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Helsingissä 20. helmikuuta 2008

Veteraanijärjestöt ja niiden perusta-
mat perinnettä ja erilaisia tukitoimia 
hoitavat yhdistykset saivat viime vuo-
den alkupuolella tiedon, että valtio 
vastaa yhteisiin tiloihin siirtyvien jär-
jestöjen tilojen vuokrakustannuksista. 
Tilojen kunnostus, muutostyöt ja mui-
den muuttoon liittyvien tehtävien hoi-
taminen siirsivät muuttoaikataulun 
vuodenvaihteen tienoille. Ensimmäi-
set järjestöt muuttivat marras-joulu-
kuun vaihteessa ja viimeisimmät tam-
mikuun puolivälissä. 

Muuttohanketta koordinoi Tam-
menlehvän Perinneliiton toimin-
nanjohtaja Pertti Suominen. Hän on 
johtanut hanketta hyvässä yhteis-
ymmärryksessä järjestöjen kanssa. 
Tammenlehvän Perinneliitto onkin 
yhteisö, jonka toiminta varmimmin 
jatkuu kauas tulevaisuuteen. 

Useimmat muuttaneista järjestöis-
tä ovat toimineet vuosikymmeniä sa-
moissa tutuissa tiloissa, joten muutto 
uusiin tiloihin ja uusiin olosuhteisiin 
on ollut iso muutos. 

Muutosta ei ole tullut suuria pul-
mia. Uusiin henkilöihin ja järjestöjen 
erilaisiin tapoihin tutustuminen on 
sujunut mutkattomasti. Naapuriapua-
kin on annettu puolin ja toisin. Uskoa 
sopii, että tukea on myös jatkossa saa-
tavissa ja annettavissa.

Varainhankintaan kuntamalli
Sotiemme Veteraanien varainhankin-
ta ylitti viime vuonna kolme miljoonaa 
euroa. Tulos on lähes samalla tasolla 
kuin edellisenä vuonna. Tulokseen voi 
olla tyytyväinen. 

Rahankeräyslain muututtua rahan-
keräyksen ehdot tiukkenivat merkit-
tävästi. Keräysvastikkeiden myyntiin 
perustuva rahankeräys on nyt taakse 
jäänyttä aikaa. Katse on suunnattava 
tulevaan. 

Tämän vuoden varainhankintaan 
on tullut monia uudistuksia. Keräyk-
sen johtoon kutsuttu uusi keräysjohtaja 
Arto Lillberg edustaa vankkaa varain-
hankinnan tietämystä ja on jo muuta-
mien kuukausien aikana muuttanut 
keräyksen mallia merkittävästi paikal-
liseen suuntaan. Siirrettäessä vastuuta 
paikalliselle tasolle uskomme tulosten 
entisestään paranevan. 

Järjestöjen yhteistä varainhankintaa 
on toteutettu vuodesta 1999. Kun toi-
mintatapaa on muutettu paikallisen va-
rainhankinnan suuntaan ovat tulokset 
tähän asti parantuneet. Niin voi uskoa 
tapahtuvan myös kuntamalliin siirryt-
täessä. 

Markku Seppä 

Veteraanijärjestöjen  
yhteinen taival Pasilassa

Viime vuosi oli suurten juhlien vuo-
si. Maamme itsenäisyyden 90-vuotista 
historiaa juhlittiin monimuotoisin ta-
voin tämän ajan kipupisteitä sivuutta-
matta. Veteraanisukupolvelle annettiin 
avoimesti tunnustus maamme itsenäi-
syyden puolustamisesta ja pelastami-
sesta toisen maailmansodan myller-
ryksessä. Nuo teot puhuttelevat kaiken 
ikäisiä kansalaisia vielä tänäkin päi-
vänä monella tavalla - myös elokuvan 
keinoin. Jälleenrakentamisen aikana 
luotiin pohja maamme taloudelliselle 
nykyisyydelle. Rauhan vuosikymmen-
ten aikana hyvinvointimme on kasva-
nut, ja maamme on ottanut näkyvän 
paikkansa kansainvälisessä yhteisössä. 
Eteemme tulevista monta kertaa ennal-
ta arvaamattomista haasteista selvitään 
hyvällä yhteistyöllä. Voimme katsoa 
luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Liittomme juhlisti monella tavalla 
viisi vuosikymmentä kestänyttä taival-
taan ja työtään jäsenistönsä ja heidän 
perheidensä hyväksi. Liiton historiate-
os kertoo tästä työstä koruttoman sel-
keästi. Haasteet olivat ja ovat edelleen 
suuret, mutta ne ovat voitettavissa työl-
lä ja tähän päivään sovitetuilla mene-
telmillä. Historiateos kertoo tehdystä ja 
saavutuksista, joiden luomalta perus-
talta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Liiton toiminnassa on käsillä mur-
roksen vuodet kaikilla toiminnan ta-
soilla. Varsinaisten jäsenten lukumää-
rän pienentyessä kasvaa kannattaja-
jäsenten määrän suhteellinen osuus 
yhdistyksissä. Joissakin yhdistyksis-

Työ jatkuu – ketju ei katkea 
sä tämä kehitys on hitaampaa, joissa-
kin nopeampaa. Pitämällä yhdistyk-
set toimintakykyisinä kannattajajäsen-
ten avulla varmistetaan, että voimme 
tukea veteraaneillemme turvattua ja 
hyvää vanhuuden huoltoa ja samalla 
edesauttaa arvokkaan veteraaniperin-
teen jatkumisen paikallisella tasolla. 
Olennaista on, että toimenpiteet ta-
pahtuvat hallitusti ja ajoissa jäsenistön 
hyväksymällä tavalla. Yhdistystasol-
la tämä edellyttää sääntömuutostyön 
saattamista loppuun ja sitä kautta kan-
nattajajäsenten aseman selkiyttämistä 
yhdistyksen toiminnassa. Kevään liit-
tokokouksessa Turussa tarkastellaan 
kentän tämänhetkistä tilaa ja linjataan 
toimintaa tuleville vuosille.

Juhlavuosi osoitti, että maassam-
me ja yhteiskunnassamme on työllem-
me laaja tuki. Tänä vuonna 90 vuotta 
täyttävä puolustusvoimat on vuosien 
varrella ollut työmme vankka tuki-
ja. Myös rajavartiolaitos on varaukset-
tomasti tukenut veteraaniyhdistyksiä 
toimialueellaan. Paraateissa veteraani-
järjestöjen lippulinna kytkee vertaus-
kuvallisesti sodan ajan maanpuolusta-
jat tämän päivän palveluksessa oleviin 
nuoriin. Monien veteraanitilaisuuksi-
en onnistumisen yhtenä merkittävä-
nä edellytyksenä on ollut näiden taho-
jen kädenojennus riveissään taistelleille 
miehille ja naisille.  

Meillä on hyvät lähtökohdat työm-
me jatkamiseen.

Finn-Göran Wennström

Olemme muuttaneet!

Liiton uusi osoite on 7.1.2008 alkaen
Postiosoite: PL 600, 00521 Helsinki

Katuosoite: Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Kellosilta 4 C

Liiton puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet  
säilyvät ennallaan.

Avausjuhla Lahdessa

Vuoden 2008 Sotaveteraaniviikon ava-
usjuhla järjestetään Sibeliustalossa Lah-
dessa lauantaina 8. maaliskuuta. So-
taveteraaniviikon avausjuhlan lisäksi 
Lahden Sotaveteraanit viettävät 50-vuo-
tisjuhlaansa. 

Juhlapuheen pitää vuorineuvos Tau-
no Matomäki. Musiikista vastaa Pans-
sarisoittokunta, Tiirismaan musiikki-
luokkien kuoro, Matit ja Maijat Hollo-
lasta sekä Lahden Naislaulajat ja Lahden 
Mieskuoro. Liiton puheenjohtaja Aarno 
Strömmer esittää päätössanat. Juhlan 
järjestelytoimikuntaa on johtanut Juha-
ni Honkaniemi.

42. Sotaveteraaniviikko  
8.–16. maaliskuuta

Päätösjuhla Jyväskylässä 

Sotaveteraaniviikon päätösjuhla pide-
tään Jyväskylän kaupunginteatterissa 
16. maaliskuuta. Tilaisuus on samalla 
Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n 50-vuo-
tisjuhla. Tilaisuudessa juhlapuhujana 
on elinkeinoministeri Mauri Pekkari-
nen. 

Juhlan musiikista vastaa Savon So-
tilassoittokunta, Seminaarinmäen Lap-
sikuoro ja Veteraanikuoro. Juhlan pää-
tössanat esittää puheenjohtaja Aarno 
Strömmer. Juhlan järjestelyistä on vas-
tannut Jyväskylän Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Kari Korhonen. 
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Tämän vuoden kansal-
lisen veteraanipäivän 
Kouvolassa pidettävä 

päätapahtuma alkaa klo 10 li-
punnostolla jäähallin edustalla. 
Sitä seuraa hartaushetki jäähal-
lissa klo 10.30, lounas jäähallis-
sa ja lähialueen kouluissa klo 
11.00. Pääjuhla alkaa klo 13.00. 
Pääjuhlassa juhlapuheen pitää 
KHO:n (Korkeimman hallin-
to-oikeuden) presidentti Pekka 
Hallberg.

Pääjuhla televisioidaan suo-
rana lähetyksenä TV 1:llä. Pää-
juhlaan odotetaan tasavallan 
presidenttiä. 

Yleisömäärätavoitteeksi on 
asetettu 3 000-3 500, joista 
1 000 on kouvolalaisia yläas-
teen oppilaita ja opettajia. 

Kouvolan kaupunki toivoo, 
että kaupungit ja kunnat mah-
dollisuuksiensa mukaan tarjo-

Kansallisen veteraanipäivän  
valtakunnallinen pääjuhla Kouvolassa 

aisivat juhliin osallistuville ve-
teraaneille seuralaisineen linja-
autokuljetuksen.

”Vapaus muistaa” on Kan-
sallisen veteraanipäivän teema 
tälle vuodelle. Lyhyt ja ytime-
käs lause antaa jokaiselle suo-
malaiselle ajattelemisen aihet-
ta. Olemme vapaita sen ansi-
osta, mitä sotaveteraanit ovat 
tehneet maamme hyväksi. 
Menneisyyttä ei saa unohtaa, 
veteraanien tekemiä uhrauksia 
pitää muistaa ja vaalia ansaitse-
mallaan arvokkaalla tavalla.

Viihdeilta edellisenä 
iltana
Edeltävänä lauantai-iltana 26.4. 
vietetään Kouvolan Lyseon lu-
kion liikuntahallissa viihteel-
listä aseveli-iltaa. Tilaisuudes-
sa Sotilaskoti tarjoaa kahvin ja 
munkin.

Ohjelma lauantaina 26.4.
Klo 18.00   Aseveli-ilta Kouvolan Lyseon lukion liikuntahallissa 

Ohjelma sunnuntaina 27.4. 
klo 10.00  Juhlallinen lipunnosto jäähallin edustalla

klo 10.30  Hartaustilaisuus jäähallissa

klo 11.00-12.45 Lounas jäähallissa ja lähialueen kouluissa

klo 13.00-14.30 Pääjuhla jäähallissa

Ilmoittautuminen
Helmikuun aikana lähetetään 
juhlan julisteita ja informaa-
tiopaketti ilmoittautumisohjei-
neen veteraanijärjestöjen piiri-
toimistoihin sekä kaupungeille 
ja kunnille. 

Ilmoittautuminen järjestö-
jen kautta piireittäin.

Ilmoittautumiset puhelin-
numeroon (05) 829 611 (Kou-
volan kaupunki) tai sähköpos-
titse osoitteeseen: puhelinvaih-
de@kouvola.fi

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Jukka Vainio 
puh. (05) 375 1377 tai 040 514 
0610, sähköposti jukka.vainio@
pp.inet.fi sekä Kouvolan kau-
pungin internetsivuilla, http://
www.kouvola.f i/kouvolain-
fo/kansallinenveteraanipaiva.
html

Suomen Sotaveteraaniliiton XXIII liittopäivien ja niihin kiin-
teästi liittyvän Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön 
40-vuotisjuhlallisuuksien järjestelyt jatkuvat Turussa enna-

kolta laaditun suunnitelman mukaisesti.  Liittopäivät toteutetaan 
seuraavan ohjelman mukaisesti:

Keskiviikko 28.5.2008
Klo 10.00 - 10.45 Naisjärjestön vastaanotto
  Turun Messukeskus
Klo 11.00 - 13.00  Naisjärjestön juhla ja kokous
  Turun Messukeskus
Klo 11.00 - 13.00 Tulevaisuusfoorumi
  Turun Messukeskus
Klo 13.00 - 14.00 Ruokailu
  Turun Messukeskus
Klo 14.00 - 16.30 Liittokokous
  Turun Messukeskus
Klo 16.30 - 18.00 Päivällinen
  Turun Messukeskus
Klo 18.00 - 20.00 Viihdeilta
  Turun Messukeskus
Klo 20.00 - 21.00 Kirkkokonsertti  

Torstai 29.5.2008
Klo 10.00 – 11.00 Sanajumalanpalvelus
  Turun Messukeskus Seppelpartiot
Klo 11.00 – 13.00 Ruokailu
  Turun Messukeskus
Klo 13.00 – 14.30 Liittojuhla
  Turun Messukeskus

Liittopäivien järjestelyt 
etenevät Turussa

Asiasta on informoitu järjes-
täjien taholta piirejä jo kahteen 
otteeseen, ja yhdistykset saavat 
ensimmäisen asiaa koskevan 
kirjeen alkuvuodesta.  Järjestä-
jät toivovat, että kirjeessä olevia 
määräaikoja ilmoittautumis-
ten, huonevarausten ja muiden 
varattavien asioiden suhteen 
noudatettaisiin.

Liittopäiviä koskeviin tie-
dusteluihin vastaavat Varsi-

nais-Suomen Sotaveteraani-
piirin toimistossa toiminnan-
johtaja Osmo Suominen, puh.  
(02) 2334 165 tai Tuire Koch, 
puh. (02) 2333 602.

Liittopäiviin ja niiden ohjel-
maan sekä järjestelyihin pala-
taan tarkemmin lehtemme seu-
raavassa numerossa.

Osmo Suominen
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SANA
Alueellisia kirkkopäi-

viä vietetään Kou-
volassa (jäähalli),  

6. kesäkuuta, Kokkolassa (jää-
halli) 11. kesäkuuta ja Tampe-
reella (Pirkka-halli) 12. elokuu-
ta. 

Itäisen Suomen kirkkopäi-
vän tunnus on Jumala ompi 
linnamme. Ekumeenisessa ju-
malanpalveluksessa saarnaa 
kenttäpiispa Hannu Niskanen 
ja esirukouksen pitää rovasti 
Leo Huurinainen. Juhlapuheen 
päiväjuhlassa pitää valtiopäivä-
neuvos Mikko Pesälä. 

Pohjoisen Suomen kirkko-
päivän tunnus on Syvyydes-
tä minä huudan Sinua Herra. 

SOTIEMME VETERAANIEN  
ITÄISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ 

Kouvolassa 6.6.2008
Jumala ompi linnamme

klo 11.00  Jumalanpalvelus, Jäähalli

 Saarna     Kenttäpiispa Hannu Niskanen
 Liturgina   Pastori Mikko I Virtanen
 Säestää    Savon Sotilassoittokunta
 Kanttori   Pekka Ainali
 Avustaa    Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan kuoro

klo 12.15  ruokailu, koulut ja jäähalli

klo 14.00  Päiväjuhla jäähalli

 Avaussanat Toimikunnan puheenjohtaja, eversti Arto Mikkonen
 Musiikkia Yhtyneet kuorot ja Savon Sotilassoittokunta
 Seppelpartion  lähettäminen,  pastori Olavi Mäki-Patola 
 Juhlapuhe Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä
 Tervehdykset Kouvolan kaupunki
  Itä-Suomen Sotilaslääni
  Sotiemme veteraanit
 Päätössanat Kouvolan Sotainvalidit ry 
  Puheenjohtaja   Prkenrl Kari Hietanen 

Toivomme, että ilmoittaudutte kirkkopäivään piireittäin ja/tai osastoittain 
30.4.2008 mennessä. Osallistumismaksu, 10 €/henkilö tilille 575001-269258. 
Maksuun merkintä Kirkkopäivä 2008. Palautukset Kymenlaakson Sotaveteraa-
nipiiri ry, Saarennonkatu 7 A 5, 45200 Kouvola. Tiedustelut, Toivo Hartikainen, 
puh 0400 655 283, faksi (05) 375 3383, sähköposti: kymenlaakson.svp@
sotaveteraaniliitto.fi. Ilmoittautuneille lähetetään päivien ohjelma ja ajo-ohje 
Kouvolan jäähallille. 

Kirkkokolehti sotaveteraanien 
keskuudessa tehtävään  
hengelliseen työhön 

Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön 
kerättävä kolehti on liitetty ajallisesti kansallisen veteraa-
nipäivän läheisyyteen. Tänä vuonna kansallinen veteraa-

nipäivä 27.4. on sunnuntai. Silloin on kuitenkin määrätty kerät-
täväksi kolehti Pyhän Marian kirkon urkuhankkeeseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Kirkkohallitus on pyytänyt seurakuntia 
harkitsemaan kolehtikohteiden vaihtamista seuraavasti:
6.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä
 Pyhän Marian kirkon urkuhankkeeseen, 
 Kirkon Ulkomaanapu
27.4. 5. sunnuntai pääsiäisestä
 Sotaveteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön

SOTIEMME VETERAANIEN
POHJOISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ

Kokkolassa keskiviikkona 11.6.2008
Syvyydestä minä huudan sinua Herra!

kirkkopäivän ohjelma:
10.00-11.00 kokoontuminen 14.00-15.30 Päiväjuhla jäähallissa
 kokkolan jäähalliin ohjelmassa mm. 
11.00-12.30 Yhteinen jumalanpalvelus Avaussanat ja seppele  
Saarna piispa Samuel Salmi partion lähettäminen Rovasti Eero Palola
Avustaa metropoliitta Panteleimon Juhlapuhe Piispa Olavi Rimpiläinen
Liturgi kirkkoherra Erkki Murtomäki Nuoren ylioppilaan puhe Joonas Koskela
Musiikki Pohjanmaan Sotilassoittokunta Musiikkia Pohjanmaan Sotilassoittokunta
 Veteransångarna  Gamlakarleby Manskör
Kanttorina Ritva Göös  Keskipohjanmaan sotaorpojen kuoro
  Kanttorina Ritva Göös
  Päätössanat Opetusneuvos Pentti Tapio
12.30 ruokailu kokkolan jäähallissa  

ilmoittautuminen
Toivomme, että ilmoittaudutte kirkkopäivään piireittäin ja/tai osastoittain 15.4.2008 mennessä ja suoritatte osallistu-
mismaksun 10 €/hlö tilille 516200-2141894 (vastaanottaja: Veteraanien pohjoisen alueen kirkkopäivä 2008, merkki: Kirk-
kopäivä 2008). Ilmoittautumiskaavakkeen palautus osoitteeseen: Kokkolan seurakuntayhtymä, Veteraanien Kirkkopäivä 
2008, Kustaa Aadolfinkatu 16, 67100 Kokkola.
Tiedustelut: Seppo Yli-Norppa, puh. 0500 854 999 tai Anna-Liisa Salo, puh. 0400 493 505

sydämellisesti tervetuloa kokkolaan!
Hjärtligt välkommen till karleby!

Tilinteon aikaan

Tämän lehden ilmestyessä olemme kirk-
kovuodessa tulleet paastonaikaan. Kään-

nymme pääsiäistä kohti. Paastoviikot kuljettavat 
meitä kristillisen evankeliumin ydintapahtumia 
kohti. Pitkäperjantai ei ole vain raamatunhisto-
riaa. On niin kuin Jeesuksen ristiä pystytettäi-
siin omaa elämäämme vastapäätä. Kohta olem-
me sen edessä ja tilinteolla oman elämämme 
kanssa. Paastonajan viikot ovat itsensä tutkiste-
lemisen aikaa.

Paastonajassa kuljemme kerrankin yhtenä 
joukkona. Yksikään, joka on matkalla Kris-

tuksen ristiinnaulitsemisen päivää kohti, ei tule 
pystyin päin eikä elämässään onnistuneena. 
Mielen pohjalta nousevat esiin syyllisyyden ja 
vajaamittaisuuden tunnot. Ja vaikka Jeesuksen 
oma sana paastonajan evankeliumissa vakuut-
taa: ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”, 
niin parhaimmillaankin oma uskomme yltää 
vastaamaan vain: ”Minä uskon, auta minua epä-
uskossani!” Elämässään oikein hyvin onnistu-
neita ei ole.

Vuonna 1918, 90 vuotta sitten, tähän aikaan 
elettiin kapinakevättä. Paastonajat, pitkä-

perjantait ja pääsiäiset menivät silloin armot-
toman sodan jaloissa. Vaadittiin oikeutta, niin 
että armolle ei ollut sijaa. Silti uskon, että sen so-
dan käyneet ja heidän sukupolvensa myös joutui 
aikanaan sinne, missä heidän elämäänsä vasta-
päätä seisoi vain Jumalan Pojan risti. Siellä ei 
ollut enää sankareita. Toistensa lailla he kaikki 
olivat vain syntisinä ihmisinä elämänsä paasto-

tien päähän kulkeneet ja tilinsä tehneet. Ja vain 
hänen kauttaan, joka jumalattomat armahtaa, 
he kukin ovat aikanaan perille tulleet. 

Tähän aikaan muistetaan myös Talvisotaa. 
Muistamme Summaa, Taipaleenjokea ja 

kaikkia niitä rintamia, joissa ihminen oli pantu 
omalla hengellään ohjaamaan kansan ja maan 
historian suuntaa. Millähän sukupolvella kos-
kaan on Kristuksen risti niin todellisena seis-
syt omaa elämää vastapäätä, kuin Talvisodan ja 
Jatkosodan isänmaan puolustajilla. Oltiin siellä, 
mistä kukaan ihminen ei näyttänyt voivan elä-
vänä selviytyä, missä ainoana odotti vain kuo-
lema ja missä ihmisen ainoa auttaja oli vain Ju-
mala. Sankaruutta ei ollut. Oli vain paastonajan 
vajavaista uskomista: ”Minä uskon, auta minua 
epäuskossani.”

Tämä Raamatun miehen pyyntö ei puhunut 
vahvasta uskosta, mutta se oli ihmisen tart-

tumista ainoaan, mikä hänelle on jäänyt turvan 
antajaksi. Minulla ei ole mitään. Kaikki mah-
dollisuudet ovat vain sinulla, Jumala. Kaikessa 
avuttomuudessaan, elämän kaikkien tuhruisten 
tilikirjojen ja oman syntisyyden muistamisessa 
tällainen turvautuminen Jumalaan on ihmisen 
uskon korkein aste. Se ei ehkä yllä enempään, 
kuin ihmisen kaukaa tulevaan huutoon: ”Muis-
ta minua, Herra”, mutta sen pyynnön kanssa 
kaikki on hänen armahtajansa käsissä. Vasta-
päätä seisoo risti. Jumala armahtaa.

Timo Kökkö

Alueelliset kirkkopäivät  
kokoavat veteraaniväkeä

Ekumeenisessa jumalanpalve-
luksessa saarnaa piispa Samuel 
Salmi ja puheen pitää metropo-
liitta Panteleimon. Päiväjuhlan 
juhlapuhujana on piispa Olavi 
Rimpiläinen. 

Läntisen Suomen kirkkopäi-
vän tunnus on Sä autoit valoon 
tämän maan. Sanajumalanpal-
veluksessa saarnaa maaliskuus-
sa valittava Tampereen hiippa-
kunnan piispa. Ortodoksinen 
liturgia pidetään Tampereen 
ortodoksisessa kirkossa, ruot-
sinkielinen jumalanpalvelus 
Tampereen Vanhassa kirkossa. 
Päiväjuhlassa juhlapuheen pi-
tää ministeri Marjatta Väänä-
nen.  
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Onnittelemme

Bror Borgar 90 vuotta

Siirtyminen seutukunnallisiin 
kirkkopäiviin

Maaliskuun 3. päivänä rovas-
ti Bror Artur Borgar täyttää 90 
vuotta Turussa. Hän on synty-
nyt Vaasassa ja tehnyt pitkän 
kirkollisen elämäntyönsä Ete-
lä-Suomessa. 

Hänestä tuli ylioppilas vuon-

na 1940. Hän oli silloin jo osal-
listunut talvisotaan JR 10:ssä ja 
joutui vielä tekemään asepal-
velusta melkein jatkuvasti yh-
teensä viiden vuoden ajan.

Toimittuaan eri sotatehtä-
vissä hänet komennettiin vii-
meisenä sotavuotena kenttä-
papiksi JR 13:ssa ja RaskPsto 
2:ssa. Kotiutettuna hän pää-
si aloittamaan varsinaiset teo-
logiset opintonsa marraskuus-
sa 1944 ja suoritti tutkinnon 
1949. Papiksi vihittynä hän as-
tui Porvoon hiippakunnan kir-
joihin ja toimi sen jälkeen lähes 
40 vuotta hiippakunnan ja sen 
seurakuntien tehtävissä. Luon-
teeltaan Bror Borgar on positii-
vinen ja iloinen etsien aina rat-

Kuolleita

Mannerheim-ristin ritari, levy-
seppä ja alikersantti Taavi Ar-
mas Törmälehto kuoli 85 vuoden 
ikäisenä 15.12.2007 Kaunialan 
Sotavammasairaalassa. Hän oli 
syntynyt 27.3.1922 Haapavedellä.

Pienestä lähtien Törmälehto 
oli täynnä suomalaisuutta, min-
kä hänen isänsä ja isoisänsä olivat 
häneen istuttaneet. Heidän kaut-
taan hän oli saanut halun oppia 
aseen käytön suojeluskunnassa 
ja imenyt siellä aikansa tunnon, 
minkä mukaan oli kaikin voimin 
valmistauduttava puolustamaan 
Suomen nuorta itsenäisyyttä.

Jääkäri Törmälehto oli vasta 
17-vuotias astuessaan salaa isäl-
tään riviin ja rintamalle. Rivissä 
hän ei mielellään säilynyt, muttei 
se estänyt häntä tulemasta taita-
vaksi aseiden käsittelijäksi ja rin-
tamalle päästyään hän tunsi ole-
vansa oikeassa paikassa.

Taavi Törmälehdon taisteli-
jan asenne sai hänen esimiehen-
sä, JP4:n komentajan, kapteeni 
Veikko Lounilan esittämään hä-
nen nimittämistään Manner-
heim-ristin ritariksi jo ensimmäi-
sen jatkosodan vuoden aikana: 
”Rohkeana ja urhoollisena kone-
pistoolimiehenä toiminut erit-
täin uhkarohkeasti ja pelkäämät-
tä monessa eri tilanteessa niin, 
että hänen toimintansa perusteel-
la on saatu paikallisia saavutuk-
sia. Mm. 14.7.41 Vilokissa käy-
dyssä taistelussa joukkueenjohta-
jan haavoituttua oma-alotteisesti 
esti konepistoolitulellaan vihol-

Taavi Törmälehto 1922-2007
lisjoukkueen etenemisen suoja-
ten täten omien haavoittuneiden 
evakuoimisen.”

”16.7.41 valtasi yksinään vi-
hollisen pst.tykin Koirinojalla 
saaden samalla arvokkaita tie-
toja vihollisesta ja sen toimin-
nasta. 25.7.41 Tuulosjoella tu-
hosi useita vihollispesäkkeitä 
käsikranaateilla ja konepistoo-
lilla sekä 15.9.41 Syvärin voima-
laitoksella toisten toverien tu-
kemana valtasi kaksi vihollisen 
kk-pesäkettä heittäen pesäkkei-
siin käsikranaatteja ja tulittaen 
konepistoolillaan. Samoin osal-
listui hän vapaaehtoisesti parti-
oon, joka kävi yöllä noutamassa 
kaatuneen komppanianpäälli-
kön ruumiin pois taistelukentäl-
tä vihollisen tulilinjojen välistä.” 

Suomen Marsalkka Manner-
heim nimitti jääkäri Törmäleh-
don ritarikseen 19.11.1941 tä-
män palvellessa konepistooli-
miehenä 1. Jääkäriprikaatissa. 

Alikersantti Törmälehto ei 
saanut kokemuksiaan lahjak-
si. Hän haavoittui kolme kertaa 
6.9. Aunuksessa, 5.12.1941 Kar-
humäessä ja 30.4.1943 Uhtualla. 

Mannerheim-ristin lisäksi 
Törmälehdolle on myönnetty 
VR 4 mk, VM 1 ja VM 2 sotien 
muistomitalien lisäksi.

Ritari Taavi Törmälehto siu-
nattiin sotilaallisin kunnian-
osoituksin kotiseudullaan Haa-
pavedellä.

Kari Norkola

kaisuja ihmisten välisiin on-
gelmiin. Hän on kaikkialla 
arvostettu ja kunnioitettu.

Bror Borgarin sotaveteraa-
niyhdistys on Korpo-Houts-
kär-Iniö krigsveteraner. Sen 
lisäksi hän toimii Turun ruot-
sinkielisen veteraanikerhon 
vetäjänä. Sotaveteraaniliitos-
sa hän on toiminut ja toimii 
hengellisen toimikunnan jä-
senenä. Liiton ”Södran” pii-
rissä hän on niinikään ollut 
mukana kirkollisessa toimin-
nassa yli 10 vuoden ajan.

Hänelle on myönnetty mm. 
VR 4 ja SVR R1. 

Holger Andersson ja  
Carl Gustaf Wolff

Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
vietettiin poikkeuksellisen juh-
lavia syntymäpäiviä 10. helmi-
kuuta. Silloin juhlittiin Man-
nerheim-ristin ritari, maanvil-
jelijä, talousneuvos ja ylivääpeli 
Onni Henrik Määttäsen sata-
vuotispäivää.

Onni Määttänen on näh-
nyt kotiseutunsa ja isänmaansa 
vaiheet itsenäisyyden alusta al-
kaen. Rajaseudun lapsena hän 
on oppinut, että ihmisen on 
osattava elää omavaraisena ja 
saatava elantonsa ympäristös-
tään. Luonto ja eläimet omaa-
vat tunnetut tapansa ja niiden 
kanssa tuli toimeen. Ikävim-
mät yllätykset tulivat vain kau-
kaa tulleiden ihmisten muo-
dossa, sillä itsenäisyyden alku-
aika toi uudenlaista liikennettä 
raja-alueille, mikä ei aina ollut 
hyväksi kylille.

Rohkeana ja taitavana maas-
tontuntijana hän osallistui tal-
visotaan ErP11:ssa ja haavoittui 
jo marraskuussa 1939 Oinaan-
salmella. 

Jatkosota alkoi Määttäsen 

Ilomantsin Ritari Onni Määttänen 100 vuotta
kohdalla komppanian vääpe-
linä JR 9:ssä, mutta pian kuu-
luisan Oskun päällikkö Into 
Kuismanen kaivoi hänet esiin 
kaukopartion johtajaksi. Myö-
hemmin Onni Määttänen on 
todennut eri yhteyksissä, että 
eniten hän tunsi itsensä orvoksi 
rintamalinjassa. Hänelle metsä 
ja vapaus liikkua toi varmuu-
den, millä hän johti kymmenet 
kaukoretket miehensä tehok-
kaisiin tiedustelu- ja tuhoamis-
tehtäviin.

Oskussa ja ErP4:ssä vääpe-
liksi ylennyt Onni Määttänen 
näki vihollisen ryhmitykset 
niin Aunuksen kannaksella, 
Vienan Karjalassa, Itä-Karja-
lassa kuin Lapissakin.

Vääpeli Onni Määttänen 
kuului niihin partiomiehiin, 
joista ritariksi nimitysesityk-
sen teki Päämajan tiedustelu-
osasto.

Esityksen sanamuoto kuu-
lui: ”Kevättalvella 1942 osallis-
tui vääpeli Määttänen Petrovs-
kij Jamissa vihollisen suuren 
huoltokeskuksen tuhoamiseen 
joukkueen varajohtajana osoit-
taen henkilökohtaista, esimer-
killistä rohkeutta ja neuvok-
kuutta hyökäten ensimmäisenä 
tuhottavanaan olevaan viholli-
sen vahvasti miehittämään ta-
loryhmään polttaen sen varas-
toineen kokonaisuudessaan, 
tuhoten, omia tappioita kärsi-
mättä taloryhmän vihollismie-
histön, joista suurimman osan, 
noin 50 miestä, jäälle näiden 
taloista paetessa.”

”Erinomaisen kestävyytensä, 

rohkeutensa ja monipuolisuu-
tensa ansiosta on hän kaikil-
la matkoillaan esimerkillään 
kannustanut toisia niin hyvin 
matkan rasitusten voittami-
sessa kuin myös partiotehtävi-
en muissa täyttämisissä. Vaa-
timattomana ja rehtinä esi-
miehenä on vääpeli Määttänen 
kasvattanut nuorempia oike-
aan partiohenkeen myös par-
tiomatkojen väliaikana, ja on 
suureksi osaksi hänen ansio-
taan, että nuoremmat ovat op-
pineet partiomatkoilla välttä-
mättömän suunnistus- ja erä-
miestaidon. Vääpeli Määttäsen 
monipuolisuutta osoittaa, että 
hän lähes kuukauden kestä-
neellä partiomatkalla syksyllä 
1942 toimi radiosähköttäjän 
vaativassa tehtävässä hoitaen 
erinomaisesti yhteydet.”

Isänmaataan pitemmän elä-
mänsä aikana Onni Määttänen 
on antanut monipuoliset tie-
tonsa ja taitonsa kotialueensa 
Maukkulan, kotikuntansa Ilo-
mantsin ja koko Pohjois-Kar-
jalan käyttöön monissa luot-
tamustehtävissä. Valtakun-
nallisesti hän on myös tullut 
valituksi Maataloustuottajain 
Keskusliiton johtokuntaan, 
Laskuvarjojääkärikiltaan ja 
Mannerheim-ristin ritarien 
säätiön valtuuskuntaan.

Mestariaan onnittelevat 
pohjoiskarjalaisten lisäksi 
suomalaiset maanpuolustajat 
yli koko maan yhdessä ritari-
säätiön kanssa.

Kari Norkola

Maamme neljä veteraa-
niliittoa perusti vuon-
na 1991 Veteraanijär-

jestöjen hengellisen toiminnan 
neuvottelukunnan. Sen tehtä-
väksi määriteltiin aluksi hengel-
lisen työn koordinointi liittojen 
kesken sekä jatkossa yhteistyön 
kehittäminen. Näiden tehtävi-
en toteuttamisessa päädyttiin 
yhteistyön organisoinnissa ti-
lanteeseen, jossa todettiin koko 
valtakunnan alueella vuosittain 
järjestettävien Sotainvalidien 
Veljesliiton hengellisten päivi-
en ja Veteraanien kirkkopyhän 
viettäminen päällekkäisyydeksi, 
josta on syytä pyrkiä eroon.

Niinpä vuodesta 1999 alka-
en onkin yhteistoimin järjestet-
ty Sotiemme veteraanien kirk-
kopäiviä maamme pohjoisella, 
itäisellä ja läntisellä alueella. 

Veteraaniväestön ikääntyessä 
ja vähentyessä on nyttemmin 
nähty viisaaksi muuttaa nämä 
suhteellisen laajoja alueita kos-
kevat kolme kirkkopäivää vie-
läkin lyhyempien yhteyksien 
seutukunnallisiksi kirkkopäi-
viksi vuodesta 2009 alkaen. 

Neuvottelukunta käynnis-
tää kevään mittaan neuvotte-
lut veteraanijärjestöjen piirien 
ja vastaavien kanssa sotiemme 
veteraanien seutukunnallisten 
kirkkopäivien järjestämiseksi 
vuonna 2009 seutukunnilla ja 
paikkakunnilla, joissa se par-
haiten onnistuu. Näin yhteiset 
kirkkopäivämatkat muodostu-
vat entistä helpommiksi ikään-
tyvälle veteraaniväestölle.

Neuvottelukunnan puolesta 
Väinö Salokorpi



1/0 8 hel mikuun 20.  päivänä 20 0 8�

Lottaperinneliitolle uusi 
puheenjohtaja

Suomen Lottaperinneliitto ry:n puheenjohtajana on vuo-
den alusta toiminut valt.maist. Sirkka-Liisa Hollmén. 
Hän on myös Salon Seudun Lottaperinne ry:n puheen-

johtaja. Lottaperinneliitto on 15 vuodessa kasvanut 4 000 jä-
senen järjestöksi, jonka yksi  painopistealueita on lottien yksi-
löllisen paikalliskuntoutuksen tehostaminen.

Markus Anaja Sotilasperinteen 
Seuran puheenjohtajaksi

Valt.maist., ekonomi Markus Anaja on valittu Sotilas-
perinteen Seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2008-
2009. 

Seura on 10-vuotisen toimintansa johdosta julkaissut juh-
lakirjan Rumpu ja miekka - Näkökulmia sotilasperinteeseen. 
Artikkelikokoelmassa käsitellään mm. perinteiden olemusta 
ja merkitystä, varuskuntaelämää, sotilasmusiikkia ja kunnia-
merkkejä. Lisäksi on avattu Internet-sivusto osoitteessa www.
sotilasperinne.fi.

Seuran toimintaan kuuluvat keskeisesti esitelmätilaisuudet 
ja erilaiset teemaseminaarit. Jäseniä seuralla on vajaa sata.

Anaja on seuran perustajäsen. Hänen tutkimusalueitaan 
ovat mm. Suomen ja Viron sotilashistoria sekä sotilasheral-
diikka. 

Reserviupseeriliiton puheenjohtajan vaihtotilaisuus pi-
dettiin 10. tammikuuta Katajanokan Kasinolla. Vaihtovas-
taanoton kohokohtia olivat entisen puheenjohtajan Tapio 
Peltomäen suorittama juhlallinen puheenjohtajan miekan 
luovutus seuraajalleen Mika Hannulalle. 

Kiitos
Kiitän kaikkia niitä, jotka ystävällisesti muistivat 
minua 80-vuotispäivänäni.
Olin myös suuresti ilahtunut Helsingin Seudun So-
taveteraanipiirin tilille kertyneistä lahjoituksista.

Pentti Laamanen

Sotiemme Veteraanit 2007 -
keräys, jota viime vuonna 
toteutettiin Veteraanivas-

tuu ry:n nimen alla, ylsi ensim-
mäisenä vuotenaan runsaan 3,1 
milj. euron kokonaistuottoon. 
Tulos on lähes samalla tasolla 
kuin samalla toimintamallilla 
edellisenä vuonna. 

Suurimman tuloksen, 158 919 
euroa hankki Helsinki-Vantaa 
ja toiseksi eniten Etelä-Pohjan-
maa 145 198 euroa. Kolmantena 
tuli Keski-Suomi 132 051 euron 
tuloksella, jossa kasvua edelli-
sestä vuodesta peräti 53 000 eu-
roa. Edellisenä vuonna järjestys 
oli Etelä-Pohjanmaa, Helsingin 
seutu ja Lahti. 

Kentän keräyspäälliköt ko-
koontuivat tammikuun 17. päi-
vänä Pääesikuntaan Helsinkiin. 
Päivän aikana keräysjohtaja 
Arto Lillberg sekä varainhank-
kijat Pia Mikkonen ja Silja 
Lehti selvittivät tämän vuoden 
suunnitelmia. Keräyksen tun-
nus muuttuu. Kaksi vuotta ke-
räyksen tunnuksena ollut sor-
mus jää pois ja sen tilalle tulee 
talvisodan kokardista muotoiltu 
ruusuke. Varainhankinnan pai-
nopiste siirtyy paikallis- ja kun-
tatasolle. Piirien keräyspäälliköt 
johtavat kuntatasolla tapahtu-
vaa keräystä. Tarkoituksena on 
saada mahdollisimman moneen 
kuntaan aloitteellisesti toimiva 
keräystoimikunta. Kuntakoh-
taisin voimin hankitut varat pa-
lautuvat kuluilla vähennettynä 

Sotiemme veteraanien varainhankinta ylitti 3 milj. euroa

käytettäväksi saman kunnan 
veteraanien hyväksi. 

Toimitusjohtaja Juha Kytö-
maa (Mainostoimisto Sky Ad-
vertising) esitteli uusitun ke-
räystunnuksen. Uusitulla tun-
nuksella toivottiin jatkettavan 
lähivuodet. 

Hämeenlinnalainen Antero 
Rättö esitteli varusmieskeräyk-
sen paikallisen organisoinnin 
mallin, jota käytetään hyvin 
tuloksin Sotainvalidien Veljes-
liiton paikalliskeräyksessä Hä-
meenlinnassa. 

Sosiaalisihteeri Anni 
Grundström kertoi esimer-
kein höystettynä keräystuoton 
oikeasta käyttämisestä ja va-
rojen käytön raportoinnista. 
Paikallistasolla tulee avoimes-
ti kertoa, paljonko keräysvaro-
ja on saatu ja miten se on pai-
kallisella tasolla käytetty. Tämä 
on osaltaan edistämässä myös 
tulevina vuosina parempaan 
paikallistason tulokseen. Vete-

Keräysjohtajaksi nimetty Arto Lillberg esitteli kuntamallia ja mui-
ta keräykseen tulevia uusia painotuksia. Arto Lillberg on kokenut 
varainhankkija. Hän on hoitanut Sotainvalidien Veljesliiton syys-
keräystä pitkään. Päätoimenaan hän toimii liiton tiedotuspäällik-
könä.

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoi maanpuolus-
tusjärjestöjen tuesta Sotiemme Veteraanit -keräykselle. 

Sotiemme Veteraanit 2008 -ke-
räyksen uusi tunnus 

raanivastuu edellyttää varojen 
käyttöselvityksen kaikilta jär-
jestöiltä. 

Sotiemme veteraanit 
-keräys 2007 alustavat 
tulokset: 
Helsinki-Vantaa 158 919,69
Etelä-Pohjanmaa 145 852,61
Keski-Suomi 132 147,74
Pohjois-Pohjanmaa 109 254,42
Satakunta 93 808,60
Lahti 90 511,97
Södra Finland 86 941,31
Kymenlaakso 81 343,50
Pohjois-Savo 81 334,06
Varsinais-Suomi 79 133,92
Espoo-Kauniainen 77 797,45
Keski-Pohjanmaa 76 396,09
Lappi 74 301,16
Pohjois-Uusimaa 65 184,49
Keski-Uusimaa 60 649,03
Pirkanmaa 56 315,74
Etelä-Karjala 54 682,80
Kanta-Häme 48 620,54
Pohjois-Karjala 48 587,37
Kainuu 37 758,23
Vaasa 35 879,33
Suur-Savo 16 043,44
Länsi-Uusimaa 8 787,24
Itä-Uusimaa 3 335,88
 
 1 721 993,56
 
Keskuspaikka 1 476 841,87
 
Yhteensä  3 189 434,85

Mustat Enkelit sotiemme 
veteraanien asialla

Tamperelainen Mustat Enkelit haluaa myös 
omalta osaltaan kiittää luovuttamalla uu-
den singlensä ”Nyt aika on”  tuoton sotiem-
me veteraaneille.

Isänmaallisuus on ollut aina lähellä bän-
din sydäntä. Laulaja Jussi Aaltonen, reser-
vin kersantti, on palvellut maatamme YK-
joukoissa Libanonissa. Aaltonen on tullut 
suuren yleisön tietoisuuteen koko kansan 
vara-Patena tuuratessaan enoaan Pate Mus-
tajärveä Popedan keikoilla. Hän esiintyi 
myös TV2:n Tartu mikkiin ohjelmassa.

Mustat Enkelit julkaisi debyyttilevynsä 
Gurun vuonna 2007. Levy on otettu hyvin 
vastaan, bändi on saanut hyvin radiosoittoa 
ja ollut muutenkin paljon esillä mediassa.

Lisätietoja www.mustatenkelit.com
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Sotaveteraanipiirien toi-
minnanjohtajat ja sosi-
aalineuvojat kokoontui-

vat yhteisille neuvottelupäiville 
17.-19.1. Sosiaalineuvojat aloit-
tivat oman osuutensa jo aamu-
päivällä sosiaalisihteeri Anni 
Grundströmin johdolla. Kes-
kustelu oli vilkasta ja kuntou-
tukseen liittyvät asiat nousi-
vat keskeisiksi. Puheenjohtaja 
Aarno Strömmer viittasi ter-
vetuliaispuheessaan mm. lii-

Toiminnanjohtajat ja sosiaalineuvojat 
neuvottelupäivillä

ton tulevaisuussuunnitelmaan, 
jota käsiteltiinkin päivien ai-
kana runsaasti. Toiminnan-
johtaja Markku Seppä kertoi 
jäsenrekisterin kehittämisestä 
ja intranetin käyttöönotosta. 
Hän esitteli lisäksi Sotaveteraa-
ni-lehden lukijatutkimuksen, 
jonka tulokset olivat valtaosin 
myönteisiä. Saman päivän ai-
kana käsiteltiin vielä mm. kun-
toutus- ja virkistysviikkoja, 
avustusten myöntämistä ja ke-

räysvarojen käyttöä.
Seuraavana aamuna läh-

dettiin kiertoajelulle oppaan 
johdolla ja tutustuttiin lisäksi 
Vasa-museoon.

Toisena kokouspäivänä 
käytiin läpi liittopäivillä pi-
dettävän tulevaisuusfoorumin 
sisältöä, lisäksi Varsinais-Suo-
men piirin toiminnanjohtaja 
Osmo Suominen kertoi päi-
vien käytännön järjestelyistä 
Turussa. Hallinnon rakenne-
työryhmä on pohjustanut lii-
ton tulevaisuussuunnittelua. 
Sotaveteraaniliitto tulee teke-
mään perinnetyötä Tammen-
lehvän Perinneliiton kenttä-
verkostona. Lopuksi käytiin 
vilkas keskustelu esillä olleis-
ta teemoista. Päätössanois-
saan Aarno Strömmer kiitti 
sekä järjestelyistä että aktiivi-
sesta mukanaolosta.

Marja Riukka

Kela julkaisee vuoden 
viimeisen päivän tilan-
teesta tilaston rintama-

lisää saavista veteraaneista. Sa-
maan aikaan Sotaveteraanilii-
ton jäsenrekisteriltä saadaan 
tiedot jäsenyhdistyksissä jäse-
ninä olevista. 

Viime vuoden lopussa oli 
rintamalisän saajia 75 682, 
joista naisia 26 014 ja miehiä 
49 668. Heistä ylimääristä rin-
tamalisää sai 37 160. Heistä oli 
22 730 miestä ja 14 430 naista. 

Veteraaneista satavuotiai-
ta tai sitä vanhempia oli 73. 
Nuorimmat veteraanit olivat 
73-vuotiaita, joita yksi nainen 
ja yksi mies. Eniten miesvete-
raaneja on vuonna 1925 syn-
tyneissä, 7 916. Naisissa suurin 
ikäluokka on 1923 syntyneet, 
joita on 2 838. Tänä vuonna 
90 vuotta täyttäviä miehiä oli 
2 145 ja naisia 1 248. Veteraa-
nien keski-ikä oli yli 85 vuot-
ta. Veteraanien kokonaismäärä 
laski vuodessa 10,7 %. 

Lukumäärätietoja 
veteraaneista

Rintamalisän saajia arvi-
oidaan olevan vuonna 2015 
22 241 vuonna 2020 6 594 ja 
vuonna 2025 1 182. 

Sotaveteraaniliitossa yli 
puolet veteraaneista 
Sotaveteraaniliiton jäsenyhdis-
tysten jäsenissä oli varsinaisina 
jäseninä 41 996, joista 38 764 
veteraanilla oli jokin rintama-
tunnus. Varsinaisten jäsenten 
määrissä suurimmat piirit ovat 
Helsingin seutu 5 045 jäsentä, 
Pirkanmaa 4 260 ja Varsinais-
Suomi 3 503.

Jäsenyhdistyksissä oli puoli-
so- ja leskijäseniä 5 222. Eniten 
heitä oli Etelä-Pohjanmaalla 1 
082, Kymenlaaksossa 571 ja Sa-
takunnassa 529. 

Kannattajajäseniä jäsenyh-
distyksissä oli 24 664, jossa li-
säystä edelliseen vuoteen 1 135 
jäsentä. Eniten kannattajajä-
seniä on Varsinais-Suomes-
sa 2 751, Pirkanmaalla 2 543 ja 
Etelä-Pohjanmaalla 1 997. 

Suomen Sotaveteraanilii-
ton valtuuston kokouk-
sessa marraskuussa valit-

tu hallitus piti järjestäytymis-
kokouksen veteraanijärjestöjen 
uusissa tiloissa Pasilassa tam-
mikuun 25. päivänä Helsingis-
sä. Kokouksessa valittiin vara-
puheenjohtajat, jäsenet eri toi-
mikuntiin ja liiton edustajat eri 
yhteisöihin. 

Ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin Olavi Ero-
nen Haminasta ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Finn-Göran 
Wennström Helsingistä. Olavi 
Eronen on Kymenlaakson Sota-
veteraanipiirin puheenjohtaja ja 
Finn-Göran Wennström Södra 
Finlands Krigsveterandistrik-
tin puheenjohtaja. Hän on myös 
ensimmäinen varapuheenjohta-
ja, joka ei ole sotaveteraani.

Työvaliokunta 
ja toimikuntien 
kokoonpanot
Puheenjohtaja Aarno Ström-
mer, Oulu
I varapuheenjohtaja Olavi Ero-
nen, Hamina
II varapuheenjohtaja Finn-Gö-
ran Wennström, Helsinki
Jäsenet: Pentti Laamanen, Hel-
sinki, Vuokko Hurme, Paimio

Valtuuston puheenjohtaja 

Sotaveteraaniliiton hallituksella järjestäytymiskokous
Aarno Lampi osallistuu työva-
liokunnan kokouksiin. 

Sotaveteraaniliiton edustajat 
Suomen veteraaniliittojen val-
tuuskunnassa (VEVA)

Varsinaiset jäsenet Aar-
no Strömmer, Aarno Lampi 
ja Markku Seppä. Varajäsenet 
Olavi Eronen, Finn-Göran 
Wennström ja Anni Grund-
ström. 

Ansiomerkkitoimikunta
Puheenjohtaja Gunnar Laatio, 
Helsinki
Jäsenet: Vuokko Hurme, Pai-
mio, Juhani Penttilä, Tamme-
la, Markku Seppä, Väinö Vil-
poniemi, Pori 
sihteeri Markku Seppä

Toimikunnan työryhmän 
muodostavat Gunnar Laatio, 
Väinö Vilponiemi ja Markku 
Seppä.

Hengellinen toimikunta
Puheenjohtaja Pentti Tapio, 
Helsinki
Jäsenet: Atte Autio, Kempe-
le, Bror Borgar, Turku (vuosi 
2008), Jaakko Granlund, Oulu, 
Toivo Hartikainen, Kouvo-
la, Lenno Järvi, Espoo, Vuok-
ko Hurme, Paimio, Mikael 
Kriisin, Helsinki, Timo Kök-
kö, Vammala, Eero Palola, Ve-

teli, Pekka Rossi, Lappeenran-
ta, Pentti Vääränen, Petäjävesi, 
Seppo Väätäinen, Kerava
asiantuntijajäsen Hannu Nis-
kanen, Helsinki
sihteeri Seppo Väätäinen

Kuntoutus- ja 
palvelutoimikunta
puheenjohtaja Holger Strand-
berg, Vaasa
Jäsenet: Aarno Forsius, Lahti, 
Matti Helin, Hamina, Esko Ko-
sunen, Helsinki, Juha Laikari, 
Oulainen, Voitto Laine, Salo, 
Helvi Peltonen, Oulu, Mark-
ku Seppä, Timo Toivanen, Lap-
peenranta
sihteeri  Anni Grundström

Liikunta- ja 
kisatoimikunta
Puheenjohtaja Kalevi Raatikai-
nen, Mikkeli
Jäsenet:  Veikko Javanainen, 
Pori, Toivo Hartikainen, Kou-
vola, Olavi Lösönen, Kontio-
lahti
sihteeri  Anni Grundström

Sotaveteraani – 
Krigsveteranen -lehden 
toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Aarno Ström-
mer, Oulu
Jäsenet: Antti Henttonen, Hel-

Liiton puheenjohtajat potretissa valinnan jälkeen. Vasemmalta lii-
ton hallituksen I varapuheenjohtaja Olavi Eronen Haminasta, liiton 
puheenjohtaja Aarno Strömmer Oulusta ja II varapuheenjohtaja 
Finn-Göran Wennström Helsingistä.  

sinki, Olavi Karttunen, Kuopio, 
Matti Lukkari, Helsinki, Eeva 
Nieminen, Vaasa, Pertti Nie-
minen, Kouvola, Finn-Göran 
Wennström, Helsinki, Markku 
Seppä, Jyrki Vesikansa, Helsin-
ki
sihteeri  Anni Grundström 

Tositteiden tarkastajat
Seppo Yli-Norppa, Kannus
Juhani Penttilä, Tammela

Neuvottelukunnan 
jäsenet 2007-2008
Puheenjohtaja Ossi Sunell, Hel-
sinki

Jäsenet: Ilkka Aspara, Helsinki, 
Esa Haarala, Kiukainen, Erk-
ki Heikkinen, Helsinki, Irme-
li Lemberg, Helsinki, Veikko 
Löyttyniemi, Helsinki, Pirk-
ko Karjalainen, Helsinki, Timo 
Korhonen, Oulu, Raili Malm-
berg, Helsinki, Ohto Manni-
nen, Helsinki, Antti Matilai-
nen, Helsinki, Esko Muhonen, 
Helsinki, Matti Niemi, Helsin-
ki, Pekka Paatero, Turku, Erkki 
Puumalainen, Helsinki, Matti 
Sipilä, Helsinki, Anneli Taina, 
Hämeenlinna
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Aarno Lampi syntyi Sor-
tavalassa toukokuussa 
1926. Sotilaselämään 

perheen neljä veljestä ja neljä si-
sarta tutustuivat jo lapsina suo-
jeluskuntapiirin, lentoaseman 
ja rannikkotykistön läsnäolon 
kautta. 13-vuotiaana suojelus-
kuntapoikana Aarno toimi lä-
hettinä 1939 piirinsä esikun-
nassa vanhimman veljensä 
Heimon  kesäsijaisena. Parhaat 

Aarno Lampi – veteraaniperinnetyön uranuurtaja
Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja Aarno 
Lampi (81), tunnetaan veteraaniperinteen tallentamisen 
sitkeänä edelläkävijänä ja siihen rohkaisijana. Nuorim-
man polven sotaveteraaneihin kuuluvana hän otti tuntu-
maa jo talvisotaan ja jatkosotaan alaikäisenä. 

virikkeet myöhempään sotilas- 
ja veteraanitoimintaansa hän 
kertoo saaneensa suojeluskun-
nan kautta. 

Lähettinä talvi- ja 
jatkosodassa
Talvisodassa suojeluskuntapoi-
ka Aarno Lampi toimi esikun-
talähettinä. Välirauhan tultua 
hän toimi Lahden suojeluskun-
nassa lähettinä ja jatkoi syksyl-

lä keskeneräistä koulunkäynti-
ään. 

Jatkosodan alettua Aarno 
lähti 15-vuotiaana sotilaspoi-
kakursseilta taas Kannakselle 
tiedotuskomppanian lähetik-
si. Jatkosodan edetessä alaikäi-
set palautettiin marraskuussa 
1941. Seuraavat kaksi vuotta 
kuluivat sotilaspoikakoulutuk-
sessa. Lahdessa hän sai usein 
tehtäväkseen koota 10-20 poi-
kaa sankarihautajaisiin seppe-
leiden kantajiksi sekä esiinty-
mään poikakuoroissa. 

Tammikuusta 1944 Lampi 
koulutettiin Utin pioneerikou-
lutuskeskuksessa. pioneerijoh-
tajaksi, jossa opetettiin käyt-
tämään saksalaisia panssari-
nyrkkejä ja panssarikauhuja. 
Viimeiset kuukaudet kuluivat 
pioneeriryhmänjohtajana. 

