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TÄMÄN KESÄN SUOMIAREENASSA AMMUTAAN KOVILLA – ENSIMMÄISTÄ KERTAA 

MUKANA MYÖS SOTIEMME VETERAANIT 

  

Vuodesta 2005 Porissa yhtä aikaa Pori Jazzien kanssa järjestetty SuomiAreena on vakiinnuttanut 

paikkansa yhtenä kesän ykköstapahtumista. Tänä vuonna jo 19. kertaa järjestettävässä, maan 

johtavassa yhteiskunnallisen keskustelun tapahtumassa nähdään ensimmäistä kertaa myös sotien 1939-

1945 veteraanit sekä heidän järjestönsä. 

SuomiAreenan päätöspäivänä 20.7. veteraanijärjestöt nousevat kaupungintalon lavalle klo 10-11. 

12.30-12.50 veteraanimme ottavat haltuun MTV:n lavan. 

 

 Ilman veteraaneja ei olisi suomalaista yhteiskuntaakaan 

- Veteraaniasiat herättävät ansaitusti ihmisissä tunteita, mutta niitä ei ole varaa unohtaa yhteiskunnallisessa 

keskustelussakaan, muistuttaa Sotiemme Veteraanit- keräyksen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen. 

- Ilman veteraanisukupolven uhrauksia ja sitä periksiantamattomuutta, jolla he paitsi turvasivat maamme 

itsenäisyyden, myös rakensivat pohjan sotien jälkeiselle hyvinvoinnille, ei meillä edes olisi tätä yhteiskuntaa, 

joka on tänään monilla mittareilla maailman parhaita. Tämänvuotisen SuomiAreenan teemoja ovat turvallisuus, 

suvaitsevaisuus sekä vastuullisuus, joten koimme ihan erityisen tärkeäksi nostaa esiin veteraaniasian näkyvyyttä 

myös täällä Porissa. 

 

Keskustelua johtamassa Mato Valtonen 

SuomiAreenan päätöspäivänä perjantaina 20.7. kaupungintalon pihan lavalla käydään 10.00-11.00 keskustelu 

”tarvitsevatko sotiemme veteraanit vielä apua”? Luvassa on takuuvarmasti mielenkiintoisia puheenvuoroja – 

siitä pitävät huolen paitsi keskustelun osanottajat, myös keskustelua johtava Mato Valtonen, joka nauraa 

luvanneensa pistää osanottajat tarvittaessa koville. 

 

Millainen on veteraanin arki ja tarpeet? Mitä veteraanijärjestöt tekevät? Miksi Sotiemme Veteraanit– keräystä 

yhä tarvitaan? Mihin sen tuotto käytetään? Mm. näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia. Lisäksi 

veteraanityön pitkäaikaiset tukijat Puolustusvoimista ja Suomen Reserviupseeriliitosta kertovat, miksi haluavat 

olla mukana. Keskustelu päätetään pohdintaan siitä, mitä muuta veteraanien perinne on kuin itsenäinen 

isänmaa. 

- Veteraaniasioista keskusteltaessa usein sivuutettuja naisiakaan ei tulla unohtamaan – ei heidän rooliaan 

sodassa eikä veteraanien puolisoina ja leskinä, vinkkaa Valtonen. 



 

Veteraaniasiaa veteraanien omasta suusta 

 

Lisää veteraaniasiaa suoraan itsenäisyytemme sankareiden omasta suusta on luvassa myöhemmin samana 

päivänä MTV-lavalla, jossa ääneen pääsevät satakuntalaiset veteraanit. 

 

Juttua näillä yhteensä liki puolen vuosituhannen verran sotaa ja rauhaa nähneillä kokemusasiantuntijoilla riittää 

varmasti paljon tuotakin enemmän, joten heitä on mahdollista myös haastatella päivän aikana - ota 

ajankohdasta sopiaksesi yhteyttä  Suomen Sotaveteraaniliiton Satakunnan piirin toiminnanjohtajaan Seppo 

Heinoon, puh. 040 572 1665.  

 

Veteraanijärjestöjen SuomiAreena-ohjelma 20.7.2018 

 

KESKUSTELU:  

 

 

Aika: pe 20.7.2018 klo 10:00 – 11:00 

Paikka: Kaupungintalon piha 

Otsikko: Tarvitsevatko sotiemme veteraanit vielä apua? 

Millainen on veteraanin arki? Tekevätkö veteraanijärjestöt hyvää? Pitkäaikaiset tukijat kertovat, miksi haluavat 

olla mukana auttamassa? Keskustelu päätetään pohdintaan, mitä muuta veteraanien perinne on kuin itsenäinen 

isänmaa? 

 

Moderaattori: Mato Valtonen. 

