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Helsingissä 18. huhtikuuta 2012

Veteraani,  
muista hakea 

kuntoutukseen.

Maaliskuisen sotaveteraaniviik-
komme avaus tapahtui Pohjois-
Pohjanmaalla Kuusamon Sotavete-
raanien 50-vuotisjuhlan yhteydes-
sä, sen päätös Satakunnassa Euran 
yhdistyksen 45-vuotisjuhlassa. Tal-
visodan päättymisen muistopäivä-
nä kaikkialla muistettiin sotiemme 
uhreja kunniakäynnein sankari-
haudoilla. Lukuisat erillistapahtu-
mat välittivät viikon aikana kansal-
le viestiä tammenlehväväen toiveis-
ta ja nykytarpeista.

Kuusamossa oli juhlapuhujana 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin ko-
mentaja Jukka Haaksiala. Kuusa-
molaisten sotatie ja vireillä olevat 
puolustusvoimien uudistussuunni-
telmat saivat valaisunsa. Veteraa-
neille puhujalla oli selkeä sanoma: 
”Me puolustusvoimissa palvelevat 
koemme veteraanien viestin kanta-
misen erityiseksi kunnia-asiaksem-
me... Teidän työnne on meille tämän 
päivän sotilaille, niin varusmiehille, 
reserviläisille kuin kantahenkilö-
kunnallekin, innoituksen ja voiman 
lähde.”

Eurassa oli puhujan paikalla liit-
tomme hallituksen puheenjohtaja 
Finn-Göran Wennström. Hänen ku-
vauksensa kohteena olivat järjestöm-
me tähänastiset vaiheet, mutta myös 
tärkeät tulevaisuuden kysymykset. 

”Meidän on liittomme kaikilla toi-
mintatasoilla uskallettava katsoa 
rohkeasti tulevaisuuteen. Liiton en-
simmäinen tulevaisuussuunnitelma 
laadittiin vuonna 2002, josta lähti-
en sitä on käsitelty liittokokouksis-
sa. Näin tehdään myös Tampereella 
tulevana kesänä.”

Kesäkuun alun liittopäivät Tam-
pereella toteutetaan vielä täysimit-
taisena, kahden päivän tapahtu-
mana. Ensimmäisen aamupäivän 
tulevaisuusfoorumi antaa kentäl-
tä kerätyt perustiedot ja kaavailut 
ehtoovuosiemme suunnittelun jat-
kotyölle. Iltapäivän liittokokous si-
sältää tärkeiden henkilövalintojen 
ohella myös merkitykselliset esityk-
set muutoksiksi liiton sääntöihin.  
Asemiesilta ja kirkkotilaisuus tuo-
miokirkossa päättävät päivän. Eku-
meeninen jumalanpalvelus ja liitto-
juhla ovat toisen liittopäivän arvo-
kasta ja kohottavaa antia.

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri 
isännöi tapahtumat Tampereella 6.-
7. kesäkuuta ja toivottaa osanottajat 
tervetulleiksi taas. ”Taas” muistu-
tukseksi siitä, että liitto perustettiin 
Tampereella 1957 ja liittokokouskin 
on siellä pidetty kerran aikaisem-
min, 1994.

Aarno Strömmer    

Sotaveteraaniviikolta 
Tampereen liittopäiville

Sotaveteraaniliiton vuosikierrossa parilli-
sena vuonna tehdään viimeisiä valmistelu-
ja kesällä pidettävää liittokokousta varten. 
Tämänkertaisen liittokokouksen valmis-
telut Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri aloitti 
heti Kuopiossa 2010 järjestettyjen liittopäi-
vien jälkeen. 

Sotaveteraanijärjestö elää historian-
sa suurinta murrosvaihetta sitten perus-
tamisvaiheiden. Järjestön kaikilla tasoil-
la tehdään suunnitelmia tavoitteena edetä 
hallitusti sotaveteraanivaiheesta perinne-
vaiheeseen. Järjestöllä on merkittävä työ-
sarka perinnetyössä tulevina vuosikym-
meninä. 

Tätä kirjoitettaessa osa sotaveteraani-
piireistä on yhdessä yhdistystensä ja yh-
teistyössä perinneyhteyshenkilöiden kans-
sa laatinut sekä lähettänyt pohdintan-
sa tulokset liitolle. Näistä suunnitelmista 
laaditaan liittokokouksessa esitettävä yh-
teenveto. Tämän yhteenvedon ja muun 
palautteen pohjalta laadittu liiton tulevai-
suussuunnitelman tarkennus saa liittoko-
kouksen käsittelyssä koko järjestölle toi-
mintaa ohjaavan merkityksen. 

