversti Asko Valta 

pyysi, että hän kiireidensä vuoksi haluaisi pitää juhlapuheensa ennen lounas-
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ta. Pyyntöön suostuttiin. Tämän juhlapuheen piti pitää Pohjanmaan piirin ko-

mentajan, everstiluutnantti Mika Piiroisen, mutta kiireiden vuoksi tuli hänen 

tilalleen eversti Asko Valta. Hän toi puheessaan esiin monet kiireet, niin piiri-

tasolla kuin valtakunnan tasolla, siitä johtuu nämä juhlapuheen pitäjien vaih-

dot. Puhe oli osittain keskustelun luontoista. Hän halusi tietää meidän toimin-

nasta. Kuinka olemme jaksaneet kokoontua vuodesta toiseen. Kokoontumis-

enne on kiitoksen ansaitsevaa toimintaa. Hän totesi, että ystävyytenne, siellä 

jossain syntynyt, ei ole vieläkään laantunut, vaan te haluatte tavata toisianne 

ja kuulla kuinka olette voineet. 

Eversti Asko Vallan puheen jälkeen menimme lounaalle. Hän tuli vielä mei-

dän mukana syömään, mutta heti lautasen tultua tyhjäksi, hän pyysi anteeksi 

kiireyttään ja lähti omiin kokouksiinsa.   Me muut jäimme vielä syömään jälki-

ruuan ja juomaan kahvit sen päälle. Tämän jälkeen menimme takaisin Kärnä-

kabinettiin jatkamaan juhlaamme. 

Juhlan avauspuheessaan Yrjö toivotti uudelleen kaikki tervetulleeksi juhlaan. 

Puheessaan hän toi esiin valtakunnalliset juhlatapahtumat, joita oli useita. 

Tapahtumat alkoivat itsenäisyyspäivän 100 – vuotisjuhlilla, jotka olivat presi-

dentin linnassa Helsingissä. 

Pioneerikillasta oli kutsun juhlaan saanut Pauli Uusimäki. Hän noudatti kutsua 

ja sai nähdä, kuinka presidentti kunnioitti veteraaneja. Veteraanit oli sijoitettu 

samaan tilaan presidentin kanssa. Juhla oli arvokas ja mieleen jäävä.  Se on 

tullut jälkeenpäin usein mieleen, arvokkaana tapahtumana hänelle. Kyllä sitä 

on mielekästä muistella.  Ihmeellistä, että meidän pienestä porukasta, on 

kaksi saanut kutsun itsenäisyys päivän juhlaan. Aiemmin on juhlassa mukana 

ollut allekirjoittanut.  

Helmikuun 28 päivänä oli jääkäreiden paluujuhla Vaasassa.  Juhla alkoi ar-

vokkaalla aamupäivän kahvitilaisuudella. Tilaisuudessa oli puolustusministeri 

Niinistö ja useita kenraaleja ja everstejä, sekä kaupungin ylintä johtoa. Meitä 

veteraaneja oli tilaisuuteen kutsuttu useita. Veteraanit oli sijoitettu kenraalien 

väliin, allekirjoittanut oli puolustusministerin ja kenraalin välissä. Tilaisuus al-

koi tervetulotervehdyksellä. Muita puheita ei pidetty, vaan tilaisuus jatkui va-

paalla keskustelulla vierustovereiden kanssa. 

Kahvitilaisuuden päätyttyä meidät veteraanit ohjattiin torille ja siellä eturiviin. 

Siellä oli tuolit valmiiksi sijoitettuna ja huovat, joilla saimme peitellä itseämme. 
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Järjestäjänainen kävi vielä parantamassa peittojamme, jotta pysyisimme läm-

piminä.  Oli kova pakkaspäivä ja siitä johtui tämä suojeleminen pakkaselta.   

Sama järjestely jatkui, kun meidät siirrettiin linja-autolla juhlaparaatin vas-

taanottopaikalle. Tässä juhlassa meitä veteraaneja kunnioitettiin ja pidettiin 

kaikin puolin hyvää huolta.    

Toukokuun 16 päivänä oli sisällissodan päättymisen juhla Helsingissä. Vete-

raanit olivat näissä juhlissa kunnioitettuina kutsuvieraina. Veteraaneille on 

jäänyt näistä juhlista mielekkäät ja arvostetut muistot mieleen. 

Sitten saimme kuulla musiikkiesityksiä, jota meille esitti Mikko Päällysaho. 

Hänen pianon soittonsa oli miellyttävää kuunnella useiden puheiden välissä. 

Nyt olisi ollut juhlapuheen vuoro, muita puhujan kiireiden vuoksi, hän piti sen 

jo ennen lounasta.  

Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtajan Tenho Tikkasen esi-

tys oli mielenkiintoinen ja aina uusia asioita esiin tuova. Nytkin hän kertoi, 

kuinka Rukajärven muistoalueita on saatu täydennettyä, sekä Lieksassa että 

Iisalmessa. Tätä työtä jatketaan edelleen. On miellyttävää todeta, kuinka nä-

mä alueet vuosi vuodelta täydentyvät.  

Kivitipun edustaja kiitti kutsusta saada tulla tähän meidän juhlaan. Edustaja 

totesi tervehdyksessään, että he mielellään ottavat meidät vastaan, viettä-

mään keväistä kokousta heille.  Siitä on jopa vuosikymmeniä, kun olette olleet 

ensimmäisen kerran viettämässä kevätkokoustanne täällä Kivitipussa. Hän 

toivotti meidät jatkossakin tervetulleeksi Kivitippuun.   

Osuuspankin johtaja pani mielenkiinnolla merkille, että kokoonnutte aina ke-

väisin palaveriinne. Sanoi sen kuvastavan hyvää yhteishenkeä, joka on syn-

tynyt siellä jossakin. Toimintanne on mitä parasta terapiaa, se pitää teidät hy-

väkuntoisina ja mielen virkeänä.  Toivotan teille tätä virkeyttä eteenkin päin.  

Osuuspankki on kiitollinen, että saa olla tukemassa toimintaanne. 

Näiden puheiden jälkeen saimme kuulla Kerttu Öörnin yksinlaulua. Hän lauloi 

” Synnyinmaan laulun”. Laulu oli mielekästä kuunneltavaa ja sopi niin hyvin 

tilaisuuteen. Juhlatilaisuuden päätteeksi lauloimme yhdessä, Kertun säestä-

essä pianolla, ”Veteraanin iltahuudon”. Laulu sopi hyvin juhlan päätteeksi. 

Laulun jälkeen Kivitippu toi vielä pöydälle ison täytekakun kahvin kera. Siitä 

Seppo vaimonsa kanssa tarjosi sen meille pöytiin. Tarjoilu tapahtui, kuin am-
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mattilaisilta.  Ihan tuntui, että ovat tarjoilleet joskus ennenkin. Pioneeri killan 

juhlalle tuli maittava päätös. Siinä kahvia juodessa rupesi kielenkannat irtoa-

maan ja juttu käymään.  Oli vielä asiaa keskustelulle, mutta sen vähetessä 

toivotettiin vain hyvää kotimatkaa ja kesää toisillemme ja jokainen lähti pikku-

hiljaa ajelemaan kotia kohti. 

 

RUKAJÄRVEN PIONEERI KILLAN VUOSIPALAVERI LAPPAJÄRVEN KI-

VITIPUSSA 4. 6. 2019 

Paikalla oli 11 osanottajaa, joiden nimet nimiluettelokirjassa. Heistä oli kolme 

veteraania ja kannattaja jäseniä kahdeksan. 

Killan puheenjohtaja Seppo Tallbacka toivotti palaverin osanottajat tervetul-

leeksi kokoukseen avaten sen. Erikseen hän toivotti tervetulleeksi Rukajärven 

suunnan historiayhdistyksen edustajat, puheenjohtaja Seppo Räihän ja mei-

dän pitkäaikaisen tukijamme Tenho Tikkasen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tallbacka ja sihteeriksi Yrjö Sa-

vola. Kokous todettiin sovituilla tavalla kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Rahastonhoitaja Yrjö Savola esitti vuodentilit, käyden yksityiskohtaisesti läpi 

tilikirjan tulot ja menot. Tili kasvoi kuluneen vuoden aikana 173 euroa. Koro-

tus johtuu Kivitipun ja Lappajärven Osuuspankin lahjoituksista. Tilit hyväksyt-

tiin yksimielisesti. Toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus tilien hoidosta. 

Killan puheenjohtajana jatkaa edelleen Seppo Tallbacka. Muina toimihenki-

löinä jatkavat Aarre Öörni ja Yrjö Savola, joka toimii edelleen killan sihteerinä 

ja rahastonhoitajana. 

Puheiden pidon aloitti Yrjö, aiheenaan Marskin syntymäpäivän vietto patal-

joonan toimesta 4. 6. 1943 kello 13.00. Tilaisuus pidettiin toisen komppanian 

lähellä olevalla tasaisella hiekkakentällä. Heti aamulla komppanian lähetti 

kiersi joukkueiden tuvissa ilmoittamassa, että sotamarsalkan syntymäpäivän 

juhlatilaisuus alkaa hiekkakentällä kello 13.00. Komppania kokoontuu heti 

ruokailun jälkeen kello 12.30, joukkueittain neliriviin toimiston eteen juhlapai-

kalle lähtöä varten.   

