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Pääkirjoitus

Ledare

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
on perustyötämme
Olen julkisesti
kannustanut järjestömme avainhenkilöitä ja jäseniä tapaamaan
aktiivisesti kunnallisvaaliehdokkaita. Sotaveteraanien tarpeiden
esilläpitäminen
on perustyötämme. Vaalien lähestyessä se on erityisen tärkeää. Huhtikuussa
valittavat valtuutetut tekevät kuntien merkittävät päätökset seuraavan neljän vuoden
aikana. Myös veteraaneja koskevat päätökset.
Minulta on kysytty, kuinka laajasti me
voimme osallistua vaalityöhön. Liiton säännöissä sanotaan, että liitto ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan. Tämä on täysin
totta. Me emme ole minkään puolueen ala-

osasto tai jäsen. Me sitoudumme ainoastaan sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä etujen ajamiseen.
Onnistuminen tässä perustehtävässä edellyttää aktiivista edunvalvontaa.
Vaikuttamista tehdään yhteiskuntamme kaikilla tasoilla ja kaikissa vaaleissa.
Yhteyttä pidetään kaikkien ehdokkaiden ja puolueiden kanssa.
Ehdokkaiden kiinnostus veteraaniasioihin vaihtelee. Yhdistyksissä ja piireissä oman vaalipiirin henkilöt tunnetaan jo vuosien takaa.
Vaikuttamistyötämme arvostetaan.
Annamme ehdokkaille, päättäjille, viranomaisille ja medialle faktapohjaista
tietoa sotaveteraanien elämäntilanteesta ja tarpeista.
Erkki Heikkinen
puheenjohtaja

Helsingissä 22. helmikuuta 2017

Att påverka den samhälleliga
utvecklingen är en av våra
viktigaste uppgifter
Jag har i offentligheten uppmanat nyckelpersonerna och medlemmarna i vår organisation att aktivt sammanträffa med
kommunalvalskandidaterna. Att aktivt
framhålla veteranernas behov är en av
våra viktigaste uppgifter. När valet närmar sig är det speciellt viktigt. De fullmäktige som väljs i april är med och fattar
de mest betydande besluten i kommunerna de följand fyra åren. Detta gäller även
angående veteranerna.
Man har frågat mig, i vilken omfattning vi kan delta i valarbetet. I förbundets
regler stipuleras, att förbundet inte deltar
i den valpolitiska verksamheten. Det här
är fullständigt korrekt. Vi är inte en underavdelning i något parti eller medlem i
sådant. Vi förbinder oss enbart att driva
krigsveteranernas, deras makors/makars
och änkors/änklingars förmåner.

För att lyckas i denna huvuduppgift
förutsätts en aktiv intressebevakning. Intressebevakning utförs på alla samhällsområden och i alla val. Kontakt hålls med
alla kandidater och partier.
Kandidaternas intresse för veteranärenden varierar. I föreningar och distrikt
känner man sedan åratal den egna valkretsens kandidater.
Man uppskattar vårt arbetssätt att påverka. Vi ger kandidaterna, beslutsfattarna, myndigheterna och media information baserad på fakta angående veteranernas livssituation och behov.

Rinelle uusi
puheenjohtaja

V

SANA

Turvallista matkaa

K

un saattelemme kylässä kävijää, toivotamme hänelle usein turvallista kotimatkaa. Aja varovasti. Älä liukastu jalkakäytävällä. Kun tulet kotiin, soita, että olet päässyt perille. Nämä toivotukset kertovat, että pidämme huolta ystävästä ja ajattelemme vain hänen parastaan.

E

mme koskaan liiaksi alleviivaa turvallisuuden merkitystä usein
aika hauraassa elämässämme. Pienestä lapsesta ikäihmiseen
saakka kannetaan eri tavoin huolta siitä, että kaikki pysyvät tiellä, elämän syrjässä kiinni. Puhutaan turvatakuiden hankkimisesta
sekä yksityisen ihmisen että koko kansakuntamme elämään. Turvallista matkaa tänäkin juhlavuonna me toivotamme toinen toisillemme. Eikä ollenkaan turhaan.

S

uomi juhlii itsenäisyyden merkkivuonna. Ja kirkkomme muistaa uskonpuhdistuksen alkua 500 vuotta sitten. On suuren juhlan aiheita siis kerrakseen. Paljosta saamme olla kiitollisia aikaisempien sukupolvien työlle ja uhrauksille. Syvin tarkoitus on ollut tarjota tuleville sukupolville turvallinen matka taivaltaa maatamme
rakentaen eteenpäin.

altakunnallisen Rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan (Rinen) puheenjohtajaksi nimitettiin kenraaliluutnantti (evp.) Sakari Honkamaa neuvottelukunnan 30.9.2018
päättyväksi toimikaudeksi. Hän seuraa tehtävästä Kelan pääjohtajaksi siirtynyttä ylijohtaja
Elli Aaltosta.

Erkki Heikkinen
ordförande
Svensk översättning Anders Knip

Kenraaliluutnantti
(evp) Sakari Honkamaa on uusi Rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan
puheenjohtaja.

51. Sotaveteraaniviikko 11.-19. maaliskuuta
Avausjuhla Eurassa
Sotaveteraaniviikon avausjuhlaa vietetään Eurassa lauantaina
11. maaliskuuta. Juhla on samalla Euran Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla. Juhlapäivä alkaa jumalanpalveluksella Euran kirkossa
ja jatkuu käynnillä sankarihaudalla. Seurakuntakeskuksessa on
klo 12.00 ruokailu ja päiväjuhla
alkaa samassa paikassa klo 13.00.
Juhlapuheen pitää valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Sotaveteraaniviikon avaussanat esittää Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja Erkki Heikkinen.

Euran kirkossa pidetään Sotaveteraaniviikon avausjuhlan jumalanpalvelus.

Sotaveteraaniviikon päätösjuhlaan liittyvä jumalanpalvelus pidetään
Hartolan vuonna 1913 valmistuneessa kivikirkossa. Ruokailu ja päiväjuhla on Kunkku Areenalla.

Päätösjuhla Hartolassa
Sotaveteraaniviikon päätösjuhlaa
vietetään Hartolassa sunnuntaina 19. maaliskuuta. Tilaisuus on
samalla Hartolan Sotaveteraanien 50-vuotisjuhla ja naisjaoston
45-vuotisjuhla.
Juhlapäivä alkaa jumalanpal-

veluksella kirkossa klo 10.00 ja
käynnillä sankarihaudalla. Jumalanpalveluksessa saarnaa kenttärovasti Vesa Aurén. Ruokailu on
KunkkuAreenalla 11.30-12.30 ja
päiväjuhla alkaa klo 13.00. Juhlapaikan osoite on Kuninkaantie 14.
Juhlapuheen pitää puolustusminisetri Jussi Niinistö. 51. sotaveteraaniviikon päättää liiton
puheenjohtaja Erkki Heikkinen.

A

ina ei ole päästy perille asti. Kotimatka on katkennut. Tai on
tullut sairaus varjostamaan elämän matkaa pysyvästi. Mutta
silloinkaan ei tarvitse hellittää. Hyvinkin lähellä voi olla auttavia
käsiä. Heikkouden tilasta huolimatta turvallinen matka voi sittenkin jatkua.

M

eidän ei tarvitse yksin taivaltaa. Sanassa luvataan: ”Sinun
turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret” (5.Moos. 33:22). Luottakaamme tänäkin juhlavuonna Taivaan
Isän johdatukseen. Meillä on turva Jumalassa, kansojen kaitsijassa.
Juhlaa seuraa arki. Silloinkin turvallisen kotimatkan toivotus on
aina aiheellinen niin ajallisessa kuin iankaikkisessa merkityksessä.
Jaakko Simojoki
rovasti

3
60 vuotta

Ve t e ra a n i a e i j ä t e t ä

Kolumni

On 12. joulukuuta vuonna 1991, kello
4.45 nykyisen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Terminaalin eteen ajaa useita busseja, joissa komeilee teksti ”Niinisalo-Tilausajo”. Bussit ovat täynnä Lähi-Itään lähteviä
rauhanturvaajia.
Kentällä päivystävä mediajoukko kurkistelee busseihin, sillä uteliaisuus on suuri. Kansaa on kutkuttanut jo kuukausia
kysymys, millaisia ovat Suomen ensimmäiset naisrauhanturvaajat? Supernaisia?
Ladon oven kokoisia kehonrakentajia?
Kun yksi rauhanturvaajista vilahtaa ikkunassa, lähellä seisova taksikuski huokaisee.
– Luojan kiitos. Sillä on ponihäntä…!
Hetken päästä bussista astuu viisi sinisiin pukeutunutta, aivan tavallisen kokoista ja näköistä nuorta naista. Terminaalissa silloinen puolustusministeri Elisabeth
Rehn pitää lähtijöille puheen, joka alkaa
historiallisilla sanoilla: ”Hyvät herrat – ja
naiset”.
– Tosin piti odottaa 35 vuotta, ennen
kuin suomalaisnaiset huolittiin YK-joukkoihin, vieressä seisova naistoimittaja tuhahtaa. Eikä sitäkään olisi tapahtunut, ellei Rehn olisi pistänyt asioihin vauhtia.

Miten naiset pärjäsivät? Yhtä hyvin
kuin miehet, alkuhämmennyksen jälkeen.
Netin keskustelupalstoilta löytyy nykyään
huvittavia tarinoita. Esimerkiksi ollessaan
vartiossa ensimmäistä päivää rynnäkkökivääriä kantavalta naiselta tultiin huolestuneena kysymään, että ”tarvitsetko apua
aseen kanssa?” Myöhemmin sama nainen
sai kuulla, että ”You look so cute and dangerous!” (“Näytät niin somalta ja vaaralliselta!”).
Neljä vuotta myöhemmin, syksyllä
1995 naisille avattiin mahdollisuus varusmiespalvelukseen. Hakemuksia tuli 793.
Keskustelu pyöri jälleen ulkonäössä ja pikkuseikoissa: Onko NIITÄ puhuteltava
neideiksi vai rouviksi? Pitääkö naistenkin
leikata hiukset? Taaskaan ei nähty ladon
oven kokoisia supernaisia. Palvelukseen astui aivan tavallisia nuoria naisia ja monen
oli nieltävä se, että tyttökin oppii ajamaan
tankkia.
Istuin kerran 1990-luvun lopulla iltaa erikoisjoukkoihin kuuluvan porukan
kanssa. Olin tekemässä juttua selviytymiskoulutuksesta ja sain itsekin ilon rämpiä
pari päivää ryteikössä. Kahvikupin äärellä
tuli puheeksi aihe ”Naiset erikoisjoukois-

sa”. Elettiin aikaa, jolloin ei enää puhuttu kiintiöistä, vaan naisia oli alettu ottaa
kaikkiin puolustushaaroihin, aselajeihin
ja toimialoille, mikäli hakija täytti vaatimukset.
Laskuvarjojääkärikoulutuksen on läpikäynyt takavuosina yksi nainen ja hävittäjälentäjiksi on kouluttautunut ainakin kuusi naista. Mutta naiset eivät paljoakaan hae erikoisjoukkoihin, sillä lysti
loppuu yleensä pääsykokeiden fyysiseen
testiin. Tästä esimerkkinä Merivoimien
sukeltajalinjan pääsykokeet, joista parhaimmat pisteet saa seuraavista suorituksista: 60 sekunnissa on saavutettava 53
vatsalihasliikettä tai 18 leuanvetoa, tai 38
etunojapunnerrusta. Penkkipunnerrustestissä 50 kilon painoista levytankoa on nostettava 30 kertaa.
Fysiikan lisäksi ongelmana on porukkahenki. Erikoisjoukon tavoitteena on hitsata tiimejä, jotka tosipaikan tullen toimivat yhteen kuin rasvattu koneisto. On
ymmärrettävää, että jos ryhmässä on poikaporukan lisäksi erivapauksin toimiva
tyttö omine saunavuoroineen ja erillisine
nukkumispaikkoineen, siitä on vaikeaa
hitsata hyvää tiimiä.

Kuva: Otava/Jouni Harala

Naiset tienraivaajina

Toimittaja,
kirjailija
Eve Hietamies
toimii Sotaveteraani-lehden
kolumnistina.

Reserviin on tähän mennessä koulutettu kaikkiaan noin 7000 naista. Viime vuosina palvelukseen hakeutuneista naisista
noin 65–70 % on saanut johtajakoulutuksen ja joka kymmenes on jatkanut varusmiespalveluajan jälkeen armeijan harmaissa. Viime vuonna vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki yhteensä 842 naista.
Joka vuosi tuhatkunta naista katsoo siis
velvollisuudekseen saada koulutuksen, jolla voi palvella ja puolustaa isänmaataan.
Kun varusmiespalvelus on loppu, näitä
naisia kannattaa rohkaista ottamaan seuraava tärkeä askel: liittymään mukaan sotaveteraanien perinnetyöhön. Olen aika
varma, että elettä arvostettaisiin.
Eve Hietamies

Onnittelemme päivänsankareita
Leo Vainio
100 vuotta

Antti Henttonen 95 vuotta

Seppo Väätäinen 80 vuotta

Leo Vainio syntyi 20. joulukuuta
1916 Perttelissä. Hänen 100-vuotisjuhlaansa vietettiin perheenjäsenten ja sukulaisten kesken.
Varusmiespalvelukseen asti
Leo Vainio oli sepän opissa. Hän
suoritti asevelvollisuutensa Lentosotakoulussa, joka silloin sijaitsi Helsingin lähellä.
Leo Vainio osallistui talvisotaan Karjalan kannaksella ja jatkosotaan Hangon ja HelsinginKotkan lohkoilla Suursaaressa,
Örössä ja Somerilla. Sotien jälkeen hän työskenteli Kemiön
Mjösundissa Keramian tiilitehtaalla.
Perheeseen kuului vuonna
2009 kuollut puoliso Anni ja viisi lasta.

Opetusneuvos Antti Henttonen
täyttää 95 vuotta 3.3. Helsingissä.
Karjalan kannaksella Antreassa syntynyt Antti Henttonen valmistui opettajaksi 1946. Hän toimi Opettajain Lehden ja Opettaja-lehden päätoimittajana 1984
saakka. Henttonen oli keskeinen
vaikuttaja koulujärjestelmämme
uudistamisessa. Hän käynnisti
1950-luvulla kouluissa Hyvän toveruuden kilvan. Antti on Hymypojan ja Hymy-tytön isä.
Antti Henttonen on toiminut
tarmokkaasti paikallis- sekä valtakunnan tason luottamustehtävissä lehtimies-, karjalais- ja veteraani- ym. kansalaisjärjestöissä sekä
seurakuntatyössä. Eläkevuosina
hän on ollut tuottelias tietokirjailija ja sanoittaja.
Sotaveteraanien
järjestötoimintaan Antti Henttonen on
osallistunut kolme vuosikymmentä. Hän on toiminut liiton hallituksen vara- ja varsinaisena jäsenenä sekä Sotaveteraani-lehden
toimitusneuvoston jäsenenä. Liitto on palkinnut hänet kultaisella
ansioristillään 2006.
Talvisodassa hän kävi Antrean
suojeluskuntanuorukaisten mukana vartio- ja desantintorjuntatehtävien ohella rintamakomennuksilla Summassa ja Äyräpäässä.
Jatkosodassa hän palveli Rajajääkäripataljoona 4:ssä Syvärin takaisessa sillanpäässä sekä kivääri-

Suomen
Sotaveteraaniliiton
hengellisen toimikunnan puheenjohtaja Seppo Väätäinen
täyttää 80 vuotta 4. maaliskuuta. Seppo on syntynyt Viipurissa
1937. Sodan jälkeiset nuoruusvuotensa Seppo Väätäinen vietti Mikkelissä. Hän pääsi ylioppilaaksi 1956, vihittiin papiksi
1963 ja hän valmistui teologian
lisensiaatiksi 1995.
Seurakuntien ja koulujen uskonnonopettajan tehtävät veivät
häntä Kouvolaan, Sulkavalle ja
Keravalle. Keravan kirkkoherrana hän toimi vuodesta 1985
eläkkeelle siirtymiseen 2001
asti. Pappisuraan liittyy myös
toimiminen Tuusulan rovastikunnan läänirovastina 19992001 ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentin sotilaspastorin tehtävät 1970- ja 1980-luvuilla. YK:n
Suomen valvontajoukon sotilaspastorina Siinailla Seppo Väätäinen toimi 1976-1977.
Suomen
Sotaveteraaniliiton hengellisen toimikunnan
jäseneksi ja sihteeriksi hän tuli
2005 ja toimikunnan puheenjohtajaksi hänet valittiin 2015.
Vain vähän aikaisemmin oli Sepon isä Lauri Väätäinen jäänyt
pois hengellisen toimikunnan
tehtävistä.
Veteraanivastuun
saatua
vuonna 2009 hengellisen toimikunnan tarvittiin myös sin-

ryhmän johtajana torjunta- ja viivytystaisteluissa. Sotilasarvoltaan
hän on luutnantti.
Olen tutustunut Anttiin liiton
hallituksessa. Hänen kannanottonsa ovat aina aseveljien ja koko
veteraanisukupolven etua edistäviä. Antti ei jätä veljeä tänäkään
päivänä.
Antti on erinomainen kirjoittaja ja puhuja. Monet meistä ovat saaneet kuulla hänen sotakokemuksistaan. Aivan erityisen pysäyttävä on Antin kertomus siitä, miten
hän talvisodan jälkeen viimeisenä
lähtijänä katkaisi kotitalonsa lipputangon. Vierasta lippua siihen
salkoon ei koskaan nostettu.
Erkki Heikkinen

ne toimelias tekijä. Toimikunnan puheenjohtajana Seppo aloitti 2015.
Ansioistaan Seppo Väätäiselle
on myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarimerkki ja vuonna
1987 rovastin arvo. Sotilasarvoltaan hän on vääpeli.
Veteraanijärjestöt ja veteraanit
ovat saaneet Seposta rauhallisen,
rakentavan, isänmaallisen ja laaja-alaisen hengellisen työn johtajan.
Laaja
veteraaniyhteisöjen
joukko onnittelee Seppoa toivottaen voimia ja vireyttä tuleville
vuosille.
Markku Seppä
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Toiminnajohtajalta

Verksamhetsledaren har ordet

Helsingissä 22. helmikuuta 2017

Perinnetyölle tehtävä
kestävä perusta
Veteraanijärjestöjen piirien ja
yhdistysten nyk y muotoi nen
toiminta päättynee 2020-luvun
a l kuv uosina .
Sodissa 19391945 taistelleita
veteraaneja on
silloin vielä tuhansia, mies- ja
naisveteraaneja yhtä paljon. Merkittävästi
suuremman ryhmän muodostavat veteraanien puolisot ja lesket. Heidän tukitoiminnastaan on meillä vastuuta.
Yhteistyössä Sotaveteraaniliiton ja
Tammenlehvän Perinneliiton toimin on
koko 2010-luvun ajan tehty suunnittelua koko maan kattavan, alueellisen perinneyhdistysverkoston muodostamiseksi.
Valmistelun lähtökohdat ja tavoitteet eivät suunnittelutyön edetessä ole muuttuneet. Suunnittelun peruspilarit ovat edelleen samat:
– Tammenlehvän Perinneliitto ei valmistele omaa alueellista kenttäverkostoa,
eikä näin ollen ota suoraan jäsenikseen
alueellisia perinneyhdistyksiä. Perinneliitto on valtakunnallisten järjestöjen yhteisö.
– Alueellisten perinneyhdistysten verkosto muodostetaan Sotaveteraaniliiton
kenttäverkostosta sääntömuutoksella. Perinneyhdistysten muodostajina ovat nykyiset sotaveteraanipiirit tai valikoidut
-yhdistykset.

En hållbar grund bör
skapas för traditionsarbetet

– Alueelliset perinneyhdistykset ovat
Sotaveteraaniliiton jäsenyhteisöjä. Tammenlehvän Perinneliiton valtakunnallinen ohjaus ja tuki toteutetaan Sotaveteraaniliiton kautta.
Alueellisella perinneyhdistyksellä on
alkuvuosinaan kaksi tehtävää, tuki- ja perinnetehtävä ja lopuksi joskus 2030-luvulla vain perinnetehtävä.
Alueellisen perinneyhdistyksen muodostamisessa tulee edetä laajalla rintamalla etsien joukkoihin kyvykkäitä ja halukkaita perinnetyön tekijöitä. Uhka voi olla
jättäytyminen vain nykyisten toimijoiden
varaan. Mukaan pitää rekrytoida uusia
henkilöitä muiden veteraanijärjestöjen,
maanpuolustusjärjestöjen, kotiseutuyhdistysten ja muiden meidän arvomme jakavien ja asiamme hyväksi työtä tekevien
keskuudesta.
Sotaveteraani-lehden joulukuun numerossa esiteltiin neljän perinneyhdistyksen suunnittelun etenemistä. Tässä helmikuun lehdessä on viiden perinneyhdistyksen esittely. Tavoitteena on vuoden
loppuun mennessä esitellä kaikki perinneyhdistykset. Perinneyhdistysten yhteyshenkilöistä kootaan ja julkaistaan yhteystiedot. Heiltä voi kysyä lisää tietoja
hankkeen etenemisestä, ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai ehdottaa perinneidean
toteuttamista paikallisesti.
Markku Seppä
Toiminnanjohtaja

Otto-Petteristä
aliupseerikoulun priimus

A

liupseerikoulu päättyi hieman joulukuun puolenvälin jälkeen. Oppilas Otto-Petteri
Kinnusesta tuli alikersantti Kinnunen. AUK meni O-P:n osalta
hyvin. Koulun päättäneitä tykistön aliupseerioppilaita oli 375 eri
linjoilta. Heistä parhaana palkittiin alikersantti Kinnunen Torkkelin Ristillä sekä stipendillä. Stipendi vastaa varusmiehen noin
10 vrk:n päivärahaa. Joulun juhlapyhät tuoreet alikersantit viettivät lomalla ja palasivat palvelukseen tapaninpäivän iltana.

Varsinainen arki alkoi 2. tammikuuta, jolloin uudet alokkaat
aloittivat palveluksensa Karjalan
prikaatissa. Alikersanttien vuosi
onkin alkanut palvelukseen astuneiden alokkaiden koulutuksella; sulkeisia, aseen käsittelyä,
puolustusvoimien arvomerkkejä
ja niin edelleen. Alokkaiden ensimmäiset metsäaamutkin ovat jo
takanapäin.
Teksti: Roope Nieminen
Kuva: Raimo Kinnunen

Sotilas ei seiso, jos voi istua, eikä istu, jos voi maata - ainakaan lomalla.

Den nuvarande verksamheten inom veteranorganisationernas distrikt och föreningar torde upphöra under de första
åren på 2020-talet. Det kommer då att
finnas tusentals veteraner som deltagit
i krigen 1939-1945, lika många manliga
som kvinnliga veteraner. Veteranernas
hustrur och änkor kommer att utgöra en
märkbart större grupp. Vi har ett ansvar
för deras stödande verksamhet.
I samarbete mellan Krigsveteranförbundet och Eklövets Traditionsförbund
har under hela 2010-talet utarbetats planer för att skapa ett hela landet omfattande lokalt nätverk av traditionsföreningar.
Utgångspunkterna och målsättningarna
för det förberedande arbetet har inte förändrats under planeringsarbetets framskridande. Planeringens grundpelare är
fortsättningsvis de samma:
– Eklövets Traditionsförbund förbereder inget eget regionalt nätverk, och godkänner således inte direkt regionala traditionsföreningar som sina medlemmar.
Traditionsförbundet utgör ett riksomfattande samfund för organisationerna.
– Ett nätverk av lokala traditionsföreningar skapas genom en stadgeändring
utgående från Krigsveteranförbundets
nuvarande regionala nätverk. Nuvarande krigsveterandistrikt eller utvalda -föreningar kommer att skapa de nya traditionsföreningarna.
– De lokala traditionsföreningarna kommer att vara medlems-samfund
inom Krigsveteranförbundet. Att på na-

tionell nivå leda och stöda Eklövets Traditionsförbund förverkligas genom Krigsveteranförbundet.
En lokal traditionsförening har de första åren två uppgifter, stöd- och traditionsuppgiften och slutligen någon gång
på 2030-talet endast en traditionsuppgift.
När man skapar en lokal traditionsförening bör man avancera på bred front genom att eftersöka dugliga och villiga personer att fullgöra traditionsuppgiften. Det
kan vara en risk att förlita sig enbart på de
nu aktiva. Man bör nyrekrytera personer
från övriga veteranorganisationer, landsförsvarsorganisationer, hembygdsföreningar och övriga organisationer som är av
samma åsikt beträffande våra värderingar
och arbetar till förmån för vår sak.
I Krigsveteranen-tidningens decemberupplaga presenterades hur planeringsarbetet fortskrider i fyra traditionsföreningar. I februariupplagan av tidningen
presenteras ytterligare fem traditionsföreningar. Målsättningen är att innan slutet
av året presentera alla traditionsföreningar. Uppgifter angående kontaktpersoner i
de olika traditionsföreningarna insamlas
och publiceras. Dessa kan vidtalas beträffande hur projektet framskrider, anmäla
sig som frivillig eller föreslå hur idèn med
traditionsarbetet kunde förverkligas på
lokal nivå.
Markku Seppä
Verksamhetsledare
Svensk översättning: Anders Knip

Kuolleita
Armas Ilvo 1920-2017
Simon Sotaveteraaneissa, Lapin
Sotaveteraanipiirissä ja Suomen
Sotaveteraaniliitossa merkittävän
päivätyön tehnyt ja kasvot sotaveteraaneille antanut Armas Ilvo
kuoli 11.1.2017.
Armas Ilvo syntyi Laukaalla
21. heinäkuuta 1920. Poikavuosinaan Armas osallistui suojeluskunnan hiihtokilpailuihin, Simon Kirissä pesäpallopeleihin ja
sotien jälkeen pyöräilyyn. Armas
oli jo pienenä rokotettu kilpailuvietillä.
Varusmiespalveluksen Armas
aloitti syyskuussa 1939 Jääkäripataljoona 4:n riveissä Sakkolan Kiviniemessä. Talvisotaan hän osallistui Sissipataljoona 2:n komentajan taistelulähettinä. Jatkosodassa
hänen taistelupaikkojaan olivat
Karhumäen suunta, Syväri, Karjalan kannas ja viimeksi Ihantala.
Elämäntyönsä Armas teki poliisina Simossa. Sotaveteraaniyhdistyksessä Armas oli aluksi jäsenenä ja vuosina 1986-2001
puheenjohtajana ja sen jälkeen
jatkoi seniorina, jonka mielipiteitä arvostettiin.
Armaksen ansiosta aatemaail-

ma ei jakanut veteraaneja Simossa, vaan kaikki veteraanit olivat
sotaveteraaniyhdistyksen jäseniä.
Jäätyään pois Sotaveteraaniyhdistyksen johdosta Armas aloitti uuden uran urheilun parissa.
Hänen saavutuksiaan on mm. 12
maailmanmestaruutta hiihdossa,
monia Sotaveteraaniliiton mestaruuksia ja paljon muita.
Sotaveteraanitoiminnan ohella Armaksen aatemaailmaan
kuului reserviläistoiminta, johon
hän osallistui viime syksyyn asti.
Pohjan Prikaatin killan perinteenä on käydä nostamassa Suomen lippu kansallisena veteraanipäivänä kolmen valtakunnan
rajapyykillä. Armas oli joka vuosi mukana ja lauloi Veteraanin Iltahuuto -laulun. Käynneistä jäi
väliin vain viime vuosi, kun Armas oli Oulussa valtakunnallisen
Kansallisen veteraanipäivän juhlassa esittämässä Veteraanin Iltahuudon.
Tasavallan presidentin vuoden
2015 itsenäisyyspäivän vastaanotolla Armas lauloi itsensä kaikkien suomalaisten tietoisuuteen.
Sosiaalisessa mediassa Armaksen

Iltahuuto-esitystä jaettiin satojatuhansia kertoja.
Armas halusi viimeiseen asti
osallistua maakunnan tilaisuuksiin, joita viimeisen vuoden aikana kertyi 19. Niissä hänen lauluaan ja sanomaansa kuunneltiin.
Muistamme Armas Ilvon esimerkillisenä ihmisenä ja sotaveteraanina, jonka viesti oli Himmetä
ei muistot koskaan saa.
Osmo Korkala
Simon Sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja
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Kuolleita
Antti Malmberg 1921-2017
Suomen Sotaveteraaniliiton kunniajäsen ja Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtaja Antti Malmberg kuoli
25.1.2017.
Antti Malmberg oli syntynyt Keuruulla 26.10.1921. Äidin
puolelta sukujuuret juontuivat
Suur-Laukaan kuntaan, isän puolelta Suur-Jämsän pitäjään Koskelan kartanoon. Viimeksi mainitun kautta löytyi yhteyksiä myös
30-vuotiseen sotaan.
Koulunkäynnin Antti Malmberg aloitti Turussa Snellmanin
koulussa jatkuen Uudessakaupungissa ja 1944 Viipurissa nk.
Sotayliopiston luennoilla sekä lopulta Helsingin Yliopistossa, josta hän valmistui metsänhoitajaksi 1948. Tämän jälkeen Malmberg jatkoi vielä vuoden Kurun
Metsäopistossa pätevöityen opettajaksi.
Isänmaa kutsui aikanaan
myös Antti Malmbergin ”lippujen alle”. Hän toimi talvisodassa
Vehmaan Suojeluskunnan poikaosastossa lähetti-, vartiointi yms.
tehtävissä. Jatkosodan alettua
Vehmaan miehet lähtivät taistelujen tielle 19.6.1941. Muutamaa
päivää myöhemmin myös Antti
Malmberg sai palvelukseenastu-

mismääräyksen ja tie vei VakkaSuomen Suojeluskuntapiirin kokoontumispaikan Rauman kautta Tammelaan. Elokuussa 1941
tuli käsky rintamalle. Joukkoosastoksi tuli ensin JR 48, sitten
Erillinen Rajakomppania. Tammikuun lopulla 1942 tuli käsky Upseerikouluun Niinisaloon.
Elokuussa 1942 Malmberg siirtyi
JR 7:än, jossa soti jatkosodan loppuun haavoittuen kahdesti. Sotilaspassiin niminä piirtyivät mm.
taistelupaikat Valkeasaari, Ohta,
Siiranmäki ja Vuosalmi.
Sotien ja opiskelun jälkeen
Antti Malmberg siirtyi työelämään aloittaen Turun Metsänhoitolautakunnassa metsänhoitajana ja päättäen uransa eläkkeelle siirtymiseen Lounais-Suomen
piirimetsänhoitajana. Metsänhoitoon Malmberg säilytti elävän
kiinnostuksen aina viimeisiin
vuosiin asti seuraten aktiivisesti metsäalan ja metsälainsäädännön kehittymistä. Myös metsästys kuului lähes loppuvuosiin asti
joka syksyiseen elämään pääosin
Vehmaan Eräveikkojen riveissä.
Antti Malmberg teki pitkän
uran veteraanityön parissa. Hänet valittiin ”pystymetsästä” suoraan Varsinais-Suomen Sotave-

teraanipiirin puheenjohtajaksi
1986. Samana vuonna Malmberg
tuli myös Suomen Sotaveteraaniliiton hallitukseen. Kummastakin pestistä tuli pitkä; piiriä
Malmberg johti vuoteen 2002 ja
liiton hallituksen jäsenyydestä
hän jäi pois 2004. Liiton hallitusvuosiin liittyi myös kaksivuotiskausi liiton varapuheenjohtajana.
Antti Malmberg nosti itse esille kaksi keskeistä asiaa toimessaan piiritason johdossa. Toinen oli koko piirin kattava tasapuolisuus hallinnon osalta ja
toinen vielä nykyäänkin keskeinen edunvalvontaan liittyvä asia,
kuntayhteyden toimivuus. Jo
tuolloin Malmberg näki yhtenä
keskeisenä ongelmana vastuuta
kuntatasaolla kantavien henkilöiden tiuhan vaihtumisen, jolloin
jatkuvuus mm. tiedon kulussa on
jatkuvasti seurattava asia. Asiaan
pyrittiin vaikuttamaan mm. järjestämällä yhdessä silloisen Lääninhallituksen kanssa koulutuspäiviä, jotka olivat ensin koko
piirin kattavia, myöhemmin seutukunnallisia. Toimintavuosiensa yhtenä kohokohtana Malmberg usein otti esille suoritetun Iltahuutokeräyksen, jota hän esitti
siirrettäväksi aiotusta muutamal-

la vuodelle yli pahimpien lamavuosien. Veteraaniasioiden hoidossa Antti Malmberg usein peräänkuulutti yhtenäisyyttä, ja oli
joskus syystäkin huolestunut yhteistyön puuttumisesta niin liitto- kuin piiritasollakin.
Muista Antti Malmbergin
luottamustoimista
mainittakoon neljännesvuosisadan jatkunut jäsenyys Raision kaupunginvaltuustossa ja tehtävät Raision
seurakunnassa. Seutukaavaliiton liittovaltuuston puheenjohtajan nuijaa Malmberg heilutti 20
vuotta ja Varsinais-Suomen Riistanhoitopiirin 24 vuotta. Oma
lukunsa toimien joukossa oli
myös kuorolaulu, jota Antti harrasti 1950-luvun alusta lähes viimeisiin vuosiinsa asti.
Antti Malmberg palkittiin
ansioistaan monilla kunnia- ja
ansiomerkeillä, joista mainittakoon VR 3 ra, ja VR 4 kaksi kertaa. Sotaveteraaniliiton pienoislippu Malmbergille myönnettiin
kunniajäsenyyden merkkinä Turun liittokokouksen yhteydessä
2008. Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin kunniapuheenjohtajaksi Antti Malmberg kutsuttiin 2002. Tasavallan presidentti myönsi Antti Malmbergille

metsäneuvoksen nimen ja arvon
1982.
Poisnukkunutta jäävät kaipaamaan puoliso Ulla-Brita ja kolme
poikaa perheineen sekä laaja ystävä- ja tuttavapiiri. Metsäneuvos
Antti Malmberg siunataan Isänmaan multaan Raision kirkossa
25.2.
Eeri Hyrkkö
Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiiri ry:n
varapuheenjohtaja

Riitta Hakkila 1922–2017
Lotta Svärd -säätiön kuntoutuksen johtaja

Mikko Bergman 1913-2017

Riitta Hakkila syntyi Kuopiossa
11.5.1922. Hän oli sekä sisätautilääkäri että geriatri. Sota-aikana Riitta Hakkila toimi Kuopion
Sotasairaalassa pari vuotta oikeissa lottatöissä. Suomen Naisten
Huoltosäätiön hallitukseen hän
liittyi 1974 ja säätiön varapuheenjohtaja hänestä tuli 1984.
Koko toiminta-aikansa hän
toimi säätiön henkilökunnan
lääkärinä. Hoitaessaan säätiön
puheenjohtajaa Tellervo Hakkaraista he miettivät lottien kuntoutuksen tarvetta. Kotirintamalotat eivät saaneet valtiolta
kuntoutusta. Heidän työnsä sotaaikana oli kuitenkin ollut merkittävää.
Tellervo Hakkaraisen ja Riitta
Hakkilan aloitteesta perustettiin
1977 kuntoutustoimikunta. Sen
itseoikeutettu puheenjohtaja oli
Riitta Hakkila, joka heti antautui tarmolla kuntoutustyöhön.
Kuntoutuspäätösten lisäksi se
ratkaisi säätiön huolto- ja sairausavustusten myöntämisen. Alkuaikojen vaatimattomien 14 000200 000 markan vuotuisista
avustuksista avustustoiminta on
laajentunut lähes 3 miljoonaan
euroon. Tämän ovat tehneet
mahdolliseksi säätiön vuokratu-

Mikko Bergman kuoli 103 vuoden ikäisenä 18. tammikuuta.
Hän oli virkeä veteraani elämänsä loppuun asti.
Mikko Bergman näki ja koki
elämänsä aikana paljon väkivaltaa, mikä ei voi olla jättämättä
jälkeään ihmiseen kuin ihmiseen.
Mikko Bergman säilytti kuitenkin läpi elämänsä valoisan elämäntapansa ja huumorintajunsa.
Ylipäällikkönsä Mannerheimin hän tapasi henkilökohtaisesti Rukajärvellä 1942. Mikko
on pysyvästi leimattu Suomen
itsenäisyyteen Marskin nimen
kautta suurin kirjaimin. Hän on
Marskin veneentekijä. Sen nimityksen hän sai valmistettuaan
Ylipäällikölle 75-vuotislahjaksi
savolaismallisen veneen. Ensimmäinen vene sijoitettiin 1942 Rukajärven rintaman lahjana rakennetun Marskin Majan rantaan
Repolan Lieksajärven rannalle.
Sodan jälkeen Marskin Maja siirrettiin Lopelle, jonne Mikko lahjoitti vuonna 2004 uuden veneen,
mikä jäikin viimeiseksi hänen tekemistään puuveneistä.
Mikon kädenjälki näkyy
Marskin Majalla Lopella vieläkin. Hänen Marskille tekemänsä tuohivirsut pilkistävät olohuo-

lot, omaisuuden myynti sekä esimerkiksi Ravintola White Ladyn
myynnistä saatujen Nokian osakkeiden myynti.
Neuvostoliiton
hajottua
1990-luvun alussa säätiö ryhtyi suunnittelemaan Tuusulassa
omistamalleen tilalle lottamuseoa. Riitta Hakkila vastasi museon lääketieteellisestä puolesta.
Alueella aikaisemmin sijainnut
päärakennus oli toiminut lottien
koulutuspaikkana. Se oli palanut
1.4.1947, joten sinne piti rakentaa
uusi rakennus. Museo vihittiin
Lotan päivänä 12.5.1996.
Riitta Hakkila oli koko toiminta-aikansa säätiössä erittäin
arvostettu. Hän levitti sydämellisyyttä ja iloa toimiston ilmapiiriin. Hän oli oman arvonsa tunteva, mutta ei ylimielinen.
Kuntoutustoimikunnassa hän
perusteli päätökset selkeästi, joten asiat sujuivat juohevasti. Hän
oli myös sopivan suorapuheinen.
Hän saattoi joskus olla myös
hiukan huoleton. Säätiön hallitus oli kutsuttu Kaunialan sotavammasairaalaan ja hallitus oli
päättänyt antaa Kaunialan toverikunnalle 500 markkaa. Kun
Riitta kertoi tästä, hän tuli sanoneeksi 5 000 markkaa. Ja niin sit-

ten annettiin isompi summa.
Säätiön juhlavimmissa tilaisuuksissa Riitta Hakkila ja
Aune Rahola lauloivat usein erilaisia sota-ajan lauluja. Kaikkien
mieliin on jäänyt erityisesti heidän saksaksi esittämänsä Belami. Die Frau die du liebst, machst
du glücklich wie noch nie, aber
bleibst keinem treu eli naisen, jota
rakastat, teet onnellisemmaksi kuin koskaan, vaan et et pysy
kenellekään uskollisena. Tätäkin
jäämme kaipaamaan.
Irmeli Lemberg

neen nojatuolin alta ja seinällä
kiikkuu tuohinen metsästystorvi. Se on Mikon käsialaa.
Mikko Bergman oli arvostettu käsityöläinen ja veneentekijä.
Hän toimi pitkään myös useilla
kyläkouluilla Sonkajärven kansalaisopiston tuohitöiden opettajana.
Tenho Tikkanen
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Sotaveteraaniliiton sävellyskilpailussa palkitut

S

uomen Sotaveteraaniliitto julkisti sävellyskilpailun
alle 35-vuotiaille säveltäjille ja sanoittajille viime keväänä.
Kilpailuvastauksia tuli lähes 30,
joista raati valitsi kolme parasta,
antoi kunniamaininnan kuudelle
ja erityismaininnan yhdelle henkilölle. Kaikki palkitut kutsuttiin liiton toimistoon helmikuun
alussa.
Sotaveteraaniliitto
kiittää
kaikkia kilpailuun osallistuneita.

Tuomo Tiitinen on 32-vuotias musiikinopettaja Seinäjoelta.