Sotaveteraanina 
asevelvollisuutta 
suorittamaan 
Rauhan tullessa 18-vuotias 
Aarno Lampi palasi opintojen 
pariin kouluunsa Lahteen val-
mistuen ylioppilaaksi keväällä 
1947. Lakkiaispäivänä veteraa-
nia odotti kutsu suorittamaan 
lakisääteistä asevelvollisuutta.

Asevelvollisuuden ja opin-
tojen jälkeen valtiotieteiden 
maisteriksi valmistunut Lam-
pi kutsuttiin oitis reservin ker-
tausharjoituksiin, jolloin hä-
net koulutettiin upseeriksi. 
Työpaikan hän sai Kansallis-
Osake-Pankista, jonka reser-
viupseerikerhoon hän liittyi. 
Henkisen maanpuolustuksen 
koulutuksen kehittämistyöstä 
hänet ylennettiin luutnantik-
si 1960-luvulla. Elämäntyönsä 
KOP:n tehtävissä suoritettuaan 
hän pääsi eläkkeelle 60-vuoti-

aana, jonka eläkeiän KOP soi 
sotaveteraaneille.

Sotaveteraanityö kutsui 
Aarno Lammen toiminta sota-
veteraanijärjestössä alkoi Es-
poon Sotaveteraaneissa vanhan 
tuttavansa Veikko Sjöblomin 
kutsuttua hänet yhdistyksen 
juhlamestariksi 1980-luvun lo-
pulla. 

Keväällä 1998 Sotaveteraa-
niliiton puheenjohtaja Simo 
Kärävä soitti Aarnolle esittä-
en asettumista Sotaveteraanilii-
ton puheenjohtajaehdokkaaksi. 
Aarno vastasi kirjeitse luetellen 
kymmenen syytä, jotka estävät 
häntä ottamasta vastaan tehtä-
vää. Kirjeen saatuaan Kärävä 
soitti perustellen kohta kohdal-
ta kaikki esteellisyyteen maini-
tut syyt olemattomiksi. Niinpä 
Aarno asettui ehdokkaaksi. Sa-
mana vuonna hänet äänestet-
tiin liittokokouksessa Helsin-
gissä liiton puheenjohtajaksi. 
Vuodesta 2004 hän on toiminut 
nykyisessä tehtävässään liiton 
valtuuston puheenjohtajana. 

Veteraaniyhteistyö 
kehittyi
Aarno Lammen puheenjohta-
juuden aikana veteraanijärjes-
töjen yhteistyö kehittyi uraa 
uurtavalla tavalla. Veteraaniliit-
tojen valtuuskunta (Veva) pe-
rustettiin 1999 liittojen yhteis-
elimeksi. Vevan puitteissa so-
tainvalideja ja muita sotiemme 
veteraaneja edustavat järjestöt 
valistavat yhdessä päätöksen-
tekijöitä veteraanien taloudel-
lisista ja sosiaalisista tarpeista. 
Samana vuonna pantiin alulle 
yhteinen rahankeräys. Kahtena 
viime vuotena yhteisen varain-
hankinnan tulokset ovat ylivoi-

maisesti rikkoneet aikaisem-
mat ennätykset. Valtakunnal-
lisessa Rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunnassa (Rine) jat-
ketaan yhteisin kannanotoin. 
Aarno toimi Rinen neuvotte-
lukunnassa Sotaveteraaliliiton 
edustajana lokakuusta 2003 al-
kaen tammikuuhun 2006. Ve-
van ja Rinen toiminta vahvis-
tavat hänen mielestään yhteistä 
sanoman perillemenoa yhteis-
kunnan päättäjille.

Tammenlehvän 
Perinneliiton kätilönä
Aarno Lampi laati suunnitel-
man perinneyhdistyksen muo-
dostamiselle ja esitti sen Vevan 
puheenjohtajalle 2001. Seuraa-
vana vuonna hanke julkistet-
tiin Helsingin yliopiston juh-
lasalissa tasavallan presidentti 
Tarja Halosen kunnioittaessa 
tilaisuutta läsnäolollaan. Tilai-
suuteen osallistui varsin arvo-
valtaisia vieraita. 

 Lampi on tasoittanut tie-
tä valtakunnalliselle veteraa-
niperintöä koordinoivalle ja 
vaalivalle 2003 perustetulle 
Tammenlehvän Perinneliitolle 
(Tape). Tapen puheenjohtajana 
toimii maaherra Eino Siuru-
ainen ja varapuheenjohtajana 
Aarno Lampi. Toiminnanjoh-
tajana toimii Pertti Suominen.  

Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallisessa pääjuhlassa 
2005 Torniossa neljän sotiem-
me veteraaneja edustavan jär-
jestön puheenjohtajat luovut-
tivat perinnetyön siirtämistä 
koskevan adressin nuorempi-
en sukupolvien edustajien kun-
niatehtäväksi. Tehtävän vas-
taanottajina asiaa koskevan ad-
ressin allekirjoittivat Suomen 
tasavallan hallituksen, evan-

Valtuuston puheenjohtaja Aarno Lampi Sotaveteraaniliiton uudes-
sa neuvotteluhuoneessa Pasilassa tammikuussa.
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Aarno Lampi pudotti aloituskiekon Suomi-Venäjä ottelussa. Esiin-
tyminen sai aikaan valtaisan äänimyrskyn. Kuva Lehtikuva.

kelis-luterilaisen ja ortodoksi-
sen kirkon, Puolustusvoimien, 
Suomen Kuntaliiton, Tammen-
lehvän Perinneliiton sekä nuor-
ten lukiolaisten edustajat.

Veteraaniperinteen 
hyödyntäminen 
Aarno Lampi alleviivaa menes-
tyvän perinnetyön luomiseksi 
erityisesti seuraavat asiat:

- Perinnetyöllä on oltava pi-
tävät, uskottavat ja toimintaan 
innostavat perusteet. Me ve-
teraanit uskomme, että vete-
raaniaikakauden teoissa ja ai-
kaansaannoksissa on aineksia, 
joita kasvattajat kodeissa, ope-
tuslaitoksissa ja harrastuspii-
reissä, mediavaikuttajat sekä 
yhteiskunnan päätöksentekijät 
voivat halutessaan hyödyntää 
ylläpitäessä myönteistä maan-
puolustushenkeä sekä henkis-
tä kriisinsietokykyä äärimmäi-
sissäkin olosuhteissa Suomen 
kansan keskuudessa.

- Katsomme tämän perin-
netyön kuuluvan kansanval-
taisen sivistysvaltion tehtäviin. 
Se lujittaa kansakunnan sisäis-
tä eheyttä, vahvistaa maamme 
ulkoista arvostusta ja ylläpi-
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tää kunniakasta muistoa koko 
kansan ponnisteluista sotien ja 
jälleenrakennuksen aikana.

- Sen vuoksi veteraanien 
henkisen perinnön säilyminen 
on varmistettava ulottamal-
la perinnetyö kaikkialle sinne, 
mihin se on jättänyt historial-
liset jälkensä ja tekemällä tätä 
työtä hyvän yhteistoiminnan 
hengessä. Veteraanien perintö 
on kertomus uhrautuvaisuu-
desta, sitkeydestä, lähimmäi-
sen huomioon ottamisesta ja 
tulevaisuudenuskosta.

Aarno Lampi muistuttaa 
Pertti Suomisen jo 1987 Mitä 
– Missä – Milloin -kirjassa pai-
nottaneen veteraaneihin liitty-
vän aineiston tarvetta koulu-
jen opetusohjelmiin, joista olisi 
apua myös sisältöään etsivälle 
rauhankasvatukselle. Siinä oli 
ituja myös veteraaniperinteen 
tallentamiseksi, Lampi toteaa. 
Perinneliitossa on nyt 17 vete-
raani- ja muuta maanpuolus-
tushenkistä jäsenjärjestöä. 

Jääkiekon parrasvaloissa
Suomen Jääkiekkoliitto järjes-
ti 9-12. marraskuuta 2007 So-
tiemme Veteraanit -keräyksen 

Karjala-turnauksen kaikissa 
otteluissa. Suomi-Venäjä -ot-
telun alussa Aarno Lammelle 
tarjoutui keskellä pelikenttää 
kaksi tehtävää: ennen pelin al-
kua hän rohkaisi yleisöä ja pe-
laajia sotaveteraanien yhteisen 
keräyksen puolesta. Sen jäl-
keen hän pudotti avauskiekon 
ja kova taistelu alkoi. 

Hyvin meni: rohkaistunut 
Suomi voitti Venäjän 2–1. 

Tunnoistaan keskellä Hart-
wall Areenan jääkiekkoken-
tän parrasvaloja Aarno tote-
aa: cheerleader -tytöt taluttivat 
minut jäälle tavattoman läm-
minhenkisesti. Luettuani vete-
raanikeräyksen osallistumiseen 
liittyvät sanat, en ole koskaan 
ollut niin valtaisan äänimyrs-
kyn silmässä. Se oli unohtuma-
ton elämys.

Aarno Lampi tahtoo kiit-
tää kaikkia veteraanijärjestöjä 
ja yhteistyökumppaneita: Tun-
nen todella suurta kiitollisuut-
ta siitä, kuinka reippaasti jär-
jestöjemme yhteistyökuvioissa 
ja muussa keskinäisessä vuoro-
vaikutuksessa on edistytty.

Markku Rämö
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Suomen sotien 1939 – 1945 
sotainvalideilla sekä rin-
tamatehtävissä olleil-

la miehillä ja naisilla eli rin-
tamaveteraaneilla on laeissa 
ja asetuksissa säädetty oike-
us saada valtion varoin eräi-
tä erityisetuuksia. Osin niiden 
saantiin ovat oikeutettuja myös 
eräissä sotaan liittyvissä tehtä-
vissä palvelleet henkilöt sekä 
vuosien 1945 – 1952 miinan-
raivaajat.

Erityisetuuksia rintamave-
teraaneille ja heihin rinnaste-
tuille henkilöille myönnetään 
myös kuntien ja seurakuntien 
varoin. 

Julkisyhteisöjen antamaa tu-
kea täydentävät säätiöiden ja 
yhteisöjen rintamaveteraaneil-
le myöntämät avustukset.

VR-liikenteen, linja-auto-
liikenteen ja Finnairin lento-
jen matkalippujen hinnoista ei 
myönnetä rintamaveteraaneil-
le erityisalennuksia, koska he 
kaikki saavat niitä vastaavia 
eläkeläis- ja ikäalennuksia.

Seuraavassa kerrotaan pe-
rus- ja viitetietoja edellä tarkoi-
tetuista etuuksista.

Rintamaveteraanien 
tunnukset
Rintamaveteraaneille myön-
nettyjä tunnuksia ovat
- rintamasotilastunnus  
 (miehille) 
- rintamapalvelustunnus 
 (naisille)
- rintamatunnus 
 (rintamalinnoittajille)
- ulkomaalaisen rintama-
 sotilastunnus (ulkomaalaisille 
 vapaaehtoisille).

Kaikkien näiden tunnusten 
hakuaika päättyi 31.12.1994.  

Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan hen-
kilölle, jolle on myönnetty jo-
kin rintamaveteraanien tun-
nus sekä henkilölle, jolle Sota-
arkisto on antanut todistuksen 
osallistumisesta miinanraiva-
ukseen 1945 – 1952.  Rinta-
malisää maksetaan myös ulko-
maille. 

Rintamalisä on 43,63 euroa 
kuukaudessa. Rintamalisä on 
verotonta tuloa. 

Vuoden 2007 päättyessä rin-
tamalisää sai 75 696 henkilöä, 
joista miehiä 49 671 ja naisia  
26 025.

Ylimääräinen rintamalisä 
Ylimääräistä rintamalisää mak-
setaan henkilölle, joka saa sekä 
rintamalisää että kansanelä-
kettä. Ylimääräinen rintamali-

Veteraanien etuuksia vuonna 2008
sä on 25 – 45 prosenttia hänen 
kansaneläkkeensä 90,22 euroa 
ylittävästä osasta. Ylimääräistä 
rintamalisää ei makseta, jos sen 
määrä jäisi pienemmäksi kun 
5,93 euroa kuukaudessa. Etuus 
on verotonta tuloa.

Suurin mahdollinen ylimää-
räinen rintamalisä yksinäiselle 
on 210,71 euroa ja naimisissa 
olevalle 182,31 euroa

Vuoden 2007 päättyessä 
ylimääräistä rintamalisää sai  
37 160 henkilöä, joista miehiä 
oli 22 730 ja naisia 14 430.

Kuntoutus
Rintamaveteraanien kuntou-
tuslain nojalla kuntoutusta voi 
saada henkilö, jolle on myön-
netty rintamasotilas-, rintama-
palvelus- tai rintamatunnus. 

Suomessa asuva veteraani 
hakee kuntoutukseen asuin-
kuntansa terveyskeskuksen tai 
-viraston kautta. Hakemukseen 
on liitettävä lääkärinlausunto 
hakijan terveydentilasta. To-
distusta ei tarvita, jos hakija on 
pysyvässä hoitosuhteessa ter-
veyskeskukseen. Hakemuksen 
voi tehdä veteraanin puolesta 
myös omainen tai sosiaali- ja 
terveysviranomainen. Kuntou-
tusta annetaan myös henkilöl-
le, joka asuu palvelu-, hoito- tai 
hoivakodissa. Päätös pitkäai-
kaishoidosta ei poista oikeutta 
kuntoutukseen.

Kunnan terveyslautakun-
ta tai sen määräämä viran-
omainen valitsee kunnan saa-
man määrärahan rajoissa kun-
toutukseen pääsevät henkilöt. 
Kuntoutusta voidaan antaa lai-
toskuntoutuksena tai avokun-
toutuksena, jota ovat päivä- ja 
kotikuntoutus sekä yksittäiset 
fysio- tai muun terapian hoito-
sarjat. Jalkahoitoa voidaan an-
taa pelkkänä avokuntoutukse-
na.

Vuoden 2005 asetuksen mu-
kaan silloin, kun veteraanilla 
oleva vamma tai sairaus ei ai-
heuta hänelle toimintakyvyn 
häiriöitä, laitoskuntoutusjak-
son pituus on enintään 10 vuo-
rokautta. Tarveharkintaan pe-
rustuen voi veteraanin kun-
toutusjakso laitoksessa olla 
edelleen jopa neljä viikkoa. 

Päiväkuntoutusta voidaan 
antaa enintään 10-20 päivää 
sekä muuta avokuntoutusta 20-
30 käyntikertaa kalenterivuo-
dessa rintamaveteraanin kun-
toutustarpeesta riippuen. 

Avokuntoutusta voidaan to-
teuttaa toimintakykyluokkaan 
III kuuluvan veteraanin osalta 
esimerkiksi siten, että hän saa 

2 x 10 hoitokerran sarjan. Vas-
taavasti toimintakykyluokkaan 
I ja II kuuluvan veteraanin avo-
kuntoutus voidaan toteuttaa 3 x 
10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoi-
na. Tällöin kuntoutus jakautuu 
pitkälle aikavälille ja kuntou-
tuksen vaikuttavuus paranee.

Aviopuoliso voi olla kuntou-
tuksessa yhdessä samaan ai-
kaan ja samassa kuntoutuslai-
toksessa veteraanin kanssa 10 
vuorokautta. Jos veteraanilla 
on sellainen vamma tai sairaus, 
joka aiheuttaa toimintakyvyn 
häiriöitä voi aviopuoliso osal-
listua samanaikaisesti kuntou-
tukseen 14 vuorokauden ajan. 
Yhteisen kuntoutustarpeen 
ja tarkoituksenmukaisuuden 
ratkaisee kunnissa veteraani-
kuntoutusvalinnoista vastaava 
henkilö.

Ulkomailla asuvien veteraa-
nien hakemukset käsitellään 
Valtiokonttorissa.

Valtiolta kunnille jaettava 
kuntoutusmääräraha on 40,3 
miljoona euroa ja se maksetaan 
kunnille niissä asuvien veteraa-
nien määrän mukaisesti.

Kansaneläkelaitos maksaa 
kuntoutettavalle rintamave-
teraanille ja hänen kanssaan 
kuntoutuksessa olleelle avio-
puolisolle matkasta aiheutu-
neet tarpeelliset matkakustan-
nukset kokonaisuudessaan.

Veteraanin puolisolla ei ole 
oikeutta avo- eikä päiväkun-
toutukseen.

Veteraanin leskellä ei ole 
kuntoutusoikeutta veteraani-
kuntoutuksen kautta.

Hammashoito
Henkilö, jolle on myönnetty 
rintamasotilas-, rintamapal-
velus- tai rintamatunnus, sekä 
henkilö, jolle Sota-arkisto on 
antanut todistuksen osallis-
tumisesta miinanraivaukseen 
1945 - 1952, on oikeutettu saa-
maan korvausta Kelan kautta 
maksamistaan suun ja hampai-
den hoidon kustannuksista.

Hammaslääkärin suoritta-
man tutkimuksen, ehkäisevän 
hoidon ja protetiikan kliinisen 
työn osalta korvaus on 100 pro-
senttia Kelan taksan mukai-
sesta määrästä. Proteesien tek-
nisestä työstä korvaus on 50 
prosenttia ja muusta hammas-
hoidosta 60 prosenttia Kelan 
taksan mukaisesta määrästä.

Maksut erikoishammastek-
nikon tekemästä kokoprote-
esityöstä, joka on perustunut 
hammaslääkärin tutkimuk-
seen ja lähetteeseen, korvataan 
samalla tavoin: kliinisen työn 

osalta 100 prosenttia, teknisen 
työn osalta 50 prosenttia. Kor-
vausta saa myös hammaslääkä-
rin määräämien laboratorio- ja 
röntgentutkimusten sekä lääk-
keiden sekä korvattavaan ham-
mashoitoon liittyvien kuljetus-
ten kustannuksista. 

Korvausta ei makseta kus-
tannuksista, jotka ylittävät Ke-
lan vahvistaman taksan mu-
kaisen määrän. Tämän vuoksi 
omavastuuosuuden selvittämi-
seksi on etenkin ennen suuria 
hoitotoimenpiteitä syytä ottaa 
selko siitä, paljonko hoidos-
ta jää potilaan maksettavaksi. 
Korvausta on haettava Kelal-
ta kuuden kuukauden kuluessa 
maksun suorittamisesta. 

Kelan korvauksia ei saa ter-
veysasemalla suoritetusta ham-
mashoidosta.

Ruotsissa annettu hammas-
hoito korvataan enintään sii-
hen määrään saakka, joka olisi 
korvattu, jos hoito olisi annettu 
Suomessa. Korvauksen maksaa 
Kela.

Ulkomailla asuva rintama-
veteraani saa yksityishammas-
lääkärin Suomessa antaman 
hoidon maksuista korvausta 
suoraan Kelan toimistosta.

Lääkealennus    
Henkilö, jolla on rintamasoti-
las-, rintamapalvelus- tai rin-
tamatunnus tahi Sota-arkiston 
antama miinanraivaajatodis-
tus, saa kaikissa apteekeissa 10 
prosentin alennuksen lääkkei-
den hinnoista. Alennusta ei an-
neta lääkkeistä, jotka ovat sai-
rausvakuutuslain mukaan eri-
tyiskorvattavia, merkittävistä 
ja kalliista peruskorvattavista 
lääkkeistä eikä sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitetun vuotuisen 
omavastuun ylittävältä osalta. 
Oikeus alennuksen saamiseen 
selvitetään esittämällä kuvalli-
nen Kela-kortti, jossa on R- tai 
MR-tunnus tahi sotilaspassi tai 
muu asiakirja tunnuksen saa-
misesta. Lääkealennus on hen-
kilökohtainen eikä sitä saa esi-
merkiksi perheenjäsenten lääk-
keistä.

Ulkomaalaisen 
vapaaehtoisen  
rintama-avustus
Suomen sodissa 1939-1945 va-
paaehtoisesti palvelleelle ulko-
maalaiselle rintamasotilaalle, 
joka asuu Virossa tai muual-
la entisen Neuvostoliiton alu-
eella vaikeissa taloudellisissa 
oloissa taikka asuu pysyvästi 
Suomessa, voidaan hakemuk-
sesta myöntää rintama-avus-

tusta. Ulkomaalaisella rinta-
masotilaalla tarkoitetaan tässä 
henkilöä, jolle on myönnetty 
ulkomaalaisen rintamasotilas-
tunnus tai joka täyttää tunnuk-
sen myöntämisedellytykset. 
Kertakorvauksena myönnettä-
vän avustuksen määrä vuonna 
2008 on 455 euroa. Avustuksen 
myöntää hakemuksesta Valtio-
konttori. Vuoden 2008 avus-
tusta on haettava viimeistään 
31.12.2008.

Eräissä sotiin liittyvissä 
tehtävissä palvelleiden 
kuntoutus
Vuonna 1997 annetun lain mu-
kaan voivat 1939 – 1945 tai nii-
den jälkeen eräissä Suomen 
sotiin liittyvissä tehtävissä 
palvelleet henkilöt, (joille Sota-
arkisto on myöntänyt todis-
tuksen palvelusta) hakea kun-
toutusta Valtiokonttorin kaut-
ta. (Todistuksen hakuaika on 
päättynyt 31.12.2004).

Partisaani-iskujen uhriksi 
joutuneiden ja karjan evaku-
ointitehtäviin osallistuneiden 
miesten kuntoutusoikeuden 
hakeminen päättyi 31.12.2006. 
Henkilöt, joille todistus on 
myönnetty, voivat hakea kun-
toutusta Valtiokonttorin kaut-
ta.

Laitoskuntoutusjakso voi-
daan Valtiokonttorin harkin-
nan mukaan jakaa myös avio-
puolison kanssa.

Kuntoutus rahoitetaan RAY:
n tuottovaroista. 

Hautausmaksut    
Vuoden 2004 alusta voimaan 
tulleen hautaustoimilain mu-
kaan evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakuntien ja seura-
kuntayhtymän hautausmaat 
ovat yleisiä hautausmaita. Niil-
lä hautaustoimessa perittävi-
en perusteiden tulee olla samat 
kaikille. Laissa on kuitenkin 
poikkeussäännös, jonka nojalla 
seurakunta tai seurakuntayh-
tymä voi myöntää kokonaan tai 
osittain vapautuksen hautaus-
toimesta perittävistä maksuis-
ta, jos vainaja on ollut rintama-
veteraani, tai siihen rinnastet-
tavasta syystä. Maksuvapautus 
voi koskea myös edellä tarkoi-
tetun henkilön puolisoa.

Valtiokonttori maksaa hau-
tausapua, jos sotainvalidille 
vahvistettu työkyvyttömyysas-
te oli vähintään 20 prosenttia. 
Veteraanilla, jolla ei ole sotain-
validiteettia, ei hautausavusta 
ole.
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Kuntien etuudet 
veteraaneille
Lukuisat kunnat myöntävät 
rintamaveteraaneille talousar-
vioon otetuin määrärahoin eri-
tyisetuuksia.

Kuntakohtaisia etuuksia ovat 
muun muassa terveyskeskus-
käyntien, joukkoliikenteen käy-
tön ja ajoneuvon pysäköinnin 
maksuttomuus sekä avustuk-
set hammashoidon ja silmälasi-
en hankkimiseen. Tietoja näis-
tä etuuksista saa oman kunnan 
sosiaalitoimesta ja paikallisesta 
veteraaniyhdistyksestä.

 Sotaveteraaniliiton ja 
- piirien kautta haettavat 
avustukset
Vähävarainen, ylimääräistä rin-
tamalisää saava, Suomen Sota-
veteraaniliiton jäsenyhdistyk-
seen kuuluva veteraani, hänen 
puolisonsa tai veteraanin leski 
voi hakea avustusta Sotaveteraa-
niliiton tai Sotaveteraanipiirien 
kautta. Hakemukseen on liitet-
tävä verotodistus tai Kelan to-
distus ylimääräisestä rintama-
lisästä sekä kuitit nistä kuluista, 
joihin avustusta haetaan. Avus-
tuksia myönnetään lääke- ja hoi-
tokulujen omavastuuosuuksiin, 
apuvälineisiin ja kotona asumis-
ta tukeviin kodin muutostöihin. 
Avustuksen suuruus on keski-
määrin 200 – 700 euroa riip-
puen kuluista ja hakijan varal-
lisuudesta. Avustusta voi saada 
Sotaveteraaniliiton perinne- ja 
tukisäätiön, Sotavahinkosääti-
ön, Eileen Starckjohann ja Thel-
ma Starckjohann-Bruun säätiön 
sekä Kaatuneiden Muistosääti-
ön myöntämistä varoista tai ve-
teraanikeräyksen tuotosta.

Anni Grundström

Kaatuneiden Muistosää-
tiö lahjoittaa kuntou-
tusmatkoja Suomen 

Sotaveteraaniliiton ja Rinta-
maveteraaniliiton varsinaisille 
jäsenille Viroon ja Bulgariaan 
vuonna 2008. Molemmille lii-
toille on varattu 45 matkaa.

Suomen Sotaveteraanilii-
ton jäsenyhdistyksen varsi-
naiset, tunnuksen omaavat jä-
senet, jotka eivät ole aikaisem-
min osallistuneet kyseisille 

Kuntoutusmatkoja veteraaneille
matkoille ja joilla ei muuten ole 
esim. taloudellista mahdolli-
suutta matkustaa, voivat ottaa 
yhteyttä omaan jäsenyhdistyk-
seensä.

Matkan ajankohdat ovat
Albena, Bulgaria
6.6.–20.6.2008

Viimsin kylpylä, Viro
24.8.–7.9.2008
14.9.–28.9.2008

Itse maksaville seuralaisil-
le tai saattajille on varattu 10 
paikkaa kullekin matkalle.

Koska matkoja on rajoitetus-
ti, Sotaveteraanipiirit tekevät 
esityksensä liitolle (noin 2 mat-
kaa / piiri).

Matkalle hyväksytyille lähe-
tetään tarkemmat tiedot järjes-
telyistä

Anni Grundström

Hyvä veteraanin leski tai 
vaimo, joka hoidat veteraa-
nipuolisoasi kotona. Et ole 
aikaisemmin osallistunut 
kunto- ja virkistysviikoille 
liiton, sotaveteraanipiirien, 
yhdistysten tai Naisjärjes-
tön kautta, eikä sinulla ole 
rintamapalvelustunnusta. 
Tunnet, että tarvitset vaih-
telua jaksaaksesi arkipäi-
vässä. Viikot on tarkoitettu 
tällöin juuri Sinulle!

Suomen Sotaveteraaniliit-
to järjestää yhdessä Nais-
järjestön kanssa kesällä 

2008 viisi kunto- ja virkistys-
viikkoa (5 vrk) naispuolisille, 
pienituloisille veteraanien les-
kille ja omaishoitajina toimi-
ville puolisoille, joilla ei muu-

Paljon kysytyt, paljon odotetut

Vuoden 2008 kunto- ja virkistysviikot 
leskille ja puolisoille

ten ole kuntoutusoikeutta. 
    Hakemuksessa tulee olla 

tuloselvitys, lyhyt kuvaus elä-
mäntilanteesta sekä yhteystie-
dot. Jos hakijalla on liikuntaky-
vyn vaikeuksia tai avun tarvet-
ta päivittäisissä toiminnoissa, 
on niistä erikseen mainittava. 
Lääkärintodistusta ei hake-
muksen liitteeksi tarvita. Vii-

Kunto- ja virkistysviikot järjestetään  
seuraavissa paikoissa:
Loma ja kurssikeskus Keikkula, Turku 19.5.−24.5
Kylpylä-hotelli Summassaari, Saarijärvi 1.6.−6.6.
Kymenlaakson Opisto, Anjalankoski, 9.6.−13.6
Taukokangas, Oulainen 28.7.−1.8.
Lautsian Lomakeskus, Hauho 28.7.–2.8.
Kylpylä-Hotelli Holiday Club Oulun Eden, Oulu 4.−8.8

Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset, kirjalliset hakemuk-
set viimeistään 20.3. mennessä osoitteella Anni Grundström, 
Suomen Sotaveteraaniliitto, PL 600, 00521 Helsinki. 

rintamalisän  
saajat 31.12.2007

Ikä Kaikki Miehet Naiset

Kaikki 75 696 49 671 26 025

73 v 2 1 1

74 v 9 4 5

75 v 70 25 45

76 v 247 59 188

77 v 464 89 375

78 v 915 185 730

79 v 1 543 545 998

80 v 2 442 1 210 1 232

81 v 4 718 2 984 1 734

82 v 9 981 7 917 2 064

83 v 9 296 6 952 2 344

84 v 9 085 6 246 2 839

85 v 7 816 5 093 2 723

86 v 7 027 4 410 2 617

87 v 5 995 3 714 2 281

88 v 3 758 2 351 1 407

89 v 3 394 2 146 1 248

90 v 2 597 1 624 973

91 v 1 897 1 206 691

92 v 1 411 904 507

93 v 1 028 675 353

94 v 684 454 230

95 v 521 349 172

96 v 334 224 110

97 v 210 140 70

98 v 118 76 42

99 v 60 38 22

Yli 
99 v 74 50 24

kot sisältävät täysihoidon, ma-
joituksen sekä monipuolisen 
ohjelman. Viikko on maksuton 
matkakustannuksia lukuun ot-
tamatta. Jokaiselle viikolle va-
rataan paikkoja 25 henkilölle. 
Lomaviikoille hyväksytyille lä-
hetetään asiasta kirjallinen tie-
to.

Hoitotuen avulla Kela 
tukee sairaan tai vam-
maisen eläkkeensaa-

jan kotona asumista ja siellä 
tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa 
sairaudesta tai vammaisuudes-
ta aiheutuvia erityiskustan-
nuksia. Hoitotukeen eivät vai-
kuta eläkkeensaajan ja hänen 
perheensä tulot eikä omaisuus. 
Hoitotuki on verotonta tuloa.

Hoitotuki voidaan myöntää, 
kun eläkkeensaajan toiminta-
kyky on heikentynyt sairau-
den tai vammaisuuden vuoksi 
yhtäjaksoisesti vähintään vuo-
den ajan ja hänelle aiheutuu 
tämän vuoksi avun, ohjauksen 
tai valvonnan tarvetta taikka 
erityiskustannuksia. Toimin-

Eläkettä saavan hoitotuki 
takyvyn heikentyminen tar-
koittaa, että hakijan kyky huo-
lehtia itsestään ja toiminnois-
taan on sairauden tai vamman 
johdosta vaikeutunut. Se ei 
tarkoita samaa kuin työkyvyn 
heikentyminen, vaan se on 
sellaisten hakijan toimintojen 
heikkenemistä, joita hän tar-
vitsee jokapäiväisessä elämäs-
sä.

Hoitotuen määrä
Eläkettä saavan hoitotuki mak-
setaan erisuuruisena hakijan 
avuntarpeen, ohjauksen ja val-
vonnan tarpeen sekä erityis-
kustannusten määrän perus-
teella:
perushoitotuki 54,80 euroa 

korotettu hoitotuki 136,43 euroa 
ylin hoitotuki 288,49 euroa. 

Hoitotukea haetaan 
Hoitotukea haetaan Kelalta lo-
makkeella Eläkkeensaajien hoi-
totuki/vammaistukihakemus.

Liitteeksi tarvitaan mah-
dollisimman tuore lääkärin-
lausunto C tai B, jos siihen on 
merkitty riittävästi tietoja hoi-
totuen ratkaisemiseksi. 

Tarvittaessa voidaan hake-
mukseen liittää asuinkunnan 
sosiaaliviranomaisen tai ko-
tisairaanhoidon tai muun ha-
kijaa tuntevan tahon selvitys 
avuntarpeesta ja palveluista 
sekä erityiskustannuksista.

Kela voi myöntää hoitotuen 

Rintamalisän saajat, joilla on eläkkeensaajan 
hoitotuki 31.12.2007

Yhteensä Miehet Naiset
Kaikki 22 540 13 370 9 170
varsinaiset hoitotuet 22 373 13 259 9 114
   Apulisän suuruinen suoja 57 51 6
Ruokavaliokorvaus 110 60 50
Yht. 10 818 6 362 4 456
Hoitotuki 10 767 6 337 4 430
Ruokavaliokorvaus 51 25 26
Yht. 8 203 5 087 3 116
korotettu hoitotuki 8 157 5 059 3 098
Ruokavaliokorvaus 46 28 18
Yht. 3 519 1 921 1 598
erityishoitotuki 3 449 1 863 1 586
Apulisän suuruinen suoja 57 51 6
Ruokavaliokorvaus 13 7 6

seuraavan kuukauden alusta, 
josta oikeus siihen syntyy, mut-
ta ei pidemmältä kuin yhden 
vuoden ajalta takautuen. Hoi-

totuki myönnetään joko tois-
taiseksi tai määräajaksi. Kela 
antaa kirjallisen päätöksen hoi-
totuesta. 
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Veteraanijärjestöt ja Suomen 
Lukiolaisten liitto järjestivät 
5.12.2007 Suomen 40 paik-
kakunnalla juhlanäytöksen 
sotiemme veteraaneille ja 
lukiolaisille.

Tapahtumiin osallistui 
lähes 7 000 sotiemme vete-
raania ja 3 500 lukiolaista. 
Elokuvanäytöksen jälkeen 
veteraani ja lukiolainen käyt-

tivät puheenvuoron. Keskustelussa vaihdettiin ajatuksia 
elokuvan herättämistä asioista. Kaupungit, kunnat ja muut 
veteraanityön tukijat tarjosivat yleisölle kahvit. Elokuva-
näytöksen kustansi Suomi 90-vuotisjuhlatoimikunta. 

Elokuva on veteraaneissa herättänyt monia ajatuksia. 
Julkaisemme kesän 1944 torjuntataisteluissa mukana ollei-
den veteraanien, Pentti Tapion Pieksämäeltä, Eeri Hyrkön 
Nousiaisista ja Matti Viitasen Nokialta mietteitä ja tuntoja 
elokuvasta. Professori Jouko Vahtola valottaa Tali-Ihanta-
lan taistelun kulkua sotahistorian kannalta. Paikallisista ta-
pahtumista on raportti Kemistä, Kouvolasta, Kuusamosta, 
Oulusta, Paimiosta, Turusta ja Virroilta. 

Tali-Ihantala 1944 elokuva juhlanäytöksissä

Elokuva Tali-Ihantalan 
taisteluista oli vavahdut-
tava esitys jatkosodan 

ankarista taisteluista. Se oli 
yksi niistä, joiden ansiosta saa-
tiin torjuntavoitto vihollisesta, 
joka sekä miesvahvuudeltaan 
että aseistukseltaan oli monin-
kertaisesti vahvempi kuin mei-
dän joukkomme. Tämä ero 
näkyi selvästi myös tässä elo-
kuvassa. Suomalaisten taiste-
lijoiden sitkeys ja tahto tarjosi 
kuitenkin sellaisen vastustuk-
sen, jonka edessä venäläisten 
oli pysähdyttävä. Tämän elo-
kuva osoitti.

Elokuva oli kuin sotapäi-
väkirjan kuvitusta. Joukkojen 
taistelukuvaukset olivat todel-
la näyttäviä ja kuuluvia. Pää-
osaa niissä näyttelivät jalkaväki 
ja panssarit. Ehkä panssareiden 
osuutta korostettiin enemmän, 
kuin mitä todella tapahtui. Aika 
vähälle jäi joukkojen muiden 
osapuolien, kuten huollon, lää-
kintähuollon ja hengellisen tuen 
osuus. Sotilaspappikin sai. vain 
lyhyen repliikin. Ruotsalaisten 
vapaaehtoisten osuus oli melko 
näyttävästi mukana kuvassa.

Tätä elokuvaa verrataan tut-
tuun Edvin Laineen ohjaamaan 
Tuntemattomaan sotilaaseen. 
Sehän on jo klassinen kuvaus. 
Siinä on enemmän draaman 
tuntua ja mainioita henkilöhah-
moja. Ne on tässä elokuvassa jä-
tetty ilmeisesti tietoisesti vä-
hemmälle huomiolle. Ei haluttu 
esittää yksittäisiä sankareita.

Keskustelin elokuvan jäl-
keen muutaman lukiolaisen 
kanssa. Yksi heistä arveli, että 

nykyajan “pullamössösuku-
polvi”,kuten hän asian ilmai-
si, tuskin pystyisi vastaavanlai-
seen taisteluun. Me veteraanit 
totesimme, että mekin olimme 
silloin nuoria, mutta halu puo-
lustaa isänmaata antoi voimia. 
Sanoimme, että kyllä teistä-
kin ryhtiä löytyy, jos tarvitaan, 
mutta toivottavasti teidän ei 
tarvitse käydä meidän teitäm-
me sodassa.

Toivon, että erityisesti nuo-
ri sukupolvi käy katsomassa 
tämän elokuvan. Se osoittaa, 
miten suurten uhrien ansiosta 
säilytimme isänmaamme va-
pauden ja itsenäisyyden. Elo-
kuva Tali-Ihantalan Taisteluis-
ta on erinomainen dokumentti 
suomalaisten sotilaiden sitkey-
destä ja uhrivalmiudesta. 

Totean vielä, että itse en ol-
lut Tali-Ihantalan taisteluis-
sa, vaan Äyräpäässä ja Vuo-
salmella. Sielläkin saavutettiin 
torjuntavoitto tärkeänä osana 
koko jatkosotaa ajatellen.

Pentti Tapio 
III/ktr 15, sotilaspappi, 

kapteeni

Heinäkuun alusta elo-
kuun 27 päivään asti 
ja l k avä k isot i laa na 

etulinjan poteroissa Ihantalan 
ratkaisutaisteluissa mukana ol-
leena arvioin kaksi kertaa kat-
somaani elokuvaa.

Sotakuvauksena, tosin vah-
vasti panssarin ja tykistötaiste-
lujen osalta, se on totuuden mu-
kainen ja hyvin tehty elokuva.

Odotukseni elokuvan sisäl-
töön ei kuitenkaan täyttynyt. 
Miksi?

Siksi, kun Ihantalan taiste-
lun 60-vuotisjuhlassa siellä ole-
van muistomerkin luona eloku-
vaohjaaja Åke Lindman kuvaa-
jineen oli mukana ja hän kertoi 
tekevänsä elokuvan taistelus-
ta, jossa täällä vihollisen etene-
minen pysäytettiin. Elokuvas-
sa on kuitenkin vain noin nel-
jännes Ihantalan osuutta, sillä 
suurin osa kuvausta on Talin 
taistelusta.

Täytyy kuitenkin muis-
taa, että kovasta vastarinnas-
ta huolimatta ei Talin tasalla 
vielä onnistuttu vihollista py-
säyttämään, vaan 30 kesäkuu-
ta suomalaisten puolustuslinja 
oli pakko vetää Ihantalan-Vak-
kilan tasalle. Tietysti kovat Ta-
lin taistelutkin ovat kuvaami-
sen arvoiset.

Kun en ollut Talin taisteluis-
sa mukana, en siitä voi enem-
pää kertoa.

Ihantalan ratkaisutaistelus-
ta on myös käytetty sanontaa 
Ihantalan ihme. Kun tuosta ih-
meestä tuskin enää elokuvaa 
tehdään, niin olisin odotta-
nut, että nyt tässä olisi otettu 
huomioon kaikki tekijät, jotka 
mahdollistivat silloisen torjun-
tavoiton. Se oli silloin onnistu-
neen yhteistyön tulos.

Elokuvassa Ihantalan tais-
telusta on tykistön erittäin 
merkittävä osuus tuotu hyvin 
esille. Kyllä me jalkaväenkin 
miehet annoimme silloin tun-
nustuksen tykistön ja kranaa-
tinheittimien tehokkuudelle ja 

tarkkuudelle. Se oli ihme, että 
sinne saatiin siirrettyä nopeasti 
niin vahva tykistö.

Suuri ihme silloin mielestä-
ni oli, kun Itä-Karjalasta pys-
tyttiin niissä olosuhteissa siir-
tämään junilla neljän divisioo-
nan ja yhden prikaatin joukot 
torjumaan vihollisen etenemis-
tä. Jos niillä lentokonemäärillä 
kuin pommitettiin Ihantalan 
asemia, olisi rautatietä ja junia 
tuhottu, niin joukot eivät olisi 
päässeet ajoissa perille. Esimer-
kiksi päämajassa on jännitetty, 
ehtiikö niistä viimeinen 6. divi-
sioona ajoissa Ihantalaan. Tä-
täkin ratkaisevaa vaihetta olisi 
pitänyt selkeästi ottaa mukaan.

Saksan aseapuna uudet te-
hokkaat panssarintorjunta-
aseet olivat myös ihme ja niiden 
panssarin lävistävät iskut olivat 
pelottaneet vihollispanssarit. 
Myös saksalaisten syöksypom-
mittajien rohkeat syöksyt vi-
hollisasemiin nostattivat taiste-
lutahtoa. Pommituskuvia olisi 
varmaan löytynyt, joten näistä 
olisi pitänyt enemmän kertoa.

Ei pitäisi unohtaa huollon 
osuutta ja sen toimivuutta ta-
kalinjojen kranaattisateessa. 
Tykistö sai ammukset ja etulin-
jan miehet muonansa. 

Myös luonto oli meidän puo-
lellamme. Esimerkiksi Ihanta-
lan järvestä lähtevä pieni Pe-
karinjoki oli pehmeäpohjainen 
ja kun tykistö tuhosi valtatien 
sillan, se oli esto panssareille. 
Suuret kivet olivat hyvä suoja ja 
omat asemat Ihantalan lohkol-
la olivat usein ylempänä, joten 
sekin oli osa onnistumista.

Viimeksi tuon esille jalkavä-
en osuuden Ihantalan 6 km le-
veällä lohkolla, jossa pääosin 6. 
divisioonan joukot heinäkuun 
alun kiivaimpina taistelun päi-
vinä näyttelivät etulinjassa pää-
osaa. Elokuvassa Ihantalan jal-
kaväki on jäänyt taka-alalle. JR 
12:n kaksi pataljoonan komen-
tajaa on sentään kuvassa muka-
na, mutta JR 35 mainitaan vain 
kahdesti. Johtuuko se siitä, et-
tei silloin ehditty sotapäiväkir-
joja kirjoittamaan ja divisioo-
nan komentajakin jakeli patal-
joonan komentajille suullisia 
käskyjä. Jos ei ole arkistoissa 
tietoa, niin meitä elossa olevia 
olisi voinut haastatella.

Kuuluin itse JR 35:n mie-
hiin, niin saanen todeta ryk-
menttimme kaikkien kolmen 
pataljoonan taistelleen heinä-
kuun 3-8 päivien välisenä aika-
na kolmella vihollisen paino-
pistesuunnalla. Olisin toivonut, 
että tälle sukupolvelle olisi ku-
vattu ja näytetty niitä poteroi-
ta, joissa ensimmäisinä otimme 
vastaan vihollisen kranaattisa-
teen ja hyökkäysjoukot 

Jalkaväen uhri olikin suurin, 
joten ei sitä pidä aliarvioida. Esi-
merkiksi Ihantalassa rykment-
timme tappiot olivat 216 kaatu-
nutta ja 581 haavoittunutta.

Se oli myös ihme, kun siinä 
tulessa ja joukon harventues-
sakin yleensä miesten hermot 
pitivät eivätkä väistyneet, vaan 
pysyivät poteroissaan. Mieles-
täni tämän ihmeen selittää se 
tahtotila, mikä liikkui sotilai-
den mielissä. Kaikki, jotka siel-
lä seisoivat, tiesivät, että minun 

Sotaveteraanit kommentoivat elokuvaa
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takanani tuskin on ketään. Jo-
kaisen vastuulla oli koko isän-
maa. Oli kestettävä tai kaa-
duttava. Sen tähden vihollinen 
siellä pysähtyi ja meillä säilyi 
itsenäinen Suomi.

Odotin, että elokuva olisi 
tarkemmin kertonut erikoises-
ti sen, että eri aselajien yhteis-
työllä ja jokaisen sotilaan puo-
lustustahdolla me onnistuim-
me Ihantalassa.

Arvostelusta huolimatta tä-
hän mennessä paljon katsottu ja 
katsomisen arvoinen elokuva.

Eeri Hyrkkö 
JR 35:n 11 komppanian  

pst ryhmän johtaja

Suomen poliittinen johto 
teki jo maaliskuusta 1943 
lähtien useita yrityksiä 

päästä irti sodasta ja rauhaan. 
Neuvostoliiton ehdot olivat 
kuitenkin kohtuuttomat. Toi-
saalta Saksa vastusti Suomen 
rauhanpyrkimyksiä uhkaa-
malla leipä- ja aseavun lopetta-
misella. Saksalla oli sanojensa 
painona myös yli 200 000 mie-
hen armeija Suomen maaperäl-
lä. Suomi oli näin puun ja par-
kin välissä ja yksin. 

Suomi joutui hylkäämään 
Stalinin rauhanehdot jälleen 
talvella 1944 mahdottomina 
toteuttaa. Huhtikuussa Stalin 
päätti panna Suomen aisoihin 
strategisella suurhyökkäyksel-
lä. Sen tavoitteena oli murskata 
ylivoimalla Suomen puolustus 
ja edetä ensi vaiheessa Kymi-
joen linjalle sekä miehittää sen 
jälkeen tarvittaessa koko ete-
läinen Suomi. Neuvostojouk-
kojen eteneminen syvälle Suo-
men alueelle olisi väistämättä 
merkinnyt myös yhteenottoa 
saksalaisjoukkojen kanssa Suo-
men alueella, Suomen joutu-
mista sotatantereeksi ja itsenäi-
syyden loppua.

VKT-linjalle
Venäläisten hyvin valmiste-
lema suurhyökkäys johti 10.6. 
nopeasti läpimurtoon pääase-
massa Valkeasaaren lohkolla, ja 
sitten 14.6. VT-asemassa Kuu-
terselässä. Vihollisylivoima oli 
kaikin osin niin murskaava, 
ettei sille tuskin olisi voitu mi-
tään, vaikka hyökkäykseen oli-
si varauduttu tuolloista parem-
minkin. 

Venäläisten hyökkäystä 
kyettiin tämän jälkeen vähi-
tellen hidastamaan ja kulutta-
maan onnistuneella viivytyk-
sellä. Vastarinta oli monilla 

Tali-Ihantala sotahistorian valossa
lohkoilla sitkeää ja urhoollista. 
Mistään Kannaksen läpijuok-
susta ei voi puhua. Venäläisten 
ylivoima, niin miehissä, pans-
sareissa, tykistössä kuin lento-
koneissakin, oli koko ajan mu-
sertavaa. Niinpä puna-armei-
jan hyökkäyksen kärkenä jyrisi 
noin 700 panssarivaunua, kun 
meillä oli niitä vastaan panna 
parikymmentä raskasta vau-
nua ja rynnäkkötykkiä. Viivy-
tyksellä onnistuttiin saamaan 
se jatkoaika, joka tarvittiin li-
sädivisioonien kuljettamiseen 
Aunuksesta ja joukkojen ryh-
mittämiseen Päämajan mää-
räämälle uudelle puolustuslin-
jalle,  VKT-linjalle. 

Kannakselle onnistuttiin 
keskittämään noin 65 % Suo-
men armeijan vahvuudes-
ta. Onnistuneeksi ratkaisuksi 
osoittautui se, että joukkojen 
komento keskitettiin riittävän 
ajoissa yksiin käsiin. Päämaja 
nimitti 14.6. Kannaksen jouk-
kojen komentajaksi, arvostetun 
ja taitavan kenraaliluutnantti 
Karl Lennart Oeschin. 

Viipurin menettämistä 20.6. 
ei kuitenkaan vielä kyetty estä-
mään. Pakokauhu ja rintama-
karkuruus kasvoivat huolestut-
taviin mittoihin. Mutta pakoi-
luakin saatiin aisoihin kuria 
koventamalla ja miehiä puhut-
telemalla. Karkuruuden vuok-
si ei menetetty mitään ratkai-
sevaa. Tärkeää oli, että panssa-
rikauhua saatiin aisoihin, kun 
käyttöön tuli uusia saksalai-
sia lähitorjunta-aseita. Lisäk-
si 15.6. lensi Suomeen saksa-
lainen lento-osasto Kuhlmey, 
noin 80 konetta, joka kerralla 
kaksinkertaisti lentovoiman. 
Stukien syöksypommitukset li-
säsivät uskoa selviytymiseen.

Merkittävä torjuntavoitto 
saavutettiin Viipurin mene-

tyksen jälkeen heti 23.6. puna-
armeijan yritettyä hyökkäystä 
Viipurinlahden yli Tienhaaras-
sa. Samanaikaisesti vihollinen 
alkoi siirtää hyökkäyksensä 
painopistettä Talin rintama-
lohkolle. Taistelut alkoivat siel-
lä erittäin kiivaina 21.6. Talin 
taisteluihin osallistui suoma-
laisjoukkoja noin 30 pataljoo-
naa, neuvostojoukkoja 150 pa-
taljoonaa. Taistelut keskittyivät 
täällä noin 10 x 10 kilometrin 
alueelle. Suomalaisiakin jouk-
koja oli nyt runsaasti rintami-
en pituuteen nähden; neuvosto-
joukoille alue kävi ehkä ahtaak-
sikin niiden tehokasta käyttöä 
ja johtamista silmällä pitäen.

Talin viivytystaistelu  
Taistelut riehuivat Talissa erit-
täin ankarina runsaan viikon ja 
yhdessä Ihantalan kanssa lähes 
kolme viikkoa. Joukko-osastot 
kärsivät nopeasti suuria tappi-
oita ja niitä oli tiheään vaihdet-
tava. Suomalaiset onnistuivat 
torjumaan rajut hyökkäykset 
ja rajaamaan läpimurrot, iske-
mään vastahyökkäyksin takai-
sin ja viivyttämään niin, että 
saatiin aikavoitto, jonka turvin 
vereksiä divisioonia saatiin Au-
nuksesta junakuljetuksina tais-
telualueelle. 

Suurena tekijänä viivytyk-
sen onnistumisessa oli se, että 
tykistö ja heittimistö kykenivät 
keskittämään tulen yli lohko-
jen rajojen tehokkaasti vihol-
lisen hyökkäysryhmityksiin. 
Tykistöllä oli myös ammuk-
sia rajoittamattomasti. Myös 
sekä omien lentokoneiden että 
saksalaisen lento-osaston len-
tohyökkäykset purivat tehok-
kaasti vihollisen maa- ja ilma-
voimiin. Ehkä kaikkein ratkai-
sevinta oli se, että nyt saatiin 
riittävästi käyttöön uusia pans-

sarintorjunta-aseita, panssa-
rinyrkkejä ja -kauhuja; yli 600 
vihollispanssarin tuhoaminen 
perustui lopulta ratkaisevasti  
niiden käyttöön.

Venäläiset aloittivat koko 
hyökkäyslohkon leveydellä rai-
voisan suurhyökkäyksen 25.6. 
ja onnistuivat murtautumaan 
VKT-linjan asemiin Talissa. 
Hyökkäystä kyettiin hidasta-
maan, mutta panssarit saivat 
syvän läpimurron Portinhoik-
kaan ja ohi senkin Juustilan 
ja Ihantalan suuntiin. Toinen 
hyökkäyskiila murtautui idem-
pänä Ihantalanjärven tuntu-
maan. Venäläisten painostus 
jatkui ankarana, tilanne oli jat-
kuvasti uhkaava.

Rytin taistelu
Talin läpimurron aikaan po-
liittisella rintamalla president-
ti Ryti kävi omaa taisteluaan. 
Suomi sai Stalinilta rauhan-
tunnusteluihinsa ehdottoman 
antautumisen vaatimuksen. Ja 
samaan aikaan Saksan ulko-
ministeri Ribbentrop tuli Suo-
meen vaatien, että Suomi jat-
kaa sotaa Saksan rinnalla vas-
tineeksi Saksan avusta.

Ryti oli puun ja parkin välis-
sä, sillä Saksan häviö oli jo sel-
viö. Mannerheimin painostuk-
sesta Ryti sitoutui 25.6. henki-
lökohtaiseen takuuseen jatkaa 
sotaa Saksan rinnalla ehtona 
aseiden, joukkojen ja leipävil-
jan saamiselle. Ryti uhrasi sa-
malla tulevaisuutensa. 

On siis huomattava, että 
Suomi taisteli veitsenterällä. Li-
säapua ei juuri enää tarvittu, 
kun Suomen onnistui pysäyttää 
suurhyökkäys. Mutta entäpä jos 
se olisi jatkunut vielä viikko-
ja, lopulta ehkä Salpa-linjassa? 
Ryti varautui pahimpaan kuten 
sodassa aina tulisi varautua. 

Kun suurhyökkäys Kar-
jalan Kannaksella 9. ke-
säkuuta alkoi oli jouk-

ko-osastoni III/JR 48 (entinen 
I/JR 27) samoin kuin, koko 
18.divisioonan hyvin ansaitulla 
lepovuorolla Raudun maastos-
sa Vuoksen eteläpuolella. Heti 
hyökkäyksen alettua joutui pa-
taljoonamme vastaiskuun Lem-
paalan Salosavotan lohkolle 
paikkaamaan sinne syntynyt-
tä vaarallista murtoa. Pahassa 
korpimaastossa pataljoonam-
me menetti kolmen päivän ai-
kana vahvuudestaan noin kol-
manneksen ja selviytyi nipin 
napin omien puolelle. Valkjärvi 
- Punnusjärvi kahinoiden jäl-

Panssaridivisioonan 
jääkärijoukot Talin 
pääosassa
Talin läpimurron tukkeeksi 
heitettiin reservistä haavojaan 
Kuuterselän tappioiden jälkeen 
paikkaillut kenraali Laguk-
sen Panssaridivisoona. Nimes-
tään huolimatta sen vahvinta 
osaa olivat jääkäripataljoonat 
ja tykistö. Omia vähiä raskai-
ta panssareita ja rynnäkkötyk-
kejä oli käytettävä säästeliäästi. 
Niiden tärkein panos oli siinä, 
että ne tuhosivat ja pysäyttivät 
vihollisen panssarihyökkäyk-
sen Talista Portinhoikkaan 25. 
- 26.6. Divisioonan jääkäripa-
taljoonat työnsivät vihollisen 
miltei takaisin Talin linjan ase-
miin. Rinnalla taistelivat yhä 
urhoollisesti taistelun alusta 
lähtien tulessa olleet kenraa-
li Paalun 18.D:n jo väsyneet ja 
kuluneet joukot. Ne onnistut-
tiin viime hetkillä vaihtamaan 
kenraali Heiskasen Aunuksesta 
saapuneeseen 11.Divisioonaan.

Hyökkäystä seurasi venä-
läisten vastahyökkäys ja uusi 
läpimurto ja sitä jälleen suo-
malaisten vastahyökkäys. Vi-
hollisen läpimurrot onnistut-
tiin salpaamaan, taistelut rie-
huivat ankarina taistelualueen 
eri osissa, rintamat olivat jat-
kuvassa liikkeessä, kokonais-
tilanne oli sekava, mutta koko 
ajan komentajiemme hallin-
nassa. Panssareita näytti puna-
armeijalla riittävän määrättö-
mästi, samoin maataisteluko-
neita. Suomalaisen jalkaväen 
liikkuvat konepistoolitaisteli-
jat olivat kaiken aikaa pääroo-
lissa. Panssarintorjuntaa var-
ten perustettiin erillisiä pans-
sarintorjuntaosastoja, jotka 
varustettiin panssarikauhuin 
ja -nyrkein. Myös raskaat sak-
salaiset 75 mm pst-tykit olivat 

keen oli selvää, että joukkom-
me oli kovalla kiireellä siirryt-
tävä muun rykmentin mukana 
VKT (Viipuri-Kuparsaari-Tai-
pale) -linjan puolustukseen. Pi-
kamarssissa siirto sitten teh-
tiinkin, sisältyihän siihen mm 
junakuljetuskin 40 km mat-
kalla Kaukilan asemalta Pe-
roon, josta marssi jatkui Talin 
maastoon. Mutta niin rasittava 
oli matka, että miehet sanan-
mukaisesti nukkuivat marssi-
essaan. Taliin kuitenkin pääs-
tiin, mutta tilanne oli jo niin 
vaikea, että seuraavana päivänä 
jouduimme vetäytymään Ihan-
talan puolelle. Onneksi silta Ta-
linjoen yli oli vielä ehjänä, että 

pääsimme kastumatta rakenta-
maan kk-pesäkkeitämme Tali-
joen ranta-alueiden reunoille.