Valmistelu juhlaan aloitetaan varushuollolla.  Vaatteet on puhdistettava, irron-

neet paikan syrjät on ommeltava kiinni, napit paikoilleen ja kengät kiillotetta-

va. Tarvikkeet näitä varten saa komppanian toimistolta. Siitä löytyi työtä ja 
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huumorin pitoa koko aamupäiväksi, mutta tulipahan vain kaikki tehtyä. Kyllä 

porukasta näki, että he ovat siistiä poikia.  Asujen puolesta olimme valmiit 

lähtemään juhlaan. 

Ruokailun jälkeen kokoonnuimme toimiston eteen juhlaan lähtöä varten. 

Marssi alkoi ja kohta olimme juhlakentällä.  Siellä meistä muodostettiin U:n 

muotoinen ryhmitys. Ensimmäinen ja toinen komppania olivat vastakkain. En-

simmäisen komppanian katse oli pohjoiseen ja toisen komppanian katse ete-

lään. U:n perässä olivat esikuntakomppania ja kolmas eli autokomppania, 

katse länteen päin suunnattuna. U:n muoto oli avoin länteen päin. Siinä odo-

timme rauhallisesti kellon käyntiä juhlan alkamiseksi. Päivä oli aurinkoinen ja 

erittäin kuuma. 

Juhla alkoi valistusupseerin ilmoituksella pataljoonan komentajalle: ”Pataljoo-

na on järjestäytynyt sotamarsalkka Mannerheimin syntymäpäivän juhlaa var-

ten.” Komentaja kiitti ilmoituksesta ja lähti kahden upseerin kanssa kiertä-

mään rivistöä, pysähtyen aina komppanian edessä tervehtien sitä. Komppa-

niat vastasivat tervehdykseen. Kunniakierroksen jälkeen pataljoonan komen-

taja piti juhlapuheen. 

Juhlapuheessaan hän toi esiin koko Rukajärven alueen toimintaa, jopa joita-

kin melko yksityiskohtaisia asioita. Me kuiskittiin keskenämme, kyllä on roh-

keata puhetta, voiko noita asioita noin sanoa.  

Komentajan puheen jälkeen puhui sotilaspastori. Puheessaan hän valoi us-

koa toimintaamme. Olemmehan täällä puolustamassa kotia, uskontoa ja 

isänmaata. Marskin syntymäpäiväjuhlan lopuksi laulettiin yhdessä virsi, ”Ju-

mala ompi linnamme”. 

Päivä oli niin kuuma ja pitkään auringossa seisten, moni pojista menetti pu-

heen aikana hetkeksi tajuntansa.  Heidät kannettiin rivien taakse lepäämään, 

hetken maattuaan he tulivat takaisin paikalleen.  

Ennen hajaantumislupaa valistusupseeri kertoi: ”Kentän ympäristöön on jär-

jestetty erilaisia ajanvietepelejä ja –toimintoja, osallistukaa niihin. Loppu päivä 

on vapaata kaikista palveluista. Hyvää Marskin syntymäpäivän jatkoa, saatte 

hajaantua.” 

Meidän joukkue ja muitakin sattui sellaiselle paikalle, jossa oli pussitappelun 

telineet. Puomina oli sopivan vahvuinen kelohonka. Paikka ja telineet näytti-

vät hyvin mielenkiintoisilta. Pojat olivat innoissaan ja sanoivat, tuohon me 
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osallistutaan kaikki. Siitä alkoivat kovat pussitappelut. Tappelussa kaksi osal-

listujaa nousi istumaan puomille.  Jalat ristiin puomin alla, ettei kovin helpolla 

putoaisi puomilta, joka oli hyvän metrin korkeudella maasta. Käteen vain säk-

ki, jossa oli vähän hiekkaa, sillä yritettiin iskeä vastustajaa niin, että hän me-

nettäisi tasapainonsa ja pyörähtäisi puomilta alas.  

Pussitappeluun me osallistuttiin oikein porukalla ja innolla, kuka pystyy pudot-

tamaan useimman vastustajan puomilta. Innostushuudot olivat valtavia, var-

sinkin silloin, kun oman joukkueen poika oli toisena osallistujana. Se oli hu-

paista leikkiä. Hävinnyt osallistuja putosi aina jatkosta ja voittaja pääsi jat-

koon. Uusi pari nousi puomille ja tästä taas voittaja pääsi jatkoon. Tämän jäl-

keen olivat voittajat vastakkain ja jatkoon pääsi taas voittaja. Tämä karsinta 

kesti niin pitkään, että jäljelle jäi vain kaksi kilpailijaa. 

