
N:o 1/2011    n    Tarkastettu levikki 68 225    n    Helmikuun 23. päivänä 2011

Eduskuntavaalit tulossa – tutustu vaaliliitteeseen
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Helsingissä 23. helmikuuta 2011

Suomen Sotaveteraaniliiton tulevaisuu-
den suunnittelun perusta luotiin vuonna 
2001 tehdyllä kyselyllä, jossa monipuoli-
sesti kartoitettiin yhdistysten näkemyksiä 
ja toivomuksia liiton tulevien vuosien toi-
minnan suunnasta. Lahdessa vuonna 2002 
pidetyillä liittopäivillä kyselyn pohjalta 
tehtyä ja käsiteltyä toimenpidelistaa voi-
daan pitää alkuna liiton tulevaisuussuun-
nittelulle. 

Ensimmäinen varsinainen tulevaisuus-
suunnitelma ja sääntöjen muutos puoli-
soitten ja leskien sekä kannattajajäsenten 
osalta päätettiin Mikkelissä 2006. Turus-
sa 2008 päätetty hallinnon rakennemuutos 
on osoittautunut toimivaksi ja ensimmäis-
tä kertaa toteutettu tulevaisuusseminaari 
antoi perustietoa sen hetkisestä tilanteesta. 
Kuopion viimevuotisen liittokokouksen 
tehtävänantona käynnissä olevalle kaksi-
vuotisjaksolle on vaihtoehtoisten mallien 
luominen perinneaikakauteen siirtymisen 
osalta. Alustavat pohdinnat ovat olleet jo 
kuluneen syksyn aikana käynnissä ja niitä 
tullaan jatkamaan valtuuston ja hallituk-
sen yhteisesti nimeämässä työryhmässä.

Suunnittelutyön ohjaamiseksi on hah-
moteltu Sotaveteraaniliiton organisaatio 
vuonna 2020 riittävän pitkän aikaperspek-
tiivin saamiseksi. Lähtökohtaisesti meillä 
on oletettavasti merkittävästi vähemmän 
jäsenyhdistyksiä tuona ajankohtana, ja nii-
den nimi on saattanut muuttua perinneyh-
distykseksi. Samoin piirien lukumäärä on 
supistunut. Lopullinen tilannehan lienee 
sitten se, että aikanaan Sotaveteraaniliitto 

Määrätietoisin askelin 
yhdessä eteenpäin  

tai sen ”perinneliitto” on yhtenä vahvana 
itsenäisenä perinnetyön tekijänä mukana 
Tammenlehvän Perinneliitossa. 

Keskeinen pohdinnan aihe on, siirry-
täänkö nykyisistä sotaveteraaniyhdistyk-
sistä tuki- ja perinneyhdistyksiin ja siitä 
edelleen perinneyhdistyksiin vai suoraan 
harvempaan perinneyhdistysverkostoon.  
Perinnevaiheen hallinnolla tulee myös olla 
selkeät velvoitteet sotaveteraanien, heidän 
puolisoidensa ja leskiensä tukemisen osal-
ta. Työn tuloksena on myös kyettävä vas-
taamaan kysymykseen, milloin yhdistys 
lakkaa olemasta sotaveteraaniyhdistys.

Kuluneella kymmenvuotisjaksolla teh-
dyt ratkaisut ovat osoittautuneet oikea-
aikaisiksi ja oikeaan osuviksi, vaikka as-
kelten hitautta arvostelevia ääniäkin on 
kuulunut. Päätöksillä on ohjattu liiton ke-
hittämistä sotaveteraanien hyväksymällä 
tavalla kohti perinneaikakautta, joka on 
ehkä tuntunut kaukaiselta ajankohdalta. 
Työryhmän suurena haasteena on kehittää 
myös aikaan löysästi sidottu vaiheittainen 
malli toimenpiteiden ohjaamiseksi saman-
suuntaisiksi liiton organisaation kaikilla 
tasoilla. 

Edessä on paljon eri vaiheita käsittävä 
yhdistyksillekin jännittävä työ, kun ne itse 
osallistuvat siihen. Muutos on pelottava 
vain silloin, kun ei ole itse siihen vaikut-
tanut. Työskentelyn aikana tullaan sotave-
teraanien ääntä kuulemaan, kuten periaate 
on ollut ja tulee vastakin olemaan.

Finn-Göran Wennström 

Suomen veteraaniliittojen valtuus-
kunta (VEVA) käsitteli kokoukses-
saan 28. tammikuuta järjestöjen 
ehdotuksia veteraanietuuksien pa-
rantamisesta valtion 2012 talousar-
viossa. 

Kolme rintamaveteraaneja edus-
tavaa järjestöä, Suomen Sotavete-
raaniliitto, Rintamaveteraaniliit-
to ja Rintamanaisten Liitto, jotka 
edustavat noin 45 000 sotiemme ve-
teraania, ovat viime vuoden loppu-
puolelta lähtien tehneet yhteistä ta-
voitelinjausta. Siinä on neljä realis-
tista tavoitetta: 

•  Rintamaveteraanien  kuntou-
tukseen valitsemisen tulee perustua 
vuosittaiseen kuntoutus- ja palve-
lutarpeen arviointiin. Kuntoutuk-
sen määräraha tulee pitää vuoden 
2010 tasolla (34,1 milj. euroa), jotta 
kaikki veteraanit saisivat vuosittain 
kuntoutusjakson. 

•  Kaikille  rintamatunnuksen 
omaaville veteraaneille järjestetään 
palvelutarpeeseen perustuen vete-
raanin kotona selviytymistä tuke-
vina toimina kunnan toimesta vete-
raanin tarvitsemat palvelut. Määrä-
rahan lisäys 12,3 milj. euroon. 

•  Veteraanilisä  nostetaan  200 
euroon kuukaudessa. 

•  Laaditaan  selvitys  ja  perusteet 
miten veteraani voisi päästä jaksot-
taiseen tai osa-aikaiseen hoitoon 
sairas- ja veljeskodeissa. 

Järjestöjen ehdotukset ovat tar-
kemmin luettavissa tämän lehden 
Vaaliliitteen sivulla 2. 

Sotainvalidien Veljesliitto laa-
ti oman sotainvalidien haitta-aste-
rajojen alentamiseen tähtäävän eh-
dotuksen. Molemmat ehdotukset 
lähetettiin Rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunnalle yhteisesitykse-
nä. 

Vaaliliitteestä tietoa 
Sotaveteraani-lehti ja Rintamavete-
raaniliiton Veteraani-lehti julkai-
sevat eduskuntavaaleista yhteisen 
vaaliliitteen. Liitteessä on nykyisten 
eduskuntapuolueiden kannanotot 
veteraanien kotona selviytymiseen 
liittyvien asioiden parantamiseen 
sekä ehdokkaiden omia viestejä. 

Veteraaniasioista kiinnostuneet 
saavat liitteestä tietoa oman äänes-
tyspäätöksensä tueksi. Kaikkien ve-
teraanien kannattaa äänestää ja va-
lita veteraaniasian sisäistänyt ehdo-
kas. 

Tulevan hallituskauden (2011-
2015) aikana veteraanien mää-
rä nykyisestä 51  000:sta puolittuu. 
Kauden aikana on vielä mahdollis-
ta parantaa sotiemme veteraanien 
elinoloja. Nyt on veteraaniasioiden 
hoidossa loppusuora. 

Markku Seppä 

Veteraanietuudet 2012 
käsittelyyn

Sotaveteraaniliiton XXV liitto-
päivät järjestetään Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa 

6-7.6.2012.   Pirkanmaan Sotaveteraa-
nipiiri on asettanut juhlaa ja liittoko-
kousta järjestelemään kahdeksanjäse-
nisen päätoimikunnan.   Sen puheen-
johtaja on Valkeakosken-Sääksmäen 
Sotaveteraanien puheenjohtaja Eero 
Tamminen ja sihteerinä piirin toimin-
nanjohtaja Timo Tulosmaa.  Päätoimi-
kunnan alaisena työskentelevät omat 
työryhmänsä ohjelmaa, henkistä työ-
tä, yleisjärjestelyjä, taloutta, naisjärjes-
tötyötä, tiedotusta ja majoitusta varten.  
Työryhmät ovat aloittaneet työnsä.

Ohjelmarakenteensa puolesta liit-
tojuhla ja -kokous tullevat noudattele-
maan totuttuja raameja.   Tapahtuma-
paikka on koeteltu jo monissa veteraa-

XXV liittopäivät  
Tampereella 2012

nitapahtumissa, viimeksi kevään 2010 
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan 
paikkana.

Majoituspaikkoina tulevat palvele-
maan tamperelaiset ja osin naapuri-
kuntienkin hotellit: Sokos-hotellit   Il-
ves, Tammer ja Villa,  Scandicit City ja 
Rosendahl sekä Cumulukset Hämeen-
puisto, Rautatienkatu, Koskikatu ja 
Rantasipi Eden.   Päätoimikunta tulee 
myöhemmin tämän vuoden aikana tie-
dottamaan piireille majoitusvarausten 
teko-ohjeet.   Tapahtuman ajankohta 
kannattaa merkitä kalentereihin jo nyt.

Lisätietoja: 
Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri
Timo Tulosmaa
pirkanmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi
puh. (03) 223 5808

varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry:n naistoimikunnalla on ilo kutsua  
Teidät Suomen Sotaveteraaniliiton naisjärjestö ry:n piirien naistoimikuntien ja  

yhdistysten naisjaostojen sisaret ja veteraaniveljet tervetulleiksi

Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry:n Valtakunnalliselle  
XXI Sisarpäivälle 26.4. Turun Messu- ja Kongressikeskukseen

” Yhdessä kulkien - toisiamme tukien”

Sisarpäivän ohjelma jatkuu 27.4.  
kansallisen XXv veteraanipäivän valtakunnallisella pääjuhlalla  

Turun messu- ja kongressikeskuksessa.

Tervetuloa Turkuun – Euroopan kulttuuripääkaupunkiin!

Tietoja ilmoittautumisista, majoitusten varauksista ja  
muista päivään liittyvistä asioista: pirkko kuorehjärvi,  

puh.040 772 8273,  pirkko.kuorehjarvi@saunalahti.fi tai  
maija Forsell, puh. 050 463 5502,  maija.forsell@gmail.com.  

Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.3. mennessä.

KUTSU

Kaatuneiden Muistosäätiöltä Veteraanipalkinto
Kaatuneiden Muistosäätiö jakaa veteraanipalkinnon kolmatta kertaa. Kukin neljästä veteraani-
järjestöstä voi tehdä kolme ehdotusta. Ehdotukset jätetään Kaatuneiden Muistosäätiölle maa-
liskuussa. Palkinnot ovat suuruudeltaan 2000 euroa ja ne jaetaan huhtikuun loppupuolella.
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Suomen Sotaveteraaniliiton halli-
tus piti järjestäytymiskokouksen-
sa tammikuun 26. päivänä Hel-

singissä.
Kokouksessa valittiin varapuheen-

johtajat, jäsenet eri toimikuntiin ja lii-
ton edustajat eri yhteisöihin.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajak-
si valittiin Teuvo Hinttala Jyväskylästä 
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo 
Yli-Norppa Kannuksesta.

Valtuuston 2010 syksyllä valitsemat 
hallituksen jäsenet ovat seuraavat:

Hallituksen  
varsinaiset jäsenet  varajäsenet
Hinttala Teuvo Manninen Juhani
Pesonen Juhani  Loukkola Rauno
Haarala Esa  Huittinen Riitta
Kuorehjärvi Pirkko Falbén Kyllikki
Heikkinen Erkki  Sirkiä Ahti
Yli-Norppa Seppo  Tamminen Eero

Finn-Göran Wennström, liittokokouk-
sen valitsema hallituksen puheenjohtaja

Sotaveteraaniliiton edustajat 
Suomen veteraaniliittojen 
valtuuskunnassa (VEVA)
Varsinaiset jäsenet:
Aarno Strömmer, Finn-Göran  
Wennström, Markku Seppä
Varajäsenet:
Seppo Yli-Norppa, Esa Haarala,  
Anni Grundström

Ansiomerkkitoimikunta
puheenjohtaja: Juhani Penttilä, Tam-
mela
jäsenet: Raija Hinkkala, Orivesi 
Pentti Hautaniemi, Vantaa
Jouko Mattila, Kerava

Timo Tulosmaa, Tampere
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
Pirkko Kuorehjärvi, Turku
Timo Kökkö, Vammala
Jaakko Leinonen, Mäntsälä
Risto Lyytikäinen, Kuopio

Unto Palomäki, Tammela
Väinö Reinilä, Seinäjoki
Juhani Sainio, Joensuu
Markku Salminen, Helsinki
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

Sotaveteraaniliiton hallituksella järjestäytymiskokous

Liiton hallituksen puheenjohtajat yhteiskuvassa. Vasemmalta liiton hallituksen I 
varapuheenjohtaja Teuvo Hinttala Jyväskylästä, liiton hallituksen puheenjohtaja 
Finn-Göran Wennström Helsingistä ja II varapuheenjohtaja Seppo Yli-Norppa Kan-
nuksesta. 

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 Wenn-
ström, Helsinki
jäsenet: Anni Grundström, Vantaa
Antti Henttonen, Helsinki
Olavi Karttunen, Kuopio
Göran Lindgren, Espoo
Eeva Tammi, Karjalohja
Pirkko Kuorehjärvi, Turku
Pertti Nieminen, Kouvola
Aarno Strömmer, Oulu
Markku Seppä, Helsinki
Jyrki Vesikansa, Helsinki
sihteeri Marja Riukka

Tositteiden tarkastajat
Esa Haarala, Naantali
Pentti Korpimies, Lahti

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

Liiton neuvottelukunta ja taloussuun-
nittelutoimikunta nimetään helmikuun 
kokouksessa. 

Avausjuhla Salossa
Vuoden 2011 Sotaveteraaniviikon avausjuhla jär-
jestetään Salossa lauantaina 5. maaliskuuta. Juhla 
on samalla Salon Seudun Sotaveteraanien 45-vuo-
tisjuhla ja Naisjaoston 40-vuotisjuhla. Juhlapu-
heen pitää ylijohtaja Rauno Saari. Musiikista vas-
taa Laivaston Soittokunta ja Veteraanilaulajat. 
Sotaveteraaniviikon ja juhlan avaussanat lausuu 
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Aarno Ström-
mer. 

Sotaveteraaniviikon päätösjuhla Kemissä 
Sotaveteraaniviikon päätösjuhla pidetään Kemissä 
talvisodan päättymispäivänä 13. maaliskuuta. Ti-
laisuus on samalla Kemin Sotaveteraanien 50-vuo-
tisjuhla ja Lapin Sotaveteraanipiirin 45-vuotis-
juhla. Juhlapuheen pitää prikaatikenraali Jukka 
Haaksiala. Juhlan musiikista vastaa Lapin Soti-
lassoittokunta ja Pohjan Mieslaulajat. Sotaveteraa-
niviikon päätössanat esittää liiton puheenjohtaja 
Aarno Strömmer.

45. Sotaveteraani-
viikko 5.–13. 
maaliskuuta

Matkojen ajankohdat
Vuoden 2011 kuntoutusmatko-
jen ajankohdat Viimsiin ovat: 
kevään matka 5.-19.6. ja syksyn matkat 
14.8. – 28.8. ja 4.9. – 18.9.2011

Jokaiselle matkalle on varattu yh-
teensä 15 paikkaa järjestötunnuksen 
omaaville sotaveteraaniyhdistyksen jä-
senille. 

Muistattehan, että matkalle osal-
listujat pärjäävät hyvin, kun kuuluvat 
kuntoutusluokkaan 3 eli he pystyvät 
itsenäisesti liikkumaan ja kantamaan 
ateriansa noutopöydästä, vaikka käyt-
täisivätkin keppiä tukenaan.  Heikom-
pikuntoisten auttamiseen eivät resurs-
sit valitettavasti riitä. 

Seuralaispaikat
Itse maksaville seuralaisille on jo-
kaiselle matkalle varattu yhteensä 15 

Kaatuneiden Muistosäätiön 
kuntoutusmatkat Viron 
Viimsiin 2011

paikkaa. (Paikat jakautuvat Suomen 
Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraa-
niliitto kanssa). 

Seuralaisille matka maksaa n. 750 e.  
Vähävarainen seuralainen voi tar-

vittaessa hakea säätiön matkatukea 
omasta keskusliitostaan.  

Ilmoittautumiset
Matkoista kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä paikalliseen sota-
veteraaniyhdistykseen. Piirit kokoavat 
tiedot ja ne lähetetään liittoon. Ei siis 
suoria varauksia ja kyselyjä Kaatunei-
den Muistosäätiölle. 

Viimsi 1:n tiedot tarvitsemme viimeis-
tään 14.4.2011 
Viimsi 2: 23.6.2011
Viimsi 3: 23.6.2011

Anni Grundström

Nimitys

Markkinoinnin tradenomi Sa-
ri Salpakari (30) on nimitetty 
varainhankkijaksi Veteraani-
vastuu ry:ssä 3.2.2011 alkaen. 
Aikaisemmin hän on toiminut 
tiiminvetäjänä Plan Suomi Sää-
tiössä. 
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SANA

Keski-Pohjanmaan seutukunnallista kirkkopäivää 
vietetään Vetelissä  22.5. 
ilmoittautuminen 2.5. mennessä paikkakunnittain / yhdistyksittäin 

keski-pohjanmaan Sotaveteraanipiiriin: keski-pohjanmaan.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Sana-palstan kirjoitukseni detli-
ne eli jättöpäivä oli 28.1. Se oli 

samalla päivä, jolloin eri puolilla 
maatamme vietettiin Marsalkka 
Mannerheimin kuoleman muisto-
päivää. Hänen kuolemastaan tuli 
kuluneeksi 60 vuotta.

Puheissa ja lehtikirjoituksis-
sa tuotiin esille Mannerheim 

merkitys omana aikanaan, mutta 
sen lisäksi nykyistä aikaa ajatellen. 
Hän oli joukkojen kiistaton joh-
taja, johon myös kansa luotti. Ny-
kypolvelle hän on esimerkki joh-
tajuudesta ja siitä, kuinka kansa-
kunnan parasta vaalitaan luomalla 
yhtenäisyyttä.

Yhtä asiaa emme kuitenkaan 
saa unohtaa ajatellen histori-

aamme, tätä päivää ja tulevaisuut-
ta. Kaikki ei ole vain oman vii-
sautemme, tahtomme ja voimiem-
me varassa. Siitä Runeberg sanoo 
isänmaan virressä (577): 

Sun kätes, Herra, voimakkaan suo 
olla turva Suomenmaan,
niin sodassa kuin rauhassa ja mur-
heen, onnen aikana. 
 

Kirkkovuosi vie meitä koh-
ti paastonaikaa. 3. sunnuntai 

ennen paastonaikaa (tänä vuonna 
20.2.) on saanut otsikon ”Ansait-
sematon armo”.  Päivän evanke-
liumiteksteissä muistutetaan, että 
Jumalan armoa ei ansaita. Itse asi-
assa jo sanaan ”armo” sisältyy se, 
että siinä on kysymys sellaisesta, 
mitä ei voi pienimmässäkään mää-
rin ansaita. 

Yksi teksteistä (Matt. 20:1-16) 
sisältää vertauksen viinitar-

han työmiehistä, joille isäntä mak-
soi saman päiväpalkan riippumat-

Ansaitsematon 
armo

ta siitä, milloin he olivat tulleet 
töihin. Tällä vertauksella Jeesus 
särki perinteisen ajattelutavan ih-
misen ja Jumalan välisestä suh-
teesta. Sen mukaan Jumala palkit-
si tekojen mukaan jakaen ajallista 
ja iäistä hyvää toisille enemmän, 
toisille vähemmän, toisille ei ol-
lenkaan. Jos jonkun, niin Jumalan 
ajateltiin, olevan oikeudenmukai-
nen.    

Jeesus toi tilalle ansiottomil-
le kuuluvan Jumalan armon. 

Hänessä tuli keskellemme Juma-
lan käsittämätön rakkaus syntis-
tä kohtaan. Sen hän todisti ristin-
kuolemallaan meidän tähtemme ja 
puolestamme. Hän on Vapahtaja, 
joka tuntee puutteemme ja heik-
koutemme. Hän on läsnä ja puolel-
lamme silloinkin, kun emme osaa 
uskoa emmekä jaksa toivoa. 

Herännäispappi Jussi Kuoppa-
la puhui eräissä sotavuosien 

aikana pidetyissä seuroissa ”ma-
talla liikkuvasta evankeliumista”. 
Hän sanoi, että siinä on kysymys 
”elämän näkemisestä vähässä”. 
Kuoppala valaisi asiaa kertomal-
la tapahtuman rintamalta. Kuole-
maa tekevä sotilas oli kysynyt hä-
dissään sotilaspapilta: ”Sanokaa 
nyt pastori, miten niille Jumalan 
käsivarsille päästään?” Pappi vas-
tasi kuolevalle: ”Sinä olet jo niillä 
käsivarsilla.”

Kaitsija maan sekä taivaan, 
turvamme kilpemme on.  
Armonsa suuri on aivan, 
suuri ja mittaamaton.
Kiittäkää, Herra hoivaten kantaa 
silloinkin, kun kellot kumajaa.
(Veteraanin Kiitoslaulusta)

Erkka Nurmi

Viime vuoden seutukunnallisiin 
kirkkopäiviin osallistui 10  000 
henkilöä. Se on lähes kaksinkertai-

nen määrä aikaisempaan kolmeen alueel-
liseen tilaisuuteen verrattuna. Lyhentyneet 
matkat ovat siten merkittävästi nostaneet 
osallistujien määrää. Tilaisuuksia järjestet-
tiin 32 paikkakunnalla. 
Veteraanivastuu korvasi järjestämis- ja 
matkakuluja paikallisjärjestelijöille yli 
93 000 euroa. 

Tänä vuonna seutukunnalliset kirkko-
päivät järjestetään 33 paikkakunnalla. So-
taveteraani-lehti julkaisee järjestäjän anta-
man ilmoituksen juhlan järjestelystä. 

SEUTUKUNNALLISET 
KIRKKOPÄIVÄT VUONNA 2011
 3.4. Etelä-Karjala Rautjärvi
 9.5. Kanta-Häme Hämeenlinna
 15.5. Pohjois-Savo Pielavesi
 15.5. Keski-Suomi Suolahti
 15.5. Keski-Suomi Jämsänkoski
 15.5. Ruotsi Tukholma
 22.5. Keski-Pohjanmaa Veteli
 25.5. Etelä-Pohjanmaa Kauhajoki

 29.5. Södra Sibbo
 2.6. Lahden seutu Lahti, Joutjärvi   
 9.6. Kymi Hamina
 9.6. Kymi Kouvola
 11.6. Pohjois-Karjala Heinävesi
 15.6. Lappi Alatornio
 15.6. Satakunta Lavia
 7.8. Pohjois-Pohjanmaa Haapavesi
 10.8. Pirkka-Häme Pälkäne
 17.8. Lappi Sodankylä
 21.8. Keski-Suomi Joutsa
 24.8. Kainuu Kajaani
 3.9. Uusimaa Porvoo
 4.9. Varsinais-Suomi Salo 
 4.9. Suur-Savo Kerimäki
 4.9. Suur-Savo Mikkeli
 4.9. Suur-Savo Varkaus
 11.9. Keski-Suomi Petäjävesi
 11.9. Keski-Suomi Viitasaari
 13.9. Pohjois-Pohjanmaa Oulu
 18.9. Keski-Suomi Jyväskylä
 20.9. Etelä-Pohjanmaa Kuortane
 25.9. Keski-Suomi Laukaa
 25.9. Pohjois-Savo Tuusniemi
Syyskuu Pohjanmaa Vaasa
16.10. Keski-Suomi Kivijärvi

Seutukunnallisilla 
kirkkopäivillä ennätysyleisö

Etelä-Karjalan veteraanien kirkkopyhä Rautjärvellä 3.4. 

klo 10.00 messu  Rautjärven kirkko

klo 11.15 Seppeleenlasku Sankaripatsaalla

klo 11.30   Ruokailu  Rautjärven Aseman koulun juhlasali

klo 12.30 päiväjuhla  Rautjärven Aseman koulun juhlasali

Tervetuloa,

Rautjärven seurakunta, veteraanijärjestöt

Etelä-Pohjanmaan seutukunnallinen kirkkopäivä  
25.5. Kauhajoella.

Kanta-Hämeen seutukunnallista kirkkopäivää vietetään 
9.5. Hämeenlinnassa
kirkkopäivän ohjelma:

klo 10.00 juhlajumalanpalvelus, hämeenlinnan kirkko

klo 12.00 juhlalounas hämeenlinna, Aulanko

klo 13.30 päiväjuhla hämeenlinna, Aulanko 

Jämsänjokilaakson seutukunnallinen 
kirkkopäivä Jämsänkoskella 15.5.2011
Jumalanpalvelus klo 10.00 Jämsänkosken kirkossa

Ruokailu

päiväjuhla

Keski-Suomen seutukunnallinen kirkkopäivä 
Suolahdella sunnuntaina15.5.
Tilaisuus alkaa jumalanpalveluksella kirkossa klo 10.00. päiväjuhla  
pidetään Suolahden seurakuntakeskuksessa.

Hengellinen päivä Tukholmassa
Sotainvalidien ja Sotaveteraanien yhteinen hengellinen päivä Tukholman Suoma-
laisessa kirkossa kaatuneitten muistopäivän yhteydessä lauantaina 15.5. päivä alkaa 
klo 11.00 jumalanpalveluksella ja jatkuu soppalounaalla, jonka jälkeen on ohjelmaa.
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Onnittelemme

Suomen Sotaveteraaniliiton 
hallituksen jäsen Esa Haara-
la täyttää 75 vuotta 12. huh-
tikuuta Naantalissa. Hän on 
syntynyt Vihdissä. Elämän-
työnsä Esa Haarala on tehnyt 
liike-elämässä SOK-konsernin 
palveluksessa eri puolella Suo-
mea. Jäätyään eläkkeelle vuon-
na 1992 hän on jatkanut monia 
luottamustehtäviään, joista so-
taveteraanien hyväksi tehtävä 
työ on muodostunut erityisen 
läheiseksi. Hän toimi runsaan 
vuosikymmenen ajan vuoteen 
2010 asti Kiukaisten Sotavete-
raaneissa sihteeri-toiminnan-
johtajana ja puheenjohtajana 
sekä eri tehtävissä Satakunnan 

Esa Haarala 75 vuotta

Sotaveteraanipiirissä.  Esa Haa-
ralan liikkeenjohdolliset taidot, 
talouselämän tuntemus ja laa-
ja suhdeverkko ovat olleet erit-

Etelä-Karjalan Sotaveteraani-
piirin toiminnanjohtaja Vilho 
Malinen täyttää 70 vuotta 8.3.

Tainionkoskella syntynyt 
Malinen jäi sotaorvoksi hänen 
isänsä kaatuessa jatkosodan al-
kuvaiheessa.

Vilho suoritti vapaaehtoise-
na varusmiespalveluksen Kar-
jalan Tykistörykmentissä Lap-
peenrannassa. Siellä hän toimi 
sitten koko työuransa, pääasi-
assa varusmiesten kouluttaja-
na. Hän siirtyi reserviin 1987 
Uudenmaan Rakuunapataljoo-
nan esikunnan koulutustoi-
mistosta toimistoupseerina.

Reservissä kapteeni Mali-

Vilho Malinen 70 vuotta

nen on tehnyt pitkän päivätyön 
vapaehtoisen maanpuolustuk-
sen saralla toimien MPK:n Ete-
lä-Karjalan koulutusryhmässä 
monien kurssien kouluttajana 
ja johtajana.

Sotaveteraanitoimintaan 
hän tuli 1996, jolloin hän aloit-
ti Etelä-Karjalan piirin piiri-
sihteerinä jatkaen yhä edelleen 
toiminnanjohtajan tehtävissä. 

Hänen harrastuksiinsa on 
kuulunut postimerkkien ke-
rääminen. Yli puoli vuosisa-
taa kestäneen harrastuksen tu-
loksena koossa on lähes kaik-
ki Suomen itsenäisyyden ajan 
postimerkit ja niiden lisäksi 
kymmeniä 1800 -luvun posti-
merkkejä. Toinen aikaa vienyt 
harrastus on radioamatööritoi-
minta.

Ansioistaan Malinen on pal-
kittu lukuisin kunniamerkein. 
Niistä merkittävimpiä ovat SL 
R, Reserviupseeriliiton kultai-
nen ansiomerkki ja Suomen So-
taveteraanien ansioristi.

Merkkipäivänään hän on 
matkoilla. 

Pauli Saukkonen

Oikaisu
Sotaveteraani-lehdessä 6/2010 sivulla 25 oli uutinen Werner En-
rothin tukemisesta. Käännöksessä mainittiin taloudellisen tuen 
takana olleen Porvoon seudun sotaveteraanit. Koska paikkakun-
nalla on kaksi samannimistä yhdistystä, on tarpeen selventää, 
että uutisessa mainittu tuen antanut yhdistys on Borgånejdens 
Krigsveteraner. 

 

Kansallisen veteraani-
päivän valtakunnallis-
ta pääjuhlaa vietetään 

Turussa 27.4. teemalla ”Vies-
ti kulkee – vetovastuu vaihtuu.  
Tällä teemalla järjestäjät halua-
vat korostaa veteraanien jälki-
polville jättämän viestin edel-
leen kuljettamisen tärkeyttä, 
veteraanien avustamisen ajan-
kohtaisuutta ja perinnöstä huo-
lehtimista.

Juhlan ohjelma on laadit-
tu perinteiseen asuun. Teema 
näkyy ehkä konkreettisimmin 
sisällön osalta siinä, että juh-
lapuheen pitää veteraani, Tali-
Ihantalassa jatkosodan raskais-

sa ratkaisutaisteluissa mukana 
ollut nousiaislainen Eeri Hyrk-
kö.  Vastavuoroisesti veteraa-
nin puheenvuoro on korvattu 
nuoren puheenvuorolla, jonka 
pitää Juhana Herttuan lukion 
oppilas Janne Valve.

Kansallisen veteraanipäi-
vän pääjuhla oheistapahtu-
mineen sekä edellisenä iltana 
järjestettävä aseveli-ilta pide-
tään Turun Messu- ja Kon-
gressikeskuksessa.  Aseveli-il-
ta on koottu teeman ”Laivasto 
sodassa” ympärille.  Tilaisuut-
ta vietetään 26.4. klo 18-21.

Varsinaisen veteraanipäivän 
tapahtumat alkavat 27.4. kello 

Viestinviejäpolven vaihto 
siivittää veteraanipäivää

Pirkanmaan Sotaveteraanipii-
rin toiminnanjohtajana toi-
minut Seija Vehmas täyttää 70 
vuotta 14. maaliskuuta. Vesi-
lahdessa syntynyt Seija Veh-
mas suoritti merkonomitutkin-

non 1961 ja maisterin tutkin-
non yhteiskuntatieteellisessä 
tiedekunnassa 1990. 

Hän toimi aikuiskoulutus-
johtajana, vanhainkodinjoh-
tajana ja vuodesta 1995 Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtajana. Hänen 
hoidossaan oli jäsenmääräl-
tään toiseksi suurin piiri. 

Seija on nyt jättänyt toimin-
nanjohtajan tehtävän ja siir-
tynyt viettämään eläkepäiviä. 
Kokonaan sotaveteraanityötä 
hän ei lopeta vaan jatkaa va-
paaehtoisena piirin sosiaali-
neuvojana. 

Seija Vehmas on aktiivinen 
yhdistysihminen. Teatteri, ys-
tävyysseura- ja poliittinen toi-

Seija Vehmas 70 vuotta
minta ovat olleet kärkipäässä. 
Hän on kuulunut viiden järjes-
tön hallitukseen, joista kolmes-
sa hän oli puheenjohtajana. 

Monipuolinen liikunta on 
ollut Seija Vehmakselle elä-
mäntapa. Hiihto, sauvakävely, 
voimistelu, tanssi ja matkailu 
kuuluvat säännöllisten harras-
tusten piiriin. 

Ansioistaan Seija Vehmas on 
palkittu kunniamerkein. Niis-
tä arvokkaimmat ovat VR 4, 
SL Ar ja Sotaveteraanien ansio-
risti. Syntymäpäiväänsä Seija 
Vehmas viettää matkoilla. 

Markku Seppä 

täin suurena apuna myös Suo-
men Sotaveteraaniliiton hy-
väksi tehtävässä työssä. 

Esa Haarala on Sotavete-
raanien tuki- ja perinnesääti-
ön hallituksen jäsen vuodesta 
2010. Sotaveteraaniliiton hal-
lituksen jäsenenä hän on toi-
minut 2004-05, varajäsenenä 
2009-10. Hallituksen jäseneksi 
hänet valittiin uudelleen 2011.

Sotilasarvoltaan Esa Haara-
la on yliluutnantti. Ansioistaan 
hänelle on myönnetty useita 
ansio- ja kunniamerkkejä, mm. 
Sotaveteraanien ansioristi.

Finn-Göran Wennström

10.00 lipunnostolla ja hartaus-
tilaisuudella.  Ruokailu on oh-
jelmassa klo 11.00 ja pääjuhla 
klo 13.00.

Veteraanipäivän pääjuhlaan 
odotetaan noin 3000 sotiemme 
veteraania ja lottaa sekä kaatu-
neitten omaisia ja sotaorpoja.

Turun juhlan järjestelytoi-
mikuntaa johtaa lippueamiraa-
li Bo Österlund.

Tapahtumaa koskevat tie-
dot ovat internetissä osoittees-
sa www.kansallinenveteraa-
nipaiva.fi, joka johdattaa suo-
raan Turun kaupungin sivuille.

Osmo Suominen
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Suomen sotien 1939 – 1945 
sotainvalideille sekä rin-
tamatehtävissä olleille 

miehille ja naisille eli rintama-
veteraaneille on laeissa ja ase-
tuksissa säädetty oikeus saa-
da valtion varoin eräitä eri-
tyisetuuksia. Osin niiden 
saantiin ovat oikeutettuja myös 
eräissä sotaan liittyvissä tehtä-
vissä palvelleet henkilöt sekä 
vuosien 1945 – 1952 miinan-
raivaajat.

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

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

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

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

Rintamaveteraanien 
tunnukset
Rintamaveteraaneille myön-
nettyjä tunnuksia ovat
– rintamasotilastunnus (mie-

hille) 
– rintamapalvelustunnus (nai-

sille)
– rintamatunnus (rintamalin-

noittajille)
– ulkomaalaisen rintamasoti-

lastunnus (ulkomaalaisille 
vapaaehtoisille).

Kaikkien näiden tunnusten ha-
kuaika päättyi 31.12.1994.

Myönnetystä tunnuksesta 
on merkintä sotilaspassissa ja 
esim. kuvallisessa Kela-kortis-
sa, jossa on iso R-kirjain kortin 
kääntöpuolella. Jos näitä asia-
papereita ei ole, rintamasotilas-
tunnuksen olemassa olon voi 
varmistaa omasta Puolustus-
voimien aluetoimistosta ja rin-
tamapalvelustunnuksen vete-
raanilautakunnasta.

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

Rintamalisä on 45,82 euroa 

Veteraanien etuuksia vuonna 2011

kuukaudessa. Rintamalisä on 
verotonta tuloa. 

Vuoden 2010 päättyessä rin-
tamalisää sai 51  832 henkilöä, 
joista miehiä 32 518 ja naisia 19 
314.

Ylimääräinen rintamalisä 
Ylimääräistä rintamalisää 
maksetaan henkilölle, joka saa 
sekä rintamalisää että kansan-
eläkettä. Ylimääräinen rinta-
malisä on 25 – 45 prosenttia 
hänen kansaneläkkeensä 94,74 
euroa ylittävästä osasta. Yli-
määräistä rintamalisää ei mak-
seta, jos sen määrä jäisi pienem-
mäksi, kuin 5,87 euroa kuu-
kaudessa. Etuus on verotonta 
tuloa.

Suurin mahdollinen 
ylimääräinen rintamalisä
Kun hakijalla ei ole lainkaan 
muita eläkkeitä, jotka vähen-
täisivät ylimääräistä rintama-
lisää, hänelle maksetaan suurin 
mahdollinen rintamalisä:
– yksin asuva 221,27
– avo- tai avioliitossa asuva 

191,45

Vuoden 2010 päättyessä yli-
määräistä rintamalisää sai 26 
450 henkilöä, joista miehiä 
15 537 ja naisia 10 923.

Kuntoutus
Tiedot perustuvat vuoden 2010 
voimassa olevaan kuntoutus-
ohjeistukseen.(www.valtio-
konttori.fi)

Rintamaveteraanien kun-
toutuslain nojalla kuntoutus-
ta voi saada henkilö, jolle on 
myönnetty rintamasotilas-, 
rintamapalvelus- tai rintama-
tunnus. 

Suomessa asuva veteraani 
hakee kuntoutukseen asuin-
kuntansa terveyskeskuksen tai 
-viraston kautta. Hakemukseen 
on liitettävä lääkärinlausunto 
hakijan terveydentilasta. To-
distusta ei tarvita, jos hakija on 
pysyvässä hoitosuhteessa ter-

veyskeskukseen. Hakemuksen 
voi tehdä veteraanin puolesta 
myös omainen tai sosiaali- ja 
terveysviranomainen. Kuntou-
tusta annetaan myös henkilöl-
le, joka asuu palvelu-, hoito- tai 
hoivakodissa. Päätös pitkäai-
kaishoidosta ei poista oikeutta 
kuntoutukseen.

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

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

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

Avokuntoutusta voidaan to-
teuttaa toimintakykyluokkaan 
III kuuluvan veteraanin osalta 
esimerkiksi siten, että hän saa 2 
x 10 hoitokerran sarjan. Vastaa-
vasti toimintakykyluokkaan I ja 
II kuuluvan veteraanin avokun-
toutus voidaan toteuttaa 3 x 10 

tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina. 
Tällöin kuntoutus jakautuu pit-
källe aikavälille ja kuntoutuk-
sen vaikuttavuus paranee.

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

Ulkomailla asuvien veteraa-
nien hakemukset käsitellään 
Valtiokonttorissa.

Rintamaveteraanien kun-
toutukseen oikeutettujen mää-
rä on vuoden alussa 43 530 
henkilöä. Kunnille jaettava 
määräraha on 27 081 216,00 eu-
roa eli 662,13 euroa veteraania 
kohden.

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

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

Veteraanin leskellä ei ole 
kuntoutusoikeutta veteraani-
kuntoutuksen kautta.

Hammashoito
Henkilö, jolle on myönnetty 
rintamasotilas-, rintamapal-

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

Korvaukset ovat:
Hammashoidosta 60 % Ke-

lan taksan mukaisesta mää-
rästä. 

Suun ja hampaiden tutki-
muksesta, ehkäisevästä hoidos-
ta sekä protetiikkaan liittyvästä 
yksityisen hammaslääkärin tai 
erikoishammasteknikon kliini-
sestä työstä korvataan 100 % ja 
proteesien teknisestä työstä 50 
% korvaustaksan mukaisesta 
määrästä. 

Erikoishammasteknikon 
suorittama kokoproteesihoito 
korvataan hammaslääkärin lä-
hetteen perusteella.

Korvausta saa myös ham-
maslääkärin määräämien labo-
ratorio- ja röntgentutkimusten 
sekä lääkkeiden sekä korvatta-
vaan hammashoitoon liittyvien 
kuljetusten kustannuksista. 

Korvausta ei makseta kus-
tannuksista, jotka ylittävät Ke-
lan vahvistaman taksan mu-
kaisen määrän. Tämän vuoksi 

Rintamalisä   
45,82 euroa/kuukaudessa

Täysi ylimääräinen 
rintamalisä

Kun hakijalla ei ole lainkaan mui-
ta eläkkeitä, jotka vähentäisivät 
ylimääräistä rintamalisää, hänel-
le maksetaan suurin mahdollinen 
rintamalisä.

yksin asuva 221,27

Avo- tai avioliitossa asuva 191,45

Veteraanilisä 50,20 e

Veteraanilisä maksetaan henkilölle, joka saa ylimääräistä rintamalisää ja 
lisäksi joko korotettua tai ylintä hoitotukea.

Veteraanilisän saannin edellytykset:

1. Jos sinulle maksetaan ylimääräistä rintamalisää ja tarvitset toisen 
henkilön apua päivittäisessä selviytymisessä;

Toimi silloin:

1. Selvitä hoitavan lääkärin kanssa hoidon ja tuen tarve, pyydä häneltä 
lääkärintodistus Kelan hoitotukea varten.

2. Toimita lääkärintodistus ja muut tarvittavat paperit Kelan paikallis-
toimistoon.

3. Jos sinulle myönnetään korotettu tai ylin hoitotuki, Kela maksaa 
ilman eri hakemusta veteraanilisän, koska Kelalla on tiedossa edelly-
tykset lisän maksamiselle.

Eläkkeensaajan hoitotuki  

Perushoitotuki 57,55 – veteraanilisää ei makseta

Korotettu hoitotuki 143,27 – veteraanilisä maksetaan

Ylin hoitotuki 302,96 – veteraanilisä maksetaan

Rintamälisän saajien 
ikäjakauma (sis. ylim. 
rintamalisän)
Ikäryhmä
76 v 2
77 v 9
78 v 64
79 v 222
80 v 427
81 v 812
82 v 1 307
83 v 2 036
84 v 3 746
85 v 7 659
86 v 6 951
87 v 6 502
88 v 5 353
89 v 4 686
90 v 3 795
91 v 2 303
92 v 1 903
93 v 1 349
94 v 930
95 v 653
96 v 436
97 v 277
98 v 180
99 v 111
Yli 99 v 119
Yhteensä 51832 henkilöä
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Laitoshoidossa oleval-
le kuuluu käyttövara

Kansaneläke, rintamalisä ja 
hoitotuki maksetaan laitoshoi-
dossa olevalle. Kunta voi periä 
pitkäaikaisesta laitoshoidosta 
eläkkeensaajan eläkkeiden ja 
muiden tulojen mukaisen mak-
sun, mutta hoidossa olevalle on 
jätettävä omaan käyttöön 15 % 
tuloista tai vähintään 97 euroa 
kuukaudessa. Rintamalisää 
ei oteta tuloina huomioon 
määriteltäessä laitoshoidon 
maksua.

omavastuuosuuden selvittämi-
seksi on etenkin ennen suuria 
hoitotoimenpiteitä syytä ottaa 
selko siitä, paljonko hoidosta 
jää potilaan maksettavaksi.

Korvaus saadaan joko suora-
korvauksena hoitopaikassa tai 
korvaushakemus toimitetaan 
Kelalle viimeistään 6 kuukau-
den kuluttua maksun suoritta-
misesta.

Kelan korvauksia ei saa jul-
kisen terveydenhuollon kus-
tannuksista, esim. terveyskes-
kuksessa suoritetusta hammas-
hoidosta. 

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

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

Lääkealennus    
Henkilö, jolla on rintamasoti-
las-, rintamapalvelus- tai rin-
tamatunnus tahi Sota-arkis-
ton antama miinanraivaajato-
distus, saa kaikissa apteekeissa 
10 %:n alennuksen lääkkeiden 
hinnoista. Alennusta ei anne-
ta lääkkeistä, jotka ovat saira-
usvakuutuslain mukaan eri-
tyiskorvattavia, merkittävistä 
ja kalliista peruskorvattavista 
lääkkeistä eikä sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitetun vuotuisen 

omavastuun ylittävältä osalta. 
Oikeus alennuksen saamiseen 
selvitetään esittämällä kuvalli-
nen Kela-kortti, jossa on R- tai 
MR-tunnus tahi sotilaspassi tai 
muu asiakirja tunnuksen saa-
misesta. Lääkealennus on hen-
kilökohtainen, eikä sitä saa esi-
merkiksi perheenjäsenten lääk-
keistä.

Ulkomaalaisen 
vapaaehtoisen  
rintama-avustus
Suomen sodissa 1939-1945 va-
paaehtoisesti palvelleelle ulko-
maalaiselle rintamasotilaalle, 
joka asuu Virossa tai muualla 
entisen Neuvostoliiton alueella 
vaikeissa taloudellisissa olois-
sa taikka asuu pysyvästi Suo-
messa, voidaan hakemukses-
ta myöntää rintama-avustusta. 
Ulkomaalaisella rintamasoti-
laalla tarkoitetaan tässä henki-
löä, jolle on myönnetty ulko-
maalaisen rintamasotilastun-
nus tai joka täyttää tunnuksen 
myöntämisedellytykset. Ker-
takorvauksena myönnettä-
vän avustuksen määrä vuonna 
2011 on 540 euroa. Avustuksen 
myöntää hakemuksesta Valtio-
konttori.

 
Omaishoitajan hoito-
palkkio vuonna 2011.

Omaishoidontuella tarkoitetaan 
vanhuksen, vammaisen tai sai-
raan henkilön kotona tapahtuvan 
hoidon tai muun huolenpidon 
turvaamiseksi annettavaa 
hoitopalkkiota ja/tai palveluja. 
Omaishoidontukea voidaan 
myöntää, jos henkilö alentuneen 
toimintakyvyn, sairauden, vam-
man tai muun vastaavanlaisen 
syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai 
huolenpitoa. Kunnan ja hoitajan 
välillä laaditaan omaishoidosta 
sopimus, jonka liitteenä on 
hoito- ja palvelusuunnitelma. 
Omaishoitosopimus on voimassa 
toistaiseksi. Omaishoidon tuen 
hoitopalkkion vähimmäismäärä 
on 1.1.2011 lukien 353,62 euroa 
kuukaudessa. Hoidollisesti 
raskaan siirtymävaiheen aikana 
maksettava hoitopalkkio on 
vähintään 707,24 euroa kuukau-
dessa.

 
Takuueläke 1.3.2011

Laki takuueläkkeestä tulee voimaan 1.3.2011. Takuueläkettä voit hakea 
Kelasta helmikuusta alkaen.

Takuueläkettä voidaan maksaa sinulle vain, jos 
kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä alle 687,74 e/kk. 
Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta 
ja ulkomailta. Ne vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä 
sataprosenttisesti. Eläkkeisiin luetaan mukaan myös esimerkiksi lesken-
eläkkeet ja tapaturmaeläkkeet. Laissa takuueläkkeestä on tarkka luettelo 
siitä vähennettävistä eläkkeistä. Takuueläkettä eivät sen sijaan pienennä 
eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisät eikä eläkkeen lapsikorotus. 
Takuueläkettä eivät pienennä ansiotulot, pääomatulot eikä omaisuus. 
Myöskään omaishoidon tuki ei vaikuta sen määrään.

Kela lähettää tammikuun lopulla kirjeen ja esitäytetyn hakemuslomak-
keen täyden kansaneläkkeen saajille, joita on noin 86 000. Kun saat 
lomakkeen, käytä ensisijaisesti tätä esitäytettyä lomaketta. Voit palaut-
taa sen ilman postimaksua vastauskuoressa. Hakemuslomakkeita saa 
helmikuussa myös Kelan toimistoista ja internetistä. Takuueläkettä voi 
1.2.2011 alkaen hakea myös ilman hakemuslomaketta soittamalla Kelan 
eläkeasioiden palvelunumeroon 020 692 202 arkisin klo 8–18.

Takuueläkkeessä on 6 kuukauden takautuva 
hakuaika. Eläke myönnetään 1.3. alkaen, vaikka sitä hakisi vasta 
syyskuussa. Kela pyrkii eri tavoin varmistamaan, että kaikki takuueläk-
keeseen oikeutetut saavat eläkkeen. Takuueläke on verotettavaa tuloa. 
Takuueläke vaikuttaa asumistukeen ja perheen mahdollisesti saamaan 
toimeentulotukeen samoin kuin muutkin eläkkeet.

Esimerkki

Yksin asuva eläkeläinen, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke (586,46 
e/kk vuoden 2011 tasossa), saa takuueläkettä 101,28 e/kk. Parisuhteessa 
asuva eläkeläinen, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke (520,19 e/
kk), saa takuueläkettä 167,55 e/kk. Näin vähimmäiseläke on sama 
687,74 e/kk perhesuhteista riippumatta.

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

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

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

Valtiokonttori maksaa hau-
tausapua, jos sotainvalidille 
vahvistettu työkyvyttömyysas-
te on vähintään 20 %. Veteraa-
nilla, jolla ei ole sotainvalidi-
teettia, ei hautausavustusta ole.

Kuntien etuudet 
veteraaneille
Lukuisat kunnat myöntävät 
rintamaveteraaneille talousar-
vioon otetuin määrärahoin eri-
tyisetuuksia.

Kuntakohtaisia etuuksia 
ovat muun muassa terveyskes-
kuskäyntien, joukkoliikenteen 

Eräissä sotiin liittyvissä 
tehtävissä palvelleiden 
kuntoutus
Vuonna 1997 annetun lain 
mukaan voivat 1939 – 1945 
tai niiden jälkeen eräissä Suo-
men sotiin liittyvissä tehtävissä 
palvelleet henkilöt, (joille So-
ta-arkisto on myöntänyt todis-
tuksen palvelusta) voivat hakea 
kuntoutusta Valtiokonttorin 
kautta. (Todistuksen hakuaika 
on päättynyt 31.12.2004).

Partisaani-iskujen uhriksi 

käytön ja ajoneuvon pysäköin-
nin maksuttomuus sekä avus-
tukset hammashoidon ja sil-
mälasien hankkimiseen. Tie-
toja näistä etuuksista saa oman 
kunnan sosiaalitoimesta ja pai-
kallisesta veteraaniyhdistyk-
sestä.

Sotaveteraaniliiton ja - 
piirien kautta haettavat 
avustukset
Vähävarainen, ylimääräis-
tä rintamalisää saava, Suomen 
Sotaveteraaniliiton jäsenyh-
distykseen kuuluva veteraani, 
hänen puolisonsa tai veteraa-
nin leski voi hakea taloudellis-
ta avustusta Sotaveteraaniliiton 
tai Sotaveteraanipiirien kaut-
ta. Hakemukseen on liitettävä 
verotodistus tai Kelan todis-
tus ylimääräisestä rintamali-
sästä sekä kuitit niistä kuluis-
ta, joihin avustusta haetaan. 
Avustuksia myönnetään lää-
ke- ja hoitokulujen omavas-
tuuosuuksiin, apuvälineisiin ja 
kotona asumista tukeviin ko-
din muutostöihin. Avustuksen 
suuruus on keskimäärin noin 
200 – 700 euroa riippuen ku-
luista ja hakijan varallisuudes-
ta. Avustusta voi saada Sota-
veteraaniliiton perinne- ja tu-
kisäätiön, Sotavahinkosäätiön 
ja Eileen Starckjohann ja Thel-
ma Starckjohann-Bruun sääti-
ön, Kaatuneiden Muistosäätiön 
myöntämistä varoista tai vete-
raanikeräyksen tuotosta. Hake-
muksia saa piireistä, yhdistyk-
sistä tai internet-sivuiltamme 
www.sotaveteraaniliitto.fi/
aineistopankki , josta löytyvät 
myös tarkemmat ohjeet avus-
tusten myöntämiselle.

Anni Grundström
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Veteraanien asuntojen 
muutostöihin on saata-
vissa yhteiskunnan tu-

kia. Korjausavustusten haku-
aika on meneillään ja päättyy 
8.4.2011. Tukien tarkemmis-
ta ehdoista kannattaa soittaa 
Vanhustyön keskusliiton kor-
jausneuvojille. Korjausneuvojat 
avustavat hakemusten tekemi-
sessä.

Korjausavustukset 
Korjausavustusta haetaan kun-
nalta, joka saa määrärahat Asu-
misen rahoitus- ja kehittämis-
keskukselta (ARA). Avustus 
myönnetään sosiaalisin perus-
tein. Asunnossa asuvan ruoka-
kunnan tulot ja varallisuus ei-
vät saa ylittää asetettavia rajoja. 
Veteraaneilla on muuta van-
husväestöä korkeammat tulo-
rajat. Myös veteraanien leskille 
myönnetään avustuksia näillä 
korkeammilla tulorajoilla.

Henkilöluku  
 1 2 3 4
Tulot (brutto) euroa/kk 
 1335 2260 3020 3845

Korjausavustuksia veteraanien asuntoihin 2011
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 0500 494 766

(osa Kanta-Hämeen kunnista jaettu muille, Tahvanaiselta tiedot)
KYMI Arja Hinkkanen (05) 377 6777 040 545 2096
LAHTI Kari Tahvanainen 0500 494 766
LAPPI Teuvo Junes 040 557 2550
POHJOIS-SUOMI Tapio Karhu 040 516 6738

(osa 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 0400 852 727
SISÄ-SUOMI Erkki Vesander 0400 162 494
SUUR-SAVO Ismo Kortman 0500 651 737
UUSIMAA Henning Ekholm 0500 604 782
VAASA Kenneth Bäckström 0400 561 956
VARSINAIS-SUOMI Antero Hiilesvuo (02)  231 9128 040 584 0824

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

Malmin kauppatie 26, 00700 HELSINKI, puhelin: (09) 350 8600, fax: (09) 3508 6010, www.vtkl.fi

Tulorajoja korotetaan 875 
eurolla kutakin lisähenkilöä 
kohden.

Jos ruokakuntaan kuuluu 
rintamaveteraani tai rintama-
veteraanin leski, sovelletaan 
seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku  
 1 2 3 4
Tulot (brutto) euroa/kk
 1760 2940 3925 5000

Veteraanien asuntojen 
korjausneuvonta
Vanhustyön keskusliitolla on 
15 alueellista korjausneuvo-
jaa, jotka avustavat veteraane-
ja asunnossa tarvittavien muu-
tostöiden suunnittelussa. Kor-
jausneuvoja tekee tarvittavan 
paperityön eli tekee hankkeen 
luonnospiirustukset ja kustan-
nusarvion sekä laittaa avustus-
hakemukset liikkeelle. Tarvit-
taessa korjausneuvoja avustaa 
myös urakoitsijan löytämises-
sä.  Korjausneuvojan tekemä 
työ on asiakkaille maksuton-
ta, mutta remontin teko tietysti 
maksaa. 

Naisten odotetut ja kysytyt lomaviikot vuodelle 2011
Hyvä veteraanin leski tai vaimo, joka olet hoitanut tai 
hoidat veteraanipuolisoasi kotona. Et ole aikaisemmin 
osallistunut kunto- ja virkistysviikoille liiton, sotavete-
raanipiirien, yhdistysten tai Naisjärjestön kautta, eikä si-
nulla ole rintamapalvelustunnusta. Tunnet, että tarvitset 
vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, loma on silloin juuri 
Sinulle tarkoitettu.

Suomen Sotaveteraaniliit-
to järjestää vuonna 2011 
kunto- ja virkistyslomia 

(4-5 vrk) naispuolisille, pieni-
tuloisille veteraanien leskil-
le ja omaishoitajina toimiville 
puolisoille, joilla ei muuten ole 
kuntoutusoikeutta tai mahdol-
lisuutta siihen.

Hakijan on oltava Sotavete-
raaniliiton jäsenyhdistyksen 
jäsen. 

Hakemuksessa tulee olla tu-
loselvitys, lyhyt kuvaus elä-
mäntilanteesta sekä yhteystie-
dot.

Jäsenyys on ilmoitettava ha-
kemuksessa, myös paikka, jo-
hon toivoo ensisijaisesti pääsyä. 

Norrvallassa järjestettävä 
loma on tarkoitettu vain ruot-
sinkielisille.

Hakijan on selviydyttä-
vä omatoimisesti päivittäisis-
sä toiminnoissaan. Jos hakijal-
la on avun tarvetta, esimerkiksi 
liikkumisessa, pyydetään siitä 
hakemuksessa erikseen mai-
nitsemaan. 

Lääkärintodistusta ei hake-
muksen liitteeksi tarvita. Mah-
dollisista lääkkeistä jokainen 
vastaa ja hoitaa ne itse.

Lomat sisältävät täysihoi-
don, majoituksen sekä moni-
puolisen ohjelman. Osallistu-

minen on maksuton matkakus-
tannuksia lukuun ottamatta. 
Jokaiselle lomalle varataan 20 
paikkaa. 

Pyydämme lähettämään va-
paamuotoiset, kirjalliset hake-
mukset viimeistään 26.3. men-
nessä osoitteella 

Anni Grundström, Suomen 
Sotaveteraaniliitto, PL 600, 
00521 Helsinki.

Lomalle hyväksytyille lähe-
tetään asiasta kirjallinen tieto 
15.5. mennessä. 

Kunto- ja virkistyslomat 
järjestetään seuraavissa 
paikoissa:
VARALAN 
URHEILUOPISTO
Varalankatu 36
33240 TAMPERE
Aika: 11.-15.7.2011

TAUKOKANGAS
Reservikomppaniankatu 11
PL 110
86301 Oulainen
Aika 27.6.-1.7.2011

KYLPYLÄHOTELLI 
KUNNONPAIKKA
Jokiharjuntie 3
70910 Vuorela
Aika: 22.-26.8.2011

LAMMINNIEMEN 
HYVINVOINTIKESKUS
Jänistie 1
31400 Somero
Aika: 4.-8.7.2011

KUNTOUTUSKESKUS 
Kankaanpää
Kelankaari 4
38700 Kankaanpää
Aika: 4.-8.7.2011

KUORTANEEN 
URHEILUOPISTO
Opistotie 1
63100 Kuortane
Aika: 22.-26.8.2011

HOLIDAY CLUB, 
VESILEPPIS
Vokkolantie
79100 Leppävirta
Aika: 5.9.-9.9.2011

Ruotsinkieliset hakemukset 
lähetetään osoitteella
Vaasan Sotaveteraanipiiri
Vaasanpuistikko 15
65100 Vaasa

Ruotsinkielisille
NORVALLA 
FOLKHÄLSAN Ab
Vöråvägen 305-307
66600 Vörå
Aika: 28.3.-1.4.2011 www.ray.fi
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Viime aikoina on me-
diassa käyty keskuste-
lua uusveteraaneista, 

rauhanturvaamistehtävissä ol-
leista miehistä ja naisista, joille 
toivotaan esimerkiksi kuntou-
tusetuutta, kuten sotiemme ve-
teraaneilla. Sotaveteraani-lehti 
tiedusteli asiaa Suomen Rau-
hanturvaajaliiton puheenjohta-
jalta Heikki Holmalta. 

Kysymys: Onko Suomen 
Rauhanturvaajaliitto lansee-
raamassa rauhanturvaamis-
tehtävissä olleista jäsenistään 
uusveteraaneja?  