1. palkinto Isä kerro
Tuomo Tiitinen on 32-vuotias musiikinopettaja ja muusikko
Seinäjoelta. Hän opettaa musiikkia Teuvan yhtenäiskoulussa ja
keikkailee.
Lukion jälkeen Tuomo opiskeli Jyväskylässä pianonsoitonopettajaksi. Musiikkipedagogin paperit saatuaan hän jatkoi SibeliusAkatemian musiikkikasvatuksen
maisteriohjelmassa, josta valmistui musiikin maisteriksi 2015.
Nykyinen musiikinopettajan
työ on monipuolista. Oppilaita
on alakoululaisista lukiolaisiin,
kansalaisopiston puolelta on piano-oppilaita ja johdettavana on
kolme kuoroa.
Säveltäminen on Tuomolle ollut intohimoinen harrastus
nuoresta lähtien. Sanoittamisen suhteen hän ei ole ollut aktiivinen. Aiemmin tuntui haastavalta tekstien kirjoittaminen.
Enimmäkseen Tuomo on tehnyt
suomenkielisiä pop-, rock- ja iskelmäkappaleita.
Kilpailusta Tuomo sai ensimmäisenä tietoa anopilta, joka oli
huomannut asian Ilkka-lehdestä.
Päätös ryhdistäytyä ja tehdä kappale kisaan mukaan syntyi heti.
Kappale sai alkunsa ajatuksesta
valokuvasta ja lapsesta ja kerto-

säkeen hyräillystä hokemasta ”Isä
kerro vielä tarinoita ukista…”.
Kappale valmistui nopeasti ja viimeisessä hionnassa perhe antoi
tukea oikeiden sanojen valintaan.
Tuomo pitää veteraanien hyväksi tehtyä työtä todella tärkeänä ja sitä tulee ehdottomasti jatkaa. Molemmat Tuomon papat
olivat sodan käyneitä ja toisen
veli kaatui rintamalla. Sotatarinoita hänelle ei lapsena kerrottu.
Nuorin sukupolvi on vieraantunut sota-ajan tapahtumista ja
siksipä musiikki on mitä mainioin tapa tehdä perinnetyötä.
Tuomo toivoo, että kappale koskettaisi myös veteraaneja ja tulisi myös suuren yleisön tietoisuuteen. Tuomo odottaa kappaleen
levytystä ja konsertteja innolla ja
haluaa olla myös mukana sovitustyössä. Opetuspaketti lapsille on
hieno idea ja hän on ylpeä ollessaan osa sitä - toivottavasti se leviää laajalti kouluihin.
2. palkinto Lahjaksi saatu
Harri Luoma on 34-vuotias
diplomi-insinööri Kuortaneelta.
Ammatikseen hän suunnittelee
ohjelmistoja, mutta hän on myös
musikaalinen ja säveltää lauluja
kuoroille ja pianolle.
Sotaveteraaniperinne elää suvussamme vielä varsin vahvasti. Harrin isoisä kuului eläessään
Ylihärmän Veteraanikuoroon ollen itsekin sotaveteraani. Hänen
kuoltuaan, noin 10 vuotta sitten,
Harri peri hänen laulukansionsa.
Häntä pyydettiin samoihin aikoihin säestämään kyseistä veteraanikuoroa. Harri on säestänyt
kuoroa muutaman vuoden ajan
heidän harjoituksissaan. Ylläpitoharjoituksia pidetään kuukauden välein.
Harri on harrastanut pianonsoittoa 4-vuotiaasta lähtien. Myös
sävellyksiä hän on tehnyt pienestä pitäen. Veteraanikuoron kautta hän on saanut Sotaveteraanilehteä nyt jonkin aikaa. Tuomon
äiti huomasi lehdestä sävellyskilpailun ja näytti sitä Harrille. Hän
kysyi siskoltaan Heidiltä ja vaimoltaan Joannalta, olisivatko he
kiinnostuneita tekemään sanoituksia kyseiseen kilpailuun. Molemmat olivat halukkaita yhteistyöhön, ja niinpä kilpailuun tuli
kaksi laulua, joista toinen oli Heidin sanoittama Pikkuinen lotta ja
toinen Joannan sanoittama Lahjaksi saatu. Molemmat ovat Harrin säveltämiä.
Lahjaksi saatu -laulun sävellyksestä on pyritty tekemään

marssimaisen, reipas laulu. Harrin mielestä parhaat veteraanikuoron laulut ovat yleensä marsseja, mikä sopii hyvin myös isänmaallisuuteen.
Veteraanien perinteen siirtyminen jälkipolville on Harrin mielestä tärkeää, sillä perinne pitää yllä vanhoja hyviä arvoja,
koti, uskonto ja isänmaa. Lisäksi
on tärkeää, että isoisiemme saavutukset eivät vaipuisi unohduksiin. On tärkeää kunnioittaa
omia isovanhempiaan ja arvostaa
sitä, mitä he ovat tehneet.
Harrin laulua voi käyttää missä tahansa yhteydessä. Hienoa on,
jos kappale esitetään Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlassa. Opetuspaketti koulujen ja päiväkotien käyttöön on myös hyvä idea.
Joanna Luoma on Lahjaksi
saatu -laulun sanoittaja. Joanna
lähti mukaan kilpailuun miehensä Harrin esiteltyä kilpailun hänelle. Joanna on sanoittanut muitakin miehensä sävellyksiä ja hän

Kunniamaininnat ilman järjestystä:
Lahja veteraanilta
Axel Kalland – Eila Kallio, Helsinki
Papan perintö
Emmi Mustonen, Lahti
Aurinkoinen taivas
Tomi Lehtola, Oulunsalo
Mä halaan sua Suomi Outi Yli-Antola, Rauma
Koti
Meeri ”Merry” Anttila, Kustavi
On rauhan ääni kaunis Hannele Partanen, Kuopio
Erityismaininta:
Miten muotoilla voi kauneimman kiitoksen
Päivi Jalo, Masku – Teemu Koivula, Tampere
tollinen siitä, mitä he ovat tehneet.
Joanna halusi tuoda sanoituksessa esiin myös sitä, kuinka tärkeää on pitää yhtä ja puolustaa
toinen toisiaan. Se on aivan yhtä
tärkeää nyt rauhan aikana, jotta kaikilla Suomessa asuvilla olisi hyvä tulevaisuus. Joanna ajattelee, että se on tärkeä osa veteraanien perintöä ja toivoo sen
siirtyvän seuraaville sukupolville. Veteraanien perintöä on myös

Harri ja Joanna Luoma asuvat Kuortaneella.

otti mielellään haasteen vastaan.
Teema on Joannalle läheinen,
koska hänen jo edesmennyt äitinsä isä oli sotaveteraani. Hän koki
vaarin nuorena läheiseksi ja tärkeäksi henkilöksi. Vaarin kanssa
hän ei muista puhuneensa sotaan
liittyvistä asioista, mutta niihin
vaiheisiin liittyvä perintö on ollut esillä perheen ja suvun kesken.
Siitä hän on saanut arvostuksen
veteraaneja kohtaan. Joannan
vaarin kokemuksista rintamalla ja sotavankina on kirjoitettu
myös kirja, jonka hän on lukenut.
Laulua sanoittaessaan hän
ajatteli nykypäivän lapsia ja nuoria. Heistä monellakaan ei ole
suoraa kontaktia veteraanipolveen. Joanna voi samaistua heihin siinä mielessä, etten hänkään
ei ole tuntenut ketään muuta veteraania kuin vaarinsa. Kuitenkin Joanna on heille kaikille kii-

tämä vapaa maa. Hän toivoo, että
osaisimme arvostaa tätä vapautta
ja olla siitä kiitollisia.
Perinteet välittävät perintöä
eteenpäin. Siksi ne ovat tärkeitä.
Tuntuu mukavalta, jos laulu tulee
käyttöön ja jos se voi olla osaltaan
siirtämässä veteraanien perintöä
eteenpäin.
Joanna ajattelee, että laulu soveltuu nuorillekin lapsille. Siihen
ainakin hän on pyrkinyt sanoituksessa.
3. palkinto Suomen Leijonat
Timo Metsäpeura on 32-vuotias lauluntekijä Helsingistä. Hän
on tehnyt musiikkia 16 vuotta,
joista kirjoittanut ammattimaisesti kaksi. Timo osallistui Sotaveteraaniliiton kilpailuun, koska
se antoi hyvän syyn säveltää lastenmusiikkia. Myös veteraanius aihepiirinä oli inspiroiva ja toi

mukanaan pastoraalisen häivähdyksen, jota hän käytti myös sävellyksessään. Timolla ei ole kontaktia veteraanipolveen. Hänelle
veteraanius on näyttäytynyt isän
opeissa armeijan käymisessä, linnanjuhlissa ja taksvärkkikeräyksissä. Silti hän on rakentanut suhteensa veteraaneihin ulkopuolisena tarkkailijana.
Veteraanit ovat osa suomalaista historiaa ja sen vuoksi heidän
perintönsä jakaminen on tärkeää.
Suurten ikäluokkien vanhemmat
ovat panoksellaan rakentaneet
perustan nykyiselle hyvinvointivaltiolle ja ansaitsevat siitä maininnan. Tämän vuoksi perinnetyö on merkityksellistä.
Timo toivoo, että laulua käytetään osana opetustyötä. Hän
toivoo myös, että se löytäisi tiensä lastenlaulujen kaanoniin ja jatkaisi elämäänsä itsenäisenä teoksena, opetuskontekstin ulkopuolella.
Opetuspaketti on perinnetyötä. Se on hyvä linkki sukupolvien välillä ja kaventaa omalta osaltaan ikäluokkien välisiä kuiluja.
Laulamisella on pitkät perinteet
tiedon jakamisessa ja se on tekemisenä vahvasti yhteisöllistä.
Timo sai tiedon kilpailusta hakemalla internetin hakukoneesta
hakusanalla ”sävellyskilpailu”.

Helsinkiläinen Timo Metsäpeura
on 32-vuotias musiikintekijä.

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja facebook.
www.sotaveteraanit.fi
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto
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Hannu Riikonen remmiin
Pirkanmaalla

Anna-Mari Kaskiselta runo
sävellyskilpailuun

S

uomen Sotaveteraaniliitto
pyysi syyskuussa 2016 runoilija Anna-Mari Kaskista kirjoittamaan sävellyskilpailua varten uuden veteraanirunon.
Veteraanirunon tuli ilmentää veteraanien kunnioitusta ja perinnettä, isänmaan rakkautta, uskoa
tulevaisuuteen ja positiivisuutta.
Sen tuli olla myös kansanomainen. Kaskinen suostui pyyntöön
ja lähetti marraskuussa nelisäkeistöisen runon, jonka liiton sävellystoimikunta hyväksyi sellaisenaan.
Anna-Mari Kaskinen on tunnettu ja tuottoisa runoilija. Vuoden 1986 virsikirjassa on hänen
kirjoittamansa ja Pekka Simojoen säveltämä nuorten isänmaanvirsi Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan (VK 581), joka
on levinnyt laajaan käyttöön.

Puolesta Isänmaan
Anna-Mari Kaskinen

1. Te parhaat vuodet annoitte
puolesta isänmaan
ja vastuun suuren kannoitte
te aikaan vaikeaan.
On joukko harvalukuinen,
vaan unohdu ei työ.
Niin kauan kansa muistaa sen
kuin Suomen sydän lyö.
2. Me emme tänään aavistaa
voi sodan pauhua,
ei huolta, tuskaa polttavaa,
ei tuhon kauhua,
vaan teidät sotaan temmattiin
keskeltä nuoruuden,
kun paljon oli kesken niin
ja taivas sininen.
3. On taistelut jo tauonneet,
ja metsä huminoi,
ja äänet, kauan vaienneet,
nyt muistoissanne soi.
Niin monta nuorta elämää
vieläkin kaivataan,
vaan ystävyyden liekki jää,
ei sammu milloinkaan.

Runoilija Anna-Mari Kaskinen on
tehnyt runon sävellyskilpailukappaleeseen.

heille. Toisessa säkeistössä katsotaan veteraanien työtä ja sota-aikaa nuoremman sukupolven sil-

min, niiden, jotka eivät itse ole
eläneet keskellä sotavuosien todellisuutta.
Pyrkimys on samaistua niiden
nuorten asemaan, joiden nuoruuden sota keskeytti ja joiden loppuelämään se jätti lähtemättömän jäljen.
Kolmannessa säkeistössä palataan tilanteeseen, jossa olemme nyt. Siinä kunnioitetaan niiden ihmisten muistoa, jotka eivät koskaan palanneet rintamalta
kotiin ja otetaan osaa heidän läheistensä suruun ja kaipaukseen.
Monissa suomalaisissa kodeissa
tämä kipu on vielä vuosikymmenienkin jälkeen tuore ja raskas.
Neljäs säkeistö suuntautuu tulevaisuuteen, Se on säkeistö rauhan
puolesta. Ei sotaa milloinkaan!
Säkeistön loppuun sisältyy myös
rukous maan ja koko maailman
puolesta.

Anna-Mari Kaskinen (58) on laulurunoilija, vapaa kirjailija ja
käsikirjoittaja, joka suoritti kansainvälisen ylioppilastutkinnon
Kanadassa 1977 ja valmistui filosofian maisteriksi Helsingin
yliopistossa 1986. Hän toimi Lastenmaa-lehden päätoimittajana
vuodesta 1992, mutta jäi vapaaksi kirjailijaksi vuonna 2001. Kaskinen on kirjoittanut runojen lisäksi mm. romaaneja, näytelmiä
ja musikaaleja sekä useita messuja, joista tunnetuin on Afrikkalainen gospelmessu (1982). Kaskisen tuotanto on erittäin laaja
sisältäen n. 170 teosta. Hänen runojaan on käännetty useille
eri kielille. Kaskinen on ollut vuodesta 2004 kirkolliskokouksen
jäsen.

Sävellyskilpailu
Puolesta Isänmaan -runoon
Suomen Sotaveteraaniliitto järjestää avoimen sävellyskilpailun
oheiseen runoon.
Kilpailun säännöt ja ehdot
Kilpailuaika: 1.3. – 31.5.2017
Sävellys voi olla yksiääninen tai moniääninen.
Suomen Sotaveteraaniliitto palkitsee kolme parasta sävellystä ja
pidättää itsellään niiden käyttöoikeuden.
Palkinnot:

4. Nyt rauha aina vallitkoon
rajoilla Suomen maan,
ja sopu täällä hallitkoon,
ei sotaa milloinkaan!
Me rohkeasti kuljemme
nyt aikaan tulevaan
ja rukouksiin suljemme
maan kaiken kokonaan.

I palkinto 800 euroa
II palkinto 400 euroa
III palkinto 200 euroa

Sävellysehdotukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa
31.5.2017 mennessä osoitteella:

Runon taustasta Anna-Mari
Kaskinen on kertonut seuraavaa.
Ensimmäinen säkeistö on kiitos veteraaneille heidän arvokkaasta työstään Suomen hyväksi. Säkeistö on osoitettu suoraan

Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600
00521 Helsinki
Kuoreen merkintä: Sävellyskilpailu
Liitä mukaan erilliseen kuoreen tekijän yhteystiedot.
Lisätietoja:
Professori Reijo Pajamo
Reijo.pajamo@pp.inet.fi

Oy Puhois Ab

H

uK Hannu Riikonen (69)
aloitti Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana
vuoden alussa.
Hannu Riikonen on toiminut
viimeksi yrittäjänä, Pirkanmaan
Reserviläispiirien toiminnanjohtajana ja Pirkan viesti -lehden toimittajana ja tiedottajana maatalous- ja konekaupassa.
Hannu Riikonen on vuodesta
1999 toiminut Lempäälän Sotaveteraanien sihteerinä.

Liiton palkitseminen laajenee

S

otaveteraaniliiton viettäessä
60-vuotisjuhlavuottaan on liiton ja sen jäsenyhteisöjen palkitsemiseen suunniteltu uusia välineitä. Liiton laajennettu ansiomerkkitoimikunta kokoontui viime
vuonna usean kerran käsittelemään
uusia merkkejä ja ansiomerkkien
myöntösääntöä, johon tehtiin tarkennuksia. Liiton ansiomerkkien
myöntösääntö ja ansiomerkkien kuvat on katsottavissa liiton internetsivuilta
http://sotaveteraanit.fi/tuki/keitaolemme/materiaaleja-medialle-kiinnostuneille/
Sotaveteraanien ansioristin
arkipukumerkki
Sotaveteraanien ansioristiä on vuodesta 1982 myönnetty tuhansia kappaleita. Alun alkaen merkkiin ei
suunniteltu arkipuvussa käytettävää
merkkiä. Sotaveteraanien ansioristin saanut voi nyt hankkia arkipukumerkin. Merkki luovutetaan sotaveteraanipiireistä tai Sotaveteraaniliitosta 10 euron hintaan.
Sotaveteraaniliiton
60-vuotisjuhlavuoden mitali
Juhlavuodeksi on suunniteltu juhlavuoden mitali. Liitto ja sen jäsenyhteisöt voivat hankkia sitä palkitakseen työmme tukijoita ja tekijöitä. Mitalin hinta jäsenyhdistyksille
on 20 euroa + postikulut. Mitali on
tarkoitettu pääsääntöisesti käytettäväksi liiton juhlavuonna. Mitalin
toimitukset viikosta 9 lähtien.
Sotaveteraaniliiton mitali
Sotaveteraaniliitolta on puuttunut
palkitsemiseen tarkoitettu nauhassa kannettava ansiomerkki, jota voidaan myöntää laajasti. Merkki on
rungoltaan kuten Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Mitalissa ei ole kultaista rengasta ja mitalin nauha erottaa sen ansiomitalista. Ansiomerkkiin kuuluu omistuskirja. Liiton
jäsenyhdistykset voivat myöntää mitalia harkintansa mukaan. Tilattaessa ansiomerkkejä liitosta ilmoitetaan
saajan nimi, kotipaikka ja syntymäaika sekä tarkistetaan, ettei saajalla
ole aikaisemmin myönnettyä sotaveteraaniliiton ansiomitalia eikä sotaveteraanien ansioristiä. Mitalin hinta on 40 euroa + postikulut.

Sotaveteraanien ansioristin
saaneet voivat hankkia sotaveteraanipiiristä tai Sotaveteraaniliitosta itselleen arkipukumerkin.

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden mitalia käytetään
palkitsemiseen pääasiassa liiton juhlavuonna.

Sotaveteraaniliiton mitalia voidaan myöntää jäsenille ja ulkopuolisille tukijoille. Aikaisemmin myönnetty ansioristi tai
ansiomitali estää Sotaveteraaniliiton mitalin myöntämisen.
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Ilta-Sanomat juhlistaa satavuotiasta Suomea

I

lta-Sanomat esittää verkkosivuillaan 100 veteraanien
haastattelua vuoden 2017 aikana. Uusia haastatteluja ilmestyy verkkoon kaksi kertaa viikossa, torstaisin ja sunnuntaisin. 100 tarinaa sodasta -sarjaan
on haastateltu miehiä ja naisia,
jotka ovat toimineet sota-aikana hyvin erilaisissa tehtävissä.
Osalla on kokemusta etulinjan
taisteluista, osa taas koki sodan

arjen kauempana. Osa palveli
kotirintamalla. Toiset eivät
ehtineet sotaan ollenkaan, mutta
veljet kaatuivat rintamalla.
Sarjassa on kaksi kantavaa
teemaa. IS haluaa saada talteen
veteraanien tarinoita sota-ajalta. Tarinoita siitä, miten he itse
kokivat tapahtumat rintamalla.
Tämä oli tärkeää senkin takia,
että samalla tallennetaan elävää
historiaa.

Toinen tärkeä asia on sodan
kokemus. IS kysyi kaikilta veteraaneilta, mitä sota oikeasti on.
Kun Suomi on saanut elää vuosikymmeniä rauhan aikana, on
suomalaisten suhde sotaan väistämättä muuttunut. Emme ehkä
aina ymmärrä sitä, mitä nykyisin
näemme televisiossa ja lehdistössä. Sodan itse kokeneet ihmiset
osaavat kertoa, mitä se ihan oikeasti on.

Haastatteluja tehdään vielä vuoden 2017 aikana.
Vaikka veteraanien joukko
on harventunut, löytyy ympäri Suomen vielä varmasti sotaajan tarinoita, jotka ansaitsisivat
tulla kuulluksi – ehkä jopa
ensimmäistä kertaa. Kiinnostusta
ainakin riittää. Sarja on ollut
todella suosittu ja se on kerännyt
paljon kiitosta lukijoilta.
Haastatteluja voit katsoa täältä:

http://www.iltasanomat.fi/100tarinaa-sodasta/
Vinkkejä hyvistä haastateltavista voi antaa Ilta-Sanomien verkon esimiehelle Simo Holopaiselle: simo.holopainen@iltasanomat.fi tai p. 050 529 0448
Olli Kleemola

Kuvissa (vas.) Antti Henttonen, Irma Lähdesmäki ja Veikko Määttänen, joiden haastattelut on jo julkaistu 100 tarinaa sodasta -sarjassa.

Suomi 100-vuotisjuhlajunalla
päämajakaupungista Lieksaan
ja takaisin

I

tsenäinen Suomi – 100-vuotisjuhlajuna 1.6.-2.6.2017. Yhteistyössä höyryjunayrittäjien kanssa järjestettävä höyryjunamatka
Mikkelistä Kontiomäen ja Nurmeksen kautta Lieksaan. Höyryjunassa esiintyvät mm. Ylä-Savon veteraanimuusikot. Junareitin varrella
eri kaupungeissa järjestetään pienimuotoiset juhlatilaisuudet.
Miksi höyryjunamatka järjestetään?
Matkalla yleisöllä on tilaisuus tutustua sotahistorialliseen reittiin, jota
em. maakuntien miehet ja naiset käyttivät koko sota-ajan.
Lisätietoja:
www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi ja www.rukajarvikeskus.fi
Matkavaraukset ja lisätiedot höyryveturiyhtiöltä:
Ukko-Pekka 1009, www.hoyryveturimatkat1009.fi
Heikki 995, www.steamrail.fi

Kuvassa Ukko-Pekka 1009 ”Itsenäinen Suomi - 100-vuotisjuhlajuna.
Paikkoja rajoitettu määrä.

Suomi 100 -tilaisuudet täyttävät saleja Muurmannin radan partioretki kiinnostaa

S

otaveteraaniliiton myötävaikutuksella järjestetään
eri puolilla Suomea tilaisuuksia yhteistyössä eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Yksi
näistä käsitteli Muurmannin partioretkeä (14.-23.1.1942), josta
tuli kuluneeksi 75 vuotta. Nämä
luento- ja juhlatilaisuudet kokosivat salit täyteen kuulijoita.
Iisalmen Rukajärvi-keskuksen
tilaisuus järjestettiin tarkalleen
75 vuoden kuluttua suurpartion matkan alkamisesta. Päämajamuseossa Mikkelissä vastaava
tilaisuus pidettiin tarkalleen 75
vuoden kuluttua siitä, kun partio
palasi Muurmannin radalta takaisin omille linjoille.
Raportti perinnehiihdosta on
luettavissa Sotaveteraani-lehdestä
1/2012, sivut 32-33:
http://sotaveteraani.fi/lehdet/
SV%201_2012.pdf
Raine Narvan esitelmä kokosi
Mikkelin Päämajatalon juhlasalin täyteen sotahistoriasta todella kiinnostunutta yleisöä. Kuulijoita oli saapunut niin paljon, että
jouduttiin pitämään kaksi peräkkäistä luentoa.
Paikalla oli myös yksi retkelle
osallistunut sotaveteraani Ilmari Koppinen. Siviilissä TKK:n
professorina toiminut veteraani Koppinen käytti tilaisuudessa
puheenvuoron.
Historialliseksi tapahtuman
teki myös se, että Raine Narvan
isä, TK-upseeri Toivo V. Narva osallistui tuolle retkelle. Heti
partioretken jälkeen Toivo Narva laati retkestä Päämajaa varten
13-sivuisen raportin, joka toimitettiin välittömästi Päämajaan. Nyt, 75 vuotta myöhemmin
TK-upseerin poika Raine Narva
toi Päämajaan esitelmänsä myötä retkeltä isänsä ottamat ja en-

nen julkaisemattomat valokuvat.
Useat tilaisuuteen osallistujat olivat haltioissaan kuulemastaan
ja olivat halunneet tulla todistamaan juuri tätä harvinaista Päämajatalossa pidettyä esitystä.
Pelkästään tammikuun aikana järjestettyihin Raine Narvan esityksiin osallistui liki 1000
kuulijaa.

Sotaveteraani Ilmari Koppinen (99) halusi pistäytyä tällä retkellään Päämajatalossa myös Ylipäällikön sodanajan työhuoneessa, jossa hänen
seuranaan olivat Kaakkois-Suomen Viestikillan puheenjohtaja Tapio
Teittinen ja helsinkiläinen Kari Sora. Kari Soran isä Rafael Sora osallistui Ilmari Koppisen kanssa Muurmannin radan partioretkelle RjP 6
joukoissa.

Päämajatalon juhlasali oli tupaten täynnä yleisöä, joka saattoi todistaa
tämän historiallisen hetken, jolloin Muurmannin radan partioretkelle
osallistuneen TK-upseerin poika Raine Narva näytti isänsä tarkalleen 75
vuotta sitten ottamat valokuvat ja piti partioretkeä koskevan mielenkiintoisen kaksituntisen esitelmän. Kuvat: Heikki Tikkanen.
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PohjanmaanKiinteistötekniikka Oy

Kone-Vahto Oy

Alajärvi

Alavieska
-rakennusautomaatiota-

Sun Chemical Oy

Vesijohtoliike J. Laitinen Oy

AutoDent Oy

Espoo

Espoo

Espoo

Asikkala, Kalkkinen

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:
HÄMEENLINNA

LAHTI

EHT P. Kari-Koskinen

Hammas-Tiimi Oy
EHT Timo Vuori

Linnanniemenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
GSM 0500-486 831

KEMI
EHT Veli-Matti Heikkilä
Sairaalakatu 2 C,94100 Kemi
Puh.016-255 944 ja 040-529 7348

Rautatienkatu 21 B,15100 Lahti
Puh. 03-752 7577

PORVOO
EHT Pekka Juurikko
Lundinkatu 10 B,4 krs.,06100 Porvoo
puh.019-524 4433

SODANKYLÄ

EHT Erkki Melamies
Jäämerentie 14, 99600 Sodankylä
puh. 016-612 280
gsm. 0400-396 662
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Sotiemme Veteraanit -keräys
Veteraanien jalat lämpöisinä Suomi 100 -sukissa
vauhtiin Suomi 100 juhlavuonna otiemme Veteraanit juhlivat

S

Päivän alussa palkittiin Etelä-Pohjanmaan keräyspiirin piiripäällikkö
Pertti Kortesniemi ja Kanta-Hämeen keräyspiirin Pertti von Hertzen
(keskellä). Palkitsijoina varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen ja Veteraanivastuun hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Savolainen. Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

S

otiemme Veteraanit -keräyksen piiripäälliköt kokoontuivat ideoimaan kuluvan vuoden
keräystempauksia ja hiomaan varusmieskeräyksen yksityiskohtia
Helsinkiin tammikuussa. Tilaisuudessa pohdittiin, miten Veteraanit Suomi 100 -merkkiä voitaisiin kehittää, kun tämän vuoden itsenäisyyspäivänä on suuri
juhlan aika. Veteraanit Suomi
100 -merkkiä alettiin myydä ja
markkinoida jo menneen vuoden marras-joulukuussa. Noin
20 000 merkkiä tulikin myydyksi noin puolentoista kuukauden
aikana.
Piiripäälliköitä
kiinnostaa
aina kovasti, miten Puolustusvoimien antama varusmieskeräys
tuki keräykselle toimii. Monessa keräyspiirissä varusmieskeräys
tuo jopa 90 % koko alueen keräystuotosta, joten mistään merkityksettömästä keräysmuodosta
ei ole kyse. Kehityskeskustelua
käytiin yhdessä Puolustusvoimien henkilöstöosaston sektorin
johtajan, everstiluutnantti Ilpo
Karvisen johdolla. Everstiluutnantti Karvinen kehotti piiripäälliköitä tekemään kehitysehdotuksia liukuhihnalla niihin
joukko-osastoihin, joista kyseisen keräyspiirin varusmieskerääjät tulevat.

Veteraanivastuu ry:n varapuheenjohtaja Seppo Savolainen
Sotainvalidien Veljesliitosta valotti keräyksen tarvetta edunsaajien näkökulmasta. Keräystoimia
on syytä jatkaa viimeiseen veteraanimieheen ja -naiseen ja sotaleskeen saakka. Tulevina vuosina tulisi nostaa esille enemmän
myös veteraanien puolisoiden ja
leskien mukanaoloa keräyksen
edunsaajina.
Piristysruisketta
piiripälliköille tarjosi Mato Valtonen,
joka puhui tilaisuudessa luovasta hulluudesta ja sen hyödyntämisestä keräyksen viestinnässä ja
markkinoinnissa. Mato vanhana
Linnanmäen vuoristoradan jarrumiehenä puhui myös jarruista, jotka meitä ihmisiä estävät
olemasta luovia ja hulluja. Luovan hulluuden Mato tiivisti olevan ilon tuottamista ja sitä, että
tehdään yhdessä mahdottomilta
tuntuvista asioista mahdollisia.
Maanpuolustuksen Tuki ry:n
asiamies Jari Anttalainen kertoi Nuku Rauhassa -kampanjan
tapahtuma- ja seminaarisarjasta.
On tärkeää, että veteraanit näkyvät Nuku Rauhassa – Kokonaisturvallisuuden Suomi 100 - juhlahankkeessa ympäri Suomen.
Teksti: Pia Mikkonen

100-vuotiasta Suomea lämpimin jaloin. Facebookin ”Villasukat veteraaneille”, Suomi 100
vuotta -ryhmä on päässyt huimaan tavoitteeseensa kutoa kaikille Suomen 17 000 sotiemme
veteraanille Suomi 100 -juhlavuoden villasukat.
Ryhmä syntyi oululaisen Jaana Willmanin ajatuksesta. ”Oma
isäni oli sotaveteraani. Olen myös
itse innokas neuloja. Näistä taustoista ajatus varmaankin lähti”,
kertoo Jaana Willman. Tällä hetkellä Facebook-ryhmään kuuluu
noin 8 400 jäsentä, joista neulojia
on noin 2 500. Neulojina on sekä
yksittäisiä neulojia että neulontaryhmiä. Facebook-ryhmäläiset
ovat jo kutoneet tavoitemäärän
eli 18 000 villasukkaparia.
– Täällä Kuusamossa on ollut innokkaita neulojia, joten on
mukava aloittaa villasukkien jakaminen veteraaneille täältä.
Kokkolassa asuu Villasukat veteraaneille, Suomi 100 vuotta facebook -ryhmän ahkerimmat kaksi neulojaa, jotka ovat neuloneet
kahdestaan yhteensä 279 paria
villasukkia oman alueensa veteraaneille, summaa Jaana Willman.

Villasukkien jako käynnissä
Nyt alkaa hankkeen haastavin
vaihe. Sotaveteraanit, rintamaveteraanit, sotainvalidit ja sota-

Villasukat Veteraaneille, Suomi 100 Facebook –ryhmän ylläpitäjä Mari Kaijala (vas.) ja Villasukat Veteraaneille, Suomi 100 -kampanjan äiti
Jaana Willman

lesket, jotka ovat keski-iältään jo
yli 92-vuotiaita, eivät välttämättä
pääse jakotilaisuuksiin.
– Olemme kiitollisia Jaana
Willmanin perustamasta, voisiko jopa sanoa Suomen suurimmasta Suomi 100 -juhlavuoden
joukkoistamishankkeesta
sotiemme veteraanien hyväksi. Autamme kaikin tavoin, että villasukat pääsevät lämmittämään
veteraaniemme jalkoja, sanoo Sotiemme Veteraanit -keräyksen varapuheenjohtaja Seppo Savolainen Sotainvalidien Veljesliitosta.
Posti on myös ilolla mukana
auttamassa hankkeessa. Toimitamme villasukat edelleen niille

veteraaneille, jotka eivät ole päässeet villasukkien jakotilaisuuksiin paikalle, kertoo Tomi Huhtala, Postin aluepäällikkö.
Kehotamme kaikkia veteraanitunnuksen omaavia jäseniä, jotka eivät pääse tänä vuonna paikkakunnalla järjestettävään villasukkien jakotilaisuuteen olemaan
yhteydessä paikalliseen veteraaniyhdistykseen tai -osastoon. Näin
varmistatte parhaiten, että saatte omat veteraanivillasukkanne
Suomi 100 -juhlavuoden aikana.
Teksti: Pia Mikkonen
Kuva: Sanna Takkula,
Kuusamon Kuva

Presidenttipari haluaa onnitella
100 vuotta täyttäviä suomalaisia

T

asavallan presidentti Sauli Niinistö haluaa puolisonsa Jenni Haukion kanssa lähettää
onnittelut niille suomalaisille,
jotka täyttävät 100 vuotta Suomen juhlavuoden aikana. Syntymäpäiväänsä viettävien selvittämiseksi tasavallan presidentin
kanslia toivoo syntymäpäiväsankareiden, heidän omaistensa tai
läheistensä ottavan yhteyttä tasavallan presidentin kansliaan.
100 vuotta tänä vuonna täyttävän tai täyttäneen yhteystie-

dot voi lähettää kansliaan täyttämällä verkkosivuilla olevan
lomakkeen tai kirjeitse. Kirjeitse lähetettävissä tiedoissa on mainittava seuraavat asiat:
• 100 vuotta täyttävän tiedot:
etunimi (virallinen) ja mahdollinen kutsumanimi, sukunimi, syntymäaika, syntymäpaikka (jos tiedossa), asuinpaikkakunta ja osoite, johon
onnittelu toivotaan lähetettävän.
• Tietojen lähettäjän tiedot: etu-

nimi, sukunimi, sähköposti,
asuinpaikkakunta, suhde onniteltavaan (sukulainen, tuttava ym.)
Lomakkeen osoite: http://
presidentti.fi/satavuotiaat
Postiosoite: Tasavallan presidentin kanslia/satavuotiaat, Mariankatu 2, 00170 Helsinki
Edellytyksenä onnittelun saamiselle on siis ym. tietojen toimittaminen tasavallan presidentin kansliaan.

Pentti Perttuli Jotos -tapahtuma 12.3.2017 Iisalmessa

T

BW HOTELLI APOLLO
Asemakatu 31-33, 90100 Oulu
Puh. (08) 522 11
www.hotelapollo.fi

ule kuulemaan näyttelijä Timo Närhinsalon monologi: Viimeinen päiväkäsky ja
Marskin pöydässä.
Iisalmen Rukajärvi-keskuksessa, os. Savonkatu 24, 74100 Iisalmi klo 12.00-14.00.
Seminaaritilaisuuden ohjelma: – Rukajärven tie -elokuvassa esitetyt taistelut ja Pentti Perttuli erämaasodan johtajana: Tauno Oksanen sekä näyttelijä Timo
Närhinsalon esittämä monologi, ”Viimeinen päiväkäsky” ja
”Marskin pöydässä” juhlalounas.
Paikkoja rajoitettu määrä. Va-

raa paikka ajoissa. Ilmoittautumiset: Iisalmen Rukajärvi-keskus/Iisalmen Seurahuone puh.

044 020 7701 sekä sp: seurahuone@haapaniemenmatkailu.fi
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Suomi 100 -veteraanitapahtuma Jyväskylässä

J

yväskylän Normaalikoululle kokoontui 6.2. kaikkiaan
17 veteraania - 13 miestä ja neljä naista - tapaamaan koululaisia ja siirtämään perinnettä itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä. Jyväskyläläiset julkisyhteisöt
ovat suunnitelleet ns. kuudennen päivän tapahtuman jokaisen
kuukauden kuudennelle päivälle.
Normaalikoulun tapahtuma oli
sarjan ensimmäinen. Johtava rehtori Pekka Ruuskanen oli kutsunut koululle sekä sotaveteraanien,
rintamaveteraanien, sotainvalidien että Lottaperinneyhdistyksen
jäseniä. Tapahtuma alkoi juhlallisella lipun nostolla. Sen jälkeen
siirryttiin auditorioon, missä veteraanit esittäytyivät ja kertoivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan
koulun oppilaille ja opiskelijoille.
Oli juhlava näky, kun 140 koulun
oppilasta seisoi auditoriossa hiiskumattoman hiljaa veteraanien
saapuessa paikalle.
Normaalikoulun tarjoamalla
lounaalla kävi vilkas puheen sorina veteraanien kysellessä toistensa kuulumisia. Myös eduskunnan ensimmäinen varapuhemies,
jyväskyläläinen Mauri Pekkarinen kävi tervehtimässä veteraaneja. Lounaan jälkeen veteraanit kiertelivät luokissa kertomassa sota-ajan kokemuksiaan ja

Jäsen, tarkista tietosi
jäsenrekisteriltä

S

otaveteraaniliitolla on jäsenrekisteri, jossa on mm. kaikkien sotaveteraaniyhdistysten jäsenten tiedot. Samasta rekisteristä saadaan
postitusosoitteet Sotaveteraani-lehteä varten. Jäsentiedoissa on myös
jäsenen GSM-numero ja sähköpostiosoite, mikäli se on saatu.
Jäsenrekisteristä voimme poimia osoitteita, sähköpostiosoitteita
ja vaikka GSM-numeroita ja lähettää esimerkiksi yhdistysten vastuuhenkilöille sähköpostiviestejä.
Myös jäsenillä on mahdollista kirjautua jäsenrekisteriin, katsoa
omat tietonsa ja muuttaa tietojaan. Muutettavia tietoja ovat etunimi,
sukunimi, lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, kunta, puhelinnumerot (lanka ja GSM), syntymäaika ja sähköpostiosoite.

Veteraanit Kauko Tumanto (vas.), Aate Keränen ja Veikko Järvinen (oik.)
sekä pikkulotat Lea Santala (vas.) ja Pirkko Koponen vaihtavat ajatuksia
lounaan jälkeen Jyväskylän Normaalikoululla 6.2.2017.

ajatuksiaan nykymaailman menosta. Mielihyvin oli pantu merkille muutos suhtautumisessa veteraaneihin. Nyt heitä arvostetaan, puheet Karjalan männyistä
ovat jo vaienneet.
Koululla oli myös mahdollisuus tutustua erittäin mielenkiitoiseen ja hyvin rakennettuun
”Suomalainen Tahto – Maanpuolustuksemme syvät juuret
nuijasodasta nykypäiviin” -näyttelyyn. Tilaisuus päättyi yhteiseen kahvihetkeen. Veteraanit
saivat muistoksi käynnistään
koulun omaan juhlavuoden kas-

siin pakatun Matti K. Hyvärisen kirjan ”Keski-Suomen sotamuistomerkit nuijasodasta veteraanien perintöön”. Tilaisuus oli
onnistunut, sekä nuoret että veteraanit olivat tyytyväisiä päivän
antiin. Pommituslentäjäveteraani, ”Pilvenveikko” Antti Savela
kiteytti tunnelman toteamalla,
että tämä oli loistava luku elämäni kuvakirjaan.

Näin pääset muuttamaan tietojasi:
Siirry Sotaveteraaniliiton internet-sivulle www.sotaveteraanit.fi
Valitse Sotaveteraani-lehti ja seuraavasta valikosta Jäsenrekisteri
Laita kohtaan jäsennumero jäsennumerosi, jonka löydät juuri tulleesta
lehdestäsi nimesi yläpuolelta (seitsemän numeroa)
Laita kohtaan postinumero postinumerosi ja paina kirjaudu sisään.
Nyt näet tällä hetkellä olevan tietosisällön. Paina muokkaa painiketta.
Tee korjaukset ja paina Tallenna tiedot. Palaa alkuun oikealla ylhäällä
olevasta ruudusta Kirjaudu ulos.
Tiedot välittyvät liiton jäsenrekisterin hoitajalle, joka hyväksyy muutoksen.
Lisätietoja: Jäsenrekisterin hoitaja Riina Lillfors,
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi tai puh. 09 6126 2015.

Teksti ja kuvat: Matti Hyvärinen
Kirjoittaja on Jyväskylän seudun
perinneyhteyshenkilö

Veteraaneja Jyväskylän Normaalikoulun tapahtumassa vas. Kaarlo Mirkkola, Pentti Korvenpää, Aune Malinen, Tapio Mattila, Veikko Järvinen, Kauko Tumanto, Antti Savela, Aate Keränen, Reino Viinanen, Pirkko
Jalkanen ja Pirkko Koponen.

Tue veteraania Sotaveteraaniliiton
60-vuotisjuhlavuonna
Sotaveteraaniliitto sai poliisihallitukselta vuoden 2017 loppuun ulottuvan
rahankeräysluvan. Sotaveteraaniliitto käyttää varat sotaveteraanien, heidän
puolisoidensa ja leskiensä hyväksi järjestämällä kunto- ja virkistysviikkoja
sekä myöntämällä henkilökohtaisia avustuksia.

Liiton rahankeräyksen pankkiyhteys:
Helsingin Op FI23 5541 5820 0139 52.
Rahankeräysluvan numero: RA/2016/279

Autojen varaosat, lisävarusteet, kemikaalit ja työkalut
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Varapuheenjohtajiksi Suominen ja Karjalainen
Sotaveteraaniliiton hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25. tammikuuta Helsingissä valittiin hallituksen varapuheenjohtajiksi Pertti
Suominen Helsingistä ja Pirkko Karjalainen Vantaalta. Samalla valittiin
edustajat eri toimikuntiin ja liiton edustajat eri yhteisöihin.
Valtuuston 2016 syksyllä valitsemat hallituksen jäsenet ovat seuraavat:
Hallituksen
varsinaiset jäsenet
Jaakko Valtanen
Pirkko Karjalainen
Eero Kaitainen
Anja Kuittinen
Pertti Suominen
Rauno Loukkola

varajäsenet
Olli Kivioja
Anne-Mari Väätäinen
Pekka Paatero
Tarja Tapanainen
Jorma Mikkonen
Reijo Inget

Erkki Heikkinen, liittokokouksen valitsema hallituksen ja liiton puheenjohtaja.
Sotaveteraaniliiton edustajat
Suomen veteraaniliittojen
valtuuskunnassa (VEVA)
Varsinaiset jäsenet:
Erkki Heikkinen, Sakari Sippola,
Markku Seppä
Varajäsenet:
Pertti Suominen, Pirkko Karjalainen,
Anni Grundström

Ansiomerkkitoimikunta
Puheenjohtaja: Juhani Penttilä, Tammela
Jäsenet: Pasi Alho, Tampere
Jouko Kaivonurmi, Kerava
Raija Kähkölä, Laukaa
Heikki Mälkki, Helsinki
Hannu Rahkonen, Lahti
Markku Seppä, sihteeri
Toimikunnan työryhmä
Puheenjohtaja: Juhani Penttilä
Pasi Alho, jäsen
Heikki Mälkki, jäsen
Markku Seppä, sihteeri
Perinnetyön toimikunta
Puheenjohtaja: Pertti Suominen,
Helsinki
Jäsenet: Ilkka Brotherus, Hyvinkää
Eero Mattila, Kouvola
Olli Kleemola, Kaarina
Lauri Tervakangas, Lahti
Kristiina Kaihari, Helsinki
Heikki Karhu, Kangasala
Markku Seppä, sihteeri

Sosiaali- ja
terveyspalvelutoimikunta
Puheenjohtaja: Pekka Paatero, Turku
Jäsenet: Pirkko Karjalainen, Vantaa
Antti Olssen, Kotka
Sanna Nurmiainen, Lappeenranta
Pentti Suppola, Lohja
Tapani Tölli, Tyrnävä
Pekka Utriainen, Helsinki
Marja Vaarama, Helsinki
Anni Grundström, sihteeri
Uusi viestintätoimikunta
Puheenjohtaja: Kari Mänty, Helsinki
Jäsenet: Ilkka Ahtiainen, Helsinki
Göran Lindgren, Espoo
Ossi Kervinen, Helsinki
Olli Kleemola, Kaarina
Antti Matilainen, Helsinki
Elina Melgin, Helsinki
Risto Uimonen, Espoo
Markku Seppä, sihteeri
Hallinnon rakenneryhmä
Puheenjohtaja: Erkki Heikkinen, Espoo
Pirkko Karjalainen, Vantaa
Arto Mikkonen, Kouvola
Esko Petäjä, Isokyrö
Sakari Sippola, Helsinki

Pertti Suominen, Helsinki		
Markku Seppä, sihteeri
Tositteiden tarkastajat
Pasi Alho, Tampere
Pentti Korpimies, Lahti
Hengellinen toimikunta 2017-2018
Puheenjohtaja: Seppo Väätäinen, Kerava
Henry Byskata, Vaasa
Jaakko Granlund, Oulu
Jaakko Leinonen, Mäntsälä
Paula Takala, Masku
Väinö Reinilä, Seinäjoki
Markku Salminen, Helsinki
Pekka Särkiö, Lahti
Sotaveteraanipiirien edustajat:
Helsingin seutu Jaakko Simojoki
Kanta-Häme
Juhani Muilu
Pirkanmaa
Juhani Husa
Pohjois-Karjala Juhani Sainio
Pohjois-Savo
Risto Lyytikäinen
Pertti Torppa, sihteeri

Eero Kaitainen Mikkelistä on Pirkko Karjalainen Vantaalta Pertti Suominen Helsingistä Anne-Mari Väätäinen Ähtä- Sotaveteraani Olli Kivioja Kenraali Jaakko Valtanen Esliiton hallituksen uusi jäsen. on uusi hallituksen jäsen. Hä- valittiin liiton ensimmäiseksi ristä on hallituksen uusi va- Helsingistä on hallituksen poosta on hallituksen uunet valittiin hallituksen toi- varapuheenjohtajaksi.
rajäsen.
uusi varajäsen.
si jäsen.
seksi varapuheenjohtajaksi.

