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Naisjärjestön  
19. valtakunnalliset 
sisarpäivät  
Lahdessa (sivu 6)

Mauno Uusitalo 
40 vuotta piirin 
puheenjohtajana (sivu 9)

Laitoskuntoutusta 
veteraanille jopa neljä 
viikkoa (sivu 16)

Sotiemme  
Veteraanit 2007 
varainhankinta  
alkoi (sivu 19)

Rosvopaisti- 
tapahtumat 10 
paikkakunnalla (sivu 44)

Lottaperinneliiton 
perustamisesta  
15 vuotta (sivu 45)

Suomen-poika  
Ülo Jõgia muistettiin 
(sivu 47)

Hiihtomestaruudet 
ratkottiin (sivu 50)

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen piti juhlapuheen Hyvinkäällä nelinkertaisessa juhlassa.  

Sotaveteraaniliiton 50-vuotishistoria julkistettiin 7. 
maaliskuuta. Kirjan kirjoittaja valtiotieteen tohtori Kaar-
le Sulamaa esittelee kirjaa. 

Karjaalla sijaitseva Rintamamuseo on mielenkiintoinen käyn-
tikohde (sivu 52).

Tämän lehden erityisteema on varusmiehet. 
Osan ovat toimittaneet Ruotuväki-lehden 
varusmiestoimittajat (sivut 31-42).  
Lehti toimitetaan kaikille varusmiehille.
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Helsingissä 18. huhtikuuta 2007

Perinteet merkitsevät elämän jatkuvuut-
ta. Ne muodostavat laajan, turvallisen 
kehyksen, joka sitoo yhteen mennei-
syyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. 
Menneiden sukupolvien perinteet takaa-
vat säilyessään sen, ettei jokaisen suku-
polven aina tarvitse aloittaa kaikkea ai-
van alusta, nollapisteestä asti.

Alituisen muuttumisen keskellä elä-
välle ihmiselle perinteet tarjoavat kiin-
topisteen, tuntuman siitä, että hän kuu-
luu johonkin yhteisöön, että hänelläkin 
on oma taustansa; ettei hän ole vain osa 
perheestä, vaan myös erottamaton osa 
suurempaa kokonaisuutta, omaa suku-
aan ja omaa suomalaista kansaansa.

Voidakseen kasvaa ihmisen on ensin 
juurruttava. Jokaisella on juuret jossa-
kin. Suomalaisen ihmisen henkiset juu-
ret ovat suomalaisessa menneisyydessä 
ja suomalaisissa perinteissä. Kyse ei ole 
vain suomalaisuudesta, vaan myös alu-
eellisuudesta, kotiseutusidonnaisuudes-
ta.

Mitä pirstaleisemmaksi maailma mei-
dän ympärillämme muuttuu, mitä pelot-
tavampina piirtyvät tulevaisuuden uh-
kakuvat, sitä kipeämmin ihminen kai-
paa tuttuutta ja turvallisuutta, sitä, että 
hänellä on oma “paikka”, että hän voi 
tuntea olevansa “jostain kotoisin”.

Vuosisataisiin perinteisiimme liittyi 
lähes aina jokin syvempi merkitys kuin 
pelkkä muoto. Monet perinteiset sere-
moniat palvelivat aivan tiettyjä käytän-
nön tarkoitusperiä; ne auttoivat ihmistä 
selviytymään elämän kriisi- ja siirtymä-
vaiheiden yli. Käytännön selviytymispe-
rinteen siirtäminen seuraaville suoma-
laissukupolville on yksi Tammenlehvän 
Perinneliitonkin tärkeimmistä tavoit-
teista.

Perinneliiton varapuheenjohtaja Aar-
no Lampi totesi puhuessaan viime mar-
raskuussa pidetyssä veteraaniperinteen 
arvoseminaarissa, että sotiemme vete-
raanien asenteissa, teoissa ja aikaan-
saannoksissa on aineksia, joita tämän 
päivän kasvattajien, mielipidevaikutta-
jien ja päätöksentekijöiden kannattaisi 
hyödyntää pyrkiessään ylläpitämään yh-
teiskuntamme kriisinsietokykyä poikke-
usoloissa.

Veteraanien perintö koostuu aineksis-
ta, joilla on poikkeuksellinen todistus-
voima, koska ne on testattu ja kestävik-
si havaittu elävässä elämässä, ankarista-
kin ankarimmissa olosuhteissa. Noihin 
tekoihin liittyvät muistot ovat kovaan 
hintaan hankittuja, ainutkertaisia ja sik-
si korvaamattoman arvokkaita. Niiden 
siirtäminen ja säilyttäminen kansakun-
nan muistissa on kunnia-asiamme.

Rakastetussa Veteraanin iltahuu-
to-laulussa se sanotaan selkein sanoin: 

Veteraanien perintö 
velvoittaa

”Himmetä ei muistot koskaan saa” . Lau-
lussa todetaan myös, että ”taakka jo las-
kettu on”. Taistelut ovat tauonneet. Sota 
on ohitse. Isänmaa on vapaa. Veteraanit, 
rintamilla taistelleet ja yhteiskuntaa ko-
tirintamalla pystyssä pitäneet ja jälleen-
rakentaneet naiset ja miehet ovat valmiit 
siirtämään vastuun kantamisen taakan 
seuraaville suomalaissukupolville. Ve-
teraanien henkinen perintö tarvitsee 
nyt perinteen jatkuvuuden takaavia vas-
tuunkantajia.

Katse kääntyy nuoriin. Onko heistä 
vastuunkantajiksi?

Meihin veteraaneihin verrattuina ny-
kynuoret ovat aivan oma lukunsa. He 
ovat syntyneet ja kasvaneet vapaassa 
maassa, jonka itsenäisyyden ja hyvin-
voinnin heitä edeltäneet sukupolvet ovat 
varmistaneet ja jossa ajatuksen ja mieli-
piteen ilmaisun vapaudelle ei ole asetet-
tu juuri minkäänlaisia rajoituksia tai en-
nakkoehtoja.

Nuorilla on runsauden pula. Heillä 
on, mistä valita. Aatteita ja arvoja jae-
taan netissä blogikaupalla. Nuoren ei 
tarvitse kuin avata tietokone niin virka-
vallan, äidin, isän tai opettajan ajatukset 
on hetkessä peilautettu olemassa olevan 
tiedon sekä omien ja kavereiden mielipi-
teiden kanssa.

Keskellä vaihtoehtojen viidakkoa ja 
muutosten mylläkkää, nuorten perus-
arvot ovat kuitenkin pysyneet hämmäs-
tyttävän muuttumattomina: perhe, koti 
ja perusturvallisuus, valmius tarvittaes-
sa puolustaa omaa isänmaata ovat asioi-
ta, jotka valtaosa nykynuorista tänäkin 
päivänä sijoittaa arvopörssinsä kärkisi-
joille.

Tunnen suurta luottamusta suomalai-
siin nuoriin miehiin ja naisiin. Uskon va-
kaasti siihen, että veteraanien perintö on 
siirtymässä hyviin käsiin.

Sukupolvet vaihtuvat, isänmaa on 
ikuinen.

Opetusneuvos Raili Malmberg 
Suomen Sotaveteraaniliiton 

neuvottelukunnan jäsen

Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhla-
vuosi on käynnistynyt vauhdikkaas-
ti. Maaliskuun alussa julkistettiin lii-
ton historiakirja Veteraania ei jätetä. 
Hyvinkäällä vietetty nelinkertainen 
juhla, Hyvinkään Sotaveteraanien 
50-vuotisjuhla, 41. Sotaveteraanivii-
kon avaustilaisuus, Uudenmaan alu-
eellinen 50-vuotisjuhla ja piirin vuo-
sijuhla aloitti alueellisten juhlien sar-
jan. Hyvinkään kirkossa järjestetyssä 
tilaisuudessa oli yli 700 vierasta. Juh-
lan kohokohtana oli eduskunnan pu-
hemies Paavo Lipposen juhlapuhe. 

Maaliskuun aikana pidettyyn 
kymmeneen aluejuhlaan osallistui lä-
hes 6 000 vierasta. Lähelle veteraania 
viedyt juhlatapahtumat ovat osoitta-
neet merkityksensä. Sotaveteraanit 
ovat halunneet lähteä oman järjestön-
sä merkkivuoden tilaisuuksiin. Alue-
juhlat jatkuvat vielä lähes kahden-
kymmenen paikkakunnan juhlalla, 
joista viimeisimmät pidetään marras-
kuussa ja kauimmaiset Kanadassa. 

Aluejuhlien ohella juhlavuoden 
vietto jatkuu sotaveteraaniyhteisöjen 
matkoilla sotahistoriallisille paikoil-
le, elokuisena ulkoilmatapahtumana 
Helsingissä ja liiton 50-vuotisjuhlana 
29. syyskuuta. 

Sääntömuutoksilla uusia 
painotuksia
Yhdistysrekisterin vahvistamat jäsen-
yhdistysten uudet mallisäännöt on 

Juhlaa ja arkea
yhdistyksissä otettu laajasti käsitte-
lyyn. Maaliskuun loppuun mennessä 
liittoon oli toimitettu 70 jäsenyhdis-
tyksen vuosikokousten hyväksymät 
uudet säännöt. Hyväksytyissä sään-
nöissä kahta lukuun ottamatta on So-
taveteraanien puolisoille ja leskille 
avattu puolisojäsenyys. Samoin puoli-
sojäsenille sekä kannattajajäsenille on 
annettu äänioikeus yhdistyksen ko-
kouksissa. 

Toteutetut muutokset ovat viime 
liittokokouksessa hyväksytyn liiton 
tulevaisuussuunnitelman mukaisia 
toimia, joilla pyritään varmistamaan 
tukitoimien jatkuminen niin pitkään 
kuin sotaveteraanit, heidän puolison-
sa ja leskensä tarvitsevat erilaisia tu-
kitoimia. 

Sääntöjen muuttamiseen tähtääviä 
kokouksia pidetään vielä keväämmäl-
lä ja ensi syksynä. Muutamat yhdis-
tykset ovat päättäneet siirtää sääntö-
muutoksen käsittelyn myöhempään 
aikaan. Tärkeintä on pystyä jatka-
maan sotaveteraanien, heidän puoli-
soidensa ja leskiensä hyväksi tehtävää 
työtä. Ajoissa toteutetut toimet, mer-
kittävien tehtävien uskominen kan-
nattajajäsenille ja lopulta heidän ot-
tamisensa yhdistyksen päätöksente-
koon varmistaa parhaiten tukitoimien 
jatkumisen. 

Markku Seppä 

Liity kannattajajäseneksi
Hakemuksen Sotaveteraaniyhdistyksen kannattajajäseneksi voi helposti tehdä 
Sotaveteraaniliiton internet-sivujen kautta osoitteessa www.sotaveteraaniliitto.fi

Kannattajajäseniä oli vuoden alussa 23 500 ja määrä on kasvussa. Kannattajajä-
senet saavat jäsenetuna kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Sotaveteraani-lehden. 
Tule mukaan tukemaan Sotaveteraanien hyväksi tehtävää työtä. 

Kaatuneiden Muistosäätiö 
myönsi 50 000 euroa käytet-
täväksi vuonna 2007 avustuk-

siin, jotka kohdistuvat pienituloisten 
veteraanien, heidän puolisoidensa ja 
leskiensä taloudelliseen tukemiseen.

Myöntämisperusteet ovat samat 
kuin Sotavahinkosäätiön ja Eileen 
Starckjohann ja Thelma Starckjo-
hann-Bruun säätiön avustuksissa. Tu-
kea myönnetään mm. lääke- ja hoito-

kulujen omavastuuosuuksiin, apuvä-
linehankintoihin ja pienimuotoisiin 
kodin korjauksiin, joilla parannetaan 
kotona selviytymistä. Eläketulot eivät 
saa ylittää 1 050 euroa kuukaudessa. 
Hakemuksia saa omasta sotaveteraa-
niyhdistyksestä tai  -piiristä. Hake-
mukset käsitellään liitossa ja päätök-
sestä ilmoitetaan suoraan hakijalle.

Anni Grundström

Kaatuneiden 
muistosäätiöltä tukea
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Hyvinkäällä juhlittiin 
nelinkertaista juhlaa 
10. maaliskuuta. Hy-

vinkään Sotaveteraanit saa-
vuttivat 50 vuoden virstanpyl-
vään, 41. Sotaveteraaniviikko 
avattiin, Uudenmaan alueelli-
nen 50-vuotisjuhla aloitti Sota-
veteraaniliiton juhlien sarjan ja 
samalla vietettiin Uudenmaan 
Sotaveteraanipiirin vuosittaista 
piirijuhlaa. 

Juhlapuheessa eduskunnan 
puhemies Paavo Lipponen sa-
noi Hyvinkään Sotaveteraa-
nien toimineen ladunavaaja-
na muille sotaveteraaniyhdis-
tyksille. Yhdistyksen viettäessä 

Hyvinkään juhlassa 700 vierasta
viittäkymmentä vuottaan on 
aika antaa tunnustus tälle uraa 
uurtavalle työlle. Alun perin 
maanhankinnasta liikkeelle 
ponnistanut yhdistys on ollut 
merkittävässä roolissa koko So-
taveteraaniliiton perustamista 
myöten. 

Veteraaneista huolehtiminen 
on lähivuosien keskeinen tehtä-
vämme. Kuntoutusmäärärahaa 
lisättiin vuonna 2005. Kaikki-
en veteraanien tulee vuosittain 
päästä kuntoutukseen. Kuntien 
tulee toteuttaa se myös käytän-
nön tasolla. Veteraanien koto-
na jaksamista on tuettava vie-
lä nykyistä voimakkaammin. 

Uusi veteraanijärjestöjen va-
rainhankintayhdistys on jo en-
simmäisenä vuonaan tehnyt 
hyvän tuloksen. 

Juhlan alussa kuultiin Sota-
veteraaniliiton juhlavuodeksi 
tilattu Juhlasoitto sotaveteraa-
neille. Se on yliluutnantti Timo 
Forsströmin tekemä juhlasoit-
to, joka kajautetaan kaikissa 
Sotaveteraaniliiton alueellisissa 
juhlissa. Aletaanko juhlasoit-
toa esittämään myös muissa 
veteraanien juhlatilaisuuksissa, 
jää nähtäväksi. 

Juhlan korkeatasoisesta mu-
siikista vastasivat Hyvinkää 
Rautatien Soittajat Hannu Si-

moisen johdolla, Hyvinkään 
Mieskuoro, Hyvinkään Työ-
väen Mieskuoro ja Hyvinkään 
Sotaveteraanikuoro Kalevi To-
ropaisen johdolla. 

Tervehdyksiä esittivät Uu-
denmaan Sotilasläänin komen-
taja Esko Vainio, Hyvinkään 
kaupunginhallituksen puheen-

Tampereen yliopiston 
juhlasaliin oli 18. maa-
liskuuta kokoontunut 

600 hengen joukko pirkanmaa-
laisia sotaveteraaneja ja sotave-
teraanityön tukijoita. 

Juhlapuheessa ministeri Eli-
sabeth Rehn sanoi miesten 
saaneen taustatukea lottien toi-
minnasta kotirintamalla. Nai-
set pitivät yhteiskunnan rattaat 
pyörimässä, jotta miehet voivat 
keskittyä isänmaan puolusta-
miseen. Jatkosodan loppupuo-

Pirkanmaalla päätettiin 41. Sotaveteraaniviikko

Tapahtumia koko päivän
Päivä alkoi messulla kello 10 Hyvinkään kirkossa. Juhlaväelle 
tarjotun lounaan jälkeen oli vuorossa yhdistyksen onnittelu-
vastaanotto. Pääjuhla kirkossa alkoi kello 13. Sen jälkeen  
Uudenmaan sotaveteraanipiiri piti vuosikokouksensa.

lella sain jo osallistua pikkulo-
tan arvokkaaseen työhön. So-
danjälkeisissä tehtävissäni eri 
puolilla maailmaa on minulla 
ollut hyötyä omista pikkutytön 
henkisistä kokemuksistani. 

Tämän päivän sodat ovat 
jotain aivan muuta kuin omat 
sotamme. Me jouduimme 
hyökkäyksen kohteeksi, puo-
lustimme maatamme ja sen it-
senäisyyttä tavalla, joka vie-
läkin herättää kansainvälistä 
kunnioitusta. 

Nyt käydyissä sodissa jopa 
80 % on siviili uhreja. Lisäk-
si naiset ja tytöt joutuvat so-
danjälkeisessä tilanteessa vielä 
uudestaan uhreiksi väkivallan 
kautta. Miehet, jotka osallistu-
vat tämänkaltaisiin sotiin eivät 
nouse sotasankareiksi. Sodan 
päätyttyä heitä halveksitaan ja 
heitä odottavat oikeudenkäyn-
nit. 

Minun Sotaveteraanini on 
suomalainen sankari, joka pel-
käämättä tai myös peläten on 

Hyvinkään juhlaan osallistui 700 sotaveteraania ja tu-
kijaa. 

Juhlan orkesterina soitti Hyvinkään Rautatien Soitta-
jat. Se soitti kantaesityksen kappaleesta Juhlasoitto 
Sotaveteraaneille. 

Hyvinkään Sotaveteraanien puheenjohtaja Esko Sarvi-
kas oli joukkoineen loihtinut hienon juhlan. 

johtaja Tuula Vanhatalo sekä 
Hyvinkään seurakunnan vs. 
kirkkoherra Tauno Tuominen. 

Juhlavieraat toivotti terve-
tulleeksi Hyvinkään Sotave-
teraanien puheenjohtaja Esko 
Sarvikas ja tilaisuuden päätös-
sanat lausui liiton puheenjohta-
ja Aarno Strömmer. 

osallistunut Suomen itsenäi-
syyden puolustamiseen. Hän 
on Sotaveteraani, jota voi kii-
tollisuudella kunnioittaa.   

Juhla oli rakennettu korkea-
tasoiseksi myös musiikillisesti. 
Panssarisoittokuntaa johtanut 
musiikkimajuri Raine Ampu-
ja esitteli Sotaveteraanien juh-
lasoiton ja muut soittokunnan 
esittämät kappaleet. Tampe-
reen Akateemiset Laulajat esit-
tivät suomalaiskansallisia lau-
luja Johanna Lanton johdol-

la. Keveämpää musiikkia esitti 
Matti Esko. 

Tampereen kaupungin ter-
vehdyksen esitti pormestari 
Timo P Nieminen. Juhlatilai-
suuteen vieraat toivotti terve-
tulleeksi Pirkanmaan Sotavete-
raanipiirin puheenjohtaja Mat-
ti Viitanen ja päätössanat esitti 
liiton puheenjohtaja Aarno 
Strömmer. 

Juhlapuheen Sotaveteraaniviikon päätösjuhlassa piti 
ministeri Elisabeth Rehn. 

Tampereen yliopiston juhlasali oli täynnä juhlittaessa 
Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuutta ja Pirkanmaan 
alueellista 50-vuotisjuhlaa. 

Panssarisoittokuntaa johti musiikkimajuri Raine Am-
puja. 
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SANA

Onnittelemme

SOTIEMME VETERAANIEN
LÄNTISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ

Itsenäisyyden juhlavuotena 2007 
Espoossa 23.5.2007

Päivän tunnus:   ”Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”
11.00 Messu  LänsiAuto Areenassa
 Saarnaa piispa Leino Hassinen
 Liturgi kirkkoherra/lääninrovasti Antti Rusama
 ruotsinkielinen jumalanpalvelus  Tapiolan kirkossa
       Liturgi ja saarna kirkkoherra Roger Rönnberg
     Kanttori Eeva-Liisa Malmgren
 ortodoksinen palvelu  Pyhän Herman Alaskalaisen kappelissa
12.30 ruokailu  LänsiAuto Areenassa
14.30 Päiväjuhla  Länsi Auto Areenassa
 Avaussanat, päätoimikunnan puheenjohtaja Pentti Laamanen
 Kaartin soittokunta
 Espoon ja Helsingin sotaveteraanikuorot
 Kanttiinin Lotat
 Seppelpartion lähettäminen, rovasti Lenno Järvi
 Juhlapuhe, teologian tohtori Hannu Välimäki
 Runon lausuntaa, Maj-Brit Heljo-Pakarinen
 Päätössanat, rovasti Väinö Salokorpi  

ilmoittautuminen
Toivomme, että ilmoittaudutte kirkkopäivään piireittäin ja/tai osastoittain 12.4.2007 
mennessä ja suoritatte osallistumismaksun 10 €/hlö tilille 405547-298324, Aktia 
Espoo Keskusta, maksuun merkintä kirkkopäivä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Kirkkopäivän toimisto, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry, Mannerheimintie 93 A, 
00270 Helsinki, puhelin (09) 2709 3492 tai helsinginseudun.svp@sotaveteraaniliitto.fi.

SOTIEMME VETERAANIEN  
POHJOISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ

Oulussa keskiviikkona 30.5.2007,  
ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOTENA 

kodin uskonnon ja isänmaan puolesta
kirkkoPÄivÄN oHJeLMa
10.00 – 11.00  
Kokoontuminen Ouluhalliin
11.00 – 12.30  
Yhteinen jumalapalvelus   
 Saarna piispa Samuel Salmi  
 Avustaa metropoliitta Panteleimon 
 Liturgina kirkkoherra  Hannu Ojalehto     
 Pohjan Sotilassoittokunta säestää 
 Kanttorina Raimo Paaso 
 Pakkalan koulun kuoro ja   
 Oulun  NMKY:n Mieslaulajat
12.30  
ruokailu  Ouluhallissa

14.00 – 15.30  
Päiväjuhla ouluhalli 
 ohjelmassa mm.  
 Avaussanat opetuneuvos Martti Niemelä 
 Seppelpartion lähettäminen  kenttärovasti Juhani Liukkonen 
 Juhlapuhe rovasti Timo Kökkö 
 Musiikkia Pohjan Sotilassoittokunta 
 Lausuntaa Leena Salonen 
 Kuorolaulua Pohjankartanon yläasteen kuoro 
  Oulun Sotaveteraanikuoro 
 Tervehdykset valtiovalta, puolustusvoimat,  
  Oulun kaupunki 
 Päätössanat rovasti Jaakko Granlund 

ilmoittautuminen
Toivomme, että ilmoittaudutte kirkkopäivään piireittäin ja/tai osastoittain 15.4.2007 mennessä ja suoritatte 
osallistumismaksun 10 €/hlö tilille 574136-2355518. Palautus Sotainvalidien P-P:n piirin tsto Isokatu 5, 90100 
Oulu, p. (08) 3218 213.  Tiedustelut: Paavo Kurttila p. 050-4305 157.  Maks. merkillä kirkkopäivä 2007
Odotamme sotiemme veteraanien kirkkopäivästä mieliin jäävää tapahtumaa, joka kokoaa Suomen veteraanikan-
saa yhdessä Jumalan sanan ääreen.   Sydämellisesti tervetuloa Ouluun

Rovasti Timo Kökkö täyttää 80 
vuotta 14. toukokuuta Vamma-
lassa. Hän on ollut lähes parin 
vuosikymmenen ajan veteraa-
nijärjestöjen hengellisen toi-
minnan kantavia voimia yhdis-
tyksen, piirin ja liiton tasolla. 

Timo Kökkö on syntynyt 
Mouhijärvellä. Papiksi hänet vi-
hittiin 1952. Pappisura suuntau-
tui Ylitornion ja Yli-Iin vuosien 
jälkeen kotiseudun maisemiin 
Tyrväässä, jonka kirkkoherrana 
hän oli 1973—90. Timo on vah-
va ja vaikuttava puhuja, joka pu-
huu uskon ja isänmaan asioista 
selkokielellä ja tavallisten kuuli-
joiden ymmärtämällä tavalla. 

Paitsi puhuja Timo on myös 

Timo Kökkö 80 vuotta

täsmällinen kirjoittaja. Useim-
mat Sotaveteraaniliiton hengel-
lisen työn virikepäivien muis-
tioista ja raporteista Sotave-
teraani-lehdessä ovat Timon 
laatimia. 

Sotaveteraaniliiton hengel-
lisen toimikunnan puheenjoh-
taja Pentti Tapio luonnehti viisi 
vuotta sitten varapuheenjohta-
jaansa näin: Timo Kököstä voi-
daan hyvällä syyllä sanoa, että 
hän on vakaumuksellaan, julis-
tuksellaan ja toimillaan osoit-
tanut olevansa kahden val-
takunnan uskollinen kansa-
lainen ja työntekijä, kirkon ja 
isänmaan mies. 

Veteraaniasioiden lisäksi Ti-
mon toiminta on suuntautunut 
Vapaussodan Perinneliiton toi-
mintaan sekä turistipapin teh-
tävien hoitoon Espanjassa, toi-
mintaan inkeriläisten pappina 
Tallinnassa sekä muihin kun-
nallisiin ja eri kansalaisjärjestö-
jen luottamustehtäviin. Sodan 
aikana hän toimi ilmavalvon-
tatehtävissä kotipaikkakunnal-
laan. 

Merkkipäivänä Timo Kök-
kö on matkoilla. Muistamiset 
voi osoittaa Vammalan Seu-
dun Sotaveteraanien tilille Op 
566006-417968. 

Markku Seppä 
Aarno Strömmer

Sotiemme veteraanit puolustivat maamme 
vapautta ja itsenäisyyttä, mutta he ovat jät-

täneet meille myös aatteellisen perinnön. Kave-
ria ei jätetä -periaatteen henkiset juuret löytyvät 
kristillisen ihmiskuvan kestävistä perusteista. 
Kyse on syvästä kunnioituksesta jokaisen ihmi-
sen ihmisarvoa kohtaan. 

Kristillinen usko korostaa elämän lahjan ja 
tehtävän ainutkertaista tarkoitusta, kos-

ka se näkee olevaisen Jumalan luomana ja yl-
läpitämänä. Kirkon tehtävänä on yhdistää nä-
kyvä ja näkymätön, kuluva aika ja iankaikki-
suus. Sanan ja sakramenttien kautta Kristus 
tulee meidän keskellemme ja tuo meille rauhan 
ja maailmalle pelastuksen. Siksi myös meidät 
on kutsuttu osallistumaan tämän maailman ra-
kentamiseen, pyhittämiseen ja kirkastamiseen 
hengen ja kätten työllä.

Kirkon ja kristityn elämä on elämää henges-
sä ja totuudessa. Elämässä on paljon asioi-

ta, joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Silti niille voi 
löytyä syvä tarkoitus Kristuksen kautta. Kris-
tuksen evankeliumi elää ja antaa meille pysy-
vän perustan ja toivon. Hän itse sanoo: ”Vaikka 

maailma katoaa, minun sanani ei katoa”. Kun 
Kristus ojensi kätensä ristinpuulle, hän sulki si-
säänsä, armahduksen ja siunauksen piiriin koko 
maailmankaikkeuden, kaikki ihmiset. Hän an-
toi itsensä maailman elämän edestä.

Maailma voi kasvaa ja kirkastua vapaudessa 
ja pyrkimyksessä totuuteen ja elämän ko-

konaisuuteen. Ponnistuksillamme ja rakkaudel-
lamme olemme Jumalan työtovereina tuomassa 
myös tähän kuluvaan, epätäydelliseen ja hauraa-
seen todellisuuteen toivoa. Kristillinen kirkko 
on ylösnousemuksen yhteisö, joka kantaa meitä 
jokaista eteenpäin. Kristus on ennen meitä teh-
nyt tyhjäksi kuoleman vallan ja ensimmäisenä 
tullut osalliseksi ylösnousemuksen kirkkaudes-
ta. Sitä valoa hän säteilee meille, jotka usein ko-
emme elävämme kuoleman varjon maassa. 

Toivotan kaikille Sotaveteraani-lehden luki-
joille ja heidän läheisilleen valoisaa kevättä 

ja siunattua pääsiäisaikaa. Kristus nousi kuol-
leista – totisesti nousi!

Helsingin metropoliitta Ambrosius
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Turun messukeskuksessa 
koetaan pyhäinpäivänä 
3.11. suuri isänmaallinen 
juhlanäytös. Tuhatlukui-
nen mieskuorolaisten 
joukko nousee estradille 
esittämään lauluterveh-
dyksen  90-vuotiaalle 
Suomelle. 

Sotaveteraanikuorojen IX 
laulujuhla - Itsenäisyys 
90-konsertin esiintyjä-

runkona on 35 sotaveteraani-
kuoroa eri puolilta maata. Har-
maantuneita veteraaniveljiä 
tukevat Turun ja muun Varsi-
nais-Suomen mieskuorot sekä 
joukko perinnekuoroja. Kuo-

Tuhat miestä laulaa Turussa  
90-vuotiaalle Suomelle
Sotaveteraanikuorojen IX laulujuhla  
– Itsenäisyys 90 konsertti Turussa

rojen lisäksi konsertissa esiin-
tyy Laivaston soittokunta, jota 
johtaa musiikkikomentajakap-
teeni Timo Kotilainen. Solis-
tivieraana nähdään professo-
ri Jorma Hynninen. Konsertti 
televisioidaan siten, että kooste 
ohjelmasta esitetään Yleisradi-
on kanavalla itsenäisyyspäivä-
viikolla. Ohjauksesta huolehtii 
musiiikkitapahtumien taltioin-
neissa rutinoitunut Matti Hei-
nivaho. 

Tilaisuus alkaa 3.11. 2007 
klo 17. Ohjelmassa on sinival-
koisen sävellystaiteen parhaim-
mistoa, kuten Sibeliusta, Kuu-
laa, Madetojaa ja Klemettiä. 

Tapahtuman järjestää Suo-

men Sotaveteraaniliiton ja Tu-
run Sotaveteraanien kanssa yh-
teistyössä turkulainen Cantus 
Aboensis 2002 -yhdistys. Järjes-
telyjä tukevat Turun kaupunki, 
opetusministeriö ja merkittävä  
yhteistyökumppanien joukko, 
mm. Nokia, Sampo ja TOP. Ta-
pahtuma kuuluu Itsenäisyyden 
90-vuotisjuhlavuoden tapahtu-
miin. Laulujuhlan lipunmyynti 
on jo alkanut. 

Lisätietoja konsertista ja  
lippauvaraukset: 
Veikko Helenius 0400 516 766 
Pentti Korhonen  040 554 8461

Mannerheim-ristin ritari n:o 
95, kapteeni ja konttoripäällik-
kö Kaiho Tuomas Albin Gerdt 
täyttää 85 vuotta toukokuun 
28. päivänä. Hän on syntynyt 
Heinävedellä, mutta nuoruu-
den muistot elävät Rantasal-
mella, missä hän talvisodan 
aikana palveli suojeluskunta-
laisena silloisissa vartiointi- ja 
evakuointitehtävissä.

Kun jatkosota alkoi, 19-vuo-
tiaalle Tuomakselle oli itsestään 
selvää, että hänen paikkansa oli 
täyttämässä Rantasalmen san-
karihautoihin laskettujen naa-
pureiden paikkaa rivissä. Ensin 
oli vuorossa JR 28, missä hän 
taitavana suunnistajana hoi-
ti homman taistelulähettinä ja 
ryhmänjohtajana. 

Siirron tultua JR 7:ään ali-
kersantti Gerdt sai oman tais-
telulähettiryhmän, jonka joh-
dossa hän antoi selkeimmät 
näyttönsä hänelle ominaisis-
ta rohkeudesta ja neuvokkuu-
desta. Ne johtivat nimityk-
seen Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim-ristin ritariksi 
8.9.1942.

Nimitysperusteluissa mai-
nitaan: ” .. vihollisen onnistu-
essa yllättämään komppanian, 
johon alikersantti Gerdt kuu-
lui, haki hän itsenäisesti toimi-
en tykistön apua. Tällöin jou-
tui hän mm. ylittämään erään 
maastonkohdan, jota viholli-
nen tulitti 10:llä konekiväärillä 
ja yli 10:llä pikakiväärillä ja ko-
nepistoolilla keskittäen samaan 
maastokohtaan yhtäjaksoisesti 
raskaitten kranaatinheittimien 
tulen. Tällä teolla alikersant-
ti Gerdt pelasti komppaniansa 
suurilta tappioilta. .. 20.-21.7.42 
Kannaksella ”Sevastopolista” 
käydyn taistelun aikana ilmoit-
tautui alikersantti Gerdt vapaa-
ehtoisena vastaiskua tekemään 
määrättyyn osastoon. Ensim-
mäisenä miehenä syöksyi hän 
eteenpäin tuhoten konepistoo-
lillaan ja käsikranaateilla kym-
meniä vihollisia pyrkien aina 
pahimpaan ja ratkaisevimpaan 
paikkaan. Vihollisen erittäin 
ankarasta tulesta välittämättä 
kantoi hän kuolettavasti haa-
voittuneen kapteeni Tofferin 

Tuomas Gerdt 85 vuotta

suojaan jatkaen sitten taiste-
lua reippaana ja rohkeana aina 
haavoittumiseensa saakka. Hä-
nen esikuvansa vaikutti suu-
resti viimeisen vastaiskun on-
nistumiseen.”

Tuomas Gerdtin rohkeat 
johtamisesimerkit johtivat hä-
net Upseerikouluun 1943, min-
kä jälkeen hän johti joukkuet-
taan ErP 4:ssä haavoittuen Sii-
ranmäessä kolmannen kerran 
14./15.6.1944.

Liikunta on edelleen Tuo-
maksen harrastusten ykkössi-
jalla. Monta kertaa tulevat hä-
nen mieleensä pääkaupunki-
seudun suunnistusmaastot, 
joissa hän saavutti aikanaan 15 
Helsingin Reserviupseeripii-
rin maastomestaruutta ja kak-
si maastoammunnan mesta-
ruutta.

Viehättävällä Lea-puolisol-
la on varmasti sormensa pe-
lissä myös siinä, että Tuomas 
on muistanut vuosikymmen-
ten ajan vuosittain käydä hake-
massa Kaukaan metsästysyh-
distyksen hirvijahdeista lihaa 
oman kodin pakastimeen.

Kapteeni Tuomas Gerdt joh-
taa edelleen Mannerheim-ris-
tin ritarien säätiön hallitus-
ta, jossa hän aloitti jo kaksi 
vuosikymmentä sitten. Sääti-
ön henkilöstö liittyy kaikkien 
joukossamme olevien neljän 
Mannerheim-ristin ritarin on-
nitteluihin yhdessä Sotavete-
raani-lehden lukijoiden ja suo-
malaisen yhteiskunnan kanssa. 

Kari Norkola

Kaarina Peltola jatkaa 
Kaarina Peltola valittiin 22. maaliskuuta pidetyssä vuosikokouk-
sessa yksimielisesti jatkamaan Rintamanaisten Liiton puheenjoh-
tajana 2007-2009. 

Kansallista veteraanipäivää vietetään 
21. kerran. Pääjuhlassa juhlapuheen 
pitää Raha-automaattiyhdistyksen 

toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre. Terveh-
dyssanat esittää kaupunginjohtaja Jussi Pa-
junen. Musiikista vastaavat Kaartin Soitto-
kunta, Sibelius-lukion kuoro, Jukka-Pekka 
Lehto ja Jorma Hynninen. Lausuntaa esittää 
Martti Mäkelä. Valtioneuvoston edustaja ja 
Puolustusvoimain komentaja esittävät ter-
vehdykset. Jone Nikula luovuttaa polkupyö-
rien myynnistä kertyneen shekin. Veteraa-
nin puheenvuoron käyttää Majlis Paavola.  

Juhlapäivän ohjelma:
Klo 8.30 Lipunnosto ja seppeleenlasku  
 Mannerheiminaukiolla
klo 9.30 Lipunnosto Jäähallin pihalla
klo 10.00 Hartaustilaisuus Jäähallissa
klo 10.00 Polkupyörähuutokauppa  
 Senaatintorilla
klo 10.30
-12.30 Kenttälounas ja kahvi  
 harjoitushallissa
klo 13.00 Pääjuhla alkaa

Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhla Helsingissä

SOTIEMME VETERAANIEN ITÄISEN SUOMEN KIRKKOPÄIVÄ 
KUOPIOSSA 13.9.2007

 ”kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”
kirkkoPÄivÄN oHJeLMa:
9.30 – 10.45  Kokoontuminen Kuopio - Halliin  
11.00 Messu 
 Saarnaa piispa Wille Riekkinen 
 Liturgi  rovasti Oiva Voutilainen

11.00 Ortodoksinen liturgia Pyhän Nikolaoksen katedraalissa
12.30  Lounas Kuopio - Hallissa
14.00  Päiväjuhla  
 Juhlapuhe kenttäpiispa Hannu Niskanen  

Kirkkopäivään ilmoittaudutaan oman yhdistyksen/osaston kautta. Osallistumismaksu 10€/hlö sisältää lounaan.  
Tiedustelut: Kirkkopäivän toimisto, Vuorikatu 27 A, 5. krs, 70100 Kuopio, puh: (017) 261 1760 tai 044 363 6159,  
sähköposti: anja.siivola@dnainternet.net. TERVETULOA!
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Suomen Sotaveteraanilii-
ton 50-vuotistaipaleesta 
kertova 375-sivuinen his-

toriakirja on ilmestynyt.  Val-
tiotieteen tohtori Kaarle Sula-
maan kirjoittama ja Edita Pub-
lishing Oy:n kustantama teos 
”Veteraania ei jätetä - Suomen 
Sotaveteraaniliitto 1957–2007” 
julkistettiin juhlallisissa puit-
teissa kutsuvierasjoukon läsnä 
ollessa 7. maaliskuuta Kataja-
nokan Kasinolla. 

Tilaisuuden avannut liiton 
puheenjohtaja Aarno Ström-
mer kiitti tekijää monivaihei-
sesta uurastamisesta, historia-
toimikunnan jäseniä ja kirjan 
kustantajaa Edita Publishing 
Oy:tä. Toimikunnan puheen-

Sotaveteraaniliiton 50-vuotishistoriateos ilmestyi
johtajana toimi liiton kunnia-
puheenjohtaja Simo Kärävä 
kevääseen 2006 ja loppuajan 
liiton puheenjohtaja Aarno 
Strömmer. Toimikunnan jäse-
ninä olivat Aarno Lampi, Ohto 
Manninen, Markku Seppä, 
Aarno Strömmer ja Jyrki Vesi-
kansa. Henkilöesittelyt on kir-
joittanut Jyrki Vesikansa.

Editan edustaja Outi Kare-
maa mainitsi tervehdyksessään 
harvinaisen runsaan materi-
aalin antaneen vankan pohjan 
valikoida kirjaan parhaat ai-
nekset. Toisaalta runsas mate-
riaali on tekijälle tuottanut pal-
jon työtä. 

Sotaveteraanityön 
perusta
Kirjan tekoprosessista Kaarle 
Sulamaa esitti kiitoksensa kai-
kille osapuolille todeten yh-
teistyön olleen miellyttävää ja 
antoisaa. Materiaalipaljouteen 
perusteellisesti syventyneenä 
hän toi myös esiin Sotaveteraa-
niliiton toiminnasta saamiaan 
käsityksiä. 

Liiton toiminta on ollut sel-
keälinjaista. Ainakaan viimeis-
ten 40 vuoden aikana ei ole ol-
lut masinointeja, junttauksia 
eikä muitakaan toimenpiteitä, 
jotka eivät kestäisi päivänva- Kutsuvieraat täyttivät Kenraalisalin viimeistä tuolia myöten. 

Sotaveteraaniliiton 
historian tilaaminen
Jäsenet voivat hankkia Suomen 
Sotaveteraaniliiton 50-vuotis-
historian Veteraania ei jätetä. 
Kirja on B5 kokoinen ja siinä on 
375 sivua. Kirjan hinta posti- ja 
lähetyskuluineen on 10 euroa. 
Tilaukset Sotaveteraaniliiton toi-
mistosta puhelin (09) 612 6200. 
Historiakirjan tekijä on valtiotie-
teen tohtori Kaarle Sulamaa. 

loa. Liitto on toiminut hyvässä 
hengessä ja yhteisten päämää-
rien puolesta. Tämä kertonee 
jotakin koko sotaveteraanityön 
olemuksesta. 

Suomalaisten perusarvok-
si 1800-luvulta alkaen nostet-
tu isänmaallisuus lienee ollut 
vahvimmin se tekijä, joka sota-
veteraaneja on koonnut yhteen. 
Turhaa kaunopuheisuutta ei-
vät ole liiton edesmenneen pu-
heenjohtajan Simo Kärävän sa-

nat: ”Yhdessä kestimme – yh-
dessä kestämme”.

Sulamaa totesi kirjan sisäl-
löstä, että siitä voi lukea aina-
kin liiton toimintahistorian 
peruspiirteet. Liiton historia 
on kuitenkin paljon enemmän 
kuin mitä toimintakertomuk-
sista voidaan lukea. Kaikkein 
keskeisintä on varmaankin ol-
lut auttamisen halu. 

Teksti ja kuva: 
Markku Rämö

Suomen Sotaveteraanilii-
ton Naisjärjestön XIX Si-
sarpäivät vietetään Lah-

dessa 15-16.5. Järjestelyvastuun 
kantaa Lahden piiri.

Sisarpäivien teemaksi on va-
littu ”Sisaret isänmaan asialla”.

Tapahtumat järjestetään uu-
dessa Lahti-hallissa, joka si-
jaitsee tutussa “kisamontussa” 
hyppyrimäkien juurella osoit-
teessa Salpausselänkatu 7.

Lahti on tuttu paitsi tal-
viurheilustaan, myös musiikin 
osaajistaan. Ensimmäisen päi-
vän illansuussa vietettävä yh-
teinen Sisarilta “Muistoja mu-
siikin merkeissä” tarjoaa mu-
kavia ja herkkiä hetkiä.

Toisen päivän pääjuhla on 
perinteisen arvokas, musiikkia 
ja puheita. Juhlapuhujaksi on 
lupautunut ministeri Elisabeth 
Rehn. Myös Suomen Sotavete-
raaniliiton 50-vuotisjuhlavuosi 
tulee esille. Sotaveteraaniliiton 
puheenjohtaja, professori Aar-
no Strömmer esittää liiton ter-
vehdyksen.

Naisjärjestön 
sisarpäivät Lahdessa

Järjestelyt Lahdessa ovat 
loppusuoralla. Muistattehan il-
moittautua, maksaa osallistu-
misenne ja ruokailunne etukä-
teen 15.4.2007 mennessä!

Olettehan muistaneet myös 
hotellivarauksenne! Paikan 

Menovinkkejä omatoimiseen tutustumiseen 
Lahdessa:
ristinkirkko  Kirkkokatu 4 
Akateemikko Alvar Aallon viimeiseksi työksi jäänyt kirkko valmistui  
v. 1978.

sotilaslääketieteen museo ja sotilasmusiikkimuseo 
Hennalan varuskunnassa

sibelius-talo  Ankkurinkatu 7 
Kongressi- ja konserttikeskus Sibelius-talo on modernin puuarkkitehtuu-
rimme taidonnäyte.

Hiihtomuseo  Lahden Urheilukeskuksessa Lahti Hallin lähettyvillä

radio- ja tv-museo  Radiomäellä sijaitseva erikoismuseo Lahden 
symbolien, teräsristikkomastojen juurella

päällä ei ole ruokalipukkeiden 
myyntiä!

Molempien päivien ruokai-
lut tapahtuvat Hennalan varus-
kunnan muonituskeskuksessa.

Lahti-hallissa on myös arpa-
myynti ja sisarten kahvio, josta 
saa pientä purtavaa.

Sisarpäivien ohjelma:

Tiistai 15.5.
klo 11.00-18.00 Ilmoittautuminen Lahti-hallissa (Huom. aika!)
klo 13.00-14.30 Ruokailu Hennalan varuskunnassa
klo 18.00-19.30 Sisarilta Lahti-hallissa

Keskiviikko 16.5.
klo 10.00 Jumalanpalvelus
  * Lahden Ristinkirkko, Kirkkokatu 4
  * Lahden Ortodoksinen kirkko, Harjukatu 5
klo 10.00-11.30 Ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan 
  Lahti-hallissa 
klo 12.00-13.30 Ruokailu Hennalan varuskunnassa
klo 14.00-16.00 Pääjuhla Lahti-hallissa

Juhla on samalla Sotaveteraaniliiton alueellinen 50- vuotisjuhla.
Lahti toivottaa sisaret ja veljet kautta koko maan sydämellisesti 

tervetulleiksi tähän Isänmaalliseen juhlaan vahvistamaan sisar- 
ja veljeshenkeä sekä luomaan myös uusia ystävyyssuhteita!

Tiedusteluihin vastaa  Anja Kuittinen, 040-502 3282
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Tervetuloa alueellisiin 50-vuotisjuhliin
Juhlissa käytetään tummaa pukua ja kunniamerkkejä.

Sotaveteraaniliiton Kymenlaakson 
alueellinen 50-vuotisjuhla Haminassa
Kutsumme Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja 
työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotiskonserttiin Haminan 
Bastioniin 25. toukokuuta 2007 klo 12. Konserttiin on kutsuttu myös Haminan 
koululaiset. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kanadan alueellinen  
50-vuotisjuhla Vancouverissa
Kutsumme Kanadan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Vancouverin alueen 
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan  
10. kesäkuuta 2007. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kanadan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kanadan alueellinen  
50-vuotisjuhla Sudburyssa
Kutsumme Kanadan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Sudburyn alueen 
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan  
22. kesäkuuta 2007. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kanadan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Pohjois-Karjalan 
alueellinen 50-vuotisjuhla Nurmeksessa
Kutsumme Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja 
työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Nurmekseen 
9. kesäkuuta 2007. Tilaisuudet alkavat Jumalanpalveluksella klo 10 ja jatkuvat 
päiväjuhlana. Tilaisuus on samalla Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin  
40-vuotisjuhla. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Suur-Savon 
alueellinen 50-vuotisjuhla Savonlinnassa
Kutsumme Suur-Savon Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme 
tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Savonlinnaan 16. 
kesäkuuta 2007. Juhlatilaisuus alkaa jumalanpalveluksella Tuomiokirkossa klo 
11 ja jatkuu pääjuhlalla Savonlinna-salissa.

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Suur-Savon Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kainuun alueellinen  
50-vuotisjuhlakonsertti Kajaanissa
Kutsumme Kainuun Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Kajaanin alueen 
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan 
Kajaaniin Kaukametsä-saliin aseveli-illan merkeissä 23. huhtikuuta 2007  
klo 16. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kainuun alueellinen  
50-vuotisjuhlakonsertti Kuhmossa
Kutsumme Kainuun Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Kuhmon alueen 
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan 
Kuhmoon Lentua-saliin aseveli-illan merkeissä 24. huhtikuuta 2007 klo 18. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kainuun alueellinen  
50-vuotisjuhlakonsertti Kajaanissa
Kutsumme Kainuun Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Sotkamon alueen 
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan 
Sotkamon kirkkoon 26. huhtikuuta 2007 klo 18. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Kanadan alueellinen  
50-vuotisjuhla Torontossa
Kutsumme Kanadan Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten Toronton alueen 
jäsenet ja työmme tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan 
Eesti Majalla 27. huhtikuuta 2007 klo 18. 

Juhlapuheen pitää eversti Sakari Honkamaa. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Kanadan Sotaveteraanipiiri ry

Sotaveteraaniliiton Lahden alueellinen  
50-vuotisjuhla Lahdessa
Kutsumme Lahden Sotaveteraanipiirin jäsenyhdistysten jäsenet ja työmme 
tukijat Sotaveteraaniliiton alueelliseen 50-vuotisjuhlaan Lahteen Lahti-halliin 
16. toukokuuta 2007 klo 14. Juhlatilaisuus on samalla Naisjärjestön Sisarpäivien 
pääjuhla. 

Suomen Sotaveteraaniliitto ry 
Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry 
Kainuun Sotaveteraanipiiri ry
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Sotaveteraaniliiton hallitus 
myönsi kokouksessaan 29. 
tammikuuta Sotaveteraa-
nien kultaisen ansioristin 
104 henkilölle tunnustuk-
sena liiton tarkoitusperien 
hyväksi tehdystä erittäin 
merkittävästä ja pitkään 
jatkuneesta työstä. 
Sotaveteraaniliiton an-
siomitali myönnettiin 61 
henkilölle, jotka ovat toi-
mineet Sotaveteraanityön 
päämäärien hyväksi kauan 
ja ansiokkaasti. 

Sotaveteraanien 
kultainen ansioristi 
myönnettiin seuraaville 
henkilöille
Kauko Ainali, Himanka
Soini Airila, Vantaa 
Mauno Airola, Järvenpää 
Airi Anttila, Jämsänkoski 
Pirkko Arminen, Espoo 
Soili Annikki Arola, Eura 
Valtteri Aulin, Padasjoki 
Atte Autio, Kempele 
Unto Kalevi Eskelinen, Kuopio 
Aarne Evert Eskola, Juupajoki 
Lenni Vilho Espo, Rautjärvi
Einari Heikkinen, Hyrynsalmi 
Teuvo Hinttala, Jyväskylä 
Kauko Olavi Hiiri, Hauho 
Veikko Hilden, Tampere 
Martti Olavi Hytönen, Rauta-
lampi
Eeri Hyrkkö, Nousiainen
Tenho Iikkanen, Lahti 
Pentti Iisalo, Lahti 
Matti Veli Jaakkola, Kiukainen 
Arvo Matias Jämsä, Toholampi 
Aarne Jyrä, Kurikka 
Marjo-Riitta Karhunen, Piek-
sämäki 
Timo Karhunen, Jyväskylä 
Niilo Karttunen, Karttula 
Pauli Kettunen, Hamina 
Seppo Kivisaari, Tukholma 
Eila Korhonen, Kuopio 
Lauri J. Korhonen, Keitele 
Niilo Koskipää, Konnevesi 
Frans Krogell, Kerava 
Eino Kyynäräinen, Kanada 
Osmo Kähkölä, Borlänge 
Esko Laakso, Kouvola 
Tyyne Laine, Vantaa 
Sulo Lakkonen, Ulvila 
Uolevi Lassander, Helsinki  
Esko Lehtola, Reisjärvi 
Arvo Lehtomäki, Hamina 
Eino Lempälä, Pukkila 
Väinö Leppänen, Rauma 
Erkki Liimatainen, Karstula
Ilmari Lotvonen, Kestilä 
Kauko Makkonen, Oulu 
Anna-Liisa Malkavaara, Haa-
pavesi 
Antti Manner, Kajaani 
Heikki Marjaoja, Kannonkoski 

Sotaveteraaniliitto palkitsi
Kaleva Mattila, Kauhajoki 
Tauno Mattila, Hauho 
Veikko Murtoniemi, Kalajoki 
Martti Mäenpää, Vilppula 
Antti Armas Mäkelä, Toho-
lampi
Lauri Mykkänen, Varkaus 
Lauri Mäkinen, Kauhava 
Paavo Mäntyniemi, Viljakkala 
Arvo Nevala, Kyrö 
Tapio Niemi, Taipalsaari 
Alpo Nieminen, Längelmäki 
Endel Nord, Nastola 
Eero Nyman, Anjalankoski 
Lauri Ojala, Kärkölä 
Alpo Paananen, Viitasaari 
Niilo Paavilainen, Parkano 
Olli Matias Pajander, Rantsila 
Aarre Palin, Ylöjärvi 
Niilo Pankka, Espoo 
Ahti Yrjö Partanen, Riihimäki 
Martti Pastinen, Äänekoski 
Katri Pasanen, Kuopio 
Impi Pellinen, Hankasalmi 
Toivo Lahja Peltonen, Kalajoki 
Kaj Petrell, Borgå 
Arvo Poutanen, Kotka 
Heikki Pohjanen, Merijärvi 
Matti Rajala, Seinäjoki 
Matti Riihimäki, Vammala 
Erkki Ropponen, Kuopio 
Onni Ryynänen, Tuusniemi 
Juha Veikko Saastamoinen, 
Luopioinen 
Martti Salomaa, Lahti 
Vilho Salmela, Alavus 
Olli Savela, Ylivieska 
Alli Seppälä, Iitti 
Pekka Seppälä, Lahti 
Liisa Silvennoinen, Hamina 
Niilo Sipilä, Hyvinkää 
Pekka Olavi Sirola, Salo 
Yrjö Akseli Soranummi, Ruo-
vesi 
Salme Sulonen, Helsinki 
Jaakko Säilä, Kouvola 
Ruben Söderlund, Jakobstad 
Heikki Tapanila, Kuhmoinen 
Jaakko Toivola, Vimpeli 
Ritva Toivonen, Helsinki 
Sointu Uusitalo, Helsinki 
Annikki Vaittinen, Tuusula 
Martti Valla, Helsinki 
Arvi Rafael Vuorialho, Taival-
koski 
Olli Sakari Vuorio, Vantaa 
Kurt West, Jakobstad 
Eeva Yli-Kulju, Oulainen 
Nils Werner Åkerman, Vanda 
Knut Öhman, Sibbo

Sotaveteraaniliiton 
ansiomitali myönnettiin 
seuraaville henkilöille:
Asiamies Harri Ahlberg, Hel-
sinki 
Kirjapainonjohtaja Jukka Aho-
kas, Tuusula  
Kansliasihteeri Marja Anttila, 
Lappeenranta  

Sihteeri Irina Ax, Nizza, Rans-
ka  
Markkinointipäällikkö Kari 
Brunou, Mäntsälä 
Tuottaja Leif Eklöf, Helsinki 
Sosiaalisihteeri Anne Ritva 
Tellervo Eriksson, Bro, Ruotsi
Puheenjohtaja Hans Gabriels-
son, Tuusula  
Kirkkoherra Keijo Gärdström, 
Kouvola  
Tehtaanjohtaja Juha Hakala, 
Tervakoski  
Sosiaalityöntekijä Sinikka 
Hakkarainen, Ikaalinen  
Rehtori Severi Eerik Halkosaa-
ri, Nivala  
Skatteinformatör Raimo Kari 
Havilehto, Tukholma 
Puheenjohtaja Eero Heinä-
luoma, Helsinki  
Toimitusjohtaja Jorma Helen, 
Lahti  
Utvecklingschef Karl-Johan 
Hindsberg, Helsinki 
Rovasti Kaarlo Villiam Hirvi-
lammi, Vihanti  
Toiminnanjohtaja Markku 
Honkasalo, Pori  
Toiminnanjohtaja Päivi Eila 
Anitta Huotari, Tampere 
Kirkkoherra Leo Johannes 
Huurinainen, Kouvola 
Direktör Jyrki Hägglund, Hel-
sinki  
Toimialasihteeri Anja Anita 
Häkkänen, Tuusula 
Aluejohtaja Viljo Antero Kaar-
tinen, Oulu  
Puheenjohtaja Jyrki Katainen, 
Siilinjärvi  

Yliluutnantti Hannu Antero 
Kaukiainen, Hamina 
Koneenhoitaja Aarre Tapio 
Kekki, Pori  
Aluejohtaja Mikko Kerimaa, 
Oulu  
Kukkakauppias Anja Airi Kyl-
likki Korkeela, Tampere 
Diplomikirjeenvaihtaja Dora 
Susan Kosk, Tukholma 
Professori Pentti Kosonen, 
Turku  
Merkonomi Sinikka Kotila, 
Kokkola  
Toimistonhoitaja Tarja Terttu 
Kurki, Ylämaa  
Everstiluutnantti Jouko Ilkka 
Juhani Lahdenperä, Oulu
Linjajohtaja Timo Laitinen, 
Helsinki  
Toimitusjohtaja Vesa Lehikoi-
nen, Turenki  
Kansanedustaja Maija-Liisa 
Lindqvist, Lahti  
Pääsuunnittelija Kaarlo Maa-
niemi, Helsinki  
Kapteeni Petri Oiva Henrik 
Mäki-Paakkanen, Valkeala
Kirkkoherra Timo Määttä, Yli-
vieska  
Kauppaneuvos Erkki Niemi, 
Järvenpää  
Prikaatikenraali Markku Ilma-
ri Nikkilä, Säkylä 
Vuorineuvos Yrjö Niskanen, 
Helsinki  
Kansanedustaja Pekka Nousi-
ainen, Punkaharju 
Kansanedustaja Tuija Nurmi, 
Lahti  

Piirtäjä Anne Nyman, Lap-
peenranta  
Valtiopäiväneuvos Veijo Mik-
ko Pesälä, Kausala 
Rehtori Antti Pesälä, Pudasjär-
vi 
Hallintojohtaja Markku Timo 
Jaakko Peutere, Lemi 
Suntio Erkki Puustinen, Totti-
järvi 
Eversti Markku Tapani Riitti-
nen, Mikkeli 
Värvätty Yrjö Antero Rinta-
mäki, Juupajoki 
Terveyskeskusavustaja Irene 
Tuulikki Ruskonmäki, Ylämaa
Rehtori Yrjö Olavi Sipilä, Rii-
himäki 
Valtiotieteen tohtori Kaarle Su-
lamaa, Helsinki 
Chefsredaktör Karl Lennart 
Svensson, Spånga, Ruotsi 
Ylilääkäri Timo Toivanen, 
Lappeenranta 
Everstiluutnantti Markku 
Tomperi, Kuopio 
Valtiotieteen maisteri Tero 
Tuomisto, Helsinki 
Rehtori Jouko Juhani Turtiai-
nen, Kerimäki 
Kaupunginsihteeri Tapani Vie-
rimaa, Ylivieska 
Eversti Tauno Ylänne, Hä-
meenlinna 

Ansiomerkit luovutettiin Katajanokan Kasinolla 7. maaliskuuta. Paikalla olleet (vas. eturivi) Uolevi 
Lassander (kultainen ansioristi) ja Harri Ahlberg (ansiomitali), takarivissä ansiomitalin saaneet vas. 
Kari Brunou, Hans Gabrielsson, Leif Eklöf, Timo Toivanen, Markku Honkasalo, Tero Tuomisto, Timo 
Laitinen ja Kaarle Sulamaa. 
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Sotaveteraaniliiton Lahden 
piirin vuosikokous on pe-
rinteisesti pidetty talvi-

sodan päättymisen vuosipäi-
vänä. Tänä vuonna 13. maalis-
kuuta piirikokouksessa vaihtui 
puheenjohtajuus ensimmäisen 
kerran 40 vuoteen. Piirin pitkä-
aikainen puheenjohtaja Mauno 
Uusitalo (85) totesi piirissä tar-
vittavan nyt nuorempia voi-
mia. Niinpä piirikokous valitsi 
uudeksi puheenjohtajaksi pii-
rin sihteerin tehtäviä hoitaneen 
Eero Lehtosen (79), pitkäaikai-
sesta piirin puheenjohtajan teh-
tävästä Mauno Uusitalo kutsut-
tiin piirin kunniapuheenjohta-
jaksi. Jäsenenä alueensa 1958 
perustetussa Lahden Rintama-
miesten Asuntoyhdistyksessä 
(nykyisessä Lahden Sotavete-
raanit ry:ssä) hän on ollut 1960 
lähtien.

