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Helsingissä 17. helmikuuta 2010

Talvisodan perintöä
on vaalittava
Talvisotaa, sen syttymiseen vaikuttaneita tekijöitä, sodan kulkua ja seurauksia käsitellään monipuolisella tavalla käynnissä
olevan 105 kunnian päivän aikana. Veteraanit muistelevat eri viestimissä, ja sotatapahtumien kehittymistä seurataan joissakin lehdissä päivittäin. Tunnelmia tuon
ajan Suomessa aivan henkilökohtaisella tasolla valottavat ne kertomukset, joita saamme lukea myös silloin lapsuusvuosiaan eläneiden muistoista tehdyissä artikkeleissa.
Ne kuvaavat merkittävällä tavalla sitä tunneilmastoa, jossa kansakunta eli torjuessaan etulinjassa ja kotirintamalla häikäilemättömässä laajentumistarkoituksessa
aloitettua hyökkäystä.
Mainilan provokatiivisten laukausten
jälkeen Neuvostoliitto irtisanoi suomalaisneuvostoliittolaisen vuonna 1932 solmitun
hyökkäämättömyyssopimuksen. Samalla
neuvostohallitus antoi 28.11. Puna-armeijan ja laivaston johdolle käskyn ”valmistautua kaikkiin mahdollisiin yllätyksiin ja
ehkäistä välittömästi suomalaisen sotilasklikin iskut”. Marraskuun 30. päivänä Leningradin sotilaspiirin joukot siirtyivät
hyökkäykseen sotilaspiirin käskyllä tehtävänään ”tuhota suomalaiset joukot ja kerta
kaikkiaan turvata Neuvostoliiton luoteisrajojen ja Leninin kaupungin, proletaarisen
vallankumouksen kehdon turvallisuus”.
Alkoi maamme nuoren itsenäisyyden ajan
siihen mennessä vaarallisin vaihe, jolloin
sekä armeijan kestokyky että kansakunnan
henkinen selkäranka joutuivat äärimmäiselle koetukselle. Ei ollut itsestään selvää,
että kansakunta selviäisi ylivoiman edessä.
Rintamilla käytiin katkeraa puolustustaistelua yhä vähäisemmiksi käyvin joukoin. Enoni, joka toimi konekiväärijouk-

Muutoksista selvitään

kueenjohtajana Itä-Kannaksella, kirjoittaa
12.3. kirjeessään äidilleni: ”Olemme miehittäneet uudet asemat ja torjumme vihollisen hyökkäykset niin hyvin kuin pystymme. Ne kärsivät suuria tappioita koko ajan,
mutta työntävät uusia joukkoja jatkuvasti
konekiväärituleemme. Saa nähdä, kuinka
kauan ne kestävät. Meillä on tietysti suuria
vaikeuksia voitettavana, mutta toistaiseksi
on kaikki sujunut suhteellisen hyvin. Ovatko nykyiset asemamme paremmat kuin
edelliset, on vaikea sanoa. Se, mitä tarvitsemme, on aikaa; kunpa kevät tulisi nopeasti”. Mutta aika oli loppunut; rauha tuli
voimaan seuraavana päivänä. Siniristiliput
laskettiin puolisalkoon koko maassa.
Talvisodan runoilija ja Taipaleen komppanianpäällikkö Yrjö Jylhä purkaa tuntojaan vaikuttavalla tavalla ”Kiirastuli”-kokoelmassaan. Herkät runot, joita varsinkin
taiteilija Yrjö Jyrinkoski kouluihin suunnatuilla lausuntakierroksillaan esitti, tulivat
tutuiksi 1950-luvun koulunuorisolle.
Historian kulkua ei voi muuttaa spekuloimalla tai hakemalla heinäsuovasta uusia
tulkintoja. Toteutunut historia ja tapahtumat ovat faktaa, eivätkä siitä muuksi muutu. Ne ovat osa tämän maan ja kaikkien sen
kansalaisten - sekä nykyisten että tulevien
- historiaa. Vuosikymmenet pehmentävät
lukkiutuneitakin käsityksiä. Vuosikymmenet ovat myös pehmentäneet entiset taistelumaastot ja luonto on parantanut taistelujen arvet.
Maaliskuun 13. päivä on tärkeä päivä
kansakunnan historiassa. Talvisodan ja
maaliskuun 13. päivän perintöä on jälkipolvien syytä vaalia.

Sotaveteraaniyhteisöt ovat viime
vuosina käyneet läpi monia suuria muutoksia. Veteraanit ovat luovuttaneet järjestön vaativia tehtäviä nuorempien hoidettavaksi. Veteraanien ikääntyminen on tuonut
paineita ryhtyä aikaisempaa pontevammin toimiin, joilla edistetään
veteraanien itsenäistä kotona selviytymistä. Varoja tähän työhön
on saatu aikaisempaa enemmän
vuonna 2006 aloitetulla veteraanijärjestöjen yhteisellä varainhankinnalla. Sotaveteraaniyhdistykset
pitivätkin liiton tekemän tiedustelun mukaan Sotiemme veteraanit
keräystä yhdistysten tärkeimpänä
varojen lähteenä.
Järjestöjen toimintaa kohtaan
esitetään uusia vaatimuksia. Toiminnan pitää olla läpinäkyvää. Yhdistysten asioista pitää aikaisempaa enemmän kertoa myös oman
jäsenkunnan ulkopuolelle. Erityisesti lahjoittajat odottavat tietoa,
miten lahjoitetut varat on käytetty.
Aikaisemmin keskustelua käytiin erityisesti lehtien palstoilla.
Vuosikymmenen aikana on syntynyt uusia digitaalisia medioita, joihin erityisesti nuorison kiinnostus
on siirtynyt. Tätä kokonaisuutta
voi kutsua sosiaaliseksi mediaksi. Veteraaniasioista käytävää keskustelua tulee pystyä hallitsemaan
myös tässä uudessa verkostossa.
Veteraanien itsensä aloittama
järjestötyö on heidän jäljiltään hy-

vässä kunnossa. Säilyttääkseen tulevaisuudessa hyvän tilanteen on
järjestön uudistuttava.
Samaan kokonaisuuteen liittyy
keskustelu myös veteraanijärjestöjen varoista. Veteraanien, heidän
puolisoidensa ja leskiensä tukitoiminnan kannalta on tietysti parempi, että on jonkin verran puskuria. Veteraanien perustamat järjestöt ovat linjanneet toimintansa
niin, että varat tullaan käyttämään
veteraanien hyväksi heidän elinaikanaan.
Sotaveteraaniliiton ja muiden veteraanijärjestöjen keskeinen tukija Raha-automaattiyhdistys viestitti jo viime vuoden alussa veteraanijärjestöille alenevasta
avustustasosta. Vielä syksyllä elättelimme toivetta kannaltamme asian myönteisestä ratkaisusta. Joulun alla Ray:n hallituksen ehdotukset lukitsivat kuitenkin jo vuoden
alussa esitetyt suunnitelmat. Liiton
saama avustus pieneni edellisvuodesta lähes 17 %. Saman suunnan
on ilmoitettu jatkuvan usean vuoden ajan. Liiton on viipymättä aloitettava omaehtoisen varainhankinnan suunnittelu.
Sotaveteraaniyhteisöillä on ollut
suuri onni saada riveihinsä useiden
alojen nuorempia asiantuntijoita.
Yhteistyöllä heidän kanssaan voidaan muutoksista selvitä.
Markku Seppä

Finn-Göran Wennström

44. Sotaveteraaniviikko
6.–13. maaliskuuta
Avausjuhla Lohjalla

Näkymä Sakkolan Lapainlahden kylästä yli jäätyneen Suvannon Keljan aukealle. Tarinan
mukaan läheltä kuvanottopaikkaa sijainneen Anttilan talon pihalta seurasi Puna-armeijan
kenraali joukkonsa hyökkäyksen edistymistä yli Suvannon.
Kuva on otettu 10.1.2010 klo 12.30. Kuva: Timo Hakala

Vuoden 2010 Sotaveteraaniviikon
avausjuhla järjestetään Lohjalla
lauantaina 6. maaliskuuta. Juhla on
samalla Lohjan Seudun Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla ja Uudenmaan Sotaveteraanipiirin vuosijuhla. Juhlapuheen pitää Espoon
hiippakunnan piispa Mikko Heikka. Musiikista vastaa Kannel-kuoro ja Uudenmaan Reserviläissoittokunta. Liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer esittää tilaisuuden
päätössanat.

Sotaveteraaniviikon
päätösjuhla Oulussa
Sotaveteraaniviikon
päätösjuhla pidetään Oulussa talvisodan
päättymisen 70-vuotismuistopäivänä 13. maaliskuuta. Tilaisuus
on samalla Oulun Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla. Jumalanpalveluksessa tuomiokirkossa saarnaa
piispa Samuel Salmi. Madetojan
salin päiväjuhlassa puheen pitää
maaherra Eino Siuruainen. Juhlan musiikista vastaavat Pohjan Sotilassoittokunta ja Oulun Sotaveteraanikuoro. Viikon päätössanat
esittää liiton puheenjohtaja Aarno
Strömmer.
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Kuolleita
Vuokko Hurme 1922-2009

Jumala ompi linnamme

S

otiemme veteraanit ja varsinkin jo harventunut talvisodan veteraanien joukko on
näinä viikkoina muistellut talvisodan aikoja.
Myös tiedotusvälineet ovat palauttaneet koko
kansan mieliin nuo ankarat talvisodan ajat.
Silloin kansamme taisteli ylivoimaista vihollista vastaan yksimielisesti. Syntyi usein mainittu talvisodan henki.

T

alvisodan hengen syntyminen alkoi jo lokakuussa 1939 YH:n aikana. Kun neuvottelijat olivat Paasikiven johdolla lähdössä Moskovaan, Helsingin asemalle oli kokoontunut
suuri väkijoukko. Ennen junan lähtöä joukon
keskuudesta alkoi kuulua tuttu Lutherin virsi
”Jumala ompi linnamme”. Pian koko väkijoukko yhtyi virteen. Tästä virrestä tuli sitten kuin
toinen kansallislaulumme koko sodan ajaksi.

T

oinen mieliin jäänyt talvisodan hengen
tekijä oli ylipäällikkömme Mannerheimin
päiväkäskyn kehotus: ”Taistelemme kodin,
uskonnon ja isänmaan puolesta”.

M

uistiini on jäänyt vielä kolmas tilannekuva marraskuun viimeiseltä päiväl-

SANA

tä. Yksikkömme oli saanut käskyn siirtyä
Tolvajärvelle. Kiireisten lähtövalmistelujen
keskellä tuli luokseni pari tykkimiestä. He
kysyivät: ”Eikö vänrikki pitäisi meille rukoushetken”? Pieni punainen torppa täyttyi ääriään myöten vakavia sotilaita. Vuoden teologiaa opiskellut vänrikki ei pitänyt
saarnaa, ei liturgiaa, vaan johdatti yhteiseen
rukoukseen. Kädet menivät tiukasti ristiin. Rukoiltiin kotien, rakkaitten omaisten,
isänmaan ja taisteluun lähtevien puolesta.
Rukouksen henki oli nöyrä ja väkevä. Torppa avartui kuin temppeliksi, josta jokainen
sai voimaa ja uskoa tuleviin taisteluihin. Rukoushetken jälkeen kiiruhdimme kohti Tolvajärven kauniita maisemia. Pimeässä yössä tietämme valaisi juuri satanut ensi lumi.
Turvallisin mielin etenimme kohti ankaria
taisteluja. Jouluksi saatiin vihollinen työnnettyä vanhalle rajalle. Jouluna tuo Lutherin
taisteluvirsi vaihtui toiseen tuttuun virteen
”Enkeli taivaan”. Hartaasti hyräilimme teltassamme: ”Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa”.
Pentti Tapio

Joulun jälkeen saimme surusanoman. Naisjärjestömme puheenjohtaja Vuokko Hurme
nukkui pois 28. joulukuuta 2009.
Äiti Teresa on sanonut: ”Jos
todella antaudut siihen tehtävään, joka sinulle on uskottu,
sitä on tehtävä koko sydämesi
voimavaroin”. Näin ajatteli myös
Vuokko ja toteutti sitä elämässään. Tässä tarkoitan työtä sotaveteraaniveljien ja -sisarten hyväksi, jota hän teki kolmenkymmenen vuoden ajan ja sitä ennen
lottatyössä 70 vuotta sitten.
Sotaveteraanityön Vuokko
aloitti ollen perustamassa naisjaostoa Paimiossa. Tehtävät laajenivat Varsinais-Suomen piiriin
ja vuonna 1998 valtakunnalliselle tasolle. Vuonna 2002 saimme
hänestä puheenjohtajan Suomen
Sotaveteraaniliiton Naisjärjestölle sekä Sotaveteraaniliitto jäsenen hallitukseen ja useaan toimikuntaan. Näin hän on ollut
merkittävällä tavalla vaikuttamassa sotaveteraanityöhön.
Vuokko Hurmeen elämänkaareen ja hänen mielipiteisiinsä saamme tutustua tämän lehden sivuilla julkaistussa haastattelusssa.
Tehtävät ovat vaatineet useita

kymmeniä kokousmatkoja vuodessa. Lisäksi hän hyvänä puhujana oli kysytty vuosijuhliin ja
muihin tilaisuuksiin eri puolille
maatamme. Hän myös auttoi ja
loi uskoa sisarkentälle.
Viime vuosien sairaudestaan
huolimatta hän jaksoi hoitaa tehtävänsä valittamatta. Minulle
hän jokin aika sitten sanoi, että
sotaveteraanityö piti häntä kiinni elämässä.
Hän on meille esimerkki siitä,
miten rakkaus sotaveteraanityöhön on voima, joka on vuosikymmenien aikana kantanut naisjärjestön ja sen sisarjoukon työtä sotaveteraaniväen parissa ja hyväksi.
Suomen naisille omistetun Kalervo Hämäläisen Kodin vartijat
-laulun myötä muistamme ja kaipaamme pidettyä puheenjohtajaamme.
Kaartaen käy kurkiaura,
kerran ääntäen lensi jo pois.
Siskoille jo uupuneille,
tääkö jäähyväislaulu nyt ois.
Lapsi kummulle kukkanen taita,
valkohangelle kynttilä tuo.
Liekki sulle on muistojen kultaa,
katse hellien suuntaa sen luo.
Irja Lohjama

Harry Järv 1921-2009
Kirjastoneuvos, fil.tri Harry Järv, 88, menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen Tukholmassa 21.12.2009. ”Ruotsi
on menettänyt johtavan taistelevan humanistinsa”, Ruotsin
akatemian jäsen professori Göran Malmqvist kirjoitti Dagens
Nyheter -lehdessä.
Mustasaaressa
syntynyt
maanviljelijän poika teki poikkeuksellisen mittavan ja monipuolisen elämäntyön. Kirjat
ja kirjallisuus olivat Järvin elämän keskiössä. Hän sai aikaan
noin viisikymmentä teosta kirjailijana ja kääntäjänä ja oli
kolmen kulttuuriaikakauslehden päätoimittaja. Järvin tiedonjano oli sammumaton. Hänen kirjallinen testamenttinsa, työtoveri Erik Carlquistin
kanssa toimitettu massiivinen
kirjastohistoriallinen antologia
Mänsklighetens minne ilmestyi
vuonna 2008.
Kirjan esipuheessa mainitaan filosofi Arthur Schopenhauer, jonka mukaan ”kirjastoissa on ihmiskunnan ainoa
luotettava ja pysyvä muisto”.
Järvin intohimoista työtä kir-

jastolaitoksen puolesta on kiitetty eri puolilla maailmaa.
Oman mittavan 14 000 nidettä
käsittävän kirjastonsa Järv on
lahjoittanut tutkimuskirjasto
Tritonialle Vaasassa.
Järv tuli vuonna 1958 Ruotsin kansalliskirjaston palvelukseen ja jäi eläkkeelle vuonna
1987 kansalliskirjastonhoitajan
1. sijaisena. Työtovereiden lahja oli komea Humanismen som
salt och styrka ‑ystäväkirja. Nimekkäiden kirjoittajien joukossa olivat mm. Astrid Lindgren, Väinö Linna ja Václav
Havel. Kollegat nostivat esille erityisesti ”Järvin valmiutta ja voimaa oppositioon, itsenäiseen ja usein epämukavaan
poliittisten typeryyksien ja julmuuksien arvosteluun”.
Harry Järv puolusti Suomen
etua, vapautta ja sananvapautta sinnikkäästi loppuun asti.
Akateemisen sosialistiseuran
estetiikan osaston nimettömiä
kirjoittajia Järv löylytti Parnasso-lehdessä ankarasti, tavalla
joka oli aivan poikkeuksellinen
1970-luvun Suomessa. Järv oli
pääosassa myös suomenruotsa-

laisessa lehdistössä velloneessa
rajussa ”sota-debatissa” äärivasemmiston käsityksiä vastaan
1987-91. Hänen terävä HS/Vieraskynä-kirjoituksensa ”Suomella oli selkeä linja Saksaan”
julkaistiin 24.3.2005. Syksyllä
2009 lähettämässään kirjeessä Järv otti kantaa ruotsalaisen
toimittaja Henrik Arnstadin
Suomea rankasti syyllistävään
uuteen Skyldig till skuld –kirjaan seuraavasti:
"Kirjan kansilehden tekstien
taustalla on Galina Sankon järjestelty valheellinen valokuva
lapsista piikkilankojen takana, jonka sekä Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet ovat
julkaisseet isossa formaatissa.
Olen harkinnut kirjoittaa jossakin lehdessä, että kansilehti
sulkee sisäänsä Arnstadin valheellisia väitteitä johdonmukaisesti.”
Suomalaiselle suurelle yleisölle Harry Järv on tunnettu lähinnä sotilaana, nuorena
upseerina ja tehokkaana partionjohtajana Åke Lindmanin
Etulinjan edessä –elokuvassa.
Järvin sotilaalliset ansiot oli-

vat niin mittavat, että esitettiin
Mannerheim-ristin myöntämistä hänelle. Miksi ylipäällikkö tällä kertaa poikkesi kenraaliensa näkemyksestä, jää arvoitukseksi.
Järv ilmoittautui vapaaehtoisena talvisotaan, meni edelleen vapaaehtoisena, mutta alikersantin arvolla jatkosotaan ja
oli valtaamassa Karjalan kannasta takaisin, kun hänen ikätoverinsa vasta kutsuttiin palvelukseen. Kolmannen kerran
hän meni vapaaehtoisena rintamalle jalka-amputoituna yksikköönsä JR 61:een valistusupseeriksi, mutta matkalla ehti jo
aselepo tulla voimaan. Hänet
kotiutettiin marraskuussa 1944
vajaan kolmen ja puolen palvelusvuoden jälkeen.
Elokuussa 1945 Järv vei entisen esimiehensä eversti Alpo
K. Marttisen moottoriveneellä
turvaan Ruotsiin. ”Punainen”
Valpo jahtasi Marttista, mutta
korkeimmalta taholta saadun
kehotuksen sitomana tämä ei
voinut antautua, vaan lähti mieluummin maanpakoon. Järv
itse joutui tämän asian vuoksi

etsintäkuulutetuksi. Se pakotti
hänet jäämään Ruotsiin, minne hän asettui pysyvästi tavattuaan tulevan Barbro-vaimonsa Uppsalan yliopistossa.
Presidentti Mauno Koivisto ja Harry Järv tapasivat ensimmäisen kerran Sotamuseon
järjestämässä näyttelyssä syksyllä 2001. Siellä oli Järvin sodan ajan valokuvia esillä. Partiomiehet löysivät heti toisensa.
Koivistoa kiinnosti venäläisten
aseiden yksityiskohdat, mutta Järv halusi keskustella myös
tärkeämmistä asioista. Ja niin
hän yllättäen pamautti suoraan: ”Oikeastaan Sinä olit se,
joka restauroit Suomen demokratian pitkällisen alennustilan jälkeen.” Vanha veteraani
ei voinut antaa presidentti Kekkoselle anteeksi tämän veteraanisukupolvesta kirjoittamia
loukkaavia sanoja Tamminiemi-kirjassa.
Stefan Forss

Kirjoittaja on Harry Järvin aseveljen poika ja pitkäaikainen
ystävä.

la,
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Onnittelemme
Onni Heinola 95 vuotta

Reino Rajanto 100 vuotta
Paimion vanhainkodissa ei
varmasti ollut yhtään kuivaa
silmää, kun sotaveteraani Reino Rajanto ryhtyi johtamaan
merkkipäivänään omaa kuoroaan, Paimion sotaveteraanikuoroa ja yhteistä esitystä kappaleesta ”Veteraanin iltahuuto”.
Rajanto syntyi 21.11.1909 rajantakaisessa Karjalassa, Sortavalassa. Hän valmistui opettajaksi 1931 Sortavalan seminaarista ja avioitui saman
seminaarin käyneen impilahtelaisen Kerttu Parviaisen kanssa 1937. Rajanto oli opettajana
Nurmeksessa vuodesta 1931
lähtien, kunnes muutti perheineen Paimioon Huson koulun
opettajaksi 1949. Edelleen pirteä ja elinvoimainen Rajanto
on sadan elinvuotensa aikana
ehtinyt kokea kaikki Suomen
historian ratkaisutapahtumat:
vapaussodan, itsenäistymisen,
pula-ajat, talvi- ja jatkosodan,
raskaat sotakorvausvuodet ja
siitä eteenpäin hiljaisen talou
dellisen kehittymisen vuosikymmenet nykypäivään saakka. Talvisotaan Rajanto osallistui vänrikkinä saatuaan
Reserviupseerikoulussa panssarintorjunta kou lutu ksen.
Hän oli joukkueenjohtajana 3/
JR 36:ssa ja osallistui Laatokan
koillispuolen taisteluihin. Suojärvi, Kotajärvi ja Siirantien-

varsi olivat myös taistelupaikkoina.Tässä viimeksi mainitussa eli ns. Siiran motissa Rajanto
haavoittui jalkaan 1940. Samana vuonna hänet ylennettiin
ansioistaan luutnantiksi.
Jatkosodan aikana Rajanto
toimi mm. PstOs/14D etenemisvaiheen aikana Rukajärven
suunnassa.
Sodanaikaisista ansioistaan
hän on saanut kaksi kertaa VR
3 ja kerran VR 4. Aktiivisen reserviläistoimintansa perusteella Rajanto ylennettiin 1956 yliluutnantiksi.
Opettajavuosiensa jälkeen
Rajanto on harrastanut erityisesti musiikkia ja kuorotoimintaa, ja hän on ollut perustamassa Paimion sotaveteraanien
kuoroa 1981 sekä johtanut sitä
useiden vuosien ajan.
Kyösti Vuontela

Muistotilaisuus 70-vuotta
talvisodan päättymisestä
13.3.2010 klo 10
Helsingin Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 6
Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
Rintamaveteraanien Helsingin Piiri ry
Helsingin Rintamanaiset ry
Tumma puku
Suuret kunniamerkit
Vapaa pääsy

Diplomikauppias Onni Heinola Nakkilasta täyttää 24. helmikuuta 95 vuotta. Yksitoistalapsisen maatalon perheeseen
syntynyt Onni oli sisarussarjan
puolivälistä.
Onni Heinola aloitti kauppiasuransa kolmetoistavuotiaana ja toimi kauppatehtävissä
kymmenkunta vuotta, ennen
kuin sotaväki ja talvisota katkaisivat ne. Onni Heinola tuli
olleeksi kaikkiaan kahdeksana
peräkkäisenä vuotena armeijan
palveluksessa, ensin sotaväessä,
sitten talvi- ja jatkosodassa toimien etulinjan JR 15:n joukoissa komppanian vääpelinä.
Sotavuosina lujittuneen haaveensa Onni toteutti perustamalla 1946 Nakkilan Kukonharjaan kaupan, joka sittemmin siirtyi Masiaan ja
Arantilaan.
Nakkilan uuteen palvelukeskukseen tuli 1973 mahdolliseksi perustaa myös uusi kauppa.
Sen kauppiaaksi tuli seuraavasta sukupolvesta Pekka ja kaupan nimeksi Onnipekka.
Tässä kaupassa Onni parisenkymmentä vuotta omien

sanojensa mukaan hoiteli pullopojan ja hanttimiehen hommia.
Onni Heinola kuului ansiokkaisiin ”Summan miehiin”,
joiden toimesta Nakkilaan
1967 perustettiin Sotaveteraaniyhdistys. Onni oli perustavan kokouksen sihteeri, jona
toimi pari ensimmäistä vuotta,
jonka jälkeen taloudenhoitajana 1969–1982. Vuodet 1994–
2007 hän toimi yhdistyksen tilintarkastajana.
Kaupan alan kehittämisen
ja perheen hoitamisen lisäksi hänellä on ollut aikaa ja halua olla vuosikymmenien ajan
tukemassa Sotaveteraaniyhdistyksen hankkeita myös talou-

dellisesti, esimerkiksi talkooruokailuilla ja veteraanikiven
sekä sankarivainajien muistotaulun hankintaan osallistumalla. Hän on siirtänyt veteraanihengen myös seuraavalle sukupolvelle. Onnipekka on
korvauksetta luovuttanut kokoontumistiloja yhdistyksen
hallitukselle tarjoten aina kokouskahvitkin.
Sota-ajan palveluksistaan
Onni Heinola on saanut Vm 2
kahdesti, Vm 1 ja VR 4 miekkoineen. Lisäksi hänelle on
myönnetty SL R 1999 ja Sotaveteraanien kultainen ansioristi 2006.
Onni Heinolan elämäntyötä isänmaan hyväksi kunnioitti myös 2008 ilmestynyt, Pekka Heinolan aloitteesta ja kustantama kirja ”Onni Heinolan
polku Nakkilasta sinne jonnekin ja takaisin”. Kirjan ovat
saaneet maksutta Nakkilan Sotaveteraanit ry:n jäsenet ja veteraanien lesket.
Merkkipäiväänsä Onni Heinola viettää perhepiirissä.
Tapio Aalto/Antti Koivumäki

Jaakko Valtanen 85 vuotta
Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali Jaakko Valtanen täytti 85 vuotta 9.2.2010
Espoossa.
Talvi- ja jatkosotien aikana
Valtanen palveli vapaaehtoisena radiomiehenä ja radioaliupseerina rannikkopuolustuksen
joukoissa Turussa, Ahvenanmaalla, Karjalan kannaksella sekä suomalaisella valvonta-asemalla
Inkerinmaalla.
Varusmiespalveluksensa hän
aloitti keväällä 1943 rannikkotykistössä, sai Merisotakoulussa reserviupseerikoulutuksen ja
oli kesällä 1944 tulenjohtoupseerina Haapasaarilla.
Upseeriperheeseen syntyneelle Jaakko Valtaselle uravalinta ei ollut ongelma. Hän valmistui toukokuussa 1946 Merisotakoulun kadettikurssilta
luutnanttina vakinaisen väen
upseeriksi ja palveli ensimmäiset kuukautensa miinanraivaustehtävissä Suomenlahdella.
Valtasen myöhempi palvelusura aina 1960- luvun alun
puolustusvoimain komentajan adjutantin tehtävästä lähti-

en oli johdonmukaista kehitystä siihen, että hänet lokakuussa 1983, kenraali Lauri Sutelan
jäädessä eläkkeelle, nimitettiin puolustusvoimain komentajaksi. Tästä tehtävästä hän
jäi, viimeisenä tammenlehvätunnusta kantavana upseerina,
eläkkeelle helmikuussa 1990.
Palvelusvuosiensa aikana
Jaakko Valtanen tunnettiin taitavana sanankäyttäjänä. Sama
valmius keskusteluun ja osallistumiseen on säilynyt myös
eläkepäivinä, oli sitten kyseessä pienimuotoinen veteraanita-

pahtuma tai isompi, valtakunnallistakin huomiota saanut
tilaisuus. Näissä puheissa Valtasen mieliteemoja ovat olleet
maanpuolustuksen henkisiin
perustekijöihin liittyvät kysymykset.
Myös sotaveteraanityö on
eläkevuosina ollut Jaakko Valtasen sydäntä lähellä. Suomen
Kulttuurirahaston yhteyteen
perustettu veteraanien perinnerahasto ja Espoon kulttuurisäätiön perustaminen ovat
ehkä merkittävimpiä espoolaisveteraanien saavutuksia,
joihin Valtanenkin on oman
työpanoksensa antanut. Hänen
aito kiinnostuksensa veteraaniperinteen tulevaisuuteen heijastui myös niihin taustakeskusteluihin, jotka vuonna 2003
johtivat Tammenlehvän Perinneliiton perustamiseen.
Tunnustuksena
työstään
Jaakko Valtanen on saanut
useita huomionosoituksia. Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan kunniajäseneksi hänet
kutsuttiin vuonna 2002.
Pertti Suominen
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Sotaveteraanit kokoontuvat
liittopäiville Kuopioon

P

ohjois-Savon Sotaveteraanipiiri järjestää Suomen Sotaveteraaniliiton
XXIV liittopäivät 8. – 9.6.2010
Kuopiossa. Liittopäivien yhteydessä on samalla mainio tilaisuus järjestää vaikkapa kesäretki ja tutustua Kuopioon
tarkemminkin. Järjestelyistä
on jo aiemmin lähetetty tietoa
piireille, ja yhdistykset saavat
ensimmäisen liittopäivätiedotteen helmikuussa.
Kuopio on järvien ympäröimä vehreä kaupunki. Kesällä alueen vesistöistä pääsee
nauttimaan sisävesiristeilyllä, ja Puijon tornista voi ihailla
Järvi-Suomen maisemaa kauneimmillaan. Kuopioon voi tutustua tarkemmin myös kiertoajelulla.
Liittopäivien
tapahtumapaikka on kaupungin keskustan länsiosassa sijaitseva Kuopio-halli. Se on pääosin yksikerroksista
maanpäällistä
hallitilaa, jonka sisällä on kolmikerroksinen katsomo- ja
aputilaosa. Liikenteen ohjaus
tapahtumapaikalle järjestetään
alkaen valtatie 5:ltä.
Pohjois-Savon Maanpuolustuspiiri yhdessä Naisten Valmiusliiton Kuopion alueneuvottelukunnan kanssa järjestää liittopäivien ruokailut niin ikään
Kuopio-hallissa.
Varsinaisten liittopäiväruokailujen lisäksi Kuopio-halliin
järjestetään tapahtuman ajaksi
myös muita ravintola- ja kahvilapalveluita.
Liittopäivien ajan Kuopiohallissa toimivat seuraavat palvelupisteet:
- liittokokouksen ilmoittautumispiste
- INFO-piste
- ruoka- ja viihdeiltamalippujen myyntipiste
- liiton tuotteiden myyntipiste
- naisjärjestön ilmoittautumispiste on klassillisessa lukiossa

Ilmoittautumiset
hyvissä ajoin
Liittopäivien
majoitusvaraukset tehdään suoraan hotelleihin. Jokainen yöpyjä, myös
ryhmät, hoitaa sekä huoneen
varauksen että maksun itse.
Hotellit sijaitsevat tapahtumapaikan läheisyydessä, joten
erillisiä kuljetuksia ei järjestetä.
Osa llistumisilmoitu kset
tehdään erillisellä lomakkeel-

la, jotka ovat yhdistyksille lähetettävän tiedotteen liitteenä.
Ilmoittautuminen pitää tehdä
14.5.2010 mennessä ja mahdolliset peruutukset viimeistään
28.5.2010 mennessä.
Myös ruokailu- ja viihdeillan liput varataan ennakkoon
tiedotteessa olevalla lomakkeella. Tässäkin varauksessa
määräaika on 14.5.2010.
- Pyydämme vastaanottajia
tutustumaan huolellisesti postitse tuleviin liittopäivien tiedotteisiin ja erityisesti ottamaan huomioon liittopäiville
ilmoittautumisen, lippujen ennakkotilausten ja majoitusvarausten määräajat, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Markku Tomperi kehottaa.

Kuopio-hallissa luvassa sota-ajan ja jälleenrakennusajan
musiikkiin pohjautuva viihdeiltama. Tilaisuuteen kutsutaan myös Kuopion kaupungin
edustus.
Tiistaipäivän päättää kirkkotilaisuus (Iltavesper) Kuopion Tuomiokirkossa. Keskiviikkopäivä puolestaan alkaa
ekumeenisella jumalanpalveluksella Kuopio-hallissa. Jumalanpalveluksen toimittavat
piispa Wille Riekkinen ja arkkipiispa Leo.
Liittojuhlassa juhlapuheen
pitää presidentti Martti Ahtisaari ja puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen tervehtii liittopäiväyleisöä puolustusvoimien puolelta.

Tarjolla runsaasti erilaista
ohjelmaa

Tiedottaminen
keskitetysti

Liittopäivätapahtumaan liittyen myös Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestö järjestää kokouksensa. Kokouspaikka on Kuopion klassillinen lukio, joka
sijaitsee aivan Kuopio-hallin
naapurissa.
Liiton tulevaisuusfoorumissa kaikilla liiton jäsenpiireillä
on käytettävissään viiden minuutin mittainen puheenvuoro. Sotaveteraaniliitto lähettää
foorumista tarkemmat ohjeet.
Varsinainen
liittokokous
järjestetään Kuopio-hallissa.
Virallisten liittokokousedustajien ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus Kuopio-hallissa on tiistaina 8.6. alkaen klo
10.00.
Kokouspäivän iltana on

- Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri tiedottaa tapahtumasta
liiton jäsenyhdistyksille ja -piireille. Liittopäivien ohjelmalehtinen jaetaan yhdistyksittäin
tapahtumapaikalla. Sanomalehdille laaditaan keskitetysti lehdistötiedotteet, PohjoisSavon Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Eija Iivarinen
kertoo.
Lisätietoja ensi kesän liittopäivistä saa Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiristä, puh. (017)
262 3099 ja sähköpostilla pohjois.savo.sv p@sotaveteraaniliitto.fi. Kuopion kaupungin matkailutarjontaa on esillä
osoitteessa www.kuopioinfo.fi.
Teksti: Jarmo Seppälä

Liittopäivien ohjelma:
Tiistai 8.6.2010
Klo
10.00– 	Valtakirjojen tarkastus	Kuopio-halli
10.00–11.00 	Naisjärjestön	Klassillinen lukio
ilmoittautuminen
11.00–13.00 Tulevaisuusfoorumi	Kuopio-halli
11.00– 	Naisjärjestön kokous	Klassillinen lukio
13.00–14.00 Ruokailu	Kuopio-halli
14.00–16.30 	Liittokokous	Kuopio-halli
16.30–18.00 	Päivällinen	Kuopio-halli
18.00–20.00 	Viihdeilta	Kuopio-halli
21.00–22.00 	Kirkkotilaisuus 	Kuopion Tuomiokirkko
Keskiviikko 9.6.2010
Klo
10.00–10.45 	Ekumeeninen	Kuopio-halli
sanajumalanpalvelus (seppelpartiot)
11.00–13.00 Ruokailu	Kuopio-halli
13.00–14.30 	Liittojuhla	Kuopio-halli

Veteraanipalkinto

K

aatuneiden
Muistosäätiö perusti viime
vuonna Veteraanipalkinnon. Ensimmäiset veteraanipalkinnot jaettiin viime
vuonna.
Palkinnon tarkoituksena on
palkita veteraanityössä tai veteraanien perinnetyössä erityisesti kunnostautuneita henkilöitä ja samalla näiden henkilöiden esimerkin avulla kannustaa
seuraavia sukupolvia arvokkaaseen työhön.
Palkittavaksi voidaan valita henkilöitä, ei yhdistystä tms.,
jotka ovat poikkeuksellisen merkittävällä ja pyyteettömällä henkilökohtaisella työllä paikallisella tasolla osoittaneet, että veljeä
ei jätetä. Palkittavaksi ei haluta
henkilöitä, jotka ovat /ovat olleet
piirin ja / tai valtakunnan tason
luottamustehtävissä.

Ehdotukset
palkittavista henkilöistä tekevät Rintamanaisten Liiton, Rintamaveteraaniliiton,
Sotainvalidien
Veljesliiton ja Suomen Sotaveteraaniliiton hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat. Kukin liitto voi ehdottaa enintään
kolmea ehdokasta. Ehdokkaat
nimetään maaliskuun 15. päivään mennessä ja ehdotukset
lähetetään Kaatuneiden Muistosäätiön hallitukselle.
Palkittavat valitsee toimikunta, jonka nimittää palkinnon perustaja. Toimikunnalla on oikeus palkita ehdotusten
ulkopuolinen henkilö ja/tai vähentää palkittavien määrää. Valinnan vahvistaa Kaatuneiden
Muistosäätiön hallitus. Palkinto jaetaan ennen kansallista veteraanipäivää.

Tarinat kuljettavat
veteraanipäivän ohjelmaa

K

ansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Tampereella 27.4.
teemalla ”Kuule tuhannet tarinat”. Tällä sanomalla Tampere
haluaa korostaa eri sukupolvien välistä yhdessäolon, kuuntelemisen ja kuulemisen merkitystä.
Juhlan ohjelmaa kuljettaa
näyttelijä Esko Roine. Musiikin oheen on poimittu sotiin
liittyviä tarinoita, välähdyksiä
ja tuokioita eri henkilöiden näkökulmista. Juhlapuheen pitää
näyttelijä Eila Roine.
Kansallisen veteraanipäivän
pääjuhla ja edellisiltana järjestettävä aseveli-ilta pidetään
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Aseveli-ilta on

nimetty Tuntemattoman sotilaan päätössanoin: ”Aika velikultia!”. Juhlaa vietetään 26.4.
kello 18-20.
Veteraanipäivän juhlatapahtumat alkavat tiistaina 27.4.
kello 10.15 lipunnostolla ja hartaustilaisuudella. Ruokailun
jälkeen on vuorossa pääjuhla
kello 13.00.
Veteraanipäivän pääjuhlaan
odotetaan noin 3000 sotiemme
veteraania ja lottaa sekä kaatuneitten omaisia ja sotaorpoja.
Tampereen juhlan järjestelytoimikuntaa johtaa kenraalimajuri Kalervo Sipi.
Tapahtumaa koskevat tiedot ovat internetissä osoitteessa www. kansallinenveteraanipaiva.fi

6

1/10 h el m i k u u n 17. päi vänä 2010

Tasapuolisuutta veteraanien etuuksiin

S

odista lähtien veteraaneja on kohdeltu eri tavalla riippuen siitä, ovatko
he vammautuneet sodissa vai
eivät. Alkuvaiheessa ratkaisu,
jossa sotainvalidit saivat paremmat etuudet kuin muut sotiemme veteraanit, oli oikea ja
ainoa tapa, jolla pahimmin sodasta kärsineet saatiin uuden
elämän syrjään takaisin. Lainsäädäntö, jolla sotainvalidien
etuudet porrastettiin invaliditeettiprosentin mukaan oli oikeudenmukainen.
Vuosikymmenten aikana,
veteraanien vanhetessa tilanne on muuttunut. Nyt kun veteraanien keski-ikä lähestyy 88
vuotta, sodissa saatu invaliditeetti ei enää juurikaan poikkea
muiden veteraanien iän myötä
tulleiden vaikeuksien ja vammojen aiheuttamista elämisen
vaikeuksista. Ei liene toimeentulon ja elämisen mahdollisuuksien kannalta eroa vanhalla miehellä, onko hän esimerkiksi menettänyt jalkansa
miinaan tai vanhuuden mukanaan tuoman sokeritaudin
seurauksena amputoituna. Minusta nyt on aika siirtyä vie-

lä elossa olevien veteraanien
vammaprosenteista yksilölliseen palvelu- ja hoitotarpeen
arviointiin ja sen mukaiseen
tukeen.
Nyt kun tarve laitoskuntoutuksesta on selvästi siirtynyt toimiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen, niin on
aika ajattelussakin kääntää asiat toisin. Kun tähän asti veteraani on ollut aneleva hallintoalamainen, jolle on myönnetty
kuntoutusta milloin missäkin
ja kunnasta riippuen monilla eri tavoin, nyt on aika tehdä
hänestä kunnan virkamiehiä
kiinnostava kohde, jonka toimintakykyä ja hoidon tarvetta
seurataan säännöllisesti ja toimitaan sen mukaan.
Sillä toimiihan se muillakin ryhmillä. Auton täyttäessä muutaman vuoden iän, se
velvoitetaan menemään vuosittain terveystarkastukseen ja
autolääkärit korjaavat viat viivytyksettä. Odottavien äitien
tilaa seurataan säännöllisen
tiiviisti ja tarvittaviin toimiin
ryhdytään heti. Lapsen synnyttyä hänet nappaa neuvola ja pitää säännöllisessä tarkkailussa

kouluikään asti. Vaikka kouluterveydenhuollossa ollaankin voimavarojen alarajoilla, koululaista seurataan koko
kouluajan. Sitten onkin vuorossa opiskelijaterveydenhuolto ja miehillä määräaikaistarkastukset
varusmiesaikana.
Naisilla jatkuu ainakin silloin
tällöin terveystarkastukset äitiyden ja erilaisten seulontojen
kautta. Miehet sen sijaan jäävät
terveystarkastuksissa työterveyshuollon varaan.
Siis läpi koko elämän suomalaisen terveydentilaa seurataan jollain tavalla, kunnes hän
poistuu työelämästä. Tuntuu
aika kummalliselta, miksi seuranta lopetetaan juuri silloin,
kun sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alkaa kasvaa. Miksei edes alle 60 000 veteraanin
säännönmukaista toimintakyvyn arviointia ja sen edellyttämiä toimia pystytä tekemään?
Suomen väestö alkaa tosissaan vanheta 15 vuoden kuluttua. Nyt on aika etsiä keinot,
jolla silloisessa tilanteessa selvitään palvelukysynnän kasvusta. Tässä kehittämistyössä
veteraanit voivat toimia hyvi-

nä esimerkkeinä. Ehdotan, että
veteraaneja käytetään pilotoijina, joiden avulla toteutetaan
järjestelmä, joka myöhemmin
on siirrettävissä suurten ikäluokkien vanhuuteen.
Tämä tarkoittaa sitä, että
jokainen veteraani kutsutaan
kerran vuodessa toimintakyvyn ja terveystilan arviointiin.
Siis vuosikatsastukseen, niin
kuin autotkin. Kyllä veteraanien arvostus, ainakin puheiden
tasolla autot voittaa. Tämän arvioinnin perusteella laaditaan
yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka keskeinen
tarkoitus on saada veteraani ja
hänen läheisensä jaksamaan,
ylläpitää ja parantaa veteraanin toimintakykyä ja siten kotona selviytymistä ja tärkeänä asiana lisätä mielen vireyttä
ja virkeyttä. Ja sitten pidetään
huolta, että suunnitelmaa myös
noudatetaan. Veteraanin terveystilanteen säännöllinen arviointi on tärkeätä paitsi veteraanin itsensä takia, myös sen
takia, että kun tarvittaviin toimiin ryhdytään ajoissa, vältetään usein muuten liian aikaisin vastaan tulevat raskaammat

ja kalliimmat hoidot.
Kun vielä huolehditaan, että
kutsu vuositarkastuksiin tulee säännöllisesti viranomaisten toimesta, on syntynyt järjestelmä, jota voidaan kutsua
vaikka veteraanien vuosineuvolaksi – joka tapauksessa varma turvajärjestelmä, joka takaa
oikean toiminatakyvyn ylläpidon, kuntoutuksen ja hoidon
oikeaan aikaan ja kulloinkin
tarvittavassa paikassa, useimmiten kotona.
On tietysti selvää, että aivan
kaikki eivät selviä kotonaan.
Apu on löydettävissä erilaisista olemassa olevista ns. kuntoutusyksiköistä. Suomessa on
tällä hetkellä tällaisia yksiköitä lähes sata ja niissä on paikkoja noin 7 000. Nämä ovat veljeskoteja, sairaskoteja, erilaisia
hoitokoteja ja jopa kylpylöitä. Veteraanien vähetessä näitä
on alettu muuttaa muun väestön kuntoutusyksiköiksi. Vaikka näin saattaa jatkossa olla oikein, nyt meillä on olemassa
riittävä toimintakyvyn ylläpitämiseen varustettu yksikkökanta. Se pitää käyttää hyväksi veteraanien toimintakyvyn

Autoja veteraanien kotiavustajille

K

aksitoista
tuliterää
Volkswagen Polo -henkilöautoa luovutettiin
sotainvalidien ja sotaveteraanien kotiavustajatoimintaa varten Torniossa. Kulkuneuvot
tulevat kotiavustajille maan eri
puolille, pohjoisin Enontekiölle, eteläisin Haminan seudulle.
Autohankkeen sponsoreina on
toiminut kaikkiaan 16 merilappilaista ja valtakunnallista liikeyritystä.
Kiitollista ja tyytyväistä joukkoa kokoontui tammikuun lopulla juhlahetkeen Tornion Sairaskotisäätiön Saarenvireen tiloihin. Tämä lähinnä
sotainvalideja palveleva kuntoutus- ja sairaskoti valmistui vuonna 1990 paikalle, jossa aiemmin sijaitsi Mannerheim-ristin ritari, eversti Alpo
Marttisen kotitalo. Nyttemmin
Saarenvire tunnetaan monipuolisena veteraaniväen palvelupaikkana. Sieltä käynnistyi
myös autohanke, jonka suojelijaksi lupautui tanssitaiteilija
Aira Samulin.
Saarenvireen johtaja Tuomo Hokkinen lausui lämpimät
kiitokset autohankkeen toteut-

tajille. Hän kertoi, että kaikki sa yhteistyössä työ- ja elinkei- mer kiitti puheenvuorossaan jen tarve on noussut etualalle”,
alkoi Länsi-Lapin avustajatoi- nohallinnon sekä ammatillis- sotainvalidijärjestöä siitä, että Strömmer totesi.
minnan projektipäällikkö Mai- ta aikuiskoulutusta antavien ja se on ottanut aloittamansa koJuhlapuheessaan kauppapiiriin neuvos Matti Pörhö toi julja Saarenpään yhteydenotosta muiden sidosryhmien kanssa. tiavustajatoiminnan
Pörhön Autoliikkeen aluejoh- Avustajiksi palkataan erityises- muutkin sotiemme veteraa- ki ilonsa, että Pörhön Autoliitaja Reijo Korkalaan. Myötä- ti työttöminä olleita vanhustyö- nit. Hän tähdensi, että julkisen ke on saanut olla toimittajana
mieltä löytyi useista muistakin hön soveltuvia henkilöitä. Moni vallan tukitoimien ohella myös tässä projektissa, joka lisää veliikelaitoksista niin, että 12 uut- saa samalla ammattikoulutuk- järjestöpohjainen ”täsmätuki” teraanien hyvinvointia. ”Tämä
on yhä tärkeää veteraaneille. on myös osoitus siitä, että kaikta autoa saatiin nyt käyttöön sen tai työllistyy pysyvästikin.
Suomen Sotaveteraaniliiton ”Ehtoovuosien edetessä kotona kea ei tarvitse tehdä valtion valeasing -sopimuksella.
Suurlahjoituksen vastaanot- puheenjohtaja Aarno Ström- selviytymistä tukevien palvelu- roin, vaan myös vapaaehtoitajien puolesta Sotainvalidien
Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari muistutti Suomessa elävän yhä 60 000 sotiemme veteraania, heistä 10 000
on sotainvalideja. Veljesliiton
ja muiden veteraanijärjestöjen
yhteinen kotiavustajatoiminta käynnistyi vuonna 1998. Nyt
avustajapalveluja saa yli 8 000
asiakasta, joita on palvelemassa yli 300 työntekijää. Valtakunnallista projektia hallinnoi
Sotainvalidien Veljesliitto, joka
myös tukee avustajatoimintaa
vuosittain noin miljoonalla eurolla. Veljesliiton keskustoimistossa työskentelee projektijohtaja Eija Kilgast. Lisäksi eri
puolilla maata on käynnissä 18 Autohankinnan alkuunpanijoihin kuuluva projektipäällikkö Maija Saarenpää ja suojelijana toiminut
alueellista hanketta omien pro- tanssitaiteilija Aira Samulin lahja-auton edessä ympärillään hankkeen tukijoiden ja autojen tulevien
jektipäällikköjensä ohjaukses- käyttäjien edustajia.
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Sotavammojen hoito korvataan
ja elämisen edellytysten tukemiseen riippumatta siitä, onko
kyseessä sotainvalidi tai muu
veteraani.
Mistä rahat? Voidaan laskea,
että lisäkustannukset olisivat
koko valtakunnassa kohtuulliset, mutta melkoisella varmuudella järjestelmä joko tekee tarpeettomaksi tai ainakin siirtää
vaihtoehtona, jos mitään ei tehdä, syntyviä moninkertaisesti kalliimpia laitoshoidon kustannuksia.
Varmasti jotain lisärahoitustakin tarvitaan. Se tulee maksaa kaikille sotiemme veteraaneille joko kuukausittain maksettavana lisätukena tai sitten
erillisenä nykyään muutenkin
muodissa olevina palveluseteleinä. On sitten ratkaisu kumpi
tahansa, raha on korvamerkittävä elämisen auttamiseen.
Ei muuta kuin painetta poliitikkoihin ja tuumasta toimeen.
Meillä ei ole paljoa aikaa.
Pekka Paatero, Turku
Läänin sosiaali- ja
terveysneuvos, emeritus
Sotaveteraaniliiton
neuvottelukunnan jäsen

Sotavammat ja sotaperäisiksi hyväksyttävät
sairaudet on määritelty
Valtiokonttorin ja aiemmilla tapaturmaviraston
päätöksillä. Valtio maksaa
näiden sotilasvammalain
mukaan korvattaviksi hyväksyttyjen vammojen ja
sairauksien hoidon.

