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Sotaveteraaniliiton joulukalenterin tähtenä sotiemme hevoset 

 
Sotaveteraaniliiton tämänvuotinen virtuaalinen joulukalenteri tekee kunniaa sotiemme nelijalkaisille 

sankareille 

 

- Niiden avulla evakuoitiin ja niitä evakuoitiin; ne kuljettivat muonan lisäksi etulinjaan niin ammuksia, 

kenttäpostia kuin korsujen rakennustarvikkeitakin. Ne olivat myös tärkeässä roolissa haavoittuneiden ja 

kaatuneiden kuljetuksissa. Hevosten merkitys korostui etenkin korpisodassa tiettömien taipaleiden takana, jonne 

esimerkiksi autoilla ei ollut mitään asiaa, Sotaveteraaniliiton tiedottaja Ariela Säkkinen muistuttaa.  

 

- Hevosia menetettiin ja saatiin sotasaaliina, lisäksi niitä haavoittui, kaatui ja sairastui. Ne kärsivät kylmästä, 

nälästä ja tuholaisista siinä missä miehemmekin ja moneen sotavuodet rintamalla jättivät jäljet niin, että 

esimerkiksi lentokoneen ääni sai ne villiintymään kotiuttamisen jälkeenkin. Hevosen sotapolku sodissamme 

1939-1945 pitää sisällään liki kaiken, mitä kaksijalkaistenkin sankareidemme. Niinpä jotkut kuvista saattavat 

järkyttääkin, hän varoittaa. 

 

Uusi luukku aukeaa liiton Facebook-sivulla joka aamu klo 07.00. Viime vuonna Sotaveteraaniliiton joulukalenteri 

teki kunniaa perustamisensa 90-vuotisjuhlavuotta viettäville sotilaspojille, sitä edellisenä vuonna keskiöön 

nostettiin sotiemme naisten moninaiset tehtävät. Valinta ei tänä vuonnakaan ollut vaikea.  

 

- Kysyimme toivomuksia somekanaviemme seuraajilta ja vastauksia tuli niin huikea määrä, että se yllätti 

meidätkin. Liki jokaisessa haluttiin pääosaan nostaa suomenhevonen. Eläinrakkaita seuraajamme selvästi ovat: 

kakkoseksi tulivat sotakoirat, Säkkinen naurahtaa. 

 

Tarinoita eläimistä sodassa kerätään juuri nyt veteraaniliittojen yhteistä Kenttäpostia-lehteä varten muutenkin, 

hän vinkkaa.  

 

- Mikäli perheessäsi tai suvussasi on säilynyt kertomuksia eläimistä sotavuosinamme, oli se sitten 

etulinjassa ollut lemmikki, rintamalla muonituksen täydennykseksi kaatunut hirvi, perheeltä palvelukseen 

otettu hevonen tai jotain muuta ja haluaisit jakaa tarinasi kanssamme, ota yhteys 

toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. 

 

Suomen armeijan rinnalla palveli rintamalla kymmeniätuhansia suomenhevosia. Hevosotot aloitettiin jo 1939, 

jolloin Suomessa lasketaan olleen 380 000 hevosta, joista käytännössä kaikki suomenhevosia. Armeijalla 

itsellään oli joitain tuhansia hevosia, mutta hevosottojen myötä niiden määrä nousi moninkertaiseksi. Sodan 

päättyessä virallisten ottojen kautta saatuja hevosia oli liki 72 000.  

 

Talvisodan hevostappiot kuolleina, lopetettuina ja kadonneina olivat 7204 hevosta. Jatkosodassa tappiot nousivat 

14 573 hevoseen ja Lapin sodassakin yli 4600 hevoseen.  

 

Linkki kuvakansioon 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AlMHgaESYygogqso8hOxAMd0mawDuQ?e=88MYZe
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____________________________ 

 
Suomen Sotaveteraaniliitto ry on Suomen sotiin 1939–1945 osallistuneita miehiä ja naisia yhdistävä valtakunnallinen järjestö. Liitto 

valvoo ja parantaa sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia etuja. 

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

ja leskensä haluavat elää mahdollisimman pitkään kotonaan. Sotaveteraanijärjestöjen tehtävänä on edistää toimia, joilla veteraanien 

itsenäistä kotona selviytymistä parannetaan. 
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