
SOTAMUISTOJA SODAN JÄLKEEN

Vanhempani Erkki ja Linne olivat vielä nuori pari Koivumäen taloon muutettaessa. Äitini muisteli 
omia kouluaikojaan. Hän oli paras seinäpallossa välitunnilla ja korkeushypyssä. Koskaan ei 
rimaa korotettu niin korkealle, että hän olisi sen pudottanut. Kisa päättyi siihen, kun 
kilpakumppaneita ei enää ollut mukana. Isä vahvisti asian kertomalla, että seurusteluaikana he 
olivat Kurjenkylässä menneet Maatian vuorelle. Tiellä oli ollut korkea veräjä ja Linne hyppäsi yli  
suorin jaloin. Erkin polvet olivat tutisseet pelosta, kuinka tässä mahtaa käydä? Pakko oli 
kuitenkin perässä mennä. Äiti oli Lotta Svärd järjestön Virtain paikallisosaston muonitusjaoston 
jäsen.

Sotajutut

Miehillä oli siihen aikaan kolme puheenaihetta, maanviljelys, urheilu ja sota. Ala-Kortesmaan 
Jussi oli meillä vakiovieras. Hänellä oli metsäpalsta talomme takana ja hän jäi mielellään 
juttusille. Jussilla oli valkoinen hevonen, nimeltään Kirrin Kurri. Peräkorven tielle saakka tunnisti 
ajajan hevosen väristä. Jussi oli ollut pesäpalloilija, joka ei käyttänyt räpylää. Oli kuulunut 
mossahdus Jussin ottaessa pallon kiinni. Jussi oli ollut myös kova sotilas, joka oli matrikkelin 
mukaan osallistunut lukuisiin taisteluihin. Asiantuntemusta ei siis puuttunut. Asioita vielä 
havainnollisti se, että muistan isän kyntäneen hevosella asetakki päällä. Takki on vieläkin vintin 
naulassa.

Joitakin kertomuksia isä on puhunut nauhalle. Haavoittumiset ovat aina koskettavimpia 
tapahtumia. Isän toisessa pohkeessa oli nyrkin kokoinen kuoppa. Se oli tullut ammuksen 
sirpaleesta. Vieressä ollut sotilas oli kuollut siinä yhteydessä.

Kerran oli taisteltu ilman lepoa pitkiä aikoja. Väsymys painoi ja isä oli sanonut kavereilleen, otan
nokoset tuossa pellon ojassa. Uni oli tullut heti. Hän havahtui huutoon: ”Käyt kohti kuolemaa.” 
Omia miehiä ei näkynyt missään. Pellon poikki oli juuri tulossa suoraan kohti ryhmä vihollisia 
aseet valmiina laukaisuun. Isä kiskaisi vyötäröltään käsikranaatin ja heitti sen lähinnä olevaa 
vihollista kohti. Viimeinen muistikuva on kun käsi oli ylhäällä. Kranaatti oli kuitenkin irronnut 
kädestä ja samassa vihollinen ampui. Luoti meni isän rinnasta läpi ja kranaatti tappoi vihollisen. 
Ryhmä oli peräytynyt ja omat olivat hakeneet isän haavoittuneena turvaan.  Isä kuvasi 
tilannetta, jos minua ei olisi herätetty, muutaman sekunnin päästä vihollinen olisi voinut pistää 
minut pistimellä kuoliaaksi. Kuka oli huutaja? Suomalaisia ei ollut paikalla. Ääni tuli ylhäältä. Isä 
kertoo saaneensa taivaallisen varoituksen. Hänen aikansa ei vielä ollut. Sodan jälkeen 
ampumahaava näkyi rinnassa ja selässä. Isä kertoi, että hän ei pitkään aikaan pystynyt 
naulaamaan vasaralla pään yläpuolella, koska vasara putosi kädestä. Hänellä oli 30% 
invaliditeetti, josta tuli pieni korvaus.

Sotilaspassin mukaan isä oli mennyt armeijaan asevelvolliseksi keväällä 1937. Siihen aikaan 
asevelvollisuus kesti 350 päivää. Ennen asevelvollisuusaikaa hän ehti olla 1,5 vuotta 
Peräseinäjoen suojeluskunnassa. Seurasivat talvisota ja jatkosota vuoteen 1944. Hän toimi 
kivääriryhmän johtajana ja myöhemmin tykinjohtajana ja tykkijoukkueen varajohtajana. Vuonna 
1944 hänet ylennettiin kersantiksi ja reservissä v. 1968 ylikersantiksi. Sotilaspassiin on merkitty 
taistelupaikkoja Kiviniemi, Niinisyrjä, Kangaskylä, Kumuri, Koivikkomäki, Valkjärvi, Äyräpää, 
Vuosalmi. Hän oli haavoittunut 6.3.1940 Vuosalmella ja 1.8.1941 Koivikkomäessä. 
Haavoittumisten seurauksena hän oli myös sotasairaaloissa.

