
VÖYRIN PÄIVÄ 
LAPPEENRANNASSA 28.1.2019 

Vöyrin Sotakoulu oli itsenäisen Suomen 

ensimmäinen aliupseerikoulu joka perustettiin 26. 

tammikuuta 1918 Vimpelin sotakoulun jatkoksi. 

Toiminta-aikanaan 26.1 – 30.5.1918 koulussa 

koulutettiin 1 302 oppilasta jotka olivat eri puolilta 

maata ja muodostivat 9 komppaniaa ja 2 

konekiväärikomppaniaa. Vaikka koulun toiminta-

aika jäi lyhyeksi niin sen merkitys Suomen nuoren 

armeijan kouluttajana oli huomattava. Suomalaisen 

kanta-aliupseerikoulutuksen katsotaankin alkaneen 

Vöyrin sotakoulusta. Koulu on nykyisen 

Maasotakoulun ja sen edeltäjien perinne-joukko-

osasto ja esikuva. 

Vöyrin koulun 

kurssimerkki jonka on 

suunnitellut koulun 

oppilas  Jorma 

Gallén-Kallela. 

Kurssimerkki on 

innoittanut 

myöhempiä  

arvomerkkisuunnittelijoita Maasotakoulun edeltäjien 

tarpeisiin. 

Vuoden 2019 Vöyrin päivän juhlallisuudet 

tapahtuivat maanantaina 28. tammikuuta 

Maasotakoululla ja Lappeenrannan Upseerikerholla. 

Päiväjuhla vietiin Maasotakoulun  Vöyrisalissa 

arvokkaan kutsuvierasjoukon ja Maasotakoulun 

kurssilaisten voimin. Tilaisuuden avasi 

Lappeenrannan Varuskuntasoittokunta Vöyrin 

marssilla johtajanaan yliluutnantti Marko Saikko. 

Tervehdyssanoissaan 

Maasotakoulun johtaja 

eversti Kari Pietiläinen  

korosti perinteen 

merkitystä ja kannusti 

läsnäolijoita 

yhteisöllisyyteen.  

 

 

 

 

 

Juhlapuheessaan kenraaliluutnantti Kyösti Halonen 

loi katsauksen Viipurissa 

toimineeseen Markovillaan.  

Markovilla oli Jalkaväen 

Aliupseerikoulu joka  

perustettiin 1. syyskuuta 1921 

palkatun kanta-aliupseeri-

kunnan kouluttamiseksi. 

Koulun nimi muuttui 

Jalkaväen Kapitulanttikouluksi 

25. toukokuuta 1925.  

Viimeinen kurssi 26 jouduttiin 

keskeyttämään talvisodan 

takia. Vuosina 1921–1939 yhteensä 2213 kanta-

aliupseerioppilasta suoritti Markovillan 

aliupseerikoulun. Markovillan Kapitulanttikoulun 

merkitys Suomen itsenäisyyden säilymisessä on 

kiistaton tosiasia. Talin–Ihantalan torjuntataistelujen 

maastot ovat  Markovillan Kapitulanttikoulun 

harjoitusalueita. Sillä oli erittäin suuri merkitys 

torjuntataistelujen onnistumisen kannalta. Hän 

mainitsi Taistelukoulun olleen erittäin merkittävä 

myös upseerikoulutuksen näkökulmasta, koska siellä 

koulutettiin noin puolet sotiimme osallistuneista 

pataljoonakomentajista.  

Perinnetervehdyksessään ATOP:n puheenjohtaja FT 

Keijo Koivisto   puhui perinteiden ketjusta, jotka 

kuuluvat kaikille niitä arvostaville. Vöyrin 

Sotakoulu aliupseerien kouluttajana oli niin 

merkittävä tekijä Vapaussodan vaiheissa, että sen 

perinteitä voi pitää arvossa, vaalia ja pitää 

koulutuksellisena esikuvanaan kuka tahansa. 