Vuoden 1945 ylioppilas Mau-
no Uusitalo valmistui yli-met-
sänhoitajaksi 1948 toimien Itä-
Hämeen piirimetsälautakun-
nan palveluksessa 1949–1985, 
josta jäi eläkkeelle päämetsän-
hoitajan sijaisen tehtävästä. 

Vapaaehtoisena 
jatkosotaan
Talvisodan aikana Uusitalo oli 
suojeluskuntalaisena Lahden 
vartiokomppaniassa. Jatko-
sotaan hän lähti vapaaehtoisena 
kesällä 1941. Hänet komennet-
tiin Hämeenlinnan tykistökou-
lutuskeskukseen, sen jälkeen 
vuorossa oli aliupseerikoulu 

– Vuodenvaihteessa 1941/42 
tuli kiireinen lähtö Karhumä-
keen, jonne kuljetettiin monta 
vaunullista nuoria miehiä. Ta-
voitteena oli Päämajan suun-
niteleman mukaan lähteä val-
taamaan Sorokkaa, jonne C.G. 
Mannerheimin ja Risto Rytin 
määräyksestä ei sitten menty-
kään. Rintamatilanteesta joh-
tuen vanhempia ikäluokkia 
kotiutettiin ja meitä nuorem-
pia otettiin tilalle. Keskeisenä 
paikkana oli Maaselän kannas, 
jonka patteripäällikön taistelu-
aliupseeriksi minutkin ohjat-
tiin.

– En voi koskaan unohtaa 
sitä miehenmallia, jonka sain 
tykistöpatterini päälliköltä, 
ryhdikkäältä reservin kapteeni 
Heikki Tulikouralta. En myös-
kään unohda sitä esikuvaa, jon-
ka loi jämerä ja sinnikäs sotilas, 
silloinen eversti Adolf Ehrn-
rooth.

Mauno Uusitalo 40 vuotta piirinsä puheenjohtajana
Sytykkeet 
veteraanityöhön
Veteraanien keskuudessa tut-
tavallisesti Manneksi kutsuttu 
Mauno kertoo olleensa kent-
täharmaat päällä kuutena eri 
vuotena 1939–44. Näiden vuo-
sien hän toteaa olevan perusta 
veteraanityöhön. Sotilasarvol-
taan hän on reservin majuri.

Äyräpään ja Vuosalmen tais-
teluissa Uusitalon joukkoja ko-
mentanut Ehrnrooth jätti vetoo-
muksen sodassa esimiestehtävis-
sä olleille hoitaa myös osuutensa 
veteraaniasioissa loppuun saak-
ka voimiensa mukaan.

– Katson vastanneeni luotta-
mustehtäviin tarttuessani jal-
kaväenkenraali Ehrnroothin 
toiveeseen hänen henkilökoh-
taisesta vetoomuksestaan. So-

sa mm., sen kun Lahteen saa-
tiin erikois-tammenlehvälip-
pu, joka vihittiin käyttöön 
maamme ensimmäisen kansal-
lisen veteraanipäivän aattona 
26.4.1987. 

Tyydytyksen tuntein Uusi-
talo toteaa, että ensimmäinen 
kansallinen veteraanipäivän 
suurjuhla pidettiin 27.4.1987 
Lahden urheilukeskuksen 
Suurhallissa. Paikalla oli 12 000 
sotaveteraania kärkimiehe-
nä tasavallan presidentti Mau-
no Koivisto. Näissä puitteissa 
suomalainen yhteiskunta nosti 
omat veteraaninsa kunniakan-
salaisiksi. Kasvaneen arvostuk-
sen huomasi Uusitalon mukaan 
jo lukioissa vieraillessa. 

Urheilukeskuksen alueelle 
pystytettiin seuraavana vuon-

kilökohtainen menetys kohtasi 
Maunoa hänen rakkaan Kirs-
ti-vaimonsa yllättäen kuollessa 
puolisen vuotta sitten. Kiitolli-
sena hän muistelee vaimoaan: 
hän oli minulle suurin kannus-
tajani ja tukijani sotaveteraani-
työssä.

Veteraanit ja nuoremmat 
sukupolvet
Meidän paljon elämää kokenei-
den veteraanien on isovanhem-
pinakin syytä esittää nuorem-
malle sukupolvelle ja vastuun-
kantajille millä keinoin ja millä 
hengellä olemme itsenäisyyden 
ja rauhan puolesta toimineet 
sodissa ja jälleenrakennuksen 
aikana. Siitä nuoret voivat oi-
valtaa mikä heidän vastavuo-
roinen osuutensa voisi olla. 

Kuntoutus eheämmäksi 
kokonaisuudeksi
Oleellisena haasteena veteraa-
niasian ajamisessa Uusitalo pi-
tää valtion kuntoutusmäärära-
hojen ohjelmoimista toimiin, 
jotka tukevat veteraaneja sel-
viämään kotona erilaisissa käy-
tännöllisissä tilanteissa.

Kuntoutusasia on kokonai-
suus, johon kehon lisäksi kuu-
luu henkinen puoli. Puhtaus, 
pyykinpesu, siivoaminen ja 
apteekissa käynti ovat tärkeitä 
osa-alueita veteraaneille. 

Yleisesti toistettu lausuma 
tavoitteesta tukea veteraania 
pärjäämään kotona niin kau-
an kuin mahdollista, on pelk-
kiä sanoja siihen asti kunnes 
ryhdytään tarpeellisiin käytän-
nöllisiin toimiin. Tukitarpeita 
on katsottava kunkin tilanteen 
mukaan. Palvelusetelien käyt-
tö olisi eräs ratkaisu käytännön 
tarpeissa.

Yhdessä eteenpäin
Sotaveteraanityö on Uusita-
lon mielestä parhaimmillaan 
kun toimitaan ”Kaveria ei jäte-
tä eikä isänmaata unohdeta” -
hengessä. Mauno on piirin pu-
heenjohtajakautensa aikana it-
sekin vaikuttanut aktiivisesti 
liiton hallituksessa ja valtuus-
tossa. 

50-vuotisjuhlavaiheessaan 
oleva Suomen Sotaveteraa-
niliitto piireineen ja yhdistyk-
sineen on ollut toimissaan voi-
mallinen. Liitto on saanut lisää 
uusiutuvia voimia kannattaja-
jäsenistä. Lähes jokaisella ve-
teraaniyhdistyksellä on oma 
naisjaostonsa. Naistemme ak-
tiivinen toiminta on luonut ja 
luo varauksetta kiitoksella tun-
nustettavaa käytännön toimin-
taa. 

– On ilolla pantava merkille 
koko veteraanikentässä tapah-
tuva yhteistyön rakentuminen. 
Eriasteisten neuvotteluelimi-
en toiminta on lisääntynyt, on 
luotu valtakunnallinen Tam-
menlehvän Perinneliitto neu-
vottelukuntineen. Käytännön 
viisaus ”Yksin olemme heikko-
ja mutta yhdessä vahvoja” näyt-
tää taas toteutuvan. Kaiken 
kruunauksena näin itsenäisen 
Suomen juhlavuoden merkeis-
sä valtioneuvostomme ja puo-
lustusministeriömme ovat oh-
jaamassa sotiemme veteraa-
nijärjestöjen keskustoimistot 
yhteiseen päämajaan Helsin-
gissä, Uusitalo kiittelee.

Markku Rämö

Mauno Uusitalo esittelee Lahti-Hollola -valtatien levitystyömaalta 1987 löytämäänsä siirtolohkaret-
ta. Syksyllä 2000 tämä 13,5 tonnia painava järkäle siirrettiin Lahden Marskin aukiolle Salpausselän 
”Rubiinikiveksi” palvelemaan veteraanien viestitystehtävää KUNNIA–ISÄNMAA –kylttinä. 

taveteraaniliiton Lahden pii-
rin puheenjohtajakausi on ol-
lut ylivoimaisesti pitkäaikaisin 
luottamustoimeni.

Muita puheenjohtajan tehtä-
viä Uusitalo on hoitanut mm. 
Lahden Paasikivi-seurassa, Päi-
jät-Hämeen maakuntaliiton 
ympäristötoimikunnassa, Lah-
ti-seurassa ja Päijät-Hämeen 
Osuuskaupan hallintoneuvos-
tossa. Kokemustensa valossa 
hän kiteyttää näkemyksensä tä-
män päivän perusasioiden hoi-
tamisesta: Asioita saa etenemään 
myötäkarvaan ei kiistellen. 

Huippuhetkiä ja 
murheenaiheita
Elämänsä huippuhetken Mau-
no Uusitalo toteaa kokeneen-

na 3.6.1988 vavahduttava muis-
tomerkki ”Eläköön Suomi”. 
Paljastustilaisuudessa oli mm. 
51 Mannerheim-ristin ritaria. 
Tienoo kaikkine muine kun-
niamuistomerkkeineen on saa-
nut nimekseen sankariaukio. 

Merkittävä kokemus oli 
myös 4.6.1972, jolloin kiinni-
timme Lahden Marskin auki-
olle, Marskin ratsastajapatsaal-
le kooltaan 50 x 50 senttimetrin 
Mannerheimristin ritarikun-
nan valetun ritarimerkin 80 ri-
tarin ollessa paikalla. 

Suurimmiksi murheenai-
heiksi veteraanitoiminnas-
sa Uusitalo toteaa kokevan-
sa veteraaniystävien ja yhteis-
työkumppaneiden siirtymisen 
ajasta ikuisuuteen. Suurin hen-

Vuoropuhelu on hyvin antoisaa 
molemmille osapuolille.

– Sotaorvot Lahdessa ovat 
hyvin lämminhenkisiä. Tava-
tessaan veteraaneja, moni so-
taorpo on luonnehtinut tapaa-
misista ”ikäänkuin olisi tul-
lut isänsä luo”. Kun sotaorpo 
ilmaisee veteraanille tämän 
edustavan tietyllä tavalla omaa 
isäänsä ja isänsä aseveljiä, on 
se veteraanille tunnepitoinen, 
koskettava tilanne. Ilmein ja 
käsin voi sujuvasti ilmaista 
tunteitaan. Sotaorpo voi ikään 
kuin kuvitteellisesti puhua 
oman isänsä kanssa. Siinä tu-
lee herkästi molemmille vedet 
silmiin, tilittää Uusitalo tunto-
jaan.
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Asuntoliitto 1950 - 1960-
lukujen taitteessa
Edellisessä numerossa tarkas-
teltiin syyskuussa 1957 perus-
tetun Rintamamiesten Asun-
toliiton vaiheita 1950-luvulla. 
Asuntoliitto, josta sen tärkein 
yhdistys (Helsinki) erosi 1960, 
eli 1960-luvun  alkuvuosi-
na vaikeaa kriisiaikaa, ja jopa 
koko toiminnan lopettamista 
alettiin harkita. Pekka Jokipal-
tio luopui puheenjohtajuudesta 
vuonna 1962 (jääden kuitenkin 
liiton hallituksen jäseneksi), ja 
hänen tilalleen tuli Viljo Tu-
runen. - Turunen ehti sittem-
min olla liiton puheenjohtajana 
toistamiseen vielä vuodet 1970 
- 1972, minkä jälkeen hänet 

SOTAVETERAANILIITON 
VUOSIKYMMENET
OSA II: 1960-LUKU
1960-luku oli Sotaveteraaniliiton historiassa murroksel-
linen: paitsi että Sotaveteraaniliitto järjestyi nykyiseen 
muotoonsa 1960-luvulla (1964) veteraanit alkoivat näkyä 
suomalaisessa yhteiskunnassa entistä enemmän. Samalla 
painopisteet liiton toiminnassa ja veteraanipolitiikassa 
yleisemminkin alkoivat siirtyä rakennus- ja asuntoasiois-
ta toimeentuloasioihin - valtiovallalta vaadittuihin eläk-
keisiin ja vapaaehtoiseen huoltotyöhön eli veljesapuun.

huoltoyhdistykset alkoivat en-
sin käyttää nimessään sanaa 
“sotaveteraani”, kun taas asun-
toyhdistykset olivat pääsään-
töisesti käyttäneet nimessään 
sanaa “rintamamies”.

Huoltoyhdistykset
Huoltoyhdistyksiä alettiin va-
rovasti perustaa 1950 - 1960-
lukujen taitteessa. Ensimmäi-
sen perustivat tamperelaiset 
aktiivit Suomussalmelle “koe-
palloksi”. Perustamisella ko-
keiltiin yhdistysrekisteriviran-
omaisten kantaa mahdollisesti 
muuallekin perustettaviin yh-
distyksiin nähden. Lupa rekis-
teröimiseen annettiin - tosin 
pienten empimisten jälkeen - 

nien huollon uudentyyppistä 
järjestämistä; vaikka koko soti-
en jälkeisenä aikana oli annet-
tu erilaista veljesapua ja -tukea, 
se oli tapahtunut täysin epävi-
rallisella ja järjestäytymättö-
mällä pohjalla. Julkisuutta oli 
kaihdettukin - olihan tuorees-
sa muistissa vielä Suomen Ase-
veljien Liiton kohtalo. Siten 
huoltoyhdistysten perustamis-
takin pelättiin pitkään, vaikka 
maassa toimi - tosin matalalla 
profiililla - useita veteraanien 
huoltosäätiöitä. Niistä tärkeim-
mät olivat Suomen Naisten 
Huoltosäätiö, Vapaussoturien 
Huoltosäätiö ja Suomen Maan-
puolustajain Huoltosäätiö, jota 
johti pitkään kouluneuvos Jussi 
Saukkonen.

Huoltotyön 
korostuminen 
Asuntoliiton toiminnassa
Rintamamiesten Asuntoliiton 
puolella huoltoyhdistysten pe-
rustaminen pantiin merkille 
ja yhteistyötä niiden kanssa et-
sittiin. Myös oman liiton pii-
rissä korostettiin huoltotyön-
kin merkitystä. Käytännössä 
huoltotyö jäi kuitenkin Asun-
toliiton toiminnassa aina vuo-
teen 1964 lähes olemattomaksi, 
vaikka liiton nimi muutettiin 
vuonna 1962 muotoon Rinta-
mamiesten Asunto- ja Huolto-
liitto.

Ryhdyttiin myös perusta-
maan yhdistyksiä, joiden ni-
messä näkyi sekä asunnonra-
kennus- että huoltotoiminta. 
Siten esimerkiksi liitosta 1960 
eronneen Helsingin yhdis-
tyksen tilalle perustettiin lii-
ton työvaliokunnan toimesta 
Pääkaupungin Rintamamies-
ten Asunto- ja Huoltoyhdistys. 
Mainittakoon, että sen toimin-
ta on sittemmin hiipunut, ja 
Helsingin alueella nykyään toi-
mivat sotaveteraaniyhdistyk-
set on kaikki perustettu vas-
ta vuonna 1964 tapahtuneen 
murroksen jälkeen.

Vuosi 1964: 
Asuntoliitosta ja 
huoltoyhdistyksistä tulee 
Sotaveteraaniliitto
Huoltoyhdistykset pysyivät 
Asuntoliitosta irrallaan vuo-
teen 1964, josta muodostui to-
dellinen käännekohta ja samal-
la liiton historian tärkein vuosi 
sitten vuoden 1957: neuvotte-

Naisjaosto kokoamassa sotaveteraaniadresseja toimintansa al-
kuaikoina.

kutsuttiin liiton ensimmäiseksi 
kunniapuheenjohtajaksi.

Asuntoliiton vaikeudet joh-
tuivat monesta eri syystä, ja 
liitto pysyi melko pienenä ja 
huomaamattomana, vaik-
ka uusia yhdistyksiä perustet-
tiinkin eri puolille maata. Osa 
näistä yhdistyksistä on edelleen 
olemassa - tosin sotaveteraani-
yhdistysten nimellä.   Saman-
aikaisesti, ts. 1960-luvun alku-
vuosina, maahan alkoi syntyä 
kuitenkin muitakin, uuden-
tyyppisiä veteraaniyhdistyksiä 
- ns. sotaveteraanien huoltoyh-
distyksiä -, joissa Suomen Sota-
veteraaniliiton juuret toisaal-
ta siis myös ovat. Lisäksi juuri 

ja näin oli avattu tie vastaavi-
en yhdistysten perustamiseen 
muuallekin maahan. Seuraa-
vana vastaava yhdistys perus-
tettiinkin Tampereelle, jossa 
se on toiminut keskeytyksettä 
tähän päivään asti. Lisäksi se 
on ainoa elossa oleva sotavete-
raaniyhdistys, joka on säilyttä-
nyt nimessään vanhan huolto-
yhdistys-nimikkeensä. - Kaik-
ki muut aiemmin asunto- tai 
huoltoyhdistyksen nimellä toi-
mineet rintamamies- ja sotave-
teraaniyhdistykset ovat vaihta-
neet nimensä muotoon sotave-
teraaniyhdistys.

Huoltoyhdistykset merkitsi-
vät ennen muuta sotaveteraa-
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Sotaveteraaniliiton lippu ja osa piirien ja yhdistysten lipuista vihittiin liiton kymmenvuotisjuhlassa 
Tampereella 1967. Vihkimisen toimitti piispa Erkki Kansanaho.

lujen tuloksena saatiin aikaan 
fuusio “villeinä” toimineiden 
huoltoyhdistysten ja Asuntolii-
ton kesken, minkä seurauksena 
lähes lopettamisuhan alla hoi-
perrelleen Asuntoliiton kehitys 
kääntyi räjähdysmäiseen kas-
vuun ja jäsenmäärät nousuun. 
Nimeksi tuli Suomen Sotave-
teraaniliitto ry. Liiton uusituis-
sa säännöissä päähuomio oli 
käännetty huoltotyöhön, kun 
taas asuntoasiat ja -kysymykset 
oli siirretty uuden liiton tavoi-
telistalla kauemmas.

Samalla järjestörakennetta 
muutettiin: kun aiemmin yh-
distykset olivat kuuluneet suo-
raan liittoon, nyt yhdistysten 
ja liiton välille ryhdyttiin pe-
rustamaan välittävänä por-
taana toimineita piirejä. Kaik-
ki suomenkieliset piirit saatiin 
ripeästi perustettua jo vuosina 
1965 (neljä piiriä) ja 1966 (nel-
jätoista piiriä). Lisäksi perus-
tettiin uusi toimielin: liittoval-
tuusto, joka käytti ja käyttää 
ylintä valtaa liittokokousten 
välisenä aikana.

Vilkasta toimintaa 
veteraanikentällä  
vuonna 1964
Vuonna 1964 tapahtui muu-
takin murroksellista: maahan 
perustettiin - yllättäen - toi-
nenkin valtakunnallinen ve-
teraanijärjestö. Sen kanssa et-
sittiin yhteistyötä ja pyrittiin 
yhden yhteisen liiton aikaan-
saamiseen, mutta tässä epäon-
nistuttiin. Lisäksi juuri vuonna 
1964 veteraanit nousivat suo-
malaisessa yhteiskunnassa en-
nenkuulumattomalla tavalla 
esille ja näkyviin: Tampereella 
järjestettiin - paikallisten sota-
veteraanien toimesta ja ansios-
ta - näkyvä YH-64-juhla, joka 
ylitti kaikki odotukset ja joka 

osaltaan lienee vaikuttanut sii-
hen, että veteraaniyhdistykset 
alkoivat kiinnostaa yhä useam-
paa veteraania.

Sotaveteraaniliitto 
kasvaa
Siten 1960-luvun jälkipuo-
lisko oli Sotaveteraaniliitol-
le suorastaan räjähdysmäisen 
kasvun aikaa: piirien lisäk-
si perustettiin uusia yhdistyk-
siä kaikkialle maahan ja nii-
hin liittyi jäseniksi kymmeniä 
tuhansia veteraaneja. Ruot-
sinkieliset veteraanit liittyivät 
pääosin Sotaveteraaniliittoon 
sekä Uudellamaalla että Vaa-
san rannikkoseudulla - mo-
lemmissa tapahtui huomattava 
joukkosiirtymä naapuriliitosta 
Sotaveteraaniliittoon.  Vuonna 
1970, jolloin kaikki kotimaas-
sa toimivat 20 piiriä oli vihdoin 
saatu muodostettua (tai liiton 
piiriin mukaan), sotaveteraani-
yhdistysten henkilöjäsenmäärä 
ylitti 100 000:n rajan.

Veljesapu ja 
veteraanieläkkeet
Uudelleen järjestetyssä liitos-
sa ensisijaisiksi nostettiin siis 
huoltokysymykset, joita hoidet-
tiin ja ajettiin kahta linjaa pit-
kin: toisaalta liiton ja sen jäsen-
yhdistysten antamana vapaa-
ehtoisena veljesapuna, toisaalta 
valtiovaltaan vetoamalla.

Valtiovallalta anotun ja vaa-
ditun sosiaalisen tuen ensim-

mäinen päänavaus olivat yli-
määräiset sotaeläkkeet, jotka 
ensin valtioneuvoston toimes-
ta vesitettiin vuonna 1966 mut-
ta joita lopulta alettiin myöntää 
aivan 1960-luvun lopulla. Ne 
oli kuitenkin tarkoitettu kerta-
luonteiseksi poikkeusjärjeste-
lyksi ja kaikkein vaikeimmis-
sa oloissa eläneille veteraaneil-
le, minkä takia ne eivät voineet 
tyydyttää Sotaveteraaniliittoa. 
Avun haluttiin olleen pysyväs-
ti lakisääteistä ja samalla mark-
kamääräiseltä tasoltaan riittä-
vää.

Veteraanien eläke- ja asun-
toasioita tutkittiin toki valtio-
vallan toimesta 1960-luvun jäl-
kipuoliskolla mutta veteraani-
en mielestä aivan liian hitaasti. 
Siksi Sotaveteraaniliitto päät-
ti järjestää näyttävän marssin 
pääkaupungissa vuonna 1969. 
Marsiin osallistui noin 18 000 
sotaveteraania, ja sen vaiku-
tus oli ilmeisen suuri, sillä pian 
marssin jälkeen luotiin vete-
raanietuuksien saantia varten 
erityinen sotilaspasseihin mer-
kitty rintamasotilastunnus ja 
pian tämän jälkeen ensimmäi-
nen veteraaneja varten tarkoi-
tettu eläkelaki. Siihen palataan 
lehden seuraavassa numerossa, 
jossa käsitellään liiton ja vete-
raaniasioiden kehitystä 1970-
luvulla.

Kaarle Sulamaa
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Rintamaveteraaniliiton 
syntyjuuret ovat joh-
dettavissa 1950-luvulle. 

Sodan jälkeisinä vuosina maan 
saanti, oman asunnon raken-
taminen ja elanto perheelle oli 
maansa puolesta taistelleille ve-
teraaneille ydinkysymys. Tal-
kootyö ei mittavassa asutus- ja 
jälleenrakennustyössä riittänyt 
muuttamaan elämisen olosuh-
teita toivotuiksi. Sodan aika-
na rintamamiehille annetuille 
lupauksille odotettiin katetta. 
Pekka Kuusen sosiaalipolitiik-
kaa käsittelevä kirja 1960-lu-
vun alussa sivuutti kokonaan 
veteraanien asian. Maanhan-
kintalain etuudet kohdennet-
tiin pääasiassa maansa rajan 
taakse menettäneille viljelijöil-
le. Rintamamiehistä vain soti-
en aikana naimisissa olleet ja 
kolme kuukautta sodan päätty-
misen jälkeen avioituneet sai-
vat oikeuden tonttiin ja asun-
toon. 

Rintamalla sotineet olivat 
enimmäkseen 18–21-vuotiaita 
perheettömiä, jotka muodos-
tivat merkittävän osan kenttä-
armeijasta, taustoittavat Reino 
Toivio ja Tero Tuomisto.

Liikehdintää Tampereella 
Tampereella liikehdittiin 1956 
asunto- ja sosiaalisten asioi-
den merkeissä. Tampellan so-
siaalijohtajan, kansanedusta-
ja Artturi Tienarin myötävai-
kutuksella perustettiin 30.11. 
”Maansaantioikeutta vailla ole-
vat rintamamiehet Tampereen 
yhdistys”. Puheenjohtajaksi va-
littiin Tienari ja muita tampel-
lalaisia sekä henkilöitä muil-
ta suurilta työpaikoilta. Yh-
distyksen toimesta Tampereen 
Koiviston kylään rakennettiin 
1960-luvulla kymmenisen ara-
valainoitettua kerrostaloa. 

Liitto syntyi yhden 
miehen aloitteesta
Liiton perustamiseen johti lo-
pulta yhden henkilön, sotain-
validi Veikko Karhusen aloi-
te. Hänen Helsingin Sanomiin 
omalla kustannuksellaan lait-

Rintamaveteraaniliitto –  
veteraanipolitiikan aktiivinen toimija
Sotaveteraani esitteli 50-vuotisjuhlavuotensa ykkösnu-
merossa vanhimman veljesjärjestönsä Sotainvalidien 
Veljesliiton. Esittelyvuorossa on nyt Rintamaveteraa-
niliitto. Kirjoitus perustuu toimitusjohtaja Reino Toivion, 
liittosihteeri Pirjo Jaakolan ja valtiotieteen maisteri Tero 
Tuomiston haastatteluun sekä lähteinä käytettyihin Tuo-
miston kirjoittamiin liiton 30- ja 40-vuotishistoriikkei-
hin. Seuraavassa numerossa esitellään Rintamanaisten 
Liitto. 

tamansa kokouskutsu sai liik-
keelle 60 sodan käynyttä miestä 
Helsingin Karhupuiston kahvi-
laan 25.1.1964. Kokous valitsi 
toimikunnan valmistelemaan 
maankattavan järjestön pe-
rustamista ajamaan rintama-
veteraanien asioita. Helsingin 
kauppakorkeakoululla perus-
tettiin Suomen Rintamamies-
veteraanien asunto- ja tukiliit-
to 5.4.1964. Nimi muutettiin 
liittokokouksessa 1967 Rinta-
mamiesveteraanien liitoksi ja 
1999 nykyiseksi Rintamavete-
raaniliitoksi. 

Rintamamiesveteraanien 
asunto- ja tukiliitosta tuli sil-
loisissa oloissa kilpailija 1957 
perustetulle Rintamamiesten 
asunto- ja huoltoliitolle, joka 
huhtikuussa 1964 muutti ni-
mensä Suomen Sotaveteraa-
niliitoksi. 

Rintamaveteraanien perus-
tavassa kokouksessa oli 215 
osanottajaa. Järjestöraken-
ne ei juurikaan eroa Sotavete-
raaniliiton eikä Sotainvalidien 
Veljesliiton rakenteesta. Liitto-
kokous, joka valitsee liittoval-
tuuston, pidetään kahden vuo-
den välein.

Liittoon on pitkään kuulu-
nut 15 piirijärjestöä. Enimmil-
lään osastoja on ollut yli 350, 
nyt niitä on runsas pari sataa. 
Toiminta on vaakalaudalla 10–
15 osastossa, elleivät nämä ota 
tukijäseniä, Toivio ja Jaakola 
toteavat. 

Lain suojaa ja veljesapua 
Rintamamiesten lähtiessä jär-
jestäytymään, ei maassamme 
Tuomiston mukaan juuri oltu 
tietoisia talonrakentamiseen 
keskittyneestä veteraanijärjes-
tön toiminnasta.

Uuden liiton tähdellisin sa-
noma oli, että siihen asti annet-
tu talkoo- ja veljesapu ei riitä. 
Porukka alkoi ikääntyä, oltiin 
nelikymppisiä ja jopa viisi-
kymppisiä. Oma terveydentila 
ja huoli lasten tulevaisuudesta 
alkoivat painaa mieltä. Oival-
lettiin että kaikkiin rintama-
miehiin ulottuva lainsäädäntö 

on välttämätön tulevaisuuden 
turvaksi. Oli siis rohkeasti toi-
mittava etujärjestönä ja otetta-
va yhteys lainsäätäjiin. Talkoo- 
ja veljesapua tarvitaan lakien 
ohella. Lainsäädäntöprosessi 
lähti käyntiin 1966, jolloin voi-
maan tulivat ensimmäiset so-
taeläkkeet. Sekä Rintamavete-
raani- että Sotaveteraaniliitto 
laajensivat toimintaansa asun-
totuotannosta moniin tehtä-
viin. Rintamaveteraaniliiton 
edunvalvonta painottui sosiaa-
li- ja eläkekysymyksiin ja asun-
totuotanto oli verrattain vaati-
matonta verrattuna Sotavete-
raaniliittoon.  

Kahden liiton 
kilpailu lisäsi 
veteraanitietoisuutta
Kahden liiton olemassaolo syn-
nytti kilpailua. Sitä kautta vete-
raaniasia nousi Suomessa nuo-
rempienkin ikäluokkien tietoi-
suuteen. Vaikka kaikki puhe 
ei ollut aina myönteistä, tietoi-
suus maan itsenäisyyttä puo-
lustaneista veteraaneista kas-
voi, Toivio huomauttaa.

Alkuvuosina haettiin tukea 
monelta suunnalta. Politiikkaa 
ei pelätty, vaikuttavia poliitik-
koja pyrittiin saamaan jäse-
niksi kaikista puolueista. Pre-
sidentti Urho Kekkonen suh-
tautui jo liiton perustamiseen 
myötämielisesti. Joissakin ve-
teraanikysymyksissä haettiin 
presidentinkin tukea asioiden 
eteenpäin viemiseksi. Hänelle 
liittomme myönsi myös ensim-
mäisen ansiomerkin. Veteraa-

nilainsäädäntöön vaikutettiin 
esittämällä asiaamme suoraan 
kaikille eduskuntaryhmille 
sekä ´keittiön kauttá  henki-
lösuhteilla. 

Kansainvälinen toiminta
Rintamaveteraaniliitto ava-
si suhteet Neuvostoliiton sota-
veteraanikomiteaan kun liitto 
kutsui valtuuskunnan vierai-
lulle Suomeen 1971. Sen jälkeen 
vierailuja on ollut puolin ja toi-
sin. Maailman veteraanijär-
jestön (World Veterans Fede-
ration) yleiskokoukseen liitto 
osallistui tarkkailijana ensim-
mäisen kerran 1967 ja liittyi jä-
seneksi 1979. 

Kahdenvälisiä suhteita liit-
to on ylläpitänyt Suomen rin-
tamalla taistelleisiin Ruotsin ja 
Norjan vapaaehtoisiin, Saksan 
Reichsbund-liittoon ja Unka-
rin veteraaneihin. 

Rintamasotilastunnuksia 
1970 lähtien
Ennen kuin päädyttiin määrit-
telemään keille voidaan myön-
tää rintamasotilastunnus, ku-
lui komiteatyöskentelyyn usei-
ta vuosia selvitettäessä ketkä 
ovat veteraaneja. Tuomisto to-
teaa Rintamaveteraaniliitonkin 
vaikuttaneen siihen, että Mau-
no Koiviston hallituksen ai-
kana 1969 saatiin vihdoin tul-
kinta siitä, ketkä ovat rintama-
sotilaita ja ketkä oikeutetaan 
tulevaisuudessa saamaan sen 
mukaisia etuja. Rintamasoti-
lastunnuksia ryhdyttiin myön-
tämään 1970. 

1970-luvulla alettiin nostaa 
esille varhaiseläkkeen ja kun-
touttavan hoidon saamista ve-
teraaneille. Liitto tutki tätä sar-
kaa painokkaasti nostaen asian 
yleiseen keskusteluun. 

Ensimmäinen määrära-
ha kuntoutukseen, 5 milj. mk, 
saatiin kenraali Yrjö Keinosen 
esityksestä 1977. Kuntoutustoi-
minta laajeni 1970- ja 1980-lu-
vulla. Peurungan kuntoutus-
keskus perustettiin 1974. 

Reino Toivio muistaa maam-
me itsenäisyyspäivän 6.12.1989 
kuin eilisen päivän. Tällöin ta-
savallan presidentti Mauno 
Koivisto myönsi Vapaudenris-
tin punaisin nauhoin yhtä ai-
kaa Rintamaveteraaniliitolle 
ja Sotaveteraaniliitolle ansiok-
kaasta työstä maanpuolustuk-
sen hyväksi. 

Liiton jäsenmäärä
Liiton jäsenmäärä oli suurim-
millaan 1980-luvun alkupuo-
lella. Rintamamiesjäseniä oli 
61 000 ja naisia 15 000. Par-
haimmillaan yhteisömme koko 
vahvuus – naiset, kannattaja-
jäsenet ja miehet – on hiponut 
sataa tuhatta, toimitusjohtaja 
muistelee.

Nyt varsinaisia jäseniä on 
11 000, kannattaja- ja tukijäse-
niä 9 000.

Veteraaniliittojen 
yhteisiä hankkeita
Alkuvuosikymmenien aikana 
kilpailu ja välillä särmikäskin 
sananvaihto olivat leimaa an-
tavia. Yhteistyö kehittyi hen-

Rintamaveteraaniliiton toimistossa vasemmalta liiton Veteraani-lehden toimitusneuvoston puheen-
johtaja ja historiikkien kirjoittaja Tero Tuomisto, toimistopäällikkö Terttu Kettunen, liittosihteeri Pirjo 
Jaakola ja toimitusjohtaja Reino Toivio.
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gellisen toiminnan yhteistyön 
kautta hiljalleen kohti yhtei-
siä neuvonpitoja ja veteraani-
en yhteisten asioiden ajamis-
ta eduskunnassa ja ministeri-
öissä. Rintamaveteraaniliitto 
ja Sotaveteraaniliitto pohjusti-
vat esiintymisiä omilla tutki-
muksillaan. Rintamaveteraanit 
tavoittelivat 1967 lähtien vete-
raaniasioille liittojen edustajis-
ta koottavaa yhteiselintä. Jär-
jestöitsekkyys kuitenkin hidas-
ti yhteistyötä 1980-luvulle ja 
1990-luvun alkuun asti. 

Merkittäväksi yhteistyön ka-
navaksi muodostui järjestöjen 
ja valtion välille aikaansaatu 
Rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunta, jonka valtio aset-
ti ensimmäisen kerran kolmi-
vuotiskaudeksi 1980. Läänien 
neuvottelukunnat tulivat kana-
viksi piiri- ja maakuntatasoille. 

Kunnat suhtautuivat hyvin 
eri tavoin veteraaniasioiden ke-
hittämiseen. Maaherrojen kaut-
ta syntyvä arvovalta on vaikut-
tanut suotuisasti veteraaniasi-
oiden hoitoon myös kunnissa. 
Esimerkiksi: Oulun läänin maa-
herra kutsuu kuntien edustajat 
kokoon, todeten kaikkien kun-
tien poistaneen terveyskeskus-
maksun veteraaneilta paitsi yh-
den kunnan. Tämäkin kunta 
korjasi asian pikaisesti. 

Olemme painottaneet tar-
vetta nimetä kuntiin oma neu-
vottelukuntaa vastaava elin 
tai ainakin veteraaniasiamies 
kuntiin. Asiaa on painotet-

tu sekä rintamaveteraaniasi-
an neuvottelukunnan, läänien 
neuvottelukuntien että kunta-
liiton kautta. 

Toivio ilmaisee tyytyväisyy-
tensä siitä, että kaikki veteraa-
nijärjestöt ovat jo kymmenen 
vuotta toimineet yhdessä kes-
keisten asioiden läpiviemisek-
si. Veteraanien yhteiskunnalli-
seen, sosiaaliseen, terveydelli-
seen ja taloudelliseen asemaan 
liittyvä suuri tutkimus vuo-
delta 1992 sekä myöhemmät 
tutkimukset vuosilta 1997 ja 
2002 olivat laajakantaisen yh-
teistyön tulosta. Vuonna 1999 
perustettiin veteraaniliitto-
jen valtuuskunta (Veva), vai-
kuttava merkkipaalu yhteis-
työn tiivistymiselle. Ylimääräi-
sen rintamalisän toteutuminen 
Lipposen hallituksen aikana 
13.3.2000 – talvisodan päätty-
misen merkkipäivä – oli järjes-
töjen yhteinen saavutus. Vevan 
24.4.2003 perustama Tammen-
lehvän Perinneliitto toi oman 
merkittävän voiman veteraa-
niperinnettä vaalimaan: Neljä 
järjestöä järjestivät yhdessä asi-
an kunniaksi hienot juhlat. Eri-
tyisen ansiokkaasti Perinne-
liiton aikaansaamiseksi toimi 
Aarno Lampi, Toivio kiittelee.

Yhteistyön kehittämis-
mahdollisuudet
Veteraanijärjestöjen yhteistyön 
Reino Toivio mainitsee toteutu-
van Sotiemme Veteraanit 2007 
keräyksen ja varainhankinnan 

puitteissa. Mukaan on tullut 
Sotainvalidien Veljesliitto. Uu-
tena helpottavana kuviona on 
järjestöjen yhdessä perustama 
yhdistys Veteraanivastuu ry, 
joka kantaa vastuun keräykses-
tä ja varainhankinnasta. Kerä-
yksen suojelijana on tasavallan 
presidentti Tarja Halonen. 

Toivio, Tuomisto ja Jaakola 
näkevät järjestöjen yhteistyön 
tärkeänä osana tulevaisuutta. 
Järjestöjen siirtyminen yhtei-
siin tiloihin Helsingin Pasilas-
sa vahvistaa yhteistyömahdol-
lisuudet heidän mielestään en-
tisestään. 

– Joka päivä tulee esiin asioi-
ta, joista on hyödyllistä puhua 
järjestöjen kesken. Yhteiset ti-
lat säästävät paljon aikaa ja voi-
mia. Tapaamiset ja monet ko-
koukset ovat joustavasti järjes-
tettävissä. Tällaiset olosuhteet 
edesauttavat avoimen hengen 
muodostumista, jossa kukaan 
ei enää näe toisiaan toistensa 
kilpailijoina, vaan toistemme 
työn tukijoina, toimistopöydän 
äärellä oleva kolmikko pohtii.

Haasteita riittää
Reino Toivio, joka kertoo ensi 
vuonna jäävänsä eläkkeelle, to-
teaa veteraanijärjestöjen panos-
ta tarvittavan tulevinakin vuo-
sina. Veteraanien keski-ikä on 
85, nuorimmat ovat 80-vuoti-
aita. Monien kuntoutuslaitos-
ten ja terveyskeskusten lääkärit 
ovat todenneet rintamaveteraa-
nien kunnon olevan heikoh-

ko. Tämä saa helposti ajattele-
maan veteraanikunnan ongel-
mien vielä lisääntyvän. Haaste 
on kova, koska lainsäädäntöä ei 
ole, joka turvaisi vanhenevan 
veteraanikunnan aseman sa-
malla asteikolla kuin sotainvali-
dien. Sotainvalidien Veljesliitto 
on toki välillisesti tullut apuun. 
Sotaveteraaniliitto on toiminut 
kaukonäköisesti huomioimalla 
muutosten tarpeet kuntoutuk-
sessa ja sen jaksotuksessa sekä 
pyrkimällä pidentämään avo-
kuntoutusjaksoja. Se myös pyr-
kii huomioimaan puolisot ja 
lesket, joiden kuntoutukseen ei 
ole panostettu alkuunkaan riit-
tävässä määrin. Veteraanit eivät 
joko oman tai puolisonsa kun-
nosta riippuen pysty lähtemään 
kuntoutukseen. Avokuntou-
tuksessakin tarvitaan yhteis-
tä apua ja tukea – tämä seikka 
on tänä vuonna huomioitu Ve-
teraaniliittojen valtuuskunnan 
tekemässä esityksessä Rinta-
maveteraaniasiain neuvottelu-
kunnalle. Tämä laaja kokonai-
suus on suuri haaste Vevalle.

– Rahan lisäksi tarvitaan en-
nen kaikkia palveluita. 80 000 
veteraanista jo yli 10 % on py-
syvässä laitoshoidossa, joten 
edunvalvonnallista huoltoa 
tarvitsee enää vajaat 60 000 ve-
teraania naista ja miestä, kun 
sotainvalidit on pois laskettu, 
Toivio huomauttaa. 

Enemmän yhteistyötä 
perinteen vaalimiseen
Veteraaniperinteen tallentami-
sessa Rintamaveteraaniliitto 
toivoisi vastaantuloa Sotavete-
raaniliitolta, jonka aktiivisuu-

delle asiassa Toivio antaa tun-
nustuksen. Veteraanihistoriik-
keja ja matrikkeleita tehdessä 
toivoisimme enemmän yhtei-
söllisyyden hakua. Järjestöjen 
piiri- ja paikallisorganisaatioi-
den alueiden paikallishistori-
an kannalta monipuolisimman 
tuloksen saa yhteisvoimin. 

– Esimerkiksi entisessä koti-
kunnassani Luopioisissa, jossa 
ei ole Rintamaveteraaniliiton 
osastoa, toimitin isäni tiedot 
paikkakunnan sotaveteraani-
yhdistyksen kokoamaan mat-
rikkeliin. 

Veteraaniliiton omia arkis-
toja on siirretty kansallisarkis-
toon. Osastoja ja piirejä on kan-
nustettu keräämään asiapape-
reita talteen ja kirjoittamaan 
omia historiikkeja. Toimikuntia 
on perustettu tätä varten. Eri-
tasoisia historiikkeja on synty-
nytkin. Yhteistyöhankkeissa on 
historiikkien ja matrikkelien 
ohella parhaimmillaan synty-
nyt laajoja kertomuksia ja kuva-
uksia erilaisista tapahtumista. 

– Liiton elinkaaren hahmot-
telussa toiminnan jatkumisen 
tähtäin ulottuu noin vuoteen 
2015. Sopiva päätösjuhlan aika 
voisi olla 70 vuotta viimeisen 
sotamme loppumisesta, Toivio 
visioi. 

Rintamaveteraaniliitto on 
myöntänyt korkeimman huo-
mionosoituksensa – liiton li-
pun vapaudenristin nauhoin 
Sotainvalidien Veljesliitolle 
1990 (numero 2) ja Suomen So-
taveteraaniliitolle liiton liitto-
päivillä Tampereella 1994.

Markku Rämö
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Rintamaveteraanien ja 
sotainvalidien etuudet valtion 
vuoden 2008 talousarvioon
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta (VEVA) esitti kirjeessä Rin-
tamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle, että valtion vuoden 2008 
talousarvioon tehtäisiin seuraavat etuuksien parannukset. Kirjeen 
keskeinen sisältö oheisena. 

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA haluaa erityisesti tehostaa toi-
menpiteitä, joilla helpotetaan veteraanien ja heidän puolisoidensa kotona sel-
viytymistä niin pitkään kuin se on mahdollista. Lähtökohdat ja konkreetti-

set lainsäädännön muutosesitykset sotainvalidien osalta ovat muihin veteraanei-
hin verrattuna hieman erilaiset voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuen, mutta 
perustavoite on sama.

Esityksemme peruslinjaukset korostavat käytännön toimia sotiemme veteraani-
en kotona selviytymisen tukemisessa.

1. Veteraanien kotona selviytymisen edistäminen

1.1. Kuntoutuksen sisällön kehittäminen 
Rintamaveteraanien kuntoutuksen tulee perustua vuosittaiseen tarkastukseen, jo-
hon veteraani kutsutaan ja jossa selvitetään veteraanin toimintakykyyn vaikutta-
vat tekijät ja valitaan sopiva kuntoutusmuoto. Erityisesti kotikuntoutuksen yksi-
lölliseen kuntoutussuunnitelmaan tulee voida sisällyttää kotisairaanhoitajan, lä-
hihoitajan, kodinhoitajan tai kotiavustajan antamia palveluja. Kotikuntoutuksessa 
myös avio/avopuolison tai omaishoitajan kuntoutustarpeeseen on kiinnitettävä 
huomiota ja heidän osallistumistaan veteraanin kanssa avo- ja päiväkuntoutuk-
seen on edistettävä. Veteraanikuntoutuksen tulee toimia osana kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

1.2. Kotona selviytymisen tukeminen
Erityistä tukea tarvitseville rintamaveteraaneille tulee järjestää koti- ja hoivapalve-
luja. Päivittäisistä toiminnoista selviytymisen tukemisella sekä kuntoutuksella vä-
hennetään laitoshoidon tarvetta.

Määrärahatavoitteet:
- Rintamaveteraanien kuntoutukseen osoitettavan kokonaismäärärahan tulee 

säilyä vuoden 2007 tasolla.
- Erityistä tukea tarvitsevien rintamaveteraanien kotona selviytymistä tuke-

vien avopalvelujen järjestämiseen tulee varata määräraha. Rahoitukseen esi-
tetään vuonna 2008 käytettäväksi veteraanimomenteilta vapautuvia varoja 5 
miljoonaa euroa. Veteraanin kotikunnan tulisi osallistua rahoitukseen val-
tiolta saatavan osuuden suuruisella osuudella.

1.3. Sotainvalidien avopalvelujen haitta-asterajan lieventäminen 
Kunnan vähintään 20 %:n sotainvalideille järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon 
avopalvelut ovat heille maksuttomia ja kunta saa heille järjestämistään palveluista 
korvauksen Valtiokonttorista. Vaikka kuntien välillä on eroja avopalvelujen vali-
koimassa, tasossa ja saantitiheydessä, ne selvästi helpottavat sotainvalidien ja hei-
dän puolisoidensa kotona selviytymistä ja vähentävät painetta laitoshoitoon. Näin 
ollen maksuttomien palvelujen saantimahdollisuus tulisi laajentaa jatkossa koske-
maan asteittain kaikkia näiden palvelujen tarpeessa olevia sotainvalideja.   

Kunnan sotainvalideille järjestämiin avopalveluihin oikeuttava 20 %:n hait-
ta-asteraja tulisi poistaa tai sitä ainakin lieventää ja varata tähän määräraha 
vuoden 2008 talousarviossa.  Määrärahan mitoituksessa tulee ottaa huomioon 
säästö, joka syntyy siitä, että lievävammainen sotainvalidi selviytyy laitoshoitoon 
joutumatta kotonaan. Ruotsissa asuvat sotainvalidit tulisi saattaa Suomessa asuvi-
en sotainvalidien kanssa tasa-arvoiseen asemaan myös muiden avopalvelujen kuin 
ateriapalvelujen osalta.

Nykyisen eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi jo valtion vuoden 2004 
talousarviota koskevassa mietinnössään (VaVM 39/2003) seuraavan kannanoton: 
“Sotilasvammakorvaukset: Sotainvalidien korkea ikä ja nopeasti lisääntyvä avun 
tarve huomioon ottaen valiokunta pitää tärkeänä, että avopalvelujen korvattavuus 
laajennetaan mahdollisimman pian koskemaan kaikkia sotainvalideja. Avohoidon 
tukitoimilla voidaan vähentää myös laitoshoidon tarvetta.”

Valtion korvaamat kuntien järjestämät avopalvelut tulisi ulottaa mahdollisim-
man pian kaikkien sotainvalidien ja veteraanien kotona selviytymisen turvaksi. 
Näin ehkäistäisiin tehokkaasti laitoshoidon tarpeen kasvua. 

2. Laitoshoito-oikeuden laajentaminen

Laitoshoidon haitta-asteraja lieveni tämän vuoden alusta lukien niin, että 20%:n 
sotainvalideille tuli oikeus jaksoittaiseen laitoshoitoon, yhteensä enintään 10 viik-
koa vuodessa tai vaihtoehtoisesti päiväsairaalahoitoa (osa-aikaista huoltoa) enin-
tään 70 päivää vuodessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon haitta-asterajana on edelleen 
30%.

Vaikeavammaisten sotainvalidien lukumäärän vähetessä valtion ja Raha-auto-
maattiyhdistyksen tuella rakennetuissa sotainvalidien sairaskodeissa ja kuntou-
tussairaaloissa vapautuu lähivuosina runsaasti hoitopaikkoja. Kun myös lievä-
vammaisten sotainvalidien ja veteraanien kunto iän myötä jatkuvasti heikkenee 
ja laitoshoidon tarpeet kotona selviytymisen tukemisesta huolimatta lisääntyvät, 
pidämme erittäin tärkeänä, että kaikki sotainvalidit ja veteraanit saisivat mahdol-
lisimman pian oikeuden päästä tarvittaessa paitsi jaksoittaiseen ja päiväsairaala-
hoitoon myös pitkäaikaiseen hoitoon sotainvalidien sairaskoteihin ja kuntoutus-
sairaaloihin. 

Laitoshoitoon pääsyssä tulee ratkaisevaa olla lääketieteellis-sosiaalisesti määri-
telty hoidon tarve. Yhteiskunnan olisi vastattava kokonaan laitoshoidon kustan-
nuksista. 

Esitämme laitoshoidon haitta-asterajan poistamista tai ainakin alentamista.

3. Pienituloisimpien veteraanien toimeentuloturvan parantaminen

Pienituloisimpien veteraanien toimeentuloturvaa esitetään parannettavaksi tun-
tuvasti. Ylimääräistä rintamalisää saa vuonna 2008 noin 35 -36 000 veteraania. 
Korotusmalli on erikseen selvitettävä kiireellisesti niin, että uudistus voi toteutua 
vuoden 2008 aikana.

4. Vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden, leskien ja 
sotaleskien kuntoutus

Valtion talousarviossa momentille 33.22.56 vaikeavammaisten sotainvalidien puo-
lisoiden ja leskien kuntoutukseen varatun määrärahan niukkuuden vuoksi on usei-
ta satoja heistä jäänyt vuosittain ilman tarvitsemaansa kuntoutushoitoa, vaikka he 
ovat täyttäneet valtioneuvoston asetuksessa määrätyt edellytykset. Puolisojen ja 
leskien kuntoutuksen nykyiset pääsyedellytykset on koettu epäoikeudenmukaisi-
na muun muassa leskiä koskevan sotainvalidien kuolinvuoteen perustuvan rajoi-
tuksen osalta. Vuonna 2007 tapahtunut 200 000 euron korotus määrärahassa oli 
askel oikeaan suuntaan, mutta riittämätön tarpeisiin verrattuna. 

Valtion vuoden 2008 talousarvioesityksessä sotainvalidien puolisoiden, leski-
en ja sotaleskien kuntoutustoimintaan tarkoitetun määrärahan tulisi olla suu-
rempi kuin kuluvalle vuodelle varattu 2 960 000 euroa.

VEVAN pidemmän aikavälin tavoitteita ovat:
-  ulkomaalaisten vapaaehtoisten rintama-avustuksen (on vuodesta 2001 lukien 

ollut 455 euroa vuodessa) tasokorotus ja avustuksen myöntäminen myös sa-
moissa tehtävissä palvelleille ulkomaalaisille vapaaehtoisille naisille. 

-  sotilasvammalaissa vielä olevien prosenttikynnysten poistaminen (edellä mai-
nittujen avo- ja laitospalvelujen 20 ja 30%:n kynnysten lisäksi sotilasvamma-
laissa edellytetään mm. hautausavussa ja tuloharkintaisissa täydennyskorossa 
ja sairausapulisässä vähintään 20%:n sotavammaa). Prosenttikynnysten poista-
minen vähentäisi painetta invaliditeettiprosenttien oikaisuhakemuksiin ja hel-
pottaisi Valtiokonttorin työtä.

-  kaikkien ulkomaalaisten vapaaehtoisten kuntoutukseen pääsyn mahdollista-
minen

-  veteraanien suun ja hampaiden hoidon korvaaminen todellisten kustannusten 
mukaisesti

-  rintamalisän tasokorotus

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA

Sotainvalidien Veljesliitto  Suomen Sotaveteraaniliitto

Rintamaveteraaniliitto   Rintamanaisten Liitto
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Valtiokonttorin ohjekir-
je kuntoutuksen jär-
jestämisestä on jaettu 

kaikille kunnille ja kuntayhty-
mille ja muille sidosryhmille. 
Ohjekirje on luettavissa Suo-
men Sotaveteraaniliiton inter-
net-sivuilta osoitteesta  www.
sotaveteraaniliitto.fi

Rintamaveteraanien kun-
toutukseen valittavan tulee olla 
Suomessa asuva vuosien 1939–
1945 sotiin osallistunut rinta-
masotilas-, rintamapalvelus- 
tai rintamatunnuksen omaava 
veteraani. Sotainvalidit, joi-
den sotilasvammalain mukai-
nen työkyvyttömyysaste on vä-
hintään 10 prosenttia, eivät voi 
saada rintamaveteraaneille tar-
koitettua kuntoutusta.

Päätöksen kuntoutukseen 
hyväksymisestä tekee veteraa-
nin kotikunnan kuntoutukses-
ta vastaava toimielin. Kuntou-
tushakemukseen on liitettävä 
lääkärinlausunto hakijan ter-
veydentilasta ja kuntoutustar-
peesta, mikäli hakijalla ei ole 
kiinteää hoitosuhdetta oman 
kunnan terveyskeskukseen. 
Kuntoutushakemuksen voi ve-
teraanin puolesta tehdä omai-
nen tai sosiaali- ja terveysvi-
ranomainen, mikäli veteraani 
ei siihen itse kykene. 

Valtiokonttorin ohjekirjees-
sä painotetaan kuntoutuksen 
säännöllisyyttä ja suunnitel-
mallisuutta. Kuntoutusjakson 
välin ei ilman erityistä perus-
tetta tulisi olla vuotta pitem-
pi. Tämä edellyttää eri kuntou-
tusvaihtoehtojen vuorottelua ja 
painopisteen siirtämistä laitos-

kuntoutuksesta päivä-, koti- ja 
muuhun avokuntoutukseen. 
Päivä- tai muu avokuntoutus 
on ensisijainen kuntoutusmuo-
to silloin, kun näillä keinoin 
mahdollistetaan tavoiteltu hoi-
totulos. Kuntoutuksesta pää-
tettäessä tulee ottaa huomioon 
rintamaveteraanin terveyden-
tila, kuntoutusta antavan pai-
kan laatu sekä maantieteelliset, 
kielelliset ja muut olosuhteet.

Kuntien vastuu 
lisääntyy avo- ja 
päiväkuntoutuksen 
järjestämisessä
Kuntien tehtävänä on huolehtia 
avo- ja päiväkuntoutuksen laa-
dun, sisällön ja tarpeenmukai-
suuden kehittämisestä siten, että 
toiminta vastaa rintamavete-
raanin yksilöllisiä tarpeita sekä 
laajasti ja monipuolisesti tukee 
hänen toimintakykynsä edis-
tämistä ja säilyttämistä. Tämä 
edellyttää veteraanin kuntou-
tusjakson huomioon ottamista 
osana muita sosiaali- ja tervey-
denhuollon avo- tai laitospalve-
luja ja suunnitelmallisuuden li-
säämistä. Ohjekirjeen mukaan 
muuhun kuin kotikuntoutuk-
seen tulisi tarvittaessa sisällyt-
tää myös yksi kotikäynti. Käyn-
nillä arvioidaan veteraanin 
kotona selviytymistä sekä mah-
dollisesti asunnon muutostyö- 
tai apuvälinetarpeita. 

Päiväkuntoutusohjelman si-
sältöön suositellaan ohjeistuk-
sessa kuuluvaksi yksilöllistä 
päiväohjelmaa, yksilöhoitoja ja 
muita toiminnallisia ryhmiä ja 
liikuntaa. 

Kunta voi toteuttaa avo- tai 
päiväkuntoutusta joko terveys-
keskuksessa, sairaalassa, kun-
toutus- ja hoitolaitoksessa tai 
hankkia sen yksityiseltä pal-
veluntuottajalta tai itsenäisel-
tä ammatinharjoittajalta. Vete-
raani voi saada avokuntoutusta 
myös kotona. 