Suomen Rauhanturvaajaliit-
to ei ole ottamassa käyttöön sa-
naa ”uusveteraani”. Henkilö-
kohtaisesti en edes tiedä, kuka 
sitä nimitystä rauhanturvaa-
jista on käyttänyt ja missä yh-
teydessä. Liitto on tiedottanut 
asiasta STT:tä myöden, että sa-
noudumme jyrkästi irti kysei-
sestä tittelistä.

Liitto korostaa että ”kerran 
rauhanturvaaja, aina rauhan-
turvaaja”. Liiton jäsenistössä 
on sekä sotiemme veteraaneja 
että seniorikansalaisia. Suezil-
la vuosina 1956-57 palvelleista 
rauhanturvaajista on vielä elos-
sa noin 80. Heidän keski-ikän-
sä on 75 vuotta. Heitä voi kyl-

Uusveteraanitko 
rintamaveteraanien eduille?

lä kutsua rauhanturvaajavete-
raaneiksi siinä, missä vastaavat 
ikäiset urheilijatkin kantavat 
titteliä veteraaniurheilija.  

Kysymys: Millaisia suunni-
telmia liitolla on saada heille 
etuuksia, kuten sotiemme ve-
teraaneilla?

Liiton tärkein toimintamuo-
to on veteraanituki, joka jakau-
tuu tukeen sotiemme veteraa-
neille ja omiin jäseniin kohdis-
tuvaan vertaistukeen. 

Toukokuussa 2009 liiton ve-
teraanitukihenkilöt ja Laitilan 
sairas- ja veljeskodin edustajat 
keskustelivat vanhimpien rau-
hanturvaajien kuntoutukses-
ta sen jälkeen, kun sotiemme 
veteraanien rivit harvenevat 
ja kuntoutuslaitoksista vapau-
tuu hoitokapasiteettia. Laitilan 
sairas- ja veljeskodin aloittees-
ta järjestettiin 29.11.2010 tie-
dotustilaisuus, jossa kerrottiin, 
että rauhanturvaajille räätälöi-
ty pilottihanke voitaisiin järjes-
tää keväällä 2011. 

Korostin tuossa tilaisuudes-
sa, etteivät rauhanturvaajat ole 
ottamassa sotiemme veteraani-
en roolia tai ole viemässä heiltä 
yhtään ainoaa tilaisuutta kun-
toutukseen. Rahoitus on vielä 
täysin auki, mutta olen varma, 

ettemme ole jakamassa sotiem-
me veteraaneille suunnattuja 
resursseja. 

Mitä hoitoihin tulee, ne rää-
tälöidään tarpeiden mukaan. 
Pilottihankkeeseen on tarkoi-
tus löytää muutamia henkilöi-
tä vuosien 1956-57 rauhantur-
vaajista. Kuntoutukseen pääsy 
edellyttää tarvetta.   

Kysymys: Rauhanturvaaja-
liitolla on palveleva puhelin, 
johon myös veteraanit voivat 
soittaa. Jatkuuko tämä toi-
minta?

Rauhanturvaajaliitolla on 
vuodesta 2008 alkaen ollut toi-
minnassa palveleva puhelin, 
joka päivystää jatkuvasti 24/7 
periaatteella. Puhelin on tar-
koitettu sekä sotiemme vete-
raanien että omien jäsenten 
auttamiseksi vaikka ihan ar-
kisten asioiden hoitamiseksi. 
Puhelimen välityksellä voi saa-
da apua vaikka lumen luontiin. 
Puhelinnumero on 020 769 
8111. Tukea voi hakea myös 
osoitteesta www.veteraanitu-
ki@rauhanturvaajaliitto.fi

 

Puolustusvoimat järjestää 
ensi syksynä Tattoo-2011 
jäähallikiertueen. Näyt-

tävässä sotilasmusiikkishowssa 
esiintyy yli 200 sotilassoittajaa 
Kaartin Soittokunnasta, Lai-
vaston Soittokunnasta, Sata-
kunnan Sotilassoittokunnasta, 
Karjalan Sotilassoittokunnas-
ta, Rakuunasoittokunnasta ja 
Puolustusvoimien Varusmies-
soittokunnasta. Lisäksi mu-

Tattoo-2011 kiertää ensi syksynä
kana on Grex Musicus -kuoro 
sekä solistit. 

Tattoo-2011 kiertueella ra-
kennetaan siltaa sukupolvien, 
erityisesti veteraanisukupolven 
ja heidän lastenlapsiensa ja las-
tenlastenlapsiensa kautta. 

Ensimmäinen puolustusvoi-
mien tattooshow käynnistyi 
vuonna 1993 ja se oli heti suu-
rin suomalaisin voimin raken-
nettu jäähallikiertue.

Tattooshow-2011 
paikkakunnat:

Kouvola  6.9.
Jyväskylä 8.9.
Seinäjoki 10.9.
Tampere 12.9.
Turku  14.9
Helsinki  16.9.
Lisätietoja: www.tattoo.fi

Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen yhteistyöyhdis-
tys YTY ry, Sosiaali- ja 

terveysturvan keskusliitto ry 
(STKL) ja Terveyden edistä-
misen keskus ry (Tekry) pe-
rustivat 24.1.2011 uuden val-
takunnallisen keskusjärjestön 
SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry:n. Perustajajärjestöt 
ovat merkittäviä alansa vaikut-
tajia. Niillä on jäseninä yhteen-
sä yli viisisataa valtakunnallis-
ta ja alueellista järjestöä, yhtei-
söä ja kuntaa. STKL, Tekry ja 
YTY siirtävät omat toimintan-
sa 1.1.2012 SOSTE Suomen so-
siaali ja terveys ry:lle.

SOSTE kokoaa sosiaali- ja 
terveysalan vaikuttamistoi-
mintaa ja asiantuntemusta yh-
teen. Se pystyy nykyistä pa-
remmin ja laaja-alaisemmin 
toimimaan sosiaali- ja terveys-
poliittisena vaikuttajana ja asi-
antuntijana, vahvistamaan so-
siaali- ja terveysjärjestöjen toi-
mintaedellytyksiä, tukemaan 
kansalaistoiminnan kehitty-
mistä sekä järjestöjen ja mui-
den tahojen yhteistyötä. 

SOSTEn tavoitteena on olla 
kansallisesti ja alueellisesti 
vahva toimija järjestöjen, val-
tion, kuntien ja elinkeinoelä-
män laajoissa verkostoissa. Sil-
lä on myös kansainvälistä toi-
mintaa. 

Järjestöt ovat merkittä-
vä voimavara ja yhteisöllisyy-
den rakentaja yhteiskunnassa. 
Suomessa toimii lähes 9 000 
sosiaali- ja terveysjärjestöä, 
työntekijöitä niissä on noin 36 
000 ja lähes miljoona ihmis-
tä on mukana vapaaehtoisina, 
vertaistoimijoina ja järjestö-
aktiiveina. Sosiaali- ja terveys-
järjestöissä toimivien vapaaeh-
toisten työpanos vastaa 21 000 
henkilötyövuotta. 

SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry:n puheenjohtajak-
si valittiin Suomen Sydänlii-
ton pääsihteeri Tor Jungman ja 
varapuheenjohtajaksi Suomen 
Syöpäpotilaat ry:n toiminnan-
johtaja Leena Rosenberg-Ry-
hänen.

Suomen Sotaveteraaniliit-
to on ollut jäsenenä sekä YTY 
ry:ssä ja STKL:ssä. 

Uusi valtakunnallinen 
järjestö kokoaa kentän

Tilaukset Suomen Sotaveteraaniliitosta  
puh. 09 6126 2014,

 os: Pl 600, 00521 Helsinki tai  
helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi

12 Sotaveteraanien laulujuhla nyt DVD:llä!
Koe hieno hetki uudelleen! 
Sotaveteraanien 10. laulu-
juhla Helsingin jäähallissa 
taltioitiin ja se on nyt myyn-
nissä dvd-levynä. Laulujuhlaa 
vietettiin talvisodan hengessä. 
Laulamassa oli 700 laulajaa 34 
kuorosta. Dvd:llä on mukana 
mm: Sillanpään marssilaulu, 
Finlandia-hymni, Veteraanin 
iltahuuto ja Kodin vartijat.
Hinta 25 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD
Kymmenen sotaveteraani-
kuoron ja Haminassa sotave-
teraanien konsertissa taltioi-
duista äänitteistä on koottu  
38 laulua sisältävä tupla-CD.  
Odotettu uusi painos  
Hinta 20 euroa

Vuoden 2010 ja 2011 veteraanien määrät sekä kuntou-
tusmäärärahat kunnittain tilasto on luettavissa internet-
sivuiltamme www.sostaveteraaniliitto.fi/aineistopankki.
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Sotavahinkosäätiö on vii-
meisen 14 vuoden aika-
na myöntänyt yksilöllisiä 

avustuksia sotiemme veteraa-
neille nykyrahassa 2,605 milj. 
euroa. Henkilökohtaista avus-
tusta on saanut yli 10 000 vete-
raania lääkinnällistä ja sosiaa-
lista tukea varten.

Sotavahinkosäätiö perustet-
tiin 1954 siirtämällä sille jäl-
jellä olevat varat toimintansa 
silloin päättäneistä sotavahin-
koyhdistyksistä. Nämä yhdis-
tykset olivat vakuutusalan yh-
teisinä pooleina huolehtineet 
talvi- ja jatkosodan sekä Lapin 
sodan pommituksista ja muis-
ta sotatoimista aiheutuneiden 
aineellisten vahinkojen kor-
vaamisesta kiinteistöjen ja ir-
taimistojen palovakuutuksen 
ottajille maassamme. Näillä 
korvauksilla oli keskeinen mer-
kitys sodanjälkeisessä jälleen-
rakennustyössä.

Alkupääomaksi sotavahin-
koyhdistykset jättivät Sota-
vahinkosäätiölle nykyrahak-
si muutettuna n. 1,9 milj. eu-
roa.  Säätiön tarkoitukseksi sen 
säännöissä määrättiin tukea ja 
edistää yhteiskunnallista ja ta-
loudellista tutkimus-, opetus- 
ja julkaisutoimintaa, kuitenkin 
ensi sijassa sellaista, joka liittyy 
sotiimme. Säätiö voi sääntöjen-
sä mukaan tukea myös muuta 
sotiimme liittyvää toimintaa ja 
vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä.

Toiminnan alkuvuosina 
jaettava avustusraha ohjattiin 
kokonaisuudessaan sellaisen 

tieteen tekemiseen, joka suo-
ranaisesti tai välillisesti liittyi 
vakuutusalaan. Säätiö rahoitti 
mm. lainopillisen tiedekunnan 
perustamista Turun yliopis-
toon sekä viiden professuurin 
perustamista ja eräiden niiden 
jatkamista. Nämä olivat Hel-
singin yliopistoon 50-luvulla 
lahjoitettu sovelletun matema-
tiikan, 60-luvulla lahjoitettu 
vakuutusoikeuden, 70-luvulla 
lahjoitettu viestinnän (Wiion) 
ja 80-luvulla lahjoitettu talous- 
ja sosiaalihistorian professuurit 
sekä 70-luvulla Valtion teknil-
liseen tutkimuslaitokseen lah-
joitettu palotekniikan profes-
suuri.

Seuraavan painopistealu-
een muodosti 70-luvun alusta 
80-luvulle ulottunut kamppai-
lu yliopisto- ja korkeakoulu-
maailmaan ja tiedepolitiikkaan 
ja kouluihin levittäytynyttä 
marxilaispainotteista radika-
lismia eli taistolaisuutta vas-
taan. Tämän puolustuskamp-
pailun keskeisiä rahoittajia 
olivat tarkoitusta varten perus-
tettu Elinkeinoelämän valtuus-
kunta (Eva) ja Sotavahinkosää-
tiö.

Tämän torjuntavoiton jäl-
keen Sotavahinkosäätiön toi-
minta siirtyi rauhallisempiin 
uomiin ja säätiön seuraavaksi 
painopistealueeksi muodostui 
90-luvun lopulla sotaveteraani-
työ ja siinä veteraanien yksilöl-
linen ja sosiaalinen avustami-
nen.

Säätiön taustasta johtuen sen 
hallituksen puheenjohtaja ja jä-

senten enemmistö on vakuu-
tusalan piiristä. Vuodesta 1997 
lähtien on hallituksen puheen-
johtajana toiminut entinen A-
vakuutuksen toimitusjohtaja 
ja Vakuutusyhtiöiden Keskus-
liiton puheenjohtaja, vakuu-
tusneuvos Peter Küttner. Sää-
tiön asiamiehenä on 90-luvun 
alusta lähtien ollut nykyisen 
Nordean Suomen varainhoi-
don säätiösektorin johtaja Har-
ri Ahlberg.

Tuotot 
sijoitustoiminnasta
Asiantuntevassa ohjauksessa 
on säätiön omaisuuden arvo 
1950-luvun vajaasta kahdes-
ta miljoonasta eurosta nyky-
rahassa yhdeksänkertaistunut. 
Samanaikaisesti on apuraho-
ja ja avustuksia jaettu yli 8,5 
milj. euroa. Omaisuuden arvo 
vaihtelee säätiön omistamien 
osakkeiden pörssiarvon mu-
kaan voimakkaasti. Tämä on 
nähty säätiön historiassa mon-
ta kertaa; viimeksi finanssikrii-
sin seurauksena 2008, jolloin 
pörssisalkun arvo painui puol-
ta pienemmäksi. Omaisuuden 
kasvuun on vaikuttanut pait-
si onnistunut sijoitustoiminta 
myös se, että yleishyödyllisenä 
toimijana säätiön tuotot ovat 
verovapaita.

Omaisuuden nykyarvo
 milj. € osuus %
Pörssiosakkeet 11,4   63
Huoneistot     6,1   34
Muu varallisuus 0,6     1
Yht. 18,1 milj. € 100 %

Sijoitustoiminnasta syntyvis-
tä tuotoista jaetaan kulujen vä-
hennyksen jälkeen valtaosa net-
totuotosta ulos apurahoina ja 
avustuksina, joiden yhteismää-
rä on ollut tällä vuosituhannel-
la 300.000-500.000  euroa vuo-
dessa. Joinakin vuosina jaettu 
määrä on jopa ylittänyt reip-
paasti nettotuoton. Säätiö on 
tällä vuosituhannella kohden-
tanut sotaveteraanien yksilölli-
siin avustuksiin n. 2/3 vuosittain 
jakamastaan kokonaismääräs-
tä.

Peter Küttnerin puheenjoh-
tajakaudella säätiön avustus-
toiminnan perusohjeistusta 
tarkistettiin, jotta veteraaneil-
le kohdennettavien yksilöllis-
ten avustusten myöntäminen 
tuli mahdolliseksi. Sen edelly-
tyksenä oli veteraanijärjestöjen 
kanssa yhteisesti laadittu hake-
mus-, käsittely ja ratkaisuohjel-
ma. Säätiön yhteyteen perustet-
tiin avustusrahasto, josta yksi-
lölliset avustukset myönnetään 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
ja Rintamaveteraaniliiton vä-
hävaraisille jäsenille ja heidän 
puolisoilleen ja leskilleen.

Myönnetyt apurahat ja 
avustukset vv. 1954-2010
 milj. € osuus %
Apurahat ja 
tieteen avustus 4,7 55
Yksilölliset veteraani-
avustukset 2,6 31
Avustus maan-
puolustustyölle 1,2 14
Yht. 8,5 milj. € 100 %

Veteraanien 
avustustoiminta
Veteraanien avustustoimin-
ta aloitettiin v. 1997 myöntä-

mällä Virossa toimivalle Suo-
men-poikien yhdistykselle ta-
loudellista tukea veteraanien 
lääkinnällistä ja sosiaalista 
avustamista varten, puheen-
johtaja Küttner muistelee. Se oli 
eräänlainen kokeilu, josta saa-
tujen kokemusten rohkaisema-
na avustustoimintaa kotimaan 
suuntaan laajennettiin. Ensin 
käynnistettiin toimenpideoh-
jelmat Sotaveteraaniliiton ja 
Rintamaveteraaniliiton kaik-
kien piirijärjestöjen tukemi-
seksi vuorollaan niiden jäsen-
ten lääkinnällistä ja sosiaalis-
ta tukea varten. Tämän ohella 
aloitettiin Sotavahinkosäätiön 
yksilöllisten avustusten myön-
täminen nykymuodossaan So-
taveteraaniliitossa ja Rintama-
veteraaniliitossa v. 2000 sekä 
vuodesta 2001 Rintamanaisten 
ja Inkeriläisten ja Karjalaisten 
heimoveteraanien piirissä.

Sotavahinkosäätiön tuki on 
Sotaveteraaniliiton ja Rintama-
veteraaniliiton jäsenille hen-
kilökohtaista yksilöityä avus-
tusta, muille järjestöille se on 
yhteisökohtaista niiden toimit-
taessa vuoden päätyttyä selvi-
tykset myöntämistään avus-
tuksista säätiön tarkastusta 
varten. Säätiön tarkastuksella 
varmistetaan, että jakoperus-
teet ovat samat kuin Sotavete-
raaniliiton ja Rintamaveteraa-
niliiton piirissä, Küttner selvit-
tää. Koska säätiöllä ei ole omaa 
kenttäverkostoa, on veteraani-
järjestöjen kytkeminen avus-
tusten jakeluohjaukseen aivan 
välttämätöntä.

Yksittäisistä avustuksista 
on vuoden 2010 loppuun men-
nessä kertynyt nykyrahassa jo 
huomattavan suuret summat:

Sotavahinkosäätiön yksilölliset avustukset 
veteraaneille yli 2,6 milj. euroa

Kuvassa avustusrahaston edustajat aloittelemassa joulukuista kokoustaan. Pöydän päässä keskellä 
Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Peter Küttner vierellään Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohta-
ja Pirjo Jaakola ja Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä. Vasemmalta alhaalta säätiön 
asiamies Harri Ahlberg, Sotaveteraaniliiton veteraaniedustaja Antti Heiskanen ja Rintamaveteraa-
niliiton veteraaniedustaja Paavo Mäkinen. Oikealta alhaalta Rintamaveteraaniliiton Sari Kaasalainen 
ja Sotaveteraaniliiton Anni Grundström.

Sotavahinkosäätiön, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamavete-
raaniliiton avustustoimikunnan kaksi keskeistä kehittäjää, säätiön 
puheenjohtaja Peter Kűttner ja Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri 
Anni Grundström. 
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Yksilölliset avustukset:
        €
Suomen 
Sotaveteraaniliitto 1 166 794
Rintama-
veteraaniliitto     809 676
Rintamanaiset 166 751
Suomen-pojat 303 541
Inkeriläiset
heimoveteraanit     158 230
Yhteensä 2 604 994

Aatteellisen maanpuolustus-
työn saama 1,2 milj. € on koh-
distunut monille maanpuolus-
tusaatteellisille tahoille. Näitä 
järjestöjä ovat mm. Sotainvali-
dit, Lotat, Mannerheim-ristin 
ritarit, Sotalapset, Sotavainajat, 
Sotavangit, Tammenlehvän Pe-
rinneliitto, Vetres, Maanpuo-
lustusjärjestöt jne. Samoin on 
säätiö ollut merkittävästi tu-

kemassa viime sotiemme tor-
juntavoitoista tehtyjä filmejä ja 
DVD-dokumentteja, jotka on 
jaettu koulu- ja varuskuntaope-
tuksen käyttöön. Säätiö on ol-
lut tukemassa myös monia eri-
koisaselajimuseoitamme ja eri-
laisia muistomerkkihankkeita.

Näin käytännössä
Kalenterivuoden lopulla sääti-
ön hallitus varaa odotettavissa 
olevasta laskennallisesta tulok-
sesta seuraavaa vuotta varten 
päättämänsä summan veteraa-
nien avustusrahastoon, jon-
ka rahaston toimikunta jakaa 
edelleen vakiintuneen käytän-
nön mukaan Sotaveteraanilii-
ton ja Rintamaveteraaniliiton 
vähävaraisille jäsenille hei-
dän hakemustensa perusteel-
la. Avustusrahaston toimikun-

Sotavahinkosäätiön hallitus
Peter Kűttner, puheenjohtaja, vakuutusneuvos 
Jaakko Valve, varapuheenjohtaja
Ilkka Aspara, kenraaliluutnantti
Ilkka Halonen, kenraaliluutnantti
Veli Matti Huittinen, professori
Hannu Ketola, toimitusjohtaja
Kaarlo Honkasalo, toimitusjohtaja
Harri Kainulainen, vakuutusneuvos
Harri Ahlberg, asiamies

Sotavahinkosäätiön avustusohje ja hakemuslomake löytyvät alla olevasta linkistä

http://www.sotaveteraaniliitto.fi/sites/default/files/Ohjeistus_sotaveteraanien_avustusta_varten.pdf

http://www.sotaveteraaniliitto.fi/sites/default/files/Avustus_tukihakemus.pdf

ta koostuu sen puheenjohtajana 
toimivasta säätiön hallituksen 
puheenjohtajasta, Sotaveteraa-
niliiton ja Rintamaveteraanilii-
ton toiminnanjohtajista sekä 
molempien liittojen yhdestä 
veteraaniedustajasta. Neljästi 
vuodessa pidettävissä kokouk-
sissa toimivat esittelijöinä mo-
lempien liittojen sosiaalisihtee-
rit ja kokoussihteerinä säätiön 
asiamies.

Yksilöllistä avustusta voi 
saada vain vähävarainen liiton 
jäsen ja hänen aviopuolisonsa 
tai leskensä, joka saa ylimää-
räistä rintamalisää tai jonka 
henkilökohtaiset tulot eivät yli-
tä 1 050 €/kk.

Avustusta ei voi myöskään 
saada sotainvalidi, jonka inva-
liditeetti on 10 % tai yli. Silloin 
veteraani kuuluu sotilasvam-
malain perusteella invaliditeet-
tiavustus- ja korvausmenette-
lyn piiriin.

Avustusta voi saada asun-
non sellaisiin pienkorjauksiin 
ja laitehankintoihin, jotka edis-
tävät kotona asumisen mah-
dollisuutta, lääke- tai hoitoku-

luihin, apuvälinehankintaan ja 
hammashoitoon. Eri avustus-
muotojen saantiedellytykset ja 
avustussummien ylärajat ovat 
tarkkaan määritellyt, Küttner 
täsmentää. Tämä siitä syystä, 
että käytettävissä olevat avus-
tusrahat riittäisivät tasapuoli-
sesti mahdollisimman monen 
vähävaraisen veteraanin autta-
miseen.

Avustusta ei sama henkilö 
voi saada perättäisinä vuosi-
na, ellei ole kysymys vaikeasta 
ja pitkäaikaisesta sairaudesta. 
Avustusta ei myöskään myön-
netä hoitolaitoksissa asuville, 
eikä niissä tapauksissa, joissa 
hakija saa korvauksen vakuu-
tuksesta.

Avustuksen enimmäismäärä 
kodin kunnostukseen on enin-
tään 700 €. Korjaustöiden tu-
lee kohdistua sellaisiin kohtei-
siin, jotka edistävät kotona asu-
misen mahdollisuutta, kuten 
portaiden ja kaiteiden rakenta-
miseen, märkätilojen kunnos-
tukseen tai sisätiloissa kulkues-
teiden poistamiseen. Hake-
muksessa on oltava korjaus- ja 

rahoitussuunnitelma sekä kor-
jausneuvojan lausunto.

Lääke ja hoitokuluissa on 
avustuksen suuruus omavas-
tuuta varten enimmillään 600 
€. Veteraanilla on mahdolli-
suus saada avustusta myös apu-
välinehankintaan. Kysymyk-
seen tulevat silmälasien, kuu-
lolaitteen tai liikuntalaitteiden 
hankinnan rahoitus. Avustuk-
sen enimmäismäärä on 500 €. 
Avustus hammashoitoon on 
enimmillään 400 €.

Avustushakemus on lähtö-
kohtaisesti veteraanin itsen-
sä tekemä. Sen laadinnassa voi 
auttaa joko kunnan sosiaalivi-
ranomainen tai oma paikalli-
nen veteraaniyhdistys.  Paikal-
lisista yhdistyksistä hakemuk-
set ohjautuvat piirijärjestöjen 
kautta liittoihin. Veteraanilii-
toissa hakijoiden saantiedel-
lytykset tarkistetaan ja hake-
mukset tuodaan avustustoi-
mikunnan päätettäväksi joko 
hyväksyttäväksi tai hylättäväk-
si.

Matti Värri

Helsinki–Tukholma 
Back to the sixties -risteily 23.3.   

Hinta 55 € /henkilö, risteily B-luokan kahden hengen hytissä.  
Tuotetunnus FR60. Kysy Erikoislähtöjä Aikuiseen makuun!

Helsinki–Tallinna
Hyvinvointiristeily Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä 5.5. 

Hinta 42 € /henkilö, Päiväristeily, Hyvinvointiluento sekä  
Bistro Buffet. Tuotetunnus FKSEL.

Turku–Tukholma
isaBeLLa:  
• Joka keskiviikko: Back to the sixties
amoreLLa:  
•	Viking	goes	Las	Vegas	maaliskuussa
•	Erikoisristeilyt	aikuiseen	makuun:	 
 16.3. Tribute to Tina Turner, 20.4. 
 Marita Taavitsainen ja 11.5. Anita Hirvonen
•	PAF	Onnenpallot	ja	Bingoristeilyt	tiistaisin,	kausifinaali	31.5.

Hinta 23 € /henkilö, sis. Miniristeilyn B-luokan kahden hengen hytissä. 
Tuotetunnus FRNGLI.

Teemaristeilyjä

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.
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Hanskitrans Oy
Alavus

Elopuu
Askola

Ossi Masalin Oy
Askola

Matkailuautojen vuokraukset

LYKOPE OY
Aura, puh. 0400-720 248

Söderlångvik Gård
Dragsfjärd

Oy Lindlog Ab
Dragsfjärd

Metsäpalvelu Turunen Oy
Eno

Innocorp Oy
Espoo

JT-Carservice
Espoo 

puh. 0400-553 241

Nokkalan Sähkö Oy
Espoo

Espoon Tanssiopisto
Puh. 09-455 2495 

www.espoontanssiopisto.fi

Schiedel Savuhormistot Oy
Espoo

Citymarket Sello
Leppävaara 

puh. 09-849 550

Ollasgård Håkan Nyström
Espoo

Sun Chemical Oy
Espoo

Espoonkruunu Oy
Espoo

Haglund Networks Oy
Espoo

Rakennus Tammi Oy
Espoo

Market-Visio Oy
Espoo

Remontti Jori Oy
Espoo

Ariel Palvelut Oy
Espoo

Hovila Oy
Espoo

Ris-Esset Ab Oy
Esse

Jokamuovi Oy
Evijärvi

Maansiirto Koskinen Oy
Haarajoki

Centos Central Logistics Oy
Hamina

Vehkalahden 
Jäte ja Kuljetus Oy

Hamina

Juhani Näppi Oy
Hamina

Kuljetus Simo Iitti Ky
Hartola

Rakennustyö Virtanen Timo
Hartola

YK-Asennus Oy
Hauho

Hauhon Myllärit Oy
Hauho

Silcarbon Finland Oy
Heinola

Isännöitsijäpalvelu Oy
Helsinki

Arkkitehdit 
Jurvainen ja Pesola Oy

Helsinki

Kiviveistämö Levander Oy
Helsinki

Oy Helsinki Chartering Ab
Helsinki

Special Lift Oy
Helsinki

Esse Elektro Kraft Ab
Esse

Maaseudun 
Työnantajaliitto ry

Helsinki

SUOMEN SAHAT
Itsenäisten sahojen yhdistys 

wwwsuomensahat.fi

Strategisen henkilöstöohjauksen edelläkävijä  
www. arctechno.com  

Puh. 09 4242 990

Suomen Journalistiliitto 
Finlands Journalist Förbund ry
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kuuseen lippunauhoja, joita 
vanhan ajan joulua haikailleet 
olivat jo ehtineet etsiä kaupois-
takin. Vuoden loppuun men-
nessä Sinivalkoisille kodeille 
-keräys tuotti noin 370 000 eu-
roa. Vaikka joulukuusi on hei-
tetty jo pois, voi keräykseen 
edelleen osallistua. 

Tuotemyyntiä 
Talvisodan päättymisen muis-
topäiviin asti myytiin valta-
kunnallisella kampanjalla his-
toriallisia Marskin merkkejä. 
Merkkejä myytiin muistopäivi-
en aikana yhteensä 50 000 kap-
paletta, valtaosa vuoden 2009 
aikana. Syksyn pimeiden tul-
tua pääsivät ihmiset toista ker-
taa tukemaan veteraaneja nä-
kyvästi veteraaniheijastimella. 
Heijastimia myivät R-kioskien 
lisäksi paikallisyhdistykset yh-
teensä yli 22 000 kappaletta. 

Naisten Valmiusliitto suo-
ritti Sotiemme veteraanien hy-
väksi myyntitempauksen loka-
joulukuussa. Jäsenyhdistysten 
aktiiviset naiset myivät etenkin 
hopeisia veteraaniriipuksia, sa-
malla kaupaksi kävivät heijas-
timet. Reserviläisyhdistykset 
taas edistivät valtakunnallista 
myyntiä miehekkäämmän tuot-
teen, Marskin merkin osalta.

Kentän tuhansien vapaaeh-
toisten lisäksi myyntiä ja ke-
räyksiä siivittivät lukuisat yri-
tys- ja mediatukijat. Sotiemme 

Veteraanit kiittävät lämpimäs-
ti kaikkia varainhankintaan 
vuonna 2010 osallistuneita.

Vuoden 2011 
varainhankinta 
käynnistyy
Vuonna 2011 keräyspiireissä 
toteutetaan keräyksiä totutusti 
piiripäälliköiden ja paikallisten 
keräysvastaavien johdolla. 

Vuoden keräystoiminta 
käynnistyy maaliskuun alus-
sa, kun varuskuntien ensim-
mäinen saapumiserä lähtee ke-
räyslippaiden ja -listojen kans-
sa liikkeelle eri puolilla maata. 
Kevään keräysajat sijoittuvat 
maalis-toukokuulle, toinen 
saapumiserä suorittaa keräyk-
siä syys-marraskuussa. 

Neljännes Sotiemme Veteraa-
nit -varainhankinnan vuosittai-
sesta tavoitteesta on hankittu 
perinteisesti valtakunnallisella 
tuotemyynnillä. Vuonna 2011 
valtakunnallinen varainhan-
kinta tulee painottumaan itse-
näisyyspäivään. Tämän vuoden 
myyntituote saanee liikkeelle 
etenkin ilmailualan harrastajat, 
kun vuonna 1944 pudonneen 
JK 254- pommittajan materiaa-
lia työstetään sotiemme veteraa-
nien tukemiseen.

Vuoden 2011 alussa vete-
raaneja on elossa yli 51  000. 
Heistä 8 500 on sotainvalideja. 
Veteraanien keski-ikä on yli 88 
vuotta, joten arjesta selviämi-
seen tarvitaan yhä enemmän 
tukea. Veteraanien tukemisesta 
omalla paikkakunnalla tai val-
takunnallisesti kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä valtakun-
nalliseen varainhankintatoi-
mistoon, puh. (09) 678 430.

Kirsi Suojoki

Keräyksiä paikallistasolla 
ja valtakunnallisesti
Keräystempauksia suoritettiin 
veteraanien hyväksi eri puo-
lilla Suomea etenkin talviso-
dan muistopäivien ja itsenäi-
syyspäivän aikaan. Paikallisten 
aluevastaavien johdolla suori-
tetuissa keräyksissä oli muka-
na vaihtelevasti reserviläisjär-
jestöjen, Naisten Valmiusliiton 
ja Rauhanturvaajaliiton jäse-
niä, Leijonia, Marttoja, Rota-
reita ja muiden veteraanityötä 
tukevien järjestöjen edustajia. 
Myös nuoret ovat osoittaneet 
edelleen arvostusta veteraane-
ja kohtaan, päivätyökeräys suo-
ritettiin veteraanien hyväksi 
noin 40 Suomen koulussa.

Lähes puolet vuoden koko-
naistuotosta keräsivät varus-
miehet. Puolustusvoimat ja 
Rajavartiolaitos pyrkivät an-
tamaan kaikille halukkail-
le alokkaille mahdollisuuden 
osallistua keräykseen, minkä 
johdosta varusmieskeräyksen 
tuotto on parina viime vuotena 
yltänyt noin 1,4 miljoonaan eu-
roon. Varuskuntien sijoittumi-
nen keräysalueisiin ja mahdol-
liset muutokset tosin uhkaavat 
piirien mahdollisuuksia saada 
keräysapua varuskunnilta.

Suomen koteihin jaettiin it-
senäisyyspäiväksi Sinivalkoi-
sille kodeille – keräysesite. Ko-
deissa päästiin valmistautu-
maan jouluun askartelemalla 

Sotiemme Veteraanit 
-varainhankinta hyvään tulokseen
Sotiemme Veteraanit -varainhankinnalla saatiin viime 
vuonna lähes 3 miljoonaa euroa. Varat käytetään 
sotiemme veteraanien, puolisoiden ja leskien kotona 
asumisen tukemiseen.  
Valtakunnallisen keräystoimiston tuotemyynti ja kerä-
ystoiminta tuotti noin 0,9 miljoonaa euroa, kentän 24 
keräyspiirissä urakoitiin yhteensä yli 2 miljoonaa euroa. 
Varainhankinnan kulut olivat noin 20 %.

Pioneerirykmentin varusmiehiä listakeräyksessä syksyllä 2010. 
Keräyksen suoritettuaan varusmies laskee keräyslistan tuloksen 
ja rahat sekä pussittaa ne pakastepussiin sulkien sen siten, että 
se saadaan auki vain keräystoimistossa.

Pioneerirykmentin varusmiehiä ja Jyväskylän Reserviupseerit ry:n ja Jyväskylän Seudun Reserviläi-
set ry:n aktiiveja lähdössä lipaskeräykseen keväällä 2010. Keskellä veteraanin puheenvuoron käyt-
tänyt Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin puheenhohtaja Birger Fält.

Veteraanivastuun varainhankinta 2009-2010

PIIRIEN TUOTOT 2010 2009
Keski-Suomi 212 903,74 225 510 €
Etelä-Pohjanmaa 157 330,36 154 793 €
Helsinki-Vantaa 155 778,41 179 729 €
Pohjois-Pohjanmaa 121 822,91 107 164 €
Lahti 116 299,13 118 622 €
Satakunta 103 972,48 84 057 €
Suur-Savo 101 249,59 93 448 €
Lappi 99 399,41 114 032 €
Kymenlaakso 90 244,37 59 373 €
Varsinais-Suomi 89 012,16 85 453 €
Pohjois-Savo 87 726,62 105 088 €
Keski-Pohjanmaa 86 321,37 81 167 €
Espoo-Kauniainen 79 525,14 71 977 €
Pohjois-Karjala 77 386,67 92 962 €
Södra Finland 73 533,60 72 319 €
Vaasa 66 169,03 53 677 €
Kanta-Häme 64 812,78 62 138 €
Keski-Uusimaa 63 693,75 74 119 €
Pirkanmaa 53 861,26 83 914 €
Pohjois-Uusimaa 49 017,08 79 771 €
Etelä-Karjala 45 385,59 50 049 €
Kainuu 40 096,18 38 467 €
Länsi-Uusimaa 15 819,54 17 708 €
Itä-Uusimaa 10 077,25 11 494 €
Kenttä yhteensä 2 061 438,42 2 117 031
Keskuspaikka 891 983,60 904 161
Kaikki yhteensä 2 953 422,02 3 021 192

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO
Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 SAVONLINNA

Puh. (015) 550 6000, Fax (015) 525 0272

KP-ServicePartner Oy
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Tauno Ahtila (87) Tyre-
söstä Tukholmasta on 
taistelut Talvisodassa, 

jatkosodassa ja Lapin sodassa. 
Neljäs taistelu oli saada yhtäläi-
set oikeudet Ruotsissa asuville 
ja kaikille ulkosuomalaisille so-
taveteraaneille kuin mitkä Suo-
messa asuvilla rintamaveljillä 
oli. Laki astui voimaan ensim-
mäinen päivä huhtikuuta 1989.

Koulunpenkiltä sotaan
Hämeenlinnassa 15.11.1923 
syntyneelle Tauno Ahtilalle al-
koi sodankäynti jo 15-vuotiaa-
na. Talvisota meni kotirinta-
malla ja jatkosota ja Lapin sota 
kaukana kotoa.

Syksyllä 1939 määrättiin YH 
nimellä kutsutut ylimääräiset 
harjoitukset. Nuori koululai-
nen Tauno komennettiin Hä-
meenlinnassa erään tukkukau-
pan varastoon ruokatarvikkei-
den lähettäjäksi sotilaille.

Ystävyys kukki sodan 
keskellä
Asemasodan alkaessa lähe-
tettiin alle 18-vuotiaat kotiin. 
Taunolle tarjottiin Jääsken ase-
malta voimalaitokselle menevi-
en puhelinlinjojen korjaamista, 
koska venäläiset olivat tuhon-
neet ne.

Rouhialan kartanon tiloissa 
oli silloin vankileiri ja minulle 
määrättiin kymmenen georgia-
laista Mustanmeren rannal-
ta kotoisin olevaa sotavankia 
työntekijöiksi. Eräs vangeista 
osasi vähän saksaa ja painotti 
minulle, että he eivät ole ryssiä! 
Meistä tuli jonkinlaisia ystäviä. 

Loppiaisen jälkeen tuli tuol-
loin 18-vuotiaalle Taunolle jäl-
leen palvelukseenastumismää-
räys. 

Olin ”herra korpraali” ja 
eräs kersantti luuli minun pel-
leilevän korpraalin natsoilla-
ni mutta, ääni muuttui kellossa 

kun kerroin että olen ollut rin-
tamalla taisteluissa koko hyök-
käysvaiheen ja että natsat ovat 
aitoja. 

Pst-aliupseerikoulutuksen 
jälkeen Tauno osallistui vielä 
seuraavan ikäluokan koulutuk-
seen ja syksyllä 1942 tuli lähtö 
rintamalle.

Suurta seikkailua 
nuorelle sotilaalle
Tauno muistelee, että ei tunte-
nut rintamalla koti-ikävää, ei 
sen kummemmin kuoleman 
pelkoakaan. Mutta Kannaksen 
taisteluissa kesällä 1944, joka ei 
pelännyt, sillä oli päässä jota-
kin vikaa, oli se niin kovaa me-
noa, tarinoi Tauno.

Venäläisten hyökätessä mei-
dät lähetettiin omasta komp-
paniasta muihin tukikohtiin. 
Monet Vienankarjalaiset an-
tautuivat vapaaehtoisesti ja 
heistä muodostettiin omia hei-
mopataljoonia, jotka taistelivat 
venäläisiä vastaan.

Tammikuussa 1943 minut 
komennettiin Niinisaloon up-
seerikoulun kursseille 56, jossa 
olin Pst-linjan kuopus. 

Kannaksen rautasade 
kaatoi miestä
Kesäkuun 16. päivä vuonna 
siirrettiin 11. Divisioona Karja-
lan kannakselle. Venäläiset oli-
vat aloittaneet siellä suurhyök-
käyksen ja olivat edenneet Vii-
puriin.

Lähdimme Syväriltä haikein 
mielin pitkän oleskelun jälkeen 
kohti Syvärin rantaa Pitmajär-
velle ja sieltä edelleen Mäkriäl-
le, jossa lastattiin joukot ja he-
voset sekä tavarat junaan ja yöl-
lä lähdettiin Kannakselle.

Juustilassa saimme saksalai-
set pst-aseet, panssarikauhut 
ja panssarinyrkit saksalaisel-
ta luutnantilta, joka piti puolen 
tunnin pikakurssin. 

Kesäkuun 26. päivä puolel-
taöin vaihdoimme JR6:n pois 
asemista Kärstilänjärvellä Vii-
purista Ihantalaan vievän tien 
läheisyydessä. 

Yö oli melko rauhallinen, 
mutta aamulla kello 10.15 tuli 
rautaa tykistöillä, kranaatin-
heittimillä ja lentopommituk-
silla! Kaikki oli yhtä jytinää ja 
sirpaleiden vinkunaa. Maa tä-
risi ja ilma oli räjähteistä har-
maa ja ruudinsavuinen. Silloin 
tiesi mitä sota on. 

Virallisten tietojen mukaan 
JR 50:n kokonaistappiot oli-
vat 858 taistelijaa ja kadonneita 
104. Tämän jälkeen sota muut-
tui jälleen asemasodaksi ja JR 
50 pääsi hetkeksi levähtämään 
taaemmaksi.

Rintamalinjalla levossa pi-
din oppitunteja Jv-komppa-
nioissa panssarikauhujen ja 
-nyrkkien käytöstä. 

Tauno Ahtila määrättiin JR 
50:n Pst-osato osaston joukku-
een johtajaksi 3. heinäkuuta. 

Lapin soilla 
Komppaniamme siirrettiin 
Oulunsaloon, jonne majoi-
tuimme viikoksi ennen laiva-
kuljetusta Röyttän satamaan 
Tornioon. 

Röyttään saavuimme aamu-
varhaisella lokakuun 4. päivä. 
Sataman edustalla oli Stuki-
en pommittamat kaksi laivaa 
joista vain savupiiput näkyi-
vät. Niissä olleet miehet ja he-
voset menehtyivät. Muutaman 
tunnin kuluttua saapumises-
tamme meidät johdatettiin 
Tornio-Kemi maantielle, jos-
sa saksalaisia panssarivaunuja 
odotettiin tulevaksi, mutta ei 
sieltä mitään tullut. 

Olimme asemissa erään 
koulun pihalla, jossa ”kaksin-
taistelun” saksalaisia vastaan 
voitimme. Se oli Lapin sodan 
alku, taisteluita tulisi olemaan 

Karungissa, Martimossa, Yli-
torniolla, Juoksengissa, Aa-
vasaksalla, Olostunturilla ja 
Muoniossa. 

Kauhujen yö
Viimeinen taistelu Lapin so-
dassa oli kauhujen yö. Mars-
simme harvassa avojonossa Jv-
joukkueen kanssa ja näimme 
Muonion olevan liekeissä. Mai-
nitsin Jv-joukkueen johtajalle 
että mäellä ”sakut” odottavat 
jos eivät ole lähteneet Muonios-
ta ja että tämä määräisi partion 
tutkimaan mäkiseudun ennen 
marssimme jatkumista. Men-
nään tästä vaan, ei kai siellä ke-
tään ole, vastasi joukkueenjoh-
taja.

Jäin joukkueeni kanssa kat-
somaan, miten heidän käy. 
Noin 50 metriä mäestä ampui-
vat ”sakut” konekivääreillä en-
simmäiset ”mataliksi” ja muut 
hakeutuivat suojaan tien mo-
lemmille puolin.  Siihen päät-
tyi monen pojan Lapin sota. 
Haavoittuneita emme pysty-
neet auttamaan koska edellise-
nä yönä olivat panssarikauhu-
jen laukaisulaitteet vioittuneet 
sateessa toimintakyvyttömiksi.

Seuraavana päivänä kaikki 
vanhemmat ikäluokat pääsivät 
siviiliin ja vain 1925-26 syn-
tyneet jäivät sotimaan. Mars-
si kohti Torniota ja Röyttän 
satamaa oli raskas kolmensa-
dan kilometrin pituinen taival. 

Lapin sota alkoi 4. päivä loka-
kuuta 1944 ja päättyi minun 
osaltani Hämeenlinnan ase-
malla komendantin virastossa 
sotilaspassiini lyödyllä leimal-
la ”kotiutettu 27. marraskuuta 
1944”.  

Sotaveteraaneille 
yhtäläiset oikeudet 
asuinmaasta riippumatta
Eläkkeelle jäätyään Tauno liit-
tyi Suomen Sotaveteraanilii-
ton Ruotsin piirin Tukholman 
yhdistyksen jäseneksi toimien 
pitkään ensin piirin varapu-
heenjohtajana ja myöhemmin 
puheenjohtajana. Liiton hal-
lituksen jäsen hän oli runsaat 
kaksi vuosikymmentä.  

Vuonna 1986 ajoi Suomen 
Sotaveteraaniliiton Ruotsin 
piiri vahvasti samoja oikeuk-
sia ulkosuomalaisille sotave-
teraaneille kuin mitä suoma-
laisilla rintamaveljillä jo oli. 
Skaraborgin suomalaiset Sota-
veteraanit lähtivät itse ajamaan 
asiaa eteenpäin ja ottivat yh-
teyttä Suomessa kansanedus-
taja Vihriälään ja Ruotsin pii-
rin vuosikokouksessa oleviin 
eri yhdistysten edustajiin. Sa-
maisessa kokouksessa valittiin 
Tauno piirin varapuheenjohta-
jaksi sekä lähetystön vetäjäksi. 
Puolustusministeri Pihlajamä-
en ja eduskunnan eri puoluei-
den puheenjohtajat kutsuivat 
kootun lähetystön luokseen 

Kolmen sodan mies

Sotaveteraani Tauno Ahtila asuu Tyresössä Tukholmassa. 

Sotilaspassi on yksi Tauno Ahtilan tärkeistä muistoesineistä.
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Helsinkiin. Axel Ax, joka oli 
piirin puheenjohtaja oli tehnyt 
valtavan työn yhtäläisten etujen 
edistämiseksi ja me jatkoimme 
sitten yhdessä kun tulin mu-
kaan piiriin ensimmäisen vara-
puheenjohtajan roolissa.

Toivo Pekkalan ja Vihriä-
län välityksellä oli saatu aikaan 
audienssit puolustusministeri 
Pihlajamäen luo 18. päivä maa-
liskuuta 1986 ja samana päivänä 
vielä eduskuntaan eri puoluei-
den kansanedustajien pakeille.

Pihlajamäki avustajineen 
otti 21-miehisen lähetystön 
vastaan Kaartin kasarmin 
upeissa puitteissa. Julkilausu-

ma luovutettiin puolustusmi-
nisterille joka totesi, että asia 
kuuluu sosiaali – ja terveysmi-
nisteriölle. Pihlajamäki lupasi 
kuitenkin edistää asian käsitte-
lyä hallituksessa. 

Eduskuntavierailun aikana 
eri puolueiden kansanedusta-
jat olivat yksimielisiä että epä-
kohta rintamalisän osalta täy-
tyy saada korjatuksi. SMP:n 
puheenjohtaja Veikko Venna-
mo lupaili, että eduskuntakä-
sittelyssä tekisi voitavansa asi-
an korjaamiseksi.

Lähetystöä pyydettiin esit-
tämään ehdotusta sosiaali-
ministeri Puhakalle ja Kuus-

koski-Vikatmaalle sekä saada 
pääministeri Kalevi Sorsa puo-
lueineen mukaan. Kokoomus 
kannatti lähetystön ehdotusta 
heti vahvasti. 

Matkan jälkeen päätti liitto 
takoa, kun rauta on kuumaa ja 
otti yhteyttä silloiseen päämi-
nisteriin, sosiaaliministereihin, 
ja eri puolueryhmiin ja sovittiin 
audienssista. Asiaa pohdittiin 
päättävissä elimissä mutta muu-
tosta parempaan eivät ruotsin-
suomalaiset rintamaveteraanit 
kuitenkaan Suomesta  saaneet.

Vasta pääministeri Har-
ri Holkeri lupasi 5. syyskuuta 
1987 Tukholmassa vierailles-

saan ulkosuomalaisille sotave-
teraaneille täsmälleen samat 
oikeudet kuin Suomessa asu-
villa jo oli. Vetoomuksen Hol-
kerille esittivät Tauno Ahtila ja 
Matti Liikala.

Lähetystö kiinnosti 
päättäjiä 
Eduskunnassa esityksemme 
jälkeen alkoi vapaa keskuste-
lu ja Matti Liikala ”maailma-
rannan kiertäjä” mutta ter-
veen talonpoikaisjärjen omaa-
va laukaisi paikalla olleille että 
-”annattehan te joka vuosi mil-
joonia Afrikan neekereille, em-
mekä me jotka sodimme rin-

tamalla neljä viisi vuotta saa 
mitään. Enkä minä siellä rinta-
malla nähnyt yhtään neekeriä”.  

Yksinkertainen juttuhan 
tämä ei ollut. Suomessa oli rin-
tamalisä yhdessä kansaneläk-
keen kanssa ja se vaati lain 
muutoksen. Laki kaikkien suo-
malaisten ja ulkosuomalaisten 
yhtäläisistä oikeuksista julkis-
tettiin ja pantiin täytäntöön 
ensimmäinen päivä huhtikuu-
ta 1989. Lienee juuri tämä luut-
nantti Tauno Ahtilalle sotavoi-
toista suurin.

Teksti ja kuvat:  
Leena Rundgren 
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Suomen Sotaveteraani-
en Viron yhdistys yhteis-
työssä Suomen Viro-yh-

distysten liiton kanssa järjesti 
juhla- ja konserttitilaisuuden 
maamme 93. itsenäisyyspäivän 
kunniaksi 4. joulukuuta. Juhla-
päivän vietto aloitettiin käyn-
nillä Metsakalmistun hauta-
usmaalla. Viron yhdistyksen 
puheenjohtajan Uno Järvelan 
tervehdyksen jälkeen paikal-
le saapuneet järjestöjen edus-
tajat ja yksityiset henkilöt las-
kivat kukkalaitteensa ja kuk-
kansa yhteiselle muistokivelle. 
Muistomerkkiin on kirjoitet-
tuna teksti ”IGAVIKKU LAH-
KUNUD SOOMEPOISTE-
LE” (Ikuisuuteen menneille 
Suomen-pojille). Valtiovallan 
kukkalaitteen laskivat yhdessä 
suurlähettiläs Aleksi Härkö-
nen ja puolustusministeri Jyri 
Häkämies. 

Juhla- ja konserttitilaisuu-
den Viron kansalliskirjastossa 
avasi Uno Järvela, jonka jälkeen 
laulettiin Suomen kansallislau-
lu Karelia-puhallinorkesterin 
säestyksellä. Virolaisveteraa-
neille esiintymään tullutta pu-
hallinorkesteria johti kapelli-
mestari, vuoden 2007 sotilas-
muusikoksi valittu, kapteeni 
Heino Koistinen. 

Tervehdyksensä esittivät 
Tallinnassa syyskuun alus-
sa työnsä aloittanut suurlähet-
tiläämme Aleksi Härkönen. 
Suurlähettilään jälkeen tervehti 
Tampereen pormestari Timo P. 
Nieminen, Sotaveteraaniliiton 
puheenjohtaja Aarno Ström-
mer, Suomen-poikien perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja 

Suomen-pojilla 
itsenäisyyspäiväjuhla Tallinnassa

Seppo Lahtela, Suomen Viro-
yhdistysten liiton puheenjoh-
taja Harri Raitis ja Viron puo-
lustusministeri Jaak Aaviksoo. 
Veteraaneja ja heidän leskiään 
tukeneen Sotavahinkosäätiön 
tervehdyksen toi hallituksen 
varapuheenjohtaja Jaakko Val-
ve. Suomen puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Ari Puhe-
loisen tervehdyksen luki puo-
lustusasiamies everstiluutnant-
ti Erkki Pekonen.  

Ohjelma jatkui puolustus-
ministeri Jyri Häkämiehen pu-
heella. Hän käsitteli arvonan-
toa Suomen-poikia kohtaan 
osoittaen heidän vaiheitaan so-
tiemme vuosina ja merkitys-
tä Suomen käymille puolustus-
taisteluille. 

Aplodien vaimennuttua oli 
palkitsemisten vuoro. Suomen 
Sotaveteraanien Viron yhdistys 
halusi tällä kertaa muistaa kah-
della tavalla. Yhdistyksen hal-
litus oli päättänyt kutsua kun-
niajäseniksi eversti Ari-Ilmari 
Iisakkalan Lahdesta, johtaja 
Tuomo Siiropään Taavetista ja 
toiminnanjohtaja Pasi Vennon 
Salosta. Yhdistyksen viirin sai-
vat LC Kotka/Ruotsinsalmen 
Ilkka Hankkila, Soomepois-
te Pärimusühingin (Virossa 
toimivan Suomen-poikien Pe-
rinneyhdistyksen) entinen pu-
heenjohtaja Mati Blumfeldt 
sekä juhlatilaisuuden isäntäyh-
distyksen varapuheenjohtaja, 
reservin upseerien nokkamies 
Villem Ahas. 

Tilaisuuden virallinen osuus 
päättyi Armas Järnefeltin kan-
sanlaulufantasiaan Aamulla 
varhain, jonka esityksestä vas-

tasi Karelia-puhallinorkesteri.
Väliajan jälkeen oli konsert-

tiohjelman vuoro, jonka aloit-
ti hanuristi Hannu Häkkinen. 
Hän esitti tutut sävellykset Ää-
nisen aallot, Elämää juoksu-
haudoissa, Pariisin pyörteissä 
sekä Domino.

Seuraavassa ohjelmaosuu-
dessa esiintyi Sirpa Kallio 
laulaen sävellyksen Sinne lap-
suuden maisemiin, Maailma 
on kaunis sekä Aurinko laskee 
muistatko vielä. Kalliota säesti 
Helena Lehtinen. 

Toisena esiintymislavalle 
nousi Elina Sauri, joka lauloi 
Täällä pohjantähden alla sekä 
Kodin kynttilät. 

Hannu Häkkinen jatkoi esit-
tämällä Hullun polkan, Keno-
sen polkan sekä perinteisen 
Säkkijärven polkan. 

Konserttiosuuden loppuosa 
sujui puhallinmusiikin mer-
keissä. Kuulimme Sillanpään 
marssilaulun, marssin Kodu-
maa, potpurin Sota-ajan muis-
toja sekä Juhlamarssin. 

Loppulauluna kuulimme 
Endel Stafenaun Teid me ter-
vitame kodumaa metsad (Teitä 
tervehdimme kotimaan met-
sät).

Elämän suureen kuvakir-
jaan oli jälleen tallentunut uusi 
upea sivu. Suur, suur aitäh! – 
Elagu Soomepoisid!

Nyyrikki Kurkivuori

Yhdistyksen puheenjohtaja Uno Järvela kiitti juhlapuheen pitänyttä puolustusministeri Jyri Häkä-
miestä. 

Berner Oy
Helsinki
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”Olen ylpeä siitä, että olen saa-
nut puolustaa Suomen vapaut-
ta ja itsenäisyyttä. Pidänkin it-
seäni kahden maan kansalaise-
na”, totesi Loimaalla virolainen 
”Suomen poika” ja sotaveteraa-
ni Raul Kuutma, 86, joka oli 
puolustamassa Suomea viro-
laisista vapaaehtoisista muo-
dostetussa Jalkaväkirykmentti 
200:ssa vuosina 1943–1944 yh-
dessä yli 3 000 maanmiehensä 
kanssa.

Sympaattinen ja sangen sel-
keäsanainen Kuutma kertoi 
isänmaansa ja virolaisten ko-
ettelemuksista kahtena iltana 
Loimaalla – ensin sotaveteraa-
neille ja toisena iltana yleisöti-
laisuudessa, joka keräsi yli sa-
tahenkisen yleisön; aika mo-
nen herkistyneen kuulijan 
silmäkulmassa kiilsi kyynel. 
Kuutma kiitteli loimaalaisten 
veteraanityötä ja -tupaa tode-

Raul Kuutma – kahden maan kansalainen

ten, että he voivat aloittaa vete-
raanitoiminnan vasta Neuvos-
toliiton kaaduttua vuonna 1991. 
Kuutma vertasi virolaisten 
miesten Suomeen tuloa ikään 
kuin siihen suomalaiseen jää-
käriliikkeeseen, jossa lähes 
2 000 aktivistia sai vuosina 
1915–1918 Saksassa sotilaskou-
lutusta: päämääränä oli Suo-
men itsenäisyys ja venäläisten 
sotajoukkojen aseriisunta Suo-
messa.

– Virolaisten vapaudenhaa-
ve ei toteutunut, mutta Suo-
messa jääkäreillä oli tärkeä 
osa vapaussodassa, jolla taatti-
in Suomen vapaus ja jääminen 
Neuvosto-Venäjän ikeen alta. 
Lähes 4 000 suomalaista va-
paaehtoista osallistui Viron va-
paussotaan. Viro oli julistautu-
nut itsenäiseksi Venäjän vallan 
alta helmikuussa 1918. Viros-
sakaan itsenäisyys ei vakiin-

tunut pelkällä julistamisella. 
– Virolle oli erittäin tärkeä-
tä, että saimme olla itsenäisiä 
edes sen 20 vuotta ennen toisen 
maailmansodan alkua. Tämä 
takasi, että Virossa elänyt va-
paudenkaipuu säilyi ja toteutui 
sitten vuonna 1991. Nuoriso ei 
oikein voinut tietää, mitä mer-
kitsevät käytännössä esimer-
kiksi vapaus ja demokratia. 
Onneksi se vapauden perinne 
eli meissä iäkkäissä. Meille on 
paha ongelma, että neuvostoai-
kana koulutettujen opettajiem-
me historiantietämys voi olla 
hyvin vajavainen tai vääränlai-
nen, koska Neuvostoliitto esti 
oikean kuvan antamisen.

