
 

               Mediatiedote 16.4.2019 

                            

 

Operaatio ”Loppusota” huipentuu tänä keväänä 

 
Viimeisillekin 3000 valtiollista tunnustusta vaille jääneelle sotaveteraanille on myönnetty 

tänään Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali. 

 

27.4. vietettävä kansallinen veteraanipäivä on tänä vuonna tavallistakin juhlavampi niille noin 3000 

maamme sotaveteraanille, joille Tasavallan presidentti on myöntänyt Suomen Valkoisen Ruusun 

Ritarikunnan 1 luokan mitalin.  

 

Samalla tulee päätökseensä Operaatio ”Loppusodan” nimellä kulkenut, presidentti Koiviston aikana 

alkanut perinne. Presidentti Koiviston aloitteesta kaikille niille veteraaneille, jotka eivät sotien 

muistomitalien lisäksi olleet saaneet mitään valtiollista huomionosoitusta, alettiin vuodesta 1987 

myöntää Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 lk mitali. Presidentti Niinistön aloitteesta 

merkkien myöntämispäivä siirrettiin vuonna 2015 itsenäisyyspäivästä kansalliseen 

veteraanipäivään. Kaikkiaan mitaleja on vuodesta 1987 myönnetty yli 10 000 kappaletta.  

 

Kyseessä on merkittävä tapahtuma paitsi tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa viettävälle ritarikunnalle, 

myös sen suurmestarille.   

 

- Veteraanipäivän mitalienjako on yksi esimerkillisimpiä: tähän panostetaan kaikkialla, ei vain 

pääjuhlassa, ritarikuntien sihteeri, kontra-amiraali Antero Karumaa huomauttaa.  

 

- Presidentti jakaa vuosittain henkilökohtaisesti kahdet mitalit: veteraanimitalit ja suurristit. Tämä 

on hänenkin arvoasteikossaan siis tavattoman korkealla. 
 

Neljän kuluneen vuoden aikana mitali on luovutettu runsaalle 7000 sotiemme veteraanille. Tänä 

vuonna omansa saavat kaikki loputkin valtiollista tunnustusta vaille jääneet 3000 veteraania. 

Tasavallan presidentti on luovuttanut mitaleja veteraaneilla valtakunnallisen pääjuhlan yhteydessä, 

loput mitalit on luovutettu vastaanottajilleen heidän kotipaikkakunnillaan kunkin vastaanottajan 

veteraanijärjestön toimesta.  

 

Nyt jäljellä olevat veteraanit ovat suurimmaksi osaksi mihinkään Suomen kolmesta 

veteraanijärjestöstä (Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto) 

kuulumattomia. Mitalien luovutuksesta vastaanottajilleen vastaa Suomen Sotaveteraaniliiton sekä 

Rintamaveteraaniliiton kenttäverkosto. Kentän aikaisempien vuosien kokemusten perusteella 

Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo tietää, että kyseessä on merkityksellinen ele 

niin liiton edustajille kuin mitalin saajille.  

 



- Siellä ollaan kahvien kanssa odottamassa. Puku on laitettu päälle ja lippukin vedetty salkoon - niin 

juhlava hetki se heille on.  

 

Mitali toimitetaan henkilökohtaisesti jokaiselle vastaanottajalleen. Rintamaveteraaniliiton 

toiminnanjohtaja Heikki Karhu on ollut itsekin jakamassa näitä.  

 

- Erässä palvelukodissa oli koko osasto puettu sinivalkoisiin väreihin, pöytäliinoja ja kynttilöitä 

myöten. Mitalin saaja tuotiin paikalle sairaalasängyssä, mutta pukuun ja solmioon pukeutuneena. 

Niin veteraanin omaiset kuin muidenkin osastojen veteraanit oli kutsuttu paikalle. Se oli todella 

koskettava hetki.  

 

 

 

Operaatio Loppusota numeroina:  

  

- Perinne aloitettiin presidentti Koiviston aloitteesta vuonna 1987  

  

- Kaikkiaan ”veteraanimitaleja” oli viime vuoden loppuun mennessä 

myönnetty 10 000, joista runsas 7 000 kuluneiden neljän vuoden aikana  

  

- Tänä vuonna saajia 3121, kahdeksassa maassa  

  

- Naisia palkituista on nyt jo n. 70%  

  

- Yli 100-vuotiaita on saajissa 66 kappaletta, vanhin vastaanottaja jo 108-

vuotias  

 

 

______________________________ 

 
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 
 

 

Luettelo kaikista mitalin saajista  

 

Tietoa Valkoisen Ruusun Ritarikunnasta 

 

Linkki kuvakansioon 

 

Oman alueesi sotaveteraanipiirin yhteystiedot 

 
______________________________ 

 

mailto:sakari.martimo@sotaveteraaniliitto.fi
mailto:heikki.karhu@rintamaveteraaniliitto.fi
https://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ritarikunnat/annetut-kunniamerkit/413-veteraanipaivana-27-4-2019-annetut-kunniamerkit
https://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/kunniamerkit/suomen-valkoisen-ruusun-ritarikunnan-kunniamerkit
https://www.dropbox.com/sh/hzjdbx2iy0cvktn/AADY7ncjRpr43gUMQ-jASPm_a?dl=0
https://sotaveteraanit.fi/jasenpiirit/


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. 

www.sotaveteraaniliitto.fi    www.rintamaveteraaniliitto.fi 

Sotaveteraaniliitto Facebookissa 

Sotaveteraaniliitto Twitterissä 

Sotaveteraanit Youtubessa 

 

 

http://www.sotaveteraaniliitto.fi/
http://www.rintamaveteraaniliitto.fi/
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto/
https://twitter.com/sotaveteraanit?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UCyMWAUpB4a1KpLtQKCChDUQ