Kuntoutuksen  jakautues-
sa pidemmälle aikavälille, sen 
vaikuttavuus saattaa oleellises-
ti lisääntyä esim. liikuntaky-
vyn ylläpidossa. 

  Avokuntoutuksena on mah-
dollista antaa myös pelkkää jal-
kojenhoitoa sitä tarvitsevalle 
veteraanille.

Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutuksella tarkoi-
tetaan kuntoutus- ja hoitolai-
toksessa, sairaalan tai terveys-
keskuksen osastolla annettua 
pääsääntöisesti yhtäjaksois-
ta kuntoutusta, johon  lisäksi 
kuuluu majoitus ja täysihoito.

Ensisijaisesti on pyrittävä 
käyttämään lähimpiä soveltu-
via kuntoutuslaitoksia. Perus-
tellusta syystä rintamaveteraa-
ni voidaan hänen omasta toi-
vomuksestaan ohjata johonkin 
kauempana (Suomessa) sijait-
sevaan laitokseen. Esimerkik-
si kuulo- tai näköongelma, de-
mentoituminen, reumasairaus, 
parkinsonintauti, tuki- ja lii-
kuntaelin sairaudet saattavat 
edellyttää kauempana sijaitse-
vaa kuntoutus- ja hoitolaitosta.

Aviopuolisoiden laitoskun-
toutukseen osallistuminen on 
mahdollista.

Rintamaveteraanin aviopuo-
liso voi osallistua laitoskuntou-
tukseen samassa kuntoutus- ja 
hoitolaitoksessa. Samanaikai-
sen kuntoutusjakson tavoittee-
na on pyrkiä osaltaan paran-
tamaan kuntoutuksen tulok-
sellisuutta sekä vaikuttamaan 
rintamaveteraanin kotona sel-
viytymiseen muun muassa tu-
kemalla hoitavan aviopuolison 
jaksamista. Aviopuolison osal-
listuminen ei lyhennä rintama-
veteraanin laitoskuntoutusjak-
soa. Samanaikaisen kuntou-
tusjakson pituuden, tarpeen ja 
tarkoituksenmukaisuuden ar-
vioi kuntoutuspäätöksen tekijä. 
Aviopuolisolla ei ole oikeutta 
avo- eikä päiväkuntoutukseen.

Rintamaveteraanin ja avio-
puolison yhteinen laitoskun-
toutusjakso voidaan toteuttaa 
seuraavin vaihtoehdoin

Kuntoutuksen 
kustannusten korvaus
Rintamaveteraanille ja hänen 
puolisolleen ei aiheudu kun-
toutuksesta kustannuksia. 
Kunta maksaa rintamaveteraa-
nien kuntoutuskustannukset ja 
Kansaneläkelaitos korvaa kun-
toutusmatkoista aiheutuvat ku-
lut. 

Kunnille jaettava 
määräraha
Valtion vuoden 2007 talousar-
viossa on kuntoutustoimintaan 
merkitty 38 296 000 euroa. 
Kunnille jaetaan määrärahas-
ta 36 634 653 euroa kunnis-
sa asuvien rintamaveteraani-
en suhteessa. Määrärahat on 
taulukoitu kunnittain ja ne on 
luettavissa Sotaveteraaniliiton 
internet-sivuilla.

Kuntien tulee seurata mää-
rärahan käyttöä, jotta kuntou-
tukseen varattua määrärahaa 
ei jäisi käyttämättä ja kaikki 
kuntoutusta haluavat pääsisivät 
säännölliseen kuntoutukseen.

Toimintakykyluokat

Toimintakykyluokka I
Tähän kuuluvat veteraanit, 
joilla on vaikea fyysinen ja/tai 
psyykkinen toimintakyvyn 
häiriö.

Toimintakyvyn heikkene-
minen merkitsee liikuntaky-
vyn, aistientoiminnan tai sosi-
aalisen kanssakäymisen alene-
mista sekä mahdollisia muita 
pitkäaikaissairauden tuomia 
oireita.

Veteraani on osittain tai jat-
kuvasti riippuvainen toisen 
henkilön avusta.

Toimintakykyluokka II
Tähän kuuluvat veteraanit, 
joilla on sairauden tai vamman 
aiheuttama fyysinen ja /tai 
psyykkinen toimintakyvyn lie-
vä tai keskivaikea häiriö. Vete-
raani on pääosin omatoiminen, 
mutta tarvitsee jonkin verran 
apua päivittäisissä toiminnois-
sa, kuten ruokailussa, pukeu-
tumisessa tai henkilökohtaises-
sa puhtaudesta huolehtimises-
sa. Ongelmia saattaa esiintyä 
myös omatoimisessa liikkumi-
sessa ja asioimisessa kodin ul-
kopuolella.

Toimintakykyluokka III
Tähän kuuluvat veteraanit, jot-
ka ovat omatoimisia ja selviy-
tyvät itsenäisesti päivittäisistä 
toiminnoista. Mikäli heillä on 
sairauksia, ne ovat lääkityksen 
ja hoidon osalta hallinnassa.  

Anni Grundström

Rintamaveteraanien kuntoutuksen 
järjestäminen vuonna 2007

Laitoskuntoutus  
enintään 10 vuorokautta toimintakykyluokka III 
2- 4 viikkoa toimintakykyluokka I-II

aviopuoliso mukana 
Toimintakykyluokka III 
Veteraani 10 vrk   
puoliso samanaikaisesti 7 vrk tai molemmat yhdessä 7 vrk

Toimintakykyluokka I –II 
Veteraani enintään 4 viikkoa puoliso samanaikaisesti 2 viikkoa

Päiväkuntoutus  
enintään 10 päivää toimintakykyluokka III

Muu avokuntoutus  
enintään 20 hoitokäyntikertaa 

Päiväkuntoutus  
enintään 20 päivää toimintakykyluokka I – II

Muu avokuntoutus  
enintään 30 hoitokäyntikertaa

avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti 
Toimintakykyluokka III 
avokuntoutusta 2 x 10 hoitokerran sarja

Toimintakykyluokka I – II 
avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarja

❖	 Yksilöllisen	ja	monipuolisen			
	 kuntoutuksen	ykköspaikka

Laitos-, päivä- ja avokuntoutusta kaikkiin 
toimintakykyluokkiin kuuluville sotiemme 
veteraaneille!

❖	 Edullinen	kuntoutujan	puolisopaketti

❖	 Kukkarolle	kevyet	ryhmähinnat

TIEDUSTELUT	/	VARAUKSET:
puh.	(013)	6821	400
myyntipalvelu@paaskynpesa.fi
www.paaskynpesa.fi
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Laitospaikkojen määrä on 
viime vuosina vähenty-
nyt ja niiden arvioidaan 

edelleen vähenevän. Omaisten 
odotetaan entistä useammin 
vastaavan ikäihmisten, vam-
maisten ja sairaiden hoidos-
ta. Edellisen hallituksen ohjel-
maan kirjatulla omaishoidon 
uudistuksella oli tavoitteena 
tehdä omaishoidosta varteen-
otettava hoitomuoto ja lisä-
tä hoitajien määrää siten, että 
vuoteen 2012 mennessä 52.000 
omaishoitajaa olisi tuen piiris-
sä ja noin 7% yli 75-vuotiasita 
hoidettaisiin omaishoidon tu-
ella tukipalkkion ja palvelujen 
avulla. Omaishoidon kustan-
nukset kunnille ovat vajaa puo-
let muihin vammaisten, van-
husten ja pitkäaikaissairaiden 
hoitomuotoihin verrattuna. 

Lakia tulee parantaa 
Vuoden 2006 alusta tuli voi-
maan laki omaishoidon tuesta 
(937/2005). Omaishoidon tuki 
on lakisääteinen sosiaalipalve-
lu, jonka järjestämisestä kun-
nan tulee huolehtia määrära-
hojensa puitteissa. 

Omaishoidon tuella tarkoi-
tetaan kokonaisuutta, johon 
kuuluvat hoidettavalle annet-
tavat tarvittavat palvelut sekä 
omaishoitajalle annettava hoi-
topalkkio, vapaa ja omaishoi-
toa tukevat palvelut, jotka 
määritellään hoito- ja palvelu-
suunnitelmassa. Uutta lainsää-
dännössä on se, että omaishoi-
tajan oma tarve omaishoitoa 
tukeviin sosiaalihuollon palve-
luihin arvioidaan hoito- ja pal-
velusuunnitelmaa tehtäessä. 

Omaishoitolain mukaan 
kunta voi myöntää omaishoi-
don tukea, jos:
- henkilö alentuneen toimin-

takyvyn, sairauden, vam-
man tai muun vastaavan-
laisen syyn vuoksi tarvitsee 
kotioloissa hoitoa tai muuta 
huolenpitoa;

- hoidettavan omainen tai 
muu hoidettavalle läheinen 
henkilö on valmis vastaa-
maan hoidosta ja huolenpi-
dosta tarpeellisten palvelui-
den avulla;

- hoitajan terveys ja toiminta-

Omaishoitajat tarvitsevat monenlaista tukea
Vajaa 30.000 läheistään päivittäin hoitavista saa omais-
hoidon tukea omalta kotikunnaltaan. Tämä on vajaa 
10% todellisesta omaishoitajien määrästä. Omaishoidon 
tuen uudistus on edelleen kesken, voimaan on saatu 
laki, mutta omaishoitajien asema on edelleen epävakaa 
ja tukea myönnetään hyvin kirjavasti eri puolilla maata. 
Omaishoidon tuen lisäksi tarvitaan myös henkistä tukea 
ja virkistystä.   

kyky vastaavat omaishoidon 
asettamia vaatimuksia,

- omaishoito yhdessä mui-
den tarvittavien sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelu-
jen kanssa on hoidettavan 
hyvinvoinnin, terveyden 
ja turvallisuuden kannalta 
riittävää; 

- hoidettavan koti on tervey-
dellisiltä ja muilta olosuh-
teiltaan siellä annettavalle 
hoidolle sopiva ja

- tuen myöntämisen arvioi-
daan olevan hoidettavan 
edun mukaista. 
Omaishoitajan on oltava hoi-

dettavan omainen tai muu hoi-
dettavalle läheinen henkilö. 

Omaishoidon tukea hae-
taan hoidettavana olevan hen-
kilön kotikunnalta. Omaishoi-
don tukea voidaan myöntää 
sekä pitkä- että lyhytaikaisen 
hoidon tarpeen perusteella. Jos 
kunta myöntää hoidettaval-
le omaishoidon tukea, kunta ja 
omaishoitaja tekevät toimeksi-
antosopimuksen omaishoidon 
tuesta. Omaishoitosopimuksen 
liitteenä on oltava hoito- ja pal-
velusuunnitelma, joka on laa-
dittava yhdessä hoidettavan ja 
omaishoitajan kanssa. 

Omaishoitosopimukset on 
laadittava toistaiseksi voimassa 
oleviksi, ellei ole erityistä syytä 
määräaikaisen sopimuksen te-
kemiseen. 

Uusi laki on lähtenyt käyn-
tiin varsin hitaasti kunnissa. 
Erityisesti iäkkäiden hoitajien 
on vaikea päästä tuen piiriin, 
koska monet kunnat edellyttä-
vät lääkärintodistusta hoitajan 
omasta terveydentilasta. Uu-
della lailla ei näytä vielä ole-
van vaikutusta omaishoidon 
tai omaishoitajien arvostami-
seen. Omaishoitajien kannalta 
omaishoidon tuen siirto Kelan 
maksettavaksi olisi tasa-arvoa 
edistävä toimenpide. Olisikin 
suotavaa, että uusi hallitus ot-
taisi tämän kehittämisalueen 
omakseen.

Lisää vapaata ja 
indeksikorotus
Omaishoidon tukeen sisältyy 
aina rahana suoritettava hoito-
palkkio. Hoitopalkkio määräy-

tyy hoidon sitovuuden ja vaati-
vuuden mukaan. Hoitopalkkio 
on vuoden 2007 alusta vähin-
tään 310,44  euroa kuukaudes-
sa. Hoitajan esittämän erityi-
sen syyn perusteella hoitopalk-
kio voidaan sopia säädettyjä 
vähimmäismääriä pienemmik-
si. Kunnat päättävät omaishoi-
don tuen palkkioluokkien lu-
kumääristä ja kriteereistä lain 
sallimissa rajoissa.

Viimeisimmän tilaston mu-
kaan keskimääräinen omais-
hoidon tuki on 416 euroa kuu-
kaudessa.   

Omaishoitajan oikeutta laki-
sääteiseen vapaaseen on lisätty 
1.1.2007 alkaen kahdesta vuo-
rokaudesta kolmeen vuorokau-
teen kuukaudessa. Oikeus kol-
men vuorokauden vapaaseen 
on myös omaishoitajalla, jonka 
hoidettava viettää kodin ulko-
puolella vähäisen osan vuoro-
kaudesta. Lakisääteisen vapaan 
lisäksi kunta voi myöntää kai-
kille omaishoidon tuen saajille 
myös enemmän vapaata ja alle 
vuorokauden mittaisia virkis-
tysvapaita.

Niistä palveluista, joita kun-
ta järjestää hoidettavalle laki-
sääteisen vapaan ajaksi ja jotka 
korvaavat omaishoitajan anta-
maa hoitoa ja huolenpitoa, hoi-
dettavan maksettavaksi voi tul-
la enintään 9 euroa.

Päättäjillä  
yhteneväiset ohjeet
Lain soveltamista kunnissa 
helpottamaan on tehty sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja Sta-
kesin yhteistyönä Opas omais-
hoidon tuesta päättäjille. Opas 
antaa tietoa omaishoidon tuen 
sisällöstä ja myöntämisedelly-
tyksistä, hoidettavan palvelu-
tarpeen arvioinnista sekä hoi-
to- ja palvelusuunnitelman ja 
omaishoitosopimuksen laati-
misesta. Oppaassa on selvitetty 
omaishoidon tukeen sisältyvi-
en hoitopalkkioiden määräyty-
misperusteita, hoitajan oikeuk-
sia vapaisiin sekä hoidettavalle 
ja hoitajalle annettavia palve-
luja ja niistä perittäviä asiakas-
maksuja. Oppaassa kuvataan 
omaishoidon tuen myöntämis-
prosessi hakemuksen tekemi-
sestä päätöksentekoon.

Omaishoitajien 
jaksaminen järjestöjen 
työsarkaa 
Omaishoitajien mahdollisuus 
päästä lomille, tavata toisiaan 
ja saada kuntoutusta sekä kou-
lutusta on ensiarvoisen tärkeää. 

Omaishoitajien lomia järjestää 
mm. Omaishoitajat ja Läheiset 
-Liitto ry yhteistyössä sosiaalis-
ten lomajärjestöjen kanssa. Vii-
den vuorokaudenlomajaksoil-
la on sekä mahdollisuus tavata 
toisia omaishoitajia, että saa-
da itselleen virkistystä. Joille-
kin lomajaksoille voi myös läh-
teä yhdessä hoidettavan kans-

sa. Liiton 63 paikallisyhdistystä 
ja niiden kehittämisprojektit 
antavat monenlaisia evästyk-
siä selviytyä arjessa ja jaksaa 
omaishoitajana.

Lisätietoa on saatavilla mm. 
Omaishoitajat ja Läheiset-liiton 
kotisivuilta www.omaishoita-
jat.com  ja Tiedä, taida, selviy-
dyt- palveluoppaasta.

Ohjeita omaishoitajalle:

•  ota vastuu itsestäsi, äläkä anna läheisesi sairauden tai vamman saada 
liian keskeistä sijaa elämässäsi

• älä pelkää hakea ammattiapua tarvittaessa

• hae tietoa läheisesi sairaudesta, kouluttaudu

• ole avoin teknologialle ja muulle tarjotulle avulle

• valvo etujasi niin omaishoitajana kuin kansalaisenakin

• etsi tukea toisilta omaishoitajilta

• muista olla hyvä itsellesi: rakasta, kunnioita ja arvosta itseäsi, tehtäväsi  
on raskas, tarvitset laadukasta aikaa vain itsellesi

Merja Salanko-Vuorela 
toiminnanjohtaja 

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry 
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Erikoishammasteknikko
Ossi Vallemaa

UUSI TAPA TEETTÄÄ PROTEESIT

KESKUSTAN ERIKOISHAMMASTEKNIKOT

OSSI VALLEMAA ON
ALOITTANUT
KOTIKÄYNTIPALVELUN.
TEEN PROTEESIEN
SOVITUKSET TEIDÄN
LUONANNE.

56 58 560

KOTIKÄYNTI
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Ikäkuljettajien määrä oli 220 
000 vuonna 2006 kun sen 
arvioidaan olevan vuonna 

2015  noin 400 000. Varsinai-
nen ajokortti on voimassa kun-
nes henkilö täyttää 70 vuotta. 
AKE lähettää muistutuskirjeen 
hyvissä ajoin ennen ajokortin 
vanhentumista. Jotta ajo-oike-
us jatkuisi,  pitää kortinhaltijan 
toimittaa poliisille lääkärinlau-
sunto sekä luotettava selvitys 
ajotaidon säilymisestä. Poliisi 
uudistaa ajokortin hakemuk-
sesta, enintään kuitenkin vii-
deksi vuodeksi kerrallaan.

Syksystä 2004 lääkäreillä on 
ollut velvollisuus ilmoittaa po-
liisille, kun kuljettajan tervey-
dentila on muuttunut pysyväs-
ti niin, että hän ei enää täytä 
ajoluvan terveysvaatimuksia ja 

Ikäautoilijoiden 
määrä kasvussa

tästä syystä vaarantaa oleelli-
sesti liikenneturvallisuutta. 

Liikenneturva ja Ajoneuvo-
hallintokeskus (AKE) tarjoavat 
apua iäkkäille liikenneriskien 
hallintaan. 

Muistutuskirjeen mukana 
lähetetään opas, joka auttaa ar-
vioimaan liikenteessä selviyty-
misessä.

Kysymysten äärellä kuljetta-
ja joutuu punnitsemaan risteys-
ajon ja kaistanvaihdon suju-
mista, sairauksien aiheuttamaa 
riskiä, näkökyvyn riittävyyttä 
sekä mahdollisten lihas- ja ni-
velvaivojen vaikutusta ajami-
seen. Aineiston lopussa esite-
tään kysymyksiä joiden avulla 
voi testata tarvitaanko tarkem-
pia tutkimuksia.  

Parolan seurakuntatalolla 
Hattulassa järjestettiin 
15. helmikuuta tilaisuus, 

jossa puolustusvoimain hen-
kilöstöpäällikkö kenraaliluut-
nantti Hannu Herranen jakoi 
Talvisodan Summan taiste-
luihin osallistuneille hämäläis-
sotureille Ylipäällikön myöntä-
mät toisen luokan vapaudenmi-
talit (4 henkilölle) ja Summan 
ristit (39 henkilölle). Kunnia-
merkit oli toimitettu Hattulaan 
toukokuun lopulla 1941 jaet-
tavaksi ilmeisesti Marsalkan 
syntymäpäivänä 4.6.1941. Ja-
koa ei jostain syystä järjestet-
ty. Lähetys oli tämän jälkeen 
kateissa yli 65 vuotta kunnes 
löytyi purettavan talon ullakol-
ta viime marraskuussa. Palki-
tuista olivat henkilökohtaisesti 
paikalla Reino Pöytäkivi, Eino 
Virtanen ja Erkki Virtanen. 
Muiden osalta merkkien vas-
taanottajina toimivat jälkipol-
vien edustajat.

Kunniamerkkien ja Sum-
man muistoristien saajat: Juha-
ni Aatto, Risto Ahtila, Alfred 
Ahitalo, Sulo Ekholm, Sulo 
Grönholm, Arvo Heino, Alvar 
Ingman, Lauri Kerätä, Mart-
ti Kolari, Vilho Koskinen, Jal-
mari Kreander, Arvo Kreivilä, 
August Kreivilä, Lauri Kyttälä, 
Ilmari Könnömäki, Viljo Leh-
tinen, Heikki Leppänen, Ola-
vi Lotti, Toivo Mustiala, Sakari 
Mäenpää, Vilho Mäkelä (myös 
Vm2), Toivo Nieminen, Uuno 
Numminen, Kaarlo Nuolikivi, 
Reino Pöytäkivi (myös Vm2), 
Vilho Rantanen, Eino Roos, 
Väinö Salminen, Sulo Salo, 
Martti Sarjanen, Väinö Sep-
pälä, Reino Siren, Viljo Täh-

Erikoinen kunniamerkkien 
jako Hattulassa

tilaakso, Aarne Vik, Martti 
Viljanen, Eino Virtanen (myös 
Vm2), Erkki Virtanen (myös 
Vm2), Vilho Virtanen ja toinen 
Vilho Virtanen.

Veteraanien puolesta esit-
ti kiitokset Reino Pöytäkivi. 
Hän kuvasi elävästi Summas-
sa käytyjä taisteluita ja muis-
teli aseveljiä, jotka lepäävät nyt 
Hattulan ja Tyrvännön sanka-
rihaudoissa. Jälkipolvien edus-
tajien kiitoksen toi julki Raimo 
Siren, joka teki merkittävän 
työn asiaan liittyvien henkilö-

kysymysten osalta. Seurakun-
nan tervehdyksen esitti kirk-
koherra Satu Holm. Katkelmia 
isänsä Talvisodan rintamalta 
lähettämistä kirjeistä luki Asta 
Vättö. Paikallinen sotavete-
raanikuoro esiintyi tilaisuuden 
alussa ja lopussa kanttori Au-
lis Jääskeläisen johdolla. Ti-
laisuuden järjestelyistä vastasi 
Hattulan – Tyrvännön Sotave-
teraanit ry.

Teksti ja kuva Matti Kaikonen

Hattulan-Tyrvännön Sotaveteraanit ry:n naisjaoston puheenjohtaja 
Maija Salminen kiinnittää kunniamerkkiä Reino Pöytäkiven rintaan. 
Oikealla kenraaliluutnantti Hannu Herranen.

Turenki



1�2 /07 huh t ikuun 18 .  päivänä 20 07

Sotiemme Veteraanit 2007 
valtakunnallinen kerä-
ys käynnistettiin juhlal-

lisesti Helsingissä Kolmen se-
pän patsaalla 9. maaliskuuta. 
Paikalla oli kaikkien veteraani-
järjestöjen edustajia ja puolus-
tusvoimien edustajana evers-
ti Pekka Holopainen. Kuulut-
tajana yleisön vireyttä ylläpiti 
toimittaja Olli Ihamäki. Ylei-
söä oli koleahkosta ja sateen-
henkisestä säästä huolimat-
ta kohtalaisesti. Ohikulkijoi-
ta pysähtyi vähän väliä toviksi 
nauttimaan Sotilaskotisisarten 
tarjoamaa hernekeittoa, seu-
raamaan kuoroesityksiä ja ter-
vehdyspuheita.

Sotiemme Veteraanit 2007 
valtakunnallinen keräys 
käynnistettiin

”Aseveljien askelissa” 
-sovitus yllätti 
myönteisesti
Avauksena Helsingin Sotavete-
raanikuoro sai yleisön hiljen-
tymään Arvo Kuikan johdolla 
laulamalla Aseveljien askelissa 
sovitettuna Ludwig van Beet-
hovenin 9. sinfonian tuttuun 
Oodi ilolle -osan säveliin. Sovi-
tuksen sotiemme veteraaneil-
le omistettuun sanoihin sen si-
jaan moni paikalla olleista sanoi 
kuulleensa ensimmäistä kertaa 
lisätietoja kysellen. Sanat ovat 
Oke Peltosen. Sovituksen kuo-
rolle on tehnyt musiikkineuvos 
Arvo Kuikka. Se löytyy ensim-
mäisenä lauluna 2005 julkais-

tusta Suomen Mieskuoroliiton 
kustantamasta Sotaveteraanien 
Perinnelaulut -kirjasta. Kuoro 
lämmitti paikallaolijoita lisäksi 
tutuilla veteraanilauluilla.

Kaaderikuoro lauloi isän-
maallisia ja sotilaallisia lauluja 
laulunjohtaja Matti Orlamon 
johdolla.

Keräysvaroja tarvitaan 
veteraanien ikääntyessä
Veteraanijärjestöjen tervehdyk-
sen esitti keräyksen hallinnon 
puheenjohtaja Aarno Ström-
mer. Hänen mieleensä palautui 
Espoon koululaisille esitetyn 
kysymyksen vastaus siitä, mitä 
sotiemme veteraaneista heille 

Lipaskeräily alkoi toiveikkaissa merkeissä.

Helsingin Sotaveteraanikuoro johtajanaan Arvo Kuikka esitti tunnettuja veteraanilauluja valtakun-
nallisen keräyksen käynnistämistilaisuudessa. Kuuluttajana toimi Olli Ihamäki.

tulee mieleen: ”He ovat hirveän 
vanhoja miehiä, joilla on mus-
tat puvut ja paljon koristuksia”. 

Strömmer muistutti veteraa-
nien ikääntymisen etenevän ja 
hoitotarpeensa kasvavan. Jotta 
veljiä ei jätettäisi, varoja tarvi-
taan edelleen. Perinteinen va-
rusmiesten toteuttama listake-
räys on tuntuva osuus kaikesta 
varainhankinnasta. Keräyksen 
varoja käytetään sotiemme ve-
teraanien, heidän puolisoiden-
sa ja leskiensä elinolojen pa-
rantamiseen ja kotona asumi-
sen tukemiseen, hän selvitti.

Puolustusvoimien edustaja 
eversti Pekka Holopainen to-
tesi tervehdyksessään puolus-
tusvoimilla aina olleen lähei-
nen suhde veteraaneihin ja lis-
takeräyksen olleen perinteinen 

keino tukea sodissa maatamme 
puolustaneita. 

Lipaskerääjät aloittivat ke-
räyksensä toiveikkain mielin 
Mannerheimintien ja Alek-
santerinkadun kulmauksessa. 
Helsingin Sanomien toimittaja 
Mikko-Pekka Heikkinen tes-
tasi, paljonko lipaskeräyksellä 
saisi tunnissa kokoon. Tulokse-
na oli 58,35 euroa, joka varain-
hankkija Silja Lehden mielestä 
oli tuossa ajassa hyvä tulos.

Suomen sotiin 1939–1945 
osallistuneita sotiemme vete-
raaneja on elossa 85 000 hen-
kilöä. Heistä 14 000 on sodissa 
vammautuneita. Rintamalla eri-
laisissa tehtävissä olleita naisia 
on 28 500 ja sotaleskiä 1 400. 

Markku Rämö

Osaavaa ja välittävää lääkäripalvelua

www.terveystalo.com

• Yleislääkärin vastaanotot
• Erikoislääkärin vastaanotot
• Toimenpiteet ja tähystykset
• Työterveyshuolto

• Kuvantamispalvelut
• Laboratoriopalvelut
• Kuntoutus ja fysioterapia

Suomen Terveystalo Oyj on maan laajin yksityisten lääkäriasemien 
konserni, joka tuottaa terveys- ja sairaanhoitopalveluja.
Terveystaloon kuuluu yli 50 paikkakunnalla 100 toimipistettä, joista 
neljässätoista on myös sairaala. Konsernissa on 3 000 terveysalan 
ammattilaista, joista 1 900 on vastaanottavia lääkäreitä. 
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Juuri itsenäistyneen Suo-
men puolustusvoimien va-
kinaisen upseeriston kou-

lutustausta oli hyvin kirjava 
– tsaarin upseereiden ja JP 27:
n jääkäreiden lisäksi palveluk-
sessa oli joukko erilaisilla tila-
päiskursseilla vapaussodan ai-
kana pikakoulutettuja upsee-
reita. Tarvetta oli sekä perus-, 
täydennys- että jatkokoulutuk-
seen. Erityisen ongelmallinen 
koulutustilanne oli maamme 
laivastossa ja rannikkotykis-
tössä. Aktiiviupseerien koulut-
tamiseksi perustettiin Kadetti-
koulu 1919. Seuraavana vuonna 
aloitti Reserviupseerikoulu toi-
mintansa Haminassa. 

Sotaministeriön toimesta ul-
koministeriö oli jo tammikuus-
sa 1919 tiedustellut sekä Itali-
asta että Ranskasta mahdolli-
suuksia lähettää suomalaisia 
upseereita saamaan jatkokou-
lutusta. Maailmansodan voit-
tajavaltioina maat olivat myös 
poliittisesti sopivia. Sekä Roo-
massa että Pariisissa suhtau-
duttiin myönteisesti ajatukseen 
suomalaisupseerien opiskelusta 
heidän sotakouluissaan. Lähtö-
kohtaisesti ajatuksena oli ensi-
sijassa turvata yleisesikuntaup-
seerien koulutus.

Ensimmäisessä maailman-
sodassa kärsimänsä tappion 
myötä alun perin jatkokou-
lutuspaikkana ajateltu Saksa 
oli pudonnut pois poliittisista 
syistä. Kun muutamaa vuotta 
myöhemmin joukko suomalai-
sia upseereita opiskeli yksityi-
sesti ja epävirallisesti Saksassa, 
presidentti K. J. Ståhlberg piti 
kurssitusta siellä jopa maamme 
ulkopolitiikan vastaisena.

Koulutuspaineita
Uuden armeijan pääasiassa kei-
sarillisella Venäjällä koulute-
tun ylimmän päällystön lisäk-
si palveluksessa oli joukko kor-
keita ulkomaalaisia upseereita. 
Itärintaman vasemmalla sivus-
talla sekä kotimaassa sotakoke-
musta saaneet jääkäriupseerit 
- useissa tapauksissa jo korkei-
siin upseeriarvoihin ylenne-
tyt – odottivat kärsimättöminä 
pääsyä urakehityksen kannalta 
välttämättömään jatkokoulu-
tukseen. Lisäksi uuden Kadet-
tikoulun myötä oli syntymässä 
kotimaassa koulutettujen ak-
tiiviupseerien joukko, joka tu-
lisi jatkossa myös kilpailemaan 
koulutuspaikoista. 

    Ajatus oman sotakorkea-

koulun perustamisesta oli esi-
tetty jo 1918, mutta asia ei ol-
lut edistynyt toivotulla tavalla. 
Yleisesikuntaupseereita kaa-
vailtiin rauhan aikana tarvit-
tavan kuutisenkymmentä. So-
tatapauksessa vakanssien mää-
rän arvioitiin kohoavan sataan. 
Oman Sotakorkeakoulun pe-
rustaminen lykkääntyi kui-
tenkin syksyyn 1924, jolloin 
marraskuun alussa ensimmäi-
set upseerit aloittivat opinton-
sa. Mutta ennen sitä oli jouk-
ko upseereita lähetty opiske-
lemaan sotakorkeakouluihin 
ulkomaille – pääasiassa Rans-
kaan - mutta myös Ruotsiin ja 
Italiaan. Saksassa ”yksityiskou-
lutettujen” lisäksi 1920-luvulla 

opiskeli Virossa kolme ja Bel-
giassa yksi suomalainen.

Ennen talvisotaa tultaisiin 
ulkomailla suoritettujen sota-
korkeakouluopintojen perus-
teella myöntämään suomalai-
nen yleisesikuntaupseerin arvo 
noin viidellekymmenelle up-
seerille. Lisäksi yli kymmen-
kertainen olisi erilaisilla alem-
milla kursseilla eriasteisis-
sa ulkomaisissa sotakouluissa 
opiskelleiden suomalaisupsee-
rien määrä. 

Meripuolustus -  
rannikkotykistö ja 
laivasto
Pietari Suuren merilinnoituk-
sen perintönä maamme ranni-

kot olivat vahvasti linnoitettu 
aina Suomenlahden perukas-
ta Saaristomerelle ja Ahvenan-
maalle saakka. Rannikkoty-
kistöön verrattuna tsaarival-
lan perintö laivaston osalta oli 
vaatimattomampi. Maahan oli 
kuitenkin jäänyt muutamia 
tykki- ja torpedoveneitä sekä 
joukko muita aluksia jotka 
muodostaisivat uuden laivas-
ton rungon. Aluksia oli, mut-
ta meriupseeristo puuttui lä-
hes kokonaan. Niinpä edellä 
mainitussa Italialle osoitetussa 
tiedustelussa painotettiin lai-
vaston koulutustarpeita. Jo elo-
kuussa 1919 oli kyselyyn tullut 
myöntävä vastaus. Jatkossa nel-
jä suomalaista meriupseeriko-

kelasta komennettiin Livornon 
meriupseeriakatemiaan kaksi-
vuotiselle merikadettikurssille. 
Myöhemmin nuo neljä suorit-
tivat tuossa samassa akatemi-
assa vielä merisotakorkeakou-
lun kaksivuotisen kurssin val-
mistuen 1925. Kurssitukseen 
oli kuulunut myös palvelua Ita-
lian laivastossa – olipa parissa 
tapauksessa harjoituspurjeh-
dukset ulottuneet aina Itäme-
relle saakka. 

Kaikkiaan Italian laivaston 
sotakouluissa opiskeli 1920-lu-
vulla seitsemän suomalaista 
meriupseeria, joista kolme sai 
tuntumaa myös sukellusvenei-
siin, joita oli tarkoitus hankkia 
jatkossa myös Suomen laivas-
tolle. 

Myös rannikkotykistömme 
oli vaikeuksissa jopa peruskou-
lutettujen upseerienkin puut-
tuessa. Italialaiset suhtautui-
vat kesällä 1920 esitettyyn kou-
lutuspyyntöön myönteisesti. 
Niinpä vuosina 1921-1929 tu-
lisi puolisen tusinaa rannikko-
tykistöupseeria opiskelemaan 
Italiassa rannikkotykistökou-
lussa osan jatkaessa vielä opin-
tojaan vastaavassa korkeakou-
lussa. Myös näihin kursseihin 
sisältyi palvelusjaksoja, joiden 
aikana perehdyttiin rannikko-
, ilmatorjunta- ja rautatietykis-
töön sekä yhteistoimintaan lai-
vaston kanssa. 

Lentoveneitä ja 
ratsuväkeä
Italian hallitus lahjoitti maam-
me ilmavoimille Suomeen len-
netyn Savoia S 9 –lentoveneen 
syksyllä 1919. Niitä ostettiin 
myöhemmin kaksi lisää. Ko-
neita Italiasta hakemaan lähte-
neet lentäjät saivat tyyppikou-
lutuksen perillä. Molemmat 
noudettavat koneet tuhoutuivat 
Sveitsissä 7.9.1920. Kolme suo-
malaislentäjää ja italialainen 
mekaanikko saivat surmansa. 
”Alppilentäjien” surmapäivää 
vietetään edelleen ilmavoimien 
vainajien muistopäivänä. 

Ei ihme, että suomalaiset 
suhtautuivat epäilevästi italia-
laisiin koneisiin varsinkin, kun 
tuo aikaisemmin saatu lentove-
ne oli jo ennättänyt tuhoutua 
laskussa. Vasta pari vuosikym-
mentä myöhemmin hankitta-
vat Fiat G-50 hävittäjät tulisivat 
paikkaamaan italialaiskonei-
den mainetta.

Kaksi suomalaista tutustui 
vuonna 1924 Italian ilmavoi-

Painopiste laivastossa ja rannikkotykistössä

SOTAOPPEJA MYÖS ITALIASTA

Torinon sotakorkeakoulun kurssilaisia suunnittelemassa ylimenoharjoitusta Po-joella. Kuvassa oi-
kealla jääkärieversti Aarne Sihvo, joka suoritti sotakorkeakoulukurssin vuosina 1923-1925.

Kesällä 1924 Sihvo oli komennettuna Pisaan sijoitettuun 7. tykistörykmenttiin, joka harjoitteli Vol-
terran ampumaleirillä.
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miin lyhyillä muutaman kuu-
kauden kursseilla – toinen oh-
jaajana ja toinen, entinen rat-
sumies, tähystäjänä. Vuonna 
1926 luutnantti Olavi Sarko sai 
komennuksen Italiaan tähys-
täjäkoulutukseen johon liittyi 
myös palvelua meritiedustelu-
laivueessa. Jatkossa hän suo-
ritti myös Ilmailuakatemian 
ylemmän kurssin.

Torinon lähellä sijaitsevas-
sa Pinerolon ratsuväen kou-
lussa opiskeli 1920-1922 neljä 
suomalaista, joista yksi, edellä 
mainittu tähystäjä, siirtyi sit-
temmin ilmavoimiin. Oma vä-
rikäs ja huima lukunsa oli rat-
sumiesten koulutus ainakin 
Carl von Haartmanin muistel-
mista päätellen. Muun muassa 
pari kertaa viikossa ratsastet-
tiin vanhan linnan rauniois-
sa muinaisen ritarisalin ovesta 
sisään ja ikkunasta ulos. Pudo-
tusta ikkunan alareunasta oli 
puolitoista metriä ja sen jäl-
keen matka jatkui alas jyrkkää 
rinnettä. Aatelismiehen sula-
vuudella seurapiireissä liikku-
nut ratsumies herätti huomiota 
paraatiasussaan - koppalakki, 
luurankotakki, punaiset saa-
pashousut, hohtavat saappaat, 
kilisevät kannukset, miek-
ka kupeella sekä harmaa viit-
ta, niin kutsuttu nakitko pääl-
lä. Ei ihme, että muistelija ker-
too: ”tunsin olevani kuin nuori 

jumala”. Opintojen lomassa 
Haartman oli ennättänyt tava-
ta myös kuningas Viktor Ema-
nuel III:n sekä paavi Benedik-
tus XV:n.

Johtaja oppilaana
Jääkärieversti Aarne Sihvo sai 
1923 odottamansa komennuk-
sen Torinon sotakorkeakou-
luun, jossa hän aloitti kahden 
vuoden yleisesikuntaopinnot 
saman vuoden elokuussa. Sih-
volla oli ulkomailla opiskelusta 
jo ennestään kokemusta. Taka-
naan hänellä oli vuosina 1920-
1921 suoritettu kymmenen 
kuukauden opiskelu ranskalai-
sessa Saint-Cyrin sotakoulussa. 
Lisäksi Sihvo oli ollut kahden 
kuukauden opintokomennuk-
sella Sveitsissä tutustumassa 
maan miliisiarmeijaan.

Torinon sotakorkeakoulus-
sa Sihvo läpäisi kaksivuotisen 
kurssin 1923-1925 yleisarvosa-
nalla erinomainen – ”ottimo”. 
Koulun lukuvuosi koostui yh-
deksän kuukauden luento- ja 
tenttijaksosta maastoharjoi-
tuksineen sekä kaksi kuukaut-
ta kestävästä palvelusta eri ase-
lajeissa. Opiskelujen ollessa 
puolessa välissä Sihvo oli saa-
nut kesällä 1924 käskyn pala-
ta kotimaahan perustamaan 
omaa Sotakorkeakoulua, jonka 
ensimmäiseksi tykistöaseopin 
opettajaksi pestattiin 1925 ita-

lialainen eversti Vittorio Palli-
eri. Tultuaan nimitetyksi kou-
lun johtajaksi Sihvo oli palan-
nut Torinoon ja suorittanut 
loppuun opintonsa. Muutamaa 
vuotta myöhemmin toinenkin 
jääkärieversti – Per Zilliacus 
– suoritti yleisesikuntaupsee-
riopinnot Torinossa. Myös hä-
nestä tuli myöhemmin Sota-
korkeakoulun johtaja.

Italian anti
Kaikkiaan eriasteisissa so-
takouluissa Italiassa opiskeli 
1920–luvulla runsaat parikym-
mentä suomalaista. Suomessa 
heistä seitsemälle myönnettiin 
opintojensa perusteella yleis-
esikuntaupseerin arvo. 

Jatkossa monet hyödynsivät 
soveltuvilta osin Italiassa saa-
miaan oppeja toimiessaan eri 
sotakouluissa opettajina. Saa-
vutettua asiantuntemusta käy-
tettiin nuoren armeijan raken-
tamisessa. Rannikkotykistön 
ripeään kehittämistyöhön an-
toivat oman merkittävän pa-
noksensa majuri E.J. Järvinen 
ja kapteeni J. Rikama, jotka 
olivat palanneet Italiasta vuo-
sikymmenen puolessa välissä. 
Järvisestä tuli sittemmin ken-
raaliluutnantti. Eversti Rika-
man nimi mainitaan vieläkin 
tulenjohtotornien yhteydessä. 
Myös uusi laivasto tulisi hyö-
tymään Livornon akatemiassa 

Sotakorkeakoulu aloitti toimintansa 1924 Helsingissä entisessä 
Uudenmaan Tarkk´ampujapataljoonan kasarmirakennuksessa 
Liisankatu 1. 

saatujen oppien soveltamisesta.
Upseerien opiskelu ulko-

mailla avarsi näköaloja ja antoi 
virikkeitä. Kuitenkin maam-
me olosuhteisiin soveltuvan 
taktiikan ja strategian kehittä-
minen tulisi jatkossa olemaan 
suuri haaste, jota ei ulkoa saa-
duilla malleilla voitaisi ratkais-
ta. Suomen Sotakorkeakoulun 
avajaisiin 3.11.1924 koulun joh-
taja Aarne Sihvo lähetti Italias-
ta tervehdyspuheen, jossa hän 
totesi muun muassa: ”Meil-
lä tulee olla oma suomalainen 
sodan doktriinimme…. Sitä 
emme voi toisilta kopioida em-
mekä lainata, se on meidän it-
semme luotava.” 

Antti Hannula

Kirjallisuutta
haartman, Carl von: Antaa haart-
manin yrittää. keuruu 1�72.
Saarikoski, vesa: Elon mainingit. 
Jääkärikenraali Aarne Sihvo 188�-
1���. Juva 1��8.
Seppälä, helge: Sotakorkeakoulu 
1�2�-1�7�. Joensuu 1�7�.
Sihvo, Aarne: Muistelmani ii. keu-
ruu 1���.
Sotakorkeakoulusta Maanpuolus-
tuskorkeakouluksi 1�2�-1���. ku-
renmaa, pekka ym. Jyväskylä 1���.
Syrjö, Sirkka: Suomalaisten upsee-
rien opiskelu italiassa 1�20-luvulla. 
Sotahistoriallinen Aikakauskirja 7, 
1�88. Jyväskylä 1�88.

- Täyden palvelun apuvälinetalo -

Apuvälineet arkeen: Liikkuminen • Hygienia • Ergonomia • Ruokailu • Pukeutuminen • Tukipohjalliset ja jalkineet • Proteesit  • Vartalon ja raajojen tuet

Vuokraa tai osta omaksi!
* Apuvälineet myös lyhytaikaiseen tarpeeseen

* Vuokratuotteen voi tarvittaessa ostaa omaksi

* Hintoihin lisätään aina käyttöönottomaksu

Myyntipalvelu 0207 649 748  • ma-pe 8-16  •  HELSINKI  •  JOENSUU   •  JYVÄSKYLÄ  •  KOUVOLA  •   KUOPIO   •  OULU   •   SEINÄJOKI   •  PIRKKALA  •  TAMPERE   •  TURKU   •  www.respecta.fi

Hyvä hoito lähtee ihmisestä 
 - ammattitaidosta ja aidosta välittämisestä

2,38 €
Kotihoitosänky
ETUDE

90x200 cm, sähkötoiminen
Ostohinta ovh. alk. 1677,50 €

/ vrk*

8,42 €
Sähkömopo

AURIGA

/ vrk*

2,38 €
Pyörätuoli
ACTION3

Ostohinta 
ovh. 912,10 €

/ vrk*

1,35 €
Rollaattori

REBEL

Ostohinta 
ovh. 341,60 €

/ vrk*



2 /07 huh t ikuun 18 .  päivänä 20 0722

Mannerheim-l injan 
ja väliaseman (Sa-
molanlahti-Hotak-

ka-Muolaanjärvi) murtumi-
sen tapahduttua puna-armeija 
suuntasi vahvoja joukkoja koh-
ti Viipuria rauta- ja maanteiden 
suunnissa aloittaen kaupungin 
todellisen moukaroinnin hel-
mikuun 1940 lopulla. Paitsi il-
mavoimat myös raskas tykis-
tö mukana Perkjärven aavety-
kit, jauhoivat kaupunkia sekä 
suomalaisten puolustusasemia 
kaupungin itälaidalla ja Vii-
purinlahdella. Yleinen arvio 
oli, ettei puna-armeija hyök-
käisi ainakaan suuremmin voi-
min jäätyneen, mutta avoimen 
Viipurinlahden yli. Arvio joh-
tui siitä, että Viipurinlahden 
puolustus oli rakennettu kesä-
olosuhteita varten, esimerkik-
si jalkaväkijoukkoja ei lahden 
luoteisrannan puolustukseen 
ollut juuri varattu. Mutta kun 
Koiviston linnakesaari oli jou-
duttu jättämään puna-armei-
jalle, Viipurin suojana ei ollut 
merellistä uhkaa vastaan lain-
kaan rannikkotykistöä, mitä 
nyt jonkin verran Tuppuran 
saaressa Viipurinlahdella sekä 
Ravansaaressa Uuraassa. Pää-
puolustuslinja eli nk.taka-
asema Viipurin—Vuoksen 
tasalla oli liki linnoittamaton.

Sota alkaa 
Viipurinlahdella
Väliaseman taisteluiden pää-
tyttyä helmi—maaliskuun vai-
heessa viimeiset viivyttäneet 
suomalaiset joukko-osastot ve-
täytyivät taka-asemaan puna-
armeijan seuratessa tiiviisti ai-
van kantapäillä hyökäten mm. 
Viipurinlahdella Teikariin ja 
Tuppuransaareen maaliskuun 
alussa miehittäen ne. Väsynei-
den suomalaisten vastahyökkä-
ykset Teikariin, jonka hallus-
sa pitoa pidettiin tärkeänä, 
eivät menestyneet neuvosto-
joukkojen valtavan aseellisen 
ja henkilöstöylivoiman ta-
kia. Maaliskuun 3.päivänä 
hyökkäsi kaksi tuoretta neu-
vostodivisioonaa jopa hyök-
käysvaunun kantavaksi jääty-
neen Viipurinlahden yli saaden 
aikaan sillanpään lahden luo-
teisrannalla Häränpäänniemen 
ja Vilaniemen alueella. Suo-
malaisten harvoilla vastatoi-
menpiteillä ei ollut menestys-
tä ja alueelle olikin haalittava 
huomattavasti lisävoimia. Rat-
suväkiprikaati Laatokan Kar-
jalan mottitaisteluista oli siir-
rettävä Viipurinlahdelle. Koulu-

tuskeskuksissa koulutettavina 
olleista alokkaista muodostet-
tiin kuusi pataljoonaa ja siir-
rettiin ylipäällikön reservik-
si sillanpääaluetta rajoittavien 
suomalaisjoukkojen taakse Vi-
rolahden—Miehikkälän tasal-
le. Vähälukuiset pommitusil-
mavoimamme saivat käskyn 
tappioistaan piittaamatta hyö-
kätä puna-armeijan keskityk-
siä vastaan. Paitsi Viipurinlah-
della, suomalaiset keskittivät 
puolustuksensa itse Viipurin 
kaupungin sekä sen ja Vuoksen 
välisen järvien pirstoman ka-
peikkoalueen hallussa pitoon. 
Voimien toivottiin riittävän ke-
lirikkoon saakka, jolloin vesis-
töjen jääpeite - varsinkin Vii-
purinlahdella - heikentyneenä 
estäisi puna-armeijan huollon 
mahdollisuuksia. Samasta 
syystä puna-armeija pani kaik-
ki voimansa likoon; sille oli 
tärkeä päästä ratkaisuun sekä 
sotilaallisista että poliittisis-
ta syistä. Eli molemmin puo-
lin pantiin viimeisetkin voimat 
tuuttiin ratkaisuun pääsemi-
seksi. Suomalaisten suurimmat 
ongelmat olivat aseistuksessa 
ja erityisesti tykistön ampuma-
tarvikehuollon toiminnassa. 
Pataljoonien taisteluvahvuudet 
Viipurinlahden sotatoimissa 
talvisodan lopulla olivat noin 
kolmannes, korkeintaan puolet 
alkuperäisistä määrävahvuuk-
sista.

Ennen sodan alkua oli suun-
niteltu ja osin toimeenpantu 
eräitä vesistöjen juoksutuksia 
tulvien aikaansaamiseksi ja täl-
lä keinoin pyrittiin omat heik-
koudet tuntien hidastamaan 
puna-armeijan liikettä. Tähän 

oli hyvät mahdollisuudet, sillä 
Karjalan kannaksella pakkas-
lukemat vaihtelivat aina -300 

C:een. Töitä tehtiin mm. Rok-
kalanjoella ja Työppölänjoella 
keskisellä Kannaksella. Kerro-
taan pienen Summajärven pin-
taa nostetun noin metri. Kun 
jääpeite oli tuuman vahvuinen, 
vesi laskettiin pois, jolloin jään 
alle jäi ontto tila, joka ei kestä-
nyt edes miehen painoa. Kei-
nolla ei liene ollut suurtakaan 
merkitystä. Perojokeen Sum-
man itäpuolelle tehty pato aihe-
utti jonkinlaisen tulvan Leipä-
suon aseman maastossa. Patoja 
tehtiin myös Saimaan kana-
vaan tulvituksen toivossa.

Viipurinlahti sahattiin rai-
loille tammikuussa 1940. Rai-
lon pituus oli parikymmentä 
kilometriä Kivisalmelta Suo-
nionsaaren kohdalle. Jäähän 
sahattiin kolme uraa, joiden 
välit olivat metri ja viisi metriä 
Kapeampi suikale rikottiin 
ja työnnettiin railon sivul-
le jään alle ja leveämpi railon 
keskelle siten, että sen molem-
min puolin jäi noin puoli met-
riä avovettä. Railoja koetettiin 
pitää avoinna ja sulina kasaa-
malla niiden päälle havuja ja 
lunta. Kovat pakkaset vaikeut-
tivat railojen pitämistä sulina. 
Tiettävästi Viipurinlahden rai-
loihin vajosi kolme neuvosto-
panssaria.

Kaikista toimenpiteis-
tä huolimatta puna-armeija 
saavutti mainitun sillanpään 
Viipurinlahden luoteisrannal-
la. Sodan loppuvaiheissa Viipu-
rinlahden puolustus muodostui 
suomalaisille elintärkeäksi, sil-
lä sillanpää katkaisi suoma-

laisten yhteydet rantatietä 
Virolahden kautta Haminan 
suuntaan ja mahdollisti puna-
armeijalle mahdollisuuden voi-
makkaalle hyökkäykselle län-
teen. Tätä varten puna-armei-
ja keskitti runsaasti ratsuväkeä 
ja panssareita Viipurinlahden 
kaakkoisrannalle valmiiksi lah-
den ylittämistä varten. Suoma-
laisten vastahyökkäykset tah-
toivat olla hätäisiä ja heikosti 
valmisteltuja ja tuottivat run-
saasti tappioita. Esimerkiksi 
Osasto Varkon yritykset lyödä 
Karjaniemeen päässeet puna-
armeijalaiset 7. maaliskuu-
ta aamuyöllä epäonnistuivat ja 
vajaassa tunnissa olivat kaa-
tuneet kaikki komppanian-
päälliköt. Vanhemmista ikä-
luokista koottu Erillinen Pa-
taljoona 7 lakkasi käytännössä 
olemasta. Sekasotku oli mel-
koinen, johtosuhteet takelteli-
vat heikkojen viestiyhteyksien 
vuoksi, ei aina tiedetty, kuka 
johtaa keitä. Tilannetta toki lie-
vensi se, että alueelle muodos-
tettiin Haminan Ryhmä ni-
menomaan torjumaan uhkaa 
Haminan suuntaan.

Lähempänä Viipuria 4.Di-
visioonan joukot pysyivät Vii-
purinlahden saarilla aina 10. 
maaliskuuta asti, mutta sitten 
saaret oli jätettävä, Ravansaa-
resta Uuraasta jopa murtautu-
malla puna-armeijan saarto-
renkaan läpi ja Piispansaares-
ta ”rinta rinnan” muutaman 
sadan metrin päässä samaan 
suuntaan edenneiden neuvos-
tojoukkojen kanssa”.

Kun sota päättyi 13. maalis-
kuuta 1940 kello 11.00 puna-
armeijalla oli aloite käsissään 

läpi Viipurinlahden rintaman. 
Sillanpää oli laajentunut 10 ki-
lometriä syväksi ja seitsemän 
kilometriä leveäksi Vilajoen ja 
Nisalahden välillä. Mutta jos 
oli vaikeuksia suomalaisilla, 
niitä oli puna-armeijallakin: 
huolto ei oikein toiminut ja 
lisäksi pelättiin lähenevän ke-
lirikon vaarantavan yhteydet 
Viipurinlahden yli. Kaiken 
kaikkiaan voidaan sanoa, et-
tei puna-armeijan suurhyökkä-
ys tässä suunnassa ollut kulmi-
noitunut 13. maaliskuuta, jos-
kaan se ei ollut tänä viimeisenä 
sotapäivänä ainakaan sanotta-
vasti laajentunut. Tappiot olivat 
molemmin puolin hirvittävät. 
Mutta suomalaisten puolella 
kaikki oli enää paljon puhutun 
hiuskarvan varassa joukkojen 
kulumisen ja puhtaan fyysisen 
väsymyksen vuoksi. Puna-ar-
meijalla sen sijaan oli lahden 
toisella puolella tuoreita voimia 
hyökkäyksen jatkamiseksi, mu-
kana myös Kuusisen kansanar-
meijan sotilaita. Näiden voimi-
en mahdollinen suuntaaminen 
kohti Viipuria olisi saattanut 
kaupungin puolustajat ja puo-
lustuksen kestämättömään ase-
maan. Onneksi suurpolitiikka 
puuttui sodan kulkuun: Stalin 
suostui rauhaan.

Taka-asemassa 
taistellaan
Viipurista ja sen koillispuoli-
sesta maastosta kehkeytyi Vii-
purinlahden tapaan taistelui-
den ratkaisualue. Siitä vastasi 
kenraaliluutnantti Harald Öh-
quistin komentama II Armeija-
kunta kaksine divisioonineen, 
3.D Viipurissa ja 5.D kaupungin 
koillisosassa. Vajaavahvuinen 
täydennysjoukoista muodos-
tettu 23.D vastasi Talin alueen 
puolustuksesta. Puolustuslin-
jalla oli komea nimi ”taka-ase-
ma”, vaikkei se sitä olisi an-
sainnutkaan. Asema oli nimit-
täin liki linnoittamaton. Vain 
Viipurin kaupungin alueella oli 
tehty joitakin hätäisiä linnoi-
tustöitä Patterinmäen maastos-
sa.

Kannaksella Summan läpi-
murto oli vienyt mehuja puna-
armeijaltakin, joten otti oman 
aikansa, ennen kuin se oli val-
mis hyökkäämään suomalais-
ten puolustuksen murta-
miseksi Viipurin kohdalla. 
Toisaalta voidaan todeta Man-
nerheim-linjan murtamisen 
jälkeen puna-armeijan toimis-
sa kiire Viipuriin; se veti puo-
leensa. Suomalaisille kaupun-

VIIPURIN PUOLUSTAJIEN VIIMEISET VIIKOT

Viipurin linnan »komendantinrakennus» tulessa viimeisen sotapäivän aamuna vihollisen tykistötu-
len sytyttämänä.
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ki oli Suomen lukko, josta ei 
saanut luopua jo tunnesyistä. 
Toki vastapuolella tiedettiin, 
että suomalaiset tulevat puo-
lustamaan kaupunkia kaikin 
keinoin. Siksi puna-armei-
ja ei aluksi muodostanutkaan 
selvää painopistettä tätä ”lin-
noitusta” vastaan, vaan Vii-
purinlahdelle ja Talin suun-
taan. Puna-armeija oli kärsi-
nyt pahoja arvovaltakolhuja, ja 
kun Stalin vaati helmikuun ku-
luessa poliittisista syistä no-
peaa toimintaa, puna-armei-
jalla ei ollut aikaa mahdolli-
sesti pitkäaikaisiin taisteluihin 
itse kaupungissa lujimmin lin-
noitetuksi luultua suomalaisten 
puolustusta vastaan. Tarkoitus 
oli vallata Viipurin kaksipuoli-
sella saarrostuksella.

Mutta jo 2. maaliskuuta neu-
vostojoukot hyökkäsivät Käre-
mäenlahden itäpuolella hyök-
käysvaunujen ja ilmavoimien 
tukemina saaden murron suo-
malaisten panssarinestelin-
jaan ja puolustusta olikin 
vedettävä kohti kaupungin 
sydäntä. Tykistö ja pommiko-
neet röykyttivät kaupunkia, 
jossa syttyi tulipaloja. Puolus-
tajat linnoittivat kuumeisesti 
Patterinmäen linjaa mm. huo-
nekaluilla, kun muuta ei ollut. 
Patterinmäen edusta tuhot-
tiin ja miinoitettiin, jottei avo-
maasto tarjoaisi suojaa hyök-
kääjälle. Myös sillat tuhot-
tiin. Öhquist pyysi lupaa 
vetäytyä Viipurista tai ainakin 
aloittaa sen valmistelut. Hä-
nen käsityksensä mukaan vä-
häisiä joukkoja oli turha tapat-
taa heikoissa asemissa, mutta 
Päämaja kielsi moiset esitykset. 
Öhquist ei ehkä tiennyt käyn-
nissä olleista rauhanneuvotte-
luista, joten hänen esityksensä 
on ymmärrettävä tätä taustaa 
vastaan.