K

un vamma tai sairaus on hyväksytty korvattavaksi, valtio maksaa sen edellyttämistä hoidoista, tutkimuksista, lääkkeistä ja
apuvälineistä aiheutuvat kulut.
Niiden tulee olla hoidon kannalta tarpeellisia. Mitään euromääräistä ylärajaa sotilasvammalain nojalla korvattavilla kustannuksilla ei ole, mutta
kulujen tulee olla kohtuullisia.
Sotavammojen hoitotoimenpiteitä, tutkimuksia ja apuvälineitä varten sotainvalidi voi
pyytää Valtiokonttorilta etukäteen maksusitoumuksen. Tällä
tavoin voi varmistaa, että niistä
aiheutuvat kulut hyväksytään
sotavammakuluiksi ja että Valtiokonttori pitää kuluja kohtuullisina. Varsinaisten hoitokulujen lisäksi Valtiokonttori korvaa myös niihin liittyvät
matkakulut.

Sotavammojen
tutkiminen
suuden pohjalla saadaan paljon
aikaan, kun toimijat ovat aktiivisia”, Pörhö sanoi. Hän laski,
että tästä lahjoituksesta valtiovalta hyötyy autoveron osuutena kaikkiaan 75 000 euroa.
Aira Samulin muisteli puheenvuorossaan lämpimästi
sukulaistaan, kultamitalinyrkkeilijä Sven Suviota, joka sotavammastaan huolimatta jatkoi
vielä sitkeästi urheilu-uraansa.
Musiikkiohjelmaa esitti soitinyhtye Akustiset. Sairaskotisäätiön luovan ilmaisun ryhmä
hauskuutti sketseillään yleisöä,
josta pääosa oli Saarenvireen
palveluista nauttivaa veteraaniväkeä. Päätössanat lausui johtaja Annikki Lauri. Tornion Sairaskotisäätiö tarjosi juhlaväelle
vielä porokeittoaterian.
Taustayhteisöjen ja tukijoiden tunnuksin koristetut autot jakautuvat avustajatoiminnan aluehankkeisiin Forssaan,
Hämeenlinnaan, Lahteen, Haminaan, Joensuuhun, Jyväskylään, Seinäjoelle, Kemijärvelle,
Tornioon ja Enontekiölle.
Pekka Koivisto

Korvattaviksi hyväksyttyjen
vammojen ja sairauksien tutkimukset Valtiokonttori maksaa
edellyttäen, että ne katsotaan
aiheellisiksi. Aiheellisia tutkimuksia ovat esimerkiksi sotavamman pahenemisen vuoksi
tai sen tilan kontrolloimiseksi taikka tarpeellisen hoidon
määrittelemiseksi tehdyt tutkimukset. Sotavammoja koskeville tutkimuksille ei ole asetettu mitään yleisiä määrättyjä
aikavälejä, vaan niiden aiheellisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Sotavamman tutkimus
voidaan järjestää erikseen tai
usein se on mahdollista tehdä
yleisen terveydentilan tarkastuksen yhteydessä, mistä on
tarkemmin jäljempänä.
Jos veteraani korvaushakemusta varten tutkituttaa sellaisia sotaperäisiä vammoja ja sairauksia, joista ei ole aiemmin
haettu sotilasvammakorvausta, joutuu hän itse maksamaan
tutkimukset.
Valtiokonttori
korvaa kuitenkin yleensä kuitteja vastaan niistä aiheutuneet
kustannukset, kun sille toimitetaan hakemus ja lääkärinlausunto kyseisen vamman tai sai-

rauden hyväksymiseksi sotilasvammalain piiriin.

Yleisen terveydentilan
tarkastus
Valtiokonttori korvaa kaikille
vähintään 10 prosentin sotainvalideille yleisen terveydentilan tarkastuksen kerran kalenterivuodessa. Sillä tarkoitetaan
kokonaisterveydentilan tarkastusta, mutta samalla on usein
mahdollista kontrolloida sotavammojen tilannetta. Sotainvalidi voi valita, kenen lääkärin luokse hän menee tähän
tarkastukseen. Suositeltavaa on
yleensä tehdä yleisen terveydentilan tarkastus kuntoutuksen yhteydessä tai paikallisen
lääkärin luona. Monilla alueilla sotainvalidit ovat nimenneet
erityisiä luottamuslääkäreitä.
Valtiokonttori on lähettänyt
kaikille sotainvalideille maksusitoumuksen, jossa on lueteltu
yleisen terveydentilan tarkastukseen sisältyvät kokeet ja tutkimukset. Tarvittaessa sotainvalidit saavat Valtiokonttorista
puhelimitse pyytämällä uuden
maksusitoumuksen mahdollisesti kadonneen tilalle.

Erikoistutkimus
Muun kuin sotavamman erikoistutkimus voidaan sotilasvammalain nojalla korvata
yleensä vain yhden kerran kunkin vamman ja sairauden osalta. Erikoistutkimusta varten
tarvitaan yleensä lääkärin suositus ja niitä varten on perusteltua hankkia etukäteen Valtiokonttorin maksusitoumus.
Korvattavaksi voi tulla hyvin
erilaisia tutkimuksia mukaan
lukien esimerkiksi dementiatutkimus.
Silmälääkärin tutkimukset
Valtiokonttori korvaa vähintään 10 prosentin sotainvalideille kahden vuoden välein,
eikä niitä varten tarvita maksusitoumusta haettaessa lääkärin suositusta.

Apuvälineiden
korvaaminen
Sotilasvammalaissa on useita eri perusteita, joita voidaan
soveltaa sotainvalidin tarvitseman apuvälineen korvaamiseen. Jos apuvälineen tarve johtuu sotavammasta, niin Valtiokonttori korvaa sen hankinnan
lisäksi myös käytön opettelusta
aiheutuvat kulut. Valtiokonttorilta on usein saatavissa maksusitoumus jo pelkän puhelinsoiton perusteella. Kalliiden
apuvälineiden korvaamisek-

si voidaan vaatia lääkärin tai
muiden asiantuntijoiden lausuntoja. Myös apuvälineliikkeiden ja terveyskeskusten kautta
voi lähteä selvittämään apuvälineiden hankintaa, jolloin ne
hoitavat Valtiokonttorin kanssa korvauskysymykset.
Kuulokojeen ja muut kuulovammaisten apuvälineet Valtiokonttori korvaa, jos kuulovamman osuudeksi sotilasvammakorvauksesta on määritelty
vähintään 5 prosenttia.
Alle 110 euron hintaiset apuvälineet Valtiokonttori korvaa
pienapuvälineinä
vähintään
10 prosentin sotainvalideille,
vaikka niiden tarve ei johtuisikaan sotavammasta. Tarvittaessa sotainvalidi voi hankkia
useita tällaisia alle 110 euron
hintaisia apuvälineitä.
Jos kunta antaa vähintään
20 prosentin sotainvalidille
lääkinnällisenä kuntoutuksena
apuvälineen, niin Valtiokonttori korvaa kunnalle aiheutuneet kustannukset. Asuntoon
kuuluvat vamman tai sairauden vuoksi tarpeelliset välineet
ja laitteet puolestaan saattavat
oikeuttaa asunnon muutostyökorvaukseen. Lisäksi osalla vähintään 20 prosentin sotainvalideista on mahdollisuus velkoa
Valtiokonttorilta itse maksamiaan apuvälineitä myös sairausapulisän puitteissa.

Sairausapulisä
Muiden kuin sotavammasta johtuvien hoito-, tutkimus-,

lääke- ja kotihoitokulujen perusteella on vähintään 20 prosentin sotainvalideilla mahdollisuus hakea Valtiokonttorilta
sairausapulisää. Sairausapulisässä voidaan ottaa huomioon
myös sotainvalidin aviopuolison sairauskulut. Sairausapulisä on tarveharkintainen korvausmuoto, minkä vuoksi sille
on määritelty omavastuu ja sitä
koskevat tulorajat. Omavastuuta ei ole, jos sotainvalidin
ja hänen aviopuolisonsa yhteiset tulot jäävät alle 26 800 euron vuodessa. Yksin elävän sotainvalidin kohdalla tuloraja
on 16 500 euroa. Jos tulot ovat
edellä kerrottua suuremmat,
voi sairausapulisää kuitenkin
saada suurien kulujen perusteella. Tällöin sairausapulisästä vähennetään Valtiokonttorin määrittelemä omavastuusumma.
Sairausapulisänä
Valtiokonttori voi korvata vuonna
2010 syntyneitä kuluja enintään 3 033 euroa. Sairausapulisää sotainvalidi voi hakea itse
maksamiensa kulujen perusteella liittämällä hakemukseen
kuitit tai miinuskirjan. Valtiokonttori maksaa sairausapulisää ennakkona osalle sotainvalideista, joilla on pitkään ollut
paljon siviilisairauskuluja.
Seppo Savolainen
Sotainvalidien Veljesliiton
lakimies

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.
Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu  0200 11 22 33
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Ensimmäiset Sotavainajamitalit jaettu

S

otavainajien
muiston
vaalimisyhdistys on perustanut Sotavainajamitalin. Mitaleita jaettiin kolmantenatoista vuosipäivänä 8.
tammikuuta. Mitalilla halutaan osoittaa kiitollisuutta niitä
henkilöitä kohtaan, jotka ovat
ansiokkaasti edistäneet sotavainajien muiston vaalimistyötä.

Ansiomerkkien
jakotilaisuudessa puhunut yhdistyksen puheenjohtaja Pekka
Pitkänen muistutti suuresta vapaaehtoistyöpanoksesta,
jonka erityisesti etsijät ovat
antaneet.

Muiston vaalimistyön organisoijilla on ollut erityinen
onni saada työhön mukaan
henkilöitä, jotka ovat olleet valmiita antamaan vapaaehtoisen
panoksensa käytännön kenttätyöhön. Taistelukentälle jääneiden etsintä samoin kuin kenttähautausmaiden paikantaminen, kunnostus ja hoito sekä
muistomerkkien pystyttäminen niille ei olisi käytännössä
ollut mahdollista ilman tämän
lähes 250 nousevan joukon
pyyteetöntä työtä. Vapaaehtoisia on tässä työssään elähdyttänyt, ei ajatus palkituksi tulemisesta, vaan maanpuolustushenki, kiinnostus sotahistoriaa
kohtaan sekä erityisesti halu
olla täyttämässä sodan aikana
annettua lupausta – veljeä ei jätetä, totesi Pitkänen.
Sotavainajamitalin viimeistellyn ulkoasun on suunnitellut
Sotamuseon heraldikko Liisa
Kontianen ja sen on valmistanut Sporrong Oy.

Sotavainajamitali on
tähän mennessä
myönnetty seuraaville:
Ahonen Seppo
Ahoniemi Lea
Alava Teuvo
Albertsson Mika
Bengts Antti
Blinnikka Aulis
Eskola Osmo

Eskola Tomi
Franzen Frans
Halttunen Esa
Hara Matti
Hedman Minttu
Heinäluoma Eero
Herrgård Jan-Erik
Häiväoja Heikki
Häkämies Jyri
Hämäläinen Matti
Iivonen Jyrki
Inkinen Jorma
Juutilainen Antti
Karvonen Timo
Kiikka Markku
Killström Pentti
Kontiainen Liisa
Kopra Heikki
Kopra Seppo
Kosonen Antti
Kultanen Matti
Kurki Matti
Küttner Peter
Laisi Urpo
Laitila Ari
Lalu Kaisa
Lavonen Eero
Lehtimäki Pentti
Lehtinen Viljo
Leivo Sulo
Lentilä Riitta
Lindfors Pentti
Lötjönen Arvo
Martelius Timo
Mattlin Håkan
Maukonen Seppo
Mikkonen Ismo
Nepponen Olli
Niskanen Hannu
Norbäck Timo
Numminen Jaakko
Paavola Paavo J
Palokangas Juha
Palokangas Markku
Pelkonen Veikko
Peltoniemi Arvi
Penttilä Antti
Piironen Teuvo
Pitkänen Pekka
Puheloinen Ari
Putkonen Mikko
Pärssinen Pertti
Rainto Jouni
Ralli Sulo
Ranta Helena
Rimpi Kari
Saarinen Mikko

Sajantila Antti
Satamo, Vesa
Seppä Markku
Seppänen Heikki
Sirkiä Ahti
Stenman Erkki
Strang Hanno
Suojanen Veli-Pekka
Suomalainen Tellervo
Suominen Pertti
Söderholm Niklas
Söderman Jacob
Taipale Jorma
Talonpoika Hannu
Tammi Matti
Toivio Reino
Toivonen Juhani
Valve Jaakko
Vesa Antti
Vesala Eero
Vesalainen Veikko
Vuorinen Antti
Väänänen Mika
Wennström Finn-Göran

ton vaalimistyöhön osallistumisesta henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt entisen
Neuvostoliiton alueelle suuntautuvaa sotavainajien muiston
vaalimistyötä tai pitkäaikaisesti ja kiitettävästi osallistunut käytännön kenttätyöskentelyyn.
Mitalia kannetaan nauhassa
kunniamerkin tapaan.
Mitali voidaan myöntää soljen kera henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut kentälle
jääneiden sotavainajien etsintöihin maastossa.
Sotavainajamitalin myöntää
yhdistyksen hallitus nelijäsenisen mitalitoimikunnan esityksestä. Kahden mitalitoimikunnan jäsenen tulee olla kenttätöihin osallistuneita.

Sotavainajamitalilla
myöntösääntö

Sotavainajamitali on teräksen
värinen metallista valmistettu
pyöreä mitali ja halkaisijaltaan
32 mm. Sen kahden mm levyisen kehyksen rajaamalla kentällä on tummennettu Yrjönristi ja tämän päällikkeenä ohuella
vaalealla reunuksella kuvattuna
kapea tumma hakaristi, jonka päällikkeenä on hieman sitä

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n perustama sotavainajamitali voidaan
myöntää vuosien 1939-1945 sodissamme taistelukentälle jääneiden sotavainajien tai sotavankeudessa menehtyneiden
suomalaisten sotilaiden muis-

Sotahistoriamatkoja
Sotahistoriaa ja kulttuuria Karjalan kannaksella 4.-6.6. Antrea,

Volga-Don 16.-23.9. Pietari –Nizhny Novgorod-Kazan-Samara-SaratonJokiristeily Moskovasta Pietariin 12.-19.7. Volga-ValkeajärviÄäninen-Syväri–Laatokka-Neva-Pietari. Asiantuntijoina arkipiispa Leo,
Jyrki Härkönen, evl Ilmari Hakala…
alk. 898 €

Laatokan ja Äänisen risteily 18.-23.7. Valamo, Syväri, Kizhi, Petroskoi. Asiantuntijoina elv Ilmari Hakala, Leena Hakala, Reijo Ahteela,
rovasti Erkki Kokko. Kirkkokonsertti Petroskoin kirkossa
alk. 598 €
PASI KAUNISTO ja VESA TUOMI

leveämpi vaalea tyvestä nouseva naularisti. Ristien keskustat
yhtyvät mitalin keskipisteessä.
Mitaliin kuuluu 32 mm levyinen musta nauha, jonka keskellä on kuuden mm levyinen teräksenharmaa raita ja lähellä
nauhan reunoja vajaan mm levyiset punaiset raidat.
Nauhan päälle voidaan kiinnittää kuuden mm levyinen
tumman teräksen värinen solki, jonka päällikkeenä on vaalean teräksen värinen pieni lapionterä.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen hallituksen jäsen Matti Hara (vas.) luovutti kunniakirjat.
Sotavainajamitalin soljella saivat (vas.) Seppo Ahonen, Lea Ahoniemi, Mika Albertsson, Antti Bengts
ja Tomi Eskola.

Risteilyt
Volgograd-Donin Rostov. Asiantuntijoina päätoimittaja Jyrki Härkönen,
evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala
alk. 998 €

Mitalissa kuvaava
heraldiikka

Sotavainajamitali

Ihantala, Muolaa,Äyräpää, Siiranmäki, Kuuterselkä, Raivola, Terijoki,
Perkjärvi,Summa, Viipuri. Asiantuntijaopas evl Arto Kotro
319 €

Ratinanlinna,
Aleksanterinkatu 32,
33100 Tampere
p. 010 289 8100,
010 289 8101 (ryhmät),
lomalinja@lomalinja.fi

www.lomalinja.fi

Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä 3.-6.6., 5.-8.8., 9.-12.9.

Sortavala,Läskelä,Kollaa,Suojärvi,Petroskoi, Syväri,Aunus, Tuulos, Salmi.
Asiantuntijaopas elv Ilmari Hakala ja Leena Hakala
498 €

Talvisodan päättymisestä 70 vuotta 11.-13.3. Portinhoikka,
Äyräpää, Sakkola, Kiviniemi, Muolaa, Summa, Viipurin Patterinmäki
13.3. ”Kun siniristilippu laskettiin”.
358 €
Asiantuntijaopas elv Ilmari Hakala
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Sotaveteraaniliiton hallituksella järjestäytymiskokous

S

uomen Sotaveteraaniliiton hallitus piti järjestäytymiskokouksensa tammikuun 25. päivänä Helsingissä. Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajat, jäsenet eri toimikuntiin ja
liiton edustajat eri yhteisöihin.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
valittiin Uudenmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Heikki Talvela ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo YliNorppa, joka on Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja.
Valtuuston 2009 syksyllä valitsemat
muut hallituksen jäsenet ovat seuraavat:
Hallituksen
varsinaiset jäsenet
Eronen Olavi
Kuorehjärvi Pirkko
Talvela Heikki
Heikkinen Erkki
Hokkanen Erkki
Yli-Norppa Seppo

varajäsenet
Viitanen Matti
Falbén Kyllikki
Hyrkkö Eeri
Sirkiä Ahti
Huittinen Riitta
Haarala Esa

Sotaveteraaniliiton edustajat
Suomen veteraaniliittojen
valtuuskunnassa (VEVA)
Varsinaiset jäsenet:
Aarno Strömmer, Finn-Göran Wennström, Markku Seppä
Varajäsenet:
Pentti Laamanen, Heikki Talvela, Anni
Grundström

Ansiomerkkitoimikunta
Puheenjohtaja: Juhani Penttilä, Tammela
jäsenet: Pirkko Kuorehjärvi, Turku
Pentti Hautaniemi, Vantaa
Jouko Mattila, Kerava
sihteeri: Markku Seppä

Toimikunnan työryhmä
puheenjohtaja Juhani Penttilä
jäsen Pentti Hautaniemi
sihteeri Markku Seppä

Hengellinen toimikunta
Puheenjohtaja Pentti Tapio, Pieksämäki
jäsenet: Henry Byskata, Vaasa
Jaakko Granlund, Oulu
Pekka J. Heikkilä, Sodankylä
Pirkko Kuorehjärvi, Turku
Mikael Kriisin, Helsinki
Timo Kökkö, Vammala
Jaakko Leinonen, Mäntsälä
Erkka Nurmi, Turku
Jussi Pelto-Piri, Pori
Toivo Ruotsalainen, Mikkeli
Pertti Vesenterä, Lahti
Seppo Väätäinen, Kerava
asiantuntijajäsen Hannu Niskanen,
Helsinki
sihteeri Seppo Väätäinen

Sosiaali- ja
terveyspalvelutoimikunta
Puheenjohtaja: Erkki Hokkanen, Lahti
jäsenet: Aarno Forsius, Lahti
Matti Helin, Hamina
Pirkko Karjalainen, Helsinki
Juha Laikari, Oulainen
Tapani Tölli, Tyrnävä
sihteeri Anni Grundström

Liikunta- ja kisatoimikunta
Puheenjohtaja: Kalevi Raatikainen,
Mikkeli
jäsenet: Veikko Javanainen, Pori
Toivo Hartikainen, Kouvola
Olavi Lösönen, Kontiolahti
sihteeri Anni Grundström

Sotaveteraani – Krigsveteranen
-lehden toimitusneuvosto
Puheenjohtaja: Finn-Göran Wennström, Helsinki
jäsenet: Anni Grundström, Vantaa
Antti Henttonen, Helsinki
Olavi Karttunen, Kuopio
Göran Lindgren, Espoo
Eeva Tammi, Karjalohja
Pirkko Kuorehjärvi, Turku

Liiton hallituksen puheenjohtajat kuvassa valinnan jälkeen. Vasemmalta liiton hallituksen I varapuheenjohtaja Heikki Talvela Tuusulasta, liiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström Helsingistä ja II varapuheenjohtaja Seppo Yli-Norppa Kannuksesta.

Pertti Nieminen, Kouvola
Aarno Strömmer, Oulu
Markku Seppä, Helsinki
Jyrki Vesikansa, Helsinki
sihteeri Marja Riukka

Tositteiden tarkastajat
Esa Haarala, Naantali
Pentti Korpimies, Lahti

Neuvottelukunnan jäsenet
2010-2011
Puheenjohtaja: Jukka Viinanen, Lahti
jäsenet: Ilkka Aspara, Helsinki
Hannele Helkama-Rågård, Helsinki
Irmeli Lemberg, Helsinki
Veikko Löyttyniemi, Helsinki
Timo Korhonen, Oulu

Raili Malmberg, Helsinki
Ohto Manninen, Helsinki
Antti Matilainen, Helsinki
Esko Muhonen, Helsinki
Pekka Paatero, Turku
Erkki Puumalainen, Helsinki
Anneli Taina, Hämeenlinna
Yrjö Tuokko, Inkoo

Viestintätoimikunta
Puheenjohtaja: Erkki Heikkinen, Helsinki
jäsenet: Ahti Sirkiä, Espoo
Antti Matilainen, Helsinki
Risto Uimonen, Espoo
Finn-Göran Wennström, Helsinki
Markku Seppä

Veteraaniliittojen varallisuus puhutti
toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä
Viime vuoden lopulla vellonut keskustelu veteraaniliittojen varallisuudesta ja siihen liittyvä tiedottaminen, liiton
tulevaisuussuunnittelu ja Raha-automaattiyhdistyksen
avustusten väheneminen nousivat keskeisiksi aiheiksi
neuvottelupäivillä 14.-15.1.

P

iirien toiminnanjohtajat ja liiton henkilökunta aloittivat perinteiset
neuvottelupäivät
Helsingissä hallituksen puheenjohtaja
Finn-Göran
Wennströmin
avatessa päivät. Sotainvalidien
Veljesliiton projektijohtaja Eija
Kilgast esitteli avustajatoimintahankkeen taustaa, tavoitteita ja ajankohtaista tilannetta.
Kesäkuussa Kuopiossa pidet-

tävien liittopäivien järjestelyjä
käytiin läpi Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Eija Iivarisen
osuudessa. Liittopäivien tulevaisuudesta ja merkityksestä
keskusteltiin enemmän seuraavana päivänä. Lehdistöneuvos
Erkki Heikkinen puuttui loppusyksystä käytyyn mediakeskusteluun veteraaniliittojen varallisuudesta. Hän totesi, että
liitto selvisi kriittisestä julki-

suudesta hyvin. Tärkeää on antaa totuudenmukaista tietoa ja
reagoida keskusteluun nopeasti. Osallistujat tutustuivat päivän päätteeksi Tallinnan Lagedissa Vapaussodan museoon.
Seuraavana päivänä käsiteltiin liiton tulevaisuussuunnitelmaa ja perinneaikakauteen
valmistautumista ja siirtymistä. Aihe herätti vilkasta keskustelua. Sosiaalisihteeri Anni
Grundström muistutti puheenvuorossaan sosiaaliasiamiesverkoston
kattavuuden
tärkeydestä. Veteraanien avun
tarve tällä saralla kasvaa. Toiminnanjohtaja Markku Sep-

Sotainvalidien Veljesliiton projektijohtaja Eija Kilgast kertomassa
avustajatoimintahankkeesta.

pä kertoi Raha-automaattiyhdistyksen avustusten vähenemisen vaikutuksesta liiton
toimintaan. Keskeiset säilytettävät asiat ovat vireä järjestötyö, piirien toiminta-avustukset ja sosiaalineuvojaverkoston
ylläpito. Lopuksi keskusteltiin
mm. tiedottamisen tavoista,

kannattajajäsenten roolista, Sotaveteraani-lehden merkityksestä keskeisenä tiedonvälittäjänä ja Marskin merkki -kampanjasta. Liiton puheenjohtaja
Aarno Strömmer kiitti lopuksi
osanottajia ”pitoisista” päivistä.
Marja Riukka
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Sotiemme Veteraanit -keräys ylsi kolmeen miljoonaan
teraanit -keräyksellä saaduilla varoilla voimme helpottaa
heidän arjessa selviämistään.
Marskin merkkejä on myymättä yksi kappale jokaista Suomen 60 000 sotiemme veteraania kohden. Pidetään yhdessä
huolta siitä, että niistä jokainen
tulee myydyksi. Olemme vähintäänkin tämän velkaa kunniakansalaisillemme. ”
Reserviläisjärjestöt ovat tukeneet jo usean vuoden ajan
varusmiesten suorittamia keräyksiä sotiemme veteraanien hyväksi johtamalla ja hoitamalla kuljetuksia ja muonituksia. Reserviläisyhdistykset
ja -kerhot järjestävät tänäkin
vuonna keräystempauksia TalSuomen Sotaveteraaniliitto myönsi viime syksynä Sotaveteraani- visodan päättymisen 70-vuoen ansiomitalin mm. Rautakirjan toimitusjohtaja Timo Männylle ja
tispäivän läheisyydessä 12.–
kaupallinen johtaja Hannu Ala-Aholle. Liiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström onnittelemassa Hannu Ala-Ahoa, 13.3.2010, joissa tänä vuonna
myydään Marskin merkkejä
vasemmalla Timo Mänty.
ja kerätään Sotiemme Veteraanit keräyslippailla. ReserviläisReserviläisjärjestöt
kerääjät ovat monin paikoin
iime vuoden Sotiemliikkeellä maastopuvuissa. Reme Veteraanit varain- vauhdittavat Marskin
merkkien
myyntiä
serviläisliitolla ja Suomen Rehankinta ylitti kolmen
miljoonan euron tuloksen. Ke- Reserviläisliitto ja Suomen Re- serviupseeriliitolla on noin
räyspiirien varainhankinta oli serviupseeriliitto ovat päät- 700 paikallisyhdistystä ja -ker2 117 000 euroa ja keskuspai- täneet lähteä mukaan vauh- hoa eri puolilla Suomea. Niiskan 904 000 euroa. Joulukuus- dittamaan Marskin merkkien sä on noin 65 000 henkilöjäsa myydyistä Marskin merkeis- myyntiä. Monet liittojen paitä kertyi keskuspaikalle noin kallisyhdistyksistä ja -kerhoista
614 000 euroa.
myyvät merkkiä omilla paikKeräyspiirien
hankkimat kakunnillaan. Lisäksi reservivarat ovat jääneet käytettäväksi läisjärjestöt kannustavat jäsepaikalliselle tasolle. Keskuspai- niään hankkimaan Marskin
arl Gustaf Mannerkan keräystuotto jaetaan mu- merkkejä.
heim kuoli 28.1.1951.
kana oleville liitoille käytettäReserviläisliiton
puheenHautajaisten jälkeen
väksi keräysluvan mukaan.
johtaja, kansanedustaja Markpidetyssä Helsingin YliopisKeräyspiireistä eniten tulok- ku Pakkanen kannustaa reton Ylioppilaskunnan (HYY)
siaan ovat parantaneet Keski- serviläisiä ja kaikkia suomahallituksen kokouksessa teki
Suomi, Helsinki-Vantaa, Lap- laisia mukaan auttamaan:
Lauri Kärävä esityksen yleipi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois- ”Monet sotiemme veteraanit
sen patsaan pystyttämiseksi
Uusimaa, Pirkanmaa, ja Södra ja heidän leskensä elävät miSuomen Marsalkalle HelsinFinland.
nimieläkkeellä. Sotiemme Vekiin. Siitä sai alkunsa mahtava hanke, joka toteutui pitkällisten valmistelujen jälkeen
4.6.1960.
Toteutusta varten muodostettiin Mannerheimin ratsastajapatsasvaltuuskunta. Se
pani toimeen koko vuoden
1952 kestäneen kansalaiskeräyksen tarvittavien varojen
kokoamiseksi, järjesti kilpailut kuvanveistäjille, huolehti näyttävästä tiedotuskampanjasta ja muista käytännön
järjestelyistä neuvotteluineen
ja juhlallisuuksineen. Keräyksen käytännön järjestelyistä huolehti Sotainvalidien
Sotaveteraani, sotainvalidi Aarne Aaltonen Mikkelistä ja Suomen
Veljesliitto piirijärjestöineen.
Marsalkka (näyttelijä Timo Närhinsalo) kohtasivat sotiemme veteAvuksi saatiin lukuisa määrä
raanien hyväksi myytävän Marskin merkin tiedotustilaisuudessa
muita järjestöjä, mm. partiMikkelissä 26. tammikuuta ensin Päämajamuseolla ja sitten louolaiset, teinikunnat, Suomen
naspöydässä Mikkelin Klubilla. Valkeasaaren lohkolla 9.6.1944 vePunainen Risti, Mannerheinäläisten suurhyökkäyksen alkaessa lähes täysin murskatussa JR
min Lastensuojeluliitto jne.
1:ssä palvellut Aaltonen kysyi Marskilta Mikkelin Klubilla ” Mitä te
tiesitte venäläisten aikeista täällä Mikkelissä silloin?”
Keräys suoritettiin pääasias-

sentä. Noin ¾ yhdistyksistä ja
kerhoista tekee veteraanityötä,
mikä toteutuu useimmin työnä Sotiemme Veteraanit -keräyksen hyväksi.
Sotiemme veteraanien perinnön kunnioittaminen on
yksi korkean maanpuolustustahtomme peruspilareista. Se
on reserviläistoiminnan perusarvoja yhdessä isänmaallisuuden kanssa. Reserviläiset kunnioittavat veteraaneja ja
heidän työtään itsenäisen isänmaan puolesta monipuolisella tukitoiminnalla. Talvisodan
70-vuotismuistovuonna reser-

viläiset haluavat jälleen antaa
näyttävän panoksensa Sotiemme Veteraanit -keräykseen, sanoo Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, professori
Mika Hannula.

Sotaveteraaniyhdistyksillä
mahdollisuus
varainhankintaan
Sotaveteraaniyhdistyksillä on
mahdollisuus hankkia varoja
toimintaansa myymällä aitoja
Marskin merkkejä.
Veteraanivastuun varainhankinnassa maa on jaettu 24

V

Marskin merkki on arvokas muistoesine ja hyvä lahjaesine nuoremmalle, yhteistyökumppanille tai ystävälle.

Marskin merkissä on pala Suomen historiaa

C

sa keräyslistoilla, joita oli yleisöä varten myös liikelaitosten
tiloissa ja pankkikonttoreiden
tiskeillä.
Muistoesineeksi
keräykseen osallistujia varten tilattiin Merkkikeskus Hj. Sorsa
Oy:stä 550 000 kpl hopeoituja
rintamerkkejä, joiden pohjana
oli taiteilija Erik Ehrströmin
1920-luvulla piirtämän Mannerheimin exlibriksen monogrammin tyylitelty M-kirjain.
Rintamerkkejä, M-merkkejä,
olivat oikeutetut lunastamaan
20 markan kappalehinnalla ainoastaan listakeräykseen osallistuneet, kuitenkin siten, että
listalla lahjoituksensa antanut
saattoi lunastaa yhden rintamerkin jokaista perheenjäsentään kohden.
Tämän historiallisesti arvokkaan rintamerkin suunnittelija on Oskar Woldemar Pihl
(1890-1959). Hän on viimeistellyt myös, Akseli Gallen-Kallelan aloittaman työn jälkeen,
Mannerheimin omaa nimeä
kantavat Mannerheim-ristit.
Alkuperäisiä vuoden 1952
M-merkkejä myydään nyt sotiemme veteraanien hyväksi
Talvisodan 70-vuotismuiston

kunniaksi sodan 105 päivän
ajan 30.11.2009 – 13.3.2010.
Vuoden 2009 loppuun mennessä M-merkkejä eli Marskin
merkkejä oli myyty 40 000
kappaletta.
Lunasta itsellesi, ystävällesi tai perheenjäsenellesi tämä
arvokas muisto, aito Marskin merkki 20 euron kappalehintaan R-kioskista, Sonera Kaupasta tai tilaa internetistä osoitteesta: www.
marskinmerkki.fi. Marskin
merkkejä myydään näissä valtakunnallisissa jakelupisteissä
13.3.2010 saakka.
Marskin merkkejä tarjotaan suomalaisille ostettavaksi kaikki jäljellä olevat
100 000 kappaletta. Vuoden
2010 alussa merkkejä oli myymättä sama määrä kuin mitä
Suomessa on tällä hetkellä sotiemme veteraaneja eli 60 000
kappaletta.
Lähde: Kirjoituksen pohjana on
käytetty tietokirjailija Paavo Suonisen ”Mannerheim rististä Marskin merkkiin” -kirjoitusta.
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alueeseen. Kullakin alueella
päätetään, miten suuren osuuden myyjä saa 20 euron merkin
hinnasta. Keskuspaikka ottaa
5 euroa merkistä ja toimittaa
merkit myyjille. Yhdistyksen
myytyä merkit koko 20 euron
tulo siirretään piirin myyntitilille, josta maksetaan osuus
keskuspaikalle ja sovittu osuus
yhdistystasolle.
Liiton johto toivoo, että sotaveteraaniyhdistykset käsittelevät hankinta-asiaa. Myyjien ei tarvitse olla veteraaneja,
vaan myynnin voi suorittaa jokin sopiva yhteistyötaho (esim.

Rauhanturvaajat, naisjaosto,
tukijaosto, Lions-kerho tms.).

Rautakirja tukenut
Sotiemme Veteraanit
-keräystä
Rautakirja (R-kioskit) ovat olleet mukana kolmessa viimeisimmässä Sotiemme Veteraanit -kampanjassa. Rautakirja
on myynyt hopeisia ilmapuolustussormuksia, veteraaniheijastimia ja Marskin merkkejä. Kokonaismyynti on tähän
mennessä ollut yli miljoona euroa.

KERÄYSALUEIDEN TULOKSET V 2009 JA 2008
v 2009
v 2008
Keski-Suomi
223 692,66 €
170 631,40 €
Helsinki-Vantaa
165 121,68 €
124 155,07 €
Etelä-Pohjanmaa
151 304,21 €
167 882,66 €
Lappi
113 302,87 €
93 961,33 €
Lahti
105 598,12 €
99 786,79 €
Varsinais-Suomi
94 261,87 €
91 954,98 €
Suur-Savo
92 159,29 €
84 257,14 €
Pohjois-Savo
91 946,05 €
86 978,54 €
Pohjois-Karjala
87 402,44 €
93 543,41 €
Satakunta
86 320,89 €
102 583,83 €
Pohjois-Pohjanmaa
83 479,71 €
89 421,81 €
Keski-Pohjanmaa
81 271,71 €
70 087,72 €
Pohjois-Uusimaa
72 428,87 €
61 296,97 €
Espoo-Kauniainen
68 825,20 €
71 454,29 €
Keski-Uusimaa
66 039,40 €
60 837,83 €
Pirkanmaa
64 105,33 €
43 167,54 €
Södra Finland
58 967,35 €
48 875,38 €
Kanta-Häme
57 436,93 €
59 101,68 €
Kymenlaakso
49 047,10 €
56 962,80 €
Vaasa
48 332,01 €
45 317,70 €
Etelä-Karjala
47 064,33 €
56 002,64 €
Kainuu
38 502,44 €
39 038,53 €
Länsi-Uusimaa
15 558,56 €
11 021,32 €
Itä-Uusimaa
7 963,96 €
5 619,67 €
YHTEENSÄ
1 970 132,98 €
1 833 941,03 €
Vuoden 2009 kokonaistulos on 7,43 % (+136 191 €) vuotta 2008
parempi.

w w w . m i l l o g . f i
Hatanpään valtatie 30, FIN-33100 TAMPERE
Vaihde: 020 469 7000, fax: 020 469 7001
info@millog.fi

Oy Puhois Ab

”Tammikuun kihlaus” on hyvä malli
nykypäivänkin lamantorjuntaan
”Tammikuun
kihlaus”
23.1.1940 oli yksi Talvisodan
hengen kauaskantoisimmista saavutuksista. Se tarkoitti
työmarkkinajärjestöjen yhteistä julkilausumaa, jossa Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK)
sopivat, että keskusjärjestöt
vastaisuudessa neuvottelevat
luottamuksellisesti
kaikista
niitten toimialaan kuuluvista
kysymyksistä ja tekevät päätökset keskinäisessä yhteisymmärryksessä.
Siihen asti STK oli jyrkästi
kieltäytynyt kaikista työsopimuksia koskeneista neuvotteluista SAK:n kanssa. Vuodesta
1920 oli työnantajien puolella
toiminut Vientirauha-järjestö,
jonka nimenomaisena tarkoituksena oli lakkojen murtaminen erityisesti satamissa. Vain
graafisella alalla oli saatu solmituksi jo vuodesta 1900 alkaen koko maan kattava työehtosopimus.
Synkkien pilvien varjostaessa näkymiä koko Euroopassa
vuonna 1939 päätyivät Suomen
työmarkkinaosapuolet vihdoin
lähestymään toisiaan. Talvisodan puhjettua alkoivat SAK:n
puheenjohtajan Eero A. Wuoren ja STK:n hallituksen puheenjohtajan Åke Gartzin johtamat neuvottelut, joiden kummina oli Talvisodan hallituksen
sosiaaliministeri K. A. Fagerholm. Päämajan tiedotusosastolla tuolloin luutnanttina palvellut Kalle Lehmus on kertonut
myös ylipäällikkö Mannerheimin ja tämän edustajana Rytin
hallituksen työskentelyyn osallistuneen kenraali Rudolf Waldenin olleen hankkeen taustavoimina. Neuvotteluissa mukana ollut STK:n toimitusjohtaja
Antti Hackzell totesi Fagerhol-

min osuudesta, että tämä oli sopiva henkilö ”vihkimään molemmat osapuolet”. Tästä sai
sopimus ilmeisesti nimensä
”Tammikuun kihlaus”.
Yhteistyöneuvottelut käytiin pommitusuhan takia kellarikerroksen paksujen holvien
suojaamassa ravintola Königissä Helsingissä. Valmiiksi saatu
julkilausuma luettiin yleisradion uutisissa illalla 23.1.1940 ja
julkaistiin seuraavana päivänä
sanomalehdissä. ”Kihlauksen”
muistoksi paljastettiin ravintola Königissä tammikuussa1995
muistolaatta.
Sotien
poikkeuksellisten
olojen päätyttyä työehtosopimukset ja muut yhteistyöneu-

vottelut ovat olleet luonnollinen osa työmarkkinajärjestöjen toimintaa.
”Tammikuun
kihlauksenkin” tekivät mahdolliseksi maata puolustaneet Marskin miehet ja naiset. Heidän
keski-ikänsä lähentelee jo 90
vuotta. Veteraanien sosiaaliseen tukemiseen voi jokainen suomalainen kantaa kortensa osallistumalla Sotiemme
veteraanit -keräyksen ”Marskin merkki”-kampanjaan Talvisodan 70-vuotismuistoissa
30.11.2009-13.3.2010.
Lähde: Talvisodan 105 kunnian
päivää: Paavo Suoninen-Paavo
Friman-Veli Matti Huittinen

Työnantajat (STK) tunnustivat SAK:n neuvotteluosapuoleksi
23.1.1940. Talvisota yhdisti myös työmarkkinaosapuolia. Muistolaatta on ravintola Königin ulkoseinässä. Kuva: Jakke Nikkarinen,
Studio Skaala
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Suomen 92. itsenäisyyspäivä Tallinnassa

Suurlähettiläs Jaakko Kalela luovutti kunniamerkin Viron Vapaustaistelun museon johtajalle Johannes Törsille.

T

allinnan menevään laivaan on aina ilo nousta, kun tietää matkustavansa Suomen-poikien vieraiksi heidän jo perinteeksi
muodostuneeseen Suomen itsenäisyysjuhlaan. Joulukuun 5.
päivänä juhlapaikaksi oli valittu Tõnismäellä sijaitseva Viron
kansalliskirjasto. Yhdessä nautitun tulokahvin jälkeen siirryttiin kirjaston suureen kokoussaliin, missä avaussanat
lausui Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen puheenjohtaja Uno Järvela. Avaussanojen jälkeen laulettiin yhdessä
Maamme-laulu, jonka päätyttyä vuoden 2009 juhlapuhuja
astui puhujakorokkeelle.
Suomen-pojat olivat kutsuneet juhlapuhujaksi Merivoimien komentajan, vara-amiraali Juha Rannikon, jonka
hienoon isänmaalliseen puhee-

seen sisältyi mm. seuraavaa:
…” Tämän tärkeimmän kansallisen juhlapäivämme viettotavat kuvastavat kuitenkin ennen kaikkea niitä tuntoja, joita
suomalaisilla on itsenäisyyden
synnystä, säilyttämisestä ja sisällöstä. Itsenäisyyspäivänämme me haluamme muistella
kunnioituksella ja kiitollisuudella aikaisempien sukupolvien
työtä ja itsenäisyytemme puolesta annettuja uhreja. Vietämme tätä päivää syvästi tietoisina siitä, että vapaus ei ole tullut
vaivatta ja vaivaa on vaatinut
vapauden vaaliminenkin. Samalla me myös iloitsemme tämän päivän hyvinvointi- Suomesta ja kohdallamme pitkään
jatkuneesta rauhantilasta ja
suuntaamme luottavaisina katseemme myös tulevaisuuteen.
Haluan uskoa, että myös te
täällä Virossa vietätte omaa it-

senäisyyspäiväänne
helmikuussa samankaltaisin ajatuksin ja tunnelmin, vaikka
historian käänteissä maidemme kohtalot eroavatkin toisistaan…”
Amiraali Rannikon puheen jälkeen, jonka loppupuolella hän lausui vielä kiitokset viime sotiimme osallistuneille virolaisvapaaehtoisille,
ohjelma jatkui tervehdyksin
ja vuosien varrella veteraanien hyväksi ansiokkaasti toimineiden henkilöiden palkitsemisin. Valtiovallan tervehdyksen
esitti Suomen Viron suurlähettiläs Jaakko Kalela, minkä jälkeen hän jakoi Tasavallan
presidentin myöntämät kunniamerkit. Puolustusvoimain
komentajan kenraali Ari Puheloisen tervehdyksen esitti puolustusasiamies everstiluutnantti Erkki Pekonen. Suomen Sotaveteraaniliiton tervehdyksen
esitti liiton puheenjohtaja Aarno Strömmer. Liiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström jakoi liiton myöntämät ansiomerkit veteraani-

toiminnassa kunnostautuneille henkilöille. Suomen Viro-yhdistysten liiton tervehdyksen
esitti varapuheenjohtaja Liisa
Löyttyniemi.
Ohjelman virallisen osan
päätyttyä siirryttiin konserttiosuuteen, minkä aikana saimme nauttia hyvällä maulla kootusta ohjelmasta, jossa sekä
isänmaalliset että viihteelliset musiikkinumerot sopivasti
vuorottelivat suomalaistaiteilijoiden esittäminä. Taiteilijat
loivat saliin hienon tunnelman,
joka sopi päivän henkeen.
Suomen-poikien hieno juhlatilaisuus kansalliskirjastossa päättyi perinteiseen tapaan
yhdessä laulettuun Endel Stafenaun Teid me tervitame kodumaa metsad.
Päivän ohjelmaan kuului
vielä kunniakäynti Metsakalmistun hautausmaalla Suomen-poikien omalla hauta-alueella. Valtiovallan sekä tilaisuuteen osallistuneiden yhteisöjen
jäsenet laskivat kukkalaitteensa muistopaaden juurelle.
Hieno päivä kallistui iltaan

yhdessä nautitun päivällisen
merkeissä, jonka isännöi Suomen Viro-yhdistysten liitto
(SVYL). Onnistuneista järjestelyistä vastasi liiton varapuheenjohtaja Liisa Löyttyniemi yhdessä Soomepoiste Pärimusühingun puheenjohtajan Mati
Blumfeldtin kanssa. Paluumatka Helsinkiin sujui hyvillä
mielin. Suur, suur aitäh kallid
Söbrad, Soomepoisid!
Nyyrikki Kurkivuori

Suomen Sotaveteraanien
Viron yhdistyksen ja Suomen
Sotaveteraaniliiton ehdotuksesta
tasavallan presidentti myönsi
kunniamerkkejä ansioituneille.
Itsenäisyyspäivän juhlassa
kunniamerkki luovutettiin
seuraaville:
Kaido Pihlakas
Peep Pillak
Johannes Törs

SVR R1
SVR R
SVR R

Mart Laarille myönnetty SVR K1
luovutettiin Tallinnan suurlähetystössä.

Seminaari suunnattiin varusmiehille

JR 200:n perustamisen vuosipäivää
juhlistettiin arvokkaasti

S

uomen Sotaveteraanien
Viron yhdistyksen, eri
maanpuolustusjärjestöjen
ja suomalaisten kutsuvieraiden
joukko kokoontui helmikuussa Paldiskiin kunnioittamaan
Suomessa Jatkosodassa palvelleiden virolaisten vapaaehtoisten oman rykmentin perustamisen vuosipäivää.
Tilaisuus alkoi kenttähartaudella ja seppeleiden laskulla
Suomen-poikien kotimaahan
paluun kunniaksi pystytetyllä
muistopaadella.
Lippulinnasta vastasivat paikalliset suojeluskuntaosastot ja
I Jalkaväkiprikaati asetti joukkueellisen varusmiehiä kunniavartioon paaden ympärille.
Päivän ohjelma jatkui tutustumisella Paldiskin varuskuntaan sekä nykyisin siellä käytössä olevaan kalustoon.
Juhlapäivänä perinteisesti
pidettävän seminaarin pääanti
oli tällä kertaa suunnattu salin
täyteiselle joukolle nuoria virolaisia varusmiehiä.
Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen puheenjohtaja Uno Järvela esitti omassa osuudessaan tiivistelmän JR

200:n vaiheista ja motiiveista,
jotka saivat aikanaan rykmentissä palvelleet miehet lähtemään kohti tuntematonta.
Historioitsijat Mati Õun ja
Henn Põlluaas perehtyivät esityksissään syihin, jotka johtivat nuoret virolaiset sodassa eri
puolille rintamaa, sekä Viron
rintaman merkitystä sodan kokonaisuutta ajatellen.
Prikaatin komentaja, everstiluutnantti Raivo Tamm esitti
tervehdyksessään veteraaneille
parhaat kiitokset Viron puolesta annetuista uhrauksista sekä

nyt veteraaniperinnön siirtämisestä nuoremmille. Hän
muistutti myös kuulijoita esimerkin tärkeydestä virolaisille nuorille sotilaille, jotka ovat
puolestaan pitäneet yllä virolaista sotilaskunniaa Irakin ja
Afganistanin sotatoimialueilla.
Kapteeni Jaen Teärin mainiosti organisoiman muistopäivän kruunasi Suojeluskunnan naisjaoston loihtimat juhlapöydän herkulliset antimet.
Hans Gabrielsson

JR 200:n muistopäivää vietettiin Paldiskissa kipakassa pakkassäässä. Kuva: Sampo Martiskainen
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Vaasassa uusia tuulia

V

aasan Rintama- ja Sotaveteraaniyhdistys teki viime vuonna
useita tulevaisuuden toimintaan vaikuttavia päätöksiä. Jäsenmääräkin kasvoi 220 jäsenellä.

