W Teriioen
Sotilaskotiyhdistyksen
taipaleelta
',sotilaskotisisare'ffIr1rle" on teile kertaa muistojen l,ehti. Niinipb muistojen joukkoon kuuluu
r"i.itt yhdistys, iosta tdssd nyt muutama maininta. btsakkeeksi sopisivatkin sanat "in memoriam", silld tdmd on ollut, mutta ei endd ole'
T erijoen Sotil,askotiyhdr'sty s syntyi, rna'ailrlfrle
vapaud"n aamun,koitteessa, toimi elirwoi,maija
simpana isdnmaam'me onnellisimpina vuosina
yli
jyrl
vyoryi
raskas
lakkasi si,lloln, kun sodan
maamme riistden silloin s,en kukkeimman osan'
kauniin Karjalan. Tdman yhdistyksemme toiminnan ikee; ndhden voitaisiin ,miltei sov'elluttaa sa,mat sanat kuin koVsosai,seenrunoilij aa'mme: "Hdn eli vain svksystd jouluun'"
Ldmpimd;stb svddrmen sYikkeestd o'maa' nuorta, silloi:n puut:tebnalaista armeijaa'mme kohtaan
lausuttiin Terijoe,n sotilaskodin syntysa:nat syksylld 1918. Tahdoimme saa'da suojan n,iille mieftiU", jo'tka raja,amme vantioivat, antaa l<odin
tuntua heitle, jlo1ka oman kotinsa jd;ttiineind tulivat meiddn,kotejaimlme turvaarmaan.
Monessa suhte'essa vajavainen oli ensi'mmdinen sotilaskotirntme. Kalusto ja a;stiat olivat
suurimma:ksi osaksi vksityisten kotien lahjoittamat. Hu'o'nekvt'md ja kostea, keittio usein veden vallassa. Mutta pojat viihtyivdt sielld, sitt,enkin, suhtautuivat myotdmielisesti vallitseviin
puutteisiin, ndkivdt hyvdn tahdon vaiavaisuukii"tt v1l6. "Ukko N'oak" kaikui suosituimpana
toisinaan nerlikd'tisestikin,
musiikki,esityksend,
tuhannella Kerenskin ruplalla ostetus,ta pianosto, ipullakahvit imais'tuivat erin'omaisesti, s&flokotiseu:dun uutisista, kirmal^ehdet kertoivat
jasto lvhensi iltapuhteita ja erilaiset pelit toivat vaihtulua illan istujaisiin. Kaiken v|[;puole}Ia leijaili hwdn kotihefl$efr sisd'inen ld'mrpo,
ja
liittolaiJinaan kristillinen maailmankatsomus
svvd isdnmaallinen henki.
Lehi:mpdnd tavoitt'ee'na oli orman kodin hankniin
l6hettyvilt6,
varuskunta-alueen
kiminen
ettd pojat lyh'vindkin vapaa-ai'koinaan voisivat
sielld pistdyt1i. Aie toteutuikin v. 1926, jolloin
sotilaskoti muutti omaan taloonsa. Tuo ja sitii
seurannut aika oti tyon ja innostuks'en tdyttdja kunnostettiin,
md. TaIo siistittiin, korjailtiin
sille kohtyydytti
oloissa
silloisissa
se
niin ettd
tuudella asetetut vaatimukset. Kuinka paljon
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Terijoen uustttu sott'Laskoti'

olisikaan kertomista sielld suoritetustaepditsekkdiistd tvostd, piiivittdisestii uurastuksesta ja
uhrimieleste, mutta ennen kaikkea hvviistii tahdosta, sovusta' vksimielisvvdestii ja isdnmaanrakkauden innoittamasta ponnistuksesta'Muistossa ovat liihte,miitttimind monet alokaskestit'
piiiittii.iiiiskekkerit,ditienpiiiviit, su-urmiestemrne
juhlat,' kirkkopvhiit y'm. tilaisuudet' .Jokainen
antoi aikansa ja voimansa tdmdn vlrteisen asian
hvvdksi.
Mutta pieniksi osoittautuivat ennen prtkaa
tiimiinkin 'kodin suojat' Rvhdvttiin taas rakennuspuuhiin. Ja niinpd syksylld v' 1937 valmistuikin koti entistii ehompana kokonaan uusittuna ja laajennettuna. Nyt oli poikien kiiytilssii
t<atii suurta ,sa1ia ja ns. "hiljainen huone"'
IIomme oli raiaton. Tupaantuliaiset pidettiin
suurin toivein, tdhtiiin oli kauaksi suunnattu'
Mutta toisin kiivi. Kahden vuoden periistd tiivtyi meiddn jettee rakkaaksi kiivnYt sotilaskotimme ja siitren kitevtynyt eldmdmme-parhairmpien vuosien tvci ja kaunei'mrnat ajatukset' Suuriarvoisin ja merkitvksellisin tapaus lienee sotitaskotimrne eLdmdssii ollut Sotilaskotiliiton
vuosikokouksen jdrjestiirninen keviidllii 1934'
Ensi kerran kokoontui niiet tuo "parlarnentti"
silloin maaseudulle. Rajan liiheisyvs painoi kokoukseen oman leimansa' sen ndkeminen viritti
mielet eriLkoiseentunnel'maan'
Nvt on Terijoen so'tilaskotivain muisto isdnmenneiltd, onnellisilta vuosilta' Me,
-"u*ttt"
sen entiset tvontekijilt, olem'me kiitolliset siitii'
ettd meidiit katsottiin arvollisiksi tvoskentelemdiin juuri Terijoella. Iiolla muistelemme suoritettui rzrhteistvotiisiellii olleiden joukko-osastojen kanssaja kaivaten ajattelemme-niitii' jotka pdivdtvonsd suorittaneina ovat matkasauvansa laskeneet ja sii,rtvneet riveistdmme ikuiseen
rauhaan.
Viiliverho on laskenut eroittaen rneiddt Teriioen sotilaskodista.
Wendla Salokos.