”Senttiäkään ei jätetä käyttämättä”

S

otaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen avasi
Sotaveteraanipiirien toiminnanjohtajien tammikuussa Vantaalla pidetyt neuvottelupäivät. Ensimmäisen alustuksen piti Valtiokonttorin apulaisjohtaja Hans
Ranta-aho käsitellen veteraanien kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluja ja niihin
vuodelle 2017 myönnettyjä määrärahoja, joissa painopiste on kotiin vietävissä palveluissa. Anni
Grundström korosti puheenvuorossaan palvelujen ohjautumista veteraanien tarpeita vastaavalla tavalla ja painotti määrärahojen käytön tarkkaa seurantaa,
jotta palautuksilta vältytään;
määrärahat on käytettävä tarkoituksenmukaisesti ja täysimääräisesti. Edunvalvonnan näkökulmia ja vaikuttamistoimia valotti
toiminnanjohtaja Markku Sep-

pä. Keskiössä on saada lakiin perustuvat kotipalvelut kaikille veteraaneille.
Erkki Heikkinen ja Markku

Seppä kertoivat liiton juhlavuoden vietosta ja teemoista. Näkökulmana viestinnässä ovat veteraanien teot ja perinteet. Juhla-

päiväviikon aikana vieraillaan
sotaveteraanien luona ja kaikilla sankarihaudoilla järjestetään
käynnit 29.9.2017. Juhlavuoteen

liittyen on myös järjestetty mm.
sävellyskilpailu ja suunniteltu
uusia palkitsemisvälineitä, joista kerrotaan lisää ss. 6 ja 7. Liitto julkaisee lisäksi kaksi kirjaa.
Rauno Loukkola kertoi Helsingin sotaveteraanipiirin alueella
järjestettävistä käynneistä sotaveteraanien luona juhlapäivän aikaan. Perinneyhdistysten muodostaminen ja toimintamallit oli
Pertti Suomisen alustuksen aiheena. Päivän päätteeksi toiminnanjohtajat kokoontuivat omaan
osuuteensa.
Teksti: Marja Riukka
Kuva: Sotaveteraaniliiton arkisto

Neuvottelupäivän osanottajia syventyneinä päivän antiin.
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Paavo Saviaron vaiheikas tie sotapojasta siviiliin

K

irkas tammikuinen aamu
Joensuun Niinivaaralla.
Kerrostalon viidennen
kerroksen huoneistosta avautuva järvimaisema Pyhäselälle on
pysähdyttänyt juuri 92 vuotta
täyttäneen sotaveteraani Paavo
Saviaron mietteisiin. Sotavuosien tapahtumat, sitä seuraavat jälleenrakentamisen vuodet sekä sodassa olleiden ja sodassa kotinsa
menettäneiden siirtolaisten sijoittaminen uuteen elämänalkuun
etenevät filminauhan tavoin
muistikuvissa. Paavo on muutama viikko sitten jättänyt nuoremmilleen myös Joensuun sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajan
tehtävät - viimeisenä varsinaisena
rintamaveteraanina Pohjois-Karjalan maakunnan sotaveteraaniyhdistysten puheenjohtajistossa.
Kodin, uskonnon ja isänmaan merkitys ei ole Paavo Saviarolle omien elinvuosien aikana itsestään syntynyt arvomaailma. Siihen vaikutteita on
siirtynyt oman suvun aikaisemmilta sukupolvilta. Paavon työpöydän viereisellä seinällä, istujaa lähimmäksi, on sijoitettu
Paavon isälle, Ernest Saviarolle
Suomen Senaatin vuonna 1918
myöntämä 4. lk:n Vapaudenristi
kunniakirjoineen. Paavon isän
suku on kotoisin Lapualta. Isän
kaksi veljeä ovat olleet Saksassa
sotilaskoulutuksensa saaneita jääkäreitä. Heillä on ollut oma mer-

kitys maamme itsenäisyyden historian lisäksi myös Paavon vahvaan tahtoon palvella maataan jo
nuoresta pojasta alkaen – Paavon
sanoin, ”parhaan kykyni ja osaamiseni mukaisesti”.
Paavo syntyi Kemissä 4. tammikuuta 1925 junailija Ernest
ja Hanna Saviaron nelilapsiseen
perheeseen. Paavon toinen nuoremmista veljistä sai sotilaskoulutuksensa laivastossa ja palveli myöhemmin miinanraivaajana
Suomenlahdella.
Paavon sotilasura alkoi vuonna 1936, jolloin hän 11-vuotiaana
liittyi Suojeluskunnan Poikaosastoon, jossa Paavo sai myös ohjattua asekoulutusta. Talvisodan
kynnyksellä YH:n aikana 1939
hänet kutsuttiin puolustusvoimain materiaalihankinnan lähetiksi ja myöhemmin ulkomaalaisten vapaaehtoisten vastaanottokeskuksen lähetiksi.
Radistiksi takaa-ajopartioon
savukoskelle
Jatkosodassa Paavon tehtäviin
kuului räjähdysainevaraston naamiointi- ja vartiointitehtävät aina
siihen saakka, kun hänet kutsuttiin vuoden 1943 alussa radistikoulutukseen Santahaminaan ja
Suomenlinnaan. Valmistumisen jälkeen tuli komennus Rovaniemelle, josta tie vei vapaaehtoisena ensimmäiseksi radistiksi Savukosken kenttävartiostoon.

Paavo Saviaro jatkosodan alkuvaiheessa räjähdysainevaraston vartiopaikalla. Kuva: Paavo Saviaron arkisto

Sotaveteraani Paavo Saviaro hakee arkitöilleen vastapainoa ristipistotöistä, joita hän ompelee ilman pohjakuvioita suoraan kuvasta kankaalle. Työn onnistuminen edellyttää tarkkaa ja luovaa silmää sekä millimetritarkan mittakaavaruudukon laatimista pohjakankaalle. Kuva: Risto Alanko

Savukoskella vihollisen partisaanien tavoitteena oli varsinkin jatkosodan loppuvaiheessa
asuttujen pienkylien täydellinen
hävittäminen. Paavo osallistui
myöhemmin Mannerheim-ristin
ritariksi nimitetyn Olavi Alakulpin johtamaan venäläisten partisaanien takaa-ajopartioon sen
toisena partioradistina. Esimiestään Paavo luonnehti taitavaksi,
rohkeaksi ja kylmäveriseksi partionjohtajaksi, joka haavoittumisestaan huolimatta palasi yksikköönsä todeten, ”ettei viihtynyt
siviilissä”.
Savukosken selkoset olivat
Paavon sotatoimialuetta jatkosodan päättymiseen saakka ja paluu Savukoskelta Rovaniemelle
tapahtui viimeisellä saksalaisten
sallimalla junayhteydellä.
Sodasta koulunpenkille
Paavon joukkoyksikkö jatkoi
matkaa Oulusta Vieremälle, jossa
se hajotettiin osan miehistä siirtyessä reserviin. Paavo kuului siihen sotilaiden yksikköön, joka lähetettiin Vieremältä Puolangalle
venäläisten kanssa tehtyjen rauhanehtojen mukaiseen saksalaisten takaa-ajoon ja karkottamiseen maastamme. Rintaman ollessa Pudasjärvellä Paavolle tuli
ilmoitus opintolomalle siirtymisestä. Jatkosodan syttyessä Paavolla oli suoritettuna vasta oppikoulun kuudes luokka. Jäljellä
olevat 7. ja 8. luokan oppimäärät
Paavo suoritti Niinisalon internaatissa yhdessä 1000 muun kesken opintojensa sotaan osallistuneen kanssa. Lukuvuosi internaatissa oli kolmen kuukauden
mittainen. Ylioppilaaksi Paavo
kirjoitti 20-vuotiaana 1945. Jatko-opinnot alkoivat Helsingin
Yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa, josta Paavo valmistui metsänhoitajaksi 1950.

Maatalousalan
ammattilaiseksi
Valmistumisensa jälkeen Paavo
aloitti 1952 maatalousministeriön asettaman asutusorganisaation metsänhoitajajäsenenä. Organisaation tavoite oli siirtolaisten
ja rintamamiesten asuttaminen
ja heidän peruselinolosuhteistaan
huolehtiminen.
Työhöni kuului myös valvoa,
että asutustoimintaan liittyviä
maa- ja metsätalousministeriön
laatimia ja eduskunnan säätämiä
lakeja noudatetaan, Paavo kertoo.
Tehtävien myötä työn sijaintipaikka vaihtui Pelkosenniemeltä Kemijärven, Lieksan, Iisalmen
ja Seinäjoen kautta Joensuuhun.
Ajan myötä virastojen nimet ja
osin myös tehtävät muuttuivat.
Eläkkeelle Paavo siirtyi Joensuun
Maatalouspiirin Maataloustoimiston vs. päällikön tehtävästä
tammikuussa 1991.
Maakunnan viimeinen
veteraanipuheenjohtaja
Paavo kuuluu siihen harvenevaan
joukkoon, joka koulupoikaikäisenä kesken opintojen osallistui sotiin venäläisiä ja saksalaisia
vastaan. Sotiemme jälkeen hän
antoi mittavan työpanoksensa
maamme jälleenrakentamisessa.
Vielä työuransa jälkeen hän on
jaksanut olla järjestötoiminnan
kautta tukemassa ja auttamassa yhteiskunnassamme heikkoon
asemaan jääneitä sotiemme veteraaneja, heidän puolisoitaan ja
leskiä.
Vaikka Paavon harteille on
vuosikymmenten aikana karttunut mittava työpanos Suomen
historiassa, hän on edelleen luonteeltaan vaatimaton. Paavo antaa oman osallistumisensa sijasta suuren arvon sodassa kaikkensa antaneille ja haavoittuneille
sekä arvostaa korkeasti niitä ve-

teraaneja, jotka palvelivat sodissa
isänmaataan täydet viisi vuotta.
Suuri vastuu siirtyy
perinneyhdistykselle
Paavo liittyi Joensuun Sotaveteraaniyhdistyksen jäseneksi vuonna 1969. Eläkkeelle jäätyään hänet kutsuttiin 1994 yhdistyksen
varapuheenjohtajaksi ja vuotta
myöhemmin puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajuus jatkui yhtäjaksoisesti 22 vuotta.
Sotaveteraanijärjestön perinneaikaan siirtymistä ja perinneyhdistysten perustamista sekä
paikallisyhdistysten toimintaa
jatkavien
sotaveteraanikerhojen käynnistämistä Paavo Saviaro pitää hyvänä ja luonnollisena asiana. Paavon silmäkulmasta pilkahtaa kuitenkin pieni
huolenaihe vapaaehtoisen kerhotoiminnan ja rekisteröidyn
perinneyhdistyksen
yhteistoiminnan toimivuudesta. Hänen
mielestään kannattaisi harkita veteraanien suoria asiointiyhteyksiä perinneyhdistyksessä asiaa hoitaviin henkilöihin. Samalla veteraanikerhot vapautettaisiin
tuottamaan heille ensisijaisesti
kuuluvaa vapaaehtoistoimintaa.
Paavo korostaa, että tulevaisuuden suunnittelussa kaikkein
tärkeintä on nykyisestä veteraanisukupolvesta huolehtiminen
siihen saakka, kunnes viimeinenkin heistä saa kutsun saapua
oman Isänmaan poveen.
Risto Alanko
Kirjoittaja on mm. PohjoisKarjalan Sotaveteraanipiirin
sosiaalineuvoja
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Juhlavuosi 2017 – mitä kuuluu veteraaneille?
Aloitimme joulukuun lehdessä artikkelisarjan: ”Mitä
kuuluu veteraaneille juhlavuonna 2017”? Seuraamme
lehdessämme muutaman eri puolilla Suomea asuvan
veteraanin kohdalla heidän elämäntilanteitaan sekä
mm. palvelujen ja kuntoutuksen toteutumista lisääntyneiden määrärahojen turvin. Henkilötietoja emme
julkaise heidän toivomuksestaan siitä syystä, etteivät he
saa kotikunnassaan erityiskohtelua ollessaan henkilötiedoilla lehtemme palstoilla. Järjestömme sosiaalineuvojat
tapaavat heitä ja kirjaavat kuulumiset heidän luvallaan.

Pirkanmaa

R

intamasotilastunnuksen
omaava 93-vuotias Aimo.
Hän asuu yksin seniorikerrostalossa vuokralla. Hän on aktiivinen osallistuja ja harrastaa
työväenopistossa puu- ja metallitöitä ja voimistelua.
”Vuosi on alkanut ihan mukavasti. Tampereen kaupunki ei ole vielä ottanut yhteyttä,
mutta olen kyllä itse hyvin perillä veteraanien etuisuuksista.
On mukava huomata, että yhteistyö veteraanijärjestöjen ja
kaupungin kanssa alkaa tuottaa hedelmää.
Vuosi tuo tullessaan paljon
hyviä asioita ja niistä voin mainita mm. valinnanvapauden
kotiin saatavien palveluiden
osalta, lounassetelit, jotka käyvät kaikkiin seteleitä vastaanottaviin paikkoihin ja 20 taksimatkaa vuodessa.
Tällä hetkellä käytän siivousta ja lounasseteleitä. Aloitin nyt myös päiväkuntoutuksen 1 pv/viikko klo 8.45
– 15.00. Voisin olla kuntoutuksessa
myöhempäänkin,

mutta tämä aika tuntuu minusta sopivalta.
Veteraanit saavat kaupungilta taksikortin, joka on todistus
taksin käyttöä varten. Siitä ja
myös muista etuisuuksista tulee tarkemmat ohjeet kirjeessä
kotiin. Tampereen kaupungin
Ikäihmisten palveluiden lautakunnan pöytäkirja 25.1.2017
on luettavissa netissä ja siitä selviää kyllä aika hyvin veteraaneille kuuluvat etuisuudet.
Leskien kohtalo on kurja,
koska kaikki etuisuudet loppuvat, kun veteraani kuolee.
Samalla viivalla ovat myös avopuolisot ja avolesket. Joidenkin etuisuuksien siirtämistä
heille olisi nyt hyvä pohtia.
Kun ajattelen menneitä
vuosia, niin paljon ovat asiat muuttuneet ja menneet hyvään suuntaan”.
Näin pohtii asioitaan toimelias ja aikaansa seuraava
Aimo 100 vuoden itsenäisyyden juhlavuonna. Se on hänen
mielestään todella hieno asia ja
suuren juhlan aihe.

Lappi

P

ariskunta, rintamasotilastunnuksen omaava 92-vuotias
Ville ja hänen 90-vuotias puolisonsa Kerttu, jolle on myönnetty rintamapalvelustunnus. Villellä on diagnosoitu muistisairaus ja
Kerttu toimii omaishoitajana sairastamastaan syövästä ja muista
sairauksista huolimatta.
Niin kuin arvata saattaa – hyvää ja huonoa kuuluu. Edellisellä kerralla kerroimme, että Kertun jalat olivat silloin akuutein
päivittäisiä toimia hankaloittava
asia. Jalat olivat nesteen kertymisen vuoksi lähes kolminkertaiset
normaalin jalan ympärysmittaan
mitattuna. Sairaalassa nesteenpoistolääkkeillä jalkojen turvo-

R

luohjaaja teki kartoituksen
ja kaikki on kirjattu palvelusuunnitelmaan, joka on samalla palvelusopimus.
Hän sai Menumaatin, jossa
Aatoksen mielestä on todella
hyviä ruokia ja ne ovat kaikki
maistuvia.
Vessanpöntön korotusta ja
tukiripoja hän odottelee vessaan ja kylpyhuoneeseen liikkumisen helpottamiseksi ja
turvaamiseksi. ”Terveys on pysynyt entisellään, mutta vähän
ripoja tullaan tarvitsemaan,
jotta pääsen ylös” toteaa Aatos.
Hän toivottaa tyytyväisenä
hyvää kevättä kaikille.

kanssa kotiin pääsyä lähes koko
ajan.
Nyt he ovat palkanneet yksityisesti henkilön, joka käy
joka päivä heitä ”katsastamassa”. Avustaja osoittautuikin niin
miellyttäväksi, että he molemmat
ovat melkein ”rakastuneet” tähän
avunantajaan. Tärkeä asia on,
että yhteisymmärrys pelaa ja apua
on varmasti saatavilla.
Villen kunto on ennallaan,
muistisairaushan se vain on riesa.
Kerttu vaikuttaa menevän kovin
hentoiseksi. Sairaalareissut vaikuttivat alkuun hieman masentaen, mutta nyt on mieli jo virkeämpi ja juttu ja muistelukset
sujuivat niin kuin ennenkin.

Kymenlaakso

R

i nta mapa lvelu st u n nu ksen omaava 93-vuotias Airi
Marjut. Hän on jäänyt leskeksi
vuonna 1985 ja asuu omakotitalossa syrjäisellä maaseudulla nuorimman lapsensa kanssa.
Veteraaniasiat ovat omalta
kohdaltani lähteneet ”entistä latuaan”. Olen saanut kuntoutuspäätöksen, 20 kertaa tälle vuodelle avokuntoutusta ja sen saan
kotiini. Otan kymmenen kertaa
nyt talven ja kevään aikana, toisen kymmenen kertaa jätän kesän jälkeiseen aikaan. Jalkahoitoihin, joita saan kolme kertaa,
olen saanut maksusitoumuksen
omalta veteraaniyhdistykseltäni”, kertoo Airi Marjut.

Etelä-Pohjanmaa
intamasotilastunnuksen
omaava Aatos on 90-vuotias leski. Hän asuu vuokralla rivitaloasunnossa kuntansa
yhdessä kylässä. Keskustaan
on matkaa 12 km, jonne hän
ajelee omalla autollaan. Kotipaikkakunnalta on seuraavaan
pitäjään 45 km, jossa on terveyskeskus ja keskussairaalaan
on matkaa 100 km.
”Samanmoista, hyvin pyyhkii”, vastasi Aatos kysyttäessä,
mitä kuuluu.
Aatoksen luona on käynyt
kuntayhtymän henkilö ja yhdessä on mietitty, mitä palveluita hän tarvitsee. Palve-

tus saatiin laskemaan, mutta seurauksena oli säärihaava. Tätä on
hoidettu kotihoidossa ja se on
kunnossa.
Ville pystyi olemaan kotona,
koska tytär Etelä-Ssuomesta oli
käymässä silloin.
Kerttu joutui kuitenkin uudelleen sairaalaan flimmerin
vuoksi. Aiemmin leikattu sydämen mitraaliläppä alkoi vuotaa ja
leikkausta ei enää voida tehdä, joten hoitona on lääkitys. Ville joutui menemään palvelukotiin Kertun uuden sairaalajakson ajaksi,
kun yksin pärjääminen kotona
oli mahdotonta. Villellä oli kova
ikävä kotiin. Kerttu kertoi, että
Ville odotti ovipielessä laukun

Paikallinen oma veteraanikerhoni on kokoontunut kerran ja
siellä olen saanut tietoa veteraanipalveluiden uusista asioista.
Hän aikoo pyytää itselleen
palvelusuunnitelman laatimista.
Siihen hän toivoo sekä kuntoutuksen että kotiin annettavien
palveluiden työntekijöiden osallistumista. Erityisesti hän toivoo,
että omaiset voisivat olla tässä tilanteessa mukana.
Muistipoliklinikalle hän oli
saanut kutsun tammikuussa,
mutta sen hän perui osallistuakseen veteraanikerhoon ja nyt hän
odottaa uutta aikaa.
Aili Marjut on sitä sukupolvea, joka haluaa tulla omillaan

toimeen. Hän haluaa tehdä ateriat edelleen itse ja tytär tuo tarvittavat tavarat kaupasta sen lisäksi,
mitä on oman maan satoa kellarissa.
Seurakunnan diakoniatyölle
hän on kiitollinen kaksi kertaa
vuodessa tapahtuvasta vierailusta. Ystäväpalvelua hän edelleen
toivoo ja odottaa.
Tulevaan kesään hän suhtautuu rauhallisesti. ”Kun kanssani
asuva tyttäreni lähtee kausityöhönsä keväällä, vanhimmat, ulkomailla asuvat ja jo eläkkeellä
olevat lapseni ovat luvanneet varmistaa äidin pärjäämistä kotona”.

Helsinki

P

ariskunta, rintamasotilastunnuksen omaava 95-vuotias Eino ja hänen puolisonsa,
92-vuotias Hilkka. He asuvat rivitalossa, jossa asumista on helpotettu esim. kynnysten poistolla. Eino liikkuu pyörätuolin
avulla ja Hilkka liikkuu erittäin
huonosti tukeutuen puolisonsa
pyörätuoliin. He selviävät kotona
toinen toistansa tukien.
Eino ja Hilkka sinnittelevät
sitkeästi päivästä toiseen. Kotihoito käy edelleen laittamassa Einon tukisukat aamuisin ja kerran
viikossa he saavat kylvetysapua.
”Olisi se mukava tietää, kuka tu-

lee kylvettämään, mutta edellisenä päivänä sitä ei kuitenkaan aina
tiedetä”, kertoi Eino. Heistä tuttu
ja sama henkilö toisi turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Kelalta oli tullut useita kirjeitä mm. ilmoitus lääkekaton täyttymisestä.
Niitä sitten yhdessä Einon kanssa täyttelimme. Yksin he eivät
näistä ”kirjallisista” tehtävistä selviäisikään Einon käsien vapinan
vuoksi. Hilkka on ollut hieman
väsyneempi ja ruuan valmistus
päivittäin ottaa voimille. Keskustelimme mahdollisesta Menumaat- automaatista, joka helpottaisi ruuan valmistuksessa Hilk-

kaa. Eino ilahtui asiasta kovasti ja
jo paikkakin automaatille katsottiin. Tämä olisi heille nyt ensisijainen tarve, joka helpottaisi hieman arkipäivää. He eivät olisi sidottuja ruokapalveluun, koska he
haluavat kuitenkin vielä voimiensa mukaan itse valmistaa aterioita pojan hoitaessa kauppa-asiat.
Asia on nyt siis selvittelyvaiheessa, voiko Eino tämän avun saada
kotiin veteraanien palvelumäärärahojen kautta. Kaupungilta ei
ole vielä oltu yhteydessä muidenkaan Einon veteraanipalvelujen
tiimoilta.

Menumat-ateriapalvelun herkullisesta ruoasta nauttii jo useita kymmeniä veteraaneja ympäri Suomea.
Asiakkaanamme saat itse valita vapaasti joka päivä, mitä ruokaa ja mihin kellonaikaan haluat syödä.
Soita meille ja kysy rohkeasti lisää. Tarvittaessa olemme yhteydessä
kotikuntaasi ja sovimme puolestasi käytännön järjestelyistä palvelun aloituksessa.
Sinä voit rauhassa keskittyä herkutteluun!

Menumat Oy, puh. 020 796 1550
Tikkurilantie 140 B, 01530 Vantaa
asiakaspalvelu@menumat.fi
www.menumat.fi • @MenumatOy
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Kemissä arvostavaa kohtaamista, kuulemista ja kuuntelemista
Eevaleena Kesti toimii Kemin kaupungin terveyspalveluiden sosiaalityöntekijänä. Hän käytti kommenttipuheenvuoron Rovaniemellä Lapin Aluehallintoviraston
järjestämässä STM:n ja Valtiokonttorin tilaisuudessa
26.1.2017. Teksti on tiivistelmä hänen puheenvuorostaan.

1

00-vuotiaan Suomen lahja veteraaneille: Saavat
lisää siivousta, pyykkäystä ja muita palveluita kotiin
ilmaiseksi. Veteraaneille kustannetaan palvelut heidän omien tarpeidensa mukaan. (Yle
Uutiset 12.1.2017.)
Vetera a n i k u ntout u k sen
määräraha kasvaa merkittävästi. (Suomen uutiset 3.10.2016).
Valtiokonttori maksaa kunnille kotona asumista tukevien palveluiden määrärahaa
yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Veteraanille, mitä veteraani
tarvitsee (Valtiokonttorin sivut).
Rintamaveteraanien neuvottelukunta esitti 100-vuotisjuhlavuoden veteraanipakettia…
ehdotettiin maksuttomia kunnallisia avopalveluja kotipalveluja tarvitseville veteraaneille.
(Suomen Uutiset 3.10.2016.)
Tavoitteena on saada kaikki
kotona asuvat ja avopalveluita tarvitsevat veteraanit maksuttomien palveluiden piiriin.
(Suomen Uutiset 6.10.2016).
Kentältä nousee kysymys:
Veteraaneille vihdoinkin kaikki kotipalvelut maksutta? Herää

toive, pääsemmekö vihdoinkin
tarjoamaan veteraaneille heidän
tarvitsemansa palvelut maksutta.
Kyseessä on kuitenkin määräraha, joka ei kata kaikkia kotipalveluita maksutta. Veteraanit ymmärtävät heille kerrottaessa, että
edelleenkin kyse on määrärahasta, vaikka juhlavuonna se on suurempi. Veteraanien läheisille asia
on vaikeampi käsittää, että otsikot ovat toiveita.
Työntekijänä kentällä on veteraanipalveluiden järjestäminen
kunnia-asia. Määrärahan ollessa
riittämätön tähän, mitä otsikoiden lupaukset pitävät sisällään,
on tehtävä ajoittain myös raskas.
Valtiokonttori ohjeistuksessaan painottaa, että veteraanien kotiin vietävien avopalvelujen
edellytyksenä on yksilöllinen palvelutarpeiden arviointi veteraanin kanssa. Määrärahan ollessa
rajallinen on ensiarvoisen tärkeää
kohdentaa se siten, miten veteraani kokee sen omaa tilannettaan ja
kotona asumistaan parhaiten tukevan.
Palvelujärjestelmissä tyypillisesti lasketaan palveluiden
käyttäjien määriä henkilötunnuksilla ja tavoitellaan erilai-

sia suoritteita ja tuottamista.
Psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet usein unohtuvat.
Ihmisen kokema vaikeus on
mahdollista muuttua rohkeudeksi, jos häntä siihen kannustetaan ja hänet kohdataan tuntevana ja arvokkaana yksilönä.
Oman elämän hallinta ja tunne
siitä, että pystyy selviytymään
arjestaan, on tärkeää.
Kemissä on ollut veteraanien
harkinnanvaraisina avopalveluina runsaasti arvostavia kohtaamisia eri toimintojen merkeissä:
mm. lumityöt, ruohonleikkuu,
ulkoilu, lukeminen, kukkien istuttaminen, marjojen poimiminen, leipominen, kodinaskareet,
keskusteleminen, kuunteleminen, lohduttaminen ja yhdessä
iloitseminen. Aterialipukkeet,
joita on myös myönnetty avopalvelumäärärahasta, ovat kysyttyjä
kotona asuvien veteraanien keskuudessa. Tarve niille olisi suurempi, kuin mitä määrärahalla on
kyetty myöntämään.
Veteraaneista suurin osa asuu
omissa kodeissaan. He ovat tuoneet esille sen, että eivät jaksa
suuria fyysisiä ponnistuksia eivätkä kauaa poissa kotoaan. Moni
on kertonut, että yhdeksi päiväksi voisi lähteä jonnekin, missä tapaisi toisia.
Kemissä on Tornion Saarenvireen kanssa räätälöity virkistyspäiviä avo- ja kuntoutusmäärärahasta päivätoiminta- ja päiväkun-

toutustyyppisinä toimintoina.
Ne on koettu mieluisina ja yksinäisemmätkin ovat uskaltautuneet lähteä liikkeelle Saarenvireen pikkubussin hakiessa heidät
kotoaan. Toimintaa on kehitetty
toiveita kuullen, mm. aamuista
hakuaikaa on myöhennetty, päivien sisältöä on muokattu ja lepopaikat järjestetty. Avustajaa tarvitsevat ovat voineet myös osallistua. On muistettava, että ilman
veteraanien kuulemista teemme
näennäistyötä ilman vaikuttavuutta.
Kuntoutusmäärärahan riittävyydessä on tarkennettavaa siinä,
että he, jotka laitoskuntoutuksissa vielä kykenevät käymään, eivät
ole enää toimintakykyluokkaa
III, vaan II tai I, jolloin laitoskuntoutuksen hinta tuplaantuu. Sillä
summalla, millä ennen pääsi viisi
veteraania laitoskuntoutukseen,
pääsee nyt kaksi tai kolme veteraania. Toimintakykyisyys vääjäämättä iän myötä laskee.
Olen oppinut veteraaneilta
paljon heidän elämänasenteensa ainutlaatuisuudesta, he eivät
yleensä vaadi itselleen mitään.
He ajattelevat ensin toisia: ”Anna
tämä toisille, jos joku tarvitsee tätä kipeämmin kuin minä”.
”Kysy ensin pojilta, he ovat olleet
kovemmissa paikoissa. Jos paikka jää, minä menen sitten”. Kun
asiat ja ilmiöt nähdään ihmisten
tarpeesta, ilman kenenkään intressitahon oman hyvän tavoitte-

Kemin kaupungin terveyspalveluiden sosiaalityöntekijä Eevaleena Kesti

lua, voimme tehdä moniammatillista yhteistyötä verkostona,
koskien koko maatamme, hallitusta ja eduskuntaa myöten. Näkemällä ja kuulemalla ihmisten
tarpeet, luoden yhdessä toimijoina vision sekä tahtotilan, mukana myös johto mahdollistajana,
ovat muutoksen avaimet käsissämme. Voisimmeko viedä eteenpäin julkisuudessa totena pidettyjen otsikoiden sisältämää toivetta veteraanien puolesta siitä,
että todellakin kaikki veteraanien tarvitsemat loppuiän kotona
asumisen palvelut kotihoitoineen
olisivat heille maksuttomia? He
eivät ole kanssamme enää kauan.
Olemme sen velkaa heille.

Veteraanien palvelut lakiin

Hetki yhdessä – lomat puolisoille ja leskille

V

Hyvä veteraanin leski tai
vaimo, joka olet hoitanut
tai hoidat veteraanipuolisoasi kotona. Et ole
aikaisemmin osallistunut
kunto- ja virkistyslomille
Suomen Sotaveteraaniliiton kautta, eikä sinulla ole
rintamapalvelustunnusta.
Tunnet, että tarvitset vaihtelua jaksaaksesi arkipäivässä, loma on silloin juuri
Sinulle tarkoitettu.
uomen Sotaveteraaniliitto järjestää vuonna 2017 kunto- ja
virkistyslomia (4-5 vrk) naispuolisille, pienituloisille veteraanien
leskille ja omaishoitajina toimiville puolisoille, joilla ei muuten
ole kuntoutusoikeutta tai mahdollisuutta siihen.
Hakijan on oltava Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistyksen
jäsen.
Lomalle haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa tulee olla
tuloselvitys, lyhyt kuvaus elämäntilanteesta sekä yhteystiedot. Jäsenyhdistys on ilmoitettava hakemuksessa, samoin paikka, johon
toivoo ensisijaisesti pääsyä.
Hakijan on selviydyttävä omatoimisesti päivittäisissä toiminnoissaan. Jos hakijalla on avun
tarvetta, esimerkiksi liikkumises-

eteraanijärjestöt jättivät helmikuun alussa Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle esitykset veteraanien eduiksi.
Rintamaveteraaniliiton ja Sotaveteraaniliiton yhteisessä esityksessä ehdotetaan lakiesityksen
valmistelemista, jolla kaikille sotien 1939-1945 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan
1.1.2019 lukien samanlaiset avopalvelut kuin mitä sotainvalideille sotilasvammalain nojalla korvataan.
Valtion vuoden 2018 talousarvioon liittyen on kuntoutukseen
ja palveluihin varattava riittävä,
veteraanien tarpeiden mukainen,
vähintään vuoden 2017 tasoinen

määräraha (kuntoutus 16 milj.
euroa ja 25 milj. euroa palvelut)
Vuonna 2017 tai viimeistään
2018 kaikille rintamasotilas-, rintamapalvelus- ja rintamatunnuksen saaneille veteraaneille toteutetaan ja toimitetaan veteraanikortti, jolla he voivat osoittaa
omaavansa veteraanistatuksen.
Virolaisille
vapaaehtoisille
Suomen-pojille varataan kotipalveluihin 2000 euroa veteraania
kohti.
Ehdotus kokonaisuudessaan
liiton intrernet-sivuilla
http://sotaveteraanit.fi/tuki/keita-olemme/materiaaleja-medialle-kiinnostuneille/

S

sa, pyydetään siitä hakemuksessa
mainitsemaan. Myös muistihäiriöt saattavat vaikeuttaa lomalle
osallistumista.
Lääkärintodistusta ei hakemuksen liitteeksi tarvita. Mahdollisista lääkkeistä jokainen vastaa ja hoitaa ne itse.
Lomat sisältävät täysihoidon,
majoituksen sekä monipuolisen
ohjelman. Osallistuminen on
maksuton. Matkakustannuksista ja matkajärjestelyistä jokainen
vastaa itse. Jokaiselle lomalle varataan 20 paikkaa.
Härmän kuntoutuskeskuksessa järjestettävä loma on tarkoitettu vain ruotsinkielisille.
Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset, kirjalliset hakemukset viimeistään 31.3. mennessä osoitteella
Suomen
Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström, PL 600,
00521 Helsinki.
Lomalle hyväksytyille lähetetään asiasta kirjallinen tieto
viimeistään 20.4. mennessä.

Kylpylähotelli Rauhalahti /
Spa Hotel Rauhalahti
Katiskaniementie 8
70700 Kuopio
Aika: 29.5.– 2.6.2017

Kunto- ja virkistyslomat
järjestetään seuraavissa
paikoissa:
Lomakeskus Huhmari
Huhmarisentie 43
83700 Polvijärvi
Aika: 22.–27.5.2017

Ruotsinkieliset hakemukset
lähetetään osoitteella
Vaasan Sotaveteraanipiiri
Vaasanpuistikko 15
65100 Vaasa

Lehmirannan lomakeskus
Lehmirannantie 12
25170 Kotalato (Salo)
Aika: 5.–10.6.2017
Varalan Urheiluopisto (Huomioi kaksi ajankohtaa)
Varalankatu 36
33240 TAMPERE
Aika: 10.–14.7.2017
Aika: 7.-11.8.2017
Taukokangas
Reservikomppaniankatu 11
86300 Oulainen
Aika: 28.8.–1.9.2017
Ruotsinkielinen
Härmän kuntoutuskeskus
Vaasantie 22
62375 Ylihärmä
Aika: 29.5.-2.6.2017
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Rohkeutta, luovuutta
ja joustavuutta

Ve t e ra a n i a e i j ä t e t ä

Kouvolassa ei luovuuskaan riitä
– tarvitaan lisää rahaa
Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen käytti
kommenttipuheenvuoron
Kouvolassa 31.1.2017
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston järjestämässä
STM:n ja Valtiokonttorin
tilaisuudessa. Teksti on
tiivistelmä Hartikaisen puheenvuorosta.

K

otipalveluihin Kouvola sai
567.807,55 euroa / 1.645,81/
veteraani.
• Kouvolassa yhteensä 345
tunnuksen omaavaa, palveluihin oikeutettua veteraania
Hetki ennen seminaarin alkua Turussa. Vas. Pekka Paatero (Turun Sota• Tehostetussa tai pitkäaikaisveteraanit, Mikael Luukanen (AVI), Hanna Nyfors (STM), sotaveteraani
hoidossa heistä arvioidaan
Eeri Hyrkkö ja Hans Ranta-aho (Valtiokonttori)
olevan noin 35 veteraania
sekä 30 sotainvalidia. Palveluihin oikeutettuja arvioiluehallintovirastot yhdes- laskuttaisi tehdystä työstä. Kundaan olevan siis 280 veteraasä Sosiaali- ja terveysmi- tien edustajien mielipide oli yhtenia.
nisteriön sekä Valtiokont- näinen, että palveluntuottajan on
• Jos jokainen heistä saisi vuotorin kanssa ovat järjestäneet alu- oltava Y-tunnuksen omaava yritdessa seuraavat kotona selviyeellisia seminaareja eri puolilla täjä eikä naapureille ja omaisilSuomea veteraanipalvelujen uu- le voida maksaa heidän tekemässista muutoksista. Seminaarien tään työstä. Tämä asia varmasti
puheenjohtajina ovat toimineet kaipaa lisäselvitystä.
Hans Ranta-aho on tuonut
Aluehallintoviraston ylijohtajat.
Ylitarkastaja Hanna Nyfors So- esiin tehostetussa palveluasumisiaali- ja terveysministeriöstä sekä sessa olevien veteraanien palveapulaisjohtaja Hans Ranta-aho luiden järjestämisessä heränneitä
aisiossa, Hulvelan palveluValtiokonttorista ovat puheen- kysymyksiä. Vuona 2017 tehostekeskuksen
kahvihuoneen
vuoroissaan tuoneet esille käytös- tussa asumisessa olevan veteraa- pöydän vieressä istuu iloinen ja
sä olevat määrärahat, ohjeistuk- nin ei ole mahdollista saada mak- tyytyväinen geronomi, Karoliisen sekä tulevaisuuden näkymiä. suttomia palveluja, mutta muu- na Haaksiluoto. PitkäjänteiselTilaisuuksiin on osallistu- tosta tähän asiaan käsitellään lä työllä ja veteraaneja kuuntenut kiitettävän runsaasti kunti- mahdollisesti vuodelle 2018.
lemalla voi sanoa, että Raisiossa
Kuntoutuslainsäädäntö mää- veteraanipalvelut rullaavat. Rulen sekä veteraanijärjestöjen edusrittää kuntoutuksen, mutta vete- laavat siitäkin huolimatta, että
tajia.
Apulaisjohtaja Hans Ranta- raanien palveluille ei ole lainsää- myös huolenaiheita ja yllättäviä
aho on esitellyt veteraanien kun- däntöä.
sattumuksia asioissa on matkan
Ranta-aho toi esille, että Val- varrella ollut ja on varmasti jattoutukseen sekä kotiin vietäviin
palveluihin liittyviä asioita, joissa tiokonttorin ohjekirje on työvä- kossakin.
pääpaino on vuoden 2017 muu- line, joka antaa perustiedot käyMuutos alkoi vuonna 2011.
toksissa. Hän toivoo kunnilta en- tännöistä. Palveluista päätettäes- Veteraanipalvelut olivat siihen
nakoivaa yhteydenottoa veteraa- sä on kunnissa pidettävä etusijalla saakka terveyskeskuksen hoidosneihin, kohtuudella käytettävää veteraanin yksilöllinen tarve.
sa. Se sijaitsi kaupungin keskusVaikka veteraanien määrä vä- tan ulkopuolella aiheuttaen omat
maalaisjärkeä, joustavuutta käytännön toimissa sekä tehokasta henee, palvelujen tarve kasvaa. ongelmansa. Henkilöresursseina
sekä täysimääräistä määräraho- Seminaareissa ovat kuntien ja ve- käytettävissä oli yhden sairaanjen käyttöä. Ylitarkastaja Hanna teraanijärjestöjen edustajat yh- hoitajan ajasta kaksi tuntia puheNyfors puolestaan on painotta- dessä tuoneet esille huolensa linaikaa viikossa, mikä todettiin
nut alustuksissaan Valtioneuvos- määrärahan riittävyydestä. Yh- riittämättömäksi.
ton linjauksia, vanhustyön kär- teistyötä tarvitaan kuntien halNiinpä Raisiossa päätettiin
kihankkeita ja niiden tavoitteita lintoalojen, järjestöjen sekä vir- veteraaniasioiden siirrosta Hulsekä esitellyt tuetun kotikuntou- kamiesten välillä, että veteraani- velan Palvelukeskukseen. Palvetuksen malleja osana kotihoitoa en palvelut voidaan toteuttaa nyt lukeskuksesta otettiin yhteyttä
sekä tulevina vuosina.
ja kotona asumista.
veteraaneihin, vierailtiin RaisiTilaisuuksissa käytyjen kes- on Sotaveteraanien ”Kotikorsu”Valtiokonttori lähettää kunnille kyselyn lisämäärärahan tarpees- kustelujen ja kysymysten jälkeen tilaisuuksissa, jotka järjestetään
ta toukokuussa. Ranta-aho korosti voidaan todeta, että monipuolista edelleen Hulvelassa. Kuunneltiin
poliittista tahtoa, että lisämäärä- tiedon vaihtoa tarvitaan edelleen. veteraanien ääntä, mitä ja miten
rahaa saadaan, jos kuntien käytetpitäisi toimia. Lopputuloksena
tävissä olevat määrärahat eivät riiTeksti: Anni Grundström on ollut toimiva järjestelmä, jostä tarvittaviin palveluihin.
Kuva: Osmo Suominen sa entisen kahden tunnin sijasta
Kouvolan tilaisuudessa nouveteraani tavoittaa kuntoutus- ja
si esille erityisesti palvelutarpeen
palveluasioita hoitavan henkilön
arviointiin osoitettu 200 euroa/
päivittäin.
veteraani sekä kysymys hyväksytKaroliina Haaksiluoto kiittetävistä palveluntuottajista. Vallee Valtiokonttorin ohjeistusta ja
tiokonttorin sekä STM:n puosiinä tapahtunutta kehitystä. Ohlelta näytettiin osittain vihreää
jeet ovat selkiytyneet ja niihin
valoa sille, että tarvittavaa apua
on tullut tarvittavaa joustovaraa.
voisi tarjota esim. naapuri, joka
Toki edelleen on parannettavaa.

A

tymistä tukevat peruspalvelut, määrärahan todellinen
tarve on kolminkertainen:
• Ruokailun
järjestäminen veteraanille 365 pvä x
10 € ateria x 280 veteraania on 1.022.000 euroa eli
3.650,00 €/veteraani vuodessa.
• Siivousta 2 tuntia/kk veteraania kohden on 24 tuntia/
vuosi x 35 €/tunti x 250 kotia
on 210.000 euroa eli 840,00
€/veteraani vuodessa.
• Veteraanin
tarvitsema
määräraha vuodessa näillä kahdella peruspalvelulla
on 4.490,00 €/vuosi
• Määrärahan kokonaistarve
olisi yhteensä näihin peruspalveluihin 1.203.000 €.
– Jos kaikille ei pystytä järjestämään palvelua, syntyy eriarvoisuutta.
– Kaikki eivät jostain syystä halua mitään palvelua, mutta
kaikkiin on oltava yhteydessä.
– Haja-asutusalueilla asuvien veteraanien palveluiden koko-

naishinta nousee laskettaessa
mukaan aiheutuneet matkakulut. Palvelujen järjestämisvaikeuksien takia ei ole inhimillistä
velvoittaa veteraania muuttamaan taajamaan.
– Kymenlaaksossa useimmissa
kunnissa määrärahat alkavat
olla sidottuna eikä uusia päätöksiä voida tehdä, koska varmuutta lisämäärärahasta ja sen
suuruudesta ei ole. Voidaanko
olla varmoja siitä, että lisää rahaa saadaan se, mitä anotaan?
– Kuntoutusta tarvitaan edelleen, hinnat ovat kohonneet
ja tarvitaan pidempiä ja monipuolisempia kuntoutusjaksoja.
Kuntoutusmääräraha Kouvolassa on 362.577,04 €/1.050,94
€/veteraani. Sillä saa n. 20 hoitokertaa fysikaalista/avohoitoa. Jos veteraani menee yhdessä puolison kanssa laitoshoitoon, ovat kustannukset 10
vrk jaksolta n. 5.000 €. Entä jos
hoitojakso on 14 vrk?

Raisiossa veteraanipalvelut rullaavat

R

Karoliina Haaksiluoto hoitaa veteraanien asioita Hulvelan palvelukeskuksessa.

Erityiseksi joustoksi Haaksiluoto
mainitsee uudet käytännöt lääkärin lausuntojen suhteen, turhaa
byrokratiaa poistuu ja se on hyvä
asia.
Raisiossa on käytössä palvelusetelijärjestelmä, johon ollaan
tyytyväisiä. Veteraani saa kirjeen, jossa kerrotaan palveluista sekä palvelutuottajista. Tarvittaessa häntä avustetaan ajanvarauksessa. Palvelutuottajaksi
Raisiossa kelpaa se, kenet veteraani haluaa, mutta sillä ehdolla, että palvelutuottajan on sitouduttava nk. sääntökirjaan, joka
hänelle etukäteen toimitetaan.
Sääntökirjassa on mm. kerrottu
koulutusvaatimukset erilaisten
veteraaneille annettavien palvelujen suorittajista. Kaikki asiat
kirjataan mm. veteraanin potilastietoihin, jolloin yhteydenot-

to puolin ja toisin on helppoa,
Haaksiluoto toteaa.
Veteraaneilla ollut käytössä Raision kaupungin tuottama palveluopas, joka päivitetään
vuosittain ja jaetaan kaikille veteraaneille kotiin. Opas sisältää
kaikkien valtion ja kaupungin
antamien palvelujen ja tukien lisäksi tiedot myös järjestöjen puolelta saatavasta tuesta.
Karoliina Haaksiluoto vakavoituu todetessaan, että aika käy
vääjäämättä veteraanien kohdalla
vähiin. Siksi kaikki uudistukset
ja joustot ovat tervetulleita.
Teksti ja kuva: Osmo Suominen
Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja
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Veteraanien etuuksia vuonna 2017

S

uomen sotien 1939-1945
sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla eli rintamaveteraaneilla on laeissa ja asetuksissa
säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Osin
niiden saantiin ovat oikeutettuja myös eräissä sotaan liittyvissä tehtävissä palvelleet henkilöt
sekä vuosien 1945-1952 miinanraivaajat.
Erityisetuuksia rintamaveteraaneille ja heihin rinnastetuille henkilöille myönnetään myös
kuntien ja seurakuntien varoin.
Julkisyhteisöjen antamaa tukea täydentävät säätiöiden ja yhteisöjen rintamaveteraaneille
myöntämät avustukset.
Vuoden 2017 alussa tunnuksen omaavien veteraanikuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien määrä oli
15 190.
Sotainvalidit, joiden haittaaste on 10 % tai enemmän eivät
voi saada kuntoutusta ja palveluja rintamaveteraanien kuntoutus- ja palvelumäärärahan
kautta. Heitä oli vuoden alussa
noin 1 969 henkilöä.
Seuraavassa kerrotaan perusja viitetietoja edellä tarkoitetuista etuuksista.