Puna-armeijan toimin-
ta siis aktivoitui 5.maaliskuu-
ta alkaen koko II AK:n kais-
talla. Hyökkäyksiä toki tor-
juttiin 7.maaliskuuta asti 
mutta tuolloin rintama alkoi 
taipua kaupungissa taistelleen 
Jalkaväkirykmentti 8:n lohkol-
la. Puna-armeija keskitti lisää 
voimia Viipurin porteille. Kar-
jalan esikaupungissa 5.D:n pa-
taljoonat kestivät toistaiseksi. 
Mutta kaupunkia puolustanut 
3.D joutui aloittamaan irtautu-
misvalmistelut kaupungin sisä-
osiin Patterinmäen tasalle.

Puna-armeijalaiset pyrki-
vät herkeämättä kaupungin si-
sään 11. maaliskuuta aikana. 
Tykistön kaiken tuhoavaa tu-
livalmistelua seurasi jalkavä-
en ja panssarien iskut toistu-
vasti painopiste 5.D:n kaistalla 

Tammisuolla ja Karjalan esi-
kaupungissa. Ristimäessä 3.D:
n kaistalla punapanssarit tun-
keutuivat väkisin muutamas-
sa k o h d a s s a  puolustuksen 
sisään. Se ei kuitenkaan mur-
tunut, joskin taipui. Seuraava-
na päivänä puna-armeijan toi-
minta oli peilikuva edellisestä 
päivästä. Seurauksena oli jäl-
leen joitakin sisäänmurtoja 3. 
ja 5.D:n rintamaan.

Iltapäivällä 12. maaliskuu-
ta Öhquist sai luvan vetää kau-
pungin puolustuksen Patterin-
mäen tasalle. 3.D:n aloitti siir-
tymisen myöhään illalla. Se 
sujui yllättävän rauhallisesti 
neuvostoliittolaisten tyytyes-
sä seuraamaan edestä irtau-
tuvia suomalaisia aivan näi-
den tuntumassa. Tilanne sen 
sijaan kiristyi 5.D:n kaistalla 
Tammisuolla ja Karjalan esi-
kaupungissa, missä punapans-
sareita ei saatu karkotetuiksi 
asemien edestä. Niinpä puo-
len yön maissa divisioonan 
oikean siiven yksiköt irtau-
tuivat Laihalammen linjal-
le. Kuitenkaan punapanssarit 
eivät seuraavana aamupäivänä 
ryhtyneet väkeviin hyökkäyk-
siin, joskin paikoin Laihalam-
men linjalla käytiin katkeria 
taisteluja jalkaväen kesken. 
Neuvostotykistö jauhoi kau-
punkia rauhantulohetkeen 

13.maaliskuuta 1940 kello 
11.00 asti.

On liki varmaa, että suoma-
laisten mahdollisuudet puolus-
taa kantakaupunkia olivat tällä 
ahtaalla alueella liki olematto-
mat heikoista puolustusasemis-
ta johtuen. Siilipuolustus olisi 
tuskin tullut kyseeseen väsy-
myksen vuoksi. Ilmeisesti mo-
lemmat osapuolet huokaisivat 
helpotuksesta, kun ei tarvinnut 
ryhtyä asutuskeskustaisteluun, 
josta kummallakaan ei ollut ai-
kaisempaa kokemusta. Linnan 
lippu laskettiin samana iltana 
juhlallisin menoin ja sen luo-
vutti 3.D:n komentajalle evers-
ti Auno Kailalle JR 7:n komen-
taja, eversti Kaarlo Heiskanen. 
Kaila puolestaan luovutti sen 
Öhquistille.

Talikin kesti
Puna-armeija keskitti myös Ta-
lin suuntaan lisää voimiaan, jot-
ka aiheuttivat siellä vakavan ti-
lanteen suomalaisten kannalta. 
Talissa oli kaksi tukikohtaa ”Ol-
kinuora” ja ”Mannikkala”, joita 
puolustivat Jalkaväkirykmentti 
13:sta ja parin muun rykmentin 
rippeistä koottu osasto vähäisen 
tykistön tukemana. Mannikka-
laa puolustaneen täydennys-
divisioonan - 23.D:n - yksiköt 
eivät kestäneet puna-armeijan 
iskua, vaan luisuivat johtajien 

käsistä. Niinpä Talinkin maas-
tossa vallitsi kaaos, joka johtui 
lähinnä siitä, että joukkoja oli 
ollut siirrettävä Viipurinlahden 
torjuntataisteluihin eikä osattu 
oikein arvioida, että tämäkin 
suunta kiinnosti neuvostoliit-
tolaisia - ajatus Viipurin kaksi-
puolisesta saarrostuksesta. Tali 
oli jätettävä 9. maaliskuuta aa-
mulla. Tulvituskaan Talinjoel-
la eikä Saimaan kanavalta aut-
tanut, vaan puna-armeijan jou-
kot tunkeutuivat Talinjoen yli 
päästen Kärstilänjärven-Leiti-
mojärven-Lyykylänjärven kan-
naksille varsin vaivattomasti. 
Suomalaisten vastatoimenpi-
teet muodostuivat tehottomik-
si, ja varsinkin kun puolustuk-
sesta vastannut 23.D oli luhis-
tumispisteessä. Talinjoki-linjaa 
yritettiin vastahyökkäyksellä 
ottaa takaisin 9. maaliskuuta il-
lansuussa, mutta hät”hätää teh-
tävään koottujen sekalaisten 
yksiköiden hyökkäys oli tuo-
mittu epäonnistumaan, tulta ei 
ollut tarpeeksi eivätkä yhteydet 
toimineet. Yritys uusittiin 11. 
maaliskuuta aamuyöllä, mut-
ta samalla tuloksella, mm. oma 
tykistö ampui omia joukko-
ja. Päivän aikana puna-armeija 
tunkeutui jo Konkkalanvuoren 
tasalle, mutta kaksi viimeistä 
sotapäivää neuvostoliittolaiset 
esiintyivät aikaisempaa passii-

visemmin, joten läpimurtoa ei 
päässyt tapahtumaan eikä Vii-
purin saartamisesta tullut mi-
tään.

Anssi Vuorenmaa

Lähteitä: talvisodan historia osa 
2, WSOY 1�78, Erik heinrichs: Man-
nerheim Suomen kohtaloissa osa 
ii, Otava 1��0, harald Öhquist: 
talvisota minun näkökulmasta-
ni, WSOY 1���, Lasse Laaksonen: 
todellisuus ja harhat, Yliopistokir-
japaino 1���, Jari Leskinen - Antti 
Juutilainen toim.: talvisodan pik-
kujättiläinen, WSOY 1���, helge 
Seppälä: taistelu Leningradista ja 
Suomi, WSOY 1���, Emil koponen 
- Eero virtanen: viipurin viimeiset 
päivät, WSOY 1��1, Suomi so-
dassa, talvi- ja jatkosota viikos-
ta viikkoon, Oy valitut palat 1��8 
(uudistettu laitos). kartta ja kuva 
Arvi korhosen teoksesta viisi so-
dan vuotta, WSOY 1���. 

Neuvostojoukkojen hyökkäys talvisodassa Summan ja Viipurin linjoille.
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Krigsveteranförbundets 50-årsjubi-
leumsår har fått en fartfylld start. I bör-
jan av mars offentliggjordes förbundets 
historiebok Veteraania ei jätetä (Vete-
ranen överges inte). En fyrfaldig fest i 
Hyvinge – Hyvinge Krigsveteranfören-
ings 50-års fest, Krigsveteranveckans 
öppningshögtidlighet, Nylands regio-
nala 50-årsfest och det nämnda distrik-
tets årsfest-inledde en svit av regiona-
la fester. Vid en högtid i Hyvinge kyrka 
upplevde över 700 gäster en anslående 
musikpräglad  begivenhet, vars kul-
men var riksdagens talman Paavo Lip-
ponens festtal.

I tio regionala fester under loppet av 
mars månad deltog omkring 6 000 per-
soner. Dessa festligheter och högtider 
i syfte ett nå veteranernas närhet har 
ådagalagt sin stora betydelse. Krigsve-
teranerna har visat  sin lust och vilja att 
delta i tillställningarna under sin egen  
organisations jubileumsår. De regio-
nala festerna fortgår ännu på närmare 
tjugo orter, de sista  av dem kommer 
att försiggå i november och de längst i 
fjärran i Kanada.

Utöver de regionala festerna fortgår 
firandet av jubileumsåret med olika ve-
teransammanslutningars reseexkursi-
oner till krigshistoriska platser, med en 
utomhustillställning i Helsingfors i au-
gusti och med förbundets stora femtio-
årsfest den 29 september.

Stadgeförändringarnas  
läge växlar
De nya, av Föreningsregistret fast-
ställda modellstadgarna för  förbun-

Festligheter och vardag
dets medlemsföreningar har i hög grad 
upptagits till behandling  i förening-
arna. Fram till slutet av mars hade för-
bundet tillställts  av årsmötena god-
kända nya stadgar från 70 medlemsför-
eningar. I dessa  godkända stadgar har 
på två  undantag när makor/maker och 
änkor/änklingar till krigsveteraner till-
erkänts Maka/make-medlemskap. Li-
kaså har maka/makemedlemmar samt 
stödmedlemmar  givits röträtt vid för-
eningens möten. De förverkligade för-
ändringarna står i samklang med för-
bundets  vid  senaste förbundsmöte 
godkända framtidsplan, som syftar till 
att säkra stödverksamhetens fortsätt-
ning så länge krigsveteraner samt såda-
nas makor och änkor är i behov av stöd 
i olika former.

Möten och sammanträden  med sik-
te på stadgeändringar kommer att  för-
siggå ännu i vår och i höst. Några för-
eningar har beslutit uppskjuta  behand-
lingen av stadgeändringen till senare 
tidpunkt.

Det allra viktigaste är att kunna fort-
sätta arbetet till förmån för  krigsvete-
ranerna samt deras makor och änkor. I 
tid vidtagna  åtgärder samt anförtroen-
det av viktiga uppdrag åt  stödmedlem-
mar och slutligen dessas involverande i 
föreningens beslutfattande är som allra  
bäst tryggar stödverksamhetens fortbe-
stånd.

Markku Seppä

Traditionerna är ett tecken på livets 
fortbestånd. De formar en trygg, vitt-
omfattande ram som förenar det för-
gångna, nuet och framtiden. Bevara-
de traditioner från svunna generatio-
ner garanterar  att varje nytt  släktled 
inte behöver börja om allting från för-
sta början, från en nollpunkt.

Åt människan där hon lever mitt i 
en värld av ständig förändring  erbju-
der traditionerna en fästpunkt, käns-
lan av att höra till en gemenskap, att ha 
en egen bakgrund; att inte vara blott en 
del av en familj, utan även av en större 
helhet, ett särskilt släkte: sitt eget  fin-
ländska folk.

För att kunna växa måste männis-
kan först slå rot. Envar har rötter nå-
gonstans. Den finländska människans 
andliga rötter finns i Finlands folks 
förflutna och dettas traditioner. Det är 
därvid inte fråga blott om finländskhe-
ten, utan också om region- och –hem-
bygdstillhörigheten. Hur mera splitt-
rad världen omkring oss blir, ju mera 
skrämmande framtidens hotbilder av-
tecknar sig, desto intensivare längtar vi 
till det välbekanta och trygga; till att ha 
“ett eget ställe”, att “höra hemma nå-
gonstans”.

Våra månghundraåriga traditioner 
inbegriper nästan alltid någonting med 
djupare mening än den blotta formen. 
Många traditionella ceremonier tjäna-
de direkta praktiska syftemål, hjälpte 
människorna över kriser och förskjut-
ninsskeden i livet. Att överföra en prak-
tisk “uthärdingstradition” till efterföl-
jande generationer finländare är en av 
Traditionsförbundet Eklövets viktigas-
te målsättningar.

Traditionsförbundets vice ordföran-
de Aarno Lampi konstaterade i novem-
ber i fjol i ett tal vid ett seminarium om 
veterantraditionens värden, att  våra 
krigsveteranernas attityder, gärningar 
och  prestationer ingebriper stoff, som 
dagens uppfostrare, opinionsbildare 
och beslutfattare skulle gagnas av att 
utnyttja i sin strävan till att upprätthål-
la vårt samhälles förmåga att uthärda 
kriser i undantagsförhållanden.

Veteranarvets beståndsdelar äger en 

Veteranarvet förpliktar
ovanlig beviskraft, emedan de är tes-
tade och befunna hållbara i det levan-
de livet under förhållanden värre än de 
värsta. De till dessa gärningar anslutna 
minnena är införskaffade till synner-
ligen högt pris och därför oersättligt 
värdefulla. Att vidarebefordra dem och 
bevara dem i nationens minne är en he-
derssak för oss. 

I den älskade sången Veteranens af-
tontapto sägs det ut i klara och tydli-
ga ordalag: “Minnena aldrig förblekna 
får”. I samma sång konstateras också 
att “ bördan nu nedlagd är”. Striderna 
har upphört. Kriget är över. Fosterlan-
det är fritt. Veteranerna, de som käm-
pat vid fronterna, de som höll samhäl-
let intakt på hemfronten, de kvinnor 
och män som återuppbyggde landet – 
alla är de beredda att överlåta ansvars-
bördan till de följande generationerna 
här i Finland.

Blickarna riktas på de unga. Är de 
kapabla till ansvarstagare? De unga be-
finner sig i en “ymnighetsklämma”. De 
har minsann att välja  mellan. Ideer och 
värden portioneras ut bloggvis på nätet. 
En ung person behöver inte mer än slå 
på dator, så är myndigheternas, mam-
mas, pappas, eller lärarns tankar genast 
återspeglade mot existerade kunskap 
samt vederbörandes egna och kumpa-
nernas årsikter.

Mitt i djungeln av alternativ och 
virrvarret av förändringar har de ungas 
grundvärden ändå förblivit förvånans-
värt oförändrade: familjen, hemmet 
och grundtryggheten, beredskapen att 
vid behov försvara fäderneslandet är 
ting som största delen av vår ungdom 
också i detta nu ställer bland det allra 
främsta på sin värdebörs.

Jag hyser ett stort förtroende för de 
unga männen och kvinnorna i Fin-
land. Jag lever i fast förtröstan på, att 
veteranarvet är i färd med att överföras 
i goda händer. 

Generationerna kommer och går, 
fosterlandet består !  

Raili Malmberg 
Medlem i Finlands 

krigsveteranförbunds delegation
                                                                

                                           

Nationella veterandagen
Helsingfors Ishall 27.4.2007

9.30 Flagghissning vid Ishallen
10.00 Andaktsstund i Ishallen
10.30–12.30 Fältlunch och kaffe
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Sinikka Mönkäre
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Tuulen nostatus
Sibeliusgymnasiets kör
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Tuetut Lomat 2007 Lomakotisäätiö
---------------------------------------------------------
Lomakotisäätiö järjestää tuettuja lomia ympäri vuoden.
Ne ovat 5 – 7 vuorokauden täysihoitolomia.
Lomakotisäätiön lomapaikat ovat Lautsia Hauholla ja
Panganranta Pielavedellä.
Lomatukea haetaan aina kirjallisesti. Hakulomakkeita
saa puhelimitse tilaamalla (03) 647 0821 tai
nettisivuilta www.pvvlomakoti.fi

Keväällä ja kesällä runsaasti erikoisteemaviikkoja

Kysy myös muita lomiamme suoraan
lomapaikoista Lautsia 03 – 647 080 tai
Panganranta 017 – 615 0600.

PVV Lomakotisäätiö, c/o Lautsian Lomakeskus,
Lautsiankuja 20, 14700 Hauho
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Statskontorets direktiv 
gällande rehabiliteringen 
har sänts till alla kommu-

ner och  samkommuner även-
som till övriga kontaktgrupper. 
Man kan ta del av direktiven 
på Finlands Krigsveteranför-
bunds internetsidor på adres-
sen  www.sotaveteraaniliitto.fi

Den veteran, som väljes till 
frontveteranrehabilitering, bör 
vara bosatt i Finland och del-
tagit i krigen 1939-1945 samt 
inneha frontmanna-, front-
tjänst- eller fronttecken. Krigs-
invalid, som enligt lagen om 
krigsskada har en arbetsoför-
mögenhetsgrad om minst 10%, 
kan inte erhålla för krigsvetera-
ner avsedd rehabilitering.

Beslut om godkännande till 
rehabilitering fattas av det or-
gan i veteranens hemkommun, 
som har ansvaret för rehabili-
teringen. Till ansökan om re-
habilitering bör fogas läkar-
utlåtande om sökandens häl-
sotillstånd och om behovet av 
rehabilitering, ifall inte sökan-
den har ett fast vårdförhållande 
till den egna kommunens häl-
socentral. Ansökan om rehabi-
litering kan på veteranens väg-
nar göras av anhörig eller av so-
cial- och hälsovårdsmyndighet 
i det fall, då veteranen själv inte 
är i stånd till det.

Statskontoret understry-
ker i sina direktiv, att rehabi-
literingen bör ske regelbundet 
och planmässigt. Tiden mel-
lan rehabiliteringsperioder-
na bör inte överskrida ett år. 
Detta innebär att man bör al-
ternera mellan olika rehabili-
teringsformer. Tyngdpunkten 
bör överföras från anstaltre-
habilitering till dag-, hem- el-
ler annan öppen rehabilitering. 
Dag- eller annan öppen rehabi-
litering skall prioriteras då, när 
man med dessa alternativ gör 
det möjligt att uppnå de vård-
resultat man strävar efter. När 
beslut fattas om rehabilitering, 
bör beaktas frontveteranens 
hälsotillstånd, rehabiliterings-
anläggningens kvalitativa nivå 
ävensom geografiska, språk 
och övriga förhållanden.

Kommunernas ansvar ökar 
vid ordnandet av öppen- och 
dagrehabilitering. Det är kom-
munens uppgift att sörja för 
att öppen- och dagrehabilite-
ringen till kvalitet och inne-
håll motsvarar frontveteranens 
personliga behov ävensom att 
den utvecklas enligt  föränd-
rade behov. Rehabilitering-
en bör även omfattande och 

Rehabilitering av frontveteranerna år 2007
mångsidigt stöda utvecklandet 
och bevarandet av veteranens 
funktionsförmåga. Detta för-
utsätter att veteranens rehabi-
literingsperiod beaktas som en 
del av för honom/henne i öv-
rigt planerade hälsovårds-, öp-
pen- eller anstaltsservice. En-
ligt direktiven bör vid behov 
även förutom hemrehabilite-
ringen förrättas också ett hem-
besök. Härvid bedöms vetera-
nens möjlighet att reda sig själv 
hemma ävensom möjliga behov 
av hjälpmedel eller ändrings-
arbeten i bostaden. I direkti-
ven rekommenderas att dagre-
habiliteringsprogrammet bör 
innehålla individuellt dagspro-
gram, individuella vårdtjänster 
och övriga funktioner i grupp 
samt motion.

Kommunen kan förverkliga 
öppen- och dagrehabilitering 
på hälsocentralen, i sjukhus, 
rehabiliterings- och vårdinrätt-
ning eller köpa rehabilitering 
av privata serviceproducenter 
eller självständiga yrkesutöva-
re. Veteranen kan även erhålla 
öppen rehabilitering i hemmet.

Öppen rehabilitering 
kan förverkligas enligt 
följande:
Dagrehabilitering 
högst 10 dagar för funktions-
klass III
Övrig öppen rehabilitering
högst 20 vårdgånger (besök)

Dagrehabilitering
högst 20 dagar för funktions-
klass I - II
Övrig öppen rehabilitering 
högst 30 vårdgånger (besök)

Öppen rehabilitering kan ges 
t.ex. enl. följande:
Funktionsklass III
öppen rehabilitering 2 x 10 
vårdgånger i serie
Funktionsklass I - II
öppen rehabilitering 3 x 10 eller 
2 x 15 vårdgånger i serie

Om rehabiliteringen förde-
las med längre mellanrum, kan 
dess effekt märkbart förlänga 
t.ex. uppehållandet av rörelse-
förmågan.

I form av öppen rehabilite-
ring kan även ges enbart fot-
vård åt veteran, som är i behov 
av sådan.

Anstaltsrehabilitering
Med anstaltsrehabilitering av-
ses rehabilitering, som huvud-
sakligen ges i en följd under ett 

antal dagar i rehabiliterings- 
och vårdinrättning, i sjukhus 
eller på avdelning på hälsocen-
tral, vartill även hör logi och 
fritt uppehälle

I första hand bör man strä-
va till att använda närmast 
belägna lämpliga rehabilite-
ringsanstalter. Med motiverad 
orsak kan frontveteran enligt 
egen önskan hänvisas till nå-
gon längre bort (i Finland) be-
lägen anstalt. T.ex. hörsel- eller 
synskada, demens, reumasjuk-
dom, parkinsonsjuka, sjukdo-
mar i extremiteterna kan för-
utsätta rehabilitering i längre 
bort belägna anstalter.

Anstaltsrehabilitering 
är högst 10 dagar för funktions-
klass III
2 - 4 veckor för funktionsklass 
I - II

Det är möjligt för maka/
make att delta i anstaltsreha-
bilitering. Frontveteranens 
maka/make kan delta i an-
staltsrehabilitering i samma re-
habiliterings- och vårdanstalt 
som veteranen. Målsättningen 
för samtida rehabiliteringsperi-
od är att förbättra resultatet av 
rehabiliteringen bl.a. genom att 
på detta sätt stöda den vårdan-
de makan/maken och påverka 
frontveteranen att reda sig själv 
hemma. Makans/makens del-
tagande förkortar inte frontve-
teranens rehabiliteringsperiod i 
anstalt. Längden, behovet och 
ändamålsenligheten av sam-
tida rehabiliteringsperiod be-
döms av den, som fattar rehabi-
literingsbeslut. Maka/make är 
ej berättigad till öppen- ej hel-
ler till dagrehabilitering.

Gemensam anstaltsrehabi-
litering för frontveteran och 
maka/make kan förverkligas 
enligt följande alternativ:

Funktionsklass III
veteran 10 dygn  maka/make 
samtidigt 7 dygn
eller båda tillsammans 7 dygn

Funktionsklass I - II
veteran högst 4 veckor 
maka/make samtidigt 2 veckor

Ersättning för rehabilite-
ringskostnaderna
Frontveteran och makan/ma-
ken åsamkas inga kostnader för 
rehabiliteringen. Kommunen 
betalar kostnaderna för front-
veteranernas rehabilitering och 
Folkpensionsanstalten ersätter 
rehabiliteringsresekostnaderna.

Kommunerna 
tillkommande anslag
I statsbudgeten för år 2007 finns 
upptaget för rehabiliterings-
verksamheten 38 296 000 euro. 
Till kommunerna fördelas 36 
634 653 euro i förhållande till 
i kommunen bosatta frontvete-
raner. Anslagen finns förteck-
nade kommunvis och kan läsas 
på Krigsveteranförbundets  in-
ternetsidor.

Kommunerna bör följa med 
användningen av anslagen, så 
att reserverade anslag inte blir 
oanvända och så att alla, som 
önskar, får komma till regel-
bunden rehabilitering.

Funktionsklasserna.

Funktionsklass I
Till denna funktionsklass hör 
de veteraner, som har svår 
störing i sin fysiska och/eller 
psykiska funktionsförmåga. 
Funktionsförmågan försvagas, 
sinnesfunktionerna och det so-
ciala umgänget minskar; even-
tuellt uppträder symptom på 

andra långtidssjukdomar. Ve-
teranen är delvis eller fortlö-
pande beroende av hjälp av an-
nan person.

Funktionsklass II
Till denna funktionsklass hör 
de veteraner, som har lindrig 
eller medelsvår störing i sin fy-
siska och/eller psykiska funk-
tionsförmåga. Veteranen kla-
rar sig huvudsakligen själv, 
men är i någon mån i behov av 
hjälp i sina dagliga funktioner, 
t.ex. vid intagandet av måltid, 
vid av- och påklädning eller 
vid skötseln av den personliga 
hygienen. Problem kan uppstå 
även vid vistelse utomhus, ss 
vid utförandet av ärenden ut-
anför hemmet.

Funktionsklass III
Till denna funktionsklass hör 
de veteraner, som kan reda sig 
själva i sina dagliga funktioner. 
Om de insjuknar, klarar de själ-
va medicinering och vård.

Anni Grundström
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Etelä-Pohjanmaan Sota-
veteraanipiirin vuosiko-
kous pidettiin Seinäjo-

en Seurakuntakeskuksessa 5. 
maaliskuuta.

Tilaisuus alkoi rovasti Jussi 
Pelto-Pirin pitämällä alkuhar-
taudella. Tilaisuudessa kunni-
oitettiin 396:n pois nukkuneen 
veteraanin muistoa.

Piirin puheenjohtajan kiit-

Jalo Liinamaa jatkaa 
eteläpohjalaisten puheenjohtajana

Sotaveteraanien kultaisten ansioristien saajat vasemmalta oikealle: Aarne Jyrä Kurikasta, Kalevi Mat-
tila Kauhajoelta, Lauri Mäkinen Kauhavalta, Matti Rajala Seinäjoelta ja Jaakko Toivola Vimpelistä. Ku-
vasta puuttuu Vilho Salmela Alavudelta.

ti puheenvuorossaan edellisestä 
toimintavuodesta jäsenistöä ja 
naistoimikunnan puheenjohtaja 
kukitettiin perinteisin menoin.

Vuosikokouksessa oli edus-
tettuna 27 yhdistystä ja 50 ko-
kousedustajaa. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Ville Soin-
tula. Piirin puheenjohtajaksi 
valittiin yksimielisesti edelleen 
Jalo Liinamaa. Uusina jäseninä 

piirihallitukseen valittiin Aar-
ne Vuorenmaa, Kalevi Mäki-
Kahra, Eino Korri, Jouko Sil-
jamäki, Hannu Härö ja Pentti 
Koski. Muut erovuoroiset va-
littiin uudelleen. Valintojen jäl-
keen piirihallituksen jäsenistä 
on puolet kannattajajäseniä. Pii-
rin sääntömuutoksesta käytiin 
vilkas keskustelu ja uudet sään-
nöt hyväksyttiin yksimielisesti.  

Pohjois-Pohjanmaan So-
taveteraanipiirin vuo-
sikokous pidettiin Kii-

mingissä 31. maaliskuuta. Pii-
rin naistoimikunta piti samalla 
oman kokouksensa. Kokousvä-
keä piirin 21 yhdistyksestä oli 
koolla 142.

Alkuhartauden piti rovasti 
Juhani Laurila. Puheenjohta-
ja Aarno Strömmer kosketteli 
tervehdyksessään muun muas-
sa liiton juhlavuoden tapahtu-
mia. Hiljainen hetki vietettiin 
vuoden 2006 aikana poisnuk-

Pohjois-Pohjanmaan piirikokous
kuneiden 224 veljen ja sisaren 
muistolle.

Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi luovutettiin seuraavil-
le: Atte Autio, Ilmari Lotvonen, 
Anna-Liisa Malkavaara, Olli 
Pajander, Heikki Pohjanen, 
Arvi Vuorialho ja Eeva Ylikul-
ju. Sotaveteraanien ansioristin 
sai Asko Kylänperä. Suomen 
Sotaveteraaniliiton ansiomitali 
ojennettiin seuraaville: Kaarlo 
Hirvilammi, Viljo Kaartinen, 
Mikko Kerimaa, Jouko Lah-
denperä ja Antti Pesälä.

Olavi Eronen valittiin 
11. kerran Kymen-
laakson Sotaveteraa-

nipiirin puheenjohtajaksi vuo-
sikokouksessa Kouvolassa 16. 
maaliskuussa. Kokous kutsui 
Sulo Seppälän piirin kunniajä-
seneksi. Normaalien vuosiko-

Olavi Eronen johtaa edelleen 
Kymenlaakson sotaveteraaneja

kousasioiden lisäksi hyväksyt-
tiin piirin uudet säännöt. 

Vuosikokouksessa valittiin 
erovuoroisten tilalle vuosik-
si 2007-2008 seuraavat: Rei-
jo Pajuoja, Paavo Kalkeala, 
Aimo Kiukas, Timo Heikki-
lä, Ilkka Sainio, Olavi Simo-

Kunniajäseniksi kutsuttiin 
Eino Kyllönen, Antti Hiitola, 
Aaro Karsikko, Paavo Kaup-
pila ja Eino Rautio. Kokous 
hyväksyi piirin sääntöjen muu-
tokset liiton uusien mallisään-
töjen mukaisesti.

Uusina jäseninä piirin halli-
tukseen tulivat Pertti Hanko-
nen ja Pertti Marttinen. Aar-
no Strömmer jatkaa puheen-
johtajana. Naistoimikunnan 
puheenjohtajana jatkaa Helvi 
Peltonen.  

Martti Lamminaho

nen ja Börje Broas. 
Vuosikokouksen jälkeisessä 

hallituksen kokouksessa Börje 
Broas valittiin edelleen piirin 
varapuheenjohtajaksi.

(EV)

Punkaharjulla, noin 30 km Savonlinnasta

TULE YKSIN TAI YHDESSÄ  
KRUUNUPUISTOON!

Tarjoamme:
• Toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta
• Laitoshoitoa ja jaksottaista laitoshoitoa
• Palveluasumista kodinomaisessa ympäristössä
• Virikkeellistä päivähoivapalvelua
• Päiväkuntoutusta ja avokuntoutusta
• Lottakuntoutusta yhteistyössä Lotta Svärd 

Säätiön kanssa
• Monipuolisia virkistys- ja kuntolomapaketteja

Lisätietoja palveluistamme ja varaukset:
Asiakassihteeri Leena Nykänen
Puh. (015) 7750 332
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju

Kotimainen takuutuote
Toimitukset kotiin

SOTAVETERAANIT!
KYSYKÄÄ EDULLISTA 

RAHOITUSTA!

T:mi	Kari.Matti	Mäkinen
Sivupellontie	14,	61600	Jalasjärvi

0500-567	104,	06-456	1256
info@potkupyora.com
www.potkupyora.com

www.potkupyora.fi
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Vaatimattomin menoin 
ja sanankääntein Lah-
den piirin puheenjoh-

tajana 40 vuotta toiminut yli-
metsänhoitaja Mauno Uusitalo 
(85) luovutti paikkansa pitkäs-
ti toistakymmentä vuotta pii-
risihteerinä toimineelle Eero 
Lehtoselle. Tehtäviin tarvitaan 
nuorempia voimia, huomautti 
Uusitalo.

Piirin runsaslukuinen ko-
kousväki nimesi Uusitalon pii-
rin kunniapuheenjohtajaksi. 
Hän on toiminut puheenjoh-
tajana koko piirin toiminnassa 
olon ajan. Lisäksi hän on ollut 
perustamassa useimpia piirin 
sotaveteraaniyhdistyksiä.

Piirisihteeriksi piirin vuosi-
kokousväki valitsi Lauri Pasti-
lan. Varapuheenjohtajana jat-
kaa Tenho Iikkanen ja uutena 

Eero Lehtonen puheenjohtajaksi Lahdessa
Seppo Vohlonen Orimattilas-
ta. 

Vuosikokous pidettiin pe-
rinteisen tavan mukaan Hä-
meen Rykmentin auditoriossa 
Talvisodan päättymisen muis-
topäivänä. Alussa lähetettiin 
kunniahavuristit Talvisodan 
muistomerkille ja sodan ajan 
suomalaisen naisen muisto-
merkille. 

Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi luovutettiin seuraa-
ville: Tenho Iikkanen, Pentti 
Iisalo, Martti Salomaa, Pek-
ka Seppälä, Lauri Ojala, Endel 
Nord, Valtteri Aulin ja Heik-
ki Tapanila. Sotaveteraanien 
ansioristin sai Samuli Niemi 
ja Sotaveteraaniliiton ansiomi-
talin Jorma Helen, Maija-Lii-
sa Lindqvist, Tuija Nurmi ja 
Erkki Niemi.

Lahden piirin uusi puheenjohtaja Eero Lehtonen (vas.) työnsä pii-
rin puheenjohtajana päättäneen Mauno Uusitalon kanssa. Kuva 
Asko Alho

Avaussanojen jälkeen Mau-
no Uusitalo sytytti hiljaisuu-
den kynttilän pois nukkunei-
den veteraanien muistoksi. 
Heitä oli piirin alueella viime 
vuonna 179. Samalla Uusitalo 
piti jäähyväispuheensa ja kiit-
täen hyvästä yhteistyöstä kaik-
kien yhteistyötahojen kanssa. 
Hän totesi edessä olevan elä-
män olevan hänelle haasteelli-
sen.

Eero Lehtonen puolestaan 
kiitti valinnasta vastuunalai-
seen tehtävään, joka kohdistui 
häneen. Hän tunnusti, ettei pys-
ty astumaan Uusitalon saappai-
siin. Hän huomautti Uusitalon 
työn olleen tehokasta ja kaik-
kia huomioivaa. Ensimmäinen 
varapuheenjohtaja Tenho Iik-
kanen luonnehti Uusitaloa suu-
reksi voimahahmoksi.

Suur-Savon Sotaveteraani-
piiri piti piirikokouksen-
sa 25.3. Puumalassa. Ko-

kouksessa piirin pitkäaikainen 
puheenjohtaja Kalevi Raati-
kainen luopui tehtävästään ja 
samalla kokous kutsui hänen 
piirin kunniapuheenjohtajaksi. 
Uudeksi puheenjohtajaksi pii-

Tauno Kauhanen Suur-Savon 
puheenjohtajaksi

rikokous valitsi yksimielisesti 
Tauno Kauhasen Jäppilästä.

Tauno Kauhanen on synty-
nyt vuonna 1932. Päätyönsä hän 
on tehnyt maanviljelijänä suvun 
vanhalla maatilalla. Nykyisin ti-
laa hoitaa hänen poikansa.

Tauno Kauhanen on ollut 
Jäppilän Sotaveteraanit ry:n 

Hämeen Rykmentin ruoka-
lassa nautitun hyvän aterian 
jälkeen vuosikokousväki siir-
tyi Marskin aukiolle perintei-
seen kunnianosoitukseen ja 
seppeleen laskuun. Aseman au-

kiolta veteraanit marssivat Ris-
tinkirkkoon iltajuhlaan, jonne 
veteraanit marssivat perinteen 
mukaan läpi kaupungin. 

Eino Järvinen

puheenjohtajana vuodesta 2000 
lukien ja Suur-Savon Sotavete-
raanipiiri ry:n varapuheenjoh-
tajana vuodesta 2002 lukien. 
Lisäksi hän on hoitanut useita 
kunnallisia ja valtionhallinnol-
lisia luottamustehtäviä.

Harrastuksenaan hänellä on 
kuorolaulu.

Kainuun sotaveteraani-
piiri kirjasi viime vuo-
den yhdeksi 40-vuoti-

sen toimintansa parhaimmista. 
Samalla vuosikokous hyväksyi 
viime vuodelta tehdyn toimin-
takertomuksen, vahvisti tilin-
päätöksen ja myönsi vastuulli-
sille tilivapauden.

Vuosikokouksen avannut 
piirin puheenjohtaja Seppo 
Tähkäpää totesi juhlavuoden 
tarjonneen jäsenille haasteita ja 
toimintaa.  ”Kun rinnallamme 
on ollut monta pyyteetöntä uu-
rastajaa, olemme saaneet näky-
vää aikaan”, hän tunnusti.

Tähkäpää totesi piirin voi-
van lähteä alkaneelle uudelle 
vuosikymmenelle tyytyväisin 
mielin. ”Suomen Sotaveteraa-
niliiton 50-juhlavuoden mer-
keissä ja kaikkien veteraanijär-
jestöjen yhteisenä käynnistetty 
valtakunnallinen keräys antaa 
meille uskoa tulevaan”.

Kainuun Sotaveteraanipiirin 
pitkäaikaisen toimittaja-tiedot-
taja Antti Mannerin jätettyä 

Kainuun piirillä takanaan hyvä vuosi

tehtävänsä Tähkäpää kiitteli 
häntä ahkerasta ja antaumuk-
sellisesta työstä piirin hyväk-
si. Manner totesi kokeneensa 
tehtävänsä itselleen mieluisak-
si ja pitäneen sen harrastajan-
sa kunnossa.  ”Ei tällaista työtä 
voida tehdäkään palkkion toi-
vossa”, hän lausui.   

Vuosikokouksessa muistet-
tiin ansioituneita yhdistyksen 
jäseniä:

Tasavallan presidentin myön-

Suomen Sotaveteraaniliiton ansioristeillä palkittiin Kainuun piirin 
vuosikokouksessa etualalla olevat Aune Huttunen, Antti Manner 
ja Einari Heikkinen. 

tämät Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarikunnan I luokan mi-
talit saivat:

Arvo Härkönen, Reino Ilk-
ko, Tauno Kemppainen, Pau-
li Kukko, Veikko Leinonen, 
Alpo Pekkala ja Sulo Tuomi.

Sotaveteraanien kultaisel-
la ansioristillä palkittiin Einari 
I. Heikkinen ja Antti Manner 
sekä ansioristillä Aune Huttu-
nen.

Eino Tolonen

Työtä lähellä ihmistä
SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon 
toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ammattiliitto. 

SuPeriin kuuluu yli 67 000 jäsentä, jotka työskentelevät 
julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 
www.superliitto.fi
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Varsinais-Suomen Sota-
veteraanipiirin vuosi-
kokous valitsi yksimie-

lisesti maanviljelysneuvos Eeri 
Hyrkön jatkamaan piirihalli-
tuksen puheenjohtajana. Mas-
kussa pidetty kokous keräsi 
paikalle lähes kuusikymmen-
tä osanottajaa, jotka edustivat 
kahta lukuun ottamatta kaik-
kia piirin yhdistyksiä.

Ravintola Kiisan Pirtissä pi-
detyssä vuosikokouksessa al-
kuhartauden piti Maskun seu-
rakunnan kappalainen Jaakko 
Henttinen. Maskun kunnan-
johtaja Jaakko Olenius loi kat-
sauksen luotsaamansa kunnan 
nykypäivään. Eeri Hyrkkö kä-
sitteli kokouksen avauspuhees-
saan veteraanimäärärahojen 
kehitystä viimeisten vuosien 
aikana. Kokouksen aluksi nau-
titut kahvit tarjosi ravintoloitsi-
ja Leena Lehti yhdessä poikan-
sa kanssa. Hän kertoi lyhyes-
sä puheenvuorossaan olevansa 
veteraaneille paljosta kiitolli-
nen ja että juuri veteraanien te-
kojen ansiosta hän voi toimia 
itsenäisenä yrittäjänä vapaassa 
maassa.

Kokouksen aluksi luovutti-
vat Sotaveteraaniliiton Naisjär-

Eeri Hyrkkö jatkaa 
Varsinais-Suomen johdossa

jestön puheenjohtaja Vuokko 
Hurme ja Sotaveteraaniliiton 
valtuuston varapuheenjohtaja 
Antti J Näsi piirin toiminnan-
johtajan avustamana Eeri Hyr-
kölle Sotaveteraanien kultaisen 
ansioristin. Antti J Näsille luo-
vutettiin piirin standaari kii-
toksena pitkästä ja ansiokkaas-
ta työstä.

Varsinaisessa kokouksessa 
puhetta johti Naantalin Seu-
dun Sotaveteraanien puheen-
johtaja Jaakko Ylitalo. Kokous 

hyväksyi toiminta- ja tilikerto-
mukset vuodelta 2006 sekä toi-
minta- ja taloussuunnitelmat 
vuodelle 2007. Lisäksi käsitel-
tiin ja hyväksyttiin piirin sään-
töjen muuttaminen Sotavete-
raaniliiton suositusten mukai-
sesti.

Piirin varapuheenjohtajiksi 
valittiin edelleen apulaisnimis-
mies Oiva Sinervo ja kunnal-
lisneuvos Toivo Mattila.

Osmo Suominen

Piirikokouksessa Sotaveteraanien kultainen ansioristi luovutettiin 
puheenjohtaja Eeri Hyrkölle.

Juhlapäivää vietettiin 3. 
maaliskuuta musiikin, pu-
heiden ja ystävien seurassa. 

Juhlaan oli saapunut yli 100 yh-
distyksen jäsentä.

Puheenjohtaja Arvo Aho 
käsitteli tervehdyspuheessaan 
yhdistyksen perustamista ja 
jäsenistön hyväksi tehtyä työ-
tä. ”Perustajajäsenemme, joita 
ylimetsänhoitaja Lauri Härön 
koolle kutsumina oli Helsingin 
Metsätalolle kertynyt 21, olivat 
kansallistuntoisina valinneet 
yhdistyksemme perustamis-
päiväksi juhlallisesti Kalevalan 
päivän 28.2.1967. Sotaveteraa-
nit eivät tuohon aikaan olleet 
mitenkään erityisessä valtio-
vallan suojeluksessa. Perusta-
jajäseniämme varmasti kan-
nusti, ensikädessä sodassa saa-
tu vakaumus ”veljeä ei jätetä”, 
mutta varmasti myös ajankoh-
dan olosuhteiden synnyttämä 
uhmamieli ”Ei oikeutta maassa 
saa, jos itse sit’ ei hanki”. 

Juhlapuheen piti Helsingin 
piispa Eero Huovinen. Hän 

Keski-Helsingin 
Sotaveteraanit 40 vuotta

käsitteli puheessaan hyvin kos-
kettavalla tavalla luopumista 
eri asioista. Puolustusvoimien 
kunnioittavan ja kiittävän ter-
vehdyksen toi sotilasläänin ko-
mentaja kenraalimajuri Jaakko 
Oksanen.

Veteraaneilla oikeus 
saada tukea
Helsingin kaupungin terveh-
dyksen juhlaan toi kaupungin 
sosiaalijohtaja Paavo Vouti-
lainen. Hän ihaili veteraanien 
omaksumaa vastuuta kanssaih-
misistään. ”On käsittämätön-
tä, että Teissä on vieläkin tuo-
ta samaa asennetta ja etiikkaa. 
Mutta samalla Teillä itsellänne 
on oltava oikeus saada tarvites-
sanne tukea, hoivaa ja hoitoa 
kunnioittavilta ihmisiltä, jotka 
tukevat jäntevin ja lämpimin 
käsin, mutta jotka eivät riistä 
Teiltä vapauttanne ja persoo-
nallisuuttanne. Tottahan tekin 
saatte vuorollanne olla kaverei-
ta, joita ei jätetä, ei nyt eikä vii-
meisen iltahuudon kutsuessa. 

Helsingin sosiaalijohtaja Paavo 
Voutilainen esitti kaupungin 
tervehdyksen.

Se on koko maan yhteiskunnal-
linen tehtävä, se on Helsingin 
kaupungin tehtävä, se on sosi-
aali- ja terveydenhuollon tehtä-
vä, se on lähimmäisen tehtävä, 
se on kirkon tehtävä”. 

Keski-Helsingin Sotavete-
raanit on jäsenmäärältään suu-
rin Sotaveteraaniliiton jäsenyh-
distys. Varsinaisia jäseniä sillä 
on nyt 1 600. Enimmillään jä-
senmäärä oli yli 3 000. 

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio

www.savonkuljetus.fi

ADC

www.betamet.fi
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Kolme Kymenlaakson 
Sotaveteraanipiirin yh-
distystä juhli näyttä-

västi 40-vuotista toimintaan-
sa vuoden alkukuukausina. 
Anjalankosken Sotaveteraa-
nit, joka on perustettu nimel-
lä Keski-Kymen Sotaveteraanit 
21.1.1967, juhli 28.1. Valkealan 
yhdistys piti juhlansa synnyn-
päivänään 8.3. ja trion vanhin, 
30.12.1966 perustettu Elimäen 
yhdistys 11.3. Kaikissa juhlis-
sa muistettiin ansioituneita ve-
teraaneja puheissa, lauluissa ja 
ansiomerkkien jaolla. 

Myllykoskella pidetyn Anja-
lankosken juhlan tervehdyspu-
heessa varapuheenjohtaja Jal-
mari Penttilä valotti maamme 
historiaa kertoen Suomen kor-
keimman johdon, tasavallan 
presidentin (Ryti), puolustus-
voimien ylipäällikön (Manner-
heim), pääministerin (Linko-
mies), ulkoministerin (Ram-
say) ja puolustusministerin 
(Walden) pitäneen rauhan tun-

Kolme Kymenlaakson yhdistystä 
juhli 40-vuotista toimintaansa  

nusteluja käsitelleen neuvot-
telun Myllykoskella 3.8.1943. 
Neuvostoliitto kuitenkin torjui 
Suomen neuvottelupyynnön.

Historiikilla hyvä 
menekki
Anjalankosken Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Reijo Pajuoja ja 
sihteeri Eila Forsström toimit-
tivat yhdistyksen 40-vuotishis-
toriikin, joka myytiin loppuun 
muutamassa viikossa. Mennei-
syydestä ja nykytilasta kertoes-
saan puheenjohtaja Pajuoja kai-
pasi nuorempia ”vetämään” ve-
teraanitoimintaa. 

Juhlapuhuja, Myllykoskelta 
kotoisin oleva evl. Pentti Fors-
ström, totesi, että Suomen tur-
vallisuuspolitiikka on sidottu 
kahteen keskeiseen kohteeseen, 
Euroopan Unioniin ja Venä-
jään. Ratkaisut ja toimenpiteet 
näiden kohteiden kanssa mää-
rittelevät turvallisuutemme ta-
son.

Valkealan menetykset 
valtavat
Valkealan juhlan juhlapuhu-
ja, prikaatikenraali Jukka Pen-
nanen kertoi ensin lyhyesti 
komentamansa sotatoimiyh-
tymän, Karjalan Prikaatin his-
toriasta ja nykytilasta. Sen jäl-
keen hän keskittyi Valkealan 
miesten sotatiehen. Valkeala-
laisreserviläisten pääosa soti 
talvisodassa JR 5:ssä ja jatkoso-
dassa JR 25:ssä.

Sodissa kaatui yli 400 valkea-
lalaista, joukossa muutama lotta-
kin ja haavoittui noin tuhat. Kaa-
tuneiden luku vastasi kahdeksaa 
kutsuntaikäluokkaa ja haavoit-
tuneiden määrä 20 ikäluokkaa. 
Tappiot olivat todella suuret.

Juhlan tervehdyspuheessa 
yhdistyksen puheenjohtaja Sa-
kari Mattila totesi leikillisesti, 
että sodan jälkeen sotien vete-
raaneja ei arvostettu. Meidän 
oli siksi langettava itsekehuun, 
koska tiesimme pelastaneemme 
maan. Juhlassa palkittiin ansi-

Puheenjohtaja vaihtui Etelä Karjalassa. Asko Airola luovutti vas-
tuun Erkki Pullille. Kuva: Pekka Hakuli

Etelä-Karjalan Sotavete-
raanipiirin piirikokous 
pidettiin Joutsenon Sota-

veteraanien järjestämänä Seu-
rakuntakeskuksessa. Kokous 
oli merkittävä monessa suh-
teessa. Piiri uudisti sääntönsä 
ja ensimmäisen kerran piirin 
toiminta-aikana piirin puheen-
johtajaksi valittiin ei tammen-
lehvä sukupolven edustaja, 
Erkki Pulli Lappeenrannasta.

Tämä suuntaus on ollut jo 
havaittavissa piirin alueella toi-
mivissa 11 yhdistyksessä. Aino-
astaan kolmessa yhdistyksessä 
on enää sotaveteraani puheen-
johtajana. Sama muutos näkyy 
myöskin piirihallituksen ko-
koonpanossa.

Puheenjohtaja Asko Airola 
toi esille tuntoja, joita hänelle on 
kertynyt usean vuosikymme-
nen aikana veteraanityössä mu-
kana olleena. Hän toivoi, että se 
sama henki, joka vallitsee ve-
teraanien keskuudessa, säilyisi 
myöskin nuorempien ottaessa 
vastuun veteraanityöstä. 

Ennen kokousta piirin pu-
heenjohtaja jakoi yhdessä Nais-
toimikunnan puheenjohtaja 
Raija Virolaisen kanssa SVR  
M1 kunniamerkit kahdeksalle 
paikalla olleelle veteraanille ja 

Vastuu Etelä-Karjalassa 
siirtyi nuoremmille

Sotaveteraanien kultainen an-
sioristi kahdelle veteraanille.

Saajien puolesta yhteisen kii-
toksen esitti Veikko Korhola 
Savitaipaleelta.

Kaupunginjohtaja Kari Kor-
kiakoski toi kaupungin terveh-
dyksen kokoukseen ja seura-
kunnan tervehdyksen kirkko-
herra Eero Uuksulainen.

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Pentti Belinskij 
ja sihteerinä toimi Vilho Ma-

linen. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen mukaiset asiat kos-
kien edellisen vuoden toimin-
takertomusta, tilinpäätöstä ja 
muita säännöissä olevia asioita.

Hallituksen vaihtuvien jä-
senten tilalle vuosiksi 2007-
2008 valittiin Kalervo Varis, 
Juha Junnonen, Markku Paa-
voseppä, Pauli Nyholm, Ante-
ro Osma ja Matti Kujala. 

Vilho Malinen

oituneita veteraaneja, miehiä ja 
naisia. Entinen puheenjohtaja 
Kauko Vainikka kutsuttiin yh-
distyksen kunniapuheenjohta-
jaksi sekä koko toiminnan ajan 
hallituksen jäsenenä ollut Ahti 
Lassi kunniajäseneksi. Las-
sin lisäksi elossa on vielä viisi 
muuta perustajajäsentä.

Puhujat Elimäellä: 
Sankarilegendasta 
kerrottava jälkipolville
Elimäen Sotaveteraanien 40-
vuotisjuhlallisuudet aloitettiin 
juhlajumalanpalveluksella ja 
seppeleenlaskulla sankarihau-
doille. Kahvituksen jälkeises-
sä pääjuhlassa oli samoin kuin 
Valkealassakin runsaasti pu-
heita ja musiikkiesityksiä. Yh-
distyksen puheenjohtaja Paavo 
Kalkela totesi tilanteen sodan 
jälkeen olleen sellaisen, että 
meni yli 20 vuotta ennen kuin 
voitiin perustaa sotaveteraani-
yhdistyksiä. Kalkela toivoi, että 
sodista ja veteraanien uhrauk-
sista kerrottaisiin jälkipolville. 

Kunnan tervehdyksen juh-
laan tuonut kunnanjohtaja Ismo 
Korhonen nimesi sotien vete-
raanit A- sukupolveksi, joka on 

taistellut ja työskennellyt niin, 
että 1960- luvun X-sukupolvi 
on saanut istua valmiiseen pöy-
tään nauttimaan A- sukupolven 
heille kattamista palveluista.

Juhlapuhuja, Elimäen kirkko-
herra Osmo Puhakka sanoi, että 
perinteisen maalaispitäjän, joka 
on myös asuttanut tuhansiin 
nousevan siirtolaisjoukon, lapset 
ovat jo äidinmaidossa imeneet 
itseensä isänmaallisuuden. Vete-
raanisukupolven työ niin sodas-
sa kuin sen jälkeisissä oloissa, jol-
loin oli kysymys kirjaimellisesti 
leivästä ja sen niukkuudesta, on 
suorastaan legenda. Kansainvä-
lisillä mittareillakin mitattaessa 
Suomi kuuluu demokraattisten 
maiden eturiviin.

Kaiken tehneitä veteraani-
vanhuksia ei saa jättää heitteil-
le, niin kuin nykypäivinä usein 
tehdään. He ovat ansainneet 
paremman kohtalon.

Elimäelläkin palkittiin vete-
raanityössä kunnostautuneita 
ja työtä tukeneita. Yhdistyksen 
perustajajäseniä on elossa enää 
kolme, Tauno Sorsa, Mauno 
Takala ja Erkki Sutela. Heidät 
kutsuttiin kunniajäseniksi. 

Erkki Vitikainen

VEHO
erikoisedustukset

Espoo

Dementiahoitokoti 
Aatos

Kirkkotie 347 C, 82600 Tohmajärvi 
Puh. 013 - 225 577
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Kuljetus Oy Veto-Harri
Helsinki

IFM Electronic Oy
Helsinki

Kivilinja Oy
Helsinki

Finn-Lewi Ky
Helsinki

TERRAMARE OY
Helsinki

ATT-Putki Oy
Helsinki

AM-Consulting Oy
Helsinki

Jalkahoitola Tuhkimo
Helsinki

Helsingin
Toimistosiivous Oy

Helsinki

Stadin Puhallus Oy
Helsinki

NV-Palvelu Oy
Helsinki

HRT-Tool Oy
Helsinki

Helsingin
Kristillinen Opisto

Helsinki

Anterra Oy
Helsinki

Ylästön Kuljetus Oy
Helsinki

Korn / Ferry
International Oy

Helsinki

KVR-Rakennus Oy
Helsinki

Hermannin Kuljetus Oy
Helsinki

Testimo Oy
Helsinki

Asianajotoimisto
Suomen Liikelakimiehet Oy

Helsinki

Rakennusliike
R.Muhonen Oy

Helsinki

Vallilan Kopio-Team Oy
Helsinki

Ramiair
Helsinki

Hyvää Kevättä Toivottaa !

Merta Oy/Merta Logistic Oy
Helsinki

Tapahtumapalvelu
Paristo Oy

Helsinki

Oy Cont-Service Oy
Helsinki

Galerie Vision Oy
Helsinki

Suomen Polioliitto r.y.
Helsinki

TRG-Rakennus Oy
Helsinki

Remontti Hakulinen Oy
Hyvinkää

Betoni Virtanen Oy
Hyvinkää

Aleksis Kiven katu 48, 00510 Helsinki
puh. 09 2727 800, fax. 09 2727 8015



Veteraanit vierailevat usein 
Ruotuväen sivuilla s. 33

Porkat ja alokkaat narisevat ladulla s. 36

Veteraani ja varusmies 
tuntevat yhteyttä s. 37
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Raskas
raketinheitinjärjestelmä
rantautui Suomeen
uutiset, sivu 4

Pakkasella
pärjää kunnollisilla
varusteilla hyvin
kentällä, sivu 10

Missit
säteilevät
kauneutta ja
glamouria
vapaalla, sivu 15

Puolustushallinnon koostama noin 60 pal-
velun lista tarjoaa uutta vastinetta suoma-
laisten veroeuroille. Esimerkiksi sotilaspolii-
sien vartiointitaitoja tarjotaan jatkossa ylei-
sesti hyödynnettäviksi.

Puolustusvoimien erikoisosaaminen halu-
taan jalkauttaa nyt koko kansan yhteiseksi
hyväksi.

Osa ministeriöistä ja erillisistä yhteisöistä
on kuitenkin suhtautunut puolustushallin-
non aloitteeseen epäilevästi. Sotilaspoliisit
Mikko Salonen ja Sebastian Salo tulevat
kuitenkin apuun vain pyynnöstä.

uutiset, sivu 3

Tukea ja turvaa

Ku
va:  Kalle Kari

Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI

puolustusvoimien uutislehti 45. vuosikerta  n:o 4  (984)  22.2.2007  verkossa > www.ruotuvaki.fi

Määrärahat ovat nyt epäsuhdassa

uutiset, sivu 4

Tekniikan kehitys ja kallistuminen ovat yllättäneet

Ruotuväen kaltainen puolustusvoi-
mien uutislehti ei ole kovin harvinai-
nen, mutta sen toteutustapa on. Va-
rusmiehiä toimittajana on Ruotuväen 
lisäksi Pohjoismaissa vain Norjan vas-
taavassa aviisissa. Ruotsissa puolustus-
voimien lehden tuottaminen on koko-
naan ulkoistettu.

Toimituksen vaihtuvuus 
takaa tuoreuden
Ruotuväen tehtäväkenttä on laaja: suu-
rimmat lukijaryhmät ovat varusmiehet 
sekä puolustusvoimien henkilöstö. Li-
säksi lehteä jaetaan tärkeimmille sidos-
ryhmille ja viidesosa 27 000 kappaleen 
levikistä muodostuu tilauksista.

– Toimittajien vaihtuvuus pitää leh-
den tuoreena. Varusmiehet valitaan 
lehteen ympäri Suomea ja toimittaji-
en erilaiset taustat ja persoonat näky-
vät lehdessä. Toisaalta kouluttamista on 
paljon,  kun vaihtuvuus on niin suuri, 
Ilkko miettii.

Varusmiehiä on palvellut lehdessä 
sen 45-vuotisen historian aikana jo yli 
650, joista kymmenkunta naisia.

Ruotuväkeä julkaisee Pääesikunnan 
viestintäosasto, joka johtaa puolustus-
voimissa tapahtuvaa viestintää. Osasto 
tuottaa muun muassa puolustusvoimi-
en internetpalveluja, vastaa tiedottami-
sesta, pitää yhteyttä sidosryhmiin, huo-
lehtii puolustusvoimien maineesta ja li-

Ruotuväki välittää mullan maun ja 
ruudin hajun kentältä kasarmille

22 kertaa vuodessa ilmestyvän puolus-
tusvoimien uutislehden lukijoista valta-
osa on varusmiespalvelustaan suoritta-
via sekä puolustusvoimien henkilöstöä. 
Lehden toimitus koostuu pääosin va-
rusmiehistä.