Uusi organisaatio
Vuosikymmeniä käytössä ollut
organisaatio vakiintui 1980-luvulla. Tällöin jäsenmäärä oli
noin 1500. Suuri osa sotaveteraaneista jäi tuolloin eläkkeelle ja tarve veljestukeen, asuntojen remontointiin sekä eri
harrastusmuotoihin lisääntyi.
Lisääntynyttä vapaa-aikaa oli
mielekästä käyttää yhdistyksen
toiminnassa. Tuolloin muodostettiin lukuisia toimikuntia,
jotka tekivät ansiokasta työtä
jäsenkunnan hyväksi.
Vuosien aikana jäsenkunta ikääntyi ja tarpeet muuttuivat. Vaikka joitakin toimikuntia on ajan saatossa yhdistetty,
oli niitä vielä liikaa suhteessa
yhdistyksen jäsenmäärään ja
aktiivisiin toimijoihin. Hallitus hyväksyi lokakuussa uuden
organisaatiomallin, jonka mukaan vuoden 2010 alusta siirrytään kolmen toimikunnan/
jaoston malliin. Toimikunnat
kahta lukuun ottamatta lakkautettiin ja tilalle perustettiin
Veteraanitoimikunta. Sen lisäksi jatkavat naisjaosto ja korsukuoro.
Mitään yhdistyksen hyviksi havaittuja toimintamuotoja
ei lopeteta. Muutoksen tarkoituksena on ainoastaan tehostaa
yhdistyksen toimintaa ja parantaa tiedonkulkua. Veteraa-

kaisen veteraanijäsenen hautajaisiin. Ohjeissa on maininnat
myös pukeutumisesta, muistosanoista ja seppeleen laskemisesta. Seppeleen laskijat käyttävät ”veljeä ei jätetä” -sotaveteraanimitalia.
Uuden organisaation avulla Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanit selviävät pitkään tulevaisuuden haasteista sotaveteraanien, heidän puolisoidensa
ja leskiensä hyväksi sekä perinteiden vaalimiseksi.

kokoontuu kerran kuukaudessa. Päätöksenteon nopeuttamiseksi hallituksen avuksi nimettiin seitsemän henkilön
työvaliokunta.
Hallituksen
suurimpana haasteena tulee
olemaan uuden organisaation
sisäänajon lisäksi talous.

Ohjeet hautajaisista

Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanien organisaatiokaavio

nitoimikunta vastaa jatkossa
kaikista lakkautettujen toimikuntien tehtävistä, lukuun ottamatta vaalitoimikunnan tehtäviä.
Veteraanitoimikunnan toiminnasta vastaa 20 henkilön
johtoryhmä.
Johtoryhmään
kuuluu pääasiassa lakkautettujen toimikuntien asiantuntijoita, aktiivisia veteraaneja ja
kannattajajäseniä. Johtoryhmä
suoriutuu lukuisista tehtävistään perustamalla eri tapahtumia varten työryhmiä. Työryhmien koot vaihtelevat yhdestä
henkilöstä mahdollisesti jopa
kymmeniin henkilöihin. Esimerkkinä työryhmien tehtävistä mainittakoon yksittäisen veteraanin pihan lumenluonti ja
ystävänpäiväjuhlan järjestelyt.

Taloushallinto ja
jäsenistö yhteen
Yhdistyksen taloudenhoidossa
tehtiin myös jo vuosia vireillä
ollut uudistus. Korsukuorolla

ja naisjaostolla on ollut historiallisista syistä omat tilinsä ja
kirjanpitonsa. Korsukuoron tilinpito liitettiin pari vuotta sitten yhdistyksen tileihin ja viime syksynä päätettiin liittää
naisjaoston tilit vuoden 2010
alusta yhdistyksen kirjanpitoon. Joulukuisessa hallituksen kokouksessa kaikki yhdistykseen kuulumattomat 183
naisjaoston jäsentä hyväksyttiin hakemuksensa perusteella
yhdistyksen jäseniksi. Samalla
syntyi varmaankin lyömätön
ennätys, sillä kaikkiaan uusia
jäseniä hyväksyttiin yhdessä
kokouksessa 192. Vuoden vaihteessa yhdistyksen koko jäsenmäärä oli 864, joista varsinaisia
jäseniä 419.
Uusia jäseniä pyritään hankkimaan jatkossa jäsenhankintakilpailun kirittämänä. Jokaisen kannattajajäsenen tavoitteeksi asetetaan kahden uuden
jäsenen värvääminen ja eniten
uusia jäseniä 1.1. - 30.11. hankkinut palkitaan yhdistyksen
joulujuhlassa. Kannattajajäseniä pyritään samalla sitouttamaan yhä enemmän yhdistyksen toimintaan.

Sukupolvenvaihdos
Yhdistyksen johdossa tapahtui myös historiallinen muutos.
Syyskokous valitsi yhdistykselle ensi kertaa sotaveteraania
nuoremman puheenjohtajan.
Kunniapuheenjohtajaksi kutsutun Veikko Kurkialan ja uudeksi puheenjohtajaksi valitun
Tapani Tikkalan ikäero on 30
vuotta. Myöskään varapuheenjohtajaksi valittu Kurt Damén
ei ole sotaveteraani.

Tammikuussa 2009 hyväksyttiin kirjalliset ohjeet sotaveteraanien hautajaisista. Näkyvin
muutos aikaisempaan on se,
että yhdistyksen lippu asetetaan Suomen lipun kanssa jo-

Tapani Tikkala

Ipa-Pesu Oy

Rekolanpohjankatu 6, 15300 Lahti,
Puh. 03 - 756 1710

Suklaanmakuinen

nykyaikainen lääke ummetuksen hoitoon
Tehokas ja
hyvin siedetty

UUSI!

Movicol sisältää
elimistölle tärkeät
elektrolyytit
Movicol säilyttää
elimistön elektrolyyttija nestetasapainon
Apteekista ilman reseptiä.
Raskauden ja imetyksen aikana sekä alle
12-vuotiaille lääkärin määräyksen mukaan.
Tutustu pakkausohjeeseen.

www.movicol.fi

UUTUUS !

POISTAA JA
PEHMENTÄÄ
KORVAVAHAA
VÄHENTÄÄ
KORVAHUUHTELUN
TARVETTA

Arjen pyörittäminen

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi nimetty Veikko Kurkiala luovuttaa puheenjohtajan nuijan puheenjohtajaksi valitulle Tapani
Tikkalalle.

Yhdistyksen arjesta vastaa kolme kertaa viikossa avoinna oleva toimisto toiminnanjohtajataloudenhoitaja Sauli Lassilan
johdolla. Yhdistyksen hallitus

Ainutlaatuinen
spray
Apteekista

Helppo ja luonnollinen

www.vaxol.fi
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Elämme luopumisen aikaa

E

i vanhenevan ihmisen,
sotaveteraaninaisen tai
-miehen pidä jäädä murehtimaan mennyttä, vaan
luottaa tulevaan. Jos jostakin
on joutunut jo luopumaan, on
tilalle nopeasti hankittava uutta ja korvaavaa. Aina on uusi
ovi avattavissa, jos joku toinen
on saattanut jo sulkeutua. On
rohkeasti iloittava siitä, mitä
jäljellä vielä on.
Ajatukset ovat Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön puheenjohtajan, opettaja Vuokko
Hurmeen, joka on tehnyt sotaveteraanityötä yli 30 vuotta
ja siitä kahdeksan viime vuoden ajan johtanut naisjärjestöä. Tämä on ollut myöhäisiän
uusi elämäntehtävä, luontainen jatko normaalille työuralle, Vuokko Hurme kiteyttää.
Toimivan organisaation avulla
olemme voineet auttaa monia
uupuneita sotaveteraaniveljiä
heidän arjessaan. Mitä pidemmälle aika etenee, sitä vahvemmaksi kunnioitukseni sotaveteraaneja kohtaan kasvaa. Vielä
vuosikymmeniä jälkeen sodan
voimme olla ylpeitä siitä, kuinka silloin vielä niin kovin nuoret pojat kävivät vanhempien
miesten rinnalla urheasti taisteluun isänmaan puolesta, hän
toteaa.
Sotarintaman takana oli
aina myös kotirintama, joka
vastasi maatalous- ja teollisuustuotannosta, terveyshuollosta, lasten kasvatuksesta ja
koulutuksesta, kaupasta ja liikenteestä. Sodan tuomat vaikeudet, liitti nämä kaksi erillistä
rintamalohkoa lujasti toisiinsa ja linjat myös pitivät. Yhdessä myös jatketaan niin pitkään,
kun pystyssä on yksikin sen aikakauden mies.
Hymy on naisten luontainen
tapa osoittaa ystävällisyyttä lähimmäisille sekä kiitollisuutta ja kunnioitusta sotaveteraaneille. Hymy on kuin ikkuna,
joka näyttää, että onko sydän
varmasti kotona, Vuokko Hurme kuvailee. Eikä sitä hymyä
ole liioin säästelty.
Ajatuksensa Vuokko Hurme
tiivistää F.E.Sillanpään marssilaulun sanoihin: Niin kauan
teillä on suojattu lies, kun on
pystyssä yksikin mies.

Jokaisella on juurensa
Vuokko Hurme (os. Soila) syntyi vuonna 1922 Hämeen Pälkäneellä, pappilan maatilan
pehtoorin perheeseen. Perheeseen kuului vanhempien lisäk-

mintaa ylläpitävään kokoukseen naisjärjestö kokoontuu
kolme kertaa vuodessa, ja kokousten välillä käytännön asioita hoitaa puheenjohtajien ja
toiminnanjohtajan muodostama työvaliokunta. Järjestön aktiivityössä on mukana jo satapäinen tukisisarten joukko.

Myöhäisiän
elämäntehtävä

Vuokko Hurme vieraili Lottamuseossa 22.8.2009. Hän asettui pihamaalla Lottapatsaan viereen. Oli
velvollisuus ja etuoikeus palvella Isänmaata vaikeina päivinä. Kuva: Jorma Kallonen

si kolme tytärtä, joista Vuokko
oli vanhin. Vuokon ollessa viisivuotias isän ammatti vaihtui
vanginvartijaksi ja isän työ vei
perheen Tammisaaren kautta
Viipuriin. Viipurissa Vuokko
kävi kansakoulun ja sodan rikkomien lukiovuosien jälkeen
kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin
tyttönormaalilyseosta maaliskuussa 1942.
Koska pohjimmiltani olin
syvästi isänmaallinen, sotaa
pelkäämätön ja poikamaisen
uhkarohkea, menin tietenkin
jo kouluvuosina mukaan lottatoimintaan. Se oli aluksi koulutytön loma- ja vapaa-ajan
hyötykäyttöä. Lottien toimintakeskus oli sijoitettu suojeluskuntataloon ja paikka oli nimeltään ”Pirunkirkko”. Työmme koostui sotilaiden huolto- ja
muonitustehtävistä, Vuokko
Hurme kertoo.
Liikuimme myös rintamalinjan tuntumassa. Esimerkiksi JR 27:n muonitustehtävässä
jouduimme Rautjärvi/Ruokolahti rintamalohkolla varsinaiselle sotatoimialueelle, Vuokko Hurme muistelee. Taistelun
jäljiltä kaatuneet suomalaissotilaat oli jo koottu tienvarteen
odottamaan pois kuljetusta,
mutta kuolleet vihollissotilaat
ja hevoset lojuivat vielä hajallaan pitkin metsikköä. Näky oli
pöyristyttävä.

Siviilit evakuoitiin
Jo talvisodan aikana jouduttiin
väestö itärajan tuntumasta evakuoimaan, niin kävi myös Viipurin väestön. Vihollisen hallitsemilla alueilla kaikki inhimillinen ja tuotannollinen
toiminta loppuivat. Vuokko

Hurmeen kotiväki evakuoitiin
Keravalle, josta välirauhan solmimisen jälkeen palattiin takaisin Viipuriin.
Kun nuorena lottana kävelin
syksyllä 1941 Viipurin katuja
kohti kotitaloani, koin ikävän
yllätyksen. Talon ulko-ovi oli
lukossa, eikä taloon olisi saanut mennä, koska sitä ei ollut
tarkastettu. Pääsin kuitenkin
taloon sisälle. Kotini oli joutunut täydellisen hävityksen kohteeksi, mutta hellan takaa löysin ehjänä säilyneen Arabian
suolasalkkarin ja kaksi isän
teettämää henkaria. Ne olivat
säilyneet hävitykseltä ja ovat
edelleen hallussani, kuvailee
Vuokko Hurme

Työura kansakoulun
opettajana
Sodan monesti pätkimien lukiovuosien jälkeen ylioppilaaksi kirjoitettuaan hän hakeutui
Heinolan opettajaseminaariin
vuonna 1944. Valmistuttuaan
opettajaksi sai hän ensimmäisen työpaikkansa Kylmäkoskelta. Hän oli jo kesäyliopistossa tutustunut Kursijärven
koulun nuoreen miesopettajaan Heimo Hurmeeseen ja he
perustivat yhdessä opettajaperheen. Vuonna 1952 Hurmeet
muuttivat Paimion Veikkarin
koululle, jossa jatkoivat opettajina eläkeikään asti.
Opettajavuosia
Vuokko
Hurmeelle kertyi 30 ennen
eläkkeelle siirtymistä. Vielä
senkin jälkeen hän teki kuuden vuoden ajan opettajan sijaisuuksia. Perheessä on viisi lasta, kaksitoista lapsenlasta
ja viisi lapsenlapsenlasta. Sukupolvia on siis viisi. Leskek-

si Vuokko Hurme jäi 17 vuotta sitten.

Toiminta Sotaveteraanien
naisjärjestössä
Suomen
Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestö perustettiin Seinäjoella 1.6.1968. Järjestö toimi
naiskeskustoimikuntana vuoteen 1982, jolloin se rekisteröitiin Suomen Sotaveteraaniliiton
Naisjärjestö ry:ksi. Seinäjoella perustetun naiskeskustoimikunnan jälkeen perustettiin yhdistyksiin naisjaostoja. Varsinkin 1990-luvulla niitä syntyi
kiihtyvällä vauhdilla niin, että
naisjaostoja yhdistysten yhteydessä oli jo 300 ja jäseniä niissä
yli 50 000. Sittemmin toiminnan laajuus on jonkun verran
hiipunut. Paikallisia naisjaostoja ja yhdistyksiä oli vuoden
2005 lopussa 273 ja jäseniä niissä runsaat 34 000.
Paimion Sotaveteraaniyhdistyksen naisjaosto perustettiin vuonna 1979 ja siitä lähtien Vuokko Hurme on toiminut jaoston puheenjohtajana,
siis jo 30 vuotta. Jaostojen puheenjohtajat muodostavat piirissä naistoimikunnan ja piirien hallitusten puheenjohtajat muodostavat naisjärjestölle
keskustoimikunnan. Naisjärjestön keskustoimikunnan puheenjohtajana on vuodesta
2002 lähtien toiminut Vuokko
Hurme, joka kuuluu myös Sotaveteraaniliiton hallitukseen.
Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön sääntömääräinen kokous pidetään joka toinen vuosi järjestön liittopäivien yhteydessä. Silloin naisjärjestölle
valitaan puheenjohtaja ja keskustoimikunnan jäsenet. Toi-

Tunnen työni sotaveteraanien
naisjärjestössä olevan minulle
myöhäisiän uusi elämäntehtävä. Olen työeläkkeelle jäätyäni panostanut kaiken aikani ja
tarmoni sotaveteraanityölle ja
jatkan näin hamaan loppuun,
Vuokko Hurme lupaa. Tämä
on ollut luontainen jatkumo
opettajatyön jälkeen. Toimivan
organisaation hallinnan avulla
on myös saatu tuloksia. Olemme pystyneet auttamaan sotaveteraaneja heidän arjessaan,
taloudessaan ja kuntoutuksessaan.
Naisjaostot avustavat yhdistyksiä niiden toiminnassa. Ne
ovat mukana juhlien ja retkien järjestämisessä, osallistuvat varojen keräykseen järjestämällä esimerkiksi myyjäisiä.
Naisjaostojen rahallinen tuki
sotaveteraaneille on vuositasolla yli 350 000 euroa. Erilaisia tilaisuuksia, retkiä ja tapaamisia järjestetään vuosittain lähes 6000 ja niihin osallistuvien
henkilöiden määrä nousee noin
200 000:een.
Osalla naisjärjestön jäsenistä
on rintamapalvelutunnus ja he
saavatkin samat yhteiskunnalliset edut kuin rintamasotilastunnuksen saaneet miehet. Kyseisten etujen ulkopuolelle jää
kuitenkin suurin osa naisjärjestön jäsenistä, nimenomaan
ne, jotka sota-aikana kantoivat kotirintamasta suurimman
vastuun. Heitä naisjärjestö pyrkii huomioimaan järjestämällä
kunto- ja virkistyskursseja urheilu- ja kansanopistoissa. Tätä
toimintaa rahoittavat RAY ja
Lotta Svärd Säätiö.
Naisjärjestön aktiivien tekemä työ on palkatonta, mutta henkisesti runsaasti palkitsevaa.
Matti Värri

Vuokko Hurme tarkisti joulupäivänä tätä haastattelua ja
teki siihen korjauksia. Hän sai
iäisyyskutsun 28. joulukuuta.

15

1/10 h el m i k u u n 17. päi vänä 2010

Havaintoja veteraanien terveydentilassa, elinolosuhteissa
ja palvelujen käytössä tapahtuneista muutoksista

VIRTSANKARKAILUUN

– Veteraaniprojekti 2004:n tuloksia
Veteraaniprojektin
taustaa
Sotiemme veteraanien terveyttä ja toimintakykyä selvitettiin
Sosiaali- ja terveysministeriön
toimeksiannosta postikyselynä
syksyllä 1992. Tämä Veteraaniprojekti 1992 -kysely lähetettiin kaikille Suomessa asuville veteraaneille, ja sen tuloksia
hyödynnettiin veteraanien palvelu- ja kuntoutustoiminnan
seurannassa ja kehittämisessä.
Vuonna 2004 toteutettiin seurantatutkimus, johon poimittiin 5750 edelliseen kyselyyn
vastannutta veteraania. Uusintakyselyn tarkoituksena oli selvittää kartoitusvuonna 2004 veteraanien terveydentila, oireet ja
toimintakyky, elin- ja asuinolot,
kuntoutustarve ja kuntoutuksen saatavuus, terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttö sekä veteraanien oma käsitys palvelujen
tarpeesta ja mahdolliset paikkakuntakohtaiset erot. Lisäksi haluttiin selvittää omaishoitajina toimivien veteraanien tai
puolisoiden määrä ja kartoittaa
puolisoiden tilannetta. Tutkimus toteutettiin postikyselynä
ja se lähetettiin 3000 miehelle,
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 2000 sotainvalidi-miehelle ja 750 veteraaninaiselle.
Kyselyyn vastasi 4348 (87 %)
mies- ja 651 (87 %) naisveteraania. Sekä vuoden 1992 että 2004
kartoituksissa oli mukana veteraaneja 80–84 -vuotiaiden ikäryhmästä.
Veteraaniprojekti
2004 loppuraportissa arvioitiin
erikseen myös muutoksia, joita
oli tapahtunut tässä ikäryhmässä seuranta-aikana.

Päätulokset
Yli puolet kyselyyn vastanneista sotiemme veteraaneista piti
terveydentilaansa kohtalaisena,
mutta 27 % ei-invalidimiehistä ja yhtä suuri osuus naisista
koki terveydentilansa hyväksi
tai erittäin hyväksi muihin samanikäisiin verrattuna. Huonoimmaksi terveydentilansa
arvioivat sotainvalidimiehet.
Koettu terveydentila ei kuitenkaan riippunut vastaajan iästä,
sillä kolmasosa yli 90 -vuotiaista miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, piti terveydentilaansa hyvänä tai erittäin
hyvänä. Koettu terveydentila
oli parantunut 80–84-vuotiailla sotiemme veteraaneilla seuranta-aikana.

Tavallisimmat oireet ja vaivat, joista kyselyyn vastanneet
veteraanit olivat kärsineet viimeisen kuukauden aikana, olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten kivut ja säryt. Kivut
olivat kuitenkin vähentyneet
seuranta-aikana 80–84 -vuotiailla. Verenpainetauti, sepelvaltimotauti ja eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu olivat
tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella tavallisimpia lääkärin
toteamia tai hoitamia sairauksia viimeksi kuluneen vuoden
aikana. Kivut, sydämen vajaatoiminta, erilaiset virtsavaivat ja muistihäiriöt lisääntyivät
selvästi iän myötä ja heikensivät kyselyyn vastanneiden toimintakykyä.
Laitoskuntoutuksessa oli ollut yli 70 % miehistä, joilla ei
ollut invaliditeettiprosenttia ja
naisista saman verran. Sotainvalidimiehistä laitoskuntoutuksessa oli ollut yli 90 %. Avokuntoutukseen oli osallistunut
noin puolet ei-invalidimiehistä
ja naisista ja kaksi kolmasosaa
invalidimiehistä. Sekä laitosettä avokuntoutuksen määrä
oli seuranta-aikana lisääntynyt 80–84 -vuotiailla. Yleisin
syy siihen, että kuntoutukseen
ei lähdetty, oli se että veteraanit
eivät sinne halunneet. Sekä laitos- että avokuntoutuksen koki
kuitenkin tarpeelliseksi yli 90
% kyselyyn vastanneista.
Puolisonsa omaishoitajina
toimivat tavallisimmin 70–79
-vuotiaat naiset. Puoliso oli kyselyyn vastanneen veteraanin
omaishoitajana 50 %:lla ei-invalidimiehistä, 56 %:lla invalidimiehistä ja 41 %:lla naisista.
Lähes puolet sotiemme veteraaneista arvioi puolisonsa terveydentilan kohtalaiseksi, mutta noin kolmasosa veteraaneista arvioi puolisonsa terveyden
huonoksi tai erittäin huonoksi.
Kuntoutuksessa oli ollut 32 %
ei-invalidimiesten, 57 % invalidimiesten ja 75 % kyselyyn vastanneiden naisten puolisoista.

Veteraanien toiveet
Suurin osa kyselyyn vastanneista veteraaneista oli tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa.
Vesijohto, viemäri, sisä-WC,
lämmin vesi sekä peseytymistilat löytyivät yli 90 %:ssa veteraanien asunnoista. Asuntoon
toivottiin liikkumista helpottavia ja turvallisuutta lisääviä

muutoksia eli tukikahvojen,
turvapuhelimen tai turvalieden asentamista. Pysyvää laitospaikkaa toivoivat eniten yli
90-vuotiaat veteraanit.
Sosiaali- ja terveyspalveluista toivottiin eniten siivousapua
ja muuta kotiapua sekä kotisairaanhoitoa. Lisää sairaalahoitoa toivoi vain 1 % kyselyyn vastanneista. Apuvälineistä toivotuimpia olivat silmälasit
ja kuulolaite sekä liikkumisen
apuvälineistä kävelykeppi ja
kävelyteline.
Kuntoutuksen
nykyiseen
määrään oltiin varsin tyytyväisiä, sillä lisää laitoskuntoutusta toivoi 36 % miehistä, joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 25 % invalidimiehistä ja 30
% naisista. Lisää avokuntoutusta toivoi vain noin 20 % vastanneista. Yli 90-vuotiaat eivät
enää halunneet laitoskuntoutusta. Invaliditeettiprosentin
korjausta toivoi 7 % miehistä,
joilla ei ollut invaliditeettiprosenttia, 37 % invalidimiehistä
ja 4 % naisista.
Sotiemme veteraanien terveydentila ja toimintakyky oli parantunut vuosien 1992 ja 2004
välillä. Veteraanit olivat tyytyväisiä asuinolosuhteisiinsa ja
heidän toiveensa oli saada asua
mahdollisimman pitkään kotona. Tämä toive toteutuu huolehtimalla siitä, että sotiemme
veteraaneille on tarjolla riittävät palvelut ja oikeaa apua oikeaan aikaan.

pestävät ja kertakäyttöiset alushousut
SLIP SICLA lievään virtsankarkailuun
- 100% puuvillaa
- haaraosa hengittävää
erikoiskangasta
- muita suojia ei tarvita,
käytetään kuten tavallisia
alushousuja

STRONG runsaaseen virtsankarkailuun
- 100% puuvillaa
- haaraosassa tasku
erilliselle imevälle suojalle
- huomaamaton ja
helppokäyttöinen

Meiltä saat myös:
-

täydellinen valikoima TENAN virtsankarkailutuotteita
vuodesuojia sekä pestäviä että kertakäyttöisiä
virtsapullot ja alusastiat
kysy myös muita apuvälineitä esim. kävelykepit,
suihkutuolit, rollaattorit
Lisää tuotteita: www.linctus.ﬁ
TIEDUSTELUT JA TILAUKSET:
Linctus Oy, p. 03-6125 355
Turuntie 4-6, 13130 Hämeenlinna
fax 03-6125 353

Riitta Leskinen
LL, geriatrian erikoislääkäri
Oulun kaupunginsairaala

Kirjallisuutta: Laatikainen T. Leskinen R. Peltonen M. Antikainen R.
Tuomilehto J. Jousilahti P. Nissinen
A. Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky. Veteraaniprojekti 2004 raportti. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti
26/2009. 350 sivua.
Helsinki 2009. ISBN 978-952-245129-3 (pdf)
Veteraaniprojektin loppuraportti
löytyy osoitteesta:
http://www.thl.fi/thl-client/
pdfs/271b7e85-ff83-4880-81932a9ed0cbb159

www.ray.fi

Ei enää pariston vaihtoa. Ei enää säätimiä.

HANSATON AQ
Ladattava, täysin automaattinen kuulokoje.
AQ on saatavilla Hansaton -jällenmyyjiltä sekä
maahantuojalta jonottamatta. Kun haluat investoida elämäsi laatuun, valitse palveleva kuulokojetoimittaja.
Maahantuonti ja myynti
Soidintie 8 - 00700 HELSINKI (Malmi)
(09) 345 5300
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Korjausavustuksia vanhusten
asuntoihin 2010

V

anhusten
asuntojen
muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy
huhtikuun alkupuolella (ARA
ei ole vielä ilmoittanut tarkkaa
päivää). Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat
avustavat hakemusten tekemisessä.

Korjausavustukset
Korjausavustusta haetaan kunnalta, joka saa määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus
myönnetään sosiaalisin perustein. Asunnossa asuvan ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja.

Veteraaneilla on muuta vanhusväestöä korkeammat tulorajat. Myös veteraanien leskille
myönnetään avustuksia näillä
korkeammilla tulorajoilla.
Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot (brutto) euroa/kk
1230 2055 2745 3495
Tulorajoja korotetaan 795
eurolla kutakin lisähenkilöä
kohden.
Jos ruokakuntaan kuuluu
rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, sovelletaan
seuraavia tulorajoja:

Vanhusten asuntojen
korjausneuvonta
Vanhustyön keskusliitolla on
15 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat vanhuksia
asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Korjausneuvoja tekee tarvittavan
paperityön eli tekee hankkeen
luonnospiirustukset ja kustannusarvion sekä laittaa avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvoja avustaa
myös urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä
työ on asiakkaille maksutonta, mutta remontin teko tietysti
maksaa.

Henkilöluku
1
2
3
4
Tulot (brutto) euroa/kk
1600 2670 3570 4545

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat:
ETELÄ-POHJANMAA

Harri Hietikko

(06) 414 2970

0400 260 962

HELSINKI

Tom Holmlund

(09) 412 2903

0400 609 577

KANTA-HÄME

Kari Tahvanainen

(03) 734 0509

0500 494 766

(osa Kanta-Hämeen kunnista jaettu muille, Tahvanaiselta tiedot)
KYMI

Arja Hinkkanen

(05) 377 6777

040 545 2096

LAHTI

Kari Tahvanainen

(03) 734 0509

0500 494 766

LAPIN LÄÄNI

Teuvo Junes

OULUN LÄÄNI

Tapio Karhu

040 557 2550
(08) 816 2326

040 516 6738

(osa Oulun läänin kunnista jaettu muille, Karhulta tiedot)
PIRKKA-HÄME

Voitto Niska

0400 649 199

POHJOIS-KARJALA

Lauri Takkunen

050 540 7035

POHJOIS-SAVO

Pentti Heikkinen

0400 371 586

SATAKUNTA

Taru Perämaa

SISÄ-SUOMI

Erkki Vesander

SUUR-SAVO

Ismo Kortman

UUSIMAA

Henning Ekholm

0500 604 782

VAASA

Kenneth Bäckström

0400 561 956

VARSINAIS-SUOMI

Antero Hiilesvuo

(02) 677 0090

0400 852 727
0400 162 494

(015) 214 548

(02) 231 9128

Lisätietoja:
Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, 040 502 3807
Turvajärjestelmien asiantuntija Matti Lamponen, 050 406 5795

0500 651 737

040 584 0824

Veteraanien puolisoiden
ja leskien kuntoutus- ja
virkistyslomat
vuonna 2010
Hyvä veteraanin leski tai vaimo, joka olet hoitanut tai
hoidat veteraanipuolisoasi kotona. Et ole aikaisemmin
osallistunut kunto- ja virkistyslomille liiton, sotaveteraanipiirien, yhdistysten tai Naisjärjestön kautta, eikä
sinulla ole rintamapalvelustunnusta. Sinä, joka tunnet,
että tarvitset vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, voit
hakea alla mainittuja lomia.

S

uomen Sotaveteraaniliitto järjestää vuonna 2010
kunto- ja virkistyslomia (5 vrk) naispuolisille, pienituloisille veteraanien leskille ja omaishoitajina toimiville
puolisoille, joilla ei muuten ole
kuntoutusoikeutta tai mahdollisuutta siihen.
Hakijan on oltava Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksen
jäsen.
Hakemuksessa tulee olla tuloselvitys, lyhyt kuvaus elämäntilanteesta sekä yhteystiedot.
Jäsenyys on ilmoitettava hakemuksessa, myös paikka, johon toivoo ensisijaisesti pääsyä.
Norrvallassa järjestettävä
loma on tarkoitettu vain ruotsinkielisille.
Hakijan toivotaan olevan
omatoiminen, mutta jos hakijalla on liikuntakyvyn vaikeuksia
tai avun tarvetta päivittäisissä

toiminnoissa, on niistä erikseen
mainittava. Lääkärintodistusta
ei hakemuksen liitteeksi tarvita. Lomat sisältävät täysihoidon,
majoituksen sekä monipuolisen ohjelman. Osallistuminen
on maksuton matkakustannuksia lukuun ottamatta. Jokaiselle lomalle varataan 20 paikkaa.
Hyväksytyille lähetetään asiasta
kirjallinen tieto toukokuun alkuun mennessä.
Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset, kirjalliset hakemukset viimeistään 26.3. mennessä osoitteella
Anni Grundström
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 Helsinki.
Ruotsinkieliset hakemukset
lähetetään osoitteella
Vaasan Sotaveteraanipiiri
Vaasanpuistikko 15
65100 Vaasa

Kunto- ja virkistyslomat järjestetään seuraavissa
paikoissa:
LAUTSIAN LOMAKESKUS
Lautsiankuja 20, 14700 HAUHO
Aika: 10.–15. 5.2010
VARALAN URHEILUOPISTO
Varalankatu 36, 33240 TAMPERE
Aika: 12.–16.6.2010 ja 9.-13.8.2010
KANSANLÄÄKINTÄKESKUS
Pajalantie 24, 69600 KAUSTINEN
Aika: 5.–9.7.2010
TAUKOKANGAS
Reservikomppaniankatu 11, PL 110, 86301 Oulainen
Aika 28.6.–2.7.2010
KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHTI
Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO
Aika: 15.–20.8.2010
Ruotsinkielisille
NORRVALLA FOLKHÄLSAN Ab
Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå
Aika: 24.–28.5.2010
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Laitoshoidon maksut ja haettavat tuet
Pitkäaikaisen
laitoshoidon maksut

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn
mukaan. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos
suurempituloinen puoliso on
laitoshoidossa, hoitomaksu voi
olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Hoidettavan henkilön ja hänen
puolisonsa käyttöön jää siten
yhteensä 57,5 prosenttia heidän
yhteenlasketuista tuloistaan.
Hallituksen esityksen mukaan
on perheen sisäinen asia, millä
tavalla tämä jäävä osuus jaetaan
puolison välillä. Asiakkaalle
taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain
vähintään 97 euroa. Muutokset
tulivat voimaan 1.1.2010. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta
lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan
kestävän yli kolme kuukautta.
Muutoin maksu määrätään sen
jälkeen, kun henkilö on ollut
laitoshoidossa yli 3 kuukautta
ja hänen toimintakykynsä on
heikentynyt niin, että häntä on
edelleen hoidettava laitoksessa.
Rintamalisää ei oteta huomioon määritettäessä asiakas-

maksua. Ylimääräinen rintamalisä sen sijaan otetaan huomioon.
(Lähde: Kuntaliitto)

Omaishoidon tuki
pähkinänkuoressa
Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus
saada omaishoidon tukea.
Tukea haetaan hoidettavan
kunnan sosiaalitoimistosta.
Omaishoidon tuesta tehdään
sopimus kunnan ja omaishoitajan välille.
Omaishoitosopimukseen
liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
Omaishoidon tukena voidaan myöntää hoitopalkkio ja
palveluja.
Alin hoitopalkkio on vähintään 347,41 euroa kuukaudessa
(v. 2010).
Lyhytaikaisessa,
raskaassa
omaishoitotilanteessa palkkio on vähintään
694,83 euroa kuukaudessa
(v. 2010). Perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.
Omaishoitajalle
kertyy pääsääntöisesti eläkettä. Omaishoitajalla on tietyin
edellytyksin oikeus lakisääteiseen vapaaseen. Kunnan on

KP-ServicePartner Oy

huolehdittava hoidettavan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana.
(Lähde: Omaishoitajat ja läheiset liitto ry).

tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Pelkkä
avun tarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa
ei oikeuta hoitotukeen.

Eläkettä saavan hoitotuki

Perushoitotuki 57,32 e/kk

Eläkettä saavan hoitotuki on
tarkoitettu tukemaan sairaan
tai vammaisen eläkkeensaajan
kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa
sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.
Hoitotuen saamiseen vaikuttaa myös toimintakyky.
Toimintakyvyn tulee olla heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim.
peseytyä tai pukeutua), tehdä
välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta. ohjauksen tai
valvonnan tarvetta tai jatkuvia
erityiskustannuksia.
Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avun tarpeen, ohjauksen ja valvonnan

Voit saada perushoitotukea,
jos tarvitset vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissasi tai ohjausta
ja valvontaa niissä. Jos sinulla
on pelkästään avun, ohjauksen
tai valvonnan tarvetta kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea ei voida myöntää. Voit saada perushoitotukea myös erityiskustannusten
perusteella, jos niitä on keskimäärin perushoitotuen verran
kuukaudessa. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen.

Korotettu hoitotuki
142,70 e/kk
Voit saada korotettua hoitotukea, jos tarvitset joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissasi
(esim. syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä) tai jos
tarvitset säännöllistä ohjausta
ja valvontaa. Voit saada korotettua tukea myös erityiskustannusten perusteella, jos sai-

raus tai vamma aiheuttaa niitä
huomattavan määrän, vähintään tuen verran kuukausittain.

Ylin hoitotuki 301,75 e/kk
Voit saada ylintä hoitotukea, jos
tarvitset ympärivuorokautista
toisen henkilön hoitoa ja valvontaa etkä pärjää yksin kuin
lyhyen aikaa. Voit saada ylintä
hoitotukea myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on
vähintään ylimmän hoitotuen
verran kuukausittain.
Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka
liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Tulojen ja muiden tukien
vaikutus hoitotuen
määrään
Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä
tulot eikä omaisuus.
Ylimääräistä rintamalisää
saavien veteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen
aletaan maksaa 50 euron suuruista veteraanilisää 1.9. alkaen. Sitä ei tarvitse erikseen hakea.
(Lähde: Kela)
Anni Grundström

Berner Oy
Helsinki

Vanhustyön
Keskusliitto Ry
Helsinki
www.vtkl.fi

www.setlementti.fi

Suomen Setlementtiliitto ry – Ihmisten keskellä, ihmisten kesken
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Veteraanien etuuksia vuonna 2010

S

uomen sotien 1939 –
1945
sotainvalideille sekä rintamatehtävissä olleille miehille ja naisille
eli rintamaveteraaneille on laeissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Osin niiden
saantiin ovat oikeutettuja myös
eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt sekä
vuosien 1945 – 1952 miinanraivaajat.
Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään
myös kuntien ja seurakuntien
varoin.
Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja
yhteisöjen rintamaveteraaneille
myöntämät avustukset.
VR-liikenteen, linja-autoliikenteen ja Finnairin lentojen matkalippujen hinnoista ei
myönnetä rintamaveteraaneille erityisalennuksia, koska he
kaikki saavat niitä vastaavia
eläkeläis- ja ikäalennuksia.
Seuraavassa kerrotaan perus- ja viitetietoja edellä tarkoitetuista etuuksista.

kuukaudessa ja se on verotonta tuloa.
Vuoden 2009 päättyessä rintamalisää sai 59 359 henkilöä,
joista miehiä 37 877 ja naisia
21 482.
Kansaneläkeindeksi pidetään poikkeuksellisesti taantuman takia vuoden 2009 tasossa, joten rintamalisään ja
ylimääräiseen rintamalisään
ei tule korotusta edellisestä
vuodesta.

Rintamaveteraanien
tunnukset

Vuoden 2009 päättyessä ylimääräistä rintamalisää sai
30 698 henkilöä.

Rintamaveteraaneille myönnettyjä tunnuksia ovat
– rintamasotilastunnus (miehille)
– rintamapalvelustunnus (naisille)
– rintamatunnus (rintamalinnoittajille)
– ulkomaalaisen rintamasotilastunnus ( ulkomaalaisille
vapaaehtoisille).
Kaikkien näiden tunnusten hakuaika päättyi 31.12.1994.
Myönnetystä tunnuksesta
on merkintä sotilaspassissa ja
esim. kuvallisessa Kela-kortissa, jossa on iso R-kirjain kortin
kääntöpuolella. Jos näitä asiapapereita ei ole, rintamasotilastunnuksen olemassaolon voi
varmistaa omasta Puolustusvoimien aluetoimistosta ja rintamapalvelustunnuksen veteraanilautakunnasta.

Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus sekä henkilölle, jolle Sotaarkisto on antanut todistuksen
osallistumisesta miinanraivaukseen 1945 – 1952. Rintamalisää maksetaan myös ulkomaille.
Rintamalisä on 45,64 euroa

Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä
rintamalisää
maksetaan henkilölle, joka saa
sekä rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä on 25 – 45 prosenttia hänen kansaneläkkeensä
94,37 euroa ylittävästä osasta. Ylimääräistä rintamalisää
ei makseta, jos sen määrä jäisi
pienemmäksi, kuin 5,85 euroa
kuukaudessa. Etuus on verotonta tuloa.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on
– yksinäiselle 220,39 euroa
– naimisissa olevalle 190,69
euroa

Kuntoutus
Valtiokonttorin
ohjekirje kunnille ei ole ilmestynyt ennen lehtemme painatusta. Siihen on tulossa Sosiaali- ja terveysministeriöstä
muutoksia avokuntoutuksen
puolelle. Valtiokonttori on sopinut Stm:n kanssa, että ohje
lähetetään kunnille myöhemmin. Kunnille on ilmoitettu,
että vanhat ohjeet ovat voi-

Rintamalisä
45,64 euroa.
Ylimääräinen
rintamalisä
Ylimääräinen rintamalisä on
25 – 45 prosenttia hänen
kansaneläkkeensä 94,37 euroa
ylittävästä osasta.
Ylimääräistä rintamalisää ei
makseta, jos sen määrä jäisi
pienemmäksi kuin 5,85 euroa.
kuukaudessa.
Suurin mahdollinen
ylim. rintamalisä on
yksinäiselle 220, 39 euroa
kuukaudessa,
naimisissa olevalle 190,69 euroa.

massa toistaiseksi ja kuntia on
kehotettu valitsemaan veteraaneja kuntoutukseen niiden
perusteella toistaiseksi. Käsittelemme uusia kuntoutusohjeita seuraavassa lehdessämme tarkemmin.
Toistaiseksi voimassa oleva
kuntoutusohjeistus:
Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi saada henkilö, jolle on
myönnetty
rintamasotilas-,
rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
Suomessa asuva veteraani
hakee kuntoutukseen asuinkuntansa terveyskeskuksen tai
-viraston kautta. Hakemukseen
on liitettävä lääkärinlausunto
hakijan terveydentilasta. Todistusta ei tarvita, jos hakija on
pysyvässä hoitosuhteessa terveyskeskukseen. Hakemuksen
voi tehdä veteraanin puolesta
myös omainen tai sosiaali- ja
terveysviranomainen. Kuntoutusta annetaan myös henkilölle, joka asuu palvelu-, hoito- tai
hoivakodissa. Päätös pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta
kuntoutukseen.
Kunnan terveyslautakunta tai sen määräämä viranomainen valitsee kunnan saaman määrärahan rajoissa kuntoutukseen pääsevät henkilöt.
Kuntoutusta voidaan antaa laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena, jota ovat päivä- ja
kotikuntoutus sekä yksittäiset
fysio- tai muun terapian hoitosarjat. Jalkahoitoa voidaan antaa pelkkänä avokuntoutuksena.
Vuoden 2005 asetuksen mukaan silloin, kun veteraanilla
oleva vamma tai sairaus ei aiheuta hänelle toimintakyvyn
häiriöitä, laitoskuntoutusjakson pituus on enintään 10 vuorokautta. Tarveharkintaan perustuen voi veteraanin kuntoutusjakso laitoksessa olla
edelleen jopa neljä viikkoa.
Päiväkuntoutusta voidaan
antaa enintään 10-20 päivää
sekä muuta avokuntoutusta 2030 käyntikertaa kalenterivuodessa rintamaveteraanin kuntoutustarpeesta riippuen.
Avokuntoutusta voidaan toteuttaa toimintakykyluokkaan
III kuuluvan veteraanin osalta
esimerkiksi siten, että hän saa
2 x 10 hoitokerran sarjan. Vastaavasti toimintakykyluokkaan
I ja II kuuluvan veteraanin avokuntoutus voidaan toteuttaa 3
x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina. Tällöin kuntoutus jakautuu pitkälle aikavälille ja kun-

toutuksen vaikuttavuus paranee.
Aviopuoliso voi olla kuntoutuksessa yhdessä samaan aikaan ja samassa kuntoutuslaitoksessa veteraanin kanssa 10
vuorokautta. Jos veteraanilla
on sellainen vamma tai sairaus,
joka aiheuttaa toimintakyvyn
häiriöitä, voi aviopuoliso osallistua samanaikaisesti kuntoutukseen 14 vuorokauden ajan.
Yhteisen
kuntoutustarpeen
ja tarkoituksenmukaisuuden
ratkaisee kunnissa veteraanikuntoutusvalinnoista vastaava
henkilö.
Ulkomailla asuvien veteraanien hakemukset käsitellään
Valtiokonttorissa.
Valtiolta kunnille jaettava kuntoutusmääräraha on
34.1miljoona euroa vuonna
2010 ja se maksetaan kunnille niissä asuvien veteraanien
määrän mukaisesti.
Kansaneläkelaitos maksaa
kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan
kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.
Veteraanin puolisolla ei ole
oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.
Veteraanin leskellä ei ole
kuntoutusoikeutta veteraanikuntoutuksen kautta.

Hammashoito
Henkilö, jolle on myönnetty
rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus, sekä
henkilö, jolle Sota-arkisto on
antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen
1945 - 1952, on oikeutettu saamaan korvausta Kelan kautta
maksamistaan suun ja hampaiden hoidon kustannuksista.
Korvaukset ovat:
– 100 % korvaustaksan mukaisesta määrästä hampaiden tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta sekä
protetiikkaan liittyvästä
kliinisestä työstä.
– proteesien teknisestä työstä
50 % korvaustaksan mukaisesta määrästä
– erikoishammasteknikon
suorittamasta kokoproteesihoidosta hammaslääkärin
tutkimuksen ja hoitomääräyksen perusteella tehdystä kliinisestä työstä 100 %
taksan mukaisesta määrästä, erikoishammasteknikon
suorittamasta kokoproteesihoidosta hammaslääkärin
tutkimuksen ja hoitomää-

räyksen perusteella tehdystä teknisestä työstä 50 %
taksan mukaisesta määrästä
muusta hammashoidosta 60
% taksan mukaisesta määrästä.
Korvausta saa myös hammaslääkärin määräämien laboratorio- ja röntgentutkimusten sekä
lääkkeiden että korvattavaan
hammashoitoon liittyvien kuljetusten kustannuksista.
Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka ylittävät Kelan vahvistaman taksan mukaisen määrän. Tämän vuoksi
omavastuuosuuden selvittämiseksi on etenkin ennen suuria
hoitotoimenpiteitä syytä ottaa
selko siitä, paljonko hoidosta jää potilaan maksettavaksi.
Korvausta on haettava Kelalta kuuden kuukauden kuluessa
maksun suorittamisesta.
Esimerkiksi erikoishammasteknikon perimästä 926 euron
kokoproteesihoidon palkkiosta
Kela korvaa rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle 522 euroa. Asiakkaan itsensä maksettavaksi jää 404 euroa.
Kelan korvauksia ei saa julkisen terveydenhuollon kustannuksista, esim. terveyskeskuksessa suoritetusta hammashoidosta.
Ruotsissa annettu hammashoito korvataan enintään siihen määrään saakka, joka olisi
korvattu, jos hoito olisi annettu
Suomessa. Korvauksen maksaa
Kela.
Ulkomailla asuva rintamaveteraani saa yksityishammaslääkärin Suomessa antaman
hoidon maksuista korvausta
suoraan Kelan toimistosta.

Lääkealennus
Henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus tahi Sota-arkiston
antama miinanraivaajatodistus,
saa kaikissa apteekeissa 10 prosentin alennuksen lääkkeiden
hinnoista. Alennusta ei anneta
lääkkeistä, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia, merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä sairausvakuutuslaissa
tarkoitetun vuotuisen omavastuun ylittävältä osalta. Oikeus
alennuksen saamiseen selvitetään esittämällä kuvallinen Kela-kortti, jossa on R- tai MRtunnus tahi sotilaspassi tai muu
asiakirja tunnuksen saamisesta.
Lääkealennus on henkilökohtainen eikä sitä saa esimerkiksi
perheenjäsenten lääkkeistä.
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Ikäjajauma 31.12.2009
Ulkomaalaisen
vapaaehtoisen
rintama-avustus
Suomen sodissa 1939-1945 vapaaehtoisesti palvelleelle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle,
joka asuu Virossa tai muualla
entisen Neuvostoliiton alueella
vaikeissa taloudellisissa oloissa taikka asuu pysyvästi Suomessa, voidaan hakemuksesta myöntää rintama-avustusta.
Ulkomaalaisella rintamasotilaalla tarkoitetaan tässä henkilöä, jolle on myönnetty ulkomaalaisen rintasotilastunnus tai joka täyttää tunnuksen
myöntämisedellytykset. Kertakorvauksena
myönnettävän avustuksen määrä vuonna
2010 on 540 euroa. Avustuksen
myöntää hakemuksesta Valtiokonttori. Vuoden 2010 avustusta on haettava viimeistään
31.12.2010. Arvion mukaan –
lähinnä virolaisia ja inkeriläisiä- olisi noin 215 henkilöä.