Rintamaveteraanien
tunnukset
Rintamaveteraaneille myönnettyjä tunnuksia ovat
• rintamasotilastunnus
(miehille)
• rintamapalvelustunnus
(naisille)
• rintamatunnus
(rintamalinnoittajille)
• ulkomaalaisen rintamasotilastunnus (ulkomaalaisille
vapaaehtoisille).
Kaikkien näiden tunnusten
hakuaika päättyi 31.12.1994.
Tunnuksia ei voi enää hakea.
Myönnetystä tunnuksesta on
merkintä sotilaspassissa ja esim.
kuvallisessa Kela-kortissa, jossa
on iso R-kirjain kortin kääntöpuolella. Jos näitä asiapapereita ei ole, rintamasotilastunnuksen olemassaolon voi varmistaa
oman asuinalueen Puolustusvoimien aluetoimistoista ja rintamapalvelustunnustiedustelut hoidetaan Kansallisarkiston kirjaamon kautta puh. 029
9533 7000 tai sähköpostitse:
kirjaamo@arkisto.fi
Rintamalisä
Rintamalisä maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus
sekä henkilölle, jolle Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen
1945-1952. Rintamalisää maksetaan myös ulkomaille.
Rintamalisä on 49,56 € kuukaudessa. Rintamalisä on verotonta tuloa eikä sitä oteta tulona huomioon asiakasmaksuja

määriteltäessä. (Asiakasmaksulaki 29 § (24.4.2003/328)
Ylimääräinen rintamalisä
Ylimääräistä rintamalisää maksetaan henkilölle, joka saa sekä
rintamalisää että kansaneläkettä. Ylimääräinen rintamalisä
on 25-45 % siitä eläkkeensaajan
kansaneläkkeestä, joka on suurempi kuin 102,47 €/kk. Kun
hakijalla ei ole lainkaan muita eläkkeitä, jotka vähentäisivät
ylimääräistä rintamalisää, hänelle maksetaan suurin mahdollinen rintamalisä.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä maksetaan
eläkkeensaajalle, joka ei saa sen
määrää pienentäviä eläkkeitä,
kuten eläkettä ulkomailta.
Suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä on
• yksin asuvalle 239,32 €/kk
• parisuhteessa olevalle
207,07 €/kk
Ylimääräinen rintamalisä
on verotonta tuloa. Ylimääräistä rintamalisää sai vuoden 2017
alussa 8113 veteraania, miehiä
heistä oli 4113 ja naisia 4000.
Veteraanilisä
Veteraanilisä maksetaan tunnuksen omaavalle veteraanille
silloin, kun hän saa ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai
ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Veteraanilisää ei tarvitse
erikseen hakea, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät. Lisä maksetaan Kelan kautta.
Veteraanilisän määrä on
105,13 €/kk. Se on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea. Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan
huomioon pitkäaikaishoidon
maksussa, jonka laitos tai kunta
perii veteraanilta.
Veteraanilisän saajia oli vuoden 2016 lopussa 3549, miehiä
heistä oli 1543 ja naisia 2006
Kuntoutus
Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi
saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti:
• Toimintakykyluokkaan III kuuluva rintamaveteraani:
avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran
sarjaa
• Toimintakykyluokkaan I ja II
kuuluva rintamaveteraani:
avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15
hoitokerran sarjoina
Kuntoutuksien pituudet on säädetty rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa.
Rintamaveteraanin tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää, kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa.
Toimintakyvyn arviointi toteutetaan omassa asuinympäristössä. Tuettu kotona kuntoutuminen katsotaan kuuluvaksi sekä kuntoutukseen että yhdeksi kotona asumista
tukevaksi palveluksi.
Aviopuolison kuntoutusoikeus
Yhteisen kuntoutusjakson tavoitteena on pyrkiä parantamaan rintamaveteraanin kuntoutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttamaan veteraanin
kotona selviytymiseen mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista. Aviopuolisolla on oikeus osallistua veteraanin kanssa samanaikaisesti laitos- tai päiväkuntoutukseen,
mutta ei avokuntoutukseen.
Matkakustannukset
Kansaneläkelaitos maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja
hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.
Rintamaveteraanin on matkakorvausta hakiessaan esitettävä
Kansaneläkelaitokselle:
kunnan antama kuntoutusmaksusitoumus tai kopio hyväksymispäätöksestä
selvitys kuntoutukseen osallistumisesta (Selvitys voidaan antaa esim.
Kansaneläkelaitoksen lomakkeella).
Lisätietoja saat Kansaneläkelaitoksen toimistoista.
Veteraanin leskellä ei ole kuntoutusoikeutta veteraanikuntoutuksen
kautta.
Valtiokonttorin kautta kunnille jaettava kuntoutusmääräraha on
15 964 95 euroa vuonna 2017. Mää-

räraha maksetaan kunnille niissä asuvien kuntoutukseen oikeutettujen veteraanien määrän mukaisesti. Kuntoutusmääräraha on
noin 1050,95 €/ kuntoutukseen
oikeutettu veteraani.
Rintamaveteraaneille
kotona asumista tukevat
palvelut
Rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Määrärahaa voi
käyttää rintamaveteraanin itsenäistä selviytymistä tukeviin
palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Valtiokonttori korostaa uudessa
ohjeistuksessaan palvelujen perustaksi henkilökohtaista palvelutarpeen kartoitusta. Kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palvelujen palvelutarpeen
kartoittamiseen voidaan käyttää
kunnalle tulevasta palvelumäärärahasta enintään 200 euroa/veteraani.
Yleisimpiä veteraanien tarvitsemia palveluja ovat siivous, ateriapalvelut, kylvetykset, vaatehuolto, asiointipalvelut, kotisairaanhoito, jalkahoito, kynnysten
poisto, tukikaiteiden asentaminen, luiskat portaikkoihin, pihatyöt, virkistysretket ja tuettu kotona kuntoutuminen.
Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %,
ei voida antaa tämä määrärahan
perusteella rintamaveteraaneille
tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja.
Valtiokonttorin kautta kunnille jaettava palveluihin tarkoitettu määräraha on 25 miljoonaa
euroa.
Määräraha
maksetaan kunnille niissä asuvien veteraanien määrän mukaisesti. Määräraha on noin
1 645,82 euroa/ edunsaaja.
Hammashoito veteraaneille
ja miinanraivaajille
Omavastuuosuuden selvittämiseksi on etenkin ennen suuria
hoitotoimenpiteitä syytä ottaa
selko siitä, paljonko hoidosta jää
itselle maksettavaksi. Hammaslääkäriltä saa kustannusarvion
tulevan hoidon kustannuksista.

Laitoskuntoutusta seuraavasti:
laitoskuntoutus (toimintakykyluokka III)

enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa

laitoskuntoutus rintamaveteraanille, jolla on
vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn
häiriöitä (toimintakykyluokka I tai II)

2-4 viikkoa kalenterivuodessa, jos se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta perusteltua.

Avokuntoutus
päiväkuntoutusta III-toimintakykyluokan
rintamaveteraanille ja aviopuolisolle

enintään 10 päivää kalenterivuodessa

päiväkuntoutusta I- ja II-toimintakykyluokan
rintamaveteraanille ja aviopuolisolle

enintään 20 päivää kalenterivuodessa

muuta avokuntoutusta III-toimintakykyluokan
rintamaveteraanille

enintään 20 käyntikertaa kalenterivuodessa

muuta avokuntoutusta I- ja II-toimintakykyluokan rintamaveteraanille

enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa

Ulkomaalaisen
vapaaehtoisen
rintama-avustus
Suomen sodissa 1939–1945 vapaaehtoisesti palvelleelle ulkomaalaiselle
rintamasotilaalle,
joka asuu Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella vaikeissa taloudellisissa oloissa tai
asuu pysyvästi Suomessa, voidaan
hakemuksesta myöntää rintamaavustusta. Ulkomaalaisella rintamasotilaalla tarkoitetaan tässä
henkilöä, jolle on myönnetty ulkomaalaisen rintamasotilastunnus tai joka täyttää tunnuksen
myöntämisedellytykset. Kertakorvauksena myönnettävän avustuksen määrä vuonna 2017 on
590 euroa. Rintama-avustukseen
oikeutettujen määrän arvioidaan
olevan noin 70 henkilöä. Avustuksen myöntää hakemuksesta
Valtiokonttori.
Eräissä sotiin liittyvissä
tehtävissä palvelleiden
kuntoutus
Vuonna 1997 annetun lain mukaan voivat 1939-1945 tai niiden jälkeen eräissä Suomen
sotiin liittyvissä tehtävissä
palvelleet henkilöt, (joille Sotaarkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta) hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta. (Todistuksen hakuaika on päättynyt
31.12.2004).
Partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden ja karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden miesten
kuntoutusoikeuden hakeminen
päättyi 31.12.2006. Henkilöt,
joille todistus on myönnetty voivat hakea kuntoutusta Valtiokonttorin kautta.
Laitoskuntoutusjakso voidaan
Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison
kanssa.
Vuodelle 2017 on varattu 3,5
miljoonaa euroa. Kuntoutukseen oikeutettujen määrä vuonna
2017 on 3 500, joista kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan
1 500 henkilöä.
Hautausmaksut
Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautaustoimilain mukaan
evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymän
hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita. Niillä hautaustoimessa perittävien perusteiden tulee
olla samat kaikille. Laissa on kuitenkin poikkeussäännös, jonka
nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan
tai osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista,
jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai siihen rinnastettavasta
syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.
Valtiokonttori maksaa hautausapua, jos sotainvalidille vahvistettu työkyvyttömyysaste oli
vähintään 20 %. Veteraanilla,
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jolla ei ole sotainvaliditeettia, ei
hautausavusta ole.
Kuntien etuudet
veteraaneille
Lukuisat kunnat myöntävät rintamaveteraaneille
talousarvioon otetuin määrärahoin erityisetuuksia.
Kuntakohtaisia etuuksia ovat
muun muassa terveyskeskuskäyntien, joukkoliikenteen käytön ja
ajoneuvon pysäköinnin maksuttomuus sekä avustukset hammashoidon ja silmälasien hankkimiseen. Tietoja näistä etuuksista saa
oman kunnan palveluneuvonnasta ja paikallisesta veteraaniyhdistyksestä.

Sotaveteraaniliiton ja piirien kautta haettavat
avustukset 2017
Vähävarainen, ylimääräistä rintamalisää saava, Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenyhdistykseen kuuluva veteraani, hänen puolisonsa
tai veteraanin leski voi hakea taloudellista avustusta Sotaveteraaniliiton tai Sotaveteraanipiirien
kautta. Tuloraja on noin 1 200 euroa/kk. Hakemukseen on liitettävä verotodistus tai Kelan todistus
ylimääräisestä rintamalisästä sekä
kuitit niistä kuluista, joihin avustusta haetaan. Avustuksia myönnetään lääke- ja hoitokulujen
omavastuuosuuksiin, apuvälineisiin ja kotona asumista tukeviin
kodin muutostöihin. Avustuksen suuruus on keskimäärin noin

Ve t e ra a n i a e i j ä t e t ä

200-700 euroa riippuen aiheutuneista kustannuksista. Avustusta
voi saada Sotaveteraaniliiton perinne- ja tukisäätiön, Sotavahinkosäätiön, Eileen Starckjohann
ja Thelma Starckjohann-Bruun
säätiön ja Kaatuneiden Muistosäätiön myöntämistä varoista
tai veteraanikeräyksen tuotosta.
Hakemuksia saa piireistä, yhdistyksistä tai verkkosivuiltamme:
http://sotaveteraanit.fi/tuki/etuudet-ja-tukimuodot/lomakkeet-jaavustukset/,josta löytyvät myös
tarkemmat ohjeet avustusten
myöntämiselle. Hakemukseen
on merkittävä selkeästi hakijan
tiedot ja tilinumero on ilmoitettava IBAN-muodossa.
Anni Grundström

Yleistä
Terveydenhuollon maksukatto 1.1.2017 alkaen
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2017
maksukatto on 691 euroa. Asiakas kerää maksuja kalenterivuoden jaksoissa. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja päättyy 31.12. Maksukaton piiriin kuuluvat maksut on erikseen määritelty. Käyttäessäsi terveydenhuollon palveluja varmista, kuuluvatko ne maksukattoon vaikuttavasti.

Maksukaton täytyttyä
• Asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
• Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu (2016).
Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy:
• Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
• Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
• Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
• Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.
Maksujen seuranta on palvelun käyttäjän vastuulla. Säilytä maksukattoon kuuluvien laskujen kuitit,
koska vapaakortin saamiseksi on esitettävä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Luotettavaa tietoa
terveydestä ja sairauksista
kaikille suomalaisille.

Lääkekustannukset
Lääkkeiden vuosiomavastuu laskee. Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on 605,13
euroa kalenterivuodessa (2016 se oli 610,37 euroa). Vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen Kela korvaa
loppuvuoden lääkkeet ja asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun jokaisesta korvattavasta
lääkkeestä.
Tarkemmat tiedot saa apteekista tai Kelasta.
Miinuskirja on Suomessa käytössä oleva lääkeostosten merkitsemistä varten tarkoitettu vihkonen,
jonka voi ostaa apteekista. Apteekki merkitsee kirjaan tiedot lääkeostoksista (lähinnä ostopäivän
ja ostosten loppusumman) siten, että sairausvakuutuslain mukaan korvattavat (Kela-korvaus) ja
käsikauppalääkkeet on eritelty. Erillistä apteekin kassakuittia ei tällöin anneta. Miinuskirjan tarkoituksena on helpottaa lääkekustannusten seurantaa, koska lääkeostot ovat yhdessä paikassa ja erillisten
apteekkikuittien keräilyä ja säilytystä ei tarvita.

www.terveyskirjasto.fi
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Vuoden 2017 veteraanimäärärahat

V

altiokonttori maksaa kunnille kuntoutusmäärärahaa yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Määräraha maksetaan kuntoutuslain mukaisesti ennakkona neljännesvuosittain (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) yhtä suurina erinä.
Valtiokonttori maksaa kunnille kotona asumista tukevien palveluiden määrärahaa yhteensä 25 miljoonaa
euroa. Määräraha maksettiin yhtenä eränä 31.1.2017.
Määrärahojen jako perustuu kunnassa asuvien, kun-

toutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutettujen rintamaveteraanien lukumäärään.
Kuntoutusmääräraha on noin 1050 €/kuntoutukseen
oikeutettu veteraani ja kotona asumista tukevien palvelujen määräraha n. 1645 €/edunsaaja.
Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta tai kotona asumista tukevia palveluita.

Taulukossa määrärahat ovat kunnittain. Maksatus tapahtuu kunnille, kuntayhtymille tai sosiaali- ja terveydenhuoltopiireille tai terveyskuntayhtymille. Kunta, joka
kuuluu johonkin edellä mainittuun kokonaisuuteen, ei
saa suoraan maksuosoitusta omaan kuntaansa määrärahoista.

Kunta/kuntayhtymä
2017
Järvenpää
Järvi-Pohjanmaan ter- Alajärvi
veyskeskus
Vimpeli
Yhtymä yht.
Kaarina
Kainuun maakunta- Kuhmo
kuntayhtymä
Kajaani
Hyrynsalmi
Paltamo
Ristijärvi
Sotkamo
Suomussalmi
Yhtymä yht.
Kalajoen kaupunki Kalajoki
Merijärvi
Yhtymä yht.
Kallio Peruspalvelu- Ylivieska
kuntayhtymä
Sievi
Nivala
Alavieska
Yhtymä yht.
Kangasala
Kangasalan seudun Ky
Pälkäne
Yhtymä yht.
Kaskö
Kauhajoki
Kauniainen
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Keski-Pohjanmaan Kokkola
sosiaali- ja terveysKaustinen
palvelu kuntayhtyKruunupyy
mä Soite
Kannus
Halsua
Perho
Lestijärvi
Toholampi
Veteli
Yhtymä yht.
Keski-Satakunnan
Kokemäki
terveydenhuollo Ky Harjavalta
Eurajoki
Nakkila
Yhtymä yht.
Keski-Suomen SEU- Joutsa
TUTERVEYSKES- Konnevesi
KUS
Keuruu
Petäjävesi
Luhanka
Multia
Laukaa
Toivakka
Yhtymä yht.
Kihniö
Kinnula
Kirkkonummi
Kittilä
Kolari
Korsholm

Kunta/kuntayhtymä
2017
Korsholms kommun Vörå
Yhtymä yht.
Kotka
Kouvola
Kristinestad
Kuntayhtymä Kaksi- Kauhava
neuvoinen
Evijärvi
Lappajärvi
Yhtymä yht.
Kuopion kaupunki Kuopio
Yhtymä yht.
Kuusamo
Kuusiokuntien sosi- Alavus
aali- ja terveyskunKuortane
tayhtymä
Ähtäri
Soini
Yhtymä yht.
Kärsämäki
Kökar
Laitila
Lapinlahti
Lapua
Lemland
Lempäälä
Liminka
Lohja
Loimaan kaupunki Loimaa
Oripää
Yhtymä yht.
Loviisan seudun ter- Loviisa
veydenhuollon Ky
Lapinjärvi
Yhtymä yht.
Lumijoki
Länsi-Turunmaa
Pargas
Yhtymä yht.
Malax-Korsnäs hälsa- Malax
vårdscentral
Korsnäs
Yhtymä yht.
Miehikkälä
Muhos
Muonion-Enontekiön Muonio
kansanterveystyön Ky Enontekiö
Yhtymä yht.
Muurame
Mäntsälä
Mänttä-Vilppulan
MänttäVilppula
kaupunki
Yhtymä yht.
Naantali
Nokia
Nurmijärvi
Nykarleby
Närpes
Närpes hälsovårdscentral skn
Yhtymä yht.
Oulainen
Oulu
Oulunkaaren kun- Pudasjärvi
tayhtymä
Ii
Simo
Vaala
Utajärvi
Yhtymä yht.

Anni Grundström

Kuntoutus- ja palvelumäärärahat 2017
Kunta/kuntayhtymä
2017
Akaa
Askola
Brändö
Espoo
Etelä-Karjalan sosiaa- Lappeenranta
li- ja terveyspiiri
Lemi
Luumäki
Parikkala
Imatra
Rautjärvi
Savitaipale
Ruokolahti
Taipalsaari
Yhtymä yht.
Etelä-Savon sosiaali- Mikkeli
ja terveyspalvelujen Mäntyharju
kuntayhtymä
Pertunmaa
Puumala
Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi
Yhtymä yht.
Eura
Forssan seudun terve- Forssa
ydenhuollon Ky
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Yhtymä yht.
Haapavesi
Hailuoto
Hamina
Hanko
Hattula
Heinola
Helsinki
Huittinen
Hyvinkää
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Härkätien sosiaali- Lieto
terveyspalvelut
Marttila
Koski T
Yhtymä yht.
Ikaalinen
Inari
Ingå
Itä-Savon sairaanhoi- Savonlinna
topiirin Ky
Enonkoski
Yhtymä yht.
Janakkala
JIK-peruspalveluliike- Ilmajoki
laitoskuntayhtymä
Kurikka
Yhtymä yht.
Joroinen
Juupajoki
Jyväskylän yhteistoi- Jyväskylä
minta-alueen terveys- Hankasalmi
keskus
Uurainen
Yhtymä yht.
Jämsän kaupunki
Jämsä
Kuhmoinen
Yhtymä yht.

KuntoutusPalvelu- Oikeumääräraha
määräraha tetut
36 783,18
57 603,69
35
7 356,64
11 520,74
7
1 050,95
0
1
522 321,12
817 972,35
497
368 882,72 577 682,69
351
12 611,38
19 749,84
12
34 681,28
54 312,05
33
34 681,28
54 312,05
33
129 266,60
202 435,81
123
23 120,85
36 208,03
22
19 968,01
31 270,57
19
37 834,13
59 249,51
36
12 611,38
19 749,84
12
673 657,62 1 054 970,39
641
136 623,23
213 956,55
130
19 968,01
31 270,57
19
11 560,43
18 104,02
11
22 069,91
34 562,21
21
4 203,79
6 583,28
4
25 222,75
39 499,67
24
14 713,27
23 041,47
14
234 361,39
367 017,77
223
33 630,33
52 666,23
32
62 005,93
97 103,36
59
8 407,58
13 166,56
8
13 662,32
21 395,66
13
14 713,27
23 041,47
14
6 305,69
9 874,92
6
105 094,79 164 581,97
100
14 713,27
23 041,47
14
6 305,69
9 874,92
6
132 419,44 207 373,27
126
25 222,75
39 499,67
24
16 815,17
26 333,11
16
76 719,20 120 144,83
73
1 604 797,49 2 513 166,56
1527
32 579,39
51 020,41
31
137 674,18
215 602,37
131
22 069,91
34 562,21
21
219 648,12 343 976,30
209
32 579,39
51 020,41
31
7 356,64
11 520,74
7
8 407,58
13 166,56
8
48 343,60
75 707,71
46
12 611,38
19 749,84
12
25 222,75
39 499,67
24
12 611,38
19 749,84
12
135 572,28
212 310,73
129
2 101,90
3 291,64
2
137 674,18 215 602,37
131
49 394,55
77 353,52
47
26 273,70
41 145,49
25
65 158,77 102 040,82
62
91 432,47 143 186,31
87
13 662,32
21 395,66
13
5 254,74
8 229,10
5
251 176,56
393 350,89
239
22 069,91
34 562,21
21
6 305,69
9 874,92
6
279 552,15 437 788,02
266
65 158,77 102 040,82
62
12 611,38
19 749,84
12
77 770,15 121 790,66
74

Kuntoutusmääräraha
53 598,34
23 120,85
6 305,69
29 426,54
65 158,77
57 802,14
170 253,56
38 885,07
22 069,91
28 375,59
51 496,45
154 489,35
523 372,07
35 732,23
2 101,90
37 834,13
34 681,28
4 203,79
26 273,70
6 305,69
71 464,46
48 343,60
21 018,96
69 362,56
5 254,74
45 190,76
49 394,55
106 145,74
116 655,22
30 477,49
38 885,07
30 477,49
49 394,55
108 247,64
7 356,64
19 968,01
6 305,69
7 356,64
6 305,69
1 050,95
6 305,69
8 407,58
171 304,51
32 579,39
25 222,75
24 171,80
13 662,32
95 636,26
16 815,17
8 407,58
25 222,75
13 662,32
4 203,79
8 407,58
46 241,71
5 254,74
128 215,65
7 356,64
2 101,90
25 222,75
38 885,07
11 560,43
32 579,39

Palvelu- Oikeumääräraha tetut
83 936,80
51
36 208,03
22
9 874,92
6
46 082,95
28
102 040,82
62
90 520,08
55
266 622,78
162
60 895,33
37
34 562,21
21
44 437,13
27
80 645,16
49
241 935,48
147
819 618,17
498
55 957,87
34
3 291,64
2
59 249,51
36
54312,05
33
6583,28
4
41145,49
25
9874,92
6
111915,74
68
75 707,70
46
32 916,39
20
108 624,09
66
8 229,10
5
70 770,24
43
77 353,52
47
166 227,78
101
182 685,98
111
47 728,77
29
60 896,33
37
47 728,77
29
77 353,52
47
169 519,42
103
11 520,74
7
31 270,57
19
9 874,92
6
11 520,74
7
9 874,92
6
1 645,82
1
9 874,92
6
13 166,56
8
268 268,61
163
51 020,41
31
39 499,67
24
37 853,85
23
21 395,66
13
149 769,59
91
26 333,11
16
13 166,56
8
39 499,67
24
21 395,66
13
6 583,28
4
13 166,56
8
72 416,06
44
8 229,10
5
200 790,00
122
11 520,74
7
3 291,64
2
39 499,67
24
60 895,33
37
18 104,02
11
9 874,92
6

Kuntoutusmääräraha
14 713,27
14 713,27
263 787,93
362 577,04
29 426,54
30 477,49
6 305,69
13 662,32
50 445,50
267 991,72
267 991,72
201 782,00
42 037,92
16 815,17
24 171,80
8 407,58
91 432,47
4 203,79
1 050,95
17 866,11
31 528,44
22 069,91
1 050,95
31 528,44
6 305,69
102 992,90
75 668,25
4 203,79
79 872,04
58 853,08
12 611,38
71 464,46
4 203,79
62 005,93
62 005,93
21 018,96
6 305,69
27 324,65
26 273,70
36 783,18
13 662,32
4 203,79
17 866,11
7 356,64
39 936,02
44 139,81

Palvelu- Oikeumääräraha tetut
23 041,47
14
23 041,47
14
413 100,72
251
567 807,77
345
46 082,95
28
47 728,77
29
9 874,92
6
21 395,66
13
78 999,35
48
419 684,00
255
419 684,00
255
315 997,37
192
65 832,78
40
26 333,11
16
37 853,85
23
13 166,56
8
143 186,30
87
6 583,28
4
1 645,82
1
27 978,93
17
49 374,59
30
34 562,21
21
1 645,82
1
49 374,59
30
9 874,92
6
161 290,32
98
118 499,01
72
6 583,28
4
125 082,29
76
92 165,90
56
19 749,84
12
111 915,74
68
6 583,28
4
97 103,36
59
97 103,36
59
32 916,39
20
9 874,92
6
42 791,31
26
41 145,49
25
57 603,69
35
21 395,66
13
6 583,28
4
27 978,94
17
11 520,74
7
62 541,15
38
77 353,52
47

44 139,81
42 037,92
55 700,24
47 292,66
11 560,43
30 477,49
30 477,49
15 764,22
581 174,21
54 649,29
43 088,87
16 815,17
22 069,91
16 815,17
153 438,40

77 353,52
65 832,78
87 228,44
74 061,88
18 104,02
47 728,77
47 728,77
24 687,29
910 138,25
85 582,62
67 478,60
26 333,11
34 562,21
26 333,11
240 289,65

47
40
53
45
11
29
29
15
553
52
41
16
21
16
146
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Kunta/kuntayhtymä
2017
Paimion-Sauvon kan- Paimio
santerveystyön Ky
Sauvo
Yhtymä yht.
Parkano
Pelkosenniemen-Sa- Pelkosenniemi
vukosken kansanter- Savukoski
veystyön Ky
Yhtymä yht.
Pello
Peruspalvelukuntayh- Haapajärvi
tymä Selänne
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Yhtymä yht.
Perusturvakuntayhty- Vihti
mä Karvinen
Karkkila
Yhtymä yht.
Perusturvakuntayhty- Nousiainen
mä Akseli
Mynämäki
Masku
Yhtymä yht.
Pieksämäki
Pihtipudas
Pirkkalan kunta
Pirkkala
Vesilahti
Yhtymä yht.
Pohjois-Satakunnan Kankaanpää
peruspalvelu-liikelai- Karvia
tos kuntayhtymä
Jämijärvi
Honkajoki
Pomarkku
Siikainen
Yhtymä yht.
Pohjois-Savcn sairaan- Kaavi
hoitopiiri/Kysteri
Keitele
Pielavesi
Leppävirta
Rautavaara
Vesanto
Tervo
Yhtymä yht.
Pori
Porin perusturvakeskus
Merikarvia
Ulvila
Yhtymä yht.
Pornainen
Porvoo
Posio
Puolanka
Pyhtää
Pyhäntä
Päijät-Hämeen sosiaa- Orimattila
li-ja terveyshuollon Ky Padasjoki
Pukkila
Kärkölä
Lahti
Myrskylä
Hollola
Iitti
Asikkala
Hartola
Yhtymä yht.

Kuntoutusmääräraha
19 968,01
10 509,48
30 477,49
16 815,17
6 305,69
12 611,38
18 917,06
17 866,11
18 917,06
16 815,17
4 203,79
39 936,02
48 343,60
30 477,49
78 821,09
6 305,69
24 171,80
9 458,53
39 936,02
65 158,77
9 458,53
26 273,70
9 458,53
35 732,23
28 375,59
13 662,32
7 356,64
5 254,74
5 254,74
5 254,74
65 158,77
13 662,32
11 560,43
21 018,96
30 477,49
6 305,69
8 407,58
8 407,58
99 840,05
203 883,90
17 866,11
23 120,85
244 870,87
10 509,48
99 840,05
48 343,60
59 904,03
18 917,06
1 050,95
52 547,40
9 458,53
2 101,90
6 305,69
337 354,29
4 203,79
57 802,14
38 885,07
21 018,96
12 611,38
542 289,13

Palvelu- Oikeumääräraha tetut
31 270,57
19
16 458,20
10
47 728,77
29
26 333,11
16
9 874,92
6
19 749,84
12
29 624,76
18
27 978,93
17
29 624,75
18
26 333,11
16
6 583,28
4
62 541,14
38
75 707,70
46
47 728,77
29
123 436,47
75
9 874,92
6
37 853,85
23
14 812,38
9
62 541,15
38
102 040,82
62
14 812,38
9
41 145,49
25
14 812,38
9
55 957,87
34
44 437,13
27
21 395,66
13
11 520,74
7
8 229,10
5
8 229,10
5
8 229,10
5
102 040,83
62
21 395,66
13
18 104,02
11
32 916,39
20
47 728,77
29
9 874,92
6
13 166,56
8
13 166,56
8
156 352,88
95
319 289,01
194
27 978,93
17
36 208,03
22
383 475,97
233
16 458,20
10
156 352,86
95
75 707,70
46
93 811,72
57
29 624,75
18
1 645,82
1
82 290,98
50
14 812,38
9
3 291,64
2
9 874,92
6
528 308,10
321
6 583,28
4
90520,08
55
60 895,33
37
32 916,39
20
19 749,84
12
849 242,94
516

Hirvijärven Osuusmeijeri
Jalasjärvi

KKR Steel Oy
Joensuu
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Kunta/kuntayhtymä
2017
Pöytyän kansanter- Pöytyä
veystyön Ky
Aura
Yhtymä yht.
Raahen seudun terve- Raahe
ydenhuollon Ky
Siikajoki
Pyhäjoki
Yhtymä yht.
Raision kaupunki
Raisio
Rusko
Yhtymä yht.
Rantasalmi
Ranua
Raseborg
Raasepori
Yhtymä yht.
Rauma
Riihimäen seudun
Riihimäki
terveyskeskuksen Ky Loppi
Hausjärvi
Yhtymä yht.
Rovaniemi
Salla
Salo
Samkommun för fol- Jakobstad
khälsoarbetet i Jakob- Pedersöre
stadsnejden
Larsmo
Yhtymä yht.
Sastamalan seudun Sastamala
sosiaali- ja terveysPunkalaidun
palvelut
Yhtymä yht.
Seinäjoen kaupunki Seinäjoki
Isokyrö
Yhtymä yht.
Sibbo
Siikalatva
Siilijärven kunta
Siilinjärvi
Yhtymä yht.
Sisä-Savon kansanter- Suonenjoki
veystyön Ky
Rautalampi
Yhtymä yht.
Siun sote - Pohjois- Joensuu
Karjalan sosiaali- ja Ilomantsi
treveyspalvelujen kunHeinävesi
tayhtymä
Kitee
Kontiolahti
Juuka
Polvijärvi
Nurmes
Outokumpu
Lieksa
Liperi
Rääkkylä
Valtimo
Tohmajärvi
Yhtymä yht.
Siuntio
Sodankylä
Somero
SoTe Kuntayhtymä Saarijärvi
Saarikka
Kyyjärvi
Karstula
Kannonkoski
Kivijärvi
Yhtymä yht.

KuntoutusPalvelu- Oikeumääräraha
määräraha tetut
25 222,75
39 499,67
24
2 101,90
3 291,64
2
27 324,65
42 791,31
26
74 617,30
116 853,19
71
29 426,54
46 082,95
28
11 560,43
18 104,02
11
115 604,27 181 040,16
110
62 005,93
97 103,36
59
11 560,43
18 104,02
11
73 566,36 115 207,38
70
7 356,64
11 520,74
7
37 834,13
59 249,51
36
92 483,42
144 832,13
88
92 483,42 144 832,13
88
104 043,85
162 936,14
99
84 075,83
131 665,57
80
14 713,27
23 041,47
14
19 968,01
31 270,57
19
118 757,12 185 977,61
113
421 430,12
659 973,67
401
57 802,14
90 520,08
55
160 795,03
251 810,40
153
37 834,13
59 249,51
36
21 018,96
32 916,39
20
3 152,84
4 937,46
3
62 005,93
97 103,36
59
83 024,89
130 019,75
79
7 356,64
11 520,74
7
90 381,52 141 540,49
86
115 604,27
181 040,16
110
6 305,69
9 874,92
6
121 909,96 190 915,08
116
35 732,23
55 957,87
34
16 815,17
26 333,11
16
35 732,23
55 957,87
34
35 732,23
55 957,87
34
30 477,49
47 728,77
29
13 662,32
21 395,66
13
44 139,81
69 124,43
42
294 265,42
460 829,49
280
96 687,21
151 415,40
92
13 662,32
21 395,66
13
39 936,02
62 541,15
38
32 579,39
51 020,41
31
15 764,22
24 687,29
15
16 815,17
26 333,11
16
47 292,66
74 061,88
45
31 528,44
49 374,59
30
80 922,99
126 728,11
77
40 986,97
64 186,97
39
12 611,38
19 749,84
12
22 069,91
34 562,21
21
16 815,17
26 333,11
16
761 937,25 1 193 219,22
725
8 407,58
13 166,56
8
57 802,14
90 520,08
55
46 241,71
72 416,06
44
34 681,28
54 312,05
33
3 152,84
4 937,46
3
13 662,32
21 395,66
13
6 305,69
9 874,92
6
4 203,79
6 583,28
4
62 005,93
97 103,37
59

Kiitos Sotaveteraaneille
Jojen kaupunnista! nro:229

Kesälahden Konesavotta Oy

Kunta/kuntayhtymä
2017
Sottunga
Sulkava
Sund
Suupohjan peruspalv. Isojoki
liikelaitos Isojoki ja Karijoki
Karijoki
Yhtymä yht.
Sysmä
Säkylä
Taivalkoski
Tampere
Tampere-OrivesiSote-Yhteistoimin- Orivesi
ta-alue
Yhtymä yht.
Tervola
Teuva
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Urjala
Utsjoki
uudenkaupungin yh- Uusikaupunki
teistoiminta-alue
Vehmaa
Taivassalo
Pyhäranta
Kustavi
Yhtymä yht.
Vaasan ja Laihian Yh- Vaasa
teistoiminta-alue
Laihia
Yhtymä yht.
Valkeakoski
Vantaa
Varkaus
Viitasaari
Virolahti
Virtain kaupunki
Virrat
Ruovesi
Yhtymä yht.
Ylitornio
Ylä-Savon SOTE
Iisalmi
kuntayhtymä
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Yhtymä yht.
Ylöjärvi
Ålands hälso- och
Maarian
sjukvård
hamina
Kumlinge
Jomala
Hammarland
Föglö
Geta
Eckerö
Finström
Vårdö
Saltvik
Yhtymä yht.
Äänekoski

Kuntoutusmääräraha
4 203,79
11 560,43
3 152,84
9 458,53
4 203,79
13 662,32
23 120,85
22 069,91
49 394,55
522 321,12
34 681,28
557 002,40
34 681,28
18 917,06
111 400,48
521 270,17
11 560,43
43 088,87
3 152,84
9 458,53
2 101,90
51 496,45
6 305,69
11 560,43
2 101,90
5 254,74
76 719,20
142 928,92
21 018,96
163 947,88
67 260,67
264 838,88
75 668,25
30 477,49
54 649,29
30 477,49
19 968,01
50 445,50
30 477,49
71 464,46
33 630,33
7 356,64
3 152,84
115 604,27
36 783,18
28 375,59

Palvelu- Oikeumääräraha tetut
6 583,28
4
18 104,02
11
4 937,46
3
14 812,38
9
6 583,28
4
21 395,66
13
36 208,03
22
34 562,21
21
77 353,52
47
817 972,35
497
54 312,05
33
872 284,40
530
54 312,05
33
29 624,75
18
174 456,88
106
816 326,53
496
18 104,02
11
67 478,60
41
4 937,46
3
14 812,38
9
3 291,64
2
80 645,16
49
9 874,92
6
18 104,02
11
3 291,64
2
8 229,10
5
120 144,84
73
223 831,47
136
32 916,39
20
256 747,86
156
105 332,46
64
414 746,54
252
118 499,01
72
47 728,77
29
85 582,62
52
47 728,77
29
31 270,57
19
78 999,34
48
47 728,77
29
111 915,73
68
52 666,23
32
11 520,74
7
4 937,46
3
181 040,16
110
57 603,69
35
44 437,13
27

1 050,95
1 645,82
8 407,58
13 166,56
6 305,69
9 874,92
3 152,84
4 937,46
1 050,95
1 645,82
4 203,79
6 583,28
5 254,74
8 229,10
1 050,95
1 645,82
6 305,69
9 874,92
65 158,77 102 043,83
42 037,92
65 832,78
15 964 950,00 25 000 000,22

DJ-Team Entertainment Ky
Joensuu

Kiitos Sotaveteraaneille
Juupajoelta! nro:230
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6
3
1
4
5
1
6
62
40
15190
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Kuntoutusmääräraha
täyteen käyttöön

Tuettu kotona kuntoutuminen vastaa
hyvin veteraanien tarpeisiin

ohja sai Valtion kuntoutusja kotona asumista tukevien palveluiden määrärahaa
yhteensä 264 000 euroa eli 2700
euroa veteraania kohti. Lisäksi Lohjan kaupunki on varannut
1000 euroa jokaiselle veteraanille palveluiden järjestämiseksi. Tilanne on parempi, kuin yhtenäkään aiempana vuotena.
Nyt on käärittävä hihat ylös,
tehtävä kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat kaikille veteraaneille. On kysyttävä veteraanien
ja heidän omaistensa mielipiteet
palveluiden tarpeesta ja pyrittävä
tasapuolisuuteen ottamalla kaikki veteraanit huomioon. Pieni
osa veteraaneista kieltäytyy edelleen ulkopuolisesta avusta. Emme
saa loukata itsemääräämisoikeutta, mutta keskustelu lasten kanssa, joista monet ovat ylikuormittuneita isänsä tai äitinsä hoitamisesta, voi muuttaa veteraaninkin
palveluille myötämieliseksi.
Kunnissa veteraanipalveluista
vastaavan henkilön tulee tiiviisti seurata veteraanimäärärahojen
käyttöä. Tänä vuonna, kun määrärahojen lisäys oli merkittävä, on
suuri riski, että kunnat joutuvat
palauttamaan niille myönnettyjä rahoja. Varojen alikäyttö tulee
havaita ajoissa ja lisätä tällöin veteraaneille tarjottavia palveluja.
Valtiokonttorin ohjekirje 2017
antaa laajat mahdollisuudet koto-

elsingin kaupunki aloitti omalla määrärahallaan veteraanien tuetun
kotona kuntoutumisen vuonna
2016. Helsingissä on veteraanien kuntoutukseen osoitettu määräraha loppunut viimeisen 10
vuoden aikana. Joka vuosi suuri joukko veteraaneja on jäänyt
vaille vuosittaista kuntoutusta.
Omalla määrärahalla palkatut

L

2736
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63/78/156
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?
YK 23/12/9/63
86/87/90
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i
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Pentti Suppola
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Korjausavustuksia
asuntoihin 2017

K

orjausavustuksia
asuntojen korjauksiin on taas tänä
vuonna haettavissa. Korjausavustuksilla ei ole enää hakuaikaa,
vaan niitä voi hakea vuoden mittaan tarpeen ilmetessä. Korjausavustusta haetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta (www.ara.fi), eikä
siis kunnan kautta niin kuin aiemmin. Korjausavustuksia voivat
hakea yli 65-vuotiaat oman kotinsa muutostöihin, mutta hakijan on täytettävä asetettavat tuloja omaisuusrajat.
Normaalisti korjausavustusta
os Oy yritysilme
voi17.12.2009
saada enintään 50 % korjausten kustannuksista, mutta erityi-

% Black
YK 0/0/0/100
0/0/0

na asumista tukeviin palveluihin
osoitettujen määrärahojen käytölle. Kuntoutukseen tarkoitetun
määrärahan ohjeistuksessa valitettavasti edelleenkin rajataan,
miten usein veteraani voi saada
avo- ja päiväkuntoutusta vuoden aikana. Laitoskuntoutuksen
käyttökatto on ehkä perusteltavissa, vaikka veteraanien into laitoskuntoutukseen onkin huomattavasti vähentynyt toimintakyvyn heikkenemisestä johtuen.
Veteraanille tehtävän palvelusuunnitelman laatiminen ostopalveluna 200 eurolla on outoa, koska tuskin ulkopuolinen
taho tuntee veteraania yhtä hyvin, kuin kunnan oma henkilöstö. Lisämäärärahan anominen
jo 31.5.2017 mennessä tekee vaikeaksi arvioida riittävällä tarkkuudella loppuvuoden rahantarpeen.
Maan hallitukselta oli hieno
ele muistaa korotetulla määrärahalla sotiemme veteraaneja itsenäisyytemme juhlavuotena. Koemme Lohjalla, että meille on
asetettu iso haaste, johon haluamme vastata. Veteraaneille kuntoutukseen myönnetyt määrärahat on käytettävä täysimääräisesti
veteraanien parhaaksi.

sistä syistä avustus voi nousta 70
%:iin. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat avustavat
hakemusten tekemisessä ja hakemukset voi täyttää myös sähköisen järjestelmän kautta.
Korjausneuvontaa
voi
toki kysyä, vaikka ei hakisikaan korjausavustuksia. Joulukuun lehdessämme oli kaikkien korjausneuvojien yhteystiedot
palvelualueineen. Korjausneuvonta-asioissa auttaa myös korjausneuvonnan päällikkö Jukka
Laakso, puh. 040 5023 807.