Seuraavana aamuna näin so-
tataipaleeni upeimman näyn, 
kun 6-7 saksalaista Stuka-pom-
mittajaa pommitti syöksyen 
Talin asemaseutua ja ilmeises-
ti hyvällä menestyksellä. Se oli 
mieluista nähtävää vihollisen 
maataistelukoneiden häirinnän 
jälkeen. Heti Ihantalan taistelu-
vaiheiden alussa tuli esimiehil-
tä käsky, joka välitettiin henki-
lökohtaisesti jokaiselle miehel-
le. Lyhykäisyydessään käsky oli 
selvä “Näitä asemia ei jätetä”. 
Se oli kovaa kuultavaa 19-vuo-
tiaalle korpraalille.

Elokuva antaa oikean ku-
van taistelujen kovuudesta val-
tavine tykistökeskityksineen. 
Mielestäni ainoa miinuspuoli 
oli panssaritaistelujen suhtee-
ton paisuttelu, sillä koko laajal-
la taistelualueella nimenomaan 
jalkaväkiyksiköiden panos 
hyökkäysten torjunnassa ja vas-
tahyökkäyksissä oli aivan rat-
kaisevaa laatua. Myös tykistön 
tulenjohdon toimintaa olisi syy-
tä nostaa esiin. Mutta tärkeintä 
on, että Ihantala kesti. Ankarin 
uhrauksin, mutta se kesti. 

Matti Viitanen 
III/JR 48 

konekiväärikomppania, 
korpraali
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tärkeässä osassa panssareiden 
metsästyksessä. Lento-osasto 
Kuhlmey lensi lähes yötä päi-
vää, tuhosi vihollisen panssari- 
ja hyökkäysosastoja, tuki omia 
vastahyökkäyksiä, ampui alas 
vihollisen koneita ja moukaroi 
lähes päivittäin Talin siltoja, 
mikä häiritsi vihollisen huolto- 
ja panssariliikennettä.

Vihollisen hyökkäyskär-
ki onnistui valtavan ylivoi-
man turvin etenemään taiste-
lualueen itäosassa jo Ihantalan 
edustalle. Siellä taisteli PsD:n 
Osasto Björkman sitkeästi vii-
vyttäen rynnäkkötykkien tu-

kemana. Erityisesti on JR 13:n 
III pataljoonan sekä Rajajääkä-
ripataljoona 2:n uljas torjunta-
taistelu yhä uusia kymmenien 
panssareiden tukemia ylivoi-
maisia hyökkäyksiä vastaan. 
Laguksen Jääkäriprikaati ko-
kosi useita kertoja voimansa 
ja yritti saada yhteyttä Osasto 
Björkmanin kanssa vihollisen 
saarrostamiseksi. Tällöin kaa-
tui mm. 2. Jääkäripataljoonan 
legendaarinen komentaja ma-
juri Eero Leppänen. Jääkäripa-
taljoonien voimat ehtyivät lo-
pulta viimeisellä kilometrillä, 
jotta vihollisen hyökkäyskär-
ki olisi saatu mottiin. On arvi-
oitu, että yksi tuore pataljoona 
olisi ratkaissut pelin, mutta sitä 
ei enää ollut heittää tuleen.

JR 12 – ”jänkäjääkärit”- 
pelastaa pahimmalta
Vuorokausia taistelleiden osas-
tojen voimat alkoivat vääjää-
mättä ehtyä, tilanne oli veit-
senterällä, rintaman repeämi-

nen oli 28.6. tuntien kysymys. 
Pelastavana enkelinä saapui-
vat Ihantalan alueelle juuri 
Itä-Karjalasta junien tuomina 
tulleet kenraalimajuri Einar 
Vihman komentaman 6. Divi-
sioonan joukot. “Jänkäjääkä-
rit”, Kemijärvellä sodan alussa 
muodostetun JR 12:n joukot, 
heitettiin vastahyökkäykseen ja 
pahin läpimurron uhka torjut-
tiin Ihantalan etelä- ja lounais-
puolella 28.-29.6, Se oli Talin-
Ihantalan taistelun kiivaimpia 
ja ratkaisevimpia taistelujakso-
ja. Pohjoisen miehet mm. tuho-
sivat vuorokaudessa 29.6. pans-
sarinyrkeillä 30 vihollisvau-
nua. Samaan aikaan käytiin 
Portinhoikassa rajuja taisteluja 
ja venäläiset saivat läpimurron, 
joka pystyttiin sitkeästi jälleen 
torjumaan. Tässä olivat toisen 
kerran taistelun aikana omat 
panssarit mukana.

Koska rintamalinja oli run-
saan viikon taistelujen jälkeen 
mutkitteleva ja pitkä ja sitoi lii-

kaa joukkoja, kenraali Oesch 
päätti oikaista sen ja veti sitä 
taaksepäin Ihantalan - Juusti-
lankankaan tasalle. Joukot on-
nistuivat siirtymään taistellen 
uudelle linjalle. Talin taiste-
lun voikin katsoa päättyneen 
aamulla 30.6. ja muuttuneen 
Ihantalan taisteluksi. Runsaan 
viikon taisteluissa oli viholli-
nen saanut lähtölinjaan vain 7 - 
8 kilometriä syvän murtuman. 
Rintaman oikaisun ja uusien 
asemien miehittämisen onnis-
tuminen oli koko suurtaistelun 
ratkaiseva kulminaatio.

Ihantalan 
puolustustaistelu
Vihman 6. Divisioona - sen JR 
12 ja ErP 16 - asettui nyt pää-
puolustuslinjalle Ihantalan alu-
eelle. Vihollisen hyökkäyksen 
paino kohdistui raskaana täl-
le lohkolle. Sen taistelujen tu-
los ratkaisi seuraavina päivinä 
Suomen kohtalon. Keskeisessä 
roolissa oli eversti Georg Lu-

canderin komentama kenttäty-
kistö, joka ehdittiin ryhmittää 
uudelleen niin, että tykistön ja 
heittimistön tuli voitiin keskit-
tää ennennäkemättömällä te-
holla vihollisen hyökkäysten 
lähtöalueelle. Myös tiedustelu 
onnistui paljastamaan useita 
hyökkäyshankkeita ennakolta.

Vihollisen suurhyökkä-
ys Ihantalaan alkoi aamulla 
30.6. vahvan panssarivoiman 
tukemana. Rajut hyökkäyk-
set seurasivat toisiaan päivit-
täin, jopa kuusikin kertaa päi-
vässä. Paikallisia läpimurtoja 
syntyi, mutta vihollinen kyet-
tiin kerta toisensa jälkeen heit-
tämään vastahyökkäyksillä ta-
kaisin. Suomalaisten puolus-
tus alkoi pitää. Eversti Georg 
Lucanderin johtama tykistö ja 
heittimistö hajoittivat keskite-
tyllä tulella hyökkäys- ja pans-
sariosastoja. Hyökkäyksiin is-
kivät tuhoa myös lentopommi-
tukset, joissa osasto Kuhlmeyn 
syöksypommittajien panos oli 

Tali-Ihantala 1944 suur-
elokuvan juhlanäytök-
sestä Oulussa muo-

dostui vavahduttava kokemus 
kutsuvieraina olleille nuorille 
lukiolaisille sekä monille tuo-
hon suurtaisteluun itse osallis-
tuneille sotaveteraaneille. 

Kaksi Tali-Ihantalan taiste-
luissa itse mukana ollutta vete-
raania, Simo Miesmaa ja Mart-
ti Niemelä kertoivat elokuvan 
jälkeen yleisölle omista koke-
muksistaan ja vastasivat kysy-
myksiin. Elokuvassa oli pal-
jon samaa, mitä he itsekin ovat 
kokeneet. Etulinjassa tykis-
tön tulenjohdon radistina pal-
vellut Miesmaa selvisi omaksi 

Tali-Ihantala todellisen kaltaisena

Keskustelutilaisuudessa elokuvaesityksen jälkeen Tali-Ihantalan 
taisteluihin osallistuneiden Simo Miesmaan ja Martti Niemelän 
puheenvuoroissa arvioitiin filmiä totuudenmukaisena kuvauksena 
isänmaamme kohtalonhetkistä. Yleisökysymyksissä tiedusteltiin 
puolustustaistelun onnistumisen syistä, kuten saksalaisen lento-
osaston ilmatuen merkityksestä.

ihmeekseen täysin naarmuit-
ta taisteluista. Jääkärijoukku-
een johtajana taistellut Nieme-
lä haavoittui vakavasti pian sen 
jälkeen, kuin hänen pidetty esi-
miehensä, sittemmin myös piis-
pana toiminut majuri Jukka 
Malmivaara, JR 50:n kolman-
nen pataljoonan komentaja oli 
haavoittunut.

Puheenvuorossaan 18. di-
visioonan KTR 19:n veteraani 
Miesmaa muisteli aseveljiä, joi-
den taival katkesi kesken Kan-
naksen taisteluissa. Eräs heistä 
oli luokkatoveri, joka oli Mies-
maan kumppanina radistikou-
lutuksessakin Riihimäellä. 

Juhlanäytökseen kutsutut lu-

kiolaiset kuuntelivat elokuvan 
jälkeen veteraanien puheenvuo-
roja hiljaisina, eikä heiltä mo-
nia lisäkysymyksiä tullut. ”Pe-
lottiko siellä? Minäpä vastaan, 
vaikka ei kysytäkään: Kyllä pe-
lotti, mutta ei sentään sietämät-
tömästi. Eniten minä pelkäsin 
sotavangiksi joutumista”, Mies-
maa kertoi.

Hiljaisina lukiolaiset poistui-
vat elokuvateatterista. ”Tuollais-
ta se varmaan siellä olikin”, po-
rukassa todettiin.  Siihen saattoi 
yhtyä myös Pateniemen lukion 
kakkosluokkalainen Miika Ve-
netvaara (17), joka jo ennestään 
tiesi Tali-Ihantalan olleen tär-
keä taistelupaikka Kannaksella. 
Hänen tietonsa ja käsityksen-
sä Suomen sodista eivät perus-
tu omien sukulaisten kertomiin 
kokemuksiin, vaan kirjoista lu-
ettuun ja aiempiin elokuviin, 
kuten Tuntemattomaan sotilaa-
seen. Sekin on hänestä hyvä elo-
kuva, vaikkakin henkilöt ovat 
siinä ainakin osaksi kirjailijan 
kuvitteellisesti luomia henkilö-
hahmoja. Miikan pappa on ol-
lut rintamalla, mutta ei ehtinyt 
kokemuksistaan hänelle itse 
kuvailla. Kun Miika ensi vuon-
na lopettaa lukionsa, on hänel-
le selvää mennä Inttiin. ”Toista 
ajatusta ei ole”, hän toteaa. 

Pekka Koivisto

Pohjois–Kymenlaakson 
Sotaveteraaneille ja lu-
kiolaisille esitetyn elo-

kuvan jälkeen järjestetyssä ti-
laisuudessa oli mahdollisuus 
kysellä sotaveteraaneilta ja tei-
neiltä mitä ajatuksia esitys oli 
herättänyt.

Iittiläinen sotaveteraani Oiva 
Uusitalo kertoi taistelleen-
sa ”näköalapaikalla” Ihantalan 
alapuolella. Hän kertoi eloku-
van rumputulen ja syöksypom-
mituksien olleen lähes toden-
tuntuisia, mutta suomalaisten 
panssareitten osuus elokuvassa 
oli todellisuutta suurempi. Uu-
sitalo toivoi rauhaa, ettei tämän 
päivän teinien tarvitsisi kokea 
samaa, kun sotaveteraanit ko-
kivat nuoruudessaan.

Kouvolan yhteiskoulun lu-
kion toisen luokan 17-vuotiaas 
teini Juha Hellèn koki esityk-

Tali - Ihantala 1944 
Kouvolassa

sen lähinnä henkisellä tasolla.
Elokuvalla ei ehkä ollut pa-

rasta mahdollista teknistä to-
teutusta. Tunnelma ja henki, 
mikä elokuvasta tuli, näytti 
mitä sota on. Se viestitti sodan 
karmeuden ja tapahtumat hen-
kisellä tasolla. Kuva veti hiljai-
seksi. Tuli suuri kunnioitus so-
taveteraaneja kohtaan. Ei osaa 
sanoa veteraanille oikein mi-
tään muuta, kun kiitokset va-
paasta isänmaasta. 

Kysymykseen, miltä tuntui-
si kokea ensi kesänä Ihantalan 
taistelut, monet siellä olleet ja 
sillä kaatuneet olivat vain vuot-
ta sinua vanhempia. 

- Ei sitä pysty kuvittelemaan. 
Siinä olisi kovan paikan edes-
sä.

Teksti ja kuva Roope 
Nieminen

Juha Hellèn ja Oiva Uusitalo. Välissä Mannerheim-ristin ritarin, Las-
se Kokon muotokuva.
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edelleen aivan keskeinen. Sak-
san avusta se oli tärkein koko 
taistelussa panssarintorjunta-
aseiden lisäksi. Sen sijaan Ihan-
talassa olleesta vahvasta saksa-
laisesta panssariprikaatista ei 
ollut juuri apua. Puna-armeija 
käytti yhä säästämättä panssa-
reita hyökkäyksissään; ne tor-
juttiin lähes kokonaan lähitor-
junta-aseilla, kymmenittäin 
päivässä. Kun panssarinyrkit 
loppuivat etulinjan taistelijoil-
ta, mm. kenraali Vihma, joka 
viihtyi aivan edessä, kuskasi 
niitä henkilöautollaan varikol-
ta. Rohkeudestaan Vihma sai 
maksaa hengellään - hän kaa-
tui Ihantalassa suurtaistelun jo 
päätyttyä elokuun alussa.

Yksittäisistä taistelupaikois-
ta nousee yli muiden Pyöräkan-
gas, jossa vihollinen sai useita 
murtoja puolustuslinjaan, pa-
himmillaan kilometrin syvyi-
siä. Reservien vastaiskuilla vi-
hollinen työnnettiin aina ta-
kaisin. Viimeinen todella raju 

taistelupäivä oli 3.7., seuraavi-
na päivinä hyökkäykset alkoi-
vat laantua, vaikka jatkuivat 
vielä vaarallisen voimakkai-
na. Niinpä vielä 7.7. venäläiset 
murtautuivat asemiin, mutta 
lyötiin vastahyökkäyksellä ta-
kaisin. Viimeinen varsinainen 
hyökkäyspäivä oli 10.7. Tämän 
jälkeen venäläisetkin alkoivat 
siirtyä puolustukseen ja irroit-
taa voimiaan Saksan rintamal-
le. Suurhyökkäys oli torjuttu, 
joukot asettuivat puolustuk-
seen ja alkoi  asemasotavaihe, 
joka päättyi välirauhaan 5.9. 
Torjuntavoitto vaati suoma-
laisilta 8 500 miehen tappiot, 
joista kaatuneina 1 100 miestä. 
Neuvostosotilaita kaatui noin  
5 000 miestä.

Torjuntavoiton avaimet
Ratkaisevinta oli suomalaisten 
taisteluhenki, -tahto ja -kun-
to. Taistelijat tiedostivat, että 
Suomen itsenäisyys ja tulevai-
suus edellytti hyökkäyksen tor-

jumista. Taisteltiin todella sit-
keästi, torjuttiin läpimurrot ja 
iskettiin vastahyökkäyksin ta-
kaisin. Talvisodan henki saa-
tiin jälleen päälle. Pakokauhua 
ja karkuruutta esiintyi vielä-
kin, mutta se pysyi aisoissa. Ve-
näläiset hävisivät taistelukun-
nossa suomalaisille, samoin 
joukkojen johtamisessa ja kaa-
vamaisessa liikuttelussa. Suo-
malaisilla joukkojen johtami-
nen onnistui hyvin, pienis-
tä alkusähläilyistä huolimatta. 
Uusia tuoreita osastoja onnis-
tuttiin joustavasti vaihtamaan 
väsyneiden ja kuluneiden ti-
lalle. Ratkaisevaa oli, että apu-
voimia ehdittiin siirtää Itä-
Karjalasta pahimpaan hätään. 
Puolustusmaasto oli edulli-
sempi aiempiin Pääasemaan ja 
VT-linjaan nähden; maasto oli 
vaihtelevaa, vesikannasten rik-
komaa ja mäkistä. Ratkaisevin-
ta oli, että jalkaväen tukena oli 
runsas tykistö ja heittimistö, 
jotka osasivat keskittää tulensa 

tärkeisiin kohteisiin ja vihollis-
ryhmityksiin. Toisaalta tukena 
oli runsaasti lentovoimaa, niin 
Messerschmidt-hävittäjiä kuin 
pommikoneita, omia ja saksa-
laisia. Osasto Kuhlmey kak-
sinkertaisti ilmavoimat ja oli 
erittäin ratkaiseva voimanlisä. 
Ehkä kaikkein tärkein uusi apu 
aiempaan – Valkeasaareen ja 
Kuuterselkään - nähden olivat 
nyt jalkaväen tehokkaat pans-
sarintorjunta-aseet. Jalkaväki 
tuhosi niillä suurimman osan 
panssareista.

Harkitseva, rauhallinen ja 
taitava kenraaliluutnantti K. 
L. Oesch onnistui Kannaksen 
joukkojen komentajana erin-
omaisesti. 

Suomen miehitys 
estettiin
Hyökkäyksen torjuminen kesä-
heinäkuun vaihteessa 1944 Ta-
lin-Ihantalan suunnalla oli 
elintärkeää, koska puna-armei-
jan hyökkäyksen painopiste oli 

siellä ja koska juuri siltä suun-
nalta veivät keskeiset tieyhtey-
det Suomeen. Mutta vihollinen 
hyökkäsi raivoisasti muualla-
kin, yhtä tärkeää oli, että tor-
junta piti myös Viipurinlahdel-
la, Vuosalmella ja Äyräpäässä, 
Laatokan koillispuolella U-ase-
massa Nietjärvellä ja lopulta 
Ilomantsin taisteluissa. Näiden 
tulos oli se, että Suomi kyke-
ni torjumaan ehdottoman an-
tautumisen vaatimuksen ja ir-
tautumaan siedettävistä lähtö-
kohdista käsin sodasta. Suomi 
pystyi sopimaan edes jotenkin 
kestettävät rauhanehdot ja en-
nen kaikkea säilyttämään itse-
näisyytensä. 

Jouko Vahtola

Kirjoittaja on Oulun yliopiston 
Suomen historian professori

Äskeistä huikeasti toteu-
tettua elokuvaa katsel-
lessa en voinut olla ajat-

telematta, kuinka kovaa elämä 
on ollut sotavuosina ja varmas-
ti vuosia sodan jälkeenkin sen 
ajan ihmisille, arvioi Kuusa-
mon lukion abiturientti Tomi 
Kajava nähtyään Tali-Ihantala 
1944 -elokuvan.

Kajavan mielestä on hyvä, 
että sodista kerrotaan mm. kir-
joissa ja elokuvissa. Tosin eloku-
vat pystyvät tuomaan esiin vain 
murto-osan siitä todellisuudes-
ta, joka sotien aikaan vallitsi.

 Mielestäni suomalaisuudelle 
ja isänmaallisuudelle tekee hy-
vää muistella menneitä ja kun-
nioittaa sitä arvokasta työtä, 

Tali-Ihantala 1944 -
elokuva kertoo totuuden

joka säilytti maamme itsenäi-
syyden, Kajava perustelee.

Kun katselen uuden suku-
polven silmin teidän veteraani-
en tekemää työtä, voin vilpittö-
mästi sanoa, että se työ on on-
nistunut täydellisesti. Meillä on 
teidän työnne ansiosta itsenäi-
nen Suomi, joka on myös tur-
vallinen hyvinvointivaltio. Täs-
tä kiitän jokaista veteraania.

Kajava luottaa omaan suku-
polveen siinä, että se aikanaan 
kykenee jatkamaan sitä työtä, 
jonka menneet sukupolvet ovat 
aloittaneet Suomen kehittämi-
seksi hyväksi ja turvalliseksi 
maaksi.

Unto Murtovaara joutui 18-
vuotiaana nuorena miehenä ke-

Kuusamon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Yrjö Jurmu (vas.) ja 
abiturientti Tomi Kajava ennen elokuvan katselua.

sällä 1944 Suomenlahden saa-
ristossa taistelemaan maamme 
vapauden puolesta. Siksi hän 
katseli Tali-Ihantala 1944 -elo-
kuvaa sodan kauhut kokeneena.

Mielenkiintoista oli katsella. 
Tosin pohjana minulla oli aika-
naan elokuva Tuntematon so-
tilas. Tämä elokuva kertoo to-
tuuden siitä, millaista siellä oli, 
Murtovaara vahvistaa.

Murtovaara ei luonnollises-
ti tiennyt taistelujen aikana so-
dan eikä rintamalinjojen koko-
naistilannetta. 

Joskus annettiin irtautumis-
käsky, vaikka ei ammuttu lau-
kaustakaan. Hyvä oli, että esi-
miehet tiesivät, mitä muualla 
rintamalla tapahtui.

Murtovaara luottaa siihen, 
että nykynuoriso pystyy kan-
tamaan vastuun maamme tule-
vaisuudesta.

Nuoriso on semmoista, että 

homma hoituu. Nuoret ovat 
valmiit puolustamaan maa-
tamme.

Kuvat ja teksti: Pauli Jaakkola

Turussa Tali – Ihantala 
elokuvan veteraaneil-
le ja lukiolaisille tar-

koitettuun ennakkoensi-iltaan 
osallistui noin 500 henkilöä. 
Tunnelma salissa oli käsin kos-
keteltavan harras. Moni sekä 
veteraaneista että nuoremmista 
pyyhkäisi kostuneita silmäkul-
miaan viimeistään siinä vai-
heessa, kun veteraanin, Turun 
Sotaveteraanien puheenjohta-
jan Antti J. Näsin puheenvuo-
roon vastasi Nousiaisten lukion 
oppilas Sini Nevalainen. Hän 
lausui mm. seuraavaa; ”Me lu-
kiolaiset emme varmasti kos-

kaan tule täysin käsittämään 
sitä, kuinka pieneksi ihminen 
voi itsensä sodan keskellä tun-
tea, mutta Tali – Ihantala elo-
kuva vei meitä varmasti aina-
kin askeleen lähemmäksi vuo-
den 1944 tapahtumia. Niiden 
näkeminen omin silmin val-
kokankaalla loi varmasti elä-
vämmän ja koskettavamman 
käsityksen tapahtumista kuin 
lukion oppikirjojen teksti tai 
yksittäiset kuvat”.

Teksti: Osmo Suominen 
Kuvat: Auli Kumpunen

Tali – Ihantala kosketti Turussa

Veteraaniyleisöä Turussa hetkeä ennen elokuvan alkua.

Sisällöltään koskettavan lukio-
laisen tervehdyksen esitti Nou-
siaisten lukion oppilas Sini Ne-
valainen.
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Tali-Ihantala 1944 koko-
si Kemissä yli 220 ve-
teraania omaisineen ja 

Kemin Lyseon lukiolaista kan-
sakunnan lähihistorian suuren 
draaman äärelle. Vavahdutta-
van realistinen elokuva antoi 
nuorille edellytykset ymmär-
tää, kuinka vaativaan tilantee-
seen kukin sotilas omana it-
senään joutui. Niinkuin vete-
raanien tervehdyksen esittänyt 
Kemin sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Paavo Köngäs to-
tesi, oli ”elämän arpaa, kuinka 
kullekin kävi, kenen kohtalo 
täyttyi Ihantalan siirtolohka-
reiden keskellä, kuka selviäisi.”

”Olihan meilläkin jonkun-
lainen käsitys, että koko maan 
kohtalo on veitsenterällä, mut-
ta niitä arvioitahan tehdään 
jälkeenpäin. Kukin meistä ko-
etti hoitaa oman velvollisuu-
tensa.”

Köngäs myös muistutti, että 
oman osuutensa, katkerimpaan 

velvollisuutensa täyttämiseen 
saakka tekivät sodassa kaikki – 
monilla sotatakki yllä kuutena 
vuotena – eikä vain rintamal-
la, vaan kotirintama kesti yhtä 
lailla.

Nuorten tunnot puki Juulia 
Poikela kiitokseksi niille roh-
keille suomalaisille, jotka tais-
telivat itsenäisyyden puolesta 
sodissa ja osallistuivat jälleen-
rakentamiseen. ”Elämä tänään 
olisi varmasti toisenlaista, jos 
Suomi ei olisikaan itsenäisty-
nyt tai mikäli talvi- ja jatkoso-
dassa olisi päädytty toisenlai-
seen lopputulokseen.”

Vilkkaaseen keskusteluun 
osallistuivat niin nuori lukio-
lainen Juho Tuovila kuin 96-
vuotias Eemeli Väyrynen, 
vanha pioneeri Aulis Kuusela 
ja sotaorpojen puheenjohtaja 
Esko Koski. Tilaisuuden juonsi 
Pentti Hedberg.

Pentti Jussila

Paavo Köngäs on saanut rinnalleen kemiläisnuoret Juulia Poike-
lan ja Juho Tuovilan.

”Kukin koetti hoitaa
oman velvollisuutensa”Paimiolaisen kodinkone-

liikkeen omistajaparis-
kunta Aaltonen tarjosi 

sotaveteraaneille Paimion Ki-
nossa elokuvanäytöksen. Aal-
toset ovat itsekin sotaveteraani-
en lapsia ja ovat koko yrityksen 
toiminta-ajan monilla tavoin 
tukeneet sotaveteraaneja. 

- Meillä on kunnia-asia 
muistaa Teitä siitä, mitä olet-
te hyväksemme tehneet, sanoi 
Rauno Aaltonen tervehdyspu-
heessaan. 

Vuodesta 1990 on kauppi-
aspariskunta tarjonnut sota-
veteraaneille isänmaallisen tai 
muuten veteraaneja kosketta-
van elokuvan. Ensimmäisenä 
oli vuorossa Talvisota. Nyttem-
min mukaan on päässyt vete-

raaneja myös Aurasta ja Tar-
vasjoelta. 

Tilaisuus päättyi yhteisesti 
laulettuun Maamme-lauluun, 

Tali-Ihantala 1944 Paimiosssa

Soile ja Rauno Aaltonen vastaanottamassa Paimion kaupungin-
johtaja Jari Jussinmäkeä.

Sotakamreeri, kirjailija, 
 kesävirtolainen, panssa-
riveteraani Reino Leh-

väslaiho avasi värikkääseen 
tapaansa virtolaisille veteraa-
neille ja lotille puolisoineen tar-
koitetun kutsuvierasnäytännön 
Virtain Kisapirtillä 21. tammi-
kuuta. Kisapirtti paloi pahoin 
viime syyskesällä, mutta hirsi-
rakenteinen entisen suojelus-
kunnan osuus talosta jäi eh-
jäksi ja mahdollisti näytöksen 

Tali-Ihantala 1944 
Virroilla

Virroilla kutsuvierasnäytännön 
tilaisuudessa puhui kirjailija 
Reino Leväslaiho. 

tuvantäyteiselle, 150-päiselle 
yleisölle.

Elokuva jakoi mielipiteet, 
kuten elokuvat yleensäkin. Toki 
suurin osa oli varsin tyytyväi-
nen näkemäänsä ja moni vete-
raani huokaili näytöksen jäl-
keen, että kumpa vielä jaksaisi 
lähteä käymään noilla ikiajoik-
si mieleen syöpyneillä taistelu-
tantereilla.

Raimo Laskujärvi

jonka jälkeen pitopalvelu Kuk-
kokellari kahvitti vieraat. 

Erkki Yli-Halla

5. joulukuuta täyttyi Mik-
kelissä elokuvateatteri 
Kinolinna lukiolaisten ja 

veteraanien kohdatessa Tali-
Ihantala 1944- elokuvan juh-
lanäytöksessä. Esitykseen osal-
listui yli 200 kutsuvierasta. Esi-
tyksen jälkeisen keskustelu- ja 
kahvitilaisuuden avasi Mikke-
lin kaupunginjohtaja Kimmo 
Mikander.

”Todellisuudessa siellä oli 
kovempi rähinä kuin filmillä” 
totesi Tali-Ihantalan veteraani 

Tali–Ihantala 1944 päämajakaupungissa
Kai Harlin kahvittelun lomas-
sa. Yhteiskoulun lukion oppilas 
Ville Rimpiläinen käytti op-
pilaiden puheenvuoron. Hän 
muistutti, että nuorimmat Ta-
lin-Ihantalan suomalaistais-
telijat olivat alle 20-vuotiaita, 
suunnilleen juhlavieraina ole-
vien lukiolaisten ikäisiä. Vete-
raanit totesivat puolestaan, että 
”olihan se aika jännää nuorel-
le miehellä maata kivenkolossa 
kranaattikeskityksessä ja odot-
taa vihollisen panssareita.” 

Veteraanit ja lukiolaiset pi-
tivät kuvattuja tapahtumia to-
dentuntuisina ja he pitivät hy-
vänä sitä, että nuoria tuodaan 
lähemmäksi vanhempien su-
kupolvien kokemuksia. Heidän 
mielestään tällainen yhdessä-
olo kaventaa sukupolvien välis-
tä eroa ja opettaa maamme his-
toriaa arvokkaalla tavalla.

Pertti Pulkkinen

OULUNKYLÄN  
KUNTOUTUSSAIRAALA
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

Hyvät sotiemme veteraanit!  
Tarjoamme veteraanikuntoutusta:

Avokuntoutus, yhteydenotot  
Irmeli Heikkinen, puh. (09) 7527 1546

Laitos- ja päiväkuntoutus, yhteydenotot  
Leena Pentinsaari, puh. (09) 7527 2026 

Mahdollisuus osallistua käyntipäivinä erilaisiin 
liikuntaryhmiin, valvottuun uintiin ja saunaan. 

Lisäksi on ruokailumahdollisuus.  Keittiöstä saa ostaa 
mukaan myös valmisruoka-annoksen.  

 TERVETULOA!
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Uudenmaan Veteraanin Jou-
lussa kerrotaan maan vanhim-
man sotaveteraaniyhdistyksen, 
Hyvinkään 50-vuotisjuhlapäi-
västä kuvin ja sanoin. Myös itse 
lehti on saavuttanut 30 vuoden 
iän. Suomen poika Hans Kar-
ro kertoo vaiherikkaan selviy-
tymistarinansa lehden sivuil-
la; olen elossa ja saan tallettaa 
omani ja sukupolveni muis-
tot tuleville sukupolville luet-
tavaksi.  Professori Matti Lap-
palainen kirjoittaa Suomen it-
senäisyyden syvistä juurista 
Venäjän vallan aikana. Run-
sas kuvitus kattaa koko vuoden 
tärkeät tapahtumat.   

Varsinais-Suomen lehdessä ker-
rotaan tyhjentävästi Petsamon 
merkityksestä Suomelle ja siitä, 
kuinka se osoittautui suurvalto-
jen näkökulmasta liian houkut-
televaksi. Siltojen rakentami-
sesta sukupolvien välille kertoo 
kirjoitus Laitilan Kappelimä-
en koulun ideasta aloittaa vete-
raanikummi-toiminta. Veteraa-
nit, ”perinnelähettiläät” käyvät 
koulussa kertomassa vaikkapa 
omista kouluajoistaan ja totta 
kai myös asioista, jotka takasi-
vat maallemme itsenäisyyden. 
Lehdessä on luettavaa sekä van-
hemmille että nuorille.

Viime vuonna lehdissä 
muisteltiin luonnolli-
sesti 90-vuotiasta itse-

näistä Suomea ja liiton 50-vuo-
tisjuhlavuotta. Kaikissa lehdis-
sä on puheenjohtajan tervehdys 
ja katsaus menneeseen ja aja-
tuksia tulevasta. Kaikissa pii-
reissä on myös hoidettu tuiki 
tärkeä ilmoitusmyynti hyvin 
”näkyvällä” tavalla.

Etelä-Pohjanmaan joululeh-
dessä on mielenkiintoinen 
kirjoitus elintarviketilantees-
ta sotien aikana. Kirjoitukses-
sa mm. kerrotaan, miten tiu-
kan säännöstelyn avulla selvit-
tiin päivästä toiseen, puutetta 
oli kaikesta. Aiheeseen liittyy 
myös runsas kuvitus. Lehdes-
sä on myös monia lämminhen-
kisiä – realistisiakin – kirjei-
tä sotatantereelta, mutta myös 
kotirintamalta. Lehti kertoo 
Seinäjoelle v. 2005 eri veteraa-
nijärjestöjen kesken peruste-
tun yhteistyötoimikunnan me-
nestyksekkäästä toiminnasta; 
”Yhyres pärjätähän kyllä:”

Kanta-Hämeen lehdessä kerro-
taan Sotilaspojista sekä histori-
an valossa että heidän nykypäi-
vän perinnetoiminnastaan. Ris-
to Kurki kirjoittaa virolaisesta 
Suomen-pojasta Endel Rististä 
ja hänen kokemuksistaan asua 
ja elää vieraalla maalla vuosi-
kausia ilman mitään yhteyksiä 
syntymä- ja kotimaahansa. Hä-
meenlinnan Vuorentaan hau-
tausmaan entinen vahtimestari 
Toivo Lampinen kertoo hyvin 

Sotaveteraanipiirien joululehdet vuonna 2007
arvostavasti kokemuksistaan 
mm. siitä, miten vaikeissa sota-
oloissa suomalaiset pitivät kun-
nia-asianaan saattaa kaatunut 
veli kotiseurakunnan multiin 
tai sankarihautoihin.  Nuorten 
näkökulmaa valotetaan lehdes-
sä sekä keskusteluin että ter-
vehdyksin.

Keski-Pohjanmaan lehdessä 
on julkaistu Sotaveteraani-leh-
den kirjoituskilpailussa palki-
tun kannuslaisen Krista Salme-
lan kirjoitus ”Säilyttäkää tämä 
maa”. Lehdessä on myös mo-
nia kauniita runoja ja lauluja. 
Sotaorvon tarinassa Taimi Ki-
vimaa muistelee äitiä, joka otti 
hoitoonsa sisarensa neljä lasta, 
siinä olisi esimerkkiä tällekin 
ajalle. Nykypäivänä niin muo-
dikkaan rintamamiestalon ra-
kentaminen esitellään lehdessä 
käytännönläheisesti.

Keski-Suomen lehdessä on ot-
teita liikuttavasta kirjeestä rak-
kaalle Fannille sieltä jostain 
sodan päättyessä. Lehti ker-
too keuruulaisten lukiolaisten 
matkasta Karjalan kannakselle 
veteraanin johdolla. Ajatukse-
na oli ollut, että nuorten käynti 
kannaksella voisi herättää nuo-
remman sukupolven kiinnos-
tuksen lähihistoriaa kohtaan 
ja samalla lähentää heitä sota-
sukupolvien kohtaloihin. Leh-
dessä esitellään myös kaikkien 
yhdistysten yhteystiedot selke-
ästi.

Lahden jouluviestissä kerro-
taan veteraanitoiminnan he-
räämisestä seudulla. Lahden 
Rintamamiesten Asuntoyhdis-
tys paneutui alussa - nimensä 
mukaisesti - lähes yksinomaan 
rintamamiesten asunto-olojen 
parantamiseen. Lehdessä on 
myös lämminhenkinen Ossi 
Savolaisen tarina evakkotaipa-
leen alkamisesta sodan päätyt-
tyä. Runsas kuvitus elävöittää 
mielenkiintoisia tarinoita sisäl-
tävää lehteä.

Pohjois-Savon lehdessä alkaa 
ansiokas ja yksityiskohtainen 
muistelo Pohjois-Savon sota-
toimista v. 1808. Riitta Kart-
tunen on koonnut valaisevan 
paketin kotirintaman vaatet-
tamisesta vv. 1939-1946. Monia 
konsteja käyttämällä toimeen 
tultiin, kunnes vihdoin kortti-
en ja kuponkien leikkaajat sai-
vat ripustaa saksensa naulaan, 
ne olivat tehneet tehtävänsä 
kunniakkaasti. Lehdessä esi-
tellään myös ansiokkaasti yh-
distystoimintaa. Lehti muistaa 
myös nimeltä mainiten tukijoi-
taan, sekä yksityisiä henkilöitä 
että yrityksiä.

Satakunnan lehdessä esitellään 
kauniita käsintehtyjä kortteja, 
muistoja rintamalta 1943. Leh-
dessä on myös runsas kuvitus 
seppeleiden laskusta sankari-
haudoille 29.9. Nuori vänrikki 
Heidi Teerinen muistelee oma 
asevelvollisuusaikaansa ja tote-
aa veteraanien tekemästä työs-
tä: ”Maailmassa ei ole niin isoa 
kiitosta, jonka minä ja muut 
voisimme teille antaa ”. Yh-
distysten merkkipäivät saavat 
myös oman tilansa lehdessä. 
Hallinnon ja yhdistysten yhte-
ystiedot ovat selkeästi esillä.

Suur-Savon lehdessä Annik-
ki Mattsson kertoo omaishoi-
dosta ja omaishoitajan arjesta. 
Omaishoitajan suhdetta hoi-
dettavaan nyt ja tulevaisuu-
dessa osaltaan määrittävät ky-
symykset siitä, ”mitkä seikat 
muodostavat laadukkaan ja hy-
vän hoivan sekä hyvän elämän 
molemmille”. Lehdessä on mie-
lenkiintoinen kirjoitus ”nelijal-
kaisista sotasankareista”, hevo-
sista ja koirista, sotahevonen-
han sai pronssisen patsaan 10 
vuotta sitten Seinäjoelle ja Suo-
menhevonen vietti viime vuon-
na 100-vuotisjuhliaan. Lehti on 
kiinnostava lukupaketti koko-
naisuudessaan.

Kirjoituksestaan palkittu Krista Salmela kirjoittaa: ”Vapaa 
Suomenmaa on meille arvokkain lahja, jonka olemme saaneet. 
Meidän tulee säilyttää tämä maa ja antaa arvoa sille, mitä sota-
veteraanit ovat vapaan maamme vuoksi tehneet.” Siihen meidän 
kaikkien on varmasti helppo yhtyä.

Marja Riukka
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Veteraaneja ystävineen 
oli kokoontunut täysi 
salillinen Oulaisista ja 

lähipitäjistä juhlakonserttiin, 
joka pidettiin 16. marraskuuta 
Oulaisissa. Tervehdyspuhees-
saan Aarno Strömmer palaut-
ti mieliin päättymässä olevan 
juhlavuoden päätapahtumat. 
Erityisen suurena ilonaihee-
na hän mainitsi saumattomak-
si virinneen yhteistyön muiden 
veteraanijärjestöjen kanssa.

Puolustusvoimain tervehdyk-
sen konserttiyleisölle toi Oulun 
Sotilasläänin komentaja, evers-
ti Timo Suutarinen. - Maailma 
on muuttunut hektisemmäk-
si, Suomi on tänään haavoittu-
vampi kuin aikaisemmin. Maa-
ilmassa on oltava kumppanei-
ta. Puolustusvoimat hakeekin 
kumppanuuksia mm. eri teol-
lisuuden alojen kanssa. Asepal-
veluksen suorittaa nyt vain 70 % 
ikäluokasta. Tarvitsemme kou-
lutetun reservin, kertausharjoi-
tuksiin onkin nyt rahaa käytet-

Juhlavuoden viimeinen aluejuhla Pohjois-Pohjanmaalla
tävissä, totesi Suutarinen. Hän 
itsekin lopettaa aktiivipalve-
lun vuodenvaihteessa: - Siirryn 
luottavaisin ja kiitollisin mielin 
ylipäällikön reserviin. 

Juhlakonsertin musiikkioh-
jelmasta vastasi Pohjan Soti-
lassoittokunta johtajanaan mu-
siikkimajuri Petri Junna sekä 
Oulun Sotaveteraanikuoro ka-
pellimestari Rauno Rännälin 
johdolla.

Paikallisesta ohjelmasta vas-
tasivat Kestilän peruskoulun 
oppilaat, jotka esittivät kuva-
elman ”Kestisten sota-ajan elä-
mää”. Kuvaelman käsikirjoi-
tuksen on tehnyt opettaja Bir-
gitta Virpimäki, joka myös 
ohjasi kuvaelman. Vuorosanat 
perustuvat aitoon sota-aikai-
seen kirjeenvaihtoon, lähteenä 
on käytetty Kestilän veteraani-
kirjaa. Tekstin väliin oli sopi-
vasti sijoitettu sota-ajan laulu-
ja. Huomio kiintyi lasten vaat-
teisiin ja muihin varusteisiin.  
Ne olivat peräisin Kestilän ve-

Oulaisten aluejuhlaan osallistui yli 500 veteraania ystävineen. Kutsuvieraina olivat mm. piirin ja lii-
ton kunniapuheenjohtaja Gunnar Laatio.

teraanimuseosta, jonka toise-
na ohjaajana toiminut opettaja 
Seppo Karppinen on koonnut. 
Kuvaelma välitti herkän aidol-
la tavalla sota-ajan tunnelmia, 
iloja ja suruja. Lapset joutuivat 

Saksalaiset olivat Lapis-
sa periaatteessa suuri so-
tasalaisuus. Jos kirjeis-

sä mainittiin tästä, pyyhittiin 
ne ylitse ja puhelut katkaistiin. 
Sen vuoksi asiasta oli paljon 
perättömiä huhuja. Kokonais-
kuvan saaminen tapahtumista 
on mahdotonta, koska liikku-
minen oli rajoitettua. Arkistoja 
hävitettiin sodan jälkeen hyvin 
paljon. 

Saksalaiset Lapissa oli täy-
dellinen kulttuurishokki, vaik-
ka ilmeisesti vielä suurempi 
shokki se oli itse maahan saa-
puneille. Rutiköyhä Pohjola, 
laajat erämaat ja köyhä väestö 
asutuksineen olivat kurjaa kat-
seltavaa. Myös miljoonat kiuk-
kuiset sääsket lisäsivät koti-
ikävän tunnetta vieraiden mie-
lissä. Koska Suomen puolelta 
pääsy Muurmanskin rataa kat-
kaisemaan oli epäonnistunut, 
joutui sota-armeija jäämään 
talvileirille keskelle erämaa-
ta. Leiriolosuhteet olivat hyvin 
vaihtelevat: on kerrottu, että 
jopa 200-300 saksalaista pa-
leltui elävältä. Saksalaiset ei-
vät olleet varautuneet kylmiin 
olosuhteisiin, joten muitakin 
paleltumia tuli paljon. Saksa-
laisiin suhtauduttiin erittäin 
myönteisesti koko sota-ajan, 
sillä olimmehan liittolaisia. Sa-
botaasia tai muutakaan kärhä-
mää ei ollut, ja suurin osa työ-

Saksalaiset ja suomalaiset sota-aikana Lapissa
voimasta tulikin maahamme 
vapaaehtoisena. 

Miehitystä oli Rovaniemeltä 
aina Norjan rajaan asti. Saksa-
laisten lisäksi myös itävaltalai-
sia oli saapunut maahamme, ja 
heistä suomalaiset pitivät eri-
tyisesti leppoisan luonteen-
sa vuoksi. Itävaltalaiset eivät 
myöskään olleet poliittises-
ti yhtä fanaattista kansaa kuin 
saksalaiset. Saksalaisia oli toki 
valistettu etukäteen siitä, että 
poliittisesti olemme samal-
la puolella. Uusia ystävyssuh-
teita syntyi ja rakkaussuhteita 
myös. 

Suomalaiset saksalaisten 
palveluksessa
Suomalainen puutaloteollisuus 
saavutti huippusuhdanteen, 
kun parakkiasuminen oli sekä 
suomalaisille että saksalaisil-
le ainoa asuinvaihtoehto La-
pissa. Yhden parakin pystytys 
kesti suomalaisilta kirvesmie-
hiltä kaksi-kolme päivää. Sak-
salaisetkin yrittivät kyhätä pa-
rakkeja, siinä kuitenkaan sen 
suuremmin onnistumatta, jo-
ten rakennuspuuhat olivat yk-
sinomaan suomalaisten. Up-
seereilla oli parakeissa omat 
huoneet, työmiehet elivät ah-
taammin kerrossängyissä yön-
sä nukkuen. Saksalaiset saivat 
suomalaisilta hyvää kohtelua, 
vaikka yleinen uskomus oli-

kin, että ravinto oli huonoa. 
Todellisuudessa ruoka täyt-
ti energialtaan vaaditun mää-
rän ja maistuikin huomatta-
vasti paremmalta kuin omien 
kansalaistemme ape. Syksyllä 
1944 oli saksalaisen armeijan 
miehistölle varattu ruokaa yli 
vuodeksi, kun samaan aikaan 
muualla Euroopassa oli mel-
koinen ruokapula.

Petsamon nikkelitehdas oli 
saksan sotateollisuudelle elin-
tärkeä, samoin kuin Ruotsin 
rautamalmi. Saksalaiset perus-
tivat Lappiin armeijan huolto-
yksiköitä, kuten suutareita ja 
leipomoita, joissa oli suoma-
laisia paljon töissä. Lapissa oli 
vuonna 1944 noin 220 000 sak-
salaissotilasta. Etelässä ei ku-
kaan oikein edes tiennyt, että 
näinkin isolla joukolla siellä 
oltiin. Hevosia ja muuleja oli 
jopa 40 000. Parakkeja ja muita 
asumuksia oli ilmeisesti yli 5-
10 000, eli valtavan suuri mää-
rä. Toisaalta, kyllähän suureen 
erämaahan mahtuu paljon ja 
tämän väkimäärän paljouden 
huomasi lähinnä vain kylistä, 
jotka olivat tiuhemmin asutet-
tuja.

Saksalaisarmeija tarvit-
si suuren huoltojoukon selus-
tassaan ja Suomeen saapues-
saan vapaaehtoisina he saivat 
paremman palkkauksen kuin 
Baltiassa pakkotyöläisinä. Suo-

malaisia naisia palkattiin tu-
hansia saksalaisten palveluk-
seen erilaisiin huoltotehtäviin. 
Suomalaisten palkat maatalo-
udessa olivat naisille 200-500 
markkaa ja teollisuudessa 700-
1 000 markkaa kuukaudessa. 
Palkka oli kuitenkin erinomai-
nen, sillä ruoka ja asunto kuu-
luivat luontaisetuihin. Myös-
kään veroja tai muita kuluja 
ei ollut. Naiset saivat hankit-
tua itselleen tyylikkäitä asus-
teita mustan pörssin kautta. 
Suomalaiset välillä hieman ih-
mettelivät saksalaisten palkko-
ja, vaikka tekiväthän saksalai-
set raskaita, kymmentuntisia 
päiviä ja täysiä viikkoja, joten 
palkka nousi heillä jopa 2 000 
markkaan kuukaudessa. Kuu-
kaudessa oli vain yksi ”vapaa-
päivä,” sekin laitteiden huoltoa 
varten varattu. 

Kuljetustarve oli valtava. 
Ruotsalaiset olivat vuokranneet 
salaisesti saksalaisille 18 rekan 
kuljetuskomppanian. Pienim-
mät saksalaiset kuorma-autot 
olivat vaikeuksissa liukkail-
la ja lumisilla teillä, sillä suu-
rimmalla osalla oli vain kulu-
neet kesärenkaat. Tästä syystä 
ojaanajoja sattui erittäin usein. 

Saksalaisten kanssa tehtiin 
myös kauppaa erittäin paljon 
sota-aikana, eli työvoima Sak-
sasta oli hyväksi koettu. Suo-
malaisia toimi paljon saksa-

laisten apuna, joten molemmat 
osapuolet hyötyivät tästä tilan-
teesta. Saksalaiset olivat sanan-
sa mittaisia, sillä vuoden 1944 
taisteluissa tarvittavat sota-
aseet oli toimitettu Saksasta, 
viimeistä asetta myöten, kuten 
kauppasopimukseen oli kirjat-
tu. Kannaksen murtuessa puo-
lustuslinja pysyi ja saksalaiset-
kin ymmärsivät hyvin tämän 
tärkeyden. 

Saksalaisarmeijan tulo Lap-
piin 1941 miellettiin yleisesti 
Suomen kansan pelastuksena, 
koska tiedossa oli, että venäläi-
set suunnittelivat Suomen val-
loitusta. Molotov suunnitteli 
Suomen valloitusta, mutta Hit-
lerin ankara, kolmen kiellon 
käsky esti suunnitelmat 1940 
syksyllä. Suomen miehitys olisi 
tiennyt kansan joutumista Si-
periaan ja koko kansan tuhoa. 
Ainakin näin huhuttiin. Sak-
salaiset joutuivat poistumaan 
Suomesta vuonna 1944 ja polt-
tivatkin takanaan kaikki pa-
rakkinsa ja asumuksensa venä-
läisten hyökkäyksen pelossa. 

Seppo Salo

Kirjoittaja oli vuonna 1942 
talvella Lapissa tulkkina ja 
työnjohtajana. Hänellä oli myös 
sukulaisia Lapissa.

aikuisten töihin ja naiset mies-
ten töihin. 

Päätössanoissaan puheen-
johtaja Erkki Männistö esitti 
Oulaisten Sotaveteraaniyhdis-
tyksen kiitokset esiintyjille ja 

yleisölle. Salintäyteinen yleisö 
puolestaan haluaa kiittää yhdis-
tystä erinomaisen onnistuneen 
veteraanijuhlan järjestelyistä. 

Viljo Kaartinen
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Puidenhoitajien Oy
Helsinki

Ilmastointimittaus  
Ari Sara Oy

Helsinki

Galerie Vision Oy
Helsinki

K&O Tiilikainen Oy
Helsinki

TR-Kakkoset Oy
Helsinki

T:mi Tapani Seppälä
Helsinki

HYVÄÄ KEVÄTTÄ Laakkonen
Herttoniemi

Taipuset Oy
Himanka

Nastakiekko Oy
Hyvinkää

Kiljavan  
Lääketutkimus Oy

Hyvinkää

Tilitoimisto  
Suonranta Oy

Hyvinkää

Sähköpalvelu  
E.Niemi Ky

Hämeenlinna

Unisto Oy
Hämeenlinna

Asennuspalvelu  
Top-Service

Iisalmi

Sisustus ja Maalaus  
Tamminen Oy

Imatra

Rakennuslaskenta  
Rautalahti Oy

Imatra

Kuusitunturi Oy
Imatra

Kuljetuspalvelu  
Jani Kuosa Ky

Imatra

Evälahti Oy
Imatra

Charterbus  
R.Lundström Ky

Inkoo

Isonkyrön Kuljetus Oy
Isokyrö

Puh. 0500-268 333

Urho ja Karhu Oy
Janakkala

Pohjois-Karjalan  
Sähkö Oy

Joensuu

Maansiirto ja Kuljetus  
Piitulainen Oy

Joensuu

Joensuun  
Teollisuusmaalaamo Oy

Joensuu

Joensuun Laivaus Oy
Joensuu

PP-Yhtiöt Oy
Joensuu

Bjelkos Oy
Jorvas

Jousteel Oy
Joutseno

Joutsenon  
Energia Oy

Joutseno

Maaseudun  
Kukkasrahasto Säätiö

Jyväskylä

Erka Oy
Järvenpää

Harrin Purku- ja  
Kaivuupalvelu Oy

Järvenpää

Joensuu
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Jatkosodan alussa Aunuk-
sen Karjalassa hyökkää-
vät suomalaiset joukot saa-

vuttivat 7.9.1941 Lotinanpellon 
kohdalla Syvärin. Jatkossa ve-
näläisten vesitieyhteys Laato-
kan ja Äänisjärven välillä tuli-
si olemaan poikki aina sodan 
loppuun saakka. Tuo 224 kilo-
metrin mittainen, tarpeellisilta 
osiltaan kanavoitu joki oli osa 
Itämeren ja Pohjoisen Jääme-
ren yhdistävää vesitietä. 

Petroskoi vallattiin lokakuun 
alussa. Runsas kuukausi myö-
hemmin oli Äänisjärven pohjois-
kulmalla sijaitsevan Karhumäen 
vuoro. Itsenäisyyspäivänä jouk-

komme saavuttivat Poventsassa 
Vienan eli Stalinin kanavan al-
kupään. Vähän myöhemmin ve-
näläiset räjäyttivät kanavan su-
lut, jolloin valtavat vesimassat 
vyöryivät kaupungin läpi hukut-
taen useita 1. JPr:n miehiä ja ai-
heuttaen aineellisia menetyksiä. 
Stalinin kanavan tuhon myötä 
yhteys Ääniseltä myös Vienan-
merelle oli katkaistu.

Sen sijaan Äänisjärven kaak-
koiskulmassa olevasta Vyteg-
rasta venäläisillä tulisi olemaan 
jatkuvasti joki- ja kanavayhteys 
Volgan mutkassa olevaan Ry-
biskiin ja sitä kautta aina Mus-
talle merelle saakka. 

Toiseksi suurin järvi
Laatokan jälkeen Euroopan 
toiseksi suurimmalla järvel-
lä Äänisellä on pituutta lähes 
kaksi ja puolisataa kilometriä. 
Petroskoin korkeudelta alka-
en järvi avautuu etelään päin 
aavana, saarettomana ulappa-
na, leveimmillään 90 kilomet-
rin levyisenä. Luoteis-kaakko-
suuntaiset pitkät niemet ja lah-
det sekä lukuisat saaret ovat 
tunnusomaisia Äänisen poh-
joisosalle. Suuren Sungun nie-
mimaan eli Äänisniemen etelä-
kärjen kohdalla on iso Klimets-
kin saari eli Limosaari. Täältä 
alkaen aina pohjoisessa olevaan 

Karhumäkeen saakka Ääninen 
on kapea etäisyyden itärantaan 
vaihdellessa alle kymmenestä 
20 kilometriin.

Vuoden 1941 loppuun men-
nessä suomalaiset olivat ryh-
mittyneet puolustukseen sekä 
Karjalan, Aunuksen että Maa-
selän kannaksilla – asemasota 
oli alkanut. Jatkossa Äänisjär-
ven länsirannan puolustukses-
ta tulisi vastaamaan lokakuus-
sa perustettu, sittemmin use-
ampaan kertaan uudelleen 
organisoitu, Äänisjärven Ran-
nikkoprikaati, johon kuului 
myös Äänisen Laivasto-osasto 
– Ään.LOs.

Jo syyskuun lopulla Äänisel-
le oli siirretty Suomenlahdelta ja 
Laatokalta 50 moottorivenettä 
miehistöineen. Laivasto-osas-
ton varustamiseen oli tarkoitus 
käyttää sotasaaliskalustoa, jota 
varten komennuskuntia lähe-
tettiin haravoimaan sekä Ääni-
sen että Syvärin rantoja. Run-
komiehitykseksi komennettiin 
Turusta kolmisenkymmentä 
pääasiassa panssarilaiva Ilma-
risen tuhosta 13.9.1941 selviy-
tynyttä miestä. Laivastoasema 
sijoitettiin noin kuusi kilomet-
riä Petroskoista etelään olevaan 
Uusiselkään, rakenteilla oleval-
le tehdasalueelle johon kuului 
myös suojainen satama-allas. 

Vuoden vaihteessa osas-
ton vahvuus oli vajaa parisataa 
miestä. Jatkossa sotasaalisalus-
ten löytymisen myötä miehis-
tövahvuus kasvoi. Esimerkiksi 
purjehduskauden 1943 alussa 
se oli 610 miestä. Lisäksi osas-
ton kirjoissa oli kuusi lottaa. 

Siipiratashöyryistä  
hinaajiin ja proomuihin
Suomalaisten nopea etenemi-
nen oli ollut venäläisille yllä-
tys. Evakuointiin vesitse oli 
ryhdytty liian myöhään. Kun 
lisäksi aikaisen talven myö-
tä koko Äänisen kattoi jääpei-
te jo joulukuun alussa, lukui-
sat evakuointialukset jäätyivät 
jäihin kiinni. Suurin evakuoin-
tilaivasto tavattiin Poventsan-
lahden suunnalta Äänisniemen 
Tulvojan edustalta. Yli 40 eri-
laisen aluksen saattue runsaine 
polttoaine- ja elintarvikelastei-
neen joutui suomalaisten hal-
tuun. 