– Vaikea olisi kuvitella Ruotuväkeä 
ilman varusmiestoimitusta. Varusmie-
het tuovat lehteen oman persoonansa ja 
välittävät uutisia varusmiehiltä varus-
miehille, Ruotuväen päätoimittaja Mik-
ko Ilkko kuvailee.

Ruotuväessä palvelee toimittaja-
na 4–5 varusmiestä kerrallaan. Varus-

miesvoimin hoidetaan myös graafikon, 
valokuvaajan ja levikkisihteerin työt. 
Kerrallaan toimituksessa on siten noin 
yhdeksän varusmiestä armeijan har-
maissa. Toimitus vaihtuu lähes koko-
naan saapumiserien kotiutuessa.

Uutisia, reportaaseja, 
viihdytyskiertueita...
Ilkon lisäksi Ruotuväessä on kaksi pal-
kattua lehdentekijää. Tuotantosihteeri 
Päivi Hautalahti vastaa tilaaja-asiois-
ta, lehden markkinoinnista ja verkko-
lehden kehittämisestä, toimitussihteeri 
Juha Heikkisen harteilla taas on lehden 
saattaminen painoon ajoissa Ilkon kan-
taessa vastuun kokonaisuudesta.

Vaikka lehti markkinoikin itseään 
puolustusvoimien uutislehtenä, on viih-
dettä toki tarjolla – vaikuttaahan sekin 
osaltaan suoraan maanpuolustustah-
toon, Ilkko mainitsee. Lisäksi lehdellä 
on oma sodan ajan tehtävä, jolloin viih-
de on edelleen tärkeässä asemassa.

Kovin viihteellisiä ovat myös olleet 
Ruotuväen viihdytyskiertueet, jotka ovat 
kiertäneet Suomen suurimpia varuskun-
tia. Viime vuonna lavalle nousi nuorten 
suosimat tyttöbändit PMMP ja Tik Tak. 
Kiertue on luvassa taas ensi kesänä. 

Lehden laajoilla reportaaseilla on tar-
koitus välittää mullan makua ja ruudin 
hajua kentältä kaikkien lukijoiden aistit-
taviksi.

Puolustusvoimien uutislehti Ruotuvä-
ki tuotetaan pääosin varusmiesvoimin. 
Tuoreimpaan lehteen pääsee tutustu-
maan internetissä osoitteessa www.ruo-
tuvaki.fi

Pääesikunnan viestintäosasto tuottaa 
muun muassa puolustusvoimien inter-
netsivustoa. Se löytyy internetosoittees-
ta www.mil.fi

Varusmiespalvelus. Nyt
-  Suomessa koulutetaan vuosittain noin 27 000 varusmiestä maa-, meri- ja ilma-

voimissa eri puolilla Suomea.

-  Maavoimissa varusmiehiä on noin 21 �00, merivoimissa �000 ja ilmavoimissa 1�00.

-  noin 82 % ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen.

-  18–2� -vuotiailla naisilla on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. 
vuosittain noin �00 naista suorittaa vapaaehtoisen palveluksen.

-  palvelukseen astutaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja heinäkuussa.  
palvelusaika on ��2, 270 tai 180 vuorokautta.

-  Siviilipalvelus on ollut Suomessa lain takaama vaihtoehto vuodesta 1��1.  
vuosittain sen valitsee noin 2�00 nuorta suomalaista asevelvollista.

-  kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain noin �� 000 reserviläistä. Asevelvol-
lisuusaika alkaa sen vuoden alussa, jona asevelvollinen täyttää 18 vuotta ja jatkuu 
sen vuoden loppuun, jona hän täyttää �0 vuotta.

-   Sodanajan puolustusvoimien maksimivahvuus on tällä hetkellä noin ��0 000  
miestä ja naista.

-  valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti  
sodanajan joukkojen kokonaisvahvuus laskee vuoden 200� loppuun mennessä 
noin ��0 000 mieheen.

Lähde: www.mil.fi 
kokosi Saija Järvimäki

säksi johtaa sotilasmusiikkitoimintaa 
Suomessa.

Muuallakin viestintäosastolla luote-
taan varusmiesten ammattitaitoon. Va-
rusmiehiä palvelee tällä hetkellä niin 
tuotettavan  multimedian kuin puolus-
tusvoimien verkkopalveluiden parissa 
yhteensä 11. Näin viestintäosaston alai-
suudessa on yhteensä kerrallaan pari-
kymmentä varusmiespalvelustaan suo-
rittavaa. 

Joonas Pokkinen

Reserviupseerikurssi 229 Pahkajärven ampumaleirillä.

Utin erikoisjääkärit valtaamassa rakennusta.
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Suomen veteraaneja 
on muistettu lämmöllä 
tasaisin väliajoin myös 
Ruotuväki-lehdessä. Jut-
tuja on ollut muun muassa 
veteraanien perinnetyöstä, 
Lapin sodasta ja muutamia 
henkilökuvia.

Entinen Ruotuväen pää-
toimittaja Jussi Vilja-
nen kirjoitti Ruotuväen 

numerossa 12/2004 veteraani-
en perinnetyöstä ja sen siirty-
misestä jälkipolville. Jutussa 
on haastateltu Suomen Sota-
veteraaniliiton valtuuston pu-
heenjohtajaa Aarno Lampea. 
Sotaveteraanityöhön Lampi 
tuli Espoon Sotaveteraanit ry:n  
kautta. Hän on toiminut Suo-
men Sotaveteraaniliitossa pu-
heenjohtajana vuodesta 1998 
lähtien. Viljanen kertoo jutus-
saan, että vuoden 2020 koh-
dilla alkaa muodostua ikäpol-
vi, joka ei ole edes nähnyt ve-
teraaneja. Tämän takia Lampi 

Veteraanit vierailevat usein Ruotuväen sivuilla
korostaakin veteraanien perin-
teiden siirtoa ja vankan poh-
jan luomista perinteiden tule-
vaisuudelle. Veteraanipäivänä 
27.4. vuonna 2003 perustettiin 
Tammenlehvän perinneliitto 
ry, jonka tarkoituksena on hoi-
taa ja vaalia veteraanien perin-
teitä.

Lampi täsmentää myös, 
että sotaveteraanit eivät kokoa 
muistoja ja kerro tarinaansa 
sen vuoksi, että he ihannoisivat 
tai ennustaisivat sotaa.

– Me kerromme siitä sen 
vuoksi, että jälkeläisemme oli-
sivat kyllin viisaita, valmistu-
neita ja voimakkaita torjumaan 
sodan uhan, Lampi kertoo.

Kaukopartiomies maalaa
Potrettiosuudessa on esitelty 
ainakin sissipäällikkö, kirjaili-
ja ja taidemaalari Heikki Ny-
känen. Toimittaja Heikki Ger-
landerin Ruotuväen numeroon 
06/05 tekemä juttu Nykäsestä 
on mielenkiintoinen ja saa lu-

kijan ajattelemaan, mitä sota 
todellisuudessa on ollut.

Nyt 87-vuotias sotiemme ve-
teraani siirtyi reilut 20 vuotta 
sitten eläkkeelle. Heti sen jäl-
keen hän suunnitteli ja raken-
si idyllisen mökin Kaukjärven 
rannalle Tammelaan. Kaupun-
kiasuntona hänellä on omako-
titalo Porissa. Eläkeiän myötä 
myös maalaaminen tuli Nykä-
selle tutuksi.

– Valitsin akvarellit niiden 
haasteellisuuden vuoksi. Toi-
nen syy on se, että ne mahtu-
vat hyvin reppuun, kertoo Ny-
känen.

Nykänen käy maalamassa 
kesäisin Lapin maisemia ja sa-
malla reissulla hän tapaa myös 
muita kaukopartiomiehiä vuo-
sittaisessa kokouksessa. Nykä-
nen aloitti sotilakoulutuksensa 
jo 12-vuotiaana suojeluskun-
nassa, jonka jälkeen hän lähti 
suorittamaan varusmiespalve-
lustaan. Pian hän löysikin it-
sensä jo reserviupseerikoulun 

kurssilta 45. Talvisota oli myös 
alkanut samoihin aikoihin. Jat-
kosodan alkaessa Nykänen as-
tui riviin. Hän toimi sissiosas-
ton kanssa vihollisen selustas-
sa.

Nykänen on kirjoittanut 
myös kirjan Sissisotaa, jota ko-
ristaa muutama hänen maala-
uksistaan. Nykäsen kirja oli ar-
vostelussa samaisessa Ruotuvä-
en numerossa.

– Halusin kirjoittaa oman-
laiseni tarinan sodasta. Tämä 
on sellainen ruohonjuuritason 
kertomus kokemuksistani, ker-
too Nykänen.

Kirja kertoo huikeista tehtä-
vistä ja seikkailuista. Nykäsen 
rohkeus ja neuvokkuus sodassa 
eivät jääneet huomioimatta, sil-
lä hänet palkittiin myös Man-
nerheim-ristillä. Viimeinen 
Nykäsen partioreissu sai yllät-
tävän käänteen, kun hän sai sa-
noman rauhasta.

– En ollut uskoa sitä, lähe-
tin viestin ja pyysin lisää tietoa. 

Vastauksena tuli ohje palata ta-
kaisin tukikohtaan, sota oli ohi. 
Se tuntui aivan uskomattomal-
ta, muistelee Nykänen.

Valitettavasti urakka ei kui-
tenkaan ollut vielä ohi. Lapin 
sota oli edessä.

Nykänen pitää huolta fyy-
sisestä kunnostaan lenkkeile-
mällä ja urheilemalla. Aikaan-
sa seuraava kaukopartiomies 
opetteli myös tietokoneen käy-
tön myöhäisellä iällä.

Veteraaneja ei ole unohdettu 
Ruotuväen nettisivuillakaan. 
Sivuilta on esimerkiksi voinut 
lukea pikauutisia koskien vete-
raantoimintaa. Ruotuväki tulee 
muistamaan veteraaneja myös 
tulevaisuudessa sekä lehdessä 
että verkkosivuilla.

Teksti: Joni Niemelä 
Kuva: Heikki Gerlander

Heikki Nykänen on ollut edustamassa veteraaneja Ruotuväen potretti-osiossa.
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Tykkimies Toni Valtala 
astui palvelukseen hei-
näkuussa 2006 Niini-

salon Tykistöprikaatissa, jon-
ne hakeutumiseen hänellä oli 
kaksikin syytä: lyhyt matka 
kotikaupunkiin Poriin sekä 
Niinisalossa sijaitseva sotakoi-
raosasto.

– Toivoin jo kutsunnoissa 
sotakoiraosastoa palveluspai-
kakseni. Ajattelin ensin pyrkiä 
koiraohjaajaksi, mutta miele-
ni muuttui kun peruskoulutus-
kaudella meille esiteltiin eläin-
klinikan toimintaa, Toni Valta-
la kertoo.

Hänellä oli onni matkassa, 
sillä eläinklinikkahenkilöitä 
valitaan vain yksi. Pelkästään 
tuurilla pesti ei kuitenkaan tul-
lut, vaan kokemus oli valtti-
kortti, joka kaikissa erityisteh-
tävissä puhuu puolestaan.

– Eläinklinikkahenkilön 
on tärkeää paitsi pitää koirista 
myös osata niiden rohkea käsit-
tely. Koiran elekielen tulkinta 
on myös olennaista. Se auttaa 
ehkäisemään erilaisia vaarati-
lanteita, eläinklinikan eläinlää-
käri Hanna Tenhu sanoo.

Toni Valtalalle koirat tulivat 
tutuksi jo taaperoikäisenä.

– Olen kasvanut ja oppinut 
kävelemään koiran kanssa ja it-
sellänikin on ollut koira jo kuu-
si vuotta, hän kertoo.

Oman koiran kanssa hän 
harrastaa metsästystä. Harras-
tus on ”periytynyt” isoisältä.

– Olen kulkenut pienestä pi-
täen metsällä tuffan kanssa, 
niin kuin meillä sanotaan, Toni 
hymyilee.

Niinisalon eläinklinikalla 
klinikkahenkilön toimenku-
vaan kuuluu erityisesti huoleh-
tia potilasosastolla olevista koi-
rista. Hän myös auttaa eläin-
lääkäriä ja pieneläinhoitajaa 
kaikessa tarvittavassa.

Tykkimies palveli klinikkahenkilönä
Palvelusaikana voi hankkia rahkeita tulevaan ammattiin

– Työnkuvaan kuuluu esi-
merkiksi koirien ruokkiminen 
ja lääkkeistä huolehtiminen, 
ulkoiluttaminen, siivoaminen 
ja röntgenkuvien kehittämi-
nen, Toni luettelee.

Kunto kohdillaan
Monipuolinen palveluspaikka 
on Tonille tärkeä haaveammat-
tinsa takia.

–  Olen hakenut Keski-Poh-
janmaan Maaseutuopistoon 
Kannukseen kennellinjalle, 
mutta haaveissa on jonain päi-
vänä opiskella eläinlääkintää, 
hän kertoo.

Kuntokin pysyy koiria ul-
koiluttaessa yllä, sillä potilas-
koiria ulkoilutetaan tarvitta-
essa yksi kerrallaan vähintään 
kolme kertaa päivässä. Joka 

kolmas viikonloppu klinikka-
henkilö on kiinni varuskun-
nassa ja silloin koiria ulkoilute-
taan neljästi päivässä.

– Kaksi viikkoa on ollut pi-
sin aika, jolloin ei ole ollut yh-
tään koiraa. Joskus taas on ollut 
seitsemänkin yhtä aikaa, Valta-
la hymyilee.

Klinikkahenkilö kantaa hi-
hassaan vanhaa eläinlääkintä-
miehen merkkiä, jollaista ei ke-
neltäkään muulta varusmiehel-
tä enää löydy. Aikaisemmin se 
on ollut kengittäjien käytössä. 
Viimeiset hevoset myytiin Nii-
nisalosta 90-luvun alkupuo-
lella, ja nyt Tykistöprikaatin 
eläinklinikan tärkein tehtävä 
on osallistua puolustusvoimien 
koirien hankintaan. 

– Sotakoiraosasto konsul-
toi meitä kaikkien puolustus-
voimille hankittavien koirien 
terveydentilasta, liikkeistä ja 
asennoista, eläinlääkäri Hanna 
Tenhu kertoo.

Luusto- ja kasvuhäiriöiden 
vuoksi mm. koiran kaikki ni-
velet, selkä sekä lonkat röntgen-
kuvataan. Kaikki puolustusvoi-
mien koirat käyvät Niinisalos-
sa puoli- ja yksivuotiaana sekä 
eläkkeelle siirtyessään rönt-
genkuvauksissa. Niinisalossa 
on myös pentula.

– Omaa kasvatustoimintaa 
on jonkin verran, mutta suurin 
osa koirista ostetaan kasvatta-

Eläinlääkäri Hanna Tenhu valvoo Paronin matkaa juoksumatolla. Toni Valtala avustaa rötgenkuvauksissa ja kehittää kuvat.

Fysioterapiaa leikin varjolla. Tasapaino kehittyy huteralla alus-
talla.

Tykkimies Toni Valtala palveli eläinklinikalla Niinisalossa. Ennen pääsiäistä kotiutunut Toni aikoo isona eläinlääkäriksi.

jilta ja yksityisiltä koirien omis-
tajilta, Tenhu toteaa.

Eläinklinikan toimintaan 
kuuluu myös koirien fysiotera-
pia, jota toteutetaan omatekoi-
sinkin välinein.

– Toni on päässyt meillä 
myös nikkaroimaan kun koi-

rille on tarvittu uusia välinei-
tä fysioterapiaan. Korjaillakin 
pitää ahkeran käytön jäljiltä, 
Hanna Tenhu hymyilee.

Teksti: Saija Järvimäki 
Kuvat: Kalle Kari
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− Hyvää päivää, Kainuun Pri-
kaati!

Noin 4000 omaista kipris-
telee varpaitaan Suomen suu-
rimman joukko-osaston pa-
raatikentän kupeessa ja katsoo, 
kun 1600-päinen alokasjouk-
ko seisoo liikkumatta asennos-
sa, ase rintaa vasten, katse yl-
väänä kohti Kainuun Prikaatin 
komentajaa, prikaatikenraali 
Vesa Tynkkystä.

– Hyvää päivää, herra ken-
raali!

Yhden aamupäivän ajan ar-
meijan arki on katkaistu ja va-
ruskunta on lastattu täyteen 
juhlallisuuksia, siviilejä ja her-
nerokkaa. 

Näihin päiviin saakka soti-
lasvala onkin säilyttänyt paik-
kansa yhtenä tärkeimmistä va-
rusmiespalvelukseen kuuluvis-
ta tapahtumista.

– Vala on juhlallinen ja ar-
vokas tapahtuma, pohtii Kai-
nuun Prikaatin esikuntapääl-
likkö, everstiluutnantti Max 
Sjöblomin.

– Yksilön kannalta sen mer-
kittävyys on valakaavan sisällös-
sä, kun ajattelee, mitä siinä sano-
taan. Vielä tärkeämpi on kuiten-
kin se ketju, jatkumo, joka tulee 
siitä, että isoisä, isä ja lapsi ovat 
kaikki aikanaan vannoneet va-
lansa saman kaavan mukaan. 

Ollos huoleton, vala valmis on!
Värinöitä tuntuu itsellänikin 
valan vannomisen aikana.

– Monesti ainakin äidit 
pyyhkivät valassa silmäkulmi-
aan, on Kainuun Prikaatin tie-
dottaja Satu Hujanen huoman-
nut.

ensiapu ja vessatilat. Myös tie-
dottaminen on tärkeää.

Valapäivä tietää lisävalmis-
teluja myös muonituskeskuk-
selle. Kainuun Prikaatin va-
lassa keittoa tehtiin 5000:lle 
omaiselle ja varusmiehelle, jot-
ka nielaisivat yhteensä 2000 lit-
raa soppaa.

– Aamusta jo ruvettiin keit-
tämään. Mitä enemmän häm-
mentää sitä parempaa tulee, 
ohjeistaa ravitsemispäällikkö 
Paula Reinikainen.

Terve, mitä jääkäri?
Oululainen Kimmo Järvita-
lo (19) ja kuopiolainen Joni 
Taskinen (18) Kainuun Tykis-
törykmentin toisesta tuliase-

Sotilasvalan alkusanat

“Minä - - lupaan ja va-
kuutan kaikkivaltiaan ja 
kaikkitietävän Jumalan 
edessä olevani Suomen 
valtakunnan luotettava 
ja uskollinen kansalai-
nen. tahdon palvella 
maatani rehellisesti sekä 
parhaan kykyni mukaan 
etsiä ja edistää sen hyö-
tyä ja parasta…”

Vala-laulu
Kuullos pyhä vala,  
kallis Suomenmaa:

Sinuun koskea ei  
väkivalta saa!

Sua suojelemme,  
verin varjelemme.

Ollos huoleton,  
poikas valveill on! 

Kainuun Prikaatin sotilasvalassa helmikuussa Kajaanin sotaveteraanikuoro lauloi Finlandia-hymnin valan vannoneille ortodoksialok-
kaille. 

Kainuun Prikaatin helmikuisessa valatilaisuudessa sotilasvalan 
vannoi noin 1600 varusmiestä.

mapatterista eivät ennen valaa 
murehdi turhia. Harjoiteltu on 
riittämiin.

– On heiluteltu pyssyä niin 
kauan että sujuu, tulevat tykki-
miehet uskovat.

Erityisesti heille valapäivä 
on merkityksellinen. 

– En ole aikaisemmin ollut 
kenenkään valassa. Nyt paikal-
le on tulossa oma perhe ja iso-
vanhemmat. Vala on osa tätä 
systeemiä, eräänlainen rituaali, 
Järvitalo pohtii. 

– Vala on tärkeä juttu. Vala-
laulukin menee. Ei haittaa, jos 
sanat unohtuvat, kun on mui-
takin laulamassa, Taskinen us-
koo.

Komeasti kajahtaakin vala-
laulu Kainuun Prikaatin paraa-
tikentällä:

– Kuullos pyhä vala, kallis 
Suomenmaa …

Valan, ohimarssin ja lo-
matarkastuksen jälkeen sota-
miehet alkavat paikantamaan 
omaisiaan hernerokkasammi-
oiden ääreltä yksiköiden ala-
kerrasta.

– Terve, mitä jääkäri? omai-
set tervehtivät jälkikasvuaan 
äänessään suurta ylpeyttä.

Yksi alokaserä on tuupattu 
seuraavalle askelmalle, mutta 
valalaulun sävelet ehtivät tus-
kin haihtua Kajaanin kuulaa-
seen pakkasilmaan, kun seu-
raava valakäsky jo käy ja va-
laperinne jatkuu seuraavan 
alokaserän kohdalla loppuke-
sän korvilla.

Ollos huoleton, kesävala val-
misteil on.

Teksti ja kuvat:  
Päivi Hautalahti

Tonneittain 
hämmennettävää
Kainuun Prikaatissa valoja jär-
jestettiin helmikuussa kaikki-
aan viisi: ortodoksivala, juhlal-
linen vakuutus, sotilasvala, vala 
varuskuntasairaalassa sekä räs-
tivala niille, jotka olivat poissa 
varsinaisena valapäivänä. 

Valan suunnittelu pohjau-
tuu käskyyn, josta käyvät ilmi 
olennaisimmat: valapäivän oh-
jelma, turvallisuus ja ruokai-
lujärjestelyt. On mietittävä lii-
kenteenohjaus, parkkipaikat, 
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– Pidetään vauhti rauhallisena. Pakka-
nen on koventunut yön aikana 20 as-
teesta 27:ään. Ette tunne sitä, mutta 
keho reagoi, jos tahti on heti alussa lii-
an kova, yliluutnantti Riku Illikainen 
varoittaa.

Jääkäriprikaatin 2. Jääkärikomppa-
nia on lähdössä hiihtomarssille. Takana 
on alokkaiden ensimmäinen yö Sodan-
kylän metsäisessä maastossa.

– Kesällä on mukavampaa aloittaa 
armeija. Näillä ilmoilla jäätyy pystyyn, 
alikersantti Antti Illikainen tietää.

Mutta eipäs masennuta: edessä on 
reipas parituntinen pirtsakassa sääs-
sä sivakoiden, lumisen metsän ympä-
röimänä. Japanilainen liikemies mak-
saisi tästä. Porkat narisevat hauskasti is-
keytyessään hankeen.

Vauhti kuriin
Ei kestä kauan. Väistämätön tapahtuu.

– Perä jää!
Viesti ei mene eteenpäin, sillä letkan 

keskiosassa halutaan nopeasti takaisin 
yksikköön. Takaosasto huutaa raivois-
ammin. Kukaan ei voi enää teeskennel-
lä kuuroa. Edessä hiljennetään, mutta 
matelu ei kestä kauan.

Letkan kärkeä vaihdetaan tasaisin 
väliajoin. Edessä hiihtäneet väistyvät la-
dun sivuun ja odottavat, että muut ohit-
tavat. Siten perän jäämisestä ei voi syyt-
tää koko ajan samoja ihmisiä, vaikka 
itse ongelma on jatkuva.

– Iso ero seuraavaan tuntuu pääs-
sä pahalta. Huonokuntoisten olisi hyvä 
olla keulassa, jotta mentäisiin hitaim-
man tahtiin. Yleensä ensimmäisenä 

hiihtää joku johtajista, ja he ovat tottu-
neet menemään kovaa, yliluutnantti Il-
likainen pohtii.

Porukassa alkaa kiertää huhu, että 
joku on keskeyttänyt. Kaikki vilkuile-
vat kaukaisuuteen. Ketään ei näy.

Yksinkertainen viestiketju
Hiihtomarssilla kaikki jutut kulkevat 
jonoa pitkin. Välillä vanhat asiat palaa-
vat takaisin. Informaation kulku on ra-
joittuneempaa kuin jalkamarssilla, sillä 
latu estää vierekkäin etenevien kuppi-
kuntien syntymisen.

Hiihto ei ole Jääkäriprikaatissa kol-
matta viikkoa palveleville alokkaille 

Porkat ja alokkaat narisevat ladulla
Ruotuväen toimittaja osallistui tammikuiselle hiihtomarssille Sodankylässä

uusi juttu, ja se ehtii tulla vieläkin tu-
tummaksi. Poikkeuksellisen paljon 
myöhästynyt talven tulo haittasi pe-
ruskoulutuskauden ohjelmaan kuulu-
vaa hiihtoharjoittelua varsinkin eteläs-
sä, mutta Lapissa latuja kulutettiin jo ai-
kaisemmin.

Jääkäriprikaati on ylpeä arktisesta 
koulutuksestaan. Se näkyy myös hiih-
totaitona. Sodankylän varusmiehet ovat 
varsinaisia murtomaapetoja. Nykyajan 
nurjat puolet ovat silti saapuneet Lap-
piinkin.

– Alokkaiden hiihtotaidot ovat hei-
kentyneet selvästi vuosien varrella. 
Nuoret käyttävät vapaa-aikansa tietoko-
neella pelaamiseen, arvioi majuri Mart-
ti Rautanen Jääkäriprikaatin henkilös-
tötoimistosta.

– Hiihdetään täällä silti paremmin 
kuin etelässä.

Hiihtolomatunnelmat odottavat
Varuskunnan aidat näkyvät jo. Tullaan 
viimeiseen – ja oikeastaan ensimmäi-
seen – alamäkeen. Eikö Lapissa pitäisi 
olla paljon tuntureita ja rankkoja kor-
keuseroja?

– Hyvä jätkät! Enää 500 metriä yksi-
kön pihalle, yliluutnantti rohkaisee. 

Illikainen myöntää olosuhteiden vaa-
tivuuden. 

– Onneksi mennään kevättä koh-
ti. Pian kelit ovat ihan loistavia. Sitten 
tämä on kuin hiihtolomalla, hän uskot-
telee.

 
Seuraavana on kuitenkin edessä pakki-
ruokailu. Lämpötila ei ole kohonnut. 

Teksti: Tommi Hannula 
Kuvat: Kalle Kari

Perinteisestä hiihtokoulutuksesta ei ole luovuttu. Varusmies on taisteluvalmiudessa talvisessa maastossa.

Missä latu? Välillä mutkat joudutaan oikomaan, mutta puolustusvoimien varusteet 
kannattelevat.

Joukkueen marssimuodostelmat ovat sa-
mat niin jaloin kuin suksillakin.
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Sota iski vasten koulupoika 
Vilho Aroniemen kasvo-
ja kuin märkä rätti. Koti-

saari Teikari sijaitsi aivan Vii-
purin edustalla.

– Olin lukemassa historian 
läksyjä, kun ensimmäiset pom-
mikoneet lensivät ylitse, Aro-
niemi kertoo.

Pian Kannaksen kaupunke-
ja alettiin tyhjentää. Aroniemi 
kuului suojeluskunnan poika-
osastoon. Aroniemen isä toi-
mi jatkosodan alussa takaisin 
vallatussa Viipurissa komen-
nusesimiehenä. Poika matkusti 
isänsä perässä.

Maaliskuussa 1943 oli Aro-
niemin vuoro. Mustanmaan 
linnakkeella Haminassa oli pe-
ruskoulutus.

Eräänä aamuna komppani-
an pälliikkö kapteeni Näränen 
tuli Aroniemen luokse.

– Olette tästä päivästä lähti-
en taistelulähetti, kapteeni käs-
ki nuorta tykkimiestä.

Aroniemestä tehtiin koko 
linnakkeen komentajan tais-
telulähetiksi. Se tykki, johon 
Aroniemi oli määrätty alunpe-
rin sai täysosuman. Kaikki alo-
kasjoukkueesta meni. Aronie-
men silmät kostuvat.

Varusmies etsii 
kokemuksia
Upseerikokelas Antti Ylimut-
ka valmistui Reserviupseeri-
koulusta kurssilta 229 vuoden 
2007 tammikuussa. Haminasta 
häntä ei lähetetty sotaan, vaan 
Kaartin Jääkärirykmenttiin.

Varusmiespalveus on Yli-
mutkalle, niin kuin muillekin 
varusmiehille, vain välivaihe 
elämässä. Nuoren varusmie-

Veteraani ja varusmies tuntevat yhteyttä

hen on vaikea kuvitella, miltä 
tuntui astua armeijan harmai-
siin tietäen, että paluuta ei joko 
ole tai se on hyvin pitkällä. Ny-
kyään TJ-luku ei paljoa yli kol-
men ja puolen sadan mene.

– Varusmiespalveluksesta 
haetaan kokemuksia ja koke-
musta tulevaa elämää varten, 
Ylimutka sanoo.

Aroniemi vinkkaa väliin pil-
ke silmäkulmassa, että kanssa-
käynti vastakkaisen sukupuo-
lenkin kanssa on huomattavas-
ti helpompaa.

Hän kertoo, kuinka Saaren-
pään linnakkeelle tuli nuori 
lotta, jonka serkku oli lottana 
esikunnassa. Nuori Aroniemi 
komennettiin viemään pik-
kulotta pois rintama-alueelta. 
Kontaktit olivat nuorelta soti-
laalta vähissä.

– Mä sanoin, että jos annat 
osoitteen, niin kirjoitan sulle 
vielä tänä yönä kirjeen.

– Kirjoitin tupakka-askin 
kanteen vain yhden lauseen: 
”Viel’ Karjalan kunnail lehtii 
puu. –Ville”. Ei se sitä oikein 
ymmärtänyt, Aroniemi sanoo.

Siviilielämään  
vailla eväitä 
Kun sota vihdoin loppui, pääsi 
Aroniemikin takaisin siviiliin. 
Elämä siviilissä iski kuin mär-

kä rätti vasten kasvoja.
– Ei minulla ollut mitään 

koulutusta, vain sarkahousut, 
kesäpaita ja 46 markkaa, Aro-
niemi sanoo.

Vyökin otettiin pois. Sii-
tä piti lähteä itseään kehittä-
mään.

– Siinä käytiin aika kova 
koulu.

Aroniemi kamppaili tien-
sä läpi erilaisten oppisopimus-
koulutusten ja työputkien.

Veteraanien asialla  
on tukijoita
Tuki veteraaneille on nyky-yh-
teiskunnassa vankkumattonta, 
mutta hiljaista. Kun Aroniemi 
meneee sukulaistensa kanssa 
itsenäisyyspäivän tienoilla ra-
vintolaan kunniamerkkeineen, 
hän kerää katseita osakseen. Ja 
onpa joku joskus tilannut lasin 
konjakkiakin Aroniemen pöy-
tään.

– Kunnioitus on ainakin tie-
tyissä piireissä selvää, Ylimut-
ka tulkitsee.

Kaikille ei veteraaniperin-
tö vielä Ylimutkan mukaan ole 
täysin mennyt jakeluun. Sota-
aika ja sodan läpikäyneet ovat 
jo vuosien päässä nykynuoris-
ta. Keinutuolissa keinuva iso-
isä kertoo yhä useammin vain 
oman isänsä sotatarinoita.

– Sotaveteraanien asia ei 
enää kosketa omaa elämää, 
koska he eivät ole nykypolvel-
le enää vanhempia tai isovan-
hempia, Ylimutka pohtii.

Omalta osaltaan perinnön 
siirtymistä vaikeuttaa sopivan 
foorumin puuttuminen vete-
raanien ja nuorten keskustelul-
le. Kun veteraanit ikääntyvät, 
keskustelun on pakko siirtyä 
perhepiiristä esimerkiksi kou-
luihin ja nuorisotiloihin.

Vaikeista asioista  
ei voi vaieta 
Lisäksi kaikkien ei ole helppo 
puhua vieläkään sota-ajasta. 
Varsinkaan omille lapsilleen.

– Minä nyt olen tällainen 
karjalainen puhelias luonne, 
Aroniemi sanoo.

Hänenkään ei ole ollut help-
po puhua sotakokemuksis-
ta omien lastensa kanssa. Ny-
kyään hän kirjoittaa muisto-
jaan ylös. Vanhin poika kokoaa 
tekstejä yhteen.

– Kyllä kannustan kaikkia 
muitakin jakamaan muistonsa, 
Aroniemi kehottaa.

Myös kokelas Ylimutka pai-
nottaa, että vaikeistakin asiois-
ta on pystyttävä puhumaan, 
sillä vain siten ne siirtyvät tu-
leville sukupolville.

Sota-aika ja sen kokemuk-

Vaikeistakin asioista on puhuttava.
Nuorten maailmassa on omat vaatimuksensa.

Ylimutka oli Reserviupseerikou-
lussa kurssinsa oppilaskunnan 
hallituksen puheenjohtaja.

Vilho Aroniemi ja Antti Ylimutka elivät nuoruutensa aivan eri lähtökohdista. Silti sukupolvien on helppo kohdata.

set luovat syvän kuilun nyky-
päivän nuorten sotilaiden ja 
veteraanien välille. Kuilua on 
kurottu umpeen ja siltoja ra-
kennettu, mutta veteraanien 
määrän vähetessä kuilu uhkaa 
yhä vain kasvaa.

Nuoruuden tangon 
pyörteissä
Suurin ero näiden kahden mie-
hen, nuoren ja vanhan, veteraa-
nin ja varusmiehen, välillä on 
suhde elettyyn nuoruuteen.

Aroniemi antoi nuoruuten-
sa sodalle. Hän lähti sotaan 17-
vuotiaana ja palasi kaksikymp-
pisenä. Suunnitelmissa ollut 
opettajaseminaari vaihtui tur-
vattomaan tulevaisuuteen ja 
siinä jos missä kysyttiin tah-
toa.

Antti Ylimutka on selvinnyt 
helpommalla. Nykymaailma ei 
voisi kuvitella samanlaisia elin-
oloja kuin Aroniemellä, ei se 
niitä vaadikaan. Mutta nykyai-
ka asettaa omat vaatimuksensa 
ja velvoitteensa. Yksi niistä on 
veteraaniperinteen kunnioitta-
minen ja sitä Ylimutkakin vaa-
lii.

Teksti ja kuvat: Matti Niemi
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Museonjohtaja Annukka Kiviranta-Koivisto selailee vanhaa valistuskirjallisuutta.

Lääkintälotan ensiapulaukku kantautui rintamalta museoon. Vänrikki Stoolin tarinat maistuivat pikkulotille.

Lotilla menee lujaa
Huhtikuun loppuun saakka museos-

sa voi tutustua pikkulotista kertovaan 
Kasva kansallesi kunniaksi -näyttelyyn. 
Toukokuun alusta alkaen sen korvaa 
nyt Virossa esillä oleva Suomenlahden 
sisaret -näyttely, jonka aiheena on suo-
malaisten lottien ja virolaisen Naisko-
dukaitse-järjestön yhteistyö.

– Aikoinaan muut maat ihastuivat 
lottajärjestöömme niin, että idea kopi-
oitiin muualla Pohjoismaissa ja Virossa, 
Kiviranta-Koivisto kertoo.

Lotat kulkevat maailmalla
Lotilla – tai ainakin heistä kertovilla 
näyttelyillä – on kysyntää paljon Tuu-
sulaa ja Suomea kauempana.

– Lotat ovat nyt niin hot, että ensi 
vuonna näyttely lähtee myös Berliiniin. 
Naiskodukaitsen esittelyä on toivottu 
myös Yhdysvaltojen baltialaisiin yhtei-
söihin, Kiviranta-Koivisto sanoo.

Pitkään jatkunut vaikeneminen sekä 
lotista että Naiskodukaitsesta vaikuttaa 
niiden nykyiseen suosioon.

– Neuvostoliitossa ei hirveästi rakas-
tettu isänmaalllisia järjestöjä. Niihin 
kuuluneille virolaisille ei käynyt kovin 
hyvin, Kiviranta-Koivisto muistuttaa.

Lottien tuntemusta voi jokainen edis-
tää pienillä teoilla. Jos perhepiiristä löy-
tyy lotta-aineistoa, kannattaa ottaa yh-
teyttä museoon tai karauttaa Syväran-
taan esineiden kera.

Teksti: Lauri Tähtinen 
Kuvat: Kalle Kari

Tuusulalaisen Lottamuseon suo-
sio kasvaa kohisten. Viime vuon-
na kävijämäärä nousi yli kol-

manneksella. Alkuvuosina museo pal-
veli ensi sijassa veteraaneja, erityisesti 
vanhoja lottia. Nyt heidän rinnallensa 
on syntynyt uusi kävijäsukupolvi.

– Viime vuosi oli aika uskomaton. 
Erityisesti säätiömme rahoittaman lot-
taelokuva Lupauksen myötä kävijäkun-
ta on nuorentunut. Kolmikymppiset 
naiset kaveriporukoineen ja lapsineen 
ovat löytäneet museomme, Syvärannan 
Lottamuseon johtaja Annukka Kivi-
ranta-Koivisto kuvailee.Arvomerkit ovat esillä Lottamuseossa.
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Kuvassa lotat Lottakahvilan portailla Siltasaaressa, Kalajoella vasemmalta Lempi Heikkinen, Maija Granlund ja Laina Heusala 
v. 1942.

Kotirintaman naiset 
vapauttivat miehiä rintamalle

Lotta Laina Ilkko (os.Heusala) v.1942.

Sotien aikana jokaisen suomalaisen 
uurastus oli välttämätöntä, jot-
ta rankoista sota-ajoista selvittiin. 

Sotilaiden ja rintamalottien suunnaton 
panos on käynyt historian saatossa tu-
tuksi. Sen sijaan kotirintaman naisten 
työstä puhutaan ehkä vähemmän. Ko-
teihin jääneiden naisten työ oli ensiar-
voisen tärkeää, sillä nämä naiset piti-
vät tehtaat ja maatalouden toiminnassa 
miesten lähtiessä rintamalle. Kalajoelta 
kotoisin oleva Laina Ilkko (os. Heus-
ala) jäi hoitamaan kotia perheen mies-
ten lähtiessä sotaan.

– Talvisotaan lähti kolme veljeäni ja 
jatkosotaan osallistuivat kaikki kuu-
si. Koska isämme oli kuollut jo vuonna 
1929, jäi kotitilan hoito äitini ja minun 
vastuulle. 

Laina Ilkolla ei ollut paljoa vallin-
nanvaraa:

– Kotirintamalle jäin, sillä en kotitöi-
den vuoksi voinut lähteä kauemmaksi 
Kotonani oli peltopinta-alaa 25 hehtaa-
ria. Karjaa meillä oli toistakymmentä ja 
hevosia muutama.

Kotirintaman väeltä vaadittiin suur-
ta venymistä sotien aikana. Laina Ilkon 
perheen maatilalla töitä aherrettiin aa-
muvarhaisesta pitkälle illan hämärään. 
Oli karjan ja hevosten hoitoa sekä työs-
kentelyä heinä- ja leikkopellolla. Mylly- 
ja heinänhakureissuilla käytiin pitkien 
matkojen päässä. Kesän aikana saatiin 
ruokapalkalla naistyövoimaa avuksi 
pelloille. Miestyövoimaan ei olisi ollut 
varaa. Tarjottiinpa eräänä kesänä tilan 
avuksi myös sotavankia, mutta häntä ei-
vät äiti ja tytär uskaltaneet ottaa. Kesä-
lomaa ei koskaan ollut. 

Myös Laina Ilkon kotitilalla asui 
evakkoja koko sota-ajan. Sopu antoi si-
jaa ja ruokaa riitti kaikille.   

Kotitilan lisäksi Laina Ilkko työsken-
teli muonitustöissä aina, kun siirtolaisia 
tuli. Tätä varten käytiin erillinen muo-
nituskurssi. Ilkolle mieluisaa vaihtelua 
oli työskentely paikallisessa lottakahvi-
lassa. Lisäksi äidin kanssa uurastettiin 
metsätöissä mottimetrejä. 

– Sehän oli aivan kansalaisvelvol-
lisuus, Laina Ilkko toteaa vielä vuosi-
kymmenten jälkeen.

Jatkuva huoli rintaman miehistä
Lottien ja maatalousnaisten kesken pi-
dettiin työtalkoita, joissa kudottiin ja 
ommeltiin tuntemattomille sotilaille. 
Armeijalle leivottiin rukiista hapanlei-
pää. Villaa ja pellavaa kehrättiin ja kan-
kaita valmistettiin. Yön hämärässä Lai-

na Ilkko kirjoitti veljilleen ja tuntemat-
tomille sotilaille. Sotilaiden paketteihin 
hän liitti mielellään omia leivonnai-
sia sekä voipalasen ja sokeria, jos näitä 
herkkuja vain oli saatavilla. 

Sota-aikaan kuului erilaisia erityis-
järjestelyitä. Lihaa, jyviä, heiniä sekä 
maitoa tuli luovuttaa ja Laina Ilkko piti 
kirjaa oman tilan luovutuksista. Yksi ti-
lan hevosistakin annettiin sotaan. Kort-
tiannoksia koetettiin parhaan mukaan 
venyttää. 

Kahvin sijaan juotiin aluksi korvi-
ketta ja myöhemmin vastiketta. Kahvia 
valmistettiin jopa rukiista keittämällä 
ja uunissa paahtamalla. Sodan tuoma 
niukkuus kasvatti neuvokkuutta. 

– Pyykkiä pestiin tuhkalipeällä ja 
jopa eläinten suolista valmistettiin saip-
puaa. Sillä vain kummasti pyykkiä pesi, 
Laina Ilkko hymyilee.

Huoli rintamalla olevista omaisis-
ta kulki mukana arjen askareissa. Suu-
ri suru kohtasi myös Laina Ilkkoa, kun 
oma Toivo-veli kaatui rintamalla. Lisäk-
si entinen opettaja kuoli Kalajokea koe-
telleessa pommituksessa. Murheellinen 
oli myös päivä, jona välirauhan ehdot 
luettiin. Viipurilaisten evakkojen kans-
sa itkettiin yhdessä. 

Laina Ilkko muistelee kuitenkin läm-
möllä sitä ainutlaatuista talkoohenkeä, 
joka Suomessa vallitsi sotien aikana. 
Hänen mukaansa ystävien apu oli sota-
aikana suurenmoista. 

Teksti: Henriika Lehtimäki 
Kuvat: Laina Ilkon albumi

Helsingin rintamanaiset ry:n 
virreenveisuussa koskee kor-
vaan osuva sanoitus. Moni-

kymmenpäinen salillinen sodannäh-
neitä ikänaisia laulaa Jumalalle kiitosta 
”jokaisesta elämäni hetkestä”. Hetken 
mietityttää, että tarkoittavatko laulajat 
tosiaankin aivan kaikkia hetkiä.

Toisesta maailmansodasta on jo niin 
pitkä aika, että veisaajista lähes jokai-
nen on väkisinkin yli 80, osa jo 90. Seit-
semänkymmentä vuotta sitten moni 
heistä oli lottia.

– Rauhan aikana moni liittyi lottiin 
jo sen vuoksi, että nuorena oli kiva pääs-
tä ulkoilemaan. Kukapa sitä haluaisi is-
tua vanhempiensa kanssa kotona? Sai-
ma Suovala naurahtaa.

Vakavamman maanpuolustustyön li-
säksi lotat pääsivät suojeluskuntien ke-
säjuhliin. Arki oli työläämpää. Suova-
lasta muotoutui lääkintälotta, mutta 
myös sekä ilmatorjunta- että muonitus-
tehtävät tulivat tutuksi.

–  Totisempia liittymissyitä on vaikea 
kuvailla. Toisille maanpuolustustyö tuli 
kodin perintönä. Toiset taas ymmärsi-
vät järjestön merkityksen, sillä ilmassa 
oli kumma tunne. Olimme olleet itse-
näisiä vain kovin vähän aikaa, Suovala 
kuvailee.

Töitä riitti sota-aikana
Kun sota syttyi, ei katsottu järjestöjä-
senyyksiä, vaan kaikki miehet lähtivät 
rintamalle. Kotiin jäävät naiset löysivät 
myös tehtävänsä. Suovalan mielestä on 
syytä muistaa, että kaikille riitti isän-
maan hyväksi tehtävää työtä, vaikka ei 
olisi kuulunutkaan mihinkään järjes-
töihin.

Suovalan talvisota kului pääasiassa 
kotipitäjässä Artjärvellä, jatkosodan ai-
kana hän oli pitkän pätkän komennuk-
sella Viipurissa sotasairaalassa. Välirau-
han aikana hän oli hakeutunut  sairaan-
hoitokouluun osittain lääkintälottatyön 
innoittamana.

– Sota-aikana töitä oli hirveästi. Iki-
nä ei meinannut riittää väki, Suovala sa-
noo.

Nyt ei tahdo riittää aika. Rintama-
naisten kokoontumisissa kävijöillä on 
niin paljon kerrottavaa, että omaa pu-
heenvuoroaan joutuu usein odotta-
maan. Sota-aikojen iloiset ja surulliset 
sattumukset nousevat esille vierasluen-
noitsijoiden esityksissä ja niiden jälkei-
sissä juttutuokioissa. Rintamanaisille 
puhujista ei ole pulaa.

– Veteraanit eivät aina olleet kovin 
suosittuja, Suovala tokaisee.

Nyt sodasta saa puhua. Eivätkä kaik-
ki muistot ole huonoja.

– Maaliskuun 13. päivä oli uskomat-
toman kaunis päivä, ja silloin talvisota 
päättyi.

Teksti: Lauri Tähtinen

Sota päättyi  
kauniina  
päivänä
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Varuskuntien lakkauttamiset ja 
joukko-osastojen toimintojen 
yhdistämiset vaikeuttavat soti-

lasperinnetyötä. Perinteet pyritään säi-
lyttämään muuttumattomina, mutta 
riskitöntä toiminta ei ole.

– Nykyiset muutokset saattavat tuo-
da ongelmia sotilasperinnetyössä, Soti-
lasperinteen Seura ry:n puheenjohtaja 
Markus Anaja arvioi.

Puolustusvoimissa uskotaan perin-
teiden säilyvän.

– Joukko-osastojen toimintoja yhdis-
tettäessä perinteet pyritään siirtämään 
sellaisenaan, mikäli joukkoa ei lakkau-
teta, majuri Ilpo Karvinen Pääesikun-
nan henkilöstöosastolta vakuuttaa.

– Jos joukon perinteiden siirto ei ole 
tarkoituksenmukaista tai muutoin to-
teutettavissa, voidaan sen perinteet luo-
vuttaa Sotamuseoon ja ottaa myöhem-
min käyttöön, hän jatkaa.

Veteraanit yhteisessä 
rintamassa
Sotaveteraanit ovat kantaneet kortensa 
kekoon perinteiden jatkamisessa. Vä-
hentyvä kunniakansalaisten määrä vaa-
tii uusia järjestelyjä. Tammenlehvä Pe-
rinneliitto on vahva jatkaja veteraanien 
perinteiden vaalijana.

Keväällä 2004 perustettu tuore jär-
jestö pyrkii kokoamaan yhteen veteraa-
nien jälkeensä jättämän perinnön. Ta-
voitteena on siirtää arvokasta perintöä 
tuleville sukupolville.

Liiton tavoitteena on kerätä eri yhtei-
söjä ja tahoja osallistumaan perinnetyö-
hön. Tammenlehvä Perinneliiton inter-
netsivuilla kerrotaan, että toimintaan 
on tullut mukaan useita uusia yhteis-
työkumppaneita ja -tahoja. Toiminnan 
kasvun uskotaan jatkuvan voimakkaa-
na. Veteraanien perintö on turvattuna.

Hiljaisten perinteiden 
epävarmuus
Puolustusvoimien tilanne ei ole yhtä 
ruusuinen. Jo perinteiden tarkka mää-
rittely on haastavaa.

– Pohjimmiltaan perinne on erilais-
ten traditioiden, tietojen ja tapojen; esi-
merkiksi joukkohistorian siirtämistä 
tuleville sukupolville, Anaja sanoo.

– Perinteet ovat kuin liimaa, joka si-
too joukon yhteen, hän tiivistää.

Puolustusvoimissa perinteet on mää-
ritelty tarkasti.

– Tärkeimpiä perinteiden osatekijöi-
tä ovat joukko-osaston nimi, historia, 
vuosipäivä, kunniamarssi, eri liput ja 
tunnukset, majuri Karvinen kertoo.

Tarkka perinteiden luokittelu on on-
gelma. Osa tärkeistä asioista jää huo-
maamatta.

– Sotilasperinne voidaan luokitel-
la karkeasti kahteen eri luokkaan. Puo-
lustusvoimien virallisten perinteiden li-
säksi on huomioitava laajemmin soti-
laselämään liittyvät asiat, Markus Anaja 
jaottelee.

Rakennemuutos perinteiden uhkana

Puolustusvoimat jatkaa perinteiden vaalimista kentällä
Veteraanit ovat jo yhdistäneet voimansa

Muista asioista voidaan puhua hil-
jaisten perinteiden nimellä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi pukeutumiskäytännöt, 
käytöstavat, erilaiset seremoniat ja juh-
lat. Tunnettuja käytäntöjä ei välttämättä 
edes mielletä hiljaisiksi perinteiksi.

– Kadettiperinteet ovat todella vahvo-
ja ja niitä on kerätty kirjaksi asti, Anaja 
mainitsee.

Komentajien vastuu
Hiljaiset perinteet jäävät puolustusvoi-
missa virallista huomiota vaille. Käsi-
tettä ei tunnisteta yleisesti ja tästä syystä 
perinteitä ei voida varsinaisesti siirtää. 
Majuri Karvinen mainitsee puolustus-
voimien virallisen mallin tapa-asioissa.

– Pukeutumisesta, sotilaallisista me-
noista ja sotilaallisesta käyttäytymisestä 
on omat ohjeensa ja määräyksensä, hän 
toteaa.

Puheenjohtaja Anaja huomauttaa pe-
rinteen henkisestä puolesta. Usein ih-
miset luulevat, että perinne on esineel-
listä, johon kuuluvat vain konkreettiset 
asiat arvomerkkien ja pokaaleiden joh-
dolla.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että esi-
neet ovat vain perinteen ilmentymä. 
Asiat ovat syntyneet tavoista, tarinoista 
ja traditioista.

Perinteet ovat jatkossakin turvassa, 
koska niitä arvostetaan kovasti. Vete-
raanien urotekoja ei unohdeta ja kunni-
oitus jatkuu perinnetyössä – maanpuo-
lustus yhdistää.

– Perinteillä luodaan ja vahvistetaan 
puolustusvoimissa sekä sisäistä että kes-
kinäistä yhteenkuuluvuutta. Näin luji-
tetaan ja ylläpidetään vahvaa maanpuo-
lustustahtoa, majuri Karvinen vahvis-
taa.

Joukko-osastojen päälliköt ovat tär-
keitä perinteiden vaalijoita.

– Komentajat ovat kentällä luonnolli-
sessa vastuussa perinteiden ylläpidosta, 
jatkuvuudesta ja kehittämisestä, Karvi-
nen kertoo.

Perinteitä vaalitaan esimerkiksi eri 
juhlatilaisuuksissa. Yleisesti tuttuja 
ovat myös joukkojen perinnehuoneet,  
-esineet ja -henkilöt.

Sankariteot ja sotien tarinat kasvatta-
vat kuitenkin eniten varusmiesten rin-
takarvoja: nuoret samaistuvat helpos-
ti eläviin esimerkkeihin, joiden takia 
omasta joukosta ollaan todella ylpeitä.

– Itse muistan omana varusmiesai-
kanani, kuinka Panssarirykmentissä 
kerrottiin tehtävistä ja tarinoista. Silloin 
tuli sellainen tunne, että jumaliste mis-
sä porukassa saan olla mukana! Anaja 
muistelee ylpeänä.

Teksti:Pete Pokkinen 
Kuvat: Harri Heinonen  

ja Puolustusvoimat

Hernekeiton nauttiminen on hyvä esimerkki hiljaisesta perinteestä. Kuvassa Ruotuväen päätoimittaja Mikko Ilkko jakaa her-
nekeittoa Kampissa.

Kadettiperinteet ovat todella vahvoja puolustusvoimien epävirallisia perinteitä.
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”Kertokaa, mutta älkää kehu-
ko.” Näin ohjeisti aikoinaan 
Adolf Ehrnrooth, Manner-
heim-ristin ritari 162, Tuomas 
Gerdtiä, jota oli pyydetty pu-
humaan varusmiehille sotako-
kemuksistaan. 

Gerdtille, ritarille numero 
95:lle,  kenraalin ohje jäi mie-
leen. Vieläkään ei  85-vuoti-
as ritariveteraani kokemuksil-
laan leveile mutta kertoo niistä 
kyllä: Hän muistaa yhä nimel-
tä kaikki ne neljä komppani-
anpäällikköä, jotka kuolivat 
saman taistelupäivän aikana. 
Hän kuvailee maisemia Siiran-
mäessä Karjalan Kannaksella 
ja muistelee vaatimattomana 
päivää, jolloin ritariristi luovu-
tettiin hänelle.

– Olin silloin Tilkan Sotilas-
sairaalassa, jonne kenraali tuli 
seurueineen. Hoitajat vain vai-
voin antoivat mehua, koska he 
pelkäsivät, että sotken lakanat, 
kun muuten oli kaikkialta si-
loiteltu ja siivottu. Piti olla niin 
jämpti, hän kertoo ja lisää: 

– Ristin arvokkuuden kyllä 
tiesin, sillä yksiköstä muutama 
oli jo sellaisen saanut.

Pelko ja uskonto  
kiinnostavat kuulijoita 
Jokaisella sodan kokeneella on 
sotavuosista tietenkin omat 
muistonsa. Harvinaislaatuisen 
ansiomitalinsa vuoksi Manner-
heim-ristin ritarit ovat olleet 
kuitekin muita sotaveteraane-
ja enemmän esillä, vaikka eivät 
itse haluakaan sitä erityisesti 
korostaa.

– Ritarit edustavat koko so-
taveteraanien sukupolvea, ei-
vätkä halua nostaa itseään mil-
lekään jalustalle. Samalla ta-
valla urhoollisia sodassa olivat 
monet muutkin, sanoo Man-
nerheim-ristin ritarien sääti-
ön pääshteeri, everstiluutnantti 
Pekka Kouri. 

– Ritarien kanssa olemme 

Sotamuistot himmenevät vaan eivät unohdu
keskustelleet siitä, että oli mon-
ta muuta, jotka olisivat myös 
ansainneet ritariristin, Tuomas 
Gerdt sanoo.

Yhteisten tapaamisten aika-
na ritariveljet eivät kuitenkaan 
enää käy sotaa puheissaan.

– Sodassa oli sellaisia tilantei-
ta, joita ei ikinä unohda. Tietys-
ti joskus kertaamme sota-ajan 
juttuja marskien kanssa, mut-
ta aika vähän kuitenkin. Tur-
ha niitä on enää jauhaa, sanoo 
Pentti Iisalo, nimitysjärjes-
tyksessä vanhin elossa olevista 
Mannerheim-ristin ritareista.

Sota kiinnostaa kuitenkin 
kuulijoita. Gerdt on käynyt pu-
humassa kouluissa, varuskun-
nissa ja erilaisissa tilaisuuksissa.

 – Hiljaa he kuuntelevat ja 
kysyvät muun muassa pelosta 
ja uskonnosta sodassa. Rauhan 
hetki oli uskomaton. Ristin sil-
loin käteni ja niin moni muu-
kin. Hädän hetkellä uskoo aina 
johonkin korkeampaan, Gerdt 
kertoo.

”Oon saakelin vanha!”
Vuosikymmeniä jatkuneet yh-
teiset, ritarisäätiön järjestämät 
tapaamiset on nyt lopetettu, 
sillä 191:stä ritarista elossa on 
enää viisi. 

– Oon saakelin vanha! hel-
mikuussa 87-vuotta täyttänyt 
Iisalo uskottelee, mutta kalen-
teri kuitenkin kertoo aktiivi-

Kirjallisuutta Mannerheim-ristin ritareista:
- Mannerheim-ristin ritarit. Ritarimatrikkeli 2006. Toim. Ilmari Hurmerinta. 
- Mannerheim-ristin ritarien säätiö 50 vuotta. Ilmari Hurmerinta.
- Marskin ritarit. 191 ihmiskohtaloa. Seppo Porvali.
- Viimeiset ritarit. Mauri Sariola.
- Iisalo kärkeen. Soturiveljesten tarina. Matti Lukkari.
- Tiurin tieltä Syvärille. Pentti Iisalo.
- Ritarivänrikit. Pentti Iisalo.

Kapteeni Pentti Iisalo on Mannerheim-ristin ritareista nimitysjärjestyksessä vanhin. – Seuraan puolustusvoimien kehitystä ja otan jos-
kus jopa kantaakin, Iisalo sanoo.

- Kun sota päättyi, ajattelin, että kun pääsen kahden lakanan väliin, en enää mieti menneitä, Tuo-
mas Gerdt muistelee. 