H

Tuko-työntekijät oli kaupungin
käden ojennus valtion määrärahan niukkuuteen. Hyvien kokemusten jälkeen kaupunki päätti jatkaa toimintaa myös vuonna
2017.
Rauno Loukkola
Helsingin seudun
sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Tukon tilastotietoa
4-12/2016
•
•
•
•

puhelinkontakteja 470 kpl
Tukon aloituskäyntejä 185 kpl
135 veteraania valitsi Tukon
1526 käyntikertaa, 85 erityiskäyntiä
• 48 loppuun suoritettua Tukoa
• 13 kpl jäi kesken (kuolema ym.
syy)

R

Enemmistöllä on ollut toiveena ulkoilun mahdolintamaveteraanien tuettu kotona kuntoutuminen (Tuko) alkoi Helsingissä listuminen, yksinäisyyden lievittyminen ja liikuntamaaliskuussa 2016. Vuonna 2016 se oli kyvyn ylläpitäminen. Näihin toiveisiin on pystytty
yhtenä kuntoutusvaihtoehtona perinteisten lai- vastaamaan ulkoilun tukemisena kävelyllä käyden
tos-, avo- tai päiväkuntoutuksen lisäksi ja tänä tai pyörätuolia työntämällä. Usein uloslähtöön on
vuonna se on mahdollista valita myös yhden yhdistetty myös pihatyöt yhdessä tai käynnit esimerkuntoutusmuodon rinnalle. Tuko-tiimissä työs- kiksi kahviloissa/ravintoloissa, kaupoissa, kirjastoiskentelee sosiaaliohjaajan ja fysioterapeutin lisäk- sa, palvelukeskuksissa, terveysasemilla tai apteekeissa. Yksinäisyyden tunnetta pyritään lievittämään
si 4-5 lähihoitajaa.
Aluksi sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti te- tukikeskusteluilla, jolloin veteraani voi halutessaan
saada hoitajasta keskustelukee alkukartoituskäynseuraa ja toisen ihmisen läsnin, jossa arvioidaan venäolon tuomaa turvallisuuteraanin kotona asumisden tunnetta. Tiimin työnta sekä keskustellaan
tekijät voivat tarvittaessa
kuntoutuksen tavoitteisavustaa myös yhteydenotosta ja veteraanin omista
sa vapaaehtoisjärjestöihin.
toiveista. YhteydenotLiikuntakyvyn ylläpitämito voi tulla Tuko-tiimin
seen pystytään vastaamaan
puolesta tai veteraanin,
ohjatuilla liikuntatuokioilomaisen tai muun työnla, joihin tiimin fysioteratekijän taholta. Alkupeutti voi ohjeistaa lähihoikartoituskäynnin jältajan tekemään liikkeet oikeen lähi- tai perushoikein ja turvallisesti.
taja aloittaa käynnit
Asiakkaat ja omaiset ovat
suunnitelman mukaisesolleet Tukon toimintaan
ti kerran viikossa. Kunerittäin tyytyväisiä ja myös
toutus on tavoitteellisTuko-tiimi tekee työtään
ta ja itsemääräämisoikekiitollisina ja suurella sydäutta tukevaa toimintaa,
mellä.
jossa tuetaan veteraanien
kotona asumista heidän
omia toiveitaan kuunPirre Liukkonen
nellen. Kuntoutuksessa
Sosiaaliohjaaja,
on keskeistä yhdessä te- Helsingin Tuko-tiimin vastuulliset, sosiaaliohHelsingin kaupunki
keminen eikä se sisällä jaaja Pirre Liukkonen (vas.) ja fysioterapeutti
yksilöhoitoja.
Elisa Karhumaa

Salolaiset yrittäjät keräävät varoja
veteraanien kuntoutukseen

S

Puheenjohtaja Alangon mukaan yrittäjien yhteisenä tavoitteena on kerätä 50 000 euroa ja
lahjoittaa se käytettäväksi salolaisille veteraaneille kuntoutukseen.
Sotaveteraanit,
kunniakansalaisemme ansaitsevat kaiken tukemme. Ilman heitä ei olisi meitä
yrittäjiäkään.
Elinkeinomessut järjesti helmikuussa varainhankintatilaisuutena ” Kaupan ja talouden seminaarin ”, jonka puhujina olivat
kansanedustaja Elina Lepomäki, Suomen Pankin johtokunnan
jäsen Seppo Honkapohja ja Keskon pääjohtaja Mikko Helander.
Seminaariin osallistui noin 70
veteraanityön tukijaa, osallistuKaupan ja teollisuuden seminaarissa esiintyivät (vas.) johtokunnan jä- mismaksu oli 490 e. Tilaisuuden
sen Seppo Honkapohja, puheenjohtaja Jukka Alanko, pääjohtaja Mikko tuotto lahjoitettiin veteraanikunHelander ja puheenjohtaja Erkki Heikkinen. Kuva: Juha Särestöniemi toutukseen.
alossa kaikki halukkaat sotaveteraanit eivät pääse kuntoutukseen. Salon Seudun Elinkeinomessujen johtokunnan puheenjohtaja Jukka Alanko käynnisti

yrittäjien kanssa varainhankinnan tilanteen korjaamiseksi. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä
Salon kaupungin ja Salon sotaveteraaniyhdistyksen kanssa.

23
60 vuotta

Ve t e ra a n i a e i j ä t e t ä

Kuljetusliike
S&O Toivonen Oy

Puistosairaalan
Silmälääkärit Oy

Juupajoki

Jyväskylä

Erikoispurku Oy
Jyväskylä

Kangasala

Insinööritoimisto
Juha Kupari Oy

Trukkihuolto Marjeta Oy

Twinputki Oy

Kuljetus Leppänen Oy

Kometko Oy

S. KAKKO OY

Kittilä

Konnevesi

Koski TL

Kotkan Isännöintipalvelu Oy

Insinööritoimisto
H. Eskelinen Oy

Koneurakointi Hermunen

Kiitos Sotaveteraaneille
Järvenpäästä! nro:225

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

Ourex Oy

Kerava

Kotka,www.heske.fi

www.juku.fi

Kerava

Kouvola

Kymen IV-Valmistus Oy

Gagga-R.O. T:mi

Valkeala

Iitti

Aatsin Kone Oy

Kouvolan
Teollisuusasennus Oy

”Puijon Kiinteistöpalvelu Oy

Kiinteistö Oy
Kuusamon Vuokratalot

NRG Suomi Oy

Valkeala

Kuopin Woodi Oy
Kuopio

Renor Oy

Kuusamo

Dosetec Exact Oy

Lahti

Nastola
www.dosetec.fi

Sora ja Kallio Heinonen Oy

T:mi Kari Kauvo

Laitila

Lapinjärvi

Kiitos Sotaveteraaneille
Lappeesta! nro:222

Kiitos Sotaveteraaneille
Lieksasta! nro:236

arkkitehtitoimisto
riitta ja kari ojala oy
Lappeenranta

CARRUS DELTA OY
LIETO

Autosalpa Oy
”palvelua iloiselle mielellä
Kuopio

Lahti

Nikko Oy
Jakkula, Laihia

Lappeenrannan
Kuljetusosakeyhtiö
Premekon Oy
Lappeenranta, Joutseno

www.meriturva.fi

P. Packalen Oy

Vilakone Oy

Lohja

Loimaa

Jorma Hasanen Ky

Kuomionkoski Oy

Fingeo Oy

Mikkeli

Ristiina

Mikkeli

T:mi Jukka Kopra

Mäntän Rengaspiste Oy

Naantalin Energia Oy

Mänttä-Vilppula

Mänttä

Naantali

Kiitos Sotaveteraaneille
Loviisasta! nro:227
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Rintamalta mitalirohmuiksi olympialaisissa

N

ykyään puhutaan ”urheilijan polusta” tarkoittaen toimia, joilla nuorta
urheilijaa autetaan kohti maailman huippua. Millaisen urheilijan polun kulkivat sotien jälkeen
menestyneet suomalaiset?
Nuoret suomalaisurheilijat ylsivät 1940-50-luvulla maailman
huipulle erityisesti hiihtolajeissa,
voimistelussa ja painissa. Yleisurheilussa Suomesta ei ollut enää
suurvallaksi. Uuden menestyslajin melonnan sankareista taas osa
oli jo sotapalvelukselta säästyneitä nuorempia ikäluokkia.

Veikko Hakulinen Valamon
tykkipattereilla
Sotaveteraaneista komeimman
urheilu-uran teki hiihtäjä Veikko
Hakulinen (1925–2003). Hän
voitti kolme kultaa sekä olympiakisoissa että MM-laduilla. Vuoden urheilijaksi Hakulinen valittiin neljä kertaa – useammin
kuin kukaan muu.
Hakulinen on muistelmissaan
kuvannut tarkasti sodan vuodet.
Veikon sotapolku alkoi 18-vuotiaana huhtikuussa 1943, alokkaana Laatokan Rannikkoprikaatissa. Palveluspaikkana olivat
Rauhalan kasarmit Lahdenpoh-

jan kauppalassa. Aliupseerikoulun ja sotapalveluksensa Hakulinen suoritti Niikkanan patterissa Valamon saarella. Toisin kuin
talvisodassa, Valamo säästyi jatkosodan aikana pommituksilta.
Rukajärven sissit
kultajahdissa
Rukajärven suunnalla, kenraalimajuri Erkki Raappanan 14. divisioonassa, palveli useampi sissi, joista sittemmin kasvoi hiihtäjiä maailman huipulle. Heistä
ensimmäisenä ylsi arvomitaliin Teuvo Laukkanen (1919–
2011), joka hiihti olympiahopeaa St. Moritzissa 1948 voittaneessa viestijoukkueessa. Laukkanen
haavoittui talvisodassa jalkaan,
mutta johti jatkosodassa monia
kaukopartioita Rukajärven erämaissa ja näytti suksilla mallia
alaisinaan taistelleille nuoremmille hiihtäjille.
Yksi näistä oli Urpo Korhonen (1923–2009), joka lähti sotaan 18-vuotiaana vapaaehtoisena syksyllä 1941 ja päätyi Pentti
Perttulin johtaman sissiosaston
kuopukseksi. Nuoren Urpo Korhosen ”urheilijan polku” ei totisesti ollut kevyt. Useiden vuorokausien partioreissun päätteeksi

Samassa
kultajoukkueessa
hiihti Paavo Lonkila (s. 1923),
Rukajärven sissejä hänkin.
Vuonna 1967 ilmestyneessä Rukajärven sissit -kirjassaan Onni
Palaste kertoo iskusta Jeljärven
huoltokeskukseen. Kirjan korpraali Rankila on todellisuudessa Paavo Lonkila, vasta 20 vuotta täyttänyt ja vain 157-senttinen sisupussi. Elämänsä hiihdon
Lonkila sauvoi iskuosaston paluumatkalla, kun karkasi Ontajärven jäälle vihollisen ampuessa
perään.

Paavo Lonkila asustaa Iisalmessa.
Hän voitti Oslon olympialaisissa
4 x 10 kilometrin viestihiihdossa
kultaa ja 18 km:lla pronssia.
Kuva: Tenho Tikkasen arkistot

hän intoutui seuraamaan loppukirin ottanutta partionjohtaja
Laukkasta ja hiihti itsensä aivan
loppuun. Äärimmäinen harjoittelu tuotti loisteliaan lopputuloksen: Urpo Korhonen oli voittamassa viestihiihdon olympiakultaa Oslossa 1952.

Sylvi Saimo voitti kultaa kajakkiyksiköiden 500 metrin kilpailussa Helsingin olympialaisissa 1952. Palkintojen jakajana Erik von Frenckell. Kuva: Urheilumuseo

Parhaat urheiluvuodet
rintamalla
Kadettikurssi 23 päättyi talvisodan takia ennenaikaisesti vuoden 1939 lopussa. Pikakurssin
nuoriin upseereihin kuului rovaniemeläinen Martti Huhtala
(1918–2005), joka toimi sodassa
aluksi kouluttajana.
Rintamaurheilussa luutnantti Huhtala kunnostautui voittamalla maaliskuussa 1942 Ontrosenvaaran hiihtokilpailuissa upseerisarjan.
Urheilu-uran huippu osui talveen 1948, jolloin hän voitti yhdistetyssä Suomen mestaruuden
ja sijoittui St. Moritzin olympia-

kisoissa hopealle Heikki Hasun
jälkeen.
Heinäkuussa 1952 olympiamitalisti, kapteeni Martti Huhtala pysähtyi Rovaniemen sankarihaudoille Helsingin olympiakisojen soihtuviestin kantajana.
Eero Kolehmainen (1918–
2005), maatalon poika Anttolasta astui varusmiespalvelukseen
historiallisena päivänä 1.9.1939.
Talvisodassa hän taisteli Sissipataljoona 2:n riveissä Aittojoella,
Tolvajärveltä itään. Vaikka Kolehmainen ehti toimia ryhmänjohtajana, välirauhan aikana oli
palattava varusmieheksi ja aliupseerikouluun. Asemasodan vuodet ”Hämytsaaren isäntä” palveli Syvärillä JR 22:ssa ja koki kesän 1944 kauhut Viipurissa 20.
prikaatissa. Hiihtoharjoitteluun
jäi sotatalvinakin aikaa, mutta
nousu huipulle tapahtui sodan
jälkeen hitaasti kiiruhtaen. Talvella 1950 Kolehmainen voitti
Holmenkollenin 18 km ja kaksi
vuotta myöhemmin hän otti samoilla laduilla olympiahopeaa
50 km:lla Veikko Hakulisen perässä.
Painikisoja onnistuttiin järjestämään läpi sotavuosien: esimerkiksi TUL:n mestaruuk-

Veikko Hakulinen voitti olympiakultaa 50 kilometrin hiihdossa Oslon olympialaisissa 1952. Kuva: Urheilumuseo
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sista painittiin kaikkina sotavuosina. Reposaaren Kunnon
Kelpo Gröndahl (1920–1994)
puki Suomen armeijan harmaat
ylleen välirauhan aikana ja palveli jatkosodassa Karhumäen suunnalla. Vuonna 1943 hän voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa päästen tuolloin hyvin
harvinaiselle maaottelumatkalle
Tukholmaan. Olympiamolskilla Gröndahl väänsi hopeaa Lontoossa 1948 ja kirkasti mitalin
kultaiseksi Helsingissä 1952.
Kultamitali-lotta
Ilmavalvontalotta Sylvi Saimo
(1914–2004) tunnettiin sota-aikana kovana hiihtäjänä. Talvisodassa Saimon asemapaikkana oli
Suomenlinnan Susisaari. Kova
pakkastalvi kului ilmavalvonnassa kolmessa vuorossa. Lepo-

vuorolla lotat kutoivat rintamalle
lämmintä vaatetta. Saimo muisteli talvisodan jouluaan: ”Aitoa
joulutunnelmaa ei ymmärrettävästi voinut syntyä. Ilmatorjuntapatterit kun puhuivat, siinä oli
joulua kylliksi”.
Jatkosodassa Sylvi Saimo sai
siirron kotiseudulle Kannakselle. Hän palveli sodan loppuun
Lahdenpohjan Ilmavalvontakeskuksessa. Sotavuosiin kuului raskas tehtävä sulkea kotitalon ovi
viimeisenä evakkoon lähtijänä.
Valoisampia hetkiä edusti Karhumäen hiihtojen voitto 1944.
Taakse jäi jopa tuleva olympiavoittaja Lydia Wideman.
Melonnasta tuli Sylvi Saimon
päälaji vasta sodan jälkeen. Maailmanmestariksi hän meloi 1950,
ja ura huipentui olympiakultaan
Helsingin olympiakisoissa 1952.

Yleisurheilun yksinäinen
menestyjä
Keihäänheittäjä Toivo Hyytiäinen (1925–1978) toi Suomen ainoan kullan Brysselin EM-kisoista 1950 sekä isäntämaan ainoan yleisurheilumitalin Helsingin
olympiakisoista 1952. Olympiapronssimies ei monen muun tapaan sotavuosistaan puhellut.
Talvella 1943–44 palvelukseen
otettu Hyytiäinen kuului Lapin
sotaan joutuneisiin nuorukaisiin.
Puoliso muisteli, että ”rintamalla
Topi oli jossakin pohjoisessa, ehkä
vuoden verran, mutta niistä masentavista ajoista hän ei koskaan
myöhemmin mitään kertonut”.
Matti Hintikka
Kirjoittaja on urheilumuseon
tuottaja

Martti Huhtala sai hopeamitalin St. Moritzin olympiakisoissa 1948 yhdistetyn hiihdossa. Kuva: Urheilumuseo

Fysioterapiapalveluja Sotaveteraaneille
ANJALANKOSKI

KAJAANI

TAMPERE

Myllykosken Lääkintävoimistelu Ky

Teppanan Fysikaalinen Hoitolaitos

Ravimiehentie 12, 46800 Anjalankoski
Puh. 05-325 5864

Kuurnantie 7,87200 Kajaani
Puh. 0440-629 290

Tampereen
Kuntouttamislaitos Oy

ESPOO

LIEKSA

Fysioterapia Ann-Britt Rajala

Fysio-Leena Ky

Espoonlahdenkuja 4 ,
(Espoonlahden Uimahalli)
Puh. 09 - 802 2083

Pielisentie 18, 81700 Lieksa
Puh. 050-327 6123

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

haapajärvi

Haapajärven Lääkäritalo Oy
/ Fysiokolmio
Kirkkokatu 5, puh. 08-763 575

NAStoLa

Nastolan Fysikaalinen Hoitolaitos
Timpurintie 2, puh. 03-762 4888
- Veteraanien asialla jo yli 40 vuotta -

palokka

Palokan Fysioterapia

- 60 vuotta palvelua myös kotikäyntejä
Kyttälänkatu 5 (katutaso), 33100 Tampere
puh. 03-3142 5800
www.tampereenkuntouttamislaitos.fi

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

TUUSNIEMI

Tuusniemen Kuntoutus Ky
Poikkitie 2, 71200 Tuusniemi
puh. 040-545 5788 ja 040-535 7544
www.tuusniemenkuntoutus.fi

Olavintie 1, puh. 014-677 777

VILPPULA
HEINOLA

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

HELSINKI

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

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

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

VIROLAHTI

REISJÄRVI

Fysikaalinen Hoitolaitos
Kaakon Kuntohoito Oy

Fysiokolmio

Virojoki, puh. 05-347 1630, 040-596 4203
Klamila, puh. 040-7717 468
www.kaakonkuntohoito.fi

Kirkkotie 4, puh. 08-776 770
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Mittaustiedustelu tiesi vihollisen liikkeet

S

otavuoden 1944 alkaessa
Kannaksen rintama oli hiljainen. Mittauspattereiden
sotapäiväkirjat tältä jaksolta olivat niukkasanaisia, merkittäviä
vihollishavaintoja ei ollut.
Tammikuun puolivälissä neuvostojoukot aloittivat Suomenlahden ja Ilmajärven välillä yleishyökkäyksen
vapauttaakseen
Leningradin seudut saksalaisten saarrosta. Samoihin aikoihin neuvostotykistö aloitti Kannaksella vilkkaan tulitoiminnan,
joka kohdistui Tervolan ja Valkeasaaren alueille. Paikallisten,
suhteellisen lyhyiden tulivalmistelujen ohella todettiin vihollisen
ampuvan mm. tammikuun 19.
päivänä tarkistusluonteisia ammuntoja. Myöskin taisteluharjoitusten kaltaisia tulitukitoimia
esiintyi. Useita vihollisen tuliasemia leikattiin. Niiden joukossa
oli myös joukko uusia. Suomalaisen 15.Divisioonan lohkolla varmennettiin äänimittauksella sekä
sirpaletutkimuksin vihollisen ottaneen käyttöön saksalaista sotasaalistykistöä. Kaukotähystyspaikat havaitsivat myös lentokenttien toiminnan vilkastuvan.
Asemasodan hiljaisuus
päättyi
Neuvostojoukkojen tammikuinen liikehdintä herätti suomalaiset asemasodan hiljaisuudesta.
Kannaksen Ryhmän tykistökomentaja pyysi nyt vihollisen etulinjan ilmakuvauksia, joita ei kuitenkaan huonojen säiden vuoksi
voitu toteuttaa. Kehno sää haittasi myös ääni- ja valomittausta,
ja niin tammikuun maaliluettelo
oli suppea.
Helmikuussa jatkui neuvostotykistön ammunta vilkkaana koko kuukauden. Kannaksen
mittauspatterit määrittivät yhteensä lähes 150 kohdetta, joista
noin 80 % saatiin äänimittauksin. Samalla todettiin, että vihollisen tykistökalusto oli selvästi muuttumassa raskaammaksi. Tiedustelu-upseerit arvelivat,
että kyseessä oli yleinen kalusto-

vaihto, eikä mikään hyökkäyksen valmistelu. Valomittausrintamat kykenivät suotuisissa oloissa
leikkaamaan jopa 20 kilometrin
syvyydessä olevia vihollistykkejä.
Helmikuussa 2. Mittauspatteri onnistui mittaamaan muutama vihollisasema todella kaukaa,
aina Leningradin esikaupungista.
Näiden kohteiden koordinaatit
välitettiin Leningradin eteläpuolella oleville saksalaisille joukoille mahdollisia vastatoimenpiteitä
varten.
Leningradin
saartorengas
murtui lopullisesti helmikuun
14. päivänä. Saksalaisten otteen
kirvottua kaupungin ympäriltä
Suomen puolustusvoimien ylijohto katsoi aiheelliseksi arvioida Kannaksen tilanteen uudelleen. Ylipäällikön käskyllä
siirrettiin Kannaksen reserviyhtymiksi 3.Divisioona ja Panssaridivisioona. Samalla muutettiin
johtosuhteita siten, että Kannaksen Ryhmän esikunta lakkautettiin ja Kannaksen joukot jaettiin
kahteen armeijakuntaan. Länsi-Kannaksella rintamavastuun
otti IV Armeijakunta komentajana kenraaliluutnantti Taavetti
Laatikainen ja tykistökomentajana eversti. Itä-Kannaksella III
Armeijakuntaa komensi kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuo
tykistökomentajanaan
eversti
Toivo Sarparanta.
Tiedustelua vahvennettiin
Mittaustiedustelujoukoissa tapahtui myös muutoksia. Päämajan tykistöosasto oli seurannut
tiiviisti Karjalan kannakselta saatuja tuloksia, ja helmikuussa vahvennettiin Kannaksen tykistötiedustelua.
Kevättalven ja kevään kuluessa
mittaustiedustelu kokosi kuvan,
joka selvästi viittasi edellisten
vuosien kevättaisteluja suurempaan offensiiviin. Maaliskuun
loppupuolella siepattiin jo ennätysmäärä vihollisen tuliasemia.
Leningradin saartorenkaan
purkautuminen merkitsi Kannaksella olevien neuvostojoukko-

jen selvää vahventamista jo ennen
päätöstä suurhyökkäyksestä. Voimaa lisättiin ja toisaalta pitkään
rintamassa olleita joukkoja vaihdettiin. Maaliskuun lopulla tähän
viittaavaa toimintaa havaittiin
mittauspattereiden kaukotähystyspaikoilta runsaasti. Kolonnia
matkasi rintamalle ja sieltä pois,
havaittiinpa myös yksittäisiä
moottoriajoneuvoja tykit perässään matkalla kohti pohjoista.
Huhtikuun alku ei poikennut mainittavassa määrin edellisen kuun tilanteesta. Kuukauden
mittaussaaliiksi kirjattiin kaikkiaan 262 kohdetta.
Kevään edistyessä neuvostojoukkojen saaman hyökkäystehtävän edellyttämä valmistelu- ja
ryhmitysvaihe alkoi toden teolla. Suomalaisten mittaustiedustelu havaitsi nämä verraten nopeasti, joskin johtopäätösten teko oli
alussa vaikeaa. Toukokuun alkupäivinä valomittausrintamat saivat yhä enenevässä määrin tähystystietoja vihollisen selustasta
sekä etulinjoista. Vihollisen junaliikenne vilkastui huomattavasti

ja kuorma-autokolonnia liikkui
taajaan. Myös kenttävarustustyöt
lisääntyivät ja työosastoja nähtiin
siirtyvän eri puolille etulinjan.
Äänimittaushavainnot lisääntyivät toukokuun alussa jyrkästi. Uusia tuliasemia määritettiin,
joskaan niiden miehitystä ei kyetty varmentamaan luotettavasti
koska ilmakuva-aineisto laahasi
aina hieman jäljessä.
Vihollisen valmistelut
tiedossa
Toukokuun alussa havaittiin vihollisen nostavan tähystyspalloja
ilmaan Leningradin esikaupunkialueen tuntumassa. Pimeän
turvin vihollinen rakensi useita tähystyslavoja ja -torneja, joita mittauspatterit innolla leikkasivat. Kaiken kaikkiaan vaikutti
siltä, etteivät neuvostoliittolaiset
toukokuun lopulla enää oikein
halunneetkaan peittää valmistelujaan, ajoneuvoliikenne vihollisen selustassa oli jo satojen autojen luokkaa. Autot ajoivat pohjoiseen eli etulinjojen suuntaan
täysinä ja palasivat tyhjinä koh-

Sotilaita kaukotähystyspaikalla

LAAJA VALIKOIMA ARJEN
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ti Leningradia. Tykistön siirrot
yleistyivät ja myöskin punalaivasto alkoi liikehtiä rannikon tuntumassa. Mittauspattereiden entiset maaliennätykset rikkoutuivat ja kohteet alkoivat keskittyä
tiettyihin alueisiin. Etulinjan komentajat olivat yksimielisiä tulevasta; he odottivat neuvostojoukkojen suurhyökkäystä heti kelirikon jälkeen.
Armeijakuntien kuukausiraportit Päämajalle toukokuun tilanteesta valmistuivat rutiininomaisesti kesäkuun alussa. Voidaan pitää toteennäytettynä, että
molempien armeijakuntien tykistökomentajilla oli toukokuun
raporttia laatiessaan käytettävissään myös kesäkuun 1.-7. päivien mittaustiedustelutuloksia.
Mittauspattereiden kohdeluettelot tavoittelivat ennätyslukuja
kesäkuun alkupäivinä. Tähystyshavainnot vihollisen aloittamasta sulutteittensa purkamisesta tehtiin jo kahta päivää ennen
kuin jalkaväen tiedustelu havaitsi saman asian. Tykistön havainto
viestitettiin todennettavasti oitis
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”Pikkutietoutta kauniista Karjalasta”

Ruskealan marmori

R
Mittaustulokset

Mittauspattereiden keskimääräinen mittausulottuvuus Karjalan Kannaksella

armeijakuntaan. Ainakin etulinjan joukoissa tiedettiin, mitä tämänkaltainen toiminta merkitsi. Kuitenkin IV Armeijakunnan
esikunnassa vähäteltiin saatuja
tietoja.
Aamulla varhain 9.6. vihollisen tykistö aloitti kiivaan tulivalmistelun, joka löi ”ilman lukkoon”, kuten mittamiehet asian
ilmaisivat. Aäni- ja valomittauslaitteet eivät enää erottaneet yksittäisiä laukauksia toisistaan.
Asemasota Kannaksella oli päättynyt. Tiedustelun tulosten on
oltava riittävän ajoissa käyttäjäl-

uskeala on Niiralan raja-aseman ja Sortavalan
puolivälissä Jänisjärven
länsipuolella. Se kuului rukoushuonekuntana Kiteen pitäjään
ja se mainitaan kappelina 1677.
Uudenkaupungin rauhassa 1721
Ruskeala jäi Venäjän puolelle.
Vuonna 1918 – Suomen itsenäistyttyä – eräitä Ruskealan kyliä liitettiin Harluun, ja 1920 kyliä Kiteestä yhdistettiin Ruskealaan.
Ruskeala on tunnettu marmoristaan, jota louhitaan kaivoksista
Otrakkalassa Tohmajoen varrella. Kaivosalue perustettiin 1767
Sortavalan kirkkoherran Samuel
Alopaeuksen aloitteesta. Kaivosten marmori esiintyy samassa
vuoressa kahdenlaisena, hienorakeisena ja tavallisesti tummajuovaisena dolomiittikivenä sekä
valkeana kalsiittikivenä. Kaivostyö on ollut olosuhteista riippuvaa, välillä vilkasta ja välillä
melkein pysähdyksissä. Alkuvaiheessa kaivosten työvoimana oli
myös orjia, joita tuotiin Venäjältä. Säästösyistä marmorikivet hakattiin määrämittoihin jo Ruskealan kaivoksilla ja kuljetettiin
hevosilla Sortavalan Helylään laivattaviksi. Myöhemmin Karjalan
radan valmistuttua 1894 marmorin laivauspaikaksi tuli Sortavala.
Marmorista on rakennettu monia vieläkin pystyssä olevia loistorakennuksia ensi sijassa Pieta-

rissa. Pietarin Marmoripalatsi ja
Kasanin kirkko on rakennettu
Ruskealan marmorista. Kalsiittikivestä on rakennettu esimerkiksi aikaisempi Suomen Yleisradion
toimitalo Helsingissä Kasarmintorin laidassa.
Vanha matkakertomus vuodelta 1795 kertoo: ”… Ruotsin
rajan tuntumassa on kuulu Ruskealan marmorilouhimo, josta saadaan melko tuhkanväristä
marmoria keltaisine ja vihertävine juovineen, mutta itse vuorilaakiosta, jonka ympärys on viisi
virstaa, löytyy muunväristä marmoria, vaikkei vaaleansinistä ja
punaista, mutta on vihreää marmoria valkoisine, mustine ja kellahtavine juovineen ja täplineen,
sitten on harmaata, valkoista ja
mustaa marmoria juovineen, raitoineen ja värisuihkuineen, on
myös harmaanruskeata ja harmaata valkoisine pilkkuineen.
Tuhkanväristä marmoria louhitaan suurimmalta osalta Belajavuoressa. Sitä mukaa kun työmiehet etenevät vuoren uumeniin,
niin se vielä paremmaksi tekeytyy…”.
Ei tunnettu marmori ole ollut
ainoa tuotannon kohde Ruskealassa. Vuonna 1898 Ruskealaan
perustettiin Villatavaratehdas ja
sen yhteyteen kosken rannalle
pienehkö kehruulaitos. Se koki
vararikkoja ja vaihtoi usein omis-

tajaa. Laitos paloi 1910, mutta
rakennettiin seuraavana vuonna uudestaan, nyt kivestä. Uusi
omistaja laajensi sitä liittämällä
siihen kutomon ja uusimalla vanhanaikaisen koneiston. Nyt tehtaassa voitiin valmistaa esimerkiksi vuorihuopia, sarkoja, trikootavaroita jne., jotka tekivät
kauppansa Suomessa.
Ruskealan maantieverkoston
keskuksena on Ruisselkä eli kirkonkylä. Rautatieasemia olivat
Matkaselkä ja Kaalamo muutaman kilometrin päässä kirkolta.
Matkaselästä rautatie haarautuu
Suojärvelle itärajan tuntumaan
sekä toisaalta Läskelään ja teollisuuskeskukseen Pitkärantaan.
Matkaselästä on myös pistorata
louhoksille. Lähin satamapaikka
on Harlun Hämekoski Jänisjärven rannalla noin 30 kilometrin
etäisyydellä kirkolta.
Kun Ruskeala kuului Suomeen, siellä oli 29 kylää, jodien
asukkaat sijoitettiin alueen Neuvostoliitolle luovuttamisen tapahduttua mm. Polvijärvelle,
Kontiolahdelle, Liperiin, Rääkkylään, Pielisensuuhun ja Joensuuhun.
Teksti: Anssi Vuorenmaa
Kirjoittaja on helsinkiläinen
sotahistorioitsija
Kuva: Mervi Piipponen

lä ja niistä on tehtävä oikeat johtopäätökset. Mittaustiedustelun
havainnot ja operatiivisen tiedustelun saamat tiedot eivät vain
kohdanneet toisiaan ajoissa ja
riittävän tehokkaasti.
Jyri Paulaharju
Kirjoittaja on tutkinut ja kehitellyt
maakaukokuvausta
toimiessaan Pääesikunnan
Kuvakeskuksen johtajana.

Lähteitä:
Mittauspatteriston historia
Mittauspattereiden sotapäiväkirjat

Tilausliikenne
A. Kainulainen Oy
Muurame
puh. 014-373 1051

id g-tools.c o m

Ruskealan marmorilouhos v. 2008. Nykyisin se on suosittu matkakohde, jossa on monenlaisia aktiviteetteja.
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Saksalainen 303. rynnäkkötykkiprikaati
Etelä-Karjalassa 1944

K

esällä 1944 Saksa antoi
yhtenä aseapuna Suomelle panssarintorjunta-aseita. Tänne laivattiin joukko-osastoja, kuten Greif-divisioona, jonka tunnetuimmat taistelut olivat
Viipurinlahdella. Lento-osasto
Kuhlmey lienee tunnetuin avuksi
tullut yksikkö, joka Stukineen ja
Focke Wulfeineen oli melkoisen
ratkaisevassa roolissa Kannaksen
torjuntataisteluissa. Pienemmälle

huomiolle on jäänyt täysikokoinen rynnäkkötykkiprikaati 303,
jolla oli vaunuja käytännössä yhtä
paljon, kuin suomalaisilla yhteensä. Usein kirjallisuudessa edelleen sotketaan pohjoisessa olleet
saksalaiset panssariyksiköt, sekä
Greif-divisioonan tukena ollut
rynnäkkötykkiosasto 303:n rynnäkkötykkiprikaatiin. Yksikön
tunnuskin esiintyy edelleen vääränlaisena useissa lähdeteoksissa.

303. rynnäkköprikaatin hevosenpäätunnus Joutsenon kirkonmäellä
1944

Helsinki

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg
Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus
Mustalahdentie 10, 00960 Helsinki
puh. 09-321 8388

Sturmgeschütsbrigade 303 on
paljon parjattu yksikkö muun
muassa siksi, ettei se suomalaisten mukaan edustanut kokenutta joukkoa. Prikaati oli kuitenkin
taistellut kuukausia itärintamalla
ja sillä oli taistelukokemusta selkeästi suomalaisia rynnäkkötykkejä enemmän. Esimerkiksi prikaatin kolmas patteri tuhosi itärintaman taistelujen aikana 46
vihollisvaunua. Myös etsinnöissä löydetyt venäläisten pps-konepistoolien lippaat sekä haavoittumismitalit kumoavat väitteet
alokkaista. Nykyisin tunnustetaankin, että suurta roolia yksikön huonoissa tuloksissa näytteli myös suomalaisten toiminta.
Vaunuja käytettiin umpimetsässä jalkaväen tulitukena, sekä varmistustehtäviin. Kaikin osin ei
yhteistoiminta sujunut, koska
riittävää määrää saksankielentaitoisia suomalaisia ei ollut asettaa
yhteistoimintaan.
Aluksi Lappeenrantaan
Suomi pyysi Saksalta aseapua
19.6.44. Saksa reagoi pyyntöön
nopeasti. Jo 22.6. määrättiin 303.
rynnäkkötykkiprikaati siirtymään Virosta Suomeen. Ensimmäiset osat saapuivat Helsinkiin
22.6. ja Lappeenrantaan prikaati
siirtyi rautateitse 23.-24.6. Siirto vaati 260 rautatievaunua. Toiminta oli tämänkin päivän mittapuulla todella nopeaa.

Osin puhdistettuja löydöksiä, joiden joukossa on haavoittuneen mitali ja vyönsolki.

Prikaatin saapuessa Lappeenrantaan he törmäsivät sattumalta
saksaa puhuneeseen panssaridivisioonan upseeriin, joka sai yhteyden Kananojan kartanon alueella
olleeseen esikuntaan. Prikaatin
osia oli alkuun Lappeenrannassa ainakin lentokentän alueella, mutta hyvin nopeasti joukot
hajautettiin pois kaupungista.
Erään tarinan mukaan Lappeenrannan lentokentän pommituksissa kesäkuussa olisi yksikkö menettänyt lähes koko verstasjoukkueensa. Tämä tarina ei liene
paikkansa pitävä, sillä kaatuneiden määrä ei tue tarinaa. Lento-

KUOPIO

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

TURKU

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

NURMIJÄRVI
Uudenmaan Hammaspalvelu

Iisalmi

kentän pommituksissa kuoli virallisten tietojen mukaan kaksi saksalaista. Edellä mainitun
lisäksi etsinnöissä on löydetty
paljon myös vaunujen huoltoon
liittyvää materiaalia, jonka olisi käytännössä pitänyt tuhoutua
pommituksissa.
Prikaati menetti Kannaksen
taistelujen aikana ainakin viisi miestä kaatuneina, lisäksi ainakin seitsemän miestä haavoittui. Kaatuneet haudattiin aluksi Rauhan sotilashautausmaalle,
josta heidät siirrettiin Honkanummen saksalaiselle sotilashautausmaalle 1959. Hautakivistä

Keskustie 5, 01900 Nurmijärvi
Lepsämäntie 1,01800 Klaukkala
Puh. 0207 411 420

Puutarhakatu 12, 4 krs.
20100 Turku
Puh. 02-2333 222

VAASA

SALO
Salon
Hammaslääkärikeskus Oy
Turuntie 8 , 24100 Salo
Puh. 02-727 6600

Hietasaarenkatu 24, Sandögatan 24
65100 VAASA-VASA
Puh. 06-320 2700
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voit löytää esimerkiksi nimet Johan Fellner tai Karl Moser, jotka
molemmat alle kaksikymmentävuotiaina menettivät henkensä
Suomen itsenäisyyden puolesta.
Vaunuja yksikkö menetti kaksi. Toinen vaurioitui telapyörästöön, toinen sai tykistön kranaatin kannelleen. Ei ole varmuutta
vaunujen lopullisesta kohtalosta.
Ainakin toinen saatiin hetkellisesti pois etulinjasta kuljettajan
neuvokkaan toiminnan perusteella. Hänet palkittiin vapaudenmitalilla kylmähermoisuutensa johdosta.
On todennäköistä, että ainakin osaa vaurioituneista vaunuista ja muista ajoneuvoista on korjattu Joutsenossa. Etsinnöissä on
löytynyt mm. telaketjun revenneitä pätkiä, vaununjohtajan prismoja ja ajovaloja.
Joutsenossa pari kuukautta
Prikaatin tiedetään olleen Joutsenossa ainakin seuraavilla alueilla: Muukon kangas, Parjala, Hyvättilä/Kähärilä, Eiskola, Pätilä sekä Konnunsuo. On ilmeistä,
että taistelujen aikana prikaatin
tukialue oli kokonaisuudessaan
Joutsenon alapitäjillä. Aikalaistarinoiden mukaan saksalaiset
vierailivat Konnunsuolla lottien kanttiinissa, sekä korjauttivat
vaunujaan vankilan metalliverstaalla. Lisäksi heitä nähtiin kielletyissä tansseissa, ja onpa muistettu mainita, kuinka saksalaiset
aina saapuivat moottoripyörillä tansseihin. Vielä 2000-luvullakin on käynyt niin, että erään
tilan pihaan kaartoi mersu, josta
nousi vanhempi herrasmies tie-

dustellen saksaksi, vieläkö kylällä
on kauniita vaaleita tyttöjä. Rouva apumiehen paikalta ei ollut
osallistunut keskusteluun.
Saksalaiset majailivat noin
kaksi kuukautta Joutsenossa.
Alueella toimi ainakin verstaskorjaamo, kanttiini Kultainen
Karitsa, varusvarasto sekä putka. Ymmärrettävästi tästä seurasi myös kanssakäymistä paikallisten kanssa. Parisuhteitakin
solmittiin ja satoakin päästiin
niittämään seuraavana keväänä.
Taistelujen laannuttua tiedetään sotilaiden päässeen lomille
Imatralle ja Lappeenrantaan.

joista osa rynnäkköhaupitseja 105
mm:n tykillä varustettuna. Miehistön kuljetuksiin oli käytössä kübelwageneita, joista prikaatilla oli myös vesistön ylitykseen
kykenevää amfibiomallia, sekä
moottoripyöriä ja kettenradeja,
eli moottoripyöriä, joissa telaketjut olivat takana ja edessä pyörä.
Materiaalien siirtoihin oli käytössä puolitelavaunuja, kuorma-autoja, ajoneuvoyhdistelmiä sekä ainakin Opel Maultier kuorma-auton
ja puolitelavaunun yhdistelmiä.
Menetettyjen ajoneuvojen irtaimisto mukaan lukien viestivälineet, vaunuvalopistoolit,

tähtiantennit ja akut tuhottiin
Joutsenossa ennen poistumista
Etelä-Karjalasta. Etsinnöissä löytynyt tuhottu materiaali on vahvistanut käsitystä siitä, että yksikkö menetti runsaasti kalustoaan
Kannaksella. Ehjänä kätketty
materiaali; konekiväärien rynnäkkölippaat ja -piiput koteloissaan, patruunat, kaasusuojeluvälineet, pistimet ja muu välineistö
jättävät ilmaan kysymyksen: kenelle ne jätettiin?
Tervetuloa Lappeenrantaan
Lauritsalan Reserviläiset ry kunnioittaa 303.rynnäkkötykkip-

rikaatin muistoa paljastamalla
muistokiven prikaatin tukialueella kesällä 2017. Panssariestekiven on tätä varten luovuttanut
Lappeenrannan kaupunki, ja
pronssisen muistolaatan kustannuksiin ovat osallistuneet Reserviläispiiri sekä Maanpuolustuksen Tuki. Kiitos heille arvokkaasta tuesta.
Teksti: Jaska Petsola
Lauritsalan Reserviläiset ry,
Etsintäjaos
Kuvat: Jaska Petsola,
Puolustusvoimien kuva-arkisto

Aselepo Suomen ja
Neuvostoliiton välille
Saksalaiset pelkäsivät Romanian
kaltaisia ongelmia aselevon solmimisen jälkeen. He hakivat haavoittuneensakin Konnunsuon kenttäsairaalasta aseet esillä. Ongelmia
ei kuitenkaan tullut, vaan saksalaisten siirtokuljetus Helsinkiin
sujui hyvin. Helsingistä yksikkö
laivattiin takaisin itärintamalle.
Lopuksi
Kaikkien löydösten ja muiden tietolähteiden mukaan on kokonaisuutena äärimmäisen vaikea hahmottaa yksikön sijoittumista Etelä-Karjalassa. Arkistolähteet eivät
juurikaan avaa asiaa. Yksikön sotapäiväkirjat tuhoutuivat 1945
itärintaman siirtyessä Saksaa kohti. Suomalaisissa lähteissä yksiköstä on hyvin vähän mainintoja.
Yksikön ollessa Suomessa sen
todennäköinen vahvuus on ollut
300-400 miestä. Rynnäkkötykkejä oli todennäköisesti 30-35,

Prikaatin raskas puolitelavaunu Joutsenossa

Turun Korjaustelakka Oy

Petrox Oy

Lohkoasennus Oy

Naantali

Naantali

Naantali

VVL-Talotekniikka Oy

Valtimon Sähkötyö Oy

Nummela

Nurmes

Josira Oy
Orivesi
www.josira.fi

Oulun Mekapolar Oy

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
Oulu, Helsinki

Kiitos Sotaveteraaneille
Oulusta! nro:235

Kuljetusliike Trans-Mantila Ky

Perniön Hakelämpö Oy

Parkano

Perniö

Kiitos Sotaveteraaneille
Pertunmaalta! nro:231

Pesupalvelu Hans Langh Oy
Piikkiö

Rakennus Trowe Oy
Nurmijärvi
www.rakennustrowe.fi

Oulun Palvelusäätiö
Oy Potoj Trading Ab
Parainen

Perniön Saunapalvi Oy
Kiinteistöhuolto
Robert Wallenstjerna
Pirkkala
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Raakel Kytövuo muistelee aikaa Munjärvellä

S

ota ja pommitukset jatkuivat Helsingissä kesällä 1941.
Karjalaa saatiin pala palalta takaisin. Itä-Karjala vallattiin
ja sinne lähti tuttuja. Itä-Karjalan sotilashallintoon haettiin toimistoapulaisia. Hain paikkaa ja
pääsin. Työnantajani oli Helsingin kaupunginviraston elintarvikekeskus. Esimieheni kutsui minut puheilleen. Johtaja sanoi: Nyt
kun olette tottunut talon tapoihin ja työt on sujunut hyvin, niin
et kai lähde takaisin Karjalaan.
Raakel Kytövuo
(1918-2013)
• syntyi Sortavalassa
• kuoli Kuusamossa
• vuodesta 1948 Susineva
• palveli Itä-Karjalan sotilashallinnossa kanslistina
Munjärvellä 1942-1944

Tämä työpaikka on tulevaisuuden
paikka.
En tuohon osannut vastata.
Hakupaperit rintamalle oli sisällä
ja mieli teki Karjalaan. Sain kutsun sotilashallintoon ja sanoin itseni irti kaupunginvirastosta. Sanottiin, että pääsen takaisin, jos
ei maailma miellytä, mutta miellyttihän se.
Matka Itä-Karjalaan
Matkustin junalla Joensuuhun,
jossa sotilashallinnon pääpaikka oli Joensuun kaupungintalolla. Pari viikkoa tutustuin talon
tapoihin. Komennus tuli Viteleeseen Laatokan rannalle ja sieltä lopulliseen työpaikkaan. Oli
vuoden 1942 tammikuu ja kovat
pakkaset. Meitä oli kolme lähtijää
Viteleeseen.
Minut komennettiin Mun(d)
järvelle ja kaksi muuta Sunkun
alue-esikuntaan Äänisjärven Poventsanlahden rannalle. Pääsin

sattumakyydillä sijoituspaikkaani yöllä ja aamulla ilmoittauduin
alue-esikunnan päällikölle. Minut määrättiin komentotoimistoon johdon toimistoapulaiseksi päätyönä konekirjoitus. Työni
ohessa seurasin suomea puhuvien
vienankarjalaisten elämää aina
kesäkuuhun 1944 saakka. Minua
ruvettiin leikillisesti kutsumaan
esikuntavääpeliksi.
Aluksi ei ollut mitään virkaaikoja, vaan majoitushuoneesta
kutsuttiin toimistoon, mutta jo
saman vuoden aikana siirryttiin
säännölliseen työaikaan.
Oloissa ei rallattelemista
Viteleestä lähtiessäni olin saanut
eväsmuonaa, jonka laitoin tuloyönä sängyn alle kassiin. Aamulla ei ollut kassissa mitään. Ajattelin, että onpa keljuja kämppäkavereita, kun veivät evääni. Ajan
kuluttua ne löytyivät samovaarin
torniaukosta. Rotat oli ne sinne

Munjärven alue-esikunta sijaitsi vanhassa metsäprikaatin rakennuksessa.

vieneet, mutta eivät saaneet niitä
viedyksi pesäänsä kapean aukon
takia.
Esikunnan alueella oli isoja
rottia, isompia kuin Suomessa,
joita miehet ajankulukseen ampuivat pistoolilla. Kun sai kokoon tietyn määrän rotanhäntiä,
niin sai jonkun päivän ylimääräistä lomaa. Yrittäjiä riitti!
Lutikoita oli kiusaksi asti.
Yöksi laitettiin sängynjalkoihin
säilyketölkeistä vesiastiat. Kun
”puna-armeija” hyökkäsi tavoitteenaan sänky, ne hukkuivat,
mutta osa hyppäsi ”desantteina”
katosta ja ne pääsivät tavoitteeseensa.
Itikoita torjuttiin panemalla
katajanoksia pesuvatiin ja sitten
tuli niihin. Savuavaa pesuvatia
kierrätettiin tuvasta toiseen ja savustettiin ne. Lopuksi vati vietiin
rapulle ja istuttiin sen ympärille
seurustelemaan esikunnan väen
kanssa.