Ensimmäisenä suomalaise-
na sota-aluksena purjehti Ää-
nislinnaksi muuttuneeseen 
Petroskoihin 5.11.1941 Syväril-

tä löydetty ja sikäläisellä tela-
kalla kunnostettu hinaaja, joka 
jatkossa tunnettaisiin tykkive-
ne Väinönä. Muutaman päivän 
kuluttua satamaan saapuisi toi-
nenkin tykkivene - Ilmari, se-
kin Syväriltä löydetty hinaaja. 
Jatkossa käyttöön otettaisiin 
lisää hinaajia, erilaisia apua-
luksia, proomuja. ja moottori-
veneitä. Kaiken kaikkiaan so-
tasaaliskalusto oli pääosaltaan 
vanhaa ja heikkokuntoista. Ää-
nisen majakat ja loistot sen si-
jaan olivat kunnossa.

Suomalaisten suurin ja voi-
makkain ”sota-alus” Äänisellä 
tulisi olemaan noin 1890 raken-
nettu 42 metriä pitkä siipira-
taslaiva Karhumäki, aikaisem-
malta nimeltään Vostok. Alus 
ylti 10 solmun nopeuteen. Se 
oli jäihin juuttuneena talven 
1942. Keväällä Karhumäki va-
rustettiin tykkiveneeksi, jonka 
aseistusta lisättiin aikaa myö-
ten. Runsas vuosi myöhemmin 
aluksessa oli kolme 75, kaksi 40 
ja kolme 20 millimetrin tykkiä. 
Sekä Karhumäkeen että Ilma-
riin asennettiin miinakiskot. 
Kaikkiaan viisi alusta varustet-
tiin sumupumpuilla.

Toinenkin vanha siipiratas-
höyry, Rosali–niminen, löy-
tyi uponneena Äänisestä. Alus 
nostettiin, korjattiin ja varus-
tettiin sekä liitettiin 1943 Kon-
tupohja nimisenä tykkiveneenä 
laivasto-osastoon. Ainoa varsi-
nainen sota-alus oli Suomen-
lahdelta tuotu panssarivaunun 
76 millimetrin tykkitornilla ja 
konekivääreillä varustettu so-
tasaaliiksi saatu moottorityk-
kivene VTV-1.

Kuljetuksia ja 
varmistusta
Laivasto-osaston tehtävänä oli 
huolehtia vesikuljetuksista ja 
niiden suojaamisesta, tieduste-
lusta sekä osallistua rannikon 
puolustukseen tykkialuksil-
la, jotka käyttivät Limosalmea 
tukialueenaan. Edelleen osas-
to huolehti ulkovarmistuksesta 
Limosaaren eteläkärjen ja siitä 
neljä peninkulmaa etelään jär-
ven länsirannalla olevan Sok-
sun välisellä alueella. Partiointi 
esti yllätystunkeutumiset Ää-
nislinnan – Kontupohjan edus-
tan vesialueille.

Alukset ryhmitettiin vartio-,  
raivaaja- ja kuljetuslaivueik-
si. Vartiolaivueeseen kuuluivat 
tykkiveneet Karhumäki, Ilmari 

”Lyö aallot Äänisen aavan. Ne keinuu näin kertoen.”

ÄÄNISJÄRVEN LAIVASTO

Tykkiveneeksi kunnostettu siipirataslaiva Karhumäki. Aluksen kannella on sotilassoittokunta ja sig-
naalilippujen nostoa valmistellaan.

Talvella Ään.LOs:n miehistöstä muodostettiin vahvennettu kiväärikomppania, erillinen kiväärijouk-
kue sekä moottorirekikomppania. Kuvassa moottorireet lähdössä partiomatkalle Soksusta talvella 
1943.
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Tanskan 
ja Ruotsin 
ambulanssit 
talvisodassa

Lehtemme numeros-
sa 6/2007 julkaistus-
sa artikkelissa ker-

rottiin talvisodan sankari-
vainajien ylöskaivamisesta 
Ilmeen kalmistosta. Ilmeel-
tä kotoisin oleva Niilo Häy-
hä — sodan ajan sotilaspoi-
ka — toteaa lähettämäs-
sään sähköpostissa: “....joka 
lienee väärinkäsityksestä 
syntynyt urbaani legenda 
on sankarivainajien kai-
vaminen ylös haudoistaan 
rauhan tultua. Olen haasta-
tellut monia silloin Ilmeellä 
olleita henkilöitä ja kukaan 
ei ole kuullut mitään täl-
laista tapahtuneen....”

Artikkelin lähteenä on 
käytetty tanskalaisessa 
ambulanssissa toimineen 
lääkärin Halfdan Lefev-
ren heti tuoreeltaan talvi-
sodan jälkeen julkaiseman 
muistelmateoksen suo-
mennosta “Tanska lähetti 
ambulanssin”. Suomennos 
ilmestyi WSOY:n kustan-
tamana vuonna 1941. Kah-
dessa kohtaa; sekä tekstissä 
että kuvatekstissä Lefevren 
mainitsee arkkujen pois 
kuljettamisesta. Asian-
omaisessa kuvassa on reessä 
oleva arkku ison miestyh-
män ympäröimänä. Lienee 
mahdollista, että väärinkä-
sityksen syynä on ollut joi-
denkin hautaan jo laskettu-
jen, vielä siunaamattomien 
ja peittämättömien arkku-
jen mukaanotto.

Antti Hannula

ja Urho sekä VTV 1. Myöhem-
min siihen liitettiin vielä edel-
lä mainittu Kontupohja. Lisäk-
si laivueeseen kuului muutama 
pikavene sekä tukiproomu.  

Suomalaiset eivät käyttäneet 
Äänisjärvellä miinoja, vaikka 
valmius niiden laskemiseen oli. 
Toki jäämiinoja, ”arsapulloja” 
käytettiin; niillä muun muassa 
talvella 1942 laivasto-osaston 
miehet miinoittivat Äänislin-
nan lahden rannasta rantaan 
kolmessa kohdassa. Ainoaksi 
havainnoksi venäläisten mii-
noista jäi yksi ajelehtiva maayh-
dysmiina.

Heikkojen maaliikenneyh-
teyksien johdosta vesiteiden 
käyttö huoltokuljetuksissa oli 
välttämätöntä. Lisäksi vesikul-
jetukset säästivät sekä kuljetus-
välineitä että polttoaineita. Esi-
merkiksi vuonna 1943 kuljetet-
tiin erilaisia tarvikkeita lähes 
37 000 tonnia, halkoja runsaat 
10 000 kuutiometriä ja tukke-
ja yli 790 000 kappaletta Lisäk-
si tilastoihin on merkitty lähes 
68 000 kuljetettua matkusta-
jaa. Pääosa henkilökuljetuksis-
ta tapahtui Syvärillä, jolla lii-
kennöivät matkustaja-alukset 
Syväri ja Siikakoski. Viimeksi 
mainittu oli siipiratasalus. 

Tulikosketuksia  
ja desantteja
Venäläisten päätukikohta oli 
Vytegrassa, josta alkoi niin 
kutsuttu Marian kanavajär-
jestelmä. Aluksia oli sijoitettu 
myös Äänisen itärannalle las-
kevan Vodlajoen suulle. Tiedot 
neuvostoaluksista vaihtelevat 
eri lähteissä. Suomalaisarvion 
mukaan esimerkiksi elokuun 
alussa 1942 vihollisella oli Ää-
nisellä pari höyryalusta, joista 
toisessa oli 75 ja toisessa 40−45 
millimetrin tykit. Tykkivenee-
nä käytettyjä hinaajia lienee 
ollut kymmenkunta. Nopei-

Moottoritykkivene VTV 1 saatiin sotasaaliiksi Suomenlahdella 1941. Seuraavana vuonna se siirrettiin Ääniselle rautateitse. Aluksen 
pääaseena oli 76 millimetrin panssarivaunun tornitykki. Nopeutta sillä oli 17,5 solmua.

ta moottoritykkiveneitä oli ta-
vattu pari - kolme. Lähdeluet-
telossa mainitussa saksalais-
teoksessa ”Onegan” (Äänisen) 
-laivaston alusten lukumäärät 
ovat merkittävästi suurempia. 
On kuitenkin huomattava, että 
venäläiset pystyivät avoveden 
kausina tarvittaessa nopeas-
ti siirtämään sisävesilaivaston 
aluksia Ääniselle ja sieltä pois. 

Purjehduskauden 1942 ava-
uksena venäläiset kävivät no-
peilla moottoritykkiveneillä 
tulittamassa Äänisen länsiran-
nikon linnakkeita. Muutama 
samanlainen hyökkäys pat-
tereita ja vesiliikennettä vas-
taan tehtäisiin myös seuraava-
na vuonna. Tulokset kuitenkin 
jäisivät vähäisiksi. 

Syyskuun 1942 alussa tyk-
kiveneet Karhumäki, Ilmari ja 
VTV 1 joutuivat palatessaan 
Syvärin niskalta lyhyeen tuli-
kosketukseen ensin vihollisen 
tykkiveneen ja vähän myöhem-
min moottoritykkiveneiden 
kanssa. Kumpikaan osapuoli ei 
kärsinyt tappioita. Vihollinen 
koetti myös soluttaa desantteja 
vesitse. Syyskuun lopulla tykki-
vene Karhumäen onnistui van-
gita kolme yli yrittäjää. Vuotta 
myöhemmin kaksi vihollisen 
moottoritykkivenettä oli tuli-
kosketuksessa Limosaaren itä-
puolella vartiolaivueen kanssa. 
Ilmeisesti molemmat osapuolet 
selvisivät vaurioitta.

Kaiken kaikkiaan tulitoi-
mintaa oli vähän. Tietoisuus 
laivaston olemassaolosta sinän-
sä riitti yhdessä rannikon pat-
tereiden kanssa pääsääntöises-
ti pitämään vihollisen loitolla. 
Kuljetus-, saatto- ja varmistus-
tehtävistä suoriuduttiin oivalli-
sesti.

”Siks kunnes koskematon 
ja ihana maa tänne jäi”
Talvella 1944 osa aluksista oli 

ollut hajautettuna saaristossa 
kiinteinä pattereina. Neuvosto-
hyökkäyksen alettua Karjalan 
kannaksella edessä oli Aunuk-
sesta vetäytyminen. 

Evakuointikuljetukset Sy-
värin suunnalta alkoivat ke-
säkuun puolessa välissä. Var-
tiolaivueen varmistamat vesi-
kuljetukset sekä etelästä että 
pohjoisesta onnistuivat suun-
nitelmien mukaisesti. Viholli-
sen moottoritykkiveneet olivat 
olleet myös liikkeellä ja tulitta-
neet paitsi tykeillä myös rake-
teilla länsirannikon kohteita.

Vielä viimeiseksi 27.6.1944 
evakuoitiin Äänislinnan edus-
talla olevan Lukkosaaren pure-
tun raskaan patterin jäljellä ol-
leet miehet. Jatkossa lähes kaik-
ki alukset upotettiin Uusiselän 
satama-altaaseen. Ennen upo-
tusta niistä oli poistettu aseet ja 
varusteet. Vain moottoritykki-
vene VTV 1 otettiin mukaan ja 
siirrettiin rautateitse Suomen-
lahdelle. Välirauhan jälkeen se 
kuitenkin jouduttiin luovutta-
maan venäläisille.

Sen sijaan suunnattoman 
suosion saaneen ”Äänisen aal-
lot” -kappaleen säveltänyttä 
George de Godzinskyä ei lä-
hetty Siperiaan, vaikka ”Tiltu” 
oli Moskovan radiossa kovasa-
naisesti Siperialla uhkaillut-
kin. Sanoittajan Kerttu Musto-
sen tulevasta kohtalosta ”Tiltu” 
ei ollut tiettävästi puhunut mi-
tään.

Antti Hannula

Kirjallisuutta:
Auvinen, visa: leijonalippu merel-
lä. lieto 1�80.
lappalainen, niilo: äänisen ran-
noilla. Juva 1�8�.
meister, Jürg: Der Seekrieg in den 
osteuropäischen Gewässern 1��1-
��. münchen 1��8. Teoksessa on 
käsitelty yksityiskohtaisesti myös 
suomalaisten ja venäläisten sota-
toimia Syvärillä ja äänisjärvellä. 
Suomen laivasto 1�18-1��8, 
Osa 2. 
kijanen, kalervo: laivasto sotatoi-
missa. helsinki 1��8.
Suomen Sota 1��1-1���. �. Osa. 
kuopio 1��0.



1/0 8 hel mikuun 20.  päivänä 20 0 82�

Joulukuussa 1939 käyty tais-
telu Pelkosenniemellä oli 
varsin omituinen: se oli se-

kamelskaa alusta alkaen. Vast-
ikään siviilistä armeijan rulliin 
kutsutut miehet heitettiin sivii-
livarusteissaan ja melkein ro-
muaseistuksella hyvin varus-
tettua neuvostorykmenttiä vas-
taan. Ei ollut karttoja, maasto 
täysin tuntematonta eteläisen 
Suomen miehille, pimeässä 
menivät joukot sekaisin omien 
ja vihollisten kanssa, johtajat 
eivät tunteneet miehiään eikä 
päinvastoin ja pakokauhua-
kin ilmeni. Mutta ongelmia oli 
neuvostorykmentilläkin: se oli 
hyökännyt Sallasta Savukosken 
kautta Pelkosenniemelle, huol-
toetäisyys oli kasvanut jopa pa-
riinsataan kilometriin, miehet 
alkoivat olla kestävyytensä ra-
joilla eivätkä moottoriajoneuvot 
ja panssarivaunut olleet omi-
aan kovassa pakkasessa.

Neuvostoliiton 122. Divisioo-
nan painopiste oli tiellä Sallas-
ta Kemijärvelle. Hädin tuskin 
divisioonan eteneminen saa-
tiin pysäytetyksi Joutsijärvel-
le. Jos Pelkosenniemelle eden-
nyt neuvostorykmentti - JR 273 
vahvennuksineen - olisi päässyt  
Joutsijärven puolustajien selus-
taan, Joutsijärvi olisi ollut jätet-
tävä, mahdollisesti Kemijärvi-
kin. Silloin olisi Rovaniemikin 
alkanut olla vaarassa. Toinen 
uhka olisi kohdistunut Pelko-
senniemeltä Sodankylän suun-
taan ja Jäämeren tielle, ja se oli-
si romahduttanut Petsamon ja 
pohjoisimman Suomen puolus-
tusmahdollisuudet.

Neuvostorykmentti 
hyökkää Savukoskelle
Kun neuvostoliittolainen 122.
Divisioona lähti käskyn mu-
kaan Sailasta kohti Märkäjär-
veä (nykyistä Sallaa), sen JR 273 
suunnattiin Savukosken kautta 
Pelkosenniemelle ikään kuin 
koukkaukseen vähälukuisten 
suomalaisten puolustajien sel-
kään. Eteneminen kävi aluksi 
vauhdilla, sillä puolustajalla oli 
asettaa sitä hidastamaan vain 
noin joukkueen vahvuinen 
osasto. Kun rykmentti pää-
si Savukoskelle, Lapin Ryhmä 
katsoi tilanteen niin häijyksi, 
että Joutsijärven rintamalta ir-
rotettiin yksi komppania Savu-
kosken suuntaan.  Se ei voinut 
neuvostorykmentin etenemis-
tä suurestikaan hidastaa, joten 
alueelle siirrettiin kokonainen 

PUNA-AMEIJALAISET PINTEESSÄ 
PELKOSENNIEMELLÄ

pataljoona, Kenttätäydennysp-
rikaatin VIII Pataljoona (VIII/
KT-Pr.). Pataljoona sai komean 
tehtävän: sen oli vallattava Sa-
vukoski takaisin. Pataljoona-
kaan ei voinut tilannetta muuk-
si muuttaa, vaan JR 273 ete-
ni kohti Pelkosenniemeä ollen 
16.joulukuuta jo Kitisen var-
rella muutama kilometri kir-
konkylästä pohjoiseen valmis-
tautumassa Kitisen ylitykseen. 
Onneksi Suomesta vielä löytyi 
joukkoja, majuri Armas Perk-
salon komentama JR 40, ar-
meijamme viimeisiä reservejä 
ilman panssarintorjuntaa, hei-
koin asein ja varustein, oli vain 
muutama teltta ja joku puhelin 
ja joitakin keloja kaapelia. Ra-
dioita ei ollut. Puutteet vaaran-
sivat rykmentin taktisen johta-
misen. Rykmentti oli suunnat-

tava Pelkosenniemelle, jossa jo 
näkyvissä ollut täydellisen ro-
mahtamisen mahdollisuus oli-
si romahduttanut koko Lapin 
Ryhmän puolustuksen. Perk-
salo sai Lapin Ryhmän komen-
tajalta yksiselitteisen käskyn: 
Neuvostorykmentti Pelkosen-
niemellä oli tuhottava! Osilla 
voimista oli neuvostorykmen-
tin eteneminen pysäytettävä ja 
osilla voimista oli koukattava 
Savukosken tien länsipuolitse 
rykmentin kylkeen

Perksalon rykmentti 
ryhtyy toimeen
Rykmentin II P saapui autoilla 
Pelkosenniemelle 16.joulukuu-
ta illalla. Matkalla taistelunää-
nien suuntaan tavattiin lopen 
väsyneitä VIII/KT-Pr:n mie-
hiä, jotka kertoivat venäläisten 

pyrkivän Kitisen lossin maas-
tossa joen yli. Pataljoonat vaih-
toivat nyt, ja rintamavastuu 
siirtyi II/JR 40:11e, ja VIII P:n 
miehiä keräiltiin reserviksi ta-
emmaksi. Seuraavana aamuna 
saapui paikalle III/ JR 40, jonka 
Perksalo oli määrännyt toisek-
si koukkaavaksi pataljoonaksi. 
Mutta tilanne oli revetä käsis-
tä: neuvostopanssareita oli jo 
tunkeutunut Kitisen yli suo-
raan keskelle II P:n ryhmitystä 
muodostaen sinne laajenevan 
sillanpään. Avuksi lossin maas-
toon käskettiin komppania, 
9./ III P. Neuvostoliittolaisten 
painostus kasvoi koko ajan ja 
komppania menetti kaatunei-
na päällikkönsä ja pari joukku-
eenjohtajaa. Avuksi olikin lä-
hetettävä 8./ III P ja nyt saatiin 
tilanne hallintaan, vaikka neu-

vostorykmentti oli saanut sil-
lanpäähänsä Kitisen länsiran-
nalle jo ainakin pataljoonan. 
Tämä merkitsi sitä, että Perk-
salon toisesta koukkauspa-
taljoonasta kaksi komppaniaa 
oli sitoutunut sillanpään taiste-
luun. Vastahyökkäys sillanpään 
lyömiseksi oli nyt mahdollis-
ta, mutta siihen ei voitu ryh-
tyä sekaisin olleiden joukko-
jen takia, sillä oli vaara ampua 
omia miehiä. Tuolloin taivas oli 
synkässä pilvessä ja satoi vettä. 
Muutenkin Lapissa oli tuohon 
vuodenaikaan varsin pimeää. 
Sade muutti jäätyneet tiet tosi 
liukkaiksi ja kasteli ilman ma-
joitusvälineitä olleet koukka-
ukseen valmistautuvat miehet 
kehnoissa varusteissaan.

Perksalon rykmentti 
hyökkää
Vastuksistaan huolimatta Perk-
salo päätti aloittaa hyökkäyk-
sen, koska oli saanut siitä Wal-
leniuksen käskyn. Tarkoitus 
oli, että II P puolustaisi lossin 
maastoa ja tien suuntaa yhdes-
sä VIII/ KT-Pr:n kanssa, jota 
koottiin. 8. ja 9./III P irrote-
taan lossin maastosta taistelus-
ta ja suunnataan ne yhdessä I P:
n kanssa koukkaukseen. Reser-
viksi tässä yrityksessä voitiin 
asettaa vain yksi komppania. 
Ryhmitykset saatiin toteutet-
tua, joskin aikataulukko petti 
jonkin verran. Suurin uhka oli 
siinä, että puolustus tien suun-
nassa ei kestäisi ihan siihen asti, 
kunnes kahden pataljoonan 
koukkaus neuvostorykmentin 
selkään ja yhteyksille alkaisi 
vaikuttaa, sillä yön aikana sil-
lanpäähän siirtyi jo toisenkin 
neuvostopataljoonan pääosat. 
Puolustuksessa ollut II P kes-
ti vaivoin, sillä VIII/KT-Pr. oli 
”kadonnut”. Se ei tullut lossille 
myöhemminkään, se oli poissa 
tolaltaan taisteltuaan jo useita 
päiviä ylivoimaa vastaan.

Pataljoonat olivat vihdoin 
koukkausvalmiina aamuyöllä 
18.joulukuuta. Perksalo itse jäi 
johtamaan kirkonkylän taiste-
luja, joiden tuloksesta riippui-
si myös koukkaavien pataljoo-
nien toiminta. Kun rykmentil-
lä ei ollut yhtään radiota, hän ei 
ollut selvillä koukkauksen ta-
pahtumista.

III P oli edennyt jonkin ver-
ran väärään suuntaan ja niin-
pä se kello 07:n tienoissa kohta-
si lähellä tietä venäläisiä, jotka 
etenivät tien suunnassa ja olivat 
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murtaneet II P:n puolustuksen. 
Pataljoona irtautui lossin maas-
tosta ja vetäytyi sekasortoises-
sa tilassa taemmaksi kohti kir-
konkylään. Nyt joutuikin III P 
puolustamaan lossin maastoa, 
vaikka pataljoonan olisi pitä-
nyt olla koukkaamassa. Nyt oli 
koukkausta suorittamassa enää 
1 P, joka oli päässyt tien tuntu-
maan venäläisten havaitsemat-
ta. Viestiyhteyksien puuttu-
misen vuoksi pataljoonat eivät 
tienneet toistensa tilanteista ja 
kävivät ikään kuin “omaa so-
taansa” erämaassa.

Neuvostorykmentti jatkoi 
hyökkäystään sillanpäästä koh-
ti kirkonkylää. III P joutui an-
tamaan periksi metri metriltä 
Sotapäiväkirjan mukaan ”Rys-
sät heittivät tuleen aina uu-
sia voimia ja kello 11.00 olivat 
hyökkäykset niin kiivaita, että 
pataljoonan oli ryhdyttävä ir-
tautumaan ja haettava kou-
lunahteesta edullisempi puo-
lustuslinja.... jossa syntyi kiivas 
taistelu. Pataljoonankomenta-
ja oli saanut tietää ryssien pyr-
kivän murtamaan vasemmal-
ta”. Murtoalueelle voitiin lähet-
tää II P, joka oli saatu kootuksi 
takamaastossa irtautumisen-
sa jälkeen. Taistelu ei sujunut 
parhaalla mahdollisella taval-
la, sillä 50/II P:n tappiot olivat 
kiivaassa kahakassa yksi up-
seeri, yhdeksän aliupseeria 36 
miestä kaatuneina. Kuitenkin 
tämä II P:n isku pysäytti neu-
vostokärjen hyökkäyksen, mut-
ta illan tullen se pyrki tykistön 
tukemana uudelleen murta-
maan suomalaisten puolustus-
ta niin, että oli olemassa vaa-
ra pataljoonan joutumises-
ta mottiin. Tilannetta pahensi 
muutaman neuvostopanssarin 
murtautuminen suomalais-
ten selkään. Tiellä liikkunut 
moottoripyörälähetti ilmoitti 
siitä rykmentin kuormastoon 
ja muuta ei tarvittu: alkoi hil-
litön ja pidättelemätön pako-

kauhu kohti Kemijärveä, jonne 
muutamat pääsivätkin upsee-
rien ja sotapoliisien ponnek-
kaasta toiminnasta huolimat-
ta. Pakokauhu tempaisi muka-
naan myös VIII/KT-Pr:n, jonka 
Perksalo oli määrännyt kirkon-
kylästä etelään Pelkosennie-
men viimeiseksi puolustajaksi. 
Muita ei enää ollut.

I Pataljoona koukkaa
Tällä välin I P marssi erämaas-
sa ja surkeassa säässä kohti poh-
joista, kääntyi muutaman kilo-
metrin korpea talsittuaan itään 
vihollista kohtaamatta. Kiti-
sen yli päästiin salassa. Joen 
itäpuolella otettiin suunta ete-
lään kohti Savukosken tietä. 
Sää muuttui päivän aikana ai-
van toisenlaiseksi; pakkasen oli 
päivän mittaan kiristynyt noin 
- 30° asteeseen, ja oli täyskuun 
aika. Sateessa kastuneet varus-
teet alkoivat jäätyä. Illan suussa 
pataljoonan kärki pääsi lähel-
le tietä, jolta kuului tyypillisiä 
majoittumiseen liittyviä ääniä. 
Eikö venäläinen ollut vieläkään 
havainnut suomalaisia?

Yleensä tällaisessa tilantees-
sa, missä mies tai joukko ovat 
ensimmäistä kertaa, tapah-
tuu useinkin jotain raflaavaa. 
Nyt laukesi jonkun hermostu-
neen soturin kivääri sillä seu-
rauksella, että taistelu alkoi. I 
P oli osunut suoraan neuvos-
torykmentin huoltokeskukseen 
sekä lähellä olleisiin tykistön 
tuliasemiin. Kun suomalaiset 
nyt pääsivät heti aluksi niskan 
päälle, eteneminen kävi no-
peasti, vaikka kirkkaasta tä-
yskuusta huolimatta joukot, 
omat ja vieraat, menivät sekai-
sin. Suomalaisten oli pakko toi-
mia yksittäistaistelijoina, kos-
ka tovereita ei näkynyt. Patal-
joonan komentaja oli käskenyt 
1. komppanian varmistamaan 
yllätyksien varalta Savukos-
ken suuntaan, mutta kun siel-
lä näytti kaikki rauhalliselta, 

komppanian pääosa meni mu-
kaan taisteluun. Seurauksena 
oli suomalaistenkin komppani-
oiden sekaantuminen niin, että 
joukot olivat hajallaan ja taiste-
livat pitkin aluetta ajaen vihol-
lisia takaa. Tie oli liki kilomet-
rin matkalla rikki ammuttuja 
ja muuten tuhottuja ajoneuvo-
ja, rekiä ja kaatuneita hevosia 
niin, että tietä voitiin hädin-
tuskin liikkua. Pakkanen oli 
tällä välin iltayöllä kohonnut 
jo noin - 38° pakkasasteeseen. 
Suomalaisten menestyksellisen 
iskun havaitsivat myös Pelko-
senniemellä hyökänneet neu-
vostoliittolaiset, jotka alkoivat 
irtautua ja vetäytyä kohti Savu-
koskea. Kirkonkylästä irtautu-
neet neuvostosotilaat kohtasi-
vat I P:n sotilaat Kitisen lossin 
itäpuolella, jolloin heidän pa-
konsa muuttui hillittömäksi ja 
sekasortoiseksi paoksi, jota jat-
kui Savukoskella asti. Suoma-
lainen pataljoonakin oli hajon-
nut taistelussa lossin itäpuolella 
eikä pystynyt täysin estämään 
neuvostosotilaiden pakoa Sa-

vukoskelle, vaikka se olikin 
yksi pataljoonan tehtävistä. 
Kuitenkin uhka kohti Kemijär-
veä oli nyt torjuttu.

Mitä sitten
Neuvostoliittolaisten nopea 
pako Pelkosenniemeltä ja toi-
saalta suomalaisten väsymys 
katkaisi kosketuksen aamulla 
19.joulukuuta. Takaa-ajo voi-
tiin aloittaa vasta illalla tiedus-
telupartioin ja JR 40:n pääosat 
pääsivät liikkeelle illalla ennen 
puolta yötä. Pari päivää myö-
hemmin rykmentti sai koske-
tuksen neuvostoliittolaisiin liki 
Savukoskea, jonka rykmentti 
miehitti samana iltana.

Pelkosenniemen taistelu jou-
lukuussa 1939 oli viime hetkillä 
ratkennut Lapin Ryhmän jouk-
kojen voittoon, joka poisti Jout-
sijärveä puolustaneiden suoma-
laisten selustaan kohdistuneen 
vakavan uhkan. Samalla rinta-
ma siirtyi Savukosken suunnal-
la kauemmaksi ja sieltä saatettiin 
irrottaa joukkoja muualle Lapin 
Ryhmän alueelle eli Pelkosen-

niemen taistelu ja voitto merkit-
sivät käännekohtaa Lapin sota-
toimissa. Perksalon rykmentin 
tappiot olivat näissä taisteluis-
sa 117 kaatunutta, 103 haavoit-
tunutta ja 50 kadonnutta. Venä-
läiset menettivät ehkä toista tu-
hatta miestä, parisataa hevosta, 
40 autoa, viisi panssarivaunua 
ja kolme tykkiä.

Anssi Vuorenmaa

Lähteitä: 
Talvisodan historia osa �, 
WSOY 1��8, Wallenius, k.m. 
– hämäläinen, A.: lapin sota 
1���−1��0, Otava 1��0, Tuom-
po, W.e. – karikoski, v.A.m.: kunnia 
– isänmaa. miten Suomi taisteli. 
kustannusosakeyhtiö kivi 1��1, ka-
ranko, usva, kalevi: Talvisota. Sota-
toimet pohjois-Suomessa. Suomen 
Sotatieteellisen Seuran stipendi-
työ 1���, Sampo Ahto: ”Tässä aut-
toi herra”. Teoksessa Tuntematon 
sota. valitut palat Oy 1��1, veli Ra-
jala: pelkosenniemen taistelu joulu-
kuussa 1���. kadettikoulun tutkiel-
ma 1��1, Anssi vuorenmaa: Sotaa 
Sallassa, esitelmä Sallassa 1��1.
kartta ja kuvat Talvisodan histo-
ria �:sta. 
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Sudburyssa yksi 
uusimmista 
Finlandia-kylä Kanadan kai-
vostoiminnan keskuksessa, 
Sudburyssa oli yksi viimeisim-
mistä, mutta ehkä laadukkain. 
Vuonna 1984 rakennettiin en-
simmäinen rivitaloyksikkö elä-
keikäisille, vuonna 1991 pal-
velukoti puolihoitoasuntola 
90 asukkaalle ja vuonna 2000 
hoivakoti 110 asukkaalle. Juu-
ri valmistunut 9 asunnon Ma-
jatalo tarjoaa asunnon lyhytai-
kaisemmille vieraille. Tontille 
mahtuisi vielä suunnitelmissa 
oleva Pihakoti. 

Sudburyssa kävivät poliitti-
set taistelut erityisen kiivaina 
1930-luvun alussa maan kom-
munistisen puolueen liityt-
tyä Kominterniin ja suomalai-
sen vasemmiston jakaantuessa 
kahteen leiriin, mutta nyt asu-
vat entiset stalinistit ja muut 
sovussa keskenään saman ka-
ton alla. 

Tontti lahjoituksena
Ison, 27 eekkerin laajuisen ton-
tin oli lahjoittanut suomalai-
nen, hiljattain kuollut metsä-
paroni Oliver Korpela. Kor-
pela työllisti satoja suomalaisia 
metsäkämpillään Pohjois-On-
tariossa. Hän oli myös sotave-
teraani, mutta ei Suomen vaan 
Kanadan. Hauska tarina liit-
tyy Korpelan sotilashistoriaan. 
Hän oli pyrkinyt ilmavoimiin. 
Kanadassa haettiin lentäjiä etu-
päässä yliopiston opiskelijois-
ta. Korpela oli ansainnut ela-
tuksensa isänsä metsäyhtiös-
sä. Kun kysyttiin opintoja, hän 
napsautti kantapäänsä yhteen 
ja sanoi opiskelevansa logono-
miaa. Vitsi tuli tietenkin sii-
tä, että sana logger tarkoittaa 
puunkaatajaa. Hän lensi Lan-
caster-pommikonetta, kun 
saksalaiset ampuivat sen alas 
miehitetyn Hollannin itäosassa 
23.9.1944. Hän selvisi rysäyk-
sestä hengissä toisin kuin pari 
miehistön jäsentä ja onnistui 
pakenemaan omalle puolelle. 

Suunnittelu käynnistyi
Finlandia-kylän ensimmäisen 
talon suunnittelijaksi valittiin 
kolmesta loppukilpailussa ol-

Kanadan Suomi-Kodit tärkeitä sotaveteraaneille

leesta arkkitehdistä toronto-
lainen Seppo Kanerva, jonka 
työhön oltiin niin tyytyväisiä, 
että hän sai vastuun myöhem-
pienkin tilojen suunnittelusta. 
Kanerva keräsi ideoita eri puo-
lilta maailmaa, Tasmaniasta 
asti, suunnitellessaan Ontarion 
provinssin palkinnon saanut-
ta hoivakotia. Hän suunnitteli 
myös Toronton Suomi-Kodin, 
ja kymmenkunta muuta eläke-
ikäisten palvelukeskusta sekä 
liki 30 hoivakotia Ontariossa. 

ka saivat viiden päivän kuntou-
tusjakson sotaveteraanien kun-
toutuksen kestäessä 10 päivää, 
sotainvalidien kauemminkin. 
Valtiokonttori maksaa kun-
toutuksesta aiheutuvat kulut 
Sudburyn suomalaiselle lepo-
kotiyhdistykselle. Veteraanien 
kuntoutus Sudburyssa aloitet-
tiin vuonna 2001. 

Tehtävässä on nykyään fy-
sioterapeutti Riitta Laakso, 
joka testaa veteraanit ja suosit-
telee sopivimmat kuntoutus-
menetelmät, kertoo keskuksen 
veteraanikuntoutuksesta alusta 
pitäen vastannut yhdistyksen 
sihteeri Maire Laurikainen. 
Hieroja Mika Kivi, lähihoitajat 
Tiina Koskela, Amy Melans-
son ja lähihoitajaksi opiskele-
va Jaakko Heikkilä kuuluvat 
myös tähän tiimiin. Nykyään 

jain majoituksessa. Harjoitteli-
joita voidaan majoittaa yläker-
taan ja Sudburyn ulkopuolelta 
kuntoutukseen saapuvia sota-
veteraaneja alakertaan. 

Matkakulut 
valtiokonttorilta
Valtiokonttori maksaa matkat 
kuntoutukseen Sudburyyn ja 
Torontoon kohtuullisimmal-
la matkustustavalla. Sudburys-
ta Thunder Bayhin, paljon suu-
rempaan suomalaiskeskukseen 
on tuhat kilometriä. Sielläkin 
toimii suomalainen lepokoti, 
nimeltään Suomi-Koti, mutta 
ilman samoja kuntoutusmah-
dollisuuksia. Sault Ste Maries-
ta, jossa on Ontarion vanhin 
suomalainen lepokoti, mut-
ta ei veteraanien kuntoutus-
ohjelmaa, oli yksi veteraani 

masta etnisten palvelukeskus-
ten rahoittamista, joten vastuu 
jäi kokonaan kaupungin suo-
malaisille, joita oli tosin yli 10 
000. Erilaisista rahoitusvaih-
toehdoista valittiin niin sanot-
tu kotioikeusperiaate. Asun-
non ostaja sitoutuu myymään 
sen takaisin taloyhtiölle, To-
ronto Finnish-Canadian Seni-
ors Centrelle, jos hän muuttaa 
pois. 

Asuntoja varattiin hitaanlai-
sesti. Suomalaiset haluavat en-
sin nähdä jotain valmista, en-
nen kuin panivat omaisuuttaan 
kiinni siihen, mutta sillä taval-
la ei synny mitään muuta kuin 
paperiyhtiö. Johtokunnan jä-
senet ottivat riskin panttaamal-
la kotinsa hankkeen hyväksi ja 
vähitellen alkoivat vanhenevat 
yhdistyksen jäsenet luottaa sii-
hen, että talo saadaan pystyyn. 
Arkkitehdiksi oli valittu jo 
mainetta tällä erikoisalalla saa-
vuttanut Seppo Kanerva. Pu-
heenjohtajana toimi kaupun-
kiin toistakymmentä vuotta 
sitten Lapuan kunnanlääkärin 
tehtävistä Torontoon muutta-
nut perhelääkäri Veli Ylänkö. 

Kuusikerroksinen, valkoinen 
talo sai ensimmäiset asukkaan-
sa syksyllä 1986 ja se avattiin 
virallisesti seuraavana vuonna. 
Rouva Tellervo Koivisto saa-
pui juhlavieraaksi avajaisiin. 

Asuntoja on 88, kaikki ra-
kennettu provinssin standar-
deja paremmin. Rakennukses-
ta tuli myös suosittu kulttuuri-
keskus kätevien asukkaiden ja 
kannattajajäsenten loihdittua 
tyhjästä pohjakerroksesta puul-
la vuoratun, viihtyisän juhlasa-
lin. Työpaja, uima-allas, kunto-
sali ja sauna sekä yhteiskeittiö 
sisältyvät palveluihin ja taloon 
perustettiin lääkärikeskus sekä 
apteekki. Ensimmäiset lääkä-
rit ovat olleet Veli Ylänkö ja hä-
nen poikansa Heikki. Katuta-
son muutkin vuokralaiset oli 
valittu täydentämään pakkaus-
ta, mistä esimerkkinä on ham-
maslääkärin praktiikka.

Kun talo valmistui, se otet-
tiin ilomielin kaupungin sub-
ventio-ohjelman piiriin. Eläk-
keen suuruuteen katsomat-
ta neljäsosa siitä jää asukkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Taloa myös esiteltiin malli-
kappaleena ulkomaisille vie-
raille, jotka tulivat tutustu-
maan kanadalaiseen vanhus-
työhön.

Laajennus ylöspäin
Talon omille ikääntyville asuk-

Toronton Suomi-koti sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. 

Suomalaissiirtolaisen ehtiessä 70-80 vuoden ikään 
poliittiset vakaumukset eivät enää ole yhtä tärkeitä 
kuin mahdollisuus yhdessäoloon samaa kansallisuutta 
olevien kanssa. Aikuisena opittu vieras kielikin tahtoo 
unohtua ja on etsittävä useammin sanoja. Suomalaiset 
ovat innokkaasti perustaneet lepokoteja eläkeläisilleen 
kaikissa siirtolaiskeskuksissa tietäen, että he tulevat 
tarvitsemaan ikäihmisten asuntoloita.

Suomalaiset sotaveteraanit 
ovat olleet läheisessä yhteis-
työssä näiden keskusten kanssa 
ja ne ovat myös osoittautuneet 
hyödyllisiksi yhteistyökump-
paneiksi veteraaneille, Suomen 
itsenäisyyden todellisille ta-
kuumiehille. Heidän arvostuk-
sensa on kasvanut myös suo-
malaisen siirtokunnan piirissä, 
samalla kun heidän lukumää-
ränsä on supistunut.

Veteraanit käyvät 
kuntoaan kohentamassa
Veteraanien kuntoutusta on 
tarjolla pääasiassa suomalai-
sille, mutta myös kanadalai-
sille sotaveteraaneille Sudbu-
ryn Finlandia -kylässä. Tänä 
syksynä oli kuntoutuksessa 20 
suomalaisveteraania ja kevääl-
lä 10 veteraanien puolisoa, jot-

saavat myös veteraanien puo-
lisot ja lesket paikallisen kun-
toutuksen lisäksi yhden mat-
kan Kanadasta Suomeen kun-
toutukseen. 

Harjoittelijavaihtoa
CIMO:n (Kansainvälisen hen-
kilövaihdon keskus) kautta 
saadaan opiskelijoita työhar-
joitteluun, lähinnä sairaan-
hoitajaoppilaita ja sosiaalityön 
opiskelijoita. Ulkosuomalais-
parlamentti ja Suomi-Seura ry 
ovat myös tehneet voitavansa 
saadakseen harjoittelijavaih-
don käyntiin. 

Harjoittelijat saavat palkki-
on Suomen valtiolta sekä mat-
ka-avustuksen. Isännät Sud-
buryssa majoittavat heidät. 
Juuri valmistunut Finlandiaky-
län Majatalo auttaa harjoitteli-

Sudburyssa 29.11. päättyneen 
kuntoutusjakson aikana, Lau-
rikainen kertoi. 

Laurikaista on pyydetty har-
kitsemaan sosiaalineuvojan 
tehtävän vastaanottamista. Sii-
nä asemassa hän on käytännöl-
lisesti katsoen ollut jo vuosia.

Toronton keskustaan 
Suomi-talo
Torontossa alkoivat viisi suo-
malaista seurakuntaa suunni-
tella eläkeläisten asuntoraken-
nusta ja palvelukeskusta vuon-
na 1982. Tällaiset keskukset 
ovat normaalisti hieman rau-
hallisemmissa osissa kaupun-
kia. Torontossa tontti haettiin 
yhden pääkadun varrelta, hyvi-
en liikenneyhteyksien varrelta. 

Perustajien harmiksi Ontari-
on provinssi oli lakannut tuke-
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kaille että muualla asuville suo-
malaisille vanhuksille tarvit-
tiin myös sairasosasto tai hoi-
vakoti. Naapureilta oli yritetty 
ostaa taloja lisätiloja varten, 
mutta kun se ei onnistunut, 
turvauduttiin jälleen arkkiteh-
ti Kanervan taitoihin ja niin 
ikään suomalaisen rakennus-
liikkeen Hardbridge & Crossin 
ja sen omistajan Tapani Nou-
siaisen taitoihin. Hoivaosasto 
oli rakennettava Suomi-Kodin 
päälle.

Asukkaita varoitettiin, että 
heille tulee meluisa ja pölyinen 
vuosi, mutta hyvässä sovussa 
saatiin urakka valmiiksi vuon-
na 1992. Eniten oli huolta vuo-
doista, kun kattoa puhkottiin, 
mutta vesivahinkoja ei päästet-
ty syntymään, mainitsi Nousi-
ainen, joka toimi myös useita 
vuosia keskuksen hallituksen 
puheenjohtajana.

Kun ei ole tilaa täysihoitola-
tyyppisen lepokodin rakenta-
miseen eikä kahdeksatta ker-
rosta rakenneta, Suomi-Koti 
antaa asukkaille ensi vuonna 
niin sanotun palveluasumis-
vaihtoehdon. Tukipalveluihin 
kuuluu lääkkeiden jako, kylve-
tys-, siivous- ja pyykkipalve-
lut. Niiden avulla Suomi-Ko-
din asukas voi asua pidempään 
omassa huoneistossaan ennen 
hoivaosastoon siirtymistä. Ha-
luaisin itse nähdä tämän ohjel-
man jatkuvan niin sanottuna 
outreach-ohjelmana muualla-
kin asuvien suomalaisten ko-
deissa, mutta siitä keskustel-
laan myöhemmin, kertoi kes-
kuksen hallintojohtaja Juha 
Mynttinen. 

Kuntoutuksen keskus 
Asukkaiden joukossa on sota-
veteraaneja ja lottia. Toronton 
asevelikerho käyttää juhlasalia 
omiin tilaisuuksiinsa, joita on 
useita vuodessa. 

Toronton Suomi-Kodissa al-
koi ensimmäisenä veteraanien 
paikallinen kuntoutus vuon-
na 2000. Tällaisesta mahdolli-
suudesta oli neuvoteltu suoma-
laisten viranomaisten kanssa jo 
vuonna 1987, mutta aika ei ollut 
silloin vielä kypsä sen toteutta-
miseksi, kertoi Suomen Sota-
veteraaniliiton Kanadan pii-
rin varapuheenjohtaja Pentti 
(Ben) Järvenpää. Paikallisessa 
kuntoutuksessa on ollut noin 
50 torontolaista veteraania ja 
lottaa, monet useitakin kerto-
ja. Talossa on myös suomalai-
nen lääkäri, joka tuntee Sotave-
teraaniliiton ja Suomen valtion 
takaamat palvelut. Veteraanit 
saavat paikallista ja Suomessa 
tapahtuvaa kuntoutusta varten 
tarvittavat lääkärintodistuk-

setkin joustavammin kuin se-
lostamalla näitä asioita kana-
dalaisille lääkäreille.

Osa-aikaisesti Suomi-Ko-
din tukipalvelujen parissa työs-
kentelevä Lea Lehto toimii 
Suur-Toronton alueella vete-
raanien sosiaalineuvojana vi-
ranomaisasioissa ja kuntoutuk-
seen Suomessa ja Kanadassa 
liittyvissä kysymyksissä. Hän 
on itse opiskellut sosiologiaa ja 
gerontologiaa. Työ Suomi-Ko-
din outreach-ohjelman koor-
dinaattorina tarkoittaa sosiaa-
lineuvontaa muualla asuville 
eläkeikäisille. Mihin ottaa yh-
teyttä, jos tarvitaan kotiavus-
tajan apua, miten täytetään lo-
makkeita. Joskus haetaan hen-
kistä tukea puolison kuoltua tai 
jouduttua sairasosastolle. 

Kanadan omat terveyden-
hoitopalvelut ovat melko kat-
tavia, esimerkiksi rullatuoleja, 
motorisoitujakin, on saatava-
na sairausvakuutuksen kaut-
ta. Suomen byrokratian kanssa 
kamppailee parhaillaan Järven-
pää, joka on nähnyt eduskun-
nan hyväksyneen veteraanien 
hoitoa varten useiden miljoo-
nien verran uutta rahaa, mut-
ta epäselvyyttä on valtiokont-
torissa sellaisista kysymyksistä, 
kuin ulkomailla asuvien vete-
raanien puolisoiden ja leskien 
oikeuksista näihin palveluihin.

Vancouverissa 
ensimmäiset 
eläkeläistalot
Kanadan vanhin suomalainen 
lepokotiyhdistys perustettiin 
Vancouverissa 1958. Viisi vuot-
ta myöhemmin nousi kolme tu-
kipalveluja tarjoavaa rakennus-
ta Harrison Drivelle. Ensim-
mäinen lepokoti oli nimeltään 
Finnish Home ja siellä oli 64 
asuntoa. Vancouverissa perus-
ti lepokotiyhdistys myös suo-
malaisen hautausmaan vuon-
na 1980. Myöhemmin raken-
nettiin toinen lepokoti nimellä 
Finnish Manor. Sairaanhoita-
japäivystystä on vuorokauden 
ympäri. Se pitää sisällään myös 
dementiaosaston. Vuodepaik-
koja on 60.

Finnish Home rakennettiin 
uudelleen samalle Harrison 
Driven tontille vuonna 1995. 
Sairasosastossa on 11 vuode-
paikkaa.

Kanadansuomalaisissa le-
pokodeissa on tänne saapunei-
den harjoittelijoiden, kuten To-
rontossa toimineren sosiono-
mi Kaisa Pukkilan mukaan 
enemmän aktiviteetteja ja vir-
kistystoimintaa kuin Suomes-
sa ja tätä työtä koordinoimaan 
palkattuja henkilöitä. 

Myös Vancouverissa on oh-

jelmakoordinaattori, Kanadas-
sa syntynyt, mutta sujuvasti 
suomea puhuva Tanja Rauta-
va. Vancouver on kolmas kau-
punki Kanadassa, jossa on saa-
tavissa paikallista kuntoutusta 
suomalaisille veteraaneille. 

Sosiaalineuvoja tukee
Sosiaalineuvojan tehtäviä hoi-
taa paikallisen veteraaniker-
hon edustaja Bill Vuorensivu. 
Kuntoutus ei tapahdu suoma-
laisissa lepokodeissa, vaan ka-
nadalaisessa laitoksessa. Sin-
ne on mentävä bussikyydil-
lä tai henkilöautolla. Sielläkin 
tapahtuvan kuntoutuksen ja 
hoitomenetelmät maksaa Val-
tiokonttori. Vuorensivu kertoi, 
että viime vuonna paikallises-
sa kuntoutuksessa oli viitisen 
veteraania, tänä vuonna ehkä 
vain kolme. Vancouverin vete-
raanikerhossa on yli 200 jäsen-
tä, mutta veteraaneja vain 37. 
Muut ovat nuorempia. Lottia 
on viisi. 

Työ sosiaalineuvojana vaih-
telee avohoitoon toimittami-
sesta, yhteydenottoihin vete-
raaneihin puhelimitse ja tapaa-
misiin eri puolilla provinssia. 
Olen käynyt hakkaamassa hal-
koja yhdelle veteraanille, kor-
jailemassa pikku vikoja talos-
sa. Saan liitolta vähän korvaus-
ta matkoihin. Järjestin Finnish 
Manorissa itsenäisyysjuhlat, 
jossa oli muusikoita, Pohjolan 
pojat -bändi sekä solisteja. Pro-
fessori Leo Vuosalo puhui Suo-
men itsenäisyyden juhlavuo-
den teemasta. Finnish Manor 
antoi tilat ilmaiseksi käyttöön 
ja koordinaattori Rautava oli 
monella tavalla apuna.

Molemmissa lepokodeissa 
on itsenäisiä asukkaita yläker-
ran vuokrahuoneistoisssa, joita 
on 85 ja tukipalvelujen varassa 
olevia alakerrassa. 

Vancouverin suomalaisten 
poliittisten erojen tasaantumi-
sesta on todisteena äärivasem-
mistoa aikanaan edustaneen 
suomalaisen järjestön kahden 
paikallisosaston tekemä 135 
000 dollarin lahjoitus virkis-
tystilojen rakentamiseksi lepo-
kotiin.

Sault Ste. Mariessa myös 
täydet hoitopalvelut  
Sault Ste Marien Suomi-Ees-
ti-Maja, eläkeläistalo valmistui 
1976, ensin itsenäistä asumista 
jatkavien vuokratalona, mutta 
nykyään siinäkin on kaikki tar-
peelliset tukipalvelut 114 asuk-
kaalle. Myöhemmin rakennet-
tiin sairasosasto tai hoivako-
ti, joka on erillinen rakennus 
ja nimetty Mauno Kaihla-ko-
diksi, kunnioituksesta Suomen 

Sault Ste. Marien kunniakon-
sulia kohtaan, joka oli puheen-
johtajan asemassa neuvotellut 
luvista ja muista kysymyksistä 
kaupungin ja provinssin kans-
sa. 

Sault Ste. Marien nykyises-
sä suomalaisessa lepokodissa, 
Kotitalossa tai hoivakodissa, 
Mauno Kaihla-kodissa ei ole 
riittävästi kuntoutustiloja sota-
veteraaneille, joten esimerkiksi 
paikallisen kerhon puheenjoh-
taja Heimo Kallio on käynyt 
kuntoutuksessa Sudburyn Fin-
landia-kylässä.

Pohjois-Ontariossa on vielä 
kaksi muuta suomalaista lepo-
kotia, Timminsin Kultakoti ja 
Thunder Bayn Suomi-Koti. Ne 
ovat jonkin verran pienempiä. 
Timminsin-South Porcupinen 
suomalaisia vanhuksia palve-
levan keskuksen nimi viittaa 

alueen rikkaisiin kultakaivok-
siin, jotka pitivät asukkaat lei-
vässä 1930-luvun pula-aikana-
kin. Kultakodin muistomerkki 
Suomen sodissa kaatuneiden 
kunniaksi paljastettiin kana-
dansuomalaisten kesäjuhlien 
aikana 1990-luvulla ja Kana-
dan veteraanjärjestön Canadi-
an Legionin miehet olivat läsnä 
univormuissaan kunniavarti-
ossa siitä huolimatta, että Suo-
mi joutui sotatilaan Kanadan 
kanssa joulukuussa 1941.

Thunder Bayssä on niin suu-
ri suomalaisasutus, että suu-
rimmassa paikallisessa palve-
lukeskuksessa on suomalais-
ta henkilökuntaa. Tarve oman 
suomalaisen lepokodin raken-
tamiseksi oli pienempi kuin 
esimerkiksi Torontossa.

Lauri Toiviainen
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Suomen Rauhanturvaaja-
liitto (SRTL) hoiti Sota-
veteraaniliiton juhlapäi-

vinä puheenjohtaja ja rouva Ib-
rahimin vierailun järjestelyjä. 
Kunniavieraiden vastaanotosta 
sekä kuljetuksista lentoaseman 
ja hotellin välillä vastasi Heik-
ki Pietilä. Helsingin Sinibaretit 
järjesti tilavan auton käyttöön. 
Kuljettajana toimi Arto Kort-
teenperä. 

Tavoitteet 
maailmanjärjestössä
Suomen Rauhanturvaajaliiton 
puheenjohtaja Heikki Holma 
toteaa liittonsa hallituksen tah-
tovan keskustella veteraanijär-
jestöjen edustajien kesken tu-
levasta yhteistyöstä. Maailman 
veteraanijärjestön Euroopan 
kokous pidetään huhtikuussa 
2008 Portugalissa, johon SRTL 
pääsee tarkkailijaksi. Liiton jä-
senyys ratifioidaan Tanskas-
sa 2009. Holma vastailee kysy-
myksiin:

Mitkä tavoitteet Suomen 
Rauhanturvaajaliitto arvottaa 
päällimmäisiksi tulevissa teh-
tävissään Maailman veteraani-
järjestössä?

- Alussa ensimmäinen teh-
tävämme on ennen kaikkea 
edustaa suomalaisten veteraa-
nien perinnettä. Kuuntelemme 
ykkösasianamme mielelläm-
me veteraaneja siitä, miten he 
haluavat perintöä vaalittavan 
Maailman veteraanijärjestössä.

Mitä odotatte keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta maailman-
järjestössä?

- Kansainvälisessä yhteisössä 
jo eri puolilta maailmaa olevien 
ihmisten tapaaminen edesaut-
taa luottamuksellisten suhtei-
den syntymistä ihmisten välil-
le. Yhdistyksemme säännöis-
sä todetaan rauhanturvaajien 
jo nimensä mukaisesti lähte-
vät siitä, että jos jotain voidaan 
tehdä kansainvälisen rauhan 
ylläpitämiseksi tai aikaansaa-
miseksi, niin se tehdään.

- Minulla ei ole mitään 
konkreettista kantaa siitä, mi-
ten toimimme maailmanjärjes-
tössä, ennen kuin olemme kes-
kustelleet veteraanijärjestöjen 
kanssa. 

Suomen Rauhanturvaajaliitto Maailman 
Veteraanijärjestön jäseneksi
Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhla Helsingissä 
28 – 29. syyskuuta antoi aiheen korkeaan juhlatunnel-
maan myös Suomen Rauhanturvaajaliitolle. Maailman 
Veteraanijärjestön puheenjohtaja Hamid Ibrahim sekä 
juhlivan liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer toivat tie-
doksi, että Suomen Rauhanturvaajaliitto on hyväksytty 
Maailman veteraanijärjestön jäseneksi. 

Entä pohjoismaisen yhteis-
työn mahdollisuudet?

-Pohjoismaisen yhteistyön 
suunnittelu on hyvin tärkeä 
asia. Rauhanturvaajatoimin-
nassa se on vallinnut jo vuo-
sikymmeniä vuosittaisine ta-
paamisineen. Kuten omassakin 
järjestössämme, sielläkin ve-
teraanituki on asialistan pääl-
limmäisiä asioita. 

Veteraanituki ja nuorten 
toiminta
Jäsenistömme veteraanien kes-
ki-ikä on lähellä viittäkym-
mentä. Nuorimmat ovat pari-
kymppisiä ja vanhimmat yli 
80-vuotiaita. 

- Yhdistystasolla Rauhantur-
vaajat toimivat yhteistyössä vete-
raanien yhdistys- ja piiritasolla. 
Tärkein tehtävämme on omasta 
jäsenistöstämme huolehtiminen 
– se on vertaisapua ja yleisapua, 
jota sotaveteraanitkin tarvitse-
vat, esimerkiksi lumenluontia 
tai halkojen hakkuuta. 

- Veteraanituki muodostuu 
sotaveteraanien avustamisesta 
sekä ”kotona ja kaukana” –toi-
minnasta, joista jälkimmäinen 
kohdistuu vain omaan järjes-
töön.

Heikki Holma toteaa Suo-
men olevan kansainvälisesti 
onnekkaassa asemassa: täällä ei 
ole nuoria sotaveteraaneja, mut-
ta meillä on nuoria veteraaneja, 
jotka ovat toimineet rauhan-
turvaamisen saralla. Maailman 
veteraanijärjestössä on mones-
ta maasta hyvinkin nuoria so-
taveteraaneja. 

- Maailman veteraanijärjes-
tössä näemmekin aiheelliseksi 
katsoa toimintamahdollisuuk-
sia nuorille omissa jaostoissaan 
tai ryhmissään.