Toisenlaisia sotamuistoja 

Miehet toivat rintamalta sotamuistoiksi erilaista tavaraa. Meillä oli mielenkiintoinen laatikko 
erilaisia patruunoita, joita oli jännittävää tutkia. Ala-Kortesmaan Jussilla oli sotilaskivääri, jolla 
hän metsästeli. Joskus pääsin mukaan kun seurattiin jäniksen jälkiä tai väijyttiin teeriä puista. 
Tuomikosken Erkillä oli pistooli, jota käytettiin siantappoaseena. Tämä ase luovutettiin poliisille 
Erkin kuoleman jälkeen v. 2011.



Omat lapsemme kasvoivat ja pelkäsin heidän jatkavan tätä sotamuistokiinnostusta. Hautasin 
patruunalaatikon maahan ja totesin toisen maailmansodan tässä talossa päättyvän nyt tähän. 
Olin pahasti väärässä.

Tupakka ja seuraukset

Sodassa jaettiin miehille tupakkaa. Omalta armeija-ajaltani muistan, että tauot olivat 
tupakkataukoja ja tupakan mittaisia. Näin totutettiin suomalaista sotilasta. Isä kertoi, että 
jatkuvaa jännitystä yritettiin rauhoittaa tupakalla. Hän oppi sodassa vähitellen polttamaan eikä 
päässyt enää tavasta irti. Viisikymppisenä alkoi tulla hengenahdistusta ja hän yritti välillä olla 
polttamatta. Kun oireet hellittivät, Saimaa aski oli taas käytössä. Kuusikymppisenä todettiin 
vakava keuhkoahtaumatauti, joka rasitti sydäntä. Hän ei pystynyt enää olemaan kylmällä ilmalla
ulkona ja öisin nukkumaan. Lopulta keuhkoista löydettiin alkava syöpä ja hän sai lähetteen 
Vaasan Keskussairaalaan sädehoitoon. Leikkausta ei voitu tehdä, koska sydän ei olisi sitä 
kestänyt.

Sairaalasta ei kuulunut mitään pitkään aikaan. Lopulta menin kysymään, missä viipyy isäni 
kutsu sädehoitoon. Lähete löytyi ja vastattiin, että ei ole kutsuttu, kun syöpäyhdistyksen 
potilashotellissa ei ole tilaa. Kerroin asuvani Vaasassa ja majoitus ei ole ongelma. Ensimmäinen
kahden viikon hoitojakso meni hyvin. Toisen jakson puolivälissä sydän ei kestänyt, vaan hän 
joutui sydänosaston potilaaksi. Kukka-Maaria syntyi juuri tähän aikaan ja minulla oli sairaalassa 
kolme katsottavaa. Erkki isä, Mirjam vaimo ja Kukka-Maaria vauva.

Marraskuussa tuli yllättäen ilmoitus Härmän sairaalasta. Isä oli menehtynyt sydänkohtaukseen. 
Sairaus ja varhainen kuolema 63 -vuotiaana  15.11.1978  olivat suorassa yhteydessä sodassa 
opittuun tupakoimiseen. Tupakka vei hitaasti, mutta varmasti ennenaikaiseen kuolemaan.

Isän sairausaikana saimme olla yhdessä hengellisillä miestenpäivillä. Hän totesi tämän jälkeen, 
en jaksa enää osallistua maallisiin häihin, uskovien häissä on aivan erilaista. Sydämen 
asenteessa oli tapahtunut muutos. Hän oli tyytyväinen siihen jatkoaikaan, mitä sai elää sodan 
jälkeen ja oli valmis kohtaamaan oman pois menonsa.

Asekätkentä.

Sakari Ylinen (kirkkoherra Markku Ylisen isä) kertoi minulle, että hän oli ollut isäni kanssa 
mukana asekätkennässä. Olin hämmästynyt. Isä ei ollut eläessään puhunut minulle asiasta. 
Sakari lainasi minulle Matti Lukkarin kirjan Asekätkentä. Luin kirjan ja historian lehdet saivat 
uutta sisältöä.