Kuutma kertoo hyvin va-
kavana, että muiden kuin sen 
itse kokemaan joutuneiden 
on vaikea ymmärtää, kuin-
ka kauheata oli elää neuvos-
tokomennossa, johon kuului-

vat aivan olennaisesti valehte-
lu, väärentäminen ja väkivalta. 
– Pahinta oli aika vuodesta 1944 
vuoteen 1955. Tilanteesta kertoo 
hyvin jo Sofi Oksasen ja Imbi 
Pajun toimittama kirja ”Kaiken 
takana oli pelko”. Neuvostolii-
tossa kaikki pelkäsivät kaiken 
aikaa, – jopa vainoharhainen 
Stalinkin, joka tapatti miljoonia. 
Oma arvioni on, että Stalinkaan 
ei kokenut luonnollista kuole-
maa. Varsinkaan neuvostomie-
hityksen ensimmäisenä vuosi-
kymmenenä ei kukaan synty-
peräinen virolainen voinut olla 
varma, etteikö häntä haeta yöl-
lä ja kyyditä karkotukseen Si-
periaan tai vaikka ammuta ko-
tiovelle. Suurimmassa vaarassa 
elivät sivistyneistö ja talonpojat. 
Kuutma ei heti ”palanut” Sak-
san ja Suomen joukoissa palve-
lemisesta: tuttu lääkäri kirjoit-
ti, että mies sairasti keuhkotau-
tia. Lopulta KGB pääsi jäljille, 
mutta Kuutma oli ehtinyt lu-
kea paperi-insinööriksi, jois-
ta oli huutava pula. Siksi hä-
neltä jäikin Siperia kokematta. 
– Neuvostoterrori oli julmaa ja 
meitä virolaisia kohdeltiin hy-
vin alentavasti omassa maas-
samme.   Päämääränä oli se, 
että meistä tulisi vähemmistö 
Virossa ja venäläisistä enem-
mistö siirtämällä muualta vä-
keä Viroon. Näin ei onnek-
si ehtinyt käydä. Virossa on 
virolaisia runsaat 900 000 ja 
venäläisiä runsaat 400 000. 
Kuutman mielestä oli selviö, 
että maailman väkivaltaisim-
man utopian, kommunistisen 
maailmanvallankumouksen 
romahdus seuraa vääjäämät-
tä, sillä kuluihan kumoustyö-
hön ja valtavaan asevarusteluun 
ainakin 40 prosenttia Neu-

vostoliiton kansantulosta. 
– Asiakirjatkin tukevat sitä 
väitettä, että neuvostokomen-
to oli tarkoitus ulottaa yli 
koko Länsi-Euroopan Atlan-
tille saakka. Hitlerin hyök-
käys itään sekoitti pelin. 
Hitler ja Stalin tekivät etu-
piirisopimuksen, jolla muun 
muassa Baltian maat ja Suo-
mi jäivät Stalinin reviiriin. 
– Muualla on kysytty, miksi 
emme puolustautuneet Neuvos-
toliittoa vastaan vuonna 1939. 
Siksi, että meillä ei ollut kun-
non aseistusta – ei esimerkik-
si ilmavoimia, ei panssareita. 
Kuutmaa ei katkeroita suoma-
laisten hitaus Viron itsenäisty-
mistiellä vuonna 1991, sillä hän 
arvostaa Suomen virolaisille an-
tamaa sotilaskoulutusta sekä 
esimerkiksi lainsäädäntöapua. 
Virolaiset pettyivät länsimai-
hin, jotka alun perin lupasi-
vat, että itsenäiset maat säily-
vät itsenäisinä sodan loputtua. 
– Meidät petettiin, kun ”län-
si” jättikin meidät ja koko ns. 
itäblokin Neuvostoliiton ter-
rorisoitavaksi. Siitä me kär-
simme ja kärsimme yhä. 
– Me tiedämme nyt Virossa 
hyvin, kuinka tärkeätä meil-
le on NATO-jäsenyyden tuoma 
turva. Reservimme on 40 000 
henkeä ja lisäksi Suojeluskun-
taamme (Kaitseliit, perustettu 
ensimmäisen kerran jo vuon-
na 1918) kuuluu11 000 henkeä. 
Kuutma viittaa myös Venäjän 
uuteen sotilasoppiin, jonka mu-
kaan se katsoo voivansa men-
nä minne tahansa auttamaan 
venäläisiä, jos se itse niin vain 
päättää.

Kuva ja teksti: 
Kari Nummila

Loimaan seudun Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Vainio (vas.) esittelee konepistoolia Raul 
Kuutmalle.
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Ratsuväkiprikaati saa 
käskyn marssia…

Suursodan puhjettua Euroo-
passa syyskuun alussa 1939 
myös Suomen puolustusval-
miutta kohotettiin. Lokakuun 
6. päivänä määrättiin rauhan 
ajan joukot suojajoukkoko-
koonpanoon ja kuljetettaviksi 
Yleisesikunnan käskemille pai-
koille. Lappeenrannassa perus-
tetun Ratsuväkiprikaatin mo-
lemmat rykmentit - Hämeen 
Ratsurykmentti ja Uudenmaan 
Rakuunarykmentti - kuljetet-
tiin ja marssitettiin Kannak-
selle HRR Rieskjärvelle ja URR 
Kuuterselkään linnoitustöihin. 
Rykmenttien vahvuudet oli-
vat suurin piirtein samanlaiset: 
kolmisenkymmentä upseeria, 
toista sataa aliupseeria ja liki 
seitsemänsataa miestä. Hevosia 
oli rykmenteillä viitisensataa. 
HRR:iä komensi everstiluut-
nantti Matti Tiiainen ja URR:iä 
eversti Harry Alfthan. Prikaa-
tia komensi kenraalimajuri Ge-
org Palmroth. Raskasta tulta 
prikaatissa edusti Ratsastava 
Patteri muutamine tykkeineen. 

Karjalan kannaksen suoja-
joukkovaiheen päätyttyä sii-
hen osallistunut Rv.Pr. siirret-
tiin lepoon ja täydennettäväksi 
Viipurin eteläpuolelle Kämä-
ränjärven - Näykkijärven kan-
naksella. Myöhemmin prikaati 
siirrettiin Vuosalmelle ja alis-
tettiin III Armeijakunnan re-
serviksi. Siirtokäsky Laatokan 
Karjalaan tuli helmikuun alus-
sa, juuri ennen puna-armeijan 
suurhyökkäyksen alkamista. 
Prikaati marssi Lappeenran-
taan ja jalkautettiin. Prikaa-
tin otti komentoonsa eversti 
Alfthan ja URR:n majuri Gös-
ta Blomquist. Kuljetukset Kar-
jalaan alkoivat 11. helmikuuta 
1940, kun uudelleenjärjestelyt 
oli saatu suoritettua. Mainitta-
koon, että jo Karjalan kannak-
sen vaiheessa Ratsuväkiprikaa-
tin nimi muutettiin Kevyeksi 
Prikaatiksi, ja Lappeenranta-
vaiheessa rykmenttien jalkaut-
tamisen tapahduttua rykment-
tejä kutsuttiin ”hiihto-ratsuvä-
kirykmenteiksi”. Nimitykset 
eivät kyllä säilyneet käytössä 
pitkään. 

Prikaatin rautatiekuljetuk-
set päättyivät Laatokan Karja-
lassa Leppäsyrjän läheisille py-
säkeille, joille prikaati saapui 
helmikuun puoliväliin men-
nessä. Rykmentit keskitettiin 
Impilahdelle valmiiksi hyökkä-

ykseen Kitilän motin kukista-
miseksi. Tehtävä katsottiin pri-
kaatin voimille ylivoimaisek-
si, ja niinpä joukot marssivat 
Ruhtinaanmäen kautta Lutun-
niemenkankaalle ja alistettiin 
aluetta puolustaneelle 13.D:lle. 

Tilanne Lemetissä 
helmikuussa 1940…
Talvisodan alussa puna-armei-
ja saavutti Laatokan Karjalas-
sa Kollaanjoen 7. joulukuuta 
1939 ja vajaata viikkoa myö-
hemmin Kitilän Laatokan poh-
joisnurkassa sekä Uomaan että 
Laatokan rantatien suunnas-
sa. Uomaan tietä hyökänneet 
puna-armeijan 18.Divisioona 
sekä 34.Hyökkäysvaunuprikaa-
ti saarrettiin Lemetin - Lava-
järven välille ja rantatietä hyö-
kännyt 168.D Kitilän alueelle. 
Mottitaistelut kestivät alueel-
la talvisodan loppuun asti. Al-
kuvuodesta 1940 tilanne Laa-
tokan Karjalassa oli muotou-
tunut jopa merkilliseksi: kaksi 
suomalaista divisioonaa motitti 
selustassaan kahta puna-armei-
jan divisioonaa ja hyökkäysvau-
nuprikaatia sekä torjui samaan 
aikaan viiden-kuuden neuvos-
todivisioonan suorittamat mot-
tien avustamisyritykset. 

Suomalaisten johdon - IV 
Armeijakunnan esikunta - ai-
komuksena oli antaa neuvosto-
joukkojen edetä länteen muu-
tamia kymmeniä kilometrejä 
viivyttäen niitä vähimmäisvoi-
min ja päävoimat käytettäisiin 
vastahyökkäykseen tavoitteena 
Laatokan ranta, jolloin puna-
armeijan yhteydet itään saatai-
siin poikki. Siis hyökkäämäl-
lä pyrittäisiin varsin klassiseen 
tuhoamistaisteluun suoritta-
malla suurisuuntainen yksi-
puolinen saarrostusoperaatio. 
Se tosin edellytti Kollaan rin-
taman kestämistä, sillä vas-
tahyökkäys oli tarkoitus suo-
rittaa Kollaan rintaman taka-
na suunnilleen pohjois-etelä 
suunnassa. Onneksi Kollaa 
kesti. Suomalaiset suorittivat 
joulu-tammikuussa neljä vas-
tahyökkäystä, jotka sitten joh-
tivat muiden muassa Lemetin 
mottitaisteluihin. Mutta mot-
tien lopulliseksi kukistamisek-
si Laatokan Karjalaan oli keski-
tettävä lisävoimia, sillä taistelut 
saarrettua mutta sitkeästi puo-
lustautunutta vihollista vastaan 
olivat kestäneet jo useita viik-
koja. Tulituen puute oli huuta-
va ja joukot oli pakko muodos-
taa parin-kolmen pataljoonan 

vahvuisiksi taisteluosastoiksi. 
Tilanne oli siis todella vaikea. 

Taistelut mottien 
kukistamiseksi alkavat ... 
Alueella olleet suomalaiset jou-
kot olivat motittaneet Loimo-
lan tien varteen Vorojenkiven 

maastoon varsin tulivoimai-
sen neuvosto-osaston. Motti oli 
tien molemmin puolin vajaan 
kilometrin pituinen ja ulottui 
tien molemmin puolin vain pa-
risataa metriä, mutta motissa 
oli runsaasti miehiä sekä asei-
ta, joukossa liki jalkaväkiryk-
mentti, tykistöä, pioneereja 
sekä hyökkäysvaunuja. Miehet 
asuivat rakentamissaan kor-
suissa taisteluhautojen ja mur-
rosten suojaamina. Mottia kut-
suttiinkin ”rykmenttimotiksi”. 
Kaikki avustusyritykset mot-
teihin oli lyöty takaisin. Siksi 
paikallinen komentaja sai käs-
kyn murtautua suomalaisten 
saartorenkaasta 17. helmikuuta 
länteen ilman kalustoaan, joka 
piti tuhottuna jättää suomalai-
sille. 

Mottia vartioi majuri Reino 
Kalervon Taisteluosasto Oinas. 
Se oli saanut käskyn laukaista 
motti ja tuhota se, jota varten 
osastolle alistettiin URR. Ryk-
mentti muodosti kaksi osas-
toa - Parviainen ja Rönnquist 
- jotka painopiste Parviaisen 
kaistalla hyökkäsivät edelli-
nen tukikohta Makkaraa ja jäl-
kimmäinen tukikohta Munaa 
vastaan 17. helmikuuta. Hyök-
käystä tuettiin  kahdella pat-
terilla ja 86 kranaatilla sekä 
kahdella kranaatinheittimellä. 
Hyökkäys lähti reippaasti liik-
keelle, mutta jouduttiin muu-

taman tunnin kiivaan taistelun 
jälkeen keskeyttämään. 

Uusi yritys oli tarkoitus teh-
dä jo samana iltapäivänä, mutta 
kun tulivalmistelu osui omiin 
joukkoihin, yritys oli keskey-
tettävä. Iltapimeällä  suoritet-
tiin uusi hyökkäys painopiste 

Rönnquistin alueella Munan 
suunnalla. Tykistö ampui tu-
livalmistelussa 122 kranaat-
tia. Rinnakkain edenneet 2. ja 
3.Eskadroona pakottivat venä-
läiset irtautumaan ja vetäyty-
mään länteen ja etelään. Kun 
Parviaisen osasto oli tuhonnut 
viimeisen korsukylän, motti oli 
laukaistu. Vain muutamat pu-
na-armeijalaiset pelastuivat tu-
hosta murtautumalla länteen. 1 
200 neuvostosotilasta oli kaa-
tunut ja yli 300 jäänyt vangeik-
si. Sotasaalis oli runsas, muka-
na neuvostoliittolaisen 18.D:n 
sotalippu. URR:n tappiot olivat 
viitisenkymmentä kaatunutta 
ja satakunta haavoittunutta. 

Vuorossa itäisen Lemetin 
mottitaistelut…
Muutama kilometri Vorojen-
kiveltä itä-koilliseen Käsnäse-
län tien maastoon oli aikaisem-
min saarrettu liki 4 500 mie-
hen vahvuinen osasto, mukana 
18.D:n ja 34.Hv.Pr:n esikunnat, 

runsaasti hyökkäysvaunuja, ty-
kistöä, jalkaväkeä, tiedustelu- 
ja viestiyksiköitä. Koko alue 
oli vain pari kilometriä pitkä 
ja muutama sata metriä leveä 
tien molemmin puolin. Hyök-
käysvaunut muodostivat tuli-
voimaisen kehän, jonka sisällä 
muut osat olivat kaivautuneina 
jopa vaunujen alle. Mottia var-
tioi kapteeni Lauri VirtasenI/
JR 39. Sen avuksi paikalle saa-
pui majuri Matti Aarnion JP 4 
sekä vähää myöhemmin HRR.  

Hyökkäys Lemetti itäisen 
kukistamiseksi alkoi perusteel-
listen valmistelujen jälkeen 19. 
helmikuuta. Suunnitelma pe-
rustui yhtäaikaiseen iskuun 

Ratsuväkiprikaati mukana mottisodassa Lemetissä 
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mottiin useasta eri suunnasta 
ilman selvästi havaittavaa pai-
nopistettä. Koko operaatiota 
johti JP 4:n eli ”Hiipijän” ko-
mentaja majuri Aarnio tehtävä-
nään motin tuhoaminen. Mot-
tia tähän asti vartioineet joukot 
alistettiin eversti Alfthanille. 

Everstiluutnantti Tiiainen 
antoi hyökkäyskäskynsä illal-
la 18. helmikuuta. Käskyn mu-
kaan ratsumestari Leppäsen 
johtama osasto hyökkäsi edes-
sä vasemmalla ja oikealla 1./
HRR kohteenaan Lemetin län-
tiset puolustajat. Osa HRR:stä 
muodosti tulitukiportaan. JP 
4 hyökkäsi kaakosta motin 
kimppuun. Hyökkäystä tuki 
neljä patteria. Hyökkäys alkoi 
19. helmikuuta kello 19.00 il-
lan suussa kovassa pakkasessa 
ja pimeässä. 

Taistelu raivosi aamuun asti. 
Hyökkäys muuttui taistelutie-
dusteluksi, sillä HRR:n voi-
mat ehtyivät ennen tavoittei-
den saavuttamista. Kun myös-
kään kaakosta hyökännyt JP 4 
ei päässyt tavoitteisiinsa, hyök-
käys keskeytettiin 20. helmi-
kuuta kello 6.00. Hyökkääjille 
jäi nyt aikaa vuorokausi lepoon 
ja hyökkäyksestä toipumiseen. 
HRR:n tappiot kohosivat yh-
teensä 70 mieheen. 

Seuraava hyökkäys aloitet-
tiin aamuyöllä 22.helmikuu-
ta. Nyt alistettiin kaikki motin 

kimpussa tavalla tai toisella ol-
leet joukot HRR:n komentajal-
le. Nyt ei myöskään voimia ha-
jotettu motin ympärille, vaan 
HRR hyökkäsi yhtenä ”pötky-
nä” ratsumestari Leppäsen ko-
mentamana. Konekivääries-
kadroona muodosti nyt tulitu-
kiportaan. 

Rykmentin hyökkäys ei nyt-
kään menestynyt, sillä neuvos-
toliittolaisilla oli runsaasti tu-
livoimaa käytössään, josta ei 
motittajilla ollut tarkkaa ku-
vaa ennen hyökkäystä. HRR:lle 
oli alistettava 1./URR hyökkä-
yksen pitämiseksi liikkeessä. 
Paikalle saapui myös luutnant-
ti Markus Palokankaan joh-
tama URR:n pst-joukkue tyk-
keineen. Mutta tälläkin kertaa 
hyökkäys oli keskeytettävä. Sa-
moihin aikoihin tyrehtyi myös 
JP 4:n hyökkäys. HRR kärsi 
päivän verisissä taisteluissa yli 
100 miehen tappiot. 

Luutnantti Parviaisen joh-
tama isku 22/23. helmikuu-
ta yöllä oli sekin keskeytettä-
vä. Iltapäivällä 23. helmikuu-
ta paikalle saapunut luutnantti 
Rönnquistin 2./URR vapaut-
ti 1.Eskadroonan rintamasta. 
Rönnquistinkään seuraavan 
yön aikana eskadroonalla suo-
rittama hyökkäys ei menesty-
nyt. Oli muutettava suunnitel-
mia sekä hyökkäystapaa motin 
laukaisemiseksi. Joukot oli ryh-

mitettävä uudelleen, sillä käy-
tetyt menetelmät eivät sopineet 
peitteiseen maastoon eikä ve-
näläisten puolustusta tunnet-
tu tarpeeksi hyvin. Nyt 1./URR 
joutui valmistelemaan uudet 
lähtöasemat. 

HRR:n kolmas hyökkäys Le-
mettiin alkoi 25. helmikuuta. 
Siitäkin kehkeytyi vain yritys 
motin tuhoamiseksi lujan vas-
tarinnan, harhaantumisien ja 
oman tulen osuttua liian lä-
helle hyökkääviä eskadrooneja. 
Mutta periksi ei annettu. Seu-
raava hyökkäys aloitettiin 27. 
helmikuuta iltayöllä. Lemetin-
Käsnäselän tie saatiin näky-
viin ja tulen alle. 3./HRR pää-
sikin tielle aamulla kello 9.00 ja 
ilmoitti venäläisten vetäytyvän 
etelään. Mutta taas kävi samoin 
kuin aikaisemminkin: hyökkä-
ys oli keskeytettävä aamupäi-
vällä kaikissa suunnissa, poh-
joisessa JR 39:n ja idässä JP 4:n 
kaistalla. 

Helmikuun 28. päivänä 
näytti siltä kuin venäläiset oli-
sivat irtautumassa Lemetti itäi-
sestä. Everstiluutnantti Tiiai-
nen käski hyökkäyksen aloi-
tettavaksi kaikissa suunnissa 
illalla kello 22.00. Hyökkä-
ys johti tulokseen. HRR:n es-
kadroonat pääsivät Käsnäselän 
tielle jo ennen puoltayötä. Neu-
vostosotilaat pakenivat ”tossu-
kolonnina” itään ja kaakkoon, 

jossa varsinkin majuri Aarnion 
JP 4 oli helisemässä näiden epä-
toivoisesti pakenevien kans-
sa. Suomalaiset jatkoivat erä-
maassa takaa-ajoa päiväkausia 
ja suuri osa motitetuista tuhot-
tiin. Vain osa motin henkilös-
töstä pääsi pakenemaan, ehkä 
vain vajaat 400 miestä. Sotasaa-
lis oli valtava: hyökkäysvaunu-
ja toista sataa, autoja liki kaksi 
ja puolisataa, tykkejä, koneki-
vääreitä sekä paljon ampuma-
tarvikkeita. Sotavankeja saatiin 
vain muutama kymmen, kaa-
tuneita laskettiin motin alueel-
la 1 765. HRR:n tappiot olivat 
näissä ankarissa mottitaiste-
luissa liki kahdeksankymmen-
tä kaatunutta ja pari sataa haa-
voittunutta. URR selvisi vä-
hemmällä, noin viisikymmentä 
kaatunutta ja haavoittunutta. 

Ratsumiesten sota Laatokan 
Karjalassa ei päättynyt vielä 
Lemetti itäisen motin tuhoami-
seen. Sota jatkui maaliskuun 
alussa idempänä Lavajärven 
alueella, jossa oli todettu neu-
vostojohdon suunnittelevan 
Lemin motin auttamista suun-
taamalla lisävoimia idästä Laa-
vajärvelle. Kun puna-armeijan 
hyökkäys Karjalan kannaksella 
oli johtamassa katastrofiin, yli-
päällikkö siirsi Ratsuväkipri-
kaatin Kannakselle 5. maalis-
kuuta alkaen. 

Loppu hyvin, kaikki 
hyvin…?
Hämeen ratsurykmentin ko-
mentajan everstiluutnantti 
Matti Tiiaisen taistelukertomus 
on valaiseva: ”---. Kuitenkin 
HRR oli suorittanut hyökkäys-
taistelua 14 vuorokautta, me-
nettänyt 2/3 vahvuudestaan ja 
päällystönsä miltei kokonaan. 
Kuten jo mainittiin, johti kah-
ta tynkäeskadroonaa kersantti 
kumpaakin. Olisi luonnollises-
ti ollut eduksi, jos komentavan 
esikunnan (Rv.Pr.) taholta olisi 
lähetetty edes joku asioita ym-
märtävä upseeri tutustumaan 
tilanteeseen taistelupaikalla, 
mutta totuus on, ettei tällaista 
yhteydenottoa koskaan käytet-
ty”. 

Anssi Vuorenmaa 

lähteitä: Sotatl toim: Talvisodan 
historia 3.osa. WSOY 1978, pertti 
kilkki - heikki pohjanpää: Suomen 
ratsuväen historia ii. uRR:n säätiö 
1991, Antti Juutilainen: mottien 
maa. WSOY 1985, martti Santa-
vuori - Aapo Savolainen - pert-
ti kilkki: hämeen ratsurykmentti 
- hämeen Ratsujääkäripataljoo-
na 1917-1967. Ratsumieskilta 1967, 
matti Aarnio: Talvisodan ihme. 
Gummerus 1966, Tauno Räisänen: 
kenraalimotti. Gummerus 1959 
ja Jari leskinen-Antti Juutilainen: 
Talvisodan pikkujättiläinen. WSOY 
1999. 

NV-Palvelu Oy
Jokela

JVP Group
Jyväskylä

Keski-Suomen 
Koneistamo Oy

Jyväskylä

Rakennusliike 
Jyväs-Seiska Oy

Jyväskylä

Right-Line Oy
Jyväskylä

JM-Louhinta Ky
Jyväskylä

PTS-Kiinteistötekniikka Oy
Jyväskylä

Kokous- ja Koulutuskeskus 
Kukkaismäki

www.kukkaismaki.fi, Jämsä

www.rakennustoimistopiipponen.fi
Järvenpää

Taksipalvelu 
Petri Vehviläinen

Kaarina, puh: 0400- 996 559

Sorvari Engineering
Kalajoki

Rautarakenne 
S. Lipponen Oy

Kalanti

Kone-Vahto Oy
Kalkkinen

Pirkanmaan Puusuutarit Ky
Kangasala

Liikenne Helminen Oy
Kangasala

Kuljetuspalvelu Vatiala Oy
Kangasala

Suurkiitokset Teille Sotaveteraanit!

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

Ourex Oy
Kangasala

PTA-Putki Oy
Kangasniemi

Kuljetusliike 
Nummijoki Oy

Kauhajoki

Pohjaset Oy
Kemi



1/11 h e l m i k u u n  23.  pä i vä n ä  201120

Maanrakennus 
Juhani Suorsa Oy

Kemi

Kemin Matto- ja Maalaustyöt 
V. Soini

Kemi

Palstra Oy
Kemiönsaari

Suomen Vibrakone Oy
Kerava

Trukkipörssi Oy
Kerava

Autohuolto Takanen Ky
Keuruu

Kiimingin Eristys Oy
Kiiminki

Sähköpalvelu M. Järvenpää
Kirkkonummi

Arhasukellus Oy
Kirkkonummi

Eleinor Oy
Kirkkonummi

Kiuruveden Konetyö Ky
Kiuruvesi

Promona Finland Oy
Klaukkala

IB Race&Mec
Kokkola

Kometko Oy
Konnevesi

Kotkan Lämpö ja Vesityö Oy
Kotka

Rakennustoimisto 
INSINÖÖRILINJA OY

Kotka

KT-Center Oy
Kotka

Muutot ja Kuljetukset!

CURION OY
Kotka, Puh. 040-521 0375

KKS-Kiinteistösähkö Ky
Kotka

Mäkelä Service Oy
Kouvola

Metallisorvaamo 
M. Hakala Oy

Kouvola

Autosalpa Oy KS-Sähköasennus Oy
Kouvola

Kronoby Elverk
Kruunupyyn Sähkölaitos

Fatex Oy Ab
Kruunupyy

Suonentieto Oy
Kuopio

Rakennussuunnittelutoimisto 
Sormunen&Timonen Oy

Kuopio

Karttulan Metsätyö Oy
Kuopio

Maansiirtoliike 
R. Heiskanen Oy

Kuopio

Kuopion Putkiapu Oy
Kuopio

Kiinteistö Oy 
Kuusamon Vuokratalot

Kuusamo

Saparola Oy
Kylmäkoski

Jokke Pet Oy
Kälviä

JPT Jaskari Oy
Köyliö

Jopaco Electronics Oy
Lahti

HL-Elec Oy
Lahti

Hyvää Kevät Talvea JUSSIPISTE OY
Lahti

NRG Nordic 
Renovation Group Oy

Lahti

Hultopalvelu Leppänen Oy
Lahti 

-syncro ajoneuvokalusteet-
www.karirakenne.fi Ipa-Pesu Oy

Lahti

Kuljetus Timoset Oy
Lahti

Insinööritoimisto 
Kolmostie Oy

Laihia

Kasit Oy
Laihia
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Sora ja Kallio Heinonen Ky
Laitila

Amitec Oy
Laitila

Moto-Olli Oy
Laitila

Kuljetus Risto Salomaa Ky
Lammi

T:mi Kari Kauvo
Lapinjärvi

www.ekaktk.fi

Suomen Karbonaatti Oy
Lappeenranta

Automaalaamo 
Jukka&Hytti Oy

Lappeenranta

High-Byte Oy
Lappeenranta

Elokuva Luotola Oy
Lappeenranta

Conexpress Oy
Lappeenranta

Joutsenon 
Dieselasennus Oy

Lappeenranta

Launossähkö Oy
Launonen

Pintapekat Oy
Lempäälä

Leppävirran 
Tilausliikenne Oy

Leppävirta

Kuljetusliike 
Veljekset Matilainen Ky

Liperi

Saajos Oy
Lohja

Maanrakennus Lankinen Oy
Loimaa

Loval Oy
Loviisa 

-lämmitysvastukset-, www.loval.fi

Tomas Oy Ab
Loviisa

Hoffes El Ab
Loviisa

Grani Cargo Oy Ab
Luoto

Luumäen 
Kaivu ja Kuljetus Ky

Luumäki

Lattiapäällysteliike 
Ahti Lepistö

Mikkeli

Wallius Hitsauskoneet Oy
Muurla

AK-Raudoitus Oy
Mäntsälä

Pihkis Oy
Mänttä 

www.pihkis.com

Naantalin Energia Oy
Naantali

LTT-Tekniikka Oy
Naantali

Nakkilan Sihuma Oy
Nakkila

Priocon Oy
Nastola

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

Masara Oy
Nousiainen

KJH-Teollisuuspalvelu Oy
Nummela

Vihdin Vesi ja Lämpö Oy
Nummela

Nummelan Aluelämpö Oy
Nummela

Motoajo Oy
Nurmes

Comarcon Oy
Nurmijärvi

Orimattilan 
Lämpöasennus Oy

Oulun Moniasunnot Oy
Oulu

Työkalutori Oy
Oulu

Oulun Teollisuusputkitus Oy
Kempele

Oy SteelDone Group Oy Ltd
Oulu

Annala Oy
Lapua
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Carl Gustaf Manner-
heimin hautajaiset 60 
vuotta sitten jäivät sy-

välle ne kokeneiden mieliin ja 
vahvistivat uskoa tulevaisuu-
teen vaikeiden vuosien jälkeen. 
Tuhansien sodan kokeneiden, 

Mannerheimin hautajaiset vahvistivat mielialoja
mutta vasta kolmikymppisten 
reservin upseerien saatto-osas-
to kertoi, että Suomessa oli yhä 
voimaa puolustaa maata.

Marskin kuolema oli iso asia 
myös Munkkiniemen kansa-
koulun kolmannella luokalla. 

Ylpeilimme siitä, että luokka-
toverimme isä oli sähköttäjänä 
Aeron eli Finnairin DC 3:ssa, 
jolla Mannerheimin ruumis 
noudettiin Sveitsistä Suomeen.

Hautajaissunnuntai 4.2.1951 
oli hyisen kylmä, mutta raitio-

Mannerheimin hautajaissaatto etenee Pohjois-Esplanadilla partiotyttöjen kunniakujan läpi. Kymme-
nen kenraalia vartioi tykinlavetille asetettua arkkua.  Iltalehden/ US:n arkisto

tiepysäkit pursuivat hautajai-
siin pyrkiviä. Isäni univormus-
ta oli tehty siviilipuku, mutta 
vapaudenristit kiinnitettiin uls-
teriin reservin upseerien saatto-
osastoa varten. Muu perhe pää-
si kanslistitätini avulla valtio-
neuvoston parvekkeelle. Välillä 
lämmittelin istumalla presiden-
tin tuolilla plenum-salissa.

Jono jouduttiin 
katkaisemaan
Me koulupojat tiesimme hy-
vin seremoniat. Marskin arkku 
oli ollut edelliset vuorokaudet 
Suurkirkon katafalkilla kym-
menien tuhansien suomalais-
ten käydessä osoittamassa vai-
najalle kunnioitustaan. Jono 
oli pakko katkaista aamuyöllä 
hautajaisjärjestelyjen takia.

Muistopuheessa puhemies 
K.A. Fagerholm (sd.) linjasi 
edelleen kestävästi Mannerhei-
min elämäntyötä. Myös hänen 
rooliaan 1918. Presidentti J.K. 
Paasikivi laski kansakunnan 
seppeleen. Järjestelyjen avain-
roolissa oli pääministeri Urho 
Kekkonen, joka oli marssinut 
Mannerheimin ohi myös pa-
raatissa 16.5.1918.

Jääkärikenraalit kantoivat 
arkun hevosten vetämälle ty-
kinlavetille. Ylipäällikön lipun 
päälle asetettiin valkoinen tur-
kishattu ja miekka. Ratsukoilla 
oli Suomi-konepistoolit. Kul-
kueessa askelsi myös Marskin 
ratsu Kate tyhjin satuloin.

Kulkueessa kannettiin kun-
niamerkkejä ja laskettuja sep-
peleitä. Kunniapataljoonan 
edessä olivat joukko-osasto-
jen ja ylioppilaskorporaatioi-
den lippulinnat.  Kadun vartta 
reunustivat partiolaisten ja yli-
oppilaiden kunniakujat. Kaik-
kialla tungeksi katsojia.

Saattoväki eteni Hietanie-
meen, jossa arkkua kantoivat 
mm. Mannerheim-ristin ritari-
en edustajat. Kun arkku oli las-
kettu sankarivainajien keskelle, 
kajahtivat kunnialaukaukset ja 
Messerschmittit lensivät alu-
een yli. 

Jo tuolloin Mannerheimia 
pidettiin suurimpana suoma-
laisena. Pian ilmestyivät muis-
telmat ja alettiin valmistella 
ratsastajapatsaan pystytystä.

Jyrki Vesikansa

Suomen Marsalkka Man-
nerheimin perinnesäätiö 
järjesti muistokonsertin 

Helsingin yliopiston juhlasa-
lissa 28. tammikuuta. Tällöin 
oli kulunut 60 vuotta Marsalk-
ka Mannerheimin kuolemasta. 
Konsertin musiikista vastasivat 
Kaartin Soittokunta musiikkie-
verstiluutnantti Elias Seppälän 
johdolla ja Sibelius-lukion ka-
marikuoro johtajana musiik-
kineuvos Marjukka Riihimä-
ki. Solistina oli mezzosopraa-
no Tuija Knihtilä. Musiikin 
lomassa komentaja Eero Kar-
huvaara luki otteita Marsalkka 
Mannerheimin päiväkäskyistä 
ja puheista. Salintäyteisen kut-
suvierasjoukon toivotti terve-
tulleeksi perinnesäätiön vara-
puheenjohtaja kenraalimajuri 
Sami Sihvo. 

Kutsuvieraita eturivissä. Man-
nerheim-ristin ritari Tuomas 
Gerdt, eduskunnan puhemies 
Sauli Niinistö puolisonsa kans-
sa ja perinnesäätiön puheen-
johtaja kenraaliluutnantti R.W. 
Stewen puolisonsa kanssa.  

Kansalaisjärjestöjen havuseppeleen Marsalkka Mannerheimin 
haudalle laskivat (vas.) kenraalimajuri Sami Sihvo, kenraaliluut-
nantti R.W.Stewen ja everstiluutnantti Jari Rantala. 

Korkeatasoinen muistokonsertti

KÄRCHER OY

Sotaveteraani_2011.indd   1 2/11/2011   1:35:33 PM
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Muistopaaden paljas-
tustilaisuus oli it-
s e n ä i s y y s p ä i v ä -

nä 6. joulukuuta. Kolmiosai-
sen muistopatsaan sivustaan 
on sijoitettu informaatiotau-
lu Mannerheim-ristin yleisistä 
myöntämisperusteista ja kun-
kin kolmen Mannerheim-ristin 
saaneen Valde Sorsan, Veik-
ko Saarelaisen ja Lauri Kokon 
tiedot.

Muistopäivä alkoi itsenäi-
syyspäivän jumalanpalveluk-
sella Kontiolahden kirkossa ja 
kunniakäynnillä sankarihau-
dalla. Patsaan paljastuksen 
suorittivat Mannerheim-ristin 
ritarien Saarelaisen ja Kokon 
omaiset Matti Turunen ja Arto 
Kokko. 

Matti Turunen on Saarelai-
sen siskon poika. Arto Kok-
ko, Mannerheim-ristin ritarien 
säätiön sihteeri, on Lauri Ko-

Kolmelle Mannerheim-ristin ritarille 
muistopaasi Kontiolahdelle

kon poika. Jumalanpalveluk-
sessa saarnasi ja muistomerkin 
paljastuspuheen piti Kontio-
lahden lukion rehtori Ilpo Saa-
relainen, joka on Veikko Saare-
laisen pojan poika.   

Muistomerkillä pitämässään 
puheessa Kontiolahden Sotave-
teraanien ja Pohjois-Karjalan 
Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Olavi Lösönen teki esi-
tyksen, että puisto nimettäisiin 
Veteraanipuistoksi sen sisäl-
lään pitämän historian vuoksi.

Muistopaasihankkeen 
käynnistyminen 
Vuonna 2004 Kontiolahden So-
taveteraanien sihteeri Heimo 
Kinnunen kävi Tammisaaressa 
ja tutustui siellä Rantapuistos-
sa olevaan Mannerheim-ristin 
ritareille pystytettyyn muisto-
patsaaseen. Ajatus jäi itämään 
hänen mieleensä ja niinpä seu-

raavana vuonna Kontiolahden 
sotaveteraaniyhdistyksen hal-
litus teki päätöksen muistopaa-
sihankkeen käynnistämises-
tä Kontiolahdessa syntyneille 
Mannerheim-ristin ritareille. 
Asia kypsyi viisi vuotta, vuon-
na 2009 ryhdyttiin etsimään 
yhteistyökumppaneita hank-
keelle ja sijoituspaikkaa muis-
topaadelle. Kontiolahden seu-
rakunta tarjosi muistopaaden 
paikaksi sankarihautausmaan 
jatkeena olevaa kirkkopuistoa. 

Puiston historia liittyy lä-
heisesti sota-aikaan. Onni Rä-
sänen on lahjoittanut alueen 
seurakunnalle. Räsänen toimi 
sodassa komppanian vääpeli-
nä Laatokan Karjalassa. Kun 
rintamalla hänen komennos-
taan tehtävää suorittamassa ol-
lut sotilas kaatui, niin kotona 
lomalla käydessään Onni Rä-
sänen kuori nykyisen puisto-

alueen männystä kaarnaa noin 
10 senttimetrin leveydeltä. Kai-
ken kaikkiaan karsikkomänty-
jä kertyi alueelle 41. 

Pitäjänneuvos Onni Räsä-
nen oli Kontiolahden sotavete-
raaniyhdistyksen perustajajä-
sen.

Paaden suunnittelu alkoi 
2009, lopullisen muodon se sai 
alkukesästä 2010. Muistomer-
kin kivet ovat osa Jaamankan-
kaan panssariestekiveä. Kivet 
ovat alun perin Valde Sorsan 
äidin mailta Jakokoskelta, josta 
ne on louhittu Salpalinjaa var-
ten.

Yhteistyötahot ja 
rahoittajat
Muistopaaden perustamis-
työssä yhteistyötahoina olivat 
Kontiolahden reserviläisjärjes-
töt, autoilijat Kari Judin, Kari 
Nupponen ja Jussi Tanskanen, 
Lakan Betoni, kansanedusta-
ja Eero Reijonen, Karjalaisen 
kulttuurin edistämissäätiö, 
Karjalan Poikien Kilta, Man-
nerheim-ristin ritareiden sää-
tiö, Joensuun Osuuspankki, 21 
PR perinneyhdistys, Pohjois-
Karjalan Sotilaspoikien perin-
nekilta, Pohjois-Karjalan Pri-
kaatin kilta 400, Kontiolahden 
kunta, Kontiolahden seurakun-
ta ja Pohjois-Karjalan sotiem-
me veteraanien perinnesäätiö. 

Muistomerkin ja -taulun ko-
konaiskustannukset olivat noin 
10  000 euroa. Toteuttajana oli 
Kontiolahden Sotaveteraanit 
ja hankkeen alkuunpanijoina 
puheenjohtaja Olavi Lösönen 
ja sihteeri Heimo Kinnunen. 
Muistomerkin suunnitteli Hei-
mo Kinnunen.

Kuva ja teksti:  
Seija Karttunen

Kolmen ritarin 
Kontiolahti

Valde Matias Sorsa
Syntyi 29.12.1920, 
kuoli 15.6.1942. 
Mannerheim-ristin ritari 
numero 8, 
nimityspäivä 1.9.1941.
Oli ryhmänjohtajana JR7:ssä 
Laatokan luoteispuolel-
la Ohtaalla, jossa haavoittui 
tarkka-ampujan luodista. 
Kuoli leikkauksessa kenttä-
sairaalassa.

Veikko Saarelainen
Syntyi 3.9.1919, kuoli 
26.12.1968 Pielisjärvellä.
Mannerheim-ristin ritari 
numero 37, 
nimityspäivä 19.11.1941.
Oli konekivääriampuja JP 
3:ssa, haavoittui heinäkuus-
sa 1941 Salmissa ja tammi-
kuussa 1942 Poventsassa. 
Kotiutettiin 30.11.1944.

Lauri Albin Kokko
Syntyi 12.6.1913, 
kuoli 20.5.2004 Kouvolassa.
Mannerheim-ristin ritari 
numero 84,
nimityspäivä 31.8.1942.
Talvisodassa komppani-
anpäällikkönä JvKoulK 
6:ssa ja P-KR 1939–1940 
Pielisjärvellä. Jatkosodas-
sa komppanianpäällikkö-
nä JP 6:ssa, JP 3:ssa ja JR 
22:ssa, sissiosaston päällik-
könä 17.D:ssä sekä komen-
danttina 17.DE:ssä. Haavoit-
tui marraskuussa 1942 Hiis-
järvellä ja huhtikuussa 1943 
Pitkäjärvellä.

Kontiolahden sankarihautausmaan jatkeena oleva kirkkopuisto sai itsenäisyyspäivänä kolmesta kon-
tiolahtelaisesta Mannerheim-ristin ritarista kertovan muistopaaden.

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.
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Järjestön perustaminen

Yhdeksänkymmentä vuotta 
sitten eli vuonna 1921 valta-
kunnalliseksi järjestöksi muo-
dostuneen Lotta Svärdin taus-
ta on monitahoinen. Suoje-
luskuntia vuonna 1918 ja sen 
jälkeenkin tukeneiden naisten 
toiminta, johon kuuluivat en-
nen muuta keittäminen, ompe-
lu ja sairaanhoidossa avustami-
nen, muokattiin tässä yhteydes-
sä samankaltaiseksi kaikkialla 
maassa.  Suomen suurimmak-
si naisjärjestöksi nopeasti ko-
honneen uudentyyppisen yh-
teenliittymän taustalta voi-
daan erottaa ainakin seuraavat 
kotimaiset mallit: martat, va-
paapalokuntanaiset, diakonis-
sat, naisyhdistykset ja nuori-
soseurat. Niistä kaikista otet-
tiin mallia, kun Lotta Svärd 
muotoiltiin, ts. ommeltiin ko-
koon erilaisista rakennusai-
neista. Kansainvälisistä esiku-
vista voidaan mainita Florence 
Nightingale ja hänen toimin-
tansa brittiläisen armeijan hy-
väksi, kansainvälinen Punai-
nen Risti, jonka toiminta oli 
useissa maissa ainakin välilli-
sesti melko isänmaallista, sekä 
mm. partio, joka oli hyvin lä-
hellä lotta- ja varsinkin pikku-
lottatoimintaa.  Aatteellises-
sa mielessä mainittavaksi tu-
lee myös mm. sellainen yhtymä 
kuin Valkonauha, joka toimi 
kristillis-siveellisessä henges-
sä ja jonka tunnus kuului ”Ju-
malalle, kodille ja (jokaiselle) 
isänmaalle”. – Lottien tunnuk-
seksi tuli kolmikko ”uskonto, 
koti ja isänmaa”, joka kolmik-
ko otettiin käyttöön vuodesta 
1921 lottalupauksessa ja vuo-
desta 1925 järjestön uusituissa 
säännöissä.

Suosittu järjestö
Lotta Svärdistä tuli nopeasti 
hyvin suosittu yhteenliittymä 
niin kaupungeissa kuin maa-
seudullakin, ja se kokosi naisia 
kaikista yhteiskuntakerroksis-
ta. Paikallisten lottaosastojen 
johtoon tulivat opettajattaret, 
jotka tavallisesti vetivät myös 
1930-luvulla aloitettua pikku-
lottatoimintaa kukin paikka-
kunnallaan. Tämä istui hy-
vin järjestön kasvatukselli-
seen luonteeseen; kuten Fanni 
Luukkonen asian jatkosodan 
aikana totesi, Lotta Svärdillä oli 
kolme toimintalinjaa: maan-
puolustuksellinen, eetillis-kas-
vatuksellinen sekä sosiaalinen.

Näistä ensin mainittu kos-
ki sitä tehtävää, joka lotilla oli 
maanpuolustuksen tukemises-
sa ja josta järjestö tuli ulkoi-
sesti ehkä eniten tunnetuksi. 
Erikseen on mainittava, että 
kyse oli välillisestä toiminnasta 
maanpuolustuksen hyväksi, ei 
suoranaisesta taistelutehtäviin 
osallistumisesta. (Tästä syystä 
sotatoimialueella työskennel-
lyttä lottaa kutsuttiin järjestön 
elinaikana ”kenttälotaksi” eikä 
”rintamalotaksi”.)

Keskimmäinen Luukkosen 
mainitsemista toimintalinjois-
ta liittyi järjestön kasvatuksel-
liseen tehtävään ja ns. lottahen-
gen luontiin. Tämän hengen oli 
tarkoitus läpäistä kaikki lotat, 
vaikka parhaiten se saatiin is-
tutettua lotista nuorimpiin eli 
pikkulottiin.

Viime mainitulla Luukko-
nen puolestaan viittasi siihen 
sosiaaliseen huoltotyöhön, jota 
lotat tekivät siirtoväen, sotalas-
ten, inkeriläisten jne. hyväksi. 
Tällä työlinjalla lotat tekivät ar-
vaamattoman suuren työn, sillä 
toinen maailmansota oli laajoi-
ne väestönsiirtoineen radikaa-
listi toisenlainen - Suomenkin 
osalta - kuin kaikki aiemmat 
sodat. 

Hangosta Petsamoon
Järjestö näkyi kaikkialla Suo-
messa – Hangosta aina Petsa-
mon pohjoisimpaan osaan eli 
Kalastajasaarennolle asti. Lot-
tien näkyvät ulkoiset tunnuk-
set – puku ja siihen kuulunut 
hakaristineula – olivat kaik-
kien suomalaisten tuntemat.  
Monia kirkonkyliä hallitsivat 
suojeluskuntatalot ja niiden lä-
heisyyteen perustetut lottakah-
vilat. Mutta vielä enemmän: 
suojeluskuntaideologia ja lotta-
ideologia muokkasivat vahvas-
ti aikaa ja sen arvoja. – Kuten 
aikakautta tarkkaillut kirjaili-
ja Matti Kurjensaari on sittem-
min todennut, suojeluskunta- ja 
lottajärjestön vaikutusta 1920- 
ja 1930-luvun Suomen olemuk-
seen on vaikea yliarvioida.

Suojeluskuntiin mutta vielä 
enemmän lottiin liittyi ilmiönä 
vahvaa poikkeuksellisuutta: va-
paaehtoisia maanpuolustusjär-
jestöjä oli perustettu ensimmäi-
sen maailmansodan vuosina 
useihin Euroopan maihin, mut-
ta kun muissa maissa vastaavat 
yhtymät purettiin heti sodan 
päättymisen jälkeen, Suomessa 
eloon jäivät paitsi suojeluskun-

nat myös heitä tukeneet nais-
yhtymät eli lotat.  Esimerkiksi 
Virossa vastaavat järjestöt pää-
tettiin perustaa, ikään kuin uu-
delleen, vasta 1920-luvun puo-
livälissä, kun maassa oli koettu 
kommunistien epäonnistunut 
vallankaappausyritys, jota oli 
tuettu itärajan takaa.

Vaikuttaminen kotien 
kautta
Lottien yhteiskunnallisen vai-
kutuksen tuli tapahtua pitkäl-
ti kotien kautta: naisten tuli 
äiteinä ja puolisoina kasvattaa 
perheenjäseniään maailman-
katsomukseen, jonka katsot-
tiin parhaiten turvanneen Suo-
men tulevaisuuden – niin so-
dan kuin rauhankin aikana. 
Tämän maailmankatsomuksen 
kulmakivet olivat käsitteet us-
konto, koti ja isänmaa. Saman-
suuntaista arvopohjaa ja kasva-
tusroolia olivat Suomessa aiem-
min edustaneet martat, jotka 
olivat lottien edelläkävijöitä ja 
joiden järjestö oli sortovuosina 
perustettu vaikuttamaan nais-
ten kautta Suomen koteihin.  
Järjestön nimeksi oli ensin eh-
dotettu sanoja ”Sivistystä ko-
teihin”, mutta venäläisen virka-
vallan haistettua näissä sanois-
sa jotakin epäilyttävää, tilalle 
tuli Raamatusta otettu martta.

Vaikuttaminen kodeissa ja 
kotien kautta sopi toisaalta sii-
hen luterilaiseen naisen mal-
liin, jota sekä martat että lotat 
seurasivat ja jossa naisen maan-
päällinen kutsumus(tehtävä) 
nähtiin kodin palvelustyössä. 
Marttojen kohdalla tämä pal-
velustyö jäi pitkälti juuri oman 
kodin palvelustyöksi, kun taas 
lotat menivät askelta pidem-
mälle ottaessaan palvelutyön 
kohteeksi ns. laajennetun ko-
din eli isänmaan.

Kaiken kaikkiaan nainen oli 
ajan katsannossa ”kodin hen-
gen luoja”, kun taas koti oli ”yh-
teiskunnan sydän”. Sota-aika-
na lottien oli luotava ”kodin 
henkeä” myös sotatoimialueel-
le. Tässä he tulevat hyvin lähel-
le sotilaskotisisaria, jotka olivat 
aatteellisesti hyvin lähellä lottia 
ja jotka olisivat hyvin voineet 
sulautua lottiin.

Järjestäytyminen 
valtakunnalliseksi 
toimijaksi
Ilmeisesti lottien antaman esi-
merkin rohkaisemina sotilas-
kotisisaret järjestäytyivät pian 

lottien valtakunnallisen järjes-
täytymisen jälkeen omaksi val-
takunnalliseksi järjestökseen 
hekin. Tällainen menettely ei 
ollut mikään itsestäänselvyys 
1920-luvun alun Suomessa, 
päinvastoin. Naiset olivat osin 
vielä miehen edusmiesoikeu-
den alaisia, eikä naisilla ollut 
vakiintuneen tavan mukaan 
oikeutta osallistua kodin ul-
kopuoliseen toimintaan ilman 
aviomiehensä nimenomaista 
lupaa. Naisten osallistuminen 
oman kodin ulkopuoliseen toi-
mintaan nähtiin turhana ja jopa 
vaarallisena. Poikkeuksen tässä 
suhteessa tekivät lähinnä ylim-
pien luokkien naiset ja heidän 
ohjaamansa uskonnollis-si-
veellinen toiminta, johon alem-
pienkin luokkien naisten sal-
littiin osallistua. Muu toiminta 
nähtiin kotien ja yhteiskunnan 
kannalta tarpeettomana ja jopa 
haitallisena. Tästä syystä esi-
merkiksi kodinhoitoideologiaa 
edustaneiden marttojen perus-
tuvat kokoukset Karjalassa oli-
vat aikanaan 1900-luvun alussa 
paljolti miesten eli aviomiesten 
kokouksia; näissä kokouksissa 
selvitettiin, millaiseen toimin-
taan naiset mahdollisesti olivat 
osallistumassa.

Kun suuri osa lotista oli suo-
jeluskuntalaisten äitejä, puoli-
soita, sisaria tai tyttäriä, mah-
dollisuus oman valtakunnal-
lisen järjestön perustamiseen 
avautui ikään kuin itsestään – 
varsinkin kun järjestön sääntö-
jen tärkeimpään pykälään kir-
jattiin toiminnan tarkoituksek-
si suojeluskuntien avustaminen 
näiden suojatessa kotia ja isän-
maata (myöhemmin: uskontoa, 
kotia ja isänmaata). Lisäksi val-
takunnallisen järjestäytymisen 
tietä lienee ollut tasoittamassa 
marttojen antama malli.

Valtakunnallisena järjestönä 
Lotta Svärd alkoi tietenkin saa-
da vielä enemmän näkyvyyttä 
ja huomiota osakseen kuin ai-
emmin, ts. silloin kun lotat oli-
vat toimineet erikseen kukin 
paikkakunnallaan. Järjestön 
vetovoima osoittautui valta-
vaksi, ja samalla Lotta Svärdil-
lä oli tietoinen massaliikkeen 
tavoite: tarkoituksena oli pääs-
tä vaikuttamaan mahdollisim-
man laajojen naispiirien kautta 
Suomen koteihin ja niissä val-
linneeseen henkeen. Esikuva-
na tässä olivat, kuten ylempänä 
jo kerrottiin, martat. Lottatoi-
minnasta ja sen pohjana ollees-

ta lottahengestä sinänsä tuli jo-
takin hyvin puoleensavetävää, 
ja esimerkiksi Ruotsissa innos-
tuttiin perustamaan oma lot-
tajärjestö pian Suomen Lotta 
Svärdin perustamisen jälkeen. 
Ruotsissa lottajärjestö (Riks-
förbundet Sveriges Lottakårer) 
toimii edelleen.

Ongelmia 
järjestäytymisessä
Erikseen voidaan kuitenkin 
mainita siitä vastustukses-
ta, joka valtakunnallista Lotta 
Svärdiä perustettaessa tuli esiin 
ja joka oli samantyyppinen 
kuin Sotaveteraaniliiton valta-
kunnallista Naisjärjestöä pe-
rustettaessa 1980-luvulla: osa 
piireistä vastusti loppuun asti 
valtakunnan tason yhtymän 
perustamista.

Syy vastustutukseen oli sekä 
1920-luvulla että 1980-luvul-
la sama: pelättiin turhia kulu-
ja, raskasta byrokratiaa, tar-
peettomia uusia toimielimiä 
jne. Paikallisen ja maakunnal-
lisen päätösvallan pelättiin siir-
tyvän tai liukuvan muun maan 
oloja ymmärtämättömälle kes-
kusjohdolle Helsinkiin.  Lisäksi 
otettiin esiin se seikka, että lot-
taosastot  oli alkuun luotu jota-
kin muuta kuin itseään varten, 
ts. tukemaan paikallisen suoje-
luskunnan  toimintaa. Toimin-
nan pelättiin kaiken kaikkiaan 
kangistuvan, mikäli sitä ohjat-
taisiin keskusjohtoisesti.

Eräitä piirejä jättäytyi si-
ten valtakunnallisen toimin-
nan ulkopuolelle. (Aivan sama 
tapahtui sotaveteraaninaisten 
järjestäytyessä valtakunnalli-
seksi toimijaksi 1980-luvulla.)  
Melko pian rivit saatiin kuiten-
kin ehyiksi ja kaikki uuden jär-
jestön ulkopuolelle jättäytyneet 
osastot ja piirit sen alaisuuteen. 
Paikallisosastojen samoin kuin 
niiden alaisten kyläosastojen 
verkosto tihentyi kattamaan 
Suomen lähes kauttaaltaan. Tu-
levaisuutta silmällä pitäen alet-
tiin kiinnittää erityistä huomi-
ota pikkulottatoimintaan, joka 
veti uusia jäseniä puoleensa 
varsinkin sota-aikana.  Järjes-
tön kokonaisjäsenmäärä kas-
voi kaiken aikaa:  Lotta Svär-
dissä oli jäseniä talvisodan alla 
jo noin 100  000 ja jatkosodan 
lopulla noin 230  000. Toimin-
ta perustui täyteen vapaaehtoi-
suuteen.

Kaarle Sulamaa

Kodit ja isänmaa: 
Lotta Svärdin yhteiskunnallinen merkitys
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Lottatoiminta kehittyi vä-
hitellen naisten vapaa-
ehtoisen maanpuolus-

tustyön pohjalta jo Suomen it-
senäisyystaistelun aikoihin. 
Monin paikoin Suomea, var-
sinkin Pohjanmaalla, nai-
set olivat olleet mukana myös 
jääkäriliikkeen alkuvaiheis-
sa. Ensi vuoden maaliskuussa 
tulee kuluneeksi 90 vuotta sii-
tä, kun eri puolilla maata toi-
mineiden lottapiirien edustajat 
kokoontuivat Helsingin Upsee-
rikasinolle perustamaan valta-
kunnallista järjestöä ja hyväk-

Lotta Svärd -järjestön perustamisesta 90 vuotta
symään sille nimen ja säännöt.

Lotta Svärd -järjestöllä ei ol-
lut minkäänlaisia esikuvia ja 
se perustui kaikessa vapaaeh-
toisuuteen. Rauhan vuosikym-
meninä, 1920- ja 30-luvuilla 
järjestö kehitti koko jäsenistön 
kattavan koulutus- ja toiminta-
ohjelman, jonka hyödyllisyys ja 
tehokkuus tuli esille viime so-
tien aikana. Lotta Svärdin jä-
senmäärä kasvoi tasaisesti vuo-
desta toiseen ja nousi 30-luvun 
lopulla reilusti yli sadantuhan-
nen. Suurimmillaan järjestö oli 
jatkosodan aikana. Tuolloin lot-

Lotta Svärd Säätiön hal-
litus on valinnut Vuo-
den Lotaksi espoolaisen 

Aune Raholan (88). Hän on 
syntynyt Tampereella. Rahola 
palveli talvisodan ajan väestö-
suojelukeskuksessa. Työtehtä-
viin kuului mm. viestien välit-
täminen eteenpäin, evakuoitu-
jen muonittaminen sekä äitien 
ja lapsien ohjaaminen maja-
paikkoihin. Vuonna 1941 hän 
osallistui suojeluskunnan jär-
jestämään radistikoulutuk-
seen ja sai komennuksen Vite-

Vuoden lotta viidennen kerran

leen, Laatokan rannalle, missä 
hän palveli asemasodan aikana 

tia oli noin 242 000. Väestömää-
rään suhteutettuna se oli maail-
man suurin naisten vapaaehtoi-
nen maanpuolustusjärjestö.

Järjestön marraskuussa 
1944 tapahtunutta lakkautta-
mista seurasivat vaikenemisen 
vuosikymmenet. Lottatoimin-
nan osuus ja arvo maanpuo-
lustuksessa alkoi kuitenkin lo-
pulta tulla esiin eri yhteyksissä 
1980-luvun puolivälistä lähti-
en. Konkreettisesti lottien ja 
Lotta Svärd -järjestön merkitys 
sai valtiovallankin täyden tun-
nustuksen vuosina 1991 ja 2001 

noin vuoden. Tämän jälkeen 
hän siirtyi Tampereelle takai-
sin ja kuului mm. Tampereen 
paikallisosaston johtokuntaan. 

Aune Rahola on ollut muka-
na Tuusulassa kunnan ja seu-
rakunnan aktiviteeteissa sekä 
osallistunut vapaaehtoiseen so-
tilaskotiyhdistystoimintaan tii-
viisti 50 vuoden ajan. 

Tarkoituksena on antaa tun-
nustusta niin lotille kuin myös 
muillekin henkilöille, jotka 
ovat lottahengessä toimineet 
yhteiskuntamme hyväksi. 

 
Lotta Svärdin perustamisen 
alueelliset 90-vuotisjuhlat
Turussa
lauantaina 19.3.2011
klo 14.00 Juhla Sigyn-sali

Kouvolassa
Sunnuntaina 20.3.2011
klo 10.00 messu kouvolan keskuskirkko
klo 13.00 pääjuhla kouvolan kaupungintalon juhlasali
 
Kuopiossa
Sunnuntaina 20.3.2011
klo 13.00 ekumeeninen hartaus ja juhla, kuopion musiikki-
keskus
 
Rovaniemellä 
Sunnuntaina 20.3.2011
klo 10.00 Jumalanpalvelus Rovaniemen kirkko
klo 13.15 Juhla Someroharjun varuskunnan muonituskes-
kus
  
Seinäjoella
Sunnuntaina 20.3.2011 
klo 10.00 messu lakeuden Risti
klo 13.00 Juhla lakeuden Risti

Yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautumiset paikallisten 
lottaperinneyhdistysten kautta.

Helsingissä
keskiviikkona 23.3.2011
klo 13.00 kansallisoopperan tiloissa

pääkaupunkiseudulla yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoit-
tautumiset uudenmaan lottaperinneyhdistyksen kautta, 
s-posti sirkka.harjula@elisanet.fi . muualta uudeltamaalta 
tiedustelut ja ilmoittautumiset tulee osoittaa lotta Svärd 
Säätiöön, s-posti pirjo.kauhanen@lottasaatio.fi  
puhelin (09) 4770 2884

Maamme 27 lottape-
rinneyhdistyksestä  
Pieksämäelle oli ko-

koontunut osanottajia 23 yh-
distyksestä yli 100 henkeä. Liit-
tokokous pidettiin lauantaina  
9.10. Pieksämäen srk:n Uuden 
kirkon seurakuntakeskukses-
sa. Pieksämäen seudun Lotta-
perinneyhdistyksen puheen-

Suomen Lottaperinneliiton liittokokous ja 
Hengelliset päivät Pieksämäellä 9.–10.10. 

johtaja Anna-Liisa Väisänen 
toivotti kokouksen osanottajat 
tervetulleeksi. Liittokokousesi-
telmän  ”Otto Aarnisalo ja Si-
sälähetysseura Sortavalasta 
Pieksämäelle” piti rovasti Kirs-
ti-Maija Paananen. Liittoko-
kouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Pieksämäen kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Soili 

Lottaperinneliiton juhla alkaa.