Ensi vuonna 40 vuotta 
Suomen Rauhanturvaajalii-
ton vuosi 2008 on 40-vuotis-
juhlavuosi. Pääjuhlaa viete-
tään Tampereella 15. maalis-
kuuta. Vuonna 2006 valtiovalta 
ja rauhanturvaajat juhlivat 50-
vuotista rauhanturvatoimintaa 
Tampereella  4. joulukuuta. 

Ensi vuonna Rauhanturvaa-
jat osallistuvat YK:n rauhantur-
vaajien päivänä 29. toukokuuta 

sotaveteraanien varainkeräyk-
seen. Juhlavuoden tavoitteena 
on terästää veteraanitoimintaa 
Veteraanituen sateenvarjon alla. 
Tämä kattaa omien jäsentemme 
tukemisen sekä yhteistyön sota-
veteraanijärjestöjen kanssa.

- Suunnitelmissamme on jo 
kauan ollut palvelevan puheli-
men kehittäminen. Nyt jokaisel-
la yhdistyksellä on kännykkä-
numero, johon voi soittaa, kun 
tarvitsee apua tai on tarve kes-
kustella. Pyrkimyksemme on 
saada valtakunnallinen päivys-
tävä puhelin, jossa päivystettäi-
siin vuorojärjestelmän mukaan.

Koulutusta ja 
jäsenhankintaa
Rauhanturvaajat on neuvotel-
lut puolustusvoimien kanssa 
ajatuksiensa tuomisesta julki-
suuteen rotaatiokoulutuksessa 
sekä rauhanturvaaja- ja kotiut-
tamiskoulutuksessa. Päävastuu 
siinä on viranomaisilla. Rau-
hanturvaajat on mukana yh-
teistoiminnassa siten, kun se 
on tarkoituksenmukaista.

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tusjärjestön osalta talouspuoli 
on Holman mukaan oma on-
gelmansa. Kotona ja kaukana -
projektissa Rauhanturvaajat on 
saanut huomattavaa julkisuutta 
parin ikävänkin tapauksen joh-
dosta Afganistanissa. 

- Tämä vaatii meiltä toimin-
taa, johon olemme yrittäneet 
saada rahaa RAY:n ja muuta-
man säätiön kautta voidaksem-
me kouluttaa henkilöstöä en-
tistä paremmin.

- Tarkoituksenamme on 
myös hyödyntää juhlavuoden 
näkyvyyttä maaliskuun pää-
juhlassa Tampereella. Syys-
kuussa olemme mukana puo-
lustus- ja turvallisuusmessuilla 
Lahdessa. Tämän tyyppiset ta-
pahtumat tarjoavat mahdolli-
suuden kartuttaa jäsenhankin-
tapuolta. 

Nuoremmat rauhanturvaa-
jat eivät tehtävistään palattu-
aan heti löydä paikkaansa yh-
distyksestä opiskelun ja per-
heen perustamisen vaiheessa.

Muutoksia 
vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen
Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kattojärjestönä toimii 
nyt Maanpuolustuskoulutus 

Suomen Rauhanturvaajaliitto 
lyhyesti
Liitto on perustettu 1968. Se toimii aktiivisesti rauhanturva-
tehtävissä palvelleiden ja palvelevien suomalaisten veteraani-
järjestönä. Liitto operoi äänitorvena viranomaisiin, virallisiin 
sekä epävirallisiin sidosryhmiin, mm. vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen saralla. Sillä on nyt 29 rauhanturvaa-
jayhdistystä. Niiden jäseniksi voivat liittyä kaikki YK:n, Naton, 
EU:n ja ETYJ:n tehtävissä rauhanturvasotilaina tai poliiseina 
toimineet tai toimivat suomalaiset miehet ja naiset. 

Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä on 6 400, joista suuri osa 
reserviläisiä, osa puolustusvoimien palveluksessa ja osa yli 60-
vuotiaita. Rauhanturvatehtävissä suomalaisia on ollut yhteen-
sä noin 33 000.

 Liitossa ei käytetä sotilasarvoja. Rauhanturvaajaliitto on 
myös maanpuolustusjärjestö ja se on yksi Maanpuolustuskou-
lutus ry:n perustajajäsenistä.

ry. Vuoden 2008 alusta se on 
Maanpuolustuskoulutus, joka 
toimii julkisoikeudellisena yh-
teisönä. Suomen rauhanturvaa-
jaliitto haluaa olla koulutusku-
vioissa mukana yhtä tiiviisti 
kuin tähänkin asti. Katsomme 
tarpeelliseksi kehittää paikalli-
sella tasolla Rauhanturvaajien, 
Suomen Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton yhteistoimin-
taa, Holma täsmentää.

Rauhanturvaajaliitosta on 
myös käyty puhumassa rau-
hanturvaamisesta kouluissa ja 
esitetty video- ja diaesityksiä. 
On esitelty rauhanturvaajan 
keinoja vaikuttaa alueiden saa-
miseksi rauhallisiksi, samoin 
humanitaarista apua.  

Markku Rämö

Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Heikki Holma Ateneumin kulmalla lokakuisessa Hel-
singissä.
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Perintökohteena 
sotilasradiot ja sähkötys

Suomalaiset radioamatöö-
rit ovat ottaneet perintö- 
ja suojelukohteekseen vii-

me sodissa käytettyjä sotilas-
radioita ja muita viestilaitteita. 
Sotilasradioviestitykseen ja ra-
dioamatöörien yhteydenpitoon 
olennaisena osana kuuluva säh-
kötys ja sähkötystaito halutaan 
myös säilyttää jälkipolville. Ra-
dioamatöörien vuosittaiset pe-
rinneradiotapahtumat ja eri 
yhteyksissä pidettävät perinne-
radionäyttelyt kuuluvat tähän 
ohjelmaan.  Perinteiden vaali-
minen tällä saralla on nuorem-
man polven kunnianosoitus so-
dan käyneille veteraaneille. 

Radioamatöörejä 
tarvittiin reserveinä
Radioamatööriemme historia 
juontaa Suomen itsenäisyyden 
varhaisvuosiin, jolloin radio-
amatöörit järjestäytyivät mais-
teri Ilmari Jäämaan johdolla 
Nuoren Voiman Liiton Radio-
yhdistykseen 1921. Ilmari Jää-
maan toimittama Nuori Voima 
-lehti antoi auliisti palstatilaa 
radioamatööriharrasteelle. Ra-
diotekniikasta lehteen kirjoitti 
asiantuntevasti maamme en-
simmäinen radioamatööri Leo 
Lindell. Perinneradiotoimin-
nan siemen istutettiin jo 1930-
luvulla, kun radioamatöörit 
ryhtyivät työskentelemään ko-
timaisessa yhdysliikennever-
kossa tavoitteena sujuva, kurin-
alainen radioliikenne ja hyvä 
yhteysvarmuus. Radioamatöö-
reiltä vaadittiin tavanomaisen 
sähkötystaidon lisäksi vaati-
vampi sotilasradiosähköttäjän 
tutkinto; näin varauduttiin pa-
himman varalle.

Pian jouduttiin tosi toimiin. 
Talvisodan kynnyksellä radio-
amatööritoiminta kiellettiin, 
mutta noin 20 suomalaista ra-
dioamatööriasemaa jäi täyteen 
toimintavalmiuteen vararadio-
verkkoon, jonka tehtävänä oli 
varmistaa sähkövoima-asemien 
ja ilmapuolustusaluekeskusten 
viestiyhteydet. Muutoin suoma-
laiset radioamatöörit palvelivat 
viime sodissamme erilaisissa 
viestimuodostelmissa ja erityis-
tehtävissä kotirintamalla.

Toiminta sodanajan 
radiotiedustelussa
Oman tärkeän osansa radio-
amatöörit tekivät Reino Halla-
maan johtamassa sodanaikai-
sessa radiotiedustelussa, jonka 
eri yksiköihin sijoitettiin liki 60 
radioamatööriä, mikä oli noin 

Sodanaikainen kaukopartiojohtaja, Mannerheim-ristin ritari Heikki 
Nykänen verestämässä vanhoja taitoja perinneradiotapahtuman 
radioamatööriasemalla OH4N Askaisissa kesäkuussa 2007. Ase-
manhoitajana Leo Pajuvirta, OH1FJ Turusta. 

30 % silloisesta Suomen Radio-
amatööriliiton jäsenmääräs-
tä. Eniten radioamatöörejä oli 
Osasto Marttinassa ja moot-
toroidussa radiotiedustelus-
sa sekä varikkokomppaniassa. 
Lisäksi joitakin radioamatöö-
rejä oli diplomaattikuuntelus-
sa sekä meri- ja ilmatieduste-
lussa. Kukin oletettavasti omaa 
siviiliammattiaan ja harrasteen 
erityisosaamista parhaiten vas-
taavassa tehtävässä: tekniikan 
miehet ja laiterakentelijat va-
rikkokomppaniassa, tarkka-
korvaiset kuuntelijat viestin-
sieppaajina ja kovahermoiset 
operaattorit kaukopartioradis-
teina ja tukiasemilla.

Sotien jälkeen olojen vakiin-
nuttua toiminta palautui nor-
maaleihin uomiin ja luvat saa-
tiin takaisin keväällä 1947. Lu-
pien saannin hitauteen vaikutti 
sodan läheisyys, liittoutunei-
den valvontakomission läsnäolo 
ja ns. asekätkentäjuttu. Vaikka 
elettiin vielä pula-aikaa ja sään-
nöstelytaloudessa, ihmiset kat-
soivat toiveikkaina tulevaisuu-
teen ja erilaisiin harrastuksiin 
palattiin joukolla. Radiolaittei-
den rakentelu oli suosittua kom-
ponenttipulasta huolimatta. 
Radioamatöörikerhot alkoivat 
järjestää kokelaskursseja radio-
amatööreiksi aikoville. SRAL:
n jäsenmäärä lähti tasaiseen 
nousuun ja saavutti huippunsa 
1990-luvun alkupuolella. Suo-
men Radioamatööriliitossa on 
nykyisin jäseniä runsaat 4 600. 
Liiton puheenjohtaja on Raimo 
Lehto, OH2BCI Vantaalta.

Perinneradiotoiminta 
kiinnostaa
Suomalaisten radioamatööri-
en säännöllisiksi perinnera-

diopäiviksi ovat vakiintuneet 
joulukuun 6. ja kesäkuun 4., 
jolloin kaivetaan esiin kunnos-
tetut sodanaikaiset radiot ja vi-
ritetään ne parhaimpaan isku-
kuntoon radioamatöörien 80 
metrin aaltoalueelle. Perinne-
päivää edeltävinä päivinä saa-
tetaan nähdä radioamatöörejä 
ketterästi puissa lanka-anten-
neja asentamassa tai heittopai-
noilla apulankoja vetämässä. 
Osa asemista käyttää erityis-
kutsumerkkejä, ja osa asemista 
sijaitsee perinnepäivään luon-
tevasti sopivilla paikoilla, ku-
ten esim. Askaisissa, Marskin 
Majalla Lopella, Hangon Rin-
tamamuseolla Lappohjassa, 
Viestikeskus Lokissa ja Jalka-
väkimuseossa Mikkelissä. Pää-
paino on perinteisessä sähkö-
tystyöskentelyssä mutta pu-
heellakin yhteydet onnistuvat. 
Sodan ajan koodatuista ja sa-
lakielisistä viesteistä poiketen 
sanomanvaihto sisältää vain 
radioamatöörien kansainvä-
lisiä lyhenteitä ja selväkielistä 
tekstiä. Viestilaitteina käyte-
tään mm. itse rakennettuja ra-
dioita, vanhoja sotilasradioita, 
kaukopartioiden legendaarisia 
kyynelradioita ja Normandi-
an maihinnousussa kesäkuussa 
1944 koeteltuja Handie-Talkie -
käsiradioita.

Jos olet kiinnostunut ra-
dioamatööritoiminnasta, ota 
yhteys johonkin paikalliseen 
radioamatöörikerhoon tai 
radioamatööriin. Lisätietoja ra-
dioamatööreistä saat kotisivuil-
ta www.sral.fi ja radiohistorias-
ta www.radiohistoria.fi

Teksti ja kuvat: Reino 
Janhunen, OH2HK

SÄHKÖMOPEDIT
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Senaste år var de stora festernas år. Vårt 
lands 90-åriga historia firades på mång-
ahanda sätt utan att förbigå smärtpunk-
terna i vår självständighet.  Veteran-
generationen fick öppen erkänsla för 
att den försvarat och räddat vårt lands 
självständighet i Andra Världskrigets 
kaos. Dessa insatser ger medborgare av 
olika ålder anledning att än i denna dag 
på olika sätt tala därom - även i form 
av filmer. Under återuppbyggnadstiden 
skapades grunden för vårt lands nuva-
rande ekonomiska status. Under fre-
dens årtionden har vår välfärd vuxit 
och vårt land har intagit sin plats i det 
internationella samfundet. Med gott 
samarbete klarar vi utmaningar, som 
vi många gånger helt oväntat står inför. 
Vi kan med tillförsikt rikta våra blickar 
mot framtiden.

Vårt förbund firade på många sätt 
sin femtioåriga tillvaro samt arbetet till 
fromma för medlemskåren och dess fa-
miljer. Förbundets historieutgåva berät-
tar tydligt om detta arbete. Utmaningar-
na var och är alltfort stora, men man kan 
övervinna dem med arbete och anpassa-
de metoder.  I historieverket berättas om, 
vad som blivit gjort och om uppnådda re-
sultat. Utgående från de grunderna är det 
gott att kämpa vidare.

I förbundets verksamhet har vi nu 
framför oss brytningstider på alla verk-
samhetsnivåer. Då antalet ordinarie 
medlemmar minskar, växer de stödande 
medlemmarnas relativa andel i förening-
arna. I en del föreningar är denna utveck-
ling långsammare, i andra snabbare och 
i en del föreningar är den redan ett fak-

Arbetet fortsätter - keden bryts ej

tum. Genom att se till att föreningarna är 
funktionsdugliga med tillhjälp av stödan-
de medlemmar, kan vi tillförsäkra våra 
veteraner en garanterad och god omvård-
nad på deras  äldre dagar och samtidigt 
befrämja en värdig uppföljning av vete-
ranernas traditioner på det lokala planet. 
Det väsentliga är, att åtgärderna sker be-
härskat och i tid på ett sätt, som medlem-
marna accepterar. På föreningsnivå för-
utsätter detta, att stadgeändringsarbetet 
slutföres, varigenom de stödande med-
lemmarnas ställning i föreningsarbetet 
preciseras. På förbundsmötet i Åbo nästa 
vår blir fältets aktuella situation klarlagd 
och även linjedragningen för verksamhe-
ten för de kommande åren fastslagen.

Jubileumsåret visade, att vårt arbe-
te har ett brett stöd i vårt land och i vårt 
samhälle. Försvarsmakten, som i år fyller 
90 år, har under årens lopp varit vårt fasta 
stöd. Även gränsbevakningsväsendet har 
oförbehållsamt stött veteranföreningar-
na inom sitt funktionsområde. I parader-
na sammanför veteranorganisationernas 
fanborg bildlikt  krigstidens landsförsva-
rare och dagens unga beväringar. En be-
tydande förutsättning att lyckas med de 
många veteransammankomsterna har 
varit den handräckning man på detta 
håll givit leden av män och kvinnor, som 
kämpat för vårt land.

Vi har gott utgångsläge för vårt fort-
satta arbete.

Finn-Göran Wennström

Bror Borgar 90 år
Den 3 mars fyller prosten Bror Artur 
Borgar 90 år. Han blev student i Vasa 
1940 efter att ha deltagit i vinterkriget. 
Han hör till dem som fick göra krigs-
tjänst i fem år, 1939–44. Efter att ha 
avancerat till löjtnant kommendera-
des han mot slutet av kriget att fungera 
som fältpräst och verkade som sådan i 
JR 13 och RaskPsto 2. Efter hemförlov-
ningen i november 1944 kunde han på 
heltid studera teologi vid Åbo Akademi 
där han avlade sin examen 1949 varef-
ter han trädde i Borgå stifts tjänst, först 
som stiftspastor för arbetet bland skol-
ungdom. Han kom sedan att arbeta på 
olika poster inom stiftet och dess för-
samlingar i nära fyrtio år. Då han till 

sin natur är sällsynt glad och positiv är 
han skickad att lösa motsättningar och 
problem mellan mänskor. Det är natur-
ligt att han är omtyckt i alla kretsar där 
han rört sig.

Bror Borgar är medlem i Korpo-
Houtskär-Iniö krigsveteraner och dess-
utom ledare för Åbo svenska veteran-
klubb. Han har i många år varit medlem 
i krigsveteranförbundets andliga kom-
mitté. Inom Södra Finlands krigsvete-
randistrikt har han medverkat i distrik-
tets kyrkliga verksamhet i över tio år.

Premiärlöjtnant, FK 4, FVR R1. 

Holger Andersson och  
Carl Gustaf Wolff 

Vetranorganisationerna och de av des-
sa för att handha traditionen och an-
dra stödfunktioner tillsatta samman-
slutningarna fick i början av  fjolåret 
besked om, att staten svarar för till ge-
mensamma utrymmen flyttande or-
ganisationers hyror. Iståndsättning, 
inredningar och annat  dylikt påsköt 
flyttningstidtabellen fram till närhe-
ten av senaste årsskifte.  De första or-
ganisationerna flyttade i månadsskif-
tet  november-december och de sista 
vid mitten av januari. 

Flyttningarna koordinerades av vd 
för Traditionsförbundet Eklövet Pert-
ti Suominen, som har  lett projektet 
i gott samförstånd med organisatio-
nerna.  Traditionsförbundet Eklövet 
är också det samfund vars  veksamhet     
säkrast  kommer att fortsätta långt in 
i framtiden.

De flesta av de  organisationer som 
flyttat har verkat i årtionden i samma 
invanda lokaliteter, varför omställ-
ningen till nya utrymmen och nya 
omständigheter har betytt en stor för-
ändring.

Inte heller har flyttningen dock vål-
lat stora problem.  Bekantskapen med 
nya personer och varierande kutymer 
har försiggått okomplicerat.  Grann-
hjälp har givits och fåtts vid behov.  
Det är skäl att hoppas och  tro att sam-
ma sorts stöd ska stå till buds även 
framdeles.

Veteransamfundens 
gemensamma väg

Kommunmodell för 
finansiering.
Den gemensamma finansiering-
en,  “Sotiemme  Veteraanien varain-
hankinta” (Finansanskaffningen för 
våra krigsveteraner) inbragte i fjol över 
tre miljoner euro; ett resultat som är i 
det närmaste likamed näst föregående 
år och kan betraktas som tillfredsstä-
lande.

I och med att lagen om  penningin-
samling förändrades blev villkoren för 
sådan insamling avsevärt strängare.  
Penninginsamling grundad på försälj-
ning  av insamlingssubstitut  är nu för-
gången.  Det gäller att  rikta blickarna 
och förfaringssätten framåt.  Det inne-
varande årets finansanskaffning är 
därför förknippad  med ett flertal för-
ändringar.   Den till ny insamlingschef 
kallade  Arto Lillberg är stabilt och 
månkunnigt finansieringssakkunnig  
och har redan på några månader  på-
tagligt förändrat insamlingsmodellen 
i lokal och kommunal riktning.   I och 
med att ansvaret  förflyttats till denna 
nivå tror vi att resultatet ska ytterligare 
förbättras.

Organisationernas gemensamma 
finansanskaffning har pågått sedan år 
1999.  Efter hand som den verksamhe-
ten  har förändrats i lokal riktning har 
resultaten förbättrats.  På en likadan 
fortsättning kan man hoppas även nu 
vid övergång till den kommunala mo-
dellen.

Markku Seppä

Tiesitkö, että yhä useampi korvakap-
pale ja kuorikko valmistetaan koneelli-
sesti ulkomailla? Suomessa käsityönä 
valmistetut yksilöll iset ja huomaamat-
tomat kuulokojeet ja korvakappaleet 
saat jonottamatta Kuulohansasta

KUULOKOJEIDEN MYYNTI JA MAAHANTUONTI 
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Krigsinvalider samt 
kvinnor och män, som 
varit i fronttjänst i  våra 

krig 1939 - 1945, d.v.s. frontve-
teraner, har i gällande lagar och 
förordningar beviljats rätt till 
vissa speciella förmåner be-
kostade med statsmedel. Till 
erhållande av dessa förmåner 
har även berättigats vissa an-
dra personer, som tjänstgjort 
i till kriget anslutna uppdrag 
samt minröjare fråm åren 1945 
- 1952.

Speciella förmåner för front-
veteraner och med dem jäm-
förbara personer beviljas även 
med kommunala och försam-
lingsmedel.

Det av offentliga samfund 
givna stödet kompletteras av 
understöd till frontveteraner, 
vilket beviljats av övriga sam-
fund och stiftelser.

I fråga om järnvägs- och 
busstrafiken samt Finnairs 
flygtrafik beviljas frontvetera-
ner inga särskilda biljettpris-
rabatter, emedan de alla ändå 
erhåller motsvarande pesnsio-
närs- och åldersrabatter.

Här följer en redogörelse för 
grunderna för ovannämnda 
förmåner.

Frontveterantecken
De åt frontveteraner beviljade 
tecknen är följande:
- frontmannatecken (för män)
- fronttjänsttecken (för kvin-
nor)
- fronttecken (för frontbefäst-
ningsarbete)
- frontmannatecken för utlän-
ningar (för utländska frivilliga)

Ansökningstiden för alla 
dessa tecken utgick den 
31.12.1994.

Fronttillägget
Fronttillägget betalas åt person, 
som erhållit något av ovan-
nämnda frontveterantecken 
samt åt person, som av Krigsar-
kivet erhållit intyg över delta-
gande i minröjning 1945 - 1952. 
Fronttillägget betalas även till 
utlandet. Fronttillägget utgör 
43,63 euro i månaden. Front-
tillägget är skattefri inkomst. 
Vid utgången av år 2007 erhöll 
75696 personer fronttillägg. Av 
dessa var 49671 män och 26025 
kvinnor.

Extra fronttillägg
Extra fronttillägg utbetalas åt 
person, som får fronttillägg och 
folkpension. Det extra fronttil-
lägget uppgår till 25 - 45% av 
den del av folkpensionen, som 
överskrider 90,22 euro.i måna-

Veteranernas förmåner 2008
den. Extra frontillägg utbetalas 
ej, om om dess belopp skulle bli 
mindre än 5,93 euro i måna-
den. Förmånen är skattefri in-
komst.

Extra fronttillägget kan upp-
gå till högst 
för ensamstående person 210,71 
euro
för gift person 182,31 euro.

Vid utgången av år 2007 er-
höll 37160 personer extra front-
tillägg. Av dessa var 22730 män 
och 14430 kvinnor.

Rehabilitering
Enligt lagen om rehabilitering 
av frontveteraner kan rehabili-
tering erhållas av person, som 
beviljats frontmanna-, front-
tjänst- eller fronttecken.

I Finland bosatt veteran an-
söker om rehabilitering via 
hälso-centralen eller -myndig-
heten i sin boningskommun. 
Till ansökan bör fogas läkar-
utlåtande om sökandens hälso-
tillstånd. Utlåtande behövs inte, 
om sökanden står i ett stadig-
varande  förhållande till hälso-
vårdscentral.Ansökan kan på 
veteranens vägnar göras av en 
anhörig till honom/henne el-
ler av social- eller hälsovårds-
myndighet.Rehabilitering ges 
även åt person, som bor i ser-
vice- eller vårdhem. Beslut om 
långtidsvård utesluter inte rätt-
ten till rehabilitering.

Kommunens hälsovårds-
nämnd eller av denna utsedd 
myndighet utväljer inom ra-
men för det av kommunen er-
hållna anslaget de personer, 
som erhåller rehabilitering. 
Den kan ges i form av anstal-
trehabilitering eller öppen re-
habilitering. Den sistnämnda 
består av dag- och hemrehabi-
litering samt enskilda serier av 
fysio- eller annan vårdterapi. 
Fotvård kan ges endast i form 
av öppen rehabilitering.

Enligt förordning av år 
2005 är anstaltrehabilitering-
ens längd, om frontveteranen 
inte lider av skada eller sjuk-
dom, som nedsätter hans/hen-
nes funktionsförmåga, högst 10 
dygn. Enligt behovsprövning 
kan anstaltrehabilitering för 
frontveteraner ges upp till fyra 
veckor.

Dagrehabilitering kan ges i 
högst 10 - 20 dagar och annan 
öppen rehabilitering i form av 
20 - 30 vårdbesök under ett ka-
lenderår, beroende på frontve-
teranens rehabiliteringsbehov. 
Rehabilitering i öppen vård kan 
förverkligas för veteran höran-
de till funktionsförmågaklass 

III t.ex. så att han/hon får en 
vårdserie om 2 x 10 gånger. På 
motsvarande sätt kan öppen-
vård förverkligas för veteran 
tillhörande funktionsförmå-
gaklass I och II med vårdse-
rier om 3 x 10 eller 2 x 15 gång-
er. På detta sätt fördelar sig 
rehabiliteringen på en längre 
tidsperiod och rehabiliterings-
effekten förbättras.

Makan/maken kan delta i 
rehabiliteringen samtidigt och 
i samma rehabiliteringsanstalt 
tillsammans med veteranen 
under 10 dygn. Om veteranen 
har sådan skada eller sjukdom, 
som åstadkommer störingar i 
funktionsförmågan, kan ma-
kan/maken samtidgt delta i re-
habiliteringen i 14 dygn. För 
det gemensamma behovet och 
dess ändamålsenlighet fattas 
beslutet i kommunen av den 
person, som ansvarar för valet 
av rehabiliteringsform.

Ansökningar från utom-
lands bosatta veteraner be-
handlas av Statskontoret.

Det statliga rehabiliterings-
anslaget uppgår till 40,3 miljo-
ner euro och utbetalas till kom-
munrna i relation till antalet i 
resp. kommun bosatta vetera-
ner.

Folkpensionsanstalten er-
lägger åt frontveteran, som er-
håller rehabilitering och hans/
hennes i samma rehabilitering 
deltagande maka/make där-
med sammanhängande nöd-
vändiga resekostnader i deras 
helhet.

Veterans maka/make har ej 
rätt till öppen ej heller till dag-
rehabilitering.

Veteranänka/änkling har ej 
rätt till rehabilitering inom ra-
men för veteranrehabilitering.

Tandvård
Person, som beviljats frontman-
na-, fronttjänst-, eller frontteck-
en eller som av Krigsarkivet fått 
intyg om deltagande i minröj-
ning 1945 - 1952 , är berättigad 
till ersättning från Folkpen-
sionsanstalten för det belopp 
han/hon erlagt för mun- och 
tandvård.

För av tandläkare utförd un-
dersökning, förebyggande vård 
och kliniskt protetikarbete ut-
gör ersättningen 100% av kost-
naderna, som godkänts enligt 
FPA:s taxa. För den tekniska 
delen av protetiken är ersätt-
ningen 50% och för övrig vård 
60% enligt av FPA fastställda 
taxor.

Betalningarna för helprotes-
arbete utfört av specialtandtek-

Oy Puhois Ab
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niker, vilket grundar sig på un-
dersökning och remiss av tand-
läkare, ersätts på samma sätt 
som för det kliniska arbetet 
100% och för det tekniska ar-
betet 50%. Ersättning fås också 
för kostnader gällande av tand-
läkare ordinerade laboratorie- 
och röntgenundersökningar 
och för transportkostnader i 
samband med vården.

Ersättning erlägges inte för 
kostnader, som överstiger be-
loppen för de av FPA fastställ-
da taxorna. Därför är det skäl 
att för klargörande av själv-
riskandelen, framför allt före 
större vårdåtgärder, ta reda på, 
hur mycket av vården patienten 
skall komma att betala. Ersätt-
ning bör sökas hos FPA inom 
sex månader efter det betal-
ningen erlagts. FPA-ersättning 
erhålles inte för tandvård på 
hälsocentral.

För tandvård given i Sveri-
ge erlägges högst det belopp, 
som hade ersatts i Finland, om 
vården givits i Finland. Ersätt-
ningen betalas av FPA.

Utomlands bosatt frontvete-
ran får för betalning av tand-
vård given av privat tandläkare 
i Finland, ersättning direkt från 
någon FPA-byrå.

Medicinrabatt
Person med frontmanna-, 
fronttjänst- eller fronttecken 
eller av Krigsarkivet utfärdat 
minröjarintyg får på alla apo-
tek 10% medicinrabatt. Rabatt 
erhålles inte på mediciner, som 
enligt sjukförsäkringslagen be-
rättigar till särskilda ersätt-
ningar, ej heller för grunder-
sättningsbelagda särskilt bety-
delsefulla och dyra mediciner 
och ej heller till den del belop-
pen överstiger den i sjukförsäk-
ringslagen avsedda årliga själv-
risken. Rätt att erhålla rabatt 
bestyrker man genom att förete 
sitt FPA-kort  med fotografi och 
R- eller M-tecken eller militär-
pass eller annat dokument, va-
rav framgår att man har något 
av de nämnda veterantecknen. 
Medicinrabatten är personlig 
och kan inte fås t.ex. för familje-
medlemmarnas mediciner.

Utländsk frivilligs 
frontunderstöd
Utländsk frontman, som i våra 
krig 1939 - 1945 frivilligt tjänst-
gjort i Finlands försvarsmakt 
och bor i Estland eller annor-
städes på f.d. Sovjetunionens 
territorium i ekonomiskt be-
trängda förhållanden, eller som 
är stadigvarande bosatt i Fin-

land, kan på ansökan beviljas 
frontunderstöd. Med utländsk 
frontman avses här person, 
som erhållit frontmannateck-
en för utlänning eller annars 
uppfyller fordringarna för det 
nämnda tecknet.Understödet, 
som beviljas som engångser-
sättning, utgör år 2008 455 
euro och beviljas av Statskonto-
ret på ansökan. Understöd för 
år 2008 bör sökas senast den 31 
december i år.

Rehabilitering för 
personer, som tjänstgjort 
i till krigen anslutna 
uppdrag
Enligt år 1997 stiftad lag kan 
vissa personer, som under åren 
1939 - 1945  eller senare tjänst-
gjort i till krigen anslutna upp-
drag (åt vilka Krigsarkivet be-
viljat intyg över sådan tjänstgö-
ring)  via Statskontoret ansöka 
om rehabilitering.(Tiden för 
ansökan om intyg utgick 
31.12.2004). Tiden för ansö-
kan om rätt till rehabilite-
ring för personer, som utsatts 
för angrepp av  partisanstyr-
kor och för män, som deltagit 
i evakueringen av boskap ut-
gick 31.12.2006. Personer, som 
erhållit sådant intyg, kan via 
Statskontoret anhålla om reha-
bilitering. En anstaltsrehabili-
teringsperiod kan enligt Stats-
kontorets prövning också delas 
mellan make och maka. Reha-
biliteringen finansieras med 
Penningautomatföreningens 
medel.

Begravningskostnader
Enligt lag om begravnings-
väsendet, som trädde i kraft 
i början av år 2004, är den 
evangelisk-lutherska kyrkans 
församlingars och kyrkliga 
samfälligheters begravnings-
platser allmänna begravnings-
platser och bör de avgifter som 
uppbärs i samband med gravar 
och begravningar vara lika för 
alla. I lagen finns emellertid en 
undantagsbestämmelse, enligt 
vilken en församling eller sam-
fällighet kan bevilja hel eller 
delvis befrielse från i samband 
med begravningsväsendet upp-
burna avgifter om den avlidne 
varit frontveteran eller av där-
med jämförbara skäl. Befriel-
se från avgifter kan gälla också 
makan/maken till person med 
nämnda status.

Statskontoret utbetalar be-
gravningshjälp, om arbetsför-
mögenhetsgraden hos en krigs-
invalid varit minst 20%. En ve-
teran utan krigsinvaliditet kan 

inte påräkna sådan begrav-
ningshjälp.

Kommunala 
veteranförmåner
Många kommuner beviljar 
frontveteranerna särskilda 
förmåner genom anslag i sina 
budgeter. Sådana kommuna-
la förmåner är bl.a.avgiftsfria 
hvc-besök, gratis användning 
av kollektivtrafiken ävensom 
gratis fordonsparkering samt 
understöd för tandvård och an-
skaffning av glasögon. Uppgif-
ter om sådana förmåner fås hos 
hemkommunens socialmyn-
dighet och den lokala veteran-
föreningen.

Ansökningar via 
Krigsveteranförbundet 
och dess distrikt
En mindre bemädlad veteran, 
som får extra fronttillägg och 
är medlem i en veteranföre-
ning, som tillhör Finlands 
Krigsveteranförbund, likaså 
hans/hennes maka/make el-
ler veteranänka/änkling kan 
ansöka om bidrag eller under-
stöd via Krigsveteranförbundet 
eller -distrikten. Till ansökan 
bör fogas skatteintyg eller FPA:
s intyg, varav framgår att sö-
kanden erhåller extra fronttil-
lägg, vidare kvittenserna över 
de betalade utgifterna för vil-
ka bidrag ansökes. Bidrag be-
viljas för självriskandelar av 
medicin- och vårdkostnader, 
olika rörelse- och andra hjälp-
medel ävensom för ändringsar-
beten, som underlättar boendet 
hemma. Dessa bidrag uppgår i 
genomsnitt till 200 - 700 euro 
beroende på utgiftens storlek 
och sökandens tillgångar. De 
bestrids med medel bevilja-
de av Krigsveteranförbundets 
traditions- och stödstiftelse, 
Krigsskadestiftelsen och Eile-
en Starkjohanns och Thelma 
Starkjohann-Bruuns stiftelse 
samt med medel beviljade av 
De Stupades Minnesstiftelse el-
ler med för veteranarbetet in-
samlade medel.

Anni Grundström

Veteraner, som delta-
git i dagrehabilitering 
ävensom andra av den-

na rehabiliteringsform intres-
serade veteraner och också re-
presentanter för olika samar-
betspartner hade i början av 
november inbjudits till fest den 
28.11.2007 på restaurang Ran-
tasipi-Tropiclandia. Till festen 
anmälde sig närmare 80 perso-
ner. För veteranerna hade ord-
nats gratis busstransport från 
stadshuset och de, som var i be-
hov av specialtransport, fick så-
dan.

Maisa Hällfors, rehabilite-
ringssekreterare i Vasa stads 
social- och hälsovårdsverk, 
hälsade veteranerna och övri-
ga närvarande välkommen. En 
välkomstskål höjdes för denna 
stund av gemenskap, för 15 åri-
ga dagrehabiliteringen och för 
vårt nu 90-åriga Finland. Björn 
“Nalle” Schauman underhöll 
gästerna med melodier på sitt 
kända och medryckande sätt.

Social- och hälsovårdsdirek-
tör Juha Karvala bringade gäs-
terna social- och hälsovårds-
verkets hälsning. Han berät-
tade, att stadsdirektör Lumio 
tillsatt en arbetsgrupp, som un-
der den gångna hösten gjort 
en inventering över, vilka för-
måner staden ger Vasa-vete-
ranerna. Utredningen skall ge 
de olika förvaltningsgrenarna 
möjlighet att bättre kunna föl-
ja veteranernas förändrade be-
hov och snabbare kunna reage-
ra på dessa.Karvala underströk 
också behovet av ett fungeran-
de socialt nätverk för att skapa 
säkerhet och omsorg samt eli-
minering av ensamhet.

Rehabiliteringsöverläkare 
Seppo Öhman på social- och 
hälsovårdsverket berättade om, 
hur man kom igång med dagre-
habiliteringen på hösten 1992. 
Till en början arbetade man 
med av Vasa stad beviljade an-
slag. Framlidne aktiva vetera-
nen Georg Nordman höll tal 
om betydelsen av dagrehabili-
tering och länsstyrelsen i Vasa 
län bekantgjorde för sin del 
denna form av rehabilitering 
tillsammans med representan-
ter för hälsovårdsverket i Vasa.

Dagrehabiliteringens popu-
laritet har hållit sig konstant 
under dessa 15 år. Ungefär 25% 
av de till rehabilitering berätti-
gade veteranerna har valt dag-
rehabilitering. Antalet har årli-
gen varierat mellan 80 och 100 

Dagrehabilitering i 15 år 
för frontveteraner i Vasa

och de årliga kostnaderna har 
varit 70.000 - 80.000 euro.

Innehållet i dagrehabilite-
ringen har utvecklats på basen 
av den respons man fått från 
veteranerna med beaktande av 
statskontorets och social- och 
hälsovårdsministeriets direk-
tiv. Personalens erfarenheter 
och utrymmesmöjligheterna 
har även beaktats. Med beak-
tande av veteranernas höga ål-
der kommer innehållet i reha-
biliteringen att göras något lätt-
tare. I övrigt är staden beredd 
att erbjuda dagrehabilitering så 
länge veteranerna det önskar.

Serviceproducenternas häls-
ning framfördes av specialläka-
ren Tino Grönroos på Läkar-
centralen Mehiläinens vägnar 
och av fysioterapeuten Anders 
Nygård på Ky Fysio Dens Kb:
s vägnar. Läkarcentralen Me-
hiläinen har s.g.s. hela tiden 
dagrehabilitering funnits på 
programmet varit samarbets-
partner vad gäller läkarunder-
sökningar före och efter reha-
biliteringsperioderna. Fysiote-
rapeuten Anders Nygård har 
hållit i tömmarna, då det gällt 
själva utformningen av pro-
grammet. i Tropiclandia Relax-
utrymmena.

Sedan år 2001 har dagrehabi-
litering också köpts av Norrval-
la Folkhälsan Ab:s Korsholms 
enhet, närmast för svensksprå-
kiga veteraner.

Ordföranden för Vasa Krigs-
veterandistrikt Holger Strand-
berg, som hör till de flitigaste 
deltagarna i dagrehabilitering-
en, inledde sitt hälsningsanfö-
rande med att överlämna Fin-
lands Krigsveteranförbunds 
förtjänstmedalj åt rehabilite-
ringsöverläkare Seppo Öhman 
samt förtjänsttecknet i silver 
och även Finlands självständig-
hets 90-års medalj åt rehabilite-
ringssekreterare Maisa Hällfors. 
Ytterligare överlämnade han 
Finlands Krigsveteranförbunds 
minnessköld åt fysioterapeuten 
Anders Nygård och naprapaten 
Kjell Söderberg som erkänsla 
och tack för deras insatser för 
att uppnå målsättningarna i ve-
teranarbetet, särskilt som ut-
vecklare av dagrehabiliteringen. 
Enligt Strandberg kan Vasa-ve-
teranerna känna att de uppskat-
tas, vilket kommer till synes 
bl.a. i kontakterna med stadens 
tjänsteinnehavare.

Text Maisa Hällfors
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Suomen suurlähetystö ja 
Suomen Sotaveteraanien 
Viron yhdistys järjestivät 

Suomi 90 vuotta -juhlakonfe-
renssin 7. joulukuuta Tallinnas-
sa. Konferenssin suomalaisen 
järjestäjätahon puolesta suur-
lähettiläs Jaakko Kalela tote-
si tervehdyssanoissaan, että it-
senäinen Suomi ei koskaan 
unohda Suomen-poikia. Viron 
presidentti Henrik Ilves ter-
vehti yleisöä toteamalla Viron 
valtion päämiehenä olevansa 
iloinen, kuin voi antaa julkista 
tunnustusta Suomen-pojille. 

Konferenssissa esiintyneet 
luennoijat olivat alansa huip-
puja. Ministeri Max Jakobson 
alusti aiheesta Suomi ja Viro toi-
sessa maailmansodassa, mais-
teri Peep Pillak Kunniavelka; 
suomalaiset vapaaehtoiset Vi-
rossa ja virolaiset vapaaehtoiset 
Suomessa, professori Vello Salo 
esitti katsauksen Suomen poiki-
en kohtaloon ja professori Ohto 
Manninen Suomenlahden ym-
päristön sotilaalliseen merki-
tykseen. 

Julkaisemme lyhennelmän 
Peep Pillakin ja Vello Salon esi-
telmistä sekä kohtia ministeri 
Max Jakobsonin esitelmästä. 

Peep Pillak:
Miksi suomalaiset vapaaehtoi-
set tulivat Viroon ja miksi vi-
rolaiset vapaaehtoiset lähtivät 
Suomeen? 

Suomalaiset saivat Vapausso-
dassaan kokemuksen siitä, mi-
ten ratkaisevalla hetkellä saa-
punut apu vaikutti. Tällaisena 
apuna oli saksalainen kenraali 
Gustav Adolf Joachim Rüdi-
ger von der Goltz (1865-1946), 
joka astui maihin huhtikuun 
3. päivänä 1918 Hangossa lä-
hes 9 500 miehen kanssa ja vai-
kutti suuresti sodan kulkuun. 
Punaiset pakenivat Hangosta 
ja saksalaiset jatkoivat etene-
mistään kohti Helsinkiä, jonne 
marssittiin 13. huhtikuuta.

Suomesta von der Goltz lähti 
vasta 16.12.1918 solmitun asele-
von jälkeen. Seuraavan vuo-
den helmikuussa hän saapui 
Libaú hun, jossa taisteli aluksi 
bolševikkeja, myöhemmin viro-
laisia ja latvialaisia vastaan, jot-
ka valtasivat 23. kesäkuuta 1919 
Cēsiś en eli Võnnun ja aloittivat 
etenemisen kohti Riikaa. Viros-
sa tätä juhlitaan Voitonpyhänä, 
joka on valtiollinen juhlapäivä. 
Von der Goltzilla on Suomessa 
sankarin sädekehä, mutta Vi-
ron ja Latvian historiassa hä-
nellä on kielteinen rooli. 

90-vuotisjuhlakonferenssi Tallinnassa
Ellei von der Goltz olisi saa-

punut suomalaisten avuksi, ei-
vät suomalaiset olisi ilmeises-
ti ehtineet vuoden 1919 alus-
sa avuksi Viron Vapaussotaan. 
Jos suomalaiset eivät olisi tul-
leet apuun, olisi von der Goltz 
ehkä jäänyt Võnnun taistelussa 
lyömättä. Viron pitäisi siis tun-
nustaa von der Goltzin myön-
teinen rooli historiassaan.

Suomalaisten tulolla Viron 
Vapaussotaan oli samanlai-
nen vaikutus kuin saksalaisten 
saapumisella Suomeen. Eräänä 
suomalaisten Viroon tulon jär-
jestäjänä ja heidän johtajanaan 
Viron Vapaussodassa oli Hans 
Kalm (1889-1981). Kalm mo-
bilisoitiin tsaarin armeijaan ja 
kun bolševikit kaappasivat val-
lan Virossa, pakeni hän joulu-
kuussa 1917 Suomeen ja organi-
soi helmikuussa 1918 valkoisten 
Pohjois-Hämeen I pataljoonan. 
Siihen kuului aluksi 300–350 
miestä ja se kunnostautui mm 
Kuhmoisten taistelussa ja val-
loitti Padasjoen. Jatkossa Kal-
min pataljoona liitettiin mui-
hin joukkoihin ja pettynyt 
Kalm erosi 25. huhtikuuta. 

Kalm muodosti vuoden 1918 
lopulla suomalaisista vapaaeh-
toisista ”Pohjan Poikien” pa-
taljoonan, joka saapui 27. tam-
mikuuta 1919 Tarttoon, sieltä 
Valgan rintamalle ja mm Pajun 
taisteluun. Pohjan Poikiin kuu-
lui 54 upseeria, 272 aliupsee-
ria ja 1 788 sotamiestä. Tappiot 
olivat kaatuneina 116 (~5%) ja 
haavoittuneina oli 214 miestä. 

Kalm osallistui myös Jatko-
sotaan olematta kylläkään suo-
ranaisesti tekemisissä virolais-
ten vapaaehtoisten kanssa. 

Virolaisten Suomen-poiki-
en osallistumista Jatkosotaan 
on nimitetty myös kunniave-
lan maksamiseksi Viron Vapa-
ussodassa kaatuneiden suoma-
laisten vapaaehtoisten edestä. 

Vello Salo:
Suomen puolustusvoimien JR 
200:n – virolaisten Suomen-
poikien – historiaa ei ole tähän 
mennessä paljoa tutkittu. 

Vuonna 1973 ilmestyi ”Soo-
mepoisid” (Suomen-pojat), 
mutta sen laatijoiden Evald 
Uustalun ja Rein Mooran piti 
rajoittua materiaaliin, joka oli 
saatavissa lännessä. Virolaisen 
tietojen kokoamisen tuloksena 
saimme vuonna 1997 teoksen 
”Vabaduse eest. Soomepoiste 
lühielulood” (Vapauden puoles-
ta. Suomen-poikien elämäker-
tatiedot), joka on toinen oleel-

linen Suomen-poikien laatima 
teos.

Kymmenen vuotta sitten oli 
lähes 360 – suunnilleen joka 
kymmenes kadoksissa. Sen jäl-
keen on saatu tietoja niin mo-
nesta, että etsittäviä on nyt 
enää 83.

”Vabaduse eest” esittää 3 
337 elämäkertaa. Todellisuu-
dessa heitä oli 3 334, sillä kol-
me heistä esiintyy kirjassa kah-
teen kertaan. Kun puhumme 
pojista, tulee vähentää - kaikel-
la kunnioituksella! - kaksi lot-
taa. Näin ollen kirjassa on siis 3 
332:n Suomen-pojan tiedot.

Nyt on nimeltä tiedossa 3 
343 Suomen-poikaa eli Vi-
ron kansalaista, jotka palveli-
vat Suomen armeijassa. Van-
keuteen joutui vähintään 472, 
joista kuoli varmasti enemmän 
kuin ne 103, jotka tiedetään.

Sodan päättyessä jäi eloon 
vähintään 2 924. Tappioita so-
dassa oli ainakin 336 miestä. 
Viroon jääneistä kohtasi väki-
valtaisen kuoleman lisäksi vielä 
166 miestä: 57 metsäveljenä, 103 
vangittuina ja kuusi muualla. 

Nimeltä tiedetään Suomen-
poikia 3 343
Kohtalo tuntematon      83
Sotakohtalo tiedetään 3 260

Sotatappiot  336
Norjassa 1
Suomessa 181
Virossa  131
Saksan armeijassa     19
Neuvostoarmeijassa       4

Sodasta selvisi hengissä 2 924
Länteen pääsi 1 335
Miehitetylle alueelle jäi 1 589
Kuoli miehitysaikana NL:ssa 166

Väkivaltainen kuolema 
336 + 166 = 502 (vähintään) 
eli n. 16 %
Henkiin jäi
3 225 – 502 = 2 924 (vähin-
tään) eli n. 84 %

Elossa on vielä vähintään 
400 Suomen-poikaa, joista jää 
joka tapauksessa runsas tie-
dosto. Kuka kirjoittaisi meidän 
historiaamme edelleen? 

Max Jakobson: 
Ministeri Max Jakobsson aloit-
ti puheensa muistelemalla 15-
vuotiaana koulupoikana käyn-
tiään Virossa ja Latviassa jat-
kaen sotatapahtumilla sekä 
muistelemalla omakohtaisia ta-
pahtumia Karjalan kannaksel-
la, jossa tapasi myös Suomen-

poikia. Sotahistoriaa käsittele-
vän puheensa lopussa hän toi 
esiin Suomen vaikeaa tilannet-
ta sodan loppuvaiheessa. 

- Teheranissa Stalin esitte-
li Suomelle osoitettavat rau-
hanehdot: vuoden 1940 rajan 
palauttaminen voimaan, Pet-
samon liittäminen Neuvosto-
liittoon, suomalaisten aiheutta-
mien vahinkojen ”50-prosentti-
nen korvaaminen”, saksalaisten 
karkottaminen maasta ja ar-
meijan demobilisaatio. Nämä 
rauhanehdot esitettiinkin sitten 
syyskuussa 1944 – lisäksi Pork-
kalan tukikohdan vuokraami-
nen Neuvostoliiton käyttöön. 
Neuvostoliiton sotilasjohdol-
la oli ollut pitemmälle meneviä 
tavoitteita, mm. Kymijoen raja 
ja useiden Suomen kaupunki-
en miehittäminen välirauhan-
sopimuksen ajaksi, mutta kai-
kista näistä luovuttiin. Molotov 
selitti haastattelijalle 1974: ”Me 
olimme viisaita, kun emme 
liittäneet Suomea Neuvostoliit-
toon. Siitä olisi tullut vuotava 
haava…” 

”Miksi Suomea ei miehitet-
ty?” kysyi Jugoslavian diktaat-
tori Tito vieraillessaan huhti-
kuussa 1945 Kremlissä. Stalin 
vastasi: ”Otimme aivan liikaa 
huomioon amerikkalaiset”. 
Yhdysvallat ei ollut julistanut 
sotaa Suomelle tunnustaen si-
ten Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen sodan erillissodaksi. 
Amerikkalaiset vaativat Suo-
men itsenäisyyden säilyttämis-
tä puuttumatta niihin rauha-
nehtoihin, joita Stalin oli Te-
heranissa selostanut. Stalin 
joutui ottamaan huomioon, 
mitä amerikkalaiset toivovat, 
koska Neuvostoliitto oli äärim-

mäisen riippuvainen Yhdysval-
loilta saatavasta aseellisesta ja 
taloudellisesta tuesta. Suomen 
ja Neuvostoliiton välisen so-
dan päättymisen jälkeen Sta-
linin suhtautuminen Suomeen 
käy välillisesti ilmi siitä, mitä 
seurauksia hänen mielestään 
toisella maailmansodalla tuli-
si olemaan. ”Tämä sota ei ole 
samanlainen kuin aikaisem-
mat sodat”, hän sanoi Titolle. 
”Se valta, joka miehittää tietyn 
alueen, tuo sinne myös oman 
poliittisen järjestelmänsä. Jo-
kainen ulottaa poliittisen jär-
jestelmänsä niin pitkälle kuin 
sen armeijat pääsevät”. Tämän 
näkemyksen perusteella Stalin 
toimi johdonmukaisesti Suo-
men suhteen. Puna-armeija ei 
ollut päässyt vuoden 1940 rajaa 
pidemmälle. Seurauksena oli, 
että hän jätti Suomen kommu-
nistit oman onnensa nojaan. 

Suurlähettiläs Jaakko Kalela ja ministeri Max Jakobsson.
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Erikoishammasteknikko valmistaa suoraan asiakkaille kokohammasproteesit ja huoltaa ne.
Erikoishammasteknikkoliiton jäsen on järjestäytynyt terveyspalvelujen tuottaja.
KELA korvaa hammashuollon kustannuksia Veteraaneille ja Miinanraivaajille edelleen.

Erikoishammasteknikkoliiton jäsenet palveluksessasi:

EHT Vesa Kuusirati
Urheilutie 49, 86600 Haapavesi

puh. 08-451 075

HAAPAVESI

HELSINKI

EHT Merja Vesamäki
Helsinginkatu 9, 00500 Helsinki

puh. 09-716 151

HYVINKÄÄ

EHT Elina Heinonen
Kontulan ostoskeskus, 00940 Helsinki

puh. 09-342 6264

EHT Ari Kulo
Uudenmaankatu 5-9, 05800 Hyvinkää

puh. 019-439 997

HÄMEENLINNA

EHT P. Kari-Koskinen
Linnanniemenkatu 8, 13100 Hämeenlinna

puh. 03-616 9777, GSM 0500-486 831

JOENSUU

EHT Harri Hukka
Kirkkokatu 30 B katutaso

80100 Joensuu
Puh. 013-311 575

JÄMSÄ

EHT Terho Parikka
Koskentie 2, 42100 Jämsä

puh. 014-713 711

KOKKOLA

EHT Heikki Kujala
Torikatu 35, 67100 Kokkola 

Puh. 06-831 9545

KUUSAMO

EHT Jukka Säkkinen
Kitkantie 8, 93600 Kuusamo

Puh. 08-853 612

LAPPEENRANTA

EHT Pekka Porali
Tietäjänkatu 2 C 26, Lappeenranta

puh. 05-415 3270

LOIMAA

EHT Juha Nepponen
Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa

puh. 02-762 2393

MIKKELI

EHT Kalervo Hynninen
Maaherrankatu 14 A 1, 50100 Mikkeli

puh. (015) 161 536

MÄNTTÄ

ORIVESI

EHT Tapani Korkeala
Kauppakatu 21, 35800 Mänttä 

puh. 03-474 6471

EHT Tapani Korkeala
Aihtiantie 3, 2 krs., 35300 Orivesi 

puh. 050-598 4734

OULU

EHT Esa Ontero
Kirkkokatu 17 A 19, 90100 Oulu

puh. 08-311 8252
vastaanotto myös Haukiputaalla sop.mukaan

PORVOO

EHT Pekka Juurikko
Lundinkatu 10 B, 4 krs., 06100 Porvoo

puh. 019-524 4433

SALO

EHT Marko Rosendahl
Helsingintie 4 ( katutaso ) , 24100 Salo

Puh. 02-731 2253

SODANKYLÄ

EHT Erkki Melamies
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä

puh. 016-612 280
gsm. 0400-396 662

SUONENJOKI

EHT Harri Ikävalko  
Harrin Hammas

Asemakatu 11, 77600 Suonenjoki 
Puh. 017-513 652

TURKU

EHT Jaakko Laine
Kauppiaskatu 10 C, 20100 Turku

puh. 02-233 6018

Hammaslaboratorio  
Harri Loukonen Oy

Aninkaistenkatu 14 B 18, 20110 Turku 
puh. 02-277 1277

EHT Sakari Ansaharju
Yliopistonkatu 10 A 9, 20100 Turku 

puh. 02-231 6055 
myös kotikäyntejä

VAASA

Alueen Hammas  
EHT Ilkka Garaisi

Kauppapuistikko 20 B, 65100 Vaasa 
puh. 06-312 1233

VALKEAKOSKI

EHT Osmo Karvinen
Sääksmäentie 17-19 A, 37600 Valkeakoski

puh. 03-584 7044

VANTAA

Myyrinhammas  
EHT Into Anttila

Iskostie 4, Myyrmäki
Puh. 09-563 1500

YLISTARO

ÄHTÄRI

ÄÄNEKOSKI

EHT Jaakko Korkeala
Sorvarinraitti 4, 61400 Ylistaro

Puh. 0400-564 765

EHT Jorma Salminen
Ähtärintie 48, 63700 Ähtäri 

puh. 06-533 1919

EHT Merja Salminen
Kotakennääntie 8, 44100 Äänekoski

puh. 014-522 127
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Suomen itsenäisyyttä juh-
littiin Virossa kahtena 
perättäisenä päivänä. 7. 

joulukuuta pidettiin juhlase-
minaari, jonka järjestelyistä 
vastasi Tallinnan suurlähetys-
tö. Seuraavana päivänä järjeste-
lyistä vastasi Suomen Sotavete-
raanien Viron yhdistys Virossa 
toimivan perinneyhdistyksen 
tukemana. Juhlapaikaksi oli 
valittu Tallinnan vanhassa kau-
pungissa sijaitseva Mustapäi-
den talo, joka tarjoaa arvokkaat 
puitteet tällaisen juhlatilaisuu-
den pitämiselle. 

Tilaisuuden avasi Suomen 
Sotaveteraanien Viron yhdis-
tyksen puheenjohtaja Uno Jär-
vela. Hän toivotti tervetulleik-
si sekä suomalaiset että viro-
laiset vieraat ja ennen kaikkea 
Suomen-pojat. Puheenjohtaja 
mainitsi tervetuliaissanoissaan 
joukkonsa harvenneen, mutta 
tuen tarve ei suinkaan ole vä-
hentynyt, vaikka asioiden tär-
keysjärjestys ehkä ajan kulu-
essa onkin hieman muuttunut. 
Loppuvuonna 2007 Virossa 
asuvien Suomen-poikien vah-
vuus oli 235 miestä. 

Suomen-pojat olivat kutsu-
neet puhujaksi valtioneuvos 
Riitta Uosukaisen. Hänen pu-

heeseensa sisältyy aina sellais-
ta, joka ei jätä kuulijaa välin-
pitämättömäksi, vaan saa hä-
net ajattelemaan kuulemaansa. 
Valtioneuvoksen puhe oli täs-
säkin juhlassa juuri sellainen, 
jota yleisö osasi odottaa. 