Vapaudenristin 2. luokan Man-
nerheim-risti myönnettiin yh-
teensä 191:lle valiosotilaalle. 
Määrään mahtui sotilasarvoja 
aina sotamiehestä kenraaliin. 
Kuva Kalle Kari

suudesta: haastatteluja, Hä-
meen sotilasläänin vuosijuhla 
Tampereella, puolustusvoimain 

komentajan kutsu Mikkeliin 
maaliskuun lopulla... Lahdessa 
asuvaa Iisaloa pyydetään usein 

vierailulle myös Hennalaan.
Myös ritariveljien kanssa pi-

detään yhteyttä, vaikka viral-
liset tapaamiset onkin jo lo-
petettu, sillä yhteisö koetaan 
edelleen tärkeäksi. Niin myös 
isänmaa.

– Pienen kansan kannal-
ta ajateltuna isänmaallisuus 
on erityisen tärkeää. Jos ei ole 
isänmaanrakkautta, ei sitä ku-
kaan kestä, Pentti Iisalo sanoo.

Teksti ja kuvat:  
Päivi Hautalahti



2 /07 huh t ikuun 18 .  päivänä 20 07�2

Santahaminassa varusmiespalvelusta suorittavan uusiseelantilaisen William Jonesin isoisä on Kar-
jalan evakkoja ja hänestä on tärkeää olla mukana keräämässä. Lahjoittamassa Mona Juslin. Kuva: 
Harri Heinonen

Hyväntekeväisyyshuutokau-
pan meklarina toimii Jone Ni-
kula.

– Nyt oli korkea aika pistää 
rahaa liikkumaan veteraani-
en suuntaan. Huutokauppa toi 
myös hieman vaihtelua netti-
kauppaan. Tavoitteena oli, että 
pyörät siirtyvät liikenteeseen 
ennen vappua, Nikula kertoo.

Tarkastettujen ja huollettu-
jen pyörien lähtöhinta oli 50 
euroa. Maaliskuun puolen vä-
lin jälkeen useimmat huudot 
pyörivät 100 euron lukemissa. 
Pyörästä nro 777 oli huudet-
tu maaliskuun 20. päivänä 787 
euroa.

Lippueamiraali Hanno 
Strangin mukaan puolustus-
voimissa on ollut noin miljoo-
na pyörää 90 vuoden aikana. 
Valmistajina on ollut kotimai-
set Tunturi, Helkama ja Jääkä-
ri. Viimeisimmät pyörät puo-
lustuvoimille on hankittu noin 

Viikkorahastakin 
liikenee veteraanille

Veteraanikeräys käyn-
nistyi maaliskuun 
alussa varusmiesten 

perinteisellä lista- ja lipaske-
räyksellä. Kaartin jääkäriryk-
mentin karanaatinheitinkomp-
panian varusmiehet olivat liik-
keellä Helsingissä maaliskuun 
puolivälissä.

– Kerääminen on mielestä-
ni todella tärkeää ja on ilo olla 
mukana, totesi upseerikokelas 
Lehtonen lippaansa ääreltä.

Henkilökohtaiseksi ja tär-
keäksi veteraanit ovat tulleet 
omien sukulaisten kautta.

– Lähisukulaisistani tädin 
puoliso on ollut sotimassa, hän 
kertoo.

Maaliskuinen keräysret-
ki Vantaan Myyrmannissa oli 
Lehtoselle jo toinen kerta va-
rusmiespalveluksen aikana.

– Ensimmäinen kerta oli 
syksyllä aliupseerikoulun aika-
na. Silloin kerättiin sotainvali-
deille, hän muistelee.

Kranaatinheitinkomppani-

asta oli Myyrmannissa kym-
menkunta varusmiestä keräys-
tä suorittamassa. Maanantai-il-
tana oli hiukan hiljaista, mutta 
rahaa oli kuitenkin kertynyt, 
koska vaihtolippaita oli jo läh-
detty hakemaan.

– Parhaimpia lahjoittajia 
ovat nuoret, jotka lahjoitta-
vat keräykseen omista vähistä 
viikkorahoistaan, Lehtonen ke-
haisee.

Varusmiesten keräämät va-
rat jäävät tukemaan saman pii-
rin alueella asuvia veteraaneja. 
Viime vuonna varusmiesten 
keräämä osuus oli noin neljän-
nes kaikista kerätyistä varoista.

– Vuonna 2006 varusmies-
ten osuus oli noin 800 000 eu-
roa kun vuoden aikana teh-
tyjen keräysten tuotto koko-
naisuudessa oli 3,4 miljoonaa 
euroa, tarkentaa varainhankki-
ja Silja Lehti.

Tasavallan presidentti Tarja 
Halosen suojelemassa Sotiem-
me Veteraanit 2007 -keräykses-

sä on mukana kaikki Suomen 
veteraanijärjestöt. Keräykses-
sä mukana olevat järjestöt ovat 
sopineet rahanjaosta jäsenmää-
riensä suhteessa. Jokainen jär-
jestö tuntee jäsenistönsä ja ke-
räysvarat suunnataan apua eni-
ten tarvitseville veteraaneille ja 
sotaleskille.

Keräystä voi tukea soitta-
malla keräysnumeroon 0600 1 
2060 tai tekemällä lahjoituksen 
osoitteessa www.sotiemmeve-
teraanit.fi.

Fillarilla apuun
Varsin modernia keräystapaa 
on kevään aikana edustanut 
internetissä pyörinyt huuto-
kauppa puolustusvoimien pol-
kupyöristä. Puolustusvoimat 
lahjoitti tuhat käytöstä pois-
tettua polkupyörää Helsingin 
kaupungille ja pyöriä on voinut 
huutaa internetissä huuto.net -
sivustolla.

kymmenen vuotta sitten.
– Sodan aikana polkupyörä 

ei enää kuulu kalustoon, mutta 
rauhan aikana se on erinomai-
nen hyötyliikuntaväline varus-
miehille, Strang arvioi.

Jone Nikula tulee luovutta-
maan pyörät huutojen voitta-
jille 27.4.2007 Senaatintoril-
la Helsingissä. Huutokaupasta 
saadut varat lahjoitetaan sama-
na päivänä Suomen veteraani-
järjestöille Kansallisen vete-
raanipäivän valtakunnallisessa 
pääjuhlassa Helsingin jäähal-
lissa. Tuloja odotetaan kerty-
vän noin satatuhatta euroa.

Hy väntekeväisy yshuuto-
kauppa toteutettiin yhteistyös-
sä puolustusvoimien, Helsingin 
kaupungin, Huuto.netin ja Ilta-
Sanomien kanssa. 

Teksti:Saija Järvimäki  
ja Joni Niemelä
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Aarno Strömmer Aarno LampiVuokko Hurme

Futura 98
biobensiiniä
meiltä.
Ensimmäisenä
Suomessa.
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23.5. Kuntoutuskeskus Kruunupuisto, jossa samalla vietetään hei-
moveteraanien kesäpäivää.
1.6.  Oulunkylän kuntoutussairaala, jonne Helsingin Sotilaslää-
nin komentaja kutsuu noin 100 eri järjestöjen edustajaa pääkau-
punkiseudulta.
8.6. Yhteistyössä Vaasan sotilasläänin esikunnan kanssa Kausti-
sella, Festivaaliareenalla.
15.6. Kymin komentajan kutsumana Kouvolassa, kaupungintori.
27.7. Hämeen sotilasläänin esikunnan kanssa yhteistyössä Saaren 
kansanpuistossa Tammelassa.
3.8. Joensuun lentokenttä, jonne paikallinen komentaja lähettää 
kutsut.
10.8 Hämeen sotilasläänin komentaja kutsuu Kisarantaan, Kan-
gasalle.
17.8 Oulun sotilasläänin komentaja ja paikkana Ristijärven seni-
orikeskus.
24.8. Kyösti kallion koulu Nivalassa ja
31.8 Rautilakeskus, Vehmaalla ja tämä yhteistyössä Turun ja Po-
rin sotilasläänin esikunnan kanssa.

Päivä alkaa aina komentajan tarjoamilla munkkikahveilla noin 
kello 11.30, varsinainen ohjelma  kello 13.00 ja ruokailu yleensä 
noin 14.30-16.30

Viimeistään kello 17.00 pääsevät veteraanit puolisoineen pa-
luumatkalle.

 Kalevi Rönnqvist

Rosvopaistitapahtumat 
kesällä 2007

Turun Sotaveteraanit teki-
vät perinteisen kulttuuri-
matkan Tallinnaan 14.-15. 
maaliskuuta. Matkan 
kohokohtana oli vierailu 
Suomen suurlähetystössä.

Mukaan oli tällä ker-
taa lähtenyt 35 vete-
raania puolisoineen. 

Ensimmäisen matkapäivän il-
tana oli operettiesitys Estonia-
teatterissa.  

Ministerineuvos Pirkko Hä-
mäläinen toivotti vieraat ter-
vetulleiksi Suomen suurlähe-
tystöön. Hän selvitti suurlähe-
tystön merkitystä ja toimintaa 
suomalaisten yhdyssiteenä vel-
jeskansaamme. Suomen soti-
lasasiamies, komentaja Risto 
Haimila kertoi Suomen ja Vi-
ron Puolustusvoimien yhteis-
työstä ja Ari Harjula esitteli ta-
lon historiaa.

Turkulaiset Viron Suomen 
suurlähetystössä

Ministerineuvos Pirkko Hämäläiselle luovutettiin Turun Sotavete-
raanien standaari. 

veissä palveli runsaat 3 000 vi-
rolaista ja merivoimissakin vi-
rolaisia oli runsaasti. Yhteisillä 
arvoilla koti-uskonto-isänmaa 
oltiin silloin liikkeellä.

Osmo Suominen

Kenttäpiispa Hannu Nis-
kanen ja rouva Paula 
Niskanen osallistuivat 

kenttäpiispojen vuosittaiseen, 
tänä vuonna Ottawassa pidet-
tyyn kokoukseen. Matkan yh-
teydessä kenttäpiispa tapasi 
Kanadassa asuvia sotaveteraa-
neja. 

Kenttäpiispa Kanadassa

Kenttäpiispa Hannu Niskanen 
saarnasi Agricolan kirkossa.

Isännät ja vieraat. Vasemmalta pastori Sari Kuirinlahti, puheenjohta-
ja Veikko Kallio, kenttäpiispa Hannu Niskanen ja Paula Niskanen.

Sotaveteraanien ja paikalli-
sen luterilaisen kirkon yhtei-
sesti rakentama ohjelma koos-
tui käynnistä Niagaran putouk-
silla, vierailusta Suomi-kodilla, 
jossa pidettiin veteraanijuh-
la, suomalaisesta jumalanpal-
veluksesta Agricolan kirkossa, 
osallistumisesta hyväntekeväi-

syyslounaalle lasten kesäleirin 
hyväksi ja tutustumisesta St. 
Michaelin katedraaliin. 

Sotaveteraanien puolelta jär-
jestelyvastuu oli Veikko Kalli-
olla ja Ben Järvenpäällä sekä 
seurakunnan puolelta pastori 
Sari Kuirinlahdella ja Maria 
Haikosella. 

Sotaveteraanit tykästyivät 
Paula Ja Hannu Niskaseen ja he 
toivottivat heidät uudelleen ter-
vetulleeksi. 

Turkulaisten puolesta esit-
ti kiitokset Heikki Lampinen. 
Hän totesi, että Suomi ei unoh-
da virolaisten urheaa taiste-
lua Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta jatkosotam-
me raskaina vuosina. JR 200 ri-

Sotahistorian	matkat		2007
Aunus-Maaselkä 24.-27.5., 14-17.6., 16-19.7 369 e      
Laatokan Kierros  13.-16.8 369 e
JR8 Tuntematon sotilas 30.7.-2.8.,23.-26.8 369 e
Talvisodan ihme 3.-5.6, 9.-11.7 299 e
Karjalan Kannas 6.-8.7., 20.-22.7., 3.-5.8. 299 e
Uhtua-Kiestinki-Kostamus 23.-27.7. 399 e
Viipurinlahden saaret 13.-15.7, 3.-5.8. 329 e
Jääkäreiden jäljillä/Riika ja Liepaja 5.-8.7. 427 e

Muut	matkakohteet
Ahvenanmaan saaristokierros 9.-11.7., 6.-8.8. 289 e 
Novgorod-Pihkova-Tarto 12.-15.7., 9.-12.8. 399 e
Viena-Solovetsk 25.-29.6., 25.-29.7. 529 e
Valamo-Karjalan kannas 18.-20.6. 299 e

KATSO: www.japi-matkat.fi 
VUOSIVIISUMI			130	e

Meiltä myös bussit tilausajoon!

JaPi-MATKAT		p.	05-355	9365
www.japi-matkat.fi, e-mail: myynti@japi-matkat.fi

M.Korhonen Oy
Lappeenranta

* Bussi ja junamatkat
* Viisumit Venäjälle
* Hotellipaketit
* Tilausajot

Aninkaistenkatu 12 , 20100 TURKU
Puh. (02) 2504 655 

 +358 400 332 001,fax (02) 2504 775
www.turunnevatours.fi

nevatours@ co.inet.fi

KULJETUKSET HOITAA

Siamac Oy

www.julialines.fi
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Suomen Lottaperinnelii-
tolla on meneillään juh-
lavuosi: Liiton perusta-

misesta tuli tammikuun 30. 
päivänä 2007 kuluneeksi viisi-
toista vuotta.

Liitto syntyi onnellisten täh-
tien alla: kasvu on ollut voima-
kasta ja nopeaa. Kun ensimmäi-
sessä jäsenkokouksessa helmi-
kuussa 1992 oli läsnä 19 jäsentä, 
lähentelee Lottaperinneliiton 
jäsenmäärä nyt neljäätuhat-
ta. Viime vuosina kasvu on ol-
lut erityisen voimallista. Vuo-
sittain on yhdistyksin liittynyt 
lähes sata jäsentä. Yhdistysten 
määrä on 25 ja lisäksi on kak-
si ala-osastoa. Jäsenistöstä noin 
60% on lottia ja pikkulottia. 
Lottataustaa vailla olevien, lot-
taperinnetyöstä kiinnostunei-
den, maanpuolustushenkisten, 
nuorempaan ikäpolveen kuu-
luvien naisten osuus on hiljaa, 
mutta varmasti nousemassa.

15 vuotta Lottaperinnetyötä 
Tärkeimmiksi tavoitteik-

seen liitto kirjasi alkumetreil-
tä asti seuraavat seikat: Liiton 
ylläpitää niitä ihanteita, joiden 
varaan Lotta Svärd -järjestön 
toiminta rakentui vuosien 1921 
-1944 aikana, säilyttää lotti-
en muisto ja henkinen perintö 
sekä kasvattaa maanpuolustus-
tahtoa ja levittää maanpuolus-
tustietoutta.

Liiton ensimmäiset 
ansioristit jaettiin
Juhlavuotensa kunniaksi Liit-
to jakoi ensimmäiset ansioris-
tinsä Säätytalossa 30.1. järjes-
tetyssä tilaisuudessa. Ansioristi 
myönnettiin Liiton kunniajä-
senille sekä Lotta Svärd Sääti-
ön kuntoutusryhmän puheen-
johtajalle.

Ansioristin saivat: kunnia-
jäsenet Elisabeth Rehn Kirk-
konummelta, Sipi Tilus Ilma-
joelta, Maire Sainio Helsingis-

tä, Inkeri Kilpinen Espoosta, 
Irma Toivanen Turusta, Alla 
Salo Raumalta sekä Lotta Svärd 
Säätiön kuntoutusryhmän pu-
heenjohtaja Riitta Hakkila 
Helsingistä.

15-vuotisjuhlaseminaari 
Säätytalossa 
”Olemme muutoksen edessä. 
Ympäristömme, myös turval-
lisuusympäristömme on muut-
tumassa. Se on väistämätön to-
siasia, joka meidän on pakko 
hyväksyä.” Näin sanovat poli-
tiikan huippuasiantuntijat.

Myös aatemaailmassa tun-
nutaan olevan muutosten ai-
kakauden kynnyksellä. Minkä-
laisiin muutoksiin aatteellisen 
maanpuolustusjärjestön tulisi 
valmistautua kyetäkseen vas-
taamaan ajan haasteisiin? Mitkä 
ovat uhkakuvat, mitkä selviyty-
mismahdollisuudet? Miten py-
syä mukana muutoksessa? 

Lottaperinneliiton ensimmäiset ansioristit jaettiin liiton 15-vuotisjuhlaseminaarinn yhteydessä. Ku-
vassa vasemmalta Aila Salo, Sipi Tilus, Irma Toivanen, Riitta Hakkila, Elisabeth Rehn, Inkeri Kilpinen 
ja Maire Sainio. 

Suomen Lottaperinneliiton 15-vuotisjuhlaseminaarissa tervehdys-
puheen esitti puheenjohtaja Raili Malmberg. 

Vain ajan tasalla pysyminen 
takaa sen että Suomen Lotta-
perinneliitto pysyy hengissä ja 
pystyy jatkamaan kunniateh-
täväänsä - lottien henkisen pe-
rinnön siirtämistä tuleville su-
kupolville. Tämän päivän reali-
teetit tunnustaen - tuumaakaan 
tinkimättä arvostuksesta, joka 
jakamattomana kuuluu lotil-
le ja koko sotaveteraani- ja jäl-
leenrakentamissukupolvelle - 
on tähtäin asetettava tulevai-
suuteen. ”Tämä maa ei koskaan 
sortua saa!” Työ isänmaan hy-
väksi ei lakkaa, eikä vastuun 
kantaminen lopu.

Tulevaisuuden näkymiä puo-
lustusvoimien näkökulmas-
ta tarkasteli puolustusvoimien 
organisaatiopäällikkö, kenraa-
limajuri Markku Koli. Naisten 
mahdollisuuksista olla aktiivi-
sesti mukana muutoksessa ker-
toi Naisten Valmiusliiton pu-
heenjohtaja, maaherra Anne-
li Taina. Piispa Mikko Heikka 
antoi eväitä siihen, mistä ihmi-
nen voi ammentaa itselleen voi-

maa muutosten kestämiseen.
Seminaarin koskettavan 

päätöspuheenvuoron käytti 
lotta, sosiaalineuvos Sipi Tilus. 
Hänen esittämänsä vaikutta-
va ”lotan testamentti” päättyi 
seuraaviin sanoihin: ” Kuluva 
vuosi on itsenäisyytemme 90. 
juhlavuosi. Itsenäisyyssotiem-
me päättymisestä on kulunut 
63 vuotta. Sotiemme veteraa-
nit poistuvat nopeassa tahdis-
sa ikuiseen isänmaahan. Mut-
ta se työ, jota kaikki veteraanit 
omalta osaltaan tekivät puolus-
taessaan ja palvellessaan isän-
maata vaaran aikana, säilyy 
ajasta aikaan. Velvoittakoon 
työmme jälkipolvia vuorollaan 
rakastamaan isänmaamme va-
pautta ja itsenäisyyttä, jos sitä 
joskus vaara uhkaa. Silloin tu-
levat sukupolvet voivat viettää 
isänmaamme juhlapäiviä myös 
tulevina aikoina. Jumala syn-
nyinmaata siunatkoon!”

Raili Malmberg 

UUSINTA UUTTA:
LEMPEÄ LASER-PORAUS!

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA ALBIN
Hämeentie 10 A 1, 00530 Helsinki

www.albin.fi

Kai Aalto
Hammaslääkäri

Satu Aalto
Hammaslääkäri

Elina Partanen
Suuhygienisti

MUISTA! VETERAANIKORTILLA
15% ALENNUS

HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖSTÄ
(Ei koske teknisiä töitä)

HAE OMA KORTTISI
MEILTÄ!

• perinteiset
hammashoitopalvelut

• hammaskiven poisto
• fluoraus
• valkaisu

• keinojuuret
• kruunut ja sillat
• osa- ja kokoproteesit
• proteesin pohjaukset ja korjaukset
• hammaslaboratoriopalvelut

(09) 77 45 770
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Suomen-poikien perin-
neyhdistys järjesti yhteis-
työssä Suomen Viro-yh-

distysten Liiton (SVYL) kans-
sa, perinteisen kunniakäynnin 
Malmin hautausmaalla sijait-
sevalle Suomen-poikien hauta-
muistomerkille 24. helmikuu-
ta. 

Merisotakoulu oli komenta-
nut kunniaosastoksi kuusi me-
rikadettia, jotka kantoivat Suo-
men ja Viron liput paikalle. 
Kaksi kadeteista oli virolaisia, 
jotka opiskelevat Suomessa val-
mistuakseen maansa merivoi-
mien upseereiksi. 

Viron suurlähetystön sep-
peleen laskivat suurlähettiläs 
Merle Pajula ja sotilasasiamies 
Anto Kergand. Suomen-poiki-
en perinneyhdistyksen seppe-
leen laskivat Seppo Lahtela ja 
Nyyrikki Kurkivuori. 

Seppeleenlaskun jälkeen 
Seppo Lahtela piti muistopu-
heen, jossa hän tarkasteli Suo-

Kunniakäynti virolaisvapaaehtoisten 
hautamuistomerkillä

men-poikien osallistumista 
maamme puolustamiseen niin 
moraaliselta kannalta kuin so-
tatapahtumiin vaikuttaneena 
asiana. 

Lopuksi laulettiin Viron ja 
Suomen kansallislaulujen kol-
misäkeistöinen yhdistelmä. 

Vuosikokous 
Kuljetuskuution tiloissa
Ennen vuosikokouksen esitys-
listan mukaisten kokousasioi-
den käsittelyä piti kokousesitel-
män pitkään eduskunnan Viro 
ystävyys ja kontaktiryhmän 
puheenjohtajana toiminut kan-
sanedustaja Kaarina Drom-
berg. Kokeneella parlamentaa-
rikolla oli paljon mielenkiin-
toista kerrottavaa ajoista ennen 
Viron uudelleen itsenäistymis-
tä, jolloin tänä päivänä erin-
omaisesti toimivaa suhdever-
kostoa ryhdyttiin luomaan. 
Hänen esitelmäänsä sisältyi 
myös paljon asiaa uudelleen it-

Muistopuheen Malmilla piti puheenjohtaja Seppo Lahtela. 

Suomen Sotaveteraanien 
Viron Yhdistyksen ja Vi-
ron vapaustaistelijoiden 

Tallinnan yhdistyksen kirk-
kopäivää vietettiin Tallinnan 
Kaarlin kirkossa Viron itsenäi-
syyspäivän aattona 23.2. Tähän 
Tallinnan suurimman seura-
kunnan nimikkopyhäkköön oli 
saapunut runsaasti veteraane-
ja puolisoineen ja suuri joukko 
heidän suomalaisia ystäviään ja 
tukijoitaan. Virallista Suomea 
edustivat suurlähettiläs Jaakko 
Kalela puolisoineen, ministeri-
neuvos Pirkko Hämäläinen ja 
sotilasasiamies Risto Haimila 
puolisoineen. 

Jumalanpalvelus toteutet-

Kirkkopäivä ja Viron 89. itsenäisyyspäiväjuhla Tallinnassa
tiin perinteisin menoin. Altta-
ripalveluksen suoritti Suomen-
poika rovasti Paul Saar yhdes-
sä diakoni L. Kurvitsin kanssa. 
Saarnan piti asessori O. San-
der, joka kosketteli mm. vete-
raanisukupolven merkitystä 
esimerkkinä nuorille. 

Suomen-poikien osalta päi-
vän ohjelma jatkui hotelli Vi-
run kokoussalissa. Paikalla oli-
vat myös Helsingin seudun So-
taveteraanipiirin puheenjohtaja 
Pentti Laamanen puolisoineen 
sekä Suomen-poikia monin eri 
tavoin tukeneen Sotavahinko-
säätiön edustajina puheenjoh-
taja Peter Küttner sekä hal-
lituksen jäsen Jaakko Valve. 

Viron Presidentti Toomas Ilves luovutti Jaakko Valveelle Eestin Punaisen Ristin 4. luokan Ritarimerkin. 

Paikalla oli myös virolaisen 
valtiollisen kunniamerkin saa-
nut Lapuan Suomi-Viro-seuran 
varapuheenjohtaja Pentti Kan-
gasluoma. 

Suomen Sotaveteraanien Vi-
ron yhdistyksen puheenjohtaja 
Uno Järvela avasi Viron 89. it-
senäisyyspäivän johdosta vie-
tettävän juhlatilaisuuden, min-
kä jälkeen Sotaveteraaniliiton 
tervehdyksen esitti valtuuston 
puheenjohtaja Aarno Lampi. 
Suomen-poikien perinneyh-

distyksen ja Suomen Viro-yh-
distysten liiton (SVYL) terveh-
dyksen esitti Nyyrikki Kurki-
vuori. Viron puolustusvoimien 
tervehdyksen esitti komenta-
jakapteeni Peeter Ivask. Hän 
valmistui vuonna 1999 meriup-
seeriksi Merisotakoulusta. 

Musiikkiohjelmassa virolai-
set näyttivät, että itsenäisyyt-
tä voi juhlia iloisellakin tavalla. 
Nelimiehinen ”Kukerpillid”-
yhtye esiintyi merimieslaulu- 
ja kansanmusiikkipainotteisel-

la ohjelmallaan. Tämä korkea-
tasoisen yhtyeen jäsenistä vain 
yksi on ammattimuusikko. Se 
on esiintynyt myös Suomessa 
ja tehnyt useita levytyksiä. 

Juhla päättyi yhteisesti lau-
lettuun Endel Stafenaun ”Teid 
me tervitame, kodumaa met-
sad”.  Jokainen paikalla ollut 
lähti monta hienoa kokemusta 
rikkaampana ja hyvällä mielin 
eri tahoille. 

Nyyrikki Kurkivuori

senäistymisen vaiheista ja siitä, 
miten poliittiset toimijat Suo-
messa eri vaiheissa reagoivat 
uusiin asioihin.

Kokousasiat käsiteltiin pe-
rinneyhdistyksen puheenjohta-
jan, myös vuosikokouksen pu-
heenjohta-jaksi valitun Seppo 
Lahtelan johdolla. Kokous hy-
väksyi toimintakertomuksen 
ja tilit sekä hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja talousarvion. 

Vuosikokoukselle esitti ter-
vehdyksensä kaksi arvostettua 
veteraania. Toinen heistä on 
Suomen Sotaveteraanien Viron 
yhdistyksen kunniapuheen-
johtaja Raul Kuutma ja toinen 
Pohjois-Karjalan Sotaveteraa-
nipiirin entinen puheenjohtaja 
Juhani Soila. Hän toimi aliker-
santtina virolaisten vapaaeh-
toisten suomalaisena koulut-
tajana keväällä 1944 Huu-
hanmäessä toimeenpannulla 
panssarintorjuntakurssilla.

Vuosikokous valitsi entisen 

hallituksen jatkamaan työtä 
Suomen-poikien hyväksi seu-
raavalla toimikaudella. Puheen-
johtajana jatkaa Seppo Lahtela, 
varapuheenjohtajina Uno Jär-
vela ja Nyyrikki Kurkivuori 
sekä hallituksen jäseninä Rei-
jo Tanskanen (sihteeri), Pentti 
Hinkkanen (rahastonhoitaja), 

Irma Törnström, Seppo Wuo-
ri ja Hans Gabrielsson. Lisäksi 
virolaisen perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Mati Blumfeldt 
osallistuu hallituksen kokouk-
siin asiantuntijana. 

Nyyrikki Kurkivuori
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Virolainen vapaaehtoi-
nen, Suomen armeijan 
alikersantti Ülo Jõgi lienee 
viimeisenä kotiutunut 
Neuvostoliittoon vankeu-
teen joutunut Suomen-
poika. Hän pääsi kotiinsa 
Viroon vasta vuonna 1971 
yli 25 vuotta kestäneen 
pakkotyöleiri- ja Neuvosto-
liiton sisäisen karkotuksen 
jälkeen.

Neuvostoliiton vaadit-
tua ja saatua sotilastu-
kikohtia Virosta Tal-

visotamme alla, venäläisten ote 
Virosta ja virolaisista tiukkeni. 
Kesällä 1940 kommunistit lii-
tättivät Viron osaksi Neuvosto-
liittoa. Maan johtohenkilöt oli 
pidätetty ja kuljetettu Neuvos-
toliittoon. Eduskuntavaaleissa 
eli Riikikogun jäseniä valitta-
essa hyväksyttiin ehdokkaik-
si vain Neuvostoliiton ehdok-
kaat. Venäläisten suorittamat 
pidätykset laajenivat ja Siperi-
aan kuljetettiin kymmeniä tu-
hansia virolaisia. Tämä herätti 
virolaisissa heimoveljissä vas-
tarintaa. Miehiä siirtyi metsä-
veljien joukkoon Viron metsiin 
ja myös moni virolainen lähti 
ylittämään Suomenlahtea. Suo-
meen saavuttuaan he liittyivät 
vapaaehtoisina Suomen armei-
jaan.

Venäläisten suorittamia vai-
noja Suomeen paennut Ülo Jõgi 
astui 20-vuotiaana vapaaehtoi-
sena Suomen armeijaan väli-
rauhan aikana. Munkkiniemen 
kansakoulussa Helsingissä an-
netun alokaskoulutuksen ja 
sotilasvalan jälkeen tuli siirto 
tiedustelupalvelun erikoiskou-
lutukseen. Joukko virolaisia va-
paaehtoisia alkoi saada radisti- 
ja sissikoulutusta Espoon Sou-
kassa Staffanin saarella. 

Erna syntyy
Jatkosodan sytyttyä 1941 Suo-
men ja Saksan tiedustelupal-
velut päättivät lähettää virolai-
sista Suomen armeijan sotilais-
ta muodostetun kaukopartion 
Viroon seuraamaan venäläis-
miehittäjän toimenpiteitä ja lä-
hettämään tietoja Suomen tie-
dustelun kautta edelleen saksa-
laisille joukoille. 

Virolaisten vapaaehtois-
ten kaukopartio sai nimekseen 
Erna. Sen johdossa olivat viro-
lainen eversti Kurg ja saksalai-
nen yliluutnantti Reinhardt.

Heinäkuun 10. päivänä 1941 
kuljetettiin Merivartiolaitoksen 
vartiomoottoriveneillä osa par-
tiosta Tallinnasta itään sijait-

Viimeinen kotiutunut sai kunnia-aseen
sevan Kolgan lahden rantaan. 
Ülo Jõgi oli yksi neljästä mie-
hestä, joka myöhemmin pudo-
tettiin saksalaisesta pommiko-
neesta laskuvarjoilla muun par-
tion yhteyteen. Nämä Suomen 
armeijan virolaisten vapaaeh-
toissotilaiden suorittamat las-
kuvarjohypyt jäivät myös Suo-
men sotahistoriaan. Ne olivat 
nimittäin ensimmäiset koko 
sota-aikana suoritetut operatii-
viset laskuvarjohypyt.

Helmikuussa 2007 Ülo Jõgi 
kertoi laskuvarjohypystään 
Neuvostoliiton miehittämään 
Viroon. Hyppyä oli yritetty 
aikaisemminkin, mutta sak-
salaiset pilotit eivät tunnista-
neet oikeaa maastonkohtaa ja 
niin palattiin Malmin kentäl-
le. Vihdoin pudotus onnistui. 
Jogi kumppaneineen pääsi liit-
tymään muun Erna -kaukopar-
tion yhteyteen Tallinnan—Tar-
ton välisen maantien varrella 
sijaitsevan Ardun läheisyydes-
sä Kautla -nimisessä paikassa.

Kaukopartio onnistui häi-
ritsemään venäläisten joukko-
jen toimintaa ja huoltoa, suo-
ritti tuliylläkköjä maanteillä. 
Elokuun alussa Erna -partio ja 
siihen liittyneet lukuisat met-
säveljet sekä venäläisiä metsiin 
paenneet siviilit kävivät Kaut-
lassa tuiman taistelun venä-
läisten johtamaa hävityspatal-
joonaa vastaan. Erna -partion 
miesten johdolla joukko pääsi 
vetäytymään suurille suoalu-
eille, tosin omia tappioitakin 
kärsien. 

Haukka syntyy
Kesällä 1944 kun puna-armei-
jan suurhyökkäys Suomea vas-
taan oli saatu torjuttua, lisäsi-
vät venäläiset hyökkäysjouk-
koja Narvan—Peipsijärven 
väliselle rintamalle.

Suomessa tiedettiin, että mi-
käli tämä rintamalinja murtuu, 
koko Suomen asema vaarantuu 
uudelleen. Suomen tiedustelu-
palvelu kokosi uuden virolai-
sista vapaaehtoisista koostuvan 
partiojoukon, joka sai nopeas-
ti täydennyskoulutusta tuleviin 
tehtäviinsä. Tämän partion ni-
meksi annettiin Haukka ja sii-
hen liittyi myös Suomen armei-
jan alikersantti Ülo Jõgi.

Haukan miesten tehtävänä 
oli kätkeytyä tehtäväalueilleen 
eri puolille Viroa ja raportoida 
radioilla Suomeen venäläisten 
mahdollisesta Viron uudelleen 
miehittämisestä.

Narvan rintama murtuikin 
ankarien taisteluiden seurauk-
sena. Saksalaiset joukot vetäy-

tyivät nopeasti Virosta ja puna-
armeija miehitti Tallinnaa. Tal-
linnassa ja sen ympäristössä 
toimi Suomen tiedustelupalve-
lun silminä ja korvina aliker-
santti Ülo Jõgi. Hänellä oli käy-
tössään partioradio ja piilokor-
su Tallinnan läheisyydessä. 

Neuvostojoukkojen miehi-
tettyä Viron syksyllä 1944 oli 
Haukka-kaukopartion tehtävä 
täytetty. Ülo Jõgi oli yhteydes-
sä Suomen tiedustelupalvelun 
radioasemaan ja pyysi vene-
kuljetusta Suomeen. Suomes-
sa olivat myös hänen nuori vi-
rolainen vaimonsa ja perheen 
pikkupoika. Vastaus Suomes-
ta oli tyly. Todettiin, että nouto 
muuttuneissa olosuhteissa on 
mahdotonta ja kehotettiin pe-
lastautumaan itse omien mah-
dollisuuksien mukaan. Hänen 
vaimonsa ja poikansa pääsivät 
pakenemaan Suomesta Ruot-
siin syksyllä 1944.

Ülo Jõgi vangitaan
Ülo Jõgi jäi kiinni Tallinnas-
sa vuoden lopulla 1944. Aluk-
si häntä kuulusteltiin Tallin-
nan vankilassa ja vuonna 1945 
hänelle ilmoitettiin määrätys-
tä vankeustuomiosta. Hän kär-
si tuomiotaan pakkotyöleireis-
sä Siperiassa epäinhimillisissä 
olosuhteissa. Tuomion päätyt-
tyä hänellä oli Neuvostoliiton 
sisäinen karkotustuomio, jon-
ka johdosta hän pääsi palaa-
maan kotimaahansa Viroon 
vasta 1971. 

Oliko Ülo Jõgi viimeinen so-
tavankeudesta palannut Suo-
men armeijan sotilas? Palvelus 
sodan aikana Suomen armei-
jassa vei hänet yli 25 vuoden 
ajaksi vankileireihin ja esti hä-
nen paluunsa kotimaahansa. 
Olemmeko riittävästi huoman-
neet tämän vaatimattoman 
miehen ja aikanaan Suomelle 
tärkeitä palveluksia tehneen so-
tilaan ansiot? Hän antoi täyden 
panoksen Suomen vapauden ja 
Viron kunnian puolesta. 

Erna kilpailuttaa  
ja vaalii perinnettä
Viron uudelleen itsenäistyttyä 
1991 perustettiin maahan myös 
sotilasurheiluseura, joka sai 
kantaakseen Erna -kaukopar-
tion kunniakkaan nimen ja on 
nimeltään Erna – Selts. Se jär-
jestää vuosittain hyvin vaativat 
kansainväliset sotilaspartioille 
tarkoitetut Erna -kilpailut. Elo-
kuun alussa järjestettävien kil-
pailujen reitti seuraa alkuperäi-
sen Erna -kaukopartion reittiä 
ja sitä pidetään kokonaisuutena 

yhtenä maailman vaativimmis-
ta sotilaspartiokilpailuista.

Erna -kilpailun tuomariteh-
tävistä ovat alusta lähtien vas-
tanneet suomalaiset rauhan-
turvatehtävissä toimineet soti-
laat, ruotsalaisten, norjalaisten 
ja tanskalaisten rauhanturva-
veteraanien avustamina. Use-
ana vuotena kilpailun tuoma-
ritehtävissä toimineet merivoi-
mien luutnantti evp Hannu 
Risteli Vehmaalta ja komen-
tajakapteeni evp Juhani Mei-
lahti Porvoosta sekä ratsuväen 
sotilasmestari res Antti-Jus-
si Räihä Helsingistä. He miet-
tivät, miten voitaisiin korostaa 
tämän kansainvälisen sotilas-
partiokilpailun suomalais-vi-
rolaista lähtökohtaa.

He hankkivat puolustusvoi-
mien varikolta kaksi deaktivoi-
tua Suomi-konepistoolia, kiin-
nittivät aseet puualustalle ja 
luovuttivat ne helmikuussa Vi-
ron itsenäisyyspäivän juhlalli-
suuksien yhteydessä järjestetys-
sä tilaisuudessa Erna – Seltsille. 
Siihen kiinnitettyyn levykkee-
seen tuli teksti ERNA-MEHE 

RELV 1941 eli Erna - miehen 
ase 1941.

Toinen Suomi-konepistoolin 
luovutettiin kunnia-aseeksi Ülo 
Jõgille suomalaisten puolesta ja 
erityisesti sodissa maansa va-
pauden puolesta taistelleiden 
tekoja arvostaen. 

Ottaessaan aseen vastaan 
tämä sotaveteraani sanoi: Pai-
naa enemmän kuin silloin nuo-
rena. Kyllä tällaisella olisi ollut 
käyttöä tässä myöhäisempien 
vuosienkin aikana. 

Teksti: Antti-Jussi Räihä

Laskuvarjojääkärikoulu 
muisti Jõgia

Muutama vuosi sitten Utissa 
sijaitsevan Laskuvarjojääkäri-
koulun edustajat luovuttivat Ülo 
Jõgille punaisen laskuvarjojää-
kärin baretin, jota hän suuresti 
arvostaa ja kantaa muistona suo-
malaisten laskuvarjojääkäreiden 
rintamerkkiä takissaan.

Suomen-poika Ülo Jõgi vastaanotti deaktivoidun Suomi-konepis-
toolin helmikuussa. 
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Hyvinkään Multajaloste Oy
Hyvinkää

Lumenco Oy
Hyvinkää

Uudenmaan
Kiinteistö & Kuljetus Oy

Hyvinkää

Tilitoimisto Suonranta Oy
Hyvinkää

Hämeen Traktorihuolto Oy
Hämeenlinna

SE-LA Works
Hämeenlinna

Tilintarkastaja
Ari Niemensivu

Hämeenlinna

L-Pelti Ky
Hämeenlinna

Ikaalisten Sellueriste Oy
Ikaalinen

Rakennuspalvelu 
T.Kujala

Ilmajoki

Urakointi Kai Jeskanen
Ilomantsi

Sisustus ja Maalaus
Tamminen Oy

Imatra

Nikko Oy
Jakkula

Kuljetus
Risto Putkinen Oy

Joensuu

Joensuun Laivaus Oy
Joensuu

Konekorjaamo
Riikonen Oy

Joensuu

Fortum
Joensuu

Kaukolämpö

Jousteel Oy
Joutseno

JM-Louhinta Ky
Jyväskylä

Keski-Suomen
Hela Rakennus Oy

Jyväskylä

TH-Fix
Jyväskylä

Palvelu Pari Ay
Jämsä

Kotipalveluja
Puh. 040-5388 139

Remontti Salmela Oy
Järvenpää

EKP-Turva
Järvenpää

VM-Team Oy
Jääli

Sähköasennus
Erno Peltonen

Kaarenkylä

Taksipalvelu
Petri Vehviläinen

Kaarina
Puh. 0400-996 559

Helkama Bica Oy
Kaarina

Pirkanmaan
Puusuutarit Ky

Kangasala

Tekopa Oy
Karkkila

Lavakeskus Ermanet Oy
Karstula

Sähkötyö Kema Ky
Kauhajoki

PR-Trukit Oy
Kemi

Saraplan Oy
Keminmaa
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Siniristilipuin  Kalevalan 
päivän kunniaksi liputet-
tuun Liminkaan oli jo aa-

mupäivästä alkanut  kokoontua 
suksin  ja ainakin ulkoiluasuin 
varustautunutta veteraanikan-
saa omaisineen ja ystävineen. 
Joukosta erottui kilpahiihtä-
jien ryhmä ja vielä runsaslu-
kuisampi joukko, joka nume-
rolaput rinnassaan järjestäytyi 
kävelylenkille urheilukentän 
lähistölle. 

Kilpahiihtäjiä oli lähtöpai-
kalla puolen joukkueen verran, 
kaikkiaan 17 miestä ja naista. 
Monissa kisajärjestelyissä tai-
tonsa näyttänyt, pääosin seutu-
kunnan Lions-klubeista avuksi 
tullut järjestelykoneisto käyn-
nisti hiihtokilpailun Limingan 
kunnan liikuntasihteerin  Ant-
ti Uddin johdolla. Parin kilo-
metrin kilparata hiihdettiin 
perinteisellä tyylillä. 

Ykkösenä taipaleelle start-
tasi 91 vuotta juuri täyttänyt 
Hugo Mikkola Oulaisista reip-
paaseen tahtiin.  Maalissa hä-
nelle voitiin merkitä loppuaika, 
joka oli parempi kuin usealla 
nuorempien ikäluokkien hiih-
täjällä. Naisten sarjoissa kärki-

Sukupolvet kohtasivat Limingassa

ajan sai Laura Vilminko Ou-
lusta. 

 Kävelysarjassa ei kilpailtu-
kaan nopeudessa. Kukin sai il-
moittaa lähdössä ajan, jonka 
arvioi noin kilometrin taipa-
leella itsellään kuluvan.  Ajan-
ottovälineisiin turvautumatta 
tuli sitten pyrkiä maaliin mah-
dollisimman tarkasti tuon ta-
voiteajan sisällä. 

Viimeisenä starttasi taipa-
leelle hoikka sotilaspukuinen 
mies, Timo Suutarinen, eversti 
ja Oulun sotilasläänin komen-
taja. Hän ilmoittautui myös jäl-
kipään valvojaksi. Omaksi ta-
voiteajakseen hän merkkautti 
18 minuuttia. Hän halusi varata 
aikareserviä mahdollisesti mat-
kalla väsähtäneiden perille aut-
tamiseen, vaikka kantamalla. 

Maalipaikalla mehu oli py-
synyt kuumana myös jälkipään 
valvojalle ja sitä oli riittävästi 
tarjolla. Siitä huolehtivat Raa-
kel Heikkilä ja Marja-Leena 
Pietilä, sotaveteraanien paikal-
lista  kannattajajoukkoa hekin.   

Veteraanijoukko siirtyi ul-
kosalta nuijasodan liminka-
laisten talonpoikaispäällikön 
Hannu Krankan muistoksi ni-

metyn koulun ruokasaliin, jos-
sa Limingan kunnan tarjoama-
na nautittiin mainio ateria ja 
pullakahvit. 

Tapahtuman ohjelma jat-
kui pian vahvennetuin voimin 
koulun kulttuurisalissa vete-
raani- ja koululaiskonserttina, 
jossa esiintyivät Oulun Sotave-
teraanikuoro ja Pohjan Sotilas-
soittokunta. Aluksi        jaettiin 
palkinnot hiihtäjille ja käveli-
jöille, fanfaarien kera.  ”Iloit-
semme teistä nuorista, joiden 
tiedämme hyvien opettajienne 
opastamina kasvavan kunnon 
suomalaisiksi”, puheenjohta-
ja Aarno Strömmer  sanoi ter-
vehdyspuheessaan salintäydel-
le kuulijakunnalle. 

Kiitollisuutta veteraani-
sukupolvelle tähdensi puolus-
tusvoimien tervehdyksen tuo-
nut eversti Timo Suutarinen 
nuorille kuulijoilleen. Sotave-
teraaniveljet antavat everstin 
mukaan yhä esimerkkiä myös 
oman kuntonsa hoitamisesta. 
Eversti myönsi huolen aiheek-
si, että ruotuväkeen astuvien 
alokkaiden fyysinen kunto on 
nykyisin laskemaan päin. Kut-
suntaikään pian ehtiville li-
minkalaisnuorille hän lupasi, 
että sotaväessä pidetään heistä 
aikanaan hyvää huolta. ”Alok-
kaan ja kenraalin turvallisuus 
on meille ihan yhtä tärkeää. 
Tästäkin saamme olla kiitol-
lisia sotaveteraaneillemme”, 
eversti Suutarinen sanoi.

Limingan kunnan terveh-
dyksen tilaisuudessa esittänyt 

kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Helena Tornberg muistut-
ti, että veteraanien sukupolvi 
ja ikääntyvät kansalaiset ovat 
arvokas voimavara Suomel-
le. Koko elämänkaari tuleekin 
nähdä arvokkaana pääomana.

Konserttiohjelman juonta-
jana toimi Eero Kokko, jää-
käriliikkeen syntysanojen lau-
sujana tunnetun oululaisen 
Väinö Kokon poika. Oulun 
Sotaveteraanikuorossa laulaa 
sodissamme taistelleiden ve-
teraanien rinnalla myös soti-
laspoika- tai lähettitehtävissä 
mukana olleita sekä vielä nuo-
rempia, seuraavan sukupolven 
miehiä, sotaveteraanien poi-
kiakin. Mutta vielä näkyi lau-
lajajoukossa myös talvisodas-
sa mitalinsa tai Vapaudenris-
tin rintaansa ansainneita. Eräs 

heistä on Olavi Myllykangas, 
joka kirkkain äänin lauloi so-
listiosuutensa Veteraanin ilta-
huutoon. Kuoron ja soittokun-
nan yhteisesiintymisessä joh-
tajana toimi musiikkikapteeni 
Petri Junna.  Me teimme sen, 
Lakeuden miehet  ja muut omat 
laulunsa  kuoro esitti Pentti 
Sutelan johdolla.

Nuorekas konserttiyleisö 
seurasi runsaan tunnin kestä-
neen tilaisuuden ohjelmaa her-
paantumatta  loppuun saakka. 
Päätökseksi yhdessä seisaaltaan 
lauletun Sillanpään marssilau-
lun sanoihin nuorisosta vain 
harva osasi yhtyä,  mutta il-
meestä päätellen hengessä oli-
vat nuoretkin sen sanoissa mu-
kana.

Pekka Koivisto

Nuoria ysiluokkalaisia ja lukiolaisia istui  tarkkaa-
vaisina veteraanien rinnalla täpötäydessä Limingan 
kulttuurisalissa helmikuun viimeisenä päivänä. Poh-
jois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin perinteisessä 
talvitapahtumassa toteutui mainiosti eri sukupolvien 
kohtaaminen. Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlavuosi 
aloitettiin Pohjois-Pohjanmaalla Limingan-Lumijoen 
Sotaveteraanien ja sen hyvien yhteistyökumppaneiden 
onnistuneena yhteishankkeena.

Limingan lukion ja yläasteen oppilaat olivat kiitollisena yleisö-
nä veteraanien rinnalla. Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin 
hiihto- ja kävelytapahtumaan liittyi Oulun Sotaveteraanikuoron 
ja Pohjan Sotilassoittokunnan konsertti. Vastaavanlaiset tapahtu-
mat on viime vuosina pidetty myös Kärsämäellä, Oulaisissa, Mu-
hoksella ja Kiimingissä. 

Hallituskatu 29 A, 90100 Oulu
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fax (08) 534 3510
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Perässähiihtäjät saivat 
turhaan pyydellä latua
Suomen Sotaveteraaniliiton 
hiihtomestaruuskilpailuissa 
Alavudella hiihdettiin kilpaa 
sisulla ja sydämellä. Sisukkaas-
ti kolmen kilometrin lenkin 
taittoi  kilpailujen vanhimpana 
palkittu Erkki Luntamo. Sydä-
men innolla suksittelivat niin 
vanhin naishiihtäjä Alli Kau-
kinen kuin kylkiluumurtuman 
vuoksi toipilaana matkassa ol-
lut Eva Hög. Mukana kilvassa 
oli myös muun muassa entinen 
kansanedustaja Heimo Linna.

Piirien välisen joukkuekil-
van voitto meni Vaasan Sotave-
teraanipiirille. 

Kisat olivat järjestyksessä jo 
21. Ne järjestettiin nyt ensim-
mäisen kerran  varuskunta-
paikkakunnan ulkopuolella ja 
ensimmäisen kerran myös Ete-
lä-Pohjanmaalla. Ensimmäisen 
kerran järjestelyvastuukin  oli 
pienellä paikallisella organisaa-
tiolla, Alavuden Sotaveteraani-
en Perinnetoimikunnalla.

Kolmen kilometrin kilpala-
dun perinteisellä tyylillä hiih-
ti kaikkiaan 104 kilpailijaa.  
Miesten sarjoissa osanottajia 
oli 86 ja naisten sarjoissa 18.

Pääosa kilpailijoista huolta-
jineen kokoontui Alavudelle jo 
kisaa edeltävänä päivänä. Ala-
vuden Erityisammattikoululla, 
kehitysvammaisten ammatilli-
sessa koulussa,  oli yöpyminen 
sekä ruokailut. Koulun vaiheis-
ta kertoi sen rehtori, fil. tri Tar-
ja Mänty. Alavuden kaupungin 
tervehdyksen toi kisojen suo-
jelija, kaupunginjohtaja Pek-
ka Ala-Mäenpää. Yliluutnantti 
evp Raimo Nissinen kertoi ete-
läpohjalaisten sotatiestä. 

Lipunostolla aloitettiin
Kilpailupäivä, maaliskuun en-
simmäinen, käynnistyi lipun-
nostolla ja kisahartaudella Ala-
vuden seurakuntatalon piha-
maalla.

Osanottajat toivotti tervetul-
leeksi kilpailujen johtaja kap-

Veteraanit kilpailivat sinnikkäästi
Suomen mestaruuksista Alavudella

teeni evp Pentti Salonen. Kisa-
hartauden piti Alavuden kap-
palainen Elina Mäki. 

Suomen Sotaveteraanilii-
ton liikuntajaoston jäsen Toi-
vo Hartikainen totesi terveh-
dyksessään, että kunnon yl-
läpitäminen on veteraaneille 
itsestään selvä asia. Sotavete-
raaniliitto pyrkii omalla taval-
laan kaikilla liikunnan aloilla 
pitämään erilaisia kilpailuja.

- Kilpailujen merkitys on 
kunnon ylläpitämisen lisäksi 
tuttavien tapaamisessa Harti-
kainen sanoi.

Sanan säiläkin säihkyi
- Latua! huudettiin jossain Vä-
häjärven jäällä, kilpailijan saa-
vuttaessa edellä menijää. Kun 
huutoon ei reagoitu, se toistet-
tiin kovemmalla äänellä – edel-
leenkin ilman tulosta.

Hiihtäjä pinnisti rinnalle ja 
ohittaessaan karjaisi niin lujaa, 
että muutaman sadan metrin 
päässä kirkonkatolla majailleet 
kyyhkysetkin pudottivat  säi-
kähdyksestä höyheniään:

- Ookko sä saatana kuuroo, 
ku et kuule!

Tarina on tosi, mutta ei ker-
ro, kuuliko hiihtämiseensä kes-
kittynyt veteraani vieläkään, 
mitä hänelle sanottiin.

Ladun varren huoltoväki 
kuuli myös, kun hiihtäjä huusi 
edellä menijälleen latua-pyyn-
nön. Puhuteltu vilkaisi taak-
seen, paransi vauhtia ja huusi:

- Se oli Kekkosen aikana, 
kun perässähiihtäjät latua pyy-
sivät.

Monta tarinaa ja hiihtoa
Vaasan Sotaveteraanipiirin pe-
dersöreläinen Eva Hög totesi 
hiihtolenkkinsä jälkeen, että ei 
ollut treenannut tarpeeksi. Si-
sukkaasti Hög kuitenkin urak-
kansa hiihti, vaikka kylkiluun 
murtuman takia olikin siteis-
sä ja osallistuminen oli viimei-
seen saakka epävarmaa.

Rataa Hög  piti liian help-
pona, nousuja olisi saanut olla 

enemmän. Aikoinaan pyöräi-
lyssäkin Suomen mestaruuk-
sia saavuttanut Hög sanoi hiih-
don olevan pyöräilyä vaikeam-
paa.  Pyörä meni tiellä melkein 
kuin itsekseen. Nykyisin Hög 
pyöräilee kuntoilumielessä, ”ei 
passaa olla vaan sohvalla”. 

- Nousuja ja laskuja oli tar-
peeksi,  sanoi viime marras-
kuussa 90 täyttänyt ruovete-
läinen Aili Kaukinen. Hän 
osallistui nyt kuudensiin ve-
teraanikilpailuihinsa. Hiihtä-
misen Kaukinen aloitti jääty-
ään leskeksi 20 vuotta sitten.  
Hiihtoon ei sota-aikana ollut 
tilaisuutta, muuta työtä oli niin 
paljon. Urheilua Kaukinen har-
rasti nuorempana, mutta sitten 
tuli 60 vuoden välipää.

Kilpailemista Aili Kaukinen 
sanoo harrastavansa siksi, että 
ei aika kävisi pitkäksi. 

Seinäjokelainen, Töysässä 
syntynyt Ahti Mäntylä osallis-
tui veteraanikisoihin kolman-
nen kerran, ”kun olivat näin 
lähellä”.  Kilpailuihin tulo on 
sotaveteraaneille tapa kokoon-
tua ja se on hyvin miellyttävä 
tapahtuma.

Pohjois-Pohjanmaan Sota-
veteraanipiirin Oulaisissa asu-
va 91-vuotias Hugo Mikkola 
oli kolmen kilometrin lenkin 
jälkeen sitä mieltä, että rata ei 
ollut vaikea, mutta ikä teki jo 
vähän tenää.  Ikätoveri, kilpai-
lujen vanhin Erkki Luntamo 
puhalsi urakkansa jälkeen to-
deten, että viimeinen nousu otti 
voimille.  Luntamo sai vuodek-

si haltuunsa Alavuden kaupun-
gin lahjoittaman ja ensi ker-
taa jaetun kisojen vanhimman 
hiihtäjän kiertopalkinnon. 

Yleisölle ja kilpailijoillekin 
oli pienoinen pettymys, et-
tei Siiri Rantanen, yksi odote-
tuimmista joutui viime hetkel-
lä peruuttamaan osanottonsa.  

Niin kauan  kun 
osanottajia
- Kilpailuja järjestetään niin 
kauan, kun vain kilpailijoita 
riittää, vakuuttivat niin  Toivo 
Hartikainen kuin Suomen So-
taveteraaniliiton sosiaalisihtee-
ri Anni Grundström. Sääntöjä 
tultaneen muuttamaan avus-
tajien käyttöä sallivammaksi  
ja joukkueissa voi olla tukena 
muitakin kuin veteraaneja. 

- Tarkoitus on,  että osallis-
tuminen mahdollistetaan niin 
pitkäksi aikaa kun veteraa-
neilla riittää tahtoa kilpailla, 
Grundström sanoo. 

Grundströmin mukaan SM-
hiihdoilla on iso merkitys. Se 
on kilpailijoille kokoontumi-
sen ja yhdessäolon paikka. Ki-
sat ja kilpailut vahvistavat liiton 
kaikkea toimintaa. Hiihdon li-
säksi järjestetään esimerkik-
si pilkki- , lentopallo-, keila- ja 
shakkikilpailuja. 

Anni Grundström piti ter-
vetulleena kilpailujen järjestä-
misvastuun siirtymistä paikal-
listasolle. Ensi vuonna kilpailut 
järjestetään Keski-Suomessa, 
mutta kilpailupaikkakunta on 
tässä vaiheessa vielä avoin. 

Tulokset  
(matka noin 3 km):

N 1917: 1) Aili Kaukinen Pir-
kanmaa 22.37.

N 1921: 1) Hilkka Rantio Hel-
sinki 18.01, 2) Siiri Veikkola Poh-
jois-Pohjanmaa 19.55.

N 1924: 1)  Maija-Liisa Män-
nistö Etelä-Pohjanmaa 16.19, 2) 
Laura Vilminko Pohjois-Pohjan-
maa  17.32, 3) Aino Perttilä Vaa-
sa  32.03.

N 1927: 1)  Ingrid Hasu Ky-
menlaakso 14.53, 2) Katri Hiltu-
nen Lappi  15.28, 3) Leena Nie-
melä Kanta-Häme  15.36,  4) Elli 
Holm Vaasa 15.50,  5) Laina Hal-
vari Keski-Suomi 16.01, 6) Eva 
Hög Vaasa  16.33, 7) Laura Kaa-
ria Varsinais-Suomi 18.22, 8) Elvi 
Kukko Keski-Suomi 18.51.

N 1930: 1) Raija Palomäki 
Keski-Suomi 14.30 2) Liisa Risku 
Etelä-Pohjanmaa 15.55, 3)Toini 
Pilkkakangas Keski-Suomi 17.50, 
4) Rauni Tiensuu Kanta-Häme 
19.35.