Finlandia-talossa pidetyissä ti-
laisuuksissa.

Lottien kunniaksi järjeste-
tään ensi maaliskuussa Lot-
ta Svärd 90 vuotta -tilaisuuk-
sia. Lottien korkean keski-iän, 
88 vuotta, huomioon ottaen 
on katsottu parhaaksi hajaut-
taa 90-vuotisjuhlien vietto 
lähemmäs lottia eri puolil-
le maata. Niinpä tilaisuuksia 
järjestetään Helsingin lisäksi 
viidellä paikkakunnalla. Juh-
lista ensimmäinen on Turus-
sa 19.3. ja muut neljä pidetään 
20.3. Kouvolassa, Kuopiossa, 

Rovaniemellä ja Seinäjoella. 
Alueellisten tilaisuuksien jär-
jestämisestä vastaavat paikal-
liset lottaperinneyhdistykset. 
Helsingin tilaisuus on järjestön 
varsinaisena perustamispäivä-
nä 23.3. Sen järjestäjinä toimi-
vat Lotta Svärd Säätiö ja Suo-
men Lottaperinneliitto.

Moilanen. Lottaperinneliiton 
puheenjohtajaksi toimikau-
deksi 2011 – 2013 valittiin uu-
delleen Sirkka-Liisa Hollmén. 
Kokouspäivä jatkui kiertoaje-
lulla. Päivät jatkuivat sunnun-
taina 10.10. messulla klo 10.00 
Pieksämäen Uudessa kirkos-
sa. Kanttori Harri Kiviluoto 
ja Mikkelin Sotilassoittokunta 
huolehtivat musiikista. Yhdis-
tyksemme jäsen pastori Mari 
Lappi saarnasi. Päiväjuhlan 
musiikista huolehti Savon Soti-
lassoittokunta. Juhlaesitelmän 
piti YTL Leena Karppinen.  
Lotta Helka Visuri muisteli lo-
tan puheenvuorossaan koulu-
tytön tunnelmia kesken kou-
lutunnin tapahtuneesta ensim-
mäisestä ilmapommituksesta. 
Tilaisuus päättyi Savolaisen 
lauluun. Seuraavat liittokoko-
us- ja perinnepäivät vietetään 
Vaasassa lokakuussa 2011.

Anna-Maija Ikäläinen

Aune Rahola
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Grunderna för Finlands Krigsveteranför-
bunds framtidsplanering skapades år 2001 
genom den enkät, som mångsidigt gav en 
kartläggning av föreningarnas synpunkter 
och önskemål angående inriktningen av 
förbundets verksamhet under kommande 
år. Den åtgärdslista, som uppgjordes till 
förbundsdagarna i Lahtis år 2002 på ba-
sen av enkäten, kan anses utgöra begyn-
nelsen till förbundets framtidsplanering. 
Om den första egentliga framtidsplanen 
och stadgeändringen beträffande makor-
nas/makarnas och änkornas/änklingar-
nas medlemskap beslöts i St Michel 2006. 
Den administrativa strukturförändringen, 
varom beslöts i Åbo 2008, har visat att den 
fungerar och det första framtidsseminari-
et fick fram grundfakta beträffande den då 
rådande situationen. Förbundsmötet se-
naste år i Kuopio gav för den nu aktuella 
två-års perioden i uppgift, att ta fram al-
ternativa modeller för övergången till tra-
ditionseran. Förberedelsevis har man un-
der den gångna hösten dryftat uppdraget 
och kommer så att fortsätta i den arbets-
grupp, som tillsatts gemensamt av full-
mäktige och styrelsen.

För styrningen av planeringsarbetet har 
man skisserat Krigsveteranförbundets or-
ganisation med ett tidsperspektiv till år 
2020 som tillräckligt långt. Vi utgår ifrån, 
att vi förmodligen har betydligt mindre an-
tal medlemsföreningar vid den tidpunkten 
och beteckningen på dem har kunnat änd-
ras till traditionsförening. På samma sätt 
har distriktenas antal gått ned. Den slutliga 
situationen blir antagligen den, att omsider 
är Krigsveteranförbundet eller dess ”tradi-

Med målmedvetna steg 
tillsammans framåt

tionsförbund” en stark självständig enhet i 
Traditionsförbundet Eklövet.

Ett centralt ämne att dryfta är, huruvida 
man skall övergå från de nuvarande krigs-
veteranföreningarna till stöd- och tradi-
tionsföreningar och sedan vidare till tradi-
tionsföreningar eller direkt till ett glesare 
traditionsföreningsnätverk. Administre-
ringen av traditionsskedet bör också ha tyd-
liga förpliktelser att stöda krigsveteranerna, 
deras makor/makar och änkor/änklingar. I 
resultatet av detta arbete bör man även för-
söka svara på frågan, när föreningen upp-
hör att verka som krigsveteranförening.

De lösningar man gjort under det gång-
na decenniet har visat sig vara gjorda vid 
rätt tidpunkt och träffat rätt, även om det 
hörts kritiska röster om de långsamma ste-
gen framåt. Med besluten har man styrt 
utvecklingen av förbundet mot traditions-
tidevarvet på sätt, som veteranerna god-
känt; kanske tidpunkten har känts vara 
långt borta. Den stora utmaningen för ar-
betsgruppen är att också utveckla en löst 
bunden stegvis modell för att få till stånd 
likriktade åtgärder att styra med på för-
bundsorganisationens alla nivåer.

Framför oss har vi ett spännande arbete 
med många olika skeden även inom fören-
ingarna, då de själva tar del i detta arbe-
te. Förändringen är avskräckande endast 
då man inte själv varit med och påverkat 
besluten. Under arbetets gång kommer ve-
teranerna att höras såsom principen varit 
och även framdeles  kommer att vara. 

Finn-Göran Wennström 
Översättning: holger Strandberg 

Delegationen för Finlands veteran-
förbund (VEVA) behandlade på sitt 
möte den 28 januari organisationer-
nas förslag till förbättrande  av ve-
teranernas förmåner i statsförslaget 
för år 2012. Tre organisationer, som 
företräder frontveteranerna, nämli-
gen Finlands Krigsveteranförbund, 
Frontmannaförbundet och Front-
kvinnornas Förbund, vilka tillsam-
mans representerar ungefär 45 000 
veteraner från våra krig, har sedan 
slutet av senaste år uppgjort gemen-
samma linjer för sina målsättning-
ar. I dessa finns fyra realistiska mål:

Valet av frontveteraner till reha-
bilitering bör grunda sig på en år-
ligen genomförd bedömning av ve-
teranens rehabiliterings- och servi-
cebehov. Anslaget för rehabilitering 
bör bevaras på 2010 års nivå (34,1 
milj. euro), varigenom alla frontve-
teraner skulle få en årlig rehabilite-
ringsperiod.

För alla veteraner, som innehar 
fronttecken, ordnas på kommunens 
försorg stödande serviceåtgärder 
för hans/hennes grundbehov, så att 
han/hon själv skall reda sig hemma. 
Behovet av tilläggsanslag är för det-
ta ändamål 12,3 milj. euro.

Veterantillägget höjes till 200 
euro/månad.

Genomföres en utredning och 
uppgöres grunderna för veteranens 
möjlighet att få komma till  period-
vis eller deltids vård i sjuk- och brö-
drahemmen.

Veteranförmånerna 2012 till 
behandling

Organisationernas förslag kan 
man närmare ta del av i Valbilagan 
i denna tidning, sidan 2. Krigsinva-
lidernas Brödraförbund har gjort 
ett eget förslag om nedsättande av 
gränserna för skadegraderna. Båda 
förslagen har sänts till Delegatio-
nen för frontveteranärendena som 
en gemensam framställning.

Uppgifter om Valbilagan
Krigsveterantidningen och Front-
veteranförbundets tidning Vetera-
nen publicerar en gemensam valbi-
laga inför kommande riksdagsval. 
I bilagan finns de nuvarande riks-
dagspartiernas ställningstaganden 
till förbättrandet av veteranernas 
möjligheter att reda sig själva hem-
ma samt också kandidaternas egna 
budskap.

De som är intresserade av vete-
ranärenden kan här få stöd för sitt 
röstningsbeslut. Alla veteraner har 
orsak att rösta på en kandidat, som 
engagerar sig i veteranfrågor. Un-
der följande regeringsperiod  (2011 
– 2015) kommer antalet veteraner 
att minska med hälften från nuva-
rande 51 000. Under denna period 
finns det även möjligheter att för-
bättra veteranernas levnadsförhål-
landen. Omsorgen om veteranären-
dena är nu på slutrakan.

Markku Seppä 
Översättning: holger Strandberg
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Fronttillägget
45,82 euro/månad

Fullt extra fronttillägg
Om sökanden inte har andra 
pensionsförmåner, som skul-
le åstadkomma en nedsättning 
av det extra fronttillägget, er-
lägges åt honom största möjliga 
fronttillägg:
åt ensamstående 221,27 euro/
månad
åt gift eller samboende 191,45 
euro/månad

Veterantillägget
50,20 euro/månad

Veterantillägget erlägges 
åt person, som erhåller extra 
fronttillägg och därtill förhöjt 
eller högsta vårdstöd. 

Förutsättningarna för att er-
hålla veterantillägget:

Om du erhåller extra front-
tillägg och är i behov av hjälp 
av annan person för att dagli-
gen reda dig själv.

Klargör för vårdande läka-
ren behovet av vård och stöd, 
be att få av honom intyg för 
vårdstöd från FPA.

Lämna läkarintyget och an-
dra erforderliga handlingar till 
FPA:s lokala byrå.

Om dig beviljas förhöjt eller 
högsta vårdstöd, erlägger FPA 
utan särskild ansökan veteran-
tillägget, då FPA har känne-
dom om förutsättningarna för 
erläggande av tillägget.

Pension åtnjutandes 
vårdstöd
Grundvårdstöd 57,55 
– veterantillägg erlägges ej
Förhöjt vårdstöd 143,27 
– veterantillägg erlägges
Högsta vårdstöd 302,96 
– veterantillägg erlägges

Anhörigvårdares 
vårdarvode år 2011
Med stöd för anhörigvård avses 
erläggande av vårdarvode och/
eller servicetjänster för tryg-
gande av vård eller annan om-
sorg hemma hos åldring, inva-
lidiserad eller sjuk person. Stöd 
för anhörigvård kan beviljas, 
om en person behöver vård el-

Veteranernas förmåner år 2011
ler omsorg på grund av nedsatt 
funktionsförmåga, sjukdom el-
ler invaliditet eller annan mot-
svarande orsak. Avtal om an-
hörigvård uppgöres mellan 
kommunen och vårdaren. Till 
avtalet fogas vård- och servi-
ceplan. Avtalet är i kraft tills-
vidare. Minimibeloppet för 
vårdarvode är fr.o.m. 1.1.2011 
353,62 euro i månaden. Under 
vårdmässigt tungt övergångs-
skede erlägges ett vårdarvode 
om minst 707,24 euro/månad.

Garantipension 1.3.2011
Lagen om garantipension trä-
der i kraft 1.3.2011. Garanti-
pension kan sökas från FPA 
fr.o.m. februari månad. 

Garantipension kan erläg-
gas endast om alla dina pen-
sioner före skatt tillsammans 
underskrider 687,74 euro/må-
nad. Storleken av garantipen-
sionen påverkas av alla dina 
övriga pensioner du erhåller i 
Finland och från övriga länder. 
De avdras till 100% från garan-
tipensionens fulla belopp. Till 
pensionerna räknas även t.ex. 
änkepensioner och olycksfalls-
pensioner. I lagen om garanti-
pension finns noggrann för-
teckning över de pensioner, 
som skall avdras vid faststäl-
lande av  garantipensionen. Dä-
remot minskas inte garantipen-
sionen av vårdstöd, fronttillägg, 
ej heller av pension tillhörande 
stöd för barn. Förvärvsinkoms-
ter, kapitalinkomster och för-
mögenhet påverkar ej garan-
tipensionen, ej heller anhörig-
vårdarstödet.

Fpa sänder i slutet av janua-
ri en skrivelse med på förhand 
ifylld ansökningsblankett till 
de, som erhåller full folkpen-
sion. Sådana finns ung. 86 000. 
När du får skrivelsen, använd 
då i första hand den på för-
hand ifyllda blanketten. Du 
kan returnera den utan post-
porto i svarskuvertet. Ansök-
ningsblanketter erhålles i fe-
bruari från FPA:s byråer och 
från internet. Garantipension 
kan man också fr.o.m. 1.2.2011 
söka utan ansökningsblankett 

genom att ringa till FPA:s byrå 
för pensionsärenden 020 692 
202 vardagar kl 8 – 18.

Beträffande garantipensio-
nen gäller en 6 månaders re-
troaktiv ansökningstid. Pen-
sion beviljas fr.o.m. 1.3. även 
om man skulle ansöka först 
i september. FPA försöker på 
allt sätt förvissa sig om att alla, 
som är berättigade, även erhål-
ler denna pension. Garanti-
pensionen är skattepliktig in-
komst. Garantipensionen på-
verkar bostadsbidraget och 
familjens eventuella utkomst-
stöd på samma sätt som övriga 
pensioner.

Ett exempel
Ensamstående pensionär, vars 
andra pension är full folk-
pension (586,46 euro på 2011 
års nivå) , får i garantipension 
101,28 euro/mån. I parförhål-
lande boende pensionär, vars 
enda pension är full folkpen-
sion (520,19 euro/mån.), får i 
garantipension 167,55 euro/
mån. Sålunda är minimipen-
sionen densamma 687,74 euro/
mån. oberoende av familjeför-
hållanden.

I anstaltvård varande bör 
få dispositionsmedel
Folkpension, fronttillägg och 
vårdstöd erlägges åt i vårdan-
stalt varande. Kommunen kan 
uppbära för i långtidsvård va-
rande pensionstagare en avgift, 
som baserar sig på dennes pen-
sioner och andra inkomster, 
men bör avdela 15% av inkom-
sterna eller minst 97 euro/mån. 
för eget behov. Fronttillägg be-
aktas inte som inkomst vid 
fastställande av avgiften för 
anstaltvård.

Lagstiftningen angående 
rehabilitering följer tillsvida-
re Statskontorets direktiv för 
år 2010

(Statskontorets direktiv till 
kommunerna 2010 www.val-
tiokonttori.fi)

Anni Grundström 
Översättning: holger 

Strandberg

För veteranänkor och veteran-
hustrur
•  Logi i dubbelrum
•  Morgonmål, lunch och mid-

dag
•  Simning
•  Vattengymnastik x 2
•  Gruppgymnastik  x 3
•  Föreläsningar  om motion 

och mat
•  Massage x 1
•  Fri tillgång till gymnastiksa-

len (ledare med första gång-
en)

•  Kvällsprågram (husets eget)
•  Hobbyrum står till förfogan-

de (för materialet debiteras)
•  Programmet börjar med in-

formation om veckans pro-
gram. Kort rundtur i huset.
  

Denna semester ordnas gemen-
samt för Vasa Krigsveterandist-
rikt och Södra Finlands Krigs-
veterandistrikt. Ansökan ad-
resseras till Tuula Harjunpää, 
Vasa Krigsveterandistrikt Va-
saesplanaden 15 J 65100  Vasa 
senast den 28.2.2011

Tuula Harjunpää

Rekreationsvecka 28.3-
1.4.2011 på Folkhälsan 
Botnia / Norrvalla
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Tapahtumia 1941
4.1.  uusi hallitus J.W.Rangelin 

johdolla nimitetään.
24.1. pääesikunnan operatiivinen 

osasto esittää ulkomaanosas-
tolle, että neuvostoliiton alu-
een tiedustelua keskitetään: 
rajan takainen alue jaetaan 33 
tiedustelualueeseen ja parti-
oinnista vastanneet alatoimis-
tot ryhmitetään uudelleen.

29.1. helsingin raastuvanoikeuden 
23.12.1940 lakkauttama Suo-
men-neuvostoliiton rauhan ja 
ystävyyden seura lopetetaan. 

6.2. J.k.paasikivi ehdottaa petsa-
mon alueen luovuttamista 
neuvostoliitolle muualta 
saatavaa korvausta vastaan.

10.2. puolustusvoimain ylipäällikkö 
mannerheim pyytää vapau-
tusta tehtävästään.

11.2. presidentti Risto Ryti keskus-
telee mannerheimin kanssa ja 
saa tämän perumaan eroano-
muksensa.

15.2. puukaasuttimet tulevat pakol-
lisiksi Suomessa muissa kuin 
diplomaatti- ja hälytysajoneu-
voissa.

19.2. paasikivi pyysi eron lähettilään 
tehtävästä.

23.2. neuvostoliitto asettaa Suo-
melle määräajan petsamon 
kaivostoiminnan järjestämi-
seksi sen toivomalla tavalla. 

28.2. Rautatiekuljetusten ja 
-suojelun johto siirretään 
asetuksella sodan aikana 
rautatiehallitukselta pääma-
jan rautatieosastolle, jonka 
johtoon nimitetään eversti 
J.v.hovinen.

7.3. Suomen ja Saksan uusi kaup-
pasopimus lisää merkittävästi 
maiden välistä kauppavaihtoa. 

12.3. Suomen ulkoministeri Rolf 
Witting ilmoittaa Saksalle, 
että Suomi sallii SS-joukkojen 
värväyksen. Suomessa keskus-
tellaan vilkkaasti värväyksen 
ehdoista.

20.3. Tekstiilituotannon turvaami-
seksi takavarikoidaan kaikki 
maassa oleva villa ja villalump-
pu.

27.3. Saksan lähettiläs Wipert von 
blűcher ilmoittaa Suomen hal-
litukselle, että maan ei tarvitse 
huolestua, vaikka nikkelineu-
vottelut neuvostoliiton kanssa 
katkeaisivatkin. 

30.3. moskovan radio kertoo, 
että valmistelut seuraavaa 
kutsuntaa varten on aloitettu. 
karjala-Suomen alueella kiin-
nitetään erityistä huomiota 
hiihtäjien koulutukseen.

Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Neuvostoliiton painostus 
jatkuvaa

Neuvostoliitto joutui tyytymään talvi-
sodan rauhassa vain minimitavoittei-
densa saavuttamiseen. Suomen soti-
laat pystyivät äärimmäisin ponnistuk-
sin torjumaan venäläisten hyökkäykset 
ja maaliskuussa 1940 pelko ranskalais-
brittiläisen armeijan väliintulosta sai 
venäläiset taipumaan rauhaan, joka to-
dellakin heidän näkökulmastaan oli 
vain välirauha. Suomi kuului edellis-
elokuun 23. päivänä solmitun Saksan/
Neuvostoliiton hyökkäämättömyysso-
pimuksen salaisen lisäpöytäkirjan mu-
kaan edelleen Neuvostoliiton etupiiriin. 
Kremlissä jäätiin odottamaan nyt tilai-
suutta ottaa Suomi lopullisesti haltuun 
- suursodan avoimessa tilanteessa kui-
tenkin niin vähin sotilaallisin ponnis-
tuksin kuin vain olisi mahdollista.

Painostus alkoi heti maaliskuun 13. 
päivänä solmitun rauhansopimuksen 
jälkeen. Suomalaisten sietokykyä ko-
keiltiin ensimmäisenä rauhansopimuk-
sen ehtojen tulkinnassa. Venäläisten 

Välirauha kypsyi tammi-helmikuussa 
1941 kauppasodaksi
Monesta toisen maailmansodan ajan tapahtumasta tulee kuluneeksi 
näinä aikoina 70 vuotta. Suomenkin kohdalla elettiin tammi-helmi-
kuussa 1941 kriittisiä hetkiä. Erityisen haavoittuvaksi Suomen teki 
silloin se, että korkeimmassa valtionjohdossa oltiin jossakin määrin 
erimielisiä siitä, mikä olisi paras tapa vastustaa Neuvostoliiton yhä uh-
kaavimmiksi käyneitä painostustoimenpiteitä.
    Raskainta ja epäilyttävintä oli venäläisten painostus Petsamon nik-
kelin kohdalla. Suomalaisten onnistuttua pitkittämään kysymyksen 
lopullista ratkaisua yli puoli vuotta, laantuivat lopulta venäläistenkin 
vaatimukset. Mikä ratkaisi asian?

mukaan luovutettavaan alueeseen, siis 
ensisijaisesti Karjalaan, kuului myös 
siellä ollut omaisuus taloineen ja tuo-
tantolaitoksineen. Suomalaisten mie-
lestä rauhansopimuksessa luovutettiin 
vain maa- ja vesialueita. Toinen rau-
hansopimukseen liittyvä tulkinta kos-
ki Jääsken kunnassa olevaa Enson teh-
dastaajamaa. Se oli jäämässä tarkasti 
karttaa lukemalla Suomen puolelle, jos-
kin raja-alueelle. Venäläiset tulkitsivat 
toisin ja varmuuden vuoksi rajalinjaan 
tehtiin sitten tarpeellinen mutka.

Tämä oli vasta alkusoittoa. Huhti-
kuussa Saksa hyökkäsi Norjaan ja työn-
tyi kevään kuluessa Ruijaan, Suomen 
naapuriksi ja vain noin 100 kilometrin 
etäisyydelle Murmanskista, venäläisil-
le tärkeästä satamakaupungista. Neu-
vostoliitolla alkoi olla kiire Suomen hal-
tuunotossa. Suora rintamahyökkäys 
olisi tullut kuitenkin kalliiksi - sen oli 
talvisota opettanut - ja siihen ei Stalinil-
la ollut sillä hetkellä halua eikä ilmeises-
ti valmiuttakaan.

Toukokuussa Helsingissä perustet-

tiin Suomen ja Neuvostoliiton rauhan 
ja ystävyyden seura. Seura sai toiminta-
ohjeita Moskovasta ja se järjesti monen-
laisia mielenosoituksia ja rettelöitä, tar-
koituksenaan häiritä normaalia yhteis-
kunnallista elämää. Tämänkään seuran 
tarkoitusperistä ei ollut varmuutta, 
mutta ainakin sen epäiltiin toimivan 
nimenomaan rauhanomaisen rinnak-
kaiselon vastaisesti.

Pienet rajaloukkaukset jatkuivat ja 
kesäkuussa venäläiset ampuivat alas 
Tallinnasta Helsinkiin matkalla olleen 
Aero Oy:n Kaleva-nimisen matkustaja-
koneen. 

Kesäkuun lopulla Neuvostoliiton ul-
koministeri Molotov ilmoitti Suomen 
Moskovan-lähettiläälle J.K. Paasikivel-
le, että Ahvenanmaata ei sitten saa va-
rustaa eikä linnoittaa ja siellä olevat vä-
häiset puolustuslaitteetkin pitää pur-
kaa. Kysymys oli Suomen puolustuksen 
kannalta sotatilanteessa tärkeästä stra-
tegisesta alueesta eikä Suomi olisi ha-
lunnut jättää eteläistä merialuettaan 
puolustamatta. Alistuttava kuitenkin 
oli, tosin usean kuukauden vastaanpa-
non jälkeen.

Suomalaisia arveluttivat myös venä-
läisten vaatimat junakuljetukset Han-
gon vuokra-alueelle. Sinnehän pääsi 
meritsekin, mutta venäläiset halusivat 
omat junansa myös Suomen rautateille. 
Suomalaisten oli suostuttava.

Elokuussa venäläiset kokosivat tie-
dustelutietojen mukaan sotilasjoukko-
jaan rajan tuntumaan Kannaksella. Se 
aiheutti tietysti suurta huolta Suomessa 

Rangelin hallitus ensimmäisessä istunnossaan vuoden 1941 alussa. Pääministerin vasemmalla puolella puolustusministeri 
Walden ja ulkoministeri Witting. 
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Suomen Sotaveteraaniliiton äänenkannattaja Sotaveteraani-
lehti ja Rintamaveteraaniliiton äänenkannattaja Veteraani-
lehti päättivät julkaista yhteisen vaaliliitteen eduskuntavaa-

leista 2011. Liitteeseen pyydettiin nykyisiltä eduskuntapuolueilta 
niiden kannanotto kysymykseen miten veteraanien kotona selviy-
tymiseen liittyviä asioita tulisi parantaa. Samalla toivottiin esitet-
tävän myös kannanotto tulevaa hallitusohjelmaa varten. 

Vaaliliitteestä veteraaniperheet ja työssämme mukana olevat 
nuoremmat tukijat saavat tietoa oman äänestyspäätöksensä tuek-
si. 

Tulevan hallituskauden (2011-2015) aikana on vielä mahdol-
lista parantaa sotiemme veteraanien elinoloja. Oheisessa tekstis-
sä on veteraanijärjestöjen ehdotus vuoden 2012 valtion talousar-
vioon.

Veteraani. Käytä äänestysoikeuttasi. 
Äänestä veteraaniasian sisäistänyttä ehdokasta. 

Veteraanit ja eduskuntavaalit

Sotiemme veteraanien etuuksien 
parantaminen 2012
Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto, jotka edustavat 
noin 45 000 sotiemme veteraania, esittävät veteraanien etuuksien parantamista jäljempänä esi-
tetyillä toimenpiteillä. Niillä varmistetaan keski-iältään 88-vuotiaille ikääntyville veteraaneille 
sekä puolisoille kotona selviytymistä tukevien arkipäivän palvelujen saaminen ja lunastetaan lu-
pausta hoitaa sotiemme veteraanit erityisryhmänä ja kunniakansalaisina. 

85 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista miehistä yli 90 %:lla on rintamasotilastunnus ja lä-
hes 20 %:lla samanikäisistä naisista on rintamapalvelustunnus. Veteraanien määrä vähenee no-
peasti, joten toimenpiteillä on kiire. 

1. Veteraani vuosittain kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointiin
Kaikille veteraaneille tehdään vuosittain kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi kotona tai oman 
kunnan terveyskeskuksen vastaanotolle kutsuttuna. Kuntoutuksen hakumenettely poistuu, kun 
siirrytään vuosittaistarkastukseen. Arvioinnissa esille tulleet palvelut turvataan veteraaneille. 
Näin palvelut kohdentuvat tarveharkintaisesti ja kustannustehokkuus lisääntyy. 

Kuntoutusmuotoa valittaessa otetaan huomioon veteraanin oma toive. Aviopuoliso voi osal-
listua yhdessä veteraanin kanssa myös avo- ja kotikuntoutukseen samoin perustein kuin laitos-
kuntoutukseen. Erityinen painopiste tulee kohdistaa kotikuntoutuksen lisäämiseen. Uusissa toi-
mintamalleissa tukeudutaan tutkimuksista saatavaan tietoon. Toimenpiteillä turvataan veteraa-
nin asumista mahdollisimman pitkään kotonaan ja siirretään laitoshoitoon joutumista. 

Kuntoutusmäärärahan pitäminen vuoden 2010 tasolla (34,1 milj. euroa). 

2. Kotona selviytymistä tukevien palveluiden ulottaminen koskemaan 
palveluja tarvitsevia sotiemme veteraaneja
Kaikille rintamatunnuksen omaaville veteraaneille palvelutarpeeseen perustuen järjestetään ve-
teraanin kotona selviytymistä tukevina toimina kunnan toimesta veteraanin tarvitsemat palve-
lut: 

– ateriapalvelu
– pyykki- ja siivouspalvelu
– kuljetus- ja asiointipalvelu
– turvapuhelin 
Valtion talousarvioon 12,3 milj. euron määräraha 

3. Veteraanilisän nostaminen
Ylimääräistä rintamalisää ja Kelan korotettua tai ylintä hoitotukea saavalle veteraanille vete-
raanilisä nostetaan 200 euroon kuukaudessa. Näiden veteraanien kokonaistulo kuukaudessa on 
tuhannen euron tasolla kuukaudessa. Pienituloiset ja eniten hoitoa tarvitsevat veteraanit voivat 
hankkia tarvitsemiaan palveluita.  

Tarvittavan määrärahan varaaminen 

4. Jaksoittainen laitoshoito 
Veteraani voi päästä jaksottaiseen tai osa-aikaiseen hoitoon sairas- ja veljeskodeissa. Valinta teh-
dään terveydellisin perustein. 

Laaditaan selvitys ja perusteet miten toiminta käynnistetään vuonna 2012

Suomen Sotaveteraaniliitto ry

Aarno Strömmer  Markku Seppä
liiton puheenjohtaja  toiminnanjohtaja

Rintamaveteraaniliitto ry

Onni Toljamo  Pirjo Jaakola
liiton puheenjohtaja  toiminnanjohtaja

Rintamanaisten Liitto ry

Kaarina Peltola  Soili Myllys
liiton puheenjohtaja  toiminnanjohtaja

Aarno Strömmer
Suomen Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja

Onni Toljamo
Rintamaveteraaniliiton 
puheenjohtaja

Veteraanien 
tukeminen 
hallitusohjelmaan

Seuraavan hallituksen ohjelman tulee sisältää veteraanien 
kotona selviytymisen tarvitsemat palvelut heidän viimeisi-
nä elinvuosinaan. Hallituskauden aikana sotiemme veteraa-

nien määrä pienenee alle puoleen. Nyt on viimeinen hetki tukea 
kunniakansalaisiamme.  

Sotiemme veteraanit tarvitsevat palveluita kotiin sekä heidän 
ikänsä ja kuntonsa huomioiden kuntoutusta laitoksessa, lähikun-
toutuspaikassa tai tuotuna kotiin. 

Lukumäärätietoa rintamaveteraaneista

2010 51 832

2011 46 950

2012 40 900

2013 34 900

2014 28 900

2015 22 900

2020 6 700

2025 1 200

Nyt on viimeiset ajat tukea sotiemme veteraaneja. 
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Rintamaveteraanien määrä 2010-2015, 2020,2025 
(arvio Kela) 
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Veteraanien kotona sel-
viytymistä on tuetta-
va niin pitkään kuin se 

on mahdollista huomioiden ve-
teraanin oma toimintakyky ja 
halu. Avainasemassa ovat kotiin 
vietävät palvelut. Veteraanipal-
veluiden yhteydessä puhutaan 
usein vain kuntoutuksesta. Mui-
ta tärkeitä palveluita ovat ateria-, 

Veteraanien toimintakyky turvattava
kauppa-, kuljetus tai siivouspal-
velut sekä kotisairaanhoito.

Kaikille veteraaneille tulee 
laatia yhdessä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilai-
sen, veteraanin itsensä ja hänen 
niin halutessaan myös hänen 
läheistensä kanssa palvelutar-
peen arviointi, jonka perusteel-
la jokainen veteraani saa räätä-

löidyn palvelukokonaisuuden. 
Tällaisen toimintamallin juur-
ruttaminen on alkamassa ja se 
tulee saada koko maan katta-
vasti käyttöön.

Kotona asumista tukevien 
palveluiden rinnalla tulee myös 
kehittää mahdollisimman ko-
dinomaisia laitoshoitovaihto-
ehtoja.

Veteraanijärjestöjen esityk-
set on otettu huomioon pe-
ruspalveluministeri Risikon 
aloitteesta sosiaali- ja terveys-
ministeriössä laaditussa yh-
teenvedossa lähivuosien kehit-
tämistarpeista sotainvalidi- ja 
veteraanipolitiikan osalta.

Hallitusohjelmassa tulee 
huomioida veteraanien asema 

ja palvelut omana kohtanaan. 
Myös kaikki vanhusväestön 
palveluiden kehittäminen tulee 
luonnollisesti koskemaan vete-
raaneja.

Kansallinen Kokoomus  
Jyrki Katainen 
Puheenjohtaja

Arja Karhuvaara

€/Arja Karhuvaara
Helsinki

Seniorit ovat yhteiskunnan voimavara ja arvokas osa 
Suomen historiaa. Etenkin maatamme puolustaneiden 
ja uudelleen rakentaneiden veteraanien hyvinvointiin, 
kuntoutukseen ja hoiva-asumiseen on panostettava 
edelleen. Siihen työhön olen valmis suuntaamaan 
tarmoni jatkossakin. Mikäli saan valtuutuksenne myös 
jatkokaudelle eduskuntaan.

Veteraania ei jätetä!

www.arjakarhuvaara.fi

kansanedustaja, erik. fysioterapeutti
Suomalainen  

ei periksi anna.
Kunniavelka 
velvoittaa.
Tervehtien,

Ilkka Kanerva
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Potkua 
Politiikkaan!

Äänestä               
JUHA REINI 

eduskuntaan.

Aktiivisten ihmisten ja koko 
Pohjanmaan puolesta. Anna 

sinäkin äänesi liikkuvalle 
Suomelle!

www.juhareini.fi
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EDUSTAJASI HÄMEESTÄ
Timo Saviniemi

KANSANEDUSTAJA 2011

www.timosaviniemi.fi

S I N Ä K I N  T I E DÄT  M I K S I .

Turvallisuus on perusoikeus

Mainonnan rahoittaa: Timo Saviniemi kansanedustaja 2011 tuki ry

Kurvinen
insinööri, yrittäjä

Kunnioitetut sotiemme veteraanit: 
nöyrin kiitos vapaasta Suomesta.

Hyvinvointimme ei olisi mahdollista 
ilman Teidän uhrauksia.
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Kansanedustaja,
Eduskunnan puhemiesneuvoston jäsen

Raija Vahasalo

UUSIMAA

“Ikäihmisten toimeentulo on turvattava”

Raija Vahasalo

Raimo 
Kostamovaara 

kapteeni evp.  
Inari/Tervola

"Kokemus ja tahto ei ole  
tiukassa paikassa heikkous" Eduskuntavaaliehdokas  

Kokoomus

Ari Kekarainen
040 – 55 46 468

ari.kekarainen@netikka.fi
www.arikekarainen.fi

 
 
 

              Jussi Viljanen - Pirkanmaa 
                                               Valmiina vastuuseen 
                        
  * Fysioterapeutti, yrittäjä 

* Kaupunginhallituksen Pj. 
 * Naimisissa, kolme lasta 

 
- Työn ja hyvinvoinnin kehittäjä 
- Veteraaniperinnön jatkaja 

 - Perhe-elämän puolestapuhuja 
                   

      Mainoksen maksaa Viljatalkoot ry 
 

                                               

www.eestila.fi KOKOOMUS

Sanansa mittainen, 
oikeudenmukainen mies. 

Markku Eestilä

Pohjois-Savon vaalipiiri

ELIAS
ERÄMAJA

“Kiitos veteraanit.”

U U S I M A A KNL

“Oma koti on ihmisen 
paras paikka.”

Vapaata Suomea
rakentamassa:

-valtiotieteiden kand.
-res. aliups. merivoimat

Nostetaan Lappi yhdessä Suomen 
kasvumaakunnaksi!

” Yksin asiantuntemus ei 
 riitä, vaan tarvitaan myös 
 kykyä kantaa vastuuta 
 tehdyistä päätöksistä.

 Lappi on hyvä paikka 
 elää ja asua.”

Nostetaan Lappi yhdessä Suomen Nostetaan Lappi yhdessä Suomen 

Tuomo JuntikkaTuomo JuntikkaTuomo Juntikka

Äänestä Tuomo eduskuntaan 
www.tuomojuntikka.fi Tu

om
o 

Ju
nt

ik
ka
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Toivo on aina yhteisessä
yrittämisessä.

 Ulla Karvo
Kansanedustaja,  

varatuomari
Lapin kokoomuksen pj

Veteraanien asiat on 
saatava vihdoin kuntoon.

Kansanedustaja 

Lyly Rajala 

Oulu

Oulun vaalipiirin kansan-
edustajaehdokas  

(kokoomus), rehtori

 Martti Turunen
 Perusturvallisuutta läpi 

elämän ”vauvasta vaariin”!
 www.marttiturunen.fi

Vastuuta Suomen rakentajista - sotaveteraaneista ja 
myös lapsenlapsistamme -  tulevaisuuden rakentajista

Sari Rautio
lotan ja rintamaveteraanin pojantytär
neljän lapsen äiti
kansanedustajaehdokas
Kokoomus - Häme

Palvelukoti-
yrittäjä

Maarit 
Heikkinen
eduskuntaan

isänMaan Puolesta

www.maaritheikkinen.fi

KOKOOMUS KESKI-SUOMI
Maarit Heikkisen tukiryhmä

Ju
ha
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Mikäli haluat katsoa mitä Viipuri on nyt, 
kirjamme Aikamatka Viipuriin 
on tehty Sinulle.

Saatavissa kirjakaupoista tai suoraan 
meiltä tekijöiltä signeerattuina, hinta 45 €.

Mikko Mäntyniemi ja Pekka Kantanen
mikko@mikkomantyniemi.fi  
p. 044 569 8745 / Mikko

www.mikkomantyniemi.fi 

iipuri on suomalaisille yhä rakas ja tärkeä kaupun-

ki. Jokaisella meistä on oma mielikuva kaupungis-

ta, ja Viipuri on ainakin tuhannen ja yhden tari-

nan arvoinen. Olemme keränneet tähän kirjaan 73 

kuvaparia, joiden välityksellä pyrimme kertomaan 

edes osan noista tarinoista. Useimmissa kuvapareissa 

on vasemmalla noin 100 vuotta vanha postikortti 

ja oikealla samasta paikasta otettu kuva nykyisestä 

Viipurista. Ihan aina uutta kuvaa ei ole ollut mah-

dollista ottaa samasta kuvakulmasta tai samalta etäisyydeltä kuin alkuperäinen 

kuva on otettu. Pahoittelemme siis muutamaa epätarkkuutta. Postikortit olivat 

mielenkiintoisia lähteitä myös niiden sisältämien viestien ansiosta. Olemme otta-

neet kirjaan mukaan joitakin aikalaisten viestejä. Toivottavasti kukaan ei pahastu, 

vaikka kirjastamme löytyisikin mummon vanha postikortti.

Kuvapareista näkee hyvin Viipurissa tapahtuneen muutoksen. Kaupungissa 

on säilynyt paljon arvokasta rakennuskantaa. Paljon on myös tuhoutunut joko 

sotien aikana tai sitten rauhan aikana, kun kiinteistöjä on hoidettu huonosti – tai 

ei ollenkaan. Viipurin lähihistoria ei ole ollut kaupungille helppo. Toivottavasti 

tämä kirja herättää positiivisia muistoja vanhoissa viipurilaisissa, herättää meissä 

nuoremmissa kiinnostusta kaupunkia kohtaan ja toivottavasti kirja löytää tiensä 

myös nykyisten viipurilaisten käsiin. Omaa kaupunkiaan voi rakastaa vain, jos 

tuntee sen historian ja merkityksen.

V

Kiitos teille 
sotiemme veteraanit.

“Tasapainoisessa kodissa 
kasvaa Suomen

tulevaisuuden turva.”

www.pitkasenpasi.fi

Pitkäsen Pasi,
Kaavi, Pohjois-Savo

Pa
si

 P
itk

än
en

Tämän ilmoituksen maksoi Paula itte.
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Kansanedustaja
Prikaatikenraali

Maksoin itse tämän ilmoituksen

Olli Nepponen

Sotiemme veteraanien
tavoitteiden puolesta.

Etelä-Savo

Vahva vaikuttaja – arvot kunnossa
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Ikäihmisillä on oikeus laa-
dukkaaseen, ihmisarvoa 
kunnioittavaan ja yksilöl-

liset tarpeet huomioivaan hoi-
toon ja hoivaan.

Keskustan tavoite on edis-
tää sotiemme veteraanien ko-
tona selviytymistä. Siksi on pa-
nostettava etenkin veteraanien 
kuntoutukseen. Vuonna 2011 

Veteraanien kotona asumista ja 
turvallista arkea on tuettava

veteraanien palveluja paranne-
taan uudella kotihoidon mal-
lilla. Se tukee veteraanien oma-
toimisuutta ja itsenäistä selviy-
tymistä kotona.  

Jatkossa voimavaroja on li-
sättävä kuntouttavaan kotihoi-
toon, perhehoitoon ja erilaisiin 
yhdessä asumisen ratkaisuihin, 
kuten senioritaloihin ja osuus-

kuntapohjaiseen asumiseen. 
Yhteistyötä kansalaisjärjestö-
jen kanssa tulee lisätä veteraa-
nien hoidon ja hoivan järjestä-
misessä.

Keskusta ei hyväksy vete-
raanien etuuksien ja palvelujen 
leikkaamista. 

Keskustan tavoite on pa-
rantaa omaishoitajien asemaa. 

Omaishoitajilla on suuri vastuu 
myös sotiemme veteraaneista.

Omaishoidontuki tulee siir-
tää Kansaneläkelaitoksen hoi-
dettavaksi, jotta voidaan taata 
ihmisten yhdenvertaisuus tu-
kea myönnettäessä. Omaishoi-
tajien jaksamista on tuettava 
nykyistä paremmin vapaapäi-
väjärjestelyillä ja omaishoitaji-

en kuntoutuksella. Omaishoi-
toon tulee luoda tapoja, jois-
sa hoidettava voi asua ja saada 
tarvitsemansa hoidon kotona 
myös omaishoitajan loman ai-
kana. 

Suomen Keskusta 
Mari Kiviniemi 
Puheenjohtaja

Ossi Martikainen 
- Ihmislähtöistä päätöksen-

tekoa Isänmaan hyväksi

Pohjois-Savon vaalipiiri

Markku Pakkanen
kansanedustaja,  

Reserviläisliiton puheenjohtaja

Kymen vaalipiiri
www.markkupakkanen.fi

KIITOS,  
VETERAANIT.                                             

Ilm
oitu

ksen
 m

aksaa: S
avo on

 kotim
m

e ry.

Sillanpään marssi-
laulun sanoin:

"Mitä lieneekään 
aarteita Suomessa, 
toki kallehin  
on vapaus."

Seppo Kääriäinen

Tämän mainoksen maksaa Sastamalan Keskusta.

Pertti Hakanen
www.perttihakanen.fi

      Pirkanmaan Keskusta

Res. luutnantti
isänmaan
asialle
eduskuntaan.

I

Inhimillisen elämän puolesta
         Risto Autio

• Hallinto- ja kuntaministeri
• Kansanedusta ja kunnanjohtaja 
• Valtiotieteiden maisteri 
• Reservin majuri

Oulun vaalipiiri, Keskusta rp
www.tapanitolli.fi MAINOS: POHJOISEN ITUNEN RY.

• Hallinto- ja kuntaministeri
• Kansanedustaja, kunnanjohtaja
• Valtiotieteiden maisteri
• Reservin majuri



71/11 h e l m i k u u n  23.  pä i vä n ä  2011 Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton 2011 eDuSkunTAvAAlien vAAliliiTe

Jari Leppä
Kansanedustaja

(kesk.)

Maanviljelijä

Reservin kapteeni

Etelä-Savon vaalipiiri

www.jarileppa.
Ilmoituksen maksaja Jari Leppä

Paula Sihto
Kiitos sotiemme veteraanit.

Pidetään huolta huomisesta

Kansanedustaja,  
erikoissairaanhoitaja
Puh. 050 512 2580 
www.paulasihto.fi

Maksaja: Yhdessä ihmisen ja maakunnan parhaaksi ry

maatalous- ja metsätieteiden maisteri, 
agronomi. yrittäjä. siilinjärvi, 

PoHjois-savon vaaliPiiri

puh. 0400 579 168
www.marjaanapitkanen.fi

Marjaana Pit
kan

en
..

marjaana Pitkänen eduskuntaan!

Maksaja: Marjaanan tukiyhdistys Savolaisella sisulla eteenpäin ry

Kiitos itsenäisestä 
isänmaasta!

www.korkeaoja.net

Veteraanien työtä suuresti 
kunnioittaen

Satakunta - MahdolliSuukSien Maakunta ry

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Satakunta

Työtä  taloutta  turvallisuutta.

www.timo.korhonen.fi

Timo Korhosen tukiryhmä

Asiaa.
Keskusta

TIMO
Korhonen
Kansanedustaja

KIITOS 

Teille ei ole koskaan kylliksi 

Mauri Salo 

Kansanedustaja

Ehdolla Varsinais-Suomesta 

0500 535 126          www.maurisalo.fi

Eduskuntavaaliehdokas, Pohjois-Savon vaalipiiri

TURVALLISTA TULEVAISUUTTA

Arjen turvaa ja 
elämänlaatua veteraaneille

anteropeiponen.fi

Pohjois-Savon Parhaaksi ry

Maanviljelijä

JARMO NYKÄNEN
Ehdolla eduskuntaan 2011               

Puhdasta kotimaista ruokaa
itsenäisessä Suomessa                                      

 

www.jarmonykanen.fi
Pohjois-Savo
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Juha Mieto, Vaasan vaalipiiri 

Kiitos veteraaneille 
itsenäisestä Suomesta!

www.juhamieto.fi

Kaarina hoitaa.
www.kaarinasuhonen.fi 

Puhdas luonto

Julkisten sosiaali- ja terveyden-
huollon peruspalveluiden 
turvaaminen

Lasten ja nuorten hyvinvointi

keskusta.fi 
HÄME

Veteraanien työn arvostus 
tulee siirtää jälkipolville 

ja näkyä tekoina. 
Etenkin kotona asumista 

on tuettava riittävästi. 

Hallintotieteiden maisteri
Reservin vänrikki 
ja aktiivireserviläinen
Kansanedustajaehdokas, 
Oulun vaalipiiri

•
•

•

Maksaja: Tahto Pohjoisesta ry

Veteraanit taistelivat Isänmaamme 
itsenäisyyden puolesta. Meidän 
tehtävämme on eduskunnassa  
varmistaa, että Isänmaamme  
itsenäisyys ja päätösvalta säilyy  
EU:sta huolimatta.  
Taistelu jatkuu suomalaisen  
työn ja yrittämisen puolesta!

Mikko Alatalo
Kansanedustaja
Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Veteraanien ja ikäihmisten asialla

Tuomo Hänninen
Kansanedustaja

Oulun vaalipiiri

www.tuomohanninen.net

Kansanedustaja

Antti Rantakangas

Vahvan Pohjoisen  
Puolestapuhuja

Veteraanien työtä kunnioittaen.

EERO REIJONEN
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsen
Reservin majuri

Pohjois-Karjalan vaalipiiri

I s ä n m a a n  a s i a l l a

Pitkäjänteistä työtä 
sotiemme veteraanien 

puolesta.

Markku Laukkanen
kansanedustaja, 
Karjalan liiton pj
Kymen vaalipiiri

 www.markkulaukkanen.fi
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elsikatainen
TYÖTÄ JA TURVAA SINULLE!

suurin kiitos
kuuluu vapautemme 
puolesta taistelleille!

Kansanedustaja • Pohjois-Savon vaalipiiri
www.elsikatainen.fi
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Sotiemme veteraanien kor-
kean iän johdosta heidän 
kotona selviytymisensä 

tukeminen on keskeistä lähi-
vuosina. Rintamaveteraaniasi-
ain neuvottelukunnalla on asi-
assa suuri asiantuntemus, joka 
on myös puolueemme käytössä. 

Avo- ja kotikuntoutuksen, 
joka perustuu kattavaan, vuo-
sittaiseen tarpeiden arviointiin, 
on otettava huomioon veteraa-
nin yksilölliset tarpeet. Omas-
sa kotiympäristössä asumises-
sa tarvitaan arjessa monenlais-
ta apua. Myös auttaja, puoliso, 
muu läheinen omainen tai hoi-

Veteraaneista pidettävä huolta

Tarjolla asiamieheksi eduskuntaan 
Pohjois-Karjalasta

Taksiautoilija, yrittäjä
Kansanedustajaehdokas (sd.)

Jarmo A. Tolvanen
(Juuan Sotaveteraanit ry:n 

pj 2000-2009)
Juuka puh. 0400 279340

Veteraanien asialla 
EERO HEINÄLUOMA E

ero H
einäluom

an tukiryhm
ä / Itäkeskuksen sosialidem

okraatit

KAI LINDROOS

Äänesi
Arvoinen!

Kai Lindroosin tukiryhmä
Pirkanmaa

Rakel Hiltusen tukiryhmä

Veteraanit rakensivat meille 
yhteisvastuullisen maan.
Pidetään heistä hyvää huolta.

Helsinki

Rakel Hiltunen
kansanedustaja

Vesa Hynynen
Pohjois-Savo / Sonkajärvi 
hieroja / junioripäällikkö

työelämässä sotaveteraanien ja  
sotainvalidien hoitajana 23 vuotta  

Iisalmen Veljeskodissa

- nyt on aika lisätä veteraanien 
kuntoutusmäärärahoja

Sonkajärven Sosialidemokraatit ry

ETHÄN EMPINE, EDUSKUNTAAN LEMPINEN

www.karilempinen.fi 

Asioiden ajaja.

Matalankynnyksen • 
lähipalvelut sosiaali- ja 
terveys- sekä sivistyspuo-
leen; unohtamatta pe-
ruspalveluita.

Nuoriso- ja pitkä-• 
aikaistyöttömyyteen 
satsaaminen.
Hämärät työt kuriin.• 
Työeläkkeitä ei leikata.• 
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•

VETERAANIEN JA ELÄKELÄISTEN
ASEMAA ON PARANNETTAVA.

 
 

 

 
 

JOUKO SKINNARI 
 lakimies, kansanedustaja

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja
II valtiovarainministeri 1997-99  

050-511 3103
www.joukoskinnari.com 

SDP       HÄME

taja, tarvitsee tukea ja lepoa.
Sotainvalidien ja veteraanien 

kuntoutuksen ja hoidon yksi-
köissä on vuosien varrella kehit-
tynyt ikääntyneiden palveluun 
liittyvää korkeatasoista ammat-
titaitoa ja osaamista sekä kykyä 
ohjata ja neuvoa kotona selviy-
tymisen tukemisessa. Tähän on 
tarvetta edelleenkin. 

Kuntoutuksen vaikuttavuut-
ta on voitu merkittävästi lisätä 
yhteistyötä lisäämällä. Kunti-
en lähipalveluissa osataan aut-
taa terveydenhoidon, kotipal-
velujen ja asumisen tarpeissa 
asiakkaan ja ammattihenkilön 

läheisellä yhteistyöllä. Nyt pi-
täisi kyetä näkemään myös hal-
linnon ja kuntarajojen yli ja an-
nettava yhteistyössä apua sin-
ne, missä siihen on tarvetta. 
Järjestelmän hyvät käytännöt 
voivat veteraanien perintönä 
auttaa myös muita ikäihmisiä. 

Hallitusohjelmassa on taat-
tava riittävät resurssit veteraa-
nien palveluiden ja toimeentu-
lon turvaamiseksi.

Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue  

Jutta Urpilainen 
puheenjohtaja

Pidetään yhdessä  
huolta toisistamme.

Tarja Eklund
Leipomotyöntekijä.
www.kolumbus.fi/ 

tarja.eklund.
Eduskuntavaaliehdikas

Uusimaa
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Vasemmistoliitto on jo 
pitempään esittänyt, 
että on säädettävä van-

huspalvelulaki, missä määri-
tellään ikäihmisille taattavien 
palvelujen laajuus ja taso. Täs-
sä laissa pitää määritellä myös 
niitä järjestelyjä, joilla tuetaan 
ikäihmisten mahdollisuutta 
asua kotonaan. Veteraanien ja 
muun vanhusväestön toiveet 
eivät juuri eroa toisistaan, mut-
ta veteraanien korkea keski-ikä 
edellyttää enemmän erilaisia 
tuki- ja avustustoimia. 

Omaishoitajien aseman pa-
rantaminen on yksi kiireelli-
simpiä ja nopeimmin vaikut-
tavia ratkaisuja, joilla tuetaan 
kotona asumista. Omaishoitaja 
on kovin usein itsekin ikäihmi-
nen, mikä on yhteiskunnan ta-

Ikäihmisten tarvitsemista palveluista on säädettävä lailla
holta otettava nykyistä parem-
min huomioon. 

Tarvitaan myös riittäviä ko-
tipalveluja. Yksinasuville ve-

teraaneille ne ovat välttämät-
tömyys, mutta kotipalvelut tu-
kevat myös omaishoitajia ja 
auttavat heitä jaksamaan. Ko-

Sotiemme veteraanit ovat 
kunniakansalaisiamme. 
Suomen itsenäisyyden 

säilyttämisen puolesta toimi-
neille veteraaneille on turvat-
tava hyvä vanhuus. Hyvään 
vanhuuteen kuuluu selviämi-
nen mahdollisimman pitkään 
omassa kodissa. 

Veteraaneille tarjottavis-
sa palveluissa painopistettä on 
siirrettävä pitkäaikaisesta lai-
toshoidosta ennaltaehkäisyyn 
ja kuntoutukseen. Veteraanit, 
kuten kaikki yli 75-vuotiaat, 

Veteraaneille hyvä elämä
ovat oikeutettuja kuntien sosi-
aali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisten tekemään palve-
lutarpeen arviointiin. Arvioin-
tien pohjalta veteraaneille on 
tarjottava joustavia, yksilölli-
sesti räätälöityjä ja kohtuuhin-
taisia palveluja. Veteraaneil-
le tarjottavaan palvelukoko-
naisuuteen tulee kuulua muun 
muassa ateria-, siivous-, pyyk-
ki- ja kuljetuspalvelut, kotipal-
velu ja sairaanhoito. 

Veteraanien kuntoutukses-
sa tulee painottaa laitoskun-

toutuksen sijaan avo- tai ko-
tikuntoutusta. Veteraanien 
puolisoilla on suuri merkitys 
veteraanien itsenäiselle selviy-
tymiselle, ja puolisoille pitää 
taata mahdollisuus osallistua 
avo- tai kotikuntoutukseen ai-
van kuten laitoskuntoutukseen. 

Veteraanien hyvän vanhuu-
den takaamisen on varattava 
riittävästi resursseja. Valtion, 
kuntien ja Raha-automaattiyh-
distyksen rahoituksen ohella 
veteraanijärjestöt voisivat mah-
dollisuuksien mukaan käyt-

tää omaisuuttaan veteraanien 
palvelujen tehostamiseen. Ve-
teraanijärjestöjen, sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Kuntalii-
ton tulisi yhdessä pohtia miten 
varat, joista tosin osa on kiinni 
kiinteistöissä ja muissa hitaasti 
realisoitavissa kohteissa, saatai-
siin parhaiten maatamme puo-
lustaneen, nopeasti harvenevan 
joukon hyödyksi.

Lähivuosina hyvinvointipal-
velut kohtaavat vaikeita haas-
teita: väestön ikääntyminen, 
kasvavat terveydenhuoltome-

not, työvoiman saatavuuden 
vaikeutuminen, elintapojen 
tuomat terveyshaasteet, väes-
tön hyvinvointierojen kasvu ja 
julkisen talouden vaikeat kestä-
vyysongelmat. 

Tulevassa hallitusohjelmassa 
ratkaistaneen monet näistä ky-
symyksistä: on huolehdittava, 
että veteraanien palvelut säily-
vät hyvinä.

Vihreä liitto 
Anni Sinnemäki 

Puheenjohtaja

tipalvelulla on myös ennalta 
ehkäisevä vaikutus. Ammatti-
ihminen näkee nopeasti muu-
tokset veteraanin voinnissa ja 

mahdolliset puutteet asunnos-
sa.

Asuntoon voidaan asentaa 
erilaisia kiinteitä apuvälineitä 
kuten tarttumakaiteita, nosto-
laitteita ja kulkuluiskia. Nyky-
ään on saatavissa monenlaisia 
turvallisuutta lisääviä apulait-
teita, joilla minimoidaan tapa-
turma- ja onnettomuusriskiä. 
Niiden tarve pitäisi kartoittaa 
kunnissa ihan tapauskohtai-
sesti. Pystyisivätkö paikalliset 
veteraanijärjestöt olemaan täs-
sä aloitteellisia kuntapäättäjien 
suuntaan? Apua ja tukea var-
masti saa monilta muilta pai-
kallisilta järjestöiltä.

Paavo Arhinmäki 
Vasemmistoliiton 

puheenjohtaja 
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För Finland och finlända-
re är det en hederssak att 
man tar hand om vetera-

nerna. De är vår tids hjältar och 
åtnjuter och är värda en stor 
respekt. Utan dem skulle inte 
min generation ha fått växa 
upp i ett fritt och demokratiskt 
land. Därför har SFP varit med 
och utvecklat veteranernas lev-
nadsförhållanden och detta vill 
vi göra även i fortsättningen. 

Det är nödvändigt att vi 
fortsätter utveckla socialskyd-
det och servicen för våra vete-
raner och krigsinvalider. Man 
måste garantera resurserna för 
en fungerande rehabilitering 
som tar hänsyn till de indivi-
duella behoven. En tillräcklig 

Kunniavelkaa on 
edelleen lyhennettävä

Suomelle ja suomalaisille 
on kunnianasia että vete-
raaneista pidetään huolta. 

He ovat oman aikamme sanka-
reita ja nauttivat ja ovat ansain-
neet suuren kunnioituksen. Il-
man heitä oma sukupolveni ei 
olisi saanut kasvaa vapaassa ja 
demokraattisessa maassa. Sik-
si RKP on ollut mukana kehit-
tämässä veteraanien olosuhtei-
ta ja haluaa myös jatkossa teh-
dä sitä.

Veteraanien ja sotainvali-
dien sosiaaliturvaa ja palvelu-
ja on kehitettävä edelleen. On 
huolehdittava nykyistä yksi-
löllisemmästä kuntoutuksesta 
ja että tälle taataan tarvittavat 

määrärahat. Riittävät kotipal-
velut ovat välttämättömät. 

Tämän vaalikauden aikana 
on veteraanien etuuksia paran-
nettu mm. 10 miljoonan euron 
veteraanipaketilla sekä 50 eu-
roa/kk veteraanilisällä, jolla tu-
etaan sotainvalidien ja veteraa-
nien itsenäistä selviytymistä. 
Veteraanikotitalouksien ase-
maa parantaa myös 1.3.2011 
voimaan tuleva takuueläkeuu-
distus, joka korottaa etenkin 
veteraanien puolisoiden eläke-
tasoa, koska heidän eläketulon-
sa muodostuu usein pelkästä 
kansaneläkkeestä. 

Näitä toimia on jatkettava 
seuraavalla vaalikaudella niin 

Dags att betala tillbaka 
på tacksamhetsskulden

hemvård är nödvändig.
Under den här riksdagspe-

rioden har veteranernas situa-
tion förbättrats med bl.a. ett ve-
teranpaket  på 10 miljoner euro 
och med ett veterantillägg på 
50 euro per månad med vars 
hjälp man stöder möjlighter-
na för krigsinvaliderna och ve-
teranerna att bo självständigt. 
Veteranhushållens ekonomis-
ka situation förbättras också 
genom garantipensionen som 
träder ikraft 1.3.2011 och som 
höjer pensionen särskilt för 
många makar, eftersom deras 
pension ofta består av enbart 
folkpension. 