Tiilimäen Romuliike Oy

Pirkkala

Pori

Er-Ra Metalli Oy
Pöytyä
www.tikkurilanromu.fi

Työtä ja huvia
Munjärvellä oli kauniit maisemat, villit kukat suuria kuin puutarhassa meillä kasvatetut, maaperä jonkinlaista mustan mullan hedelmällistä ainesta ja sitten
rauhallista korpea monine järvineen ja koskineen kuten Kivatsu Suununjoessa muutaman kilometrin päässä. Se on nykyäänkin
matkailunähtävyys. Koski on neliportainen ja se on Euroopan toiseksi korkein tasankoseutujen vesiputous.
Esikunnan naishenkilöstössä oli suuri vaihtuvuus, koska ihmissuhteet olivat kovalla koetuk-

Karjalainen monen sukupolven talo karjasuojineen.

Oy Johnson Metall Ab

Kiitos Sotaveteraaneille
Porvoosta nro:226

Esikunnassa oli venäläisiltä
jäänyt pitkäkarvainen sekarotuinen kissa, joka sai nimen MöröKölli. Siitä tuli meidän kaikkien
lemmikki ja hiirien kauhu. Ihmetellä täytyy, miten edelliset asukkaat olivat viihtyneet kaikkien
em. elukoiden kanssa.

Koneyhtymä
Makkonen Alpo ja Aaro
Pyhäntä

Kalatuote Annunen Oy

Kiitos Sotaveteraaneille
Porvoosta! nro:223

Autoilija Juha Virta
Pöytyä, Kyrö

Brödtorp Plantskolor

Pattijoki, Raahe

Raasepori
www.brodtorp.fi

Masara Oy

RTK Palvelu Oy

Hollming Oy

Nousiainen, Raisio

Rauma

Rauma

Mökkihuolto Merikivi Ay

Liikenteenharjoittaja
Pasi Ranta

Muoviura Oy

Rauma

Rauma

Riihimäki
www.muoviura.fi
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sella muun muassa alueen miesten kanssa. Melkein jokaisella oli
oma sota-ajan sussunsa, olihan
alueella sotilaita paljon.
Esikunta sijaitsi entisen neuvostometsäyhtiön kaksikerroksisissa karjalaistyylisissä taloissa, joita oli kaksi lankkusillalla
yhdistettynä. Esikunnassa palveli lottia ja työvelvollisia naisia.
Paikkakuntalaisia naisia oli muonituspuolen apuna Antonina
Gukkina, entinen politrukin vaimo, ja Marusha Bogdanov, kiestinkiläinen opettaja Irina Mattson, joka kirjoitti ja puhui hyvin
kaunista suomea. Esikunnan lähetin tehtäviä hoiti alkuperäisasukas Leo Potapoff.
Vapaa-aikana retkeiltiin jalkaisin ja polkupyörin; kalasteltiin
ja seurusteltiin. Joskus oli pieniä
pirskeitä. Lomilta palatessa jotkut toivat tuliaispullon.
Joskus naapuriyksiköt kutsuivat kylään. Muun muassa Kossalmen kaukopartiokeskus Osku
piti pirskeet, kun reissu tuntemattomaan neuvostoselustaan oli
tehty.
Koikarissa taas oli naamioitu linja-auto, jota ”ei saanut nähdä”. Miehistönä oli monikielistä,
”sekarotuista joukkoa”. Yksikkö
oli ilmeisesti Päämajan radiotiedustelupataljoonan Motti -niminen osasto erilaisine kuuntelu- ja
suuntimolaitteineen. Tämän porukan olemassolosta ei juuri tiedetty muualla.
Motin päällikkö kapteeni Telegin piti meille tulopuheen ”turpa kiinni, piirileikkiä, mehua”
eli ei saa kysellä miehiltä mitään,
vaan tanssia ja tarjoilua. Kaikilla
oli hauskaa. Kun he toivat meidät
takaisin Munjärvelle, tarjosimme
heille korvikkeet ja puheet ”tur-

Myöhemmin tihkui tietoja, että
väki sieltä oli karkotettu muualle kuten Muurmanskiin. Suomalaisten mukaan lähti tuttu Potapovin perhe tytär Dina mukanaan. Perhe piti palauttaa, mutta
Dina pelasti itsensä menemällä
Suomessa miehelään.
Itä-Karjalan sotilashallinnossa olo oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoista aikaa. Sai tutustua
niin erilaiseen kulttuuriin. Väki
oli elänyt eristettynä muusta maailmasta. Se kuvastui asukkaiden
tietämättömyydessä ja tavoissa. Ei
ollut kulttuuri iskenyt kynsiään
nykyaikana. Olivat eläneet politrukkien ja Stalinin vallan aikana.
Ikonitkin oli pitänyt piilottaa. Ne
pantiin esille suomalaisten tultua.
Väen kanssa piti kuitenkin olla
varovainen, koska he olivat epäluotettavia ja kierojakin.
Suomalaiset olivat liian innokkaita - kouluja perustettiin, nimiä
suomennettiin ja joku suunnitteli
sinne jäämistä, mutta pois oli sieltä tuleminen ja nopeasti.

Kalle Vihanto ja Raakel Kytövuo. Kallella kädessään 7,5 kilon hauki kesällä 1942.

pa kiinni, kaurapuuroa ja korviketta”.
Vuoden 1944 tammikuussa
sain tehtäväkseni kirjoittaa salaiset evakuontisuunnitelmat emämaahan siirtymistä varten. Juhannuksen alla tuli sitten lähtö,
valmisteluaikaa muutama tunti. Ensin mentiin autoilla Äänis-

linnaan ja sieltä junalla koti-Suomeen.
Retki kesti omalta osaltani
2,5 vuotta. Haikein mielin sieltä lähti jokainen, joka oli saanut
olla siellä pitempään. Munjärven
karjalaiset olivat ottaneet meidät
avosylin vastaan ja nyt olivat valmiina seuraavia tulijoita varten.

Komennus oli huikea
kokemus
Kahden ja puolen vuoden palvelu
syvällä Itä-Karjalassa oli nuorelle
ihmiselle huikea kokemus. SuurSuomea oltiin luomassa ja alueen
suomalaistaminen oli varsinkin
AKS-vetoisen aatteellisen siiven
kunnianhimoinen tavoite. Sanonta oli ”Herrat uskoivat SuurSuomeen”. Raakel toteaa muisteloissaan, että suomalaiset olivat
liian innokkaita toimissaan.
Itä-Karjalan
kysymykseen
suhtauduttiin Suomen korkeimmassa sotilas- ja siviilijohdossa
varsin varovaisesti, mutta asiaan
liittyi paljon suunnittelua siltä
varalta, että alue jäisi Suomelle.

Muun muassa isojakosuunnitelmat olivat valmiina ja työtä
varten oli lakiluonnos tehty.
Nuorelle ihmiselle nuo suuret
puitteet eivät olleet kiinnostavia,
vaan paikallisuus ja vielä kehittyvä elämänkäsitys sai olemaan tyytyväinen annettuihin puitteisiin
erilaisten elikoiden aiheuttamista harmeista ja partisaanivaarasta
huolimatta. Se oli jännittävää aikaa ja siitä jäi erikoiset muistonsa.
Itä-Karjalan muuntaminen
suomalaiseksi alkoi tyhjästä venäläisten vietyä mukanaan tai hävitettyä infrastruktuurin rautateiden ja voimalaitosten hävittämistä myöten.
Alueen kehittäminen on ainutlaatuinen esimerkki maamme ja laajemmassakin historiassa
siitä, miten länsimainen järjestelmä voidaan lyhyessä ajassa saada
kattavaksi ja toimivaksi tyhjästä
aloittaen.
On idän lännen maat vastakkain, vaan eri teitä ne jäivät kulkemaan (sanomalehti Pravda sodan jälkeen).
Juhani Susineva
Kuvat: Juhani Susinevan arkisto

Kirjoittaja Juhani Susineva on filosofian
tohtori ja everstiluutnantti evp. Raakel oli
kirjoittajan äitipuoli.
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SIIKAJOEN NUORISOKOTI
Kuljetusliike Mikko Meri Oy
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Accountor HR Solutions Oy
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Siilin Putkipojat Oy
Siilinjärvi

Kiitos Sotaveteraaneille
Tammisaarelta! nro:234

Kiitos Sotaveteraaneille
Somerolta nro:221
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Suomalainen veri vuoti vuolaana Malgobekin rinteillä

Sotaveteraani Kosti Cande kotonaan Helsingissä.

Helsinkiläinen filmipäällikkö, luutnantti, Unterscharführer Konstantin
”Kosti” Cande muistelee
taisteluitaan SS-sotilaana
Saksan armeijassa Tarja
Lappalaisen uutuuskirjassa
Se oli yhtä tulihelvettiä – talvi- ja jatkosodan kasvot.
Elämän alkuun Viipurissa
Kosti Canden (s. 17.12.1921) sukujuuret äidin puolelta vievät
Ukrainaan, ja hänen isänsä on
Pietarin suomalaisia toisessa sukupolvessa. Pietarista Kostin
vanhemmat siirtyivät vallankumouksen jälkeen Viipuriin. Tänne Kostin isä pakeni puna-armeijaan joutumista.
– Nuoruudessani kävin lukion

alkuun asti Viipurissa venäläistä
koulua. Opin lukemaan jo ennen
kuin täytin viisi vuotta. Opiskelin koulussa myös useita eri kieliä,
kuten ranskaa, saksaa, ruotsia, venäjää. Useimmista näistä oli merkittävää hyötyä elämäni varrella,
Cande toteaa.
SS-joukkoihin
Toukokuun viidentenä päivänä
vuonna 1941, kun Suomessa elettiin välirauhan loppuhetkiä, Kosti käveli pitkin Helsingin Aleksanterinkatua.
Kadulla hän tapasi yllättäen
vanhan ystävänsä Martti Riikosen Viipurista. Tämä tapahtuma
oli hyvin merkityksellinen, sillä
tuolloin hän sai tietää Riikoselta,
että Saksa ottaa vastaan miehiä
sotilaskoulutukseen.

– Martti kysyi, että eiköhän
lähdetä Saksaan! Mennään vain,
vastasin. Ja siltä istumalta lähdimme värväystoimistoon. Samoihin aikoihin noin 1 400 suomalaista miestä teki saman päätöksen ja allekirjoitti kaavakkeen,
jossa anottiin koulutukseen pääsyä Saksaan, Kosti Cande kertoo.
Värväystoimisto toimi peitenimellä Insinööritoimisto Ratas.
Cande ja Riikonen säikähtivät
toimistosta kuuluvaa kovaa meteliä. Yksi värvääjä ei ollut tyytyväinen henkilöihin, joita hän oli
juuri tarkastanut, vaan huusi kovaan ääneen puhelimeen: ”Mitä
helvettiä te lähetätte tänne hampaattomia ukkoja”!
Silloin Kosti ja Martti Riikonen vilkaisivat toisiinsa ja ajattelivat, mihin sitä olikaan tullut lähdettyä. Hakijat joutuivat kovaan
syyniin ja aina päästä varpaisiin
asti kaikki tarkistettiin. Riikosen
kohtaloksi muodostui hänen pituutensa: hän oli liian lyhyt palvelukseen.
– Martti melkein itki, kun hänet hylättiin. Minä puolestaan
lähdin junalla ensimmäinen kesäkuuta kohti Vaasaa, jonka satamasta matka jatkui moottorialus
Bahia Lauralla kohti Saksaa.
Saksaan Stettinin rannikolle saavuttiin 5. kesäkuuta. Täältä matka jatkui junalla Stralsundiin. Asemalta Cande marssi
värväytyneiden kanssa SS-kasarmille, jossa koulutukseen osallistuville annettiin SS-univormut ja
muut varusteet.
– Katselin kasarmin portin
päällä tuulessa hulmuavia SS-

ja hakaristilippuja. Stralsundista meidät kuljettiin junalla Wieniin. Perille saavuimme 13. kesäkuuta 1941. Täällä alkoivat kovat
harjoitukset.
Sotilaana SS-rivistössä
Venäjän Ukrainassa
Joulukuun alkupäivinä 1942
koitti hetki, jolloin Candea asetovereineen ryhdyttiin siirtämään itärintamalle Ukrainaan,
joka kuului tuolloin Neuvostoliittoon. Määränpäätä sotilaille ei
kerrottu. He lähtivät ensin Puolaan Varsovaan ja sieltä edelleen
Ukrainaan.
Sotilaat saapuivat joulukuun
7. päivä Vinnitsaan, missä he saivat tietää, että Japani oli tuhonnut Yhdysvaltojen Tyynenmeren
laivaston Havaijilla.
Vinnitsassa heidät purettiin
pois vaunuista, ja matka jatkui
kuorma-autoilla kohti Miuksen
rintamaa. Tiet olivat huonokuntoisia ja liejuisia. Auton pyörät
upposivat syvälle kuraan. Miehet
puolestaan olivat parroittuneita
ja likaisia mullasta ja kurasta.
Määränpäänä oli Stalino, nykyinen Donetsk, jossa suomalainen SS-pataljoona liitettäisiin SSWikingiin.
– Kuuluin neljännen komppanian toisen joukkueen viidenteen ryhmään. Ryhmän johtajana toimi Adolf Gschiel. Ykkösampujana oli Onni Eklund,
kakkosampujana minä ja patruunankantajina Erik Korte, Teuvo Roisko, Henry Lahti ja Harri
Helme.
Waffen-SS-Wiking-divisioo-

Suomalaisten SS-pataljoona Nordland viettää vuosipäiväjuhlaa 15.6.1942 Krynkajoen varrella Ukrainassa. Kuvassa on Kosti Canden II joukkue.

Kosti Cande Waffen SS-Uscha u.
F.A. ylennyksen jälkeen 20. toukokuuta Ruhboldingissa.

naan kuului useampia rykmenttejä, joita olivat Germania, Westland ja Nordland. Kaikkia näitä
johti kenraali Felix Steiner. Divisioonan koko vahvuus oli noin
20 000 miestä.
Suomalaiset
vapaaehtoiset
palvelivat Nordland-rykmentin
III pataljoonassa, ja ensimmäisen kuljetuserän miehiä oli myös
Westlandissa. Suomalaisten kokonaisvahvuus oli 1 399 miestä.
Rintamakokemuksia
Itä-Ukrainassa
Kosti Cande ei koskaan kuulunut pahamaineiseen Allgemeine
SS -joukkoihin. Tämä ryhmä on
tullut kuuluisaksi ennen kaikkea
”puhdistuksistaan” ja keskitysleireistään. Ryhmällä oli myös muita tehtäviä, jotka koskivat erilaisia poliisitoimia, kuten ulkoisen
ja sisäisen vihollisen torjuntaa.
– Miehitetyillä alueilla Allgemeine värväsi riveihinsä alueen
miehiä, jotka murhasivat omia
toisinajattelijoitaan ja juutalaisia sekä muita. Allgemeine sai
käskynsä suoraan Himmleriltä.
Nämä pahamaineiset SS-miehet
tulee erottaa meidän omasta osastostamme, Cande painottaa.
– Uudenvuodenaaton vietimme Mesevajassa, pienessä kylässä.
Kovassa neljänkymmenen asteen
pakkasessa kuorma-autot hyytyivät. Olimme sulloutuneena kylmään pieneen mökkiin, ja tunnelma oli epätoivoa täynnä. Ruoka-annokset olivat mitättömiä.
Olimme kaikki käytännössä aliravittuja.
– Sain meille hieman syötävää nappaamalla sitä erään auton
lavalta. Tämä tosin oli ehdottomasti kiellettyä: SS-mies ammuttiin aina varastamisesta, mutta en
jäänyt kiinni, Cande kertoo.
Mius-joen rintamalla, jonne
Kosti saapui tovereineen tammikuun puolenvälin tienoilla 1942,
olot olivat todella kurjat. Koko
alkuvuoden sää oli hyisen jäinen
aina maaliskuulle asti.
Helvetti Malgobekissa
Cande sotilasjoukkueineen eteni
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kohti Malgobekia. Kauniilla säällä näkyi Elbrusvuorijono, jonka
huiput nousevat aina 5 600 metriin. Vuorijono erottaa Euroopan
ja Aasian toisistaan. Saksalaisten tavoitteena oli päästä käsiksi Kaukasuksen öljyyn. Malgobekissa taisteltiin jo öljynjalostamoilla, mutta venäläiset olivat
ehtineet tuhota laitteet ja varastot.
Malgobekissa kävi pian selväksi, että käsiaseilla ei enää pärjätty. Onni Eklundin sairastuttua
elokuussa kurkkumätään Kosti
Candesta tuli ykkösampuja.
Wikingdivisioona
menetti Malgobekin taisteluissa 1 500
miestä. Jukka Tyrkkö kirjoitti Unto Parvilahdelle Berliiniin:
”Pataljoona hyökkää kärjessä jo
kuukauden verran ja on menettänyt tavattomasti verta. Kaksi
kolmasosaa on poistunut riveistämme hirveissä hyökkäyksissä.
Enempää en ehdi enkä jaksa. Tilanne osaltamme on nyt monessa
suhteessa muuttunut, eikä tulevaisuutta jaksa parhaalla tahdollakaan nähdä valoisana”.
Malgobekissa tehtiin paljon
töitä saksalaisten pääsemiseksi
öljylähteille. Yksi näistä toivottomista yrityksistä oli hyökätä päivällä avoimella pellolla kiviaidan
suojassa olevia venäläisiä vastaan.
– Miesten kanssa porukalla
ihmeteltiin käskyjä. Johtava upseeri sanoi, että saatte tykistöltä tulisuojan. Päästiin muutama
sata metriä eteenpäin. Olimme
valtavan helppoja maaleja venäläisille, jotka vain napsivat meitä.
Minulla oli muutama vaivainen
rumpulipas sMg:ssä. Odotettiin
tykistön tulitukea. Tykki ampui
muutaman kranaatin meidän ja
vihollisen väliin. Venäläisten tulessa maattiin 45 minuuttia. Sitten huudettiin käsky: ”Elävät takaisin”.
– Yötä päivää jatkuva tykkituli söi porukkaamme. Harri Helme oli etumontussa konekiväärin takana lokakuun ensimmäisenä päivänä. Tukkitulen pauhun
keskeltä kuulin Harrin huudon:
”En näe mitään”. Ryömin Harrin
luokse. Häneltä oli lentänyt kypärä päästä, ja huomasin verisen
takaraivon, josta olivat hiukset ja
päänahka lähteneet. Luu paistoi
paljaana. Totesin Harrille, että
ei hätää, aivot eivät ole tulleet
ulos. Sidoin hänen päänsä ja talutin mäen taakse, jossa oli lääkintämies. Samasta kranaatista haavoittui myös Jali J. Mikkola.
Tykistön apu puuttui
Kosti Canden mukaan Malgobekissa kaatui kymmeniä, ellei satoja suomalaisia. Venäläiset olivat
oppineet sotimaan ja heitä riitti.
Sotilasmassa oli ehtymätön.
– Meiltä puuttui täydellisesti
tykistön apu. Luftwaffeja näkyi
vähän. Lentovoimat oli sidottu
Stalingradiin. Jo kukkulan 701
valtauksessa kuoli kymmenkunta

suomalaista. Näin jälkikäteen aivan turhaan. Valtauksella ei ollut
meille sen suurempaa merkitystä.
Cande kertoo Tauno ”Poku”
Pohjanlehdon tapaamisesta Meilahden sairaalassa ennen hänen
kuolemaansa heinäkuussa 1995.
– Hän kertoi minulle, kuinka
kk-ryhmän pomo Ilkka Hakkarainen menehtyi jalostamon alueella tarkistamassa paikkoja. Hänet löydettiin istuma-asennosta,
puuta vasten nojaamasta, aivan
kuin hän vain lepäisi. Viimein
havaittiin, että nenän vierestä oli
mennyt pieni kranaatinsirpale
päähän.
Monen muun hengenvaarallisen ja kiperän tilanteen lisäksi
Cande itse haavoittui Malgobekissa 9.10.1942.
– Meidän puolijoukkueemme
rippeillä oli tällöin tauko. Vietimme sitä kolhoosin juuresmontussa, joka oli kooltaan 10 x 40
metriä. Kranaatteja satoi tasaiseen tahtiin lähimaastoon, mutta
olo montussa tuntui melko turvalliselta, koska se oli noin kaksi
metriä syvä.
Vihollinen tulitti montussa
olevia eteläpuolelta. Montun etelärinteen katveessa istui saksalainen lähetti Albert Stoker. Montun pohjoisseinällä oli Canden
joukkuetoverini Veli Pietilä, vasemmalla puolellani oli Tatu Savolainen ja oikealla Ilkka Hakkarainen.
– Äkkiä huomasin, kuinka
piiskatykin ilmapaine tuli aivan
kohti. Samassa räjähti. Stokerilta
irtosi oikea käsi. Näen silmissäni
vieläkin hänen hämmästyneen ilmeensä hänen katsoessaan kättään, joka roikkui enää vain muutamalla ihosuikaleella olkavarresta. Pietilä puolestaan oli juuri
leikkaamassa leipää, kun kranaatin sirpale pyyhkäisi hänen vasemmasta kädestään kaksi sormea jäljettömiin.
Tatu Kolehmainen sai puolestaan sirpaleita selkäänsä niin, että
selkälihasten tasapaino muuttui
lopullisesti.
– Siinä rytäkässä minäkin
haavoituin. Verta valui joka puolelta. Sakari Miettinen tuli nopeasti ja alkoi kiireesti sitoa meidän
haavojamme. Minut vietiin Risto
Pöntisen luokse. Moottoripyörän
sivuvaunussa oli jo haavoittunut
mies, ja minä istuin Riston taakse. Matka joukkosidontapaikalle
kulki läheltä venäläisten konekivääriasemaa. Risto huusi: ”Pitäkää kiinni!” ja niin mentiin. Konekiväärisuihkut yrittivät tavoittaa meitä, mutta onneksemme
menivät täpärästi ohi.
Kiperiä tilanteita
Canden haavat puhdistettiin ja
sidottiin, ja hän pääsi takaisin riviin. Muut haavoittuneet joutuivat lopullisesti pois rintamalta.
– Ajattelin monesti rintamalla omaa kohtaloani. Olin varma,
että en tulisi selviämään sieltä
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hengissä. Kuitenkaan minua ei
pelottanut. Kranaattikeskityksen
aikana mietin, että jos on osuakseen, niin tappaisi kerralla. Myös
Erkki Mansikalle oli käydä huonosti: hän jäi venäläisten vangiksi.
Canden mukaan tapahtumat
etenivät niin, että taisteluiden tiimellyksessä vihollinen teki vastahyökkäyksen tankkien tukemana
ja löi Canden ryhmän hajalle tankeillaan, joita heillä taas ei ollut.
Mansikka huumautui tilanteessa hetkeksi todennäköisesti tankin ammuksen räjähtäessä
vieressä. Mansikka kertoi myöhemmin, että venäläinen jalkaväen sotilas huomasi, että olen elossa, ja otti minut vangiksi. Sotilas
lähti viemään minua kuulusteltavaksi aseenaan kivääri. Heidän
kuljettuaan vajaan kilometrin venäläinen sotilas kompastui ja kaatui.
Mansikka tajusi tilaisuutensa tulleen, tempaisi puukon saappaansa varresta ja hyppäsi venäläisen sotilaan selkään ja surmasi tämän puukollaan. Hän otti
kuolleelta sotilaalta tämän kiväärin ja palasi omiensa puolelle.
Haavoittuminen
Cande puolestaan haavoittui
Malgobekissa uudestaan 11. lokakuuta 1942. Tämä tapahtui
hänen ollessaan konekiväärin
kanssa pienessä montussa. Vaikka päivällä oli lämmin, yöt olivat
erittäin kylmiä.
– Minulle tuli montussa vähitellen hirveä horkka, koska siinä
ei voinut liikkua lämpimikseen.
Olin haalinut hieman heinää
ja oksia lämmikkeeksi montun
pohjalle, ja otin takin pois päältäni ja laitoin sen peitoksi ylleni.
Horkkani äityi kuitenkin niin
pahaksi, että minun oli pakko
liikkua, ja siirryin montun reunalle pitkäkseni. Hetken päästä
tykin kranaatti räjähti aivan lähelläni, ja sirpaleet ujelsivat ympärilläni.
Cande tunsi oikeassa jalassaan
kuin aasi olisi potkaissut. Hän
avasi puukolla puntin sauman ja
näki ison ”montun” polven yläpuolella.
– Rapsutin puukolla luuta ja
jännettä. Kipua en tässä vaiheessa
tuntenut. Kaikki liha oli poissa.
Lähellä oikealla näin, että Erkki
Liukseen oli osunut. Menin hänen luokseen ja totesin tilanteen
hyvin vakavaksi. Erkin maha oli
pitkälti auki, ja hän meni harmaaksi. Tiesin, että kuolinkamppailu oli käynnissä. Siinä Liuksen
elonliekki sammui minun ollessani hänen vieressään.
Sakari Miettinen oli huomannut puolestaan Kosti Canden
haavoittumisen; ”Voi helvetti,
onpa iso reikä! Luu ja jänne paistaa”, totesi hän Kostille ja kääri
samalla siteen reiden päälle.
– Yritin konkata, mutta eihän siitä mitään tullut. Lähistöl-

Kotimatkalla Saksasta 29.5.1943. Junan ikkunassa Tapio Nuutinen, alla
vasemmalla Onni Eklund ja Antti Jaranko.

lä oli venäläinen sotavanki, joita
meillä oli linnoitustöitä varten.
”Ivan, idi suda!” huusin hänelle.
Ivan tuli ja otti minut selkäänsä.
Matkaa oli noin parisataa metriä
paikkaan, jossa Risto Pöntinen
oli moottoripyöränsä kanssa. Risto istutti minut lullaan ja Alfin
taakse: ”Sitten lähettiin. Pitäkää
kiinni, sillä kohta venäläiset avaavat konekivääritulen”!
Eräässä mutkassa venäläiset saivatkin moottoripyöräläiset tähtäimeensä konekiväärillä,
mutta he pääsivät tilanteesta ehjin nahoin.
– Auttajamme Risto Pöntisen
onni loppui 11. helmikuuta 1943.
Hänet ampui taisteluissa venäläisten panssariauton konekiväärimies, joka tähtäsi postiautoon,
jonka suojassa Risto lymysi. Osa
näistä luodeista meni auton läpi
ja osui Ristoon. Risto vajosi huokaisten maahan.
Riston maallinen vaellus päättyi tähän, lähelle Donetskia. Nyt
Riston tomumaja lepää Datschanskijan kylän mullassa.
Riston moottoripyörän kyydissä olleella joukkueenjohtajalla
Tauno ”Poku” Pohjanlehdolla oli
parempi onni. Poku kertoi tapahtuneesta Kostille elokuussa 1995
seuraavasti: ”Ajettiin moottoripyörällä. Eräässä mutkassa vihollinen avasi tulen. Risto huusi minulle, että saatana, nyt ajettiin vihollisen rysään…”
Kohti Suomea
Lopulta 21. helmikuuta 1943
Kosti Cande lähti Saksasta Suomeen toipumislomalle.
– Palatessani Saksaan huhtikuussa 1943 näin ensimmäistä
kertaa Allgemeine SS:n miehiä
matkatessani Tallinnan kautta
kapearaiteisella junalla Riikaan.
Riikassa Allgemeinen poliisipartio tarkisti jokaisen matkustajan
paperit.

– Ryhmän vetäjän kaulassa
roikkui metallikilpi. Tästä johtuen tuo porukka sai nimen ketjukoirat. Kuulin, että partiolla
oli oikeus ampua ihminen välittömästi. Saksassa saimme tietää,
että sopimus suomalaisten sotilaiden kohdalla päättyisi ja että
meillä olisivat edessä kotimatkan järjestelyt sekä loppujuhlat.
Sain myös tietää, että minut oli
ylennetty alikersantiksi. Lisäksi
ennen kotiinpaluutani minulle
myönnettiin Saksassa toisen luokan Rautaristi sotilasansioistani.
Rukajärvellä
Myöhemmin alikersantti Kosti
Cande toimi Rukajärvellä konekivääriryhmän johtajana. Keväällä 1944 hän valmistui Niinisalon
upseerikoulusta ja palasi taistelutilanteisiin vänrikkinä ja osallistui vielä torjuntataisteluun Ilomantsissa konekiväärijoukkueen
johtajana.
Lähteet:
Kosti Canden ja Johan Salon haastattelut.
Salo, Johan: SS-miehen muistikuvia
sodasta ja siviilistä. Helsinki 2013.
Kuvat: Kosti Canden ja Johan
Salon yksityisalbumit, SA-kuva.
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PERINNE

Perinneyhdistysten
esittely jatkuu
Tässä numerossa esitellään Keski-Suomen, Koillismaan, Lahden seudun,
Savonlinnan seudun ja Ylä-Pirkanmaan perinneyhdistyksen suunnittelua.

Aikaisemmin esiteltyjen perinneyhdistysten yhteystiedot:
Helsingin seudun perinneyhdistys,
yhteyshenkilö Timo Lehtonen, puh. 040 557 6068
Hämeenlinnan seudun perinneyhdistys,
yhteyshenkilö Seppo Kopra, puh 050 358 2857
Kouvolan seudun perinneyhdistys,
yhteyshenkilö Antti Laherto, puh. 0400 254 793
Pohjois-Karjalan perinneyhdistys,
yhteyshenkilö Jouni Mattila, puh. 040 534 4820

Perinneaikaan maltillisesti Jyväskylän seudulla

K

eski-Suomen Sotaveteraanipiirissä käydään keskustelua perinneyhdistysten
lukumäärästä, mutta yksimielisyyteen ei ole päästy. Maakunnan
pohjoisosan kymmenen sotaveteraaniyhdistystä ovat päätyneet
yhteiseen perinneyhdistykseen.
Yhdistyksen kotipaikka olisi Viitasaari. Myös yhdestä koko maakunnan kattavasta perinneyhdistyksestä on keskusteltu. Luontevin ja todennäköinen vaihtoehto
on, että piiri aikanaan muuttuu
maakunnalliseksi perinneyhdistykseksi. Ennen muutosta KeskiSuomen Sotaveteraanipiiri jatkaa
kuitenkin sotaveteraanipiirinä
vielä 2020-luvulle.
Muutosaikataulut ja -tarpeet
ovat pienillä yhdistyksillä erilaiset kuin suurilla. Jos yhdistyksessä on enää vain muutama tunnuksen omaava veteraani, niin
tarve muuttua perinneyhdistykseksi tai päätös purkaa yhdistys
on ajankohtainen. Suurilla yhdistyksillä, kuten Jyväskylän Sotaveteraaneilla ei ole akuuttia tarvetta eikä perusteltua syytä muuttua
ihan heti perinneyhdistykseksi.
Perustuslaillinen yhdistymisvapaus takaa sen, että kukin yhdistys voi itse päättää tulevaisuudestaan.
Jyväskylässä monipuolinen
perinnekenttä
Seuraavassa käsitellään Jyväs-

kylän kaupungin ja Muuramen
kunnan muodostamaa Jyväskylän seutua, missä toimii vain yksi
sotaveteraaniyhdistys, Jyväskylän
Sotaveteraanit ry.
Jyväskylän seudun erityispiirteenä on perinnekentän monipuolisuus. Perinnetyötä tekeviä
tahoja täällä lähes 150 000 asukkaan seudulla on paljon, kaikkiaan kolmisenkymmentä yhteisöä
tai julkista organisaatiota, joiden
toimintaan kuuluu myös sotilastai veteraaniperinteen joku osaalue. Mitään koko maakunnan
kattavaa neuvottelukuntaa tai yhteistyöjärjestöä ei ole. Kukin perinnetoimija vaalii omaa perinnettään joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Tällaisia perinnesektoreita ovat
esimerkiksi JR 48, sotainvalidit,
Lotta Svärd, sotilaspojat tai sotaorvot. Juhlapäivien kuten itsenäisyyspäivän, Kansallisen veteraanipäivän ja Kaatuneitten muistopäivän tapahtumat toteutetaan
aina useamman toimijan yhteistyönä.
Puolustusvoimien rooli perinnetyössä on vahva ja näkyvä. Jyväskylän seudulla perinnetyötä
tekevät omilla sektoreillaan mm.
Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen
Aluetoimisto, joka tukee, osallistuu tai järjestää perinnetapahtumia kuten maanpuolustusjuhlia,
seppeleenlaskuja ja muistopäiviä.
Lisäksi sekä reserviupseeri-

Perinnettä siirretään. Jyväskyläläisten veteraanijärjestöjen veteraaneja historian oppitunnilla Viitaniemen
koululla vuonna 2016. Vas. Juho Vuoristo, Aune Malinen, Heino Pietiläinen ja Birger Fält.

että reserviläisyhdistykset ovat
mukana perinnetyössä. Reserviläisillä on ja tulee olemaan keskeinen rooli perinnetyössä myös tulevaisuudessa. Itsenäisyyspäivänä
1993 Keski-Suomen maakunnan
veteraanipiirit ja reservipiirit allekirjoittivat sopimuksen, jonka
mukaisesti reserviläiset sitoutuvat mm. huolehtimaan veteraanien jälkeensä jättämästä aineellisesta perinnöstä sekä siitä, että nimettyinä juhla- ja perinnepäivinä
”järjestetään tilaisuuksia, joissa ei
unohdeta sotiemme veteraanien
työtä Suomen itsenäisyyttä hankittaessa ja sitä turvattaessa”.
Jyväskylän Sotaveteraanit
jatkaa 2022 saakka
Jyväskylän Sotaveteraanit ry on
tehnyt periaatepäätöksen muut-

tumisesta tulevaisuudessa perinneyhdistykseksi, mutta toistaiseksi jatketaan sotaveteraaniyhdistyksenä. Edesmenneen
puheenjohtajan Kari Korhosen
näkemys oli, että Jyväskylä jatkaa veteraaniyhdistyksenä ainakin vuoteen 2022 saakka. Perinneyhdistykseksi muuttuminen
ei nyt tuo mitään lisäarvoa. Toiminnan painopiste on lähivuosina selkeästi veteraanien, leskien ja
puolisojäsenten huolto- ja virkistystoiminnassa. Jyväskylän Sotaveteraaneissa on yhteensä 167
tunnuksen omaavaa veteraania ja
208 puoliso- ja leskijäsentä. Yhdistys on olemassa heitä varten.
Yhdistyksen aktiivit ovat erittäin
päteviä ja motivoituneita tehtävissään. Ei ole perusteltua ryhtyä
”ronkkimaan” hyvin toimivaa veteraanien huolto- ja tukiorganisaatiota sääntömuutoksella.
Yhdistyksellä
perinnetoimikunta
Perinneaikaan siirtymistä valmistelee vuonna 2015 aloittanut
Jyväskylän Sotaveteraanien oma
perinnetoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii allekirjoittanut. Perinnetoimikunnan jäsenet ovat Lea Saarikoski, Pekka
Ruuskanen, Paavo Seppänen ja
Seppo Jäntti. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella perinneajan toimintamuotoja ja löytää
perinneyhdistykselle oma paik-

ka ja yhteistyömallit muiden perinnetoimijoiden kanssa. Yhdistys seuraa ajan hermolla, mitä
kentällä tapahtuu ja miten erilaiset perinnetyömallit toimivat.
Keskeisiä haasteita ovat mm. varainhankinta, yhteisöjäsenyys ja
nuorten saaminen mukaan toimintaan.
Veteraanien perinteen vaaliminen on yhteistyötä; jokainen
perinteen osa-alue on tärkeä ja
sitä vaalitaan arvokkaasti veteraanihenkeä kunnioittaen. Kun katsoi MTV3:n Putous-ohjelmassa
Suomen lottia rienaavaa idioottihahmoa, niin voi vain aavistaa,
miten paljon on vielä tehtävää,
jotta tulevat ikäpolvet oppivat arvostamaan sitä uhrautuvaa työtä,
jota sotiemme veteraanit niin rintamalla kuin kotirintamallakin
tekivät isänmaan hyväksi silloin,
kun sen itsenäisyys ja kohtalo olivat veitsen terällä.
Teksti ja kuva: Matti Hyvärinen
Kirjoittaja on Jyväskylän
Sotaveteraanien
perinnetoimikunnan
puheenjohtaja
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Sotiemme 1939-1945 veteraanien
Koillismaan perinneyhdistys

Pohjois-Pohjanmaan
suunnitellut perinneyhdistykset
Oulun perinneyhdistys
Koillismaan perinneyhdistys
Raahen seudun perinneyhdistys

K

un Pohjois-Pohjanmaalla alettiin miettiä tulevia
perinneyhdistyksiä, oli
heti selvää, että yksi perinneyhdistyksistä on Koillismaa. Koillismaa on ehjä maantieteellinen
alue, jonka muodostavat kolme
kuntaa: Pudasjärvi, Taivalkoski
ja Kuusamo. Koillismaan imagon luojia ovat olleet mm. Reino
Rinne ja Kalle Päätalo.
Iso-Syöte, Syötteen kansallispuisto, Riisitunturin kansallispuisto, Oulangan kansallispuisto, Ruka, Kallioniemi ym. Näitä alueita ja koteja viime sotien
aikana puolustettiin asenteella:
”Kyllä täällä kaatuakin voidaan”
(Jussi Turtola 29.8.1941 Kiestingissä). Jalkaväkirykmentti 53:ssa

palveli lukuisa määrä koillismaalaisia nuorukaisia. Kiestingin
taisteluissa päättyi liian monen
nuoren miehen elämä. JR 53 oli
jatkosodan aikainen 11. prikaatin perustama ja Pohjois-Pohjanmaan sotilasläänin täydentämä
jalkaväkirykmentti. Rykmentti
kuului 3. divisioonaan.
Tulevan Koillismaan perinneyhdistyksen asioita on suunnitellut työryhmä, johon ovat
kuuluneet Kuusamosta Viljo
Määttä ja Disse Inberg, Taivalkoskelta Tuomo Horsma ja Raimo Aro ja Pudasjärveltä Paavo
Pikkuaho, Eero Ahonen ja Teuvo Törmänen. Työryhmässä on
ollut mukana myös piirin perinneyhteyshenkilö Paavo Kurttila.