Oppilaiden joukosta nousi kenraalikuntaan peräti 

viisi henkilöä, lukuisia muita upseereita ja paljon 

sittemmin kanta-aliupseereina palvelleita. 

Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura ja 

Ali-, Toimi- ja 

Opistoupseerien 

Perinneyhdistys ry 

keräsivät muistoja 

varuskuntaelämästä 

Lappeenrannassa ajalla 

1.1.2018–31.5.2018.  

Aineiston vastaanottajana 

toiminut SKS:n Joensuun 

toimipiste sai kirjoituksina, äänitteinä ja valokuvina  

runsaasti lähetyksiä. Aineistoa tutkinut  

Sonja Mutanen esitteli  keräyksen tuloksia erittäin 

elämänläheisesti ja tarinoiden sisältöä kuvaavasti.  

Yhdessä ATOP:n puheenjohtaja Keijo Koiviston 

kanssa hän palkitsi kolme arvokkainta tuotosta.  



 

Palkituiksi tulivat Matti Mökkönen,Päivi Alinen ja 
Aapo Tajasvuo. Kaikki palkitut ovat 

lappeenrantalaisia. 

Kansanedustaja Ari Torniainen  toi juhlaan 

Lappeenrannan kaupungin tervehdyksen. 

Rakuunasoittokunnan esittämään Maasotakoulun 

kunniamarssiin päättynyt päiväjuhla jatkui 

kahvitilaisuutena Riitta Tikka – salissa. 

Kello 19.00 päivän 

tilaisuus jatkui 

Lappeenrannan 

Upseerikerholla. 

Kerhorakennuksen 

historiasta ja 

nykytilanteesta 

esitelmöi 

Lappeenrannan 

Upseerikerhon 

puheenjohtaja Hannu 
Hyppönen.  

Nykyoloisssa harvinainen ilmiö, että 

Puolustusvoimien alueella on toimiva ”sotilas” 

kerho. Lappeenrannassa sen mahdollistaa kaupungin 

tuki. Lappeenrannan kaupunki osti 

kerhorakennuksen Senaatti – kiinteistöltä ja lahjoitti 

sen paikalliselle upseerikerholle. Kerhorakennus 

valmistui  5.12.1890 ja nykyisellään Museoviraston 

suojelema joten vastuita nykyisillä isännillä riittää. 

Hyppösen mukaan asia on hyvin hallinnassa koska 

rakennuksessa toimii yleinen ravintola jonka 

asiakunta on ottanut hyvin vastaan. 

Iltatilaisuuden 

varsinaiseen teemaan  

”Perinnekeskusteluun 

koulutuspaikkojen 

valossa” osanottajia 

johdatteli ATOP:n 

puheenjohtaja Keijo 
Koivisto.   

   

 

 

Vöyrin kunnan 

tervehdyksen toi  

Torbjörn  
Ehrman  

 

 

 

 

Vöyrin koulun 

100-

vuotisjuhlassa 

vuonna 2018 

vihityn Vöyrin 

sotakoulun lipun 

kopion esitteli  

Margareta  
Ehrman  . 

Alkuperäinen 

Jorma Gallén-

Kallelan 

suunnittelema  

Vöyrin koulun 

lippu on  Sotamuseossa. Lipussa on mainittu ne 10 

paikkakuntaa joiden taisteluihin koulu osallistui.  

       

Tamperelainen Asko 

Nieminen  esitteli 

Luonetjärven 

varuskunnasta tehdyn 

kirjan jossa on 

haastateltu 

perheenjäseniä. Hän  

on aineiston kokoaja ja 

toinen kirjoittaja. 

Esityksessään 

Nieminen painotti 

perinteen säilyttämisen 

merkitystä ja valoi 

läsnäolijoihin vahvaa 

uskoa siihen, että vielä ei ole liian myöhäistä. Nyt 

vain toimeksi aineistoa keräämään. Kyllä se 

kirjoittaja jostain löytyy. 

Teksti Tapani Flyktman    Kuvat Asko Nieminen ja Tapani 

Flyktman 