Dessa åtgärder måste följas 
upp under nästa riksdagsperi-

www.sfp.fi
www.rikare.fi

FÖR ETT RIKARE FINLAND

S
F

P

RIKKAAMMAN  
SUOMEN PUOLESTA

R
K

P
www.sfp.fi
www.rikare.fi

että tuetaan kotona selviytymi-
sen edellytykset sekä taloudel-
lisesti että kotipalveluiden ke-
hittämisen avulla.

Näemme että on tärkeää että 
veteraaneilla ja muilla yhteis-
kunnan senioreilla pitää olla 
valintamahdollisuus asua koto-
na niin kauan kun haluaa.

Sotiemme veteraanit, sekä 
miehet että naiset, ovat elin-
taso-Suomen peruspilareita. 
Kunniavelkaa on edelleen ly-
hennettävä.

Suomen Ruotsalainen 
Kansanpuolue RKP 

Stefan Wallin 
Puheenjohtaja

od så att man stöder möjlighe-
terna till ett självständigt boen-
de både ekonomiskt och genom 
t.ex. hemservice. 

Vi anser att det är viktigt att 
både veteraner och andra an-
dra seniorer i samhället skall 
ha möjlighet att bo hemma så 
länge man vill. 

Våra veteraner, både män 
och kvinnor, utgör grunden 
för dagens välfärds-Finland. 
Vi har en tacksamhetsskuld att 
återbetala. 

Svenska folkpartiet i Finland 
rp 

Stefan Wallin 
Partiordförande

Svenska folkpartiet i Finland • Suomen ruotsalainen kansanpuolue



1/11 h e l m i k u u n  23.  pä i vä n ä  201112 Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton 2011 eDuSkunTAvAAlien vAAliliiTe

Kristillisdemokraatit toi-
mivat sen puolesta, että 
kotona asuminen mah-

dollistetaan niin pitkään, kuin 
henkilö itse sitä toivoo, ja ko-
tiin tarjottavia tukipalveluja ja 
kuntouttavaa toimintaa anne-
taan riittävästi. Kotona hoita-
miseen on pyrittävä vakavien-
kin sairauksien kohdatessa, 
mikäli potilas niin haluaa ja se 
on kohtuullisin järjestelyin to-
teutettavissa. Ikäihmisten omi-
en toiveiden mukaisen elämän 
toteuttamiseen pitää kiinnittää 
entistä enemmän huomiota.

Avohoidon palveluja, sään-
nöllistä kotihoitoa, palvelu-
asumista ja tehostettua palve-

Kristillisdemokraatit: 
Veteraanien omat toiveet kotona 
asumisesta pitää huomioida

luasumista tulee lisätä. Myös 
omaishoitajien lukumäärää on 
lisättävä määrätietoisesti ja pa-
rannettava heidän toimeen-
tuloaan ja jaksamista. Kotona 
asumista pitää valvoa niin, että 
kun ikäihminen tietäen tai tie-
dostamattaan on turvallisen 
hoitopaikan tarpeessa, se taa-
taan.

Hyvän kotihoidon suunnit-
telussa on huomioitava, että 
ikääntyneen liikkuminen ko-
toa lähiympäristöön on estee-
töntä ja turvallista kaikkina 
vuodenaikoina. Kotona asu-
miseen vaikuttavat mm. sosi-
aali- ja terveyspalvelujen saa-
tavuus, asuntojen varustetaso 

ja turvallisuus, hissit kerros-
taloissa, helppokulkuinen ym-
päristö, toimivat liikenne- ja 
viestintäyhteydet, kotihoito-
palvelut sekä kaupan, pankin 
ja postin läheisyys. Hyvinvoin-
tinsa ja toimintakykynsä yllä-
pitämiseksi ikääntyneet tarvit-
sevat liikuntapalveluja ja muita 
kokonaisvaltaista terveyttä tu-
kevia palvelumuotoja. Sotiem-
me veteraanit ja kotirintamalla 
palvelleet tulee ottaa erityisesti 
huomioon järjestettäessä hoi-
toa, kotihoitoa ja kuntoutusta.

Suomen Kristillisdemokraatit 
Päivi Räsänen 

Puheenjohtaja

Eduksesi 

Evelyn!

TULE TOIVON TUPAAN!   
KD:n oma vaalitoimisto, kahvio ja 
kristillinen kirjakauppa!

Tule istahtamaan ja juomaan kupponen 
kahvia! Jatka matkaa toivoa täynnä!

Toivon tupa on avoinna 
4.2.-17.4. arkisin klo 10.30-17.30 
ja erikseen ilm.aikoina.

Avajaiset  4.-5.2.
Pe 4.2. klo19.00-20.30 
mukana Päivi Räsänen ja
la 5.3. klo 12-15 Sari Essayah
9.4.klo 12-15 Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun piirin ehdokkaita

Evelyn Hynynen Eduskuntaan!
Vaalipäivä 17.4.2011
Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011

Nyt sinulla on mahdollisuus 
myös tukea vaalikampanjaa 
hyväksi katsomallasi summalla:

Puolueen rahankeräystili: 
Nordea 106530-225528. 
VIITE 6106513  Evelyn Hynynen

Luvan saaja: 
Suomen Kristillisdemokraatit(KD), 
luvan numero POHADno/2010/1166, 
lupa voimassa 31.5.2010-30.4.2011

 

 

    

                       Vastuullista ja välittävää 

     vaikuttamista kestävien 
     arvojen pohjalta! 

 Marika Visakorpi 
varatuomari, kihlakunnansyyttäjä, 
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu 

 
www.visakorpi.net 
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MARTTI  ISSAKAINEN
metsänhoitaja, yrittäjä, res vänrikki

Haluan työssäni kunnioittaa 
jatkosodassa kaatuneen enoni 
muistoa.
Tavoitteena itsenäinen Suomi 

myös tulevaisuudessa. 

Uusimaa /Kerava
m.issakainen@luukku.com
puh. 050 5525 919

SUORAA PUHETTA SYDÄMELTÄwww.MarttiIssakainen.fi

 

  

Ulla Halme 
SAIRAANHOITAJA 
HELSINKI 

Koti, uskonto, isänmaa. 
 

Äänestä pitkäaikainen  
sotaveteraanien hoitaja  
eduskuntaan. 

ERIT Y ISLUOK A NOPE T TA JA 
VA R SIN A IS-SUOMES TA

Matti Schrey

PuoluStuS on 
koko kanSan aSia

RAISION SOTAVETERAANIT RY:N SIHTEERI
RESERVIN KAPTEENI

VETERAANIEN 
KANSANEDUSTAJAEHDOKAS

Yrittäjä 

Ahti Hurmalainen 
50-v., Reservin vääpeli

”Vaikuttaminen 
alkaa 

välittämisestä.  
Vain välittämällä 
voit vaikuttaa.”

Karolina Puuska
Eduskuntaan
Vähäosaisten 

puolestapuhuja
www.kd.fi/karolinapuuska

Kristillisdemokraatit

Leena Rauhala, 
ehdokas 
Pirkanmaalla

Leena Rauhala
K ANSANEDUSTA JA

TAVOITTEENA TURVALLINEN 
VANHUUS JOKAISELLE

W W W.LEENAR AUHAL A.F I
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Sirpa Suikkanen
Pohjois-Karjalasta eduskuntaan
nainen, joka taistelee niiden  
puolesta, jotka eivät enää  
jaksa pitää puoliaan.

www.sirpasuikkanen.net

Yrittäjä, erikoissairaanhoitaja
2.polven siirtokarjalainen

Professori 

Arto Lahti
Aalto-yliopisto, eduskuntaan Helsingistä 

Isäni teki pitkän sotareissun.
Te veteraanit olette antaneet  
meille itsenäisyyden.
Te olette aina minulle sankareita.
Kiitoksia ja siunausta!

KOTI, USKONTO JA ISÄNMAA

HELENA LAHTINEN
Terveydenhoitaja, Perusturvajohtaja, HTM

SOTAVETERAANIN JA LOTAN TYTÄR 

Vaasan vaalipiiri, Lapua

www.helenalahtinen.net, helena.lahtinen@netikka.fi      
Helenan tukiryhmä

ONNEA 
90- vuotiaalle

Sotilaskotiliitolle

Sari Mäki, Uusimaa

HEIMO LAINE
- äänesi  eduskunnassa

heimo.laine@kd.fi    www.heimo.laine.fi

mukana vapaaehtoistyössä, vapaaehtoisesti 
elämänkokemus, arkijärkisyys ja realistisuus 
tasapuolisuus, oikeus ja kohtuus arjessa

Ehdokkaana Helsingin vaalipiirissä

mainoksen maksaa: Sirpa Pursiainen

Sirpa Pursiainen 
Y TM,  sosia al i -  ja  

Terve Ysal an ope T Ta ja

w w w. s i r p a p u r s i a i n e n . f i

Ikäihmisten palvelulaki turvaamaan 
ihmisarvoista vanhuutta
- Hoitomitoitukset määriteltävä lailla
- Vanhushuollon valvonta kuntoon
- Etsivää vanhustyötä kehitettävä

Pirkanmaan vaalipiiri

Arvostetaan 
Veteraanien 
Sankarityötä,

Palautetaan valta 
EU:lta takaisin 

Suomelle!

Äänestä 
Jaakko Jukkola
Eduskuntaan

KD
sit.
Oulun
vaalipiiri

 

p. 040 7283829

Sauli Ahvenjärvi
Tekniik an TohTori, 
yliopeTTa ja, 
k aupunginvalTuuTeTTu

Tästä on kyse

Mia Snellman 
eduskuntaan!
 
HOIVAA JA  
HUOLENPITOA  
SOTIEMME  
SANKAREILLE!

Oikeudenmukaisuus
Vastuullisuus
Tasa-arvo

Suomen Perustuslain mukaan val-
tiovalta Suomessa kuuluu kan-
salle, jota edustaa valtiopäivil-

le kokoontuva eduskunta. Eduskunta 
on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 
kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs 
vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäi-
vä on vaalivuoden huhtikuun kolmas 
sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioi-
keutettuja ovat kaikki viimeistään vaa-
lipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen 
kansalaiset.

Vaalipiirit
 valitaan 
 kansanedustajia
Helsinki 21
Uusimaa 35
Varsinais-Suomi 17
Satakunta   9
Ahvenanmaan maakunta 1
Häme 14
Pirkanmaa 18
Kymi 12

Tietoa eduskuntavaaleista

Äänestysajat
Väestörekisterikeskus lähettää 
ilmoituskortit äänioikeutetuille 24.3.2011 mennessä
Kotiäänestykseen viimeistään 
ilmoittauduttava 5.4.2011 klo 16.00
Ennakkoäänestys kotimaassa 6.4.-12.4.2011
Ennakkoäänestys ulkomailla 6.4.-9.4.2011
Vaalipäivä 17.4.2011

Etelä-Savo   6
Pohjois-Savo   9
Pohjois-Karjala 6
Vaasa 17
Keski-Suomi 10
Oulu 18
Lappi 7
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Valtion veteraanikun-
toutukseen myöntä-
miä määrärahoja tulee 

lisätä kolmella miljoonalla eu-
rolla, koska määrärahat eivät 
tällä hetkelläkään riitä, vaan 
jää kuntien päätettäväksi, mi-
ten hyvin sotaveteraanit saavat 
kuntoutusta.

Kuntoutuksen hakume-
nettelystä on siirryttävä ter-
veystarkastusmenettelyyn, 
koska on kohtuutonta vaa-
tia keski-iältään 87-vuotiailta 
veteraaneilta hakumenette-
lyä. Näin myös palvelut koh-
dentuisivat parhaalla mah-
dollisella tavalla.

Vaikka kuntoutuksen pai-
nopistettä onkin siirrettävä 
kotikuntoutukseen, niin lai-
toskuntoutuksen mahdol-
lisuus tulee säilyttää niille 

Sotaveteraanien kuntoutustarpeeseen on vastattava
veteraaneille, ketkä sitä ha-
luavat ja siihen kykenevät 
osallistumaan. Myös puoli-
solla tulee olla oikeus osallis-
tua kuntoutukseen, eikä sen 
saa vähentää kuntoutuspäi-
viä.

Kuntien on huolehdittava 
veteraaneistamme itse
Kuntien ei tule yksityistää van-
huspalvelutuotantoaan, kos-
ka kunnallinen palvelu on yh-
teiskunnalle edullisempaa ja li-
säksi kynnys tarjota palveluita 
on matalammalla, kun kunta 
tuottaa palvelut itse. Perussuo-
malaisten mielestä on yhteis-
kunnan velvollisuus huoleh-
tia sotaveteraaneista eikä jättää 
asiaa pienten tukikorotusten 
tai palvelusetelijärjestelmien 
varaan. 

Avustajatoiminta on tässä 
tärkeässä roolissa.

Demokraattinen kunta 
on palvelujen tae
On myös huolehdittava, että 
paikallisella tasolla on aina 
vahva peruskunta, jonka pää-
töksentekoa kuntalaiset ja kun-
talaisten valitsemat päättäjät 
pystyvät seuraamaan ja johon 
heillä on valtaa vaikuttaa. Kun-
ta- ja palvelurakenneuudistus 
on ollut askel harhaan ja etään-
nyttänyt palvelutuotantoa kun-
talaisista, mikä voi heikentää 
mm. veteraanien asemaa.

Perussuomalaiset  
Timo Soini 

Puheenjohtaja 

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset ry

Hongisto Reijo 
vanhempi kostaapeli 

Vimpeli

Kulpakko Marko 
pääluottamusmies, 

Kaustinen

Lahti Vuokko 
FM, toimittaja, 

Veteli

Sirkka-Liisa Lamminkoski 
päihdeterapeutti,  

työyhteisökouluttaja 
Ähtäri

Lehtinen Lasse 
varatuomari 

Kannus

Leppälä Harri 
evp keittiömestari/  

kokkistuertti 
Vaasa

Manninen Anneli 
diplomi-insinööri 

Seinäjoki

Mattila Risto 
insinööri 
Kauhava

Mäenpää Juha 
koneinsinööri,  

ammatillinen erityisopettaja 
Ilmajoki

Räsänen Sanna 
merkonomi, 

lääketeknikko 
Lapua

Saarakkala Vesa-Matti 
puolueen 3. varapuheenjohtaja, 
europarlamentaarikon avustaja 

Kurikka

Salminen Asko 
myyntipäällikkö 

Laihia

Sipinen Helinä 
Lääkäri 

Pietarsaari

Tolppanen Maria 
toimittaja 

Vaasa

Valtamäki Erkki 
toimittaja 
Seinäjoki

Yli-Rahnasto Sami 
agrologi 

Kauhajoki

Ylitalo Alpo 
yrittäjä 

Kokkola

"Perussuomalaiset veteraanienkin asialla"

Maksaja Keski-Pohjanmaan Perussuomalaiset ry
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Perus

”

Perussuomalaiset • Uusimaa

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, Muistakaa, heille kallis ol’ maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin, Himmetä ei muistot koskaan saa!”

EdUnvalvojasi EdUskUnnassa

Riikka slunga-Poutsalo

Veteraanit suuri kiitos teille!

Juha Simonen
Perussuomalainen Uusimaa
www.eristäjästäedustaja.fi

Kiitos veteraanit!
Veteraanien ja  

maanpuolustuksen puolesta.

Pekka M. Sinisalo

Ilmoituksen maksaja:  
Pekka M. Sinisalon tukiryhmä

Hanna Mäntylä
Lapin vaalipiiri

Arvoisat veteraanit, kunnioituksena  
teille ja sodassa kaatuneelle isoisälleni,  

olen valmis puolustamaan Suomen  
itsenäisyyttä. Itsenäisyyttämme ei uhata nyt 
aseellisesti vaan vanhat puolueet ovat sen  
luovuttamassa EU:lle. Tämän torjumiseksi 

tarvitaan vahva Perussuomalaisrintama.

veteraanipolvea muistaen.

“muisto ei  
himmene  
koskaan”

www.pohjoissavonperussuomalaiset.net

Kansanedustajaehdokkaanne

LAHJOMATON
Perusnainen

MIRVA HYTTINEN

Tänään 29.1. klo 11 alkaen

Joensuun kävelykadulla

(Glorian kulma)

Tervetuloa juttusille ja kahville!

Kun haluat asioiden olevan

paremmin!

Katso kotisivut ! Googlaa:
Mirva Hyttinen eduskuntaan 2011

Veteraanien asia
on minunkin asia.

Ilkka Kivistö
työpäällikkö
www.ilkkakivisto.fi
Uudenmaan
perussuomalaiset

Peräkylän Pekka  
Kymen vaalipiiri

- Ylämaan sotaveteraanit hallituksenjäsen
- Kotiseutuyhdistyksen Hallituksen jäsen
- LPR-seudun P-S:n Hallituksen varaphj.
- Etelä-Karjalan MHY:n valtuutettu
- Säkkijärvisäätiön Hallituksen varajäsen

 KANNAN VASTUUTA!

maksaja - Pekka Peräkylä

”Vaadin hallitusneuvotteluissa  
veteraaneille kolmannen  
lisäkuntoutusviikon”
  
Mika Niikko
Kaupunginvaltuutettu
Nuorisojärjestöjohtaja
Vantaa - Uusimaa
www.mikaniikko.fi
puh. 044-287 5550

NUORTEN JA SENIOREIDEN ASIALLA

ÄÄNESTÄ EDUSKUNTAAN

Eija Hakkarainen
Sairaanhoitaja (AMK)

Turvataan yhdessä  
inhimillinen ikääntyminen!

Oulun vaalipiiri
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ÄÄNESTÄ HANNU EDUSKUNTAAN

Politiikka merkitsee minulle vastuullisuutta

47-vuotias yrittäjä Kuopiosta

Hannu Heiskanen
Puh:0400 931272
hannu@hannuheiskanen.fi

www.hannuheiskanen.fi
www.täysmuutos.fi

Pohj.-Savon vaalipiiri

•	 Hyvä	hoito	kaikille	vanhuksille	taattava	lailla!
•	 Sotaveteraaneja	ja	kotirintamanaisia		
kohdeltava	kunniakansalaisina!

Perussuomalaiset, Pirkanmaan vaalipiiri

ÄÄNESTÄ TEKOIHIN - SINÄ PÄÄTÄT!

Ehdolla Eduskuntaan 2011
Laila Koskela

Isänmaan puolesta!

Ahti Moilanen
Liikenneopettaja

Oulun vaalipiiri
0404134941

ahti.moilanen@dnainternet.net
www.ahtimoilanen.ehdolla.fi

Sotaveteraanin tytär

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun vaalipiiri

www.vailikjamsa.fi 
Maksaja: PerusNaiset

Veteraanien asialla

Pentti  
Oinonen

Jatkamaan uudelle  
kaudelle eduskuntaan.

Pohjois-Savo

Isänmaa - 

yhteinen asiamme 
 

Etelä-Savon Perussuomalaiset 

 

 

 

 

”Toisen toive  
voi olla toisen Tarve”
Veteraanien, vammaisten,  

vähäosaisten ja työttömien puolesta
vastuullinen ja määrätietoinen  
perusnainen eduskuntaan 2011

Armi Kärki
Pirkanmaan Perussuomalaisten  

kansanedustajaehdokas

Anita Koivu
Perussuomalainen  

kaupunginvaltuutettu Raumalta.  
65-vuotias matematiikan lehtori (eläkkeellä).

 Itsenäisessä Suomessa on säilytettävä 
korkein päätösvalta. Maatamme on  

rakennettava kaikille ikäryhmille hyväksi  
elää, arvostamalla niitä sukupolvia, jotka 

uhrauksillaan ja työllään ovat meille tämän 
isänmaamme hyvinvoinnin rakentaneet.

Satakunnan vaalipiiri

SUOMI HERÄÄ!
Muutos on välttämätöntä.
TAVATTAVISSA, KATSO SIVUILTA:

www.marttimölsä.fi

Klaus Hemanus

Varsinais-Suomi

Salo

Isä haavoittunut

Elokuussa 1941

Setä sankarivainaja

Viipurisssa 22.06.1944

Vielä on aikaa

maksella velkaa !

Kiitos

Sinulle

Veteraani !

www.hemanus.fi
klaus.hemanus@gmail.com
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

niin poliittisesti kuin sotilaallisestikin. 
Neuvostoliitto ei kuitenkaan hyökän-
nyt. Syyksi on arveltu sitä, että se va-
roi Saksaa, joka ei tehnytkään suunnit-
telemaansa maihinnousua Englantiin. 
Neuvostoliiton mahdollisesti hyökätes-
sä Suomeen oli Saksa varautunut otta-
maan Pohjois-Norjassa olevilla joukoil-
laan haltuunsa Petsamon kaivosalueen, 
mikä tietysti olisi lisännyt konfliktin 
vaaraa näiden maiden välillä. Elokuus-
sa 1940 kulminoitui venäläispainostuk-
sen ensimmäinen vaihe.

Neuvostoliitto tavoittelee 
Petsamoa
Yllä oleva otsikko on tarkoituksellises-
ti tuossa muodossa. Neuvostoliitto ei 
nimittäin oikeasti tavoitellut Petsamon 
nikkeliä, vaikka se tavoitteensa kätki-
kin nikkelivaippaan. Vielä tarkemmin 
ilmaistuna Neuvostoliitto ei tavoitellut 
edes Petsamon aluetta sinänsä, vaan se 
halusi poistaa sieltä sekä Englannin että 
Saksan vaikutusvallan. Tavoitteen il-
maisi niin Molotov Paasikivelle vuosi-
en 1940-41 nikkelineuvotteluissa kuin 
myöhemmät venäläiset historiantutki-
jatkin, mm. prof. Nikolai Baryshnikov 
tämän kirjoittajalle.

Olkoonpa Neuvostoliiton lopulliset 
tavoitteet mitkä hyvänsä, niin  paljon 
päänvaivaa ne suomalaisille päättäjil-
le joka tapauksessa aiheuttivat. Kovim-
paan paineeseen joutui Moskovan-lä-
hettiläs J.K. Paasikivi, joka joutui ke-
säkuun 23. päivästä 1940 alkaen koko 
lähettiläsaikansa loppuun eli maalis-
kuun alkuun 1941 melkeinpä viikoit-
tain kuuntelemaan Molotovin vaati-
muksia ja myöhemmässä vaiheessa uh-
kauksia ja valituksia siitä, että Suomi ei 
hoida asiaa.

Venäläiset vaativat alusta pitäen joko 
konsessiota eli kaivoksen hallinnoimis-
oikeutta tai ainakin sekayhtiötä, jossa 
heillä olisi osake-enemmistö ja ylijohto. 
Suvereeni oikeustoimija eli Suomen val-
tio ei tähän voinut suostua, varsinkin 
kun konsessio-oikeuden haltija oli ka-
nadalaisen nikkelitrustin The Interna-
tional Nickel of Canadan englantilainen 
tytäryhtiö The Mond Nickel Company, 
joka ei halunnut luopua konsessiostaan.

Venäläisten tavoitteiden toteutumis-
ta hankaloitti myös se, että heinäkuun 
23. päivänä 1940 Mondin suomalainen 
tytäryhtiö Petsamon Nikkeli Oy teki 
sopimuksen saksalaisen teräsjätin I.G. 
Farbenindutrie Ag:n kanssa. Sopimuk-
sessa saksalaisille taattiin 60 % tuotan-
nosta, loppu 40 % varattiin venäläisille 
ja tuosta päivästä lähtien suomalaisten 
oli pidettävä kiinni myös tästä lupauk-
sesta. - Tosiasiassa tuolla sopimuksella 

Saksa astui ensi kertaa Neuvostoliiton 
etupiirialueelle. Vasta tämän jälkeen 
tuli Hitlerin päätös hyökätä Neuvos-
toliittoon, Saksan päätös myydä aseita 
Suomelle ja sopimus saksalaisten jouk-
kojen kauttakulusta Suomen läpi Poh-
jois-Norjaan.     

Suomalaiset tarjosivat venäläisille 
nikkelimalmia, jonka tuotanto oli alka-
massa ja jota venäläiset olivat ilmoituk-
sensa mukaan vailla. Petsamon Nikke-
li Oy:n toimitusjohtaja J.O. Söderhjelm 
kävi syksyn 1940 aikana kahteenkin 
kertaan neuvottelemassa nikkelikau-
poista Moskovassa ja pääsi molemmilla 
kerroilla sopuun jopa kaupan yksityis-
kohdista. Kun tuli aika allekirjoittaa so-
pimusasiakirjat, lykkäsi venäläinen osa-
puoli erilaisilla verukkeilla  asiaa vielä 
eteenpäin. - Söderhjelmin neuvotteluil-
la, jotka Paasikivi jättää muistelmissaan 
lähes huomiotta, oli kuitenkin merki-
tyksensä. Niidenkin avulla asian käsit-
tely pitkittyi - mikä oli suomalaisten ta-
voite ja missä asiassa Saksakin tuki ja 
neuvoi heitä.    

Tunnetulla Berliinin-vierailullaan 
marraskuun 12. päivänä 1940 Molotov 
pyysi Hitlerilta lupaa saada hoitaa Suo-
men kysymys loppuun. Hitlerin vastaus 
oli kielteinen: hänen mukaansa Saksa 
tarvitsi Suomesta nikkeliä ja puuta, eikä 
sallisi sotaa Suomen kanssa. 

Neuvostoliiton oli uudestaan yritet-
tävä päästä Petsamoon rauhanomai-
sesti. Suomalaiset esittivät ratkaisuksi 
sekakomiteaa, joka neuvottelisi uuden, 
kaivostoimintaa hoitavan yhtiön perus-
tamisesta. Tähän venäläiset suostuivat, 
joskin vastahakoisesti. Joka tapaukses-
sa sekakomitea saatiin perustetuksi ja 
suomalaisten puolelta neuvottelijoiksi 
tuli Rainer von Fieandt, Pohjoismaiden 
Yhdyspankki Oy:n johtokunnan jäsen 
ja Vuoksenniska Oy:n toimitusjohtaja 
Berndt Grönblom.

Sekakomitea neuvotteli Moskovas-
sa myös kahdesti; ensimmäisen ker-
ran joulukuun lopulla. Sopimukseen 
ei päästy, koska venäläiset vaativat uu-
dessa yhtiössä osake-enemmistöä ja ve-
näläistä johtoa. Tähän suomalaiset ei-
vät tietenkään voineet suostua. Viiden 
neuvottelukerran jälkeen von Fieandt ja 
Grönblom palasivat Helsinkiin eikä uu-
desta neuvotteluajasta sovittu mitään.

Mannerheim pyytää eroa, 
Paasikivi pyytää eroa
Suomalaisten neuvottelijoiden palattua 
Helsinkiin käynnistettiin mittavat sel-
vitykset siitä, miten konsessio voitaisiin 
ottaa pois Mondilta. Selvitystyö ei tuot-
tanut tuloksia, laillisia edellytyksiä ei 
poisottoon löytynyt. Venäläiset sen si-

jaan kiirehtivät toistuvasti suomalaisia 
neuvottelijoita palaamaan Moskovaan. 
Suomalaiset eivät kuitenkaan pitäneet 
kiirettä, mikä sai Neuvostoliiton soti-
laallisen ja poliittisen johdon ärtymyk-
sen maljan melkein vuotamaan yli äy-
räidensä. 

Tammikuun puolivälissä saatiin tie-
dustelutietoja, joiden mukaan venäläiset 
joukot liikehtivät rajan pinnassa Kan-
naksella ja venäläiset sotalaivat olivat 
liikkeellä Kalastajasaarennon edustalla. 
Tammikuun 18. päivänä poistui Neu-
vostoliiton Helsingin-lähettiläs Zotov 
mitään ilmoittamatta maasta ja samoi-
hin aikoihin saivat suomalaiset maa-
hantuojat havaita, että tavaratoimitukset 
Neuvostoliitosta loppuivat. Vähän myö-
hemmin ilmoitti Neuvostoliiton varaul-
koministeri Vysinski Paasikivelle, että 
maat ovat keskenään kauppasodassa.

Tammi-helmikuun nikkelineuvot-
telut osuivat aikaan, jolloin jotkut Suo-
messa, ilmeisesti ainakin Berliinin-lä-
hettiläs Kivimäki ja presidentti Ryti, 
tiesivät Saksan antamista tuenilmai-
suista, vaikkakin vielä epämääräisis-
tä. Mahdollisesti ylipäällikkö Manner-
heimkin niistä jotakin tiesi, mutta hä-
nen ensisijainen huolensa oli se, että jos 
venäläiset hyökkäävät, pitää täällä olla 
valmius torjuntaan. Siksi hän olisi ha-
lunnut toteuttaa tammikuun puolivälis-
sä osittaisen liikekannallepanon. Siihen 
Ryti ja uusi pääministeri J.W. Rangell ei-
vät kuitenkaan suostuneet.

Sekakomitean neuvottelijat palasivat 
kuukauden tauon jälkeen Moskovaan ja 
uudet neuvottelut alkoivat tammikuun 
29. päivänä. Tällä kertaa neuvottelijat 
tapasivat toisensa helmikuun 15. päi-
vään mennessä seitsemän kertaa - pää-
semättä omistus- ja johtoasioissa yh-
tään eteenpäin. Kovimmassa paineessa  
oli kuitenkin koko ajan lähettiläs Paa-
sikivi, jota pehmensivät vuoron perään 
Molotov ja Vysinski. Saksan tuesta mi-
tään tietämätön Paasikivi esitti helmi-
kuun 6. päivänä suomalaisille neuvotte-
lijoille yhtenä mahdollisuutena sitä, että 
harkittaisiin jopa nikkelialueen luovut-

tamista venäläisille, tietysti korvausta 
vastaan.

Tämä lienee ollut syynä siihen, että 
Mannerheim esitti helmikuun 10. päi-
vänä presidentti Rytille eroanomuksen-
sa perusteena se, että Suomi yhä pitem-
mälle menevien myönnytysten kautta 
vaarantaa sotilaallisia puolustusedelly-
tyksiään. Ylipäällikkö tarkoitti ilmei-
sesti juuri Paasikiven nikkelialueen luo-
vuttamisesta esittämiä ajatuksia, vaikka 
niistä ei koskaan kerrottukaan mitään 
venäläisille. - Seuraavana päivänä Man-
nerheim tapasi Rytin ja suostui peruut-
tamaan eronpyyntönsä, saatuaan tältä 
ilmeisesti ilmoituksen siitä, että mitään 
myönnytyksiä Petsamon nikkeliasiassa 
ei enää tehdä. Niitä ei myöskään tehty, 
jos ei juuri ollut tehty sitä ennenkään.   

Saksalaisten tuenilmaisuista edel-
leen täydellisen tietämätön Paasikivi teki 
omat johtopäätöksensä. Helmikuun 19. 
päivänä hän puolestaan lähetti Helsin-
kiin oman eroilmoituksensa. Paasikivi 
oli joutunut edellispäivänä Vysinskin vi-
han kohteeksi tämän syyttäessä Suomea 
Petsamon nikkelikysymyksen vetkutte-
lusta ja viivyttämisestä uhaten asian ke-
hittyvän siitä eteenpäin “kaikkine seura-
uksineen”. Paasikivi, joka olisi ollut val-
mis jonkinlaisiin myönnytyksiin myös 
uuden nikkeliyhtiön omistus- ja johto-
kysymyksissä, ei halunnut olla mukana 
siinä politiikassa, joka oli viemässä Suo-
mea kohti “lopullista katastrofia”, kuten 
hän itse asian erosähkeessään ilmaisi.

Miksi Neuvostoliitto ei hyökännyt 
etupiirialueeseensa kuuluvaan Suomeen 
helmikuussa 1941? Syitä oli varmasti 
monia, mm. Hitlerin ilmoitus Moloto-
ville Berliinissä kolme kuukautta aikai-
semmin ja talviolosuhteet. Eräs tärkeä 
syy on jäänyt Suomessa kuitenkin vä-
hälle huomiolle. Saksa toimi nimittäin 
Moskovassa samaan aikaan, suomalais-
ten sitä silloin täsmällisesti tietämättä, 
tavalla joka suitsi Neuvostoliiton.

Helmikuun 10. päivänä - samana päi-
vänä, jolloin Mannerheim ilmoitti eros-
taan - Saksan Moskovan-lähettiläs von 
der Schulenburg tapasi Molotovin, jolle 

Petsamossa palvelukseen 3.5.1934 astuneet alokkaat Alaluostarin kasarmin por-
tailla. Vala oli 1.6.1934.
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hän jätti vastattavaksi Saksan kolme eh-
toa. Niiden mukaan saksalais-suomalai-
set nikkelisopimukset oli otettava huo-
mioon ja Neuvostoliiton oli taattava, että 
Saksa saa Petsamon nikkelistä 60 % il-
man aikarajoitusta ja että tuotanto nou-
see nopeasti sellaiseen määrään, että 60 
% tuotannosta tyydyttää Saksan sotata-
louden tarpeen. Näitä ehtoja ei Neuvos-
toliitto voinut mitenkään täyttää ja Pet-
samon nikkeli oli nyt noussut sen ja Sak-
san väliseksi arvovaltakysymykseksikin, 
jossa pelinappulana oli Suomi.

Suomi ei enää - Saksan tuenilmaisu-
jen kannustamana - tehnyt lisämyön-
nytyksiä uuden nikkeliyhtiön perusta-
misasiassa. Neuvostoliitto ei saanut so-
pimusteitse Petsamoa valvontaansa, 
mutta ei se myöskään ollut halukas aloit-
tamaan sotaa Suomea vastaan. Käsikir-
joituksessa oli Saksan väliintulon joh-
dosta jo liian monta kysymysmerkkiä.

Suomen Moskovan suurlähettiläänä 
1940-41 ollut J.K.Paasikivi joutui kan-
tamaan nikkelineuvotteluissa raskaim-
man taakan. 

Ulkoasian komissaari Vjatšeslav Molotov 
painosti välirauhan aikana herkeämättä 
Paasikiveä saadakseen Petsamon Neu-
vostoliiton valvontaan. 

Entäpä jos Suomi olisikin hyväksynyt 
kesäkuussa 1940 Molotovin Petsamon 
nikkeliin kohdistamat konsessiovaati-
mukset ja päästänyt venäläiset malmin-
louhintaan Kolosjoelle? Ainakin Saksan 
hyökkäys Neuvostoliittoon kesäkuussa 
1941 ja Suomen käymä jatkosota olisivat 
saaneet toisenlaisen muodon. Minkä-
laisen? Sitä emme saa onneksi koskaan 
tietää. 

Esko Vuorisjärvi
 

Käytetyt lähteet:
J.k. paasikivi: Toimintani moskovassa ja Suo-
messa 1939 - 41 ii, välirauhan aika, porvoo 
1958
 mauno Jokipii: Jatkosodan synty, Tutkimuk-
sia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteis-
työstä 1940-41, keuruu 1987  
esko vuorisjärvi: petsamon nikkeli kansain-
välisessä politiikassa 1939-1944, Suomalai-
nen todellisuus vastaan ulkomaiset myytit, 
keuruu 1990                                          

Jyväskyläläisellä Veik-
ko Salosella, 92 v. on ollut 
kuorma-autoilu elämän-

urana. Jo 13 -vuotiaana hän 
aloitti isänsä kanssa - kuorma-
autoilija hänkin - rahtaami-
sen apumiehen hommissa. Sii-
tä tavaran kuljettaminen jatkui 
ajokortin myötä sodan seik-
kailuihin ratin takana. Hän oli 
tärkeä mies, avainhenkilö, sillä 
muonan ja ampumatarvikkei-
den piti liikkua vuoden- ja vuo-
rokauden ajasta riippumatta.

Salosesta oli vähällä tulla 
alokkaana tykkimies. Kutsun-
tavääpeli nimittäin näytti val-

taansa ja osoitti Veikon tykis-
töön, vaikka miehellä oli kuor-
ma-autokortti plakkarissa. 

Suuri pula kortillisista kuor-
ma-autonkuskeista aiheutti 
piankin siirron rattihommiin.

Koko Suomen huoltajana
Erikoisempia kokemuksia ra-
tin takana oli ajaa välirau-
han aikana vuonna 1940 rah-
tia Petsamon Liinahammaris-
ta Rovaniemelle. Sanottiin, että 
“viedään paperia ja tuodaan 
kahvia”. Tosiasiassa kyseessä 
oli valtakunnan ainoa kaupal-
linen napanuora maailmalle, 

sillä Itämeri ja Tanskan salmet 
olivat poikki sodan takia. Ajo-
neuvoina olivat Ruotsista lah-
jaksi saadut Ford m/39 -kuor-
ma-autot; sodan jäljiltä valkoi-
sessa maalissa. Tie oli kehno 
muutaman vuoden vanha ka-
pea ränni. Heti keväällä -40 se 
oli kelirikon takia muutaman 
viikon poikki roudan sulaes-
sa pohjoisesta Jäämeren läm-
möstä alkaen. Koettelemusten 
paikka oli Saariselkää ylitet-
täessä nk. Magneettimäki se-
länteen pohjoispuolella. Sii-
hen hyytyi monen pojan suuri 
kuorma eikä ilman apuja - var-
sinkaan talvella -päästy eteen-
päin. Tienpätkä pahimmalla 
paikalla on museotienä ja siellä 
sijaitsee Jäämeren rahtareitten 
muistomerkki.

Saksalaisia huoltamasta 
Tali - Ihantalan 
tulihelvettiin
Salosen jatkosota alkoi Lapissa 
saksalaisten apuna kestäen tal-
veen -42 saakka. Näille suoma-
laiskuskit saivat näyttää maas-
toajotaitojaan ketterillä Ford 
m/40 kuormureillaan. Saksa-
laiset rypivät kiinni jatkuvasti 
raskaalla kalustollaan. Hyvissä 
väleissä alppijääkärien kanssa 

Magneettimäkeä ja maataistelukoneita

Risto Höylän elokuva-autojen kanssa voi lämpimästi muistella 
menneitä. Veikko Salonen ja International. Takana Ford m/40. 

huolsivat suomalaiskuljettajat 
Sallasta itään hyökkääviä jouk-
koja. Tarkoitus oli vallata Kan-
talahti Neuvostoliitolta, mutta 
hyökkäys tyssäsi vanhalle rajal-
le Ala-Kurttiin ja joukot jäivät 
asemiin. 

Suomalaisjoukkojen siirto-
jen aikana Salonen oli paikal-
la Kajaanissa toteamassa hur-
jaa tapausta. Kaupungissa tau-
koilleen 6. Divisioonan jermut 
aikoivat nauttia kaupungis-
ta täysin siemauksin ja niin-
pä päättivät ryöstää viinakau-
pan. Kauppa ryöstettiin, hur-
jasti kännättiin, kymmenittäin 
miehiä vietiin pahnoille, valtio 
ei hymyillyt, kun sen omaisuu-
teen kajottiin väkivalloin. Ai-
kanaan tuomioita jaettiin avo-
kätisesti kymmenittäin. 

Kesällä -44 Salonen osal-
listui Tali-Ihantalan suurtais-
teluihin ajamalla tonneittain 
ampumatarvikkeita ja muonaa 
tarvitsijoille. Kiperimmät pai-
kat sattuivat maataistelukonei-
den kanssa. Muuan peltoauke-
an reunassa hän huomasi kuin-
ka suomalainen huoltoauto oli 
ylittämässä sitä. Samalla venä-
läinen rynnäkkökone osui pai-
kalle ja teki useita hyökkäyksiä 
tuhotakseen kuormurin. Kuski 
livahti kärppänä piiloon. Maa 
pöllysi auton ympärillä useaan 
otteeseen venäläisen ampues-
sa. Koneen poistuttua nousi 
kuljettaja, kiersi auton, hyppä-
si rattiin ja ajoi pois. Vastaavaa 
sattui Salosellekin. Hän oli au-
toparilla lähdössä siirtämään 

JSP:tä, kun maataistelukone yl-
lätti pinnoissa. Tuli kohti, ir-
rotti kaksi pommia ja kaartoi 
pois. Pommit rysähtivät noin 
100 metriä pitkäksi lennättäen 
turvetta ilmaan. Toisella ker-
ralla Salonen ehti polkaista jar-
rut kiinni, syöksyä auton alle 
suojaan ja todeta lentokone-
aseiden tupruttavan tienpenk-
koja. Samalla hän muisti lasti-
na olevan lavallisen ammuksia. 
Hirven nopeudella oli Salonen 
syöksynyt kuusikkoon odotta-
en pahinta. Maiseman hiljen-
nyttyä Salonen tarkasti auton. 
Ei reikiä, nousi ohjaamoon ja 
jatkoi ajoa. 

Kuormurin kanssa 
13-vuotiaasta 72:n 
ikäiseksi
Sodat tuli sodittua auton ratis-
sa ja oli aika siirtyä Jyväskylään 
rauhantöihin. Muutaman vuo-
den Salonen kokeili vieraalla 
korjaamomiehenä, bussikuski-
na ja kuormurikuskina, kunnes 
heräsi ajatukseen ryhtyä yrittä-
mään. Hän sai hankittua luvat, 
remppasi vuoden 1938 Ford-
kuormurin kuntoon ja aloit-
ti omillaan vuonna 1950. Siitä 
sukeutui 40-vuoden kuorma-
autoura kestäen aina vuoteen 
1990, jolloin hän 72-vuotiaana 
malttoi siirtyä eläkkeelle.

Nykyisin Veikko asuu Eila-
puolisonsa kanssa Jyväskylän 
Lohikoskella.

Teksti ja kuva: Kalevi Reiman
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Tietoinen päätös? Ja 
Suomi siksi syyllinen 
sotaan?
Tutkijat ovat paljon kiistelleet 
siitä, miten Suomi oikein jou-
tui jatkosotaan. Ja keskustelu 
tuntuu jatkuvan. Sodan voitta-
javaltioiden kanta oli kuitenkin 
selvä: kyseessä oli tietoinen ja 
harkittu valinta ryhtyä Saksan 
liittolaiseksi, ja Suomi oli tällä 
perusteella yksin syyllinen so-
taan. Sotasyyllisyysoikeuden-
käynti, joka oli Neuvostoliiton, 
suomalaisten kotikommunis-
tien ja muiden myötäilijöiden 
masinoima eräänlainen ”puh-
distautumisriitti”, löysi sotaan 
syylliset ja tuomitsi heidät. 

Välirauhan 
tapahtumatko veivät 
sotaan?
Mennään kuitenkin ajassa joi-
takin vuosia taaksepäin. Tal-
visota päätyi Suomen ja Neu-
vostoliiton välillä solmittuun 
Moskovan rauhaan 12.3.1940, 
joka solmittiin ”ikuisiksi ajoik-
si”, ja aseet vaikenivat seuraa-
vana päivänä. Alkoi aikalais-
ten mukaan epävarmuuden ja 
levottomuuden aika, ”välirau-
ha”. Ensimmäisiä tämän ter-
min käyttäjiä virallisesti lie-
nee ollut Ylipäällikkö, sota-
marsalkka Mannerheim. Hän 
aloitti jatkosodan sytyttyä an-
tamansa päiväkäskyn no 1 sa-
noilla: ”Kunniakas talvisotam-
me päättyi katkeraan rauhaan. 
– Tehty välirauha oli vain väli-
rauha, joka nyt on päättynyt”. 
Välirauhan aikana elettiin Tal-
visodan Pikkujättiläistä sitee-
raten ”Moskovan rauhasta aina 
talveen 1941 kuin veitsi kur-
kulla”. Tämän aikakauden ta-
pahtumat, eikä vähiten Neu-
vostoliiton Suomea kohtaan 
harjoittama politiikka, olivat 
omiaan johdattelemaan Suo-
men jatkosotaan. Tapahtumien 
tulkinnasta riippuu, miten sii-
nä niin kävi. Siitä on olemassa 
erilaisia ja näköjään jatkuvasti 
kehittyviäkin tulkintoja.

Toisenlainen selitys
On kyllä olemassa aivan toi-
senlainenkin tapahtumien se-
litys, joka laajentaa aikaper-
spektiiviä välirauhan noin 14 
kuukaudesta peräti 30 vuo-
teen. Arvostettu sotahistorioit-
sija, eversti evp Sampo Ahto on 
esittänyt ajatuksen 30-vuoti-
sesta sodasta. Hän hahmottelee 
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sodan alkaneen jo vuonna 1917 
ja päättyneen noin 30 vuot-
ta myöhemmin, kun Suomi oli 
varmistanut itsenäisyytensä ns. 
vaaran vuosien jälkeen. Se si-
sälsi hänen mukaansa vapaus-
sotamme, joka oli samalla si-
sällissota, sen hänen mukaansa 
selkeän jatko-osan, talvisodan, 
talvisodan rauhan jälkeisen vä-
lirauhan ajan, sen aikana kehit-
tyneessä tilanteessa käynnisty-
neen jatkosodan, Lapin sodan 
sekä sotiamme aikaa seuran-
neet vaaran vuodet, joiden ai-
kana kommunistimme yritti-
vät vallankaappausta. 

Oliko kaikki vain 
vapaussotamme 
jatketta?
Sodan logiikka alkoi siis toi-
mia oikeastaan jo Suomen it-
senäistymisestä ensimmäisen 
maailmasodan loppumyrskyis-
sä 6.12.1917 ja jo ennen varsi-
naisia sotatoimia meidän suun-
nallamme. Sen tausta löytyy 
kuitenkin vielä kauempaa, im-
perialistisen tsaarin Venäjän 
maailmankuvasta. Vaikka mo-
nien kouristusten ja sisällis-
sotien synnyttämä Neuvosto-
liitto, josta voidaan oikeastaan 
puhua toimivana valtiona vasta 
1920-luvun alussa, oli monel-
la tavalla erilainen kuin edel-
täjänsä, se halusi alusta alkaen 
olla maailmanvalta. 

Tarton rauhassako uuden 
sodan siemen?
Tämä uusi valtio, Venäjän so-
sialistinen federatiivinen neu-
vostotasavalta, joutui heik-
kouden tilassaan solmimaan 
Suomen kanssa rauhansopi-
muksen Tartossa 14.10.1920. 
Rauha tarvittiin, koska ol-
tiin käytännössä oltu sodas-
sa, jota tosin kumpikaan osa-
puoli ei ollut julistanut. Rauha 
tehtiin Tartossa kovan vään-
nön jälkeen Väinö Tannerin 
toimiessa Suomen valtuuskun-
nan puheenjohtajana. Se syn-
tyi meidän kannaltamme var-
sin hyvin ehdoin, vaikka jotkut 
suuremmasta Suomesta haa-
veilleet pitivätkin sitä häpeä-
rauhana. Saimme Tarton rau-
hassa vahvistettua itsellemme 
ns. vanhan Suomen alueet eri-
tyisesti Karjalan kannaksel-
la. Petsamokin liitettiin Suo-
meen vanhaan 1860-luvun so-
pimukseen viitaten. Silloinhan 
tsaarin Venäjä halusi Siestarjo-

en tärkeät asetehtaat Kannak-
sella varmuuden vuoksi omalle 
puolelleen Suomen Suurruhti-
naskunnan rajaa. Korvauksek-
si Suomen Suurruhtinaskun-
nalle luvattiin Petsamon alue. 
Sen luovutusta ei koskaan pan-
tu käytännössä toimeen, mut-
ta sopimuspaperit siitä tehtiin. 
Ja ne suomalaiset löivät pöy-
tään Tartossa. Bolshevikkineu-
vottelijoilla, sen enempää kuin 
omillammekaan, ei tietenkään 
voinut silloin olla käsitystä Pet-
samon todellisesta arvosta. Pet-
samon nikkelihän löydettiin 
vasta myöhemmin. Siitä tulikin 
sitten aikaa myöten kansainvä-
linen mielenkiinnon kohde, 
kun nikkelin arvo sotateolli-
suuden raaka-aineena nousi 
toisen maailmansodan lähes-
tyessä.

Oliko talvisota 
vapaussotamme 
jatkosota?
Tarton rauhansopimuksen eh-
dot olivat siis Suomen kannal-
ta edulliset. Ne olivat kuitenkin 
jyrkässä ristiriidassa vähitellen 
nousevan ja kehittyvän ”Suu-
ren ja Mahtavan” Neuvostolii-
ton ajattelun kanssa. Jo 1930 
–luvun alussa Neuvostoliitto 
määritteli selkeästi tavoitteek-
seen ensimmäistä maailman-
sotaa edeltävien Venäjän rajo-
jen palauttamisen. Talvisotaan 

Neuvostoliitto lähti selkeästi 
tästä tavoitteestaan.

Toisena tavoitteena oli Sak-
san uhan torjuminen Itäme-
rellä. Saksan ja Englannin vä-
linen laivastosopimus vuodelta 
1935 vahvisti Itämeren kuulu-
van Saksan valtapiiriin. Tämä 
muodosti selvän uhan Lenin-
gradin suuntaan. Neuvostolii-
ton pääkaupungiksi oli valittu 
Moskova, mutta Leningrad oli 
erittäin tärkeä. Turvallisuusuh-
kiakin vaikuttavampi motiivi 
ryhtyä aggressiivisiin toimiin 
Itämeren alueella olivat kuiten-
kin vahvistuneen Neuvostolii-
ton laajentumispyrkimykset. 
Ensimmäinen vaihe oli Baltian 
maiden ja Suomen palauttami-
nen valtakunnan piiriin. Näistä 
asetelmista Neuvostoliitto lähti 
valloitusretkelleen turvattuaan 
sitä ennen elokuussa 1939 sol-
mimallaan Molotov-Ribbent-
rop -sopimuksella asemansa 
Saksan suuntaan. Tämän sopi-
muksen salainen lisäpöytäkir-
ja vahvisti Suomen ja Baltian 
kuuluvan Neuvostoliiton valta-
piiriin. 

Talvisota meni Neuvosto-
liiton kannalta monessa mie-
lessä erittäin huonosti. Sotaan 
lähdettiin täysin epärealisti-
sista asetelmista. Missiona oli 
”vapauttaa Suomen työläiset ja 
köyhälistö rahan vallan ja val-
kobandiittien (huomaa ter-

minologia!) ikeestä”. Suurek-
si yllätyksekseen puna-armeija 
kohtasikin yhtenäisen, taiste-
lutahtoisen kansan ja erittäin 
sitkeästi puolustautuvan ja 
paikoitellen menestyksellises-
ti hyökkäävän Suomen armei-
jan. Päästäkseen jonkinlaiseen 
kunnialliseen ratkaisuun ar-
vovaltakysymykseksikin muo-
dostuneessa talvisodassa Neu-
vostoliitto joutui siirtämään 
Suomen rintamalle ennakoi-
tua suunnattomasti enemmän 
joukkoja, loppuvaiheessa kol-
manneksen (!) koko mahtavan 
valtakuntansa armeijan vah-
vuudesta ja sotakoneistosta. 

Näin jälkikäteen arvioi-
den talvisota päättyi molempi-
en osapuolten kannalta erään-
laisessa pakkotilanteessa ”rat-
kaisemattomaan”. Suomen oli 
pakko tehdä rauha raskain eh-
doin, koska sen sotilaallinen 
puolustus Karjalan kannak-
sella ja erityisesti Viipurinlah-
della oli romahtamaisillaan. 
Voimat olivat kerta kaikkiaan 
lopussa, eikä Ranskan ja Eng-
lannin tarjoamaan apuun luo-
tettu. Toisaalta ei myöskään 
haluttu Suomen muodostuvan 
kansainvälisen sodan näyttä-
möksi. Niinpä tarjolla ollutta 
apua ei pyydetty. Historian tut-
kimuksemme ei ole vielä täysin 
luotettavasti pystynyt selvittä-
mään, mikä merkitys meidän 

Suomen tie jatkosotaan (osa 1)

Ulkoministeri Molotov hakemassa Saksalta suostumusta vapaisiin käsiin Suomen suhteen. Kuva 
neuvotteluista Berliinin Kaiserhof -hotellista 12.11.1940. Vasemmalta Molotov, Saksan sisäministeri 
Frick, tulkki, ulkoministeri von Ribbentrop ja Himmler. 
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päätöksenteollemme oli Sak-
sasta ilmeisesti saatu epäviral-
linen viesti: tehkää nyt rauha, 
tulee aika, jolloin voitte saada 
kaiken menettämänne takai-
sin, jopa korkojen kera.

Neuvostoliiton puolestaan 
ajoi rauhaan pitkälti sama ti-
lannekuva, pelko sodan kan-
sainvälistymisestä. Se ei siinä 
tilanteessa suurin surminkaan 
halunnut joutua Suomen rinta-
malla vastakkain Englannin ja 
Ranskan kanssa, joiden se tiesi 
suunnittelevan apuretkikuntaa 
Suomeen. Lähestyvän keliri-
kon pelko uhkasi myös sen Vii-
purinlahdelle jäitse edenneitä 
joukkoja, jotka eivät päässeet 
eteenpäin mantereella. Aika 
yksinkertaisesti loppui! Vaik-

ka Neuvostoliitto pystyi pakot-
tamaan Suomen kaikkiin halu-
amiinsa alueluovutuksiin, sen 
lopullinen päämäärä, Suomen 
palauttaminen Neuvostoliiton 
valtapiiriin, jäi saavuttamatta.

Välirauhan aika
Talvisodan jälkeinen noin 14 
kuukautta kestänyt rauhan 
aika, välirauha, oli kuten jo ai-
kaisemmin todettiin, levotto-
muutta ja epävarmuutta he-
rättänyttä aikaa maassamme. 
Rauhan kestävyyteen ei luotet-
tu, joten talvisodan sytyttyä ju-
listettua sotatilaamme ei mis-
sään vaiheessa purettu. Suurso-
ta riehui Euroopassa. Se pakotti 
Suomen vähitellen siirtymään 
sota-ajan säännöstelytalouteen, 

jota ei lyhyen talvisodan aika-
na vielä tarvittu. Karjalaisten 
siirtolaistemme asuttaminen ja 
sodan vaurioiden korjaaminen 
vaati valtavia voimainponnis-
tuksia. Menetetyn viljelyalan, 
lannoitteiden tuonnin loppu-
misen ja huonojen sääolojen 
vuoksi maataloutemme oma-
varaisuusaste laski katastro-
faalisesti. Teollisuutemme kär-
si raaka-ainepulasta ja viennin 
tyrehtymisestä. Taloutemme 
oli muutoinkin tiukalla, kun 
puolustusmäärärahat olivat 
nielleet talvisodan aikana 45 % 
valtion menoista. Ja nyt vaati 
uuden rajan linnoittaminen ja 
puolustuskykymme muu vah-
vistaminen lisää rahaa.

Välirauhan alkuaika ei kui-

tenkaan merkinnyt vielä Suo-
men täysimittaista valmis-
tautumista uuteen sotaan. Il-
meisesti valtiojohtomme ja 
kansamme enemmistö halu-
sivat uskoa rauhantilan pysy-
vyyteen ja oikeuden voittoon. 
Samanaikaisesti tietysti pelät-
tiin Neuvostoliiton ryhtyvän 
saattamaan kesken jääneen 
Suomen operaationsa päätök-
seen. Kun lähialueiden kaikki 
pienet valtiot Ruotsia lukuun 
ottamatta nopeassa tahdissa 
päätyivät joko Saksan tai Neu-
vostoliiton valtapiiriin, levotto-
muus vain lisääntyi.

Kansa liikehti
Maassa oli sisäpoliittisestikin 
levotonta. Talvisodan synnyt-
tämä yksimielisyys näytti ole-
van murenemassa. Voimak-
kaaksi kasvava aseveliliike ja 
aktivoituneiden kommunistien 
masinoimat mielenosoitukset, 
lakot sekä niihin liittyvät mel-
lakat olivat vastakkaisia voi-
mia Aseveliliiton eri väestöpii-
rit kattava, puolittain epäviral-
linen asiamiesverkosto toteutti 
hallituksen vastapropagandaa 
ja tarkkaili väestön mielialo-
ja. Kommunistiemme oli vie-
lä vaikea toipua Neuvostolii-
ton oikeudettoman hyökkäyk-
sen aiheuttamista traumoista, 
mutta toukokuussa perustettu 
Suomen ja Neuvostoliiton rau-
han ja ystävyyden seura (SNS) 
löysi kuitenkin syksyyn 1940 
mennessä 35000 jäsentä. Se oli 
selvä oppositiojärjestö, jonka 
toimintaan kanavoitui kansan 
elintason alenemisesta ja tur-
vattomuuden tunteista johtuva 
tyytymättömyys. Tilanne meni 
puolueettomuutta korostavas-
sa maassamme niin hankalak-
si, että joulukuussa 1940 seura 
lakkautettiin tuomioistuimen 
päätöksellä.

Löytyisikö tukea 
Pohjoismaista?
Ahdingossaan Suomi etsi heti 
talvisodan päätyttyä tukea 
luonnollisimmalta suunnal-
ta, muista Pohjoismaista ja eri-
tyisesti Ruotsista. Neuvottelu-
ja pohjoismaisesta puolustus-
liitosta käytiin. Tärkeimpänä 
tavoitteena oli näin synnyttää 
tänne mahdollisesti kohdistu-
via hyökkäyksiä ennalta ehkäi-
sevä voimatekijä. Pohjanlah-
den jääminen pohjoismaiseksi 
sisämereksi ja Pohjois-Norjan 
Atlantin satamien käyttömah-
dollisuus nähtiin henkireikinä 
kaupallemme. Suunnitelmat 

kariutuivat kuitenkin hyvin 
nopeasti Neuvostoliiton jyrk-
kään vastustukseen. Eikä Sak-
sakaan ollut mitenkään innos-
tunut hankkeesta. Kun Saksa 
sitten 9.4.1940 hyökkäsi Tans-
kaan ja Norjaan, syntyi uusi ti-
lanne, jossa Suomi oli taas yk-
sin, vaikka Ruotsista saatiinkin 
merkittävää taloudellista apua. 

Uhkaava kehitys 
lähialueilla
Lisää jännitteitä synnytti 
sekä Neuvostoliiton että Sak-
san kiinnostus Ahvenanmaa-
ta kohtaan. Kumpikin näki sen 
isännyyden avaimena pohjoi-
sen Itämeren hallintaan. Tais-
telu Itämeren herruudesta kiih-
tyi, kun Neuvostoliitto vuoden 
1940 kesäkuussa miehitti Bal-
tian maat, ja muutti ne heinä-
kuussa neuvostotasavalloiksi. 
Suomessa seurattiin kauhulla 
näitä lähialueiden tapahtumia. 
Kun Saksa oli keväällä 1940 
miehittänyt Tanskan ja Nor-
jan, Suomi uhkasi jäädä niin 
poliittisesti, huollollisesti kuin 
sotilaallisestikin eristetyk-
si saarekkeeksi maailmanpa-
lon roihutessa. Sota Keski-Eu-
roopassakin laajeni, kun Saksa 
hyökkäsi Ranskaan vallattuaan 
ensin Belgian, Hollannin ja Lu-
xemburgin. 