Työryhmä on päättänyt kokoontua seuraavan kerran vuoden
2018 alkupuolella. Valmiudet perinneyhdistyksen sekä kunnissa
mahdollisten kerhojen/osastojen
perustamiseen ovat olemassa. Pudasjärven yhdistys on lupautunut
hoitamaan sääntömuutoksen perinneyhdistykseksi. Työryhmän
työ on ollut rakentavaa.
Tuleva perinneyhdistys sekä
toimivat osastot ovat tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, Kuusamon ja Pudasjärven kaupungin
sekä Taivalkosken kunnan kanssa. Sankarihautojen hoito sekä
muistotilaisuuksien järjestämiset ovat saaneet vakiintuneet tavat jokaisella alueella. Näin on
hyvä jatkaa myös perinneaika-
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Koillismaan perinneyhdistykseen kuuluvat Pudasjärven, Taivalkosken
ja Kuusamon kunnat.

na. Perinneryhmän kokouksessa Kuusamossa kirkkoherra Taina Manninen lupasi lahjoittaa
tulevalle perinneyhdistykselle
Kuusamon kirkkotarhasta kaadetusta lehtikuusesta valmistetun pöytäristin muistuttamaan
myös sotiemme veteraanien hengellisen työn perinteestä. Tarkoituksena onkin viettää vuosittain
jokaisessa kunnassa yhteistä veteraanien kirkkopyhää.
Kunta ja kaupungit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Erityismaininnan ansaitsee hyvä
yhteistyö koulujen kanssa. Tätä
tullaan jatkamaan myös perinneaikana. Kulttuuritoimien avain-

Koillismaan perinnemiehet.
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henkilöt vastaavat erilaisten tilaisuuksien järjestelyistä. Näitä
tilaisuuksia ovat mm. Kansallinen veteraanipäivä, Kaatuneiden
muistopäivä ja itsenäisyyspäivä,
joita vietetään vakiintuneiden
perinteiden mukaisesti. Erityisesti tulee mainita yhteinen Kiestingin muistelopäivä esimerkiksi jonkun alueen kotiseutujuhlan
yhteydessä.
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PERINNE

Päijät-Hämeen maakunta yhteen perinneyhdistykseen

L

ahden Sotaveteraanipiiriin kuuluu Päijät-Hämeen
kaupunkien ja kuntien sotaveteraaniyhdistysten
lisäksi
Kuhmoisten Sotaveteraanit Keski-Suomen maakunnasta. Tämä
on perua vanhasta sotilaspiirijaosta. Kuhmoislaiset sotaveteraanit ovat sanoneet:
– Me lähdimme sotaan Lahdesta. Olemme 50 vuotta kuuluneet Lahden Sotaveteraanipiiriin ja toivomme yhteytemme
säilyvän loppuun saakka Lahden
suuntaan.
Kuhmoislaiset halusivat siirtyä ja kunta pääsi Pirkanmaan
maakuntaan. Kukaan ei ole perustellusti esittänyt, että kuhmoislaisten perinneyhteistyön pitäisi suuntautua sinne suuntaan.
Itähämäläiset, Heinolan, Hartolan ja Sysmän yhdistykset miettivät asiapohjalta oman yhteisen perinneyhdistyksen etuja ja
haittoja päätyen kuitenkin koko
maakunnan yhteiseen yhdistykseen.
Sotainvalidien ja Rintamaveteraanien piirien puheenjohtajat
olivat myös yhden perinneyhdistyksen kannalla.
Muutoksia
jäsenyhdistyksissä
Lahden Sotaveteraanipiirissä on
vuosituhannen alussa kaksi lahtelaista veteraaniyhdistystä liittynyt Lahden Sotaveteraaneihin
samoin kuin viime vuonna siihen liittyi veteraanien määrällä mitattuna piirin suurin yhdistys Keski-Lahden Sotaveteraanit.
Artjärven Sotaveteraanit liittyivät noin viisi vuotta sitten Orimattilan yhdistykseen kunnan
liittyessä Orimattilan kaupunkiin. Edellä tapahtuneet yhdistymiset on tehty toiminnallisista
syistä. Kaikki liittyneet yhdistykset olisivat voineet toimia hyvin
edelleenkin itsenäisinä. Toiveena on ollut, että kehitys kulkisi
edelleen liittymisinä naapuriyhdistyksiin. Veteraanien ja heidän
puolisoidensa ja leskiensä tukitoimet olisi näin helpompi hoitaa,

kuin esimerkiksi piiristä. Piirin
sääntöihin ei ole vielä tehty liittymisen mahdollistavia muutoksia.
Viimeisten tukitoimien hoitaminen ensi vuosikymmeneltä eteenpäin jää kuitenkin perinneyhdistykselle. Perinneyhdistys Lahden
Sotaveteraanipiiristä muodostuu
sääntömuutoksella.
Sotainvalidien
Veljesliiton
Lahden piirissä on seitsemän jäsenyhdistystä. Rintamaveteraaneilla on maakunnassa kaksi yhdistystä. Veteraaneja oli alueellamme vuoden 2016 alussa 775.
Sotiemme veteraanien puolisoita
ja leskiä oli yhdistysten jäseninä
noin 1010.
Perinneyhdistyksen
valmistelun organisointi
Lahden Sotaveteraanipiiriin perustettiin perinneyhdistyksen
valmistelutoimikunta,
johon
kuuluvat Sotainvalidien Veljesliiton Lahden piirin puheenjohtaja
Pentti Löfgren, Lahden Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jukka Simola ja Rintamaveteraanien Hämeen piirin puheenjohtaja
Hannu Tukia. Puheenjohtajaksi
toimikuntaan kutsuttiin vuorineuvos Jukka Viinanen, jäseniksi naisten edustaja Anja Arnkil
sekä Lahden kaupunginjohtaja
Jyrki Myllyvirta, alueen suurimman seurakunnan Hollolan (sis.
Hämeenkosken, Kuhmoisten,
Kärkölän ja Padasjoen kappeliseurakunnat) kirkkoherra Antti
Lahtinen, piirin perinneyhteyshenkilö Lauri Pastila ja sihteerinä lehtori Lauri Tervakangas.
Näistä pääosa jatkanee perinneyhdistyksen hallituksessa.
Tuleva toiminta on kuitenkin
lähtökohtaisesti paikallisvetoista.
Paikallisesti päätetään, mitä perinteitä vaalitaan ja miten perinnettä uusille sukupolville siirretään. Paikallisesti myös sovitaan
eri toimijoiden keskinäisestä tehtävien jaosta. Maakunnassamme
on esimerkiksi erilaisia muistomerkkejä paljon. Niiden kaikkien hoitaminen saattaa osoittautua haasteelliseksi tulevina vuo-

sikymmeninä, joten valintoja
jouduttaneen tekemään.
Alueellamme ei ole myöskään
vielä päätetty, miten saamme
siirrettyä tietoa sotiemme ajoista niille sukupolville, joilla ei ole
enää elossa sodan kokeita esivanhempia. Sen koemme kuuluvan
tulevaisuudessa tärkeimpiin tehtäviimme.
Perinnevastaaviksi
verkostoituneita henkilöitä
Perinneasioiden valmistelua varten sotaveteraaniyhdistykset nimesivät perinnevastuuhenkilöt
paikkakunnalleen. Tehtävään ei
etsitty ensisijaisesti pitkän linjan
veteraanityöntekijöitä, vaan mieluummin yleisesti maanpuolustuspiireissä tunnettuja verkostoituneita henkilöitä. Heidän tehtävänään on kutsua kokoon kaikki
mahdolliset toimijat. Ainakin
kaikki Tammenlehvän Perinneliiton valtakunnallisten jäsenten paikalliset toimijat kutsutaan
mukaan. Kuntien ja seurakuntien
mukana olo on tärkeää, kuten tähänkin asti. Kaikille paikkakunnille perustetaan toimikunta tai
kerho hoitamaan näitä tehtäviä.
Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi,
perinneyhdistyksen kirjanpitoon
saadaan omat meno- ja tulokohdat eri paikkakunnille.
Alue, jossa on nykyisin kymmenen kuntaa, kaksitoista sotaveteraaniyhdistystä ja yli kaksisataatuhatta asukasta, on vielä
hoidettavissa osin aikaisemmilla muissa toiminnoissa tutuiksi tulleilla yhteyksillä. Valmistelutoimikunnan jäsenten ja
perinnevastuuhenkilöiden monipuolinen kokemus ja laajat yhteiskuntasuhteet auttavat yhteydenpidossa sidosryhmiin, joten
erillisen neuvottelukunnan perustamista vielä harkitaan.
Valmistelutoimikunta on kerran kutsunut yhteiseen keskustelutilaisuuteen Tammenlehvän
Perinneliiton
valtakunnallisten jäsenten, paikallisten piirien,
kuntien ja kaupunkien edustajat,
veteraaniyhdistysten puheenjoh-

Lahden alueen perinnetyön vastuuhenkilöt (vas.) Lauri Tervakangas,
Jukka Viinanen ja Lauri Pastila

Lahden seudun perinneyhdistyksen alueeseen kuuluu nykyisin 10
kuntaa.

tajat ja paikkakuntien perinnevastaavat. Edellä mainitut vahvistettuna seurakuntien edustajilla
kutsutaan vähintään kerran vuodessa yhteiseen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. Perinnevastaavilla on tässä yhteydessä oma
erillinen neuvonpito sekä vuosittain vähintään toinen tilaisuus,
jossa valmistellaan tulevan vuoden toimintaa. Perinnevastaavilla on ollut tähän mennessä kolme
erillistä neuvottelua.
Perinneyhdistyksen hallituksella on normaalien yhdistysvelvoitteiden lisäksi tehtävänä kehittää ja johtaa perinnetyötä alueella
liittotasolta saatujen tavoitteiden
mukaisesti, vastata maakunnallisista tehtävistä ja etsiä rahoituskanavia toimintaa varten.
Mikäli jollain paikkakunnalLahden Sotaveteraanipiirin perinnetyön valmistelutoimikunta ja sotaveteraaniyhdistysten edustajat kokouksessa Lahden kaupungintalolla 21.4.2016. Osallistujat vas. Anja Arnkil, Jukka Viinanen, Jyrki Myllyvirta, la perinnetyö näyttäisi hiipuvan,
Matti Järvelä, Heikki Havas, Kari Ruoppi, Pentti Löfgren, Markku Riukka, Asko Alho, Lauri Pastila, Mika Lam- yhdistyksen hallituksen tehtävänä on etsiä yhteisö ja/tai mahdolpola, Erik Starckjohann ja Olavi Virtanen.

lisesti henkilö, joka ottaa vetovastuun tehtävien hoidosta.
Perinnetyön yhteyshenkilöitä
Päijät-Hämeessä:
Jukka Viinanen,
jukka.viinanen@gmail.com
Lauri Tervakangas,
lauri.tervakangas@lyk.fi
Lauri Pastila,
pastila.lauri@gmail.com
Lauri Pastila
Kirjoittaja on Lahden
Sotaveteraanipiirin
perinneyhteyshenkilö
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Savonlinnan seudun alueellinen perinneyhdistys

S

uur-Savon Sotaveteraanipiirin hallitus oli päättänyt
rakentaa veteraaniperinnetyön kolmen alueellisen perinneyhdistyksen pohjalle. Asian
jatkokäsittelyssä osoittautui käytännössä toimivammaksi muodostaa Varkauden alueellinen
yhdistys yhdessä Pohjois-Savon
kanssa, johon Suur-Savosta yhdistettäisiin Joroinen ja Heinävesi.
Piirin perinneyhteyshenkilöksi
oli valittu Esko Vuokko Juvalta.
Savonlinnan Sotaveteraanien
esityksestä Juhani Hämäläinen
nimettiin Savonlinnan alueen perinneyhteyshenkilönä vetämään
suunnittelutyöryhmää.
Perinneyhdistyksen alueeksi muodostui Savonlinnan kaupunki, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan
kunnat oli aiemmin liitetty Savonlinnan kaupunkiin. Näissä

kussakin on vakiintunut veteraaniajalle omat paikalliset muotonsa perinteen vaalimisessa.
Yhdistyksen perustiedot
Haastattelujen pohjalta oli koottu ohjeen mukaiset perinneyhdistyksen perustiedot eri kuntien
alueilta, jotka alueellisen työryhmän jäsenet tarkistivat ja hyväksyivät vuosi sitten kokouksessaan.
Työryhmään oli kutsuttu alueen
eri kunnista seuraavat yhdyshenkilöt: Sami Heikkinen Enonkosken Reserviläisistä, Seppo
Häyrinen Kerimäen Rintamaveteraaneista, Seppo Korpelainen Punkaharjun Rintamaveteraaneista, Mikko Temisevä Rantasalmen Rintamaveteraaneista,
Hannu Nykänen Savonlinnan
Rintamaveteraaneista,
Lasse
Mattila Savonlinnan Reserviläisistä ja Teuvo Hintsanen Sulkavan Sotaveteraaneista.

Viime keväänä tiedot esiteltiin
tuoreeltaan Savonlinnan Sotaveteraanien ja Rintamaveteraanien
kevätkokouksissa.
Perinnetyön kumppaneina
alueella todettiin olevan 27 Tammenlehvän Perinneliiton alaista jäsenyhdistystä. Näistä osalla
sotainvalidien ja veteraanien toiminta on hiipumassa.
Muita kumppaneita ovat kaupungin, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä
Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnat. Paikalliset Rotary- ja
Lions-klubit sekä liikelaitokset,
kuorot ja orkesterit ovat antaneet
tukeaan.
Yhdistyksen alueella on vaalittavana yhdeksän sankarihautaaluetta, joiden hoitovastuu on
seurakunnilla.
Veteraaniperinteeseen liittyviä erilaisia muistomerkkejä on
lukuisa joukko alkaen Olavinlin-

SAVONLINNAN SEUDUN PERINNEYHDISTYKSEN ALUE

Kartta Savonlinnan seudun perinneyhdistyksen alueesta

Jatkosodan 2.Div:n esikunnan perustamispaikalle Olavinlinnaan 1956
paljastettu muistolaatta kertoo joukon raskaasta sotatiestä. Savonlinnan seudun Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Aarre Annala muistelee tapahtumaa 2009.

nassa olevasta Jatkosodan 2.Divisioonan muistolaatast, Kollaan
kiviin ja Petäjäsaaren muistomerkkiin.
Perinnetiloista Salpalinjan varustukset ovat suurimpia kokonaisuuksia. Hotelli Herttuan
laaja asenäyttely ja Välirauhan
aikaisten varuskunta-alueiden
jäljellä olevat rakennukset kertovat sota-ajasta. Rantasalmen
miesten sotatiestä on sota-ajan arkistoaineistoa ja kirjallisuutta.
Kansalaisjuhlien, Kaatuneiden muistopäivän, itsenäisyyspäivän ja Kansallisen veteraanipäivän vietosta jumalanpalveluksineen, kunniakäynteineen
ja päiväjuhlineen on omat kuntakohtaiset käytäntönsä. Lisäksi Talvisodan päättymispäivän
muisto on huomioitu. Rantasalmella ja Enonkoskella on Petäjäsaaren taistelun päättymispäivää
muistettu korostetusti.
Yhdistyksen alueella ilmestyy
yksi maakuntalehti ja neljä pitäjälehteä, jotka suhtautuvat kiitettävästi maanpuolustustyöhön ja veteraaniperinteeseen.
Savonlinnan Seudun
Maanpuolustuskilta
Kun takavuosina paikkakuntien kansalaisjuhlien järjestelyt
ovat olleet vahvasti veteraanijärjestöjen vastuulla, kiinnitettiin
huomio asian kehitystarpeisiin.
Niinpä vuonna 2012 veteraani- ja
maanpuolustusjärjestöt perustivat yhteistyöelimen Savonlinnan

Perinnetyöryhmä ”Kollaan kivillä” vas. Seppo Korpelainen, Hannu Nykänen, Teuvo Hintsanen, Sami Heikkinen, Juhani Hämäläinen, Seppo Häyrinen ja Mikko Temisevä. Talvisodan JR35:n Kollaan kivien sanoma:
”Mitä vaativi vapaus maan, se isästä poikaan maksetaan”

Seudun Maanpuolustuskillan.
Sen tarkoituksena on maanpuolustushengen vahvistaminen
Savonlinnan kaupungin ja lähikuntien alueella tukemalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä, veteraanityötä ja maanpuolustusperinnettä. Se järjestää ja koordinoi
yhdistystensä kanssa juhla-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia yhteistyössä kuntien ja seurakuntien kanssa. On ilman muuta
selvää että killan ja perinneyhdistyksen toiminnat täytyy sovittaa
yhteen, että vältytään päällekkäisyyksiltä.
Miten tästä eteenpäin?
Seuraavaksi perinnetyön kehittämisessä on ratkaistava organisaation rakenne; yhdistyksen hallituksen muodostaminen siten,
että siinä on kustakin kunnasta
edustaja, joka sitten kokoaa työryhmän vastaamaan paikallisesta toiminnasta. Kuntien, seurakuntien ja kappeleiden osuudesta perinnetyön toteuttamisessa
tulee olla selkeät toimintamallit
ja vastuunjako, jonka tulee kattaa myös sankarihauta-alueiden,
perinnetilojen ja muistomerkkien hoito.
Nuorisoon suuntautuvaa tiedotustoimintaa tulee vahvistaa,
koska sillä taholla on herännyt
mielenkiintoa veteraaniperinnettä kohtaan.
Teksti: Juhani Hämäläinen
Kuvat: Ritva Hämäläinen
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Mutkatonta yhteistyötä ja antoisia kokoontumisia Ylä-Pirkanmaalla

P

ohjoisella
Pirkanmaalla, Virroilla, Pohjaslahdella, Ruovedellä, MänttäVilppulassa ja Kuorevedellä on

kolmen vuoden ajan tehty veteraaniasioissa yhteistyötä. On
koettu mielekkääksi kokoontua
sotaveteraaniyhdistysten alueelli-

sena yhteistyöfoorumina. Näissä
merkeissä pidetään aluekokouksia kahdesti vuodessa. Ryhmässä seurataan tiiviisti, mitä perinneaikaan siirtymisessä tapahtuu.
Siinä rinnalla kukin yhdistys vaalii perinteitä omilla tutuilla tavoillaan. Kaikki yhdistykset ovat
ilmoittaneet toimivansa veteraanien tukena loppuun saakka.
– Mahdollisesta tulevasta perinneyhdistyksestä tai sen nimestä ei ole tehty konkreettisia
päätöksiä, toteaa Timo Ikkala,
Ylä-Pirkanmaan sotaveteraanien
aluekokousten ja Ruoveden sotaveteraanien puheenjohtaja.
Sihteerinä Ylä-Pirkanmaalla
toimii Jaakko Harjumäki, Mäntän yhdistyksen sihteeri.

Sotaveteraaniyhdistyksillä
paljon yhteistä
Väljä yhteistyö on toiminut ryhVeteraaniedustajamme Aarre Saloranta (Vilppula), Yrjö Saari (Mänttä) mässä rakentavassa hengessä ja
ja Esko Särkinen (Kuorevesi) Veteraanit-näyttelyn avajaisissa Pietarissa. sen uskotaan toimivan myös tuKuva: Kari Santala
levassa Ylä-Pirkanmaan perinnetyössä. Kokouksissa on yhdessä suunniteltu tulevaa toimintaa. Käytännössä on esimerkiksi
järjestetty yhteiskuljetuksia veteraanitapahtumiin. Virrat on
esittänyt, että kuntiin perustettaisiin Veteraaniasiain neuvottelukunta koordinoimaan tapahtumien järjestelyä. Lisäksi
yhdistykset lähettävät toisilleen
omat toimintasuunnitelmansa
ja toimintakertomuksensa, joista voidaan poimia hyviä käytänteitä.
– Tuntuu, että se on toimiva
rakenne myös tulevaisuudessa.
Välttämättä erillistä perinneyhdistystä ei edes tarvittaisi, arvioi
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku sankaripatsaalla Ruovedellä. Seppel- Tapani Korhonen, Virtain Sotatä laskemassa Timo Ikkala Ruoveden seurakunnan ja Urpo Kosonen (vas.) veteraanien perinnetoimikunnan
kunnan puolesta. Taustalla lippuvartiossa sotainvalidien ja sotaveteraa- sihteeri.
nien liput. Kuvan ulkopuolella lisäksi reserviläisten, karjalaisten, Lions
– Veteraanitkin ovat todenClubin, partiolaisten ja Ruoveden Pirkkain liput sekä Suomen lippu. neet, että he ovat vielä elossa, eiKuva: Timo Ikkalan albumi

vät suinkaan perinnettä, huomauttaa Jaakko Harjumäki.
Alustavissa puheissa uuden yhdistyksen nimiesitys on ollut YläPirkanmaan
perinneyhdistys.
Jos kotipaikka on välttämätön,
se voisi olla Virrat, mutta hallintoon tulisi jäseniä kaikista kunnista.
– Jos jonkin nykyisistä yhdistyksistä tulisi jatkaa omalla nimellään, se ei olisi tasapuolinen
ratkaisu, sanoo Ikkala.
Timo Ikkala muistuttaa myös
yläpirkanmaalaisten yhdistysten
yhteisestä historiasta.
– Erityisesti jatkosodan alkaessa, kun joukkoja perustettiin,
näiltä alueilta tulevia miehiä oli
samoissa yksiköissä ja Ruovedeltä he menivät laivalla ja roomuilla
Virroille ja sieltä junaan tai Vilppulaan ja edelleen junakuljetuksilla rintamalle.
Ylä-Pirkanmaan sotaveteraaniyhdistykset ovat sangen elinvoimaisia ja perinnetyössäkin on
omat toimintatapansa.
– Ruoveden Sotaveteraanit
ry:n ja Ruoveden Reserviläiset
ry:n kesken on sovittu, että sotaveteraanien jälkeen perinnetyötä
tekee mainittu reserviläisyhdistys, toteaa Sauli Latvala.
Virroilla taas perinnetyötä on
tehty innokkaasti jo 1980-luvulla. Perinnekohteita on kunnostettu ja aineistoa kerätty eri muodoissa, mistä kertoo mm. Virtain
Sotaveteraanimuseo noin 1000
esineen kokoelmineen.
Kuorevesi-Mänttä-Vilppula
-alueella toteutettiin mittava perinnekeruu, jonka pohjalta Serlachius-museo rakensi uudella
tekniikalla Veteraanit-näyttelyn.
Näyttelyllä oli vahva vaikutus siihen, että sotaa alettiin tutkia ja
siitä kirjoittamaan yksittäisen sotilaan näkökulmasta. Miltä sota

tuntui? - näyttely vietiin vuonna
2011 Pietariin, missä se valittiin
vuoden näyttelyksi.
Alueen veteraaniyhdistykset
tekevät paljon yhteistyötä kuntien, seurakuntien, reserviläisjärjestöjen, Rotarien, Lionsien,
partiolaisten ja Sotainvalidien
Veljesliiton osastojen kanssa. Tapahtumajärjestelyissä tukea tarjoaa Veteraaniasioiden neuvottelukunta. Vastuuhenkilöitä perinnetyöhön on löytynyt kaikista
alueen yhdistyksistä.
Sotaveteraanien Pirkanmaan
piirin piirihallituksessa Ylä-Pirkanmaan yhdistyksiä edustavat
Pentti Vaara ja Riitta Kammonen naisten edustajana Virroilta.
Virtain Sotaveteraanien perinnetoimikunnan puheenjohtaja on
Juhani Muuriaisniemi. Ruovedellä Timo Ikkalan rinnalla perinnetyötä tekee yhdistyksen sihteeri Sauli Latvala. Pohjaslahden
perinneyhteyshenkilönä on ollut
Jaakko Majaranta, Kuorevedellä Taisto Lehtilä ja Annemari
Leppä sekä Mänttä-Vilppulassa
Esko Lehtomaa, Pentti Saarikoski ja Toivo Vehmaanperä.
Maantieteellisesti yhdistykset sijaitsevat Pirkanmaalla, paitsi Kuoreveden Sotaveteraanit ry
Keski-Suomen
maakunnassa,
Jämsässä. Pohjaslahden Sotaveteraanit ry on lopettamassa toimintansa, sillä siellä ei ole enää
veteraaneja elossa. Perinneasioissa yhdistyksen työtä jatkaa Pohjaslahden kyläyhdistys.
Hyvä yhteistyö Ylä-Pirkanmaalla jatkuu. Seuraava aluekokous on Ruovedellä 3. huhtikuuta 2017.

Virtain sotaveteraanimuseon korsunurkkaus. Museossa on yli 1000 esineen kokoelma. Kuva: Pentti Jouttijärvi
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Paletti Oy yhteistyössä
Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa
Paletti on perheyhtiö ja johtava korttialan yritys Suomessa ja Baltiassa. Korttien lisäksi
laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös osanottoadressit. Surunvalitteluadressi
on hienotunteinen ja lämminhenkinen tapa muistaa ja ottaa osaa läheisten suruun.
Adresseja on saatavana Sotaveteraaniliiton toimistosta sekä hyvin varustetuista
kirjakaupoista, tavarataloista, posteista ja päivittäistavarakaupoista.

Kun muistat Suomen Sotaveteraaniliiton adressilla tuet samalla Sotaveteraaniliiton toimintaa.
Adresseista saaduilla varoilla avustetaan sotaveteraanipiirejä, jotka ohjaavat tuen
paikallisyhdistysten välityksellä sitä tarvitseville sotaveteraaneille - naisille ja miehille.

Sotaveteraanipiirien myyntituotteet
Iisakki-puukko
hinta 60 euroa

Syntymäpäiväkynttilä
hinta 15 euroa

Liiton tunnuksella
varustettu solmio,
hinta 15 euroa.

Kylpypyyhkeet
(Finlayson)
Pyyhkeen koko 70x150,
neljä värivaihtoehtoa,
hinta 22 euroa/kpl.

Kaulaliina
Laadukas, vuorillinen
kaulaliina.
Hinta 23 euroa

Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä
varustettu kävelykeppi. Sota
veteraanien perinneyhdistyksen
jäsenten käsityönä valmistama.
Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 60 euroa

Veteraanivyö
Laadukas kotimainen kään
tövyö, nahkaa väri musta/
viininpunainen. Soljessa
liiton tunnus, solkea saata
vana myös hopeanvärisenä.
Hinta 25 euroa

Tilaukset:
Puh. 0400 757 195, 050 517 6396,
ep.sotaveteraanipiiri@netikka.fi

Henkselit
Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.
Varustettu liiton tunnuksella. Hopeaa.
Hinta 150 euroa

Tilaukset:
Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiiri ry, Suomenkasarmi rak. 15,
13130 Hämeenlinna tai puh. (03) 675 6839 (ma-to klo 9.00-12.00),
kanta-hameen.svp@sotaveteraaniliitto.fi. Toimitus postiennakolla.

Tilaukset:
Loimaan Seudun Sotaveteraanien
Perinneyhdistys r.y., Risto Jaakkola,
Loimaankatu 8 C 5, 32200 Loimaa,
puh. 050 566 0456,
risto.jaakkola@saunalahti.fi
Toimitus postiennakolla.

Kotimaiset, veteraani
tunnuksella. Saatavana
on viininpunaista,
tummansinistä ja
mustaa.
Hinta 23 euroa

Tilaukset: Solveig Hyöty, (09) 612 7003,
sodrafinlands.kvd@sotaveteraaniliitto.fi
Toimisto on avoinna klo 10.00-14.00.

Kaikki tuotteet on varustettu Sotaveteraaniliiton logolla.
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Joulutunnelmia
suojeluskuntatalolla

L

okakuussa 50 vuotta täyttänyt Pielaveden Sotaveteraanit
ry vietti yhdessä Sotainvalidien ja
Lottaperinneyhdistyksen kanssa
yhteistä joulujuhlaa 12.12.2016
entisellä suojeluskuntatalolla Pielaveden Suojalassa. Joulujuhlaperinne on ollut järjestöillä jo vuosikymmeniä. Juhla alkoi Rannankylän koulun oppilaiden
joululaulutervehdyksellä veteraaneille. Sen jälkeen kunnioitettiin
viimeiseen iltahuutoon kutsuttujen veteraanien muistoa viettämällä hiljainen hetki.

Seppele Suomen Marsalkalle

Juhlapuheen piti Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Jouni Perälä. Hän luovutti piirin myöntämän kultaisen
ansiomerkin sotaveteraani Antero Penttiselle.
Pielaveden Mieslaulajat musisoivat tilaisuudessa. Juhlassa oli
mukana veteraaneja, puolisoita ja
leskiä saattajineen n. 100 henkeä.
Teksti ja kuva: Tauno
Jääskeläinen
Pielaveden Sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja

T

urun Sotaveteraanit kunnioitti Suomen Marsalkka
Mannerheimin muistoa laskemalla seppeleen Turun Mannerheim-puiston muistomerkille.
Kunniatehtävän suorittivat Turun Sotaveteraanien Tuki- ja Perinneyhdistyksen hallituksen jäsenet puheenjohtajansa Risto
Kaparin (kesk.) johdolla, vasemmalla Mikael Andersson ja oikealla Teuvo Rantala.
Teksti ja kuva: Osmo Suominen

Sotaveteraanit nuoren haastateltavina

S

iiri Kujansuu, 11-vuotias koululainen Tuusulasta otti yhteyttä Sotaveteraaniliittoon ja
kertoi kiinnostuksestaan haastatella sotaveteraaneja. Tapaaminen järjestettiin lokakuun lopulla Tuusulassa Lottamuseolla.
Siirin vieraiksi tulivat sotaveteraanit Eila Pesu ja Erkki Mäkilä. ”Halusin kuulla, millaista heidän elämänsä on ollut ja verrata
sitä nykyaikaan ja saada ihmiset
tajuamaan, että ennen on selvitty vähemmälläkin, kuten Eila ja
Erkki”, kertoi Siiri. Tarinat tekivät Siiriin suuren vaikutuksen.

Kynttilöitä viimeiseen iltahuutoon kutsutuille sytyttämässä Paavo Leppänen.

Sotaveteraani äänilehtenä lukemisesteisille
Daisy-soitin
Sotaveteraani-lehden
keskeinen sisältö tuotetaan ns. Daisyäänilehtenä, joka on digitaalinen julkaisu näkövammaisille
ja lukemisesteisille. Äänilehteä
voi kuunnella Daisy-soittimilla,
mobiililaitteilla ja tietokoneilla. Näkövammaisten liitto lainaa
Daisy-soittimia näkövammaisille ja lukemisesteisille, joiden painetun tekstin lukuesteen lääkäri, terveyden- tai sosiaalihuollon
ammattihenkilö on vahvistanut.
Daisy-soittimen lainaus ei edellytä 50 %:n näkövamman haittaastetta.

Kunniaa vapaussotureille
Ruovedellä

Vuosikymmeniä kestänyt perinne tammisunnuntain seppeleenlaskusta
vapaussoturien muistomerkille sai jatkoa, kun tammikuun 29. päivänä
messun jälkeen laskettiin havuseppele 12 kaatuneen vapaussoturin
muistomerkille, Isänmaan sankareille. Yhteisen havuseppeleen laskivat Reserviupseereiden ja reserviläisten edustajat, Esko Riponiemi
(oik.) ja Timo Lohipuro.
Teksti ja kuva: Juhani Sillanpää

Maailma on totaalisesti muuttunut, totesi Siiri Kujansuu haastateltuaan
Eila Pesua ja Erkki Mäkilää.

Miten saan Daisy-soittimen?
Asiakkuushakemuksen voi täyttää verkossa tai ladata täytettävät
lomakkeet Näkövammaisten liitto ry:n sivuilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön vahvistama
ilmoitus hakijan vammasta tai
sairaudesta. Liitteen voi tulostaa
ja lähettää täytettynä Daisy-lainaamoon hakemuksen mukana.
Asiakkaalle toimitetaan Daisysoitin noin kahden viikon ku-

luessa hakemuksen saapumisesta. Daisy-soitin lainataan henkilökohtaiseen käyttöön. Laitteen
lainaus on maksutonta. Rahaautomaattiyhdistys tukee palvelua.
Helpoimmin voit panna hakemuksesi vireille kirjoittamalla
Googlen hakuriville: Daisy-soittimen lainaus. Haku ohjaa Sinut
Näkövammaisten liiton sivulle
”Daisy-soittimen lainaus”. Sivulla on linkit täytettäviin lomakkeisiin:
• Hakemus Daisy-soittimen lainaamiseksi
• Ilmoitus hakijan vammasta tai
sairaudesta
Lomakkeilta löytyy hakemuksen palautusosoite. Voit ottaa
myös yhteyttä Daisy-neuvontaan
puh. 09 3960 4040 ma-ti, to-pe
klo 9-15 ja ke 12-15 tai sähköpostilla daisy@nkl.fi
Neuvontaa antavat myös
kaikki Näkövammaisten liitto
ry:n 14 alueyhdistystä, joiden
osoitteet ja puhelinnumerot
löytyvät Daisy-neuvonnasta tai
liiton internet-sivuilta: www.
nkl.fi

Käy katsomassa Sotaveteraaniliiton internet-sivut ja facebook.
www.sotaveteraanit.fi
https://www.facebook.com/sotaveteraaniliitto

Muita tapoja kuunnella
äänilehtiä
Äänilehtiä voi kuunnella myös
Windows-tietokoneella tai mp3soittimella. Tietokoneeseen saa
ilmaisen AMIS- lukuohjelman,
jonka voi ladata näkövammaisten Celia-kirjaston AMIS-sivulta www.celia.fi/amis kuunteluohjelma. Mac-tietokoneella voi
kuunnella lehtiä suoraan selaimella toistona.
Lisätietoa Daisy-julkaisuista
Digitaalisessa Daisy-äänilehdessä on painetun lehden teksti luettuna ihmisäänellä ja rakenne sisältäen otsikot sekä tekstinä että
luettuna. Lisätietoja on saatavissa
Suomen Daisy-konsortion kotisivulta, jossa on mm. otsikot Ohjeita ja usein kysyttyä Daisystä.
Kannattaa tutustua.
Sotaveteraani-lehden äänilehden
tilausta koskevat tiedustelut:
Riina Lillfors
09 6126 2015
riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi
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Joulumieltä jokaiselle
– konsertti sotiemme
veteraaneille Joensuussa

Kuvassa noin puolet konsertissa esiintyneistä laulusolisteista. Oikealta
Johanna Rusanen-Kartano, Susanna Heikki, Jussi Raittinen, Ara Hayrabedian, Heikki Kotilainen ja Jukka Hakkarainen.

J

o 25 vuoden ajan on kapellimestari Markku Könttä Blue
Notes orkesterin, kuoron ja upeiden laulusolistien kanssa järjestänyt Pohjois-Karjalassa Joulumieltä jokaiselle -konsertin. Usean
konsertin mahdollistajana on ollut Joensuun Kiitolinjat Oy, myöhemmin Korhonen Yhtiöt.
Juhlavuoden kunniaksi kauppaneuvos Pertti Korhonen tarjosi
yhden viime joulun konserteista
Joensuun Carelia-salissa sotiemme veteraaneille. Kauneimmista joululauluista koottu konsertin ohjelma oli upeata kuultavaa. Suuri viihdeorkesteri
kuoroineen ja solisteineen antoi

runsaalle 300 sotiemme veteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistä ja tukijoukoista koostuneelle yleisölle kauniin musiikillisen
joululahjan.
Korhonen Yhtiöt huolehti
konserttiyleisön kuljetuksen Joensuuhun koko maakunnan alueelta.
Kiitolliselle yleisölle tarjottiin
vielä konsertin väliajalla sotilaskotisisarten valmistama kahvitus.
Jorma Mikkonen
Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan
Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja

Naisenergiaa Haminassa

I

loinen puheensorina täyttää Veteraanikodin salin aina
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkoiltapäivänä, kun HaminaVehkalahden Sotaveteraanit ry:n
Naistoimikunta kokoontuu. Varsinaisten naisjaostojen lakkautettua toimintansa perustettiin
naistoimikunta, joka toimii nyt
kolmatta vuotta.
Kerhossa on vieraillut mm.
kaupungin ikäihmisten palveluista vastaavia henkilöitä kertomassa kotiin vietävistä palveluis-

ta, apteekin edustaja lääkkeiden
korvauksista ja fysioterapeutti
fyysisen kunnon ylläpitämisestä.
Teatterimatkoja Naistoimikunta
on järjestänyt kaksi kertaa vuodessa.
Tälle toiminnalle on tilausta
ja tarvetta. Monelle vain pientenkin matkojen kulkeminen tuottaa ongelmia, jos ei ole läheisiä
auttamassa.
Teksti ja kuva: Maija-Leena Järviö
Naistoimikunnan puheenjohtaja

Naistoimikunta vietti joulujuhlaa Veteraanikodissa.
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Varjosen seitsemän sankariveljestä

V

arsinaissuomalainen Varjosen perhe joutui kestämään ja kantamaan
suunnattoman menetyksen, kun
perheen seitsemästä veljeksestä
talvisodassa kaatui kolme ja jatkosodassa vielä yksi. Heidän lisäkseen kaksi veljestä haavoittui. Neljän veljeksen kaaduttua
ja kahden haavoituttua vakavasti
pääesikunta antoi käskyn siirtää
viimeinen veljeksistä pois eturintamasta, ja näin yksi seitsemästä veljeksestä selvisi sodasta vammoitta.
Varjosen veljeksiä muistaen ja
heille kunniaa tehden Naantalin Seudun Sotaveteraanit ja Sotainvalidien Veljesliiton Raision
Maskun osasto pystyttivät muistokiven perheen kotiseudulle elokuussa 1986. Muistokivi sijaitsee
Maskussa Lietsalantien varressa
Varjosen veljesten entisen kotimökin välittömässä läheisyydessä. Muistolaatan ja siinä olevan
tekstin ovat suunnitelleet sotaveteraaniveljet Emil Inkinen, Vilho Hietanen ja Väinö Anttalainen. Kiven lahjoitti Paavo Inkinen.
Muistokiven ympäristö
kaipasi kunnostusta
Lokakuussa 2010 Naantalin seudun sotaveteraanien hallituksen
kokouksessa puheenjohtaja otti
esille muistokiven ympäristön
kunnostamisen. Kiven ympäristö
oli vuosien saatossa villiintynyt ja
kasvillisuus peitti arvokasta kiveä. Kiven vierelle kiipeäminen
oli tullut hankalaksi huonokuntoisimmille. Kunnostustyö tehtiin marraskuussa 2010. Ympäristön kunnostustyö jatkui kaksi
vuotta myöhemmin, jolloin tehtiin sorapolku Lietsalantien kevyen liikenteen väylältä kivelle
helpottamaan käyntiä muistomerkillä. Nyt alueelle pääsee jopa
rollaattorilla ja pyörätuolilla aivan kiven viereen. Louhisaaren
reserviläisten talkooväki on onnistunut hankkimaan paikalle,
monimutkaisesta lupahakemusVarjosen perheen pojista
vanhin Kustaa Markus (s.
1905) kaatui 1940 jääden
taistelukentälle. Antti Oiva
(s. 1907) kaatui Muolaassa
1940 ja samana vuonna
Viljo Emil (s.1912) menehtyi
sotasairaalassa. Vilho
Mikael (s. 1926) menehtyi
vammoihinsa niin ikään
sotasairaalassa neljä vuotta
myöhemmin 1944. Haavoittuneena rintamalta palasivat
Aimo Jalmari (1908–1965) ja
Toivo Eelis (1910–1963). Neljän veljeksen kaaduttua ja
kahden haavoituttua siirrettiin Vieno Olavi Varjonen
(1921–1995) pois etulinjasta,
ja näin hän ainoana selvisi
sodasta vammoitta.

Varjosen veljesten sisar Lyyli Inkinen kunnioitti tapahtumaa läsnäolollaan.

menettelystä huolimatta hienon
opaskyltin.
Muistotilaisuus kivellä
Viime vuonna tuli kuluneeksi 30
vuotta muistokiven paljastuksesta. Paikallisten veteraanijärjestöjen ja Louhisaaren reserviläisten järjestämässä tilaisuudessa oli
kolmisenkymmentä maanpuolustuksen ystävää. Tilaisuuden
arvokkuutta lisäsi se, että paikalle
oli saapunut veljesten elossa oleva,
tänä vuonna 93 vuotta täyttävä
sisar, Lyyli Inkinen.
Muistoseppeleen kivelle laskivat veteraanijärjestöjen puheenjohtajat Riitta Nikkonen ja
Jaakko Ylitalo.
Tilaisuudessa puhui rovasti
Esko Helmi.
Muistokiven pystyttäminen
merkitsi kansalle tärkeän tapahtuman muiston säilyttämistä
sekä sen siirtämistä tuleville sukupolville, raamatullisessa mie-

lessä myös Jumalan suurten pelastustekojen mieliin palauttamista.
Kivi, jonka äärelle olemme kokoontuneet, palauttaa mieliimme ja säilyttää jälkipolville muiston kansamme ja sotilaittemme
uhrivalmiudesta maamme itsenäisyyden ja vapauden puolustamiseksi ja turvaamiseksi sekä Jumalan suuresta armosta maamme
vapauden suojaamisessa ja varjelemisessa.
Edesmennyt jalkaväenkenraali
ja Mannerheim-ristin ritari Adolf
Ehrnrooth on todennut: ”Kansa,
joka ei tunne menneisyyttään, ei
hallitse nykyisyyttään, eikä ole
valmis rakentamaan tulevaisuutta.”
Tuula Rahkonen
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen
Sotilaspoikien Perinnekillan
hallituksen jäsen

Muistolaatassa on teksti: Kun käsky kävi v. 1939–1944, lähti näiltä tanhuvilta seitsemän Varjosen veljestä. Lisäksi muistolaatassa
on sodissa kaatuneiden ja rintamalta haavoittuneina palanneiden
veljesten nimet.
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Oulun Diakonissalaitoksen miesten raamattupiiri 30 vuotta

O

ulun Diakonissalaitos täytti viime vuonna 120 vuotta.
Kristillisestä lähimmäisen rakkaudesta lähtevä sairaiden hoitaminen, kuntouttaminen ja auttaminen sekä nuorten tähän tehtävään kouluttaminen ovat olleet
vuosikymmenten aikana laitoksen suuriarvoinen ja kunnioitettava tehtävä. Monet sotiemme ve-

teraanitkin ovat saaneet laitoksen
omistamissa tiloissa kuntoutusta,
hoitoa ja kodin veljeskodeissa.
Erityisesti sodan kokeneita veteraaneja, niin sota- kuin rintamaveteraanejakin varten perustettiin vuonna 1986 laitoksen
miesten raamattupiiri. Sen perustivat laitoksen johtotehtävistä silloin jo eläköityneet Juhani

Kuvassa viimeiset raamattupiirin jäsenet edessä vasemmalta Reino
Helttunen, Eero Askonen ja Esko Laukkanen. Takana vasemmalta Paavo Kurttila, Pertti Heikinheimo ja Aarno Klaavu.

Reinilä ja Veikko Askonen, molemmat veteraaneja. Juhani Reinilä ja Veikko Askonen olivat kovia kokeneita rintamaupseereita.
Tarkoitus oli tarjota veteraaneille
yhteisö, jossa he saavat jakaa elämän tuntojaan, tavata toisiaan
ja veljellisessä ilmapiirissä syventyä Jumalan sanan tutkimiseen.
Raamattupiirissä oli myös oiva tilaisuus kertoa kokemuksia rintamilta ja purkaa sodan kauhujen
jättämiä paineita. Se oli monelle
veteraanille tervetullutta terapiaa, jota ilman liian monet veteraanit ovat sodan jälkeen jääneet.
Vuosien varrella jäsenet ovat
vaihtuneet ja uusia nuorempiakin on tullut lähteneiden tilalle. Menneiden 30 vuoden aikana raamattupiiri on kokoontunut
510 kertaa. Kukin jäsenistä on
toiminut vuorollaan puheenjohtajana käyttäen apunaan Bo Gierzin Uuden Testamentin selitysteoksia. Uusi Testamentti on näin
käyty osittain useampaankin
kertaan läpi. Raamattupiiri kävi
usein laulutervehdyksillä Diakonissalaitoksen veljeskodeissa.
Nyt raamattupiirin veteraanijäsenet ovat ikääntyneet ja
moni on jo kutsuttu viimeiseen
iltahuutoon. Raamattupiirin jäsenet ovat olleet saattamassa heitä kaikkia viimeiselle matkalle.
Vuosi sitten päätettiin jatkaa toi-

mintaa niin kauan kuin yksikin
veteraani on mukana. Viimeinen
jäsen joutui jättämään raamattupiirin joulukuussa 2016. Vaikka
perustettaessa annettu erityistehtävä on päättynyt, jatkuu henkien
taistelu keskellämme niin kuin
Oulun Diakonissalaitoksen tun-

nuslauseessa sanotaan: ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun
hengelläni, sanoo Herra Sebaot”
(Sak.4:6). Siinä tehtävässä etsitään nyt uutta toimintatapaa.
Paavo Kurttila ja piirin jäsenet

Juhani Reinilä kantaa haavoittunutta JP6:n tiedustelu-upseeri Olli Kailaa
joukkosidontapaikalle kesäkuussa 1944 Vammeljärvellä. Kuva: Sa-kuva

Marski – kosmopoliitti, aatelinen ja seinäjokinen

S

einäjoelta ravintola Almasta
lähti 29.1. klo. 12:00 Itsenäisyyden Polku – Mannerheim ja
päämaja Seinäjoella 1918 -kiertue. Oppaana toimi Riitta Marttila, Seinäjoen oppaat ry:n puheenjohtaja ja avustavana oppaana Helena Koivisto.
Ravintola Alman salin puolelle oli kokoontunut vajaat kolmekymmentä Carl Gustav Emil
Mannerheimin elämästä kiinnostunutta kuulijaa. Mannerheimin
vaiheet ovat jääneet Seinäjoella

hieman pimentoon paikallisilta,
vaikka täällä tapahtui niin Suomen itsenäisyyden kuin Mannerheimin oman elämän kannaltakin merkittäviä taitekohtia.
Kuten kiertueen nimikin kertoo, kyseessä oli Mannerheimin
elämän kuvausta vuoden 1918 sisällissodan/vapaussodan aikaan.
Kerratuksi tuli Mannerheimin
vivahteikas elämä ja muutamat
potkutkin opinahjoista.
Vuoden 1918 Mannerheimin
päämaja sijaitsi junavaunussa Sei-

näjoen ratapihalla ja koko Seinäjoki oli valkoisen puolen varuskunta-aluetta, jossa organisoitiin valkoisten armeija ja Saksasta tulleet
jääkärit muodostivat upseeriston,
sodan johdon. Seinäjoki toimi
myös aseista riisuttujen venäläisten vankilana muutamin paikoin.
Kiertueen aikana käytiin myös
entisen reserviupseerikoulun paikalla, joka kerkesi sijaita Seinäjoella muutaman viikon ennen muuttoa Haminaan. Paikka on nykyisen Nuorisokeskuksen kohdalla,

missä on muistokylttikin aiheesta.
Noista noin sadan vuoden
aikaisista ajoista Seinäjoki on
muuttunut totaalisesti ja tuolta
ajalta lienee jäljellä vain veturitallit, jotka rakennettiin samoihin
aikoihin, kun Seinäjoelle tuli rautatie 1882.
Kiertue jatkui reserviupseerikoulun muistomerkiltä Mannerheimin näköispatsaalle Seinäjoen Lyseon takaiseen puistoon.
Kyseinen näköispatsas on ensimmäinen laatuaan maailmanlaajuisesti ja on valmistunut 1955.
Kiertue päättyi Suojeluskuntamuseolle, missä on kattava
näyttely sota-aikojen lisäksi suojeluskunta-ajoista sekä lottien toiminnasta.
Vastaavia kiertueita järjestetään vielä Seinäjoella 18.3., 27.4.,
4.6., 7.6., 14.6., 28.6., 6.7. ja 3.12.