M 1917: 1) Hugo Mikkola Poh-
jois-Pohjanmaa 14.23, 2) Erkki 
Luntamo Varsinais-Suomi 15.48.

M 1918: 1) Armas Ilvo Lap-
pi 12.27, 2) Aarne Mikkola Ete-
lä-Karjala 13.51, 3) Tauno Ha-
kanpää Lappi 15.59, 4) Arvi Ki-
vivuori Helsinki 16.16, 5) Ahti 
Mäntylä Etelä-Pohjanmaa 17.08, 
Matti Aitto-Oja Pohjois-Pohjan-
maa 17.41.

M 1921: 1)  Eino Taipalus 
Etelä-Pohjanmaa  12.56, 2) Olli 
Kousa Kymenlaakso 13.06, 3) 
Helge Ekman Vaasa 13.42, 4) 
Uuno Vedenoja Pohjois-Pohjan-

Latu kulki 200 vuoden takaisen Alavuden taistelun maisemissa. J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin ta-
rinain Sotavanhus seurasi taistelua kirkon portailla istuen. Muistojen kappeli  sijaitsee silloisen kir-
kon paikalla.

Ruoveteläinen  Aili Kaukinen oli 90-vuotiaana kilpailujen vanhin 
nainen.
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Veteraanihiihtäjien vuo-
tuiseen Masters World 
Cup-tapahtumaan 2.–

10. maaliskuuta osallistui lähes 
1 000 kilpailijaa, joista suoma-
laisia hiihtäjiä oli 224. Hiihtola-
dut ja reitit oli jaoteltu kolmeen 
eri vaikeusasteeseen hiihtäjien 
ikäjakautuman mukaan. MWC 
-kisojen osanottajista noin 70 
prosenttia on vakioporukkaa, 
joka osallistuu vuosittain eri 
maissa pidettäviin kilpailui-
hin.

Rovaniemellä järjestetyt ki-
sat olivat järjestyksessä 27. 
Edelliset pidettiin Italiassa ja 
ensi vuonna tapahtuma on Yh-
dysvaltojen McCalissa.

Talkoolaisten suururakka
Tämä on ollut osanottajamää-
rältään ja kaikilta järjestelyil-
tään suuri työmaa. Aloitin toi-
met oman työni ohella jo vuosi 
sitten. Periaatteessa nämä kisat 
järjestetään joka vuosi saman 
konseptin mukaan, mutta jo-
kainen järjestävä maa tuo omat 
puitteensa siihen tilaisuuteen 
satsattavien varojen mukaises-
ti. Me järjestimme kisat omaan 
lappilaiseen tyyliin, kaikki toi-
mi hyvin ilman ylimääräistä 
rehvastelua, kertoo kisojen va-
rapääsihteeri Leena Ruostei-
nen.

Ennen kisoja oli kaikkein 
suurimmat paineet. Järjestely-
toimikunnassa oli noin 20 jä-
sentä ja talkoolaisia peräti 300 
sekä hiihtoseuran jaostojen vä-
keä noin 100 henkeä. Kyllä sii-
nä hommaa riitti. Talkoolai-
set ovat tehneet oikean suur-
urakan. Heille kertyi yhteensä 
8000 tuntia kisatöitä.

Hiihtäjien kokemuksia
Sotaveteraani Armas Ilvo (87) 
hiihti toiseksi vapaan tyylin 10 
kilometrin matkalla, eikä ollut 
pahemmin hengästyneen oloi-
nenkaan maaliin päästyään.

- Reissu meni hyvin. Reitti 
oli hyvin suunniteltu, eikä ol-
lut liian vaikea. Täytyy kunni-
oittaa Rovaniemen talkoolaisia, 
jotka ovat laittaneet tämän ki-
san puitteet näin hyvään kun-
toon. Mitään hätää minulla ei 
matkalla ollut. Hiihdin sen, 
minkä rahkeet antoivat periksi. 
Täytyy olla tyytyväinen. Seu-
raavat kisat ovat Amerikassa, 
niihin en aio osallistua pitkän 
kisamatkan takia. Aikaisem-
min tuli kierrettyä monessa 
maassa, mutta nyt en enää jak-
sa. Kyllä tämä hiihto sen verran 

Veteraanihiihtäjien MM-kisat 
Rovaniemellä

lujille otti, että uni tulee hyvin 
ensi yönä.

Armas Ilvo kertoo, että hä-
nen kuntonsa on pitkäaikaisen 
urheiluharrastuksen ja tervei-
den elämäntapojen ansiota. 

– Viina ja tupakka ovat mi-
nulle vieraita aineita. Vietän 
aina kohtalaisen yksinkertais-
ta elämää. Maalaispoliisina on 
täytynyt pystyä liikkumaan. 

Ilvo ei merkkaa ylös harjoit-
telukilometrejään eikä aikoja. 
Hän pyrkii käymään kuusi ker-
taa viikossa 5 – 15 kilometrin 
hiihtolenkin. 

– Mielestäni tämän liikun-
taharrastuksen ansiosta olen 
välttänyt vanhainkodin. Pyrin 
liikkumaan myös kesällä. Olin 
Lapissa alokkaiden mukana 
polkupyörämarssillakin. Pyö-
räilimme ensimmäisenä päivä-
nä 110 kilometriä ja toisena 90 
kilometriä. Näytin noille nuo-
rille miehille, että kannattaa 
hiihtää ja harrastaa kaikenlais-
ta liikuntaa.

Armas Ilvo kantaa huolta so-
taveteraanien kuntoutuksesta 
hiihtokisoissakin. Hän on yrit-
tänyt saada veteraaneja hakeu-
tumaan kuntoutuskursseille.

– Tahtoo olla niin, että po-
jat lankautuvat liian aikaisin. 
Yhdistysten täytyy pitää huoli 
siitä, että kuntoutusrahat käy-
tetään, koska sille on varmasti 
tarvetta. Tieto ei vain tahdo le-
vitä näistä asioista. Yhdistysten 
täytyy ryhdistäytyä hoitamaan 
kuntoutusasiat.

Kiitosta on tulvinut
Kilpailijoilta on tullut pelkäs-
tään positiivista palautetta. 
Nämä kisat ovat olleet yksi par-
haimmista kisoista tähän men-
nessä. Myös Ounasvaara ja Ro-
vaniemen kaupunki ovat saa-
neet osansa kiittelystä.

– Monelle kilpailijalle oli yl-
lätys, kun kisapaikka oli lähes 
keskellä kaupunkia. Usein ta-
pahtuma pidetään jossakin pie-
nessä kylässä. Kehuja on tullut 
niin paljon, että melkein hävet-
tää, sanoo Leena Ruosteinen.

Pääsihteeri Jukka Mäyrä 
kaipasi tilaisuuteen enemmän 
yleisöä, joka olisi saanut tun-
nelman vielä paremmaksi.

Altti Arjatsalo

maa 14.05, 5) Helge Lillqvist Vaa-
sa 14.20, 6) Pekka Hemilä Kanta-
Häme 14.34, 7) Urho Iivonen Pir-
kanmaa 17.14, 8) Vilho Salmela 
Etelä-Pohjanmaa 18.31, 9) Heikki 
Solismaa Keski-Suomi 20.15.

M 1923: 1) Otto Lindholm 
Lappi  11.33, 2) Aimo Virkki Hel-
sinki 12.55, 3) Georg Finnilä Vaa-
sa 13.01, 4) Väinö Rantio Helsin-
ki 13.08, 5) Georg Norrman Vaa-
sa 14.03, 6) Ensio Nakari Helsinki 
14.45, 7) Birger Bergfelt Vaasa 
15.48,  8) Esko Tammivuori Hel-
sinki 15.50, 9) Taito Liimatainen 
Keski-Suomi  17.07, 10) Tapani 
Nevala Etelä-Pohjanmaa 18.10, 
11) Paavo Pelttari Varsinais-Suo-
mi 22.08.

M 1924: 1) Erkki Lehtinen 
Satakunta 13.00, 2) Jarl Celvin 
Vaasa 13.30, 3) Erik Nyby Vaa-
sa ja Reino Perander Keski-Poh-
janmaa 13.54, 5) Kaino Kaura-
nen Kanta-Häme 14.04, 6) Taa-
vi Hokkanen Keski-Suomi 14.09, 
7) Aarre Snellström Satakunta 
14.33, 8) Ensi Pöyhönen Pohjois-
Pohjanmaa 14.45, 9) Mauri Kuit-
to Etelä-Karjala 14.47, 10) Tapa-
ni Ojala Etelä-Pohjanmaa 15.30, 
11) Lauri Lehtimäki Etelä-Karja-
la 15.38, 12) Simo Reponen Var-
sinais-Suomi 16.12, 13) Aarne 
Soanjärvi Keski-Suomi 16.45, 14) 
Eero Makkonen Pohjois-Karja-
la 17.26.

M 1925: 1) Heino Pietiläi-
nen Keski-Suomi 11.04, 2) Paavo 
Poukka Helsinki 11.16, 3) Heimo 
Linna Keski-Pohjanmaa 11.51,  4) 
Viljo Ryynänen Helsinki 12.02,  
5) Aulis Lintunen Helsinki 12.11, 
6) Mauno Jämsä Keski-Pohjan-
maa 12.13, 7) Eino Ryytty  Ete-
lä-Karjala 13.04,  8) Martti Sau-
ramäki Etelä-Pohjanmaa 13.17, 
9) Paavo Huovinen Pohjois-Poh-
janmaa 13.36, 10) Pentti Kuutti 
Keski-Suomi 14.02, 11) Georg Rif 
Vaasa 14.40,  12) Arto Tolvanen 
Varsinais-Suomi 15.06, 13) Ru-
nar Nyman Vaasa 16.11, 14) Yrjö 
Tiira Lahti 16.32.

Armas Ilvo (87) ei unohtanut sotaveteraanien yhteisiä asioita edes 
kilpailun aikana.

M 1926: 1)  Arvo Karhulahti 
Keski-Pohjanmaa 10.58, 2) Osmo 
Nojonen Vaasa 11.15, 3) Ant-
ti Pekkala Keski-Suomi 11.50, 4) 
Osmo Jurvanen Kymenlaakso 
12.36, 5) Esko Hietamies Kanta-
Häme 12.42, 6) Mauno Tikka-
nen Kanta-Häme 13.11, 7) Aarno 
Jokinen Varsinais-Suomi 13.42, 
8) Olavi Simonen Kymenlaak-
so 13.44, 9) Teuvo Kovero Etelä-
Pohjanmaa 13.55, 10) Uno Ost-
berg Vaasa 14.00, 11) Simo Joki-
nen Varsinais-Suomi 14.05, 12) 
Reino Ronkainen Keski-Suomi 
14.31, 13) Toivo Mäkinen Kymen-
laakso 14.38, 14) Aaro Heinonen 
Keski-Suomi 14.49, 15) Mart-
ti Rissanen Helsinki 15.20, 16) 
Eino Aksela Keski-Suomi 17.01, 
17) Toivo Ryhänen Kanta-Häme  
17.21, 18) Mikko Kauppinen Hel-
sinki 18.31, 19) Martti Marttala 
Pohjois-Pohjanmaa 19.26.

M 1928: 1) Vilho Näräkkä 
Kanta-Häme 11.40, 2) Alpo Hi-
manka Pohjois-Pohjanmaa 11.58, 
3) Erkki Lätti Kanta-Häme 12.01, 
4) Unto Suomalainen Pohjois-
Pohjanmaa 13.20, 5) Einari Liuk-
ka Etelä-Karjala 13.45, 6) Aaro 
Hakko Etelä-Pohjanmaa 14.13, 
7) Eero Kurkinen Lappi 14.18, 8) 
Heino Iivonen Pirkanmaa 16.07, 
9) Reino Näsi Pohjois-Pohjanmaa 
17.01, 10) Eino Paananen Pirkan-
maa 17.14, 11) Matti Tuominen 
Keski-Suomi 22.12.

Joukkuekilpailu: 1: Vaasan 
Sotaveteraanipiiri, 2) Pohjois-
Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri 
ja Helsingin Seudun Sotaveteraa-
nipiiri, 4) Kanta-Hämeen Sotave-
teraanipiiri,5) Etelä-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiiri, 6) Keski-Suo-
men Sotaveteraanipiiri, 7)Varsi-
nais-Suomen Sotaveteraanipiiri.

teksti ja kuvat  
Seppo E Järvinen

Varsinaissuomalainen 92-vuotias Erkki Luntamo sai vuodeksi hal-
tuunsa Alavuden kaupungin lahjoittaman kilpailujen vanhimman 
hiihtäjän pokaalin. 
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Suomen valtion 90-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi rintama-
museo valmistautuu histori-
ansa suurimpaan näyttelyyn 
teemalla ”Suomi 90 vuotta it-
senäisenä valtiona”. Laajassa 
kokonaisuudessa esitellään it-
senäisyysaatteen syntyä, itse-
näisyyden synnyn vaikeuk-
sia, taisteluita 1918, rauhanso-
pimusta ja itsenäisyyttä. Esillä 
tulee olemaan mm. miten val-
tio hakee tietään, talvi- ja jatko-
sota, ja liittyminen Euroopan 
Unioniin. Kaikki nämä muo-
dostavat yhtenäisen jakson his-
toriassamme. Vierailijat voivat 
ainutlaatuisten kuvien ja kart-
tojen välityksellä seurata kehi-
tyksen eri vaiheita. 

Karjaalaisten sotaveteraa-
nien 1981 perustama rintama-
museo sijaitsee Hangon Lap-
pohjassa. Se on avoinna 19.5.–
3.9. välisenä aikana joka päivä 
klo 11.30–18.30, syyskuun lop-
puun lauantaisin ja sunnuntai-
sin ja muina aikoina sopimuk-
sen mukaan. Museota johtaa 
Karjaan sotaveteraaniyhdis-
tyksen puheenjohtaja sotakam-
reeri Stig Häggström.

Rintamamuseolla tänä vuonna historiansa suurin näyttely
Museotoimintaa  
täydellä sydämellä
Museota ylläpidetään ja kehi-
tetään ammattitaitoisesti. Val-
tion avustusta se ei saa. Han-
gon kaupunki on myöntänyt 
museolle 200 euron avustuk-
sen mutta perii museolta 136 € 
kiinteistöveroa. Esitteitämme 
matkailumessuilla jakaessaan 
kaupunki taas peri yli 50 euroa, 
joten olemme suurin piirtein 
tasoissa, Stig Häggström nau-
rahtaa. 

Museo pyrkii antamaan ku-
van siitä, millaisissa olosuhteis-
sa osan Suomen kansasta oli 
tultava toimeen sodan aikana 
ja sen jälkeen säännöstelyineen 
ja puutteineen. 

Harparskogin muistokivi
Matkaamme Stig Häggströmin 
ja poikansa Ralfin kanssa mu-
seoalueelle kevättalvisena maa-
liskuun päivänä. Poikkeamme 
ensin Harparsundin linnoitus-
alueen muistokivelle. Ylipääl-
likkö marsalkka Mannerheim 
kiitti täällä Hangon rintaman 
joukkoja 15.12.1941 pidetyssä 
paraatissa. Viime kesänä 19.6. 

paljastetulle muistokivelle on 
viitoitus ja infotaulu Hanko-
Hyvinkää-tien varrella muuta-
ma kilometri rintamamuseon 
pohjoispuolella. Paljastuspäivä 
ajoitettiin Dragsvikin varus-
kunnan erään erikoisyksikön 
vuosipäiväksi. Muistokiven yh-
teydessä olevan informoivan 
taulun on valmistanut rinta-
mamuseo. Saman tien varrella 
on suomalaisia linnoituslaittei-
ta, Stig kertoo.

 Entisöity betonibunkkeri
Käymme tutustumassa lähei-
seen Hangon rintamamuse-
on sisustamaan ja entisöimään 
hyvin säilyneeseen betoni-
bunkkeriin. Sota ajan tykki ja 
konekivääri ovat asemissaan. 
Taustalla oleva sauna kuuluu 
myös kokonaisuuteen, jota on 
vuokrattu partiolaisille ja yk-
sityisille. Jotkut ihmiset halu-
avat kokea minkälaista on olo 
bunkkerissa. Niinpä museo on 
tarjonnut näitäkin elämyksiä. 
Ensimmäisen yön siellä vietti 
eräs hääpari vuonna 2005.

Linnoituslaitteita rakennet-
tiin neuvostojoukkojen ulos-
murtautumisen varalta, jota 
kuitenkaan ei tapahtunut vi-
hollisjoukkojen poistuttua me-
ritse. Suomalaisten ja venäläis-
ten linnoituslaitteita on vie-
lä nähtävissä Hankoniemen 
maastossa, varsinkin panssa-
riesteitä Hanko-Hyvinkää-tien 
varrella. 

Ulkoilmamuseo ja 
museorakennus
Museolle tultaessa tien var-
ren levähdyspaikalla tulijoita 

Ralf ja Stig Häggström rintamamuseon sisäänkäynnin edustalla, josta kahvilan kautta on kulkuväy-
lät rakennuksen jokaiseen näyttelyosastoon.

Stig Häggström esittelee Neuvostoliiton rauhan aikana alas am-
puman Kaleva-lentokoneen pienoismallia.

Pienoismalleja ja valokuvia sotien aikaisesta kalustosta.

kohtaa ensin ruotsalaisten va-
paaehtoisten muistomerkki. 
Museorakennuksen ympäris-
tö juoksuhautoineen palvelee 
maastonsa puolesta ulkoilma-
museona. Rakennuksen en-
simmäinen osa rakennettiin 
tavalliseksi parakiksi, sen jäl-
keen rakennettiin talkoilla lop-
pupää yhteensä 36 metrin pi-
tuuteen. Lopuksi rakennettiin 
jatko-osa tykkihalliksi, joka vi-
hittiin 2001. Katon alla on yh-
teensä noin 460 neliötä ja lisäk-
si ulkona olevat rakenteet, mm. 
entisöity korsu. 

Museorakennuksen  huo-
neissa maaliskuussa oli vie-
lä esillä viime vuoden näytte-
lyn monipuolinen esineistö. 
Taitavin sommitteluin ja pie-
noismallein voitiin tutustua 
Suomen lentäjä-ässiin, Kale-
va-lentokoneen alasampumi-
seen rauhan aikana, tykistöön 
13 tykin kera, suojeluskunta- 
ja Lotta Svärd järjestöön, La-

pin sotaan 1944–45, taidokkai-
siin sotalaivojen pienoismal-
leihin, väestön evakuointeihin, 
pula-ajan tavaraan ja rinta-
malla tehtyihin puhde- ja kä-
sitöihin. Osa näistä on nähtä-
villä tänäkin vuonna. Museon 
kahvilassa on myös sotahisto-
riaan liittyviä tauluja ja mui-
ta esineitä. Sotahistoriallisesti 
arvokkaat esineet on saatu mu-
seoon lahjoituksina yksityisiltä 
ja lainaksi järjestöiltä. Olemme 
myös jatkuvasti ostaneet sodan 
aikaisia esineitä. Nykyisin on 
erittäin vaikea löytää mitään 
sopivaan hintaan, Stig Hägg-
ström toteaa. 

Yhteystiedot: Museo (019) 244 
3068, toimisto Karjaalla: Esi-
kunnankatu 10, 10300 Karjaa, 
puhelinja faksi: (019) 231 301.

Markku Rämö
 

Ilomantsissa seitsemän  
miehen sota
Ilomantsin teatteri esittää heinäkuussa suosion saa-
vuttaneen teatteriesityksen Seitsemän miehen sota. 
Se käsittelee kesän 1944 kotirintaman elämää. 

Lisätietoja: Ilomantsin Näyttämökerho ry, puh. 
050 431 9712, sähköposti info@teatterimohko.fi  
www.teatterimohko.fi
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Suomen Ovimarket Oy
Kempele

Puh. 040-823 1408

Suomen Vibrakone Oy
Kerava

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

Moottorikoneistamo
R-Koneistus Oy

Kerava

T:mi Joel Puranen
Kerava

Putkisalama Oy
Kerava

ProfeCons Oy
Kerava

Amet Oy
Kerava

Trukkipörssi Oy
Kerava

Metsäpalvelu
Tuomo Turunen

Keskijärvi

Maalaiskartano
Pihkala Oy

Kestilä

Asianajotoimisto
Markku Tiainen Oy

Keuruu, Jyväskylä

Oy Swegon Ab
Kirkkonummi

Oy Dahlberg & Co Ab
Kirkkonummi

Farbo Team Oy
Kirkkonummi

Rakennusliike
Löf & Hakala Ky

Kittilä

Kone & Laiteasennus
Pekka Olkkonen

Klaukkala

RV Line Oy Ab
Kokkola

www.pistotulppa.com

Rakennuspalvelu
V.M.Rita Ky

Kolari

Kuljetus Lampinen Ky
Kotka

AD Autokorjaamo
Kimmo Hynninen

Kotka

Metallisorvaamo 
M.Hakala Oy

Kouvola

MP-Huolto J.Liuku
Kristiinankaupunki

Fatex Oy Ab
Kruunupyy

Laskenta Salolahti Oy
Kuopio

Kuopion Putkiapu Ky
Kuopio

Kuopion
Kuumasinkitys Oy

Kuopio

Taxi Kaj Öhman
Kvevlax

Pecarry Ky
Lahti

Luotettavaa rakennuspalvelua Uudellamaalla vuodesta 1972
erikoisalana teollisuus-, liike- ja julkinen rakentaminen

Sementtitehtaankatu 2, 04260 KERAVA  puh. (09) 2747 260  Fax (09) 2747 2690

Linja-autoliikenne
Helander ja K:nit Oy

Kestilä, Puh. ( 08 ) 812 2325, 
0400-890 753 ja 040-5861 567

www.savonkivi.com

Saukontie 25, Kuopio
puh. 040 740 3650

Kurikkatie 14, 90440 Kempele
Puh. 08-882 8300
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Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistyksen sääntö-
määräinen vuosikokous 

pidettiin 23. maaliskuuta. Yh-
distyksen puheenjohtajana jat-
kaa hallitusneuvos Pekka Pit-
känen. Muiltakin osin hallitus 
toimii edellisvuoden kokoon-
panossa.

Vuosikokoukselle esitettiin 
vuoden 2006 toimintakerto-
mus, tilinpäätös ja tilintarkas-
tajien kertomus. Tilinpäätök-
sen mukaan opetusministeriön 
myöntämä 89 200 euron suu-
ruinen toiminta-avustus kattoi 
94 % yhdistyksen toimintaku-
luista. Muu osa näistä kuluis-
ta katettiin yhdistyksen omilla 
varoilla. Yhdistyksen toimin-
taa kertomusvuoden aikana tu-
kivat Kaatuneiden Muistosää-
tiö, Karjalan Kulttuurirahas-
to, Sotavahinkosäätiö ja Eevi ja 
Eemil Tannisen säätiö. DNA-
tutkimuksia varten opetusmi-
nisteriö myönsi 40 000 euron 
suuruisen erityismäärärahan, 
jonka käyttö siirtyi tutkimus-
ten viivästymisen takia seuraa-
viin vuosiin. 

Kertomusvuoden aikana itä-
rajan takana suoritetuissa et-
sinnöissä löytyi 21 suomalais-
sotilaan jäänteet. Näistä 10 oli 
yhdistyksen vapaaehtoisetsijöi-
den löytämiä ja muut venäläis-
etsijöiden löytämiä. Löydetyis-

Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksellä vuosikokous

tä 18 oli kaatunut Karjalankan-
naksella, kaksi vanhan Sallan 
(Kuolajärvi) alueella sekä yksi 
Rukajärven suunnalla. Löyde-
tyistä neljä oli talvisodassa ja 
muut jatkosodassa kaatuneita. 
Enimmät löydöt tehtiin Tali-
Ihantalan alueella. Etsintöihin 
osallistui 23 vapaaehtoisetsijää. 

Loppuvuodella suoritet-
tiin ensimmäisen kerran sitten 
viime sotien kentälle jäänei-
den venäläissotilaiden jääntei-
den etsintöjä Suomen alueella. 
Kantalahtelainen etsijäryhmä 
löysi Sallan pohjoisosista 14 ve-
näläisen sotilaan jäänteet, jotka 
kuljetettiin Venäjälle haudatta-
viksi. Näitä etsintöjä jatketta-
neen lähivuosien aikana aina-
kin Sallan alueella. 

Yhdistyksen hoidossa Kar-
jalankannaksella ja Laatokan 
Karjalassa olevien kenttähau-
tausmaiden hoitoa jatkettiin te-
hostetusti.

Kannaksella oleville Sum-
man, Säkkijärven, Taipaleenjo-
en, Viipurin ja Äyräpään kent-
tähautausmaille tehtiin viisi 
hoitomatkaa ja Laatokan-Kar-
jalassa oleville Kollaan ja Tuu-
loksen kenttähautausmaille 
hoitomatkoja tehtiin kerran. 
Näiden hoitomatkojen yhtey-
dessä noudettiin myös venä-
läisetsijöiden löytämät suoma-
laissotilaiden jäänteet. Viipurin 

kenttähautausmaa-alue siirtyi 
valtiollisen rekisteröinnin yh-
teydessä Vojennye Memorialyn 
pysyvään hallintaan. 

Yhdistyksen edustajat kä-
vivät kertomusvuoden aikana 
tarkastusmatkoilla Asbestin ja 
Hatsinan sotavankihautaus-
mailla, joilla on opetusministe-
riön toimesta pystytetyt muis-
tomerkit sekä nyt ensimmäistä 
kertaa Borovitshin kaupungin 
lähellä olevilla Jeglan ja Skibo-
tovon sotavankihautausmailla, 
joilla on Vojennye Memorialyn 
sotavankeudessa menehtynei-
den suomalaissotilaiden muis-
toksi hankkimat muistomerkit. 
Muistomerkkialueiden ja muis-
tomerkkien todettiin säilyneen 
moitteettomassa kunnossa. 

Vuodelle 2007 vahvistetun 
toimintasuunnitelman mu-
kaan jatketaan kenttähauta-
usmaiden tilan kohentamis-
ta muun muassa laatoittamal-
la Viipurin kenttähautausmaan 
aidattu muistomerkkialue sekä 
pystyttämällä Kollaan, Sum-
man ja Taipaleenjoen kenttä-
hautausmaille johtavien teiden 
varsille tienviitat. Kenttähau-
tausmaiden hoitomatkojen yh-
teydessä pyritään myös seu-
raamaan luovutetun alueen 
sankarihautausmaiden ja niil-
lä sijaitsevien muistomerkkien 
kuntoa. Hoitomatkojen yhtey-
dessä noudetaan tähänastista 
käytäntöä noudattaen venäläis-
etsijöiden ja yksittäistapauk-
sissa muutoinkin tietoon tul-
leet suomalaisten kaatuneiden 
jäänteet.

Vuosikokous vahvisti vuo-
den 2007 talousarvion, joka 
päätyy yhdistyksen varsinai-
sen toiminnan osalta 104 600 
euroon. Opetusministeriön 
myöntämän 91 000 euron suu-
ruisen toiminta-avustuksen 
osuus talousarviotuloista kat-
taa 87 %. DNA-tutkimuksia 
varten vahvistettu talousar-
vio on suuruudeltaan runsaat 
43 000 euroa.

Varsinaisten jäsenten jäsen-
maksuksi vuosikokous vahvis-
ti 300 euroa sekä kannattaja-
jäsenmaksuksi yhteisöiltä 500 
euroa ja henkilöjäseniltä 20 eu-
roa. 

Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Tammenlehvän Perinne-
liiton toiminnanjohtaja, eversti 
Pertti Suominen ja sihteerinä 
yhdistyksen asiamies, metsän-
hoitaja Markku Kiikka.

Markku Kiikka
 

JOENSUUN BUNKKERIMUSEO
Osa Salpalinjaa

Avoinna: 1.6. - 19.8. 2007 ti-su klo 11-17 
Suljettu 22.6. - 25.6.

Liput: 3 / 2e, ryhmäopastukset 44 e

Tiedustelut ja varaukset Carelicum: 
carelicum.lipunmyynti@jns.fi 
puh (09) 267 5222, 050 520 2762 / Kankaanrinta

Kanttiini- ja nuotiopalvelut:  
Joensuun  Sotaveteraanit ry  
Pohjois-Karjalan  
Sotilaspoikien perinnekilta ry.

Syvärannan Lottamuseo 
ja kahvila

Erikoisnäyttely
”Suomenlahden sisaret”

Rantatie 39, TUUSULA
Tiedustelut: 09 - 274 1077

www.lottamuseo.com
Avoinna ympäri vuoden

EtElä-Karjalan musEo
27.5. - 16.9.2007

ratsuVäKImusEo
Linnoitus, Lappeenranta

avoinna 4.6.-26.8.
ma-pe klo 10-18, la-su klo 11-17

Muulloin tilauksesta

General issimus 
 S uvorov 1730-1800

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO  
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Köörnummi, PL 17, 27801 Säkylä 
Avoinna ti–pe 10–17, la 10–15, su 12–16, 1.6.–30.8.
Puh. (02) 8670 431, fax (02) 8671 731 
Sähköposti: milpro@netti.fi
www.sakylantalvijajatkomuseo.fi

Sotahistoriallisia  
museoita ja paikkoja
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Vesannolla järjestettiin 
16. maaliskuuta muis-
tojen asemiesilta, jota 

vietettiin samalla Vesannon 
Sotaveteraaniyhdistyksen 45-
vuotisjuhlana. Vesanto-hallissa 
pidettyyn tilaisuuteen osallis-
tui nelisensataa kuulijaa.

Tilaisuus alkoi Esa-Mat-
ti Puolakan trumpettisoolol-
la. Tervehdyssanat lausui Ve-
sannon Reserviupseerikerhon 
puheenjohtaja Esa Keränen. 
Asemiesillan puuhamies, Ve-
sannon Reserviläisten puheen-
johtaja Topi Simonen toimi 
juontajana.

 ”Sortavalan kenttäsairaa-
lan lottakuoro” lauloi Marjaa-
na Hukan ja Unto Lehtosen 
säestämänä neljä laulua. ”Uu-
denmaan Rakuunarykmen-
tin rakuunapartio” lausui Väi-
nö Havaksen, Yrjö Jylhän ja 
J.L. Runebergin runoja rakuu-
na-asuihin sonnustautuneina. 
”Homoravitsan JR 50:n korsu-
kuoro” lauloi kolme laulua ja 
”PionP28:n hanuripartio” soit-
ti neljä laulua.

Puolustusministeri Sep-
po Kääriäinen toi valtiovallan 
tervehdyksen ja onnittelut Poh-
jois-Savon vanhimmalle Ve-
sannon Sotaveteraaniyhdistyk-

Asemiesilta Vesannolla
selle. Puolustusministeri muis-
tutti, että vaikka Suomessa on 
yleinen asevelvollisuus, ei meil-
lä kuitenkaan ole asevelvol-
listen armeijaa vaan reservi-
läisarmeija, jonka vahvuus on 
350 000 miestä. 

Juhlivan yhdistyksen kun-
niajäseneksi kutsuttiin Veikko 
Matilainen. 

Väliajalla nautittiin sota-ajan 
tapaan pullakahvit ja tarjolla 
oli myös korviketta, joka mais-
tui erikoisena juomana niin, 
että loppui kesken. Vesannon 
oma tangofinalisti Jukka Haa-
pamaa lauloi tunnelmoiden 
kolme laulua. Oopperalavoilla-
kin esiintynyt Pentti Toikka-
nen puolestaan lauloi upealla 
tulkinnalla. Illan lauluohjelmia 
säesti Vesannon Musiikinystä-
väin yhdistyksen puheenjohta-
ja Mauri Haapamaa.

”Viipurin sotilaskodin pik-
kulotat” lauloivat Synnyinmaan 
laulun. Illan hauskimmasta ja 
äänekkäimmästä ohjelmasta 
vastasivat ”Rukajärven suun-
nan korohoro-orkesteri”, joka 
esiintyi korpraali Möttösen eli 
Jarmo Pasasen johdolla. Huu-
moripitoinen ohjelma omalaa-
tuisine soittimineen innosti 
yleisön raikuviin taputuksiin. 

Rakuunapartio lausui Havaksen, Jylhän ja Runebergin runoja. Lausujat vasemmalta oikealle Matti 
Pirinen, Juha Laitinen, Topi Simonen ja Paavo Kankaanpää.  Kuva: Juhani Riikonen

Viikatteista kenttäpakkiin ja 
maitotonkasta lehmänkelloi-
hin lukeutuviin instrumenttei-
hin yhtyi sahansoittaja Mau-
ri Haapamaa slaavilaisen hai-
kealla ”Laulu Dnjeprille”, johon 
JR 50:n korsukuoro yhtyi.

Ohjelman päätteeksi kaikki 
lähes 50 esiintyjää ja yleisö lau-
loivat Mauri Haapamaan säes-
tyksellä Tulipunaruusut.

Vesannon sotaveteraaniyh-
distyksen kunniapuheenjohta-
ja Mauno Korhonen kiitti ase-

miesillan järjestäjiä, esiinty-
jiä ja tukijoita. Hän totesi, että 
tämä oli jo toinen asemiesilta 
Vesannolla. Korhonen toivoo, 
että muistojen asemiesiltoja 
järjestettäisiin jatkossakin.

Pohjois-Savon Sotaveteraa-
nipiirin puheenjohtaja Olavi 
Karttunen totesi, että vesan-
tolaiset kannattajajäsenet, vete-
raanityön ystävät ja tukijat oli-
vat löytäneet oivan tavan ker-
toa, miten rintamahuumori ja 
-musiikki auttoivat selviyty-

mään sodan vaikeissa oloissa. 
Asemiesillan järjestäminen oli 
myös kiitoksen ja kunnioituk-
sen osoitus veteraaneille, mie-
hille ja naisille, mutta samalla 
kohotti isänmaallista henkeä ja 
yhteistä maanpuolustustahtoa. 
Karttunen toivoo, että vastaa-
via tapahtumia järjestettäisiin 
muillakin paikkakunnilla, kos-
ka se edustaa erinomaista vete-
raaniperinteen vaalimista.

Kaarlo Kaitajärvi

Viime sotiemme veteraa-
nisukupolven perintei-
tä vaalimaan perustet-

tu Tammenlehvän Perinneliit-
to toteutti viime vuoden lopulla 
yhdessä Oulun maakunta-ar-
kiston ja Suomen Kotiseutulii-
ton kanssa kotiseutuarkistoja 
ja erityisesti niiden veteraani-
aineistoa kartoittavan kyselyn. 
Kyselyyn saatiin 160 vastausta, 
joissa kotiseutuarkistoja ilmoi-
tettiin olevan yhteensä 105 kap-
paletta. Vastaajista 72 puoles-
taan kertoi koonneensa viime 
sotiemme veteraaneihin liitty-
vää aineistoa. Edellinen vastaa-
va kysely, jossa ei kuitenkaan 
eritelty veteraaniaineistoa, teh-
tiin vuonna 1999. Kotiseutu-
arkistojen määrässä ei tutki-
musten välillä ole tapahtunut 
oleellista muutosta. Ruotsinkie-
lisistä arkistoista on tehty vuon-
na 1997 oma selvityksensä, jo-
hon nyt osittain tukeuduttiin. 
Nyt tehdyn kyselyn mahdollisti 
Jenny ja Antti Wihurin rahas-
tolta saatu avustus.

Kyselyn tuloksia
Vaikka kyselyn vastauspro-

Kotiseutuarkistot kartoituksen kohteena
sentti jäi suhteellisen alhaiseksi 
(37,6 %), voidaan sen perusteel-
la kuitenkin saada yleiskuva 
maamme kotiseutuarkistoista. 
Arkistonhoidon yleisten peri-
aatteiden ja vaatimusten mu-
kaan arvioituna kuva on hyvin 
kirjava. Yleisesti ottaen paras 
tilanne on kunnallisten arkis-
tojen yhteyteen sijoitetuilla 
kotiseutuarkistoilla, joita vas-
taajista oli 81. Heikoin tilanne 
puolestaan on niissä arkistois-
sa, joissa aineistoa on vain jo-
honkin tilaan kerätty ilman, 
että sitä olisi järjestetty tai lu-
etteloitu. Useimmiten tähän on 
syynä resurssipula, vaikka hy-
vää tahtoa olisikin.

Vastausten perusteella voi 
päätellä, että kotiseutuarkis-
toissamme on yhteensä run-
saat 3000 hyllymetriä aineistoa. 
Ahkerimmat tallentajat löytyi-
vät Keski-Pohjanmaalta, Poh-
jois-Pohjanmaalta, Kainuusta 
ja Etelä-Karjalasta.

Veteraaniaineistoa koon-
neissa 72 kotiseutuarkistoissa 
oli yhteensä 341 erilaista vete-
raaniajasta kertovaa arkistoa 
tai kokoelmaa. Eniten veteraa-

niaineistoa on kertynyt Poh-
jois-Pohjanmaan, Pohjois-Sa-
von ja Kainuun arkistoihin. Ta-
vanomaisten paperiasiakirjojen 
lisäksi arkistoista löytyy muun 
muassa noin 10 000 valokuvaa 
ja lähes 400 äänitettä. Aktiivi-
sesti aineistoa kartutettiin vain 
muutamalla paikkakunnalla. 
Useilla paikkakunnilla oli kui-
tenkin hiljattain herätty aineis-
ton suunnitelmalliseen koko-
amiseen. Tehdyn kyselyn to-
dettiin myös saaneen aikaan 
samanlaista kiinnostusta, mikä 
oli osittain sen tarkoituskin.

Kehittämisen kohteita
Useat kotiseutuarkistot ilmai-
sivat kyselyssä halukkuuten-
sa toimintansa kehittämiseen, 
tosin resurssien puitteissa. Yk-
sityiskohtaisista hankkeistaan 
kertoivat muun muassa Kan-
nuksen, Kiteen, Ilomantsin, 
Hailuodon, Varkauden, Lah-
den, Vahdon, Paraisten ja Pu-
dasjärven arkistot.

Myös arkistotoimen näkö-
kulmasta voidaan tehdä joita-
kin arkistojen tulevaisuuden 
kannalta keskeisiä johtopäätök-

siä ja kehittämisesityksiä. Täl-
laisia ovat muun muassa aineis-
ton järjestäminen ja luettelointi 
sekä asiakaspalvelun järjestä-
minen. Aineiston hallinnassa 
tulisi myös kiinnittää huomio-
ta yleisesti hyväksyttyjen ja 
käytössä olevien arkistointi-
periaatteiden noudattamiseen. 
Tilojen osalta olisi tarpeen ot-
taa huomioon aineiston turval-
linen säilyttäminen. Myös vas-
tuuhenkilöiden koulutuksella 
voitaisiin toimintaa tehostaa.  

Oma lukunsa arkistojen tu-
levaisuudessa ovat kuntalii-
tokset, jotka jo nyt ovat monin 
paikoin aiheuttaneet epävar-
muutta ja joihin tulisi suun-
nitelmallisesti varautua. Ko-
tiseutuarkistot ovat niin vete-
raaniperinteen kuin muunkin 
kulttuuriperinteen vaalimisen 
kannalta keskeisiä paikallisia 
toimijoita. Siksi niitä ei pidä 
päästää katoamaan ja kuole-
maan.

Lisätietoja tarvitaan
Tämänkertainen kotiseutuar-
kistoja koskenut kysely toteu-
tettiin varsin nopealla aikatau-

lulla. Tästä johtuen on hyvin 
todennäköistä, että se ei tavoit-
tanut kaikkia kotiseutuarkisto-
jen ylläpitäjiä ja joitakin arkis-
toja jäi tämän vuoksi vastaajien 
joukosta puuttumaan. 

Kyselyn pohjalta laadittua ja 
Tammenlehvän Perinneliiton 
kotisivuilla olevaa yhteenve-
toa kotiseutuarkistoista on kui-
tenkin tarkoitus jatkuvasti täy-
dentää ja päivittää. Yhteenveto 
tulee olemaan osa valmisteilla 
olevaa veteraaniperinteen por-
taalia. Kaikkia arkistojen yllä-
pitäjiä pyydetäänkin jatkossa 
ilmoittamaan muuttuvista ja 
puuttuvista tiedoista Perinne-
liiton toimistoon. Kyselyn lop-
puraportti ja arkistojen yhteen-
vetotiedot löytyvät osoitteesta 
www.tammenlehva.fi. Sivuil-
ta löytyvät myös Perinneliiton 
yhteystiedot.

Pertti Suominen 
tammenlehvän perinneliiton 

asiamies
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Yhdysvalloissa asuvat so-
tiemme veteraanit ovat 
siirtyneet suuren aske-

leen eteenpäin siirtymällä yh-
den lipun alle. Uuden järjestön 
nimeksi päätettiin yksimieli-
sesti Suomalaiset Sotaveteraa-
nit Amerikassa ry. Englannik-
si Finnish War Veterans in 
America,Inc.

Yhdistymisestä päätettiin 
yksimielisesti kussakin vete-
raanijärjestössä. Suomalaiset 
Aseveljet Amerikassa, Suoma-
laiset Aseveljet Floridassa ja 
tästä yhdistyksestä eronnut Ve-
teraani Tuki. Veteraani Tuen 
Kalifornian osasto on liitty-
mässä takaisin. Siellä on lähes 
100 jäsentä liittymässä takai-
sin Suomalaiset Sotaveteraanit 
Amerikassa järjestöön. Vete-
raani Tuki ry on kuulunut Suo-
men Sotaveteraaniliittoon 

New Yorkista liittyi 28 jä-
sentä ja Floridassa liittyi yh-
teen noin 260 jäsentä. Näiden 
yhdistymisien jälkeen jäseniä 
olisi lähes 400. Kaikki kuuluvat 
sen jälkeen Suomen Sotavete-
raaniliittoon.

New Yorkin Aseveljet Ame-
rikassa järjestö on tällä het-
kellä maailman vanhin vete-

raani järjestö. Se on perustettu 
1934 ja kahden vuoden päästä 
saamme viettää 75-vuotisjuh-
laa. Tämä järjestö perustettiin 
Suomen vapaussodan rintama-
miesten toimesta. Veteraanitoi-
mintaa on Floridassa ollut tänä 
vuonna 40 vuotta.

Yhdistymishanke alkoi noin 5 
vuotta sitten. Tunnustelut yhdis-
tysten liittämiseksi yhteen voi-
mistuivat, kun veteraani Tuen 
Puheenjohtaja Tapani Laaja ja 
Aseveljien Puheenjohtaja Bert 
Hamlin alkoivat ajamaan asi-
aa eteenpäin. Asiaa alkoivat val-
mistelemaan kummastakin ve-
teraani järjestöstä kahdeksan 
miehinen ryhmä, joka hioi lo-
pulta yhdistymisehdot ja uuden 
järjestön säännöt. Uusien sään-
töjen mukaan Suomalaiset so-
taveteraanit voivat nyt muodos-
taa alajärjestöjä kaikkialla Yh-
dysvalloissa. Yhdistymiskokous 
pidettiin Kunniakonsuli Peter 
Mäkilän johdolla. 

Koska veteraaniyhdistys on 
voittoa tuottamaton järjestö, pää-
tettiin ottaa yhdistyksen käyt-
töön New Yorkin non profit-ve-
ronumero heti kun yhdistys on 
ratifioinut yhdistymisensä New 
Yorkin yhdistyksen kanssa.

Johtokunnan määrää päätet-
tiin nostaa kuudesta yhdeksään 
ja virkaa tekeväksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Hans Nyholm 
Lake Worthista Floridasta. Ve-
teraani Tuen varapuheenjohta-
jana on toiminut Pentti Koisti-
nen Tapani Laajan sairastuttua 
vakavasti neuvottelujen loppu-
vaiheessa.

Päätettiin ottaa käyttöön 
kirjeäänestys, koska osa jäse-
nistössä viettää kesän Suomes-
sa. Suomalaiset sotaveteraanit 
Amerikassa päätti pitää edus-
tustuksen Finnish American 
Rest Home inc. hallituksessa 
päätettiin pitää ennallaan. 

Yhditykselle suunnitellaan 
uusi lippu. Asiasta järjestetään 
myöhemmin kilpailu.

Toivomme että sen tulos olisi 
nähtävänä 6. joulukuuta 2007.  

Yhditykselle kerätään rahaa 
Amerikan Uutisten toimesta ja 
koossa on jo runsas 1 000 dol-
laria. Järjestölle on luvattu yh-
distymisen jälkeen kuin myö-
täjäisinä. Muuten rahatilanne 
on hyvä, mutta lisäapu ei ole 
pahitteeksi.

 Hans Nyholm

Veteraanit yhdistyvät Amerikassa

Rajamuseo
Niskapietiläntie 32, Immola 55910 Imatra

Museo avoinna sopimuksen mukaan.
Tiedustelut puh. 040-502 5472

Presidentti
P.E. Svinhufvudin 
koti Luumäellä

Avoinna 1.6.–15.8.
ke–su 11–17
Lappeenrannantie 455
54530 Luumäki
puh. (05) 457 3101
www.nba.fi

Kotkaniemi

Louhisaaren kartanolinna

Urho Kekkosen museo 

Suomen marsalkka 
C.G.E. Mannerheim 
synnyin- ja lapsuu-
denkoti

Avoinna 15.5.-31.8. 
ma-su 11-17
Louhisaarentie 244, 
21240 Askainen
Puh. (02) 431 2555
www.nba.fi

Tamminiemessä 
itsenäisyyden ajan 
historia aidossa 
ympäristössä

Avoinna 16.5.-15.8. 
ma-su 11-17
(16.8.-15.5. ke-su 11-17)
Seurasaarentie 15, 
00240 Helsinki
Puh. (09) 4050 9650
www.nba.fi

VETERAANIVIIKKO PRO PATRIA 
AHOLANSAARESSA 27. - 31.8.2007.

Viikko veteraaneille ja isänmaan ystäville; luentoja, 
seurahetkiä ja retki lähiseudulle.

Tervetuloa koko viikoksi tai päivän retkelle!
- kysy ohjelmaamme! 

AHOLANSAARI, puh. 050 4641 000
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi

Sotahistoriallisia  
museoita ja paikkoja

Olavi Eronen Haminas-
ta valittiin Punamus-
tarykmentin (JR 4) 

Perinneyhdistys ry:n puheen-
johtajaksi Helsingissä 31.3.2007 
pidetyssä yhdistyksen vuosi-
kokouksessa. Yli kymmenen 
vuotta puheenjohtajana toimi-
nut Heikki Tervala kutsuttiin 
kunniapuheenjohtajaksi. Halli-
tuksen jäseniksi erovuoroisten 

Eronen punamustien puheenjohtajaksi
tilalle vuosiksi 2007-2009 valit-
tiin Osman Abdrahim, Pentti 
Kujala, Irja Lohjama ja Viljo 
Toivari.

Vuosikokouksen jälkeisessä 
hallituksen kokouksessa Mau-
ri Mäkelä Helsingistä valittiin 
I varapuheenjohtajaksi ja Börje 
Broas Ruotsinpyhtäältä II vara-
puheenjohtajaksi. Irja Lohjama 
jatkaa sihteerinä. Punamustat 

kävivät ennen kokousta kunni-
anosoituksella Hietanimessä, 
jossa laskettiin seppeleet san-
kariristille ja Suomen marsal-
kan muistopaadelle sekä kuk-
kalaitteet eversti Nordgrenin ja 
rovasti Lindbohmin haudoille. 
Samanaikaisesti vietiin kukat 
myös jalkaväenkenraali Sime-
liuksen muistolaatalle Maunu-
lan uurnalehdossa.

Veteraanikuoro Rauman 
Isku ja Rauman seudun 
Sotaveteraanit ry jär-

jestivät yhdessä kirkkokonser-
tin Rauman Pyhän Ristin kir-
kossa maaliskuun 1. päivänä. 

Konsertti saavutti rauma-
laisten ja ympäristökuntien 
yleisön jakamattoman suosion. 

Kirkkokonsertti Raumalla
Kirkossa oli väkeä kuin Joulu-
kirkossa, kuten puheen pitänyt 
rovasti Hannu Palmu totesi. 
Yleisöä oli noin 350 henkeä. 

Konsertti aloitettiin alkusoi-
tolla, jonka esitti seurakunnan 
kanttori Kalevi Kauppi.

Rauman seudun Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Eino Nerg 

toivotti yleisön tervetulleeksi. 
Kuoroa johti director cantus 

Mikko Pitkäranta, säestäjinä 
toimivat Bruno Jokela viulu, 
sekä Jouko Rajahalme ja Juk-
ka Tommila harmonikka.

Kirkkokahvit tarjosi nais-
jaosto Rauman Sotainvalidien 
huoneistossa.
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Nivalan Sotaveteraanien vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin tasavallan presidentin myöntämät 
kunniamerkit. Merkinsaajia oli yhteensä 65, joista paikalla oli päässyt 26. Kymmenen kunniamerkin 
saajaa oli saanut kutsun viimeiseen iltahuutoon. 

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin 11. talvitapahtuma jär-
jestettiin keväisissä olosuhteissa maanantaina 26. maa-
liskuuta entisen Korian varuskunnan ympäristössä. Eli-

mäen Sotaveteraanit ja piirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikai-
nen vastasivat järjestelyistä. Luontopolku ja muut kilpailut sekä 
veteraanisiskojen ja - veljien tapaaminen olivat jälleen suosiossa. 
Elimäkeläisillä oli yhteensä 380 veteraanivierasta. Luontopolun 
kiersi 228 veteraania. Seitsemän miestä sai luontopolkutietoudes-
ta. täydet 15 pistettä.

Naiset, luontopolku:
1.  Yli-Kankahila Katri Elimäki 14 pistettä
2. Lavander Maijaliisa Pyhtää-Ruotsinpyhtää 13
3. Berg Pirkko Kouvola 13
4. Lohjama Irja Hamina-Vehkalahti 13
5. Kokkonen Sirkka Kouvola 13
6. Jaakkola Eeva Kouvola 11
7. Kirkkopelto Helka Miehikkälä 11
8.  Saares Ritva Miehikkälä 11
9. Hono Hilppa Pyhtää-Ruotsinpyhtää 11
10. Vuorimaa Anneli Kotka 11

Miehet  luontopolku:
1. Siippola Eino Jaala 15 pistettä
2. Värri Samuli Virolahti 15
3. Seppälä Sulo Iitti 15
4. Mannos Pekka Kouvola 15
5. Marttila Pentti Elimäki 15
6.  Broas Börje Pyhtää-Ruotsinpyhtää 14
7. Kalkela Paavo Elimäki 14
8. Remonen Eino Kotka 14
9. Loikkanen Panu Kouvola 13
10. Tietäväinen Niilo Kotka 13

Lähes 400 sotaveteraania 
Kymenlaakson piirin 
talvitapahtumassa

Turun Sotaveteraani-
laulajat luovutti pää-
töksensä mukaisesti ja 

noudattaen Tammenlehvän 
Perinneliiton periaatteita laulu-
perinteensä mieskuoro Laulun 
Ystäville. Helmikuun 9. päivän 
Turun Sotaveteraanien toimis-
tossa järjestetty luovutus- ja 
kahvitilaisuus oli ulkona pauk-
kuvasta pakkasesta huolimatta 
kodikas ja lämminhenkinen.

Turun Sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Antti J Näsin toi-
votettua läsnäolijat tervetul-
leiksi hän lausui: ”Laulun Ys-
tävät on kautta maa ja paljon 
laajemminkin tunnettu elin-
voimainen ja perinteitään kun-
nioittava kuoro, jolla on isän-
maallinen laulajahenki. Laulun 
Ystävillä ja Sotaveteraanikuo-
rolla on nähdäksemme yhtei-
nen aatemaailma ja kuorojen 
ohjelmistossa on paljon yhteis-
tä. On yhteisiä laulajia ja lau-

Lauluperinne siirtyi Turussa

lunjohtajia. Laulun Ystävillä on 
tuntuva ja tukeva sijansa Tu-
run kulttuurielämässä. Näillä 
perusteilla Turun Sotaveteraa-
nien hallitus on päättänyt, että 
Turun Sotaveteraanilaulajat 
luovuttavat perinteensä kunni-
oittavasti Laulun Ystäville. Tä-
hän kunnianimitykseen ei lii-
ty minkäänlaisia vaateita eikä 
taloudellisia aspekteja. Yhteis-
toiminta tulee olemaan aatteel-
lista ja kuorot jatkavat toimin-
taansa entiseen tapaan”.

Puheessaan Antti J Näsi kä-
sitteli myös lauluperinteen siir-
ron historiaa todeten ensim-
mäisen vastaavan siirron ta-
pahtuneen, kun Helsingin 
Sotaveteraanikuoro, joka vast-
ikään täytti 20 vuotta, siir-
si perinteensä Viipurin Laulu-
veikoille vuonna 2003. Sen jäl-
keen monet muutkin kuorot 
ovat menetelleet samoin. Asian 
taustalla on toive sota-ajan lau-

lujen elämisestä senkin jälkeen, 
kun veteraaneja ei enää ole.  
Kertokaa lasten lapsille lauluin 
– himmetä ei muistot koskaan 
saa.

Luovutusta seuranneessa 
kahvihetkessä pohdittiin ikään 
kuin konkreettisena osoitukse-
na lauluperinteen siirrosta yh-
teisesiintymistä jossakin so-
pivassa tilaisuudessa. Erääksi 
vaihtoehdoksi todettiin Turus-
sa 2008 järjestettävä liittokoko-
us, jonka yhteyteen asia saat-
taisi sopia. Ajatus on heitetty 
ilmaan – jäämme katsomaan, 
kuinka käy.

Teksti: Osmo Suominen 
Kuva: Matti Saarikoski

Lauluperinne on siirtynyt. Kuvassa oikealta Turun Sotaveteraanilaulajien isäntä Pentti Evesti, Turun 
Sotaveteraaanien puheenjohtaja Antti J. Näsi, Laulun Ystävien puheenjohtaja Mika Hellsten, Laulun 
ystävien veteraanien puheenjohtaja Lennard Lindberg ja molemmissa kuoroissa laulava sotavete-
raani Pentti Vanamo. 

sotavet.ilm50x100 10.4.2007 16:24 Page 1 
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Kirjat

PORKKALA – Tapahtumien 
keskellä, Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotahis-
torian laitos, 2007, ISBN 
978-951-25-1742-8, 154 s.

 
Syyskuussa 1944 solmitun väli-
rauhan ehtojen mukaisesti Suo-
men oli vuokrattava Helsingin 
lähistöllä sijainnut Porkkalan 
alue Neuvostoliitolle 50 vuo-
deksi. Vuokra-aika jäi kuitenkin 
vain runsaan 10 vuoden mittai-
seksi, kun Neuvostoliitto päät-
ti v. 1955 luopua koko tukikoh-
dasta.

Porkkala tunnetaan parhai-
ten juuri tästä vuokra-ajastaan. 
Alueella on toki historiansa sitä 
ennen ja sen jälkeen. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Sotahisto-
rian laitos on halunnutkin teh-
dä Porkkalasta kokonaisvaltai-

sen juhlakirjan alueen Suomelle 
palauttamisen 50-vuotispäivän 
kunniaksi ja hanketta on monin 
tavoin tukenut Kirkkonummen 
kunta. Tuloksena on sekä sisäl-
tönsä että ulkoasunsa puoles-
ta korkeatasoinen teos, jossa on 
runsas ja mielenkiintoinen ku-
vitus.

”Suomen pääkaupungin 
ohimolle suunnattu 
pistooli”

Dos. Jari Leskinen käyttää tätä 
otsikkoa kirjoittamansa Pork-
kalan tukikohta 1944 – 1956 - 
luvun alaotsikkona. Presidentti-
ylipäällikkö Mannerheimin sa-
moin kuin muun sotilasjohdon 
mukaan kysymyksessä oli to-
dellinen uhka Suomen valtiolli-
selle itsenäisyydelle. Helsinki oli 
venäläisten hallussa olleen Mä-

Porkkalan palautuksesta puoli vuosisataa

Sotahistoriallisia  
museoita ja paikkoja

kiluodon linnakkeen 305 mm:
n järeiden tykkien kantaman 
sisällä ja tilanne oli enemmän 
kuin huolestuttava. 

Tässäkään tilanteessa vas-
tuunsa tuntevissa sotilaspiireis-
sä ei vaivuttu toivottomuuteen, 
vaan Helsingin ja Etelän-Suo-
men puolustamiseksi tehtiin 
monia suunnitelmia. Ye-maju-
ri Petteri Jouko kuvaa luvus-
sa Porkkalan sotilasstrateginen 
asema tätä kehitystä.

Oliko Suomi vv. 1944 - 1956 
itsenäinen? Olipa tietenkin ai-
nakin juridisesti ja käytännös-
säkin, mutta kyllä Suomen it-
senäisyyteen on tuolloin koh-
distunut hyvin suuria uhkia.  
Asiasta ei vain julkisesti sodan-
jälkeisessä ilmapiirissä juuri pu-
huttu, ei myöskään presidentti 
Urho Kekkosen aikana. Pork-
kalan palautushan osui vuoden-
vaihteeseen 1955/56 ja keskelle 
silloin kuumana käynyttä presi-
dentinvaalikamppailua.