 

Keskustelijat: 

Komentopäällikkö Kim Mattsson, Puolustusvoimat 

Puheenjohtaja Mikko Halkilahti, Suomen Reserviupseeriliitto 

Vanhuspalveluiden esimies Kaija Kataja, Porin kaupunki 

Puheenjohtaja Matti Niemi, Veteraanivastuu 

Puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale, Sotainvalidien Veljesliitto 

Toiminnanjohtaja Markku Seppä, Suomen Sotaveteraaniliitto 

Satakuntalaisia sotaveteraaneja ja -invalideja: Markus Aaltonen, Gunnar Kotiranta, Ritva Tuulos ja Timo 

Äimänen 

  

TORIVARTTI: 

 

 

Aika: pe 20.7.2018 klo 12:30 – 12:50 

Paikka: MTV-lava 

Otsikko: IKÄMIEHET LAVALLA – tule tapaamaan satakuntalaisia veteraaneja 

talvisodan veteraani Markus Aaltonen 

sotainvalidi Gunnar Kotiranta 



sotaveteraani Ritva Tuulos 

sotaveteraani Timo Äimänen 

  

KESKUSTELIJAT: 

 

Markku Seppä 

Sotaveteraaniliiton tämän vuoden lopussa jättävä toiminnanjohtaja ja sotaveteraanityön pitkäaikainen 

moniottelija, joka oli aikoinaan perustamassa myös kaikkien veteraanijärjestöjen yhteistä 

varainhankintaorganisaatiota Veteraanivastuu ry:tä. 

 

Matti Niemi 

Sotiemme Veteraanit -keräystä hallinnoivan Veteraanivastuu ry:n puheenjohtaja, jonka sydän sykkii 

maanpuolustustyölle – ei vähiten siksi, että hän on itsekin veteraanin poika. 

 

Marja-Liisa ”Malla” Taipale 

Sotainvalidien Veljesliiton ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja, jolle sotaveteraani- ja invalidityö ovat jo 

lapsuuskodin peruja. 

 

Kim Mattsson 

Prikaatikenraali, Puolustusvoimien komentopäällikkö ja kadettikunnan puheenjohtaja sekä ajankäytön 

ihmemies: Puolustusvoimain 12 000 palkatun henkilöstön lisäksi hän on vastuussa myös yhteistyöstä veteraani- 

ja maanpuolustusjärjestöihin. 

 

  

Kaija Kataja 

Paljasjalkainen porilainen parhaimmillaan. Porin kaupungin vanhuspalveluiden esimies, jolla on kokemusta ja 

näkemystä vanhustyöstä liki 40 vuoden ajalta. 

 

Mikko Halkilahti 

  

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, jolla on reserviläis- ja maanpuolustusjärjestökentän luottamustehtäviä 

enemmän kuin kissalla elämiä. 

 

 

  

VETERAANIVIERAAMME: 

  

Markus Aaltonen 

  

Linnan juhlissa koko kansan hurmannut talvisodan veteraani Eurasta, jonka edellisessä syntymäpäiväkakussa 

oli kynttilöitä jo 100.  Oli mukana mm. Raatteen tien hyisessä helvetissä, jonka tapahtumat palaavat mieleen 

joka joulun ja loppiaisen aikaan.   

  

Gunnar Kotiranta 

  

Porilainen sotainvalidi, jossa suomalainen sisu henkilöityy. Jatkosodan ensimmäisenä päivänä sotaan lähtenyt 

konekivääriryhmän johtaja haavoittui rintamalla useaan otteeseen, muttei vieläkään anna sotakokemusten (tai 



40% invaliditeetin) lannistaa hänen positiivista elämänasennettaan, vaan toimii yhä aktiivisesti paikallisessa 

sotainvalidiosastossa. 

  

Ritva Tuulos 

  

Osoitus siitä, kuinka rautaista työtä ne naiset sodissamme tekivät. Talvisodassa pikkulottana ja jatkosodassa 

ilmavalvontalottana toiminut Tuulos evakuoitiin Viipurista vasta aivan viimeisen taistelun aattona, koska 

”olihan se nyt itsestään selvää, että kaikkien piti auttaa yhdessä Suomea”. 

 

Timo Äimäinen 

  

Kauvatsalta kotoisin oleva sotaveteraani, joka joutui jatkosodan kutsuntoihin kesken lukion. Sotapolku vei 

Karjalan kannakselle ja vielä Lapin sotaankin. 

  

 

 

Lisätietoja:        Haastattelupyynnöt: 

 

Suomen Sotaveteraaniliitto      Suomen Sotaveteraaniliiton Satakunnan piiri 

 

Tiedottaja Ariela Säkkinen      Toiminnanjohtaja Seppo Heino 

 

puh. 040 5185688       puh. 040 572 1665 

 

ariela.sakkinen@sotaveteraaniliitto.fi     satakunnan.svp@sotaveteraaniliitto.inet.fi 
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