Uutisia kunnista – veteraanien 
kuntoutusrahat loppuvat
Liitto aloitti viiden kunnan kanssa Vete-
raaniprojekti 2012:ksi nimetyn hankkeen, 
jonka tarkoituksena on kerätä faktatietoa 
veteraanien hakeutumisesta ja pääsystä 

kuntoutukseen sekä määrärahojen riittä-
vyydestä. Selvitys antaa myös tietoa siitä, 
millaiset ovat kustannukset eri kuntoutus-
muodoissa. 

Maaliskuun lopun tilanteesta saadut tie-
dot kunnista kertovat, että tänäkään vuon-
na rintamaveteraanien pääsy jokavuotisen 
kuntoutukseen ei syksyn lisämäärärahasta 
huolimatta toteudu. 

Viime vuodelta siirtyneet ja alkuvuon-
na jätetyt hakemukset ovat täyttäneet kiin-
tiön niin, että kunnissa ei ole enää mah-
dollisuutta tehdä uusia maksusitoumuksia. 

Tilanne on huolestuttava. Jo vuosia sit-
ten veteraanit saivat korkean tason lupa-
uksen rintamaveteraanien pääsemisestä 
vuosittain kuntoutukseen. Lupaus ei ole 
toteutunut.

Huhtikuun alussa valtioneuvosto esit-
teli eduskunnalle tulevien vuosien talous-
arviokehyksen. Sen mukaan rintamavete-
raanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin 
palveluihin tarkoitettua määrärahaa nos-
tetaan perustasosta 4 milj. euroa. Lisäksi 
ylimääräistä rintamalisää ja Kelan koro-
tettua tai ylintä hoitotukea saavien vete-
raanilisän tasoa nostetaan noin 50 eurosta 
100 euroon kuukaudessa. Määrärahalisä-
ykset ovat odotettuja, mutta laajuudeltaan 
niukkoja. 

Sotaveteraanit kiittävät valtioneuvostoa 
ja asiaan myönteisesti vaikuttaneita. 

Markku Seppä 

Tulevaisuuspohdintoja

K O K O U S K U T S U
Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n XXV varsinainen liittokokous  

pidetään keskiviikkona 6. kesäkuuta 2012 klo 14.00 Tampereen Messu- ja  
Urheilukeskuksessa, osoite Ilmailunkatu 20, Tampere. 

Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen pykälien  
3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18 ja 20 muutosehdotus sekä sääntöjen mukaan  

liittokokoukselle kuuluvat asiat. 

Kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan aulassa kello 11.00−13.30,  
jonka jälkeen edustajat siirtyvät kokoustilaan.

Hallitus

M Ö T E S K A L L E L S E
Finlands krigsveteranförbund rf:s XXV ordinarie förbundsmöte hålls  

onsdagen den 6. juni 2012 kl. 14.00 i Tammerfors Mäss-och Sportcenter,  
Ilmailunkatu 20, Tammerfors.

På förbundsmötet behandlas ändringsförslaget av stadgarnas paragrafer  
3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18 och 20 samt de saker som enligt stadgarna  

i förbundsmötet skall behandlas.

Mötesdelagaternas fullmakter granskas i entréhallen kl. 11.00 – 13.30,  
varefter representanterna flyttar sig till mötesplatsen.

Styrelse

Suomen Sotaveteraaniliiton  
Naisjärjestö ry:n

VARSINAINEN KOKOUS
pidetään keskiviikkona 6.6.2012 klo 11.00

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa,

Ilmailunkatu 20, Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mainitut

asiat sekä Naisjärjestön tulevaisuussuunnitelma.

Valtakirjojen tarkastus on klo 9.30-11.00.