Suomi Neuvostoliiton ja 
Saksan pelikorttina
Neuvostoliitto koetti nyt myö-
hään syksyllä 1940 saada vuo-
den 1939 Molotov-Ribentrop 
-sopimukseen vedoten Saksal-
ta suostumuksen vapaisiin kä-
siin Suomenkin suhteen. Se ei 
kuitenkaan saanut liittolaisel-
taan vastakaikua hankkeel-
leen. Saksa oli nyt puolestaan 
kiinnostunut Suomesta. Se oli 
jo 31.8.1940 pidetyssä suures-
sa sisäisessä sotaneuvottelussa 
päättänyt käynnistää Operaa-
tio Barbarossan eli Neuvosto-
liittoon suuntautuvan hyökkä-
yksen suunnittelun. Ja sitähän 
ei Neuvostoliitto tiennyt.

Hitler kyllä myönsi marras-
kuussa 1940 Saksaan komen-
netulle Neuvostoliiton ulko-
ministeri Molotoville elokuun 
1939 ”saksalais-venäläisen so-
pimuksen” olevan voimas-
sa, mutta ilmoitti venyneiden 
neuvottelujen lopputulemana, 
ettei Saksa nyt halunnut so-
taa tai minkäänlaisia häiriöi-
tä Suomen suunnalla. Saksalla 
oli Suomen suhteen taloudel-
lisia intressejä. Suomen puun-
jalostusteollisuuden tuotteet ja 

Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Neuvostoliiton lähetystön henkilökuntaa lähdössä junalla Turkuun ja sieltä edelleen Tukholmaan. 

7.-8.9.1940 järjestettiin Helsingin Olympiastadionilla Suomi-Ruotsi-Saksa yleisurheilumaaottelu. Kat-
somossa SVUL:n puheenjohtaja Urho Kekkonen, sotamarsalkka Mannerheim, Ruotsin prinssi Gustaf 
Adolf, pääministeri Ryti sekä Saksan urheilujohtaja von Tschammer und Osten.
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nikkeli olivat sille tärkeitä, eikä 
niiden saanti saanut häiriintyä. 
Hitler vähätteli Suomen kans-
sa tehdyn saksalaisten loma-
laisjoukkojen kauttakulkusopi-
muksen merkitystä ja vakuutte-
li sen olevan vain väliaikainen 
järjestely. Hitler edellytti Neu-
vostoliiton ymmärtävän Sak-
san kannan, ettei se sallisi Suo-
meen kohdistuvaa sotilaallista 
uhkaa. Itämeren piirissä mah-
dollisesti syttyvä sota rasittai-
si suuresti saksalais-venäläisiä 
suhteita. Kun Saksa piti tar-
peettomana keskustelujen jat-
kamista Suomen kysymykses-
tä, Neuvostoliiton oli sitkeistä 
yrityksistä huolimatta tyydyt-
tävä tähän.

Neuvostoliiton kasvava 
painostus
Maamme oli välirauhan aika-
na Neuvostoliiton sekä talo-
udellisen että poliittisen pai-
nostuksen kohteena. Uuden 
Moskovan rauhan rajan täs-
mentämisessä esiintyi jatku-
via erimielisyyksiä, ja Neu-
vostoliitto esiintyi voittajan 
elkein pakottaen yleensä Suo-
men perääntymään. Sotilaal-
listakin painostusta esiintyi. 
Neuvostoliiton erittäin tiukas-
ta vaatimuksesta johtuen oli 
syksystä 1940 alkaen jouduttu 
avaamaan junayhteys Hangon 
vuokra-alueella sijaitsevaan 
tukikohtaan Suomen alueen 
kautta. Hankoon johtavien ra-
tojen varsilla asuvat saivat tot-
tua outoihin, raskaasti lastat-
tuihin sotilasjuniin, joilla oli 
vieras sireenimäinen ”vihelly-
sääni”. Niitä kulki sekä Hel-
singin kautta rantaradallemme 
että Hyvinkäältä suoraan Han-
koon. Maamme alueella saattoi 
näiden junakuljetusten johdos-
ta olla kerrallaan tuhansia neu-
vostosotilaita ja runsaasti ma-
teriaalia. Tarvittaessa ne olivat 
valmiina käytettäviksi mihin 
tahansa Neuvostoliiton ylim-
män sodanjohdon käskemään 
operaatioon Suomen sydämes-
sä. Pelottava tilanne jo ajatuk-
senakin!

Vuokra-alue ja sinne kehit-
tyvä voimakas sotilastukikoh-
ta koettiin yleensäkin vaka-
vaksi uhkatekijäksi. Sen mies-
vahvuus kasvoi kaiken aikaa, 
ja ennen jatkosodan syttymistä 
siellä oli selvästi yli 30.000 so-
tilasta ja siviiliä. Suomessa sitä 
pidettiin ylimitoitettuna, ja se 
herätti epäilyksiä sen mahdol-
lisesta käytöstä hyökkäykseen 
Suomen sisämaahan. Sotilaal-

lisista välikohtauksista pahin 
oli reittiliikenteessä olleen Ka-
leva -matkustajakoneen ampu-
minen alas Tallinnan ja Helsin-
gin välillä 14.6.1940. Hangon 
vuokra-alueen rajoilla ja erityi-
sesti merialueilla erilaiset voi-
mannäytöt olivat yleisiä. Puna-
armeijan lentokoneet loukkasi-
vat myös aluettamme useasti.  

Neuvostoliiton painostus 
kohdistui nyt myös Petsamon 
kaivosoikeuksiin. Ne oli omi-
en resurssiemme puutteessa 
aikanaan luovutettu englan-
tilais-kanadalaiselle konsor-
tiolle. Nyt Neuvostoliitto vaati 
sen sopimuksen purkamista ja 
Neuvostoliiton ja suomalaisten 
tahojen yhteisyrityksen perus-
tamista. On ilmeistä, että Neu-
vostoliiton pyrkimysten taka-
na oli ennen muuta halu estää 
Saksaa saamasta tätä sotateol-
lisuuden kannalta tärkeätä me-
tallia. Petsamon kysymyksessä 
selvittiin kuitenkin välirauhan 
aikana neuvottelu- ja viivytte-
lytaktiikalla jotenkin.

Suomessa tilanne koettiin 
kaiken kaikkiaan hyvin hälyt-
täväksi elokuussa 1940, kun ke-
hitys Baltiassa oli meille val-
jennut. Tiedustelutietomme 
neuvostojoukkojen siirroista 
lähialueillamme lisäsivät pai-
netta sotilaallisen valmiuden 
nostamiseen. Ylipäällikkö esit-
tikin 8.8.1940 hallituksen krii-
si-istunnossa osittaista liike-
kannallepanoa. Siihen hallitus 
ei  kuitenkaan suostunut pe-
lätessään Neuvostoliiton siitä 
provosoituvan ja ryhtyvän vie-
läkin kovempiin painostuskei-
noihin.

Ajoiko Neuvostoliitto 
Suomen jatkosotaan?
Talvisota oli varmasti voiman-
sa tunnossa eläville neuvosto-
johtajille traumaattinen koke-
mus. Baltian maissa kaikki oli 
mennyt käsikirjoituksen mu-
kaan, mutta itsepäinen Suo-
mi ei ollut antanut periksi, ei 
neuvostodiplomatialle eikä sitä 
seuranneelle sodalle. Baltias-
sa oli saavutettu kaikki tavoit-
teet laukaustakaan ampumat-
ta, mutta Suomen rintamalla 
puna-armeija oli kärsinyt us-
komattomia tappioita. Kysy-
myksessä oli suurvallan vakava 
arvovaltatappio kansainvälisen 
yhteisön silmissä. Arvostettu 
sotahistorioitsija Martti Tur-
tola arvelee, että vakavin este 
maittemme välisten suhteiden 
kehittymiselle välirauhan aika-
na oli juuri Neuvostoliiton kär-

simä kiusallinen arvovaltatap-
pio. Hyvitys oli yksinkertaises-
ti pakko saada. 

Asian toinen puoli olimme 
me, suomalaiset. Turtolan mu-
kaan Neuvostoliitto oli talvi-
sodan seurauksena saanut luo-
teisrajalleen katkeroituneen ja 
vihamielisen naapurin. Omalla 
politiikallaan Neuvostoliitto oli 
menettänyt mahdollisuuden 
saada Suomesta, jos nyt ei ys-
tävällismielisen, mutta ainakin 
korrektin keskustelukumppa-
nin levottomassa Euroopassa. 
Nyt se ei toteutunut, ja Neuvos-
toliiton näkökulmasta Suomi 
saattoikin vaikuttaa epäluotet-
tavalta ja mahdollisesti hyvi-
tystä hakevalta naapurilta. Eikä 
aivan syyttä!

”Ystävä hädässä” löytyi 
kun löytyikin Saksasta
Sota rajoitti Suomen kauppaa 
ja merenkulkua ja pakotti sen 
yhä enemmän suuntautumaan 
Saksaan, joka hallitsi merireit-
tejä ja jonka resurssit näyttivät 
loputtomilta. Tilanne pakotti 
siirtämään syrjään pelot jou-
tumisesta Saksan ja Neuvosto-
liiton mahdollisen konfliktin 
näyttämöksi ja osapuoleksi. Ul-
koiseen apuun turvautuminen 
alkoi olla väistämätöntä. Suo-
men kansan suuri enemmistö 
vierasti natsi-ideologioita, mut-
ta vielä vähemmän se halusi 
itänaapurin järjestelmää. Suo-
men Moskovan suurlähettiläs 
kuvasi 1.3.1941 tilannettamme 
seuraavasti: ”Meidän tärkein 
tehtävämme on koettaa päästä 
Saksan siipien suojaan – Sak-
san élintilaań  yhdessä mui-
den pohjoismaiden kanssa. Oli 
mitä mieltä tahansa Saksan ny-
kyisestä järjestelmästä, on se 
tuhat kertaa parempi kuin kuu-
lua Neuvostoliiton alle, mikä 
olisi meille kuolema.”

Saksalle yhteistyö Suomen 
kanssa tarjosi mahdollisuuden 
varmistaa Ruotsin malmien 
turvalliset kuljetukset Itäme-
rellä. Kun kesällä 1940 käyn-
nistyi kaikessa hiljaisuudessa 
Neuvostoliittoon tapahtuvan 
hyökkäyksen suunnittelutyö, 
Saksan oli aika muuttaa kyl-
mäkiskoista suhtautumistaan 
Suomeen. Suomi oli ollut näi-
hin asti sen silmissä länsirin-
taman melko merkityksetöntä 
takamaata. Nyt se alkoi näyt-
täytyä tulevan Neuvostoliiton 
sotaretken kannalta strategi-
sesti merkittävänä osana tule-
van itärintaman vasenta sivus-
taa. Suomen etelärannikko oli 

tärkeä Itämeren pohjoisosan 
hallinnan kannalta, ja Lap-
pimme tarjosi mahdollisuuden 
Neuvostoliiton mahdollisten 
länsiyhteyksien, Muurmannin 
radan ja Murmanskin sataman 
liikenteen katkaisemiseen. Pet-
samon nikkelikin tietysti kiin-
nosti. Tämän lisäksi Hitler var-
maan, aivan oikein, ajatteli 
suomalaisten olevan kiinnos-
tuneita mahdollisuudesta saa-
da hyvitys talvisodan mene-
tyksille. Saksan menestys so-
dassa Neuvostoliittoa vastaan 
takaisi myös Suomen olemas-
saolon. Hänen käsitystään var-
masti vahvistivat Suomen in-
nokkaat pyrkimykset lämmit-
tää diplomaattisia suhteitaan 
Saksan suuntaan ja saada Sak-
salta aseapua. 

Vuoden 1940 Helsingin 
olympialaisten peruuntumi-
nen talvisodan vuoksi oli Suo-
melle suuri pettymys. Jonkin-
laista korvausta tälle haettiin, 
kun olympiastadionilla järjes-
tettiin kaatuneiden urheilijoi-
den muistokisat ja 7.- 8. 9.1940 
Suomi - Ruotsi - Saksa yleisur-
heilumaaottelu. Tämä urheilun 
suurjuhla oli yksi merkki Suo-
men ja Saksan suhteiden läm-
penemisestä. Ruotsi voidaan 
nähdä tässä eräänlaisena ”esi-
liinana” toisiaan lähenevien, 
tulevien kumppanien välissä. 
Toisaalta Ruotsi oli sekä Sak-
salle että Suomelle äärettömän 
tärkeä kumppani.

Suhteemme Saksaan alkoi-
vatkin kehittyä positiivises-
ti elokuussa 1940. Ensinnäkin 
asekauppa Saksan kanssa saa-
tiin käyntiin. Aluksi Saksa va-
pautti ne muualta tulossa ol-
leet asetoimitukset, jotka se oli 
talvisodan aikana jäädyttänyt 
alueilleen. Asekaupan avaaja-
na toimi saksalainen liikemies, 
everstiluutnantti Veltjens. Hän 
toimi myös pelin avaajana toi-
sessa asiassa, jonka hän ”kop-
lasi” asetoimituksiin. Kyseessä 
oli saksalaisten Pohjois-Norjas-
sa olevien joukkojen lomalais-
ten kauttakulkuoikeus Suomen 
alueen läpi. Kun aseiden saan-
ti oli elintärkeätä, tästä päät-
ti meillä nopeasti pieni piiri, 
johon kuuluivat Ylipäällikkö 
Mannerheim, joka ei ollut luo-
punut tehtävästään talvisodan 
päätyttyä, presidentti Ryti, pää-
ministeri Rangell, ulkoministe-
ri Witting ja puolustusminis-
teri Walden. Päätös saksalais-
ten kauttakulusta oli tavallaan 
luonnollinen, tasapainottava 
jatke 6.9.1940 solmitulle Neu-

vostoliiton kauttakulkusopi-
mukselle Hankoniemen me-
ritukikohtaan. Kumpaakaan 
sopimusta ei alistettu eduskun-
nan päätettäväksi. Niin sanottu 
sotakabinettikäytäntö, pienen 
piirin päätöksenteko, oli toimi-
nut. Saksan kanssa tehtyä kaut-
takulkusopimusta oli tavallaan 
helpottanut se, että puolueeton 
Ruotsikin oli sallinut saksalais-
joukkojen kauttakuljetuksen.

Paikallisten viranomaisten 
ja suuren yleisön ällistyksek-
si ensimmäinen saksalaisia lo-
malaisia kuljettanut alus saa-
pui Vaasaan 21.9.1940. Kaut-
takulkusopimuksen myötä 
Suomi oli jo tavallaan kytketty 
tulevaan sotaan, mutta syksyn 
1940 tilanteessa se kuitenkin 
vakautti asemaamme. 

Sopimus avasi myös ovet 
kaupallemme. Saksa oli kiin-
nostunut puunjalostusteolli-
suutemme tuotteista ja Petsa-
mon nikkelistä, Suomi puoles-
taan Saksan mahdollisuuksista 
toimittaa meille elintarvikkeita 
ja polttoaineita, ja tietysti asei-
ta.

Saksalaisten tulo tällä tavoin 
Suomen alueelle herätti tietysti 
Neuvostoliiton, joka aktivoitui 
uudelleen Ahvenanmaan ky-
symyksessä. Niinpä Suomen oli 
suostuttava allekirjoittamaan 
Neuvostoliiton kanssa Ahve-
nanmaan demilitarisointiso-
pimus. Kaikki miinoitteet ja 
linnoitteet oli purettava. Maa-
rianhaminaan asettui Neuvos-
toliiton konsulaatti, joka valvoi 
sopimuksen noudattamista.

Göran Lindgren
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Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo

Puh. 0500-7300 77

Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

Espoon Fysikaalinen 
Hoitolaitos Ky

Tapiolan Keskustorni 5 krs. 
puh. 09-466 019

HELSINKI

Ikäihmisten, veteraanien ja dementoituneiden kuntoutus
Kotona ja hoivakodeissa

ESPOO, HELSINKI, VANTAA
Puh: 09-3922 302

Kyläkirkontie 6–10 E, 00370 HELSINKI

Lauttasaaren  
Fysikaalinen Hoitolaitos

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

KANGASALA

Kangasalan 
Lääkintävoimistelu Ky

Torikatu 1, 36200 Kangasala
Puh. 03-377 0297

HAAPAjäRvI

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio

Kauppakatu 9, puh. 08-763 575

HEINOLA

Heinolan Fysito Ky Aalto
Virtakatu 4, puh. 03-714 2041

Teppanan Fysikaalinen Hoitolaitos
Rekitie 1, 87250 Kajaani 

Puh. 0440-629 290

Myllykosken Fysikaalinen Hoitolaitos
Seurantalo 

Puh. 05325 5911

Inkeroisten palvelukeskus
Valtatie 10, 46900 Inkeroinen 

Puh. 05367 4916

Pukinmäen Fysiopalvelu Ky
Säterintie 3 00720 Helsinki 

Puh. 09-345 1609  
www.pukinmaenfysiopalvelu.fi

HELSINKI KAjAANI

LAPINLAHTI

Fysioterapiakeskus Tupuna
Juhani Ahontie 4, puh. 0207 981 451

ANjALANKOSKI

ESPOO

FORSSA

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Forssan Kuntouttamislaitos Oy

Pekolankatu 3, puh. 03-435 5651

jäRvENPää

järvenpään Kuntohoito
Kansakoulunkatu 32 B 1

puh/fax 09-291 7177
www.jarvenpaankuntohoito.fi

KOUvOLA

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

Auron Lahden Fysteam Oy
Vapaudenkatu 23 B 2.kerros  

15140 Lahti, Puh. 010 2921 250 
Avokuntoutus, kotikäynnit, päiväkuntoutus, ryhmät

LAHTI

Myllykosken Lääkintävoimistelu Ky
Ravimiehentie 12, 46800 Anjalankoski 

Puh. 05-325 5864

KUOPIO

Fysioterapia Hannele Immonen
Fysioterapeutti Hannele Immonen ja 

Susanna Tähtinen 
- Myös akupunktio 

Hollantilaisentie 9 A, 00330 Helsinki 
puh. 09-485 806

 

Kotiin ja hoitokoteihin
*IKÄÄNTYVIEN FYSIOTERAPIA

*DEMENTOITUVIEN FYSIOTERAPIA
*VETERAANIKUNTOUTUS

* GERIATRISEN KUNTOUTUKSEN 
ERITYISASIANTUNTIJA

Marja Korhonen, fysioterapeutti
044-5948477 * KUOPIO

 

 

FYSIOTERAPIAN JA LIIKUNNAN ASIANTUNTIJA 
SPECIALISTEN INOM FYSIOTERAPI OCH MOTION 

 

!  ESPOO  !  KAUNIAINEN   !  HELSINKI  !  VANTAA 
 

CALL CENTER (09) 540 4340 
 

www.fysiosporttis.fi 
 

TERVETULOA !        VÄLKOMMEN ! 

Rakentajainrinne 3 B
02330 Espoo

Puh. 0500-7300 77

Fysioterapeutti
Tarja Leppänen

Uutena palveluna päiväkuntoutus !

Käpylän Fysikaalinen Hoitolaitos Ky
Juhana-Herttuantie 9, 00600 Helsinki 

Puh. 09-799 082

HäMEENLINNA

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

Lea Hyötyläinen
Juvantie 5, 51900 Juva 

puh. 015-651 511

jUvA

KIURUvESI

Kiuruveden 
Fysikaalinen Hoitolaitos

Asematie 5, 74700 Kiuruvesi, puh. 017-753 335
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Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille

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

PALOKKA

PIELAvESI

Palokan Fysioterapia
Olavintie 1, puh. 014-677 777

Fysioterapiakeskus Tupuna
Toritie 2, puh. 020 981 450

Tampereen 
Kuntouttamislaitos Oy

(Polioinvalidit ry)
- yli 50 vuotta palvelua -

myös kotikäyntejä
Kyttälänkatu 5 (katutaso), 33100 Tampere

puh. 03-3142 5800
www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

RAAHE

Veteraanikuntoutusta,
Lääkintävoimistelua,

Hierontaa

Antinkankaantie 30, 92130 Raahe
puh. 08-220 444

Siikajoen sivupiste, puh. 044-522 0480

Fysiokolmio
Anjalantie 9, puh. 08-776 770

REISjäRvI

RIIHIMäKI

SIEvI

Sievin Fysikaalinen Hoitolaitos
Matinpolku 12, 85410 Sievi  

puh. 08-480 348 
www.sievinfysikaalinen.fi

ääNEKOSKI

YLäNE

TAMPERE

TUUSNIEMI

Tuusniemen Kuntoutus Ky
Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi

puh. 040-545 5788 ja 040-535 7544 
www.tuusniemenkuntoutus.fi

NASTOLA

Nastolan Fysikaalinen Hoitolaitos
Timpurintie 2, puh. 03-762 4888

- Veteraanien asialla jo yli 35 vuotta -

Riihimäen Fysioterapia 
Fysikaalinen hoitolaitos

OMT-FYSIOTERAPIA
Hämeenkatu 25-27 (Majakka)

11100  RIIHIMÄKI
Puh. (019) 736 663   GSM 050 585 0045

Nivalan Fysikaalinen Hoitolaitos Oy
Urheilutie 1, 85500 Nivala 

puh. 08-440 850

MYRSKYLä

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Hele-Fysio

Keskustie 12, puh. 019-677 0720

Torikatu 5, 44100 Äänekoski  
puh. 014-520 580

e-mail: fysiokanervo@co.inet.fi

Koulutie 4, 21900 Yläne
Puh. 02 - 2563 875

 www.liedonfysioterapia.fi

Fysioterapeutti Susanne Skogberg 
Kuningattarenkatu 16, 07900 Loviisa 

Puh. 019-533 753

LOvIISA

Fysio-Leena Ky
Pielisentie 18, 81700 Lieksa 

Puh. 013-526 607, 050-327 6123

LIEKSA

POLvIjäRvI

Fysikaalinen Hoitola 
Terhakka Ky

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

SOTKAMO

Sotkamon Fysioterapia
Torikatu 8, 88600 Sotkamo

puh. 040 - 556 5305
www.sotkamonfysioterapia.net

Tampereen Kuntohoito Ky
Fysioterapeutti Seija Lehtoranta

Sammonkatu 17-19
puh. 03-255 3325

Heinlahden Veistämö Oy
Pyhtää

Pyhännän Vesi Oy
Pyhäntä

Lounais-Suomen 
Hakelämpö Oy

Pöytyä

Petrox Oy
Raisio

Deltamarin Oy
Raisio

S-Taroil Oy
Raisio

LVI-Primo J. Santapakka
Raisio

Hollming Oy
Rauma

TL-RAK
Rauma
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Tampereen Sotaveteraani-
en Huoltoyhdistys täytti 50 
vuotta 7.2.2011. Yhdistys 
on jäsenmäärältään maam-
me suurin sotaveteraa-
niyhteisö. Eniten jäseniä 
oli pari vuosikymmentä 
sitten, yli 5 800. Tämän 
vuoden alussa sotavete-
raanijäseniä oli 1 086 (mie-
hiä 67 %), puolisojäseniä 
187 ja kannattajajäseniä 
472. 

Huoltotyötä ja 
monipuolista muuta 
toimintaa
Yhdistys oli syntyessään v. 
1961 ensimmäinen veteraani-
yhdistys, jonka säännöissä ja 
nimessä painotettiin veteraani-
en huoltotyötä. Siitä alkaen se 
on myös ollut yhdistyksen pää-
toimintamuoto. Ensimmäisten 
vuosikymmenten aikana huol-
toavustustoiminta oli varsin 
konkreettista. Naisjaosto mm. 
jakoi lahjoituksina saatuja käy-
tettyjä, mutta ehjiä ja puhtaita 
vaatteita tarvitsijoille, joita riit-
ti jonoksi asti. Aineelliset puut-
teet olivat tuolloin monen osal-
ta suuret. 

Jo alkuvuosina voitiin aloit-
taa veteraanien tukeminen 

Huolenpitoa tamperelaisista veteraaniveljistä ja -sisarista 
- 50 vuotta toimintaa järjestäytyneen sotaveteraanitoiminnan syntysijoilla

myös raha-avustuksin. Varoja 
siihen saatiin monin eri han-
kintakeinoin. Pian kuitenkin il-
meni, että toiminnan rahoituk-
sen tulee olla vakaalla pohjalla 
ja se vaatii pysyvämpää ratkai-
sua. Vuonna 1963 yhdistyksen 
johtokunta tekikin rohkean ja 
kauaskantoisen päätöksen ra-
kentaa kesäravintola ja kios-
ki. Mukaan hankkeeseen läh-
ti myös eräs vanhainkotisäätiö 
pienellä osuudella ja hieman 
myöhemmin myös Sotainva-
lidien Veljesliiton Tampereen 
osasto. Hanke tuskin olisi on-
nistunut, ellei kaupunginjoh-
taja Erkki Lindfors, itsekin jo 
talvisodan veteraani, olisi taus-
talla vaikuttanut siihen, että 
kaupunki vuokrasi loistotontin 
ydinkeskustasta, Tammerkos-
ken partaalta. Koskipuisto-ra-
vintola luovutettiin vuokraajal-
le keväällä 1966. Riskiyritys on-
nistui, sillä tuotto oli niin hyvä, 
että yhdistys saattoi maksaa ra-
kennusvelkansa pois lyhyessä 
ajassa. Yhdistyksen omistajuus 
ravintolaan päättyi kolme vuot-
ta myöhemmin, kun se luovutti 
osuutensa perustetulle Tampe-
reen Sotaveteraanien Huolto- ja 
Tukisäätiölle.

Kehittyminen suuryhdistyk-
seksi edellytti organisoitumista 

jaostoihin, joille määritettiin 
omat tehtävänsä.  Niissä on to-
teutettu monipuolista perinne-, 
harrastus-, matkailu- ja liikun-
tatoimintaa. Jaostojen lisäk-
si yhdistyksen kokoonpanoon 
ovat kuuluneet Aitolahden ja 
Hervannan veteraaniosastot. 
Yhdistys julkaisee neljästi vuo-
dessa ilmestyvää Tampereen 
sotaveteraani -jäsenlehteä, jol-
la on meneillään jo 30. vuosi-
kerta. Tiedotuksesta huolehti 
vuosina 1990-94 myös oma Ve-
teraaniradio, joka lähetti ohjel-
maansa kerran viikossa Radio 
Tampereen taajuudella. 

Veteraanien yhteisiä 
asioita hoitamassa
Yhdistys oli aikanaan, ”emoyh-
distyksenä”, ratkaisevasti vai-
kuttamassa siihen, että Tampe-
reelle 17.10.1965 kokoontuneet 
700 maakunnan veteraania pe-
rustivat Pirkanmaan Sotavete-
raanipiirin. Piirihallituksessa 
yhdistyksellä oli usean vuoden 

ajan kaksi edustajaa, nyttem-
min yksi. Yhdistyksen osuus 
sotaveteraanipiirin varsinaisis-
ta jäsenistä on reilu kolmannes. 
Tamperelaisten edustajia on 
ollut useita myös Sotaveteraa-
niliiton luottamustehtävissä. 

Veteraanien asuntotilanteen 
parantamiseksi yhdistys pe-
rusti v. 1988 Tampereen Tam-
menlehväsäätiön. Eri laina- ja 
avustusjärjestelyjen ja keräys-
tuoton rahoituksella sekä Tam-
pereen kaupungin ja seurakun-
tien tuella se rakennutti Kaupin 
kaupunginosassa sijaitsevan 
Sotainvalidien Veljeskodin 
naapuriksi veteraanien palvelu-
talon, Tammenlehväkodin. Sit-
temmin alueelle on noussut So-
tainvalidien Veljeskotisäätiön 
ja Tammenlehväsäätiön yhdes-
sä rakennuttamina vielä kaksi 
uutta palvelutaloa ja peruskor-
jautettu kolmas rakennus sa-
maan tarkoitukseen. Veljeskoti 
ja palvelutalot muodostavat yh-
dessä Tammenlehväkeskuksen.

Yhdistys täydentää 
työllään yhteiskunnan 
palveluja 
Sen lisäksi, että yhdistys on ve-
teraaniyhteisö, se on myös ns. 
kolmannen sektorin toimija. Se 
täydentää sotaveteraanijäsen-
tensä osalta Tampereen kau-
pungin sosiaali- ja terveystoi-
men tekemää työtä. Asiasta on 
tehty myös yhteistoimintaso-
pimus. Näin kuntoutukseen, 
kotipalveluihin ja omassa ko-
dissa selviytymiseen saadaan 
lisämahdollisuuksia. Yhdis-
tys käytti vuoden 2010 aika-
na omia varojaan veteraanien 
huoltotyöhön lähes 200  000 €. 
Varat kuluivat pääosin jäsene-
tuihin, (10 kerran fysiotera-
piahoito; jalkojen perushoitoon 
150 €/jäsen; oman asunnon sii-
voukseen 200 €/asunto ja PSA 
-tutkimus), joita sotaveteraa-
nijäsenet voivat vuoden aika-
na käyttää. Myös puolisojäse-
nillä on oma, 100 €:n jalkahoi-
toetunsa. Yhtenä mittalukuna 

Asiakaspalvelua yhdistyksen toimistossa hoidetaan pitkälti vapaa-
ehtoisvoimin. Vuoden ensimmäisenä arkipäivänä Mirjam Rintamä-
keä palveli Heikki Lehtonen (oik.), joka itsekin on sotaveteraani. 
Tapio Simolan asioita hoiti Sirpa Nurmiaho.

Yhdistyksen liikuntajaosto huolehtii veteraaneille sopivien liikuntatapahtumien järjestämisestä. Ve-
sivoimisteluun osallistuu vielä runsaasti kuntoilijoita. Lisäksi järjestetään kuntovoimistelua, liikunta-
pelejä sekä ulkoilu- ja kuntoiluretkiä. Seitsemisen kansallispuistossa on vaelleltu jo useana syksynä. 

Rauman Sähköpalvelu Oy Tilintarkastus Metsäterä Oy
Riihimäki

JP Transload Oy
Riihimäki

Riihimäen Paperinkeräys Oy
Riihimäki

HF-Autohuolto Oy
Riihimäki

Sähköinsinööritoimisto 
Esko Laakso Oy

Rovaniemi
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mainittakoon vuoden aikana 
korvattujen, yksittäisten fysio-
terapiahoitojen määrä: 3 391. 
Näiden etujen lisäksi yhdis-
tys korvaa harkinnanvaraisi-
na avustuksina sairauskulujen 
omavastuuosuuksia ja omassa 
kodissa selviytymistä auttavien 
apuvälineiden hankintoja. Pää-
tökset niistä tekee sotaveteraa-
neista koostuva päätöselin. 

Määrätietoisten miesten 
työ loi kantavan pohjan   
Yhdistyksen syntyyn ja sen ke-
hittämiseen vaikuttivat aika-
naan lukuisat henkilöt, joista 
jokainen ansaitsisi maininnan. 
Heistä nimettäköön tässä yhte-
ydessä kuitenkin vain keskei-
simmät toimijat: yksi koko jär-
jestäytyneen veteraanitoimin-
nan kehittäjistä ja yhdistyksen 
puheenjohtaja Heikki Kuistio, 
yhdistystä tukevan säätiön pe-
ruspääoman lahjoittaja Rag-
nar Sjöholm, ja puheenjohtaja 
Veikka Suvanto. Kuistio ja Sjö-
holm kutsuttiin myös Sotave-
teraaniliiton kunniajäseniksi. 
Määrätietoiset, kyvykkäät mie-
het loivat yhdistyksen, joka on 
voinut palvella veteraaneja jo 
puolen vuosisadan ajan. Samal-
la saivat alkunsa erinomaiset 
yhteistoimintasuhteet Tampe-
reen kaupunkiin. Alkuvaihees-
sa muodostettiin yhdistyksen 
johtoon myös maankuulu ase-
veliakseli eli johtokuntaan tuli 
edustajia poliittisen keskivii-

Tammenlehväkeskuksen palvelutalojen piha-aukealla seisoo Sal-
palinjasta Suomussalmelta Museoviraston luvalla tuotu panssa-
riestekivi. Muistopaasi laattoineen kertoo tuleville polville talojen 
alkuperäisestä tarkoituksesta ja muistuttaa veteraanien merkityk-
sestä itsenäisyyden turvaamisessa. 

van molemmilta puolilta. Se 
koettiin silloin toimivaksi me-
nettelytavaksi asioiden suju-
valle hoidolle.  Politiikkaa yh-
distyksessä ei kuitenkaan ole 
harjoitettu, eikä hallituksen 
jäsenten poliittisella suuntau-
tumisella ole enää merkitystä. 
Veteraanien keskuudessa luo-
tu akseliperiaate toimi sittem-
min myös Tampereen kunnal-
lispolitiikassa aina viime vuo-
siin saakka. 

Tampereen Sotaveteraani-
en Huoltoyhdistyksen toimin-
tamahdollisuudet ovat edel-
leen hyvät. Perustan työlle an-
taa Tampereen Sotaveteraanien 
Huolto- ja Tukisäätiön talou-
dellinen tuki. Kaupungin kes-
kustassa sijaitsevaan toimis-
toon on veteraanien tai hei-
dän asioitaan hoitavien helppo 
tulla. Toimistossa työskente-
lee kolme palkattua henkilöä. 
Heidän lisäkseen asiakaspalve-
lua hoitavat vapaaehtoistyön-
tekijät, joiden apu ja työpa-
nos ovat merkittävät. Vete-
raanien ikäänt ymisen myötä 
huoltotyön merkitys tulee ko-
rostumaan entisestään. Yh-
distyksessä on arvioitu, että 
nykymuotoiseen huoltoavus-
tustoimintaan on tarvetta vielä 
vuoteen 2015 saakka. 

Esko Pihl 
Tampereen Sotaveteraanien 

huoltoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja

Etelä-Karjalan Sotavete-
raanipiiri järjesti 25..1 
sotaveteraanien sosiaa-

lisiin asioihin keskittyneen ve-
teraaniseminaarin Lappeen-
rannan upseerikerholla. Tilai-
suuteen osallistui yhdistyksissä 
veteraaniyhdyshenkilöinä toi-
mivia kannattajajäseniä, ak-
tiivisia veteraaneja sekä Ete-
lä-Karjalan Sosiaali-. ja ter-
veyspiirin veteraaniasioista 
vastaavia henkilöitä.

Piirin puheenjohtajan Erkki 
Pullin vetämässä päivän kes-
täneessä seminaarissa kuultiin 
useita asiantuntijoiden pitämiä 
luentoja ja keskusteltiin vilk-
kaasti veteraanityöhön liitty-
vistä asioista. 

”Epäselvältä tuntuvia asioi-
ta ei pidä jäädä hautomaan pel-
kästään omassa päässä, vaan 
niistä pitää ottaa selvä”, imat-
ralainen veteraani Pentti Päl-
ve (89) tähdensi.  Päivän aika-
na tuli täydentävää tietoa. Se on 
tarpeen, sillä moni asia muut-
tuu ajan myötä. Yli kymme-
nen vuotta omaishoitajana toi-
minut Pälve menetti vaimon-
sa toissa jouluna. ”Se oli raskas 
isku, mutta onneksi oli ja on 
edelleen ystäviä, jotka pitävät 
yhteyttä”.

Veteraaniseminaarissa 
paljon kysymyksiä 
aiheuttivat kuntoutus-, 
lääkäri- ja hoitopalvelut.
Sairaanhoitaja/palveluohjaaja 
Tuula Ihalainen kertoi Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspii-
rin (Eksote) IsoApu -neuvonta-
pisteen toiminnasta. Se antaa 

monipuolisesti neuvoa ja opas-
tusta ikä-ihmisille, myös vete-
raaneille heitä koskevissa asi-
oissa. Samalla Tuula Ihalainen 
huomautti, ettei sosiaali- ja ter-
veyspiirissä edes oleteta, että 
ikääntyneillä on käytössään 
tietokone.

Ohjeet lähetetään postitse ja 
tarvittaessa apua saa myös pu-
helimitse. Ikäihmiset tarvitse-
vat paljon tietoa ja sitä varten 
me olemme olemassa. IsoApu 
auttaa tarvittaessa myös eri-
laisten hakemusten täyttämi-
sessä, sillä ne täytyy perustel-
la hyvin. Tietämättömyydestä 
johtuen tarjolla olevia palvelu-
ja jää käyttämättä, sillä Kela ei 
markkinoi tukemisiaan, Tuula 
Ihalainen totesi

Veteraaniasiantuntija Tyt-
ti Neuvonen Imatralla vastaa 
veteraanien palveluiden saan-
nista.

Eksoten terveyskeskusten 
johtava ylilääkäri Ritva Simpa-
nen kertoi kuntoutushakemus-

Asioita ei pidä jäädä 
hautomaan omassa päässä

Sotaveteraani Pentti Pälve ja palveluohjaaja Tuula Ihalainen kes-
kustelivat sotaveteraaneja askarruttavista asioista.

ten käsittelystä. Kuntoutustar-
peen arvioinnissa pyritään ot-
tamaan huomioon veteraanin 
toiveet ja tarpeet ja toteutta-
maan ne niin hyvin, kuin mää-
rärahojen puitteissa on mah-
dollista. Etelä-Karjalassa on to-
teutettu mm. kotikuntoutusta, 
joka on usein kohdistunut sai-
raalajakson jälkeiseen kotiutu-
miseen. Esim. lonkkaleikkauk-
sen jälkeen kotiutuessa välitön 
kuntoutuksen aloittaminen on 
välttämätön toimintakyvyn yl-
läpitämiseksi ja palauttamisek-
si.

Piirin sosiaalineuvoja Leena 
Pesonen kertoi liiton sekä pii-
rin avustustoiminnasta ja kerä-
yspäällikkö Matti Ruskomäki 
keräystoiminnasta.

Päivä antoi eväitä veteraani-
työssä eri sektoreilla toimiville 
ja sehän oli tarkoituskin.

Teksti ja kuva: Pauli 
Saukkonen

Talvisodassa 23.12.1939 
kaatui ja katosi vam-
pulalainen alikersant-

Pitkä matka kotiin Karjalan kannakselta
ti Urho Nikolai Anttila. Hänet 
siunattiin aikanaan kentälle 
jääneenä kotipitäjänsä Vampu-

Sotilaat laskevat pienen, valkoisen arkun Vampulan sankari-
hautaan sankariristin viereen.

lan sankarihautaan. Muutama 
vuosi sitten hänet kuitenkin 
löydettiin etsintäryhmän toi-
mesta ja tunnistettiin tunnus-
levyn perusteella sekä DNA-
tunnisteella. Alikersantti Ant-
tila siunattiin sotilaallisin 
kunnianosoituksin ja haudat-
tiin viime itsenäisyyspäivä-
nä sankarihautaan Vampulas-
sa. Muutamia aseveljiä oli vielä 
saattamassa häntä viimeiselle 
matkalle. Siunauksen toimitti 
kappalainen Keijo Plit. Huit-
tisten Sotaveteraanien Laulu-
veljet esittivät Veteraanin ilta-
huudon. Niin ikään kuoro lau-
loi sankarihaudalla.

Teksti ja kuva: Paavo Punkari
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Kauhavan Alahärmässä 
vietettiin 16.1. Alahär-
män sotaveteraanien 

45-vuotisjuhlaa ja yhdistyksen 
naisjaoston 35-vuotisjuhlaa

Tervehdyspuheen pitänyt 
Risto Vaismaa taustoitti pu-
heessaan yhdistyksen historiaa.

” P e r u s t a m i s h e t k e l l ä 
20.1.1966 mukaan liittyi 40 jä-
sentä. Jäsenmäärä kasvoi nope-
asti ja oli korkeimmillaan vuo-
den 1969 lopulla, 538 jäsentä. 
Nyt jäljellä on 39 veteraania”, 
Vaismaa kertoi.

”Tämänhetkisen toimin-
tamme ytimessä on yhdessä-
olo, virkistävät retket sekä kun-
toutus”.

Juhlapuheen piti entinen 
ministeri, Suomen Sotaveteraa-

Alahärmän sotaveteraanit 
45 vuotta

Juhlapuhuja Aarno Strömmer siteerasi juhlapuheessaan Nobel-
palkitun presidentti Ahtisaaren sanoja: ”Rauha on vakaalla  pohjal-
la, kun valtiota johtavat demokraattisesti valitut, oikeusjärjestystä 
kunnioittavat johtajat. Tämä kehitys on ollut Suomessa mahdolli-
nen teidän, sotiemme veteraanien panoksen ansiosta.”

niliiton puheenjohtaja Aarno 
Strömmer, joka kiitteli istuvan 
hallituksen toimia sotaveteraa-
nien asiassa.

–Viime vuonna tuli voimaan 
uusi sosiaalietuus, jolla tuetaan 
kaikkein vaikeimmassa ase-
massa olevia sotaveteraaneja. 
Myös kotona selviytymistä on 
helpotettu, Strömmer valaisi.

Toiminnanjohtaja Pert-
ti Kortesniemi ja naistoimi-
kunnan puheenjohtaja Kyl-
likki Falbén toivat juhlaan 
Etelä-Pohjanmaan piirin ter-
vehdyksen.

Teksti ja kuva: 
Jukka Koivula 

härmänmaan paikallislehti 
komiat

Lapuan veteraanikuoro 
julkaisi viime syksynä 
äänitteen nimeltä Vete-

raanin iltahuuto. Äänitteen 20 
kappaletta ovat kunnianosoitus 
sotaveteraanien työlle Lapualla 
ja kaikkialla muualla. Äänit-
teellä olevat laulut ovat kuulu-
neet sodan kokeneen sukupol-
ven elämään. 

Veteraanikuoron esitysten 
lisäksi äänitteellä esiintyvät 
Isoluoma Sisters, kolme musii-
kin ammattilaista, jotka ovat 
sisaruksia. Kalevi Kiviniemi 
soittaa urkusoolot ja lukiolai-
nen Jaana Saarela soittaa pia-
noa ja urkuja. Sooloja laulaa 

Lapuan veteraanikuorolta CD

Martti Ridanpää. Lisäksi le-
vyllä esiintyvät kirkkoherra 
Juha Ikola ja kappalainen Mat-
ti Kristola.

Kuoron ensimmäinen ko-
koontuminen oli 10.5.1993. 
Kuoron tärkein tehtävä on ollut 

saatella sotaveteraaniveljet ja 
-sisaret ikuiseen lepoon. Näitä 
tilaisuuksia on ollut 640. 

Kuorossa on 24 laulajaa, jois-
ta puolet rintamalla palvelleita 
sotaveteraaneja ja toinen puoli 
on sota-aikana sotilaspoikaiäs-
sä olleita. Kuorolaisten keski-
ikä on 80 vuotta. Kuoroa johtaa 
Mikko Karhumäki. 

Äänitettä on saatavissa Fuga 
Oy:n levykaupasta Helsingis-
tä ja Lapualla Herättäjän kir-
jakaupasta, puhelin (06) 433 
5719. Levyn hinta on 20 euroa 
+ toimituskulut. 

Puheenjohtajansa Tuomo 
Linnainmaan johdol-
la Hämeenkyrön Sota-

Hämeenkyrön Sotaveteraanit Tampereen 
Suojeluskunta- ja Lottamuseossa

Varapuheenjohtaja Jukka Lehtisalo, puheenjohtaja Tuomo Linnain-
maa ja Kauko Kärkimaa suojeluskuntia koskevassa kiinnostavas-
sa keskustelussa suojeluskuntakersantti Väinö Arjanteen kanssa.  
(Kuvan suojeluskuntapuku on aikanaan kuulunut Kauppakunta 
Tuotannon toimitusjohtajana toimineelle kauppaneuvos Väinö 
Arjanteelle)

veteraanien hallitus kävi tam-
mikuussa tutustumassa Pir-
kanmaan reservitoimistojen 

ja Pirkanmaan veteraanipiirin 
toimiston alakerrassa toimi-
vaan Tampereen Suojeluskun-
ta- ja Lottamuseoon.  Matkassa 
mukana oli 12 veteraania ja pe-
rinteen vaalijaa.

Kokouksessa pohdittiin en-
nen kaikkea tulevan kevät-
kokouksen järjestelyjä, mutta 
osansa saivat myös veteraani-
perinneasiat.  Kokouksen jäl-
keen tutustuttiin museon väli-
tyksellä suojeluskunta- ja lotta-
toimintaan, joita ilman meillä 
ei olisi itsenäistä isänmaata.

Tampereen Suojeluskun-
ta- ja Lottamuseo on toiminut 
kohta kymmenen vuotta.  Mu-
seon perustajiin kuuluu mm. 
Pirkanmaan piirin toiminnan-
johtaja Timo Tulosmaa.  Tu-
tustu tarkemmin osoitteesta 
www.pirkanperinto.nettisivut.
fi.  Sieltä löytyvät yhteystiedot 
mahdollista vierailua varten.

Teksti ja kuva: Timo Tulosmaa

Naantalin sosiaali- ja 
terveyslautakunta on 
päättänyt tarjota lou-

naslippuja sotaveteraaneille 
sekä heidän puolisoilleen ja les-
killeen, joiden tulot eivät ylitä 
ylimääräisen rintamalisän tu-
lorajoja. Lounaslippuja saa kai-
kista kaupungin palvelupisteis-
tä eli Kaupungintalon, Rymät-
tylän, Merimaskun ja Velkuan 
palvelupisteistä. Lounaslippu 
maksaa 2 euroa. Lippuja ostet-

taessa on esitettävä sotilaspassi, 
kuvallinen Kela-kortti R-tun-
nuksella tai Naantalin seudun 
Sotaveteraanit ry:n jäsenkort-
ti (JL 1, 3 tai 4) ja tarvittaessa 
osoitettava tulorajaehdon täyt-
tyminen. Aloitteen asiasta teki 
Rintamaveteraaniasian neu-
vottelukunta. 

Ruokailu on mahdollista 
Kaupungintalon ruokalassa il-
man ennakkoilmoittautumis-
ta tai ilmoittamalla ennakkoon 

Sotaveteraaneille lounasliput 
Naantalissa

Lietsalan ja Merimaskun kou-
luilla, Rymättylän Katava-ko-
dissa tai Velkuan Kummelissa. 
Ilmoittauduttaessa pyydetään 
kertomaan mahdolliset erityis-
ruokavaliot. 

Sotainvalidit, joilla on yli 20 
%:n haitta-aste, saavat lounas-
setelit palvelupisteistä. Vanhus-
palveluiden kautta on mahdol-
lista saada myös aterian kotiin-
kuljetus. 

Sotilaskotiliiton aloitteesta 
kaikille v. 2011 palveluk-
seen astuville alokkaille 

Operaatio ”Tuntemattoman 
sotilaan sukat”

kudotaan talkootyönä villasu-
kat.  

Kuva: Saara Tolonen

Kuvassa osa Helsingin Rintamanaisten ahkerista sukankutojista 
vasemmalta: Puheenjohtaja Kaarina Peltola, Sirkka Vertanen, Kai-
sa Lindstén, Sotilaskotiliiton edustajat Pirkko Kinnunen ja Maija 
Kirjonen.



391/11 h e l m i k u u n  23.  pä i vä n ä  2011

Hennalan Upseeriker-
hon isäntäpariskun-
ta Ilkka Koskinen ja 

Virpi Kesonen tarjosivat edel-
listen vuosien tapaan joululou-
naan sotiemme veteraaneille. 
Juhlavissa puitteissa Marskin 
ja lukuisien korkea-arvoisten 
upseerien kuvien koristamas-
sa perinteisessä ympäristössä 

Joululounas veteraaneille

Tilaisuudessa Lahden Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Eero Leh-
tonen luovutti standaarin Ilkka Koskiselle.

oli tällä kertaa lähes 200 vete-
raania.

Juhlan aluksi esiintyi Laula-
va Kaukopartio.

Ilkka Koskinen toisti lu-
pauksensa ruokailuperinteen 
jatkumisesta niin kauan, kun 
kutsun vastaanottaneita vete-
raaneja on lounaalle tulossa.

Eversti Ari-Ilmari Iisak-
kala piti Keski-Lahden 
Sotaveteraanien tilai-

suudessa sotahistoriaesityk-
sen Aunuksen taisteluista kesä- 
heinäkuussa 1944. Kuulijoita 
oli saapunut paikalle toista sa-
taa.

Alustuksessa tuli esiin jouk-
kojen suunnitellut ja toteutetut 
siirrot, kenraali Oeschin järjes-
tämä sotapeli venäläisten Laa-
tokan ylitse Viteleeseen suori-
tettavasta maihinnoususta.

Kenraali Oesch rakennutti 
Laatokan rannasta syvemmäl-
le sisämaahan rinnakkaisen 
tien, joka huonosta kunnos-
taan huolimatta pelasti rinta-
man luhistumisen ja joukkojen 
joutumisen mottiin. Esityksen 

Keski-Lahdessa 
keskityttiin Aunukseen

Keski-Lahden Sotaveteraaneille 
alusti eversti Ari-Ilmari Iisakkala

lukuisat yksityiskohdat, hen-
kilösuhteet ja yksityisten so-
tilaiden uroteot muodostivat 
mielenkiintoisen kuvauksen. 

Sotaveteraanipiirien toi-
minnanjohtajien neu-
vottelupäivät pidet-

tiin Tallinnassa 14.-15.1. Lii-
ton hallituksen puheenjohtaja 
Finn-Göran Wennström ava-
si päivät ja valotti omassa pu-
heenvuorossaan tulevaisuus-
suunnitteluun liittyviä pe-
riaatteellisia kysymyksiä, 
piirien, yhdistysten ja liiton 
rakenteen kehitystä ja piirien 
tulevaisuussuunnittelun run-
koa. Tammenlehvän Perinne-
liiton toiminnanjohtaja Pert-
ti Suominen kertoi osuudes-

Tulevaisuussuunnittelu ja perinnetyö 
puhuttivat neuvottelupäivillä

Neuvottelupäivien osanottajat päivän antia kuuntelemassa.

saan perinnetyön visiosta 2020, 
alueellisen perinnetyön raken-
teista ja osa-alueista. Piireille 
annettiin tehtäväksi etsiä alu-
eeltaan perinneyhdyshenkilö. 
Keski-Suomen piirin toimin-
nanjohtaja Timo Hakala esitte-
li uuden jäsenrekisterin merki-
tystä, vaatimuksia ja rekisterin 
hyödyntämistä. Liiton halli-
tuksen jäsen Esa Haarala ker-
toi lokakuussa 2010 asetetun 
raportointityöryhmän tavoit-
teista, tuloksista ja raportoin-
tiaikataulusta. Sosiaalisihteeri 
Anni Grundström esitteli ve-

teraaniyhdyshenkilötilannetta, 
puolisoiden ja leskien virkistys-
viikkoja ja Kaatuneiden Muis-
tosäätiön matkoja. Lopuksi lii-
ton toiminnanjohtaja Markku 
Seppä kertoi liiton ajankohtai-
sista asioista.

Seuraavana päivänä päivien 
osanottajat tutustuivat Vapau-
denaukion vieressä sijaitseviin 
Bastionin luoliin.

Marja Riukka 

Kalannissa 15. tammi-
kuuta järjestettiin vie-
lä kerran nousiaislaisen 

sotaveteraanin Eeri Hyrkön 
1984 ideoima Muistojen ilta, 
joka koostuu sota-ajan lauluis-
ta, runoista ja rintamakirjeistä.  
Ohjelmistosta huolehtivat pu-

Muistojen ilta Kalannissa
hallinorkesteri Nousteprassi, 
mieskuoro Kisällit, runoryhmä 
TARU ja haitaristi Pekka Vuo-
ri.  Ohjelman juonsi, kuten aina 
ennekin, Eeri Hyrkkö.  Tapah-
tuma keräsi Kalannin urheilu-
talolle lähes 800 kuulijaa.  Pää-
tössanat lausunut kalantilainen 

sotaveteraani Heikki Juntti 
toivoi ennakkopuheista huo-
limatta tapahtumalle edelleen 
jatkoa.

Teksti ja kuva:   
Osmo Suominen

Muistojen illan esiintyjiä.  Kapellimestari Tarmo Moilanen johtaa, Kisällit-kuoro laulaa.  Taustalla pu-
hallinorkesteri Nousteprassi, etualallla runoryhmä TARU (kuvassa vas Aulikki Aitolahti ja Tuula Sand-
ström) ja hanuristi Pekka Vuori.  Juontaja Eeri Hyrkkö keskittyy kuvan keskellä.
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Viime kesänä paljas-
tettiin Hangon tais-
teluihin vuonna 1941 

osallistuneiden rajajääkäri-
joukkojen muistolaatta Kä-
ringholmenilla. Noista taiste-
luista tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 70 vuotta. 

Muistolaatan paljasti raja-
veteraani Lars Ingman ja juh-

Hangon taistelujen rajakomppanioille muistolaatta
lapuheen piti amiraali Juhani 
Kaskeala. Hän palautti mieliin 
Hangon vuokra-alueen tuoman 
uhkan Suomelle ja sen valtaa-
misen merkityksen muiden tor-
juntavoittojen rinnalla Suomen 
itsenäisyyden säilymiselle. 

Puhuja selosti yksityiskoh-
taisesti Rajavartiosto 1:n perus-
tamien 11., 21. ja 31. Rajakomp-

panian ja niistä loppukesällä 
muodostetun Rajajääkäripatal-
joona 3:n osuutta saaristotais-
teluissa ja erityisesti venäläisten 
lokakuussa yllättäen miehittä-
män Stora Käringholmenin ta-
kaisin valtauksessa. 

Hankoniemessä käytiin 
maarintaman ohella aktiivista 
liikuntasotaa yksittäisistä saa-
rista. Venäläiset halusivat saa-
da ne haltuunsa, sillä niistä voi-
tiin johtaa tulta Hankoon, ja he 
arvelivat suomalaisten hyök-
käävän niistä Hankoniemelle. 
Suomalaiset puolestaan halusi-
vat selvittää venäläisten ryhmi-
tykset ja vetäytymisaikeet.

Taisteluista muodostui usein 
lyhyitä, mutta verisiä, sillä suo-
jautuminen oli kallioisilla saa-
rilla vaikeaa ja sirpalevaiku-
tukset tuhoisia. Vetäytymi-
nen taistelusta vesitse oli usein 
mahdotonta.

Stora Käringholmenin 
takaisinvaltaus
Hangon taisteluihin osallis-
tuneet kaksikieliset rajajääkä-

Veteraani- ja rannikkojoukko-osastojen lippulinna kunnioitti 
muistolaatan paljastusjuhlaa Stora Käringholmenilla. Laatan vie-
rellä sen aikaansaamisessa ansioitunut ja sen paljastanut rajave-
teraani Lars Ingman ja Suomenlahden Merivartioston asettama 
kunniavartio.

rikomppaniat oli muodostet-
tu rauhanajan rajayksiköiden 
ympärille lähiseudun reservi-
läisistä. He olivat saaristoelä-
mään tottuneita lujakuntoisia 
miehiä. Komppaniat taistelivat 
kesäkuukausina Snappertunas-
sa ja Jussarössa. 31. Rajakomp-
pania sai kesäkuun viimeisenä 
päivänä tehtäväkseen väkival-
taisen tiedustelun Stor-Kroka-
nin saareen, mutta epäonnistui 
siinä, kun tehtävään ei annet-
tu valmisteluaikaa. Kaatuneet 
joutuivat lojumaan viikkokau-
sia rantakallioilla merilintujen 
nokittavina.

Pataljoonaksi syyskuussa 
kootut komppaniat joutuivat 
lokakuussa tiukkaan paikkaan, 
kun vihollinen valtasi Somma-
rön saariryhmään kuuluvan 
Stora Kärinholmenin saaren. 
Pataljoonan 1. komppania yl-
lätti luutnantti Kaikkosen joh-
tamalla vastaiskulla sotasaalis-
ta keräämään innostuneet ve-
näläismatruusit, jotka yrittivät 
puolustautua epätoivoisesti. 
Venäläiset yrittivät vielä sama-

na päivänä palata saareen, mut-
ta lyötiin takaisin. He menetti-
vät 91 kaatunutta, tuntematto-
man määrän hukkuneita ja 20 
vankia. Suomalaisten tappiot 
olivat neljä upseeria, 14 aliup-
seeria ja jääkäriä sekä 30 haa-
voittunutta.

Majuri Aarne Rautasalon 
komentama Rajajääkäripatal-
joona 3 siirrettiin Hangon tyh-
jennyttyä joulukuussa Syvä-
rin rintamalle muun muassa 
Laatokan rantapuolustukseen. 
Hangossa se menetti kaatunei-
na 83 ja koko jatkosodassa 364 
miestä, eniten vuonna 1944, 
jolloin kaatuneiden luku oli 
146. Raskaimmat menetyk-
set pataljoona kärsi heinäkuun 
alussa Salmin Tuulosjoella.

Muistolaatan paljastukses-
sa pataljoonan veteraaneja oli 
mukana enää vain muutama. 

Antti Henttonen

Sormat Oy
Rusko

Kuljetus HJK Oy
Rusko

Kourukeskus Paappanen Oy
Rusko

Saarijärven Ilmastointi Oy
Saarijärvi

Valhojan Maansiirto Oy
Salo 

www.valhojanmaansiirto.fi

MPT-Kuljetus Oy
Savonlinna

Maakunnan Auto
Seinäjoki, Kauhajoki

Plantool Oy
Seinäjoki 

www.plantool.fi

Jamppeeri Oy
Seinäjoki 

-sähköasennukset-, www.jamppeeri.fi

Kuljetus Nupponen Oy
Sipoo

Pajuniemi Oy
Sipoo 

www.pajuniemi.fi

Sorat ja Murskeet!

Kourla Oy
Somerniemi, Puh. 0400-635 797

T:mi Napis Palvelut 
Arja Sirviö

Sotkamo

Konehuolto P. Orenius Oy
Suolahti

Sähkösuunnittelu RAI Oy
Suomusjärvi

Ar-Pe Trailer Oy
Säkylä

MEP-Kuljetus Oy
Taivalkoski

Nyström Raimo Oy
Taivassalo

AHL-Tuotanto Oy
Tammela

Kuljetusliike Mikko Meri Oy
Tammela

LVI-Suunnittelu 
Robert Malmberg Oy

Tammisaari

Kassatieto Oy
Tampere

Pirkan Terramek Oy
Tampere

Tilintarkastuspalvelu 
Seija Nurmi

Tammela
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Kymenlaakson veteraa-
nipiirin 14 yhdistyk-
sestä kolme lopetti toi-

mintansa yhdistyksenä vuo-
den vaihteessa. Anjalankosken, 
Jaalan ja Kuusankosken yhdis-
tysten jäsenet liittyivät Kouvo-
lan yhdistykseen. Näin alkoi 
toteutua tulevaisuussuunnitel-
ma, jossa on nähty toiminnan 
Kymenlaakson piirissä keskit-
tyvän Kouvolan, Kotkan ja Ha-
minan yhdistyksiin, piirin ja 
Kouvolan yhdistyksen puheen-
johtaja  Arto Mikkonen toteaa. 
Hänen lausuntonsa sekä toi-
minnanjohtaja Toivo Harti-
kaisen ja sotaveteraani Erkki 
Vitikaisen tilanneselvitykset 
prosessista ovat seuraavat.