Luvussa Porkkalan palau-
tuksen suomalainen ulottuvuus 
prof. Juhani Suomi kirjoittaa, 
että ainakaan ensisijaisesti venä-
läiset eivät pyrkineet Porkkalan 
palauttamisella vaikuttamaan 
Suomen presidentin valintaan. 
Kysymyksessä olivat laajemmat 
kansainvälispoliittiset tekijät ja 
Neuvostoliitossa Stalinin kau-
den jälkeen vallinnut suojasää. 
Juhani Suomi toteaa kuitenkin, 
että jos ja kun alueen palautta-
misella oli saatavissa paikallisia 
poliittisia etuja, tahtoivat venä-
läiset hyödyntää nekin. Siksi pa-
lautus ajoitettiin Suomen presi-
dentin vaalien alle.

Edellä mainittujen lisäksi li-
säksi kirjoittajina esiintyvät ye-
ev.luutn. Jarmo Nieminen, dos. 
Kimmo Rentola ja fil.maist. 
Martti Favorin. Nieminen ker-
too alueen varhaisemmasta his-
toriasta, Rentola Porkkalaan 
liittyvästä venäläisestä tieduste-
lusta ja Favorin porkkalalaisten 
arjesta vuokra-aikana ja sen jäl-
keen. Kirjassa on myös päämi-
nisteri Matti Vanhasen Pork-
kalan palautuksen 50-vuotis-
juhlassa 26.1.2006 pitämä puhe 
samoin kuin puolustusministe-
ri Seppo Kääriäisen alueen pa-
lauttamista käsittelevässä juhla-
seminaarissa 24.1.2006 pitämä 
avauspuhe.

Näin Porkkala tulee käsitel-
lyksi monella tavalla ja monesta 
näkökulmasta.

 Esko Vuorisjärvi

S O T A M U S E O

Perusnäyttely esittelee esineistön, kuvien ja
multimediaohjelmien avulla Suomen sotahistoriaa.

Avoinna ti-to 11-17 ja pe-su 11-16, liput 4,00/2,00
Tied. p. (09) 1812 6387 museon avoinnaoloaikoina

Maurinkatu 1, 00170 Helsinki

www.mpkk.fi/fi/sotamuseo

Suomenlinnassa 12.5. - 31.8.2007 päivittäin 11-18
Maneesi ja sukellusvene Vesikko
Liput 4,00/2,00

M U U R L A N   O P I S T O
Puh. (02) 728 1500  fax (02) 728 1501

     www.  muurlanopisto.org

VETERAANEILLE  PUOLISOINEEN:
*    Veteraanikurssi  I    14. - 16.8.2007    
*    Veteraanikurssi  II   21. - 23.8.2007
      

LISÄTIETOJA JA ESITTEEN SAAT OPISTOLTA!

Kuvat: Tapio Huttunen

JÄRÄMÄ
LAPINSODAN MUSEO

Järämä sijaitsee 18 km Karesuvannosta  
Kilpisjärvelle päin. Järämässä on n. 100 m²  
kokoinen näytte-lyrakennus, jossa pysyvä  
näyttely ”Sota-aika Tunturi-Lapissa”.
Rakennuksen takana kohoavilla rinteillä on 
Saksalaisten toisen maailmansodan jälkeen  
rakentama ”Sturmbock-Stellung”, entistetty  
linnoitusalue.
Järämä on avoinna kesäaikana ja siellä voi  
istahtaa hetkeksi kahvikupposen ääreen. 
Näyttelyyn ja linnoitusalueelle on
sisäänpääsymaksu.

LISÄTIETOJA:
Enontekiön	Matkailutoimisto,
p.	016-556	215,		fax	556	229
E-mail:	matkailu.info@enontekio.fi
ja internet: www.enontekio.fi



��2 /07 huh t ikuun 18 .  päivänä 20 07

Tuomas Leinonen (toim.): 
Te hankitte meille vapau-
den. Marttilan Sotavete-
raanit 1939–1945. Taitto: 
Graafinen Palvelu Seppo 
Mäkinen, Saarijärven 
Offset Oy 2006, ISBN 952-
92-1184-8. 520 sivua.

Alueensa sotien veteraaneja kun-
nioittaakseen Marttilan Sotavete-
raanit ry perusti kunnan kulttuu-
rilautakunnan puheenjohtajan 
Ritva Laineen esityksestä 2002 
toimikunnan toteuttaakseen kir-
jahankkeen. Paikallisen tiedotuk-
sen ohella hankkeesta järjestet-
tiin kansalaiskeräys. Rahallisiksi 
tukijoiksi saatiin 41 alueella toi-
mivaa yritystä ja yhteisöä. Loppu-
tuloksena jouluksi 2006 valmis-
tuikin monipuolisen yhteistyön 
tuloksena tuhti 520-sivuinen teos 
”Te hankitte meille vapauden”. 

Muistelmaosuuden Martti-
lan sotaveteraanien 35-vuoti-
sesta historiasta on kirjoittanut 
yhdistyksen puheenjohtajana 
2001–2006 toiminut Kaino Ku-
janpää. Luku ”Kauanko sodim-
me 1939–1945” on viime vuon-
na edesmenneen Simo Kärävän 
käsialaa.

Marttilalaisten vaiheet 
kolmessa sodassa
Marttilan komppanian edesot-
tamusten kerronnassa on hyö-
dynnetty talvisotaan kootun 
komppanian 2/JR 14:n sekä jat-

kosodan 2/JR 35:n sotapäivä-
kirjojen 1941–1944 merkintöjä. 
Komppanian vaiheissa edetään 
ajanmukaisessa järjestyksessä. 
Sotapäiväkirjojen tietoihin pe-
rustuva sisällön osuus on 85 si-
vua sujuvaa tekstiä kuvineen. 

Merkittävin osa kirjan ker-
ronnasta on annettu sodissam-
me eri tehtävissä toimineil-
le miehille talvi- ja jatkosodas-
ta Lapin sotaan. Esille tuodaan 
Saksan armeijan suomalais-
joukot ja sotavankeusolot Neu-
vostoliitossa. Kirjoittajina ovat 
myös rintamalla toimineet sekä 
kotirintamalla uurastaneet nai-
set ja siirtokarjalaiset. Valikoi-
ma kirjeitä, kortteja ja runoja 
rintamilta sekä Marttilan san-
karivainajien muistolle osoite-
tut huomiot täydentävät teoksen 
aihepuolen harvinaista runsau-
densarvea. Monipuolisuus anta-
nee jokaiselle oman mielenkiin-
tonsa mukaista luettavaa. 

Runsaat sota-aikaiset valoku-
vat ja taiteilijan luovalla silmällä 
sommiteltu grafiikka kirjeteks-
teineen ja asiakirjoineen tuovat 
kirjalle kiitettävää lisäarvoa. 

Kirjan matrikkeliosa käsittää 
129 sankarivainajaa ja yli 650 
muuta sotaveteraania henkilö- 
ja palvelustietoineen. 

Kirja on myynnissä Marttilan 
Lions Clubin toimesta ja sitä voi 
tilata Jarmo Niemiseltä 044 0335 
477 tai Jari Virtaselta 044-0846 
863. Hinta 35 €.

Sinisen Prikaatin I pataljoonan 
1. komppanian asealiupseeri 
Eelis Simula muistelee Elotal-
koo -kirjassaan (Omakustanne, 
Turenki 2006) sotavuosien vai-
heita löydettyään vuosituhan-
nen vaihteessa kotiarkistostaan 
unohduksiin jääneitä lehtileik-

keitä ja esineitä. Kiintoisin löy-
tö oli sotarintamalta asepuvun 
taskusta löytynyt sidos, kolme 
Ajastaika -taskualmanakkaa 
vuosilta 1942–44. Ahtaille si-
vuille Simula oli tehnyt merkin-
töjä lähes päivittäin. Muistiin 
palautui asiaa, josta valikoitui 

Kaino E. Salmisen kirjoitta-
ma ja Myllylahti Oy:n kustan-
tama Raatteen konepistoolior-
kesteri (231 s.,) täyttää sotaro-
maanien osalta aukon siltä osin, 
että Suomussalmella talvisodas-
sa taistelleet konepistoolimiehet 
ovat jääneet vähäiselle huomiol-
le. Teksti on soljuvaa ja kerron-
ta selkeää. Kp-miesten taivalta 

ajastaikaa -merkinnöistä muistelmateos

raatteen konepistoolimiehet
Turjanlinnan seudulta Raatteen 
tielle kuvataan tavalla, joka hel-
posti tempaa lukijan tapahtu-
miin niin että jopa unohtaa lu-
kevansa vain kirjaa. Miesten oli 
oltava liikkeessä kylmästä, nä-
lästä ja väsymyksestä välittä-
mättä päivin ja öin vihollisen 
uhatessa. Saatavissa kirjakau-
poista, hinta 19,80 €.

Heimo Linna: Sotavete-
raani isänmaan ja koti-
maakunnan palvelijana. 
Julkaisija Keski-Pohjan-
maan Sotaveteraanipiiri, 
painopaikka Art-Print Oy, 
Ylivieska 2006,  112 sivua. 
Hinta 15 €.

Sodan ainoa inhimillinen puoli 
on se, että kuollutta ei ammuta. 
Kun jouduin Lapin sodassa sel-
laiseen pakkotilanteeseen, ettei 
ollut muuta mahdollisuutta kuin 
valekuolleeksi tekeytyminen, oli 
se niin syvällinen kokemus, että 
se on lyönyt leimansa koko so-

sotaveteraani isänmaan palvelijana
danjälkeiseen käyttäytymiseeni, 
kertoi Heimo Linna. Tapauksen 
jälkeen hän toteaa yrittäneensä 
hakea kaikessa toiminnassaan 
ihmisyyttä ihmiselämästä. Teos 
on jatko-osa 2004 ilmestyneelle 
kirjalleen ”Sotaveteraanin hen-
kinen perintö – Tukkimetsästä 
taisteluihin ja tasavallan tehtä-
viin”. 

Uusi kirja on muistelmiin pe-
rustuvaa kerrontaa lapsuuden-
kodista, sotakokemuksista, so-
taveteraanina olemisesta sekä 
kotimaakunnan ja maamme 
puolustamisesta. Kirjoittaja toi-
mi kansanedustajana 1966–86, 

maa- ja metsätalousministeri-
nä 1973–75 ja 1975–76. Kerronta 
ihmisten välisestä kanssakäymi-
sestä on käytännönläheistä Tal-
visodan aikana 14-vuotias Hei-
mo jännitti Viipurinlahden tais-
teluun matkanneen 44-vuotiaan 
isänsä puolesta.  Osat vaihtuivat 
1943 isän jäädessä kotiin jän-
nittämään 17-vuotiaan Heimon 
lähtiessä sotaan.

Kirja on tilattavissa Mikko 
Annalalta osoitteesta  Kotipel-
lontie 1, 69300 Toholampi, tai  
puh (06) 885 249. 

villen taival
Helsinkiläinen Arjo Rautio pai-
natti kirjaksi nauhoille tallenta-
mansa Vilho-isänsä (Villen) elä-
mänvaiheet (Villen taival, Co-
pySet 2007, 87 sivua). Torpparin 
pojan polut kulkivat Karjaloh-
jalta Helsinkiin, sotaväkeen 
Valkjärvelle, talvi- ja jatkosodan 
koettelemuksiin alikersanttina 
ja vääpelinä sekä työhön ja yrit-

täjäksi pohjoiseen. 
Elämäkerta valokuvineen ku-

vailee samalla eri vuosikym-
menten vaihtelevaa elämänme-
noa maassamme. 93-vuotias 
Ville on edelleen virkeä autoile-
va muoniolainen. 

Kirja on tilattavissa Arjo Rau-
tiolta 10 eurolla lähetyskului-
neen, puh 0400 964 773.

Maija Vitkala: Raisiolaisten 
sotatie 1939–1945. Sotave-
teraanit, invalidit ja lotat 
kertovat kokemuksiaan. 
Julkaisijat: Raision Sotave-
teraanit ry, Sotainvalidien 
Veljesliiton Raision-Mas-
kun osasto ry.  Newprint 
Oy, Raisio 2006.  250 sivua. 
Hinta 20 €.

Maija Vitkala on tehnyt mitta-
van työn kootessaan 43 haastat-
telemansa sotaveteraanin, -inva-
lidin ja lotan kertomukset suju-
vaksi kirjatekstiksi ja vastaten 
myös ulkoasusta. Runsas kuvi-
tus täydentää kerronnan sano-
maa. Teoksen synnyn pohjana 
on tuloksekas yhteistyö Raision 
kaupungin, Raision Sotaveteraa-
nien, Sotainvalidien Veljesliiton 
Raision-Maskun osaston sekä 
kirjoittajan ja viiden hanketta 
avustaneen asiantuntijan välillä. 

Miinanraivausta, maa- ja 
meritaistelua
Haastatelluista merimiehe-
nä vuodesta 1934 seilaillut ker-
santti Helge Aaltonen kertoo 
jatkosodan aikaisista miinan-

raisiolaiset sotiemme veteraanit ja lotat kertovat
raivaustehtävistä Ahvenanmaal-
la. Vihollisia tehtävässä olivat 
merimiinat. Miinoja räjähti ja 
miestappioita syntyi. VVM 13 
tykkiveneellä kokkina palvel-
lut Eino Eterma puolestaan va-
laisee merikapteeni Siivo Pel-
tosen sanoin Bengtskärin ma-
jakkasaaren taistelua ja kertoo 
vapaaehtoisena olostaan Karja-
lan Kannaksen rintamalla sekä 
myöhemmin miinanraivaukses-
ta merivartiolaitoksen aluksilla 
Suomenlahdella.

Korpraali Kauko Jaatinen 
tuo monipuolisesti esille tykki-
tulitoiminnan panssaroidussa 
taistelujunassa. Kersantti Veik-
ko Kekkonen kuvailee soitto-
oppilaan elämää Rukajärvellä. 
Eero Mero kertoo lapsuusmuis-
toistaan evakkoajalta. Komenta-
jakapteeni Antti Näsillä on pal-
jon kerrottavaa korpisodasta ja 
kaukopartioinnista. 

Lottatehtäviä ja 
vankileirielämää
Lempi Huuhkala kertoo koke-
muksistaan siviilisotavankina 
Interposolkan vankileirillä, jon-
ka aikana koettu ahdistus ei ole 

mennyt ohitse jälkiä jättämät-
tä. Lottatehtävissä ollut Sirk-
ka Koski kertoo Viipurin pom-
mituksista ja pikkulotta Hel-
li Koskinen kanttiinielämästä. 
Lotta Anja Lehtonen valaisee 
työkokemuksiaan kenttähevos-
sairaalassa Aunuksessa ja Helvi 
Mäkelä vaiheitaan muonitus-, 
viestintä- ja lääkintälottana ko-
tirintamalla. 

Ye-everstiluutnantti Helge 
Seppälä kuvaa Suursaaren val-
tausta sanoin ja karttapiirrok-
sin. 

Esille tuodut sekä 32 muun 
sodat kokeneen veteraanin ker-
tomukset huomioiden kirjan 
anti on elävä ja kattava kuvaus 
sodanajan mitä moninaisimmis-
ta tehtävistä ja tapahtumista.

Kirjaa myyvät Raision kirja-
kauppa, Turun seudun osuus-
pankki ja Naantalissa Kirja-
kauppa Birgitta.

Postitse tilauksia lähettää 
Maija Vitkala, puh (02) 438 
7873 tai 050 357 0065, sähköpos-
ti: maija.vitkala@webinfo.fi

Markku Rämö

159 sivua kerrottavaa, syvällis-
täkin pohdintaa sodistamme. 

Kirjaa myy Akateeminen kir-
jakauppa ja sen voi tilata Eelis 
Simulalta 15 eurolla postikului-
neen, puh. (09) 2606 4411.

Marttilan sotaveteraanit

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *
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KAUHAJOEN	VETERAANIEN	PERINNETALO
on	kauhajokisesta	maanpuolustushistoriasta	

kertova	sotamuseo.

Avoinna: Sunnuntai ja kesälauantaisin klo 12.00-15.00
Muina aikoina ryhmille sopimuksen mukaan.

Knuuttilantie 4
Tiedustelut - Varaukset

Antti Isoniemi, puh. (06) 232 4484
Mikko Rotola-Pukkila, puh. (06) 230 1045

Museo Degerby Igor
Puh. 040-541 8526 

igor@degerby.fi, www.degerby.fi.  
Furuborgintie 6, Degerbyn kirkonkylä Inkoossa.

Kerromme Suomen itsenäisyydelle erittäin vaarallisesta 
aikakaudesta maamme lähihistoriassa. Erikoisteemana tänä 
vuonna: Maailman pisin rautatietunneli (siihen aikaan) joka 

kulki Porkkalan alueen kautta. Museomme on avoinna kesä-
heinäkuussa ti-la klo 11-16, ja aina sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut ja varaukset:
Sokos Hotel Kuusamo,

puh. 020 1234 693,
email. hotelkuusamo.kuusamo@sokoshotels.fi

 
www.sokoshotels.fi  www.ruka.fi/sokos

Sotahistoriallisia museoita ja paikkoja

Veteraanien laadukasta ja osaavaa kuntoutus- ja  
virkistystoimintaa viihtyisässä ympäristössä. 

Pysyvä näyttely “Viimeisellä	linjalla” talvi- ja  
jatkosodan vaiheista. Ulkoalueella nähtävänä  
raskasta tykistökalustoa  ja entisöityä Salpalinjaa.                                                             

                           
 Veneenniementie 64
 58200 KERIMÄKI
Kuntoutuskeskus 015 - 769 900, www.herttua.fi

Porkkalan vuokrakausi  
ja Neuvostoliiton  
sotilastukikohta   
1944-1956
Näyttely avoinna kesälauantaisin klo 11-15  
(ei juhannuksena), muulloin sopimuksen 
mukaan. Huom! Ryhmän koko max 25 
henkilöä kerralla, ei esteetön.
Lisätietoja (09) 2967 2489. 
Osoite: Ragvalds, museoalue,  
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummi.fi/Ragvalds
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SOTILASLÄÄKETIETEEN 
KESKUS

Suomen Sotaveteraaniliittoa
tervehtien

RESERVILÄISLIITTO
Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, puh. (09) 4056 2040

SOTILASAMMATTILIITTO RY
Ratamestarinkatu 11

00520 Helsinki
www.soal.fi

Sotilasammattiliitto tervehtii sotiemme veteraaneja

Pohjois-Karjalan  
Sotilasläänin Esikunta

Joensuu

Helsingin  
Reserviupseeripiiri ry

HUOVINRINTEEN  
UPSEERIKERHO

Säkylä

RESERVILÄISURHEILULIITTO  
ONNITTELEE SOTAVETERAANI-  

LIITTOA JUHLAVUONNA!
RESUL – LIIKKUU JA LIIKUTTAA

www.resul.fi
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KILPAILUKUTSU
suomen sotaveteraaniliiton sM-golf 2007 

aika: 15.8.2007 alkaen klo 10.00
Paikka: Annilan Golfkeskus Mikkeli

sarjat:
Miehet: LP/scr/18,sotaveteraaniyhdistyten varsinaiset jäsenet, mestaruuskilpailu. Pb/18 
sotaveteraaniyhdistysten varsinaiset jäsenet.
Naiset: Pb/18 sotaveteraaniyhdistysten ja naisjaostojen varsinaiset jäsenet, mestaruuskilpailu.
kannattajajäsenet: Yleinen sarja Pb/18, ei mestaruuskilpailu.
Joukkuekilpailu: LP/scr/18, kolmen ennen kilpailua ilmoitetun varsinaisen jäsenen tulos.

Pelattava tee: Punainen kaikissa sarjoissa.
Pelipäivän ohjelma:
Klo 8.30 – ilmoittautuminen, 9.30 kilpailu info, 9.40 lipun nosto, 10.00 – lähtö 1.teeltä, 14.30 
– sauna ja ruokailu, noin klo 17.00 palkintojen jako.
ilmoittautuminen:
Annilan Golfkeskukseen viimeistään 27.7. mennessä puh. 015-335 518, fax 015 – 335 682 tai 
email: toimisto@annilangolfkeskus.net sekä postitse Saimaa Golf Oy, Annilan Golfkeskus, 
Porrassalmentie 19, 50100 MIKKELI.
ilmoittakaa: Sotaveteraanipiiri ja yhdistys, golftasoitus, kotiseura ja sarja sekä yhteystieton-
ne. Joukkuekilpailuun pelaajat nimettävä etukäteen. Piirillä voi olla useampikin joukkue.
kilpailumaksu: 40,00 € / henkilö. Sisältää kilpailun, tulospalvelun, kilpailunjohtajan, saunan 
ja keittolounaan. Tiistaina 14.8. harjoituskierros kilpailijoille hintaan 20,00 € / henkilö.
Lähtölista sekä kilpailutulokset julkaistaan internetissä, kilpailutulokset  Sotaveteraani 
– lehdessä.
Tasoitus: Kilpailupäivän mukaisesti. Kilpailussa hyväksytään max tarkka tasoitus 30,0 ( mie-
hillä pun teen slope 26, naisilla 33). Tasatulokset ratkaistaan Pb-sarjoissa slope-menetelmällä 
( pienempi slope-tasoitus). Scr-sarjoissa käytetään matemaattista menetelmää (ns. parempi 
paluu).
Omat golfautot sallitaan.
Lähimmät yöpymispaikat: Annilan Kartano, 015-335 525, Sokos Hotelli Vaakuna 015-20201.
Kentästämme löytyy tietoja osoitteesta: www.golf.fi/gp sekä www.annilangolfkeskus.net 

Tervetuloa annilaan !

suur-savon sotaveteraanipiiri ja
saimaa golf oy / annilan golfkeskus

”Rukajärvi” – ongelmallinen 
kirjainyhdistelmä
Yllättäen osoittautui kirjainvalikoima vaikeaksi ja niinpä hyväksyttyjen sa-
nojen lukumäärä oli valtaosaltaan alle 40. Hylättyjä sanoja oli vastaavasti vain 
muutama; sanavalikoimastahan meillä on usein toistetut ohjeet – niin myös 
lehtemme edellisessä numerossa. Hyväksyttyjä sanoja saatiin kokoon 32.

Hyväksyttyjen sanojen luettelo:
ajuri, arki (2)
jarru, järki, järvi (7)
kaija, kaira, kaivu, kara, kari, karju, karri, kirja, kirva, kuja, kura, kuri, kurri, 
kurva, kurvi, kuva, kärri (17)
raiku, rapa, ravi, ravuri, (4)
varo, vika, virka, viri, väki, väri (6)

Kaikki osallistujat olivat mukana arvonnassa ja seuraaville lähetämme luva-
tun palkinnon, upean runoteoksen Yrjö Jylhän Kiirastuli: Elma Haapiniemi, 
Niemenkylä, Toini Mäkelä, Töysä ja Toivo Räsänen, Vartiala. Onnittelumme 
ja mieliinpainuvia lukuhetkiä näiden runojen parissa.

Seuraava kilpailusana on tykistötermi KASEMATTI ja siitä saamme var-
masti paljon sana-ehdotuksia.

Kertauksen vuoksi: Hyväksymme suomenkieleen vakiintuneet nimisanat, 
eli substantiivit perussijansa yksikössä, ellei sana ole monikollinen. Emme 
kelpuuta erisnimiä, emmekä asemo-, luku-, laatu, teon- ja apusanoja. Sanassa 
on oltava vähintään neljä kirjainta. Myöskään yhdyssanoja ei hyväksytä.

Lähettäkää vastauksenne 28.5.2007  mennessä kirjeessä tai postikortilla 
osoitteeseen Sotaveteraanilehti, Korkeavuorenkatu 41 A 7, 00130 Helsinki, fak-
silla numeroon (09) 61262020  tai sähköpostitse osoitteeseen toimitus@sotave-
teraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoite, kirjekuoreen 
lisäksi ”sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme todella upe-
aa Albert Edelfeltin ”Kuningatar Blanka”-lasitaulua.

Suositelkaa sanakilpaa ystävillenne hyvänä ajanvietteenä ja aivovoimisteluna. 

Uolevi Lassander 

PK-Metalli Oy
Vanhalinna

puh. 0400-783 286

Tehojakelu Oy
Vantaa

Kiviasennus Damados Oy
Vantaa

Rakennuskoriste-
Entisöinti Heikura

Vantaa

Seppo Lehtola Oy
Vantaa

T:mi Matti Voutilainen
Vantaa

Maalaus Riha
Vantaa

KT Timpuri
Vantaa

EK-Lattiapinnoite Oy
Vantaa

Taloushallinnon Palvelutoimisto

Jääskeläinen Oy
Vantaa

Vantaan Luonnonkivi Oy
Vantaa

Oy K. Juslin Ab
Vantaa

www.rahmqvist.com
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Huhtikuun ristikko

KILPAILUKUTSU
Lahden sotaveteraanipiiri järjestää suomen sotaveteraanilii-
ton lentopallomestaruuskilpailut Lahdessa 22.5.2007.

Paikka: Koulutuskeskus Salpaus, Lahti,  Vipusenkatu 5, 15230 Lahti.
osanotto: Turnauksessa ratkaistaan liiton  mestaruus. Ilmoittautumiset 
tulee tehdä viimeistään 10.5.2007 mennessä osoitteella Lahden Sotaveteraa-
nipiiri, ry/Eila Lehtinen, Vesitorninkatu 18 A 4, 15150 Lahti, sähköpostiosoite: 
eilasa.lehtinen@phnet.fi,  puh.03-7334598 tai  0503054839.
sarjat: Mestaruussarja
Maksu:  70 €/joukkue suoritettava Lahden Sotaveteraanipiirin tilille,  
Nordea 151930-6103374 ilmoittautumisen yhteydessä.
ohjeet: Kilpailuohjeet lähetetään joukkueille  ilmoittautumisen päätyttyä.
Majoitus: Kukin joukkue varaa itse mahdollisen majoituksen .
Muut palvelut: Kilpailupaikalla on kahvio ja ruokailumahdollisuus kunkin 
omalla kustannuksella.
Lisätietoja: Lahden Sotaveteraanipiiri ry liikunnanopettaja Aimo Lahti, 
puh. 040-7298050.
säännöt: Kilpailuihin saa osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja jouk-
kueessa saa pelata kaksi 1931  tai aikaisemmin syntynyttä kannatusjäsentä, 
ei veteraania. 
HUOM! Hyvityspisteet. Joukkueiden tulee lähettää nimet ilmoittautumisen 
yhteydessä tarkistuksia varten. Turnauksessa noudatetaan liiton hallituk-
sen joulukuussa 2006 hyväksyttyjä sääntöjä.

TerveTULoa
suomen sotaveteraaniliitto ry
Lahden sotaveteraanipiiri ry

Virkistä muistiasi

1. Vuoden 1918 sodan punakaartilaisten edus-
tajat ehdottivat talvisodan kynnyksellä puna-
kaartilaisista koottavan sotilasosaston perusta-
mista. Miten hanke edistyi?

1. Mannerheim hyväksyi ajatuksen, mutta 
osastoa ei ehditty koota.

2. Tämä punakaartilaisprikaati taisteli talvi-
sodassa Kannaksella.

3. Hanke ei saanut kannatusta.

2. Suomi sai v. 1941 maailmanmainetta talvi-
sodan lisäksi urheilurintamalla. Suomalainen 
voitti Italiassa 9.2.1941 MM-kisoissa ensimmäi-
sen kerran mäkihypyn maailmanmestaruuden. 
Kuka oli voittaja

1. Leo Laakso
2. Jussi Kurikkala
3. Paavo Vierto

3. Heinäkuussa 1940 Suomeen perustettiin 
Tippaustoimisto. Mikä se oli?

1. Eräänlainen pankkiliike, josta sai lyhytai-
kaisia lainoja, vippejä ja tippejä

2. Alkoholin pikamyymälä
3. Vedonlyönti- eli veikkausyhtiö

4. Jatkosodan välirauhasopimuksen mukaan 
suomalaisten oli poistuttava Neuvostoliitol-
le luovutettavalta Porkkalan vuokra-alueelta 10 
päivässä. Miten kävi vilja- ym. sadon?

1. Myytiin Neuvostoliitolle
2. Korjattiin ja kuljetettiin pois
3. Poltettiin pellolle

5. Jatkosodan aseleposopimuksessa v. 1944 Suo-
mi velvoitettiin vuokraamaan ns. Porkkalan 
alue Helsingin läheltä Neuvostoliitolle laivasto-
tukikohdaksi. Kuinka pitkäksi ajaksi?

1. 20 vuodeksi
2. 50 vuodeksi
3. 100 vuodeksi

6. Vuosi 1952 oli Suomelle sangen merkittävä. 
Mikä seuraavista tapahtumista ei tapahtunut 
vuonna 1952?

1. Armi Kuusela valittiin Miss Universumiksi.
2. Helsingissä pidettiin ensimmäinen sodan-

jälkeinen sotilasparaati.
3. Helsingissä järjestettiin olympialaiset.
4. Suomalainen oopperataide täytti 100 vuotta
5. Väinö Linnan Tuntematon sotilas ilmestyi

Vastaukset sivulla  71

suomen sotaveteraaniliiton pilkkimestaruuskilpailut 3.4 kiteellä, jouduttiin perumaan heikkojen  
jääolosuhteiden vuoksi. Järjestäjät tekivät oikean ratkaisun ja toivovat ensi vuodeksi turvallisempia olosuhteita.
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HYVÄÄ KEVÄTTÄ T.Huotari Oy
Lahti

MTP-Palvelut Oy/Eurolane Oy
Lahti

Security Works H&B
Lahti

Sisustuspalvelu
Matti Hilden Oy

Lahti

Etelä-Päijänteen
LVI-Palvelu Oy

Lahti

Kasit Oy
Laihia

Puutavaraliike 
Y.Kangassalmi

Laihia

Linnamäki Steel Oy
Lammi

T:mi Kari Kauvo
Lapinjärvi

Lappeenrannan
Rakennus Aalto Oy

Lappeenranta

Automaalaamo
Jukka & Hytti Oy

Lappeenranta

Talotrim Oy
Lempäälä

Leppäkosken
MaansiirtokonepalveluOy

Leppäkoski

T:mi Pertti Koponen
Leppävirta

Teollisuuden
Työkonepalvelu H&P Oy

Leppävirta

Vairine Oy
Lieto

Tasoite-ja Maalaustyöt
Nikula Ky

Lieto

Liedon Kuljetus Oy
Lieto

Therm Finland Oy
Lieto

Tilitoimisto
Salminen Oy

Lohja

Rakennus Laukka Oy
Lohja

Lohjan Ruosteenesto Ky
Lohja

Kauniston Sora Oy
Loimaa

Loval Oy
Loviisa

-lämmitysvastukset-
www.loval.fi

LT-Rakennus
Loviisa

Rakennusliike
Raktek Kukkia Oy

Luopioinen
Puh. 040-540 9305

Transmar Ab
Maarianhamina

Hansa Magnets Oy
Merikarvia

Etelä-Savon
Laskenta ja Konsultointi K y

Mikkeli

Maansiirtoliike
Asko Hyvärinen Oy

Muhos

Maanrakennus
Appoo Laitinen Ky

Muhos

Tilausliikenne
A.Kainulainen Oy

Muurame
Puh. 014-373 1051

Sähköasennus
Mikko Suojanen

Muurame

LAPPEENRANTA
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AK-Raudoitus Oy
Mäntsälä

Pihkis Oy
Mänttä

www.pihkis.com

Etelä-Savon
Kunnossapito Oy

Mäntyharju

Kuljetuspalvelu 
A.Siltanen

Naantali

Aktiivi-Isännöinti Oy
Tullikatu 11, Naantali
Aurakatu 12, Turku
Puh. 044-533 4020

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Rakennuspalvelu
Arto Sällinen

Niinilahti

HV Sähköasemapalvelut Oy
Nokia

Se-Ro-Ka Oy
Nummela

Laatumetalli Oy
Nummela

Raksajevi
Nummela

T:mi LJA Mäkelä
Nuoramoinen

T:mi Jukka Junnila
Oitti

Mikmall Oy
Orivesi

BW Hotelli Apollo
Asemakatu 31-33, 90100 Oulu

Puh. 08-522 11
www.hotelapollo.fi

Ruskon
Metalli ja Kuljetus Oy

Oulu

Jidea Oy
Oulu

www.jidea.fi

Oulun Moniasunnot Oy
Oulu

Haurun Jäte-Auto
Oulu

Työkalutori Oy
Oulu

T:mi Raimo Tammi
Paimio

Wendal Quality Oy Ab
Parainen

Kuljetus
Timo Hartikainen Ky

Peltosalmi

Maansiirto Tujunen
Pieksämäki

ESSO
Pielavesi

puh. 017-861 213

Pihtiputaan Perinnehirsi Oy
Pihtipudas

ML-Control Oy
Pori

Meri-Porin Rakennus Oy
Pori

A.Hyvärinen Ky
Porlammi

Sandströmin
Nosto ja Kuljetus Oy

Porvoo

Rakennuspalvelu
Risto J.Hämäläinen

Porvoo

Moreenitie 2, 90630 Oulu
Puh. 020 7910 500

Keskustie 6 01900 Nurmijärvi
Puh. 09-878 7020
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Suur-Suomen
Muurimestarit Oy

Porvoo

Puuppolan Puu Oy
Puuppola

Kuljetus Raimo Suihko
Pyhäselkä

Arlia Oy
Raahe

West Top Trading
Leif Pajala

RAIPPALUOTO

Habilux Oy
Raisio

Liikenteenharjoittaja
Pasi Ranta

Rauma

R-Sarkon Oy
Rauma

Maanrakennus
Javanainen Ay

Riihimäki

Roin Tili-ja
Veropalvelut Ky

Rovaniemi

Raskone Oy
Rovaniemi

Suurkiitokset Teille Sotaveteraanit !

Raimo Hakkarainen Oy
Mustijärventie 25 , Ruutana

Puh. 03-358 3100

Rakennustoimisto
M. Pyhäjärvi

Saarenkylä

Salon Muuttopalvelu Oy
Salo

MPT Kuljetus Oy
Savonlinna

S-Kojeisto Oy
Savonlinna

Saimaa Power
Savonlinna

Seinäjoen
Kaatopaikkakoneet Oy

Seinäjoki

Toivalan Konepaja Oy
Siilinjärvi

KoneNeliö Oy
Siilinjärvi

Rakennus ja Saneeraus 
S.Halme Ky

Siltakylä

Kaivuupalvelu 
M.Viitanen Oy

Sipoo

Kuljetus Nupponen Oy
Sipoo

Sifatek Oy Lasibox
Sipoo-Box

Sorat ja Murskeet

Kourla Oy
Somerniemi

Puh. 0400-635 797

Taksi Toni Pikkusilta
Sulkava Lohilahti

Puh. 0400-404 020

Konehuolto P. Orenius Oy
Suolahti

Evox Rifa Oy
Suomussalmi

Pajuniemi Oy
www.pajuniemi.fi

A.Berglund Oy
Tammisaari

Konepaja Laikko Oy
Tampere

Tampereen
Sähköpalvelu Oy

Asennus Aran Oy
Tampere

Rakennus Luukila Oy
Tampere

020770 7400
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Konehuolto O.Brusila
Tampere

Pirkanmaan Boxi Oy
Tampere

T:mi Petteri Rantala
Tampere

Kuljetuspalvelu 
A.Kyttälä

Tampere

T:mi J.Rajala
Tampere

Remmitalo Virolainen Oy
Tampere

Tampereen
KA-Remontointi Oy

Tampere

Oy Autotank Ab
Tampere

T:mi Jukka I. Heikkinen
Tarvasjoki

Remonttimies
Heikki Hamari

Tervola

Teuvan Rakennuspalvelu
Teuva

PT-Works Oy
Toijala

Top Rakennus Toijala
Toijala

MT-Metallitekniikka Ky
Toijala

Marconwest Oy
Turku

Turun Kenttärakentajat Oy
Turku

Turun Vapaavarasto Oy Putkityö Mänkärlä Oy
Turku

Insinööritoimisto
Arcus Oy

Turku

Turun
Saaristorakentajat Oy

Turku

Sisustusasennus
Fixer Oy

Turku

Backman Repair Oy
Turku

Suomen City-Opas Trans-Aarnio Oy
Turku

Mannlines Oy T:mi Tapsa Service
Tuulos

J.Laakso Oy
Tuusula

Seepsula-Yhtiöt
Tuusula

Juhakari Maalaus Oy
Tuusula

Marko Kalenius Ay
Uurainen

Jokihaara Oy
Uurainen

Länsi-Hitsi Oy
Uusikaupunki

Suikka Oy
Uusikylä HYVÄÄ KEVÄTTÄ Kymen IV-Valmistus Oy

Valkeala
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Rakennusliike
Kummeli Oy

Vantaa

Hara Rakennus
Palvelut Ky

Vantaa

www.alarmcontrolalco.fi

KM Betonilattiat Oy
Vantaa

Jätehuolto Arokivi Oy
Varkaus

Vecesteel
Veneskoski

Mineraalikuljetus Oy
Vieremä

LH-Kiinteistöhuolto Oy
Vihti

Asiantuntevaa IT-ylläpitoa yrityksellesi

SAPI-GROUP KY
Vihti

Autamme kaikissa ATK-asioissa
Puh. 09-4259 8228

Nakarin
Kalanviljelylaitos Ky

Virolahti

Linjaliikenne Ykspetäjä Oy
Virrat

Puh. 03-4755 348 ja 0400-232 838

Kakerak
Värtsilä

T:mi Harri Palttala
Ylihärmä

Ylläs-Äijän Majat Ky
Ylläsjärvi

Puutavarayhtiö
P&J Uusitalo

Yläne
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Haetaan yhteyttä Kokoonnutaan 
Tutkimus ja dokumenttielokuva - Pärmin pirut ja 
muut vastaavat muodostelmat

Olen historian opiskelija Joensuun yliopistossa ja teen 
pro gradu tutkielmani lisäksi myös dokumenttielo-
kuvaa jatkosodan aikana Erillinen pataljoona 21:ssä 
ja Jalkaväkirykmentti 101:ssä sekä sen johdannaisissa 
taistelleista miehistä (esim. 21. Prikaatin IV pataljoo-
na). 

Tarvitsisin dokumenttia ja tutkimustani varten 
haastateltavia, eli jos näissä kyseisissä muodostelmissa 
palvelleita miehiä, upseereja ja lottia vielä on tavoitet-
tavissa ja he olisivat halukkaita osallistumaan tutki-
mukseeni, niin pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoit-
taneeseen. 

Tarkoituksena on tehdä historiallinen dokumentti 
kyseisten joukko-osastojen toiminnasta ja olosuhteis-
ta jatkosodan aikana. Kaikenlaiset johtolangat näissä 
ns. ”vankipataljoonissa” palvelleista sotaveteraaneista 
ovat myös erittäin tervetulleita. Tutkimus toteutetaan 
hienovaraisesti ja veteraanien toivomuksia kunnioit-
taen. Lisätietoja asiasta saa ottamalla yhteyttä allekir-
joittaneeseen.

Ystävällisin terveisin,  Mika Sonninen, Sairaalaka-
tu 19 A 4,  80100 Joensuu. Puh. 044 305 0973, email: 
msonnine@cc.joensuu.fi

*******
Henkilö, joka vastasit ilmoitukseeni soittamalla kysel-
lessäni isäni Taavetti Oikarisen sotavaiheista, olisit-
ko hyvä ja välittäisit minulle puhelinnumerosi ja/tai 
osoitetietosi, että voisin ottaa yhteyttä. Haluaisin vielä 
hieman jutella. Kerroit olleesi ryhmän johtajana siinä 
ryhmässä, missä isänikin oli. Olitte Rukajärvellä JR52:
n kaasunsuojeluryhmässä aluksi. Muistaakseni kerroit 
ryhmän sittemmin hajoitetun. Itse olit joutunut Ilo-
mantsiin, koska venäläinen yritti tulla läpi. Isäni nimi 
oli siis Tatu (Taavetti) Oikarinen ja hän syntyi Vie-
remällä 14.10.1922 ja eli ja vaikutti siellä kuolemaan-
sa 31.5.1958 saakka. Ja osasto siis JR52 ja kss-ryhmä. 
Yhteystietoni: Tuomo Oikarinen, Vieremäntie 5, 
74200 Vieremä, sähköposti: tuomooikarinen@gmail.
com, puh. 044 328 0213

*******
Vuosalmen nelivärikarttaa edelleen saatavana Pau-
li Kupariselta. Hinta 8 euroa ja postikulut. Puh. (03) 
753 1242    

*******
Löytyykö henkilöä, joka tunsi isäni, Keijo Valtter 
Palmroosin, s. 29.5.1915 Kustavissa. Isäni taisteli vii-
meisen taistelunsa Erp 12/2 Vaskisavotan lohkolla. So-
tilasarvoltaan hän oli alikersantti. Hän haavoittui vai-
keasti 10.6.1944. Konepistoolisuihku osui häntä lanti-
on seudulle ja vihollisen ankaran painostuksen takia 
häntä ei voitu auttaa. Hän jäi haavoittuneena vihol-
lisen jalkoihin. Toisen tiedon mukaan taistelupaikka 
olisi ollut Lappalaisenmäki tai Lavosenmäki, mutta 
käsittääkseni nämä paikat olisivat kuuluneet Ohdan 
lohkoon. Isäni oli käynyt Erp 12/2 aliupseerikoulun II 
kurssin ajalla 29.3-21-5-1944, ylennetty alikersantiksi 
9.4.1944 JR 49:n pky 11/44.

Olisin kovasti kiitollinen, jos löytyisi henkilöitä, 
jotka muistaisivat isäni ja voisivat auttaa minua tie-
doillaan.

Pekka Plamroos, Ojanlantie 35, 23360 Kustavi. Puh. 
050 514 2145

Korpraalikoulu / Tykistökoulutuskeskus 3:n ”Riih-
mäen tykistöakatemia” kurssien Asevelijuhla Helsin-
gissä 15.5 kello 12 Suomalaisella Klubilla. Kansakou-
lukuja 3 ( 5 kerros).

Ilmoittautumiset 8.5 mennessä Lauri Lausmaa (09) 
447 263, Unto Partanen (09) 412 6784, Tor Wikström 
(09) 445 196 tai Niilo Palmen (09) 464 413.

Viimekertaisessa tapaamisessamme jaetut takin 
rintaan kiinnitettävät nimilaput kehotetaan tuomaan 
mukana, mikäli ovat tallella. Veljiä kehotetaan tiedot-
tamaan tiedossaan oleville Korpraalikoulun kurssien 
oppilaille tästä juhlasta, jotta tiedon perillemeno var-
mistuisi.  

*******
Jääkäripataljoona 6 (Peitsara) kokoontuu Riihimäel-
lä varuskunnan upseerikerholla lauantaina 19.5.2007 
kello 13 veljeslounaalle.
Lisätiedot: Pirjo Hyytiäinen
Puh.: 010 5259 303
Postios.: Paloheimo Oy, PL 188, 11101 Riihimäki
e-mail: pirjo.hyytiainen@paloheimo.fi

*******
RUK  35 kokoontuu valmistumisensa 70-vuotis-juh-
lakokoukseen 4.5.2007

Kunnianosoitus Hietaniemessä kello 12, Juhlako-
kous Suomalaisella Klubilla kello 14 Juhlapuheen pi-
tää Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani 
Kaskeala. 

Kurssitoimikunta Gunnar Laatio  ja Seppo Härmä-
lä. Kuva liitteeksi

*******
Keltainen rykmentti Kannaksella 29 – 31.5.
Lähtö 29.5. Vaalimaan kautta Viipuriin ja edelleen Äy-
räpäähän. Yöpyminen Terijoella.

30.5. Ajo Koivistolle ja laivalla Saarenpäähän, jossa 
kuljetus linnakkeelle. (Linnakkeelle pääsy varmistuu 
myöhemmin).

Rautaselle menijät viedään linja-autolla Tienhaa-
raan, josta jokainen maksaa taksin itse kotipaikoille.

31.5.Terijoki kierros, rakkaudenhauta ja Summan 
kautta Viipuriin ja paluu Suomeen.

Matkan hinta 275 euroa henkilö. Sisältäen täysihoi-
don, kenttäkahvit päivittäin ja viisumin.

Laivamatkan hinta 20-25 euroa, peritään myöhem-
min.

Visumia varten valokopio passista 2 viikkoa ennen 
matkaa.

Ilmoittautumiset
Tauno Tetri, Käkipolku 27, 01450 Vantaa, 
Puhelin 050 533 4319

*******
Ilves-Divisioonan, 5. Divisioonan perinnepäivä Paro-
lannummella  sunnuntaina  17.6.2007.

Lähes päivälleen 63 vuotta suurhyökkäyksen alka-
misesta Syvärillä.

Kokoonnumme kello 10  tulokahville Parolannum-
men Sotilaskoti 1:een.

Kello 11 Juhlahartaus ja seppelepartioiden lähettä-
minen.

Perinnejuhla alkaa kello 11.30.  Juhlapuhujana  Län-
tisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraalimaju-
ri  Kari Siiki.  

Juhlan päätteeksi kello 13 alkaen lounas varuskun-
nan ruokalassa.

Tarkempia tietoja tapahtumasta antavat perinnetoi-
mikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali evp Antti 
Numminen puh (019) 769 327 ja varapuheenjohtaja

FM Esko Paakkala puh ( 03) 612 1011.
Kunniamerkit.
Tervetuloa avec mukaan!
Ilves-Divisioonan perinnetoimikunta.

*******
Rukajärven Pion. P. 24:n aseveljet, vaimot ja lesket 
seuralaisineen kutsutaan perinteiselle vuosikokous-
lounaalle 26.5. kello 13. Punaisen Tuvan Viinitilalle, 
Koskenvarrentie 337, 62900 Alajärvi. Ilmoittautumi-
set viimeistään 21.5. mennessä Arvo Pajalalle, puh.  
(06) 5574676 tai 040 7009923.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa. 
 

*******
Punamustarymentin (JR 4) aseveljet ja perinteen  
vaalijat

Teemme lauantaina 16.6. retken Ruotsinpyhtääl-
le. Siellä tutustumme Ruukkiin. Jatkamme Manner-
heim-ristin ritarin, punamusta-aseveli Aulis Lehti-
kankaan haudalle. Hänen elämästään saamme kuulla 
lisää Lehtikankaan tilalla, jossa ruokailemme ja tutus-
tumme tilan näyttelyihin.

Lähtö klo 8.30 Helsingin rautatientorilta tilausajo-
laiturista Fenniaa  vastapäätä. Ajoreitti: H:ki-Porvoo-

Suomen Säliöpääty Oy
Ylöjärvi

Rautalaaki Oy
Ylöjärvi

Betonityö Nurminen Oy
Ylöjärvi

Keski-Suomen
Painotuote Oy

Äänekoski

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI
Sandellsinkatu 6, puh. 010 247 6640 
Raumankatu 1, puh. 010 247 6730
Munkkiniemen puistotie 3, puh. 010 247 6750
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Julkaisija
suomen sotaveteraaniliitto ry–Finlands 
krigsveteranförbund rf

suomen aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku seppä

Toimitus
korkeavuorenkatu 41 a 7
00130 Helsinki
puh. päätoimittaja (09) 6126 2012
sähköposti markku.seppa@sotaveteraaniliitto.fi
tai toimitus@sotaveteraaniliitto.fi 
faksi (09) 6126 2020 
internet www.sotaveteraaniliitto.fi

osoitteen muutokset  
sotaveteraaniliiton jäsenet ilmoittavat osoitteen muutoksista omaan yhdis-
tykseensä tai liittoon riina Lillforsille,  
korkeavuorenkatu 41 a 7
00130 Helsinki
puh. (09) 6126 2015
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Lehden tilaukset ja hinnat
sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata sotaveteraani-lehden 
liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 /riina Lillfors. Lehden vuosikerran hinta 
on 15 euroa.  
irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja aarno strömmer
kirkkokatu 67 B 23
90120 oulu
puh. ja faksi (08) 311 5282
sähköposti aarno.strommer@mail.suomi.net
Jäsenet: antti Henttonen, olavi karttunen, anni grundström, Matti Lukkari, 
eeva Nieminen, Nils-Börje stormbom, Pertti Nieminen, Markku seppä, Jyrki 
vesikansa, sihteeri Markku rämö

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

ilmestyminen 2007
1/07: 21. helmikuuta, 2/07: 18. huhtikuuta,  
3/07: 13. kesäkuuta, 4/07: 19. syyskuuta,  
5/07: 31. lokakuuta, 6/07: 12. joulukuuta.

ilmoitushinnat
1,35 euroa/pmm. väri- ja määräpaikkailmoituksista  
sovitaan erikseen.

Äänikasetit lehdestä
sotaveteraani-lehden pääsisällön saa myös äänikasetteina, joiden vuosi-
kerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa ja muille 17 euroa. Äänikasetit voi 
tilata sotaveteraaniliiton myyntitoimistosta korkeavuorenkatu 41 a 7
puh. (09) 6126 2014
sähköposti helena.hornborg@ sotaveteraaniliitto.fi

ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen adspace oy
Mikkolantie 20
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi  (09) 726 1306 
isto valkeapää 
puh. 040 735 7571

Taitto
Taittotalo Printone
PL 23 (Mikkolantie 20)
00661 Helsinki
puh. ja faksi (09) 711 100
sähköposti printone@printone.fi

Painopaikka
suomen Lehtiyhtymä oy, Tuusula 2006
issN 0782-8543

Ristikon ratkaisu

Virkistä muistiasi –tehtävän 
oikeat vastaukset
1. Oikea vastaus: Prikaatia ei ehditty koota eikä kouluttaa. Mo-
net entiset punakaartilaiset taistelivat vapaaehtoisina kenttäar-
meijan eri joukko-osastoissa ja väestönsuojelujoukoissa.
2. Oikea vastaus: Paavo Vierto. Leo Laakso oli toinen. Kurikka-
la voitti 50 km:n hiihdon.
3. Oikea vastaus: Veikkausyhtiö, jonka nimi muutettiin jo seu-
raavana vuonna Oy Veikkaustoimisto Ab:ksi.
4. Oikea vastaus: Korjattiin pois laajamittaisin talkooponnis-
tuksin. Tosin Neuvostoliitto vaati sadon palautettavaksi.
5. Oikea vastaus: 50 vuodeksi. Alue palautettiin Suomelle jo 
1956.
6. Oikea vastaus: Tuntematon sotilas ilmestyi vuonna 1954.

Loviisa-Ruotsinpyhtää. Mukaan voi liittyä myös 
matkan varrelta. Arvioitu paluuaika Helsingis-
sä n. kello 17. Osallistumismaksu 15 €  (sisältää 
kaiken) maksetaan 31.5. mennessä Punamus-
tarykmentin Perinneyhdistyksen tilille Sampo 
800012-1259562.

Merkitse ehdottomasti viite 1643.
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä joko Tapani 

Vehkaniemelle, puh. 050 520 1342,  Börje Broa-
sille, puh.( 019) 618 346, 050 500 4625 tai Irja 
Lohjamalle, puh. 050 565 0682, (05) 354 3712.

Tervetuloa yhteiselle kesäretkelle aseveljet, 
puolisot ja tukijat!

Punamustarykmentin Perinneyhdistys ry

*******
JR 1:n ja JR 2:n Veljestapaaminen 9.6. MaaSK:
lla Lappeenrannassa

Juhlallisuudet tapahtuvat MaaSK:lla (opastus 
on järjestetty JR 1 ja JR 2 kyltein). Paikan pääl-
lä on ilmoittautuminen ja aamupala klo 08.00 – 
09.45 Leirin ruokalassa.

JR 1:n Perinnekillan vuosikokous pidetään 
MaaSK:n Vöyrin salissa kello 10 – 11 ja samaan 
aikaan JR 2:n Perinnetoimikunnan vuosikatsel-
mus luokka Tali-Ihantalassa.
Kokonaisohjelma kello 11.15 alkaen
- Jumalanpalvelus (Vöyrin puistikko tai Vöy-

rin sali/säävaraus)
- Seppeleiden laskut Rykmenttien Muistokivil-

le Vöyrin puistikossa
- Seppelepartiot Sankarihaudalle, Lotta-pat-

saalle ja Taipalsaareen
- seurustelu- ja kahvituokio

Veljesistunto kello 14 alkaen Vöyrin salissa
Lounas kello 15.15 alkaen Leirin ruokalassa
MaaSK on järjestänyt kuljetukset 9.6 Lap-

peenrannan Matkakeskuksesta ja Matkakeskuk-
seen (opastus on järjestetty JR 1 ja JR 2 kyltein). 

HämR on järjestänyt meno-paluu kuljetuksen 
linja-autolla Lahden rautatie- ja linja-autoase-
malta/-lle. 

Veljestapaamisen osallistumismaksut ovat: 
Veteraanit 20 € ja seuralainen 10 €.

JR 1:n Perinnekillan ja JR 2:n Perinnetoimi-
kunnan puolesta

Lämpimästi Tervetuloa!
Tumma puku, kunnia- ja ansiomerkit
Ilmoittautuminen Veljestapaamiseen on eh-

dottomasti tehtävä 25.5.2007 mennessä Jukka 
Vainiolle: puh. (05) 3751 377 tai  040 5140 610.

*******
RUK kurssi 41
Vuosilounas 9.5.2007 Katajanokan Kasinolla 
kello 13. Ilmoittautumiset 5.5.2007 mennessä 
G.Catanille puh. (09) 587 2774.

*******
14. Divisioonan veteraani- ja perinnepäivät 
Lieksassa
14. divisioonan Rukajärven suunnan veteraani- 
ja perinnepäivää vietetään 1.-2.9.2007 Lieksassa. 
Perinnevuoden teemana on ”Nuoriso, luonto ja 
perinteet”. Perinnevuosi huipentuu kaikkien su-
kupolvien, veteraaneista koululaisiin, yhteiseen 
juhlaviikonloppuun Lieksassa syyskuun alussa.

Sotavuosina julkaistiin 1 006 Korven Kaiku 
-nimistä 14. Divisioonan tiedotuslehteä. Vete-
raani- ja perinnepäiväviikonlopuksi julkaistaan 
Korven Kaiku-juhlalehti, jota jaetaan Pohjois-
Karjalassa 47 000 kappaletta.  

Tapahtuman järjestää 14. Divisioonan perin-
neyhdistys ry. Paikallinen järjestelyvastuulli-
nen on Lieksan alaosasto, puheenjohtaja Juhani 
Ryynänen, Jokiranta 19 A 81720 Lieksa, puhelin 
0400 917 176 sähköposti juhani.ryynanen@ko-
lumbus.fi
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5
isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. Sini-
valkoisen viirin pituus neljä 
tai viisi metriä. 
Hinnat 50 ja 62 euroa.

4  
Liiton standaari 
Hinta 25 euroa

1
sotaveteraanimitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 12 euroa.

2
Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille. 
6 euroa.

26
kynttilänjalka
Kultakeskuksen  
perinteinen malli  
vuodelta 1918.  
Korkeus 77 mm.  
Varustettu liiton  
tunnuksella.  
Hopeaa.
Hinta 115 euroa

30 
kristallimalja 
Halkaisija 33 cm 
Kotimaassa käsin hiottu.   
Pohjassa kaiverrettu liiton tunnus.  
Suunnittelija Matti Okkolin. 
Hinta 140 euroa.

Sotaveteraaniliiton myymälä palvelee

✂

TiLaUskorTTi
Suomen Sotaveteraaniliitto 
Korkeavuorenkatu 41 A 7,  
00130 HELSINKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nimi (tekstaten):

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

Lähiosoite:

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

Postinumero ja -toimipaikka:

................................................................Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

29 
kävelykeppi
Jääpiikillä ja ranne-
lenkillä varustettu 
kävelykeppi. Kahvaosa 
pyökkiä, varsi kestä-
vää raminia. Sotave-
teraanien käsityönä 
valmistama. Tilatessasi 
ilmoita pituutesi.
Hinta 50 euroa

2/07

Liitto välittää keppien  
tilaukset toimittajalle joka 
myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kynttilänjalkatilaukset  
toimittajalle joka myös laskuttaa tilauksen.

Liiton tunnuksin 
varustetut solmiot
15a Tummansininen, 
raidalliseen kuosiin 
kudottu malli.
16B Tummansininen 
solmio, jossa tunnuksen 
ylä- ja alapuolella punai-
nen, sininen ja harmaa 
vinoraita. 
Hinta 14 euroa

Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Myymälä on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi

23 solmioneula
Hopeaa
Hinta 28 euroa

24 kalvosinnapit
Hopeaa
Hinta 42 euroa

Liitto välittää solmio-
tilaukset toimittajalle joka 
myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kristallimaljatilaukset toimittajalle 
joka myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kalvosinnappi- ja solmioneulatilaukset 
toimittajalle joka myös laskuttaa tilauksen.

Liiton 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi liput liehumaan!

Nro 12   
suomi 90 vuotta
Itsenäisyyden juhlavuoden pronssiin lyöty 
mitali on pakattu mäntypuiseen koteloon.
Hinta 60 euroa