Nämä kaksi nousivat puomille, ja tämän parin voittaja oli pataljoonan pussi-

tappelun mestari. Satuin olemaan toinen noista loppuottelijoista. Vastassa oli 

mies pataljoonan esikunnasta, joka oli hyvin vahvarakenteinen tumma mies. 

Olimme kumpikin oikeakätisiä, joten säkki oli oikean käden puolella molem-

milla. Siinä yritettiin katseen avulla vaikuttaa vastustajaan ja arvioida hänen 

tekemistään. Vastustaja näytti odottavan, että minä löisin ensin ja kallistu oi-

kealle vastaan ottamaan iskuani.  Hän näki, että nyt minä isken ja kallistui yhä 

enemmän oikealle. Minä löin, mutta en kohdistanut iskuani vartaloon, jota hän 

odotti, vaan puomin alle hänen jalkaristikkoon. Lyöntini ei ollut voimakas, mut-

ta hänen kallistuksensa vielä lyönnin alkaessa jatkui.  Ei iskun voimakkuus 

ollut tarpeen, vaan osuma. Vastustaja keikahti tästä iskusta heti puomilta pää 

alaspäin. Minun tarvitsi enää vain lyödä jalkaristikko auki, joka oli nyt puomin 

yläpuolella, jolloin hän putosi maahan ja pussitappelun voittaja oli ratkennut. 

Voittoon tarvittiin vain yksi isku. Pojat olivat innoissaan voitostani ja hurrasivat 

kovasti. Palkintona pussitappelun voittajalle oli iso pakkaus Työmies-

tupakkaa. Oli siinä tupakkaa tupakoimattomalle miehelle.   

Meidän joukkue siirtyi tämän pussitappelun jälkeen yhteen paikkaan, jossa 

keskustelimme päivän tapahtumista, ja tietysti lomavuoroista.  Urheilu on aina 

mielekäs puheenaihe.  Urheilussa siirryttiin kuin huomaamatta painiin, koska 

paikalla oli useita Lappajärven poikia ja paini oli Lappajärvellä kovassa huu-

dossa. Keskustelua meillä jatkui vielä tovin aikaa, ennen kun lähdettiin käm-

pälle.  
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Siellä meitä odotti suuri yllätys. Pöydällä oli suuri määrä Alkon pulloja, leikat-

tua konjakkia. Kyllä me ihmettelimme sitä pullojen lukumäärää.  Pöydällä oli 

paperi, jossa oli jakomääräys, yksi pullo viiteen mieheen. Siinä sitä tuli iloista 

pohtimista, miten jaetaan, että kaikki saavat osuutensa.  Korttipeli tuli yhtenä 

vaihtoehtona esiin, mutta ei se saanut kannatusta. Joku tarjosi lisäosuudesta 

tupakkaa. Lopuksi jako meni täysin henkilökohtaiseksi. Ystävä antoi ystäväl-

leen osuutensa. Osa porukasta tuli hyvin puheliaaksi, he olivat saaneet joko 

yhden tai useamman osuuden. Heillä riitti hauskoja juttuja koko illansuun ja 

näin oli kaikilla mukavaa kuunneltavaa.  Ilo oli porukassa korkealla ja parani 

vain illan myötä. Vaikka koko iltapäivä oli puhuttu monista asioista, niin joilla-

kin riitti kertomista vielä iltamyöhään.  Lopulta kaikki hiljenivät ja käytiin nuk-

kumaan. 

Tällainen oli Marskin syntymäpäivän vietto Yrjön muistissa. 

Rukajärven suunnan historiayhdistyksen tervehdyksen killalle toi sen uusi pu-

heenjohtaja Seppo Räihä ja Tenho Tikkanen. Räihä sanoi, että on jännittävää 

ja mielenkiintoista nähdä tämä joukko, joka jaksaa kokoontua vuodesta toi-

seen.  Kokouksessa on aina, uusia mielenkiintoisia asioita kuultavana. Tenho 

kertoi Rukajärven historiikin viimeisistä tapahtumista sanoen, että asioita ja 

tehtäviä riittää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Räihä, Aarre Öörni, Yrjö Savola, Pauli Uusimäki ja Tenho Tikkanen. 
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Pauli Uusimäki kertoi hänelle sattuneista sota-ajan tapahtumista. Puheenjoh-

taja Seppo Tallbacka esitti tutkimuksiaan Ruotsi- Suomi varhaisajasta. Oli 

mielenkiintoista kuunnella tätä ja, että hän oma-aloitteisesti on näitä asioita 

selvittänyt ja muistiin merkinnyt. Hyvää jatkoa sinulle Seppo harrastuksesi pa-

rissa, teet arvokasta työtä.     