Puheenjohtaja Arto 
Mikkonen:
Kouvolan alueella asiaa no-
peutti uuden Kouvolan kau-
pungin syntyminen 1.1.2009. 
Silloin yhdistyi kuusi kun-
taa. Kaupungissa oli yhdisty-
misen jälkeen seitsemän so-
taveteraaniyhdistystä. Edun-
valvonta kaupungin suuntaan 
edellytti yhdistysten yhteistyö-
tä. Kouvolan yhdistys suurim-
pana tuli tässä kokoavaksi toi-
mijaksi. Tämä edisti osaltani 
ajatusta muunkin hallinnolli-
sen toiminnan yhdistämisek-
si. Luonnollinen syy yhdisty-
misajatukselle oli veteraanien 
ikääntymisestä johtunut vaike-
us saada kokoon vireästi ja var-
masti toimivia hallituksia.

Keskusteluja yhdistymis-
mahdollisuudesta aloitettiin jo 
uutta Kouvolaa suunniteltaes-
sa. Silloin nähtiin yhtenä mal-

lina toiminta jaostoina Kouvo-
lan yhdistyksen alaisena. Tässä 
mallissa etuna olisi ollut tietty 
itsenäisyys. Toisaalta jaosto olisi 
edellyttänyt oman hallinnon ja 
”paperisodan”. Niinpä aika pian 
voitti malli, jossa yhdistys lope-
tetaan ja sen veteraani- ja kan-
natusjäsenet liittyvät henkilöjä-
seninä Kouvolan yhdistykseen.

Viime vuonna Anjalankos-
ki, Elimäki, Jaala ja Kuusan-
koski aloittivat neuvonpidon 
yhdistyksiensä alasajosta. Eli-
mäki kuitenkin päätti jatkaa 
vielä omana yhdistyksenään. 
Muut tekivät yksimielisen pää-
töksen yhdistyksensä lakkaut-
tamisesta ja jäsenistön liittämi-
sestä Kouvolaan. Keskustelujen 
pohjaksi Kouvolan yhdistyk-
sessä laadittiin linjaukset, jot-
ka hyväksyttiin ylimääräises-
sä yleisessä kokouksessa. Näin 
tiedettiin, miltä pohjalta yhdis-
tymisistä neuvoteltiin.

Periaatteena on, että kaik-
ki veteraanijäsenet ovat tasa-
vertaisia ja perinteisiä tapahtu-
mia voidaan edelleen järjestää 
entiseen tapaan kerhona, vaik-
ka yhdistys lopetettiin. Ker-
hot saavat käyttää yhdistyksiltä 
jääneet varat. Kerhojen toimin-
ta on otettu huomioon Kouvo-
lan yhdistyksen toimintasuun-
nitelmassa.

Kouvolan yhdistyksen hal-
litukseen lopetetuilla yhdis-
tyksillä ei ole kiintiöpaikkaa, 
mutta alueilta nimetyillä yh-
teyshenkilöillä on kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhte-
yshenkilöt tuovat hallituksen 
tietoon tarpeet ja toiveet ja toi-
saalta he vievät kerhoihin ajan-

kohtaista tietoa.
Tämän vuoden ensimmäi-

set tilaisuudet on pidetty. Hal-
lituksen kokouksessa liittynei-
den yhdistysten yhteyshenkilöt 
olivat paikalla. Keskustelu oli 
rakentavaa ja käytännön asioi-
hin paneutuvaa. Myös viikoit-
taiseen kerhopäivään osallistui 
uusia, joskin tuttuja, vastaliit-
tyneitä jäseniä. Ensi vaikutel-
ma yhteisestä yhdistyksestä 
näyttää hyvältä. 

Toivo Hartikainen, 
yhdistyminen sihteerin/
taloudenhoitajan 
näkökulmasta:
Lopetettujen yhdistyksien jä-
senten liittymisestä Kouvolan 
yhdistykseen tuli luonnollises-
ti lisätöitä. Tällaisia olivat esi-
merkiksi jäsenrekisterin muu-
tokset, lopettamisilmoitusten 
valvonta ja päivittäisten rutii-
nitöiden kasvaminen.  Tiedot-
teiden laatiminen ja lähettämi-
nen kaikille sekä erilaisten toi-
mintatapojen muokkaaminen 
lisäsivät yhteydenottoja puolin 
ja toisin. Uusien jäsenten kyse-
lyt ovat olleet jokapäiväistä toi-
mintaa. Jäsenmäärä ennen yh-
distymistä oli  800 ja liittymi-
sen jälkeen 1350. Tunnuksen 
omaavia heistä on  630, puoli-
so/leskijäseniä 400 ja kanna-
tusjäseniä 300.

Entisille toiminta-alueille 
jäävät paikalliset kerhot. Näiden 
liittäminen osaksi Kouvolan yh-
distyksen toimintaa vaatii myös 
omat toimenpiteensä. Paikallis-
ten kerhojen vetäjistä tulee pal-
jolti riippumaan, miten liittyvät 
jäsenet kokevat muutosvaiheen. 

On hyvä, että tuttu ja turvalli-
nen toiminta säilyy ja sen lisäksi 
tarjotaan jotakin uutta. 

Ennen Kouvolan kaupungin 
syntyä määrärahojen myöntä-
minen veteraanien kuntoutus-
toimintaan ja muuhun tukemi-
seen oli varsin kirjavaa. Toiset 
kunnat avasivat rahamassinsa, 
toiset eivät. Uuden kaupungin 
toimesta määräraha makset-
tiin Kouvolan Sotaveteraaneil-
le, joka jakoi sen jäsenmääri-
en suhteessa kuudelle muulle 
yhdistykselle. Kouvola vastasi 
myös avustuksen tilityksestä. 
Vuosina 2009 – 2010 oli usein 
vaikeuksia saada tilitysraportit 
ajoissa kuntoon. Nyt Kouvolan 
yhdistyksellä on vastuu enää 
kolmesta muusta yhdistykses-
tä. Kaikkia edunsaajia tulee 
kohdella tasavertaisesti kau-
pungin kaikissa yhdistyksissä.

Vuoden 2011 alkuviikko-
na laajapohjaisempaan yhdis-
tykseen on liittynyt uusiakin 
jäseniä lopetettujen yhdistys-
ten alueilta. Tämä ilmiö alkoi 
jo vuoden 2010 puolella. Usein 
syynä on se, että Kouvolan kes-
kustaan on monilla paremmat 
kulkuyhteydet kuin entisen yh-
distyksen tilaisuuksiin.

Taloudellisesti suurimmat 
erimielisyydet saattavat tul-
la rahasta. Olemme ratkaisseet 
sen niin, että kullakin kerhol-
la on yhdistyksen kirjanpidos-
sa oma kustannuspaikkansa. 
Näin kerhojen rahankäyttö on 
aina selvitettävissä, eikä syn-
ny ajatusta, että isompi syö pie-
nempien hinkalosta.

Kaikkien jäsenten palvele-
minen on helpompaa, kun toi-
misto sijaitsee keskellä kau-
punkia, rautatie- ja linja-auto-
aseman vieressä. Tulevaisuus 
näyttää, onko tarvetta lisätä 
päivystysaikoja. Mikäli saam-
me muutaman vapaaehtoi-

sen toimistopäivystäjän, niin 
palveluaikojen lisääminen on 
mahdollista. Tällä hetkellä pys-
tymme tarjoamaan vain yhden 
palvelupäivän viikossa. 

Yhdistyminen veteraanin 
näkökulmasta, Erkki 
Vitikainen:
Kahdessa ammatissa ja lukui-
sissa luottamustoimissa poh-
joiskymenlaaksolaisia yli puo-
livuosisataa palvelleena tunnen 
myös toimintansa lopettanei-
den yhdistysten alueiden men-
taliteetin. Mielellään olisi jat-
kettu vanhoissa puitteissa, 
mutta väen vanhetessa päte-
viä toimihenkilöitä ei löytynyt. 
Vaikka uuden Kouvolan kun-
tajohto on viime aikoina koh-
dellut kaltoin kaupungin maa-
seutualueita, veteraaniveljiin 
luotettiin ja uskallettiin siirtyä 
samaan kelkkaan. Toivottavas-
ti uuden suuryhdistyksen johto 
osoittaa jatkossakin tähänastis-
ta solidaarisuutta. 

Jotta toimintamme piiriin 
pääsisi koko jäsenistömme, oli-
si lopettaneiden yhdistysten 
alueilta valittava yhdistyksem-
me hallitukseen äänioikeuden 
omaavia jäseniä. Jos ko. asiaa ei 
voi toteuttaa hallituksen jäsen-
ten erovuoroisuudella, sääntöjä 
on muutettava. Hallituksen jä-
senmäärää on lisättävä. Ehkä 
1+10 (12) olisi oikea jäsenmää-
rä. Kokousten kahvikuppien 
määrää em. sääntömuutos ei 
lisää. Kohtuullisen järjenjuok-
sun vielä (onneksi) omaavana 
veteraanien keski-iässä oleva-
na toivon, että suuryhdistyk-
sen hallituksessa kontrollivalta 
säilyy tunnuksen omaavilla ve-
teraaneilla. Sihteeri/ talouden-
hoitajan edellä esittämien luku-
jen mukaan valitsijoilla on tois-
taiseksi valinnanvaraakin.  

Tulevaisuussuunnitelma alkanut toteutua Kymenlaaksossa

Kouvolan Sotaveteraanien hallituksen v. 2011 ensimmäisessä kokouksessa istumassa vas. Kaarlo 
Kantokari, Heikki Aho, Eero Nikkola, Toivo Hartikainen, Arto Mikkonen, Onni Sarilampi, ja Erkki Vi-
tikainen (Kouvola) ja seisomassa vas. Reijo Pajuoja ja Eila Forsström (Anjalankoski), Reijo Salminen 
(Jaala), Jaakko Säilä, Eeva Seppälä, Erkki Jääskeläinen, Marja-Leena Palmumaa (Kouvola) ja Ilmari 
Mäkelä (Kuusankoski).  Kuva: Pertti Nieminen

Vanhustyön  
Keskusliitto Ry

Helsinki
www.vtkl.fi
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Kangasalan Sotaveteraa-
nit aloitti toimintansa 
1961 Kangasalan So-

taveteraanien Huoltoyhdistys 
-nimisenä. Yhdistyksen toi-
minta oli kuitenkin ensimmäi-
sen yhdentoista vuoden aikana 
hyvin varovaista. Ei oikein tie-
detty miten olisi voitu toimia. 
Toiminnan vaatimattomuu-
teen oli syynä myös se, että val-
takunnallinen järjestäytymi-
nen oli keskeneräistä. 

Alkuvuosina hoidettiin ase-
veljien asuntoasioita ja autettiin 
puutteeseen joutuneita.  Raha-
määrät, joita yhdistys kykeni 
jakamaan avun tarpeessa ole-
ville, olivat kuitenkin pieniä. 

Toiminta virkistyi 
1970-luvulla
Vuonna 1972 yhdistys päätti 
uudistaa hallitustaan ja uusi-
en voimien mukaan tulon jäl-
keen toiminta alkoi virkistyä. 
Tällöin perustettiin myös pir-
teäksi ja aktiiviseksi osoittau-
tunut naisjaosto. Jäsenmäärän 
kasvaessa myös yhdistyksen 
taloudellinen tilanne parani. 
Merkittävimpinä tulonlähtei-
nä olivat romun- ja paperinke-
räykset.

Kun alkukankeudesta oli 
selvitty, saatettiin jo 1976 Kan-
gasalan Sotaveteraaniyhdistyk-
sen 15-vuotisjuhlassa todeta, 
että yhdistys oli niitä toimin-
nallisimpia yhdistyksiä pii-
rissämme. 

Kangasalan Sotaveteraani-
yhdistys on kuulunut jäsen-
määränsä perusteella suu-
riin veteraaniyhdistyksiin. 
Perustamisvuo nna 1961 jäse-
niä oli yhteensä 38. 1960-luvun 
lopulla jäsenmäärä alkoi voi-
makkaasti lisääntyä ja lopul-
ta vuonna 1986 yhdistykseen 
kuuluvia oli jo lähes tuhat. Se 
kertoi Kangasalan väestön voi-
makkaasta kasvusta ja samal-
la myös siitä, että yhdistys oli 
saavuttanut arvostetun aseman 
merkittävänä toimijana. 

Vuosituhannen vaihdetta 

kohti tultaessa jäsenmäärä al-
koi vähitellen pienentyä. Yh-
distykseen kuului vuoden 2010 
lopulla veteraanijäseniä, mie-
hiä ja naisia 106, puolisoita ja 
leskiä 57 sekä kannattajajäse-
niä 99.  

Laaja tukijajoukko
Veteraanitoiminta on tarvin-
nut apujoukkoja ja monia tu-
kijoita, jotta työ on ollut mah-
dollista. Yhdistyksen toimintaa 
ovat tukeneet vuosien varrella 
taloudellisesti useat paikalliset 
tahot kuten kunta, seurakunta, 
reserviläisjärjestöt, pankit, eri 
yritykset ja yksityiset henkilöt.

Vuosituhannen vaihteessa 
tuli mukaan talkootyöhön ve-

teraanien sukupolvea nuorem-
paa väkeä. Reserviläisjärjestöt 
ovat tarjonneet apuaan ja sitou-
tuneet veteraaniperinteen jat-
kajiksi.

Kangasalan veteraanijärjes-
töt ja reserviläisjärjestöt sol-
mivat 1993 velvoitesopimuk-
sen, jolla turvataan veteraa-
nitoiminnan ja -perinteen 
säilyminen vastaisuudessa-
kin. Sopimuksen allekirjoitti 
myös Sotainvalidien Veljeslii-
ton Kangasalan osasto vuon-
na 2007. Tehty sopimus käsittää 
toiminnan sekä nykytilantees-
sa että erityisesti veteraaniyh-
distysten toiminnan päätyttyä.

Lähestyttäessä 1990-luvun 
loppupuolta yhdistyksen tär-

keimmäksi toimintamuodoksi 
tuli veteraanien kuntouttami-
nen ja varojen keruu kuntou-
tusta varten. 

1990-luvulla elettiin myös 
muutoin merkittävää aikaa. 
Kangasalan kunnassa toimivi-
en veteraanijärjestöjen välinen 
yhteistoiminta käynnistyi Pro 
Patria -muistomerkkihank-
keen yhteydessä. Yhteistyö on 
viime aikoina tiivistynyt etises-
tään ja yhtenä osoituksena sii-
tä on viime vuonna ilmestynyt 
valtakunnallisesti ainutlaatui-
nen yhteishistoriikki, jossa ovat 
mukana kaikki Kangasalan ve-
teraaniyhdistykset. Yhteistyötä 
on tarkoitus edelleen jatkaa ak-
tiivisesti.

Tämän päivän toimintaa
Kangasalan sotaveteraani-
en nykyinen toiminta on mo-
nipuolista. Yhdistys myöntää 
avustuksia, järjestää avokun-
toutusta, retkiä lähiseuduille, 
kahvi- ja esitelmä tilaisuuksia 
sekä kuljetuspalveluita eri tilai-
suuksiin. 

Veteraaneille tarkoitettua 
avokuntoutusta järjestetään 
Kuntokeskus Apilassa kahtena 
päivänä viikossa, uimahallissa 
on vesijumppa kerran viikos-
sa ja palvelutalo Hopeaharjussa 
kuntosalivuoro kerran viikossa. 
Lisäksi veteraanit voivat hakea 
muuta kuntoutusta Kangasalan 
terveyskeskuksen kautta, jossa 
heillä on oma nimikkolääkäri.

Yhdistys korvaa myös vete-
raanien lääkekuluja ja silmäla-
seja. Veteraanien määrän laski-
essa avustustoiminta on muut-
tanut muotoaan. Avustuksia 
hakevat nykyisin sotaveteraa-
nien sijaan yhä enemmän sota-
veteraanien lesket mm. lääke-
kuluihin. 

Lisäksi Kangasalan kunta on 
myöntänyt veteraaneille ateria-
edun eräissä kouluissa, palvelu-
talo Jalmarin Kodolla ja Reko-
la-kodissa. Muita etuja ovat il-
mainen terveyskeskusmaksu ja 
ilmainen seutulippu. 

Veteraanit ovat osallistu-
neet koko yhdistyksen toimin-
ta-ajan kunnianosoituksiin 
sankarihaudoilla ja eri muis-
totilaisuuksiin kuten Kansal-
lista veteraanipäivän, kaatunei-
den muistopäivän ja talvisodan 
päättymisen muistojuhlaan 
sekä aseveli-iltoihin. Juhlapäi-
viin liittyvän lippuvartion ja 
seppeleen laskun veteraanit 
ovat näihin aikoihin asti hoi-
taneet itse, mutta nyt asiaan on 
tulossa muutos, sillä he eivät 
enää jaksa. 

Perinneasiat esillä
Avustustoiminnan ja yhteis-
ten kokoontumisten lisäksi pe-
rinteen keruu ja perinteiden 
vaalimi nen kuuluvat yhdistyk-
sen vakiotoimintaan. Perin-
nettä on välitetty mm. järjes-
tämällä talvella 2009–2010 kol-
miosainen Talvisota 70 vuotta 
-tapahtumasarja. 

Yhdistyksen tavoitteena on 
palvella jäseniään kaikissa mah-
dollisissa asioissa.  Tavoittee-
na on, että sotaveteraanit pär-
jäisivät kotona mahdollisim-
man pitkään. Veteraaneille on 
tarjolla erilaista kotiapua mm. 
lumitöihin ja siivoukseen. Yh-
distys pyrkii tarjoamaan hen-
kilökohtaista kotiapua myös 
pieniin remontteihin sekä mah-
dollisuuden juttutuokioihin. 
Tämänkaltainen toiminta on 
käynnistynyt viime aikoina en-
tistä voimakkaammin.

Yhdistyksen toiminnan pu-
naisena lankana on ajatus: ”Va-
paa isänmaa – itsenäinen kan-
sa – isiemme usko. Peruspilarit, 
joille maamme on rakennet-
tu. Toivomme, ettei viestimme 
himmene”!

Kangasalan yhdistys on teh-
nyt periaatteellisen päätöksen, 
että se jatkaa niin kauan, kun 
viimeinenkin veteraani on saa-
tettu viimeiselle matkalle.

Raine Raitio

Kangasalan Sotaveteraanit panostavat yhteistoimintaan

Kangasalan kunnan sosiaalityöntekijä Salla Laiho kertomassa kun-
nan veteraanipalveluista. Kangasalan Sotaveteraaniyhdistyksellä 
on vuokrattuna oma toimipiste, jossa kokoonnutaan joka tiistai. 

Veteraanien kuntoutus ei ole pelkästään fyysistä kuntoutusta, vaan 
siihen kuuluu myös henkisen vireyden ylläpitäminen. Kaikkien ve-
teraanien yhteisellä kesäteatterimatkalla Pälkäneen Sappeessa 
käytiin katsomassa Olavi Virrasta kertova näytelmä. 

Pirkanmaan  
Avo-Asunnot Oy

www.avoasunnot.fi
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Vaasan Rintama- ja So-
taveteraaniyhdistys 
perustettiin 29.9.1967. 

Vuosijuhlia on vietetty viime 
vuosina viiden vuoden välein. 
Yhdistys pyrkii nostamaan 
esille omaa historiaansa ja kun-
nioittamaan yhdistyksen toi-
mintaan vaikuttaneiden henki-
löiden muistoa. 

Uutena perinteenä aloitettiin 
yhdistyksen vuosipäivän vietto 
vuosittain perustamispäivää 
lähellä olevana viikonloppuna, 
jolloin käydään myös yhdistyk-
sen edesmenneiden puheenjoh-
tajien haudoilla. Vuosijuhlaa 
vietettiin 2.10. Sotilaskodissa, 
jonne oli kokoontunut 60 yh-
distyksen jäsentä.

Välivuosien vuosijuhlat on 
päätetty viettää jäsenkunnan 
keskuudessa, mutta silti juh-
lavasti. Yhdistyksen arvok-
kain symboli, naistoimikun-
nan 1971 luovuttama lippu, 
on luonnollisesti tilaisuuksissa 
kunniapaikalla.

Juhlayleisöä viihdyttivät 
Korsukuoro Reino Peltohar-
jun johdolla, Marjatta Lohi-
koski ja Anders Walkama lau-
suivat runoja ja yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja Veikko 
Kurkiala lausui päätössanat. 

Lopuksi laulettiin yhdessä Vaa-
san marssi.

Tapani Tikkala kertoi pu-
heessaan käynnistään sotave-
teraanipariskunnan, Toivon ja 
Lyylin kodissa Mäntässä, G.A. 
Serlachius -museo Gustafissa, 
mm.:

Toivon ja Lyylin koti oli ra-
kennettu G.A. Serlachius -mu-
seoon Gustafiin, näyttelyn ni-
menä oli ”Miltä sota tuntui?”

Elämyksellinen kerronta an-

Yhdistyksen perinteet kunniaan

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tikkala (keskellä), varapuheen-
johtaja Kurt Damén (oik) ja toiminnanjohtaja Sauli Lassila kävivät 
viemässä kukkatervehdyksen Birger Palonkosken, Pentti Taskisen 
ja Georg Nordmanin haudoille. Palonkoski oli yhdistyksen puheen-
johtaja 1967–1973, Taskinen 1974–1979 ja Nordman 1980–1999. 
Kuva: Ann Catrin Tikkala.

toi näyttelyssä kävijälle mah-
dollisuuden ymmärtää sodan 
kokeneiden ihmisten ajattelua 
ja pohtia, miten olisi itse sota-
ajasta selvinnyt. Toivo ja Lyyli 
viihtyivät Mäntässä hyvin koto-
na rakkaiden esineiden ja muis-
tojen parissa. Sotaveteraanityön 
pääpaino on tällä hetkellä vete-
raanien arjen ja kotona selviy-
tymisen tukeminen. Sitä tehdes-
sä voi samalla kysellä lotta- ja 
sotahommista. 

Kuopion SRK-yhtymä 
järjesti yhteistyössä 
Suomen Sotaveteraa-

niliiton kanssa tuki- ja virkis-
tysleirin leskeytyneille mies-
veteraaneille 31.01.–04.02. 
Rytkyn Leirikeskuksessa Kuo-
piossa. Mukana oli 14 vete-
raania, joista kolmella oli vai-
mo pitkäaikaishoidossa ja 11 
oli leskeytynyttä. Mukana oli 
myös liiton hengellisen toimi-
kunnan puheenjohtaja Pent-
ti Tapio. Leiripäivät aloitettiin 
aamiaisella, aamuhartaudelle, 
lipunnostolla, jonka jälkeen äi-
jäjooga notkisti nivelet. Jokai-

sella leiripäivällä oli oma tee-
mansa. Puhuttelevin oli surun 
kohtaamisen päivä ja sen myötä 
menetyksen tuoma yksinäisyys 
”Kun ei ole ketään, jolle toivot-
taisi hyvän huomenen ja jakaisi 
ne pienet arjen askareet” tiivis-
ti eräs veteraaneista tuntojaan. 
Leirin aikana sai kuulla ainut-
laatuisia muistoja sekä sodasta 
että siviilielämästä. Ilahdutta-
vaa oli veteraaniveljesten kes-
kinäinen välittäminen ja huo-
lenpito toisistaan jonka myötä 
väsyneempikin virkistyi kerto-
maan elämästään.

Leiriohjelmaan kuului myös 

“Elämän aallokossa - yksin ja yhdessä.”
liikunnallinen päivä leiriolym-
pialaisineen. ”Vossikkakuski” 
Matti Niiranen tarjosi rekiaje-
lun Rytkynjärven kauniissa tal-
visessa maisemassa, joka omal-
ta osaltaan virkisti ja herätti 
myös muistoja vuosikymmen-
ten takaisesta elämästä.

Leiriohjelmaa monipuolis-
tivat Kuopion SRK-yhtymän 
työntekijät: 

diakonijohtaja Seppo Mar-
janen, diakoni Jarmo Tarkko-
nen, pastori Matti Pentikäi-
nen ja diakoni Martti Olsen, 
joista kaksi viimeksi mainittua 
on toiminut rauhanturvatehtä-
vissä Kosovossa ja Libanonissa. 
Leiriläiset saivat tervehdyksen 
myös näistä tehtävistä.

Perjantai-aamuna leiri päät-
tyi Messuun. Kiitollisin mielin 
veteraanit erosivat tavatakseen 
puolen vuoden kuluttua leirin 
jatkoviikonlopussa eli ”kerta-
usharjoituksessa” kuten he itse 
kutsuivat tulevaa tapahtumaa.

Riitta Huittinen 
sosiaalineuvoja

Muistotilaisuuden  ja messun jälkeen Esko Riponiemi (vas.), Sau-
li Latvala ja Juhani Sillanpää laskemassa seppelettä Vapaussodan 
sankaripaadelle.  Kuva: Raimo Laskujärvi

Tammisunnuntaita vie-
tetään sen muistoksi, 
että suojeluskunnat al-

koivat riisua venäläistä sotavä-

Tammisunnuntaita 
muistettiin Ruovedellä

keä aseista Etelä-Pohjanmaal-
la sunnuntaina 27. tammikuu-
ta 1918. 

Suomen Bensiinikauppiaitten ja
Liiikennepalvelualojen Liitto SBL ry

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA  
DUODECIM

helsinki

Oy Puhois Ab

Perinteiden vaalinta koros-
tuu tukityön vähentyessä, mut-
ta sitä on tehtävä jo nyt. On ky-
seltävä tänään, kun veteraaneja 
on vielä elossa ja muisti pelaa. 
Huomenna saattaa olla myö-
häistä.

Mäntässä toteutettu näytte-
ly oli elämys ja hieno kunnian-

osoitus veteraanisukupolvelle. 
Toivon, että toimintamme tar-
joaa myös teille elämyksiä ja 
mielenvirkistystä, sellaisen olo-
tilan, että kotiin lähtiessänne 
ajattelette, tämä resepti on uu-
sittava!” 

Tapani Tikkala 
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Hankoniemi 
linnoitettuna

Uuden itärajamme suojak-
si alettiin välittömästi keväällä 
1940 rakentaa Suomen Lukon 
nimellä kulkevaa linnoitusket-
jua. Myöhemmin siitä käytet-
tiin nimeä Suomen Salpa, nyt-
temmin Salpa-asema tai Sal-
palinja. Samoilla piirustuksilla 
aloitettiin linnoitustyöt myös 
Hankoniemellä ja sitä ympä-
röivillä saarilla nopeasti rau-
han tultua. Vihollisellahan oli 
nyt Suomen alueella tukikoh-
ta, josta se saattaisi aloittaa yl-
lätyshyökkäyksen kohti stra-
tegisia kohteita Suomessa. Sa-
manaikaisesti puolustuslinjan 
rakentamisen kanssa alueelle 
siirrettiin joukkoja jatkuvaan 
taisteluvalmiuteen. Koska kui-
tenkin oli oletettavaa, että Neu-
vostoliiton tuleva päähyökkä-
ys tapahtuisi itärajalla, Hangon 
alueelle ei ollut mahdollista si-
joittaa kovin vahvoja joukko-
ja. Niinpä puolustusasemat 
tuli rakentaa mahdollisimman 
vahvoiksi.

Linnotteiden runko raken-
tui kantalinnotteille Sommarö 
- Björnholmen - Skogby - Har-
parskog - Vitträsk - Storhol-
men - Bojnäset - Grundsund - 
Bredvik tasalle. Linjan alkupis-
teen karttasanaa Sommarö ei 
pidä sotkea Hankoniemen poh-
joispuolella olevaan samanni-

Hangon vuokra-alue  (osa 2)

Venäläisten puolustuslinjat Hangon vuokra-alueella.

miseen saareen, joka esiintyy 
kesän 1941 veristen saaristo-
taistelujen yhteydessä. Linnoit-
teiden suunnittelu käynnistet-
tiin erittäin nopeasti, ja suurin 
osa suunnitelmista oli valmii-
na jo kesällä 1940. Työt käyn-
nistyivät välittömästi. Talven 
aikana saatiin paljon aikaisek-
si. Sotamarsalkka Mannerheim 
vieraili alueella nähdäkseen 
miten rakennustyöt etenivät. 
Jatkosodan alkaessa linnoitus-
työt oli saatu lähes päätökseen. 
Kenttälinnoitteita rakennettiin 
kuitenkin edelleen sodan aika-
na. 

31.5.1941 päivätty linnoi-
tusraportti ilmoitti, että puo-
lustuslinjalla oli 46 betonis-
ta bunkkeria valmiina ja toiset 
141 olivat rakenteilla. Nämä lu-
vut tuntuvat käsittämättömiltä, 
sillä mantereella on vain seitse-
män betonibunkkeria. Ilmei-
sesti raporttiin on kirjattu be-
tonisiksi bunkkereiksi kaikki 
betonirakennelmat. Lisäksi oli 
rakennettu 113 avointa kone-
kivääripesäkettä sekä 29 pans-
sarintorjuntatykinasemaa. 12 
konekivääripesäkettä oli ra-
kenteilla ja tykkiasemia oli ra-
kennettu 70 ja 17 tulenjohto-
pesäkettä oli saatu valmiiksi. 
12 tykkiasemaa oli rakenteilla. 
Korsuja oli saatu valmiiksi 46 ja 
13 oli edelleen rakenteilla. Piik-
kilankaestettä oli rakennettu 

lähes 60 km. Panssarivaunues-
tettä oli saatu valmiiksi 3,8 km 
ja 1,5 km oli rakenteilla. 

Vuokralaisetkin 
linnoittivat
Hankoniemen vuokra-alue 
luovutettiin 22.3.1940 klo 24. 
Sitä vastaanottamaan oli sama-
na päivänä klo 13 saapunut up-
seerikomissio. Se ja seuraavan 
päivän aikana alueelle tuodut 
hallintoon ja vartiointiin tar-
vittavat sotilaat tulivat lentoko-
neilla, jotka laskeutuivat kau-
pungin edustalle suomalaisten 
valmistamalle tilapäiskentäl-
le meren jäälle. Seuraavat erät 
miehitysjoukkoja saapuivat 
laivoilla miehitetystä Virosta, 
Tallinnasta. Aluksi tuli jalka-
väkeä, sitten kuljetuskalustoa, 
kenttätykistöä, panssarivaunu-
ja ja rannikkotykistöä. Ensim-
mäisen laivasaattueen mukana 
tuli noin 6500 miestä eli kent-
tätykistöpatteristolla, panssari-
vaunuyksiköllä ja rannikkoty-
kistöllä vahvennettu jalkaväki-
rykmentti. Tulijoiden pettymys 
oli suuri, kun kaupunki olikin 
tyhjä ja osin raunioina. Neu-
vostosotilaat olivat odotta-
neet suomalaistyttöjen olevan 
vastassa kukkakimppuineen. 
Kova olisi ollut hinku päästä 
heitä tanssittamaan. 

Vuokralaiset ryhtyivät välit-
tömästi varustamaan tukikoh-

taansa, josta he alkoivat käyt-
tää nimeä Gangut. Jo roudan 
aikana aloitettiin lentokentän 
rakentaminen Täcktomin alu-
eelle sekä rannikkotykistön ja 
ilmatorjunnan asemien varus-
taminen. Jäiden lähdettyä tuki-
kohtaan saapui torpedoveneitä, 
sukellusveneitä sekä miinalai-
voja ja vartioaluksia. Tukikoh-
dan linnoittaminen maitse 
uhkaavaa hyökkäystä vastaan 
alkoi viimeiseksi ja täydellä te-
holla vasta keväällä 1941. Kii-
reestä johtuen niemi ehdittiin 
vain kenttälinnottaa, mutta 
tämä työ tehtiin sitten sitäkin 
perusteellisemmin. Töitä teh-
tiin vuorokauden ympäri ja 
hiekkamaa oli helppoa kaivaa. 
Jäljet näkyvät vieläkin selvästi 
Hankoniemen mäntykankail-
la. Erittäin merkittävän osan 
merilinnoituksen tykistövoi-
maa muodostivat järeät rauta-
tietykit, joiden vaihtoasemia 
varten rakennettiin oma, mit-
tava rataverkosto. 

Rinnakkaiseloa motin 
kanssa
Kesäkuuhun 1941 vuokra-alu-
een sisällä elettiin kuin rau-
han ajan varuskunnassa. 
Kaupungissa asui sotilaiden 
perheitä ja runsaasti siviilityö-
voimaa. Hanko oli toimiva ja 
elävä neuvostokaupunki pos-
teineen, pankkeineen, milii-

seineen, omine lehtineen, ra-
dioasemineen, kouluineen, 
kauppoineen, leipomoineen, 
kerhoineen, kirjastoineen, te-
attereineen, elokuvateatterei-
neen, apteekkeineen, sairaaloi-
neen ja avioliittotoimistoineen. 
Syksystä 1940 alkaen tukikoh-
taan oli myös avattu Neuvosto-
liiton vaatimuksesta junayhteys 
Suomen kautta. Hankoon joh-
tavan radan varren asukkaat 
saivat tottua outoihin, raskaasti 
lastattuihin sotilasjuniin, joil-
la oli vieras ”vihellysääni”. Tu-
kikohtaan ylläpidettiin myös 
säännöllistä matkustajalaiva-
liikennettä Tallinnasta ja Le-
ningradista. Tukikohdan mies-
vahvuus kasvoi kaiken aikaa, ja 
ennen jatkosodan syttymistä 
siellä oli selvästi yli 30.000 so-
tilasta ja siviiliä. 

Tukikohta toimi aluksi osin 
suomalaisen huollon varassa. 
Valio mm. toimitti sinne mai-
toa. Myös muuta tavaraa saa-
tiin Suomesta suomalaisen vä-
littäjän kautta. Tavarat luovu-
tettiin Lappohjassa 3-13 kertaa 
kuukaudessa. Tällainen rau-
hanomainen yhteistoiminta 
tuntuu näin jälkikäteen oudol-
ta, kun Neuvostoliiton yleinen 
painostus, sekä taloudellinen 
että poliittinen, Suomea koh-
taan samanaikaisesti kasvoi. 
Sotilaallisista välikohtauksista 
pahin oli reittiliikenteessä ol-
leen Kaleva -matkustajakoneen 
ampuminen alas Tallinnan ja 
Helsingin välillä 14.6.1940.

Tiedustelu toimi – puolin 
ja toisin
Kumpikin osapuoli oli varsin 
hyvin selvillä toisen puolen te-
kemisistä. Tiedustelu oli ak-
tiivista ja tehokastakin puolin 
ja toisin. Tukikohtaan autoil-
la tulevat neuvostodiplomaatit 
pysähtyivät kuvaamaan suo-
malaisia linnoitustöitä, ja vain 
aseella uhaten heidät saatiin 
jatkamaan matkaa.

Vuokralaisten lentokoneet 
kuvasivat ahkerasti raja-aluet-
ta ja loukkasivat ilmatilaamme. 
Koneita ei kuitenkaan ammut-
tu vaan asiat koetettiin hoitaa 
neuvotteluteitse. Nootteja sin-
koili suuntaan jos toiseen ja ra-
javaltuutetut olivat työllistetty-
jä. 

Mutta eivät suomalaiset-
kaan jääneet passiivisiksi. Oma 
tähystyksemme toimi koko 
ajan tehokkaasti havainnoiden 
muun muassa tukikohtaan ja 
sieltä pois suuntautuvaa maa-, 
meri- ja lentoliikennettä. Ilma-
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Pietari Suuren merilinnoitus. (Sotamuseo)

voimien suorittama viistokuva-
us tuotti myös arvokasta tietoa 
vuokra-alueen ilmatilaa louk-
kaamatta. Radiokuuntelum-
me oli myös jo tässä vaiheessa 
tehokasta. Kaiken tiedustelun 
summana tukikohdan tapah-
tumat ja voima tunnettiin var-
sin tarkoin. Sodan lähestyessä 
ja saksalaisyhteistyön lisään-
tyessä saimme käyttöömme 
myös tulevan aseveljemme tie-
dusteluresurssit.

Eräänlainen erikoisoperaa-
tiokin onnistui. Viron kaut-
ta solutettiin tukikohdan lin-
noitusjoukkoihin meidän mie-
hemme, jonka muistiinpanot 
ajaltaan vuokra-alueella an-
toivat hyvinkin tarkan kuvan 
siitä, mitä vuokra-alueella ta-
pahtui. Hän onnistui pimeänä 
syksy-yönä tulemaan rajan yli 
omalle puolelle.

Sota tulee
Suomen tulevaa aseveljeyt-
tä Saksan kanssa ennakoiden 
sota syttyi Hankoniemellä jo 
22.6. eli samana päivänä, kun 
Saksan Operaatio Barbarossa 
eli hyökkäys Neuvostoliittoon 
käynnistyi. Silloin saksalaiset 
koneet pommittivat Hangon 
satamaa. Seuraavana päivänä 
kohteena oli Täcktomin lento-
kenttä. Samana päivänä Neu-
vostoliitto aloitti sotatoimet 
Suomea vastaan pommittaen 
useita kohteita

Kun sodan syttyminen 22.6. 
oli tosiasia, Hangon tukikoh-
dan komentaja Kabanov käs-
ki evakuoida puolustustaiste-
luun soveltumattoman siviili-
väestön, yli 6000 naista ja lasta. 

Evakuointi tapahtui Hankoon 
jo 20.6. tavanomaisessa reitti-
liikenteessä saapuneella kul-
jetusalus Josif Stalinilla. Laiva 
pääsi onnellisesti Tallinnaan. 
Samana päivän oli Hangosta 
lähdössä vielä junallakin suuri 
määrä siviilejä. Suomalaiset vi-
ranomaiset ilmoittivat kuiten-
kin, että junaliikenne oli väliai-
kaisesti katkaistu. 

Vasta 25.6.1941 Suomi to-

tesi virallisesti olevansa jäl-
leen sodassa Neuvostoliiton 
kanssa. Suomalaisten aktiivi-
set sotatoimet alkoivat Hangon 
rintamalla 27.6. Sodasta tuli 
täällä asemasota, mutta erityi-
sesti saarilla käytiin useita ve-
risiä taisteluja. Niistä Bengts-
kärin majakkasaaren taistelu 
on tunnetuin. 

Göran Lindgren

Lähteitä:
halen, harry: hangon neuvostotu-
kikohta 1940-1941, helsinki 2009
holmström, lars: välirauhan ja 
jatkosodan päiviä ja öitä, ekenäs 
Tryckeri Ab, Tammisaari 1999
lappalainen, niilo: hankoniemi 
toisessa maailmansodassa, WSOY, 
Juva 1987
nummela kimmo, Wall marketta: 
harparskog-linja, hangon museon 
julkaisusarja 28, Oy nord print Ab, 
helsinki 2007
Silvast, pekka: hankoniemi 1940-

1941, hangon museon julkaisusar-
ja 1, ekenäs Tryckeri Ab, Tammi-
saari 1985
Silvast, pekka: hanRpsto, hangon 
Rannikkopatteristo 1921-1998, 
Rannikkotykistön 
upseeriyhdistys r.y., Gummeruk-
sen kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998

Avaa tapiola.fi, soita 01019 5100  
ma-pe 8-20 tai  

poikkea toimistossamme. 

www.setlementti.fi

Suomen Setlementtiliitto ry – Ihmisten keskellä, ihmisten kesken
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KILPAILUKUTSU

Suomen Sotaveteraaniliiton ilma-asemestaruuskilpailut järjestetään kotiratakilpailuna 10.- 17.4.

kilpailulajit: Ilmakivääri 40 ls, henkilökohtainen sekä joukkuekilpailu. 
Ilmapistooli 40 ls, henkilökohtainen sekä joukkuekilpailu.

kilpailuoikeus on sotaveteraaniyhdistysten varsinaisilla jäsenillä. Ikään perustuva sarjajako on kilpailusäännöissä 
poistettu. Piirin joukkuetulokseen huomioidaan kussakin lajissa kolmen parhaan ampujan tulos.

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.

kilpailuohjeet: Kilpailussa noudatetaan liiton hallituksen joulukuussa 2010 hyväksymiä kilpailusääntöjä sekä kilpailun 
järjestäjien tarkennuksia kilpailun järjestämisestä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita, ammutaanko nauha- vai 
yksittäistauluihin.

Tiedusteluihin vastaa: Timo Hakala, puh. 050 5680 396

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sekä tiedot yhteyshenkilöstä tulee lähettää piireittäin 21.03.2011 mennessä  
osoitteella: Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri,  Vesankajärventie 131 41940 Vesanka.  
sähköposti:keski-suomen.svp@sotaveteraaniliitto.fi

TERVETULOA
keski-suomen sotaveteraanipiiri ry

KILPAILUKUTSU 

Suomen Sotaveteraaniliiton keilamestaruuskilpailut pidetään 20.4. Mikkelissä. 

Sarjat: Miehille ja naisille erikseen oma mestaruuskilpailu (myös puolisoilla ja leskillä on osallistumisoikeus).

Ikähyvitys: 70-vuotiaasta lähtien (+1 piste/vuosi/sarja)

Joukkuekilpailu: Ennen kilpailua nimetään kolmen hengen joukkue, jossa voi olla enintään yksi kannattajajäsen, joka 
on syntynyt 1936 tai aikaisemmin. Kilpailijoiden saamat pistemäärät lasketaan yhteen. Joukkueessa voi olla miehiä ja 
naisia. Joukkuekilpailu pelataan ikähyvitys huomioiden. 

kannattajajäsenet: Kannattajajäsenille järjestetään oma sarja. Kannattajajäsenen on osoitettava kaksi (2) vuotta 
kestänyt jäsenyys liiton jäsenyhdistyksessä. 

kilpailuaika: Kilpailuerät alkavat klo 12.00 ja klo 14.00

Ilmoittautuminen: 10.4.2011 mennessä os. Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry, Linnankatu 5, 50100 Mikkeli tai suur-
savo.svp@ surffi.fi. Kilpailijoista ilmoitetaan nimi, syntymäaika, sarja sekä kilpailijoiden yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi 
voidaan esittää toivomus kilpailuerästä.

Osanottomaksu: 27 euroa/henkilö sisältäen ratamaksun, suihkun ja lounaan. Osanottomaksu maksetaan ilmoittau-
tumisen yhteydessä Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry:n tilille 527104-211323. Viestisarakkeeseen merkitään ilmoittavan 
piirin ja kilpailijoiden nimet.

kilpailupaikka: Mikkelin keilahalli, Patteristonkatu 1, 50100 Mikkeli

kilpailun yhdyshenkilö ja tiedustelut: Kalevi Raatikainen 0400 473 827.

Tervetuloa kilpailemaan Mikkeliin!

KILPAILUKUTSU 

Suomen Sotaveteraaniliiton hiihtomesta-
ruuskilpailut pidetään 29. - 30.3. Kontiolahden 
Ampumahiihtostadionilla. Opastus tieltä nro 6. 
Kilpailujen järjestäjänä ovat Kontiolahden urheilijat 
ja Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri.

 syntymävuosi  
miehet: 1916 ja vanhemmat
 1917 – 1918
 1919 – 1920 
 1921 – 1922
 1923 
 1924  
 1925  
 1926 – 27  
 1928 ja nuoremmat 

naiset: 1920 ja vanhemmat 
 1921 – 1923  
 1924 – 1926  
 1927 – 1929  
 1930 ja nuoremmat 

kannattajajäsenet sarjat, miehet / naiset
 1947 – 1942
 1941 – 1937 
 1936 – 1932

Matka: Kilpailumatka on kaikissa sarjoissa vajaa kolme (2,7) 
kilometriä, hiihtotyyli perinteinen. Huomio! Jos jossakin sar-
jassa on alle kolme osanottajaa, niin sarjoja voidaan yhdistää.

Joukkuekilpailu: Tuloksiin huomioidaan 4 parhaan hiih-
täjän yhteenlaskettu  aika, joissa tulee olla vähintään yhden 
miehen tai yhden naisen aika mukana. Joukkuetulokseen 
ei huomioida kannattajajäsenen aikaa. Kiertopalkinnon saa 
vuodeksi haltuunsa joukkue, jolla on pienin yhteenlaskettu 
kuuden hiihtäjän sijaluku. Muutoin joukkuekilpailun tulokset 
lasketaan liiton sääntöjen mukaisesti.

Osanottomaksu: 10 €/kilpailija (sis. kilpailupäivän 
ruokailun) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille 
516507-44536

Ilmoittautuminen: Kontiolahden Urheilijoiden kautta 
yhteisilmoituksena, mieluiten sähköpostitse 17.3.2011  
mennessä office@biathlon-kontiolahti.fi,  
postitse:  PL 23, 81101 Kontiolahti

Tiedustelut: Siru Vartiainen (013) 732403 tai 0400 625 640. 
Iltajuhla 29.3. ja yöpyminen Pohjois-Karjalan prikaatin 
tiloissa.

tervetULoa kontiolahdelle
kontiolahden Urheilijat

Pohjois-karjalan sotaveteraanipiiri ry
Pohjois-karjalan Prikaati

KILPAILUKUTSU

kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry järjestää suomen sotavete-
raaniliiton lentopallomestaruuskilpailut kouvolassa 25.5.

Paikka: Mansikka-ahon urheiluhalli, Mansikka-ahontie 1, 45200 Kouvola

Osanotto: Turnauksessa ratkaistaan liiton mestaruus. Ilmoittautumiset 
tulee tehdä viimeistään 20.4. menneessä osoitteella kymenlaakson 
sotaveteraanipiiri ry, Hallituskatu 7 B, PL 252, 45101 kouvola.

Sarjat: Mestaruussarja

Maksu: 100 €/joukkue suoritettava Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin 
tilille, KSOP 575001-269258 ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjeet: Kilpailuohjeet lähetetään joukkueille ilmoittautumisen päätyttyä.

Maijoitus: Kukin joukkue varaa itse mahdollisen majoituksen.  
Majoitusvaraukset suoraan esim. hotelli Vaakuna 020 123 4651,  
hotelli Cumulus (05) 789 911.

Muut palvelut: Kilpailupaikalla on kahvio ja ruokailumahdollisuus. 

Lisätietoja: Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry, toiminnanjohtaja  
Toivo Hartikainen puh 0400 655 283 tai( 05) 375 3383.

säännöt: Kilpailuihin saavat osallistua yhdistysten varsinaiset jäsenet ja 
joukkueessa saa pelata kaksi 1936 tai aikaisemmin syntynyttä kannatus-
jäsentä, ei veteraania, jotka ovat olleet vähintään kaksi vuotta liiton jäse-
nenä. Huom! Hyvityspisteet. Joukkueiden tulee lähettää pelaajien nimet 
ilmoittautumisen yhteydessä tarkistuksia varten. Turnaus pelataan, mikäli 
määräaikaan mennessä on ilmoittautunut vähintään neljä joukkuetta. 
Turnauksessa noudatetaan liiton hallituksen joulukuussa 2010 hyväksymiä 
sääntöjä.

kilpailuterveisin 
kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry

Kisa- ja kilpailutoimi-
kunta puheenjohtajana 
Kalevi Raatikainen ja 

jäseninä Veikko Javanainen, 
Olavi Lösönen ja Toivo Har-
tikainen kokoontuvat kerran 
vuodessa. He käyvät läpi ki-
sojen palautteet, osallistujien 
määrät ja pohtivat tarvittavat 
sääntömuutokset. Toimikun-
nan ehdotuksen mukaisesti 
hallitus käsittelee säännöt. En 
muista, että hallitus olisi kos-
kaan jättänyt hyväksymättä 
toimikunnan esitystä. He ovat 

kaikki kisoja jo vuosia seu-
ranneita ja niihin osallistunei-
ta ammattimiehiä arvioimaan 
omien kisojen säännöt. Vuo-
den 2011 kilpailusäännöt on-
kin jälleen liiton hallitus hy-
väksynyt kokouksessaan jou-
lukuussa ja ne ovat luettavissa 
internet-sivuiltamme osoit-
teesta www.sotaveteraaniliitto.
fi/aineistopankki ilman oleelli-
sia muutoksia.

Toimikunnan sihteeri  
Anni Grundström

Kilpailut odottavat - 
säännöt on hyväksytty

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10,  33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi
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Helmikuun krypto

Virkistä muistiasi

1. Minä löydyn usein, vaikka minua ei 
pitäisi olla olemassakaan. Mikä olen?

2. Miten voi kirjoittaa Suomen, Ruot-
sin, Norjan, Tanskan ja Islannin yh-
dellä sanalla?

3. Mitä enemmän niitä otan, sitä enem-
män jätän niitä jälkeeni, Mitä ne 
ovat?

4. Mitä puuttuu, kun puuttuvasta puut-
tuu?

5. Kadun toisella puolella on punainen 
talo ja vastakkaisella puolella on si-
ninen talo. Missä on valkoinen talo?

6. Mikä menettää pään aamulla, mutta 
saa sen takaisin illalla?

Vastaukset sivulla 55

Sanakilpa
Vuoden ensimmäisessä lehdessä on syytä palauttaa mie-
leen sanakilvan säännöt.

Kilpailu on rajattu koskemaan kirja- tai yleiskielen ni-
misanoista eli substantiiveista yleisnimiä (esim. sauna), 
mutta ei siis eris- eli henkilö- tai paikannimiä (Uuno, 
Helsinki). Kelpuuttamatta jäävät muut sanaluokat: laa-
tusanat 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 prepo-
sitiot eli etusanat (kautta maan), seikkasanat eli adverbit 
(äskettäin) ja huudahdussanat eli interjektiot (hyi). Myös-
kään monikkomuotoja ei hyväksytä, ellei sana sinänsä 
esiinny vain monikossa (sakset), ei myöskään yhdyssano-
ja (oppi-aine). Sanojen on oltava perussijassaan eli nomi-
natiivissa (siis rauta eikä raudassa) ja sanassa on oltava vä-
hintään neljä (4) kirjainta.

Monet sanat kiikkuvat sanaluokkien rajoilla. Laina- ja 
vierassanojen sekä muiden maiden ja mantereiden eläin-
ten ja kasvien nimien vakiintumista suomen kieleen on 
ylivoimaista arvioida. Kun vastaajia ei palkita saaliin pe-
rusteella, vaan arpomalla, päättää toimitus siitä, onko 
sana sääntöjen mukainen. 

Lehdessä 6/2010 kilpailusanamme oli ”KUNTOUTUS”.  
Hyväksyttyjä sanoja löytyi 27 kpl, jotka seuraavassa:
Kontu, koto, kunto, kutsu, kuttu, kutu, (6)
Nousu, nukutus, nuttu, (3)
Otus, (1)
Sotku, sotu, soutu, stout, suku, suttu, (6)
Totuus, tukos, tunku, tunto, tuntu, tuoksu, (6)
Usko, uskottu, uuno, uutto, uuttu, (5)

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme veteraani-
heijastinta. Palkinnon saavat: Maire Järveläinen, Sodan-
kylä, Arvo Poussa, Kangasala ja Merja Vehmasto,  Ka-
nunki. Onnea voittajille.

Seuraava kilpailusanamme on taas tuttu – VETE-
RAANI. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 25.3. 
mennessä kirjeessä tai postikortilla: PL 600, 00521 
Helsinki, faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähkö-
postitse osoitteeseen: toimitus@sotaveteraaniliitto.fi.  

Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, 
kirjekuoreen lisäksi ”SANAKILPA”. Kaikkien vastan-
neiden kesken arvotaan kolme hopeista kirjanmerk-
kiä.

SF Hissi Service
Vantaa

Arokivi Oy
Varkaus

S&P Rakennuspalvelu Oy
Vihti
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Kirjat

Paavo Rantanen: Vaikea tie 
rauhaan. Suomi Saksan, 
Ruotsin ja Neuvostoliiton 
puristuksessa 1944. Atena 
2010. Sivuja 224, liitteissä 
Linkomiehen ja Hackzellin 
hallitukset 1943–1944, läh-
teet ja henkilöhakemisto. 
ISBN 978-951-796-666-5.

Ministeri Paavo Rantanen on 
omistanut teoksensa kesän 1944 
taistelijoille ja poliittisille vas-
tuunkantajille, jotka johtivat 
maamme sodasta rauhaan ke-
sällä 1944. Tekijän sanat vai-
kuttavat pateettisilta, mutta kun 
teoksen on lukenut, pateettisuus 
on kadonnut ja tilalle on tullut 
jopa ihailu niitä ihmisiä koh-
taan, jotka saivat maamme irti 
sodasta tappioita kärsien, mutta 
maa selvisi hengissä.

Paavo Lipponen on kirjoit-
tanut teoksen saatesanat. Hä-
nen mukaansa jouduimme 
valitsemaan 1941 ” Pirun ja 
Belsebupin” välillä, kahden jät-
tiläismäisen sotakoneen välillä. 
Mielenkiintoinen on Lipposen 

toteamus, että ”Suomi valitsi yh-
teistyön Saksan kanssa, solmi-
matta kuitenkaan liittosuhdet-
ta”. Se oli pakkovalinta, ja selviää 
pelkästään katsomalla karttaa ja 
rajoja 1941. Maassamme on kui-
tenkin henkilöitä, jotka eivät ka-
kistelematta tätä allekirjoita.

Teoksen jäsentely ei ole aivan 
kronologinen, mutta on ”asia-
kohtainen” alkaen rauhantun-
nusteluista – ”Rauhaniduista” 
- päätyen syyskuun välirauhan-
sopimukseen 1944. Rantanen 
käsittelee tapahtumia viileästi 
ja asiallisesti. ”Tapaus Ruotsi” 
sodan kaaostilanteissa saa pal-
jon huomiota. Tuntuu jopa sil-
tä, että Rantanen tarkoituksella 
kiinnittää huomiota tähän prob-
lematiikkaan eli naapurimaam-
me ponnisteluihin Suomen ir-
rottamiseksi sodasta ja Saksan 
rinnalta. Olisiko siellä muistissa 
talvisota, jolloin puna-armeijan 
sotilaita käskettiin kohteliaasti 
tervehtimään ruotsalaisia Tor-
nionjoella? Tekijä kirjoittaa, että 
”on olemassa historioita, muis-
telmia ja tutkimuksia,...mutta 

havaitsee suuren joukon virhei-
tä…Tällaista havaitsee uusissa-
kin teoksissa”.

Rantanen antaa tunnustus-
ta maatamme sodan aikana joh-
taneille poliitikoille ja sotilaille. 
Toisaalta hän hiukan ”hutkii” 
eräitä henkilöitä, kuten esimer-
kiksi Urho Kekkosta. Drama-
tiikkaakaan ei tästä puutu, ni-
menomaan suhteessa saksalai-
siin. Suomessa oli myös sotilaita, 
jotka arvostelivat ylipäällikköä 
Suomen marsalkka Mannerhei-
mia ja hänen varovaisuuttaan so-
dan johtamisessa. Kenraalimaju-
ri Vihma oli Rantasen mukaan 
sanonut kenraali Erfurthille, että 
”meillä on liian vanha ylipäällik-
kö ja presidentti, joka elää sotaa 
edeltäneen ajan kuvitelmissa”.

Rantanen antaa paljon pals-
tatilaa Paasikivelle, joka oli ol-
lut sivussa päivän politiikasta 
jo sodan alussa, joskin harmaa-
na eminenssinä, jolla oli paljon 
suhteita, muiden muassa Alek-
sandra Kollontaihin. On jännit-
tävää  seurata kotoisen politiik-
kamme kiemuroita – rauha vai 

Emmi Seppänen: Päämajan  
naiset - Mikkelin Päämajas-
sa 1939-1945 työskennel-
leet naiset

Päämajan naiset - Mikkelin Pää-
majassa 1939-1945 työskennelleet 
naiset -kirja jatkaa Mikkelin kau-
pungin museoiden julkaisemaa 
Päämajan historiaa läpikäyvää 
teosten sarjaa. Edelliset julkai-
sut olivat: Henkilökuvia pääma-
jasta, kuuleeko Lokki? Päämajan 
yleisesikunnan viestitystoimisto, 
viestikeskus Lokki ja Mikkelin 
ilmavalvonta-aluekeskus jatko-
sodan aikana 1941-1944. 

Nyt ilmestynyt kirja Pääma-
jan naiset pohjautuu FM Emmi 
Seppäsen Jyväskylän yliopiston 
Historian ja etnologian laitok-
selle tekemään pro gradu -työ-
hön. Seppänen on käyttänyt 
lähteinään Päämajamuseon ke-
räämää muistitietoa ja Kansal-
lisarkistossa sijaitsevaa Pääma-
jan arkistoaineistoa. Aineisto 
avaa mielenkiintoisen näkökul-
man sota-ajan työympäristöön, 
jossa naisilla oli merkittävä roo-
li. Kirjan kuvituksena on muis-
titietokeräyksen tuottamia so-
danaikaisia valokuvia Päämajas-
sa työskennelleiden henkilöiden 
kotialbumeista.

Ministerillä vakavaa sanottavaa – Suomi irti sodasta 1944
ei rauha. Teos on paljolti tämän 
asian käsittelyä, kuten jo teoksen 
nimikin sanoo. Henkilösuhteet, 
hallitusten rakoileminen ja vas-
tuullisten politiikkojen unetto-
mat yöt kuuluvat vuoden 1944 
kuvaan. 

Toinen poliitikko, jota Ranta-
nen arvostaa, on Väinö Tanner, 
joka piti puolueensa hallitukses-
sa vaikeissa sisäpoliittisissa olois-
sa. Rantanen ”esittelee” kaikki 
maamme kohtaloista päättäneet 
ja vastuussa olleet poliitikot te-
koineen ja mielipiteineen. Soti-
laista ovat Mannerheim. Hein-
richs ja Walden saaneet huomat-
tavammin tilaa.

On oikeastaan ihme, että 
maamme kesti tuon ajan. Oli 
löydettävä se hetki, jolloin Saksa 
ei enää kyennyt maatamme mie-
hittämään eikä Neuvostoliitto 
vielä. Ja löytyihän se hetki. Sisä-
piirin – Rytin, Mannerheimin ja 
Tannerin kylmäpäinen toiminta 
veivät maamme rauhaan, tosin 
raskain ehdoin. Demokratiam-
me kesti, eri poliittiset suunnat 
toimivat politiikkansa mukai-

sesti, mikä oli varsin harvinaista 
Euroopassa tuona aikana.

