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80 vuotta talvisodan syttymisen jälkeen kenttäposti tekee paluun 
 
Tällä viikolla päivänvalonsa näkevä veteraanijärjestöjen yhteinen lehti on alansa kiistaton 

asiantuntijataho.  

 
Keskiviikkona 20.2. ilmestyvä veteraanijärjestöjen yhteislehden ensimmäinen numero tuo kenttäpostin 

takaisin suomalaisten elämään. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän veteraaniasioiden ja sotahistorian johtavan 
ammattilehden taistelukyky on aikaisempaakin parempi, uskovat liittojen toiminnanjohtajat.  

 

Uusiksi vanhaa kunnioittaen 

 

Uuden lehden päätoimittaja, vuoden alussa Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajana aloittanut Sakari 

Martimo pitää lehtiuudistusta pelkästään järkevänä. 

 - Liittojemme edunvalvonta ja toiminta on tavoitteiltaan niin yhteneväistä, että kaksi lehteä on 

resurssien haaskausta.  
 Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu kertoo lehtien yhdistymisen olevan 

luontaista jatkoa veteraanijärjestöjen viime vuosina entisestään tiivistyneeseen yhteistyöhön ja uskoo sen 
tehostavan tiedotuksen tavoittavuutta.  

 Vaikka printtimedian tulevaisuus uhkaavalta näyttääkin, uskovat toiminnanjohtajat lehtensä 

profiilin ja relevanttiuden vain kasvavan sen ainutlaatuisuuden ja asiantuntija-aseman ansiosta.  
 - Kenttäpostia on ainoa aidosti sotaveteraanien etuja ajava valtakunnallinen lehti. 

Perinneaikaan siirryttäessä se on todennäköisesti myös ainoa lehti, joka tulee pitämään vuosien 1939-1945 
perinnettä ja ne kokeneiden ihmisten perintöä elossa, muistuttaa Martimo. 

 Myös Karhu uskoo uuden lehden kiinnostavan myös uusia yleisöjä.  

 - Kiinnostava sisältö, asiantuntijuus, hyvä toteutus ja houkutteleva ulkonäkö, Karhu listaa sen 
vahvuuksia.  

 
Juuret historiassa, katse tulevassa 

 

Uuden lehden nimeksi valittiin Kenttäpostia. Myös uuden lehteen ulkoasun lähtökohtana on käytetty 
alkuperäistä kenttäpostileimaa. Asia on ajankohtainen myös siksi, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 

vuotta talvisodan syttymisestä, mikä tarjosi ihan erityisen otollisen hetken uudelle lehdelle.  
 Paitsi, että nimi sitoo lehden ja sen sisällön liittojen edustamaan väestönosaan ja tematiikan 

kannalta olennaiseen aikakauteen, heijastaa se Karhun mukaan myös lehden tiedotuksellista tehtävää.  

 - Me viestimme täältä kentälle, samoin kuin kentän työstä yleisölle. Toinen asia on se, että 
sotavuosina lähetettiin postia enemmän kuin koskaan muulloin ja se kosketti niin etulinjaa kuin 

kotirintamaakin. Tämänkin ansiosta se kantaa myös perinneaikaan.  
 

______________________________ 

 
Lisätiedot 
 
Sakari Martimo, toiminnanjohtaja  Heikki Karhu, toiminnanjohtaja 



Suomen Sotaveteraaniliitto   Rintamaveteraaniliitto 
sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi  heikki.karhu@rintamaveteraaniliitto.fi 

p. 0400 800 290   p. 044 331 4483 

 
Linkki kuvakansioon 

______________________________ 

 
Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto ovat Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia yhdistäviä valtakunnallisia 

järjestöjä. Liitot valvovat ja parantavat sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja.  

 

Veteraanit ovat kunniakansalaisiamme. He ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä ja vapautta. Veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä 

haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan. Veteraanijärjestöjen tehtävänä on edistää toimia, joilla veteraanien itsenäistä kotona 

selviytymistä parannetaan. 
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