Keskustoimikunta
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Sotaveteraanien kultainen 
ansioristi myönnettiin 
seuraaville:
Pentti Ahola, Harjavalta
Aleksanteri Dubbelman, Helsinki
Vieno Heikkinen, Oulu
Pekka Helin, Jyväskylä
Maija-Liisa Hietanen, Nastola
Juhani Honkaniemi, Lahti
Kaisa Hyvärinen, Tuusniemi
Terttu Härkälä, Loimaa
Iris Jaspa, Säkylä
Veikko Jokela, Jämijärvi
Simo Jokinen, Loimaa
Eino Järvinen, Heinola
Erkki Jääskeläinen, Kouvola
Eino Kaikkonen, Kuusamo
Paavo Kalkela, Kouvola
Kaarlo Kammonen, Utajärvi
Veikko Karhunen, Juankoski
Pentti Karppanen, Orivesi
Olavi Karttunen, Kuopio
Urpo Kulmala, Ruovesi
Aarni Lainiala, Ikaalinen
Nina Laitinen, Utajärvi

Sotaveteraanien kultainen ansioristi voi-
daan myöntää tunnustuksena liiton tarkoi-
tusperien hyväksi tehdystä erittäin merkit-
tävästä ja pitkään jatkuneesta työstä.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali 
myönnettiin seuraaville: 
Tom Asplund, varapuheenjohtaja, Siuntio
Arja Epelä, toimistosihteeri, Kouvola
Carl-Fredrik Geust, krigshistoriker, Helsingfors
Seppo Grönroos, myyntipäällikkö, Rauma
Maire Hakola, hallintosihteeri, Laukaa
Erkki Harala, toimitusjohtaja, Nurmijärvi
Sakari Honkamaa, prikaatikenraali, Helsinki
Markku Hutka, everstiluutnantti, Hamina
Pertti Huttunen, everstiluutnantti, Turku
Terhi Isotalo, kunnanjohtaja, Aura
Riitta Jalava, toimistosihteeri, Helsinki
Pekka Jalkanen, kersantti, Tampere
Hannu Juvonen, ylikonstaapeli, Helsinki
Seija Karttunen, toiminnanjohtaja, Polvijärvi
Atte Kaskari, puheenjohtaja, Äänekoski
Jukka Kemppainen, kirkkoherra, Eura
Carita Korpela, sairaanhoitaja, Helsinki
Heikki Kujanpää, suntio, Hämeenkyrö
Juhani Kääriäinen, kenraalimajuri, 
Hämeenlinna
Juhani Laakso, mekaanikko, Tuusula
Esko Laine, lääninrovasti, Turku
Heikki Lantto, professori, Haukipudas
Anneli Latva-Nevala, perusturvajohtaja, 
Viitasaari 

Marko Lehtimäki, turvallisuuspäällikkö, 
Kuopio
Eero Mattila, varatuomari, Kouvola
Anita Mikkonen, maakuntajohtaja, Jyväskylä
Asko Muhonen, everstiluutnantti, Sotkamo
Martti Murtoperä, kanttori, Ylivieska
Arto Mäenmaa, kauppatieteiden maisteri, 
Helsinki
Tapani Mäkinen, kansanedustaja, Vantaa
Kari Mäkinen, komentaja, Hollola
Pentti Niemi, lentokapteeni, Espoo
Esko Nikander, kappalainen, Mäntyharju
Pekka Niskanen, työnsuunnittelija, Viitasaari
Tuomas Oinonen, lehtori, Kuopio
Reino Paananen, yrittäjä, Kankaanpää
Matti Paavola, maisteri, Turku
Lassi Paavonkallio, yrittäjä, Järvenpää
Erkki Pekonen, everstiluutnantti, Helsinki
Jouni Perälä, kunnanjohtaja, Tuusniemi
Tuula Pirinen, kulttuuri-ja vapaa-
aikapäällikkö, Loppi
Pentti Salovaara, mekaanikko, Tuusula
Juha-Matti Satama, kersantti, Tampere
Ilkka Savolahti, Joensuu
Terttu Savolainen, ylijohtaja, Oulu
Kari Soininen, lääkintöneuvos, Kouvola
Mikko Strang, luutnantti, Jyväskylä
Irma Suonpää, toimistosihteeri, Rauma
Petri Tenhunen, ohjaaja, Kerava
Veikko Tikkanen, valtiotieteen 
lisensiaatti, Kuhmo
Eila Toriseva, lähihoitaja, Parkano
Martti Turtola, valtiotieteen tohtori, Tuusula
Reino Vuorenmaa, geoteknikko, Kuopio
Simo Vuorilehto, vuorineuvos, Savonlinna
Nina Yliruikka, lentoemäntä, Haukipudas

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan 
myöntää Sotaveteraanityön päämäärien 
hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai muu-
toin merkittävästi toimineelle henkilöl-
le, joka ei ole sotaveteraani, sekä sotave-
teraanille, joka on sanotuin tavoin toimi-
nut muussa yhteydessä kuin liiton tahi 
sen jäsen- tai tukiyhteisön antamissa 
luottamus- tai muissa tehtävissä.