Eräissä sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden
kuntoutus
Vuonna 1997 annetun lain
mukaan voivat 1939 – 1945
tai niiden jälkeen eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä
palvelleet henkilöt, (joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta) hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kaut-

ta. (Todistuksen hakuaika on
päättynyt 31.12.2004).
Partisaani-iskujen uhriksi
joutuneiden ja karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden
miesten kuntoutusoikeuden
hakeminen päättyi 31.12.2006.
Henkilöt, joille todistus on
myönnetty voivat hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta.
Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison kanssa.
Kuntoutus
rahoitetaan
RAY:n tuottovaroista.

Hautausmaksut
Vuoden 2004 alusta voimaan
tulleen hautaustoimilain mukaan
evankelis-luterilaisen
kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymän hautausmaat
ovat yleisiä hautausmaita. Niillä hautaustoimessa perittävien
maksujen tulee olla samat kaikille. Laissa on kuitenkin poikkeussäännös, jonka nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä
voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista,
jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus
voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.
Valtiokonttori maksaa hau-

Esimerkkejä kuntakohtaisista veteraanietuuksista vuonna 2010:
Veteraaneilla on ilmainen seniorbussikuljetus Vaasan kaupungin alueella
joka päivä klo 08.00-17.30 välisenä aikana. Myös useimmat muut kaupungit tarjoavat maksuttomia linja-autokuljetuksia veteraaneille.
Jotkut kaupungit ja kunnat tarjoavat veteraaneille heidän puolisoilleen ja
leskilleen maksuttoman pääsyn uimahalliin sekä tarjoavat myös ohjattua
vesijumppaa.
Tuusula tarjoaa tietyin perustein maksutonta siivouspalvelua veteraanitalouksille. Lisäksi yhdistys myöntää palveluseteleitä mm. ikkunanpesuun.
Nastolan kunnassa normaalin terveyskeskuksen kautta tulevan kuntoutuksen lisäksi annetaan v. 2010 sotiemme veteraaneille (jaetaan Sota- ja
Rintamaveteraaniyhdistyksille) lähinnä veteraanien puolisoiden ja leskien
tueksi 3.000 euroa. Summa jakaantuu siten, että sotaveteraanit saavat
2.200 euroa ja rintamaveteraanit 800 euroa. Molemmat yhdistykset
saavat itse valita henkilöt, joille kunta lähettää kirjeen tuesta. Tukisumma on sotaveteraanien puolella 100 € / henkilö. Saaja hankkii itselleen
kuntoutusta, esim. jalkahoidon, jonka hän itse maksaa ja saa hoidosta
tositteen. Näitä tositteita hän kerää saamansa summan verran ja toimittaa ne ennen vuoden loppua kuntaan, joka puolestaan maksaa enintään
tukisumman verran tuen saajan tilille pankkiin.
Kuhmoisten kunta maksaa 10 000 euroa tukea Sotaveteraaniyhdistykselle. Rahaa voidaan käyttää kuluvan vuoden aikana huonokuntoisimpien
veteraanien hoitoihin ja palveluihin.
Kuhmoisissa kuntaan on luvassa myös ”vanhusneuvola”, joka tietenkin
tukee myös veteraanien tarpeita.
Jämsässä on jo useana vuonna kunnan taholta annettu 20-30000 euroa
lisätukea.

tausapua, jos sotainvalidille
vahvistettu työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia.
Veteraanilla, jolla ei ole sotainvaliditeettia, ei hautausavusta
ole.

Kuntien etuudet
veteraaneille
Lukuisat kunnat myöntävät
rintamaveteraaneille talousarvioon otetuin määrärahoin erityisetuuksia.
Kuntakohtaisia
etuuksia
ovat muun muassa terveyskeskuskäyntien, joukkoliikenteen
käytön ja ajoneuvon pysäköinnin maksuttomuus sekä avustukset hammashoidon ja silmälasien hankkimiseen. Tietoja näistä etuuksista saa oman
kunnan sosiaalitoimesta ja paikallisesta veteraaniyhdistyksestä.

Sotaveteraaniliiton ja piirien kautta haettavat
avustukset
Vähävarainen,
ylimääräistä rintamalisää saava, Suomen
Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistykseen kuuluva veteraani, hänen puolisonsa tai veteraanin
leski voi hakea avustusta Sotaveteraaniliiton tai Sotaveteraanipiirien kautta. Hakemukseen
on liitettävä verotodistus tai
Kelan todistus ylimääräisestä
rintamalisästä sekä kuitit niistä
kuluista, joihin avustusta haetaan. Avustuksia myönnetään
lääke- ja hoitokulujen omavastuuosuuksiin, apuvälineisiin ja
kotona asumista tukeviin kodin muutostöihin. Avustuksen
suuruus on keskimäärin noin
200 – 700 euroa riippuen kuluista ja hakijan varallisuudesta. Avustusta voi saada Sotaveteraaniliiton perinne- ja tukisäätiön ja Sotavahinkosäätiön
ja Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiön, Kaatuneiden Muistosäätiön
myöntämistä varoista tai veteraanikeräyksen tuotosta. Hakemuksia saa piireistä, yhdistyksistä tai internetsivuiltamme www.sotaveteraaniliitto.fi ,
josta löytyvät myös tarkemmat
ohjeet avustusten myöntämiselle.
Anni Grundström

Ikäryhmä
Yhteensä
75 v
76 v
77 v
78 v
79 v
80 v
81 v
82 v
83 v
84 v
85 v
86 v
87 v
88 v
89 v
90 v
91 v
92 v
93 v
94 v
95 v
96 v
97 v
98 v
99 v
Yli 99 v

Yhteensä
Saajat
59 359
2
9
65
232
436
848
1 394
2 189
4 102
8 458
7 708
7 357
6 135
5 396
4 507
2 786
2 352
1 689
1 203
864
610
382
270
164
90
111

Sukupuoli
Miehet
Naiset
Saajat
Saajat
37 877
21 482
1
1
4
5
22
43
57
175
83
353
170
678
489
905
1 060
1 129
2 532
1 570
6 631
1 827
5 641
2 067
4 914
2 443
3 889
2 246
3 257
2 139
2 683
1 824
1 706
1 080
1 431
921
1 009
680
729
474
535
329
382
228
241
141
178
92
101
63
59
31
73
38

BW HOTELLI APOLLO
Asemakatu 31-33, 90100 Oulu
Puh. ( 08 ) 522 11
www.hotelapollo.fi
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Talvisota 30.11.1939 – 13.3.1940
Maanpuolustustahto korkealla - silloin ja edelleen

N

iinisalossa 30.11. järjestetyssä
Satakunnan veteraanijärjestöjen kertausharjoituksiin lähdön ja talvisodan alkamisen
70-vuotismuistotilaisuudessa
puhunut eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Korkeaoja korosti maanpuolustustahdon tärkeyttä. Hän toivoi

myös, että tulevaisuudessa yhä
useampi nuori mies suorittaisi varusmiespalveluksen. Korkeaojan mukaan varusmiespalvelus kuuluu myös niille
nuorille miehille, joiden fyysiset tai psyykkiset edellytykset
eivät ole parhaimmasta päästä. Korkeaojan mukaan heidän
osallistumisensa palvelukseen
mahdollistaisi se, että varus-

miespalvelusta kehitetään niin,
että heille luodaan sopiva palvelusmuoto. Näin toimittaessa
paitsi varmistetaan laaja ja monipuolinen reservi sotilaallisten ja muiden kriisien varalta,
myös ehkäistään syrjäytymistä,
parannetaan nuorten miesten
fyysistä kuntoa ja mikä ehkä
tärkeintä, vahvistetaan kansallista yhteenkuuluvaisuutta.

Niinisalossa paikalla oli runsas juhlayleisö, mukana oli veteraaneja Jämijärveltä, Kankaanpäästä, Parkanosta, Kihniöstä ja Karviasta. Joukossa oli vielä muutama talvisodan veteraani kertomassa omista
henkilökohtaisista kokemuksistaan.
Juhla alkoi muistotilaisuudella ja seppeleenlaskulla talvisotaan lähdön muistomerkillä. Seppelettä olivat laskemassa veteraani Vihtori Siivo ja Tykistöprikaatin komentaja eversti Markku Myllykangas. Kaatosateesta huolimatta muistomerkille kokoontui runsas joukko juhlan osanottajia. Muistomerkiltä lähetettiin myös seppelepartio sankarihaudalle sotilaspastori Juhana Saaren saatesanoin.

Juha Korkeaoja toi puheessaan esiin myös talvisodan
opetuksen siitä, miten puolustuksen materiaalista valmiutta ei pidä laiminlyödä. Yleinen
asevelvollisuus alkaa olla EU:n
alueella ja laajemminkin poistuva järjestelmä. Suomessa on
katsottu hyvin perustein nykyisen järjestelmämme täyttävän kansalliselle puolustukselle asetettavat vaatimukset
ja olevan kustannustehokas ja
tuottavan myös kansainvälistä
rauhanturvaamistyötä ajatellen
hyvää henkilöstöä. Koska nykyjärjestelmä toimii hyvin, ei
muutoksille mm. sotilaalliselle
liittoutumiselle ts. Nato-jäsenyydelle ole tarvetta. Tärkeintä on lopulta kuitenkin tahto ja valmius puolustaa maata kaikin käytettävissä olevin
keinoin. Suomalaisten korkea
maanpuolustustahto heijastuu
yleisen asevelvollisuuden nauttimana suurena kannatuksena.
Selvää on, että yleinen asevelvollisuus toisaalta myös ylläpitää korkeaa maanpuolustustahtoa, hän totesi.

Itsenäisyys säilytettiin
yhteistyöllä
Juhlassa omista talvisodan kokemuksistaan kertonut Kankaanpään
Sotaveteraanien
kunniapuheenjohtaja Vihtori

Siivo toi esiin myös, miten tärkeää puolustuksen materiaalinen valmius on. Talvisodan
alkaessa mm. tykistöllä ei ollut riittävästi ammuksia, jotta
vastapuolen hyökkäykset olisi saatu paremmin torjutuksi.
Vihtori Siivo kertoi myös talvisodan hengestä, joka syntyi
mm. yhteenkuuluvaisuudesta ja tahdosta puolustaa omaa
isämaataan vaikka viimeiseen
mieheen. Tämä kiteytyy mm.
ylimääräisiin harjoituksiin lokakuussa 1939 lähteneiden
miesten lauseessa ”Hanttiin laitetaan, vaikka kantapäät lähtisi.” Talvisodan henki vahvistui
edelleen taisteluiden edetessä
hyvistä tiedoista, joita tuli mm.
Suomussalmen ja Taipaleenjoen taistelupaikoilta, kun vastapuolen hyökkäykset saatiin torjutuksi. Myös rukouksen voima
oli vahva noina talvisodan ankarina päivinä, Siivo kertoi.
Vihtori Siivo on koonnut yhdessä Juha-Pekka Haaviston
kanssa DVD:lle Siivon muistoja sodan ajoilta. Tätä tallennetta lahjoitettiin juhlassa seutukunnan vaikuttajille ja mm.
kansanedustaja Korkeaojalle,
joka lupasi esittää sitä Arkadianmäellä.
Kuva ja teksti: Anitta Hakala

Asemiesilta täytti Kuhmo-talon

T

alvisodan alkamispäivän aattona 29. marraskuuta järjestivät kuhmolaiset
veteraanijärjestöt
yhdessä ohjelmistoltaan sodanajan perinteitä noudattaneen
Asemiesillan. Vastaavanlaisia
tapahtumia on pidetty aikaisempina vuosina Suomen suurimmilla paikkakunnilla, mutta Kainuuseen saakka viihdytysjoukot eivät aikaisemmin
ole ehtineet.
Jaakko Salonoja, humoristi hanuristi Seppo Soittila ja
viihdekuoro Kanttiinin Lotat
ilmaisivat halunsa lähteä kiertueelle jo paria vuotta aikaisemmin.
Tilaisuuden
järjestämisajankohdaksi sovimme talvisodan alkamispäivän aaton
70 vuotta sitten. Toiseksi konserttivastuun kantajaksi saimme Kainuun prikaatin soitto-

kuntineen. Illan isäntänä toimi
Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö eversti Matti Pesonen. Lisäksi illan ohjelmistoa

täydentämään tulivat Kuhmon
ja Sotkamon mieslaulajat sekä
kuhmolainen lausuntataiteilija
Toivo Mikkola.

Tilaisuus laajennettiin maakunnalliseksi tapahtumaksi, ja
niin Kuhmo-talon 680 istumapaikkaa saatiin loppuunmyy-

dyiksi. Illan kunniavieraiksi
kutsuimme tammenlehväveteraanit, miehet ja naiset, joille tilaisuus oli maksuton. Kunniavieraille Kainuun prikaatin
komentaja tarjosi myös juhlakahvit eversti Pesosen isännöimässä väliaikatilaisuudessa.
Illan ohjelmisto koostui pääosin sodanajan lauluista.
Kanttiinin Lottien laulut
saivat monet tuon ajan eläneet
herkistymään ja sotilassoittokunnan marssimusiikki ja potpurit olivat taattua tavaraa tässäkin tilaisuudessa. Ohjelmaan
kuuluneet kuorojen ja yleisön
yhteislaulut kruunasivat illan
ohjelmiston.
Illan tuotto käytetään kokonaisuudessaan kuhmolaisten
veteraanien hyväksi.

Humoristi ja hanuristi Seppo Soittila sekä viihdekuoro Kanttiinin Lotat esiintymässä asemiesillassa
Kuhmo-talolla.

Matti Halonen
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Talvisota 30.11.1939 – 13.3.1940
Lotta-muistomerkki paljastettiin Sastamalan Mouhijärvellä

T

alvisodan alkamispäivän aattona 29.11. muistettiin Mouhijärvellä
lottia ja kiitokseksi heidän suorittamastaan työstä paljastettiin muistomerkki. Hankkeen
alkuunpanijana oli sotaveteraani Mikko Ränsi, jonka mielestä veteraaneja on kyllä muistettu, mutta lotat on unohdettu.
Paljastuspuheen piti sotaveteraani Eino Puranen, joka mainitsi, että lotat vapauttivat divisioonan verran miehiä sotarintamalla, kun he tekivät paljon
sotamiehille kuuluneita töitä.
Yhteiskoululla vietetyssä kakkukahvitilaisuudessa lottana

toiminut Kyllikki Tuori kertoi
lottatoiminnasta. Lotta Svärdjärjestö perustettiin 1920 ja
Mouhijärven paikallisosasto
maaliskuussa samana vuonna. Jo kaksi vuotta myöhemmin lottia oli 120 ja 1930-luvun lopulla yli 400. Pikkulotat aloittivat toimintansa 1932.
Lotilla oli monenlaisia töitä:
siirtolaisia majoitettiin ja muonitettiin ja Selkeen kartanoon
perustettiin siirtoväen sairaala.
Tilaisuuteen osallistui noin 60
henkeä, joista 6 lottaa ja 6 pikkulottaa.
Otto Linnikko

Lotta Annikki Iloranta (vas.) muistelee, kuuntelevat lotat: Annikki Koskelo, Kyllikki Tuori, Salme Pussi, Eila Valtonen ja Anja Palomäki. Kuva: Ilkka Järvenpää

Laitilan Talvisotanäyttely korostaa paikallisuutta
Laitilassa avattiin 30. marraskuuta Njet Molotoff – Laitila talvisodassa -niminen näyttely, joka tuo esille paikallisen näkökulman talvisodan syttymiseen ja sota-aikaan.
Näyttely on esillä tarkalleen talvisodan keston ajan Vakka-Suomen Osuuspankin
luovuttamassa liikehuoneistossa. Talvisotanäyttelyn on vapaaehtoistyönä toteuttanut
työryhmä, johon kuuluvat Mikko Paana (näyttelyn suunnittelu ja lay-out), Untamo
Jousamaa (ase-, suojeluskunta- ja sotilasperinteen asiantuntemus) sekä Jukka Vehmas
(tutkimustyö ja tekstit). Esillä on mm. talvisodan aseistusta, suojeluskunta- ja lottapukuja, kunniamerkkejä, vihollisen lentolehtisiä, kaasunaamareita, käsikranaatteja ja
vanhoja valokuvia Laitilasta. Pitäjän kaikki sankarivainajat esitellään sanoin ja kuvin.

harjoitukset Laitilassakin, kun
pommikoneita pelättiin - yli ne
lensivät Raumaa rusikoimaan.
Nuijamaalta alkoi tulla siirtolaisia marras-joulukuussa. Suojeluskunnantalosta varustettiin
sotasairaala.

Molotov nukkena

Laitilan miehet taistelivat pääosin Jalkaväkirykmentti 13:n
riveissä Summan lohkon kovissa paikoissa. Sodan toiseksi viimeinen päivä oli kohtalokas: 15
laitilalaista rintamalle matkalla ollutta sotilasta sai surmansa Harvialassa Hämeenlinnan
lähellä, kun miehiä kuljettanut
juna ajoi yhteen tavarajunan
kanssa. Sotasensuurin johdosta lehdistö ei kertonut onnettomuudesta. Kaikkiaan sankarivainajien luku kohosi 76:een.
Ensimmäiset sankarihautajai-

”Finljandia, Finljandia, sinne
taas matkalla oli iivana…” kajahtaa Matti Jurvan laulamana
vanhasta radiosta, kun tulija
astuu näyttelyyn. Vastassa seisoo punalipun alla pahvinaamarinen ulkoasiainkansankomissaari Vjatšeslav Molotov.
Laajassa näyttelyssä on viitisentoista mallinukkea puettuina 70 vuoden takaisiin asusteisiin, sotilaita, lottia, suojeluskuntalaisia ja pilkkeentekijöitä.
Molotovincocktailit ovat esil-

lä omatekoisina ja Rajamäen
tehtaan valmistamina. Rintamadioraamassa sotaa käyvät osapuolet ovat vastakkain
Suomi-konepistooleineen
ja
emmoineen. Kätensä menettänyt makaa ahkiossa.

Paikallisuutta Laitilan
Sanomista
Vuoden 1939 alkupuoli oli hyvää aikaa Laitilassa niin kuin
muuallakin, rakennettiin kouluja ja kauppoja, kunnalliskoti, suojeluskunnantalo ja työvä-

Lotat matkalla Laitilan suojeluskunnantalon vihkiäisiin helluntaina
1939. Näyttelyn kuvateksteissä selostetaan laajasti talvisodan aikaa
Laitilassa. Aikakauden asuihin puettuja nukkeja on viitisentoista.

entalo. Vuonna 1925 perustettu
paikallislehti Laitilan Sanomat
kertoi kerran viikossa lähialueen tapahtumista. Huhti-toukokuun vaihteessa 1939 lehden palstoilta alkoivat heijastua uhkakuvat. Ennen kesää
suojeluskunta kuulutti Kannakselle linnoitustöihin lähtijöitä. Uudella suojeluskunnantalolla järjestettiin kuitenkin
vielä tansseja ja näytettiin elokuvia pitkälle syksyyn, kunnes
YH:n aika muutti elämänmenon. Pian alkoivat pimennys-

Junaonnettomuus vei
15 laitilalaista

set olivat uudenvuodenaattona
1939.
Talvisotanäyttely on saavuttanut hyvän suosion eri-ikäisten kansalaisten keskuudessa,
tutustumassa on käynyt mm.
useita koululaisryhmiä. Yleisen
hyvinvoinnin keskellä on tarpeen muistuttaa nuoremmallekin sukupolvelle, ettei Suomi
olisi itsenäinen ilman edellisten sukupolvien ankaraa työtä
ja taistelua.
Njet Molotoff – Laitila talvisodassa -näyttely Laitilan Portissa (Vihtorinkatu 1, linja-autoaseman vieressä) 13.3. asti.
Avoinna to klo 18-20, la klo 1215, su klo 12-18. Vapaa pääsy.
Teksti: Jukka Vehmas
Kuvat: Mikko Paana

Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov poseeraa punalippunsa alla Laitilan talvisotanäyttelyssä.
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Talvisota 30.11.1939 – 13.3.1940
Ulkomaalaiset vapaaehtoiset Suomen
asevoimissa Talvisodan aikana
Yleistilanne Euroopassa
1939
Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen elämään vaikuttivat
pahat lamavuodet 1929-34, joiden aikana epäusko tulevaisuuteen oli yleistä. Stalin NL:ssa ja
Hitler Saksassa olivat lietsoneet
sotaa, kunnes 23.8.1939 he yllättäen tekivät ns hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa ne jakoivat Pohjois- ja Itä-Euroopan
alueet keskenään. Tässä sopimuksessa Suomi, Baltian maat
ja Itä-Puola tulisivat NL:n vaikutuspiiriin. Toisin sanoen, jos
NL hyökkää johonkin näistä
maista osoittaa Saksa pidättyväisyyttä sotatoimien johdosta.
Euroopassa puhkesi 1.9.1939
suursota Saksan hyökätessä
Puolaan ja NL:n liittyessä samaan sotatoimeen idästä käsin. Tähän liittyen Ranska ja
Iso Britannia julistivat sodan
Saksalle ja asemasota Ranskan
pohjoisrajalla alkoi. Saksa ja
NL valtasivat Puolan ja pitivät
yhteisiä sotilasparaateja juuri
vallatussa maassa.

Talvisota puhkeaa
30.11.1939
NL aloitti sotatoimet Suomea
vastaan 30.11. aamulla ilman
minkäänlaista sodanjulistusta.
Ilmapommituksissa kuoli Helsingissä 48 ensimmäisessä ilmapommituksessa. Myöhemmin lukumäärä lisääntyi yli 90.

Hyökkäys Suomeen oli tietysti shokki suomalaisille, mutta sitä se oli myös muille pohjoismaalaisille samoin kuin
unkarilaisille, briteille, ranskalaisille, amerikkalaisille. Jopa
kaukaa Argentiinasta tuli järkyttyneitä mielipiteitä Suomeen. Suomen noin 295 000
käsittävä armeija oli rajoilla.
Ongelma oli aseissa. Niitä oli
aluksi vain 275 000:lle. Myöhemmin tilanne kohentui aseostoin ja sotasaaliin myötä.
Vastassa ollut neuvostoarmeija oli aluksi noin 450 000
miehen vahvuinen, mutta kun
tulosta ei saatu aikaan, vahvuus nousi 980 000 toisten tietojen mukaan 1 200 000.

Ruotsi ja Norja
Jos järkytys NL:n hyökkäyksestä oli suuri, niin suurin se oli
läntisessä naapurimaassamme.
Välittömästi nopeasti mobilisoitiin lääkäreitä ja sairaanhoitajia, joita Suomeen lähti 224
sekä ruotsalaisessa ambulanssissa että suomalaisissa sotilassairaaloissa. Palontorjuntapuolella Ruotsi lähetti helmikuussa
1940 kaksi täydellisesti varustettua
ammattipalokuntaa.
Ruotsin Punainen Tähti lähetti liikkuvan hevossairaalan. Se
saapui Suomeen 26.1.1940.
Sotilaallisella puolella perustettu Suomi-komitea käytti
hyväkseen everstiluutnanttien
Carl-August
Ehrensvärdin,

Magnus Dyrssenin ja Viking
Tammin laatimaa organisaatiosuunnitelmaa. Suomeen halukkaita vapaaehtoisia oli tuhansia, mutta maan hallitus
puolustusministeri Per Edvin
Sköldin suulla ilmoitti, että vapaaehtoisjoukkoa ei saa varustaa Ruotsin alueella. Lopulta
hallitus osin perääntyi ja salli Suomelle luovutettavan 100
000 kivääriä, 300 tykkiä, 32
lentokonetta, ampumatarvikkeita ja värväys saatiin käyntiin.
Kaikkiaan ruotsalaisia osallistui talvisotaan sotilaina 8
680. Tähän lukuun on lisättävä 727 norjalaista, jotka liitettiin SFK (Ruotsin vapaaehtoisosastoon eli Svenska Frivilligkåren). Paitsi pääosastossa
ruotsalaisia osallistui ilmatorjuntatehtäviin Turussa (n 100),
Pellingin rannikkopuolustuksessa (100), Vaasan tykistössä
(n 200), ruotsalaisessa lentolaivueessa (maj Hugo Beckhammar) Lapissa. Viime mainittu
sai tulikasteensa jo 12.1.1940.
Pääjoukko SFK saapui Suomeen vasta tammikuussa 1940.
Tosin etukomennuskunta oli
tullut Tornioon jo 30.12.1939,
mutta osaston organisointi ja
koulutus voitiin aloittaa vasta
tammikuun lopulla 1940. SFK
sisälsi kolme pataljoonan vahvuista osastoa, joista I ja II olivat aluksi Torniossa ja III osasto Kemissä.

Ruotsalaisen vapaaehtoisjoukon lääkintähenkilöstö laittamassa autoaan ajokuntoon pakkasaamuna Torniossa.

Svenska Frivilligkårenin komentaja kenraaliluutnantti Ernst Linder
ja hänen esikuntapäällikkönsä everstiluutnantti Carl August Ehrensvärd tutustuvat Torniossa tulevan sotanäyttämön karttoihin.

Joukkoja siirrettiin lähemmäs rintamaa ja 19.2.1940 Suomen päämajasta tuli käsky rintamavastuun siirrosta SFK:lle
Joutsijärven - Märkäjärven Hautajärven alueelle, jossa olleita ja venäläiset pysäyttäneet
suomalaispataljoonat siirrettiin pois ja eräiden uudelleenjärjestelyjen seurauksena lähetettiin Viipurinlahdelle 5 pataljoonaa.
Nyt Pohjois-Suomen taisteluja tuli johtamaan kenraaliluutnantti Ernst Linder esikuntapäällikkönään ev C-A
Ehrensvärd. Kaikki jäljelle jääneet suomalaisjoukot alistettiin
kenrl Linderille. Vastassa oli
etulinjassa NL:n 122. Divisioona ja sen takana Sallan kirkonkylässä 88. Divisioona. Märkäjärven lohko, jossa siis toimi
SFK, komentajaksi tuli eversti Arthur Nordenswan. Seurasi
joukko ankaria taisteluja, mutta asemat pidettiin. Ruotsalaiset osoittivat kuntoisuuttaan.
Jos joku halutaan erityisesti
mainita, niin ehkä luutnantti Anders Grafström tiedusteluosastoineen on tuotava esiin.
On myös mainittava aktiivisuutta osoittanut everstiluutnantti Magnus Dyrssen, joka
kaatui 1.3.1940. Kaikkiaan kaatui 37, joista osa jäi vangiksi ja
ruotsalaisten nähden teloitettiin 6. Haavoittuneita oli 45 ja
paleltuneita 140. Sotavankeudesta palasi 5.
Tunnelmat ruotsalaisvapaaehtoisten keskuudessa olivat
13.3.1940 rauhan tullessa mustat. Erittäin raskaasti arvosteltiin hallitusta. Se, että hallitus

oli kaikesta huolimatta sallinut materiaalisen ja humaanin
avun tuonnin Suomeen - sitä ei
tunnettu.
26.3.1940 oli SFK:lle uljas
päivä. Silloin ylipäällikkö sotamarsalkka Mannerheim vieraili SFK:ssa Märkäjärven (Uuden Sallan) Paikanselässä ja
piti mieltä kohottavan puheen
kiittäen vapaaehtoisia, jotka
meren takaa olivat tulleet auttamaan veljesmaan Suomen
sotilaita. 10.4.1940 lähti pääjoukko Suomesta ja viimeisetkin 26.4.1940.
Ruotsalaiset olivat ainoa ulkomailta tullut vapaaehtoisosasto, joka osallistui taisteluihin joukkona. Emme tietenkään unohda norjalaisia, jotka
taistelivat SFK:n lipun alla.

Tanska
Tyrmistys Tanskassa oli sanoin kuvaamaton, kun tuli tiedoksi NL:n hyökkäys Suomeen.
Myös Tanskassa oli sama ilmiö kuin muissa pohjoismaissa. Hallitus suhtautui nihkeästi
vapaaehtoisjoukkoon. Naapurissa oli Saksa NL:n sopimuskumppani. Se aikaansai ongelmia värväystyössä. Värväys
kuitenkin saatiin toteutettua ja
13.3.40 mennessä tanskalaisvapaaehtoisia oli saapunut Suomeen noin 1 000. Heidät sijoitettiin Ouluun paikalliseen lyseoon tammikuun alussa 1940
ja varustaminen ja koulutus alkoi. Tanskalaisia johti eversti V.
Tretow-Loof. Rintamalle he eivät ennättäneet. Joitakin tanskalaisia palveli ilmavoimissa
urheasti kuten Dubbölin tais-
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Tampereella näyttely talvisodasta:

telun jälkeläisten kuuluukin.
Tässä mainittakoon Ulrich ja
Kalmberg.
Erittäin merkittävä oli tanskalaisten ambulanssin osanotto haavoittuneiden hoitoon.
26.12.1939 alkaen tanskalaiset
hoitivat haavoittuneita Muurolan parantolassa. Tanskalaislääkärit professori Ole Chievitzin johdolla aloittivat. Tohtorit Karl Lehmann, Krebs, Carl
Winkel Smith, Axel Ringsted
ja Halfdan Lefevre leikkasivat
aamusta iltaan joskus öisinkin. Lefevre kirjoitti erinomaisen kuvauksen ”Tanska lähetti
ambulanssin” (WSOY Porvoo
1941). Vuodenvaihteessa tuli
siirto Joensuuhun ja myöhemmin Ilmeelle. Rauhan tultua
solmituksi palasivat tanskalaiset 21.4.1940 ja 30.5.1940 kotimaahansa, jossa liehuivat vieraat liput. Saksa oli miehittänyt
maan 10.4.1940.

Unkari
Myös Unkarissa virisi halu auttaa Suomea. Halukkaita oli
runsaasti, mutta virallisesti
Suomeen tuli 346 vapaaehtoista, jotka sijoitettiin Lapualla
olevaan osasto Sisuun. Unkarilaiset olivat koulutettuja sotilaita, mutta läheskään kaikkia
ei Unkarin valtio halunnut irroittaa halki levottoman ja sotaisen Euroopan. Näin unkarilaisia liittyi Suomen armeijaan
vasta helmikuun lopulla 1940.
Johtajana tällä joukolla oli kapteeni Imre Kémeri Nagy. Taisteluihin unkarilaiset eivät ennättäneet. Unkarilaisten vapaaehtoisten Suomen retkestä
on tutkija Gábor Richly kirjoittanut perusteellisen historian,
joka on julkaistu Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa nro
15/1996. Paluu Suomesta alkoi 20.5.1940 ja nyt se tapahtui
Saksan kautta. Tulomatkahan
toteutettiin Ranskan ja Ison
Britannian kautta.

USA:n ja Kanadan
suomalaiset
On luonnollista, että kauas
länteen siirtyneet suomalaiset
olivat huolissaan entisen kotimaansa tilasta ja kaikkiaan
372 USA:n ja Kanadan suomalaista tuli entiseen kotimaahansa valmiina puolustamaan
sitä. ASL:n vapaaehtoiset kes-

kitettiin Ouluun tarkoituksella kouluttaa heistä taistelijoita.
Ongelma oli se, että heitä saapui tipoittain mm 9.12.39 lähti
New Yorkista 56 miestä ja 2 sairaanhoitajatarta. Tämä joukko
hupeni maa- meri- ja ilmavoimiin, mutta seuraava 6.1.1940
tullut osasto sekä sitä seuraavat
tulivat koulutettavaksi Ouluun.
Rintamalle heidät siirrettiin
12.3.1940, mutta rauhan tulo
”pelasti” heidät sotatoimilta.

Muut
Suomen armeijaan pyrki pienempiä ryhmiä eri maista. Tilastojen mukaan heistä oli 350
NL:n kansalaisia (inkeriläisiä,
karjalaisia), virolaisia 56, belgialaisia 51, saksalaisia 18, hollantilaisia 17, brittejä 13 (rauhanteon jälkeen brittejä saapui lisää, joten lopulta heitä oli
227), italialaisia 7, puolalaisia 6,
sveitsiläisiä 6, muita 35 (latvialaisia, liettualaisia, itävaltalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia
ym).

Pirkkahämäläisten
Talvisota – kotirintama ja taistelut
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo on yhteistyössä Museokeskus Vapriikin kanssa tehnyt erikoisnäyttelyn 70 vuotta sitten käydystä Suomen talvisodasta.
Näyttely kertoo ennen muuta kotirintaman elämästä
Pirkka-Hämeessä talvisodan kuukausina, mutta myös
pirkkahämäläisten taisteluista rintamalla. Näyttely oli
joulukuun ajan esillä Vapriikissa, tammikuun Sampolan
kirjastossa ja helmikuun alkupuolen pääkirjasto Metsossa. Maaliskuun alkupuolella näyttely on Tampereen Suomalaisella Klubilla sekä 26.–27. huhtikuuta kansallisen
veteraanipäivän tilaisuuksien ajan Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa.

N

äyttely on suunnattu myös ja erityisesti nuorelle väelle ja
niinpä se kertoo myös lasten
elämästä sota-aikana, koulunkäynnin häiriintymisestä ja
evakuoinneista samoin pikkulotista ja sotilaspojista. Lo-

tat, pikkulotat ja sotilaspojat
vapauttivat palveluksillaan divisioonia rintamalle. Näyttely esittelee myös suojeluskuntajärjestön tärkeää roolia niin
rintamalla kuin kotirintamallakin.
Näyttelyn tekijöiden lisäk-

si sen suunnittelutyöryhmässä ovat olleet edustettuina pirkanmaalaiset maanpuolustusjärjestöt ja Puolustusvoimien
aluetoimisto. Näyttelyä ovat
taloudellisesti tukeneet Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto, Vapaussoturien Huoltosäätiö ja Pirkanmaan
Sotilaspiirien Perinneyhdistys.
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseo on vapaaehtoisvoimin ylläpidetty museo, joka
on tilauksesta avoinna ryhmille; http://pirkanperinto.nettisivut.fi/.
Markku Rauhalahti
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseon puheenjohtaja

Lopuksi
Kaikkiaan vapaaehtoisia oli
noin 12 000, jos huomioidaan
myös välittömästi 13.3.40 jälkeen Suomeen saapuneet. Se oli
hyvä alku, mutta ei ratkaiseva.
Englannin ja Ranskan lupaama apu olisi merkinnyt noin 10
000 miestä lisää. Se ei kuitenkaan ollut riittävä määrä neuvostorynnäkön torjumiseen.
Vertailun vuoksi todettakoon,
että Jatkosodan aikana Suomen
puolustusvoimissa kesällä 1944
oli 530 000 sotilasta, minkä lisäksi rinnallamme taisteli 220240 000 saksalaista. Kieltää ei
voi kuitenkaan sitä, että ulkomaalaiset vapaaehtoiset jo pelkällä olemassaolollaan auttoivat meitä ja tukivat runsain käsin puolustustaisteluamme.
Talvisodan
ulkomaalaisia vapaaehtoisia taisteli jatkosodankin aikana riveissämme
mm ruotsalaisia, tanskalaisia
jne.
Lopuksi on mainittava, että
ylläoleva kirjoitus koskee vain
vapaaehtoisia. Ulkomailta saamamme materiaalinen yms
apu on luku erikseen.
Tapio Skog

27.1.2004
Talvisodan taistelijoita Summan rintamalla. Kuva: Erkki TiitolanAM_pikku_ilmoja_MV_uusi_p
kokoelma.
C
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Soita 010 446 446 tai
matkatoimistoosi.
www.aurinkomatkat.fi
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Ässä-rykmentti JR 11 talvisodassa
Talvisotaan lähti muiden reserviläisrykmenttien mukana
Helsingin sydämestä, Kalliosta, Sörnäisistä ja Vallilasta,
silloisista leimallisista työläiskaupunginosista, ”stadin
kundien” jalkaväkirykmentti JR 11. Se otti itselleen
sotahistoriaan kuolemattomana jäävän nimen ”Ässärykmentti”. Sen taisteluarvoa epäiltiin ennakkoon, sillä
sehän oli kaupunkilaisten joukko, taustoiltaan ja rakenteeltaan hyvin sekalainen. Joukossa oli paljon poliittista
vasemmistoa kannattavia. Se otti kuitenkin tehtävänsä
tosissaan ja kykeni vastoin sodanjohdon odotuksia hoitamaan saamansa tehtävät moitteettomasti.

Suomi valmistautui
sotaan, vaikka ei
uskonutkaan siihen
Sotaan ei Suomessa 1930-luvun
lopulla uskottu – tai haluttu
uskoa. Suomi reagoi kuitenkin
onnekseen jo syyskuusta 1938
alkaen maailman tilanteen kiristyessä nostaen vähitellen
valmiuttaan. Kun poliittisella rintamalla ei syksyllä 1939
edistytty ja kun Neuvostoliiton
painostus vain lisääntyi, päätettiin 12.10. armeijan täydellisestä liikekannallepanosta.
Kutsut ”ylimääräisiin harjoituksiin” (YH) lähtivät kiireesti mutta vähin äänin liikkeelle. Suomi halusi kaikin tavoin
välttää provosoimasta suurta naapuriaan ulkopoliittisesti hyvin arkaluontoisessa tilanteessa.
Helsingissä toimi liikekannallepanon suoritusorganisaationa suojeluskuntapiiri. Käskykorttien jakelusta huolehtivat poliisiviranomaiset. Posti
olisi ollut liian hidas, ja julkinen kuulutus olisi herättänyt
liiaksi huomiota.

Jalkaväkirykmentti 11
perustettiin
Yksi Uudenmaan sotilasläänin
alaisen Helsingin Sotilaspiirin
perustettavaksi tulevista joukoista oli Jalkaväkirykmentti 11, tuleva ”Ässä-rykmentti”.
JR 11:n osat perustettiin 13.–
17.10.1939 useissa eri perustamispaikoissa Helsingissä Kallion ja Vallilan kaupunginosissa. Miehiä alkoi 13.10. saapua
heille käskettyihin perustamispaikkoihin. Ne olivat kouluja
tai muita julkisia rakennuksia,
joista pääosa on edelleen olemassa. Miehille jaettiin aseet ja
muut varusteet, ja heidät sijoitettiin komppanioihin ja joukkueisiin. Runkomiehityksensä JR 11:n sai Helsingin alueen
suojeluskuntalaisista.
Varustus jäi vaatetuksen
osalta kirjavaksi ja osin puut-

teelliseksikin. Suojeluskuntalaisilla oli parhaat varusteet
omasta takaa. Yli-ikäiset suojeluskuntalaiset joutuivat har- Rykmentti lastataan vaunuihin Vallilan asemalla.
mikseen luovuttamaan varusteitaan nuoremmille kutsutuil- kaupunginosassa olevalla Haa- etukselle. Hevosraukat olivat
le. Asetilanne oli jo parempi, paniemen kentällä, jonka ny- myös kovilla. Outojen ajomiesvaikka 1800–luvun puolella kyinen nimi on Väinö Tan- ten ohjastamia kuormia kaatui
valmistuneen venäläisen ki- nerin aukio. Tämän jälkeen huonolla ja kuormitetulla tielväärin saaja ei varmaan erityi- rykmentti marssi Vallilan lä tuon tuostakin. Joukon miesen tyytyväiseltä näyttänyt- tavara-asemalle, missä se las- lialaa kuvattiin kuitenkin matkään. Konetuliaseet ja suoje- tattiin pataljoonittain junaan. kan vaivoista huolimatta reipluskunnan pystykorvakiväärit Lastauspaikan vieressä sijait- paaksi ja joukkoa iloiseksi.
olivat hyvin kysyttyjä.
si Harjun ruumishuone ja siuTalvisodan
jalkaväkiryk- nauskappeli. Tämä suojeltu ra- Perillä
mentit muodostuivat esikun- kennus löytyy edelleen osoit- 4. Divisioona, johon JR 11 kuunasta, kolmesta jalkaväkipa- teesta Aleksis Kivenkatu 1. lui, ryhmittyi puolustukseen
taljoonasta, kranaatinheitin- Tästä ja rykmentin lopullisesta Kuolemajärven pitäjään Sumkomppaniasta ja kolonnasta eli sijoituspaikasta Kuolemajärven man lohkolla olevan 5.D:n ja
kuljetusmuodostelmista. Hel- pitäjässä Karjalan kannaksen Suomenlahden rannalle sijoisingin Sotilaspiirin esikunnas- sai alkunsa hirtehinen sanonta, tettavan Koiviston rannikkosa tehdyn perustamistaulukon jonka mukaan Ässä-rykmentin lohkon välille ns. Hatjalahmukaan JR 11:n ensimmäinen miehet nousivat junaan ”ruu- den lohkolla. Kun JR 11 saapui
ja toinen pataljoona (I/JR 11 ja mishuoneen laiturilta määrän- käsketylle keskitysalueelleen
II/JR 11) tulivat Helsingin ala- päänä Kuolemajärvi”.
Kuolemajärven ja Hatjalahalueelta ja sen kolmas pataljooJR 11 kuljetettiin junalla denjärven rannoille, lohkon
na (III/JR 11) Porvoon ja Lovii- Karjalan kannakselle Johan- hyökkäysvaunuesteet
olivat
san ala-alueilta. Myös rykmen- neksen asemalle Viipurista keskeneräisiä, ja myös piikkitin kranaatinheitinkomppania etelään. Miehistö matkasi tar- lankaesteissä oli aukkoja. Suo(Krh.K./JR 11) tuli Porvoon koitukseen varustetuissa tava- jakorsuja tai muita kestorakenala-alueelta.
ravaunuissa, ”härkävaunuis- teita ei ollut, joten rykmentti
Mistä sitten nimi Ässä-ryk- sa”. Mieliala oli reipas, vaikka majoittui telttoihin ja paikallismentti? Veteraanien mukaan matka vei kohti tuntematon- ten asukkaiden taloihin. JR 11
se sai alkunsa rykmentin pei- ta päämäärää ja sujui hitaasti. kunnosti asemiaan koko YHtetunnuksena olleesta S-kir- Kukaan ei tiennyt minne ol- vaiheen ajan.
jaimesta, joka puolestaan oli tiin matkalla, ei edes junailija,
Siviiliväestö oli siinä vaimahdollisesti tullut siitä, että jolta asioita yritettiin urkkia. heessa tällä alueella vielä pääJR 11 oli suomenkielisistä muo- Lahdessa seistiin jonkin aikaa, osin paikoillaan. Hyviä suhteidostettu rykmentti erotukseksi syötiin kaurapuuroa ja sitten ta paikallisväestöön ylläpidetsisarrykmentistä, 4. Divisioo- jatkettiin matkaa. Kun tultiin tiin eri tavoin. Isäntiä autettiin
nan ruotsinkielisten rykmen- Viipuriin ja arvuuteltiin, mihin maatöissä ja kotinurkkien paiktistä, JR 10:stä. Vai viittaisiko suuntaan jatketaan. Etelään kailussa. Pellot olivat vielä osin
S-kirjain Sörnäisten kaupun- matka vei, ja Kannas kutsui.
kyntämättä, kun kylän miehet
ginosaan? Olipa asian oikea laiJohannekseen saavuttiin lä- oli kutsuttu sotaväen harmaita niin tai näin, pian Jalkavä- hes 30 tuntia kestäneen juna- siin. Paikallinen väki ihmetteli
kirykmentti 11:n miehet kui- matkan jälkeen 19.10. Aamulla aluksi helsinkiläisten mahdoltenkin yhdistivät S-kirjaimen herättiin vielä tottumattomina lisuuksia selviytyä maatöistä,
korttipakan ässään, korkeim- kovalla alustalla makoilemi- mutta vähitellen ennakkoluupaan korttiin. Nimitys Ässä- seen, kankeina ja jäsenet särke- lot kaikkosivat. Joukossa kun
rykmentti oli syntynyt ja sellai- vinä. Junamatkan jälkeen seu- oli runsaasti erilaisia ammatsena se jäi elämään.
rasi vielä viiden tunnin marssi timiehiä, myös lapinjärveläisiä
ennen kuin oltiin oman divi- maatöihin tottuneita. Monilla
YH kutsui
sioonan keskitysalueella. Ras- helsinkiläisilläkin oli maalaisRykmentin sotavalmiustarkas- kaat reput painoivat selkää, ja taustansa, joten työt sujuivat.
tus pidettiin 18.10.1939 Hä- pitkä marssi pani monien tot- Saunat lämpenivät taajaan, ja
meentien varrella Sörnäisten tumattomien jalat kovalle ko- muutenkin olo koetettiin tehdä

mahdollisimman mukavaksi.
Järvien jäädyttyä päästiin mateita pyytämään. Niistä saatiin
tervetullutta vaihtelua armeijan muoniin.

YH:n aika
YH -vaiheen ehkä tärkein anti
oli se, että rykmentin miehet
tutustuivat harjoituksissa ja linnoitustöissä vähitellen toisiinsa.
Päällystö voi nyt todeta Ässärykmentin miehistöaineksen
mitä parhaaksi. Se koostui etupäässä valistuneista työläisistä, lujan maanpuolustushengen
elähdyttämistä pojista. Aivan
rikkeetön ei henki kuitenkaan
ollut. Joitakin miehiä jouduttiin
siirtämään muualle poliittisesti
epäluotettavina.
Varsinaisiin
sotilaallisiin
harjoituksiin ei ollut riittävästi mahdollisuuksia, kun ensi sijassa oli tehtävä kenttävarustelutöitä. Huono sääkin haittasi
harjoittelua. Syyssateet jatkuivat päivästä toiseen eikä miehiä mielellään viety maastoon
vaikeasti kuivattavia vaatteita
kastelemaan. Vaihtovaatteita
kun ei ollut riittävästi. Idän jättiläinen saattaisi koska tahansa hyökätä, ja siihen mennessä
oli saatava valmista niin paljon
kuin mahdollista. Kiireesti ja
taukoamatta oli kaivauduttava,
rakennettava esteitä ja raivattava ampuma-alaa.
Yleistä ikävystymistä ja koti-ikävää torjuttiin YH:n aikana myös erilaisilla urheiluharrastuksilla. Niille olikin hyvät
edellytykset, sillä rykmentistä löytyi poikkeuksellisen runsaasti aktiiviurheilijoita. Upseerien mukanaolo näissä vapaa-ajan riennoissa kohotti
selvästi tunnelmaa. Kuolemajärven kirkossa pidettiin marraskuun alussa jumalanpalve-
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lus, jossa rykmentin 75 miehinen kuoro lauloi komeasti.
Sama kuoro esiintyi pataljoonien illanvietoissa. Niissä oli
muutakin ohjelmaa, mm. tietokilpailuja.
Erilaisista oloista tulevat,
kaupunkioloihin
tottuneet
miehet suhtautuivat silloin vielä turhaksi olettamaansa oleskeluun Kannaksella, sotataitojen paikkailuun ja linnoitustöihin yllättävän tyynesti.
Puutteellinen varustus ja yksitoikkoinen, paikoin huonoksikin koettu ruoka antoivat kuitenkin aihetta tyytymättömyyteen. Yleensä mielialat olivat
kuitenkin hyvät, vaikka epätietoisuus tulevasta ja huoli
omaisista ja heidän toimeentulostaan kotirintamalla tietysti
painoi mieliä. Yleensä haluttiin
ilmeisesti olla hyviä sotilaita.
Esimiesten vapaaehtoinen osallistuminen miestensä töihin oli
omiaan luomaan yhteishenkeä.