Päätettiin ruokailla killan laskuun, koska varoja siihen on. Kokoonnumme taas 

ensi keväänä täällä Kivitipussa.  Tarkan ajan Kivitipun kanssa sopii killan toi-

mikunta. 

Puheenjohtaja kiitti palaveriin osallistujia ja päätti kokouksen 12.00, toivottaen 

kaikille hyvää kotimatkaa ja kesää. Jatkaen, että ennen kotimatkaa mennään 

Kivitipun hyvälle lounaalle ja toivotti hyvää ruokahalua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIONEERIKILLAN VUOSIPALAVERI LAPPAJÄRVEN KIVITIPUSSA         

9. 7. 2020 

Paikalla oli kaksi veteraania ja 10 ystävää. Osallistujien nimet ovat erillisessä 

nimiluettelo kirjassa. Korona kriisin takia kokoonnumme näin myöhään kesäl-

lä. Koronan helpottaessa kesällä, päätimme kokoontua, ettei meidän pitkä 

kokoontumisketju katkea. 

 

Riitta Päällysaho, Kerttu ja Aarre Öörni, Mikko Päällysaho sekä Eila Savola. 
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Killan puheenjohtaja Seppo Tallbacka toivotti palaverin osanottajat tervetul-

leeksi kokoukseen avaten sen. Erikoisesti hän toivotti tervetulleeksi Prikaatin 

kenraali Mauri Koskelan ja Rukajärven suunnan historiayhdistyksestä pu-

heenjohtaja Seppo Räihän sekä Tenho Tikkasen ja Seppo Ryhäsen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo ja sihteeriksi Yrjö.  Kokous todet-

tiin sovitulla tavalla kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Rahastonhoitaja Yrjö Savola esitteli vuoden 2019 tilit. Luki tilikirjasta vuoden 

yksittäiset tapahtumat. Vuoden alussa saldo oli 1032 euroa ja vuoden lopus-

sa 900 euroa.  Tilit hyväksyttiin yksimielisesti ja toimihenkilöille myönnettiin 

vastuuvapaus tilien hoidosta. 

Puheenjohtajaksi alkaneelle toimikaudelle valittiin Seppo Tallbacka. Killan 

toimikuntaan valittiin Aarre Öörni ja Yrjö Savola. Yrjö nimettiin hoitamaan 

myös sihteerin ja rahaston hoitajan tehtävät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen kokouksen alkua kävin toimihenkilön kanssa keskustelemassa, mitä 

meidän ruokailu maksaa, että riittääkö rahat. Kivitipun johtaja sattui tulemaan 

 

Eila ja Yrjö Savola, Seppo Tallbacka, Seppo Ryhänen, Seppo Räihä, Mikko ja Riitta Päällysaho, Kerttu ja 

Aarre Öörni. Kuva Tenho Tikkanen. 
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paikalle ja kuuli tämän minun loppusanonnan ja hän sanoi, että Kivitippu tar-

joaa teille lounaan ja kokoushuoneen ilmaiseksi. Olin yllättynyt tästä tarjouk-

sesta.  Näytin kai vähän hämmästyneeltä, kun kassan hoitaja sanoi, että kyllä 

se on totta, kun johtaja kerran lupasi. Olisin kiittänyt johtajaa kädestä pitäen, 

mutta kun vallitseva koronavirus kieltää sen, tein vain kiitoskumarruksen. Ko-

ronan takia ruoka tuodaan teille sinne Kärnä-saliin. 

Kokouksen päättäessä ruokailusta, sain sanoa, että Kivitippu tarjoaa meille 

lounaan. Se sai porukassa mielihyvän ilmauksen. 

Palaveri jatkui Yrjön puheella. Puheensa aluksi hän onnitteli killan puolesta 

vierastamme prikaatin kenraali Mauri Koskelaa hänen saamastaan arvok-

kaasta huomionosoituksesta 4.6.2020. Tuona päivänä hänelle myönnettiin 

Suomen Valkoisen Ruusun Komentajamerkki. Myöntämisen päiväkin on ar-

vokas, sillä se on Suomen Marsalkan C. G. Mannerheimin syntymäpäivä ja 

Suomen lipun päivä. Tämä lisää huomioimisen arvostusta ja arvokkuutta.   

Koska kenraali Koskela oli ensimmäistä kertaa kokouksessamme, oli paikal-

laan antaa hänelle kuvaus pioneeri killastamme ja sen toiminnasta. 