Sotaveteraaniliitolta huomionosoituksia
Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt Sotaveteraa-
niliiton pienoislipun Vapaudenristin nauhoin opetusneuvos Antti 
Henttoselle ja Suomen Rauhanturvaajaliitolle. Sotaveteraanien kul-
tainen ansioristi myönnettiin 46 henkilölle ja Sotaveteraaniliiton an-
siomitali 60 henkilölle sekä Sotaveteraaniliiton kunniastandaari 16 
henkilölle tai yhteisölle. Liiton esittämät huomionosoitukset jaettiin 
16. maaliskuuta Katajanokan Kasinolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Heikki Lehtonen, Tampere
Annemari Leppä, Jämsä
Lauri Leppänen, Vantaa
Taito Liimatainen, Äänekoski
Olavi Lösönen, Kontiolahti
Leo Magnusson, Lappträsk
Anna Marttinen, Kuusamo
Kaarlo Mirkkola, Jyväskylä
Oiva Muttala, Riihimäki
Hannu Posti, Vantaa
Vilhelm Ripsomaa, Kannus
Irja Räty, Joensuu
Teijo Saalpo, Pöytyä
Vappu Seppänen, Lahti
Sulo Sorvali, Hyvinkää
Pertti Sten, Tuusula
Alvar Tanninen, Pirkkala
Vilho Teelmäki, Jämijärvi
Pirkko Tietäväinen, Kylmäkoski
Pentti Tuhtonen, Tampere
Mirjam Töyry, Jämsä
Teuvo Vanhanen, Utajärvi
Nuutti Vartiainen, Lappeenranta
Timo Äimänen, Harjavalta

Suomen Sotaveteraaniliiton pienoislip-
pu Vapaudenristin nauhoin luovutet-
tiin Suomen Rauhanturvaajaliitolle. Li-
pun otti vastaan puheenjohtaja Paavo 
Kiljunen. 

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin vastaanotti Cari-
ta Korpela. Hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran 
Wennström onnittelee.

Katajanokan Kasinolla huomionosoituksen saaneet yhteiskuvassa. 

Huomionosoituksen saaneita vasemmalta; Juha Kytömaa, Anssi Vuo-
renmaa, Tapio Skog, Lisbeth Kuitunen, hallituksen puheenjohtaja Finn-
Göran Wennström, Martti Turtola, Petri Tenhunen ja Radmila Podcoriga. 
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SANA

Onnittelemme

Lappeenrantalainen Man-
nerheim-ristin ritari n:o 95 
Kaiho Tuomas Albin Gerdt 
on saavuttamassa iällään ri-
tarinumeroaan. Hän täyt-
tää 90 vuotta toukokuun 28. 
päivänä.  Konttoripäällikkö, 
kapteeni ja sotainvalidi ot-
taa silloin vastaan vuotuisen 
kuntokuurinsa Lea-puolison-
sa kanssa.

Marskin ja JR 7:n miehen, 
Tuomas Gerdtin, energia ja 
vireys saa pitkälti selityksen-
sä hänen omasta elämästään. 
Eteläsavolaisen Heinäveden 
syntymäkunnan vaikutus ih-
misineen on ilmeinen hänen 
iloiseen ja avoimeen mieleen-
sä.

Kolmekymmenluvun suo-
jeluskuntakoulutus Rantasal-
mella loi pohjan Gerdtin lii-
kuntaharrastukselle ja antoi 

Mannerheim-ristin ritari 
Tuomas Gerdt 90 vuotta

varmuuden osaamisesta sodan 
vaikeissa paikoissa. 

Konekiväärijoukkueen tais-
telulähettinä hänellä oli kant-
tia itsenäisesti tukea esimie-
hiään tilanteissa, missä ase-
masta lähteminen tuntui 
mahdottomalta vihollisen tu-
len alla. Marskin ritariksi ni-
mitysperusteluissa 8.9.1942 
hänen sanottiin ”kylmäveri-
sesti ja itseään säästämättä” 
suorittaneen ”tekoja, joitten 
arvon tuntee vain sellainen, 
joka on joutunut johtamaan 
joukkoja tilanteissa, milloin 
kaikki muut yhteydet ovat 
poikki ja milloin vain miehi-
nen kunto ja urhoollisuus voi-
vat toimittaa perille annetut 
käskyt ja ilmoitukset.”