Siviileistä sotilaiksi
Kiireessä kootut, toisilleen pääosin vieraat, hyvinkin erilaisista ammateista ja lähtökohdista tulevat miehet eivät ole
hetkessä valmis sotajoukko.
Kertausharjoituksissa oli ehkä
oltu, mutta tuskin juuri tässä
kokoonpanossa. Pitkäksi venyneen YH:n aikana johtajat
oppivat vähitellen tuntemaan
alaisensa ja alaiset tottuivat
johtajiinsa. Yhdessä perehdyttiin tulevaan toimintamaastoon, opittiin luottamaan toi-

nen toisiinsa ja toimimaan
käytännön töissä yhdessä. Kun
yksittäiset reserviläiset mukautuivat sotilaiksi, heistä ja heidän johtajistaan kiinteytyi sotilasyksiköitä. Rauhallisuus ja
päättäväisyys sekä halu täyttää velvollisuutensa leimasivat
yleensä toimintaa.
Kun kenttäposti vähitellen
alkoi toimia, mielialat kohenivat entisestään. Kirjeet kotirintamalta olivat hyvin odotettuja. Radiota kuunnellaan, seurataan huolestuneina uutisia.
Kortinpeluu oli monille keskeinen ajantappokeino. Ikkunat
pimennettiin illan tultua. Silti uskottiin yleisesti, ettei sotaa
tule ja että kaikki vielä päättyy
hyvin. Lumen tulo lokakuun
lopulla muutti maisemia, ja
hiihtämistäkin päästiin vähitellen harjoittelemaan.
Kun tietoja Neuvostoliiton
vaatimuksista sitten alettiin
YH:n jatkuessa saada, yleinen
mielipide osoittautui jyrkän
torjuvaksi niin kotirintamalla kuin joukkojenkin keskuudessa. Hallitusta ja sen Moskovaan lähettämiä neuvottelijoita epäiltiin peräänantamisesta.
Mitkään alueluovutukset eivät
saisi tulla kysymykseen!
Kaikesta päätellen YH siis
täytti tehtävänsä. Kun sota sitten syttyi ja tapahtumat etenivät kohti sodan kriittistä loppuvaihetta, voitiin selvästi havaita harjoitusten vaikutus.
Noin kuuden viikon aikana oli
ainakin JR 11:sta kehittynyt

Ässä-rykmentin lohkoa Mannerheim-linjalla.

yhtenäinen joukko, joka sodan
sytyttyä ja edistyttyä erottui
dramaattisella tavalla edukseen
eräistä muista samalla alueella
taistelleista, häthätää kokoonpannuista täydennysjoukoista, niin taisteluarvoltaan kuin
-hengeltäänkin.
Kun neuvottelut Moskovassa eivät tuntuneet johtavan mihinkään, ja kotirintaman ja sen
elinkeinoelämän toiminta alkoi
nikotella miesten ollessa poissa
rauhan töistä, Suomen hallitus
päättikin 20.11.1939 kotiuttaa
puolet mobilisoiduista joukoista. Se ilmoitti myös, että koulut
jatkaisivat toimintaansa 1.12.
alkaen. Kuten tiedämme, näistä normalisointitoimista ei kuitenkaan tullut mitään. Neuvostoliitto aloitti sodan ilman so- Ässä-rykmentin keskeisen eteentyönnetyn tukikohdan, ”Nypydanjulistusta 30.11.1939.
kän” maastoa Mannerheim-linjalla lokakuun lopussa 2009. Oikeal-

Ässä-rykmentti
talvisodassa
JR 11:n sota oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa
se puolusti omaa Hatjalahden
lohkoaan pääpuolustuslinjalla,
joka lähinnä ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien kielessä sai
nimen Mannerheim-linja. Se
osallistui tämän vaiheen alussa
ns. hölmön tölmäykseen, II Armeijakunnan vastahyökkäykseen, joka oli huonon suunnittelun ja täysin riittämättömän
tulituen vuoksi tuomittu epäonnistumaan. Asemasotavaihe kesti noin kaksi kuukautta,
taistelut aaltoilivat, mutta Ässärykmentti piti linjansa.

la Kuolemajärvi, vasemmalla Hatjalahdenjärvi. Tästä ei vihollista
päästetty yli!

Helmikuun 10. päivän tienoilla vihollinen valitsi painopistesuunnakseen Ässä-rykmentin länsipuolella olevan
Summan ja siellä erityisesti Lähteen lohkon. Muutaman
päivän kuluttua seurauksena
oli linjan murtuminen ylivoimaisen vihollisen edessä. Saarrostusuhan johdosta Päämaja
käski joukot vetäytymään ns.
Väliasemaan. Ässä-rykmentin
kohdalla se merkitsi jokseenkin
varustamattomia asemia Sommeen tasalla. Näistäkään asemista ei livetty.
Joidenkin päivien kuluttua
niistä oli kuitenkin luovuttava,
kun puolustuksemme ei kestänyt vihollisen päähyökkäyssuunnalla, Viipurin suunnalla.
Alkoi verinen ja rankka saaristotaistelujen vaihe. Vähä vähältä Viipurinlahden saarista jouduttiin luopumaan. Ässä-rykmentin ja koko 4.D:n puolustus
siirtyi Viipurinlahden pohjoisrannalle, missä puolustus pitikin sitten sodan loppuun saakka. Toisin kävi 4.D:n oikealla
puolella, Säkkijärven suunnalla. Siellä taistelleet, häthätää
kootut, huonosti koulutetut ja
johdetut täydennyspataljoonat
eivät kestäneet painetta. Niinpä vihollinen onnistuikin luomaan mantereelle noin 10 x
10 kilometrin sillanpään, joka
kuitenkin onnistuttiin rajaamaan äärimmäisin ponnistuksin. Viipuri-Hamina valtatie oli
kuitenkin poikki, ja siitä aiheutui luonnollisesti suuria huollollisia ongelmia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että rauha saatiin
13.3.1940 sovituksi yhdennellätoista hetkellä. Suomen voimat
olivat käytännössä aivan lopussa. Reservejä ei ollut, materiaalit oli kulutettu loppuun. Rauhan ehdot olivat karmeat, mutta itsenäisyys säilyi. Ja sehän oli
tietysti pääasia! Neuvostoliiton
tavoitteenahan oli ollut koko
Suomen valloittaminen.
Göran Lindgren

Tämä artikkeli perustuu
maaliskuun 2010 alussa ilmestyvään WSOY:n kustantamaan,
tutkimuksiin perustuvaan kirjaan
”Ässä-rykmentin talvisota”.
Kirjoittajat ovat VTL, maj res
Olli Harinen, KTM, ylil res Göran
Lindgren ja FM, ev evp Erkki
Nordberg.
Suomen Sotilassosiologinen
Seura, jonka toimijoita ja
hallituksen jäseniä kirjoittajat
ovat, järjestää yhteistyössä
Suomen Sotahistoriallisen Seuran
kanssa Ässä-rykmentin talvisotaa
käsittelevän koko päivän seminaarin 25.3.2010 Tieteiden Talolla
Helsingissä.
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Talvisota 30.11.1939 – 13.3.1940
Sotilaspojan talvisota

Kun viisitoista vuotta vaan mä kerran täyttää saan…

K

un lyhyet talvipäivät
kallistuivat kohti iltaa,
päättyivät tavallisesti tärkeimmät ja huomionarvoisimmat taistelutkin pimeyden takia. Pienempiä kahakoita
saattoi vielä jatkua, mutta monilla rintamanosilla ainoaksi
taistelumuodoksi jäi tykistötuli, joka sekin oli kovin yksipuolista. Oli tietenkin suurtaisteluita, jotka kestivät yötäpäivää
vuorokausikaupalla, mutta onneksi niitä ei sentään ollut yhtä
mittaa.
Kun ilta saapui, alkoi Päämajassa työ, joka kosketteli
juuri päättyneen päivän taisteluita; alkoi tilannetiedostusten teko ja jo hyvissä ajoin ennen puolta yötä nämä sanomat
saapuivat Valtioneuvoston Tiedotuskeskukseen Helsinkiin.
Heti, kun ne olivat perillä, alkoi
toisenlainen työ – toimitustyö.
Tilannetiedotukset hiottiin siihen muotoon, jossa ne jaettiin
lehdistölle. Samanaikaisesti al-

koi kääntäjien työ – ne käännettiin useille eri kielille, molempien kotimaisten lisäksi
saksaksi, englanniksi, ranskaksi jne.
V. 1940 sotilaspoika, joka
odotteli jo 16. syntymäpäiväänsä ja joka oli komennettu Suojeluskunnasta tähän toimistoon lähetiksi, tottui pian
tähän rutiiniin. Kun toimittajien ja kääntäjien pöydiltä alkoi saapua materiaalia, alkoi
hänen työnsä monistuskoneen
käyttäjänä. Siihen aikaan monistettava teksti lyötiin kirjoituskoneella vahalle, joka siirrettiin monistuskoneeseen, käsivoimin ”kyynärpäävasaralla”
veivattavaan vempeleeseen ja
tavallisesti jo kello 10:een mennessä työ oli tehty ja lähettipoika saattoi lähteä viemään niitä perille. Kiertokäyntiin, joka
hyvän ja suotuisan sään aikana ajettiin polkupyörällä, mutta useimmiten valtavan lumimäärän vuoksi jalkapatikassa,

Kunnianosoitus
Suomenhevoselle

S

einäjoen Törnävällä sijaitsevalle Sotahevospatsaalle suoritettiin seppeleenlasku, Suomenhevosen
kunniaksi 5.12. Seppeleen laskun järjestäjinä sekä laskijoina
olivat alueen veteraanijärjestöt,
Suomenhevosliitto sekä Pohjanmaan hevosenomistajat ry.
Kunniavartiossa patsaalla
olivat rotunsa edustajina Suomenhevoset Taavetintaava ja
Hovingatar.
Talvisodassa hevosia oli mukana 64.000 kpl, joista meneh-

kuului joukko eri ministeriöitä,
joiden vahtimestareiden kanssa poika tuli nopeasti tutuksi,
joukko eri esikuntia ja määränpäänä hotelli Kämp, jossa kaikki ulkomaiset kirjeenvaihtajat
asuivat. N. kello 11 maissa poika ehti Kämppiin, jonka alaaulassa suuri joukko eri maista
saapuneita lehtimiehiä jo odotteli häntä. Jakelu kävi nopeasti
ja sen jälkeen jokainen kirjeenvaihtaja vetäytyi tutkimaan tiedonantoja ja tilannetiedotuksia nähdäkseen, mitä hän voisi niistä sisällyttää seuraavaan
bulletiiniinsa.
Tämä jälkeen pojalla olikin sitten tilaisuus vetäistä hieman henkeä ja siirtyä Valkoisen Kaartin kasarmille, jossa
hänelle oli järjestetty ruokailu.
Iltapäivän kuluessa Kämpistä
saapui monenlaista tiedustelua,
pyydettiin lisävalaistusta johonkin yksityiskohtaan, tarvittiin taustatietoa, henkilötietoa
ja monenlaista muuta ylimää-

pin aulassa. Valtioneuvoston
tiedotuskeskus jatkoi työtään
vielä tämänkin jälkeen jonkun aikaa, mutta koska lähettiä ei enää tarvittu tilannetiedotusten jakajana, sai hän palata kotipaikkakunnalleen ja
ilmoittautua siellä Suojeluskunnalleen raportilla ”tehtävä
suoritettu”. Se oli sotilaspojan
talvisota.
P.S. kun nuo samaiset ulkomaiset sotakirjeenvaihtajat
kutsuttiin Helsinkiin hotelli
Kämpiin talvisodan päättymisen 60-vuotisjuhlallisuuksiin
(joitakin toki oli vielä elossa),
niin olisi se ollut mukavaa, jos
tuo sotilaspoikakin olisi saanut
kutsun tulla mukaan. Mene tiedä, vaikka joku noista lehtimiehistä olisi vaikka muistanut hänet.
Erkki Kuutti
Res. vänr., 85 v.
Kanadan sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja vv. 2006–2008

Talviteatteri Kollaa 1940 Porvoon
Kokonniemessä 8.–31.1.

T

alvisotaesityksessä oli
mukana puolentoista
sataa näyttelijää, avustajaa ja tuotannon tekijää. Talviteatteri oli rohkea kokeilu viedä teatteri ja tapahtumat
metsämaisemaan, säiden armoille, mutta kuitenkin paikkaan, joka parhaiten tukee talvisodan kokemusta.
Kävijöille säät tarjosivatkin
todellista tunnelmaa pakkasen
vaihdellessa 10–25 asteeseen.
Teksti ja kuva: Olavi Koskinen Kävijämäärä oli runsas, noin
reilut 3 000 maksanutta katsojaa ja kokijaa. Yleisö jaettiin
joukko-osastoiksi lähtöpaikalla
ja marssi kohti etulinjaa alkoi.
Ohitettiin venäläisten vankijoukko vartijoineen, hevosvarikko, lääkintäteltta uhreineen
ja juoksuhaudan edustalle rakennettu kohtaus talvisodasta
poisti mielestä varmasti kaiken
muun, mutta ei sitä kokemusta,
mitä talvisota todellisuudessa
oli. Me nuoremmat emme ehkä
ymmärrä asioita muuten, kuin
havainnollisen kokemuksen
kautta. Lippuaukiolla Manner-

tyi 7000 ja joista 4000 kuoli
etulinjassa. Jatkosodassa hevosia oli mukana 45.000 kpl, joista 15.000 menetti henkensä.
Lisäksi sotien aikana haavoittui useita kymmeniätuhansia hevosia.
Suomenhevonen ansaitsee
vilpittömän kiitoksen sekä arvostuksen niistä valtavista uhrauksista, joita hevonen joutui
sotiemme aikana kokemaan.

räistä informaatiota. Kun ne oli
selvitetty, lähti lähettipoika jälleen viemään tietoa perille. Puhelimen käyttöä ei juuri suosittu, koska vaikeat suomenkieliset paikannimet ja henkilöiden
nimet saattoivat mennä helposti sekaisin, joten kirjallinen tieto kädestä käteen oli paras ratkaisu.
Näin kului iltapäivä työn
touhussa, ellei sitä sattunut
katkaisemaan hälytys, pommituksetkin kun vaativat päivänvaloa onnistuakseen. Monet
tunnit saatiin istua pommisuojassa odottamassa ”vaara ohi”
– merkkiä ilman, että mitään
voitiin tehdä ja tavallisesti menetetyt työtunnit jouduttiinkin
korvaaman iltatöillä.
Maaliskuun 13. päivänä,
vaihteen vuoksi iltapäivällä,
joutui poika viemään kaikkein
raskaimmat ja surullisimmat
viestinsä. Koko kansakunnan
murhe oli vakavoittanut ulkomaalaistenkin kasvot Käm-

heimin puheen jälkeen laulettu
Maamme-laulu tiivisti yhteisen
kokemuksen merkityksen.
Ohjaaja ja käsikirjoittaja Janus Putkonen (esitti myös luutnantti Aarne Juutilaisen roolin)
kiteytti ajatuksen talviteatterin
synnystä: ”Talvisodan hengessä
koolle kutsutut joukot ja yhteistyökumppanit tekivät tärkeän
työn muistuttaessaan jälkipolvia historiasta, jota kenenkään

meistä ei tarvitse hävetä. Kansakuntamme joutui uhatuksi
ja kaikilta vaadittiin paljon. Se,
että tekee parhaansa, se riittää
– Niin mekin teimme”.
Ja siinä tämä urhea joukko onnistui, talvisodan henki
oli hetken koettavissa meidän
nuorempienkin keskuudessa
Porvoossa.
Anni Grundström

”Kollaa kestää-Kollaa kesti” myös Porvoossa, jossa elettiin Talvisodan maailmassa ja saatiin eläviä muistikuvia hurjasta maailmasta
70 vuotta sitten. Kuva: Hans Gabrielsson
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Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
HELSINKI

ANJALANKOSKI
Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo
Puh. 0500-7300 77

Myllykosken Lääkintävoimistelu Ky

Ravimiehentie 12, 46800 Anjalankoski
Puh. 05-325 5864 Fysioterapeutti

Tarja Leppänen

KAJAANI

Malmin Fysioterapia Ky

Teppanan Fysikaalinen Hoitolaitos

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1551
e-mail: malminfysioterapia@kolumbus.fi
www.malminfysioterapia.com

Rekitie 1, 87250 Kajaani
Puh. 0440-629 290

KANGASALA

Kangasalan
Lääkintävoimistelu Ky

ESPOO

Torikatu 1, 36200 Kangasala
Puh. 03-377 0297
Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo
Puh. 0500-7300 77
Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

Fysioterapia Ann-Britt Rajala
Espoonlahdenkuja 4 ,
(Espoonlahden Uimahalli)
Puh. 09 - 802 2083

Espoon Fysikaalinen
Hoitolaitos Ky
Tapiolan Keskustorni 5 krs.
puh. 09-466 019

FORSSA

Pukinmäen Fysiopalvelu Ky
Säterintie 3 00720 Helsinki
Puh. 09-345 1609
www.pukinmaenfysiopalvelu.fi

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos

KIURUVESI

Kiuruveden
Fysikaalinen Hoitolaitos
Asematie 5, 74700 Kiuruvesi, puh. 017-753 335

KOUVOLA

Raija Kaila
Pohjoiskaari 9 A, 00200 Helsinki
Puh. 09-6820 201
- myös kotikäyntejä
Erikoisosaamistamme: Ikäihmisten, veteraanien ja
muistisairaiden kuntoutusta.
Myös kodeissa ja hoito-laitoksissa.
Geriatrinen Fysioterapia

Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Juhana-Herttuantie 9, 00600 Helsinki
Puh. 09-799 082

Kauppalankatu 19, puh. 05-3122 381, fax 05-375 3656

Myllykosken Fysikaalinen Hoitolaitos
Seurantalo
Puh. 05325 5911

Inkeroisten palvelukeskus
Fysikaalinen Hoitolaitos
Forssan Kuntouttamislaitos Oy

Valtatie 10, 46900 Inkeroinen
Puh. 05367 4916

Pekolankatu 3, puh. 03-435 5651

LAHTI

haapajärvi

Pitäjänmäen Fysikaalinen Hoitolaitos

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio

Henrikintie 5 D, Puh. 09 - 555 917
Fysioterapeutit Anita Lagerqvist ja Raija Rajala

Kauppakatu 9, puh. 08-763 575

Fysiomylly
Myllypuron Fysikaalinen Hoitolaitos

haUHO

Hauhon
Lääkintävoimistelu Oy
Tiina Sissala & Antti Huikkonen
Sullituntie 5, Virastotalo, 14700 Hauho
puh. 03-675 1808

HEINOLA

Heinolan Fysito Ky Aalto

Vapaudenkatu 23 B 2.kerros
15140 Lahti, Puh. 03- 8858600
Avokuntoutus, kotikäynnit, päiväkuntoutus, ryhmät

LAPINLAHTI

- 25 - vuoden kokemuksella sotiemme veteraanien kuntoutusta -

Myllypurontie 1, Liikuntamylly, Puh. 010 439 7700
www.fysiomylly.com

HÄMEENLINNA

Hätilan
Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Viipurintie 36, puh. 03-674 1237

JUUKA

Virtakatu 4, puh. 03-714 2041

Juuan Fysikaalinen Hoitolaitos
HELSINKI

Juuantie 9 B, puh. 013-472 005

Ikäihmisten, veteraanien ja dementoituneiden kuntoutus
Kotona ja hoivakodeissa

JÄRVENPÄÄ

Fysioterapiakeskus Tupuna
Juhani Ahontie 4, puh. 0207 981 451

LEMPÄÄLÄ

Sääksjärven Fysio-Piste
OMT - Fysioterapia
Asuntotie 10 A 7, 33880 Lempäälä
puh. 03 - 367 2662

LIEKSA

Fysio-Leena Ky
Pielisentie 18, 81700 Lieksa
Puh. 013-526 607

LOVIISA

Järvenpään Kuntohoito
ESPOO, HELSINKI, VANTAA
Puh: 09-3922 302, 0400-552 492
Kyläkirkontie 6–10 E, 00370 HELSINKI

Auron Lahden Fysteam Oy

Kansakoulunkatu 32 B 1
puh/fax 09-291 7177
www.jarvenpaankuntohoito.fi

Fysioterapeutti Susanne Skogberg
Kuningattarenkatu 16, 07900 Loviisa
Puh. 019-533 753
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Helsinki

LAHTI

Hammaslääkärit
ARTO & RIITTA SNÄLL

PlusTerveys Siltapuisto

Hämeentie 97-99 A, Hki 55, puh. 09-765 735
Kiikkaistenkuja 1, 01800 Klaukkala, puh. 09-879 9003

Bulevardin
Hammaslääkäriasema
Yrjönkatu 21 C, 00100 Helsinki
Puh. (09) 646 433
myös implanttihoidot

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg
Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus
Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki
puh. 09-321 8388

Hammaslääkäriasema
Deltadent
Hämeentie 29, 5 krs. Sörnaisten metroasema
00500 Helsinki, puh. 09-565 8850

Aleksanterinkatu 25 a B,15140 Lahti
Puh. 03-877 377
www.siltapuisto.com
siltapuisto@phnet.fi

LEPPÄVIRTA
Erikoishammasteknikko
Soili Hyvönen
Kievarinkatu 4, 79100 Leppävirta
Puh. 017-554 2350

MIKKELI
Mikkelin
Hammaslääkärikeskus
NURMIJÄRVI
Uudenmaan Hammaspalvelu

Iisalmi
Hammaslääkäri
Juha Sirviö

OULU

JYVÄSKYLÄ
Hammaslääkäriasema
Densens Oy

Dentia Hammaslääkärit
Rovakatu 18, 96200 Rovaniemi
puh. 016-311 855 ja 016-344 656

SALO
SALON
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU OY
Vilhonkatu 11-13, II-kerros, 24240 Salo
puh. 02-733 2211

Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli, puh. 015-761 0100

Keskustie 5 , 01900 Nurmijärvi
Puh. 0207 411 420

Kirkkopuistonkatu 15 A, 74100 Iisalmi
puh. 017-825 002

ROVANIEMI

Plus Terveys Oy
Erikoishammaslääkäri
Kalevi Mähönen
Kirkkokatu 10, 2 krs. , 90100 Oulu
Puh. 08 - 311 3845

Kansakoulunkatu 1, 40100 Jyväskylä
puh. 014-214 219
Vastaanotto Jämsässä:

SAVONLINNA
HAMMASHOITOLA
WIISAUDENHAMMAS
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

Hammaskulma

Talvialantie 4, 42100 Jämsä, puh.014-716 641

KUOPIO
Erikoishammasteknikko
Esa-Matti Koponen
Puijonkatu 26 B 23, 3 krs., 70110 Kuopio
Puh. 017-261 3370

LAHTI
Hammas-Tiimi Oy
EHT Timo Vuori
Rautatienkatu 21 B, 15100 Lahti
Puh. 03-752 7577

Aleksis Kiven katu 10 E, 33210 Tampere

OUTOKUMPU
Erikoishammasteknikko
Seppo Rautava
Sepänkatu 4, 83500 Outokumpu
Puh. 013-555 717

rauma
Valtakadun
Hammaslääkäriasema Oy
Valtakatu 13, 26100 Rauma
Puh. 02-822 1711

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
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TAMPERE
Hammaslääkärikeskus
Koskident
Koskikeskus 4 krs., Hatanpäänvaltatie 1
33100 Tampere
ajanvaraus puh. 03-3142 9900

HAMMASLÄÄKÄRI
PÄIVI VIRTANEN

TURKU
Hyvältä
tuntuva
hymy
Puutarhakatu 12, 4 krs.
20100 Turku
Puh. 02-2333 222

TUUSULA

Hammaslääkärit :
Keloharju Arto
Kuusikoski Rami
Ekholm Petteri EHL (protetiikka)
Halonen Katri, EHL (oikomishoito)
Teronen Anneli, EHL (parodontologi)
Lindholm Tom, Dos., HLT, EHL (suukirurgia)

Suuhygienistit :
Hiltunen Mirva
Laitinen Janica
Tiainen Miia
.........................................................
Os. Nahkurintie 2 A 04300 Tuusula
Puhelin (09) 275 5655
Faksi (09) 273 3122
info@hyrylanhammas.fi

VAASA

Puh. 03-214 8648, e-mail. paivi.virtanen@gmail.com
Hämeenkatu 14 C, 3. krs, Tampere

TURKU

Hammaspulssi
Humalistonkatu 11 , 20100 Turku
Puh. 02-277 7000

Keskustan
Hammaslääkäripalvelu

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA
Puh. 06-320 2700

Kauppiaskatu 11 E 44, 20100 Turku
Puh. 02-251 7555

KJM Kupari Oy

Metsäpalvelu Turunen Oy

Asikkala

Eno

Uudenmaan Yhtyneet
Ammattimiehet Oy

Espoon Tanssiopisto

Espoo

Citymarket Sello
Leppävaara
Puh. 09-849 550

Puh. 09-455 2495
www.espoontanssiopisto.fi

Maanrakennusliike
Arno Ruusunlehti Oy
Espoo

Insinööritoimisto Konstru Oy
Espoo

Schiedel Savuhormistot Oy
Espoo

Remontti Jori Oy

Oy Julius Tallberg Ab

Market-Visio Oy

Espoo

Espoo

Espoo

Espoonkruunu Oy

Innocorp Oy

Esse Elektro Kraft Ab

Espoo

Espoo

Esse

Maansiirto Perala Oy

Vehkalahden
Jäte ja Kuljetus Oy

Halikko

Hamina
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Äyräpää – Vuosalmi talvisodassa – tiukalla oli!

T

alvisodan alusta alkaen
läntistä Kannasta puolusti kenraaliluutnantti Harald Qhquistin komentama II Armeijakunta, itäisellä
Kannaksella oli kenraalimajuri
Erik Heinrichsin III AK. Helmikuussa 1940 III AK:n komentajaksi määrättiin Tolvajärven taistelun voittaja, kenraalimajuriksi ylennetty Paavo
Talvela. Heinrichs siirtyi Kannaksen Armeijan komentajaksi kenraaliluutnantiksi ylennettynä kenraaliluutnantti Hugo
Östermanin tilalle.
Summan murtuessa helmikuun puolivälissä ja Taipaleen
puolustuksen kestäessä neuvostojoukkojen paineen suurin ponnistuksin, joutuivat
suomalaiset läntisen ja keskisen Kannaksen puolustajat vetäytymään välisasemaan. Johtosuhteita jouduttiin myös
muuttamaan muodostamalla keskiselle Kannakselle uusi
armeijakunta, kenraalimajuri Taavetti Laatikaisen komentama I AK. Sen johtoon alistettiin suojajoukkoprikaateista
perustettu 1.D sekä rykmentti
(JR5) 2.D:sta. Pääosa 2.D:sta jäi
III AK:lle.
Näiden tapahtumien seurauksena – lähinnä neuvostojoukkojen painostuksen johdosta – Itä- ja Länsikannaksen
joukkojen väliin syntyi vaarallinen aukko Vuosalmelle, jossa Vuoksi oli kapeimmillaan ja
josta avautui helppokulkuisia
ja panssareille sopivia uria suomalaisten selustaan. Neuvostotiedustelu selvitti, ettei suomalaisilla vielä tuolloin ollut
Vuosalmella tehokasta puolustusta, alue oli melkein linnoittamaton ja että suomalaisten
päävoimat olivat sidotut Viipurin ja Taipaleen suuntiin. Niinpä hyökkäämällä Vuosalmen
läpi/kautta kohti Käkisalmea
Taipaleen puolustajat oli mahdollista saartaa ja tuhota. Sitä
puolustuksemme ei olisi kestänyt. Neuvostojohto keskittikin Vuosalmen suuntaan nelisen jalkaväkidivisioonaa panssareiden ja tykistön tukemina.
Kun Laatikaisen I AK oli
siirtymässä neuvostojoukkojen painostuksen vuoksi takaasemaan, sen rintama venyi.
Vuoksen länsipuolelle vetäytynyt eversti Bertel Winell´in 2.D
joutui vaikeaan asemaan. Johtamisen mahdollistamiseksi
tappioita kärsinyt ja vajaa 2.D
alistettiin III AK:lle.
Tilanne Vuosalmella kiris-

tyi niin vaikeaksi puolustajien kannalta, että alueelle oli
irrotettava voimia muualta.
Kun Taipaleessa näytti tilanne hieman rauhoittuvan neuvostojohdon todettua mahdottomaksi murtaa suomalaisten
puolustusta, neuvostojohdon
huomio kiintyi Vuosalmelle,
missä näytti olevan mahdollisuudet läpimurtoon. Taipaleella sodan alusta alkaen taistellut eversti Matti Laurila sai
käskyn ryhmittyä puolustukseen Vuosalmelle ja tiedustella
ja linnoittaa puolustusasemat
Vuoksen länsirannalle harjanteelle. Äyräpään harjanne oli
oikeastaan pakko miehittää,
sillä maastollisesti korkeampana harjanteelta voitiin tähystyksellä ja tulella hallita koko
Vuoksen itäpuolista alavaa peltomaastoa ikään kuin ylhäältä
päin. Kun Vuosalmella ei vielä
tuolloin ollut juuri muita joukkoja, Laurilan JR 23:n lohkon
leveys Vasikkasaaren-Paakkolankosken välillä oli runsas 10
kilometriä. Laurilan rykmentti oli saanut levätä muutaman
päivän Taipaleen Pyhäjärvellä
tehden samalla linnoitustöitä.
Rintamavastuu Taipaleessa oli
luovutettu 21.D:lle.
Laurilan rykmentti marssi Vuosalmella 28. helmikuuta
aamuun mennessä ja ryhmittyi suoraan liikkeestä puolustukseen Äyräpään harjanteelle siten. että oikealle ryhmittyi
III P, keskelle II P ja I P Äyrä-

pään kirkonmäelle sekä Vasikka- ja Mustasaareen. Komppaniat olivat yhdessä vitjassa, sillä harjanne ei mahdollistanut
syvyyttä puolustukseen. Koko
ryhmittymisen ajan virtasi
edestä 2.D:n osia paikoin epäjärjestyksessä. Joukot olivat vetäytyessään sytyttäneet Paakkolan ja Pölläkkälän kylät palamaan. Pioneerit räjäyttivät
Äyräpää kirkon tornin.

Neuvostojoukot
ilmestyvät Vuosalmelle
Karkauspäivänä havaittiin ensimmäiset neuvostoliittolaiset kirkon edustalla ryhtyen
heti tiedustelemaan suomalaisten puolustuksen rakennetta,
ja erityisesti kirkonmäki veti
tulta puoleensa. Puna-armeijalaisten ensimmäiset hyökkäykset kirkonmäelle sekä Vasikkasaareen lyötiin takaisin. Tilanne rauhoittui pariksi päiväksi
neuvostojoukkojen hyökkäysvalmistelujen johdosta. Paikalle tuotiin lisää tykistöä ja ilmapommitukset olivat jatkuvia.
Vuoksen jäälle ilmestyi panssareita, jotka olivat kiertäneet
sinne Suvannon puolelta. Muutama vaunu saatiin tuhotuksi.
Maaliskuun 2. päivänä illan suussa vodkan huumaama
neuvostopataljoona tunkeutui jo Vuoksen rantaan Kattilasuon maastossa. Nopeasti
suoritettu vastaisku heitti pataljoonan pois jättäen jälkeensä satoja kaatuneita. Samoin

21.Divisioonan tilanne Vuosalmella 12.3.

kävi seuraavana päivänä, kun
kirkonmäelle sekä Vasikkasaareen yrittäneet neuvostoliittolaiset työnnettiin suurin tappioin takaisin. Laurilan rykmentin asema helpottui, kun
JR 6 otti vastuulleen Äyräpään
harjun luoteisosan. Vuosalmelle keskitettiin samoihin aikoihin III/JR 24 Kiviniemestä.
Neuvostojoukot aloittivat
4. maaliskuuta valtavan tulivalmistelun Vuosalmella ja se
aiheutti paljon tappioita suomalaisten
puolustusryhmityksessä. Lisäksi kirkonmäki
jouduttiin jättämään, samoin
Mustasaari, mutta Vasikkasaari pysyi puolustajilla. Vastahyökkäystä Mustasaareen ei
saatu käynnistettyä.

Suomalaisten
vastatoimenpiteet ja
kirkonmäen valtausyritys
Tilanne oli kiristynyt Vuosalmen puolustuksen kannalta.
Talvela otti melkoisen riskin irrottamalla Taipaleen suunnalta joukkoja Vuosalmelle. III/
JR 24:n lisäksi sinne siirrettiin
Kevyt Osasto 8 sekä KTR 8:n II
Patteristo, kaikki kolme eteläpohjalaisia joukko-osastoja.
Kun oli varma, että neuvostoliittolaiset
ryhtyisivät
linnoittamaan kirkonmäkeä
hyökkäyksen jatkamisen mahdollistamiseksi, niin puolustajien intressinä oli sen estäminen. Hyökkäykseen oli siis lähdettävä nopeasti, ja tehtävän sai

Kev.Os. 8:n eskadroona, joka
oli noin komppanian vahvuinen. Eskadroonan oli vallattava
kirkonmäki ja pidettävä se niin
kauan, että sinne voitaisiin saada lisävoimia. Hyökkäys alkoi
aamulla 5. maaliskuuta ja sitä
piti tykistön tukea, joskin tuki
jäi ammusten puutteessa varsin
vaatimattomaksi.
Mutta hyökkäys lähti liikkeelle luoteesta Putkiojan notkelmasta aamun alkaessa hieman vaaleta. Neuvostoliittolaiset avasivat ankaran tulen
päälleen ryntääviä vastaan.
Hyökkääjiä kaatui siellä täällä
hurjan rynnäkön aikana, kunnes liki kirkkoa hyökkäys tyrehtyi neuvostojoukkojen tuleen, joka kohdistui hyökkääjiin paitsi kirkonmäeltä, myös
Vuoksen yli Vasikkasaaren
pohjoiskärkeen päässeiden venäläisten aseista. Eskadroonan
tappiot olivat viimeisimmän tidon mukaan liki sata kaatuneina ja haavoittuneina. Kirkonmäki jäi neuvostoliittolaisille.
Maaliskuun 5. päivä oli
muutenkin ”musta”, Vasikkasaari piti vallata heti aamutuimaan, mutta hyökkäystä ei
saatu edes käyntiin neuvostotulituksessa, vaan saaren taisteluissa aloite oli neuvostoliittolaisilla. Saari oli jätettävä. Samana päivänä neuvostokoneet
pommittivat rykmentin huoltolaitoksia.

Lisävoimia keskitetään
Vuosalmelle
Kenraalimajuri Talvela joutui
valinnan eteen: vahvistaako ilmeiseksi painopistesuunnaksi muodostuneen Vuosalmen
puolustusta Taipaleen suunnan
kustannuksella, koska Vuosalmelle jo siirretyt joukot osoittautuivat riittämättömiksi? Lyhyen painiskelun jälkeen hän
valitsi Vuosalmen ja siirsi sinne muiden lisäksi eversti Niilo
Hersalon komentaman 21.D:n,
joka oli vahvuudeltaan vain nelisen täydennysjoukoista muodostettua pataljoonaa. Mutta
nekin olivat paljon Vuosalmea
puolustaneiden ja kuluneiden
pataljoonien joukossa. Taipaleeseen jäi seitsemän pataljoonaa.
Lisäjoukkojen ensimmäiseksi tehtäväksi tuli Vasikkasaaren
takaisin valtaaminen. Tehtävä määrättiin III/JR 24:lle, jota
komensi kapteeni Onni Lampinen. Yrityksen tuli alkaa yöllä 6. maaliskuuta tykistön – 12
patteria – tukemana kaikki-
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aan 1000 kranaatilla. Tulivalmistelu tapahtui ajallaan ja sattui kohdalleen, mutta jalkaväki
myöhästyi H-hetkestä runsaat
puoli tuntia, ja se riitti neuvostosotilaiden toipumiseen suomalaisten yllättävästä tuli-iskusta. Kun neuvostoliittolaiset
suora-ammunta-aseet kirkonmäeltä sekä Pölläkkälästä
pyyhkivät pitkin alavaa Vasikkasaarta, hyökkäys oli keskeytettävä ja pataljoonan vetäydyttävä takaisin Vuosalmen puolelle kärsittyään liki 60 sotilaan
tappiot. Jos Vuosalmen kohdalla tilanne oli tullut kriittiseksi, niin Hopeasalmella ja Vitasaaressa everstiluutnantti Lasse Leanderin JR 4 löi asemiinsa
murtautuneet neuvostojoukot
takaisin seuraavaan aamuun
mennessä.

oli suuri ja painostus koko ajan
valtava, joten puolustajien aika
kului syntyneiden aukkojen
sulkemiseen. Muuhun aktiiviseen toimintaan voimat eivät
riittäneet. Onneksi parin päivän heikko sää lumipyryineen
esti tai ainakin häiritsi punailmavoimien lentoja. Mutta neuvostotykistö jauhoi Vuosalmea
koko ajan vaikeuttaen erityisesti suomalaisten johtamistoimintaa sekä tykistön tulenjohtoa katkomalla yhteydet.
Vasikkasaaresta muodostui
sodan viime päivinä Vuosalmen kohtalonkysymys. Neuvostojoukot tunkivat saaresta
jatkuvasti Vuosalmen aukeille. Maaliskuun 7. päivänä myöhään illalla puolustajat heittivät Äyräpään kirkon rauniot katsottuna kirkonmäen korkeimmalta kohdalta kaakkoon.
salmen yli murtautuneet neuvostoliittolaiset takaisin saaMaaliskuun 11. päivänä tais- puolustajien kannalta, mutta Lähteitä: Talvisodan historia 2,
reen heille melkoisin tappioin.
Vetäytyä vai kuolla?
Kaksi päivää myöhemmin teltiin Vuosalmella jälleen an- asemat oli pidettävä Moskovan Sotatieteen laitos ja WSOY 1978,
Sampo Ahto-Veikko Pirilä: EteläMutta kokonaisuutena ottaen sama toistui, kun salmen yli karasti. Koko alue oli neuvos- rauhanneuvottelujen takia. Oli pohjalaisia taisteluissa 2, OtaVuosalmen puolustus horjui. päässyt neuvostopataljoona jäl- totykistön kohteena. Jostain selvää, että jos rintamassa ta- va 1989, Eeva Tammi: Äyräpää
Mutta se oli pidettävä, etteivät leen heitettiin takaisin. Mutta syystä se sekä muut aseet ha- pahtuu vakava läpimurto, neu- 5.3.1940 – vastaisku taistelijoineuvostoliittolaiset pääsisi Tai- muutamaa tuntia myöhemmin jottivat tulensa koko alueel- vostojohdon vaatimukset kas- den kertomana, Sotahistoriallinen
paleen puolustajien selkään ja neuvostoliittolaiset olivat jäl- le; jos se olisi ollut keskitettyä, vaisivat. Samoin puolustuksen Aikakauskirja 28/2009 ja Sampo
kohti Käkisalmea. Ylivoima leen tunkemassa Vuosalmelle. tuskin monikaan puolustajis- Viipurinlahdella ja Viipurissa Ahto: Taistelu Vuosalmesta, Suomi
sodassa, talvi- ja jatkosota viikosta olisi selvinnyt taisteluky- sekä Laatokan pohjoispuolella ta viikkoon, Valitut palat, 4. painos
kyisenä. Tämän päivän kulu- oli kestettävä. Ja se kesti, tosin 1998.
essa neuvostoliittolaiset pää- raskain ponnistuksin 13.3.1940
Jalkaväkirykmentti 23:n komentaja,
sivät Vasikkasaaresta vajaan puoleen päivään asti, jolloin
jääkärieversti Matti Laurila kuvasi
kilometrin Vuosalmen kylän aseet vaikenivat ja aavemainen
Äyräpään/Vuosalmen taisteluja talvisodassa:
suuntaan. Vuosalmen lounais- hiljaisuus vallitsi äsken verisillä
"Taipaleenjoki oli yksi niitä rintaman osia, joita vihollinen ankarimmin ja
puolella harjulla puolustanut I/ tantereilla.
yhtäjaksoisesti yritti murtaa. Helmikuun lopulla rykmenttini vain muutaJR 23 oli joutumassa mottiin,
man päivän levon jälkeen hälytettiin kiireellä kohti Äyräpään Vuosalmea.
kun neuvostoliittolaiset murAnssi Vuorenmaa
Asemien varustamiseen ei ollut aikaa. Teräsmyrsky raivosi yötä päivää,
tautuivat Vuoksen rantaan pakeskeytymättä hyökkäsivät vihollisen massat. Taivasalla hangella taisteli
taljoonan taakse – komentajan
JR 23 kaksi viimeistä sotaviikkoa. Vuosalmi oli rykmentillemme raskaammukaan pataljoona oli tuolloin
pi ja verisempi kuin Taipale oli ollut."
vain 30 miehen vahvuinen. TiISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT
lanne toki harjulla saatiin vaEtelä-Pohjanmaan sankarivainajat 1939-1940 muistojulkaisu, Vaasa 1941
kautetuksi, mutta aiotusta vastahyökkäyksestä Vuosalmen
Haastattelemani JR 23:n vänrikki
aukeille tunkeutuneen neuvosAarre Annala on kertonut:
to-osaston lyömiseksi ei tullut
"Taipaleen taistelujen jälkeen lepo Pyhäjärvellä jäi lyhyeksi. Tuli kiireinen
mitään.
Juvankatu 10, 33710 Tampere
marssikäsky suuntana Vuoksi. Kiire oli, sillä matkaan oli lähdettävä
www.kaukajarviok.fi
Vastahyökkäys harjulla oli
aamulla, vaikka marssit muuten poikkeuksesta suoritettiin vihollisen lenveristä infernoa. Suomalaistotoiminnan vuoksi yöllä. Onni kuitenkin suosi meitä, sillä marssipäiväksi
ten hyökätessä neuvostosotilaat
sattui eräs sen talven pahimmasta lumipyryistä. Matkan loppupuolella
pakenivat harjulta konepistoosaimme vielä autokyytiä, mikä pani aavistelemaan nopeaa tappeluun
lien tulen kaataessa heitä. Raju
joutumista."
hyökkäys aiheutti suomalaisille
viiden kaatuneen ja 15 haavoit"Saimme käskyn ryhtyä rakentamaan asemia osittain aivan rantaviivalle
tuneen tappiot.
Vuoksen pohjoisrannalle. Maaperä oli kuitenkin aivan kivikova, emme
Rajut taistelut olivat vaatisaaneet sen päivän kuluessa syntymään muuta kuin linnun rypykuoppia
neet
puolustajilta raskaat verot.
muistuttavia koloja. Yritystä meiltä ei puuttunut, kun katsoimme VuokVantaa
Laurilan rykmentin vahvuus
sen etelärannalla olevia olevia korkeita harjanteita ja ajatellessamme
oli pienentynyt noin 400 mieniiden viholliselle tarjoamia edullisia suora-ammunta- ja tähystysmahheksi. Rykmentin taistelujaodollisuuksia, käyttelimme työkaluja epätoivoisella vimmalla."
tus oli mennyt sekaisin, samoin
"Vedimme pitkää tikkua Lehtivuoren kanssa, kumman joukkue jää
puolustusryhmitys. Siitä aiheuvarmistamaan lossirantaa ja kumpi lähtee tiedusteluretkelle. Lehtivuori
tui, että 12. maaliskuuta neumiehineen jäi varmistamaan ja me menimme vihollisen asemien sekaan.
vostoliittolaiset pystyivät laaEtukäteen arvioituna meidän tehtävä tuntui vaarallisemmalta, mutta
jentamaan valtamaansa aluetta
Vuosalmen kylän suunnalla jo
tappioitta palasimme takaisin.
liki kahden kilometrin syvyiVihollinen oli sillä välin päässyt rantaan asti ja teimme karmean löydön:
seksi. Harjumaastossa neuvosLehtivuoren joukkue oli yhtä miestä lukuun ottamatta tuhottuna."
tojoukot murtautuivat uudelleen Vuoksen rantaan, mutteivät yli joen.
Eeva Tammi
Tilanne oli erittäin vaikea

Oy Brandt Ab
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Vinterkrigets arv bör vårdas

Vi klarar förändringarna

Vinterkriget, de faktorer, som inverkade på att kriget utbröt, dess förlopp och
dess följder behandlas på mångsidigt sätt
under de nu pågående 105 ärans dagar.
Veteranerna delger sina hågkomster och
i en del tidningar följer man krigshändelserna dag för dag. Sinnesstämningar
från den tidens Finland får man ta del
av genom skildringar av upplevelser på
alldeles personligt plan. Sådana kan vi
få läsa om i artiklar skrivna från minnen från barndomens dagar. Dessa artiklar beskriver betecknande den känsloatmosfär i vilken vår nation levde både
i främsta linjen och på hemmafronten
under avvärjandet av anfallet, vars hänsynslösa målsättning var att utvidga anfallarnas landområden.
Efter de provokativa Mainila-skotten
sade Sovjetunionen upp den år 1932 knutna finländska-sovjetiska nonaggressionspakten. Samtidigt gav sovjetregeringen
den 28.11. ledningen för Röda armén och
flottan order att ”förbereda sig för alla
eventuella överraskningar och omedelbart tillbakavisa den finska militärklickens framstötar”. Den 30 november skred
Leningrads militärdistrikts trupper till
anfall med uppgift att på militärdistriktets order ”förinta de finska trupperna
och en gång för alla säkra Sovjetunionens
nordvästra gränsers och Lenins stads, den
proletariska revolitionens vaggas säkerhet”.Nu började det dit intills farligaste
skedet i vårt lands unga självständighet.
Vår armés förmåga att hålla ut och vår
nations andliga ryggrad utsattes för de yttersta prövningarna. Det var ingen självklarhet att nationen skulle klara sig inför
övermakten.

Krigsveteransamfunden har under de
senaste åren genomgått många stora
förändringar. Veteranerna har överlåtit sin organisations krävande uppgifter att handhas av de yngre.Veteranernas tilltagande ålder har medfört tryck att skrida till kraftfullare
åtgärder, med vilka man skall befordra veteranernas möjligheter att reda
sig själv hemma. Till detta arbete har
vi fått mera medel än tidigare genom
de gemensamma penninginsamlingar veteranorganisationerna påbörjade
år 2006. Enligt svaren på den förfrågan vårt förbund gjort, anser krigsveteranföreningarna Insamlingen för
Krigsveteranerna vara föreningarnas viktigaste inkomstkälla. Nu ställes nya krav på verksamheten i våra
organisationer. Verksamheten måste vara genomskinlig. Om föreningarnas angelägenheter måste man berätta också utanför medlemskretsen.
Särskilt vill donatorerna få veta, huru
de donerade medlen har använts.
Tidigare fördes diskussionerna i
tidningarnas spalter. Under senaste
årtiondet har det uppstått nya digitala medier, vilka särskilt ungdomarna
börjat intressera sig för. Den helheten kan man kalla det sociala mediet. Diskussionen om veteranärendena
måste man också behärska på detta
nya nätverk.
Det organisationsarbete, som veteranerna själva påbörjat, är nu i deras spår i fullgott skick.För att bevara
den goda situationen för framtiden,
bör vår organisation vara öppen för
förnyelse.