Olimme Arvo Pajalan 50-vuotisjuhlilla 1973. Meitä oli useita aseveljiä kutsut-

tuna juhlaan. Siellä totesimme, että on mukava tavata kavereita. Kutsutaan 

porukka kokoon ensi keväänä ja siellä päätetään, halutaanko kokoontua ta-

paamaan toisiamme.  

Se, missä ensimmäisen kerran kokoonnuttiin ei oikein selviä, sillä siitä ko-

koontumisesta ei ole pöytäkirjaa. Kuitenkin siellä tehtiin päätös, että kokoon-

nutaan keväisin, vuorotellen eri pitäjissä. Muistakaan alkuvuosien kokoontu-

misista ei pidetty pöytäkirjaa.  

Siitä se alkoi ja me on kokoonnuttu yhtäjaksoisesti joka vuosi. Alkuvuosien 

kokoontumiset olivat vain seurustelua ja ruokailua. Pöytäkirjaa ei kokouksissa 

pidetty. Puheenjohtajakin joukollemme valittiin muutaman kokoontumisen jäl-

keen. Ruokailu oli vaikea järjestää, koska etukäteen piti ilmoittaa ruokalalle 

osallistujien tarkka lukumäärä ja mitä kukin syö.  

Seurustelu oli mielenkiintoista, sillä haluttiin tietää, miten olot lähtivät käyntiin, 

heti sodan jälkeisinä vuosina. Mitä aloitit tekemään ja mitä teet nyt.  Kokoon-

tumisen alkuvuosina oli kokouksissa pitkästi yli sata henkilöä, aviopuolisot 

mukaan lukien. Aviopuolisot ovat olleet aina kokouksissamme mukana. 
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Aikojen myötä on joukkomme pikkuhiljaa vähentynyt. Vuoden 2020 alussa 

meitä on enää jäljellä seitsemän veteraania Etelä-Pohjanmaalla. He ovat Es-

ko Ekola ja Heikki Mäki-Kojola Alahärmästä, Osmo Korkea-aho ja Jussi Pit-

känen Alajärveltä, Pauli Uusimäki Vimpelistä sekä Aarre Öörni Lappajärveltä 

ja Yrjö Savola Vaasasta. Tällä porukalla me vielä kokoonnumme. Kilta nimen 

käyttöä ei ole missään kokouksessa päätetty, se on vain tullut käyttöön pik-

kuhiljaa, kuin huomaamatta, mutta on hyvä käyttää sitä.              

Kiltamme on Rukajärven pioneeripataljoonana 24:ssä palvelleita pioneereja. 

Joukko on vuoden 1924 alkupuolella syntyneitä poikia, joukossa on muutamia 

aiemmin syntyneitä kavereita. Nämä nuoret miehet tulivat koulutuskeskuk-

seen Korialle 22 päivänä lokakuuta 1942. Siellä heistä koulutettiin pioneereja. 

Koulutus kesti neljä kuukautta eli 20 päivään helmikuuta 1943.  

Paria päivää ennen lähtöä tuli huhu, että meidät siirretään rintamalle.  Tällai-

sia puheita oli ollut aiemminkin, mutta ne oli aina peruttu.  Ei sanottu, minne 

meidät aiotaan viedä. Kuitenkin se tuli vahingossa selville, kun allekirjoitta-

neelle tuli tieto isän kuolemasta ja menin pyytämään lomaa hautajaisiin. Vää-

peli kielsi, koska siirron takia on lomakielto.  Paikalle tuli komppanian päällik-

kö, kuultuaan asian hän sanoi: ”Kyllä Savolalle on myönnettävä loma. Vääpeli 

kirjoittaa vain lomapaperit.”  

Sain lomapaperit heti käteeni ja niissä luki määräasema Lieksa ja siitä edel-

leen Rukajärvelle. Menin tupaan ja sanoin: ”Minäpä tiedän, minne meidät vie-

dään. Meidät viedään Rukajärvelle, loma todistuksessani on määränpäänä 

Rukajärvi.” 

Vääpeli kiersi huoneissa ilmoittaen, että kaikki ylimääräiset tavarat säkkiin ja 

kotiosoite päälle, ne lähetetään kotiinne.  Tuli helmikuun 20 päivä. Tuona päi-

vänä alkoi siirto kenttäarmeijaan Rukajärvelle. Illalla nousimme junaan, suun-

tana Lieksan asema. Ilmavaaran takia matka tapahtui yöaikaan. Yö oli mie-

lenkiintoinen ja vähän rauhaton. Ei maltettu nukkua koko yönä.  Aamulla 

olimme Lieksan asemalla. Siellä meille tarjottiin aamutee, lottien pitämässä 

kanttiinissa. 