Mitaleja jakamassa
Satuttavin kohtaaminen oli ke-
säkuussa 1997. Silloin pääsin 
perehtymään Viron ja Suomen 
historian merkittävään koske-
tuspintaan, maanpuolustusyh-
teistyöhön, jolle saa hakea ver-
taista. Presidentti Martti Ah-
tisaari oli estynyt saapumasta 
poikkeuksellisen tärkeään ti-
laisuuteen 60-vuotispäivänsä 
johdosta, ja sain hänen asemes-
taan tulla jakamaan Suomessa 
RUK:n koulutuksen saaneille 
asiaankuuluvat huomionosoi-
tukset ja myös puhumaan heil-
le. Uljasryhtiset vaikka ikään-
tyneet miehet saapuivat nouta-
maan merkkinsä, joita he eivät 
olleet ennättäneet sodan vuoksi 
saada - oma armeija joutui ha-
jalle ja maa miehityksen kou-
riin. Nämä ryhdikkäät miehet 
olivat kulkeneet Stalinin vai-
nojen tien, raataneet, rakenta-
neet, joutuneet kaivoksiin, mo-
net olivat menettäneet tervey-

tensä, mutta he säteilivät oikein 
tehneen voimaa. Tunne oli us-
komaton, liikuttava. 

Sydän sykkii Virolle
Ei kansanrunous, ei muu kan-
sanperinne, ei kirjallisuus, ei 
kuorolaulu, ei muu kulttuuri, ei 
kauppa voinut minua niin jär-
kyttää kuin järkytti Viron his-
toria 1940-luvulta lähtien uu-
teen vapaaseen aikaan. Viroa ei 
lannistettu, mutta vaikeaa oli. 
Vielä tänä päivänä - vai pitäisi-
kö sanoa vihdoin tänä päivänä 
- saa katsoa Suomen televisios-
ta ohjelmaa, jossa Hiidenmaan 
kyyditysten toimeenpanija pu-
huu vasten totuutta kaunistel-
tua sanomaa täysin viattomi-
en, käsittämättömästi leimat-
tujen ”kulakkien, metsäveljien 
ja muiden uutta järjestelmää 
kohtaan vihamielisten” muka 
rauhanomaisesta siirtämisestä 
uusiin seutuihin; kyydittäjän 
mukaan tonnitolkulla sai ot-
taa omaisuuttakin matkaan! Ja 
vierellä näkyivät todelliset ku-
vat ja kertomukset laivan ruu-
maan sullomisesta, härkävau-
nuista, kuolemankuljetuksista 
kärsimysleireihin. 

Tiistainen ohjelma oli mi-
nulle alkusoitto tähän tilaisuu-
teen. Pidätetyn raivon ja sa-
malla avuttomuuden tunne lie-
nee oikea luonnehdinta. Olen 
näet lukenut materiaalia, joka 
on saanut sydämeni sykkimään 
Virolle ja virolaisille entistäkin 
lämpimämmin. Viimeksi sain 
luettavakseni Heino Relvikin 

Suomen-pojat juhlivat arvokkaasti 
Suomen 90. itsenäisyyspäivää

teoksen Merivoimien Suomen-
pojat sekä Anne-Riitta Iso-
hellan teoksen Suomen pojat. 
Virolainen jääkäritarina. Ne 
kertovat uskomattomasta roh-
keudesta, sitkeydestä, osaami-
sesta ja isänmaanrakkaudesta. 
Toivoisin nämä teokset kaik-
kien käsiin. Jo aikaisemmin, 
etenkin eversti Matti Lukkarin 
ja majuri Reijo Tanskasen ansi-
osta olin tullut tietämään suu-
renmoisesta verkostosta suo-
malaisen maanpuolustusväen 
ja virolaisen kaltoin kohdel-
lun metsäveljien ja yleensä JR 
200 miesten ystävyydestä, yh-
teistoiminnasta ja keskinäises-
tä avunannosta. Siinä on aito 
YYA-sopimus, todellinen sa-
lainen armeija, jonka tarkoi-
tuksena oli pitää miehet ja nai-
set hengissä. Leima oli isketty, 
työtä ei saanut, koulutukseen 
ei päässyt, ja yhtenä ehtona oli 
kommunistisen puolueen jäse-
nyys. Osa joukosta pääsi sen-
tään länteen, Ruotsiin ja Kana-
daan.

Vaikeaa lienee ollut ikui-
nen kyräily, vakoilu, ilmian-
not, kyttääminen. Kehenkään 
ei voinut luottaa. Mistään ei 
saanut avoimesti puhua. Kipeät 
vaiheet piti teljetä sisimpäänsä. 
Olen lukenut Imbi Pajun Torju-
tut muistot, Viivi Luikin teok-
sen Seitsemäs rauhan kevät ja 
Sofi Oksasen Stalinin lehmät. 
Kirjat ovat hyvin erilaisia, mut-
ta tekevät käsin kosketeltavaksi 
pelon ja jännityksen, joka liittyi 
tavalliseen arkeen. Erkki Tuo-

miojan Häivähdys punaista jär-
kytti. Miten voi olla mahdollis-
ta Tuomiojan virolaissyntyisen 
isoäidin Hella Vuolijoen suh-
tautuminen maanmiehiinsä, 
jopa teloitettaviin lähiystäviin-
sä. Ei empatiasta häivähdystä-
kään, auttavista toimista pu-
humattakaan. Meistä Karjalan-
evakoista hän suoraan sanoi, 
että olemme huonompia ihmi-
siä kuin muut suomalaiset.

Suomen-pojat Viron 
jääkäreitä
Suomen ja Viron veteraanien 
historia on äärimmäisen mie-
lenkiintoinen. Kun luen Suo-
men-poikien vaiheista ja me-
nettelytavoista, etsimättä tulee 
mieleen Suomen jääkäriliike. 
Itsenäinen Suomi muistaa jää-
käreitä; heidän lippunsa näh-
tiin ensimmäisen kerran vapa-
ussodan päättymisparaatissa 
16.5.1918. Jääkärilippu seuraa 
puolustusvoimiemme valta-
kunnallisissa paraateissa kun-
niapaikalla, heti Suomen li-
pun jälkeen. Itsenäinen Suo-
mi muistaa jääkäreitä, joiden 
testamentti (25.2.1975) kuuluu 
näin:

”Perinnöksi teille, Suomen 
nykyinen nuoriso ja sen tule-
vat sukupolvet, haluamme jät-
tää sen, mitä pidämme arvok-
kaimpana:

– luottamuksen Suomen tu-
levaisuuteen itsenäisenä ja va-
paana valtiona

– horjumattoman uskon tä-
män asian oikeutukseen ja sen 

Mustapäiden talolle oli saapunut yli 200 suomalaista ja virolaista vierasta viettämään Suomen 90-
vuotispäivää. Eturivissä (vas.) Helsingin seudun piirin puheenjohtaja Pentti Laamanen, ministerineu-
vos Pirkko Hämäläinen, everstiluutnantti Erkki Pekonen, valtioneuvos Riitta Uosukainen, rouva Airi 
Kalela ja suurlähettiläs Jaakko Kalela.  

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat  Oy
Aunus ja Maaselkä 4 pv 26.-29.5., 21.-24.8. 395 €                 
Laatokan kierros 4 pv 14.-17.7. 395 €
Karjalan Kannas 3 pv 9.-11.5.,  15.-17.8. 299 €
Uhtua – Kiestinki – Kostamus 5 pv 25.-29.6. , 21.-25.7. 439 € 
JR8,Tuntemattoman taistelupaikoilla 4 pv 3.-6.7., 25.-28.8. 385 €
Viipurinlahden saaret 3 pv 7.-9.7., 11.-13.8. 359 €
Jääkäreiden jäljillä /Riika-Liepaja 4 pv 4.-7.8. 427 €

Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi, 
hoitokuluvakuutus, puolihoito, oppaana sotahistorian asiantuntija    
   

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi

puh/fax: 05 35593 65
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voittoon silloinkin, kun kaikki 
näyttää toivottomalta,

– tahdon ja uskalluksen tais-
tella kaikissa tilanteissa näiden 
päämäärien puolesta. ”

Tämä testamentti liittyy ai-
kaan, jolloin suomalaiset osal-
listuivat ratkaisevalla taval-
la Viron vapaussotaan. Pohjan 
poika ei vapise - eivätkä Poh-
jan-pojat Virossa todellakaan 
vavisseet. Itsenäisyys saavutet-
tiin maissamme peräkkäisinä 
vuosina…

…Kalevalan opetus on, ettei 
saa antaa periksi ja että kansan 
ydin on luja ja luova. Voimme 
soveltaa Lemminkäisen ongel-
manratkaisuoppia, on kerät-
tävä kiviltä villat / katkottava 
karvat kalliolta pakkasen suo-
jaksi, toisin sanoen nyhjäistä-
vä tyhjästä ja tehtävä mahdo-
ton mahdolliseksi. Sitä on olla 
suomalainen, sitä on olla viro-
lainen myös yhdentyvässä Eu-
roopassa.” 

Tervehdyksiä ystäviltä
Tervehdyksiä esittivät Suomen 
Sotaveteraaniliiton puheenjoh-
taja Aarno Strömmer, Suomen 
Viro-yhdistysten liiton puheen-
johtaja Harri Raitis ja Viroon 
akkreditoidun puolustusasia-
miehen everstiluutnantti Erk-
ki Pekosen esittämä puolustus-
voimien komentajan amiraa-
li Juhani Kaskealan tervehdys 
Suomen-pojille. 

Viron valtiovaltaa edus-
ti maan ulkoasiainministeri-
ön kansliapäällikkö, maansa 
entinen Suomen suurlähettiläs 
Mati Maasikas. Kansliapääl-
likkö totesi puheessaan mm. 
Suomen-poikien merkityksen 
osana suomalais-virolaisia suh-

teita ja alleviivasi virolaisvete-
raanien nauttimaa yleistä ar-
vostusta.

Palkitsemisia 
Suomen-pojat ovat aina osan-
neet arvostaa heidän hyväk-
seen tehtyä työtä ja tällä ker-
taa he olivat päättäneet palkita 
kunniakirjoin 10 henkilöä: Il-
mari Aho, Hans Gabrielsson, 
Eino Helander, Peter Küttner, 
Olavi Larma, Matti Lukkari, 
Liisa Löyttyniemi, Juha-Mat-
ti Martikainen, Lars Nysten 
sekä Jukka Simola.

Juhlan virallisin osa päättyi 
tähän ja juhlatilaisuus jatkui 
konserttiosuudella mieskuoro-
laulun merkeissä. Tallinnaan 
oli saapunut upseerikuoro 
”Kaaderilaulajat”, joka laulun-
johtajansa everstiluutnantti, di-
rector cantus Matti Orlamon 
johdolla esitti hienon suoma-
laiskansallisen ohjelman. Kuo-
ron esiintymisvahvuus Tallin-
nassa oli 29 miestä. Kaikesta 
päätellen ”Kaaderikuoro” on-
nistui erinomaisesti päätellen 
aplodeista sekä konsertin jäl-
keen käydyistä keskusteluista. 

Ennen viimeistä ohjelma-
numeroa Suomen Sotaveteraa-
niliiton kunniamarssia, Sillan-
pään marssilaulua, Kaaderi-
laulajien puheenjohtaja eversti 
Heikki Hult kiitti Suomen-poi-
kia lämpimin sanoin ja ojensi 
Kadettikunnan standaarin vi-
rolaisille isännille. Veteraanit 
puolestaan luovuttivat kuorolle 
oman pienoislippunsa.

Kunniakäynti 
Metsakalmistolla
Juhlapaikalta siirryttiin Met-
säkalmiston hautausmaalle, 

missä sijaitsee Suomen-pojille 
pyhitetty oma hauta-alue. Sen 
keskuskiven ympärille kokoon-
tuivat sekä juhlayleisö että Kaa-
derikuoro. Kukkalaitteen las-
kivat Suomen Sotaveteraanien 
Viron Yhdistys, Suomen suur-
lähetystö, Suomen Viro-yhdis-
tysten liitto, Kaaderilaulajat, 
Reserviupseerit sekä Vapausso-
turien (Lagedin) museo. 

Suomen itsenäisyyspäivää 
oli jälleen kerran vietetty ar-
vokkaissa puitteissa ja sellai-
sessa hengessä, joka voi syntyä 
ja jalostua vain kovissa koette-
lemuksissa. 

Suomen-poikia ja jääkäreitä 
verrataan usein eri yhteyksissä 
toisiinsa. Näin teki päivän juh-
lapuhujakin. Heitä verratessa ja 
ajatellessa tarkemmin asiaa tu-
lee mieleeni Heikki Nurmion 
kirjoittamista jääkärimarssin 
sanoista kohta, joka soveltui-
si sellaisenaan Suomen-pojille. 
Marssin 2. säkeistön alussa sa-
notaan: 
”Kun painui päät muun kan-
san, maan, 
me jääkärit uskoimme yhä. 
Oli rinnassa yö, tuhat tuskaa, 
vaan 
yks aatos ylpeä pyhä.

Jos sijoittaisimme jääkärien 
tilalle Suomen-pojat, niin voi-
siko asioiden samankaltaisuus 
toimijoiden osalta olla enää 
suurempi. Suomen-pojat ovat 
taistelleet ja toimineet sekä 
Suomen että oman isänmaansa 
hyväksi siinä vakaassa uskossa, 
että pienilläkin kansoilla on oi-
keus elää vapaina. 

Nyyrikki Kurkivuori

Vecesteel
Veneskoski

Rakennus Pateenik
Vihti

S&P Rakennuspalvelu Oy
Vihti

Nakarin  
Kalanviljelylaitos Ky

Virolahti

Kakerak
Värtsilä

Memar Oy
Virrat

www.memar.fi

West-Tronic Oy
Ylivieska

Työkaluvalmistamo 
Pentti Paananen Ky

Äänekoski

Rakenne Aholuhta Oy
Äänekoski

Ajanvaraus p. 03-7826 200
www.vaaksynlaakarikeskus.fi
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Vantaalla vietettiin perinteisin menoin 90-vuotisitsenäisyyspäivän 
juhlaa. Juhlan perinne ulottuu 1970-luvulle. Juhlan järjestivät yh-
dessä Länsi-Vantaan Reserviupseerit, Tikkurilan Reserviupseeri-
kerho , Länsi-Vantaan Reservinaliupseerit , Vantaan Reserviläiset 
ja Vantaan Maanpuolustusnaiset. Vantaan kaupunki on tukenut 
itsenäisyysjuhlaa taloudellisesti. Veteraanin puheenvuoron esit-
ti  veteraani Olli Vuorio (88) (kuvassa) ja nuorten puheenvuoron 
Roosa Nieminen (17).

Sotaveteraani Pentti Aronen on käynyt toistakymmentä vuotta 
kertomassa isänmaasta Lahden Kasakkamäen koulun oppilaille. 
Nimikkoveteraanin vierailut ovat tapahtuneet kansallisena vete-
raanipäivänä. Viime itsenäisyyspäivän alla koulu halusi muistaa 
veteraaniaan paljastamalla juhlavin menoin Arosen kuvataulun. 

Talvisodassa taisteltiin 
Laatokan koillispuo-
len saaristossa ankaras-

ti. Pitkärannan edustan saaret 
sijaitsivat Kitilän-Koirinojan 
motin viimeisen huoltoreitin 
varrella. Mottiin oli suljettu vi-
hollisen kokonainen 168.Divi-
sioona ja se oli Laatokan Karja-
lan moteista ylivoimaisesti suu-
rin 26 rintamakilometreineen. 
Talvisodan Laatokan saaristo-
taisteluista ei ole jäänyt lain-
kaan valokuvamateriaalia. Put-
kisaarta lähinnä sijaitsevassa 
Petäjäsaaressa tulivat maalis-
kuun kuudentena päivänä 1940 
talvisodan suurimmat tappiot.

Silloinen reservin vänrikki 

Putkisaaren taistelusta kertovat 
taulut Sotamuseolle

Soini Airila maalasi 1970-lu-
vun puolivälissä kolme taulua 
25.1.1940 käydystä Putkisaaren 
taistelusta. Hän oli 9./JR 38:ssa 
neljännen joukkueen johtaja 
ja vastasi tuolloin Putkisaaren 
eteläpään puolustuksesta. Nyt 
lähes 68 vuotta myöhemmin 
Airila luovutti taulut Sotamu-
seon kokoelmiin. Kansakou-
lun opettajana elämäntyönsä 
tehnyt ja lukuisia tauluja maa-
lannut Soini Airila muutti 95 
vuotta täytettyään omakotita-
losta yksiöön. Näin ainutlaatui-
set, todellista taistelutilannet-
ta kuvaavat ja mukana olleen 
tekemät taulut pääsivät arvoi-
seensa paikkaan, jossa ne ovat 

Taulujen ja sotamuistelmien luovutus Sotamuseolle 3.12.2007. Vasemmalta taulujen vieressä niiden 
tekijä Soini Airila, asiasta aloitteen tehnyt erikoissairaanhoitaja Eeva Tammi ja Sotamuseon johtaja 
Markku Palokangas.

kertomassa kansamme kohta-
lonhetkistä.

Airila on myös kirjoittanut 
ja kuvittanut sotakokemuk-
sensa. Vuonna 2005 painet-
tu 360-sivuinen omakustanne 
on nimeltään Talvisodan Pit-
kärannan saariston taisteluista 
jatkosodan Äyräpään ja Vuo-
salmen taisteluihin. Soini Ai-
rila lahjoitti kirjansa samalla 
Sotamuseon kirjastoon ja Sota-
arkistoon, jossa ne ovat tutki-
joiden ja vierailijoiden käytet-
tävissä.

Teksti ja kuvat: Eeva Tammi

Ylöjärven Reservinaliup-
seerit ry:n puheenjohta-
ja Petri Borg sekä Ylö-

järven Reserviupseerit ry:n pu-
heenjohtaja Petri Hautakangas 
organisoivat itsenäisyyspäivän 
tilaisuuteen 116 nuorta miestä 
kunniavartioon sankarivaina-
jien haudoille. Reserviläiset oli-
vat puhdistaneet sodissa kaatu-
neiden hautakivet, korjauttivat 
muistomerkin ja siivosivat alu-
een talkootöinä

Jokaisen haudan takana sei-
soi samanikäinen mies kun 
haudattu sotaveteraani oli ol-
lut kaatumishetkellään. Nämä 
nuoret miehet olivat siviilivaat-

Itsenäisyyspäivä Ylöjärvellä
teissa kirkossa ja lähtivät yk-
sitellen haudoille aivan kuten 
miehet lähtiessään rintamalle. 

Reserviläisyhdistykset lah-
joittivat 1 250 euroa Ylöjärvel-
le hankittavaa Pro Patria taulua 
varten. Lahjoituksen vastaan-
ottivat Sotaveteraaniyhdistyk-
sen perustajajäsenet Pauli Mä-
kelä ja Aarre Palin  

Mikko Selin

Itsenäisyyspäivänä Ylöjärven sankarihautausmaalla oli arvokas tilaisuus
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Päiväkuntoutukseen osal-
listuneita ja siitä kiinnos-
tuneita veteraania sekä 

eri yhteistyötahojen edustajia 
kutsuttiin marraskuun alus-
sa Päiväkuntoutusta Vaasassa 
15 vuotta – juhlaan 28.11.2007 
ravintola Rantasipi Tropiclan-
diaan. Juhlaan saapui lähes 80 
henkilöä. Veteraaneille järjes-
tettiin Vaasan kaupunginta-
lolta ilmainen bussikuljetus ja 
erityiskulkuneuvoa tarvitse-
vat saivat myös asianmukaisen 
kyydin.

Tilaisuuden ideoinut kun-
toutussihteeri Maisa Hällfors 
Vaasan sosiaali- ja terveysvi-
rastosta toivotti veteraanit ja 
muut osallistujat tervetulleiksi.

Tervetuliaisiksi kohotet-
tiin malja yhdessäolohetkelle, 
15-vuotiaalle päiväkuntoutuk-
selle ja 90-vuotiaalle Suomel-
le! Björn ”Nalle” Schaumanin 
viihdytti juhlayleisöä tutuilla 
ja mukaansa tempaavilla säve-
lillä.

Sosiaali- ja terveysjohtaja 
Juha Karvala esitti kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston ter-
vehdyksen. Karvala kertoi kau-
punginjohtaja Lumion asetta-
man työryhmän tehneen kulu-
neen syksyn aikana selvityksen 
veteraaneille myönnettävistä 
etuuksista Vaasassa. Näin eri 
hallintokunnissa voidaan seu-
rata paremmin veteraanien tar-
peiden muuttumista niin, että 
niihin voidaan reagoida nope-
ammin. Karvala painotti myös 
sosiaalisen verkoston tärkeyttä 
turvallisuuden ja välittämisen 
tunteen lisääjänä ja yksinäisyy-
den vähentäjänä.

Vaasan sosiaali- ja terveys-
viraston kuntoutuspalvelujen 
ylilääkäri Seppo Öhman ker-
toi päiväkuntoutuksen käyn-
nistymisestä vuoden 1992 syk-
syllä. Alkuun toimittiin Vaasan 
kaupungin omalla määrärahal-
la. Edesmennyt veteraaniak-
tiivi Georg Nordman kävi pu-
humassa päiväkuntoutuksen 
tärkeydestä ja Vaasan läänin-
hallitus teki osaltaan asiaa tun-
netuksi yhdessä Vaasan ter-

Rintamaveteraanien 
päiväkuntoutusta Vaasassa 15 vuotta 

veysviraston edustajien kanssa. 
Päiväkuntoutuksen suosio 

on pysynyt vaasalaisveteraani-
en keskuudessa näinä 15 vuote-
na tasaisena.

Noin 25 % kuntoutetuista 
veteraaneista on valinnut päi-
väkuntoutuksen; lukumäärä 
on vaihdellut 80 – 100 välillä ja 
vuosikustannus on noin 70.000 
- 80.000 €.

Päiväkuntoutuksen sisältöä 
on kehitetty veteraaneilta saa-
tujen palautteiden perusteel-
la huomioiden valtiokonttorin 
ja sosiaali- ja terveysministe-
riön ohjeet sekä henkilöstön 
ja tilojen tarjoamat mahdolli-
suudet ja puitteet. Veteraanien 
korkea ikä huomioiden tullaan 
kuntoutuksen sisältöä hieman 
keventämään. Muuten päivä-
kuntoutusta on varauduttu tar-
joamaan niin kauan, kuin sitä 
haluavia veteraaneja on.

Palveluntuottajien terveh-
dykset esittivät Lääkärikes-
kus Mehiläisestä erikoislääkä-
ri Tino Grönroos sekä Ky Fy-
sio Dens Kb:n fysioterapeutti 
Anders Nygård. Lääkärikes-
kus Mehiläinen on toiminut 
lähes koko päiväkuntoutuk-
sen ajan yhteistyökumppanina 
hoitaen mm. veteraaneille lää-
kärin alku- ja lopputarkastuk-
set ja Anders Nygård on puo-
lestaan pitänyt ohjat käsissään 
itse kuntoutuspäivien sisällöstä 

Tropiclandia Relax́ in tiloissa. 
Vuodesta 2001 lukien on 

päiväkuntoutusta ostettu myös 
Norrvalla Folkhälsan Ab:n 
Mustasaaren toimipisteestä lä-
hinnä ruotsinkielisille veteraa-
neille.

Ahkerimpiin päiväkuntou-
tuksessa kävijöihin lukeutuva 
Vaasan Sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtaja Holger Strandberg 
aloitti tervehdyspuheenvuo-
ronsa luovuttamalla kuntou-
tusylilääkäri Seppo Öhmań ille 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin, kuntoutussihtee-
ri Maisa Hällforś sille hopeisen 
ansiomerkin ja Suomen itse-
näisyyden 90-vuotisjuhlamita-
lin sekä fysioterapeutti Anders 
Nygårdille ja naprapaatti Kjell 
Söderbergille Suomen Sota-
veteraaniliiton muistokilvet 
tunnustuksena ja kiitoksena 
merkittävästä toiminnasta so-
taveteraanityön päämäärien 
hyväksi, lähinnä päiväkuntou-
tuksen kehittäjänä. Strandber-
gin mukaan Vaasassa veteraa-
nit voivat tuntea saavansa ar-
vostusta, minkä huomaa mm. 
viranhaltijoiden suhtautumi-
sessa veteraanien asioidessa 
heidän kanssaan.  

Teksti Maisa Hällfors

Erikoislääkäri Tino Grönroos Mehiläisestä ja kuntoutussihteeri 
Maisa Hällfors.

Suomen 90-vuotisjuhla-
vuoden tapahtumak-
si ideoitiin Tyrvään seu-

dun museon, Sastamalan Opis-
ton, Vammalan seurakunnan 
ja Vammalan seudun Sotavete-

Vammalassa tietoa vaaran vuosista 

Suomen 90-vuotisitsenäisyyspäivänä paljastettiin 
Lempäälän sankarihautausmaalla uusi sankarivainajien 
muistokivi. Yli kuusi vuotta vireillä ollut hanke oli saatu 
onnelliseen päätökseen.

Seitsemän lempääläistä veteraani- ja reservijärjestöä 
teki 2.10.2001 Lempäälän seurakunnalle ehdotuksen 
hautakivien puhdistamiseksi sekä sotilasarvojen ja kaa-
tumispaikkojen lisäkaiverrusten tekemiseksi. Ajatukse-
na oli myös lisätä muualle haudattujen sankarivainajien 
tiedot esimerkiksi lisätaululla sankarihautausmaan 
läheisyyteen. 

Monien vaiheiden jälkeen päätettiin seurakunnan, 
kunnan ja järjestöjen kesken hankkia sankarihautaus-
maalle kokoomataulu, johon tulisivat kaikkien sankari-
vainajien tiedot, myös sotilasarvo ja kaatumispaikka. 

Sankarivainajien 
muistokivi Lempäälään 

Kokoomataulussa vasemmalla on talvisodassa ja oikealla jatkoso-
dassa menehtyneiden tunnuslaatat. 

Lempäälän 185 sankari-
vainajasta on 35 haudattu 
muualle kuin Lempäälän 

sankarihautausmaahan. Näistä 
27 muuhun hautausmaahan, 7 
yksityishautaan Lempäälään ja 
yhden hautapaikka on tunte-
maton. Lempäälässä ei ole ns. 
muualle haudattujen kiveä ker-
tomassa puuttuvien vainajien 
tiedoista.

Lempäälän sankarihautojen 
kivistä puuttuvat sotilasarvo ja 
kaatumispaikka, lisäksi kivet 
ovat lähes vaakasuorassa maata 
vasten, joten niiden lukeminen 
lumiaikaan on hankalaa.

Kivessä olevat 185 sanka-
rivainajaa on valittu 1996 jul-
kaistun Poissa on veljet -kir-
jan mukaisesti. Siinä ovat mu-
kana Lempäälään haudatut 

ja/tai Lempäälässä kirjoilla ol-
leet vainajat, mukana muutama 
poikkeus.

Jokaisessa laatassa on siis 
kaiverrettuna sotilasarvo, 
nimi, syntymäaika, kuolinaika 
ja kaatumispaikka. Talvisota 
ja jatkosota on laitettu erilleen 
sukunimen mukaan aakkosjär-
jestykseen.

Kivi on Taivassalon punais-
ta graniittia. Kiven on suunni-
tellut lempääläinen arkkitehti 
Pekka Mäenpää. Kivi on sijoi-
tettu sankariristin taakse ja on 
osa sankarihautausmaan koko-
naisuutta.

Hannu Tapola

raanien yhteistyönä kuuden lu-
ennon sarja. 

Ensimmäinen luento järjes-
tettiin 25. lokakuuta Tyrvään 
seudun museolla. Aiheena oli 
Suomi sodassa 1939-44. Siihen 

osallistui 130 henkeä. Koska tilat 
kävivät ahtaiksi, seuraavat tilai-
suudet pidettiin Vammalan seu-
rakuntatalolla. Seuraavilla ker-
roilla aiheina olivat mm. Talvi- ja 
jatkosota kotirintamalla, Jatko-

sota/hyökkäysvaihe ja asemaso-
ta, Jatkosota, Jatkosodan ratkai-
sut, Sodan jälkeen 1944-47. 

Kuuteen tilaisuuteen osal-
listui yli 1 000 henkilöä, jois-
ta melkoinen osa veteraanipol-

vea nuorempia. Tilaisuuksien 
ideoija ja keskeinen toteuttaja 
oli yhdistyksen kannattajajä-
sen kapteeni Martti Sipponen. 
Kevätkaudelle 2008 on tulossa 
uusi luentosarja. 
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Maamme itsenäisyy-
den 90-vuotispäivää 
juhlittiin Valkealas-

sa tavanomaisesta poiketen.
Sankarihautojen kunnian-

osoitusten, jumalanpalveluksen 
ja varsinaisen itsenäisyysjuh-
lan lisäksi paljastettiin keskellä 
kirkonkylää Pro Patria- muis-
tomerkki. Kouvolalaisen arkki-
tehti Tarmo R. Pajun suunnit-
telemassa rapakivigraniitista 
valmistetussa muistomerkis-
sä ovat kaiverrettuna 435:n so-
dissamme vuosina 1939-1945 
kaatuneiden valkealalaisten ja 
siellä nykyisin asuvien karja-
laisperheiden sankarivainajien 
nimet syntymäaikoineen sekä 
kaatumispaikkoineen ja – ai-
koineen. 

Muistomerkkihanke käyn-
nistyi vuonna 2004 Sotain-
validien Veljesliiton Valkea-
lan osaston ja Pohjois- Kymen 
sotilaspoikakillan aloittees-
ta. Hankkeeseen lähti mukaan 
kunta ja seurakunta sekä Val-
kealan Sotaveteraanit, Valkea-
lan Rintamaveteraanit ja Ky-
menlaakson Sotaorvot. Kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja 

Pro Patria- muistomerkki 
Valkealaan 

teisessa tilaisuudessa Sibeliuk-
sen Isänmaalle. Kymenlaak-
son Sotaorpojen edustajat las-
kivat seppeleen muistomerkille 
ja kaatuneiden omaiset laski-
vat palavat kynttilänsä kolmen 
peruspilarin välisille jalustoil-
le. Muistomerkin suunnittelija 
Pajun mielestä kolme peruspi-
laria symboloivat vaihtoehtoi-
sesti arvoja: ”koti, uskonto ja 
isänmaa” tai ”vapaus, veljeys ja 
tasa- arvo” tahi ”usko, toivo ja 
rakkaus”

Seurakuntakeskuksessa pi-
detyssä varsinaisessa itsenäi-
syysjuhlassa palkittiin ark-
kitehti Paju ja työryhmän 
sihteeri Eila Kohopää ansiok-
kaasta työstä. Veteraanijärjes-
töjen edustajat luovuttivat Pro 
Patria- viestin Valkealan nuo-
rille. Juhlapäivänä kenraali-
majuriksi ylennetty, uuden 
Itä- Suomen sotilasläänin ko-
mentaja Jukka Pennanen oli 
itsenäisyysjuhlan juhlapuhuja.

Teksti ja kuva  
Erkki Vitikainen

Valkealan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuomo Hasu piti paljastuspuheen. Oikealla tilaisuuden 
kuuluttaja Matti Mikkonen ja sotainvalidiosaston puheenjohtaja Pentti Nokkanen.

Tuomo Hasu toimi työryhmän 
puheenjohtajana ja sotilaspoi-
kakillan kunniapuheenjohtaja 
Eero Sorsa varapuheenjohtaja-
na sekä ”ovelta ovelle” -keräyk-
sen organisoijana ja keräysvas-
taavana. Kunnan sosiaalijohtaja 
Eila Kohopää hoiti työryhmän 
paperisodan ryhmän sihteeri-
nä.

Perinnöksi tuleville 
sukupolville
Juhlajumalanpalveluksen jäl-
keen alkaneessa muistomer-
kin paljastusjuhlassa puhu-
nut puheenjohtaja Hasu sanoi, 
että kyseistä muistomerkkiä 
on odotettu pitkään. Työryh-
män tavoitteena oli, että muis-
tomerkki valmistuisi maamme 
itsenäisyyden 90-vuotispäiväk-
si. Tavoitteessa onnistuttiin. 
Muistomerkki on pystytetty 
paitsi sankarivainajien muis-
toksi myös perinnöksi tulevil-
le sukupolville muistuttamaan 
kaikkien kalleimmasta uhrista, 
joka on annettu tämän maan 
itsenäisyyden puolesta.

Tapio Lehtisen johtama 
Kouvolan Mieskuoro lauloi sa-

Lappeenrannan Rotaryklubit 
lahjoittivat 4.12. Lappeenran-
nan veteraanijärjestöille raha-
lahjan. Rotaryklubien puoles-
ta lahjan ojensivat Lauritsalan 
rotaryklubin presidentti Harri 
Holm ja jäsen Matti Kopra. Lah-
jan vastaanottivat Lappeenran-
nan Rintamaveteraanien pu-
heenjohtaja Jaakko Urpalainen 
ja Lappeenrannan Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Erkki Pulli.
 

Oy Brandt Ab
Vantaa

Väinö Korpinen Oy
Helsinki

CapMan
Helsinki

Suomen Karbonaatti Oy
Lappeenranta
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Lapinlahdella, kuten mo-
nella muullakin paikka-
kunnalla, osa isänmaan 

puolesta kaatuneiden nimistä 
puuttui kunnan kouluilla ole-
vista Pro Patria -tauluista. Ai-
kanaan taulut oli teetetty kou-
lupiireittäin ja kansalaiskerä-
ysten turvin. Kaikille kouluille 
kunnollisia kivitauluja ei syys-
tä tai toisesta saatu ja osa kaa-
tuneiden nimistä oli pahvitau-
luissa, jos niissäkään. Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden 
merkeissä Lapinlahden vete-
raanijärjestöiltä tuli kunnalle 
aloite nimien saamiseksi gra-
niittitauluun.  

Nimien ja syntymä- ja kuo-
linaikojen löytäminen ei ollut 
aivan helppo tehtävä, vaikka 
käytettävissä olivat sekä sota-
arkiston että seurakuntien tie-
dot ja vielä vanhat pahvitaulut-
kin. Kaikesta etsimisestä huo-
limatta tauluissa saattaa olla 
puutteita, mutta niihin on jä-
tetty hieman tilaa mahdollisil-
le lisäyksille. Taulut teetettiin 
punaisesta graniitista ja sijoi-
tettiin kunnantalolle, jossa ne 
ovat kaikkien nähtävillä. Kaik-

Pro Patria -taulu Lapinlahdelle 
kiaan tauluissa on yli kolme-
sataa nimeä. Tauluja katsoessa 
mielessä herää paljon ajatuk-
sia: tuohon joukkoon mahtuu 
juuri ja juuri 18 vuotta täyttä-
neitä ja jo aikuisikään ehtinei-
tä miehiä ja kunkin nimen ta-
kana on oma tarinansa ja elä-
mänsä, kaipaava kotiväkensä ja 
ystävänsä. Taulu itsessään on 
kovin karu ja ilmeetön, yksin-
kertaisuudessaan puhutteleva 

Puheenjohtaja Mauno Katainen piti tilaisuudessa puheen.

Juhlatunnelmia Taukokankaalta

Taukokangas-säätiön toi-
mitusjohtajan Juha Lai-
karin johdolla muistel-

tiin hoito- ja kuntoutuslaitok-
sen kivikkoista alkutaivalta. 
Paikallisen sotainvalidi- ja ve-
teraaniväen sitkeät ponniste-
lut saivat kuitenkin Taukokan-
kaan perustamisen alkuun ja 
siitä edelleen hyvään kasvu-
vauhtiin. Nyt 20 vuoden jäl-
keen Taukokankaan valttei-
na ovat monipuoliset palvelut 
sotainvalideille, veteraaneil-
le, muille ikääntyville ja yhä 
enemmän myös työikäiselle 
väelle. Taukokankaan tiloja on 
laajennettu alkuperäisestä 40-
paikkaisesta talosta nykyiseen 
100 asiakaspaikkaan ja raken-
nuksen lonkerot ulottuvatkin 
jo moneen suuntaan mänty-
metsän suojissa.

Alkava vuosi on Taukokan-
kaalla aktiivista palvelujen ke-
hittämisen aikaa: toimintaky-
vyn ylläpitäminen ja edistämi-
nen korostuvat sotainvalidien 
ja veteraanien hoidossa ja kun-
toutuksessa, ikääntyville tar-
jottavaa tehostettua palvelu-
asumista käynnistetään ja työ-
ikäisten palveluja kehitetään ja 
laajennetaan edelleen.

Taukokangas-säätiön toimitusjohtaja Juha Laikari vastaanotti maa-
herra Eino Siuruaisen onnittelut 20-vuotiaalle Taukokankaalle. 

Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa sijaitseva Taukokangas 
juhlisti 20-vuotista taivaltaan sotainvalidien sairas- ja 
veljeskotina ja monipuolisena veteraaniväen kuntoutus- 
ja hoitopaikkana. Juhlavuosi 2007 huipentui joulukuus-
sa itsenäisyyspäivän alla juhlalliseen tilaisuuteen, johon 
oli kutsuttu Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaakson sotainva-
lidiosastojen ja veteraaniyhdistysten edustajia sekä 
veteraaniasiamiehiä.

ja useimman katsojan tuntoja 
se koskettaa hyvin syvällises-
ti. Taulussa on monille hyvin-
kin tuttuja, tärkeitä ja rakkaita 
nimiä: isä tai ukki, veljiä, enoja, 
setiä, ystäviä, naapurin poikia, 
koulukavereita, Meidän, jotka 
emme ole sota-aikaa kokeneet, 
on mahdotonta edes kuvitella 
kaikkea sitä tuskaa, joka noi-
den taulujen rivien välistä on 
luettavissa.

Lapinlahden rintamavete-
raanien puheenjohtaja Mau-
no Katainen piti tilaisuudes-
sa koskettavan puheen, jossa 
hän pohti mm. sitä, miksi hä-
nen nimeään ei tuossa taulussa 
ole, vaikka samalta kylältä on 
kolmen muun samana vuon-
na syntyneen nimet. Lisäksi 
hän nosti mieliin yli 60 vuo-
den takaiset tapahtumat rinta-
malta sekä kovat faktat kaatu-
neiden määristä ja sotien vai-

heista. Puheensa lopuksi hän 
totesi ”Elämä jatkaa erilaisista 
tulkinnoista huolimatta kul-
kuaan. Näiden miesten nimet 
säilyvät joka tapauksessa näis-
sä kivitauluissa pitkälle meidän 
jälkeemme todistamassa, että 
he antoivat uhrinsa isänmaan 
vapauden puolesta. Luoja Syn-
nyinmaata siunatkoon!”

Kirsti Tiirikainen 

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA  
DUODECIM

helsinki

Metso Minerals  
Finland Oy

Tampere

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio

www.savonkuljetus.fi
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Toimintansa lopettaneen 
Satakunnan Sotavete-
raanikuoron Raumalla 

toimiva perinnekuoro Rauman 
Iskun piti 20-vuuotiskonsertin 
Rauma-Salissa. 20. lokakuuta. 
Konsertti osoitti, että perinne-
kuoro on toteuttanut tehtävää, 
joka sille asetettiin. 

- Toivomme Rauman Iskun 
säilyttävän ohjelmistoissaan 
Satakunnan Sotaveteraanikuo-
rolle rakkaimpia laulujaan ja 
näin vaalivan kuoroperinnettä. 

Kuoroa johti dir.cant. Mikko 
Pitkäranta ja Satakunnan soti-
lassoittokuntaa musiikkikap-
teeni Riku Huhtasalo. Pienyh-
tyeessä soittivat Bruno Jokela 
viulu, Jouko Rajahalme ja Juk-
ka Tommila harmonikka. 

Prikaatikenraali Markku 

Hauhon Sotaveteraanien veteraanikuoro vietti 35-vuotisjuhlaan-
sa 25. marraskuuta Hauholla. Vasemmalla kuoron johtaja musiikin 
maisteri, kanttori Taina Kujanen.

Veteraanikuoro Rauman Isku 20-vuotias

Veteraanikuoro Rauman Isku ja Satakunnan Sotilassoittokunta yhteiskuvassa Raumalla konsertin jälkeen.

Nikkilä kiitti juhlivaa kuoroa 
yhteistyöstä prikaatin kanssa. 
Hän luonnehti Porin Prikaa-

tin saaneen kuorosta kummi-
kuoron ja että Veteraanikuoro 
Rauman Isku on saanut kum-

miprikaatikseen Porin Prikaa-
tin. Lopuksi prikaatikenraali 
Nikkilä luovutti kuoron johta-

jalle prikaatin pienoislipun. 
Juontajana toimi Arvi Kai-

mio. 

Sotilasperinteen Seura 
on valinnut Rajavartio-
laitoksen sekä sodanajan 
rajajoukkojen perinnetyön 
organisoinnin ja doku-
mentoinnin vuoden 2007 
sotilasperinneteoksi.

Rajavartiolaitos on esi-
merkillisellä tavalla oh-
jeistanut perinnetoi-

mintaansa ja myös ”jalkautta-
nut” sen kentälle. Ensimmäiset 
muistitiedon keruutoimet on jo 
suoritettu ja toimintaa laajen-
netaan koko Rajavartiolaitok-
sen piiriin. 

Muistitiedon keruuseen 
osallistuvat aktiivisesti Raja-
vartiolaitoksen eri yksiköiden 
perinnekillat sekä evp-hen-
kilöstö. Muistitiedon keruuta 
on ollut organisoimassa myös 

Vuoden 2007 Sotilasperinneteko:
Rajavartiolaitoksen ja 
sodanajan rajajoukkojen 
perinnetyö

Rajavartiolaitoksen ja Kotkan 
kaupungin yhteinen merivar-
tiomuseohanke, jonka näyt-
telyä rakennetaan parhaillaan 
Kymenlaakson museon yhte-
yteen Merikeskus Vellamoon 
Kotkaan.

Sodan ajan rajajoukkojen 
perinnetyötä ohjaava Sodan 
ajan rajajoukkojen perinnetoi-
mikunta julkaisi vuonna 2007 
teoksen Aseveljeys kesti ja kan-
taa - sodan ajan rajajoukkojen 
perinnetoiminnan historia.  

Filosofian tohtorien Jukka 
Partasen ja Juha Pohjosen kir-
joittamassa kirjassa kuvataan 
sodanajan rajajoukkojen perin-
netyön organisoitumista ja ke-
hittymistä. Vastaavaa sotilaal-
lisen perinnetyön historiaa ei 
tiettävästi ole Suomessa aikai-
semmin laadittu.

Vancouverissa 90-vuotisjuhlaa Finnish Maninin lepokodissa. Juhlan järjesti sosiaalineuvoja Bill Vuo-
rensivu joukkoineen. 

Vuoden sotilasperinneteko” 
valittiin ensimmäistä kertaa 
vuonna 2002. 

Vuoden 2007 
sotilasperinnekirja
Sotilasperinteen Seura ry on 
Vuoden 2007 sotilasperinne-
kirjaksi valinnut Suomen meri-
voimissa jatkosodassa palvellei-
den virolaisten vapaaehtoisten 
vaiheista kertovan, virolaisen 
Heino Relvikin kirjoittaman 
ja Suomen-poikien perinneyh-
distyksen suomeksi julkaise-
man teoksen Merivoimien Suo-
men-pojat.

Aihetta ei ole aikaisemmin 
laajemmin käsitelty kirjallisuu-
dessa. Kirja tarjoaa mukana 
olleiden miesten kertomusten 
kautta kuvan siitä, missä oloissa 
virolaisia koulutettiin Suomes-
sa, miten he palvelivat erityyp-
pisillä aluksilla ja muissa tehtä-
vissä ja myös siitä, mitä oli olla 
ulkomaalainen sotilas Suomen 
sodanajan puolustusvoimissa. 

”Vuoden sotilasperinnekir-
ja” on valittu vuodesta 2003. 
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Sudburyn Asevelikerhon puheenjohtaja Väinö Luolaja, kannat-
tajajäsen Pekka Kontio ja veteraani Veikko Alatyppö lippuvarti-
ossa itsenäisyyspäivänä. Seppeleenlaskun suorittivat Helmi Vai-
nio, Sulo Laari ja Aarre Aaltonen. Kuvassa on myös pastori Olavi 
Hepomäki. 

Mieskuoro Laulajat lahjoitti 4.12. Pirkanmaan Sotaveteraanipiirille 
2000 euroa. Mieskuoro Laulajien puheenjohtaja Matti Tuominen 
(oikealla) ja taloudenhoitaja Jorma Kiviö luovuttivat lahjoituksen 
piirin toiminnanjohtaja Seija Vehmakselle ja puheenjohtaja Mat-
ti Viitaselle.

Kurikan rautatieasemal-
la paljastettiin mar-
raskuun 30.päivänä 

2007 sotiin lähteneiden muis-
tomerkki. Muistomerkissä 
on kokardi ja tuntolevy jossa 
on teksti ”Tältä asemalta so-
tiin lähteiden muistoksi 1939–
1944.” Talvisotaan lähteneillä 
sotilailla ei kaikilla ollut muuta 
sotilasvarustusta kuin lakissa 
kokardi ja kaulassa tuntolevy. 
Muistomerkin suunnittelusta 
ja pystyttämisestä ovat vastan-
neet paikalliset reserviupseerit 
ja reserviläiset kaupungin myö-
tävaikutuksella. Muistomerkin 
tarkemman suunnittelun ja to-
teuttamisen suoritti kivitaiteli-
ja res.ylikersantti Pekka Kun-
tola. 

Muistomerkin paljastus-

tilaisuuden juonsi res.maju-
ri Pertti Niemelä. ja kunnia-
vartiossa olivat resyliluutnant-
ti  Pasi-Heikki Rannisto ja res.
kersantti Tomi Piirto  Res.yli-
luutnantti Rauno Yli-Hynnilä 
totesi puheessaan, että asema-
alue on vuosikymmenten ai-
kana kokenut monia tapahtu-
mia. Junaliikenteen osalta alue 
on rauhoittunut, mutta kau-
pungin toimesta asema-alue on 
pelastettu loistavan kuntoon 
niin rakennusten kuin ympä-
ristönkin suhteen. Jotain täältä 
on kuitenkin puuttunut. Tääl-
tä on puuttunut sotiin lähte-
neiden muistomerkki. Nyt se-
kin asia on saatu korjattua. 
Tältä asemalta vuosina 1939–
1944 sotiin lähteneiden nuor-
ten miesten taistelut maamme 

Kurikassa paljastettiin sotiin 
lähteneiden muistomerkki

Muistomerkin luona (vas.) muistomerkki hankkeen alkuunpanija 
Mauri Tuominen ja Kurikan sotaveteraanien puheenjohtaja Aar-
ne Jyrä.

vapauden puolesta ylivoimaista 
vihollista vastaan on ollut val-
tava voimainponnistus. Tämä 
järeä kivi on kunnioitus kaikil-
le sotiemme veteraaneille, jot-
ka vaikeissa taisteluolosuhteis-
sa varmaan joutuivat suojautu-
maan myös kiven tarjoamaan 
turvaan”.

Kurikan sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Aarne Jyrä ja kau-
punginjohtaja Kimmo Jarva 
esittivät kiitokset reserviläis-
järjestöille muistomerkin to-
teuttamisesta.

Tilaisuudessa esiintyi Ku-
rikan Lauluveteraanien kuoro 
opetusneuvos Pentti Lintalan 
johdolla.

Teksti ja kuva:  
Rauno Yli-Hynnilä

Vammalassa juhlistet-
tiin 30.11. satavuoti-
asta Suomenhevosta 

paljastamalla laatta ja esitte-
lemällä yleisölle lumipukuista 
hevosta. Suomenhevosille pal-
jastetun laatan hankkimiseen, 
suunnitteluun ja juhlallisuuk-
siin osallistuivat heraldikko 
Harri Rantanen, Suomen Työ-
hevosseuran ry:n varapuheen-
johtaja Mika Lehtinen, Vam-
malan seudun Sotaveteraani-
en puheenjohtaja Lauri Koski, 
Suomen Työhevosseuran pu-
heenjohtaja Pentti Sarja ja laa-
tan paljastaja Jukka Tuori.

Suomenhevonen 100 vuotta

Laatta paljastettiin Vammalan torilla 30.11.2007. Siinä on teksti: 
Tälle paikalle koottiin 1939-45 Tyrvään seudulta sotaamme lähte-
neet Suomenhevoset. 

Lumipukuinen Juha Valkama esitteli Safiirin-Tähti -nimistä lumipukuun puettua hevostaan yleisöl-
le. Kuvat: Pentti Hannula
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Kanadan Länsirannikon 
korsukuoro tulee 10 
vuoden ikään ja tekee 

neljännen konserttikiertueen, 
tällä kertaa Itä-Suomeen. Kuo-
ron perustaja ja johtaja on ro-
vasti Jukka Joensuu. Laulajia ja 
soittajia on mukana kaksitois-
ta. Laulut lauletaan suomeksi. 
Konsertit ovat kunnianosoi-
tuksia Suomen veteraaneille. 
He pääsevätkin konsertteihin 
ilmaiseksi. 

Korsukuorossa esiintyvät 
miehet ovat suorittaneet varus-
miespalveluksensa Suomessa ja 
siksi esiintyvät armeijan har-
maissa. Naisilla on lottapuku.  

Korsukuoro Kanadasta 
10-vuotiskiertueelle

Kanadan Länsirannikon korsukuoro saapuu huhtikuussa Suomeen 
neljännelle konserttikiertueelle.

Kanadan Länsirannikon 
korsukuoron alustavasti sovi-
tut kiertuepaikkakunnat 2008 
20.4.  Kuhmo, Kuhmotalo 
21.4.  Sotkamo, Nuorisotalo  
 Rientola 
22.4.  Nurmes, Nurmestalo 
23.4.    - 
24.4.  Kitee 
25.4.   - 
26.4.    - 
27.4.  Mikkeli 

Vahvistamattomia paikka-
kuntia ovat Joensuu, Punka-
harju ja Lappeenranta. 
Konserttitiedustelut numerosta 
050 560 0007 / Liisa Joensuu

Siellä missä kourallinen so-
taveteraaneja kokoontuu, 
puhe kääntyy koettui-

hin sattumuksiin, siellä yleensä 
aina joudutaan manailemaan 
pikakivääri LS/26:n käyttöhäi-
riöitä Sanoisin, että tämä on ai-
nainen riitakapula, jonka väki-
kartun varteen tarttuu ylivoi-
mainen määrä tyytymättömiä, 
ja tyytyväisten määrä jää perin 
vähäiseksi. Kun tämän kirjoit-
taja sai jälleen kuulla tällaisesta 
turpakäräjästä, päätin keskus-
telun taustat täydellisesti tie-
tävänä selvittää Teille kaikil-
le aseveikoilleni, mistä nyt on 
kysymys. Yli 20 vuotta Valtion 
Kivääritehtaalla monenlaises-
sa toimessa olleena olen ehkä 
ainoana nykyään elossa oleva-
na asiantuntijana Teille kaikille 
selvittämässä, mikä riivasi tätä, 
sinänsä erinomaisen varmana, 
tarkkana ja tappavana työka-
luna tiedettyä asetta. Sellainen 
se todella olikin. Mutta tämä 
murheenkryyni oli ilman syy-
tään anteeksi antamattomien 
sattumusten uhri. Lukekaa siis 
ja arvioikaa lopullinen tuomi-
onne todellisten syiden sanele-
mina.

LS/26 oli rakenteeltaan tyy-
pillinen lukkorekyyliase. Se oli 
täysin toimintavarma, huolelli-
sesti valmistettu Suomen tek-
nisesti ylivoimaisimmassa ase-
tehtaassa. Verrattuna aikansa 
muihin konetuliaseisiin se oli 
varmasti kärkitiloilla, mutta 
raskastekoisena ja varusteluil-
taan vähäisenä jäämässä mui-
den kilpailijoittensa jalkoihin. 
Tarkkuudeltaan ja käyttövar-
muudeltaan LS/26 oli moittee-
ton, mutta sen lippaiden pat-
ruunoitten määrä oli valitetta-
van pieni. Siihen kuului kyllä 
varsin suuri määrä näitä lippai-
ta. Mutta silloin, kun olisi vaa-
dittu pitkää kestotulta, täysikin 
lipas tyhjeni liian nopeasti. Ai-
kaa kului ennen kuin uusi lipas 
saatiin vaihdetuksi. Mutta oi-
kein voideltuna ja huollettuna 
se oli käyttövarma kesähelteillä 
ja tulipalopakkasilla.

Mitalillakin on aina kaksi 
puolta. Tässäkin oli liian pal-
jon sattumuksia. Jo aseen ni-
mikin oli väärä.  Kapteeni A. E. 
Salorannalla ei ollut lainkaan 
osuutta sen rakenteen suunnit-
telussa, mutta kylläkin innokas 
halu sen osuuteen. Kun aseen 
nimi kuitenkin hänen toimes-
taan vahvistettiin Lahti-Salo-
rannaksi, jonka lyhennys oli 

Totuus Lahti-Saloranta 
pikakivääristä

LS/26, se jäi peruuttamatto-
masti voimaan. Muistettakoon 
tämä ensimmäinenkin virhe.

Oikeat huolto-ohjeet
Toinen, seuraava virhe oli kui-
tenkin kohtalokkain. Aina kun 
uusi ase otetaan käyttöön, val-
mistajan asiantuntijat vahvis-
tavat sen tarkoin harkitut huol-
to-ohjeet, joissa aseen voitelu 
oikealla voiteluöljyllä on avain-
asemassa. Aimo Lahti oli itse 
havainnut parhaaksi mahdol-
liseksi voiteluaineeksi öljyse-
oksen, jossa oli 50 % petrolia ja 
50 % muuntajaöljyä. Kun täy-
sin puhdas ja kuiva pikakivääri 
huolletaan tällä öljyllä, jota sit-
temmin on käytetty aina kai-
kissa VKT:n aseissa, myös vii-
meiseen Pst.kiv/20 m39 asti, 
tehtaan kaikki aseet käyvät 
Omegakellon tarkkuudella kai-
kissa olosuhteissa. 

Kun kollegani, teknikko 
Kaino Uljas Kujala, oli vastaan-
ottaja-ampujana jo ennen soti-
amme, hänen aisaparinaan oli 
Aimo Lahden nuorempi veli, 
Aarno Lahti. Nämä kaksi val-
tion määrääminä virkamie-
hinä vastasivat valmistettujen 
aseiden lopullisesta koe/tar-
kistusammunnoista, jonka jäl-
keen aseet ohjesäännön mu-
kaisesti varastorasvattiin ja va-
rastoinnin jälkeen toimitettiin 
asevarikoille tilausjärjestyk-
sessä. Sen jälkeen VKT:n osuus 
oli ohi. Puolustusvoimat oli-
vat saaneet tilaamansa tavaran. 
Aseita valmistettiin luonnolli-
sesti jatkuvasti armeijan tarpei-
den ja budjetin mukaan. Siihen 
aikaan pikakivääri oli tehtaan 
pääartikkeli. Luonnollisesti se 
oli kuitenkin vain osa tehtaan 
kokonaistuotannosta.

Asiantuntijoina Aarno 
Lahti ja Kaino Kujala
Aarno Lahdesta on syytä mai-
nita, että hän oli erittäin peril-
lä omasta vastuunalaisuudes-
taan virkamiehenä, ja noudatti 
tarkoin hänelle määrättyjä kir-
jallisia ohjeita. Maassa oli tuol-
loin vielä sotia ennen vallinnut 
normaali toiminta. Tehdas teki 
oman osuutensa, Puolustus-
laitos vastaanotti tilaamansa 
erät, jotka lähtivät eri varikoil-
le. Aarno Lahti oli kuitenkin 
veljeänsä alempana virka-ase-
massaan. Hän oli luonnollises-
ti joutunut aktiivisesti osallis-
tumaan Aimo-veljensä apuna 
juokseviin asioihin, jopa suun-

nittelutyöhönkin. Pääsuun-
nittelijan ollessa muissa vir-
katehtävissä hän oli joutunut 
antamaan asiantuntevaa apu-
aan. Huolimatta suurista an-
sioistaan hän ei luonnollisesti 
saanut tunnustusta oman toi-
mensa ohessa suorittamistaan 
tehtävistä. Tämä ei tietenkään 
ollut vaikuttamatta hänen oi-
keudentuntoonsa. Hän tunsi 
joutuneensa veljensä varjoon 
monessakin asiassa. Tuo seikka 
kiusasi häntä jatkuvasti. 