Vid fronterna fördes en bitter försvarsstrid med ständigt decimerande trupper.
Min morbror, som var chef för en maskingevärsgrupp på Östra-Näset, skriver
den 12.3. i brev till min mor: ”Vi har intagit nya ställningar och vi avvärjer fiendens anfall så gott vi kan. De lider stora
förluster hela tiden, men de kör fram nya
trupper fortlöpande in i vår maskingevärseld. Få se hur länge de håller. Vi har
naturligtvis stora svårigheter att övervinna, men hittills har allt förlöpt relativt bra.
Det är svårt att säga om våra nuvarande
ställningar är bättre än de föregående.
Vad vi behöver, är tid; bara våren skulle
komma fort”. Men tiden hade tagit slut;
det blev fred följande dag. Våra blåvita
flaggor sänktes på halvstång i hela landet.
Vinterkrigets diktare och Taipalekompanichefen Yrjö Jylhä ger utlopp för
sina känslor på ett verkningsfullt sätt i sin
samling ”Skärselden”. De känsliga dikterna blev särskilt kända på 1950-talet för
skolungdomen, då konstnären Yrjö Jyrinkoski gjorde sina recitationsrundresor till
skolorna.
Historiens gång kan man inte ändra
med att spekulera eller söka nya tolkningar ur en höstack. Historien såsom den
skett och händelserna är fakta, de förändras inte. De är en del av detta lands och
dess medborgares - såväl nuvarandes som
kommandes - historia. Decennierna uppmjukar också de mest fastlåsta uppfattningarna. Decennierna har även uppmjukat den forna stridsterrängen och naturen
har helat de av striderna efterlämnade ärren.
Finn-Göran Wennström

Till samma helhet ansluter sig diskussionen också om veteranorganisationernas tillgångar. För verksamheten, som skall bedrivas till förmån
för veteranerna, deras makor/makar och änkor/änklingar är det naturligtvis bättre, om man har någon
form av buffert. Organisationerna,
som veteranerna grundat, har linjedragit sin verksamhet så, att resurserna kommer att användas till förmån för veteranerna under deras livstid. Penningautomatföreningen, som
är den centrala stödorganisationen
för Krigsveteranförbundet och de övriga veteranorganisationerna, aviserade redan i början av senaste år en
fortlöpande sänkt nivå på understöden. Ännu på hösten levde vi på hoppet om en positiv lösning, men just
före julen låste PAF:s styrelse fast de
vid årets början uppgjorda planerna.
Bidraget till vårt förbund minskade
med 17% jämfört med föregående år.
Samma inriktning har man uppgivit
att kommer att fortsätta flere år framåt. Vårt förbund måste ofördröjligen
börja planera en egen frivillig medelansskaffning.
Krigsveteranorganisationerna har
haft den stora lyckan att i sina led få
med unga experter från olika områden. Genom samarbete med dem kan
vi klara förändringarna.
Markku Seppä

Vi lägger ned en granriskkrans på din kista
”O dyra Fosterland” och veteranföreningens granriskrans
med blåvita band är den sista
avskedshälsningen vid en vapenbroders kista. Denna högtidliga ceremoni upprepas i
Vasa ungefär femtio gånger
varje år. Men varifrån kom-

mer föreningens granriskransar? Ur ”granskogen” naturligtvis. Den nyligen 85 år fyllda
krigsveteranen Ivar Granskog
är mannen bakom kransarna.
Han har tillverkat föreningens
kransar alltifrån hösten 2003.
Jag beslöt att ta reda på hur

Pirkanmaan
Avo-Asunnot Oy
Tampere

kransarna kommer till. Dagen före trettondagen följde jag
i Ivars hem med hur en krans
tillverkas. På morgonen hade
Ivar hämtat hem trå plastpåsar
granris från skogen. Ett tjockt
snölager både på marken och i
träden och en köld på över femton grader såg till att det inte
var någon alldeles lätt utfärd.
Jag föreslog redan tidigare för
Ivar att jag kunde underlätta
arbetet med att ta med en gammal julgran till honom. – Duger inte, riset skall vara färskt!
I tillverkandet av en krans
ingår överraskande många arbetsmoment innan den är klar
för att tas i nedläggarens hand
vid begravningen. Redan på
hösten sedan löven fallit samlar man en stor hög videkvistar
för vinterns behov. Av dem binder man med järntråd ett knippe som sitter bra i en manshand
och som böjs till en ring med ca
40 centimeters diameter och

binds ihop. Stommen till kransen är härmed färdig.
Sedan skär man från toppen
av grankvistarna ca 15 centimeter långt granris och placerar dem på stommen med nedre sidan uppåt och ett varv åt
gången. Varje varv kräver 7 eller 8 ris. De binds med en tunn
järntråd, ett varv och åtstramning, ett varv till kring risens
skaft och ny åtstramning. Samtidigt för man järntråden snett
framåt och binder de följande
varven tills stommen täcks helt
och hållet med ris. De sista risen förs med skaftdelen före in
under det ställe där man börjat
och binds med två trådvarv. På
det sättet döljs startpunkten på
den färdiga kransen.
Härefter fuktar Ivar hela riskransen och snurrar runt den
ett åtspänt lager papper. Papperet gör kransen jämn i ett svalt
lagerutrymme, på vintern ute
i snödrivan. Efter dessa om-

sorgsfulla åtgärder hålls kransen fräsch högst ett par dagar och på vintern ungefär en
vecka. Papperet avlägsnas ungefär ett dygn före begravningen, varvid spetsarna på riset
höjer sig en aning.
På kransbandet skrivs föreningens sista hälsning, varefter det fästs med järntråd vid
kransen och på begravningsdagen förs kransen till kyrkan eller kapellet.
För tillverkningen av kransen krävdes ungefär två timmars arbete, fuktning och paketering inräknade. Vid sidan
av sitt arbete hann Ivar minnas
sina vapenbröder vid Svir och i
Tienhaara och sina månader på
Vasa Militärsjukhus. Antagligen bär varje krans han tillverkar på rikligt med minnen.
Tapani Tikkala
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Jämbördighet med veteranernas
förmåner

A

llt sedan krigen har veteranerna bemötts på
olika sätt beroende på
om de blev skadade i kriget eller inte.I begynnelseskedet var
den enda riktiga lösningen att
krigsinvaliderna fick bättre förmåner än övriga krigsveteraner; de som lidit mest av kriget
fick man nu tillbaka till livet.
Lagstiftningen, i vilken krigsinvalidernas förmåner graderades enligt invaliditetsprocenten, var rättvis.
Under årtiondenas gång har
situationen förändrats i och
med veteranernas tilltagande
ålder. Nu då veteranernas medelålder närmar sig 88 år, avviker i kriget erhållen invaliditet
inte just mera från de svårigheter av olika slag andra veteraner med åren råkat ut för i sitt
liv. För en gammal man torde
det beträffande livsbetingelserna eller existensen i övrigt inte
vara någon skillnad om han
t.ex. förlorat sitt ben genom att
han gick på mina en gång eller
om hans ben amputerats som
följd av åldersdiabetes. Enligt
min mening är det nu tid att
lämna veteranernas skadeprocenter och i stället övergå till att
bedöma det personliga serviceoch vårdbehovet med ty åtföljande stödåtgärder.
Nu när behovet av anstaltrehabilitering klart övergått i
verksamhetsformer, som skall
underlätta veteranernas möjligheter att bo kvar hemma, är
det tid att också ändra på tänkesättet. Då veteranen hittills i
administrationen varit en undersåte, som framfört sina önskemål och som blivit beviljad
rehabilitering var det nu passat
och på olika sätt beroende på
kommunens inställning, är det
hög tid att göra honom till ett
intressant objekt för kommunernas tjänstemän - en medborgare, vars funktionsförmåga och vårdbehov skall uppföljas regelbundet och åtgärder
vidtas enligt föreliggande behov.
Så fungerar det på andra
områden i samhället. Då bilen
uppnått en viss ålder, skall den
på hälsogranskning och bildoktorn reparerar felen omedelbart. Havande mödrars tillstånd uppföljs regelbundet och
ofta och man skrider genast till
behövliga åtgärder. Då barnet
fötts, kommer det genast in i regelbunden uppföljning ända till
skolåldern. Även om skolhälso-

vården har ett minimum av resurser, uppföljer man skolelevernas hälsotillstånd fortlöpande hela skoltiden. Sen följer de
studerandes hälsovård och som
beväringar genomgår männen
tidsbestämda granskningar.
För kvinnornas del fortsätter
åtminstone tidvis hälsogranskningar under moderskapstiden
och i form av gruppundersök
ningar. Männen igen begränsas
till enbart arbetsplatshälsovården.
En finsk medborgares hälsotillstånd följs alltså i någon
form hela livet ända tills han
lämnar arbetslivet. Det känns
märkligt, att uppföljningen avslutas då, när behovet av social- och hälsovårdstjänster börjar öka. Varför kan man inte
åstadkomma regelbundna bedömningar av funktionsförmågan ens hos de mindre än
60.000 veteranerna och sedan
vidta nödiga åtgärder?
Befolkningen i Finland börjar verkligen åldras efter 15 år.
Nu är det hög tid att söka efter medel med vilka man i dåvarande situation kan klara av
den växande service-efterfrågan. I ett sådant utvecklingsarbete kan veteranerna utgöra
goda exempel. Jag föreslår att
av veteranerna görs ett pilotprojekt, med tillhjälp av vilket
man förverkligar ett system,
som man senare kan överföra till att använda i de stora åldersgrupperna.
Detta betyder att varje veteran en gång i året kallas till
bedömning av sin funktions
förmåga och hälsotillstånd.
Alltså till årsbesiktning som
bilen. Nog överstiger ju värderingen av veteranerna bilarna.
På basen av denna bedömning
uppgöres ett individuellt vårdoch serviceprogram. Det innersta syftet med detta program är
att få veteranen och hans nära
anhöriga att orka, att uppehålla
och förbättra veteranens funktionsförmåga och på så sätt få
honom att reda sig själv hemma. Och vad viktigt är, att öka
livaktigheten och höja humöret! Och så gäller det att se till
att programmet också uppföljs.
Att regelbundet bedöma veteranens hälsotillstånd är viktigt
också förutom för veteranen
själv, även för att då man i tid
skrider till behövliga åtgärder,
så medverkar man ofta att inte
alltför tidigt möta tyngre och
dyrare vårdåtgärder.

Om man ser till att årsbesiktningen sker regelbundet på
en myndighets försorg, så har
man skapat ett system, som
man kunde kalla veteranernas årsrådgivning - i varje fall
ett säkert trygghetssystem Det
skulle säkra uppehållandet av
funktionsförmågan, rehabili
teringen och vård i rätt tid och
på rätt plats, oftast i hemmet.
Naturligtvis är det så, att alla
inte reder sig hemma.Hjälp står
dock att finna i olika rehabiliteringsanläggningar. Det finns i
Finland för närvarande närmare ett hundra sådana med sammanlagt ungefär 7.000 platser.
De är brödrahem, sjukhem,
olika slags vårdhem och t.o.m.
badinrättningar. Då antalet veteraner minskar, har man börjat ändra dessa till rehabiliteringsanläggningar för den övriga befolkningen. Även om
sådana åtgärder också i framtiden kan vara riktiga, så har vi
nu en verksamhetsresurs med
tillräcklig funktionsförmåga.
Den bör vi använda för att stöda veteranernas funktionsför
måga och levnadsbetingelser
oavsett om fråga är om krigsinvalid eller annan veteran.
Varifrån ta pengarna. Man
kan räkna med att tilläggskostnaderna på riksnivå skulle
vara moderata, men med ganska stor säkerhet skulle systemet antingen göra det andra
alternativet obehövligt eller åtminstone skjuta det framåt i tiden, d.v.s. om man ingenting
gör, uppstår mångdubbelt dyrare kostnader för anstaltvård.
Säkert behövs någon form
av tilläggsfinansiering. Den
bör ges åt veteranerna från våra
krig antingen i form av ett månatligt tilläggsstöd eller som separata, nu så på modet varande,
servicesedlar. Vilken lösningen
än blir, bör medlen öronmärkas som hjälp att uppehålla levnadsbetingelserna.
Det gäller att trycka på politikerna. Från ord till handling.
Vi har inte mycket tid kvar.

Kontakt sökes
Minnen och material med anknytning till Bromarv 1940–41
sökes!
Rilaxmonumentets traditionsförening r.f. samlar material för en
historik om Bromarv 1940–41. Både under och efter vinterkriget tog orten emot flyktingar från Hangöudd, och under fortsättningskriget pågick hårda strider på Bromarvdelen av Hangöfronten, medan största delen av civilbefolkningen var evakuerad till
annan ort. Föreningen vill gärna ta del av personliga hågkomster, dagböcker, brev eller annat som har anknytning till denna ort
och tid.
Kontakta:
Carolina Holmqvist
Koskisvägen 885 B
25560 Koski as
tel. 040 763 4349
carolina.holmqvist@abo.fi

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO
Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 SAVONLINNA
Puh. (015) 550 6000, Fax (015) 525 0272

Pekka Paatero, Åbo
Läns social- och hälsoråd,
emeritus
Medlem av
Krigsveteranförbundets
delegation

www.bosch.fi
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K

rigsinvalider
samt
kvinnor och män, som
varit i fronttjänst i våra
krig 1939 - 1945, d.v.s. frontveteraner, har i gällande lagar
och förordningar beviljats rätt
till vissa speciella förmåner bekostade med statsmedel. Till
erhållande av dessa förmåner
har även berättigats vissa andra personer, som tjänstgjort
i till kriget anslutna uppdrag
samt minröjare från åren 1945
- 1952.
Speciella förmåner för frontveteraner och med dem jämförbara personer beviljas även
med kommunala och församlingsmedel.
Det av offentliga samfund
givna stödet kompletteras av
understöd till frontveteraner,
vilket beviljats av övriga samfund och stiftelser.
I fråga om järnvägs- och
busstrafiken samt Finnairs
flygtrafik beviljas frontveteraner inga särskilda biljettprisrabatter, emedan de alla ändå
erhåller motsvarande pensionärs- och åldersrabatter.
Här följer en redogörelse för
grunderna för ovannämnda
förmåner.

Frontveterantecken
De åt frontveteraner beviljade
tecknen är följande:
– frontmannatecken (för män)
– fronttjänsttecken (för kvinnor)
– fronttecken (för frontbefästningsarbete)
– frontmannatecken för utlänningar (för utländska frivilliga)
Ansökningstiden för alla dessa
tecken utgick den 31.12.1994.
Om det beviljade tecknet
finns anteckning i militärpasset och t.ex. på med foto försett
FPA-kort, där Stora bokstaven
R finns på kortets baksida. Om
dessa dokument saknas, kan
bekräftelse på beviljat tecken
fås från den egna Försvarsmaktens regionala byrån och från
veterannämnden för fronttjänstecken.

Fronttillägget
Fronttillägget betalas åt person,
som erhållit något av ovannämnda
frontveterantecken
samt åt person, som av Krigsarkivet erhållit intyg över deltagande i minröjning 1945 - 1952.
Fronttillägget betalas även till
utlandet. Fronttillägget utgör
45,64 euro i månaden. Fronttillägget är skattefri inkomst.

Vid utgången av år 2009 erhöll
59359 personer fronttillägg. Av
dessa var 37877 män och 21482
kvinnor.
Folkpensionsindexet bibehålles på 2009 års nivå, varför fronttillägget och extra
fronttillägget inte höjes från föregående år.

Extra fronttillägg
Extra fronttillägg utbetalas åt
person, som får fronttillägg och
folkpension. Det extra fronttillägget uppgår till 25 - 45% av
den del av folkpensionen, som
överskrider 94,37 euro i månaden. Extra fronttillägg utbetalas ej, om dess belopp blir mindre än 5,85 euro i månaden.
Förmånen är skattefri inkomst.
Extra fronttillägget kan uppgå till högst
– för ensamstående person
220,39 euro
– för gift person 190,69 euro.
Vid utgången av år 2009 erhöll
30698 personer extra fronttillägg.

Rehabilitering
Statskontorets direktiv har inte
publicerats förrän vår tidning
gick i tryck. Social- och hälsovårdsministeriet har aviserat
ändringar gällande den öppna
rehabiliteringen. Statskontoret
har överenskommit med ministeriet, att direktiven senare
sändes till kommunerna, som
underrättats, att de gamla direktiven gäller tillsvidare och
att kommunerna har uppmanats att välja veteranerna till
rehabilitering tillsvidare enligt

Fronttillägget
Är 45,64 i månaden. Det är
skattefri inkomst och erlägges
åt person, som erhållit något
av gällande fronttecken samt
åt person, som av Krigsarkivet
erhållit intyg över deltagande
i minröjning 1945 - 1952. Det
betalas även till utlandet.
Extra fronttillägget
Är 25 -45% av den del av folkpensionen, som överstiger 94,37
e i månaden.
Det utbetalas inte, om dess
belopp skulle bli mindre än 5,85
e i månaden
Största möjliga extra fronttillägg
Är för ensamstående 220,39 e i
månaden och
för gift person 190,69 e i månaden.

dessa. Vi kommer att återkomma till de nya direktiven i nästa
nummer av vår tidning.
Tillsvidare gäller följande:
Enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner kan rehabilitering erhållas av person,
som beviljats frontmanna-,
fronttjänst- eller fronttecken.
I Finland bosatt veteran ansöker om rehabilitering via
hälso-centralen eller -myndig
heten i sin boningskommun.
Till ansökan bör fogas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd. Utlåtande behövs inte
om sökanden står i ett stadigvarande förhållande till hälsovårdscentral. Ansökan kan på
veteranens vägnar göras av en
anhörig till honom/henne eller av social- eller hälsovårdsmyndighet. Rehabilitering ges
även åt person, som bor i service- eller vårdhem. Beslut om
långtidsvård utesluter inte rät�ten till rehabilitering.
Kommunens
hälsovårdsnämnd eller av denna utsedd
myndighet utväljer inom ramen för det av kommunen erhållna anslaget de personer,
som erhåller rehabilitering.
Den kan ges i form av anstaaltrehabilitering eller öppen rehabilitering. Den sistnämnda
består av dag- och hemrehabilitering samt enskilda serier av
fysio- eller annan vårdterapi.
Fotvård kan ges endast i form
av öppen rehabilitering.
Enligt förordning av år
2005 är anstaltrehabiliteringens längd, om frontveteranen
inte lider av skada eller sjukdom, som nedsätter hans/hennes 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
rehabilitering i form av 20 - 30
vårdbesök under ett kalenderår, beroende på frontveteranens
rehabiliteringsbehov. Rehabilitering i öppen vård kan förverkligas för veteran hörande
till funktionsförmågaklass III
t.ex. så att han/hon får en vårdserie om 2 x 20 gånger. På motsvarande sätt kan öppenvård
förverkligas för veteran tillhörande funktionsförmågaklass I
och II med vårdserier om 3 x 10
eller 2 x 15 gånger. På detta sätt
fördelar sig rehabiliteringen på
en längre tidsperiod och rehabiliteringseffekten 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 makan/maken samtidigt delta i
rehabiliteringen 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 utomlands bosatta veteraner behandlas av Statskontoret.
Det statliga rehabiliteringsanslaget uppgår till 34,1 miljoner euro år 2010 och utbetalas
till kommunerna i relation till
antalet i resp. kommun bosatta
veteraner.
Folkpensionsanstalten erlägger åt frontveteran, som erhåller rehabilitering och hans/
hennes i samma rehabilitering
deltagande maka/make därmed sammanhängande nödvändiga resekostnader i deras
helhet.
Veterans maka/make har ej
rätt till öppen ej heller till dagrehabilitering.
Veteranänka/änkling har ej
rätt till rehabilitering inom ramen för veteranrehabilitering.

Tandvård
Person, som beviljats frontmanna-, fronttjänst- eller
fronttecken eller som av Krigsarkivet fått intyg om deltagande i minröjning 1945 - 1952,
är berättigad till ersättning
från Folkpensionsanstalten för
det belopp han/hon erlagt för
mun- och tandvård.
För av tandläkare utförd undersökning, förebyggande vård
och kliniskt protetikarbete utgör ersättningen 100% av kostnaderna, som godkänts enligt
FPA:s taxa. För den tekniska
delen av protetiken är ersättningen 50% och för övrig vård
60% enligt av FPA fastställda
taxor.
Betalningarna för helprotesarbete utfört av specialtandtekniker, vilket grundar sig på
undersökning och remiss av
tandläkare, ersätts på samma
sätt som för det kliniska arbetet 100% och för det tekniska
arbeteet 50%. Ersättning fås
också för kostnader gällande av
tandläkare ordinerade läkemedel, laboratorie- och röntgenundersökningar och för transportkostnader i samband med
vården.
Ersättning erlägges inte för

kostnader, som överstiger beloppen för de av FPA fastställda taxorna. Därför är det skäl
att för klargörande av självriskandelen, framför allt före
större vårdåtgärder, ta reda på,
hur mycket av vården patienten
skall komma att betala. Ersättning bör sökas hos FPA inom
sex månader efter det betalningen erlagts. Ett exempel:
specialtandtekniker debiterar
för helprotes 926 euro; av detta
belopp Erlägger FPA åt frontveteran eller minröjare 522 euro.
Patienten får själv stå för 404
euro.
FPa-ersättning erhålles inte
för tandvård på hälsocentral.
För tandvård given i Sverige erlägges högst det belopp,
som hade ersatts i Finland, om
vården givits i Finland. Ersättningen betalas av FPA.

Medicinrabatt
Person med frontmanna-,
fronttjänst eller fronttecken
eller av Krigsarkivet utfärdat
minröjarintyg får på alla apotek 10% medicinrabatt. Rabatt
erhålles inte på mediciner, som
enligt sjukförsäkringslagen berättigar till särskilda ersättningar, ej heller för grundersättningsbelagda särskilt betydelsefulla och dyra mediciner
och ej heller till den del beloppen överstiger den i sjukförsäkringslagen avsedda årliga självrisken.Rätt att erhålla rabatt
bestyrker man genom att förete
sitt FPA-kort med fotografi och
R- eller MR-tecken eller militärpass eller annat dokument,
varav framgår att man har något av de nämnda veterantecknen. Medicinrabatten är personlig och kan inte fås t.ex. för
familjemedlemmarnas mediciner.

Utländsk frivilligs
frontunderstöd
Utländsk frontman, som i
våra krig 1939 - 1945 frivilligt tjänstgjort i Finlands för
svarsmakt och bor i Estland
eller annorstädes på f.d. Sovjetunionens territorium i ekonomiskt beträngda förhållanden eller som är stadigvarande
bosatt i Finland, kan på ansökan beviljas frontunderstöd.
Med utländsk frontman avses
här person, som erhållit frontmannatecken för utlänning eller annars uppfyller fordringarna för det nämnda tecknet.
Understödet, som beviljas som
engångsersättning, utgör år
2010 540 euro och beviljas av
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Statskontoret. Understöd för
år 2010 bör sökas senast den
31.12.2010. Uppskattningsvis
kan det finnas cirka 210 sådana personer, närmast ester och
ingermanländare.

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 tjänstgjort i till krigen anslutna uppdrag (åt vilka Krigsarkivet beviljat intyg över sådan tjänstgöring) via Statskontoret ansöka
om rehabilitering. (Tiden för
ansökan utgick 31.12.2004). Tiden för ansökan om rätt till rehabilitering för personer, som
utsatts för angrepp av partisanstyrkor och för män, som deltagit i evakueringen av boskap,
utgick 31.12.2006. Personer,
som erhållit sådant intyg, kan
via Statskontoret anhålla om
rehabilitering. En anstaltsrehabiliteringsperiod kan enligt
Statskontorets prövning också
delas mellan make och maka.
Rehabiliteringen
finansieras med Penningautomatföre
ningens 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 begravningsplatser 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 samfällighet kan bevilja hel eller
delvis befrielse från i samband
med begravningsväsendet uppburna avgifter om den avlidne
varit frontveteran eller därmed
jämförbara skäl. Befrielse från
avgift kan gälla också makan/
maken till person med nämnda status.
Statskontoret utbetalar begravningshjälp, om arbetsförmögenhetsgraden hos en krigsinvalid varit minst 20%. En veteran utan krigsinvaliditet kan
inte påräkna sådan begravningshjälp.

Kommunala
veteranförmåner
Många kommuner beviljar
frontveteranerna särskilda förmåner genom anslag i sina
budgeter. Sådana kommunala förmåner är bl.a. avgiftsfria
hvc-besök, gratis användning
av kollektivtrafiken ävensom

gratis fordonsparkering samt
understöd för tandvård och anskaffning av glasögon. Uppgifter om sådana förmåner fås hos
hemkommunens socialmyndighet och den lokala veteranföreningen.

traditions- och stödstiftelse,
Krigsskadestiftelsen och Eileen Starkjohanns och Telma
Starkjohann-Bruuns stiftelse
eller med medel beviljade av De
Stupades Minnesstiftelse eller
med för veteranarbetet insam-

Ansökningar via
Krigsveteranförbundet
och dess distrikt

lade medel. Ansökningsblanketter fås från distrikten, föreningarna eller från net-sidan
www.sotaveteraaniliitto.fi där
man även kan finna närmare
uppgifter om erhållande av bidrag.

Exempel på av kommuner beviljade förmåner åt
veteranerna 2010:
Vasa stad har beviljat veteranerna gratis transporter på stadens område
med Senior-bussen mellan kl 8.00 och 17.30. Många andra städer bjuder
på gratis bussresor åt veteranerna.

En mindre bemedlad veteran,
som får extra fronttillägg och
är medlem i en veteranföre
ning, som tillhör Finlands
Krigsveteranförbund, likaså
hans/hennes maka/make eller
veteranänka/änkling kan ansöka om bidrag eller understöd
via Krigsveteranförbundet eller
-distrikten. Till ansökan bör
fogas skatteintyg eller FPA:s intyg, varav framgår att sökanden erhåller extra fronttillägg,
vidare kvittenserna över de betalda utgifterna för vilka bidrag ansökes. Bidrag beviljas
för självriskandelar av medicin- och vårdkostnader, olika
rörelse- och andra hjälpmedel
ävensom för ändringsarbeten,
som underlättar boendet hemma. Dessa bidrag uppgår i genomsnitt till ca 200 - 700 euro
beroende på utgiftens storlek
och sökandens tillgångar. De
bestrids med medel beviljade av Krigsveteranförbundets

Det har blivit allt allmännare att städer och kommuner inte tar någon
inträdesavgift till sina simhallar av veteranerna, deras makor/makar och
veteranänkorna/änklingarna. Mångenstädes bjuds också på ledd vattengymnastik. I Pudasjärvi har veteranerna simdag på torsdag; då blir de
också bjudna på gratis måltid.
I Tuusula bjuds veteranhushållen på vissa villkor på gratis städning.
Föreningen ger service-sedlar för bl.a. fönstertvätt.
I Nastola ges rehabiliteringen på hälsocentralen. Därutöver har kommunen reserverat 3000 euro för år 2010 närmast för veteranernas
hustrur och änkor, 2200 e för krigsveteranerna och 800 e för frontveteranerna. Föreningarna får själva välja vilka som skall komma i
åtanke:krigsveteranföreningen delar beloppet till 100 euros per person.
Kommunen sänder brev till mottagaren om gåvan. Mottagaren bestämmer själv ändamålet, t.ex.fotvård.Hon betalar själv och sparar kvittenserna, som hon före årets slut sänder till kommunen, som i sin tur sänder
beloppet till hennes bankkonto.
Kuhmoinen kommun ger 10.000 euro till krigsveteranförningen att
användas för veteranernas olika behov. Kommunen planerar en rådgivningsbyrå för äldre. Den skall serva även veteranerna.
I Jämsä har kommunen redan många år givit 20-30.000 euro att användas som tilläggsanslag för omsorgen av veteranerna.

Rehabilitering för veteran-hustrur och veteran-änkor

B

ästa veteranhustru eller veteranänka, Du som
skött Din veteranmake
hemma och tidigare inte deltagit i av förbundet, distriktet
eller Kvinno-organisationen
anordnade rehabiliterings- eller rekreationsveckor och som
inte innehar fronttjänsttecken,
Du känner säkert, att Du behöver omväxling för att orka med

vardagen. Du kan söka om semester!
Finlands Krigsveteranförbund ordnar år 2010 rehabiliterings- och rekreationssemester (5 dygn) på Norrvalla Folkhälsan i Vörå för veteranänkor,
veteranhustrur och närvårdare, som inte annars har rätt till
rehabilitering. Sökanden bör
vara medlem i en krigsveteran-

förening eller i en damsektion.
Ansökan bör göras skriftligen, ur vilken även bör framgå
sökandes livssituation ( en kort
beskrivning) samt intyg över
inkomsterna, t.ex. av FPA givet
intyg över inkomsterna år 2009
eller skatteintyg samt uppgift
om i vilken förening hon är
medlem.
Det är önskvärt att sökanden

klarar sig själv, men om vederbörande har t.ex. rörelsesvårigheter, bör detta uppges. Läkarintyg behövs inte. I semestern
ingår fritt uppehålle, logi och
ett mångsidigt program. Denna semester ordnas gemensamt
för Vasa Krigsveterandistrikt
och Södra Finlands Krigsveterandistrikt för tiden 24-28 maj.
Ansökan adresseras till

Juhani Näppi Oy

Kaakon Rakennus Oy

Hamina

Hamina

Anni Grundström, Finlands
Krigsveteranförbund, PB 600,
00521 Helsingfors, men sändes till Tuula Harjunpää, Vasa
Krigsveterandistrikt, Vasaesplanaden 15 J, 65100 Vasa senast den 1. april 2010.
Anni Grundström
socialsekreterare

Kuljetusliike
Yrjö Erämies Oy
Hartola

Kuljetus Simo Iitti Ky

Mondo Fresco Ky

Hartola

Helsinki

Lahjomo Oy

Crookus Ky

Special Lift Oy

Helsinki

Helsinki

Helsinki
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Avgifterna för anstaltsvård och understöd
som bör skild ansökas om
Avgifterna för långvarig
anstaltsvård
För
långvarig
anstaltsvård fastställes kundavgiften enligt kundens/patientens
betalningsförmåga. Avgiften
kan vara högst 85% av vårdtagarens nettomånadsinkomster. Om den av maken/makan,
som har högre inkomster, är i
anstaltvård, kan vårdavgiften
vara högst 42,5% av makarnas sammanlagda inkomster.
För den vårdade och för hans/
hennes make/maka blir då kvar
57,5% av deras sammanlagda
inkomster. Enligt regeringens
framställning är det familjens
interna fråga, huru denna återstående del delas mellan makarna. För kunden skall dock
garanteras för personliga utgifter minst 97 euro. Ändringarna trädde i kraft den 1.1.2010.
Avgiften för anstaltsvård uppbäres från tidpunkten för inledandet av vården då dygnetrunt varande anstaltsvård beräknas räcka över tre månader.
I övrigt fastställes avgiften efter det att personen varit i anstaltsvård över tre månader och
hans/hennes funktionsförmåga försvagats så, att han/hon
fortsättningsvis bör vårdas i
anstalten.
Fronttillägget beaktas inte

vid fastställande av kundavgiften, men det extra fronttill
lägget beaktas.
(Källa: Kommunförbundet)

Stödet för anhörigvård i
ett nötskal
Person, som i vårdtagarens hem
är bunden vid krävande vårdarbete, har möjlighet att erhålla stöd till anhörigvård. Om sådant stöd ansökes från kommunens socialbyrå. Om stöd
till anhörigvård uppgöres avtal mellan kommunen och anhörigvårdaren. Till avtalet hör
alltid en vård-och serviceplan.
Som anhörigvårdarstöd kan
beviljas vårdarvode och sercicetjänster.
Lägsta vårdarvode är minst
347,41 euro i månaden (år 2010)
I kortvarig, tung anhörigvårdsituation är arvodet minst
694,83 euro i månaden (år2010)
Grunden för anhörigvårdarstödet är att det är bindande och krävande. Anhörig
vårdaren har under vissa förutsättningar rätt till lagenlig
fritid. Kommunen ansvarar för
vårdtagarens vård under anhörigvårdarens fritid.

Pension åtnjutandes
vårdstöd
Vårdstöd åt pension åtnju-

tande person är avsett att stöda en sjuk eller handikappad pensionstagare för att bo
hemma och där få vård. Därutöver ersättes med stödet
specialkostnader föranledda
av sjukdom eller handikapp.
Vederbörandes funktionsförmåga inverkar också på möjligheterna att erhålla vårdstöd.
Funktionsförmågan bör vara
nedsatt på grund av sjukdom
eller handikapp fortlöpande
under minst ett år. Funktions
förmågan anses vara nedsatt,
då sjukdomen eller kandikappet nedsätter förmågan att reda
sig själv (t.ex. att tvätta sig eller
klä sig) utföra nödvändiga hushållsarbeten eller sköta ärenden utanför hemmet.
Dessutom bör sjukdomen eller handikappet föranleda regelbundet hjälpbehov, behov av
ledning och övervakning eller
fortlöpande specialkostnader.
Vårdstödet erlägges åt pension åtnjutande personer, graderat i tre grupper enligt hjälpbe
hovet, behov av ledning och behov av övervakning ävensom
på grund av storleken på specialkostnaderna. Enbart behov
av hjälp med hushållsarbete eller att sköta ärenden berättigar
inte till vårdstöd.

Grundvårdstöd 57,32
euro i månaden

Högsta vårdstöd 301,75
euro i månaden

Du kan få grundvårdsstöd om
Du behöver minst en gång i
veckan hjälp med Dina personliga funktioner eller ledning och
övervakning beträffande dessa.
Om Du enbart har behov av
hjälp, ledning eller övervakning
vad gäller hushållsarbete eller
att sköta ärenden, kan vårdstöd
inte beviljas. Du kan få grundvårdsstöd också om Du har specialkostnader, om de i medeltal per månad stiger till grundvårdsstödbeloppet. En blind
eller rörelsehindrad har alltid
rätt till minst grundvårdsstöd.

Du kan få högsta möjliga vårdstöd om Du behöver vårdövervakning av en person dygnet
runt och Du klarar Dig ensam
endast kortvarigt. Du kan få
högsta vårdstöd också om Du
har specialkostnader, som uppgår till minst ett belopp som
motvarar det högsta vårdstödet
per månad.
Med personliga funktioner
avses bl.a. av- och påklädning,
att tvätta sig, röra sig eller om
fråga är om funktioner, som
hör till socialt umgänge.
Inkomsternas och andra bidrags inverkan på vårdstödet:
– pensionstagaren hans/hennes familjs inkomster eller
förmögenhet
– inverkar inte vid beviljandet
av vårdstöd.

Förhöjt vårdstöd 142,70
euro i månaden
Du kan få förhöjt vårdstöd om
Du varje dag behöver tidskrävande hjälp med flere personliga funktioner (t.ex. i samband
med intagande av måltid, vid
på- och avklädning och då Du
skall tvätta Dig eller om Du behöver regelbunden ledning och
övervakning. Du kan få förhöjt
stöd också om Du har specialkostnader, om sjukdomen eller
handikappet föranleder betydande kostnader, minst ett belopp, som motsvarar det förhöjda vårdstödet per månad.

De veteraner, som erhåller extra fronttillägg och högsta
vårdstöd, får fr.o.m. 1.9. ett veterantillägg om 50 euro. Därom
behöver inte ansökas.
(Källa FPA)
Anni Grundström
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Jyväskylän Sotaveteraanikuorolle
perinnekuoro Seniorimieskuoro
Harmaista Herroista

Puolustusministeri Yrjö Kallisen
moottorivenemiehenä

J

Viime sotia seuranneena ensimmäisenä rauhan vuotena
1946 Helsingin Laivastoasemalle uudelleen asevelvolliseksi määrätty Viljo Castrén sai yllättäen mieluisan
komennuksen. Puolustusministeri Yrjö Kallinen kulki
päivittäin kesäasunnoltaan virkapaikkaansa hänen
ohjaamallaan merivoimien moottoriveneellä LV225.
”Merimies” Castrén tuli tutuksi puolustusministerin ja
hänen puolisonsa kanssa ja sai kutsun myös jouluaterialle Kallisten kotiin.

yväskylän Sotaveteraanikuoro saa jatkossa tukea
Seniorimieskuoro
Harmaista Herroista, joka sitoutui
tammikuun 20. päivänä allekirjoitetulla säädekirjalla toimimaan Jyväskylän Sotaveteraanikuoron perinnekuorona.
Samalla säädekirjalla sovittiin

lisäksi, että Jyväskylän Sotaveteraanikuorossa laulaneet tai
laulavat kuoron jäsenet voivat
halutessaan liittyä Harmaitten
Herrojen täysivaltaisiksi jäseniksi ilman ehtoja.
Kuva ja teksti: Kari Korhonen

Säädekirjan allekirjoittivat Harmaitten Herrojen puolesta musiikkieksellenssi Einari Kropsu (vas) ja ukkoeksellenssi Jukka Koro (oik)
sekä sotaveteraanikuoron puolesta puheenjohtaja Väinö Hakkarainen (vas kesk) ja taiteellinen johtaja Nikke Isomöttönen (oik kesk).

P

Yllättäen sain määräyksen
astua 14.1.1946 palvelukseen
Helsingin Laivastoasemalle.
Sodanaikaista palvelustani ei
laskettaisikaan asevelvollisuusajaksi. Meidän ikäluokkamme
oli niin suuri, että vain puolet siitä otettiin armeijaan, loput vapautettiin siitä, Castrén
muistelee nyt kotonaan Oulun
Lehtorannalla, jossa hän on Aili-puolisonsa kanssa asunut jo
40 vuotta.

uolust usmi nisteri n
käyttöön oli alunperin
määrätty toinen hitaampi vene. Kun vene oli mennyt
rikki, merikomppanian päällikkö antoi minulle käskyn ajaa
äkkiä Arabian laituriin, jossa
rouva Kallinen odottaisi venekyytiä, Castrén kertoi ensimmäisestä ajokerrasta. Jatkoa
seurasi saman tien neljän kuukauden ajaksi.
Paavolasta kotoisin oleva
silloinen ylimatruusi Castrén
kuuluu vuonna 1926 syntyneenä nuorimpaan sodan aikana kutsuntojen kautta palve-

lukseen otettuun ikäluokkaan,
mutta oli rauhan tultua jo kotiutettu siviiliin. Hänen sodanaikainen palveluspaikkansa oli
Örön rannikkotykistölinnakkeella. Sitä ennen hän oli ehtinyt suojeluskunnan poikaosaston jäsenenä ja sotilaspoikana
kantaa asetta muun muassa siltavartiomiehenä.
Omassa lapsuuskodissa oli
maanpuolustus tullut tärkeäksi asiaksi. Castrénin isä kuului
suojeluskuntaan ja äiti lottiin.
Kolme veljeä taisteli rintamalla talvi- ja jatkosodassa ja heistä Leo-veli kaatui 19-vuotiaana.

Merivoimien alikersantti Viljo
Castrén.

Laivastoaseman veneitten ohella Helsingin sotasatamaa pitivät
1946 tukikohtanaan myös neuvostoliittolaiset sukellusveneet, joita kuvassa näkyy taustalla emälaivansa rinnalla.
Valokuvat Viljo Castrénin kuva-albumista

Neuvostolaivastolla
tukikohta Helsingissä
Suomessa elettiin sodan jälkeen niin sanottuja vaaran
vuosia. Neuvostoliiton lopullisista aikeista ja maamme yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä ei ollut mitään varmuutta.
Levottomuuksiin piti varautua sisäisistäkin syistä. Maassa piti valtaa Mauno Pekkalan
hallitus, jossa sisäministerinä
oli kommunistinen Yrjö Lei-

Seinäjoen Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museolla järjestettiin luentotilaisuus 4.11.2009, jossa Eeva Tammi puhui Sotahistoriallisessa Aikakauskirjassa 28/2009 julkaistusta artikkelistaan Äyräpää 5.3.1940 - vastaisku taistelijoiden kertomana. Museolla oli läsnä
taisteluun osallistunut Mauno Vehkaoja. Vehkaoja johti nuorena
vänrikkinä Kevyt Osasto 8:n Konekiväärijoukkuetta. Äyräpään vastaiskusta on 70 vuotta. Tilaisuudessa Eeva Tammi luovutti Mauno
Vehkaojalle Sotahistoriallisen Aikakauskirjan.
Talvisodassa suomalaiset pitivät Äyräpään harjanteet sodan loppuun, vaikka vihollinen oli jo edennyt Vasikkasaaren kautta Vuosalmen puolelle. Vehkaoja oli harjanteen itäisimmän tukikohdan
päällikkö ja sodan viimepäivät siellä motissa eristyksissä. Hän toi
hiuksen hienosti sodan viimeisen päivän 13.3. aamuyön ensimmäisinä tunteina miehensä pois omien puolelle.

Veteraani,
muista hakea
kuntoutukseen.

Ylivieskan sotaveteraanilaulajat, joka on perustettu v. 1980, on julkaissut CD-levyn, joka sisältää 20 isänmaallis-hengellistä laulua Finlandiahymnistä Narvan marssiin. Levyä voi tilata: Ylivieskan Sotaveteraanit
ry, Savisilta 6 as. 308, 84100 YLIVIESKA. Levyn hinta on 20 €/kpl.
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no. Puolustusministerinä toimi
vakaumukselliseksi pasifistiksi
tiedetty oululaissyntyinen Yrjö
Kallinen (1886 - 1976). Taustastaan huolimatta Kallinen koettiin varsin asialliseksi ja hyväksi
puolustusministeriksi
1946-1948 puolustusvoimienkin piirissä.
Kallinen oli saanut vuonna
1918 kuolemantuomion ”kapinan sallimisesta”, vaikka oli
Oulussa yrittänyt neuvotella punaisten ja valkoisten kesken sovintoa. Kuolemantuomio vahvistettiin peräti neljä
kertaa, mutta täytäntöön sitä
ei pantu. Kallinen vapautettiin 1921 vankeudesta. Kouluja
käymätön, loistavana puhujana
ja teosofisena ajattelijana tunnettu Yrjö Kallinen sai lopulta
opetusneuvoksen arvonimen.
Valmiustilaa
pidettiin
vuonna 1946 yllä myös merikomppaniassa Katajanokalla.
Castrén arvelee, että sinne oli
pyritty valikoimaan asevelvollisiksi mahdollisimman luotettavaa ainesta. Poikia oli paljon
Pohjois-Pohjanmaalta ja vähän
etelänpääkin Pohjanmaalta.
Neuvostoliiton valvontakomission päämajaksi oli varattu hotelli Torni, jonne myös
Castrén joutui lähettitehtävissä
joskus menemään, neljä punaarmeijan vartiomiestä ohittaen.
Helsingin sotasatamassa majaili neuvostoliittolaisia sukellusveneitä emälaivoineen, aivan
laivastoaseman omien alusten
vierellä. Pienenä kiusantekona
naapurimaan sukellusveneille
suomalaiset matruusit antoivat
niille Castrénin mukaan joskus
ylimääräistä keinuntaa synnyttämällä laineita veneittensä
moottoreilla.

Vakavia
välikohtauksia
Castrén ei kuitenkaan joutunut
kokemaan ja palvelusaika sujui
rauhallisesti. Laivastoasemalla
hän sai moottori- ja merenkulkukoulutusta. Merikomppanian päällikkö antoi hänelle luettavaksi ison pinon ohjesääntöjä ja muuta kirjallisuutta. Näin
korvattaisiin esimieskoulutuksen puuttuminen. Castrén saikin pian ylimatruusin natsan ja
lopulta ylennyksen alikersantiksi, vaikka kirjat jäivätkin häneltä lukematta.