Lieksassa meitä oli odottamassa kuorma-autokolonna, jolla lähdimme jatka-

maan matkaa kohti Rukajärveä. Oli talvisydän ja kova pakkanen. Kuorma-

auton kyyti oli tosi kylmää. Auton lavan yllä oli vain rautakaarien varaan laitet-

tu pressu.  Sadan kilometrin ajon jälkeen saavuimme Repolaan. Varovasti 

laskeuduimme auton lavalta alas.  Niin olivat jäsenemme kohmetuksissa, että 



 

22 

piti varoa niiden katkeamista. Meidät ohjattiin lämpimään kanttiiniin, jossa 

meille tarjottiin lämmin ruoka. Kyllä lämmin ruoka maistui hyvältä nälkäisille ja 

kylmettyneille miehille. Hetken päästä olimme taas sulia ja virkeitä jatkamaan 

matkaa, näin pojat kertoivat. 

Automiehet huolsivat ruokailun aikana autonsa ja laittoivat pilkkeitä pönttöön 

sanoen, että nyt päästään sitten Rukajärvelle asti.  Nousimme autoihin ja 

matka kohti Rukajärveä alkoi.  Ei meitä vietykään Rukajärvelle asti, vaan 

meidät jätettiin Rukavaaraan, joka on noin kymmenen kilometriä ennen Ruka-

järveä. Rukavaarasta tuli meidän vakituinen olinpaikka.  Rakensimme Ruka-

vaaraan itsellemme hyvän kämpän hyvistä kelohongista. Kelpasi siinä poikien 

asua, kun vielä saimme tupaan sähkövalotkin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukavaarasta päin teimme komennuksia eri puolille koko Rukajärven rinta-

ma-aluetta.  Aina komennuksen päätyttyä palasimme takaisin Rukavaaraan. 

Rukavaarassa olimme sodan loppuun asti ja sieltä meidät, marraskuun puoli-

välissä 1944 kotiutettiin.    

 

Rukavaaralta itään Rukajärven kylän suuntaan. Kuva Erkki Matilainen/RSHY. 
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Puheessaan Mauri Koskela aluksi kiitti kiltaa kutsusta kokoukseen ja samalla 

hän kiitti kiltaa siitä, että kilta oli pannut merkille hänelle tulleen huomionosoi-

tuksen. Se oli hänelle yllätys, että kilta seuraa näin tarkasti yleisiä tapahtumia. 

Hän sanoi saaneensa kutsun aiemminkin meidän palaveriin, mutta työt rau-

hanturvajoukoissa estivät sen, mutta nyt se oli mahdollista, eläkkeelle siirty-

misen vuoksi. Hän on edelleenkin turvajoukkojen toiminnassa mukana, mutta 

saa hoitaa niitä ja muitakin asioita, joissa hän on mukana, etänä Suomesta ja 

Lappajärveltä päin. 

Puheessaan hän kunnioitti veteraaneja, heidän toiminnasta sodan aikana ja 

sen jälkeisestä Suomen jälleen rakennustyöstä.  Hän ihmetteli kiltamme ko-

koontumisia, jo 47 kerta. ”Olette näin halunneet pitää yhteyttä toisiinne. Pu-

heeni on hyvin keskustelun luonteista, koska haluan tietää yhä enemmän ja 

enemmän killan toiminnasta.” Lopuksi hän sanoi tulevansa mielellään vasta-

kin palaveriimme ja voi niissä vaikka puhua.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja prikaatikenraali Mauri Koskela, veteraani Yrjö Savola ja 

Pioneerikillan puheenjohtaja Seppo Tallbacka. 
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Killan puolesta Seppo ja Yrjö luovuttivat hänelle killan historiikin ensimmäisen 

ja toisen osan.  Yrjö luovutti hänelle kirjoittamansa kirjan, Asemasotaa Ruka-

järvellä. Hän otti molemmat mielellään vastaan ja kiitti niistä lämpimästi. 

Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Seppo Räihä, kiitti 

kutsusta tähän killan palaveriin. Hän toi tervehdyksessään esiin, kuinka mei-

dän pioneerikilta jäsenineen on ollut omalta osaltaan auttamassa Rukajärven 

suunnan historiikin täydentämisessä. 

Tenho Tikkanen kertoi, kuinka Lieksaan perustettu Rukajärvi-keskus on toi-

minut ja kuinka sen toiminta on edistynyt ja täydentynyt. Siellä pidetään joka 

vuosi yhdistyksen seminaaritilaisuuksia. Myös Iisalmeen perustettu Rukajärvi-

keskus on edelleen kehitteillä ja täydentymässä. Tenho pyysi Yrjöä kirjoitta-

maan killan historiaa vuosilta 2015 - 2020. Lupasin yrittää kirjoittaa sitä. 