Kuitenkin sota antoi fyy-
sisiä muistoja kolme kertaa. 
Gerdt haavoittui Pääsiäis-
vaarassa 1.7.1941, Lampijär-
vellä 21.7.1942 ja Siiranmäes-
sä 14./15.6.1944. Päähän saa-
dut iskut ovat vieneet pääosan 
Tuomas Gerdtin kuulosta.

Tuomas Gerdtin liikunnal-
linen elämäntapa on liittänyt 
hänet vuosien varrella moniin 
yhteisöihin. Hän oli aktiivi-
suunnistaja Helsingin Suun-
nistajissa. Helsingin Reser-
viupseeripiirissä hän otti osaa 
kunto- ja maastourheilutoi-
minnan järjestelyihin siepa-
ten itse 15 mestaruutta ja ollen 
Suomen Reserviupseeriliiton 

maastomestari vuosina 1965 
ja -68.

Päivätyönsä Tuomas Gerdt 
teki Oy Wilh Schauman Ab:ssa, 
Oy Kaukas Ab:ssa ja Kym-
mene Oy:ssa. Näin hän johti 
Kaukaan Lylyn Lapin kunto-
matkoja aivan vuosituhannen 
vaihteeseen (1997) ja otti osaa 
Kaukaan Metsästysyhdistyk-
sen hirvijahteihin aktiivisesti.

Oman järjestönsä, Manner-
heim-ristin ritarien säätiön 
toimintaan Gerdt on osallis-
tunut eri tehtävissä säätiön pe-
rustamisesta lähtien 1954 näh-
den sen kehittyvän ollessaan 
sen hallituksen puheenjohtaja 
vuodesta 1998 lähtien.

Tuomas Gerdt on kutsuttu 
Helsingin Sotaveteraanien ja 
Suomen Reserviupseeriliiton 
kunniajäseneksi ja Lauritsalan 
Reserviupseerikerhon kunnia-
puheenjohtajaksi.

Tuomas Gerdt ei vietä julki-
sesti syntymäpäiväänsä. Hän 
ei ota vastaan lahjoja, vaan oh-
jaa ne Mannerheim-ristin rita-
rien säätiölle sen nuorison jou-
kossa tekemää maanpuolus-
tustyötä varten tilille Nordea 
IBAN FI 55 1220 3000 2027 99. 
Lahjoitukseen tunnus: Tuo-
mas Gerdt 90 v.

Suomalaiset maanpuolus-
tajat onnittelevat kokenutta 
kunniajäsentään!

Kari Norkola 

Kyösti Heiskanen täyttää 100 
vuotta Heinävedellä Kotirin-
teessä 19.4. Hyväntuulinen, 
elämäänsä ja oloihinsa tyy-
tyväinen Kyösti ottaa iloises-
ti tervehtien vieraat vastaan 
ja muistelee tarkasti pitkän 
elämänsä kulkua. Tarinan-
sa hän höystää iloisella huu-
morilla.

Kyösti on kaikkien kolmen 
sodan veteraani. Rintamal-
la kului lähes kuusi vuotta: 
pioneerina talvisodassa Ilo-
mantsin suunnalla, jatkoso-
dassa Syvärillä, Petroskoissa 
ja Aunuksessa ja vielä Lapin 
sodassa pohjoisessa. ”Eivät 
suaneet minnuun sattum-
maan, vaekka kovasti yritti-
vät ”, Kyösti hymyilee. Tyy-
tyväisenä hän osoittaa sei-

Kyösti Heiskanen 100 vuotta

nälle ripustettua liiton hänelle 
myöntämää kultaista ansio-
merkkiä.

Kotiuduttuaan Kyösti palasi 
viljelijäksi kotitilalleen Heinä-
veden Lammulle. Puoliso Tyy-
ne oli löytynyt läheltä. Pelto- ja 

metsätöitä sekä karjanhoitoa 
eli ” työtä, leipee ja rakkautta” 
riitti.

Kolme lasta kasvoivat siinä 
mukana; harrastuksina Kyös-
tillä olivat metsästys ja hiihto. 
Pariskunnan yhteinen mielui-
sa harrastus oli kuorolaulu.