Melkein kuin
perheenjäsen
Mieluisin palvelusvaihe oli
puolustusministerin moottoriveneen kuljettajana olo. Se alkoi tuosta rouva Aune Kallisen
kyyditsemisestä, joka onnistui
nopealla LV225 veneellä rivakasti.
Satuin tietämään, miten
Arabian laiturista pääsee kapeiden salmien välistä oikaisten suorinta ja nopeinta reittiä
puolustusministerin huvilalle
Mölandettiin. Perillä rouva ihmetteli, miten tänne näin äkkiä
tultiin ja voidaanko näin myös
jatkaa. Sanoin hänelle, että varmaankin se voidaan järjestää.
Tuskin olin ehtinyt palata takaisin Merikasarmille, kun
päällikkömme ilmoitti, että
minut ja veneeni määrätään
puolustusministerin käyttöön.
Käytännössä Castrén sai seuraavat neljä kuukautta asua Kallisten kanssa heidän kesähuvilallaan. Saunakamari osoitettiin
majapaikaksi. Muuna henkilökuntana huvilalla olivat palvelija ja renki. Ministeripariskunnan kanssa samassa pöydässä
aterioimme me kaikki. Kalliset

pitivät huvilallaan kanoja, joita
joskus ruokimme yhdessä ministerin kanssa. Aamuisin vein
veneellä rouva Kallisen Arabian
rantaan ja puolustusministerin
toin virkapaikkansa likelle keskustaan. Minulle jäi sitten pitkälti omaa aikaa.
Venekyytiä Castrénilta saattoi tilata myös puolustusministerin adjutantti ja muutkin upseerit, joskus myös omille tuttavilleen.
- Kerran pyydettiin ajamaan
eräälle huvilalle Helsingistä
länteen. Se olikin niin kaukana, että Helsingin merikortti ei
enää riittänyt, joten sanoin, että
pitemmälle en saisi enää ajaa.
Mutta kun eversti näytti kädel- Viljo Castrén kokosi sota-ajan ja sen jälkeisten vuosien kokemuklään, missä huvila jo näkyy, läh- sistaan albumin, jossa on monta muistorikasta valokuvaa. Kuva:
din vielä ajamaan. Sitten potku- Pekka Koivisto
ri iski pohjaan ja veneeseen alkoi
vuotaa vettä. Onneksi oli niin nillekin tuttuja aiemmista kuluessa Viljo Castrén oli täyttänyt 20 vuotta. Samoihin aimatalaa, että vene ei uponnut vierailuistaan kesähuvilalla.
Alikersantin natsat Castré- koihin Yrjö Kallinen täytti 60 ja
syvälle, mutta vaatteet kastuivat
koko seurueelta. Vene nostettiin nilla ensi kertaa nähdessään rouva Aune Kallinen 40 vuotta.
Siviilissä Viljo Castrén haja toimitettiin kunnostettavak- Kallinen oli kysäissyt: ”Mikä
si. Korjaustöihin tuli kova vauh- sotaherra sinä nyt oikein olet? keutui aikanaan Oulun teknilti, kun puolustusministeri alkoi Minä kun en ole sotaväkeä käy- liseen kouluun ja valmistui ranyt.” Puolustusministeri pu- kennusmestariksi. Perheen pekaivata venettään.
Loppuvuoden 1946 Viljo hutteli Castrénia tuttavallises- rustamisen jälkeen kotipaikaksi
Castrén palveli kirjurialiupsee- ti ja keskusteltaessa oltiin epä- tuli pysyvästi Oulu. Työelämän
rina laivastoasemalla. Kovas- muodollisia molemmin puolin. vuosikymmenet ovat sitten kuti paperisotaa aiheutti tuolloin Puheena olivat usein aratkin luneet lähinnä suuren rakenmerimiinojen iso raivausurak- aiheet, kuten Kallisen toiminta nusliikkeen, Oulun Rakennus
johtotehtävissä punaisella puo- Oy:n pyörittämisessä yhdeska.
Joulun alla 1946 Castrén sai lella 1918. ”Hän vakuutti, et- sä kahden yhtiökumppaninsa
puolustusministeriltä puhelun. tei ollut lainkaan katkera, vaik- kanssa. Työkohteita on riittäYrjö Kallinen kutsui minut jou- ka oli tuolloin saanut monin- nyt kotimaan lisäksi myös ulkoluaattona kotiinsa Runebergin- kertaisen kuolemantuomion”, mailla, suurin määrä kuitenkin
Pohjois-Suomessa. Enimmilkadulle. Castrénilla on tallessa Castrén muistelee.
Asevelvollisuusaika päättyi lään töissä on ollut 9000 miesjouluaterian plaseerauskortti.
Hänen paikkansa pöydässä oli vasta, kun Castrén ja hänen pal- tä ja työn tuloksina on syntynyt
merkitty tekstillä ”Merimies”. velustoverinsa jostain asiapape- lukuisten julkisten rakennusten
Jouluaterialle hän muistaa osal- rista huomasivat, että heidät oli- ohella muun muassa tuhatlulistuneen kaikkiaan 27 henki- si kuulunut jo päästää siviiliin. kuinen määrä asuntoja Oulussa.
löä. Monet heistä olivat Kallis- Täyden vuoden ja yhden päiten läheisiä ystäviä ja Castré- vän kestäneen palvelusaikansa
Pekka Koivisto

Kuhmon Sotaveteraanit 40 vuotta

K

uhmon Sotaveteraanit
ry. vietti 40-vuotipäiväänsä Kahvila Neljässä Kaesassa 19.12.2009.
Juhlavieraiksi
kutsuttiin
oman väen lisäksi paikallisten
veljesjärjestöjen varsinaiset ja
kannattajajäsenet. Samassa tilaisuudessa pidettiin järjestöjen
yhteinen joulujuhla, jouluhartaus ja nautittiin yhteinen jouluateria. Tunnelmalliseen tilaisuuteen saapui 90 vierasta.
Tilaisuuden avauspuheenvuorossa puheenjohtaja Matti
Halonen käsitteli yhdistyksen
syntyyn liittyviä asioita ja historiaa vuosikymmenten varrelta sekä pohti oman ja paikal-

listen järjestöjen tulevaisuuden
näkymiä.
Juhlapuheen ja liiton puheenvuoron käytti Sotaveteraaniliiton II varapuheenjohtaja Seppo Yli-Norppa. Tervehdyspuheenvuorot käyttivät
Kuhmo kaupungin, Kuhmon
Rajavartioalueen,
Kuhmon
seurakunnan, Kainuun Sotaveteraanipiirin ja paikallislehti
Kuhmolaisen edustajat.
Tilaisuudessa palkittiin ansiokkaasti toimineita jäseniä
sekä jaettiin huomionosoituksia yhteistyökumppaneille ja
toiminnan tukijoille.
Sotaveteraaniliiton ansioristin saivat varapuheenjohta-

ja Tauno Rautiainen ja sihteeri
Tuula Piirainen.
Liiton standaari ojennettiin Kuhmon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli
Kinnuselle sekä työmme tukemismitalit päätoimittaja Martti Huuskolle ja Kuhmon rajavartioalueen päällikkö majuri
Pekka Tiaiselle.
Tilaisuudessa jaettiin myös
Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät ansiomerkit Seppo Tähkäpäälle ja
Matti Haloselle.
Matti Halonen

Kuhmon Sotaveteraanien 40-vuotisjuhlassa saivat Sotaveteraaniliiton ansioristin varapuheenjohtaja Tauno Rautiainen (vas.) ja
sihteeri Tuula Piirainen. Lisäksi luovutettiin Tasavallan presidentin
itsenäisyyspäivänä myöntämät ansiomerkit piirin puheenjohtaja
Seppo Tähkäpäälle (oik.) ja Kuhmon Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Haloselle.
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Espoonlahden Putki Oy

Tronkko Oy

Helsinki

Helsinki

CarZone Oy

Tapahtumapalvelu
Paristo Oy

Kiviveistämö
Levander Oy

Helsinki

Helsinki

Oy Machinetool Co

T:mi Hannu Järvenpää

Nastakiekko Oy

Helsinki

Hyvinkää

Hyvinkää

Helsinki
www.nettiauto.com/carzone

Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
MYRSKYLÄ

Fysikaalinen Hoitolaitos
Hele-Fysio

POLVIJÄRVI

TAMPERE

Fysikaalinen Hoitola
Terhakka Ky

Tampereen
Kuntouttamislaitos Oy

Keskustie 12, puh. 019-677 0720

Välitie 2, puh. 013-631 888
www.terhakka.fi

NAKKILA

RAAHE

Nakkilan Fysioterapia

Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,
Hierontaa

Kauppatie 1, 29250 Nakkila
Puh. 02-537 4855

NAStoLa

Nastolan Fysikaalinen Hoitolaitos
Timpurintie 2, puh. 03-762 4888
- Veteraanien asialla jo yli 35 vuotta -

Antinkankaantie 30, 92130 Raahe
puh. 08-220 444
Siikajoen sivupiste, puh. 044-522 0480

(Polioinvalidit ry)
- yli 50 vuotta palvelua Kyttälänkatu 5 (katutaso), 33100 Tampere
puh. 03-3142 5800
www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

Tampereen Kuntohoito Ky
Fysioterapeutti Seija Lehtoranta
Sammonkatu 17-19
puh. 03-255 3325

ToRNIO

REISJÄRVI

Tornion Fysioterapia
Aija Junes

Fysiokolmio

Puutarhakatu 5 A 15, puh. 016-481 824

Anjalantie 9, puh. 08-776 770

NivaLA

Nivalan Fysioterapia Oy
Fysioterapeutit: Esa Laakkonen,Jenny Hilonen,
Jenni Mäntylä, Pirjo Väätäjä ja Timo Kaltiainen
Toripiha 1, 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

palokka

Palokan Fysioterapia
Olavintie 1, puh. 014-677 777

TUUSNIEMI
RIIHIMÄKI

Riihimäen Fysioterapia
Fysikaalinen hoitolaitos

Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi
puh. 040-545 5788 ja 040-535 7544

OMT-FYSIOTERAPIA
Hämeenkatu 25-27 (Majakka)
11100 RIIHIMÄKI

VILPPULA

Puh. (019) 736 663 GSM 050 585 0045

Fysioterapiakeskus Tupuna
Toritie 2, puh. 020 981 450

Vilppulan Fysio Oy

SIEVI

Kaarikatu 5, puh. 03-471 3288, 044 - 361 1052

Sievin Fysikaalinen Hoitolaitos

VIROLAHTI

Matinpolku 12, 85410 Sievi
puh. 08-480 348
www.sievinfysikaalinen.fi

SILTAKYLÄ

Fysikaalinen Hoitolaitos
Pyhtään Kuntokeskus
Motellikuja 1, puh. 05-343 1020

pielavesi

Tuusniemen Kuntoutus Ky

SOTKAMO

Sotkamon Fysioterapia
Torikatu 8, 88600 Sotkamo
puh. 040 - 556 5305
www.sotkamonfysioterapia.net

Fysikaalinen Hoitolaitos
Kaakon Kuntohoito Oy
Virojoki, puh. 05-347 1630, 040-596 4203
Klamila, puh. 040-7717 468
www.kaakonkuntohoito.fi

YLÄNE

Yläneen Kuntoutus
OMT-fysioterapeutti ARTO JOKELA • akupunktiot
Vodder-lymfaterapeutti/työfysioterapeutti
SATU HEIKKINEN
Koulutie, Palvelutalo, 21900 Yläne
puh. 02-256 3875
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Laskemme havuseppeleen arkullesi

O

i kallis Suomenmaa ja
veteraaniyhdistyksen
havuseppele sinivalkoisin nauhoin on viimeinen
hyvästi aseveljen arkulle. Juhlava seremonia toistuu Vaasassa noin viisikymmentä kertaa
vuodessa. Mutta mistä yhdis-

tyksen havuseppeleet tulevat?
Kuusimetsästä tietenkin. Juuri 85 vuotta täyttänyt sotaveteraani Ivar Granskog, suomeksi kuusimetsä, on mies seppeleiden takana. Hän on tehnyt
yhdistyksen seppeleet syksystä
2003 alkaen.

Havuseppele valmistuu pajuista ja havuista.

Päätin ottaa selvää, miten
seppeleet valmistuvat. Kävin
seuraamassa loppiaisaattona
Ivarin luona seppeleen valmistumista. Ivar oli käynyt hakemassa päivällä kaksi muovisäkillistä kuusenhavuja metsästä.
Paksu lumikerros sekä maassa
että puissa ja yli viidentoista asteen pureva pakkanen takaavat
sen, että tosi on kyseessä. Ehdotin jo aikaisemmin Ivarille,
että voisin helpottaa työtä tuomalla hänelle muutaman van- Ivar Granskog tekstaa Sotaveteraaniliitosta hankittuihin seppelehan joulukuusen. Ei käy, havu- nauhoihin Vaasan rintama- ja sotaveteraanien viimeisen tervehdyksen aseveljelle.
jen on oltava tuoreita.
Seppeleen teossa on yllättävän monta työvaihetta, ennen kiristys. Samalla lankaa juok- jolloin havujen kärjet nousevat
kuin se on valmiina hautajai- sutetaan vinosti eteenpäin ja hiukan.
Seppelenauhoihin kirjoitesissa seppeleenlaskijan käsis- sidotaan seuraavat kierroksä. Syksyllä lehtien pudottua set, kunnes runko on peitty- taan vielä yhdistyksen viimeikerätään iso kasa pajun oksia nyt kauttaaltaan havuilla. Vii- nen tervehdys, nauha kiinnitetalven tarpeita varten. Niistä meisten havujen tyvet pujote- tään seppeleeseen rautalangalla
sidotaan rautalangalla yhteen taan aloituskohdan sisäpuolelle ja seppele kuljetetaan hautajaismiehen kouraan sopiva nippu, ja sidotaan kahdella lankakier- päivänä valmiiksi kirkkoon tai
joka taivutetaan halkaisijaltaan roksella. Näin menetellen aloi- kappeliin.
Varsinaiseen seppeleen tenoin 40 cm:n renkaaksi ja sido- tuskohtaa ei huomaa valmiista
koon kului aikaa noin kaksi
taan yhteen. Seppeleen runko seppeleestä.
Ivar kostuttaa havut ja kier- tuntia kostutuksen ja paketoinon valmis.
Kuusenoksien kärjistä noin tää niiden päälle tiukan pape- nin kanssa. Työn ohessa Ivar
15 cm:n pituisiksi leikatut ha- rikerroksen. Paperi painaa sep- ehti muistella aseveljiään Syvävut asetetaan rungolle havun peleen tasaiseksi viileässä va- rillä ja Tienhaarassa sekä Vaaalapuoli ylöspäin ja kierros ker- rastossa, talvella lumihangessa. san Sotasairaalassa vietettyjä
ralla. Yhteen kierrokseen me- Toimenpiteistä huolimatta sep- kuukausia. Luultavasti jokainen
nee noin 7-8 havua. Havut si- pele säilyy kesällä enintään Ivarin valmistama seppele kätdotaan ohuella rautalangalla, pari päivää ja talvella noin vii- kee sisäänsä lukuisia muistoja.
kierros ja kiristys, toinen kier- kon. Paperi poistetaan noin
ros havujen tyven päältä ja uusi vuorokautta ennen hautajaisia,
Tapani Tikkala

Perinneprojekti asevelimajoista etenee
(www.asevelimajat.fi)

Vapaaehtoiset
maanpuolustusyhdistykset
Tampereen Reserviupseeriyhdistyksen seniorit ovat vuoden
2009 aikana talkootyönä ottaneet selvää niistä reserviläisten
ja reserviupseerien yhdistyksistä, joilla on ollut tai on vieläkin
majatoimintaa. Yhdistyksiä on
löytynyt 186, joiden toiminnassa majalla tai siihen rinnastettavalla toimipisteellä on ollut
toimintaa tukeva merkitys.
Vanhimmat
asevelimajat ovat perua suojeluskuntien
ajoilta. Varsinainen majanrakennusbuumi ajoittuu 50-luvun taitteeseen. Oma maja oli
vertaisryhmän kokoontumiskeino. Se tarjosi jo suunnittelu-, rakennus- ja varainkeruuvaiheessa motiivin kokoontua
yhteen. Sodan kokeneet miehet
löysivät omat ”kriisiryhmänsä”. Yhteiskunnalla ei ollut kykyä eikä resursseja vastata varsinkaan rintamalta palanneen

henkisten traumojen hoitoon.
”Veljien” vertaisryhmät kantoivat suuren vastuun niin veteraanin kuin hänen perheensäkin kotiutumisprosessissa.

Sotainvalidit
Jo tavisodan loputtua sodissa
invalidisoituneet miehet saivat
Marskilta kehotuksen ottaa ohjat omiin käsiin. Marski halusi
olla mukana henkilökohtaisesti
Sotainvalidien Veljesliiton perustavassa kokouksessa ja siten
antaa tukensa tämän järjestön
perustamishankkeelle. Kuntoutusta ja virkistystä varten
majoja syntyi toista sataa. Näiden majojen kartoitus on kesken, koska tietoja on osin löydettävissä vai historian kirjoista.
Sotainvalidit olivat esimerkillisen uhrautuva talkooryhmä. 18 piirissä kymmenet osastot puursivat yhteistyössä ympäristönsä elinkeinoelämän,
yksityisten tukijoiden ja esim.

seurakunnallisen tuen auttamana. Jokainen osasto löysi tai
rakensi omat kokoontumistilansa, majansa, saunansa ja liikuntatilansa. Majat toimittivat
tarkoitustaan niin kauan, kuin
veteraanien omat osallistumisedellytykset riittivät. Perinteiden vaalijana majayhdistykset
ovat siirtäneet vastuut lähinnä
reserviläisyhdistyksille.

Sotaveteraanit
Suomen Sotaveteraaniliitolla
jäsenyhdistyksiä oli lähes 400
kahdessakymmenessä piirissä. 60-luvun loppupuolella järjestyneet veteraaniyhdistykset
olivat ahkeria talkoolaisia. Valtaosa energiasta ja resursseista
suunnattiin arkielämää helpottaviin asunto- ja kodinparannusprojekteihin, mutta myös
virkistykseen ja mieltä rentouttavaan toimintaan ja esim. sotaleskien ja –sotaorpojen leiritykseen
Rintamaveteraanien ja Rin-

tamanaisten Liiton majatoiminta on vielä selvitystä vailla,
mutta valmistuu aikanaan.

Parhaat palkitaan
Koska Tampereen reserviupseerien majamatrikkeli tulee,
jos mahdollista, perustumaan
majojen toiminnalliseen ja sisällölliseen analyysiin, tarvitsemme kuvauksia ja kuvia tapahtumista. Talkoolainen on
arvostettava nimitys, jos sotilasarvo, tehtävä tai nimi muuten ei ole tiedossa. Jokainen,

jolla on mielessä hyvä tarina, asia, joka olisi syytä kertoa
myös tuleville sukupolville, ottaa nyt kynän käteen ja panee
tulemaan postia ja osallistuu
matrikkelin kirjoittamiseen.
Kirjoittajien kesken arvotaan
10 leijonavyötä.
Postia voi lähettää osoitteeseen:
Erkki Aaltonen,
Kaonpäänkuja 1B,
33820 TAMPERE
eke.aaltonen@gmail.com

KÄRCHER OY
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Suojeluskunta- ja lottanäyttely
Ristijärvellä

V

iisi vuota sitten pienessä kainuulaisessa
Ristijärven kunnassa
avattiin kunnan vanhimman
koulurakennuksen
tiloissa
Suojeluskunta- ja lottanäyttely.
Paikallisten innokkaiden avustajien tukemana varsinaisen toteutuksen teki FM Liisa Kurkinen, nykyinen Taivalkosken
Päätalo-instituutin
toiminnanjohtaja. Vaikka näyttelytila ei ole suurensuuri, näyttely
on ihastuttanut jo satoja kävijöitä vuosittain. Näyttelyn esineistö ja valokuvat ovat lähes
poikkeuksetta kunnan ihmisiltä lahjaksi saatuja. Paljon on
aikanaan annetuista kielloista
huolimatta kodeissa säilytetty.
Esimerkkinä voi mainita Heikki Oikarisen aidon päiväkirjan
Lockstedtin leirin ajalta. Ristijärven Suojeluskunta perustet-

tiin joulukuussa 1917 ja Lotta Svärd – paikallisosasto keväällä 1921. Lottien viimeisenä
täytenä toimintavuotena 1943
oli luettelossa 252 lottaa, pikkulotat lisäksi. Varsinkin suojeluskuntaurheilun palkintokokoelma näyttelyssä on upea.
Näyttelyn valokuva- ja kunniakirjakokoelmat ovat edustavat.
Kiinnostuneille on myös naapuriluokassa 1950-luvun koululuokka tykötarpeineen. Rakennus on nimeltään Katvela ja
vaikka talvisaikaan säännöllistä aukioloa ei ole voitukaan järjestää, Ristijärven Yhteispalvelupisteestä, puh. (08) 615 5431
saa tarvittaessa oppaan paikalle. Kesän aukioloajoista tiedon
saa samasta paikasta. Tervetuloa!
Teuvo Väisänen

Onko Äänisen marssilaulu tuttu?

V

ehmaalaisen sotaveteraanin Erkki Jalavan
(1915-1983) ja hänen
vaimonsa Hellin (1915-2001)
sota-ajan kirjeenvaihto on lähes kokonaan tallessa. Kirjeenvaihdossa tulee mm. esille, että Erkin tapaan rannikkotykistössä Äänisellä palvellut
uusikaupunkilainen Jorma E.
Jalo, paremmin tunnettu Joffa
Jalona, kirjoitti 1944 Äänisen
marssilaulun.
Sanat julkaistiin Uudenkaupungin Sanomissa 22.1.1944.
Puolisoitten kirjeenvaihdosta
ilmenee, että marssiin tehtiin
kaksikin sävellystä. Uudenkaupungin kanttorin Toivo Vals-

tan kerrotaan säveltäneen sen.
Kirjeistä ilmenee, että myös
joku Joffa Jalon joukkueessa ollut helsinkiläismies olisi tehnyt
marssiin sävelen.
Erkki Jalavan poika Matti
Jalava on kiinnostunut mahdollisista nuoteista. Uudessakaupungissa pitkään toimineen VPK:n soittokunnan hallussa ei ainakaan tiedetä olevan
tähän marssiin nuotteja.
Matti Jalava on kiitollinen,
jos joku tietää Äänisen Klimetskissä eli Limosaaressa
1944 kirjoitetun marssilaulun
sävelestä. Jalavan puh. 044 557
8550 tai majava@vakkamedia.fi.

Kuopion sotaveteraaninaiset 40 vuotta

K

uopion
Sotaveteraaninaiset
juhlivat
40-vuotista taivaltaan
26.11.2009 Kuopion keskusseurakuntatalolla. Sattumalta päivä osui samaksi, kuin Neuvostoliitto ampui surullisenkuuluisat ja kohtalokkaat Mainilan
laukaukset Karjalan kannaksella 70 vuotta sitten.
Voidaan perustellusti sanoa,
että ”siitähän tämä kaikki alkoi”.
Kuopion Rajalan koulun 4.
musiikkiluokan kuorolauluesitysten jälkeen naisjaoston puheenjohtaja Irma Susineva tervehdyssanoissaan kertoi naisjaoston toiminnasta ja tehtävistä.
Historiikkiosiossa
Riitta
Huittinen valotti jaoston toimintaa menneinä vuosikymmeninä. Lakipisteensä jaoston
jäsenmäärä saavutti vuonna
1991, jolloin heitä oli 602. Nyt
jäseniä on 253, joista 57 miehiä.
Kuopion Tuomioseurakunnan tuomiorovasti Ilpo Rannankari myös niin laulu- kuin
soittomiehenäkin esitti laulut ”Viimeiset veneet” ja ”Käy
Herra meitä siunaamaan”. Seuraavaksi Liisa Karttunen lau-

sui Raili Malmbergin Minun
Isänmaani-runon.
Juhlapuheen aiheeksi FM
Mirja Ryynänen oli ottanut
ajankohtaisen aiheen nimeltään Maan- vai maailmanpuolustusta?
Kuopion Seniorikuoron esitys Äänisen aaltoineen toi elävästi mieleen ankarat vuodet.
Vielä oli tervehdysten vuo-

ro. Kuopion Sotaveteraanikuoro Veteraanin iltahuutoineen
päätti muistoissa varmasti elämään jäävän 40-vuotisjuhlan.
Lopuksi nautittiin perinteinen
joulupuuro ja täytekakkukahvit Rissalan Sotilaskotiyhdistyksen tarjoilemana.
Juhani Susineva

Kuopion Sotaveteraanien naisjaoston johtokunta v. 2009 vasemmalta pj. Irma Susineva, varapj. Riitta Karttunen, rahastonhoitaja Anna-Liisa Parviainen, Aino Fagerlund, Karin Etsola, Salli Falck,
Hilkka Timonen, Elsa Tenhunen ja sihteeri Liisa Pyykönen.

Viimeisen sodanaikaisen
upseerikurssin veteraanit koolla

U

pseerikurssille nro 61,
joka aloitti toimintansa 2.1.1945 Niinisalossa, saapui kaikkiaan 225 kurssilaista. Kukaan ei tältä kurssilta kuitenkaan valmistunut,
koska liittoutuneiden maiden

valvontakomissio vaati Pääesikuntaa lopettamaan kurssin
toiminnan. Niinpä koulu suljettiin 19.1.1945. Kymmenkunta kurssilaista kokoontui 19.1.
kurssinsa 65-muistojen merkeissä Helsingin Ostrobotni-

alla. Kurssilaisten vieraana oli
prikaatikenraali Pentti Airio,
joka kertoi 70 vuotta sitten käydyistä Talvisodan Sallan torjuntataisteluista.
Esko Kosunen

Laulun sanat:
Marssilaulu
Lumivaippainen luonto taas tervehtii meitä —
vartijat Äänisen rantain.
Hanget, nietokset hohtaen välkehtii
yli metsien, kumparein, partain.
Jäiset vihurit soi
putket yöss´ salamoi
tulen lieskassa meillä on muuri.
Vihan, vainojen aikoja uusita ei —
siinä tahtomme, tahtomme juuri.
Karu vainojen maa, mikä lienetkin
sun rantasi yksin voi estää
tuhatvuotisen sorron, ja pilkatkin
me rohkeena voimme vaan kestää.
Jäiset vihurit soi
putket yöss´ salamoi
tulen lieskassa meillä on muuri.
Me ei sorruta, kerran viel´ aamunkoi
näkee Pohjola, Pohjola suuri.

Vasemmalla Alhard Eckstein, Paul Voss, kenraali Pentti Airio, Esko Kosunen ja Ossi Holm. Oikealla
edessä Teppo Merikanto, Kalevi Aula, Yrjö Halonen, Teppo Juvonen ja Veijo Saloheimo. Kuva: K.E.
Koskivuori
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Hammashoidon korvaus
Ruotsissa asuvalle

T

virkailijoille. Itse turvaudun
vanhaan virsikirjaan, joka sanoo
Mä ettäs täältä erkanen
Sen katson voitoksein.
Heikki Lirberg
Ruotsin Sotaveteraanipiirin
varapuheenjohtaja
kirurgian erikoislääkäri
Elexir BlueEyeKjell Veteraani 210x297 Fi.qxd:Layout 1

09-06-15

15.10

Sida 1

Parempi näkö
antaa paremman
elämänlaadun

– Iän myötä näköni on heikentynyt. Näin kertoo
78-vuotias Kjell Lundberg, eläkkeellä oleva rehtori,
joka asuu Luulajassa.
Usean vuoden ajan hän ei ole pystynyt lukemaan lehteä tai ratkaisemaan ristisanatehtäviä
enempää kuin muutaman minuutin kerrallaan.
Ja auton ratin hänen vaimonsa on saanut ottaa
hoitaakseen.
– BLUE EYE on hyväksi silmilleni. Nyt pystyn taas
ajamaan autoa ja ratkaisen useita ristisanatehtäviä
joka ilta.
Jäätyään eläkkeelle Kjell on ollut aktiivinen monella tavalla.
Hän on matkustellut paljon, hoitanut puutarhaansa ja toiminut erilaisissa vammaisten nuorten yhdistyksissä ja
järjestöissä. Hän toimii myös oppaana Gammelstadin kirkossa ja kirkkokaupungissa, joka on Unescon maailmanperintölistalla.
– Olin lukenut, että BLUE EYEn sisältämä luteiini on hyväksi
näölle. Iän myötä näkö saattaa muuttua, ja mielestäni tuote oli
kokeilemisen arvoinen.
Hän jatkaa:
– En odottanut mitään ihmeitä, mutta olin iloinen siitä, että
tarvittiin vain yksi tabletti päivässä, se oli helppo muistaa eikä
nieleminenkään ollut niin tuskaista.
– Nyt kun taas pystyn tekemään asioita kuten aikaisemmin
olen saanut elämääni uuden ulottuvuuden. Parempi näkö
antaa minulle enemmän vapautta.

* Nutrition Journal 2003, 2:20 Mozaffarieh et al • ClinicalTrials.gov ID: NCT00029289

Mitä BLUE EYE on?

Blue Eye on norjalaisen lääkärin Geir Lundin kehittämä ravintolisä. Yksi tabletti vastaa kokonaista kupillista ruotsalaisia
mustikoita, joiden antosyaanipitoisuus on erittäin korkea,
mikä estää oksidatiivista stressiä silmissä. Blue Eye sisältää
myös kehäkukasta saatavaa luteiinia.

Luteiini on hyväksi näöllesi

Luteiini on bioflavonoidien ryhmään kuuluva vahva antioksidantti, jota on luonnollisesti silmän verkkokalvon keltatäplässä. Ylimääräinen luteiinilisä edistää silmän terveyttä ja
toimintoja.
Ravinnosta saamme noin 2,2 mg luteiinia päivässä. Tutkimukset* osoittavat, että 6-14 mg:n ylimääräinen luteiinilisä
on hyväksi silmien ikään liittyviin muutoksiin.
BLUE EYE sisältää myös muita antioksidantteja, kuten quersetiiniä, rutiinia, salviaa, sinkkiä, seleeniä ja E-vitamiinia.
Tietoa BLUE EYEstä
Edistää silmän terveyttä ja toimintoja hyvän antioksidanttikoostumuksensa ansiosta.
Norjalaisen lääkärin Geir Lundin kehittämä.
Yksi tabletti päivässä riittää.
Säästä rahaa. Sisältää peräti 25 mg luteiinia tablettia kohti, kestää hyvin
vertailun muihin tuotteisiin.
Blue Eye sisältää runsaasti (37,5 mg)
antosyaaneja, mustikan väriainetta.
Saatavissa luontaistuotekaupoista
ja apteekeista sekä tilattavissa
rahtivapaasti elexironline.fi tai
soittaa puh 06-343 65 06.

Jos sinulla on kysymyksiä BLUE EYE:sta, ota yhteyttä: Elexir Nordiska AB – Suomi:
puh. 06-343 65 06 • faksi 06-343 65 02 • s-posti ann-caroline@elexir.se • www.elexir.se

Meloart Music & Design

äytin Kelan kaavakkeen, liitin siihen neljä alle kuuden kuukauden ikäistä laskua ja lähetin ne
Kelaan. Vastauksessa sanottiin,
että korvausta ei voida maksaa, koska Ruotsin sairaskassan
(FK) maksama korvaus ylitti
Kelan taksan.
Perehdyin asiaan, soitin päätöksestä kirjeessä mainittuun
numeroon ja kysyin, miksi tällainen päätös. Kolmessa kuitissa oli Ruotsin FK:n maksama
korvaus selvästi esitetty ja se
ylitti Kelan taksan. Neljännestä hoidosta ei Ruotsin FK ollut
maksanut mitään. Lain mukaan siitä olisi Kelan kuulunut
maksaa pieni korvaus. Miksi
sitä ei maksettu?
Sain kuulla, että olin tehnyt
virheen. Olin lähettänyt vain
yhden (yhteisen) kaavakkeen.
Jokaisesta neljästä laskusta olisi pitänyt lähettää neljä erillistä kaavaketta. Kuitenkin ne
kolme laskua, joista ei tullut
korvausta, oli pystytty käsittelemään, mutta neljättä ei voitu erikseen ottaa esille. Näin
kaunista tekosyytä ei meille ole ennen esitetty! Viitattiin
vain siihen, että asiasta voi tehdä valituksen. Kysyin paljonko
korvaus olisi ollut. Sain vastaukseksi 30 euroa.
Luotettavalta taholta tiedän,
että tällaisen valitusasian käsittely kestää vähintään puolitoista vuotta. Olen 90 vuotta vanha
ja on epävarmaa olisinko vielä
hengissä kun päätös tulisi. Ei
minun kannattanut valitusta
tehdä.
Kysyn nyt seuraavaa. Onko
tavallista, että tekosyillä lykätään korvauksen maksamista
ja viitataan valitusoikeuteen?
Onko siinä sellainen toivo, että
kun valituksen käsittelyyn menee pitkä aika, vanha veteraani
ehkä ennättää kuolemaan ja rahat säästyvät? Tiedän, että mikään pykälä ei estä Kelaa omasta aloitteestaan korjaamaan
virhettä. Minulle ei siitä puhelimessa mainittu.
Jo nuorena opin, että ihmisten kanssakäymisessä oli myös
sellainen tekijä kuin Hyvä Tahto. Tämä taitaa nykyajan Kelalle olla tuntematon käsite. Ehdotan, että Kela tutkisi vanhoja
asiakirjoja. Sieltä se ehkä löytyisi.
En aio tehdä valituskirjettä. Mieleeni tulee ajatus mihin
nuo 30 euroa menevät – ehkä
kahvikassaan tai bonuksena
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Sotaveteraanikuorojen perinnekuorot harjoitteluleirillä

S

otaveteraanikuorojen ja
niiden perinnekuorojen X
laulujuhlille osallistuvat
perinnekuorot kokoontuivat
laululeirille Vantaalla 30. tammikuuta. Paikalla oli satakunta
laulajaa Espoon Mieslaulajista,
Viipurin Lauluveikoista, Hyvinkään Mieslaulajista, Kaaderilaulajista, Pohjois-Kymen So-

tilaspoikakuorosta, Faktorilaulajista ja Lauluveljistä.
Laulujuhlille tulevista kuoronjohtajista paikalla olivat
Urpo Rauhala, Helge Kõrvits,
Arvo Kuikka ja Matti Orlamo.
Harjoitteluleiri aloitettiin
Helge Kõrvitsin suorittamalla äänenavausharjoituksella.

Kuoronjohtajien johdolla laulettiin perinnekuorojen ohjelmassa olevat kappaleet. Kun
erityisesti nyanssit ja taukojen
pituudet oli hiottu kuntoon, oli
leirin lopulla havaittavissa kaikinpuolista tyytyväisyyttä.
Harjoitusleirin järjestivät
Viipurin Lauluveikot.

Ryhmälippuja
Sotaveteraaniliitosta
Lippuja on saatavana Lippupisteen toimipisteistä ympäri maan. Ryhmälippuja (yli 10
kpl) kannattaa tilata suoraan

X laulujuhlan alustava ohjelma 14.3.2010
Laulujuhlatilaisuus alkaa klo 15.00 ja kestää noin 1,5 tuntia.
Yleisöä pyydetään olemaan paikalla klo 14.50.
				
Sotaveteraanikuorojen ja perinnekuorojen X laulujuhlan
ohjelma Helsingin jäähalli 14.3.2010 klo 15.00:
Alkusoitto
Kaartin Soittokunta
Artturi Rope
Kaikki kuorot
Aimo Mustonen
Tervehdykset
Kaikki kuorot
Taneli Kuusisto

Helsingin Sotaveteraanikuoron johtaja musiikkineuvos Arvo Kuikka (86) opasti laulajia seniorin elkein isällisellä tavalla.

Julius Hynösen pitkän iän salaisuus

I

säni Julius Henrik Hynönen syntyi 31.12.1907 Tsaarinvallan aikaisen Suomen
Jäppilän Kruununtorppaan.
Sieltä oli matkaa Jäppilän kirkolle 20 kilometriä, josta puolet tietöntä erämaapolkua. Kastematka tapahtui vanhempien
kanssa rekikyydillä. Tapausta
merkittäessä kirkonkirjoihin
pappi ehdotti, nuorennetaanko
lasta vuodella kun on niin vuoden lopussa syntynyt? Siihen
isä Albin oli vastannut; ei nuorenneta. Isän kertoessa tämän
hän viittasi, että ei tiedä missä
olisi ollut sota-aikana jos olisi
nuorennettu.
Oppimista varten oli kiertokoulu ja rippikoulua isä kävi
kaksi viikkoa syksyllä ja keväällä. Kortteeri oli kirkonkylän Mäntylän talossa, josta oli
jäänyt mieleen hyvä ruokatarjoilu. Talon väki oli sanonut,
että nuorta miehenalkua on
ruokittava hyvin.
Myös hengellinen elämä tuli
mukaan jo nuorena. 1920-luvulla isä nuoremman veljensä
kanssa osallistui Luther-opiston kurssille Kangaslammilla.
Hän halusi perehtyä syvemmin
raamatun sanomaan. Isä harrasti hengellistä kirjallisuutta:
Ehkä luetuin kirja voiman antajana elämälle oli raamattu.

Isän pitkän iän salaisuus
juontaa juurensa jo lapsuuteen,
kun hän syntyi terveenä. Kruununtorpan vuokrasopimus velvoitti hyvään peltoviljelyyn ja
karjanhoitoon. Näin tuli taattua kasvaville lapsille riittävä
perusravinnon saanti. Töihin
piti osallistua lapsesta saakka,
mutta rankkoihin töihin tarvitsi osallistua vasta 20 vuoden iässä. Koska isäni oli seitsemän veljeksen sarjassa keskimmäinen,
kolme vanhempaa veljeä tekivät raskaimpia töitä. Tälle asialle isä antoi suuren merkityksen. Tukielinsairauksia ei ollut.
Elämäntavoilla oli tietysti merkitystä. Isän elämään ja ammattiin sopi hyvin hänen sanontansa; Yöt on nukkumista varten ja
pyhäpäivä on lepopäivä.
Ennen vanhaan maataloissa
kiersivät hierojakupparit kerran kuussa. Sauna lämmitettiin, jossa hierottiin perusteellisesti ja kupattiin paha veri
pois. Hoidon jälkeen isän sanonta oli; onpa taas kevyet jalat.
Kun isä täytti 95 vuotta, hän
sanoi hyväkuntoisena, että tietoisesti ei ole pannut suuhun
sellaista, jolla olisi vahingoittanut itseä.
Isä ei osallistunut kertaakaan veteraanien kuntoutuk-

Sotaveteraaniliitosta
Marja
Riukalta, marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi puhelin (09)
6126 2016. Ryhmälippujen hinta on 12 euroa. Yksitellen lippujen hinnat ovat 15 euroa.

seen. Satavuotisjuhlat hän jaksoi hyvin. Siitä jäi paljon hyviä
muistoja ja valokuvia.
Jo nuorena isälle oli avautunut raamatun kohta; Ravitsen sinut korkealla iällä ja saatan sinut kunniaan. Isä uskoi
tämän sanoman tulleen Jumalalta ja todeksi tämä asia on hänelle käynytkin.
Isällä on ollut valoisa elämänkatsomus, vaikka vaikeitakin vastoinkäymisiäkin on ollut. Hän on ollut tyytyväinen ja
hymyilevä vanhus kun vointia
on kysytty. Vastaus on aina ollut, ettei ole valittamista.
Hän muutti kuusi vuotta sitten vaatimattomasta mökistään Jäppilän vanhustentalosäätiön asuntoon sanoen, ettei
uskoisi Jäppilässä asioiden olevan nyt näin hyvin. Hän sanoi
muistaneensa ajan, kun asiat
eivät olleet hyvin.
Kun olimme lapsia ja nuoria, silloin vanhempamme kasvattivat meitä toisten ihmisten
ja vanhempien kunnioittamiseen ja itsekin sitä esimerkillään näyttäen.
Jäppilän vanhin asukas, sotaveteraani Julius Hynönen
nukkui pois 25. marraskuuta
2009.
Jouko Hynönen

Sotaveteraanikuorot
Ahti Sonninen
Perinnekuorot
Fredrik Pacius
Toivo Kuula
Jean Sibelius
Lausuntaa
Matti Ranin
Yrjö Jylhä
Helvi Hämäläinen
Sotaveteraanikuorot
Kalervo Hämäläinen

Marsalkan hopeatorvet
Sillanpään marssilaulu
F.E: Sillanpää
Suomen Sotaveteraaniliitto ja
Helsingin kaupunki
Suomalainen rukous
Uuno Kailas
Sotainvalidien marssi
Johannes Reitamo
Suomen laulu
Emil von Qvanten
Nuijamiesten marssi
V. A. Koskenniemi
Isänmaalle
Paavo Cajander
Hyvästi, Kirvesmäki!
Suomalaisen tuntemattoman
sotilaan hauta

Kodin vartijat
Kalervo Hämäläinen
Teppo Salakka
Tammenlehvälaulajien testamentti
Antti Henttonen
Tasavallan presidentin tervehdys
Yksinlaulua
Jorma Elorinne
Sulho Ranta
Testamentti pojalleni
Väinö Havas
Lassi Utsjoki
Vartiossa
Elli Tuomisto
Sotaveteraanikuorot
Kalervo Hämäläinen
Veteraanin iltahuuto
Kalervo Hämäläinen
Perinnekuorot
Selim Palmgrén
Sjöfararen vid milan
Gustaf Fröding
Leevi Madetoja
Suvi-illan vieno tuuli
Eino Leino
Kaunehin maa
suomennos Eino Leino
Kaikki kuorot
Heikki Klemetti
Oi, kallis Suomenmaa
Heikki Klemetti
Jean Sibelius
Finlandia-hymni
V.A.Koskenniemi
Yleisö, kuorot ja soittokunta
Fredrik Pacius
Maamme
Juontaa: Eva-Riitta Siitonen
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MK Isotalo Ky

Savon Datapalvelu Ky

Kiukainen

Kiuruvesi

Rakennustoimisto
INSINÖRILINJA OY

OT-Yleispalvelu

KT-Center Oy

Kotka

Kotka

TSS

Kymen RKM-Palvelu Oy

Mattila Kouvola Oy

Kotka

Kouvola

Kouvola

Autosalpa Oy

Fatex Oy Ab

Suonentieto Oy

Kruunupyy

Kuopio

Rakennussuunnittelutoimisto
Sormunen&Timonen Oy

Kuljetus Aulis Happonen
Kuopio

Finavia
Kuusamon Lentoasema

Saparola Oy

JPT Jaskari Oy

Valtapinnoite Oy

Kylmäkoski

Köyliö

Lahti

Renot Oy

Insinööritoimisto
Honkanen&Huumonen Oy

Kotka

Kuopio

Jopaco Electronics Oy
Lahti

Lahti
Puh. 045-134 7475

Skandinaviska
Träimport Oy Ab

Renor Oy

Oy Topseal Ltd

Lahti

Lahti

Insinööritoimisto
Kolmostie Oy

Sora ja Kallio
Heinonen Ky

Laihia

Laitila

Automaalaamo
Jukka&Hytti Oy

Suomen Karbonaatti Oy

Lahti

TA-Tech Oy
Lahti

Amitec Oy
Laitila

Lappeenranta

Lahti

Lappeenranta

Annala Oy

Pintapekat Oy

Lapua

Lempäälä

Leppävesi

Kuorma-autoilija
Matti Vainio

GHS Palvelu Oy

Saajos Oy

Lohja

Lohja

Loviisa
Puh. 0400-179 579

Tomas Oy Ab
Loviisa

Luumäen
Kaivu ja Kuljetus Oy

Metsäkonetyö
Reinikainen Oy

Etelä-Savon
Laskenta ja Konsultointi Ky

Mikkeli

Mikkeli

Rannan Teollisuuskone Oy

Loval Oy
Loviisa,-lämmitysvastukset www.loval.fi

Environics Oy
Mikkeli

Lieto

Softonex Oy Ltd
Littoinen

Taxi Thomas Bruhn

Luumäki
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Kirjat
Maritta Pohls ja Annika
Latva-Äijö: Lotta Svärd käytännön isänmaallisuutta. Otava 2009. 454 s.
Suomen Lottaperinneliiton teettämään sarjaan on ilmestynyt
viimeinen osa, joka ei kuulunut
alkuperäiseen suunnitelmaan. Kun aiemmin valituista kirjoittajista yhdeltä ei koskaan ilmestynyt mitään ja kun järjestön
”uudelleen kirjoitettu” historia
näytti jäävän muutenkin melko
aukkoiseksi, lopuksi päätettiin
tilata vielä yksi osa, johon on
koottu - tai pyritty kokoamaan
- järjestön koko historia samoin
kuin siitä tehdyt tutkimukset.
Teoksessa on kuitenkin paljon ongelmia ja jopa virheitä; siinä mm. todetaan (s. 47) ”Sääntöjen ensimmäinen pykälä kuului:
’Lotta Svärdin tehtävä on avustaa
suojeluskuntaa sen puolustaessa
kotia, uskontoa ja isänmaata.’”
- Kyseessä ei ensinnäkään ollut sääntöjen ensimmäinen vaan
kolmas pykälä. Tämä pykälä oli
lisäksi sanamuodoltaan paljon
pidempi ja sisällöltään toisenlainen kuin yllä olevassa siteerauksessa esitetty. Lisäksi järjestön
arvot olivat sääntöjen tässä pykälässä, kuten lottalupauksen sanamuodossakin, järjestyksessä uskontoa, kotia ja isänmaata (pro
kotia, uskontoa ja isänmaata).

Järjestön perusarvot ovat siis
väärässä järjestyksessä. Näin oli
myöskin jo tämän teossarjan
ensimmäisessä osassa, jossa niin
ikään esitettiin (muka sanatarkka) lainaus tästä sääntöjen tärkeimmästä pykälästä. - Erikseen mainittakoon, että hokema
”koti - uskonto - isänmaa” tuli
yleiseen käyttöön vasta sota-aikana, lähinnä sen ansiosta, että
Mannerheim käytti sitä talvisodan ensimmäisessä päiväkäskyssään. - Ennen sotia tällaista hokemaa ei näy käytetyn, ei
myöskään lottien piirissä, paitsi eräissä Hilja Riipisen kirjoituksissa, joissa sanojen alkuosan
järjestys (koti ja uskonto) olivat
perua Lapuan sankaripatsaan
sanoista.
Kun työssä yritetään pikavauhtia käydä lävitse koko järjestön historia sekä kaikki siitä tehdyt esitykset ja tutkimukset, on selvää, että asiat jäävät
melko pintapuolisen tarkastelun varaan. Tekijä itse toteaa
alkusanoissaan (s. 9), että ryhtyessään tekemään käsillä olevaa työtä hän ei tiennyt lotista
enempää ”kuin ikäluokkani naiset ylipäätään”. Koko teos onkin
eräänlainen ylimääräinen ”paikkausteos” Suomen Lottaperinneliiton sarjaan, joka ilman tätä
osaa olisi jäänyt melkoiseksi torsoksi. - Järjestön elinaikaa (1921

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat
• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli
200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

Jälleenmyyjiä
ympäri Suomea

www.divisa.ﬁ

- 1944) koskevia teoksia ilmestyi kyseessä olevaan sarjaan ennen tätä vain kaksi: Annika Latva-Äijön 1920-lukua käsittelevä
teos, jossa tarkasteltiin järjestäytymisen prosesseja, sekä Pia Olssonin sota-aikaa käsittelevä teos,
jossa tutkimusnäkökulmaksi oli
valittu ”ruohonjuuritaso”. Aineistot siihen oli suurelta osalta poimittu ”satunnaisotantana”
eräästä vanhasta Museoviraston
teettämästä kyselystä.
On tavallaan ihme, että koko
tätä suurhanketta perusteltiin
aikanaan sen kiireellisyydellä
”koska mahdollisuudet haastattelujen avulla koottavan tiedon
keräämiseen olivat nopeasti vähenemässä”. - Tätä tietoa ei näy
mitenkään oleellisessa määrin
käytetyn missään tämän teossarjan osassa, vaikka juuri sen
keräämisellä perusteltiin varojen saaminen mm. opetusministeriöltä. Asia erikseen on se,
että lottien entisiä muistelmia ja
haastatteluja on julkaistu jo varsin runsaasti, mm. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran ja Rintamanaisten liiton toimesta, eikä
ole luultavaa, että mitään ratkaisevan uutta olisi enää ollut löydettävissä, vaikka elossa olleet
entiset lotat - kaikkikin - olisi
ehditty vielä haastatella.
Pohlsin ”Käytännän isänmaallisuutta” - teos kuvailee järjestörakenteita ja lottien konkreettista toimintaa. Mitään uusia tutkimuskysymyksiä teos
ei nosta esiin, vaan se on - kuten sanottu - eräänlainen pikakelaus tähän asti kootusta tiedosta. Kun tekijäksi on valittu henkilö, joka ei ole tuntenut
aihepiiriä etukäteen, teokseen
on jäänyt eritasoisia virheitä ja
puutteellisuuksia. Sivulla 84 esimerkiksi kirjoitetaan, että ”Annika Latva-Äijö lisää järjestön
valtapilareihin keskusjohtokunnan puheenjohtajan rinnalle
Lotta Svärd -lehden päätoimittajan Hilja Riipisen.” - Tämä ei ole
mikään Annika Latva-Äijön havainto, vaan jo useissa aiemmissa lottahistoriikeissa ja opinnäytetöissä esitetty havainto.
Hieman jäljempänä (s. 85)
puolestaan tekijä kirjoittaa, että
”Fanni Luukkonen sai kuulla Riipisen kommentteja itsestään ’leipälottana’, mikä ei varmastikaan lähentänyt naisia toisiinsa”. - Luukkonen tuskin sai
tällaista kuulla, sillä Riipinen
kirjoitti päiväkirjaansa yhden
kerran Luukkosesta tämän tulleen leipälotaksi ottaessaan järjestön palkallisen puheenjoh-

tajuuden vastaan, mutta itse en
ole kertaakaan mistään nähnyt,
että hän olisi esittänyt tällaisia
kommentteja muille lotille (saati
Luukkoselle itselleen).
Sivulla 116 sanotaan Pia Olssonin väitöskirjassa olleen tutkittuja paikallisosastoja viisi
(p.o. kuusi). Sivulla 69 puolestaan Anna Terästä on tullut Pohjois-Savon (pro Pohjois-Karjalan) piirin puheenjohtaja. Myös
muita virheitä, epäselvyyksiä
ja pikaohituksia sisältyy tähän
työhön. Sivulla 133 kerrotaan
Lapuan lotilla olleen Iltahuuto
-niminen lehti; näin saattoi ollakin, mutta Lapualla julkaistiin
myös Lapuan lotta -nimistä julkaisua, jonka eräitä numeroita
on allekirjoittaneenkin hallussa.
Teoksessa on myös tyylillisesti kyseenalaisia sanontoja,
kuten (s. 85) ”tippaakaan neutraali” tai (s. 158) ”lotta - - lähti muonituskeikoille pitkienkin
matkojen päähän”. - Mitä viime mainittuun kohtaan tulee,
”muonituskeikoille” lähteminen
yritetään esittää piirteenä, joka
olisi (muka) edesauttanut naisten ”vapautumista” ja jopa ”uran
luontia”. Päätelmä on siinä mielessä väärä, että Lotta Svärd -järjestö oli koko elinikänsä patriarkaattia (ja sen mukaista
luterilais-nationalistista aatemaailmaa) tukenut ja vahvistanut järjestö, eikä ”muonituskeikoissa” ollut kyse muusta kuin
suuren, laajennetun kodin eli
isänmaan hyväksi tehdystä (palkattomasta) palvelutyöstä. Tämä
työ oli miehille alisteista (ja miehiä palvelevaa) - aivan kuten lottien omissa pienissäkin kodeissaan tekemä vapaaehtoinen ja
uhrautuva palvelutyö, johon luterilaisen opin mukaan naiset
oli erityisesti kutsuttu ns. maanpäällisessä elämässä. - Erikseen
mainittakoon, että juuri tästä
syystä (= lottatyön luonteeseen
olennaisena osana kuulunut patriarkaatin tukeminen) selittyy
se, että nykyään muodissa oleva
ns. feministinen naistutkimus ei
ole ollut lottajärjestöstä alkuunkaan kiinnostunut - vaikka kyseessä kuitenkin oli Suomen
kaikkien aikojen suurin ja tärkein naisjärjestö.
Lottanaolo on usein näyttäytynyt monille lotille - ja muillekin - jonkinlaiselta naisten ”vapautuksen” esiasteelta. Tätä perustellaan sillä, että se ”päästi”
naiset kodin/kotien ulkopuoliseenkin työhön. - Kuten käsillä
olevassa teoksessakin (s. 157) todetaan, lottatyö ”suuntautui ulos

naisten elämänpiiriksi määritellystä kodin alueesta aikana, jolloin muut naisjärjestöt liikkuivat
henkisesti kotitalousideologian vaiheilla”. Tässä(kin) kohden
sivuutetaan täysin se, että isänmaa nähtiin, nationalistiseen tapaan, suurena laajennettuna kotina - jollaiseksi sen esim. Suomessakin Topelius selitti - ja että
naiselle varattu kodin palvelutyö voitiin ulottaa tämänkin kodin palvelutyöksi. Mitään - varsinkaan ”vallankumouksellista”
- muutosta vallinneeseen (luterilais-patriarkaaliseen) järjestelmään sillä ei pyritty tuottamaan, vaan, aivan kuten omissa
pienissä kodeissaankin, lottien
tuli palvella myös suuressa, laajennetussa kodissa eli isänmaassa kristillishenkisesti, toisin sanoen palkattomasti, nöyrästi, siveellisesti ja kuuliaisesti.
Mitä nimenomaan uskontoon tulee, sitä ei ole osattu käsitellä - saati analysoida - sarjan
tässäkään osassa juuri mitenkään, vaikka järjestön ohjelman
ja toiminnan uskonnollinen
pohja ja perusvire annettiin ymmärtää niin säännöissä, lupauksessa kuin lottien huoneentaulussakin, jonka ensimmäiset
käskyt olivat muotoa ”Jumalan
pelko olkoon elämäsi suurin voima” (aikuiset lotat) ja ”Rakasta
Jumalaa yli kaiken” (pikkulotat).
- Melko omituista on myös se,
että sivulla 85 oleva lainaus pohjoissavolaisen Augusta Tarkkasen kirjoituksesta, jossa hän selittää isänmaanrakkauden yhteyttä Jumalaan, on katkaistu
juuri siltä kohtaa, josta uskontoa
koskeva selitelmä olisi alkanut.
Teoksessa on muutamia hyviä
oivalluksia, vaikka tyyli muutoin onkin raportoivaa pikakelaustyyliä järjestön historiasta ja
siitä tehdyistä tutkimuksista ja
muista esityksistä. Esimerkiksi
sivulla 152 on osuva huomautus
siitä, että ”lottajärjestön jäsenilleen asettamat vaatimukset olivat tavattoman korkeat” ja että
”vahvuuden ideologia oli yksi
lottajärjestön voimakkaimmin
läpäisseistä aatteista”. Samoin
(s. 149): ”1930-luvun jäsenmäärän lisäystä selittää eräänlainen
positiivinen kierre, josta Lotta
Svärd pääsi nauttimaan. Mitä
enemmän lotat saivat jäseniä,
sitä kiinnostavampi järjestöstä
tuli.”
Kaarle Sulamaa
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Sotakorkeakoulu on ollut tehtäviensä tasalla