Tenhon puheen loppuosan aikana tapahtui ikävä yllätys, kun Öörnin Aarre sai 

tajuttomuus kohtauksen. Hänet laitettiin lattialle makaamaan ja soitettiin pai-

kalle ambulanssi. Jo ennen ambulanssin tuloa hänen tajuntansa palasi. Am-

bulanssin tultua sen henkilöstö tutki tarkasti Aarren tilanteen ja sanoivat hä-

nen voivan jo hyvin. Varmuudeksi he soittivat lääkärille ja hänen kultuaan ti-

lanteen ja tutkimuksen arvot, antoi luvan olla edelleen kokouksessa mukana. 

Kohtaus on ohi. Mikä helpotuksen huokaus meille kaikille, että Aarre selvisi 

noin hyvin ja melkein kuin itsestään. Ambulanssi sai lähteä tyhjänä takaisin. 

Ruokaillessa jo ruokakin maittoi hänelle. Me pääsimme pelkällä säikäyksellä. 

Lopuksi puheenjohtaja kiitti palaveriin osallistujia ja sanoi, että kokoukseen 

tuli ikävä keskeytys, mutta saimme kuitenkin asiat käsiteltyä ja päätökset teh-

tyä ja päätti kokouksen 13.00.  Hän toivotti vielä meille kaikille hyvää ruoka-

halua, hyvää kotimatkaa sekä leppoisaa kesän jatkoa. Tämän jälkeen meille 

alkoi lounaan nauttiminen, joka tarjottiin meille kaikille henkilökohtaisesti tän-

ne Kärnä-saliin. 

Ruokailun yhteydessä juttua riitti. Koskela osallistui innolla keskusteluun, se 

oli meille mielekästä, ajatusten vaihtoa. Harvoin kenraali osallistuu tällaisen 

pienen killan palaveriin. Ehkä tähän oli puolestaan vaikuttamassa se, että hän 

sai olla syntymäseudullaan kuulemassa ja näkemässä veteraanien toimintoja. 

Hänen setänsä Aalto Koskela oli samassa porukassa meidän killan jäsenten 

kanssa Rukajärvellä ja meistä jonkun kanssa samassa ryhmässä. Ehkä nämä 

tuttavuudet ja järviseutulaisuus, tekivät olomme ja keskustelun paljon va-
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paammaksi. Saimme kertoa hänelle Rukajärven tapahtumista ja siellä olos-

tamme. Hän kuunteli niitä ja meitä mielellään.  

Aalto toi lomalla käydessään kanteleen mukanaan, soittaakseen meille ai-

kamme ratoksi. Kanteleen soitto sopi täällä hyvin, sillä olimmehan kanteleen 

alkuperäisillä laulumailla. Istuin monta kertaa mättäällä Aallon vieressä ja 

kuuntelin hänen kaunista kanteleen soittoaan. Mauri sanoi, Aallon olleen sisa-

ruksien paras kanteleen soittaja.   

Tenho Tikkanen on hoitanut kuvien sovituksen kirjoitusta täydentäväksi. 

Vaasan sotaveteraanit viettivät kotiinpaluun muistojuhlaa marraskuun puoli-

välissä. Se päätettiin lopettaa, kun puheenjohtaja totesi: ”Eiköhän hitaammat-

kin ole jo ehtineet kotiin.  Sinä Yrjö kirjoitat päätöstilaisuuteen jotakin.”  Niinpä 

kirjoitin nuo muistot sodasta ja tapahtumat nykyajasta runomuotoon ja lausuin 

sen päätösjuhlassa.  

Olen lausunut tämän runon useita kertoja killan palavereissa, joten sopinee 

se tähän historiikin päätteeksi.  

 

 

Vaasa 3 päivä joulukuuta 2020                     

 

Yrjö Savola 
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Pioneeripataljoona 24:n veteraanityön historiikki 

Veteraanien kokoontumiset sodan jälkeen osa 3. Vuodet 2015 - 2020 

Tämä PionP 24:n veteraanitapaamisten historiikki kuvaa Pohjanmaalta täydennyksenä 

kootun ja Rukajärvelle määrätyn 145 miehen Jatkosodan jälkeen järjestämiä veteraanita-

paamisia.  

Tapaamiset pidettiin alueen kuntokeskuksissa pääasiassa Härmän ja Lappajärven kunto-

keskuksissa. 

 

Lappajärven kuntokeskus (perustettu 1988)  

 

Härmän kuntokeskus (perustettu 1984) 

Pioneeripataljoona 24 Jatkosodan jälkeen järjestämistä tapaamisista löytyy lisätietoa ja 

yksityiskohtaisia selostuksia myös Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n nettisivuilta. 
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