Toinen vastaanottaja, tek-
nikko Kaino Kujala joutui ai-
kanaan reserviharjoituksiin ja 
määrättiin Keski-Suomen Ryk-
menttiin. Siellä alikersantti Ku-
jala määrättiin pitämään luento 
LS/26:n rakenteesta rykmentin 
aseupseereille ja -aliupseereille. 
Myös rykmentin komentaja oli 
läsnä, olihan asiantuntijan lu-
ento huomion arvoinen tapaus.

Kujala aloitti luentonsa aseen 
rakenteesta ja sen purkamisesta 
osiinsa. Hän kertoi, että meka-
nismin toimintaa vauhdittavat 
osat, lukon ja luistin palautta-
jajouset olivat puisen peräkap-
paleen sisällä niitä ohjaavine 
jousikaroineen. Ammuttaes-
sa lukko rekyylin vaikutukses-
ta lentää taakse. Samoin tekee 
lukkoa ympäröivä luisti. Jouset 
jännittyvät ja kun taaksepäin 
liikkuvat irtoavat toisistaan, 
paluuliikkeen aikana niiden 
välinen kytkinkappale lukitsee 
osien välisen jäykkäyhteyden 
seuraavaa laukausta varten. Ja 
niin edelleen sarjatulen jatku-
essa.

Kujala mainitsi vielä, että 
normaalisesti molemmat jou-
set karoineen rasvataan tykki-
rasvalla, ja koko ase huolletaan 
pitkäaikaista varastointia var-
ten vastaanottoampumisen jäl-
keen.

Läsnäolijat valpastuivat heti. 
Vai niin! Eivät he olleet tien-
neet peräkappaleen sisäraken-
teesta mitään. Normaali pur-
kaminen ja kokoaminen koski 
luonnollisesti lukkoa ja luistia, 
kytkinkappaletta, aserunkoa ja 
piipun vaihtoa. - Emme me ole 
tienneet näistä asioista mitään. 
Eikö pikakiväärin huolto-oh-
jeissa ole tätä asiaa korostettu? 
Ja nuo huolto-ohjeet! Emme-
hän me ole saaneet tuollaisia 
huolto-ohjeita lainkaan!.

Eihän Kujalan toimenku-
vaan kuulunut muuta kuin 
koeammunta ja hyväksymi-
nen. Nyt aseupseeristolle sel-
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visi, että ainoa esine, jonka he 
olivat saaneet, oli pikakiväärin 
huoltolaukku, joka oli huippu-
luokkaa. Kaikki tarpeellinen 
kalusto oli pakattu tukevaan 
nahkakoteloon. - Niin, kyl-
lä sen tiedämme. Mutta ei nii-
tä joukko-osastoille ole jaettu. 
Nehän varmasti varastettaisiin, 
hienot työkalut! Ne ovar ryk-
mentin varikolla ja kyllä näin 
käytössä.

Tässä vaiheessa KSR:ssä sel-
visi – ensi kertaa koko puolus-
tusvoimissa, ja sielläkin vasta 
vuosia myöhemmin, että nuo 
huolto-ohjeet oli kyllä tehtaalta 
toimitettu Taisteluvälineosas-
tolle painettavaksi ja lähetettä-
viksi joukko-osastolle, mutta 
mainitut asiakirjat olivat ’in-
himillisen erehdyksen ’ vuok-
si huvenneet byrokratian sopu-
koihin!

Kujalan mainitessa, että oh-
jeiden mukaan pikakivääri on 
käyttöön otettaessa purettava 
osiinsa, kaikki osat on pestä-
vä puhtaaksi lämmitetyssä pa-
loöljyssä, aseen osat on kuivat-
tava ja lopuksi öljyttävä ampu-
makuntoon öljyseoksella joka 
on puoleksi petrolia ja puoleksi 
muuntajaöljyä. Sitä öljyä, joita 
käytetään sähkömuuntajissa. 

KSR:ssä asia selvisi lopul-
lisesti. Tväl.os. oli hukannut 
koko asiakirjanipun! Millähän 
meidänkin pk:t lienee öljytty? 
Kaipa se jotakin värttinäöljyä 
oli ollut. Ja tykkirasva – kyllä se 
tunnettiin - Kylmänä jäykkää 
kuin terva. No ei ollut ihme, 
että meidänkin pyssyt reistasi-
vat jatkuvasti.

Tämän asian minä sain ystä-
vältäni Kaino Kujalalta kuulla 
vasta sotien jälkeen kun kum-
matkin olimme eläkkeellä, mi-
nun palveltuani vielä Rautpoh-
jan Tehdasta 21 vuotta.

Uskoisin, että nyt, Hyvät 
Aseveljeni tiedätte, mistä tuo 
pirunmoinen lakkoilu johtui! 
Joku puuskahti suuttuneena 
sydänjuuriaan myöten, että ne 
äijät olisi pitänyt panna seinää 
vasten ja teloittaa. Mutta kuka 
tiesi, kenen kiireessä hukkaa-
mat nekin paperit olivat. Nyt 
vasta tiedämme, mistä se ken-
kä puristi.

Viimeinen niitti tähän jut-
tuun tapahtui noista ympyröis-
tä puhuessamme, että Kujala 
huomasi sota-aikana vastaan-
ottoammunnassa, että Aar-
no Lahti - nyt jo velimiehensä 
keralla manan majoilla oleva - 

toimitti vastaanottamansa pi-
kakiväärit varastokuntoon saa-
tettuna edelleen eteenpäin. 

Kujala hämmästyneenä 
huomautti aisaparilleen Aarno 
Lahdelle, etkös sinä ota huomi-
oon, että nythän on sota-aika ja 
pyssyt menevät suoraan täältä 
sotaan, eivät ne mihinkään va-
rastoon elikkä varikoille mene, 
vaan suoraan rintamalle!

Niin silloin Aarno Lahti ir-
tosi kerralla liimauksistaan: 
”Minä olen valtion virkamies ja 
minä noudatan kirjaimellisesti 
saamiani määräyksiä, ja niissä 
sanotaan, että vastaanoton jäl-
keen nämä aseet varastorasva-
taan ja toimitetaan varikoille. 
Ja minua ei liikuta, yhtään, mi-
hin ne minun käsistäni joutu-
vat. Minä noudatan virkaohjet-
tani viimeistä piirtoa myöten! 
Ja siihen minun toimenkuvani 
loppuu!”

Mitäpäs siihen toisella oli sa-
nomista. 

Mutta nyt tiedetään, että Pi-
kakivääri LS/26 oli huolelli-
sesti VKT:llä valmistettu, koe-
ammuttu ja hyväksytty sodan-

WWW.MEKA.EU

aikaisiin tehtäviinsä, mutta 
jätetty vahingossa (!) ilman 
huolto-ohjeita. Ei ole ihme, että 
se toimi niin kuin toimi, mut-
ta huolellisesti voideltuna kuin 
kello, säässä kuin säässä. Jos 
joku purki sen kokonaan, puh-
disti ja rasvasi. Puolet petrolia 
ja puolet muuntajaöljyä. Sillä 
se toimi norsupyssykin. Sitten 
myöhemmin valmistettuna.

Kuinka minä tuon kaiken 
tiesin ja kerroin teille? Minul-
la oli aikoinani tuhannen mah-
dollisuuden homma Kivääri-
tehtaan koeosastolla ja muu-
allakin, yli 20 vuoden aikana. 
Eivätkä nämä asiat tulleet julki 
kuin pitkän ajan jälkeen. Ja jo-
kainen sana on Taivahan Tosi!

Antamo Vaajakallio 
sotaveteraani (synt. 1�20) 
koneenrakennusteknikko 

Tekninen graafikko 
muurame 

antamo.vaajakallio@ kolumbus.fi



1/0 8 hel mikuun 20.  päivänä 20 0 8�0

Maija oli palannut kou-
lunpenkille... mut-
ta ei pitkäksi aikaa. 

Tammikuun alussa 1942 tie-
dusteli Toppo Elonperä, voiko 
Maija lähteä kiertueelle Aunuk-
sessa oleviin saksalaisiin jouk-
koihin. Saksalaiset maksoivat 
huomattavasti paremman päi-
värahan taiteilijoille kuin Suo-
mi. Maija suostui, mutta kou-
lusta oli ensin pyydettävä lupa.

Koulusta suostuttiin. Jo-
sef Kaartinen, hanurinsoitta-
ja Rahkonen ja Maija harjoit-
telivat yhteisen ohjelman. Sen 
piti olla ainoastaan musiikkia, 
mahdollisimman kansainvälis-
tä ja korkeatasoista, Ohjelman 
juontajaa ei mukaan lähetetty!

Josef Kaartinen oli kuuluisa 
jazzmuusikko, legenda jo elä-
essään. Saksofonisti, joka oli 
viettänyt vuosia Amerikassa 
ja Australiassa ja palannut siel-
tä Suomeen juuri ennen sotaa. 
Rahkonen oli oikeastaan varsi-
naiselta ammatiltaan pianisti, 
mutta nyt joutui turvautumaan 
harmonikkaan. 

Toppo Elonperä kuunteli 
harjoituksia, soitti mammalle 
ja kerskui: ”Nyt meiltä lähtee 
oikein kaikkien aikojen loisto-
poppoo!” Mammalla oli arve-
lunsa, Maija oli viisitoistavuo-
tias ja Rahkonen maineeltaan 
armoton juoppo. Hiukan vas-
tahakoisesti mamma suostui, 
mutta suostui kuitenkin.

Kahdeksantena päivänä 
tammikuuta tapasi ihmeelli-
nen porukka Helsingin ase-
malla. Suurikokoinen, roteva 
Rahkonen armeijan manttelis-
sa, karvareuhka vinossa pääs-
sään, harmonikkakotelo jalan 
vieressä, pieni hintelä Kaarti-
nen siviilipuvussa, musta takki 
päällä, saksofoni ja matkalauk-
ku kainalossa. Maija viululaati-
koineen ja kasseineen, pakka-
sen takia turkki päällä.

Mamma tunkeutui mah-
dollisimman lähelle Rahkosta 

Maija Autere
Jakso 4/6

Aseveljien luokse aarniometsiin 
nuuhkaistakseen haisiko henki 
viinalta, mutta kun ei niin ol-
lut, hän rauhoittui. Kirkkaassa 
auringonpaisteessa lähti juna 
puksuttamaan kohti Aunusta.

Nurmoilaan ja Kuittisiin
Kiertue vietiin ensin Nurmoi-
laan ja iloinen tapaaminen oli 
edessä, sillä siellä olivat pappa 
ja Liisa, jotka perille tultuam-
me olivat vastassa.

Vasta seuraavana päivänä al-
koi varsinainen kiertue. Vapaa-
iltana oli Nurmoilassa mahdol-
lisuus mennä teatteriin. Siellä 
näyteltiin ”Jeppe Niilonpoikaa” 
Täysi sali seurasi riemulla Kal-
le Viherpuun oivallisen Jepen, 
Irja Perhon ripakan Nillan ja 
Sulo Autereen Jaakko suutarin 
kommelluksia.

Liisa asui pienessä jääkyl-
mässä huoneessa yhdessä Riit-
ta Järvisen kanssa ja sinne si-
joitettiin myös Maija. Aamulla 
oli Liisan lämmitysvuoro, mut-
ta suureen, huoneen kulmas-
sa olevaan kaakeliuuniin hän 
ei millään tahtonut saada tulta 
syttymään.

Aamupäivällä haettiin Mai-
ja ja kiertueauto lähti Kuitti-
siin, jonne oli sijoitettu saksa-
laisia joukkoja. Kuittisten pit-
kässä kylässä majoitettiin ensin 
kiertueen jäsenet. Suuresta kar-
jalaistalosta juoksi saksalainen 
yhdysupseeri, joka johdatti 
Maijan taloon ja näytti hänel-
le pienen siistin huoneen, josta 
tuli yöpymispaikka.

Aikaa oli päivän kuluessa 
katsella talon touhuja. Talos-

sa oli iso tupa, jossa kävi kova 
hyörinä. Maija istuutui tuvan 
ikkunan ääreen katselemaan.

Hämmästyttävää oli, kuinka 
kevyesti saksalaiset olivat puet-
tuja. Heillähän oli ohuet kesä-
manttelit ja pienet hatut, jotka 
eivät edes peittäneet korvia. Ki-
reässä pakkasessa he juoksivat 
ulos kaivolle ja takaisin. Kai-
von ympärillä maassa oli pak-
sua jäätä, joten he luiskahtelivat 
ja kaatuilivat liukkaalla pinnal-
la. Ilmeisesti eivät naulapohjai-
set ohuet saappaat pitäneet Kai 
he palelivat kovin, sillä heti tu-
paan tultua vedettiin saappaat 
pois jaloista.

Ensimmäinen esitys oli il-
lalla kanttiinissa. Yleisö oli yl-
lättävä! Nuoret saksalaiset hih-
kuivat, kiljuivat, taputtivat ja 
vihelsivät. Illasta muodostui 
myrskyisä menestys.

Majapaikkaan palattua meni 
Maija nukkumaan. Harmillis-
ta, ovessa ei ollut avainta. Yöllä 
hän heräsi siihen, että joku sei-
soi ovensuussa, pimeässä nä-
kyi vain harmaa hahmo. Hah-
mo pyysi hiljaisella äänellä saa-
da pitää Maijaa kädestä, mutta 
Maija, jonka saksankieli oli 
vankka, kivahti:”Heraus”, ulos.

Hahmo toisti pyyntönsä, 
”Gib mir dein Hand”, mutta 
kun Maija korotti äänensä hän 
livahti huoneesta ulos.

Enempää häiriötä ei ollut. 
Maija tarkisteli aamulla tuvas-
sa hääriviä nuoria miehiä, ku-
kahan heistä se olisi ollut, mut-
ta välikohtauksesta Maija ei 
viitsinyt mainita.

Kuuttilahteen
Kuittisista ajettiin Kuutti-
lahteen, jossa saksalaisilla oli 
kenttäsairaala, ”Feldlazaret-
te SWIR”, jossa esiinnyttiin. 
Saksalaisen divisioonan ko-
mentajalla, kenraaliluutnantti 
Engelbrechtillä oli esikunnan 
alueella valtava korsukylä. Sen 
keskustassa kävi vilkas liiken-
ne, kun kiertueen auto pysäh-
tyi komentokorsun eteen. Yh-
dysupseeri, majuri Raatz otti 
kiertueen vastaan ja sijoitti jo-
kaisen majapaikkaansa. Mai-
ja vietiin korsuun, joka oli hie-
man varsinaisesta korsukylästä 
sivussa jättiläismäisen kuusen 
alla.

Korsu oli tilava kahdenhen-
gen korsu varustettuna yläpe-
tillä ja alapetillä ja sisääntu-
lossa oli pieni eteinen. Korsun 
varsinaiset omistajat olivat lo-
malla. Korsussa oli myös kent-
täpuhelin, josta heti voi soittaa 
Nurmoilaan papalle ja Liisalle.

Yllätyksenä Maijalle, joka 
katseli liikennettä komento-
paikan edessä, pysähtyi siihen 
kuorma-auto ja autosta hyppäsi 
ulos Liisa, joka tuli katsomaan 
esitystä.

Sisarukset sijoitettiin sa-
maan korsuun. Yö oli jäätävän 
kylmä, pakkasta ulkona yli 40 
astetta, eikä korsussa ollut ka-
miinassa tulta.

Aamulla lähti Maija valitta-
maan korsun kylmyyttä maju-
ri Raatzille ja tämä kohtelias ja 
miellyttävä yhdysupseeri lupasi 
heti järjestää asian.

Iltaan mennessä hän olikin 

järjestänyt asian. Myöhään il-
lalla, esityksestä palatessa koh-
tasi Maijaa hämmästyttävä 
näky. Jättiläiskuusen alla, joka 
oli korsun vieressä, seisoi sak-
salainen sotilas. Hän oli kää-
riytynyt paksuun turkkiin, 
”tsuikan” ympärille. Päähän oli 
kiedottu villahuivi ja saappait-
ten päällä suuret huopasaap-
paat. Hän seisoi yksin puun alla 
ja nojasi kivääriinsä.

Sotilas oli kipinävahti ja ko-
mento oli ankara. Mies sai as-
tua korsuun vain siksi aikaa, 
että tarkisti kamiinassa pala-
van tulen. Sen jälkeen hänen 
oli heti palattava vartiopaikal-
leen korsun ulkopuolelle. 

Sota, ja monet pommisuojis-
sa vietetyt yöt olivat opettaneet 
Maijan nukkumaan koiranun-
ta, joten hän heräsi pienimmäs-
täkin äänestä ja näki, kuinka 
vartiosotilas hiipi sisään, ku-
martui kamiinan yli, lisäsi pui-
ta ja hiipi takaisin ovesta ulos. 
Toisen kerran sotilas toi tulles-
saan huokuvan jäisen ilmavir-
ran, että Maijaa alkoi säälittää. 
Mahtoi olla hirveätä seisoa ul-
kona koko yö tulipalopakkases-
sa. Maija kääntyi ja kysyi miltä 
tuntui seisoa siellä kuusen alla. 
Mies kertoi kammoavansa näi-
tä hirvittäviä aarniometsiä, 
joista ei koskaan voinut tietää, 
minkä puun takana vihollinen 
väijyi. Hän pelkäsi näitä synk-
kiä metsiä.

Juttutuokio oli lyhyt, sotilas 
ei uskaltanut viipyä edes läm-
mitelläkseen, vaan poistui no-
peasti.

Seuraavana yönä Maija halu-
si jatkaa juttutuokiotaan kipi-
nävahtinsa kanssa. Hän halusi 
tietää mitä he tunsivat ja ajat-
telivat koko sodasta. Katkera-
na kertoi mies, että ei vielä ker-
taakaan ollut saanut lomaa, ko-
tona oli syntynyt lapsi jota hän 
ei ollut edes nähnyt. Oli vaikea 
käsittää mitä mies oikein pel-
käsi, vilkuili pelokkaasti ovel-
le. Eihän lähiympäristössä ollut 
ketään ja itse komentopaikka 
monine korsuineen täynnä so-
tilaita.

”Ettekö voi vain lopettaa 
tätä sotimista ja lähteä kotiin?” 
Mies teki nopeasti liikkeen, 
joka osoitti kurkun katkaise-
mista, pudisti päätään ja katosi 
ovesta takaisin kuusen alle. 

Nurmoilan kylä talvella 1942. 

Liisa Autere tiedustelu-upseeri-
en talon seinustalla ennen pom-
mitusta vapunpäivänä 1942.
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Tervehdyskäyntejä 
korsuissa
Kannaksen kiertueen tapaan 
kävi Maija esitysten välillä kor-
suissa tervehdyskäynnillä. Kor-
suissa ilahduttiin ja Maijalle 
lahjoitettiin kotoa joulupake-
teissa saatuja paksuja saksalai-
sia piparkakkuja, porsaita, jopa 
pieni sormuskin, jonka päällä 
istui valkoinen kyyhkynen.

Olisi liian vaatimatonta kut-
sua kenr.luut. Enegelbrechtin 
komentokorsua vain korsuksi. 
Se oli kokonainen korsualue, 
joka sisälsi useita huoneita, 
huoneet yhdistyivät toisiinsa 
maanalaisilla käytävillä. Maju-
ri Raatz esitteli korsuverkoston 
ja kertoi, että suomalaiset olivat 
sen rakentaneet. Kaikki olikin 
kaunista pyöreää hirttä.

Komentaja tarjosi kiertueen 
jäsenille lähtöillallisen. Saksa-
laisilla oli kaikkea: lihasäilyk-
keitä, makeata hollantilaista 
milkkiä, makeutettua paksua 
kermamaitoa, viiniä, viinaa ja 
ruokapöytään, jossa sotilaat 
tarjoilivat, tuotiin herkkuja toi-
sensa jälkeen.

Ruokailun jälkeen tuli lisää 
väkeä ja pian oli korsualue tu-
paten täynnä. Kaikki suunnis-
tivat sivupöydälle, joka notkui 
viinipulloista ja muista alkoho-
lijuomista. Tungos oli niin suu-
ri, että onnellinen se, joka löysi 
istuinpaikan. Illasta kehittyi vä-
hitellen hirmuinen karonkka!

Vilinään sekaantui saksalai-
sia muusikkoja, kitaristi Fritz, 
joka omasi niin valtavan teknii-
kan, että ihmetellä täytyi kuin-
ka niin taitavaa muusikkoa pi-
dettiin siellä korvessa. Musiik-
ki soi koko yön, itävaltalainen 
urkuri, Peter, lainasi Rahkosen 
harmonikkaa ja uppoutui soit-
tamaan. Josefin saksofoni oli 
ahkerassa käytössä. Karonkan 
tungoksessa vahti majuri Raatz 
tarkalla silmällä, että kukaan ei 
lähennellyt Maijaa, pieninkin 
vihje siitä, että tytön kanssa 
olisi mukava flirttailla, sai an-
karat nuhteet. 

Karonkka laimeni vähitel-
len, korsuverkosto tyhjeni. Jos-
tain kuului vielä saksofonin 
haikea ääni. Josef Kaartinen 
istui lattialla yksinään pienes-
sä huoneessa kasvot kohotet-
tuna ikkunanräppänään päin 
ja soitti Stardustia kuulle, joka 
näkyi räppänästä. Josef huo-
masi Maijan, nousi horjuen lat-
tialta ja sokelsi: ”Kuule Maija, 
jos schinä joschkus alat men-
nä alaspäin, niin minä kyllä tu-
len ja vedän schinut niskasta 
YLOSCH.”

Maijaa, joka ei käyttänyt al-
koholia, ei tarvinnut vetää nis-
kasta ylös, mutta seuraavana 

aamuna viivästyi lähtö eteen-
päin tuntikausia koko esikun-
nan hirmuisen krapulan takia. 

Tarkka-ampujan 
tähystyksessä
Eversti Aho komensi jalkaväki-
rykmentti viittäkymmentä (JR 
50). Hän tuli henkilökohtaises-
ti hakemaan kiertueen jouk-
koihinsa.

Heti perille tultua tarjottiin 
kanttiinissa ruokaa. Pitkä pöy-
tä oli katettu. Siinä oli keitto-
malja ja paksua näkkileipää, 
”vaneeria”. Voita ei ollut.

Kiertueen jäsenet ammen-
sivat lautaselleen keittoa, joka 
maistui ällöttävän makealle. 
Keitto sisälsi paleltuneita peru-
noita ja vettä. Lihapalaa ei sii-
tä löytänyt etsimälläkään. Ai-
noa esiintymispaikka oli kant-
tiini, sillä ympäröivät korsut, 
jotka lumisina kuhmuina nou-
sivat maastosta, olivat pieniä. 
Niissä ei juuri mahtunut viulun 
jousta heiluttamaan. Kuiten-
kin niissäkin vierailtiin. Kau-
empana näkyi korsun lumiko-
houma ja sinne johti jopa pieni 
tie, kuin polku, jonka molem-
milla puolilla oli lumeen tökät-
tyjä kuusia. Vähän ihmetytti 
miksi ne oli siihen laitettu, kun 
eivät siinä kasvaneet. Maija ei 
sen kummemmin ajatellut asi-
aa, vaan jatkoi ruskeassa tur-
kissaan matkaa korsun ovelle. 
Hän avasi oven ja luikkasi iloi-
sesti hyvää päivää.

Korsun perällä istui kaksi 
miestä, molemmat hypähtivät 
seisomaan ja tuijottivat kuin 
olisivat nähneet kummituksen. 
Lopulta toinen avasi suunsa ja 
kysyi, mistä Maija sinne oli tul-
lut.

”Tuolta”, vastasi Maija ja 
huiskautti polkuun päin. Eikö 
Maija tiennyt että ilman lumi-
pukua polulla käveleminen oli 
ankarasti kielletty, sillä jossain 
lähistöllä istui vihollisen tark-
ka-ampuja, joka oli ampunut 
jokaisen tiellä kulkijan.

Takaisin ei ollut paluuta en-
nen kuin vasta iltahämärällä ja 
silloinkin puettuna aivan liian 
suureen lumipukuun. Miehet 
tiedottivat puhelimitse Maijan 
olinpaikasta ja että mitään ei 
ollut tapahtunut.

Miksi hän ei ampunut? Mik-
si hän ei ampunut selvää näky-
vää maalia polulla? Näkikö hän 
vain huolettoman tyttösen, jo-
hon ei viitsinyt tuhlata kuu-
laansa vai oliko se suojelusen-
kelin johdatus, joka oli kään-
tänyt tarkka-ampujan katseen 
toiseen suuntaan.

Kiertue lähestyi loppuaan. 
Kylmänä lumisena iltana ajet-
tiin Syvärin luostarin pihalle, 

jossa ruokasalissa olivat soti-
laat jo odottamassa. Miehet oli-
vat synkkiä eikä ihmekään. He 
asuivat ahtaissa korsuissa Ulko-
na oli jatkuvasti yli neljänkym-
menen asteen pakkanen ja ruo-
ka oli kurjaa. Minkäänlainen 
musiikkiviihdytys ei voinut pe-
lastaa heidän mielialaansa.

Maija ripusti turkkinsa etei-
sen naulakkoon. Myöhemmin 
hän huomasi, että se oli täyn-
nä täitä.

Aunuksen pommitus
Aunuksen teatterissa harjoi-
teltiin Scampoloa, sillä siitä oli 
tuleva Sulo Autereen 50-vuo-
tisjuhlanäytäntö 28. huhtikuu-
ta. Hän itse esitti näytelmässä 
insinööri Titon roolin ja Liisa 
Autere nimiosan, Scampolon.

Juhlanäytännön jälkeen 
vietettiin Aunuksessa vap-
pua railakkaasti. Vapunpäivän 
kirkkaassa auringossa kertyi 
kuuden hengen joukko tiedus-
telu-upseerien talon seinustal-
le aurinkoa ottamaan, joukossa 
Liisa ja vänrikki Jouko Korpi-
vaara.

Auringon edessä väläh-
ti jotain kirkasta ja Korpivaa-
ra huusi: ”MAAHAN”. Kaikki 
maastoutuivat nopeasti, mutta 
se oli jo liian myöhäistä. Nur-
moilan ankara pommitus oli 
alkanut. Liisa makasi kyljel-
lään Korpivaaran selän taka-
na ja hän luuli että yläpuolen 
ikkunasta oli jotain pudonnut 
hänen lonkkansa päälle, koska 
lonkka oli märkä. Liisa katsoi 
ympärilleen, vieressä makaa-
va kapteeni oli rauhallisen nä-
köinen. Hän makasi selällään, 
pieni punainen reikä otsassaan. 
Hän oli kuollut, samoin lotat. 
Jouko Korpivaara oli hengissä, 
mutta ei pystynyt nousemaan, 
sillä sirpale oli osunut hänen 
jalkaansa.

Sulo oli pommituksen alka-
essa lottien puhelinkeskuksen 
viereisessä talossa. Hän juoksi 
ulos ja jäi kaatuvan puun alle, 
kun puhelinkeskukseen tuli 
täysosuma. Maassa oleva kuop-
pa pelasti hänen henkensä ja 
hän juoksi Liisan nimeä huuta-
en etsimään tytärtään.

Yhtäaikaa sanitäärien kans-
sa hän saapui seinustalle, Liisa 
nostettiin sanitäärien kuorma-
autoon ja hänet vietiin toisten 
haavoittuneiden kanssa kenttä-
sairaalaan.

Helsingissä ei tiedetty mi-
tään Aunuksen ja Nurmoi-
lan pommituksista, sillä yhte-
ydet olivat poikki. Vasta nel-
jännen päivän yönä soi puhelin 
ja kotona olijat luulivat, että se 
johtui Liisan syntymäpäiväs-
tä, mutta se olikin pappa, joka 

Aunuksessa esitettiin Sulo Autereen 50-vuotisjuhlanäy-
tös ”Scampolo”. Pääosissa olivat Liisa ja Sulo Autere. 

Sulo Autere Aunuksen rintamateatterissa. 

kertoi varovaisesti, että Liisa 
oli pommituksessa ”pikkuisen 
loukkaantunut.”

”Pikkuisen?” Mitä se tah-
toi sanoa? Päivät kuluivat eikä 
uutta tietoa saatu. Päivät muut-
tuivat viikoiksi, kotona kas-
voi levottomuus. Aunukseen ei 
saatu yhteyttä. Jos Liisa oli vain 
pikkuisen loukkaantunut niin 
miksi ei hän tullut jo kotiin? 
Liisasta itsestään ei kuulunut 
mitään. Lopulta mamma otti 

yhteyden kauppaneuvos Kor-
pivaaraan ja tiedusteli, tiesikö 
hän mitään. Hän tiesikin, että 
molemmat eloonjääneet, Jou-
ko Korpivaara ja Liisa Autere 
oli kuljetettu kenttäsairaalasta 
Salmin sotasairaalaan.

Tieto ei paljoa lohduttanut, 
mutta kuitenkin saatiin selvil-
le, että Liisalla ei ollut lonk-
ka murskaantunut, vaan pom-
minsirpale oli repäissyt irti 
lonkkalihaksen.
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Kirjat

Sotahistoriallinen aika-
kauskirja 26. Helsinki 
2007, Gummerus. Suomen 
Sotahistoriallinen seura 
ja Sotamuseo. 295 sivua. 
Hinta: 18 €.

Sotahistorian asiantuntijoiden 
tutkimuksissa tarkastellaan Suo-
men itsenäisyyden juhlavuoden 
merkeissä vapaussotaa ja sen 
perinteitä. Tuomas Hopun tut-
kimuksessa on selvitetty Tam-
pereen 1918 taistelun osapuol-
ten tappioiden määrä ja syyt. 
Juha Poteri valottaa Karjalas-
sa tammikuussa 1918 kaatunei-
den valkoisten hautajaisjärjes-
telyjä, jotka loivat pohjaa talvi- 
ja jatkosodassa tutuiksi tulleille 
sankarihautausperinteille. Aapo 
Roselius kirjoittaa, kuinka va-

vapaus-, talvi- ja jatkosodan tapahtumista
paussodan vaalimiseen kiinni-
tettiin huomiota Varsinais-Suo-
messa. 

Veli-Matti Syrjö kertoo vapa-
ussodan lähtökohdasta itsenäi-
sen Suomen upseeriston muo-
dostumiselle. Upseeriston anka-
ratkin linjaerimielisyydet olivat 
tasoittuneet talvisotaan men-
nessä: ylimmässä johdossa oli 
jääkäriupseereita, mutta jouk-
kueen johtajina toimivat kadet-
ti- ja reserviupseerit. 

Kirja sisältää Kiovan valtio-
yliopiston dosentti Oleg Bozkon 
seikkaperäisen tutkimuksen 
Puna-armeijan 44. Divisioonan 
epätoivoisesta toiminnasta Raat-
teen tiellä. Eeva Tammi selvittää 
mm. miksi talvisodan loppuvai-
heessa Petäjäsaaressa menetet-
tiin yhtenä päivänä enemmän 

miehiä kuin missään muussa 
taistelussa. 

Petri Lonkka kirjoittaa jat-
kosodassa vallatun alueen paik-
kakuntien ja katujenkin uudel-
leen nimeämisen tarkoituksesta. 
Antti Saarialho kertoo, kuin-
ka länsiliittoutuneiden materi-
aaliapu  korvasi Neuvostoliiton 
1941 kärsimiä kalustotappioita 
ja loi puna-armeijalle suurhyök-
käyksessä 1944 tarvittavan lii-
kuntakyvyn. 

Kirja on saatavissa Helsin-
gissä: Tiedekirja, Kirkkokatu 
14. Myös tilattavissa puh. (09) 
635 177 tai sähköpostitse tiede-
kirja@tsv.fi. Tilattaessa peri-
tään kirjan hinnan lisäksi posti-
maksu.

Veteraanien perintö – Itse-
näinen isänmaa. Toimitus: 
Asko Alho, Eino Järvinen. 
Lahti 2007. 136 sivua. Hin-
ta: 10 €. 

Heinolan Sotaveteraanit ovat 
Naisjaoston jäsenineen jul-
kaisseet 40-vuotisjuhlavuoten-
sa merkeissä kelpo juhlakirjan 
historiastaan. Heinolan Sotave-
teraaniyhdistys ry perustettiin 
2. joulukuuta 1967 nimellä Hei-
nolan Seudun Sotaveteraaniyh-
distys ry. Tällöin maalaiskun-
ta oli oma itsenäinen pitäjänsä. 
Hallituksen toteuttajiksi nime-
ämät yhdistyksen puheenjohta-
ja Eino Järvinen ja Asko Alho 
ovat saaneet aikaan tekstiltään 
ja kuviltaan pitoisan kirjan. 
Suurimmaksi vaikeudeksi pu-
heenjohtaja mainitsee sen, ettei 
20 ensimmäisen vuosikymme-
nen ajalta löydetty pöytäkirjoja 
ja asiapapereita mistään. 

Lahden Sotaveteraanipiirin 
30. syyskuuta liikenneonnetto-
muudessa menehtyneen kunnia-
puheenjohtaja Mauno Uusitalon 

Heinolan sotaveteraaneilta ja 
Naisjaostolta 40-vuotisjuhlakirja

kannustavat sanat ja kaupungin-
johtaja Hannu Komosen terveh-
dys ja onnittelut viittovat lukijan 
Heinolan sotaveteraanitoimin-
nan historian alkuun ja edelleen 
tähän päivään Toiminta on jao-
teltu ajanmukaisesti vuosikym-
menittäin. Edunvalvonta käsi-
tellään omana lukunaan.

Heinolan Sotaveteraanien 
Naisjaoston toimintaa esitellään 
henkilöineen ja teematilaisuuk-
sineen. Kerrotaan matkoista, pe-
rinnetyöstä, alueen miesten so-
tataipaleista, Mannerheim-ris-
tin ritareista, yhteydenpidosta 
Suomen-poikiin sekä hengelli-
sestä toiminnasta. Heinolalais-
ten veteraanien ja lottien muis-
telut antavat lähituntumaa koet-
tuun. 

Kirja on hankittavissa Heino-
lan Sotaveteraanien toimistos-
ta, Kaivokatu 2, 18100 Heinola 
tai tilattavissa yhdistyksen sih-
teeri Asko Alholta puh. 040 557 
2994.

Markku Rämö

Stig Roudasmaa: Helsingin 
Ikämiessuojeluskunta 1919 
– 1944. Julk. 2007. Ikämies-
suojeluskunnan säätiö. 154 
sivua

Helsingin Ikämiessuojeluskun-
nan historiakirja julkistettiin 
6. marraskuuta entisen Helsin-
gin Suojeluskuntatalon suojissa. 
Puheenjohtajansa W-M Sovero 
muistutti päivän olevan histo-
riallinen, vaikkakin murheelli-
nen. Eduskunnan toimesta Suo-
jeluskunta- ja Lotta Svärd -jär-
jestöt oli lakkautettava 6.11.1944 
mennessä Neuvostoliiton val-
vontakomission painostuksesta. 
Niin myös tapahtui.

Ankeana syksynä 1944 suo-
jeluskuntien arkistoja tuhottiin 
paljon. Tietojen puutteellisuus 
vaikeutti tietysti Roudasmaan 

ikämiessuojeluskunnan 
historia ilmestyi

kirjoitustyötä: tämä huomioi-
den lopputuloksen koostumuk-
sesta tuli kiitettävä Alkusana-
sen on kirjoittanut Ikämiessuo-
jeluskunnan varapuheenjohtaja 
kenraalimajuri Henrik Anttila. 
Teoksessa käydään huolitellus-
ti läpi Ikämiessuojeluskunnan 
vaiheet perustamisesta nyky-
aikaan. Historiallinen kuvitus, 
piirrokset, kartat ja taulukot ha-
vainnollistavat asiatekstiä. Kir-
jan tyyliin sopivasti sulautuvas-
ta taitosta on vastannut Maija 
Talpila. 

Helsingin Ikämiessuojelus-
kunta on Helsingin vanhim-
pia ja sillä oli muista poikkeava 
syntyhistoria. Kieliriidan tun-
keutuessa suojeluskuntiinkin, 
näennäisesti kaksikielisen Old-
boys-Regementetin suomenkie-
liset jäsenet erosivat helmikuus-

sa 1919 ja perustivat oman Ikä-
miespataljoonansa. Siihen liittyi 
heti yli 300 miestä, jotka olivat 
jo yhdessä saaneet pari kuukaut-
ta sotilaskoulutusta. Tammi-
kuun 1. päivänä 1937 pataljoo-
nasta tuli Ikämiessuojeluskunta. 
Suurimmillaan rykmenttiko-
koonpanon saanut Ikämiessuo-
jeluskunta oli välirauhan aikana 
kattaen neljä pataljoonaa, joissa 
yhteensä oli 16 perusyksikköä.  

Helsingissä kirja on ostetta-
vissa 20 eurolla Maanpuolustus-
myymälöistä: Kampista: Simon-
katu 9 tai Töölöstä: Pohjois-Hes-
periankatu 15. Kirjan voi myös 
tilata puhelin (09) 4056 2014. 
Hinta postituskuluineen on 27,15 
€.

Markku Rämö

Mauno Uusitalo (toim.): 
Yhteinen taival jatkuu, 
Markprint Oy, Lahti 2007, 
ISBN 978-952-92-2709-9, 
264 sivua

Kuvateos on syksyllä edesmen-
neen Mauno Uusitalon suur-
saavutus, kirjan saatesanojen 
mukaan hänen testamenttinsa 
seuraaville sukupolville. Työs-
sä häntä on auttanut kuusihen-
kinen julkaisutoimikunta. Kir-
jan sivuilla kuljetaan valokuvin, 
kartoin ja selostuksin itsenäi-
syyden vuosikymmenet Päijät-
Hämeen ikääntyneiden veteraa-
nien näkökulmasta katsottuna. 
Kuvagalleria on monitahoinen 
ja kuvatekstit on laadittu huo-
lella täydentämään sitä sano-
maa, mistä kuvissa olevat muis-
tomerkit ja tapahtumat kertovat. 
Kuvia on itsenäisyystaistelujen 
rintamien molemmilta puolilta, 
Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkeistä, kotiseututyös-

Muistot ikuistettu kuvin ja sanoin 
Päijät-Hämeessä

tä, mutta erityisesti veteraani-
en aikaansaannoksista vuosil-
ta, jota me kutsumme veteraa-
niaikakaudeksi. Kerronta etenee 
kunnittain. Lahden sotavete-
raanipiirin kunnat esitellään, 
samoin niissä toimivat paikal-
lisyhdistyksemme johtohenki-
löineen. Monet muutkin paikal-
liset yhteisöt näyttävät olleen 
mukana kirjan aineiston kokoa-
misessa. Kirjan sivuilta huokuu 
isänmaan rakkauden ja kotiseu-
dun kiintymyksen sekä väkevä 
että sovinnollinen henki. Aitoa 
Mauno Uusitaloa!

Kirja on perusteos, oivallinen 
käsikirja, kun haluaa tietää Päi-
jät-Hämeen runsaista muisto-
merkeistä enemmän, kuin mitä 
patsas tai laatta voi itse kertoa. 
Tämän teoksen kuva- ja tietoai-
neisto olisikin saatettava inter-
netsivuille, missä se olisi otet-
tavissa monipuoliseen käyttöön 
sekä tarvittaessa täydennettävis-
sä.

Aarno Lampi
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Kunniavelkamme sotave-
teraaneille ja kotiseudulle, 
Sakari Jankkari (toim.), 
Saarijärven Offset 2007, 
478 sivua.

”Kunniavelkamme sotaveteraa-
neille ja kotiseudulle - Suoden-
niemen veteraanimatrikkeli”  
kertoo sota-ajan kokeneen su-
kupolven työstä ja uhrauksista 
maamme itsenäisyyden ja koti-
seudun hyväksi. Teoksessa koti-
seudun ja maanlaajuisten tapah-
tumien vuorovaikutus limitty-
vät toisiinsa avartavalla tavalla. 
Sen alkuosassa sotiemme 1939 
– 1945 aikaiset tapahtumat syi-
neen ja seurauksineen. Tämän 
jälkeen siirrytään seuraamaan 
suodenniemeläisten miesten 
vaiheita tilannekuvauksineen 
talvi- ja jatkosodassa.

kunniavelan maksua veteraaneille kirjatalkoilla
Sankarivainajien ja sodis-

sa vammautuneiden toimintaa 
kentällä selostetaan ja kerrotaan 
paikoista, missä suodennieme-
läiset kaatuivat ja haavoittui-
vat. Sotaveteraanimatrikkeliin 
on kerätty 650 veteraanin hen-
kilö- ja sotatiedot. Teoksen lop-
puosassa kerrotaan kotirinta-
man eri sektorien tapahtumista 
ja toimintaa johtaneista henki-
löistä. Viimeisistä rauhan vuo-
sista ja sotien jälkeisistä vuosi-
kymmenistä kertovat osuudet 
johdattelevat lukijan jälleenra-
kennuksen jättiurakkaan sekä 
Suodenniemen vuosikymmen-
ten tosiasioihin ja tarinoihin.

Luovaa 
veteraaniperinteen 
siirtämistä

Kirjan arvokas ulottuvuus piilee 

Mikko Uola: KATASTROFIN 
LASKUT Kapinavahinkojen, 
patteritöiden ja Venäjälle 
jääneen omaisuuden kor-
vauskysymys 1918 - 1939, 
Oy UNIpress Ab, ISBN 
978-952-92-2864-5, Kuopio 
2007

Vapaussota/sisällissota alkoi 
melkein päivälleen 90 vuotta 
sitten, tammikuussa 1918. Tuol-
loin alkanut ja toukokuuhun 
asti kestänyt vaihe juuri itse-
näistyneen Suomen elämässä sai 
tuhansien surmansa saaneiden 
lisäksi aikaan myös mittavat ta-
loudelliset menetykset. Vahin-
koa aiheutui varsinaisista taiste-
lutoimista - eniten Tampereella 
- mutta myös sen seurauksena, 
että punakaarti suoritti pakko-
ottoja, ryösti ja tuhosi suuressa 
määrässä hallussaan olleella alu-
eella valkoisen osapuolen omai-
suutta.

Vuoden 1918 kapinakev-
ään vahinkojen suuruuden sel-
vittäminen on jäänyt yllät-
tävän vähälle huomiolle, kun 
kummankin osapuolen hen-
kilöuhrien kohtalon  kuvaamin-
en tässä traagisessa tapahtu-
massa on vienyt päähuomion. 
Dosentti Mikko Uola paik-
kaa kerralla tämän histori-
an hämärään jääneen aukon, 
niin selväkielinen ja perusteel-
linen on hänen tutkimuksensa 
“katastrofin laskuista“. 

itsenäistyminen vaati myös taloudellsia uhrauksia

Uola ei tyydy selvittämään 
pelkästään kevään 1918 kapi-
nan -  mitä nimeä hän itse käyt-
tää - aiheuttamia vahinkoja ja 
niiden korvaamista, vaan hän 
on tutkinut myös niitä mene-
tyksiä, joita aiheutui venäläisten 
patteritöistä vuosina 1914 - 1918. 
Venäjähän varautui siihen, että 
Saksa hyökkää alkaneessa so-
dassa Suomen kautta Pietari-
in ja tästä syystä se rakennut-
ti eri puolille Suomea, yhteen-
sä 80 paikkakunnalle, erilaisia 
puolustusvarustuksia. Taiste-
luhaudat ja korsut tehtiin  en-
sisijaisesti yksityisten maille ja 
rakentaminen vaati paljon mm. 
puutavaraa, joka otettiin lupaa 
kyselemättä lähimetsistä.

Kolmas hyvin vähälle huomi-
olle ja tutkimukselle jäänyt alue 
on se, miten kävi sille omaisu-
udelle, jonka suomalaiset omis-
tivat Venäjällä ennen vuoden 
1917 vallankumouksia. Ei käy-
nyt hyvin - venäläiset eivät ko-
rvanneet mitään ja Suomen val-
tiokin maksoi vain Venäjäl-
lä palvelleille virkamiehilleen 
vähäisen osan heidän menetyk-
sistään muiden jäädessä koko-
naan ilman korvauksia. Myös 
tämän asian Uola selvittää tut-
kimuksessaan yhtä tarkasti kuin 
kapina- ja linnoitustyövahingot-
kin.

Kaikkiin Uolan tutkim-
iin kohteisiin liittyy Venäjä 
ja sen seuraajavaltioiden ko-

rvausvelvollisuus. Suomessa 
oli itsenäistymishetkellä lähes 
100.000 venäläissotilasta ja 
myös he aiheuttivat kapinaan 
osallistuessaan vahinkoja. Neu-
vostoliitto kieltäytyi kokonaan 
korvausten maksamisesta vedo-
ten siihen, ettei se ollut vastuus-
sa vanhan Venäjän tekemisistä.

Valtioiden väliset omaisu-
uskysymykset saatiin ratkaist-
uiksi Tartossa v. 1920, kun rau-
hansopimukseen kirjattiin 
lauseke, jonka mukaan kum-
mankin valtion se omaisuus, 
joka sijaitsee toisen osapuolen 
alueella, siirtyy haltijavaltion 
omaisuudeksi.

Menetysten korvaaminen va-
hinkoja kärsineille yksityisille - 
niin henkilöille kuin yhteisöille-
kin - oli pitkä ja tuskallinen 
prosessi. Suomen valtio joutui 
eri syistä maksumieheksi, mut-
ta täyttä korvausta ei saanut ku-
kaan ja rahanarvon huonontu-
minen sai vahingon tuntumaan 
vielä suuremmalta.

Dos. Mikko Uola on tehnyt 
erinomaista työtä selvittäessään 
vuoden 1918 kapinan vahingot 
ja niiden korvaamisen. Ikään 
kuin bonuksena hän on tutkinut 
ja selvitellyt vielä myös Suomen 
Venäjästä irtautumiseen liittyviä 
erilliskysymyksiä.

Esko Vuorisjärvi 

siinä, että suodenniemeläisten 
veteraanien askelten kaikuun 
voinevat samaistua muunkin 
Suomen sotaveteraanit ja sotain-
validit. Yksittäisten sotilaiden ja 
ryhmien kautta lukijalle avautuu 
Suomen tilanteet laajemminkin. 
Ja näkökulmaa vaihtaen: so-
tahistoriamme pääpiirteittäin 
tunteva nuorempi sukupolvi voi 
yksittäisten sotureiden ja jouk-
kojen tapahtumista lukiessaan 
sisäistää niitä inhimillisiä ulot-
tuvuuksia tragedioineen, joita 
suuriin kokonaisuuksiin keskit-
tyvissä kirjoituksissa ei käsitel-
lä. Tätä voidaan luonnehtia luo-
vana veteraaniperinteen siirtä-
misenä.

Lähes 300 valokuvasta suu-
rin osa on kerätty veteraanien ja 
omaisten valokuva-albumeista. 
Ennen näkemättömät eri tilan-

teissa kuvatut toiminta- ja mai-
semakuvat, tilannekartat, lehti-
leikkeet, asiakirjajäljennökset, 
taulukot ja tilastot syventävät 
teoksen moniaiheista kerrontaa. 
Lähes 500-sivuisen kirjan ai-
neiston kokoaminen ja kirjoit-
taminen on tehty talkoovoimin. 
Veteraanimatrikkelin julkaisu-
toimikunta muodostettiin 2003 
Suodenniemen sotaveteraaniyh-
distyksen valvomaksi vapaaeh-
toisryhmäksi, jonka puheenjoh-
tajaksi valittiin Sakari Jankka-
ri. Seuraavana vuonna silloinen 
sotaveteraanien puheenjohtajan 
Antti Kulku pyysi kirjahank-
keen vetovastuuseen. Sihteerinä 
toimi Ilkka Levola, rahastonhoi-
tajana Jaakko Tuori. Matrikkeli-
tietojen kerääjäksi ilmoittautui 
20 kylä- ja arkistotietokerääjää. 
Artikkelien kirjoittajiksi saatiin 

15 kiinnostunutta. Kustannus-
ten vastuunkantajiksi löytyi 30 
yritystä ja muuta yhteisöä sekä 
13 yksityishenkilöä. Kunnantoi-
mistossa työskentelevän Pentti 
Mikkolan panos on Jankkarin 
mukaan ollut ratkaiseva keräi-
lyn tiedon taltioinnissa ja julkai-
sun kokoamisessa, samoin Seija 
Kaasalaisen ja Niina Mäkilevon. 

Tätä kirjoitettaessa Teemu 
Turppa toteaa kirjan runsaan 
kysynnän yllättäneen ja uuden 
painoksen olevan ajankohtai-
sen. Kirja on haettavissa tai ti-
lattavissa Suodenniemen Säästö-
pankista hintaan 35 €,  puh. (03) 
517 132. Tilauksista peritään 
myös postituskulut. 

Markku Rämö

JR2 - 
Kannaksella ja 
Syvärillä  
Kauan odotettu kirja nyt en-
nakkotilattavissa! 

Sisältää myös tasokkaan 
DVD:n ”JR1 ja JR2 Aseveli-
juhla 2005”. 3. painoksen lu-
kijalle -tekstin on kirjoitta-
nut Mannerheim-ristin ritari 
Pentti Iisalo. 

Kirjan ennakkotilaukset 
Karelia klubin kirjakaupas-
ta, painos valmistuu maalis-
kuussa, hinta 75 euroa. 
Karelia Klubi Myymälä 
Kauppakatu 41,  
53100 LAPPEENRANTA 
(05) 541 4650 puh,  
(05) 541 4651 faksi tai  
internet kaupasta tilaten  
www.kareliaklubi.com/
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Kirjat

kannaksen lotat 
kertovat
Hilda Laasonen, Pertti Vuo-
ri: Viipurin piirin lottien 
YH ja talvisota - kustantaja 
Karjalan Kirjapaino, taitto 
Tuula Koskinen, Gumme-
rus kirjapaino 2007, 386 
sivua.

Viipurin piirin Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -piirin perinnekilta 
perustettiin helmikuussa 1993. 
Hilda Laasonen toimi killan sih-
teerinä viisi ensimmäistä vuotta. 
Hän kertoo, että syntysanat vii-
me marraskuussa ilmestyneel-
le lottakirjalleen lausuttiin ta-
vallaan jo yhdistystä perustetta-
essa. Teos syntyi Laasosen sekä 
joutsenolaisen kotiseutuneuvos 
Pertti Vuoren yhteistyönä.

Veteraaniperinteestä kiinnos-
tuneille kirja tarjoaa runsaasti 
alkuperäisistä lähteistä tarkis-
tettua historiallista tietoa. Lot-
tien Viipurin piirin 56 paikal-
lisosaston kertomukset YH:n ja 
talvisodan ajalta 1939–1940 on 
kattavin osa kirjan antia. Lotta-
Svärd -yhdistyksen Viipurin pii-
rin historiaa tuodaan esille. Va-
paaehtoisten Karjalan Kannak-
sen linnoitustyö kesällä 1939, 
evakuoinnin vaiheet, liikekan-
nallepano ja monipuolinen lot-
tatyö saavat asiaan kuuluvan 
osansa. Viipurin piirin sodanai-
kaisia lottien vaiheita, sotavan-
keutta, vankien vaihtoa ja ko-
tirintaman naisten työntäytei-
siä vaiheita kuvaillaan sellaisina 
kuin ne näyttäytyivät..

Hilda Laasonen on viettä-
nyt 3 200 tuntia sota-arkistossa 
dokumentteja kopioiden omal-
la kustannuksellaan. Mikkelin 
maakunta-arkistossa hän myös 
on käynyt asiakirjoja etsimässä. 
Aineistoa on kerääntynyt 130 
mapillista. Dokumentteja kir-
jaansa varten hän on tutkinut 
vuosikaudet arvellenkin omaa-

vansa Suomen kattavimman 
lotta- ja naisten kotirintamatoi-
mintaa käsittävän yksityisen ar-
kiston.

Kirja on tilattavissa Karja-
lan Kirjapainosta puh. (05) 541 
4600. Hinta 31 € + lähetysku-
lut. Teoksen voi myös hakea Hil-
da Laasoselta Espoosta osoittees-
ta Karakallionkuja 6 E puh. (09) 
599 593. 

kotkan 
sotaveteraanien 
historia

Kotkan Sotaveteraanit 
1967–2007, Korian kirja-
paino Alanko Ky 2007, 126 
sivua.

Kotkan Sotaveteraanit julkaisi 
viime syksynä historiikin yhtei-
sistä taipaleistaan 40-vuotisjuh-
lansa kunniaksi. Teoksen kir-
joittanut yhteiskuntatieteitten 
maisteri, Kotkan tiedotuspääl-
likkö, majuri Antti Nuorivuori, 
on monipuolisesti osallistunut 
kotkalaisten veteraanijärjestöjen 
toimintaan 20 vuoden ajan. 

Ammattilaisen ote näkyy 
tekstissä, samoin lukuisten va-
lokuvien, piirrosten ja taulukoi-
den sommittelu Marjo Alangon 
toimesta. Kirjan tekijä kiittää 
yhdistyksen hyvin järjestetyn 
arkiston helpottaneen työtään. 

Uutena asiana tuodaan esil-
le kotkalaisten sotaveteraanien 
ammattijakauma ja sosiaalis-
 taloudellisen aseman selvitys. 
Ammattiluokituksessa on kym-
menen pääryhmää, kattavin 24 
% ryhmä koostui prosessi- ja 
kuljetustöissä olleista sotavete-
raanijäsenistä ja toiseksi suu-
rin 15 % ryhmä asiantuntijoista. 
Helvi Thermanin ainutlaatui-
nen ”Varpuset” kuoro esitellään 
niin ikään ensimmäisen kerran 
veteraanihistoriassa. 

Kotkan ja kotkalaisten sodan-
aikaiset rintamat, yhdistyksen 
asuntorakentaminen, hallinto ja 
jäsenistö henkilökuvineen kat-
taa osan sisällöstä. Hengellinen 
toiminta, virkistys ja retkeily, 
kilpailutoiminta, kuntoutus, ta-
lous ja varainhankinta, veljes-
apu ja veteraaniperinteen siir-
to käsitellään omina lukuinaan. 
Kirja itsessään on arvokas osa 
alueensa veteraaniperinnettä.

Kirjan painos on 1 000 kpl ja 
se jaetaan kaikille yhdistyksen 
jäsenille ja tukijoille. Tilattavis-
sa myös Kotkan Kirja-info kirja-
kaupasta puh. (05) 214 770. Hin-
ta 20 € + lähetyskulut.

Ylipäällikkö 
ja kaksitoista 
sotasankaria

Robert Brantberg: Suuret 
suomalaiset sotasankarit, 
Revontuli, Gummerus 
kirjapaino 2007, 236 sivua. 
Ovh. 29,50 €

Sotasankari.fi -sivuston viime-
syksyisen äänestyksen tuloksena 
suomalaiset valitsivat suurim-
maksi sotasankariksi talvisodan 
tarkka-ampuja Simo Häyhän 
29,2 % ääniosuudella. Taakseen 
hän jätti tiukasti niskaan hen-
gittäneen Mannerheim-ristin ri-
tari Lauri Törnin 28,7 % ääni-
saaliilla. Kolmanneksi sijoittu-
nut Kollaan sankari, ”Marokon 
kauhuna” tunnettu kapteeni 
Aarne Juutilainen sai 14,2 pro-
senttia äänistä. Yhteensä ääniä 
annettiin lähes 5 000. Ylipääl-
likkö Mannerheimia ei saanut 
äänestää. Kärkikolmikosta vain 
Törni oli Marskin ritari. 

Sotasankari-sivusto ja Kus-
tannus Oy Revontuli julkaisivat 
marraskuussa yhteistyönä so-
takirjailija Robert Brantbergin 
kirjoittaman teoksen, joka ker-

too kahdestatoista suomalaises-
ta sotasankarista ja heidän yli-
päälliköstään. Kaikista heistä 
on omat sivun kokoiset tilan-
nekuvansa ja toiset jonkin his-
toriallisen tilanteen yhteydessä. 
Edellä mainittujen lisäksi kir-
ja kertoo seuraavista sotasan-
kareista: kenraaliluutnantti Ak-
sel Airo, everstiluutnantti Ola-
vi Alakulppi, jalkaväenkenraali 
Adolf Ehrnrooth, lentoritari Il-
mari Juutilainen, kenraalima-
juri Ruben Lagus, eversti Alpo 
Marttinen, kersantti Viljami 
Pylkäs (Rokan esikuva), yliker-
santti Vilho Rättö ja hävittäjä-
ässä Hasse Wind. 