Toinen maailmansota päivästä päivään

Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä,
ISBN 978-952-234-023-8,
396 s., runsas kuvitus,
Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys
ry, Kustannusosakeyhtiö
Siltala, Juva 2009

Martti Turtola&Lasse
Pajala: Kaikilla rintamilla,
Toisen maailmansodan
historia, ISBN 978-951-123029-8, Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu
2009, 295 s, runsas kuvitus

Sotakorkeakoulu yhdistettiin
vuoden 1993 alussa Kadettikoulun ja Taistelukoulun kanssa ja
rinnastettavuutta yliopistoihin
ja muihin korkeakouluihin hakenut uusi oppilaitos sai nimen
Maanpuolustuskorkeakoulu.
Vuonna 1994 ilmestyi Sotakorkeakoulun 70-vuotishistoriikki.
Nyt esillä oleva kirja on kirjoitettu Sotakorkeakoulun perustamisen 85-vuotispäivän kunniaksi, mitä juhlapäivää vietettiin
3.11.2009. Juhlakirjahankkeen
toteutuksesta on vastannut
Maanpuolustuskorkeakoulun
Perinneyhdistys ja kirjan päätoimittajana ja kuvatoimittajana on toiminut everstiluutnantti
Arto Kotro.
Kirjan nimestä käy suoraan
selville kirjan tehtävä, eli selvittää, mikä osuus Sotakorkeakoululla on ollut suomalaisen
sotataidon kehittäjänä. Koulun
perustehtävä sinänsä on ollut
kouluttaa yleisesikuntaupseerei-

Pasi Tuunainen, Jukka Partanen ja Tauno J. Oksanen:
Mannerheim Rukajärvellä,
Gummerus 2009
Hiljattain nähtiin elokuvateattereissa suosituksi tullut Rukajärven tie –elokuva suomalaisen partion tiedusteluretkestä
heinäkuussa 1941. Näihin maisemiin ylipäällikkö, marsalkka
Mannerheim teki kolmipäiväisen tarkastusmatkan syyskuussa
1942. Hän halusi tutustua legendaarisen kenraalimajuri Erkki Raappanan 14. Divisioonan
korpisotureihin. Tämä on kirjan
pääaihe. Kaksi muuta pääaihetta ovat marsalkan metsästysmajan rakentaminen ja Rukajärven
suunnan sotahistorialliset tapahtumat.
Kenraalimajuri Raappanan
14. Divisioona taisteli rajalta yli
200 kilometrin päähän itään.
Matkalla riitti metsätaisteluja,
korpikoukkauksia ja vihollisen
motittamista. Kolmen vuoden
jälkeen nämä korpisoturit palasivat lähtöasemiinsa, mutta ei
puna-armeijan takaa-ajamina,

ta. Kirja lähestyy aihetta monesta näkökulmasta ja se koostuu
13 asiantuntijan kirjoituksesta.
Yksi kirjan keskeisistä luvuista on Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin, kenraalimajuri Vesa Tynkkysen artikkeli
suomalaisen sotataidon kehittymisestä 1920- ja -30-luvuilla
ja Sotakorkeakoulun vaikutuksesta tähän kehitykseen. Aihe
ja ajankohta ovat sikäli mielenkiintoisia, että marraskuun
30. päivästä 1939 lähtien siihen
mennessä annettua koulutusta voi tarkastella siinä valossa,
kuinka Suomen sotilaat rintamilla menestyivät. Koulun opettajana 1926-30 toiminut majuri
Kustaa Tapola laati vuonna 1929
käytössä olleen Talvitaisteluohjesäännön rinnalle talvitaktiikkaan paneutuvan kirjan. Siinä
todettiin mm. että saarrostava
joukko ei saanut sitoutua liikkeen aikana taisteluun, vaan tavoitteeseen oli pyrittävä mahdollisimman nopeasti. Venäläisten arvioitiin etenevän pitkässä
ryhmityksessä lumen ympäröimillä kapeilla teillä
Tuota lukiessani tuli väistämättä silmieni eteen valokuvat
Raatteen tiellä tuhotusta neuvostodivisioonasta. Kaikki tiedämme talvisodan lopputu-

loksen ja jos sen perusteella arvioidaan
Sotakorkeakoulun
antamaa opetusta, voidaan todeta koulun onnistuneen tehtävässään hyvin.
Tynkkysen mukaan talvisotaan mentiin pääasiassa Tapolan taktisilla opeilla. Myöhemmin, vuosina 1945-48 Sotakorkeakoulun johtajana toiminut
kenraalimajuri Tapola saa kirjassa muutenkin arvostusta ja
hänet mainitaan myös Sotakorkeakoulun opettajina toimineiden, silloisten everstiluutnantti
Valo Nihtilän ja majuri ArmasEino Martolan rinnalla upseerina, joka on erityisen suuresti
vaikuttanut suomalaisen sotataidon kehitykseen.
Kirjassa on monta mielenkiintoista ja tekijältään suuren
työpanoksen vaatinutta lukua.
Sotakorkeakoulun osuus suomalaisen sotadoktriinin kehittämisessä tulee niissä erinomaisesti esille. En ole lukenut Sotakorkeakoulusta aikaisemmin
tehtyjä historiikkeja, mutta uskon, että tämä kirja vähintäänkin täydentää niitä ja tekee sen
vieläpä huomattavan hyvin.

vaan aseiden vaiettua.
Matkakertomus
perustuu
mm. uusiin lähteisiin ja Mannerheimin adjutantin, eversti
Bäckmanin ja Raaappanan kertomuksiin ja muistelmiin. Historian kannalta tärkeäksi matkaksi muodostui eversti Bäckmanin käynti Rukajärvellä ja
metsästysmajan alkuperäisellä
paikalla vuonna 1999. Hänethän tunnettiin hyvänä kertojana ja erinomaisesta muististaan.
Kirjan tiukkaa asialinjaa keventävät mukavat yksityiskohdat. Mannerheim sai matkallaan
nyt läheltä ihailla Raappanan ja
hänen sotilaittensa erämaataitoja. Ylipäällikkö näki esimerkiksi nyt ensimmäistä kertaa
elämässään rakovalkean, mutta saunan löylykestävyydessä
kenraalimajuri hävisi marsalkalle. Tarkkaavaiset huomasivat
myös, että ylipäällikön kätellessä 60 lottaa hän viipyi poikkeuksellisen kauan divisioonan kauneimmaksi sanotun lotan luona.
Hyvässäkin kirjassa voi olla
muutamia lipsahduksia. Mannerheim ei saanut kolmea Ste-

yr-maastoautoa vastavierailullaan Saksassa, vaan ne luovutettiin hänelle syntymäpäivänä
4.6.1942. Kuvatekstin mukaan
eräs mielenkiintoinen liuskakivi
vietiin Rukajärveltä Mannerheimin kartanolle Lohjan Kirkniemelle, mutta kartano oli hänellä
vasta vuodesta 1946 alkaen.
Mannerheim ja Raappana olivat hyviä ystäviä, jota yhdisti intohimoinen metsästysharrastus.
Myös Raappanan tarinoiden
kerronta miellytti marsalkkaa.
Ei siis ihme, että vierailija sekä
isännät olivat näihin kolmeen
poikkeuksellisiin päiviin tyytyväisiä.
Teos on miellyttävä lukea
ja erikoisen tunnustuksen ansaitsevat monet mielenkiintoiset ennen julkaisemattomat valokuvat. Yleensä uusissa Mannerheim-kirjoissa on valokuvia,
jotka on jo satoja kertoja ennenkin julkaistu. Hyvä Mannerheim-kirja kannattaa aina lukea.
Tämä kirja on sellainen.

Esko Vuorisjärvi

Paavo Friman

Toisesta maailmansodasta on
tietysti kirjoitettu suuri määrä
tutkimuksia, muistelmia, taistelukuvauksia, romaaneja ym.
Tapahtumia on myös käyty päivä päivältä läpi niin suursodan
rintamilta kuin Suomenkin rintamalta. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori Martti Turtola ja kustannustoimittaja Lasse Pajala ovat
käyneet läpi koko joukon näitä
tutkimuksia ja koonneet yksien
kansien väliin tapahtumat suomalaisesta, eurooppalaisesta,
amerikkalaisesta ja japanilaisesta näkökulmasta. Tuloksena on
300 sivun rautaisannos sotahistoriaa.
Kirjassa käydään siis lähes
päivä päivältä läpi sotatapahtumia ja niiden poliittisia syitä ja
seurauksia. Tekijät ovat joutuneet ankaran valintatilanteen
eteen, mitä ottaa mukaan, kun
ihan kaikki ei kuitenkaan mahdu yhteen kirjaan. Mielestäni
kaikki tärkeät tapahtumat ovat
joka tapauksessa mukana ja tekijät ovat varmasti pyrkineet siihen, että tapahtumien katkeamaton vyöry olisi nimenomaan
suomalaista lukijaa kiinnostava.
Siksipä kirjan Suomea koskeva
osuus - verrattuna maailmasodan päärintamien tapahtumiin
- on kiitettävän laaja.
Martti Turtola on laatinut
teokseen puolen sataa yhden
aukeaman laajuista katsausta
merkittävistä sotatapahtumis-

ta. Kun kerrottava on rajattu tähän pituuteen, on tekstin tietysti
oltava pelkistettyä ja vain oleellisen esiin tuovaa. - Turtola on
onnistunut hyvin tehtävässään.
Kun kirja on tarkoitettu kuitenkin varsinaisesti yleisteokseksi, on siinä paljon tapahtumakuvauksia, jotka eivät vaikuta suomalaisesta näkökulmasta
kovinkaan merkittäviltä. Pieneltä asialta voi kuulostaa esim.
se, että kaukainen Etelä-Afrikan
liittovaltio julisti kirjan mukaan
jo 6.9.1939 sodan Saksalle. Asia
sai kuitenkin todellista merkitystä, kun kirjassa kerrotaan 1.
eteläafrikkalaisen divisioonan
osallistuneen 26.10.1942 Pohjois-Afrikassa käytyyn El Alameinin panssaritaisteluun - taisteluun, joka oli alkusoittoa Saksan sotaonnen kääntymiselle.
Jossakin vaiheessa Etelä-Afrikka on julistanut sodan myös Italialle, koskapa sen lentokoneet
ovat kirjan mukaan 29.8.1940
pommittaneet Somalimaassa olleita italialaistukikohtia.
Brittiläiseen kansainyhteisöön kuulunut Etelä-Afrikka julisti sodan myös Suomelle sen
jälkeen kun emämaa Englanti
oli tehnyt sen 6.12.1941. Eteläafrikkalaisten sodanjulistuspäivä
ei kirjasta osunut silmiini, mutta saattaa se silti siinä olla. Joka
tapauksessa, kun kirjassa on viitisen tuhatta Lasse Pajalan kokoamaa yksilöityä ja päivitettyä
sotatapahtumaa - koko sodan
ajalta ja kaikilta rintamilta - on
se erinomainen lähde- ja hakuteos. Sitä paitsi kirjaa voi pitää
myös lukukirjana, sen verran
mukaansa tempaisevasti tapahtumat on kuvattu.
Esko Vuorisjärvi

Suomen Bensiinikauppiaitten ja
Liiikennepalvelualojen Liitto SBL ry

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM
Helsinki
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EML-Yhtiöt Oy

T:mi Ari Turkulainen

Realmar Oy

Mäntsälä

Mäntsälä

Mäntsälä

Naantalin Energia Oy

LTT-Tekniikka Oy

Naantali

Naantali

Protopaja Oy

Nakkilan Sihuma Oy

Päijänne Sähkö Oy

Naantali

Nakkila

Nastola

Naficon Liitin Oy

Laattatyö Wikman Oy

Vsevo Oy

Nauvo

Nokia

Nokia

Vihdin Vesi ja Lämpö Oy

KJH-Teollisuuspalvelu Oy

Sähkö-Lahdelma Ky

Nummela

Nummela

Nummela

Hinaus&Kuljetus
R.Oksman Oy

Moto Pro Oy

Wattikari Oy

Nurmijärvi

Orimattila

Oulun Moniasunnot Oy

Työkalutori Oy

Oulu

Oulu

Ruskon
Metalli ja Kuljetus Oy

Pihkis Oy
Mänttä
www.pihkis.com

Nurmijärvi

Haurun Jäteauto

Hämeen Moreenijaloste Oy

Oulu

Puh. 0400-833 707
Padasjoki

Nuohouspalvelu
Kari Hämäläinen

Perniön Hakelämpö Oy

Pattijoki

Byggnads Ab Nynäs
Rakennus Oy
Pietarsaari

Perniö

Oy Herrfors Ab
Pietarsaari

Oulu

Tibo-Trading Oy
Parainen

Pieksämäen
Akku ja Varaosa Ky
Pieksämäki

Kaivinkoneyhtymä
Hokkanen&Hokkanen
Piispanristi

Aritalo Oy

Kuljetus Oy T.Nikander

Pirkkala

Pomarkku

Porin
Saneerauspalvelut Oy

Sata-Kuulo Oy

K.A.Löfgren Ky

UM-Asennus Oy

Pori

Pornainen

Porvoo

Oy Hilding Andersson Ab

Porvoon Vaihtokaluste Oy

MG-Trans Ky

Borgå

Porvoo

Porvoo

Veikko Heinonen Oy

Heinlahden Veistämö Oy

Punkaharju

Metsäkoneyhtymä
M&M Kolin Ay

Pyhännän Vesi Oy

Moskiitto Ky

Deltamarin Oy

Pyhäntä

Pyhäntä

Raisio

Pyhtää

Pori

Pyhtää
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LVI-Primo J.Santapakka

Tovepak Ky

Hollming Oy

Raisio

Rauma

Rauma

TL-RAK

JP Transload Oy

Komtek Oy

Rauma

Riihimäki

Riihimäki

Tilintarkastus Metsäterä Oy

HF-Autohuolto Oy

Riihimäki

Riihimäki

Asianajotoimisto
Laki-Forum Oy

Levi-Rakennus Oy

Kuljetus HJK Oy

Rovaniemi

Rusko

Kourukeskus
Pappanen Oy

Suurkiitokset Teille Sotaveteraanit !

Maansiirto Ku-Ru Ky

Saarijärven Ilmastointi Oy

Saarijärvi

Saarijärvi

Kiinteistöpalvelu
Savotek Oy

Pulkkinen S. Oy

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25, Ruutana, Puh. 03-358 3100

Lohjan Teora Oy
Saukkola

www.rkl-nkayhko.fi

Toivalan Konepaja Oy
Siilinjärvi

Kuljetus Oy Marko Saarinen
Sipoo

Savonlinna

Seinäjoen
Kaatopaikkakoneet Oy
Seinäjoki

Rakennus ja Saneeraus
S.Halme Ky
Siltakylä

Sorat ja Murskeet

Kourla Oy
Somerniemi, Puh. 0400-635 797

Rovaniemi

Rusko

Savonlinna

Jamppeeri Oy
Seinäjoki

Kuljetus Nupponen Oy
Sipoo

Sakki Oy
Summa

Konehuolto P.Orenius Oy

Sähkösuunnittelu RAI Oy

Säkylän Metsätyö

Suolahti

Suomusjärvi

Säkylä

Varattu

Veljekset Partanen Oy

Tilintarkastuspalvelu
Seija Nurmi

LVI-Suunnittelu
Robert Malmberg Oy
Tammisaari

Taivalkoski

Tammela

Sapientium Oy
Tampere

www.tampere.chamber.fi

Asennus Aran Oy

Profinntec Oy

Metallisorvaamo Sunila Ky

Tampere

Tampere

Tampere

Tampereen
Ilmastointimiehet Oy

JR-Muovi Oy

Tampereen Messut Oy

Tampere

Tampere

Verokonsultointi
Vesa Häkli Oy

Miscel Oy

Arkkitehtiruutu Oy

Tampere

Tampere

Tampere
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T:mi E.Ale´n
Hyvinkää

KILPAILUKUTSU

Jyväskylä

SUOMEN SOTAVETERAANIEN ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT
2010
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri järjestää Sotaveteraanien ilma-asemestaruuskilpailut kotirataotteluna
12. – 18.4.2010.
Kilpailulajit: Ilmakivääri 40 laukausta, henkilökohtainen sekä
joukkuekilpailu. Ilmapistooli 40 laukausta, henkilökohtainen
sekä joukkuekilpailu
Kilpailuoikeus on sotaveteraaniyhdistysten varsinaisilla jäsenillä.
Ikään perustuva sarjajako on kilpailusäännöissä poistettu. Piirin
joukkuetulokseen huomioidaan kussakin lajissa kolmen parhaan
ampujan tulos.
Kilpailuohjeet: Kilpailussa noudatetaan liiton hallituksen
joulukuussa 2009 hyväksymiä kilpailusääntöjä. Säännöt ovat
nähtävinä Sotaveteraaniliiton internet-sivuilla. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee mainita ammutaanko nauha- vai yksittäistauluihin.
Osanottomaksut: 15 euroa/laji/henkilö. Ei erillistä joukkuemaksua. Osanottomaksut tulee suorittaa ilmoittautumisen
yhteydessä tilille: Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri, K-S Op
529002-453759.
Kilpailussa käytetään järjestäjien tauluja, jotka lähetetään
leimattuina kilpailuun ilmoittautuneille joukkueille.
Tiedustelut: toiminnanjohtaja Timo Hakala puhelin 050 568
0396.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sekä tiedot yhteyshenkilöstä tulee lähettää piireittäin 19.3.2010 mennessä mieluiten
sähköpostilla: keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi, tai
postitse osoitteella: Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri, Vesankajärventie 131, 41940 Vesanka.
Ilmoittautumisten yhteydessä ilmoitettava kilpailijoiden käyttämä taulutyyppi.

Rautarakenne
S.Lipponen Oy

TERVETULOA
Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri ry

Linnamäki Steel Oy
Hämeenlinna

Kuljetus Timo Hartikainen Oy
Iisalmi

Evälahti Oy
Imatra

Joensuun Laivaus Oy
Joensuu

PP-Yhtiöt Oy
Joensuu

Maaseudun
Kukkasrahasto Säätiö

Liiton kisojen
säännöt vuonna
2010

L

iiton hallitus hyväksyi 18.12.2009 pidetyssä kokouksessa kisa- ja liikuntatoimikunnan sääntöehdotuksen vuodelle 2010. Sääntöihin ei tehty suuria muutoksia.
Kisa- ja kilpailutoimintaa jatketaan niin kauan,
kun voidaan puhua veteraanikisoista. On kohtuullista, että kannattajajäsenten määrän kasvaessa ei kisoja enää heille järjestetä liiton taholta, vaan silloin siirrytään alueelliseen kisaja kilpailutoimintaan, jossa piirit ja yhdistykset
rakentavat yhteistä toimintaa omien sääntöjensä ja ohjeidensa mukaisesti.
Vuonna 2010 ei järjestetä shakin mestaruuskilpailua, vaan se siirtyy shakkikerhojen järjestettäväksi toiminnaksi. Mikäli tarvetta on,
Sotaveteraanilehti julkaisee kilpailukutsun.
Sotaveteraanipiireillä ei siis ole enää järjestämisvastuuta. Samoin päätettiin lopettaa pilkkikisat, koska ilmasto-olosuhteet ovat olleet ongelmallisia parina edellisenä vuonna. Ahvenia
narrataan niin halutessa yhdistysten omissa
talvipäivätapahtumissa. Lentopalloa pelataan
niin kauan, kun osanottaja joukkueiden määrä
on vähintään neljä. Hiihto-, golf-, lentopallo- ja
keilakisat jatkuvat toistaiseksi.
Hyväksytyt kisojen säännöt ovat luettavissa
internet-sivuiltamme osoitteesta www.sotaveteraaniliitto.fi /aineistopankki
Anni Grundström

Kalanti

Rakennusliike
TP-Rakennus Oy
Kangasniemi

Finn-Savotta Oy
Karstula

Suomen Vibrakone Oy
Kerava

Rakennustoimisto
T.Tasanko Oy
Kerava

Kiljavan
Lääketutkimus Oy
Hyvinkää

Urho ja Karhu Oy
Hämeenlinna

Ollin Palveluapu
Iittala

KILPAILUKUTSU

KILPAILUKUTSU

Suomen Sotaveteraaniliiton keilamestaruuskilpailut pidetään 22.4.2010 Tampereella.
Sarjat: Miehille ja naisille erikseen oma mestaruuskilpailu.
Ikähyvitys: 70-vuotiaasta lähtien (+ 1 piste/vuosi/sarja).
Joukkuekilpailu: Ennen kilpailua nimetään kolmen henkilön
joukkue, jossa voi olla enintään yksi kannattajajäsen, joka on
syntynyt 1935 tai aikaisemmin. Kilpailijoiden saamat pistemäärät lasketaan yhteen. Joukkueessa voi olla miehiä ja naisia.
Joukkuekilpailu pelataan ikähyvitys huomioiden. Tarpeen mukaan liiton kannattajajäsenille, 1939 syntyneille tai vanhemmille
järjestetään omat sarjat. Kannattajajäsenen on osoitettava kaksi
(2) vuotta kestänyt jäsenyys liiton jäsenyhdistyksessä. Jäsenyys
tarkistetaan.
Ilmoittautumiset: Pirkanmaan Sotaveteraanipiiriin 5.4.2010
mennessä puh.(03) 223 5808 tai 0400 927 252 tai postitse:
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry, Väinölänkatu 2, 33100
Tampere, sähköposti: pirkanmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi
Kilpailuerät alkavat klo 12.00.
Kilpailumaksu: 25 euroa sisältää ratamaksun, palkinnot,
osallistumismitalin, lounaan läheisessä ravintolassa ja suihkun
kilpailupaikalla.
Osanottomaksut tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä
tilille: TSOP 573008-5442597. Viestisarakkeeseen osallistujien
nimet.
Paikka: Keilahalli sijaitsee osoitteessa Keilakuja 1, 33520 Tampere puh. (03) 3126 0500.
Tiedusteluihin vastaa Pentti Suojanen puh.044 358 8745.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri järjestää Suomen
Sotaveteraaniliiton lentopallomestaruuskilpailut
Helsingissä 25.5.2010
Paikka: Pasilan Urheiluhalli, Radiokatu 22
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset (ml nimiluettelo)
tulee tehdä viimeistään 30.4.2010 mennessä osoitteella
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, Mannerheimintie 93 A,
00270 Helsinki tai sähköpostilla toiminnanjohtaja.hssvp@
kolumbus.fi .
Maksu: 100,00 € / joukkue, joka on suoritettava ilmoittautumisen yhteydessä, tilinumero 123830-227237.
Ohjeet: Kilpailuohjeet lähetetään ilmoittautumisen
päätyttyä.
Majoitus: Kukin joukkue varaa itse mahdollisen majoituksensa.
Muut palvelut: Kilpailupaikalla on kahvio ja ruokailumahdollisuus. Joukkueille ruokailu ja kahvi sisältyvät
osanottomaksuun.
Lisätietoa: Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri, toiminnanjohtaja Rauno Loukkola, 050 441 4703 tai toiminnanjohtaja.
hssvp@kolumbus.fi .
Säännöt: Kilpailuihin saavat osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Joukkueessa saa olla kaksi 1934 tai aikaisemmin
syntynyttä kannattajajäsentä. Kannattajajäsenten osalta
on ilmoitettava liittymisvuosi ja jäsenyyden on oltava kestoltaan vähintään kaksi vuotta. Mahdolliset hyvityspisteet
päätetään ottelupalaverissa.

TERVETULOA KEILAAMAAN
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri ry

TERVETULOA
Helsingin Sotaveteraanipiiri
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SANAKILPA

Vuoden ensimmäisessä lehdessä on syytä palauttaa mieleen sanakilvan säännöt:
Kilpailu on rajattu koskemaan kirja- tai yleiskielen nimisanoista eli substantiiveista yleisnimiä
(esim. sauna), mutta ei siis eris- eli henkilö- tai paikannimiä (Uuno, Helsinki). Kelpuuttamatta jäävät
muut sanaluokat: laatusanat eli adjektiivit (kaunis), lukusanat eli numeraalit (kolme), asemosanat
eli pronominit (nuo), teonsanat eli verbit (juosta)
sekä apusanat eli partikkelit, sidesanat eli konjuktiot (sekä), postpositiot (matkan jälkeen) ja prepositiot eli etusanat (kautta maan), seikkasanat eli
adverbit (äskettäin) ja huudahdussanat eli interjektiot (hyi). Myöskään monikkomuotoja ei hyväksytä, ellei sana sinänsä esiinny vain monikossa (sakset), eikä yhdyssanoja (oppi-aine). Sanojen on oltava perussijassaan eli nominatiivissa (siis rauta eikä
raudassa) ja sanassa on oltava vähintään neljä kirjainta.
Monet sanat kiikkuvat sanaluokkien rajoilla. Laina- ja vierassanojen sekä muiden maiden
ja mantereiden eläinten ja kasvien nimien vakiintumista suomen kieleen on ylivoimaista arvioida.
Kun vastaajia ei palkita saaliin perusteella, vaan
arpomalla, päättää toimitus siitä, onko sana sääntöjen mukainen. Toimitus ei ryhdy kiistoihin, eikä
perustele ratkaisujaan.

Virkistä muistiasi
Lehdessä 6 / 2009 kilpailusanamme oli ”JOULULOMA”. Sanallinen saalis jäi niukaksi, vaikka vastauksia tulikin runsaasti. Seuraavassa hyväksytyt
sanat (17 kpl):
almu,
jolla, joulu, juoma, juomu,
laulu, loma, lulla, lumo, lumooja, luoja, luola,
luoma, luomu, luulo,
uoma, uuma
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme Hannu Rautkallion toimittamaa kirjaa ”Sotasyyllisyyden asiakirjat”. Palkinnon saavat: Hilkka Linna,
Askola, Arvo Poussa, Kangasala ja Väinö Mikkola, Tampere. Onnea voittajille.
Seuraava kilpailusana on taas tuttu – TALVISOTA. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 26.3. mennessä kirjeessä tai postikortilla:
PL 600, 00521 Helsinki, faksilla numeroon
(09) 6126 2020 tai sähköpostitse osoitteeseen:
toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.
Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”SANAKILPA”. Kaikkien
vastanneiden kesken arvotaan kolme Martta Wendelinin kuvittamaa osoitekirjaa.

Vanhat arvoitukset ovat nousseet uudelleen suosituksi aivojumapksi niin vanhempien kuin nuorempienkin keskuudessa. Sotaveteraanilehti tarjoaa lukijoilleen jokaisessa ilmestyvässä numerossa vuonna 2010
arvoituksia, joiden toivotaan tuovan niin iloa kuin
hiukan päänvaivaakin. Arvoituksiin ehkä löytyy vastausten osalta useitakin tulkintoja, mutta toimitus on
poiminut vastaukset niistä lähteistä, joista arvoituksetkin on koottu. Jos lukijoilla on muistissa tai pöytälaatikossa vastaavia, niin toimitus ottaa niitä vastaan
ilomielin.
Toimitus toivoo myös saavansa palautetta tästä uudesta ”virkistä muistiasi” -sarjasta.
1. Aitta alla, mylly päällä, tihkuviita myllyn päällä?
2. Ei huku vedessä, ei pala tulessa eikä mahdu maan
rakoon
3. Elää maailman alusta maailman loppuun asti, ei
koskaan viidettä viikkoa näe?
4. Ensin nahka nyljetään, sitten villat keritään?
5. Henki alla, henki päällä, siinä hengetön välissä?
6. Kaksi makaa, kaksi seisoo, yksi edestakaisin soutaa?
7. Lyhyt akka lylleröinen, pää tasainen talleroinen,
kaiken kansan syöttelee, perehen elättelee?
8. Lyhyt mänty mättähällä, mesimöykky männyn
päässä?
9. Mies musta, nenä nykerä, pantu vuorten vartijaksi,
rahakirstun paimeneksi?
10. Neljä oritta tallissa, viides käypi ympäritse?
Vastaukset sivulla 55

Helmikuun krypto
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LVIK-Insinööritoimisto
Termoins Oy
Imatra

Karjalan Louhinta ja
Lujitustyö Oy
Joensuu

Kerava

Rakennusliike
Jyväs-Seiska Oy

Kesälahden Maansiirto Oy

Media Cabinet Oy

Tilitoimisto Ordent Oy

Jyväskylä

Kesälahti

Jyväskylä

Keski-Suomen
Timanttisahausliike Oy

Pirkanmaan Puusuutarit Ky
Kangasala

Jyväskylä

Infonia Oy
Jyväskylä, Jämsä
www.infonia.fi

Kone-Vahto Oy
Kalkkinen

Maanrakennus
J.Jönkkäri Oy
Kankaanpää

Oulun Ykkösrakennus Oy
Ii

Karjaa

Oy Ikapaper Ab Ltd

PR-Trukit Oy

Ikaalinen

Kemi

Bonimare Oy

Trukkipörssi Oy

Imatra

Kerava

Osmo Polojärvi Oy

Kuljetusliike Nummijoki Oy
Kauhajoki

Karjaan Lukko Oy

Kiiminki

Joensuu

Adressin hinta 11.50 / kpl.

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO
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Puhallinsoitinkorjaamo
Jarmo Parkusjärvi

TIISTENJOEN OSUUSPANKKI
Kuortaneentie 1506, Tiistenjoki
Puh. 06-433 7400

Tampere

Tornion Akut

Kake Container Oy
Tornio

Insinööritoimisto Arcus Oy

Veljekset Alitalo Oy

Turku

Turku

V-S Talopalvelut Ky

Turku

MN-Asennus
Markku Niemi Oy

Turun Kenttärakentajat Oy

Pointcool-Service Oy

Pelti-Expert Oy

Turku

Tuusula

Tuusula

Kuljetus Kämppä Oy

Käätyjärven Lämpö Oy

PRISMA

Ulvila

Uusikaupunki

Vaasa

Oy Kontaktor Ab

Finvacon Oy

Vaasa

Vaasa

Vaasan
Aikuiskoulutuskeskus

Oy Hartman Rauta Ab

Kymen IV-Valmistus Oy

Vaasa

Valkeala

Tornio, Puh. 016-480 787
www.tornionakut.com

Milosan Oy

Turku

Turku

Taloushallinnon Palvelutoimisto
Jääskeläinen Oy
Vantaa

AIKUISEEN MAKUUN
Viking Linen risteilyt aikuiseen makuun ovat kaikille 60 vuotta
täyttäneille erityisen edullinen tapa risteillä. Tule kokemaan itse!

ERIKOISLÄHDÖT
Vuoden 2010 Aikuiseen makuun Erikoislähdöillä
on luvassa runsaasti tanssia, upeita esiintyjiä sekä
mielenkiintoista ohjelmaa.
HELSINKI-TUKHOLMA

Hintaesimerkkejä kevään Erikoislähdöille
Helsinki-Tukholma -risteily

80 g

31.3.2010
28.4.2010
26.5.2010

/B-hytti
tuotetunnus FKGYLK

Erikoislähdöillä mukana viihdyttämässä myös Kari Salmelainen (maalis- ja toukokuussa) ja Kike Elomaa (huhtikuussa).

Vuorokauden risteily Turusta

46 g

/B-hytti
tuotetunnus FRNGLI

ä-Afrikka!

ikan
tinen Etel
Koe eksootussa nautitaan Etelä-Afr.

htiku
mauista
Maalis-hu
elmista ja
n
n
tu
,
ä
st
värei

TURKU-TUKHOLMA
Amorella klo 08.45:

Tallinnan Tanssiristeily

15 g/hlö

tuotetunnus FKGYLP
Hytit lisämaksusta.
Benny Tö

K- 60
A´la Laila

Amorella 24.3
. ja 12.5.
Mariella 26.5
.

Anita Hirvonen
Kari Tapio
A´la Laila: Anna Hanski, Annika Eklund
ja Saija ”Sani” Aartela esittävät melodioita Laila Kinnusen parhaimmistosta.

rnroos &
C
Viking XP alle Pettersson
RS 21.4.

Varaukset lähimmästä matkatoimistosta,
www.vikingline.fi/risteilyvaraukset tai
puh. 0600 - 41577 (1,64 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)
Varaa pian, paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Palvelumaksu 5 €/varaus, ei Internetin kautta maksettavista matkoista.

24.3.2010 “A´la Laila”: Anna Hanski, Annika
Eklund & Sani sekä 7 Seinähullua
veljestä. Ohjelma Laila Kinnusesta.
28.4.2010 Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty
sekä Kapellimestari Jari “Bumtsibum”
Puhakan ja juontaja Kari “Napakymp pi”
Salmelaisen hauskan humoristinen
lauluilta
12.5.2010 “A´la Laila”

HELSINKI-TALLINNA
Aikuiseen makuun Tanssiristeilyt ti-to -lähdöillä
Viking XPRS:llä. Artisteina mm:
9.-11.2.2010
16.-18.2.2010
2.-4.3.2010
16.-18.3.2010
6.-8.4.2010
13.-15.4.2010

Tapani Kansa
Eija Kantola
Marko Lämsä
Lea Laven
Tarja Lunnas
Finlanders

21.4.2010

Benny Törnroos & Calle Pettersson
Ohjelma ruotsiksi.

Lisätiedot osoitteessa www.vikingline.fi
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KM Betonilattiat Oy

JET Solutions Oy

PR-Logisticar Oy

Vantaa

Vantaa

Vantaa

SF Hissi Service

Hyvää Kevät Talvea

Maalaus Riha

Rossica Oy

Ripako Oy

Sukellus Haaja Oy

Vantaa

Vantaa

Varkaus

OKP-Asennus Oy

Oy Windside Production Ltd

Vihti

Viitasaari

Nakarin
Kalanviljelylaitos Ky

Maanrakennus
Kai Anttila Oy

Jita Oy

Vantaa

Virrat
www.jita.fi

Virrat

Vantaa

Virolahti

Eristepalvelu
Moilanen&Kamppinen Oy
Ylistaro

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:
HAAPAVESI

LOIMAA

TURKU

EHT Vesa Kuusirati

EHT Juha Nepponen

EHT Jaakko Laine

Urheilutie 49, 86600 Haapavesi
puh. 08-451 075

Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa
puh. 02-762 2393

HELSINKI

OULU

EHT Merja Vesamäki

EHT Esa Ontero ja
EHT Hannu Orell

Helsinginkatu 9, 00500 Helsinki
puh. 09-716 151

EHT Elina Heinonen
Kontulan ostoskeskus, 00940 Helsinki
puh. 09-342 6264

Kirkkokatu 17 A 19, 90100 Oulu
Puh. 08-311 8252

Kauppiaskatu 10 C, 20100 Turku
puh. 02-233 6018

EHT Sakari Ansaharju
Yliopistonkatu 10 A 9, 20100 Turku
puh. 02-231 6055
myös kotikäyntejä

vastaanotto myös Haukiputaalla sopimuksen mukaan

PORVOO

VAASA

HÄMEENLINNA

EHT Pekka Juurikko

Alueen Hammas
EHT Ilkka Garaisi

EHT P. Kari-Koskinen

Lundinkatu 10 B, 4 krs., 06100 Porvoo
puh. 019-524 4433

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

SALO

VANTAA

EHT Marko Rosendahl

Myyrinhammas
EHT Into Anttila

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

Helsingintie 4 ( katutaso ), 24100 Salo
Puh. 02-733 7737

SODANKYLÄ
EHT Erkki Melamies
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
puh. 016-612 280
gsm. 0400-396 662

Iskostie 4, Myyrmäki
Puh. 09-563 1500

ÄÄNEKOSKI
EHT Merja Salminen
Kotakennääntie 8, 44100 Äänekoski
puh. 014-522 127
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Kokoonnutaan

Haetaan yhteyttä

Hyvät internaattiveljet avec ! Opiskelimme vuosina 194547 sodan vuoksi keskeytyneitä oppikouluopintojamme valtion sisäoppilaitoksessa Niinisalon internaatissa. Tavatkaamme vielä tämän kerran Niinisalossa torstaina 22.4. Ilmoita mukaantulostasi ennen maaliskuun loppua Juhani
Soilalle, Kirkkokatu 7 A 7, 80100 JOENSUU, puh. 050 596
8421. Saat häneltä tarvittavat lisätiedot ja tapaamispäivän
ohjelman.
VSOL:n oppilaskunnan perinnetoimikunta

Etsitään muistoja ja aineistoa Bromarvista
vuosina 1940–41!
Rilaxmonumentets traditionsförening r.y. kerää aineistoa Bromarvista vuosina 1940–41 kertovaa historiikkia varten. Sekä talvisodan aikana
että sen jälkeen paikkakunta vastaanotti pakolaisia Hangonniemeltä. Jatkosodan aikana suurin
osa Bromarvin siiviliväestöstä oli evakuoituna,
ja Hangon rintaman Bromarvin lohkolla käytiin
kovia taisteluita. Yhdistys ottaa mielellään vastaan näihin tapahtumiin liittyviä henkilökohtaisia muistoja, päiväkirjoja, kirjeitä y.m.
Ota yhteyttä:
Carolina Holmqvist
Koskentie 885 B
25560 Koski as
puh. 040 763 4349
carolina.holmqvist@abo.fi

*****
RUK 50, kurssitapaaminen torstaina 22.4. kello 12.30 Helsingissä ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa os. Museokatu 10. Emme käytä kunniamerkkejä ja pukeutuminen
on vapaa. Tule mukaan. Ateriajärjestelyjä varten ilmoittautuminen Lyly Vehaselle viimeistään 6.4. os. Itäinen Pitkäkatu 66 B 37, 20700 Turku tai puhelimitse (02) 235 6363.
*****
Päämajan Radiopataljoonan veteraanit kokoontuvat perinteiseen lounaskokoukseen Helsingin Suomalaiselle Klubille, Kansakoulukuja 3, keskiviikkona 17.3. kello 13.00. Ohjelmassa esitelmä Talvisodan radiotiedustelusta. Ilmoittautuminen viimeistään 11.3. Siiri Kylmänojalle puh (09) 803
9695 tai Lauri Lehtoselle puh (09) 801 5783 tai 0400 542 527.
*****
RUK 83 ja RUK 85
Tervetuloa kurssiemme välivuositapaamiseen Helsingin
entiseen suojeluskuntataloon, Töölöntorinkatu 2, keskiviikkona 26.5. kello 11.00 alkaen.
Tutustumme Sotilaspoika- ja pikkulottamuseoon ja
kuulemme prikaatikenraali Asko Kilpisen asiantuntijaesitelmän Ruotsin puolustusvoimien uudesta tilanteesta. Ennen esitelmää on kahvitarjoilu. Tilaisuuden päättää kunkin
osanottajan itse maksettava yhteinen lounas Ravintola Elitessä.
Ilmoittautumiset Antti Kotirannalle puh. 040 534 437,
Matti Jääskiselle, puh. (09) 637 384 ja 050 597 2603, email:
matti.jaaskinen@pp.inet.fi, tai Mauno Rinteelle, puh. 0400
442 356. Mainitse ilmoittautuessasi, osallistutko lounaalle
ja toivomasi pääruokavaihtoehto (liha, kala, kasvis).

*****
Kunnioitetut sotaveteraanit !
Etsin tietoja jatkosodan aikaisista taisteluista, joissa isäni Otto Vilhelm Lappalainen(s.
22.1.1919 Rantasalmi ) oli mukana. Hän palveli JP 4:ssä kolmannessa komppaniassa, sen kolmannessa joukkueessa. Isäni sotilaspassissa ovat
nimet: Kokkari – Vilokki – Koirinoja – Pitkäranta – Vitele – Tuulos – Syväri – Petroskoi – Karhumäki – Stalininkanava – Karjalan Kannas. Isäni haavoittui syyskuun 1941 loppupuolella Derevjannojessa ja kesäkuussa 1944 Kuuterselän
vastaiskussa. Syyskuussa 1944 alkoi Lapin sota,
johon isäni vielä osallistui ja hänet kotiutettiin
marraskuussa v.1944. Olen kiitollinen henkilökohtaisista muistitiedoista, valokuvista ja mahdollisista päiväkirjamerkinnöistä. Vaivannäöstänne kiittäen,
Seppo Lappalainen
Haagan pappilantie 2 B 14
00320 Helsinki
seppo.lappalainen@evl.fi
puh.(09) 234 03219

Lehden tilaukset ja hinnat
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

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

Krypton ratkaisu

Arvoitusten vastaukset
1. Ihmisellä vatsa, suu ja hiukset
2. Nimi
3. Kuu
4. Kenkä/saapas riisutaan ensin, sitten sukka
5. Ratsu, ratsastaja ja satula
6. Ovenpielet, kynnys ja ovi
7. Jauhosäkki
8. Muurain (lakka) suolla
9. Lukon avain
10.Sukkapuikot

*****
Isoisän jäljillä
Etsin tietoa nyt jo edesmenneen isoisäni Lauri Puukilaisen (synt. 20.8.1918) vaiheista sota-aikana vuosina 1940-1944. Aiempien tietojeni mukaan hän taisteli Ässärykmentissä muun muassa Maaselässä, jossa
myös haavoittui vuonna 1943. Jos vielä löytyy veteraaneja, jotka muistaisivat isoisäni ja osaisivat kertoa
minulle hänestä jotakin, olisin erittäin kiitollinen. Yhteyden minuun voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelinnumeroni on 040 730 9142 ja sähköpostiosoitteeni nina.puukilainen@gmail.com.
Nina Puukilainen

Äänikasetit lehdestä

Sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, joiden vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja muille 17 euroa. Äänikasetit voi
tilata Sotaveteraaniliiton myyntitoimistosta PL 600, 00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@ sotaveteraaniliitto.fi

Puheenjohtaja Finn-Göran Wennström
Starrbackvägen 37 A 2
00670 Helsingfors
puh.040 593 0521
sähköposti wennstrom@saunalahti.fi
Jäsenet: Anni Grundström, Antti Henttonen, Olavi Karttunen,
Pirkko Kuorehjärvi, Göran Lindgren, Pertti Nieminen,
Markku Seppä, Aarno Strömmer, Eeva Tammi, Jyrki Vesikansa,
sihteeri Marja Riukka

Ilmoitusmyynti

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Taittotalo PrintOne
Mekaanikonkatu 7
00880 Helsinki
puh. 050 320 8972
sähköposti minna.komppa@printone.fi

Ilmestyminen 2010

1/10: 17. helmikuuta, 2/10: 21. huhtikuuta,
3/10: 23. kesäkuuta, 4/10: 15. syyskuuta,
5/10: 27. lokakuuta, 6/10: 15. joulukuuta.

Ilmoitushinnat

1,60 euroa/pmm. Väri- ja määräpaikkailmoituksista
sovitaan erikseen.

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

Painopaikka

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2009
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee
Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Toimisto on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi
2
Jäsenmerkki

29
Kävelykeppi

26
Kynttilänjalka

Myös kannattajajäsenille.

Jääpiikillä ja rannelenkillä varustettu
kävelykeppi. Kahvaosa
pyökkiä, varsi kestävää raminia. Sotaveteraanien käsityönä
valmistama. Tilatessasi
ilmoita pituutesi.

Kultakeskuksen
perinteinen malli
vuodelta 1918.
Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton
tunnuksella.
Hopeaa.

10 euroa.

1
Sotaveteraanimitali
Myös kannattajajäsenille.

Hinta 15 euroa.

Hinta 50 euroa

Liitto välittää keppien
tilaukset toimittajalle, joka
myös laskuttaa tilauksen.

Hinta 125 euroa

Liitto välittää kynttilänjalkatilaukset
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liiton tunnuksin
varustetut solmiot
15 Tummansininen,

33
Kaulaliina

raidalliseen kuosiin
kudottu malli.

Laadukas, vuorillinen
kaulaliina.

16 Tummansininen

solmio, jossa tunnuksen ylä- ja alapuolella
punainen, sininen ja
harmaa vinoraita. 

Hinta 22 euroa

6
Suomen lippu
4
Liiton standaari

Hinta 15 euroa

Hinta 25 euroa

Liitto välittää kaulaliinatilaukset toimittajalle, joka
myös laskuttaa tilauksen.

Hinta 30 euroa

Saatavana myös kuminauhakiinnityksellä.
Liitto välittää solmiotilaukset
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

25 Veteraanivyö

8 Liiton virallinen hautakivimerkki

Laadukas kotimainen
kääntövyö, nahkaa väri
musta/viininpunainen.
Myös tummansinisenä
Soljessa liiton tunnus.

Halkaisija 60 mm.
Myös uurnamerkkinä.

Hinta12 euroa

Hinta 23 euroa

31
Yrjö Jylhä:
Kiirastuli

20 Henkselit
Kotimaiset,
veteraanitunnuksella.
Saatavana on
viininpunaista,
mustaa, harmaata
ja tummansinistä.

Hinta 23 euroa

Liitto välittää henkselitilaukset toimittajalle, joka
myös laskuttaa tilauksen.

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki
tai tilaa puhelimitse

9 Tammenlehvähautakivimerkki

Talvisodan runoutta vuodelta 1941. Kuvitettu.

Korkeus 90 mm

Hinta 25 euroa.

Hinta 20 euroa.

KÄYNTIOSOITE: Kellosilta 4 C, Itä-Pasila. Raitiovaunu 7 B kulkee Kellosillan pysäkille.

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600
00521 HELSINKI

Nro................. kpl....................
Nro................. kpl....................
Nro................. kpl....................
Nro................. kpl....................

Nimi (tekstaten):

Nro................. kpl....................

................................................................

Nro................. kpl....................

Lähiosoite:

Nro................. kpl....................

................................................................

Nro................. kpl....................

Postinumero ja -toimipaikka:

Nro................. kpl....................

................................................................

Nro................. kpl....................

✂

Liitto välittää veteraanivyötilaukset
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Runokokoelma
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