Asekätkentä oli v. 1944 toteutettu, aseiden ja muun tarvittavan materiaalin hajasijoittaminen siltä
varalta, että Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. Romania oli juuri miehitetty. Sissitoimintaan 
tarvittaisiin kaikkialla maassa olevia varastoja sekä paikalliset olot tunteva johto. Toimintaa johti 
päämajan operatiivisen osaston päällikkö eversti Valo Nihtilä. Operaatio ei ollut lainvastainen, 
mutta sen yhteensopivuus Moskovan välirauhansopimuksen kanssa oli kyseenalainen. Tämän 
johdosta ylipäällikkö Mannerheim ei virallisesti tiennyt asiasta. Oli tarkoituksenmukaista turvata 
korkeimmalle johdolle toimintavapaus, koska oli kysymys poliittisesti äärimmäisen arasta 
asiasta ja tilanteesta. Aseita ja muita tarvikkeita varastoitiin n. 35.000 miehelle. Toiminta 
paljastui Oulussa erään apumiehenä toimineen petturin johdosta. Punainen Valpo alkoi tutkia 
asiaa. Ensin oli kuitenkin saatava laki, joka tuomitsisi rikoksiksi ennen sen säätämistä tehdyt 
teot. Asekätkentälaki hyväksyttiin Neuvostoliiton ja valvontakomission painostuksesta 
tammikuussa 1947 taannehtivasti, samoin kuin laki sotasyyllisistä.  Tässä Suomen laajimmassa
oikeudenkäynnissä annettiin v. 1950 mennessä vapausrangaistus 1488 henkilölle. Osa 
upseeristosta siirtyi ulkomaille.  Puolet tuomituista upseereista pysyi armeijan palveluksessa ja 
kahdeksan nousi ajan myötä kenraalikuntaan. Kätkennän paljastuttua se osoitti Neuvostoliitolle 
ja ulkomaailmalle, että suomalaisten puolustustahto oli hävityn sodan jälkeen otettava 
vakavasti. Asekätkentä myös sekoitti kommunistien sodanjälkeiset vallankaappaushankkeet. 
Kukaan ei siinä vaiheessa tiennyt kuinka laajaa toiminta oli. 



Sakari Ylinen kertoi, että Peräseinäjoella yhteyshenkilönä oli myöhemmin kunnanjohtajaksi 
valittu Jaakko Kirkkala, joka oli organisoinut paikallisen kätkennän. Isäni oli hänen pyynnöstään 
ottanut sotatarvikkeita ja tietämäni mukaan kätkenyt ne Ylitalon riihen alueelle. Toiminnan 
paljastuttua häntä oli pyydetty viemään aseet takaisin ja näin oli tapahtunut. 

Vuonna 2001 Peräseinäjoki -seura puheenjohtajansa Antti Kannon johdolla valmisti 
muistolaattoja asekätköpaikkojen merkitsemiseksi. Kunnantalolla oli juhlallinen tilaisuus, jossa 
eversti Matti Lukkari esitelmöi 57 -vuotta aikaisemmin tapahtuneesta kätkennästä ja laatat 
luovutettiin. Vastaanotin laatan edesmenneen isäni puolesta ja kiinnitin sen Koivumäen talon 
seinään vanhaan Ylitalon riihen alueelta tuotuun hirteen, koska alkuperäinen kätköpaikka ei ole 
omistuksessamme.  (Hirsi on alun perin ollut Alaluoman vanhan tuvan seinässä. Hirsistä oli 
myöhemmin koottu lato, joka on edelleen päätynyt Koivumäen ulkokartanon rakennuspuiksi.) 
Messinkilaatassa on teksti: ”Tässä rakennuksessa oli asekätkö, yksi 1311:stä, jotka vuonna
1944 varmistivat Suomen itsenäisyyttä.”

Puolustusministeri Elisabeth Rehn antoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 
avajaispuheessaan 1992 tunnustuksen asekätkijöiden työlle.

Lapsuuden aikana meillä oli usein pihapuutkin täynnä teeriä. Isä ihaili niitä eikä koskaan 
metsästänyt. Meillä ei ollut metsästysasetta. Kysyin Aarolta, vaikuttiko asekätkentäjuttu 
mahdollisesti jotenkin hänen suhtautumiseensa aseisiin. Aaro vastasi, että Erkki ei 
nuoruudessakaan metsästänyt, hän kalasteli.

Anteron appiukko Seppo Pere kertoi, että hänen isänsä oli myös osallistunut asekätkentään. 
Kätkö ei paljastunut ja epäillään, että se on valettu ulkorakennuksen sementtilattian alle. Lattia 
purettiin 2000 -luvulla ja sieltä kätkö löytyi.



Kersantti Erkki Kortesmaa  ja lotta Linne Jokinen



Panssaritykin johtaja Erkki Kortesmaa ja joukkue rintamalla. Erkki edessä toinen vasemmalta.