On totta, että tuo poliittinen 
peli tapahtui suureksi osaksi ku-
lisseissa, mutta se onnistui. Sak-
sa antoi apuaan sotilaallisesti ja 
taloudellisesti, Yhdysvallat kat-
kaisi suhteet tuon avun takia, 
mutta ei julistanut sotaa. Kyllä 
se taitaa olla niin, että president-
ti Risto Ryti teki elämänsä hie-
noimman valtiomiesteon kir-
jeellään Hitlerille.

Rantasen teos on ikään kuin 
jännäri. Kun lukemisen aloit-
taa, sitä ei malta lopettaa. Se ei 
ole rautalangasta väännetty tut-
kimus, se peilaa tunnustettui-
hin lähteisiin perustuen tuota 
vaikeata aikaa. Teos olisi var-
maan mainio oppikirja sellaisil-
le, joiden maamme sodan ajan 
historian tuntemus ja kiinnos-
tus siihen ovat olleet vähäisem-
pää. Teoksen lukeminen saattaa 
herättää kiinnostuksen. On se 
niin hyvin kirjoitettu, huumo-
riakaan unohtamatta.

Anssi Vuorenmaa

Naiset olivat olennainen osa 
Päämajan henkilökuntaa talvi- ja 
jatkosodan aikana. He toimivat 
Päämajassa monissa eri tehtävis-
sä. Osa naisista oli lottakomen-
nuksella, ja osa oli työskennel-
lyt puolustusvoimissa jo rauhan 
aikana. Lotat ja siviilinaiset jou-
tuivat Päämajassa uudenlaiseen 
elämäntilanteeseen, kun paikal-
lis- ja perheyhteisö muuttui tii-
viiksi työyhteisöksi, jossa miehet 
muodostivat enemmistön.

Mikkelin Päämaja oli mies-
valtainen työympäristö, jossa 
työskenteli enimmillään noin 
2200 henkilöä. Päämajan yleis-
esikunta vastasi sotatoimien 
suunnittelusta ja johtamisesta 
sekä puolustusvoimien täyden-
tämisestä. Naisilla oli merkittä-
vä rooli sodan ajan Päämajassa. 
Heitä oli lähes tuhat. He toimivat 
erilaisissa tehtävissä, pääasiassa 
kuitenkin viestittäjinä ja kans-
lia-apulaisina sekä muonittajina, 
piirtäjinä, kielen kääntäjinä ja 
siivoojina. Heitä tarvittiin myös 
pesemään pyykkiä ja ompelutöi-
hin. Naisia tuli Päämajaan kaik-
kialta Suomesta. Jatkosodan al-
kupuolella suurin osa naisista 
tuli Uudenmaan läänistä. Moni 
heistä saapui Helsingistä yleis-
esikunnan mukana. Sodan jat-

kuessa naisten vaihtuvuus li-
sääntyi. Naiset päätyivät Pääma-
jaan lottakomennuksen myötä, 
tuttavan avustuksella tai sitten 
he olivat työskennelleet jo aiem-
min rauhanajan puolustusvoi-
missa. Päämajan valvontaosasto 
ja Valtiollinen poliisi tutki hei-
dän taustansa heidän saapues-
saan Päämajaan, mutta naisten 
ei haluttu tietävän siitä itse.

Päämajassa työskennelleiden 
naisten keski-ikä oli 27 vuot-
ta. Suurin osa naisista oli 17-30 
vuotiaita. Ikärakenne oli kui-
tenkin hyvin moninainen, sillä 
nuorin oli 16-vuotias ja vanhin 
72-vuotias. Naisten työskente-
lyajat Päämajassa olivat pääosin 
lyhyitä, sillä 42 % naisista toimi 
Päämajassa vain 1-5 kuukautta. 
Vain kolme prosenttia naisis-
ta toimi koko jatkosodan ajan. 
Naisten komennuskausien ly-
hyys merkitsi alituista uuden ai-
neksen kouluttamista tehtäviin-
sä ja samalla Päämajan resurssi-
en hukkakäyttöä. 

Kirja kertoo hyvin monipuo-
lisesti naisten työtehtävistä ja 
niiden erilaisuudesta. Asemaso-
tavaiheen aikana Päämajan 
yleisesikunta toimi hyvin vi-
rastomaisesti. Viestittäjinä toi-
mineiden naisten työ oli usein 

vuorotyötä, kun taas toimisto-
tehtävissä toimineiden naisten 
työskentely rajoittui useimmiten 
tavalliseen toimistotyöaikaan. 
Vuorotyö koettiin raskaana ly-
hyine lomineen.

Naisten palkkaus määräy-
tyi sen mukaan, toimivatko he 
Päämajassa lottakomennuksel-
la vai olivatko he puolustusvoi-
mien palveluksessa. Puolustus-
voimien palveluksessa toiminei-
den palkkaus oli huomattavasti 
korkeampi kuin lottien, vaikka 
työtehtävät olivat usein samoja. 
Eriarvoisuus palkoissa aiheutti 
usein närää naisten keskuudes-
sa, vaikka työ Päämajassa koet-
tiinkin etuoikeutettuna.

Kirja kertoo myös mielen-
kiintoisella tavalla majoitusolo-
suhteista ja vapaa-ajan viettota-
voista.

Naiset ystävystyivät Pääma-
jassa lähinnä omien työtoverei-
densa kanssa. He eivät olleet pal-
jonkaan tekemisissä muilla osas-
toilla työskennelleiden kanssa. 
Lottakuri oli tiukka ja lotat olivat 
valvonnan alaisena myös työteh-
täviensä ulkopuolella.  

Mannerheim arvosti naisten 
tekemää työtä Päämajassa ja hän 
myös osoitti sen kiitoksillaan eri 
yhteyksissä. Päämajassa työs-

kentely vaikutti merkittävästi 
joidenkin naisten myöhäisem-
pään elämään. Sodan päätyttyä 
naisten työpaikat haluttiin tur-
vata. Monet olivat hyvin pereh-
tyneet tehtäviinsä ja heidät ha-
luttiin pitää puolustuslaitoksen 
palveluksessa jatkossakin am-
mattitaitonsa vuoksi. Pääma-
ja palkkasi sodan loppupuolel-
la lottia puolustusvoimien va-
kinaiseen palvelukseen ja näin 
moni sai pitkäaikaisen työpai-
kan puolustusvoimissa.

Moni Päämajamuseon muis-
telijoista on hyvin ylpeä Pääma-
jassa viettämästään ajasta. Nai-
set kokevat olleensa etuoikeutet-
tuja, sillä olivathan he Päämajan 
naisia.

Päämajan naiset -kirja nostaa 
mielenkiintoisella tavalla esiin 
aikaisemmin tutkimattoman, 
Päämajan toiminnan kannalta 
olennaisen ryhmän ja antaa sel-
keän kuvan Päämajan naisten 
elämästä talvi- ja jatkosodan ai-
kana. Kirjan kuvitus lisää kirjan 
luettavuutta ja mielenkiintoa. 
Kirja kunnioittaa tältäkin osalta 
suomalaisen naisen tekemää ar-
vokasta työtä isänmaan hyväksi 
sodan vaikeina vuosina.

Pirkko Kuorehjärvi  

Naisilla merkittävä rooli Päämajassa
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Bair Irincheev: Talvisodan 
kadonneet kuvat, ISBN 
978-5-93768-039, 192 s. 
2010

Venäläisiin lähteisiin perustu-
va talvisotaa käsittelevä histo-
riankirjoitus on edelleen melko 
vähäistä. Myös venäläisen osa-
puolen valokuvamateriaali tal-
visodasta on puuttunut melkein 
kokonaan. Tätä puutetta korjaa 
nyt venäläissyntyinen matka-
toimistoyrittäjä, sotahistorioit-
sija Bair Irincheev. Hän julkai-
si viime syksynä valokuvakirjan 
“Talvisodan kadonneet kuvat“, 
jossa kuvat on tekstitetty neljäl-
lä kielellä, suomeksi, venäjäksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

Kysymyksessä ei kuitenkaan 
ole varsinaisesti kadonneet ku-
vat, vaan tuntemattomat kuvat, 
mikä nimi onkin teoksen ruot-
sinnoksella “Vinterkrigets okän-
dä bilder”. Irincheev on päässyt 
tutustumaan Venäjän Keskus-
kuva-arkiston ja Sota-arkiston 
kokoelmiin ja tuloksena on yli 
200 ennen julkaisematonta valo-
kuvaa talvisodasta. 

Sodanhan piti olla melkein 
paraatimarssi Suomeen, mutta 
kun näin ei käynyt, ei valoku-
villa varsinkaan neuvostoaikana 
ollut paljon käyttöä. Otetuissa ja 
nyt julkaistuissa kuvissa venä-
läissotilaat näyttävät hyvinvoi-
vilta ja ovat hyvin pukeutuneita 
ja iloisia eikä kuvien perusteella 

uskoisi, että sama armeija jou-
tui käydyssä sodassa kokemaan 
todella kovia. Iloisilta näyttävät 
myös eräässä kuvassa vangik-
si saadut suomalaissotilaat. Ky-
symyksessä täytyy olla jonkin-
lainen lavastus, tuskinpa siinä 
tilanteessa oli syytä erityiseen 
iloon. 

Kuvia oli ilmeisesti tarkoitus 
hyödyntää sodan jälkeen pro-
pagandassa ja käyttää niitä to-
disteina siitä, kuinka urhoolli-
set venäläissotilaat vapauttivat 
“Suomen työtätekevän kansan 
kartanoherrojen ja riistopor-
vareiden ikeestä”. Tarkoitusha-
kuisesta näkökulmasta kertoo 
sekin, että useissa kuvissa soti-
laan kädessä hulmuaa punalip-
pu, vaikka väriä ei mustavalko-
kuvissa voi nähdäkään.  - Valo-
kuvat eivät siis varsinaisesti ole 
olleet kadoksissa, ne vain sattu-
neesta syystä, suomalaissotilai-
den uhrivalmiuden ja taistelu-
tahdon vuoksi, jäivät aikanaan 
julkistamatta ja hyödyntämättä. 
Ne jäivät yksinkertaisesti arkis-
tojen hyllyille.

Kirjan perusasetelma on se, 
että samassa yhteydessä esite-
tään Suomen Sota-arkistosta 
(nykyisestä Kansallisarkistos-
ta) saatuja pohjapiirroksia Man-
nerheim-linjan bunkkereista ja 
korsuista ja karttoja taisteluryh-
mityksistä ja puolustusraken-
nelmista. Sitten on venäläisten 
ottamia valokuvia samoista val-

latuista korsuista tai maastosta 
taistelujen jäljiltä. - Mielestäni 
ratkaisu toimii hyvin.

Kirjassa on myös sekä ve-
näläisten että suomalaisten te-
kemiä piirroksia ja maalauksia 
talvisodasta, maastokarttoja ja 
valokuvia siitä, miltä maisema 
näyttää tänä päivänä. Myös kor-
sujen gps-koordinaatit on ker-
rottu.

Kirja sopii hyvin esimerkik-
si lahjakirjaksi niin sotaveteraa-
neille kuin vierasmaalaisille ys-
tävillekin.

Esko Vuorisjärvi

Talvisodan etulinjaa venäläissilmin

“Puna-armeijan joukot ylittävät 
Suomen rajan Rajajoen rauta-
tiesillalla Talvisodassa” (Venä-
jän keskuskuva-arkisto). - Sota 
näyttää venäläisestä näkökul-
masta tässä vaiheessa todella 
vielä paraatimarssilta.

Denna bok fyller ett stort be-
hov på ett ypperligt sätt. Man 
har hittills saknat ett verk som 
initierat beskriver just vardags-
livet vid krigsskådeplaterna i 
väntan på att ”något” skall hän-
da som bryter tristessen. Många 
frontmän kunde vid sidan av 
det ständiga arbetet på försvar-
verk och befästningar ta för ef-
tervärlden värdefulla fotografi-
er, under strider gick det i regel 
inte att göra det. Dessa amatör-
bilder kompletteras av bilder ur 
Försvarsmaktens arkiv. Förfat-
taren har haft 3000 bilder att 
välja mellan och i boken ingår 
över 900 foton som alla är för-
sedda med beskrivande och för-
klarande text. Med denna illus-
tration beskriver Göran Wes-
terlund livet vid fronten i de 
finlandssvenska infanteri- och 

göran Westerlund: vårt liv vid fronten
artilleriförbanden under krigets 
vardagar mellan slagen. Men bo-
ken har mera av intresse för alla 
läsare.

Utom miljöer och vardagar 
beskrivs också de berörda re-
gementenas och sektionernas 
krigsvägar, beskrivna med ord 
och bild. De truppförband som 
boken huvudsakligen handlar 
om är JR 13, JR 24, JR 55, JR 61, 
ErP 27, RasPsto 13 och JärPsto 4 
under fortsättningskriget. Trup-
pernas krigsvägar är natuligt in-
vävda i det övriga innehållet och 
är också av intresse i och för sig.

Ett tredje i framställningen 
invävt motiv är en sammanfat-
tande översikt av den politiska 
bakgrunden till krigshändelser-
na från 1939 till 1945. 

Boken är självfallet värdefull 
för dem som var med men spe-

ciellt är den oersättlig för dem 
som inte var det, jag tänker när-
mast på veteranernas ättlingar. 
För alla som är intresserade av 
landsförsvar och Finlands när-
historia finns ett behov att veta 
hur livet och kriget “där någon-
stans” egentligen gick till. Den 
erfarne frontofficeren och krigs-
historikern Göran Westerlund 
ger med denna bok svar på vad 
mången vill veta.. 

Boken har varit tillgänglig i 
en begränsad omfattning såsom 
kompendium närmast för Hel-
singfors Svenska krigsveteraners 
bruk. Den föreligger nu som 
”normal bok” på Schildts förlag. 

C.G. Wolff 

Jämijärveläisten sotavuo-
det 1939-1945. Tarinoita 
poteron pohjalta ja koti-
pellon pientareelta. Jouko 
Kivimäki. 432 sivua. ISBN 
978-952-92-6446-9. Paino-
paikka: Saarijärven Offset 
2009. 

Kirjatoimikunnan voimakak-
sikko sotaveteraani Veikko Jo-
kela ja toimittaja, eversti Jouko 
Kivimäki ovat taustajoukkoi-
neen tehneet jämijärveläisten 
sota-ajan tapahtumista niin tu-
lirintamilla kuin kotirintamal-
la kelpo teoksen. Siinä kuvataan 
laajasti pitäjän elämää 1930-lu-
vulla, suojeluskunta- ja lotta-
toimintaa. Sotatapahtumat niin 
talvisodan kuin jatkosodan 
taistelupaikoilla kuvataan jär-
jestelmällisesti. Kartat auttavat 
hahmottamaan paikkoja ja ta-
pahtumia suurempiin kokonai-
suuksiin. 

Valokuvat, alkuperäiset to-
distukset, kirjeet, kortit ja päi-
väkirjat lisäävät kirjan kiinnos-
tavuutta ja osoittavat aineiston 
keruutyön intensiivisyyttä. 

Erityisenä asiana on kirjassa 
otettu esiin marsalkka Manner-
heimin käynti Jämillä 1938. Ku-
vassa hän kättelee Parkanon pa-
roonia. Jämijärvellä oli aloitettu 
1930-luvun alkupuolella lento-
kentän ja Jämin Ilmailukoulun 
rakentaminen. 

Jämijärveä tunteville ja siitä 
tietoa haluaville kirja antaa laa-
jan kuvauksen aikaisempien su-
kupolvien toimista paikkakun-
nalla ja siksi suosittelen kirjaa lu-
ettavaksi. Oman kirjan voi vielä 
hankkia Jämijärven Osuuspan-
kista tai Veikko Jokelalta, puhe-
lin 040 418 1415. Kirjan hinta on 
20 euroa + postikulut. 

Markku Seppä 

Johanna Parikka Alten-
stedt: Operaatio Stella 
Polaris, Suuri suomalainen 
vakoilutarina, ISBN 978-
951-0-36779-7, WS Book-
well, Porvoo 2010, 279 s. 
valokuvia

Operaatio Stella Polaris aiheut-
taa edelleen päänvaivaa tutki-
joille ja se kiinnostaa lukijoita-
kin, vaikka tästä syksyllä 1944 
toteutetusta hankkeesta on ku-
lunut jo pian 70 vuotta. Joka ta-
pauksessa jatkosodan pitkitty-
essä ja Saksan tappion alkaessa 
vuonna 1943 näyttää yhä toden-
näköisemmältä, aloitettiin Suo-
messa salaiset valmistelut tämän 
tilanteen varalta. Yksi strategi-
nen alue oli ollut ja oli edelleen 
tiedustelu. Neuvostoliiton mie-
hityksen varalta alettiin teh-
dä suunnitelmia radiotieduste-
luarkiston ja -kaluston ja myös 
avainhenkilöiden siirtämisek-
si perheenjäsenineen Ruotsiin. 
Sieltä oli sitten tarkoitus jatkaa 
tiedustelua miehitetyssä Suo-
messa. Valmistelut tehtiin yh-
dessä Ruotsin tiedusteluviran-
omaisten kanssa ja tietysti ää-
rimmäisen salaisesti.

Syyskuun 19. päivänä 1944 
solmitun välirauhansopimuk-
sen jälkeen suunniteltu arkiston, 
kaluston ja henkilöstön kuljetus 
Ruotsiin toteutettiinkin - yllä-
tyksenä ruotsalaisille, suomalai-

sille ja suurimmalle osalle Poh-
janlahden yli kuljetetusta henki-
löstöstäkin.

Asiaa on selvitelty useissa 
suomalaistutkimuksissa, mm. 
Ohto Mannisen, Timo Lienen, 
Joppe Karhusen ja Raimo Heis-
kasen toimesta. Pääosin heidän 
tutkimuksiinsa Ruotsissa asuva 
toimittaja Johanna Parikka Al-
tenstedt perustaa myös nyt il-
mestyneen kirjansa. Tekijä on 
haastatellut lisäksi myös joitakin 
syksyllä 1944 Ruotsiin siirretty-
jä tiedustelumiehiä ja varsinkin 
heidän perheenjäseniään. Haas-
tateltavana on ollut mm. tie-
dustelupäällikkö Aladar Paaso-
sen - Mannerheimin luottomie-
hen - Aino-tytär. Haastattelujen 
avulla tarinaan on saatu lisää in-
himillistä näkökulmaa.

Historialliselta kannalta tut-
kimus - tarina - ei tuo esiin mi-
tään olennaisesti uutta tietoa. 
Sen sijaan tarkkaavainen lukija 
voi löytää kirjasta joitakin väit-
teitä, joiden todenperäisyyteen 
on vaikea uskoa.  

Esko Vuorisjärvi

Stella Polaris askarruttaa yhä
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Kirjat

Pertti Vuori: Etelä-Saimaan 
lotat, Saimaan ja Etelä-Sai-
maan lottapiirien historiaa 
1941-1944
N-Paino Lahti 2010, 256 
sivua, hinta 30 €.  Kirjaa voi 
kysellä Karjala-myymäläs-
tä p. (05) 541 4650, www. 
karjala-myymala.fi.

 
Kaakonkulman historianpuur-
taja Pertti Vuori on jälleen uu-
rastanut ansiokkaan teoksen 
Isänmaamme kunniakkaasta 
lähimenneisyydestä.  Etelä-Sai-
maan lotat on jatkoa Hilda Laa-
sosen - Pertti Vuoren 2007 il-
mestyneelle kirjalle Viipurin 
piirin lottien Yh ja Talvisota. 
Viipurin piiriin kuului 56 pai-
kallisosastoa joista 42 jäi Mos-
kovan pakkorauhanrajan taa.

Tynkä-Suomen puolelle jää-

Paikallista lottahistoriaa
neistä kertoo tämä kirja.

Vuoren alkusanoissa on kos-
kettavuutta: ”Osaltaan lotat pe-
lastivat kansamme katoamasta 
Siperian taigalle, jonne siirto-
suunnitelmat olivat olemassa”.

Kirjan ensiaukeamalla on 
harvinaisen selkeä kartta Sai-
maalta vanhalle rajalle lottapii-
rirajoineen. Selkeitä ovat myös 
kirjassa runsaasti esiintyvät 
asiakirjat. Jopa käsinkirjoitet-
tuja sodanaikaisia pystyy hyvin 
lukemaan. Kuvia ei kirjassa ylen 
paljon ole ja niistäkin osa heik-
kotasoisia, mikä tosin on ym-
märrettävää. Muutaman kuvan 
olisi silti voinut painaa suurem-
pana, ”löisi” paremmin lukijaa 
silmille.

Vaikka kirja kertoo paikal-
lisesta lottahistoriasta ja siel-
lä kirjan pitäisi löytyä jokaisen 

Jarmo Nieminen (toim.): 
Rintaman poliisi. Valvon-
taupseerin päiväkirja 
1941-1944. Ajatus Kirjat 
2010, 364 sivua, ISBN 978-
951-20-7999-5

Perustietoa 
valvontatyöstä

Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotahistoriallisen laitoksen tut-
kija, yleisesikuntaeverstiluut-
nantti Jarmo Nieminen on toi-
mittanut poikkeuksellisen mie-
lenkiintoisen teoksen. Sen 
keskeinen sisältö on koko jat-
kosodan ajan Päämajan alaisis-
sa valvontatehtävissä toimineen 
ylikonstaapeli ja reservinupseeri 
Taavetti Heikkisen autenttinen 
sotapäiväkirja. 

Teoksen alussa on varsin tar-
peellinen tietoisku valvonta-
osaston toiminnasta. Sehän oli 
varsinaisesta johtamisjärjestel-
mästä erillinen, suoraan Pää-
majan alainen vastavakoiluor-
ganisaatio.  Myös teoksen ni-
mihenkilön vaiheista annetaan 
perustiedot.

Tunnollisen upseerin 
sotapäiväkirja

Päiväkirja kuvaa koruttomalla ja 
persoonallisella tavallaan sodan 
vaiheet ”suurena juhlana” koe-
tusta hyökkäysvaiheen alkami-
sesta vähitellen aina syvemmäk-
si kehittyvään pettymykseen 
sodan jatkuessa suurin henki-
lötappioin. Jo hyökkäysvaihees-
sa alkavat uupumukseen perus-
tuvat kieltäytymiset. Miehet ei-
vät ymmärrä etenemistä vanhan 
rajan yli, eivätkä tunkeutumista 
aina kauemmaksi Itä-Karjalaan. 
Innostus karisee jo syksyllä -41 
myös useimmista heimohenki-
sistä sotilaista, joihin Heikki-
nenkin AKS:n kannattajajäsene-
nä kuuluu.

Petroskoin (Äänislinnan) 
valtausparaati jaksaa vielä in-
nostaa, mutta sitten  henkinen 
ja ruumiillinen uupumus iskee 
Heikkiseenkin aina vain voi-
makkaammin. Rutiinit jakse-
taan jotenkin hoitaa, mutta ai-
noat odottamisen arvoiset asiat 
ovat kotilomat.

Heikkinen kuvailee asialli-
sesti ja samalla vaikuttavasti 
työtään loikkarien, kieltäytyjien, 

desanttien, vakoojien ja maan-
pettureiden käsittelyssä. Pidä-
tyksistä edetään kuulusteluihin, 
oikeudenkäynteihin ja lopulta 
teloituksiin. Heikkinen osallis-
tuu niihin viran puolesta mm. 
divisioonan kenttäoikeuden up-
seerijäsenenä ja teloitusten to-
distajana.

Ajan myötä alkaa myös tap-
pion tunne aina vain voimistua. 
Pettymys purkautuu erityises-
ti saksalaisiin, mutta epäluotta-
mus omaan sodanjohtoon alkaa 
myös näkyä - ainakin rivien vä-
lissä.

Sodan pitkittyessä kasvaa 
myös juopa aktiiviupseerien ja 
reserviupseerien välillä. Ak-
tiivien koetaan saavan parem-
paa palkkaa, ylennyksiä, kun-
niamerkkejä ja muita etuisuuk-
sia. Reserviupseerit jäävät niistä 
paitsi tai saavat niitä ansaittua 
vähemmän. Erityisen vaikeana 
koetaan esimiesten arvostuksen 
puute. Siitä Heikkinen antaa an-
karaa kritiikkiä, jonka kohteek-
si joutuu myös divisioonan mai-
neikas komentaja  K.A. Heiska-
nen eli ”Kylmä-Kalle”. 

Heikkinen palvelee sitkeäs-

ti mm. pahan reumatismin vai-
vaamana torjuen jopa tarjouk-
sen ryhtyä ylipäällikön hen-
kivartion johtajaksi. Lopulta 
toukokuussa 1944 tulee kaivattu 
siirto kotirintamalle Mikkeliin 
perheen lähelle. Perhe on Heik-
kiselle yhtä tärkeä kuin isänmaa. 
Lukijan kannalta on tietysti har-
millista, että Heikkinen tarkkai-
lee kesän -44 kohtalonhetkiä ko-
tirintamalta.

Päiväkirjaa elävöittää melko 
runsas ja osittain aiemmin jul-
kaisematon kuva-aineisto. Sota-
historiasta kiinnostuneen kan-
nattaa perehtyä myös samas-
sa divisioonassa sotatuomarina 
toimineen Paavo Alkion ”Sota-
tuomarin päiväkirjoihin”. Mie-
het tekivät yhdessä työtä ja asui-
vat usein samassa majoituksessa.  

Iskevän Kiilan vaiheet
Minulla oli tilaisuus tutustua 
käsikirjoitukseen sen ollessa 
vielä kehittelyn alla.  Nieminen 
teki oikean ratkaisun sijoittaes-
saan päiväkirjan keskeiseksi ai-
neistoksi ja muut tiedot pääasi-
assa liitteiksi.

Heikkisen päiväkirjan sota-
historialliseen taustaan voi tu-
tustua seuraamalla Niemisen 
kuvaamia 11. Divisioonan eli 
”Iskevän Kiilan” vaiheita sen 
raskaalla ja monipolvisella sota-
tiellä Karjalan Armeijan riveis-
sä Pohjois-Karjalasta Syvärille 
ja Petroskoihin. Tämä vaihe toi 
Heiskaselle Mannerheim-ristin 
ja keväällä -42 kenraaliylennyk-

sen.  Asemasodan pitkät vuo-
det eletään Syvärin keskirinta-
man vaikeissa oloissa. ”Kiilan” 
vaiheiden seuraamista helpotta-
vat erittäin selkeät kartat. Histo-
riaosuuden painopiste on Heik-
kisen palveluajassa. Kesä -44 
Ihantalassa ja syksy -44 Lapin 
sodassa käsitellään vain lyhyesti.

Nieminen kuvaa mielenkiin-
toisesti komentajien keskinäi-
siä suhteita.  Heiskasen ja VI ar-
meijakuntaa komentaneen Paavo 
Talvelan suhtautuminen alaisiin-
sa komentajiin näkyi toisaalta 
miesten vaihtoina, toisaalta ylen-
nyksinä ja muina palkitsemisina. 
Rykmenteille annetut tehtävät 
vaikuttivat suoraan mm. tappioi-
hin. Pääosin varusmiehistä muo-
dostettu P.A. Autin komentama 
”Tuntemattoman sotilaan” Jal-
kaväkirykmentti 8 sai usein vaa-
tivimmat tehtävät. Nehän koko 
kansa tuntee romaanin, Mauno 
Jokipiin rykmenttihistorian ja 
elokuvien kautta. Silti reserviläis-
rykmentti JR 50:n tappiot kaatu-
neina ovat jopa hieman suurem-
mat. Kolmas rykmentti eli JR 29 
oli usein hieman sivuraiteella. Se 
lakkautettiin armeijan suuressa 
järjestelyssä 1942.

Nieminen on tehnyt huolel-
lista työtä. Kirjan arvoa tutki-
muksena lisäävät selkeät viitteet 
ja perusteellinen henkilöhake-
misto.

Ilmo Kekkonen
Kirjoittaja on viime sotiin  

perehtynyt yleisesikuntaeversti.

Tuntematonta sotaa

asiasta kiinnostuneen kädestä, 
niin useat lottien muistelut ovat 
mieluista luettavaa myös muual-
la asuville. Erään lotan Imatran 
Valtionhotellin tornista kuvaa-
ma näkymä hyökkäysvaiheen 
alusta:

”Tuli elokuun 21. päivä. En-
son suunnasta nousivat valta-
vat liekit ja savupilvet. Tornista 
voi kiikarilla erottaa kymmeniä 
tulipaloja. Vihollisen vetäyty-
misen hävitystyö raivosi pitkin 
rajaa. Päivällä levisi tieto, että 
Vuoksenlaakso Jääskeä myöten 
on vallattu. Rintama oli siirty-
nyt edemmäs. Yöllä loivat jätti-
läistulipalot kaamean valon tai-
vaalle. Oli kuin raskas punainen 
esirippu olisi laskeutunut kesän 
viimeisen näytöksen jälkeen. 
Vihdoin tuli rankkasade ja peit-
ti kaiken mustaan...” 

Suojeluskuntien lakkauttami-
nen oli lotillekkin kova paikka. 
Käsi kädessä oli kuljettu Isän-
maan kovat kohtalon ajat ja nyt 
isäntä oli poissa. Tämän kirjan 
lotat kokoontuvat myös ylimää-
räisiin kokouksiin jotka alkoivat 
sanoilla: Tämä on ensimmäinen 
päivä, kun Suomessa ei ole enää 
suojeluskuntia... Syvä hiljaisuus 
laskeutui kokoussaliin. Mutta 
nopeasti lotat jälleen kokosivat 
itsensä ja luottivat että heidän 
toimintansa kuitenkin jotenkin 
jatkuu. Mutta niin kuin tiedäm-
me: Valvontakomission listal-
la oli myös Lotta Svärd järjestön 
lakkauttaminen.

Kirjan kannen pohjaksi on 
kuvattu lottapukukangas. Kir-
jan kansikuvana on vihollisen 
tykistötulessa 4.7.1941 surmansa 
saaneiden muistomerkin paljas-

tustilaisuus Nuijamaan Myrällä 
6.8.2006. 

Kirjan on kustantanut Vapa-
ussodan Perinneliiton Imatran 
seudun yhdistys ry.

Raimo Laskujärvi
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Kustannustiedot: Ajatus 
Kirjat:  Gummerus Kus-
tannus OY, Vironkielinen 
alkuteos Põhjatähe pojad
© Arved Viirlaid ja Gum-
merus Kustannus Oy, 
Suomenkielisen laitoksen 
julkaisuoikeus Ajatus Kirjat 
/ Gummerus Kustannus 
2010, Käännös Eero Riutta-
la, WS Bookwell OY, Juva, 
ISBN 978-951-20-8241-4

Suomen-pojan kynästä on jäl-
leen kirvonnut laadukas teks-
ti. Kanadanvirolainen Arved 
Viirlaid kertoo, mitä hän  nuo-
rukaisena koki vapaaehtoisena 
Suomen armeijassa. Uusimman 
teoksen ”Pohjantähden pojat” 
on 2009 ilmestyneen alkuperäis-
teoksen ”Põhjatähe pojad” poh-
jalta kääntänyt suomeksi eversti 
(evp) Eero Riuttala. Alkupaloik-
si historioitsija Mart Laar esitte-
lee kirjailijan ja hänen tuotan-
tonsa. Hänen jälkeensä kirjaili-
ja valottaa oman sukupolvensa 
ajatusmaailmaa ja syitä, jotka 
johtivat mm. 3346 nuorukai-
sen pukeutumiseen vapaaehtoi-
sina suomalaisiin asepukuihin. 
Nämä johdantotekstit ovat yh-
dessä kuin Viron lähihistorian 
tiivistelmä. Niiden lukemisen 
jälkeen onkin helpompaa antaa 

Arved Viirlaid: Pohjantähden pojat
tarinan temmata mukaan asioi-
hin ja tapahtumiin, jotka ajoit-
tuvat niin Suomen kuin Viron 
historian ikävimpään ajanjak-
soon, jolloin kaksi pientä maata 
kamppaili olemassaolostaan.  

Sitä huolimatta, että kirja 
on tosiasioihin perustuva do-
kumentti, se on samalla myös 
taideteos. Se on kirjoitettu ro-
maaniksi, joka suo tiettyjä tai-
teellisia vapauksia ja mahdolli-
suuden käyttää myös fiktiivis-
tä aineistoa.  Näin toteutettuna 
teoksesta ei ole tullut kuivaa 
faktakokoelmaa. Lukiessa tätä 
kirjaa alkaa yhä enemmän tun-
tua siltä, kuin olisi itse osallise-
na suuressa seikkailussa viro-
laisvapaaehtoisten parissa. 

Seikkailukertomuksesta ei 
kuitenkaan ole kysymys, vaan 
dokumenttiromaanista. Teok-
sessa tuodaan esille monta to-
siasiaa sodasta, kuten pienen 
maan joutuminen suurpolitii-
kan pelinappulaksi ja sen miehi-
tyksestä vieläpä kolmeen kertaan 
(Neuvostoliitto - Saksa-Neuvos-
toliitto), sen menetyksistä ja sen 
väestön kokemista kauhuista. 
Lukija saa selkeän kuvan siitä, 
mitä tarkoitetaan rohkeudella, 
urheudella ja inhimillisellä kes-
tävyydellä, mutta myös mitalin 
toinen puoli paljastetaan. Ihmi-

sen alhaisimmat ominaisuudet, 
kuten petturuus, käsittämätön 
raakuus sekä tunteettomuus ku-
vaillaan kaikessa alastomuudes-
saan. Päähenkilönä olevan kir-
jailijan ja hänen tovereidensa 
vaiheiden seuraaminen tempaa 
lukijan mukaan juoneen jaka-
maan sekä päähenkilön että tois-
ten virolaisnuorukaisten ilot ja 
surut.  Itse nuoruus siihen kuu-
luvine monine myönteisine puo-
lineen jäi näiltä nuorukaisilta 
kuitenkin lähes kokematta.

Tarina alkaa oman isänmaan 
jättämisellä tarkoituksena pala-
ta sinne Suomessa saadun soti-
las-koulutuksen ja rintamako-
kemuksen jälkeen. Miehitysval-
ta vaihtui toiseksi ja miehitys 
jatkui yli 50 vuotta, ennen kuin 
maa sai takaisin itsenäisyyten-
sä. Nuorukaiset jättivät kotinsa 
ja perheensä ja lähtivät kuljetet-
taviksi yli Suomenlahden kohti 
Pohjantähteä (lue Suomea), koh-
ti tuntematonta tulevaisuutta. 
Suurin osa virolaisvapaaehtoi-
sista tuli Suomeen syksyllä 1943, 
kuten sekin Viirlaidin oma ve-
nekunta, jonka taitavasti ilman 
kompassia navigoinut kalastaja-
nuorukainen toi Suomenlahden 
yli vaikeissa olosuhteissa.

Tarina jatkuu Helsinkiin tu-
lon tunnelmien haihduttua ker-

tomuksella, millaista oli sotilas-
elämä Kivennavan Jalkalassa si-
jainneessa koulutuskeskuksessa. 
Koska hiki säästää verta, niin 
sitä vuodatettiin runsain mitoin 
Karjalan kannaksen maaperään 
raskaissa harjoituksissa. Välil-
lä kuitenkin päästään myös lo-
malle. Koska kysymyksessä ovat 
nuoret ihmiset, romantiikkakin 
pilkahtelee paikoitellen keventä-
en sinänsä ilotonta tarinaa. 

Virolaisvapaaehtoisia palveli 
aluksi eri joukkoyksiköissä mm. 
maineikkaassa Vallilan patal-
joonassa.  Virolaisten oma ryk-
mentti JR200 perustettiin mar-
salkka Mannerheimin 8.2.1944 
allekirjoittamalla käskyllä ja se 
toimi armeijan yksikkönä lak-
kauttamiseensa 16.8.1944 saak-
ka. Rykmentti osallistui mm. 
Rajajoen suurtaisteluun, viivy-
tykseen Vammeljärveltä Viipu-
rinlahdelle sekä viimeksi mai-
nitulla alueella torjuntataistelui-
hin (Lihaniemen lohkolla) sekä 
taisteluihin Vuoksella. Suomen 
vapauden puolesta kaatui 178 
miestä, heistä 16 Merivoimissa.

Paluu kotimaahan tuotti kat-
keran pettymyksen, sillä Viroon 
palattiin ilman aseita. Saksa-
laiset välttivät antamasta heil-
le raskaita aseita ja rykmentti 
hajotettiin, sillä rintamalle ko-

mennettiin vain rykmentin en-
simmäinen pataljoona toisen 
joutuessa koulutusleirille. Suo-
men-poikien tunnetuin taiste-
lu käytiin Pupastveressa, missä 
he pidättelivät puna-armeijaa lä-
hes kaksi viikkoa hankkien siten 
tärkeän aikavoiton maasta pake-
neville.

Virolaisnuorukaiset saivat 
vielä kokea Kloogan keskityslei-
rin brutaalin tuhoamisen ja lo-
puksi epäonnistumisen Viron 
Tasavallan palauttamisessa. At-
lantin julistuksesta huolimatta 
Länsi ei tullut apuun, joten voi-
daan puhua petetyn sukupolven 
taistelusta maansa pelastamisek-
si. Viirlaidin kirjaa täydentävät 
hienolla tavalla ystävien lähettä-
mät kirjeet, joihin on talletettu-
na melkoinen määrä sellaista lä-
hihistoriaa, josta meillä on ollut 
aiemmin vain hyvin ohut ja epä-
määräinen käsitys.

Me suomalaiset tunnemme 
parhaiten kirjailijan varhaisem-
man teoksen ”Ristittömät hau-
dat”. Kirjailijan uutuusromaani 
”Pohjantähden pojat” on lajis-
saan taitavasti elävöitettyä lähi-
historiaa ja sen vuoksi ansaitsisi 
laajan lukijakunnan. 

Nyyrikki Kurkivuori 

Kauko Rumpunen, toim: 
Salaiset kansiot. Uusia ja 
yllättäviä tapauksia talvi- 
ja jatkosodan vuosilta. 
Valitut Palat 2010. ISBN 
978-951-584-869-7.  319 
s., historiamme kannalta 
tärkeimmät päivämäärät 
1939-1944, henkilöha-
kemisto sekä sodan ajan 
hallitusten kokoonpanot. 

Melkoinen tietopaketti tämä on. 
Johtuneeko siitä, että kirjoitta-
jina on maamme ykkösketjun 
asiantuntijoita ja historioitsijoi-
ta. Kauko Rumpunen on koon-
nut teoksen laadintaan todella 
kovan kirjoittajajoukon, josta ei 
voine nostaa ketään ohi toisten. 

Teoksen esipuheen mukaan 
”salaiset kansiot avaa ikkunoi-
ta menneisyyden huomiotta 
jääneisiin, tälle ajalle vieraik-
si käyneisiin taikka tulkinnan 
vangeiksi juuttuneisiin tapahtu-
miin, kammottelivatpa (?) nii-
den taustalla sitten poliittises-

“vanhaa Wikileaks’iaa?”
ti korrektit, ideologiset, kansal-
liset tahi ulkopoliittiset tekijät”. 
Kun lukee artikkeleita, päätyy 
varmasti samaan ajatukseen. 

Teos on jäsennelty siten, että 
ensin tuodaan esiin asioita, jois-
ta emme tienneet, sitten mitä ta-
pahtui ja/tai tehtiin päämajassa 
kulissien takana, lopuksi tarkas-
tellaan sodan arkipäivää eri kan-
teilta. Lopussa ovat henkilöha-
kemisto, hallituksemme sotien 
ajalta sekä kuvalähteet. Viimek-
si mainittuja onkin runsaasti 
ja hiukan poikkeavalla tavalla 
esillä. Nimittäin taittaja ja Kau-
ko Rumpunen esittelevät tavan-
omaisten ja ”klassisten” kuvien 
ohella otteita tuon ajan viralli-
sista asiakirjoista, politiikkojen 
kirjeistä sekä joillakin sivuilla 
ja aukeamilla varsinaisen teks-
tin taustalle sijoitetuilla ”hämä-
räkuvilla”, joiden päällä teksti 
näkyy selvästi. Enpä taida ha-
vainneeni ainakaan usein mois-
ta käytäntöä. Kuvat eivät todel-
lakaan häiritse lukemista. 

Valitit Palat on erikoistunut 
tämän kaltaisiin teoksiin järkä-
lemäisten tutkimusten sijaan. 
Omassa hyllyssäni on ainakin 
kymmenkunta tällaista opus-
ta. Jos lukija ei jaksa kiinnos-
tua satasivuisista perusteellisista 
tutkimuksista, niin perustieto-
ja tapahtumista löytynee näistä 
teoksista. Valitut Palat on saanut 
aikaan sarjan historian tapahtu-
mista kiireiselle ja jatkuvaa ajan-
puutetta kärsivälle lukijalle, jota 
kuitenkin kiinnostavat tapahtu-
mat menneisyydessämme. Kir-
jat eivät siis ole yleensä ottaen 
kronologiassa - toki poikkeuk-
siakin on - mutta ne perustu-
vat vankkaan tutkimustietoon. 
Kannattaa tutustua ”salaisiin 
kansioihin”. Kirjasta löytyy pal-
jon asioita ja tapahtumia, jois-
ta ehkä olemme kuulleet, mutta 
jotka ovat jääneet unohduksiin, 
esimerkiksi ”Kun STT maan-
petokseen syyllistyi, tai Sensaa-
tiouutinen vai emävale, tai Kun 
yleisradiosta tuli ase, Rytin-Rib-

bentropin sopimus, ja Jopa joi 
päihtymättä” muutaman tari-
nan mainitakseni. Näitä on yh-
teensä 46 kappaletta. Teos on 
hakuteoksen kaltainen, ja sii-
tä voi lukija ottaa esille ja luet-
tavaksi ne, jotka ovat kiinnos-

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu � 0200 11 22 33

tavia. Lukujen otsikot antavat 
kuvan niiden sisällöstä, jota jo-
kaisen jutun alussa oleva ingres-
si täydentää. 

Anssi Vuorenmaa 
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MM-Express
Tampere

Metallisorvaamo Sunila Ky
Tampere

Kiviketo Oy
Tampere

Uimonen Trading Oy
Tampere

Asennus Aran Oy
Tampere

Autokorjaamo Voke Ky
Tampere

Profinntec Oy
Tampere

Tampereen Messut Oy
Tampere

Lean Ware Oy
Tampere

JR-Muovi Oy
Tampere

Juvenes-Yhtiöt Oy
Tampere

Puhallinsoitinkorjaamo 
Jarmo Parkusjärvi

Tampere

Verokonsultointi 
Vesa Häkli Oy

Tampere

Tampereen 
Kiinteistöpalvelu Oy

Tampere

Insinööritoimisto Comatec Oy
Tampere 

www.comatec.fi

Kilsa Tools Oy
Toijala

Tornion KaMa-Palvelut Ky
Tornio

Atlas-Sped Oy
Tornio

Kake Container Oy
Tornio

Tornion Akut
Tornio 

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

Isännöinti-Saarto Oy
Turku

Websonic Oy
Turku Turun Vapaavarasto Oy T:mi Tapsa Service

Tuulos

Finland Motor Home Oy
Tuusula

Pointcool-Service Oy
Tuusula

Pelti-Expert Oy
Tuusula

J. Laakso Oy
Tuusula

Soraliike Erik Winqvist Ky
Tuusula

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Kuljetus Kämppä Oy
Ulvila

Oy Kontaktor Ab
Vaasa

Oy Hartman Rauta Ab
Vaasa

Johansson Tooling Oy Ab
Vaasa

Vaasan 
Aikuiskoulutuskeskus

Finvacon Oy
Vaasa

PRISMA
Vaasa

Maanrakennus&Purkutyö 
Vehanen Oy

Vahto

Hämeen 
Rakennussuunnittelu Oy

Valkeakoski

Kymen IV-Valmistus Oy
Valkeala

Taloushallinnon 
Palvelutoimisto Jääskeläinen Oy

Vantaa

Pillari-Osat Oy
Vantaa

Rakennus Viitolahti Oy
Vantaa

Uudenmaan Pikakuljetus Oy
Vantaa

Lean Solution Consulting Oy
Vantaa
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HELSINKI

Hammaslääkärit 
ARTO & RIITTA SNÄLL
Hämeentie 97-99 A, Hki 55, puh. 09-765 735

Kiikkaistenkuja 1, 01800 Klaukkala, puh. 09-879 9003

OULU

Uudenmaan Hammaspalvelu
Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi 

Puh. 0207 411 420

NURMIJÄRVI

KUOPIO

Erikoishammasteknikko 
Esa-Matti Koponen

Puijonkatu 26 B 23, 3 krs., 70110 Kuopio 
Puh. 017-261 3370

Erikoishammasteknikko 
Soili Hyvönen

Kievarinkatu 4, 79100 Leppävirta 
Puh. 017-554 2350, 050-307 0302

vastaanotto myös Heinävedellä

LEPPÄVIRTA

Mikkelin 
Hammaslääkärikeskus

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

MIKKELI

ROVANIEMI

Dentia Hammaslääkärit
Rovakatu 18, 96200 Rovaniemi 

puh. 016-311 855 ja 016-344 656

SALO

SAVONLINNA

HAMMASHOITOLA 
WI ISAUDENHAMMAS

Kauppakeskus Kastelli
Olavinkatu 53 (2.krs), 57100 Savonlinna

Puh. 015-511 60
Ukkoherrantie 15, 96100 Rovaniemi

Puh. 016-334 0400

TAMPERE

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

Aleksis Kiven katu 10 E, 33210 Tampere

HymyDent
Vilhonkatu 11-13, II-kerros, 24240 Salo 

puh. 02-733 2211

KOKKOLA

LAPPEENRANTA

Hammaslääkärikeskus  
Koskident

Koskikeskus 4 krs., Hatanpäänvaltatie 1 
33100 Tampere

ajanvaraus puh. 010 835 5600

Plus Terveys Oy 
Erikoishammaslääkäri 

Kalevi Mähönen
Kirkkokatu 10, 2 krs., 90100 Oulu

Puh. 08 - 311 3845

Hammaslääkärikeskus 
Kokkodent

Rantakatu 16, 67100 Kokkola 
puh. 06-831 5563

LAPPEENRANNAN 
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA OY

Mauno Oravainen Toikankatu 4, 3 krs. (talossa hissi)
Tapio Piili 53100 Lappeenranta
Aija Leinonen (Kauppatorin vier./Pohjolan talo)
Kaisa Aaltokallio
Roni Ronkainen Ajanvaraus
Pekka Ranta (leukakirurgia) puh. (05) 6255 100

Salon 
Hammaslääkärikeskus Oy

Turuntie 8 , 24100 Salo 
Puh. 02-727 6600

Hammaslääkäri 
Hannu Cederberg

Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus
Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki  

puh. 09-321 8388

JYVÄSKYLÄ

Hammaslääkäriasema 
Densens Oy

Kansakoulunkatu 1, 40100 Jyväskylä 
puh. 014-214 219

Vastaanotto Jämsässä:

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

OUTOKUMPU

Erikoishammasteknikko 
Seppo Rautava

Sepänkatu 4, 83500 Outokumpu 
Puh. 013-555 717

SIILINJÄRVI

KAIKKI HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT 
P.(017) 4625 257 

Kuiluntie 2, 71800 Siilinjärvi, Fontanella II krs.
Hammashoitoa nukutuksessa 

www.siilinhammas.fi

IISALMI

Hammaslääkäri 
Juha Sirviö

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

Oy Sav-Inter Ltd
Vantaa

Suomen Runkopalvelu Oy
Vantaa

PR-Logisticar Oy
Vantaa
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Erikoishammasteknikko valmistaa suoraan asiakkaille kokohammasproteesit ja huoltaa ne.
Erikoishammasteknikkoliiton jäsen on järjestäytynyt terveyspalvelujen tuottaja.
KELA korvaa hammashuollon kustannuksia Veteraaneille ja Miinanraivaajille edelleen.

Erikoishammasteknikkoliiton jäsenet palveluksessasi:

EHT Vesa Kuusirati
Urheilutie 49, 86600 Haapavesi

puh. 08-451 075

HAAPAVESI

HELSINKI

EHT Merja Vesamäki
Helsinginkatu 9, 00500 Helsinki

puh. 09-716 151

HÄMEENLINNA

EHT P. Kari-Koskinen
Linnanniemenkatu 8, 13100 Hämeenlinna

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

LOIMAA

EHT Juha Nepponen
Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa

puh. 02-762 2393

SODANKYLÄ

EHT Erkki Melamies
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä

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

EHT Jaakko Laine
Kauppiaskatu 10 C, 20100 Turku

puh. 02-233 6018

VAASA

Alueen Hammas 
EHT Ilkka Garaisi

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

JÄMSÄ

EHT Terho Parikka
Koskentie 2, 42100 Jämsä

puh. 014-713 711

EHT Esa Ontero ja 
EHT Hannu Orell

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

vastaanotto myös Haukiputaalla 
sopimuksen mukaan

OULU

TURKU

EHT Sakari Ansaharju
Yliopistonkatu 10 A 9, 20100 Turku 

puh. 02-231 6055 
myös kotikäyntejä

LAHTI

Hammas-Tiimi Oy 
EHT Timo Vuori

Rautatienkatu 21 B,15100 Lahti 
Puh. 03-752 7577

SALO

EHT Marko Rosendahl
Helsingintie 4 ( katutaso ), 24100 Salo

Puh. 02-733 7737

TURKU

VAASA

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA

Puh. 06-320 2700

Hammaspulssi
Humalistonkatu 11, 20100 Turku

Puh. 02-277 7000

TAMPERE

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

HAMMASLÄÄKÄRI 
PÄIVI VIRTANEN

Hyvältä
tuntuva
hymy

Puutarhakatu 12, 4 krs.
20100 Turku

Puh. 02-2333 222

TURKU

Hammaslääkäriasema 
Dentapex Oy

Enqvistinkatu 7, puh. 03-345 3372, 
Sammon Valtatie 7, puh. 03-255 4519, TAMPERE
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Päätoimittaja Markku Seppä
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kellosilta 4 C
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sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
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faksi (09) 6126 2020 
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Osoitteen muutokset  
Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteen muutoksista omaan  
yhdistykseensä tai liittoon riina Lillforsille,  
PL 600
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puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden tilaukset ja hinnat
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liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 /riina Lillfors. Lehden vuosikerran  
hinta on 15 euroa.  
Irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Finn-göran Wennström
Saramäentie 37 A 2
00670 Helsinki
puh. 040 593 0521
sähköposti wennstrom@saunalahti.fi
Jäsenet: anni grundström, antti Henttonen, olavi karttunen,
Pirkko kuorehjärvi, göran Lindgren, Pertti nieminen,
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Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2011
1/11:23. helmikuuta, 2/11: 20. huhtikuuta,  
3/11: 15. kesäkuuta, 4/11: 14. syyskuuta,  
5/11: 26. lokakuuta, 6/11: 14. joulukuuta.

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

Lehti CD-levynä
sotaveteraani-lehden pääsisältö on kuunneltavissa CD-levynä  
(ns. Daisy-äänite), jonka vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa  
ja muille 17 euroa. näkövammaisten keskusliitto lainaa kuunteluun  
tarkoitettuja Daisy-soittimia. CD-levyjä voi tilata Sotaveteraaniliiton  
myyntitoimistosta PL 600, 00521 Helsinki, puh. (09) 6126 2015,  
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen Adspace Oy
Mikkolantie 20
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi  (09) 726 1306 
Isto Valkeapää 
puh. 040 735 7571

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

Painopaikka
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2010
ISSN 0782-8543

Krypton ratkaisu

Virkistä muistiasi vastaukset
1. Virhe
2. Pohjoismaat
3. Askeleet
4. Puut tuvasta
5. Washingtonissa
6. Tyyny

RUK 50, kurssitapaaminen torstaina 14.4. klo 
12.30 ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, 
osoite Museokatu 10, Helsinki. Tulemme taval-
lisin asuin, ilman kunniamerkkejä. Käytännön 
järjestelyjä varten ilmoittaudu Lyly Vehaselle 
viimeistään 1.4. postitse os. Itäinen Pitkäkatu 66 
B 37, 20700 Turku tai puh. (02) 235 6363. Kulu-
va vuosi on kurssimme juhlavuosi, silla tasan 70 
vuotta sitten valmistuimme upseerikokelaiksi ja 
kesän alussa upseereiksi. Tule juhlimaan.

* * * * *
Hyvät internaattiveljet avec! Opiskelimme vuo-
sina 1945-1947 sodan vuoksi keskeytyneitä op-
pikouluopintojamme valtion sisäoppilaitoksessa 
Niinisalon internaatissa. Tavataan 19.4. Ilmoita 
mukaantulostasi mahdollisimman pian Juhani 
Soilalle, Kirkkokatu 7 A 7, 80100 Joensuu, puh. 
050 596 8421. Häneltä saat tarvittavat lisätiedot 
ja tapaamispäivän ohjelman.

VSOL:n oppilaskunnan perinnetoimikunta

* * * * *
Päämajan Radiopataljoonan veteraanien lou-
naskokous pidetään Helsingin Suomalaisel-
la Klubilla torstaina 17.3. klo 13.00. Ohjelmassa 
prof. Ohto Mannisen esitelmä sodanajan dip-
lomaattiviestitiedustelun tuloksista. Ilmoittau-
tumiset viimeistään perjantaina 11.3. Siiri Kyl-
mänojalle puh (09) 803 9695 tai Lauri Lehtoselle 
puh (09) 801 5783 tai 0400 542 527.

* * * * *
Rukajärven pion:P.24:n aseveljet ,vaimot ja les-
ket seuralaisineen kutsutaan perinteiselle vuosi-
kokouslounaalle lauantaina 30 p:nä huhtikuu-
ta  klo 11.00 Kylpylä Kivitippuun Lappajärvelle. 
Aluksi kokoonnumme kylpylän auditorioon kä-
sittelemään kuluneen vuoden tapahtumia. Tilai-
suuteen tulee perinneyhdistyksen historian kir-
joittaja Tenho Tikkanen. Tilaisuudessa luovute-
taan kylpylään Rukajärven Pion:P.24 aseveljien 
puolesta Rukajärven taitelijoiden reliefi. Ottakaa 

Haetaan yhteyttä
Olen tutkimassa Rukajärven suunnalla toimi-
neen kranaatinheitinkomppanian Krh.K/JR31  
24.Krh.K sotatietä. Komppanian päällikkö-
nä toimi isäni luutn.kapt. Veikko Haapalainen 
Nurmeksesta. Löytyykö veteraaneja, heidän 
jälkeläisiään tai muita ko. komppaniasta tietoa 
omaavia? Kaikki komppaniaa koskeva tieto on 
tervetullutta. Antti Haapalainen, Puijonsarven-
tie 29 C 11, 70260 KUOPIO, p: 044 206 2414, ant-
ti.haapalainen@dnainternet.net.

mukaanne valokuvia aikaisemmista tapaamisis-
tamme. Ruokailun jälkeen tilaisuus jatkuu au-
ditoriossa. Majoittumiset voi tilata puhelimitse 
(06) 561 5000  Kylpylä Kivitippu Lappajärvi.

Tiedustelut: Toivo Pekkala puh: (06) 565 2354 
tai 040 542 3191, Yrjö Savola puh: (06) 317 6153, 
040 526 4505, Aarre Öörni puh: (06) 566 3124, 
040 566 3124.

Tervetuloa, perinnetoimikunta.

* * * * *
Jalkaväkirykmentti 7 (JR7) - Perinnetoimi-
kunta järjestää 2. Divisioonan (2.D) veteraa-
neille, heidän omaisilleen ja läheisilleen mat-
kan Kannaksen 1941 - 1944 taistelupaikoille 21.-
22.5.2011.
Lisätiedot ja tiedustelut: 
Juha Koivisto, 050 363 8118 

Oy Windside Production Ltd
Viitasaari

Nakarin  
Kalanviljelylaitos Ky

Virolahti

Eristepalvelu 
Moilanen&Kamppinen Oy

Ylistaro

Rautapohja Oy
Ylivieska

Skog Racing Service Oy
Vihti



1/11 h e l m i k u u n  23.  pä i vä n ä  201156

✂

tiLaUskortti
Suomen Sotaveteraaniliitto 
PL 600  
00521 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

Lähiosoite:

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

Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................ 1/11

Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

25 veteraanivyö
Laadukas kotimainen 
kääntövyö, nahkaa väri 
musta/viininpunainen. 
Soljessa liiton tunnus.
Hinta 23 euroa

Liitto välittää veteraanivyötilaukset  
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liiton tunnuksin 
varustetut solmiot
15 Tummansininen, 
raidalliseen kuosiin 
kudottu malli.
16 Tummansininen 
solmio, jossa tunnuk-
sen ylä- ja alapuolella 
punai nen, sininen ja 
harmaa vinoraita.  
Hinta 15 euroa
Saatavana myös ku-
minauhakiinnityksellä.

kÄYntiosoite: kellosilta 4 C, itä-Pasila. raitiovaunu 7 B kulkee kellosillan pysäkille.

6  
Suomen lippu 
Hinta 25 euroa

33 kaulaliina
Laadukas, vuorillinen 
kaulaliina. 
Hinta 22 euroa

4  
Liiton standaari 
Hinta 30 euroa

Liitto välittää solmiotilaukset  
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kaulaliina ja keppien tilaukset 
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

9 Tammenlehvä- 
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Hinta 20 euroa.

8 Liiton virallinen hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.  
Myös uurnamerkkinä.
Hinta12 euroa

5 Isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. 
Sinivalkoisen viirin pituus 
neljä tai viisi metriä. 
Hinnat 55 ja 65 euroa.

29 kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä va-
rustettu kävelykeppi. Sotavete-
raanien käsityönä valmistama. 
Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 50 euroa

12 Uusi juhla-DVD
Sotaveteraani- ja 
perinnekuorot 
Helsingin Jäähallissa 
14.3.2010.
Arvokas uusi DVD 
Talvisodan muisto-
juhlasta.
Hinta 25 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD
Kymmenen sotaveteraani-kuoron ja  
Haminassa sotaveteraanien konsertissa  
taltioiduista äänitteistä on koottu  
38 laulua sisältävä tupla-CD.  
Uusi painos  
Hinta 20 euroa

31 Yrjö Jylhä: kiirastuli
Runokokoelma
Talvisodan runoutta  
vuodelta 1941. Kuvitettu.
Hinta 25 euroa.

26 kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli  
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.  
Varustettu liiton tunnuksella.  
Hopeaa.
Hinta 125 euroa
Liitto välittää kynttilänjalkati-
laukset toimittajalle, joka myös 
laskuttaa tilauksen.

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
Myös kannattajajäsenille. 
10 euroa.

1 Sotaveteraani mitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 15 euroa.


