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Uusin Kenttäpostia-lehti: Naisten merkitys sodissamme suurempi kuin aiemmin
ymmärrettykään
Veteraaniliittojen Kenttäpostia-lehden uusin teemanumero nostaa esiin naiset sodassa
Vuoden alussa veteraaniliittojen lehdet yhdistyivät ja uudesta Kenttäpostia-lehdestä, veteraaniperinteen ja
sotahistorian ykkösjulkaisusta, ilmestyy keskiviikkona 18.9. jo neljäs numero.
Lehden lanseerauksessa uusiksi meni paitsi nimi, myös ulkoasu. Uutta on myös joka numeron erikoisteema.
Uusimman lehden teema ”Naiset sodassa” nostaa esiin naisten monipuolisen ja merkittävän roolin
sotavuosinamme, joka on paljon suurempi kuin aikaisemmin on ymmärrettykään.
”Kyse ei ole tunneasiasta tai kohteliaasta ajattelusta”, vahvistaa Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja ja
lehden päätoimittaja Sakari Martimo.
”Naisten panos on tosiasia. Pelkästään rintamalla palveli arviolta 100 000 naista, lisäksi kotirintama ja
sotateollisuus lepäsivät sotavuosina paljolti naisten varassa. Jälleenrakennuksesta puhumattakaan. Tänä
vuonna tullaan tilanteeseen, missä rintamatunnuksen omaavista sotiemme veteraaneista enemmistö on
naisia”, hän muistuttaa.
”Lotta Svärd tunnetaan kyllä, mutta maan kokonaisturvallisuudesta huolehti huomattavasti suurempi joukko
naisia: kotipellon kyntämisestä ammustehtaan kautta sotasairaaloihin, kanttiineista esikuntiin ja
ilmavalvontaan ja jopa tiedusteluun. Turvallisuusstrategiamme ei katsonut sukupuoleen silloin, eikä se tee
sitä nyt.”
Lehdessä käydään läpi niin sotilaskotisisaret, Punaisen ristin apusisaret kuin kotirintaman naisten sodasta
maksama hirveä hinta. Lisäksi kerrotaan erään tiedustelussa toimineen lotan sekä työvelvollisena ItäKarjalassa toimineen opettajan tarinat. Luvassa on myös kahden naisveteraanin pysäyttävät haastattelut ja
sokerina pohjalla kerrotaan, kuka onkaan Sen Ikonisen Sotakuvan lotta!
Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvät lehti jaetaan kaikille liittojen kannatusjäsenille. Lisäksi se on mahdollista
saada vuosikertatilauksena (15€). Näköislehti on luettavissa heti keskiviikkoaamuna myös
Sotaveteraaniliiton verkkosivulla.
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