Kirjoittajan kommentti
Tarkkasilmäisimmät huomaavat
yllä olevassa tekstissä kauttaviivalla erotetut termit joko vapaussodasta tai sisällissodasta. Tapa ilmaista asia noin ei ole siellä sattumalta, vaan tarkoituksella.
Mannerheimin
patsaalla
Marttila kertoi mielenkiintoisen yksityiskohdan, kuinka valtakunnallisesti on tullut oppaiden kanssa peitsen vääntöä siitä,
kumpaa termiä käytetään. Etelä-Pohjanmaalla on vapaussotaRyhmä Carl Gustav Emil Mannerheimin vaiheista Seinäjoella 1918 kiinnostunutta Marskin vuonna 1955 termi täysin vallitseva. Sisällissovalmistuneen näköispatsaan edessä.
dasta sitten taas puhutaan niillä

nurkilla, kun tulee Pirkanmaan
maakuntakyltit vastaan.
Kirjailija Veijo Meri on lanseerannut yltiöneutraalin eufemismin tuolle ajanjaksolle ja puhuu
vuoden 1918 tapahtumista. Tangomarkkinat on tapahtuma, ei
30 000 ihmisen vaatinut aseellinen konflikti.
Kipupisteitä on lakeuksillakin.
Seinäjoen asemalta on noin viiden
kilometrin päässä punaisten joukkohauta Paukanevan reunalla,
jonne valkoiset teloitutti punaisia
vajaat 30. Muistan, kun pyöräilimme sinne isäni kanssa 1980-luvulla. Ei minkäänlaisia opastekylttejä alueelle ja ruohottuneen
polun päässä muistomerkki, joka
kasvoi jäkälää ja paikalla kuivettuneet työväenyhdistyksen kukat.
Ajat muuttuivat vasta joskus vuosituhannen taitteen tienoilla, kun
asialliset opastekyltit tulivat sopiviin risteyksiin.
Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on ehdottanut, että satavuotiaan Suomen
kunniaksi voitaisi käydä avoin
keskustelu myös tuon sisällissodan/vapaussodan aikaisista tapahtumista eikä pitää jatkuvasti
painopistettä talvi- ja jatkosodassa. Omien kokemuksien pohjalta
sanoisin, että aivan varteenotettava ehdotus.
Timo Ekman
Kirjoittaja on vapaa toimittaja
Seinäjoella
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Aseveli-ilta sininen ja
valkoinen -teemalla

Konsertti liikutti tunteita ja herätti muistoja

S

V

atavuotiasta Suomea juhlittiin
Iitissä aseveli-illan tunnelmissa teemalla sininen ja valkoinen.
Illan pääroolissa esiintyi PohjoisKymen Sotilaspoikien kuoro ja
orkesteri, joka 22 laulajan ja kuuden soittajan voimalla teki johtajansa Pekka Ainalin taidolla illasta hienon kokonaisuuden.
Tervehdyssanoissaan aseveliillan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja LC-Kausalan presidentti Pauli Similää ilahdutti
järjestöjen välinen yhteistyö, jota
osoitti myös se, että Ravilinnan
juhlasali täyttyi kuulijoista. Osa
tilaisuuden lipputuloista annetaan Iitin Sotaveteraanien hyväksi.
Sotilaspojat aloittivat esiintymisensä lumipuvussa vieden ajatukset rintamatunnelmiin. Toisella puoliajalla lumipuvut olivat
vaihtuneet tummiin pukuihin ja
musiikki kevyempään suuntaan.
Ajatus aseveli-illan järjestämisestä oli tullut esiin kuorossa laulavilta iittiläisiltä Matti Mikkolalta ja Keijo Ala-Tommolalta.
Juhlapuheessaan valtiopäivä-

neuvos Mikko Pesälä palautti mieliin Suomen selviytymisen toisen maailmansodan pyörteistä ainoana manner Euroopan
maana, jota ei miehitetty. Silloin
kaikki puhalsivat yhteen hiileen,
Pesälä totesi ja palautti mieleen
Kuninkaanportin
kivitaulun
tekstin Jälkimaailma, seiso täällä
omalla pohjallasi, äläkä luota vieraan apuun.
Tilaisuuden huumoripuolesta
vastasi Sulo Tuovinen. Erityisen
huomion sai osakseen Sotilaspoikakuoron perustajajäsen Aulis
Helineva, joka 90 vuotta täytettyään ilmoitti luopuvansa laulamisesta. Toisella puoliajalla hän
kuitenkin palasi lauluhommiin.
Sininen ja Valkoinen -teemaa
kantaneen tilaisuuden järjestelyistä vastasivat LC-Kausala yhteistyökumppaneinaan Iitin Reservin Upseerit, Iitin Seudun
Reserviläiset ja tarjoilupuolesta
huolehtineet Iitin Marttayhdistykset.

irtain Sotaveteraanit ry:n
viime vuoden puolella järjestämä hyväntekeväisyyskonsertti ”Lauluja sieltä jostain” täytti
Vaskiveden nuorisoseuran salin.

Konsertin musiikista vastasivat
pitkän linjan muusikoista koostuva seitsenmiehinen Viihdytysjoukot-orkesteri solisteinaan
Martti Kuurila ja tangokunin-

gas Jouni Keronen sekä Vaskiveden oma sekakuoro Waskikööri Marjaana Martinin johdolla
säestäjänään Tiina Vuori.
- Konserttimme sisältönä ovat
sotavuodet ja niiden jälkeinen
elämänkaari suruineen ja iloineen, kuvaili sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Pentti
Vaara tervehdyssanoissaan.
Veteraanit ja heidän hyvinvointinsa ovat viime vuonna perustetun
Viihdytysjoukot-orkesterin jäsenille sydämen asia.
Orkesteri toimii kiinteässä yhteistyössä konserttipaikkakuntien veteraaniyhdistysten kanssa. Yleisön pyynnöstä yhdistys
järjesti uusintakonsertin helmikuussa.

Waskikööri johdatti yhdessä Viihdytysjoukot-orkesterin kanssa yleisön
Veteraanin iltahuudon säkeisiin.

Teksti ja kuva: Minna Salmi

Teksti: Matti Rantala

JR7:n matka Kannakselle
JR7-Perinnetoimikunta järjestää matkan Kannakselle
JR7:n sotatielle 26.-28.5.2017
Kronstadt, Raivola, Terijoki, Vammelsuu, Kuuterselkä, Siiranmäki,
Äyräpää-Vuosalmi, Tali-Ihantala, Tienhaara, Viipuri
Lähtö- ja paluupaikka on Helsinki
(matkalaisten poiminta 7-tien varrelta).
Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuoro ja orkesteri esiintyivät Iitin aseveliillassa. Kuva: Iitinseutu

Matkanvetäjänä toimii sotahistorian asiantuntija evl. evp. Aimo Kiukas.
Ryhmäviisumi, hoitokuluvakuutus, kuljetus, majoitus,
puolihoito ja taistelukuvaukset 450 €
(1.3. jälkeen 495 €).
Varaa matka mahdollisimman pian alustavasti ja esitä arvio ryhmäsi koosta.
Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautumisesi jälkeen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: JR7-Perinnetoimikunta,
Juha Koivisto, puh. 050 363 8118, juha@koivisto.info

Rannikkoseudun Asennus Oy
Turku

Trans Aarnio Oy

HIO-MEX OY

Kiitos Sotaveteraaneille
Tuusulasta nro 220

Turku

Tuusula
www.hio-mex.com

Seepsula-Yhtiöt

Louhintaurakointi Noopila Oy

Kuljetus Kervinen Oy

Tuusula

Tuusula

Tuusula
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Kirjat
Viestimiesten sotataival yksissä kansissa
Riku Kauhanen: Viestipataljoona 33, ISBN 978-952-938070-1, 475 s., Puolassa 2016
Viestijoukoista ei paljon ole erillisiä
historioita kirjoitettu. Lietolainen
filosofian maisteri Riku Kauhanen
on tässä mielessä avannut ”uuden
ladun” ja kirjoittanut pääasiassa
lietolaisista, piikkiöläisistä, turkulaisista ja kuusistolaisista miehistä Lounais-Suomessa perustetun 1.
Divisioonan viestiyksikön, Viestipataljoona 33:n historian. Teos kattaa pataljoonan vaiheet aina perustamisesta kesällä 1941 jatkosodan
päättymiseen ja miesten kotiuttamiseen myöhäissyksyllä 1944. Kirja pääluvut on jaoteltu vuosiin, joiden alle on pataljoonan sodan arkipäivän asioiden lisäksi koottu myös
erilaisia tietoiskuja. Tietoiskut avaavat viestialaa siihen perehtymättömälle. Lopussa on lyhyt katsaus pataljoonan asevelitoimintaan sodan
jälkeen.
Kirjan taustalla on Liedon mu-

seon projekti ”Sota – veteraanien
muistista museon muistiin” -hanke,
jonka yhteydessä kerättiin runsaasti pohja-aineistoa, jonka perusteella
syntyi museon verkkosivuille ”Lietolaiset sodassa” -sivusto. Kirjoittajan mukaan verkkosivustoa kirjoittaessa syntyi ajatus, että oman kylän
viestipataljoonan vaiheita kannattaisi tutkia vielä tarkemminkin.
Kirja perustuu laajaan, Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä olevaan aineistoon sekä
muutaman pataljoonassa palvelleen henkilökohtaisiin päiväkirjoihin, kirjeenvaihtoon ja valokuviin
sekä nauhalle sodan jälkeen sanelemiin muisteluihin. Tutkimuskirjallisuutta ei juuri ole käytetty pohjamateriaalina johtuen sen vähäisyydestä. Samoin ainakin yhden
pataljoonassa palvelleen sotilaan
jälkikasvun olemassa olevaa, runsastakin materiaalia ei ilmeisesti
ole ollut käytettävissä. Kirjoittaja
on onnistunut kirjoittamaan auki
nk. virallisten ja epävirallisten läh-

demateraalien mahdolliset keskinäiset ristiriitaisuudet, mutta toteaa kuitenkin teoksen esipuheessa,
että on joutunut tekemään tulkintoja, koska monesti on ollut valittavana useamman lähteen mahdollisuudesta todennäköisemmin paikkansa pitävä. Muutamissa kohdissa
on jätetty tekstissä käsiteltyjen ihmisten henkilöllisyys kertomatta.
Tiedot ovat helposti niin haluttaessa saatavilla verkosta lähdeviitteitä
käyttämällä.
Kirjasta saa hyvän kuvan Viestipataljoonan sodan arjesta, josta ei
työtä ole puuttunut. Toisaalta pataljoonan vaiheet eivät tietenkään
olleet niin dramaattiset, kuin ehkä
varsinaisilla taistelevilla joukoilla,
mutta oman osansa tämän yksikkö
antoi isänmaamme vapauden puolesta 13 siihen kuuluneen uhratessa henkensä. On liikuttavaa lukea
niistä kohdista, joissa kirjoittaja kuvaa menehtyneiden omaisten tukemista. Pataljoonassa vallitsi tältäkin osin todella kova yhteishenki.

Runsaasti palstatilaa, ehkä muista
vastaavista historiakirjoista poiketen, ovat saaneet myös pataljoonan
sotilaille annettuihin kunniamerkkeihin ja ylennyksiin liittyvät asiat.
Kirjan kuvat ovat kaikki pataljoonassa palvelleiden miesten ottamia
ja suurin osa ennen julkaisemattomia.
Vaikka Kauhasen teksti on sujuvaa, lukemisen kannalta on kuitenkin harmittavaa kirjoitus- ja
kielioppivirheiden runsaus sekä
teoksessa olevien pienten yläviitenumeroiden muuttuminen paikoin
numeroiksi tekstin joukkoon. Yhden pataljoonassa palvelleen miehen nimi on myös toistuvasti kirjoitettu väärin. Samoin teoksen
loppupuolella olevat kaksi hieman
rivohkoa kohtaa ovat tietysti elävää sotilaselämää, mutta sopinevat
mielestäni paremminkin saunan
lauteilla kerrottaviksi kuin hienon
historiateoksen sivuille. Teoksen
loppupuolella puhutaan joissakin
kohdin myös 20. Prikaatista. Ky-

seessä lienee kuitenkin 21. Prikaati,
sillä se soti Pataljoonan tukemana
Maaselän kannakselta Ilomatsiin,
20. Prikaati taas Viipurissa tunnetuin seurauksin. Kaipaamaan jäin
myös henkilöhakemistoa, joka olisi
oivasti täydentänyt ja ehkä helpottanutkin kirjan lukemista.
Pienistä virheistään huolimatta
Viestipataljoona 33 on saanut arvoisensa historian. Kirja on tarkoitettu, kuten teoksessa mainitaan,
ensisijaisesti pataljoonassa palvelleille ja heidän omaisilleen. Myös
jatkosodasta ja varsinaissuomalaisten sotatiestä kiinnostuneille sekä
viestialaan perehtyneille teos on
hyvä tietopaketti. Sotiemme veteraanien perinnetyön kannalta teos
on kiinnostavaa luettavaa.
Osmo Suominen
Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja

Sankarihaudat kertovat itsenäisyytemme historian raskaista vuosista
Juha Vartiainen: Isänmaan
puolesta 1939-1945 Sankarihautojen äärellä, ISBN
978-952-472-250-6, 240 s.,
Tallinna Raamatututrükikoda
2016
Sotiemme 1939-1945 veteraaniperinteen vaalimisen kannalta viime
vuonna ilmestynyt Juha Vartiaisen
teos on arvokas kokonaisuus. Kuten kirjoittaja kirjan alussa toteaa:
”Joku viisas on sanonut, että kuolleet eivät tarvitse muistomerkkejä, vaan me elävät”. Sankarihaudat
ovat siksi tänään muistuttamassa meitä niistä uhrauksista ja niistä uhrausten tekijöistä, jotka antoivat kalleimpansa. Siksi polut näille
kansakuntamme pyhimmille paikoille eivät meidän ja tulevien toimesta saa koskaan ruohottua.
Kirja on mielenkiintoisesti toimitettu. Alkuosassa käsitellään san-

karihautausmaiden perustamiseen
liittyvät kysymykset, muistomerkeistä yleisesti sekä erikseen sankarimuistomerkkien aiheet, sivutaan
hieman sankarikuolemaan ja sankareihin liittyviä kysymyksiä, käsitellään kirkkoa ja isänmaata yhdessä
sekä papiston roolia sankarivainajien
kohdalla sekä sankarivainajien matkaa kotiseurakuntien multiin. Viimeksi mainitussa osuutensa saavat
niin Kaatuneitten Evakuointikeskuksissa työskennelleet, suruviestien
kantajat kotirintamalla kuin myös
kentälle jääneitten muita pitemmät
matkat oman kotikirkon multaan.
Ainutlaatuista nimenomaan suomalaisessa kaatuneiden kohtelussa
oli tasa-arvoisuus kaikkien sankarivainajien osalta. Ero syntyi vain siinä, että osa siunattiin sukuhautoihin sankarihautojen sijasta.
Kirjassa esitellään sanoin ja kuvin maamme runsaasta 600 sanka-

rihautausmaasta 114. Mukana on
niin Helsingin Hietaniemi kuin
pieni Martovaaran sankarihautausmaa Polvijärvellä. Jokaisesta sankarihautausmaasta on värikuva ja lyhyt teksti, jotka tosin kaikki olisivat
saaneet olla yhteismitallisia ainakin
siltä osin, että montako sankarivainajaa niihin on haudattu. Otos on
koko maan kattava.
Jokaisen sankarihautausmaan
esittelyn yhteyteen on myös liitetty sodan aikaisia valokuvia joko
liittyen ko. paikkakunnan sankarihautoihin tai -hautajaisiin tai paikkakunnan miesten taistelupaikkoihin. Myös elämä kotirintamalla on
saanut oman osuutensa. On mielenkiintoista verrata sankarihautausmaiden interiööriä silloin ja nyt,
historia ja nykypäivä kohtaavat oivalla tavalla. Perinnetyötä sekin.
Kirjan lopussa luodaan katsaus
sotiimme 1939-1945, kerrotaan ko-

ton. Vuosikymmenten aikana yhtiö
on kasvanut alallaan suurimmaksi
perheyhtiömuotoiseksi yritykseksi
Suomessa.
Yhtiön 45-vuotisjuhlavuonna
on koottu kirjan muotoon henkilökunnan 33 ammattitaitoisesti kirjoittamaa ajankohtaista artikkelia.
Yhtiön perustaja, kanslianeuvos
Yrjö Tuokko KHT kuuluu myös jäsenenä Sotaveteraaniliiton neuvottelukuntaan. Kirjan viimeinen kappale on otsikoitu Vapautemme sankareille. Se on kirjan tärkein luku.
Se on kiitos sotiemme veteraaneille, joiden peräänantamattomuuden,
sitkeyden ja urhoollisuuden ansiosta Suomi viettää 100-vuotisjuhlaansa ja joiden ansiosta meillä on
vapaa isänmaa.
Kirjan kirjoittajat haluavat ilmaista kunnioituksensa veteraa-

neille Yrjö Tuokon kirjoittaman runon muodossa.

Talous on taitolaji
Oy Tuokko Ltd: 45 vuotta
suomalaista talouden asiantuntijuutta, ISBN 978-952-038317-7
Oy Tuokko Ltd:n toiminta käynnistyi 45 vuotta sitten vuonna
1971 Yrjö Tuokon perustaessa yhden miehen tilintarkastustoimis-

30.11.1939-13.3.1940
Sataviisi kunnian päivää
aina muistoissa säilyvä on.
Vaikk’ vähän ol’ toivon häivää,
usko vankka ja horjumaton.
Monen rampana palaavan näimme,
kohta hekin jo menneet on.
Paljosta velkaa heille me jäimme,
velka tuoko yhä maksamaton?
Kautta kotoisten mantujen, rantain
silmät tuhannet kyyneltyy:
He kuolivat kaikkensa antain,
vaikk’ heidän ei ollut syy.

tirintaman elämästä sodan aikana,
perheistä ja heidän arjestaan sodan
keskellä, talkootöistä, korttiajasta,
viihdytystoiminnasta, sensuurista ja propagandasta sekä evakkojen
kohtalosta. Erityisen osan saa sotaajan nainen sekä kotona että siellä
jossakin. Luku on otsikoitu ”Naiset kannattelivat molempia rintamia”. Myös lapsille on omistettu
oma lukunsa käsittäen myös sotaorvot ja sotalapset sekä lastensuojelutyö. Mainio tietopaketti hyvine kuvineen.
Tekijä on onnistunut luomaan
hienon kokonaisesityksen Suomen
sankarihaudoista. Ainoan virheen
löysin sivulta 32, jossa on valokuva
hautajaissaattueesta matkalla Hietaniemeen 10.7.1942. Kuvatekstissä
kerrotaan, että kyseessä olisi kolmen
tekstissä nimeltä mainitun upseerin
hautajaiset. Kyseessä lienevät kuitenkin 5.7.1942 varhain aamuyöllä

Juntusranta-Kuusamo tiellä, Teerirannan ja Murtovaaran kylien välillä neuvostoliittolaisten tekemän
partisaani-iskun uhrit – Suomen
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Toini Jännes sekä sotilaskotisisaret Faini Aflecht ja Greta Polojärvi. Mainittavan arvoinen on myös se, että
Marsalkka Mannerheim julkaisi ko.
henkilöiden hautajaispäivänä ylipäällikön päiväkäskyn n:o 69, jossa
esitti syvän kiitollisuuden tuntein
kunnioittavat ajatuksensa Sotilaskotiliitolle, jota oli kohdannut järkyttävän raskas menetys.
Toivoa sopii, että tämä kirja kuluu mahdollisimman monen sotiemme veteraanien perinteestä
kiinnostuneen käsissä.
Osmo Suominen
Varsinais-Suomen
Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja
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Poimintoja Suomen Sotaveteraani 1/1967 -lehdestä
Sotaveteraanipäivää viettämään
Sotaveteraanipäivää vietetään 12. maaliskuuta.
Päivän johdosta kehottaa liitto yhdistyksiä järjestämään paikkakunnillaan arvokasohjelmaisia, lyhyitä juhlatilaisuuksia, joissa sotaveteraanien asiaa valaistaisiin eri puolilta.
_______
”Yhtenäisen Suomen hyväksi” – Sotaveteraaniliiton valtakunnallinen keräys
Keräyksen suojelija, arkkipiispa Martti Simojoki vetoaa keräyksen onnistumiseksi: ”Me olimme
yksimielisiä isänmaamme kohtalon aikoina ja kevensimme silloinkin apua tarvitsevien kuormaa.
Auttakaamme nytkin ahdingossa olevia veljiämme ja sisariamme”.
			
_______
Asuntokomitean työt edistyvät
Valtioneuvoston viime vuonna asettama rintamasotilaiden asuntokomitea sai tehtäväkseen selvittää sodissa rintamapalvelusta suorittaneiden sotilaiden asunnon saannin tukemista tarvittavilla
toimenpiteillä. Selvitys edellyttää tutkimuksen
toimittamista rintamasotilaiden asunto-oloista.
Tarkoitukseen myönnetyn määrärahan turvin
voidaan tutkimusmateriaalia varten tarkoitetut
kyselylomakkeet postittaa vastaajiksi arvotuille
henkilöille helmikuussa.

Helmikuun krypto

Sanakilpa

_______
Järjestön kuulumisia
Suomen Sotaveteraaniliitto on aloittanut kulumassa olevan vuoden jo varsin voimakkaana järjestönä. Liiton 18 piirin verkosto kattaa koko maan ja
järjestöön liittynyt veteraanien joukko on noussut
jo 50 000 henkeen. ”Kehittyköön liittomme tästä
edelleen yksimielisyyden ja yhteisvastuun hengessä ja muodostukoon tämä itsenäisyytemme viideskymmenes vuosi pyrkimyksillemme suotuisaksi”,
kirjoittaa päätoimittaja Otto Valle.
_______
Romunkeräyksellä saatiin joulupaketteja sotaveteraaneille
Orimattilan sotaveteraaniyhdistyksen järjestämällä romun ja jätepaperin keräyksellä saaduilla 733 markalla voitiin toimittaa joulupaketit 10
sotaveteraaniperheelle. Muutakin tavaraa keräyksen yhteydessä saatiin, kuten Porin Matti –uuni,
pukuja, leninkejä ja ulstereita, jotka myös jaettiin
edelleen apua tarvitseville.
Marja Riukka

Vuoden ensimmäisessä lehdessä on syytä palauttaa mieleen sanakilvan säännöt.
Sääntöjen mukaan hyväksyttäviä sanoja ovat suomen kieleen
vakiintuneet, Kielitoimiston sanakirjan hyväksymät substantiivit perussijansa yksikössä (esim. koti, sukka), ellei sana ole
monikollinen (sakset). Emme hyväksy erisnimiä, emmekä asemo-, luku-, laatu-, teon- tai apusanoja. Myöskään yhdyssanoja ei
hyväksytä. Sanassa on oltava vähintään neljä (4) kirjainta. Vastaajat palkitaan arpomalla.
Lehdessä 6.2016 kilpailusanamme oli ”Lumikide”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi 36 kpl, jotka ovat alla olevassa luettelossa:
Deli, (1)
Ilme, imuke, (2)
Keli, kelmi, kelmu, kide, kieli, kiilu, kili, kilu, kimuli, kude,
kuli, kumi, (12)
Ledi, leidi, leimu, lemu, lied, liemi, liike, liki, lime, limu, lude,
lume, lumi, (13)
Meili, melu, midi, mieli, miilu, mude, muki, muli, (8)
Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme DVD-levyä
”Suomen Puolesta. Taistelu itsenäisyydestä 1939-1945”. Palkinnon saavat Heikki Linna, Askola, Antti Mäkelä, Kilvakkala ja Anna-Liisa Peltola, Härmä. Seuraava kilpailusanamme
on ”SÄÄTILA”. Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 31.3.
mennessä kirjeessä tai postikortilla: PL 600, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Sotaveteraanin laulukirjaa.
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Kirjat
Merkillinen Mainio Pikku Sota
Mikko Ylikangas: Mainio
pikku sota. Brittilentäjät Suomessa vuonna 1919, Atena,
390 s.
Mainio pikku sota -kirja on laaja
ja pikkutarkka kuvaus ilma- ja merisodan kehityksestä ensimmäisen
maailmansodan jälkeen vuonna
1919. Kirjassa perustellaan vakuuttavasti Britannian sotavoimien saapuminen Koivistolle.
Bolsevikkien vallankumous Venäjällä 1917 uhkasi kaatua ja siksi
kansankomissaarien neuvosto päätyi marraskuussa 1917 aloittamaan
rauhanneuvottelut Saksan kanssa. Saksa ja Venäjä solmivat rauhan Brest-Litovskissa maaliskuussa
1918. Rauha oli Saksalle suurvoitto ja sen ehdot Venäjälle olivat ankarat. Venäjän tuli luopua Puolasta,
Liettuasta, Kuurinmaasta, Liivinmaasta ja Virosta. Lisäksi Venäjän
piti vetää joukkonsa pois joulukuussa 1917 itsenäistyneestä Suomesta sekä Ukrainasta ja demobilisoida armeijansa ja laivastonsa. Britannialle Brest-Litovskin rauha oli
shokki. Iso-Britannia ja muut ympärysvallat olivat tukeneet liittolaisensa Venäjän sotaponnisteluja
Saksaa vastaan toimittamalla sille
valtavat määrät varusteita, ammuksia sekä aseita Muurmanskin ja Arkangelin kautta. Britannia pelkäsi
Saksan saavan haltuunsa liittoutu-

neiden suuret sotamateriaalivarastot Pohjois-Venäjällä. Tästä syystä
ympärysvallat lähettivät Britannian johdolla laivasto-osaston ja merijalkaväkeä turvaamaan varastoja. Tähän vaiheeseen liittyy myös
Suomen vapaussodan paenneiden
punaisten joukot määrältään 1200
miestä, jotka liittyivät englantilaisten avuksi Muurmannin Legioonana.
Keisarillinen Saksa kärsi tappion 11.11.1918. Neuvosto-Venäjä
mitätöi Brest-Litovskin rauhansopimuksen ja pyrki ottamaan takaisin ne Venäjän imperiumiin kuuluneet provinssit, jotka se oli menettänyt rauhansopimuksen myötä.
Puna-armeija hyökkäsi Viroon ja
uhkasi Suomen itsenäisyyttä. Suomi ja Viro kääntyivät Britannian
puoleen. Britannian hallitus päätti 20.11.1918 pääministeri Lloyd
Georgen johdolla lähettää laivasto-osaston sekä aseita ja tarvikkeita Viroon. Tammikuun 1919 loppuun mennessä Viron alue oli vapaa
puna-armeijan joukoista suomalaisten vapaaehtoisten, aseavun ja brittilaivaston tuella. Suomessa oltiin
huolestuneita siitä, mitä neuvostolaivasto tekisi keväällä 1919 ja siksi
Suomen ulkoministeriö pyysi laivasto-osastoa Suomen vesille. Venäjän sisällissota puhkesi maaliskuussa 1919, jolloin valkokenraalien kokoamat armeijat etenivät etelästä

Kotiseudun ja Isänmaan tähden
Korpilahden Suojeluskunta
ja Lotta Svärd. Toimittaja ja
kustantaja: Matti K. Hyvärinen, taitto ja kuvankäsittely
Juha Hyvärinen, ISBN 978952-93-7920-0. Kirjassa on
173 sivua ja 247 valokuvaa.
Korpilahtelainen
tietokirjailija
Matti K. Hyvärinen on toimittanut ja kustantanut neljännen kotiseutu- ja sotahistoriaa yhdistelevän
teoksen. Kirja on kuvaus Suojeluskunta- ja Lotta-järjestön toiminnasta Korpilahdella. Kokonaiskuvan saamiseksi kirjassa esitellään

valtakunnan ja piiritason toimintaa. Kirjassa on runsaasti ennen julkaisemattomia kuvia. Kirjaan on
koottu erinomaisen hyvin suojeluskunta- ja lottatoimintaan liittyvät
tiedot ja tapahtumat Korpilahdella.
Kirja on kotiseutuhistorian tärkeä
osa, joka käsittää suojeluskunta-, sotilaspoika- ja lotta- sekä pikkulottaperinteet.
Kirjan voi tilata tekijältä puh.
0400 327 613 tai sähköpostilla
matti.hyvarinen@innoverkko.
com
Kirjan hinta on 35 euroa + postikulut 10 euroa.

Anton Denikinin johdolla ja idästä
amiraali Aleksandr Koltsakin johdolla kohti Moskovaa.
Britannian laivasto-osastoa komensi kontra-amiraali Cowan. Koivisto, portti itään, soveltui Cowanin mielestä erinomaisesti laivaston tukikohdaksi. Elokuun 1919
lopulla briteillä oli Koivistolla yli
30 sota-alusta ja noin 4600 upseeria ja miehistön jäsentä. Koiviston
kirkonkylän kupeessa sijaitsevassa Möllikkämiemessä, reilun kilometrin päässä Koivistonlahdella ankkurissa olevasta laivastosta,
oli lentokentälle sopiva maatilkku maakoneille. Laivaston avuksi
komennettiin lentotukialus HMS
Vindictive, jossa oli noin 100 henkeä ja 17 lentokonetta.
Kirjan päähenkilöinä ovat
RAF:n lentäjät. Lentäjien kirjeenvaihto, tunnelmat ja arjen askareet
ovat hyvin kirjassa kerrottuina.
Kirjassa kuvataan urheilun innostavia tapahtumia ja sotaintoa aina
väsymykseen saakka. Brittien mukana tuli whisky, juopottelu ja kapinointi. Ilmataistelujen kuvaukset
lentäjien ja tähystyspallojen välillä
ovat mainiosti kuvatut, joista löytyy
molempien osapuolten taistelukertomukset. Olihan tähystyspalloissa
aseistus, joten lentokoneet saivat oivan vastuksen.
Nuori Suomi oli vaikeassa välikädessä, koska britit käyttivät suo-

malaisia tukikohtia sotatoimiin
Neuvosto-Venäjää vastaan, vaikka
maat eivät olleet sodassa keskenään.
Brittikoneet tekivät Neuvosto-Venäjää vastaan 547 sotalentoa, joista
pommituslentoja oli 293. Pommeja
pudotettiin 474, yhteispainoltaan
yli kymmenen tonnia. Kohteina olivat Kronstadtin ja Krasnaja Gorkan
linnoitukset. Merkittävin hyökkäys
Kronstadtiin tehtiin 17.8.1919, jolloin upotettiin kaksi linjalaivaa ja
pari pienempää sota-alusta. Jo tätä
ennen yksi risteilijä oli torpedoitu.
Kirjan ehdotonta antia ovat yksityiskohtaiset kuvaukset venäläisten valkokenraalien käymästä sisällissodasta bolsevikkien kaatamiseksi kesällä 1919. Kun kenraali
Rodzjankon hyökkäys kohti Petrogradia epäonnistui, nimesi amiraali Koltsak jalkaväenkenraali Nikolai Judenitsin luoteisalueen sotavoimien ylipäälliköksi heinäkuussa
1919. Lokakuuhun mennessä varsinaisten sotilaiden määrä oli kasvanut jo 27 000:een. Koko armeijan
henkilömäärä lienee tuolloin ollut
noin 60 000 henkilöä. Lisäksi Britannia antoi luoteisarmeijalle runsaasti materiaaliapua. Kirjassa on
yksityiskohtaiset kuvaukset taisteluista ja myös henkilöiden vaiheista
sankareista pettureihin.
Lento-operaatioihin ottivat osaa
myös Suomen lentokoneet. Perusteet Tarton rauhansopimukselle

olivat sekä Suomen että Neuvosto-Venäjän edun mukaisia. Sopimus allekirjoitettiin 14. lokakuuta
1920 ja astui voimaan 31. joulukuuta 1920.
Vuoden 1919 kokemusten kovettaman Stalinin mielessä kummitteli ajatus, että jokin suurvalta käyttää
Suomea ponnahduslautana hyökkäyksessä Neuvostoliittoon samalla
tavalla, kuin Iso-Britannia oli käyttänyt Suomea vuonna 1919 hyökkäyksessä kohti Petrogradia. J.K.
Paasikiven mukaan Kreml epäili
Suomea jo vuosina 1935-37 vehkeilystä, vieläpä liitosta Saksan kanssa.
Huhtikuussa 1938 Neuvostoliiton
Helsingin lähetystön toinen sihteeri Boris Jartsev kertoi Suomen
ulkoministerille, että Moskovassa uskottiin Saksan suunnittelevan
laajaa hyökkäystä Neuvostoliittoa
vastaan. Stalin ei uskonut suomalaisten vakuutteluja, että näin ei tulisi koskaan käymään. Stalin katsoi,
että Britannia ja Saksa voisivat harjoittaa painostusta ja pakottaa Suomen osallistumaan hyökkäykseen
Neuvostoliittoa vastaan.
Eero Mattila
Kirjoittaja on varatuomari ja
Kymenlaakson
Sotaveteraanipiirin
perinnevastaava

Historiankirjoitus on perinnetyömme perusta
Monet sotaveteraanipiirit ja yhdistykset viettävät näinä vuosina
50-vuotisjuhliaan.
Tilastoissa sukupolven välinä pidetään 25 vuotta. Pidän tärkeänä,
että järjestömme arvokas työ kirjataan historiakirjoihin nyt, kun joukossamme on vielä suuri joukko järjestöjen koko toimiajan mukana olleita miehiä ja naisia.
Liiton perinnetyön suunnittelu
käynnistettiin noin 15 vuotta sitten silloisen puheenjohtajan Aarno
Lammen aloitteesta. Suunnittelu
johti Tammenlehvän Perinneliiton
perustamiseen. Ajatuksena oli tallentaa sotaveteraanien ja veteraanisukupolven historia sekä arvot.
Olennainen osa perinnetyötä
on sotaveteraaneista ja sotavuosista
kertovan kirjallisuuden, musiikin,

elokuvien, näytelmien, puhdetöiden ja muistomerkkien luettelointi
sekä tallentaminen tulevien sukupolvien käyttöön. Arvopohjan siirtäminen on meidän tehtävämme.
Sotaveteraanit olivat aktiivisesti
mukana yhteiskuntamme kaikilla
tasoilla pitkälle 1980-luvulle saakka. He jälleenrakensivat Suomen,
maksoivat sotakorvaukset ja kasvattivat suuret ikäluokat. Tämän lisäksi he perustivat ja olivat aktiivisesti
mukana sotaveteraanien järjestötoiminnassa.
Viime vuonna julkaistiin monta hienoa juhlakirjaa yhdistysten
ja piirien toiminnasta. Ne kertovat
pääosin veteraanien sodan jälkeisestä toiminnasta.
Olen lukenut tarkkaan PohjoisPohjanmaan ja Etelä-Karjalan piirin sekä Haminan-Vehkalahden
yhdistyksen 50-vuotijuhlassa julkaistut historiakirjat. Saimme olla

paikan päällä näissä arvokkaissa
vuosijuhlissa.
Nämä juhlakirjat täyttävät hienosti perinnetyömme tavoitteet ja
kirjaavat seikkaperäisesti muistiin
järjestöjen toiminnan ja avainhenkilöt. Valokuvat antavat tekijöille
kasvot.
Historiakirjan suunnittelu, aineiston kerääminen, kirjoittaminen ja taitto on valtava työ kirjan
kirjoittajalle, puuhamiehille ja naisille. Luonnollisesti myös piirin ja
yhdistyksen johdon ja jäsenten tuki
on perusedellytys kirjahankkeen
onnistumiselle.
Kunnioittavat onnittelut ja kiitokset teille kaikille.
Erkki Heikkinen
Sotaveteraaniliiton
puheenjohtaja
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Haetaan yhteyttä
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Krypton ratkaisu

Yhteys Pentti Nuutiseen ja Anna-Liisa Vainioon tai hänen läheisiinsä
Luin edesmenneen isäni, Lauri Grönlundin (s. 1917, Mikkelin mlk)) muistiinpanoja sota-ajalta ja sen jälkeen. Siellä oli parisivuinen kirjoitus aseveljestä nimeltä Pentti Nuutinen, joka oli
Siilinjärveltä kotoisin. Haluaisin lähettää hänelle isäni muiston
hänestä, jos hän on vielä elossa. Tai jos hänellä on lapsia, niin sitten heille. Isäni kirjoittaa: ”Olimme sodan aikana samoissa yksiköissä melkein kolme vuotta ja näin ollen jouduimme toistemme kanssa tekemisiin aika paljon. Hän oli minulle paras asetoveri”.
Tietoa tästä Pentti Nuutisesta isän kirjoituksessa on melko vähän.
Hän on ollut ”ison talon poika”, harrastanut urheilua aktiivisesti, sotilasarvoltaan ”oikea suomalainen aliupseeri, rohkea ja tehtävistään
huolehtiva”. Isä palveli rakuunoissa Lappeenrannassa ja kävi vuosittain rakuunoitten vuosijuhlassa. Toivon, että pääsisin tätä reittiä pitkin selvittämään asiaani.
Jos vielä saisin vinkkiä toisestakin henkilöstä, olisin todella kiitollinen. Hän on Hämeenlinnan sotasairaalassa työskennellyt lotta Anna-Liisa Vainio. Isä oli siellä potilaana ja he ovat tutustuneet. Vainio on asunut Linnankadun varrella. Hänellekin tai hänen jälkeläisilleen haluaisin lähettää isäni muiston.
Lukemani muistiinpanot isä on kirjoittanut todennäköisesti v. 1946.
Yhteystiedot: Helena Vanninen, Värälänkatu 25, 45150 Kouvola, helena.vanninen@gmail.com
Puh. 040 524 1071
*****
Olen yrittänyt selvittää oheisessa
kuvassa olevaa, ilmeisesti sotilasmerkkiä, joka lienee peräisin itsenäisyytemme alkuajoilta. Olen etsinyt siitä tietoja internetistä, näyttänyt alan harrastajille ja kysynyt
sotamuseosta, mutta tuloksetta.
Tunnistaako joku lehden lukijoista,
mistä merkistä on kyse ja milloin
sitä on käytetty? Valitan huonolaatuista kuvaa, vuosiluku on 1929, oikeanpuoleinen kirjain on kulunut,
lienee P. Yhteystiedot: puh. 050 321 4155 tai Kalervo Rinne, Piimäjärventie 61, 82380 Tolosenmäki, rinne.kalervo@gmail.com

Bros Raita Ay

Rakennusliike Harry Autio Oy

Finvacon Oy

Rusutjärvi

Uusikaupunki

Vaasa

Osoitteenmuutokset ja lehden peruutukset

Julkaisija

Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands
Krigsveteranförbund rf
Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen
Päätoimittaja Markku Seppä

Toimitus

Kellosilta 4 C
00520 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi
faksi (09) 6126 2020
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

Sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteenmuutoksista omaan
yhdistykseensä tai liittoon Riina Lillforsille,
PL 600
00521 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden tilaukset ja hinnat

Sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata Sotaveteraani-lehden liiton
toimistosta puh. (09) 6126 2015 /Riina Lillfors. Lehden vuosikerran
hinta on 15 euroa.
Irtonumero maksaa 4 euroa.
Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2017

1/17: 22. helmikuuta • 4/17: 20. syyskuuta
2/17: 26. huhtikuuta • 5/17: 1. marraskuuta
3/17: 14. kesäkuuta • 6/17: 20. 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

T:mi Veli Matti Wilska
Kiipolantie 2
59100 Parikkala
Isto Valkeapää
puh. 040 735 7571

Taitto

Taittotalo PrintOne
Vehkalahdentie 12 A
00950 Helsinki
puh. 050 320 8972
sähköposti minna.komppa@printone.fi

Painopaikka
Lehtisepät Oy
ISSN 0782-8543
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Oy Kontaktor Ab
Vaasa

J. Tavela ja Kumpp. Ky

Rema TipTop Oy

Valkeakoski

Vantaa

Oy K. Juslin Ab

Powernet Oy

Vantaa

Vantaa

Beisa Oy

Varkauden Tehokaivu Oy

Varkaus

Kuvansi

E. T. Listat Oy

Rautapohja Oy

Muovilami Oy

Ylivieska

Ylivieska

Ähtäri

Kiitios Sotaveteraaneille
Vilppulasta! nro:228

Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee
Toimisto avoinna ma-pe 8.30-16.00
Soita Riinalle 09 6126 2015 tai Marjalle 09 6126 2016
Sähköposti: riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi • marja.riukka@sotaveteraaniliitto.fi
Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

1 Sotaveteraanimitali

8 Liiton virallinen
hautakivimerkki

4
Liiton standaari

Myös kannattajajäsenille

Hinta 15 euroa

Halkaisija 60 mm.
Myös uurnamerkkinä.

Hinta 35 euroa

2 Jäsenmerkki

Hinta15 euroa

Myös kannattajajäsenille

Hinta 15 euroa

9 Tammenlehvähautakivimerkki

3 Sotaveteraanien ansioristin
arkipukumerkki

Korkeus 90 mm

Merkkiä voi käyttää henkilö, jolle on
myönnetty Sotaveteraanien ansioristi.

Hinta 20 euroa

12 juhla-DVD

6
Suomen lippu
Hinta 30 euroa

Hinta 10 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD

Sotaveteraani- ja
perinnekuorot
Helsingin
Jäähallissa
14.3.2010.

Kymmenen sotaveteraanikuoron ja
Haminassa sotaveteraanien konsertissa taltioiduista
äänitteistä on koottu
38 laulua sisältävä
tupla-CD.

Arvokas DVD
Talvisodan
muistojuhlasta.

35 Sotaveteraanikalenteri
vuodelle 2017
Kalenteri on tarpeellinen ja
hyvä tietopaketti jokaisen
jäsenen taskuun.
Saatavana vielä pieni
erä kalentereita.

Hinta 6 euroa

Hinta 20 euroa

11 Laulukirja
Veteraanin omassa laulukirjassa on toista
sataa isänmaallista, kotiseutu-, maakuntaja marssilaulua.

Hinta 10 euroa

38 Yhdessä perille
Veteraanin hartaus
kirja, toimittanut
Yrjö Knuutila,
184 sivua.

Hinta 7 euroa

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki tai tilaa puhelimitse.

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

TILAUSKORTTI
Suomen Sotaveteraaniliitto
PL 600, 00521 HELSINKI

Nimi (tekstaten):
................................................................
Lähiosoite:
................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:
................................................................

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

✂

Hinta 25 euroa
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