Kannesta ja sotilaallisen asial-
lisesta taitosta vastaa Timo Reh-
tonen. Moni miehistä nimitet-
tiin urotekojensa vuoksi Man-
nerheim-ristin ritareiksi, eräät 
jopa kahteen kertaan. Kirjailija 
Brantberg tunnetaan mm. ken-
raali Adolf Ehrnroothin elämä-
kerran kirjoittajana sekä Man-
nerheim-sarjastaan. 

Tali–ihantala: 
elokuva ja historia 
yksissä kansissa

Stefan Forss, Benedict Zil-
liacus: Tali – Ihantala 1944. 
Schildts.2007, 254 sivua, 
ovh 38 €.

Stefan Forssin ja Benedict Zil-
liacuksen yhteistyönä syntynyt 
Tali–Ihantala 1944 sisältää Åke 
Lindmanin ja Sakari Kirjavaisen 
ohjaaman viimeisen suuren elo-
kuvahankkeen käsikirjoituksen. 
Kirjaa elävöittävät lukuisat ku-
vat elokuvasta sekä näyttelijöi-
den urotekojen todellisista esi-
kuvista. Historian ja elokuvan 
suhdetta valotetaan, historiaa 
myös taustoitetaan.  Lisäksi ker-
rotaan elokuvan syntyvaiheista. 

Suomen ja jopa koko Pohjolan 

sotahistorian suurimmasta ja 
ehkä verisimmästä yhteenotos-
ta tehty elokuva täyttää sotaelo-
kuviemme puuttuvan renkaan. 
Taistelivathan suomalaiset 12 x 
18 km suuruisella alueella 30 jal-
kaväkipataljoonan voimin veitsi 
kurkulla 150 neuvostopataljoo-
nan rynnäkköä vastaan. Vihol-
lista tukivat monin verroin yli-
voimaiset tykistö-, panssari- ja 
lentojoukot. Kysymys oli tositar-
koituksella turvata Suomen säi-
lyminen vapaana kansakuntana. 
Daavid taisteli Goljatia vastaan.

Ajatuksen Tali–Ihantalan 
ratkaisevan torjuntavoiton ku-
vaamisesta valkokankaalle kek-
si maanpuolustuskorkeakoulun 
dosenttina ja ulkoasiainminis-
teriön johtavana tutkijana toi-
miva Stefan Forss. Hän sai elo-
kuvatuottaja Åke Lindmanin in-
nostumaan tehtävään. Lindman 
puolestaan kääntyi kahdek-
sankymppisen Syvärin ja Ta-
lin–Ihantalan veteraanin Bene-
dict Zilliacuksen puoleen pyytä-
en häntä käsikirjoitusryhmään. 
Hän ei voinut kieltäytyä rinta-
mavuosiensa järkyttävimpien 
kokemusten esille tuomisesta. 
Vastuu painoi sen edestä, että 
lastenlapsensakin saisivat tietää 
suomalaisten saavutuksista.

Markku Rämö

Santaniitynkatu 3, PL 158,
04201 Kerava

Puh: 09-274 4320
Fax: 09-275 5717
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Alm, Olli: Liperin ratsumie-
het talvisodassa. Joensuu 
2005. 90 sivua, karttoja, 
taulukoita ja muutama 
valokuva. Julkaisija: Liperi-
Seura ry. 

Mustonen, Jari ja Sormu-
nen, Esa: Pioneereja ja 
panssarintorjujia – Polvi-
järveläiset sodissa 1939 
– 1944. Saarijärvi 2005. 
234 sivua. Valokuvia, kart-
toja ja henkilöstöluettelot. 
951-98840-1-7. Julkaisija: 
Polvijärvi-Seura 2005. 234 
sivua.
 
Söder, Aarno: Pioneeripa-
taljoona 35 jatkosodassa 
1941-1944. 2008. ISBN 978-
952-92-1815- 7. 496 sivua, 
kuvia, karttoja ja liitteitä. 
Julkaisija: Pohjois-Karjalan 
pioneerikilta.

Edessämme on kolme tietopuo-
lisesti ja sivumäärältään mitta-
vaa teosta. Kaksi niistä perus-
tuu ainakin osaksi yliopistolli-
siin opinnäytetöihin Joensuun 
yliopistossa. Vain kaupalliseen 
menestykseen tähtäävien kus-
tantajien opiksi on tuotava esiin, 
millainen voi olla joka solul-
la elettyyn tapahtumahistori-
aan tukeutuva sotahistorialli-
nen teos. Sellaisen kirjoittajalta 
ei edellytetä omakohtaisia koke-
muksia. 

* * *

Olli Alm kuvaa Liperin ratsu-
miehet -teoksessa Kevyt Osas-
to12:n eskadroonan taisteluja 
talvisodassa. Eskadroonan pääl-
likkönä tammikuun puoliväliin 

Pohjoiskarjalaisista joukko-osastohistoriikeista 
asti toimi urhoollisesti joukko-
aan johtanut ratsumestari Karl 
Arnold Majewski (1892-1942). 
”Mäski” siirtyi eskadroonasta 
Jalkaväkirykmentti 34:ään pa-
taljoonan komentajaksi. Tuossa 
tehtävässä hän haavoittui. Es-
kadroonan yhtenä joukkueen-
johtajana toimi reservikornet-
ti Yrjö Keinonen joka kirjoitti 
vuonna 1974 Majewskin eskad-
roonasta sotaromaaniksi luokit-
telemansa teoksen ”Veriset lu-
met”. 

Olen valmis nostamaan Al-
min teoksen esimerkiksi siitä, 
millainen pienen joukko-osas-
ton historiikki voisi olla par-
haimmillaan. Pienestä yksikös-
tä asiat on voitu esittää tyhjen-
tävästi. Pääasiassa liperiläisistä 
muodostetun eskadroonan hen-
kilöstö oli varsin tasakoostei-
nen ja heistä suurin osa oli suo-
rittanut varusmiespalveluksen 
ennen sotaa ”Mäskin” yksikös-
sä Hämeen ratsurykmentissä. 
Henkilötiedot on koottu kevyen 
osaston asiakirjoista, joukon pe-
rustamisalueen henkikirjoista ja 
Liperin suojeluskunnan henki-
lökortistosta. Tuskin yksikään 
talvisodan eskadroona kykenee 
esittämään tämän tasoista tutki-
musta vaiheistaan. 

Eskadroona siirtyi suksille 
21.12.1939 ja jätti ratsunsa Loi-
molaan. Sieltä ne otettiin maa-
liskuussa mukaan ratsain teh-
dylle marssille uuden rajan taa 
kotitanhuaville Liperiin. Alm 
katsoo noiden vaiheiden jälkeen 
olevan perusteltua päättää kir-
jansa taiten toteamukseen, että 
kevyiden osastojen ratsuväkies-
kadroonien aika alkoi olla ohit-
se.

Eskadroonan hevosten on 

kerrottu olleen ”sotapalveluk-
seen otettuja maanviljelyshevo-
sia, jotka olivat hyväkuntoisia, 
mutta ratsastukseen tottumat-
tomia.”

Kirjalla on pysyvä arvo lipe-
riläisille, sillä sen perusteelli-
set, monitahoiset taulukot luo-
vat tietopankin, josta on helppo 
ammentaa tietoja kylähistoriik-
keihin ja sukukirjoihin.

* * *

Joensuun yliopiston histori-
an laitokselta aikanaan valmis-
tuneet Mustonen ja Sormunen 
ovat innostuneet saattamaan 
julkisuuteen tutkimuksensa tu-
lokset Polvijärven miesten sota-
teiltä. Polvijärvi-Seuralle kuuluu 
osakiitos julkaisusta. Nuoren 
polven tutkijat ovat käsitelleet 
kirjassaan sekä talvi- että jat-
kosodan vaiheita ennen sotaa 
pioneerialueena olleen Polvijär-
ven näkökulmalta. Tutkimuk-
sessaan kirjoittajat ovat saaneet 
tukeutua Aarno Söderin tutki-
muksiin polvijärvisistä pionee-
riyksiköistä – Pion.K:t 24 ja 28 
sekä Er.Pion.J:t 4 ja 5.

Polvijärvellä perustettiin jat-
kosodan alkaessa kolme tykki-
komppaniaa ja kaksi pioneeripa-
taljoonaa (Pion.P:t 35 ja 13) lä-
hinnä Kalpa-divisioonan tueksi. 
Kirjoittajat selostavat tarkoin 
näiden joukkojen monipolviset 
vaiheet. Kirjoissa on täydelliset 
miehistöluettelot ja Pioneeripa-
taljoona 35:n polvijärveläisten 
tappioluettelo. Näistä yli puolet 
kaatui oman miinan räjähdyk-
seen. 

* * *

Pioneerikoulutettu kapteeni 
Aarno Söder (s. 1946) on eläke-
päivinään paneutunut kotimaa-
kuntansa pioneeripataljoonan 
vaiheisiin kuvaannollisesti Kal-
pa-divisioonan riveissä ja muis-
toissa kulkien. 

Söderin lukijalle osoittamissa 
johdantosanoissa kiintyy huo-
mio siihen, että hänen teoksen-
sa työstämiseen on kulunut 12 
vuotta. Hukkaan aikaa ei ole 
heitetty. 

Sivumäärältään mittava ja 
painava teos (kotivaa’alla 1,8 ki-
loa) on taitavasti ja runsaasti ku-
vitettu. Noin kolmekymmentä 
huolellisesti piirrettyä karttaa 
on valikoitu mielenkiintoisim-
milta toiminta-alueilta. Heinä-
veden ja Polvijärven kunnan 
avustukset sekä etenkin Karja-
laisen Kulttuurin Edistämissää-
tiön tuki ovat tehneet mahdol-
liseksi laajan teoksen ja sen 30 
karttasivun korkeatasoisen väri-
painatuksen. 140 liitesivua täy-
dentävät perusteellisen ja help-
polukuisen työn. 

* * *

Pohjois-Karjalasta jatkosotaan 
perustetuista 7. Divisioonan eli 
”Kalvan” joukoista on näiden te-
osten nyt valmistuttua julkaistu 
historiikkeja sangen kattavasti.

Yhtymästä on julkaistu kol-
messa vaiheessa ”Kalvan” tai-
valta yhtymänä valottaneet 
vihkoasuiset historiikit. Jalka-
väkirykmenteistä omat tarkat 
kuvauksensa ovat saaneet vuo-
sina 1968, 1985 ja 1987: JR 30 
(Täsś  Savon joukko tappeli), 
JR 51 (Mörön taival) ja Jalkavä-
kirykmentti 9 (Taisteleva JR 9). 
Kenttätykistörykmentti 2:sta ei 

ole julkaistu kokoavaa historiik-
kia, mutta tykistöstä Raskas Pat-
teristo 28 sai osin romaaniasui-
sen kuvauksensa ”Kalpa ja teräs” 
Pentti H. Tikkasen sujuvasta ky-
nästä ja Juhani Harviainen kir-
joitti rykmentin III patteristosta 
”Pakana” -teoksen. 

Divisioonan kevyt osasto sai 
historiikkinsa FM Ari Hirvosen 
kattavan arkistotyön tuloksena 
vuonna 2001 nimettynä: ”Kalti-
mosta Kopovaan - enolaisen Ke-
vyt Osasto 15:n tie 1941—1942”. 
Jo sitä ennen eli vuonna 1970 
oli ilmestynyt jatkosodan alku-
vaiheessa toimineen PPK/7.D:n 
– ”Pinnan” historiikki sen pääl-
likkönä toimineen Yrjö Keino-
sen kynästä.

Historiikit puuttuvat talvel-
la 1944 muodostetuilta Erillinen 
Pataljoona 17:ltä (majuri Niilo 
Hakulinen) ja 17. Kranaatinhei-
tinkomppanialta. Yleensä vain 
harvat divisiooniin kuuluneet 
erilliset pataljoonat ovat yltäneet 
omaan historiikkiin. Divisioo-
naan sodan alkuvaiheessa kuu-
luneiden 20. Tyk.K:n ja 55. Tyk.
K:n vaiheet on käsitelty vuonna 
2007 ja 35.Tyk.K: n sotataival jo 
kahteenkin otteeseen (vuosina 
1982 ja  2007). 

Kun Pioneeripataljoona 35 on 
nyt saanut Aarno Söderin laa-
timan historiikkinsa, toivoisi, 
että puuttuvana renkaana ole-
va Viestipataljoona 26 löytäi-
si historiikilleen kirjoittajan. Se 
aloittaisi näin omalta osaltaan 
hyllyissämme edelleen tyhjänä 
ammottavan viestipataljoonien 
historiikkisarjan. Kuka ottaa 
hoitaakseen kunniakkaan teh-
tävän?

Antti Juutilainen

KTA - Yhtiöt Oy
Helsinki

OY NORSTAR AB – Suomalaistentie 7, 02270 Espoo
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KILPAILUKUTSU
suomen sotaveteraaniliiton hiihtomestaruuskilpailut pidetään
26. – 27.2.2008 Luonetjärven varuskunnassa Tikkakoskella. 
opastus tieltä nro 4. kilpailujen järjestäjänä on ilmasotakoulu ja
keski-suomen sotaveteraanipiiri. Huomio uusi sarjajako.

miehet: naiset:
syntymävuosi  
1916 vanhemmat 1920 ja vanhemmat
1917-1918 1921-1923
1919-1920 1924-1926
1921-1922 1927-1929
1923 1930 ja nuoremmat
1924
1925
1926-1927
1928 ja nuoremmat    

Kannattajajäsenet sarjat, miehet / naiset
 1947 – 1942
 1941 – 1937   
 1936 – 1932

Matka: Kilpailumatka on kaikissa sarjoissa kolme (3) kilometriä, hiihtotyyli 
perinteinen. Huomio! Jos jossakin sarjassa on alle kolme osanottajaa, niin 
sarjoja voidaan yhdistää. 
Joukkuekilpailu: Tuloksiin huomioidaan kuuden (6) parhaan hiihtäjän 
sijoitus, joissa tulee olla vähintään yhden miehen tai yhden naisen sijoitus 
mukana. Muutoin joukkuekilpailun tulokset lasketaan liiton sääntöjen 
mukaisesti.
osanottomaksu: 10 €/kilpailija (ei sis ruokailuja) maksetaan ilmoittautu-
misen yhteydessä.
ilmoittautuminen: Piirien kautta yhteisilmoituksena, mieluiten sähkö-
postitse, 15.2.2008 mennessä. keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi,
Yliopistonkatu 26 40100 Jyväskylä
Ruokailulippuja myydään kilpailukansliassa.
Tiedustelut: Timo Hakala 050 5680 396

TerveTULoa Tikkakoskelle
ilmasotakoulu

keski-suomen sotaveteraanipiiri ry

KILPAILUKUTSU
suomen sotaveteraaniliiton ilma-asemestaruuskilpailut
järjestetään kotiratakilpailuna 13. – 20.4.2008.

kilpailulajit: Ilmakivääri 40 ls, henkilökohtainen sekä joukkuekilpailu.
Ilmapistooli 40 ls, henkilökohtainen sekä joukkuekilpailu.
kilpailuoikeus on sotaveteraaniyhdistysten varsinaisilla jäsenillä. Ikään 
perustuva sarjajako on kilpailusäännöissä poistettu. Piiriin joukkuetulokseen 
huomioidaan kussakin lajissa kolmen parhaan ampujan tulos.
osanottomaksut: 15 euroa/laji/henkilö. Ei erillistä joukkuemaksua. Osan-
ottomaksut tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä tilille Keski-Suomen 
Sotaveteraanipiiri K-SOp 529002-453759. Kilpailussa käytetään järjestäjien 
tauluja, jotka lähetetään leimattuina kilpailuun ilmoittautuneille joukkueille.
kilpailuohjeet: Kilpailussa noudatetaan liiton hallituksen joulukuussa 2007 
hyväksymiä kilpailusääntöjä sekä kilpailun järjestäjien tarkennuksia kilpailun 
järjestämisestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita ammutaanko 
nauha- vai yksittäistauluihin.
Tiedusteluihin vastaa: Timo Hakala puhelin 050 5680 396
ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sekä tiedot yhteyshenkilöstä  
tulee lähettää piireittäin 20.3.2008 mennessä  osoitteella:  
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri,  Yliopistonkatu 26 40100 Jyväskylä.  
sähköposti:keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Ilmoittautumisten 
yhteydessä ilmoitettava kilpailijoiden käyttämä taulutyyppi.

TerveTULoa
keski-suomen sotaveteraanipiiri ry

KILPAILUKUTSU
suomen sotaveteraaniliiton pilkkimestaruuskilpailut pidetään 
kiteellä 27.3.2008.

kilpailutoimisto: KITEENHOVI os. Hovintie 2, 82500 Kitee. Avoinna 26.3. 
klo 18.00 – 21.00 ja 27.3. klo 07.30 – 09.00, jonka jälkeen kilpailutoimisto 
siirtyy kilpailukeskukseen.  
kilpailukeskus: KULJETUS J. HIRVONEN Oy:n halli , os. Sumpputie 1, 82500 
Kitee. Sijainti Kiteentien kiertoliittymästä Tohmajärvelle johtavaa tietä 2,3 
km. Opastus kiertoliittymästä ja kilpailutoimistosta.
kilpailupaikka: Kiteenjärvi.
kilpailuaika: Klo 10.00-14.00. Siirtymisaika ½ tuntia ennen ja tunti 
kilpailun päätyttyä.
ilmoittautuminen: 17.3.2008 klo 09.00 mennessä Kiteen Sotaveteraanit 
ry. Arvo Kinnari, os. Verkkotie 7, 82500 Kitee, puh. 040 542 3097, sp. arvo.
kinnari@suomi24.fi.
osanottomaksu: 10 euroa/henkilö, 17 euroa/joukkue.
Maksun voi suorittaa ennakkoon Kiteen Sotaveteraanit ry:n tilille 515304-
225185 tai kilpailutoimistossa ennen kilpailua.
kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan Suomen Sotaveteraaniliiton ja 
soveltaen Suomen Kalamiesten Keskusliiton hyväksymiä kilpailusääntöjä. 
Osanotto-oikeus on sotaveteraaniyhdistysten ja naisjaostojen veteraanijäse-
nillä. Mestaruus jaetaan sekä naisten että miesten sarjassa.
Joukkuekilpailu piirien välillä ratkaistaan kolmehenkisin (3) joukkuein. 
Joukkue on nimettävä ennen kilpailua. Joukkueissa voi olla naisia sekä mie-
hiä. Joukkuekilpailussa kilpaillaan kiertopalkinnosta. Piirit voivat ilmoittaa 
useita joukkueita.
kannattajajäsenille järjestetään omat sarjat naisille ja miehille.
Lounas:  Heti kilpailun päätyttyä Kiteenhovissa. Noutopöytälounaan 
hinta 7,00 euroa. Ruokailuvaraus on tehtävä kilpailuun ilmoittautumisen 
yhteydessä.
Majoitus: Hotelli Kiteenhovissa on mahdollisuus majoitukseen. Hinta 35 
euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Hintaan sisältyy iltasauna ja aa-
mupala. Varaukset ilmoittautumisen yhteydessä, tai suoraan Kiteenhovista 
puh. (013) 2562400.
kilpailun yhdyshenkilö ja tiedustelut: Arvo Kinnari puh. 040 542 3097.

Tervetuloa kilpailemaan kiteelle!

KILPAILUKUTSU
Helsingin seudun sotaveteraanipiiri järjestää suomen sotavete-
raaniliiton lentopallomestaruuskilpailut Helsingissä keskiviikko-
na 21.5.2008.

Paikka: Pasilan Urheiluhalli, Radiokatu 22 00240 Helsinki (Pasila)
osanotto: Turnauksessa ratkaistaan liiton mestaruus. Ilmoittautumiset tu-
lee tehdä viimeistään 21.4.2008 mennessä, osoitteella Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A 00270 Helsinki, sähköpostiosoite: 
rauno.loukkola@kolumbus.fi. Puhelinnumerot (09) 2709 3491 tai  
040 570 0073
sarjat: Mestaruuskilpailu
Maksu: 70 euroa/joukkue suoritettava Helsingin Seudun Sotaveteraanipii-
rin tilille
Nordea 123830-227237 ilmoittautumisen yhteydessä.
ohjeet: Kilpailuohjeet lähetetään joukkueille ilmoittautumisen päätyttyä.
Majoitus: Kukin joukkue varaa itse mahdollisen majoituksen. 
Muut palvelut: Kilpailupaikalla on kahvio, jossa ruokailumahdollisuus 
omalla kustannuksella.
Lisätietoja: Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Rauno 
Loukkola, puhelin 040 570 0073.
säännöt: Noudatetaan Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen sääntöjä vuo-
delle 2008. Kilpailuoikeus on sotaveteraaniyhdistysten varsinaisilla jäsenillä 
(huom. liiton määritelmä). Joukkueessa voi lisäksi olla kaksi (2) vuonna 
1933 syntynyttä tai vanhempaa kannattajajäsentä pelaamassa. Jäsenyyden 
on oltava kestoltaan vähintään kaksi vuotta.
Huom: Joukkueiden tulee lähettää pelaajien nimet ilmoittautumisen 
yhteydessä tarkastusta varten. 

TerveTULoa
Helsingin seudun sotaveteraanipiiri ry
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Helmikuun krypto

TULILINJA
Kilpailusanasta oli saatu yli 50 hyväksyttyä sanaa. Ihme kyllä 
vieläkin on vastauksissa alle neljä kirjaimisia sanoja, laatu- ja 
teonsanoja sekä monia muita selvästi kiellettyjä sanoja. 

Hyväksytyt sanat:
ainu, alin, alli, anti,
ilta, inia, inuit, inuja, inula
jallu, jiina, juna,
laji, lati, latu, launi, liina, liitu, lilja, linja, lintu, litu, liuta,
luna, luti,
nalli, nauli, nila, nili, nilja, nuija, nuti,
taju, tali, talli, tanu, tiinu, tila, tilailu, tili, tilli, tina, tuija,
tuin, tuli, tulija, tulli,
uija, uinti, ulina, ulli, unitila, unta. 

Kaikki osallistujat olivat mukana arvonnassa ja seuraaville
lähetämme luvatun palkinnon vuoden 2008 taskukalenterit: 
Toivo Ahlo, Kuopio, Valto Alanko, Helsinki ja Seija Kähkö-
nen, Polvijärvi.

Seuraava kilpailusana on taas tuttu – KASARMI. Lähettä-
kää vastauksenne maanantaihin 31.3.2008 mennessä kirjees-
sä tai postikortilla liiton uuteen osoitteeseen: PL 600, 00521 
Helsinki, faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostitse 
osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kir-
joitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”SA-
NAKILPA”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme la-
sitaulua ”Kuningatar Blanca”. Suositelkaa ystävillennekin sa-
nakilpaa hyvänä ajanvietteenä ja aivovoimisteluna.

Uolevi Lassander

Virkistä muistiasi

1. Talvisodan torjuntataisteluissa Laatokan 
Karjalassa käytettiin peiteilmaisua ”motti”. 
Mitä sillä tarkoitettiin?

1.  Puunuijaa, jolla tuhottiin panssarivaunun 
tykki.

2.  Teräskypärän hankaamaa pattia päässä.
3.  Aluetta, johon vihollisryhmä on joka ta-

holta saarrettu.

2. Talvisodan alkaessa Suomella oli Kannak-
sen puolustuslinjalla eli ”Mannerheim-linjal-
la” betonisia linnoituslaitteita...

1.  101 kpl
2.  137 kpl
3.  196 kpl

3. Kesäkuun 24. pnä 1948 alkoi Berliinin saar-
to Neuvostoliiton katkaistua kaikki maa- ja ve-
sitieyhteydet sinne. Kauanko se kesti?

1. Kuusi kuukautta
2. Yhdeksän kuukautta
3. Yksitoista kuukautta

4. Tasavallan presidentti Risto Ryti nimitti so-
tamarsalkka Mannerheimin Suomen marsal-
kaksi. Milloin tämä tapahtui?

1.  Viipurin takaisinvaltauksen yhteydessä 
elokuussa 1941.

2.  Kun suomalaiset joukot ylittivät Rajajoen.
3. Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta 

4.6.1942.

5. Millä tavalla Helsingin eläintarhaan liiken-
nettä välittänyt Korkeasaari-lautta oli mukana 
sotaponnisteluissa?

1.  Sitä käytettiin ilmatorjunta-aluksena.
2.  Se luovutettiin sotakorvauksena Neuvosto-

liitolle.
3. Sillä kuljetettiin sotamateriaalia Tallin-

naan.

6. Talvisotaa käytiin 105 päivää. Montako niis-
tä oli sellaisia, jolloin Neuvostoliitto ei pom-
mittanut Suomea?

1. 32 päivää
2. 7 päivää
3. 1 päivä.

Oikeat vastaukset sivulla 63
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Fysioterapiapalveluja sotaveteraaneille
ANJALANKOSKI

Myllykosken 
Fysikaalinen Hoitolaitos
Seurantalo, puh. 05-325 5911 

Inkeroisten palvelukeskus, Valtatie 10 
puh. 05-367 4916

ESPOO

Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo

Puh. 0500-7300 77

Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

Fysioterapia 
Ann-Britt Rajala

Espoonlahdenkuja 4, Espoonlahen uimahalli
puh. 09-802 2083

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos Ky

Tapiolan Keskustorni 5 krs. 
puh. 09-466 019

Kauklahden Fysioterapia Oy
Kuninkaankartanontie 5 B 

puh. 09-811 818 
Kotikäynnit lääkärin lähetteellä

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Tmi Fysio-Masa

Fysioterapeutti Matti Turtiainen 
Sateenkaari 1 A, Tapiola, 02100 Espoo 

puh. 09-455 3138

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Kuntotaito Oy

Tohkantie 8, 27100 Eurajoki 
Puh. 02-868 3270 

Sahamäentie 26, Lappi 
Puh. 02-826 1717 

Nortamonkatu 18, Rauma 
Puh. 02-825 1551

EURAJOKI

HAAPAJäRvI

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio

Kauppakatu 9, Reisjärvi puh. 08-763 575
Anjalantie 9, puh. 08-776 770

HAUHO

Hauhon 
Lääkintävoimistelu Oy

Tiina Sissala & Antti Huikkonen 
Sullituntie 5, Virastotalo, 14700 Hauho 

puh. 03-675 1808

HEINOLA

Heinolan Fysito Ky Aalto
Virtakatu 4, puh. 03-714 2041

HELSINKI

Malmin Fysioterapia Ky
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki

Puh. 09-345 1551
e-mail: malminfysioterapia@kolumbus.fi

• FYSIOTERAPIA • LYMFATERAPIA  
• JALKOJEN HOITO • HIERONTA  
• AKUPUNKTIO • RYHMÄJUMPAT

e-mail: oulunkylan.kuntoutus@kolumbus.fi

Fysioterapia 
Hannele Immonen

Fysioterapeutti Hannele Immonen ja Susanna Tähtinen 
- Myös akupunktio 

Hollantilaisentie 9 A, 00330 Helsinki, puh. 09-485 806

Myllypuron Fysikaalinen 
Hoitolaitos Maj-Len

20-vuoden kokemuksella sotiemme 
veteraanien kuntoutusta 

Myllypurontie 1, Liikuntamylly, puh. 09-349 5245 
www.fysiomylly.com

HELSINKI

Ikäihmisten, veteraanien ja dementoituneiden kuntoutus
Kotona ja hoivakodeissa

ESPOO, HELSINKI, VANTAA
Puh: 09-3922 302, 0400-552 492

Kyläkirkontie 6–10 E, 00370 HELSINKI

Lauttasaaren  
Fysikaalinen Hoitolaitos

Raija Kaila 
Pohjoiskaari 9 A, 00200 Helsiniki 

Puh. 09-6820 201 

- myös kotikäyntejä  
Erikoisosaamistamme: Ikäihmisten, veteraanien ja  

dementoituneiden kuntoutus. 
Myös kodeissa ja hoito-laitoksissa. 

Geriatrinen Fysioterapia

Käpylän 
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky

Juhana Herttuantie 9, puh. 09-799 082

Helsingin Fysioterapia Ky
Hämeentie 35 A, puh. 09-701 3216

HäMEENLINNA

Hätilan 
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Viipurintie 36, puh. 03-674 1237

IMATRA

FysioNiska
Vuoksenniskantie 54, 55800 Imatra 

puh. 05-433 3211

JUUKA

Juuan Fysikaalinen Hoitolaitos
Juuantie 9 B, puh. 013-472 005

JäMSäNKOSKI

JäRvENPää

KAJAANI

Jämsänkosken 
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky

Aira Putkonen, Koivutie 3 C 19, 42300 
Jämsänkoski

puh. 014 - 746 975

Järvenpään Fysikaalinen 
Hoitokeidas Oy

Fysioterapeutit:Ari Lähteenmäki, Riikka Matikainen 
ja Tiina Savusalo-Forsander

Sibeliuksenkatu 1, Järvenpää 
Puh. 09-271 2966 

- teemme SIDAS ja FINSOLE tukipohjallisia

Teppanan Fysikaalinen 
Hoitolaitos

Rekitie 1, puh. 08-629 290

KANGASALA

Kangasalan 
Lääkintävoimistelu Ky

Torikatu 1, 36200 Kangasala
Puh. 03-377 0297

ILOMANTSI

Ilomantsin Fysikaaalinen Hoitolaitos  
varpu ja voitto Heinonen

Kauppatie 32, puh. 013-881 147
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KIURUvESI

KOUvOLA

KUUSANKOSKI

Fysioterapiapalveluja sotaveteraaneille

Kiuruveden 
Fysikaalinen Hoitolaitos

Asematie 5, 74700 Kiuruvesi, puh. 017-753 335

Kauppalankatu 19, puh. 05-3122 381, fax 05-375 3656

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Kuusaan Kuntoutus

Fysioterapeutti Marjo Lakka
Valtakatu 53-55, 45700 Kuusankoski 

puh. 05-379 2492

LAHTI

LAPINLAHTI

LEMI

Lahden Fysteam Oy
Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti 

puh. 03-8858 600

Fysioterapiakeskus Tupuna
Juhani Ahontie 4, puh. 0207 981 451

Fysikaalinen 
Hoitolaitos Savikunto Oy

Toukkalantie 4, puh. 05-4146328 
www.savikunto.info

Fysio-Leena Ky
Pielisentie 18, 81700 Lieksa 

Puh. 013-526 607

LIEKSA

LOHJA

Lohjan 
Fysikaalinen Hoitolaitos Oy

Kauppakatu 5-9 (Lohjantähti), 08100 Lohja 
puh. 019-321 104

Mellilän Fysioterapia
Sahantie 3, Mellilä
puh. 02-767 1424

MELLILä

MYNäMäKI

MYRSKYLä

NAKKILA

Kunto-Rennox 
Fysikaalinen Hoitolaitos

Hanna Käkönen 
Keskuskatu 18, puh. 02-430 6492 

gsm. 040-847 5517

Mynämäen 
Kuntoutus Ky

Virastotie 2, puh. 02-430 6077

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Hele-Fysio

Keskustie 12, puh. 019-677 0720

Nakkilan Fysioterapia
Kauppatie 1, 29250 Nakkila

Puh. 02-537 4855    

NASTOLA

NIvALA

Nastolan Fysikaalinen Hoitolaitos
Timpurintie 2, puh. 03-762 4888

- Veteraanien asialla jo yli 33 vuotta -

Nivalan Fysioterapia Oy
Fysioterapeutit: Esa Laakkonen, 

Jenny Arvola ja Pirkko Similä
Kalliontie 36, 85500 Nivala

Puh. 08-440 733, gsm. 044-296 4042 
www.nivalanfysioterapia.fi

Nivalan Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Urheilutie 1, 85500 Nivala 

puh. 08-440 850

NURMIJäRvI

ORIPää

PALOKKA

PIELAvESI

Fysioterapia Kärkkäinen
Pratikankuja 4 B, puh. 09-250 9898

Oripään Fysioterapia
Mörkömäentie 3, 32500 Oripää

Puh. 02-766 1254

Palokan Fysioterapia
Olavintie 1, puh. 014-677 777

Fysioterapiakeskus Tupuna
Toritie 2, puh. 020 981 450

POLvIJäRvI

PORI

PORvOO

RAAHE

Fysikaalinen Hoitola 
Terhakka Ky

Välitie 2, puh. 013-631 888

Fysikaalinen Hoitolaitos 
valpio & Paasiaho

Harry Gullichsenintie 14, 28800 Pori 
Puh. 02-648 2400 

Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori 
Puh. 02-641 3550 

www.valpiopaasiaho.fi

Fysio Porvoo
Mannerheiminkatu 16, 06100 Porvoo 

Puh. 019-583 808

Fysiopiste Lena Granfelt
Rihkamankatu 10, 06100 Porvoo 

Puh. 019-584 915

Riihimäen Fysioterapia 
Fysikaalinen hoitolaitos

OMT-FYSIOTERAPIA
Hämeenkatu 25-27 (Majakka)

11100  RIIHIMÄKI
Puh. (019) 736 663   GSM 050 585 0045

RIIHIMäKI

SAvITAIPALE

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Savikunto Oy

Peltoinlahdentie 11, puh. 05-416 0990 
www.savikunto.info

Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,

Hierontaa

Antinkankaantie 30, 92130 Raahe
puh. 08-220 444

Siikajoen sivupiste, puh. 044-522 0480

KERAvA

Keravan 
Lääkintävoimistelu Oy

Sibeliuksentie19, 04200 Kerava
puh. 09-242 9804

www.keravanlaakintavoimistelu.fi

LOIMAA

Kanta-Loimaan Fysioterapia
Hirvikoskentie 221, Loimaa

puh. 02-762 7187
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HELSINKI

Hammaslääkäriasema  
Deltadent

Hämeentie 29, 5 krs. Sörnaisten metroasema
00500 Helsinki, puh. 09-565 8850

Hammaslääkärit  
ARTO & RIITTA SNÄLL

Hämeentie 97-99 A, Hki 55, puh. 09-765 735
Kiikkaistenkuja 1, 01800 Klaukkala, puh. 09-879 9003

Hammaslääkäri  
Hannu Cederberg

Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus
Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki  

puh. 09-321 8388

IISALMI

Hammaslääkäri  
Juha Sirviö

Kirkkopuistonkatu 15 A, 74100 Iisalmi 
puh. 017-825 002

Teräskulman  
Hammaslääkäriasema
Siltakatu 14 B 25 A, 80100 Joensuu

Puh. 013-224 200

JYVÄSKYLÄ

Hammaslääkäriasema  
Densens Oy

Kansakoulunkatu 1, 40100 Jyväskylä 
puh. 014-214 219

Vastaanotto Jämsässä:

Hammaskulma
Talvialantie 4, 42100 Jämsä, puh.014-716 641

HELILÄN HAMMASLÄÄKÄRIT
Karhula Karjalantie 8 

Ajanvaraus 
puh. • (05) 260 6400

KARHULA

Hammaslääkärikeskus  
Kokkodent

Rantakatu 16, 67100 Kokkola 
puh. 06-831 5563

KOKKOLA

KIINTEÄT HAMMAS- JA PROTEESIRATKAISUT  
Hammaslääkäri  

KIMMO KAUKONEN
Eteläinen Karjalantie 9, 48600 Karhula 

puh. 05-225 9700

KOTKA

KUOPIO

Erikoishammasteknikko  
Esa-Matti Koponen

Puijonkatu 26 B 23, 3 krs., 70110 Kuopio 
Puh. 017-261 3370

DENTAALIPALVELU OY  
HAMMASLÄÄKÄREIDEN  

YHTEISVASTAANOTTO
Puijonkatu 23, 70100 Kupio 

Puh. (017) 262 4443

Hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkäripalvelut

LAHTI

Hammas-Tiimi Oy  
EHT Timo Vuori

Rautatienkatu 21 B, 15100 Lahti 
Puh. 03-752 7577

Siltapuiston  
Hammaslääkäriasema
Aleksanterinkatu 25 a B, 15140 Lahti 

puh. 03-877 377 
www.siltapuisto.com 
siltapuisto@phnet.fi

LAPPEENRANTA

LIEKSA

Lieksan  
Hammassilta Ky
Siltakatu 1 B, 81700 Lieksa 

Puh. 013-521 581 
Hilkka Mäki-Kokkila 
Timo Mäki-Kokkila

Plus Terveys Oy /  
Helmen Hammaslääkärit

Laurinkatu 32 B 21 , 08100 Lohja 
Puh. 019-321 456

LOHJA

Mikkelin  
Hammaslääkärikeskus

Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli, puh. 015-761 0100

MIKKELI

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5 , 01900 Nurmijärvi 

Puh. 0207 411 420

NURMIJÄRVI

OULU

Plus Terveys Oy  
Erikoishammaslääkäri  

Kalevi Mähönen
Kirkkokatu 10, 2 krs. , 90100 Oulu

Puh. 08 - 311 3845

OUTOKUMPU

Erikoishammasteknikko  
Seppo Rautava

Sepänkatu 4 , 83500 Outokumpu 
Puh. 013 - 555 717

RIIHIMÄKI
LAPPEENRANNAN  

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA OY

Mauno Oravainen Toikankatu 4, 3 krs. (talossa hissi)
Tapio Piili 53100 Lappeenranta
Aija Leinonen (Kauppatorin vier./Pohjolan talo)
Kaisa Aaltokallio
Roni Ronkainen Ajanvaraus
Pekka Ranta (leukakirurgia) puh. (05) 6255 100

JOENSUU

KIINTEÄT HAMMAS- JA PROTEESIRATKAISUT  
Hammaslääkäri  

KIMMO KAUKONEN
Hämeenkatu 24-26, 3 krs., 11100 Riihimäki 

puh. 019-724 880
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ROVANIEMI

Dentia Hammaslääkärit
Rovakatu 18, 96200 Rovaniemi 

puh. 016-311 855 ja 016-344 656

Salon  
Hammaslääkärikeskus Oy

Turuntie 8, 24100 Salo 
puh. 02-727 6600

SALON  
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU OY

Vilhonkatu 11-13, II-kerros, 24240 Salo 
puh. 02-733 2211

SALO

SAVONLINNA

HAMMASHOITOLA 
WI ISAUDENHAMMAS

Kauppakeskus Kastelli
Olavinkatu 53 (2.krs), 57100 Savonlinna

Puh. 015-511 60
Ukkoherrantie 15, 96100 Rovaniemi

Puh. 016-334 0400

SIILINJÄRVI

KAIKKI HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT  
P.(017) 4625 257 

Kuiluntie 2, 71800 Siilinjärvi, Fontanella II krs.
Hammashoitoa nukutuksessa 

www.siilinhammas.fi

TAMPERE

Hammaslääkäriasema  
Dentapex Oy

Enqvistinkatu 7, puh. 03-345 3372, 
Sammon Valtatie 7, puh. 03-255 4519, TAMPERE

TAMPERE

Puh. 03-214 8648, e-mail. paivi.virtanen@gmail.com
Hämeenkatu 14 C, 3. krs, Tampere

HAMMASLÄÄKÄRI  
PÄIVI VIRTANEN

HAKEUDU HOITOON ENNEN KUIN 
HAMPAASI IRTOAVAT!

Iensairauksien ja hampaiden tukikudossairauksien  
erikoishoitoa ja ennaltaehkäisyä. 
Myöskin muuta hammashoitoa

Erikoishammaslääkäri HLT, FK  
HILKKA HELOVUO

Tullintorilla, Hammareninkatu 2 A, Tampere 
Puh: (03) 212 7129

Hammaslääkärikeskus  
Koskident

Koskikeskus 4 krs., Hatanpäänvaltatie 1 
33100 Tampere

ajanvaraus puh. 03-3142 9900

TURKU

Turun Hammaslääkärikeskus
Hämeenkatu 2, (esteetön kulku liikuntarajoitteisille)

20500 Turku, puh. 02-2333 778

TURKU

Keskustan  
Hammaslääkäripalvelu

Kauppiaskatu 11 E 44, 20100 Turku
puh. 02-251 7555

Hyvältä
tuntuva
hymy

Puutarhakatu 12, 4 krs.
20100 Turku

Puh. 02-2333 222

TUUSULA

Hammaslääkärit :
Keloharju Arto
Kuusikoski Rami
Korhonen Jukka
Läärä Matti, HLT
Halonen Katri, EHL (oikomishoito)
Teronen Anneli, EHL (iensairaudet)
Lindholm Tom, Dos., HLT, EHL (suukirurgia)

Suuhygienistit :
Hiltunen Mirva
Lindén Janica
.........................................................
Os. Nahkurintie 2 A 04300 Tuusula
Puhelin (09) 275 5655
Faksi (09) 273 3122
info@hyrylanhammas.fi

VAASA

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA

Puh. 06-320 2700

VANTAA

Maija Partanen, Ari Kilpi, Tiina Kokora 
✆ 09-878 7930, Martinlaakso, Kivivuorentie 4

Hammaslääkäri  
Per-Rune Jansen

Insinöörikatu 23, 33720 Tampere
Puh. 03-317 3548

Hammaspulssi
Humalistonkatu 11 , 20100 Turku

Puh. 02-277 7000
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Kokoonnutaan 
Päämajan Radiopataljoonan veteraanit kokoontu-
vat lounastilaisuuteen 13.3. kello 13.00 Suomalaisel-
la Klubilla Kansakoulukuja 3. Esitelmä Japanin -Suo-
men radiotiedusteluyhteistyöstä sodan aikana, profes-
sori Chiharu Inaba. Ilmoittautumiset 3.3. mennessä 
Siiri Kylmänoja  (09) 8039695, Artturi Kaltokari (09) 
5415205 tai Lauri Lehtonen (09) 8015783.

* * *
Hyvät Interparrat, avec
VSOL:N – eli Niinisalon internaatin (1945-47) oppi-
laskunnan yhteistapaaminen on Helsingissä 18.4. Il-
moittautumiskortin ja tapaamispäivän ohjelmatiedot 
saat ottamalla yhteyden Juhani Soilaan, os. Kirkkoka-
tu 7 A 7, 80100 Joensuu tai puh. 050 596 8421.
Tervetuloa, VSOL:n perinnetoimikunta. 
 

* * *

RUK 50
Kurssitapaaminen torstaina 17.4. kello 12.30 Helsin-
gissä ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, os. 
Museokatu 10. Keskustelun ja veljien mahdollisten 
esiintymisten ohella syömme yhteisen aterian. Vapaa 
pukeutuminen, ilman kunniamerkkejä. Ilmoittau-
tuminen 31.3. mennessä Lyly Vehaselle mieluummin 
postitse os. It. Pitkäkatu 66 B 37, 20700 Turku tai puh. 
(02) 235 6363

* * *
RUK 44 ja 45
Kurssilounas perjantaina 14.3. kello 12.00 ravintola 
Ostrobotnian juhlakerroksessa Helsingissä. Ennak-
koilmoittautumiset puhelimitse Erkki Viluksela (09) 
805 5983 (myös kotivastaaja).
Arkipuku, kunniamerkit.

SEINäJOKI

SEINÄJOEN TYÖTERVEYSKESKUS 
FYSIOTERAPIA

Kauppakatu 30       Puh. 06-420 2500
60100 Seinäjoki  Fys. 06-420 2524
www.terveystalo.com Fax. 06-414 1650

SIEvI

Sievin Fysikaalinen Hoitolaitos
Matinpolku 12, 85410 Sievi  

puh. 08-480 348 
www.sievinfysikaalinen.fi

Fysioterapiapalveluja sotaveteraaneille

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Pyhtään Kuntokeskus

Motellikuja 1, puh. 05-343 1020

SILTAKYLä

SOTKAMO

SUOMENNIEMI

TAMPERE

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Savikunto Oy

Koulutie 9, Suomenniemi
Puh. 015-666 247
www.savikunto.info

Sotkamon Fysioterapia
Torikatu 8, 88600 Sotkamo

puh. 08-666 1266
www.sotkamonfysioterapia.net

Aktiivi- Fysioterapia Oy
Hervanta, p. 03-285 2740 
Härmälä, p. 03-266 0979 
Kaukajärvi, p. 03-363 6205 
Pyynikki, p. 03-222 3787 
Tesoma, p. 03-345 0650 
Tullin alue, p. 03-222 3789

Tampereen 
Kuntouttamislaitos Oy

(Polioinvalidit ry)
- 50 vuotta palvelua -

Kyttälänkatu 5 (katutaso), 33100 Tampere
puh. 03-3142 5800

www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

Tampereen Sairashuolto Ky
Petsamonkatu 14, puh. 03-255 0655

Fysioterapeutti virpi Reijonen
- Kotikäyntejä ( hoitokäyntisarjoja )

- Omaishoitajille ohjausta avustamiseen
Puh. 040-514 8860

Tampereen Kuntohoito Ky
Fysioterapeutti Seija Lehtoranta

Sammonkatu 24 C, puh. 03-255 3325

Tornion Fysioterapia 
Aija Junes

Puutarhakatu 5 A 15, puh. 016-481 824

TORNIO

TURKU

TUUSNIEMI

vIITASAARI

vILPPULA

YLäNE

ääNEKOSKI

Fysioterapia Anterior
Turku / Verkahovi, Verkatehtaankatu 4

puh. 02-415 7150

Tuusniemen Kuntoutus Ky
Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi

puh. 040-545 5788 ja 040-535 7544

Fysioterapiakeskus Tupuna
Keskitie 8, 44500 Viitasaari

puh. 0207 981 452

vilppulan Fysio Oy
Kaarikatu 5, puh. 03-471 3288

Yläneen Kuntoutus
OMT-fysioterapeutti ARTO JOKELA  • akupunktiot 

Vodder-lymfaterapeutti/työfysioterapeutti 
SATU HEIKKINEN

Koulutie, Palvelutalo, 21900 Yläne 
puh. 02-256 3875

äänekosken Fysiopiste
Kauppakatu 23, 44100 Äänekoski 

puh. 014-523 099

Torikatu 5, 44100 Äänekoski  
puh. 014-520 580

e-mail: fysiokanervo@co.inet.fi

TAMPERE

* * *
PIIKIN, JR 25, perinnepäivä.
Piikkirykmentti (JR 25) kokoontuu vielä kerran pe-
rinnepäiväänsä Kouvolaan 18.6.
Päivän ohjelma: 
11.30. Kunnianosoitus rykmentin komentajan, eversti 
Pallarin haudalla, Kouvolan vanha hautausmaa,
12.00 Kenttähartaus, Rykmentin patsas, Kirkkopuisto,
13.00  Pääjuhla, Kouvolan Kaupungintalo, juhlasali,

Ruokailu Kouvolan Kaupungintalon ravintolassa.
Runsasta osanottoa toivoen
Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry.
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa killan puheen-

johtaja Lasse Johansson, puhelin (05) 375 4336, Samp-
santie 24, 45100 Kouvola tai killan tiedottaja Pertti 
Nieminen, sähköposti: pertti.nieminen@luukku.com.
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Julkaisija
suomen sotaveteraaniliitto ry–Finlands 
krigsveteranförbund rf

suomen aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku seppä

Toimitus
kellosilta 4 C
00520 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi 
faksi (09) 6126 2020 
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

osoitteen muutokset  
sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteen muutoksista omaan  
yhdistykseensä tai liittoon riina Lillforsille,  
PL 600
00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden tilaukset ja hinnat
sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata sotaveteraani-lehden 
liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 /riina Lillfors. Lehden vuosikerran hinta 
on 15 euroa.  
irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja aarno strömmer
kirkkokatu 67 B 23
90120 oulu
puh. ja faksi (08) 311 5282
sähköposti aarno.strommer@mail.suomi.net
Jäsenet: antti Henttonen, olavi karttunen, Matti Lukkari, eeva Nieminen,  
Nils-Börje stormbom, Pertti Nieminen, Markku seppä, Jyrki vesikansa,  
sihteeri anni grundström

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

ilmestyminen 2008
1/08: 20. helmikuuta, 2/08: 23. huhtikuuta,  
3/08: 18. kesäkuuta, 4/08: 10. syyskuuta,  
5/08: 29. lokakuuta, 6/08: 17. joulukuuta.

ilmoitushinnat
1,35 euroa/pmm. väri- ja määräpaikkailmoituksista  
sovitaan erikseen.

Äänikasetit lehdestä
sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, joiden vuosi-
kerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja muille 17 euroa. Äänikasetit voi 
tilata sotaveteraaniliiton myyntitoimistosta PL 600, 00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2014
sähköposti helena.hornborg@ sotaveteraaniliitto.fi

ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen adspace oy
Mikkolantie 20
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi  (09) 726 1306 
isto valkeapää 
puh. 040 735 7571

Taitto
Taittotalo Printone
PL 23 (Mikkolantie 20)
00661 Helsinki
puh. ja faksi (09) 711 100
sähköposti printone@printone.fi

Painopaikka
suomen Lehtiyhtymä oy, Tuusula 2008
issN 0782-8543

Krypton ratkaisuHaetaan yhteyttä
Jatkosodan jalkaväkirykmentti 48
Tammikuussa 2008 aloitettiin kirjahanke, 
joka johtaa Jatkosodan (1941-1944) Jalkavä-
kirykmentti 48:n uushistorian julkaisemi-
seen. Teosta varten kerätään rykmentin vete-
raanien tai heidän omaistensa hallussa olevia 
valokuvia sekä muistelmia JR 48:n taistelu-
taipaleelta. Takaraja on syyskuu. Valokuvat 
ja yhteydenotot voi osoittaa allekirjoittaneel-
le. Kuvat voi lähettää joko kirjeitse tai säh-
köpostitse, mutta niissä tulisi olla mahdolli-
simman tarkat tiedot kuvissa olevista henki-
löistä, kuvaamisajankohdasta, yksiköstä jne. 
Lähettäjän osoite mukaan. Kaikki kuvat pa-
lautetaan. Teoksen pääkirjoittajana toimii 
maisteri Kimmo Sorko. Jyväskylän suojelus-
kuntapiirin kesällä perustama JR 48 taiste-
li Laatokan luoteispuolta vanhalle rajalle ja 
kesällä Tali-Ihantalassa. Rykmentti kotiutet-
tiin marraskuussa 1944.

Mikko Strang historiatyöryhmän puheen-
johtaja, Karjatie 1, 41800 Korpilahti, 

050 539 9507, mikko.strang@gmail.com

* * *
Haen yhteyttä sukututkimusta varten vete-
raaneihin, jotka talvisodassa osallistuivat 
HRR:n riveissä Itä-Lemetin mottitaistelui-
hin.

Yhteystiedot: Reijo Lahtinen, Pallokatu 1, 
15800 Lahti, puhelin 050 324 4570

Virkistä muistiasi
Oikeat vastaukset
1. Oikea vastaus: Saarrettu vihollisryhmä. Alunperin se tarkoit-
ti metsään tehtyä halkopinoa. Sana levisi ympäri maailmaa.
2. Oikea vastaus: 101 kappaletta. (Ranskan Maginot-linjalla oli 
5 800 bunkkeria.)
3. Oikea vastaus: Lähes 11 kuukautta. Päivittäin saatettiin teh-
dä jopa 700 huoltolentoa Berliiniin. Onnettomuuksissa kuoli 55 
henkeä.
4. Oikea vastaus: Mannerheimin 75-vuotispäivänä.
5. Oikea vastaus: Lautta oli yksi niistä 580 laivasta tai proomus-
ta, joilla maksettiin sotakorvauksia.
6. Oikea vastaus: 1 päivä.

Suur-Savon Sotaveteraanipiirin joululehden sana-
ristikon ja krypton ratkaisi yhteensä noin 70 lukijaa. 

Onnettarien suosikkeina tällä kertaa olivat:
Sanaristikko: Raija Hintsanen, Sulkava, Tarja  

Ollikainen, Pieksämäki ja Into Tiilikka, Pieksämäki.
Krypto: Seppo Häkkinen, Mikkeli, Ari Pelkonen, 

Pertunmaa ja Aulis Sutinen, Varkaus.
Suur-Savon Sotaveteraanipiiri on postittanut  

palkinnot voittajille postitse. Onnittelut voittajille. 
 

* * *
III 7 KTR 7:n veteraani
Patteriston veteraanit seuralaisineen kokoontuvat 
6.5. kello 13.00 Ostrobotnialla, Museokatu 10, Hel-
sinki. Lounaan yhteydessä Eversti Aimo Heinaro 
esitelmöi aiheesta ”Jatkosodan ilmatorjunta”.

Stadin Peeston aseveljet tervetulleet. Arkiasu 
(tammenlehvä).

Ilmoittautumiset 1.5. mennessä joko postikor-
tilla tai puhelimella: Lauri Heldàn, 4 linja 4 C 42, 
00530 Helsinki. Puhelin 050 326 5319.

* * *
UK 56
Kurssistamme on nyt kulunut 65 vuotta. Yritetään 
vielä kerran kokoontua näissä merkeissä Helsinkiin 
Suomalaiselle Klubille, Kansakoulukatu 3, 23.4. 
kello 13.00. Professori Antti Saariaho tulee kerto-
maan meille aiheesta ”Miksi meitä ei miehitetty?” 
Kunniamerkit. Ilmoittautumiset Suomalaisen Klu-
bin klubimestarille: 
puh. (09) 5868 8344 viimeistään 21.4. 
Nähdään ja tavataan!

Yki Hannula, Erkki Nisonen, Erkki Pälikkö

* * *
2 D: n JR 7, JR49, KTR. 15 ja Erillisjoukko-osasto-
jen veteraanit ”MARTOLAN MIEHET”.

Teemme neljän päivän retken 20.−23.5. Karjalan 
kannakselle. Käyntikohteina: Tali – Ihantala, Äyrä-
pää, Siiramäki, Ohta, Teimola, Kaljalanjärvi, Vih-
tanemi, Lampijärvi, Kronstadt, Levashovo. Paluu-
matka Terijoki, Summa, Viipuri. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä on 30.04. Asiasta lähemmin Tapani 
Kantanen puh. 050 379 6659 tai Antero Veijonen 
0400 460 319. Suomen puolella ajamme seuraavia 
reittejä: Pieksämäki - Varkaus - Juva - Savonlinna – 
Imatra - Helsinki - Kouvola - Lappeenranta - Imat-
ra. Matkan hinta 295,-€ sis. viisumin ja puolihoito-
ruokailun. Veteraanit ja kaikki matkasta kiinnos-
tuneet , tervetuloa mukaan matkalle.
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5
isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. Sini-
valkoisen viirin pituus neljä 
tai viisi metriä. 
Hinnat 50 ja 62 euroa.

4  
Liiton standaari 
Hinta 25 euroa

1
sotaveteraanimitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 12 euroa.

2
Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille. 
6 euroa.

8 
Liiton virallinen  
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.  
Myös uurnamerkkinä.
Hinta 8.50 euroa

9 
Tammenlehvä- 
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Hinta 12 euroa.

26
kynttilänjalka
Kultakeskuksen  
perinteinen malli  
vuodelta 1918.  
Korkeus 77 mm.  
Varustettu liiton  
tunnuksella.  
Hopeaa.
Hinta 115 euroa

Sotaveteraaniliiton myymälä palvelee

✂

TiLaUskorTTi
Suomen Sotaveteraaniliitto 
PL 600  
00521 HELSINKI

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nro ................   kpl ...................

Nimi (tekstaten):

................................................................

Lähiosoite:

................................................................

Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

29 
kävelykeppi
Jääpiikillä ja ranne-
lenkillä varustettu 
kävelykeppi. Kahvaosa 
pyökkiä, varsi kestä-
vää raminia. Sotave-
teraanien käsityönä 
valmistama. Tilatessasi 
ilmoita pituutesi.
Hinta 50 euroa

1/08

Liitto välittää keppien  
tilaukset toimittajalle, joka 
myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kynttilänjalka-
tilaukset toimittajalle, joka 
myös laskuttaa tilauksen.

a

korttien hinta 2 euroa kpl kuorineen.
Tilaukset vähintään 10 kappaleen erissä.
saatavana myös ilman vuosilukua.
edellisten lisäksi myös kortti 100 vuotta 
täyttävälle

kortit
B

C D

Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Myymälä on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

Uusi käyntiosoite on 
Kellosilta  4 C  
Itä-Pasilassa