Tilaansa Kyösti jaksoi hoi-
taa 82:n vuoden ikään saakka. 
Kova työ ja ehkä ” se sovassa 
lonkkaan suatu tälli ”  hidasti-
vat menoa. Liikkuminen sujuu 
kohtalaisen hyvin tuen varas-
sa, ja pienet askareensa mies 
toimittaa edelleen itse.

Toivotamme Kyöstille ter-
veyttä ja hyvää mieltä!

Teksti: Leena Törhönen 
Kuva: Martti Törhönen

Uuden Testamentin evanke-
liumikertomukset  tuovat 

eteemme historiallisen kuvan 
Jeesuksen haudalta pääsiäisaa-
muna. 

Magdalan Maria saapui en-
simmäisenä kallioon ha-

katulle haudalle ja havaitsi sen 
tyhjäksi. Hänen kehotuksestaan 
opetuslapsi Pietari ja nimeltä 
mainitsematon opetuslapsi saa-
puivat juosten haudalle. Myös he 
havaitsivat haudan tyhjäksi. Pie-
tari jatkoi hautaluolan tarkaste-
lua, katseli siellä olevia käärinlii-
noja. ”Hän huomasi, että Jeesuk-
sen kasvoja peittänyt hikiliina 
ei ollut käärinliinojen vieres-
sä vaan erillään, omana käärö-
nään.” Joh.20.7. Pian hautaluo-
laan astui myös toinen mukana 
ollut opetuslapsi, katseli käärin-
liinoja ”…ja hän näki ja uskoi”. 
Joh.20.8.

Mikä sai Kristuksen hau-
taluolaan astuneet ope-

tuslapset ensin hämmennyksiin 
ja sitten uskomaan Mestarinsa 
ylösnousseen kuolleista?

Juutalaisen perinnäistavan 
mukaan myös ristillä kuolleen 

Jeesus Nasaretilaisen ruumis 
valmisteltiin hautaan tarkoin 
määritellyin menoin. Tähän 
kuului ruumiin voitelu, kasvo-
jen kääriminen hikiliinaan ja 
ruumiin kääriminen pellava-
vaatteeseen. Meille tuttuja ruu-
misarkkuja ei käytetty eikä niitä 
edelleenkään käytetä muun mu-
assa Athos-vuoren luostareissa. 
Ortodoksisessa hautausveisussa 
kerrotaan, kuinka vainaja lakas-
tuneen kukan tai niitetyn ruo-
hon tavoin vaatteeseen kääri-
tään ja maahan peitetään.

Kristukselle hautauspalve-
luksen suorittivat Joosef, ri-

kas mies Arimatiasta, ja Niko-
demos, juutalaisten neuvoston 
jäsen, hänen salainen opetus-
lapsensa. Miehillä oli mukanaan 
sata mittaa, eli noin kolmekym-
mentä kiloa mirhan ja aloen 
seosta. Kristuksen ruumis voi-
deltiin hyväntuoksuisilla voiteil-
la, käärittiin pellavavaatteeseen 
ja mukaan laitettiin tuoksuyr-

Näki ja uskoi
Kristus nousi  
kuolleista

tit. Voideltu, yrtein varustettu 
ja kangassiteisiin sekä pitkään 
kankaaseen kääritty ruumis 
asetettiin hautaluolan hyllylle 
ja luolan ovelle vieritettiin suu-
ri kivi.

Hengettömän Kristuksen 
hautaan laitettu ruumis 

muistutti evankeliumissa ker-
rotun, Martan ja Marian vel-
jen, Lasaruksen ruumista. Kris-
tus herätti haudassa neljä päivää 
maanneen Lasaruksen. Evanke-
liumi kuvaa tapahtumaa: ”Sil-
loin kuollut tuli haudasta, jalat 
ja kädet  siteissä ja kasvot hiki-
liinan peittämänä.” Joh.11.44. 
Lasaruksen herättämistä kuvaa-
vissa ikoneissa esitetään, kuinka 
kangaskääreisiin sidottu, muu-
miota muistuttava, Lasarus as-
tuu ulos hautaluolasta.

Opetuslasten hämmästyk-
sen aihe pääsiäisaamuna 

Kristuksen tyhjässä haudassa 
oli, vainajan poissaolon lisäksi, 
käärinliinojen ihme. Niin kää-
rinliinaa kuin kasvoja peittä-
nyttä, öljyjen ja voiteiden kos-
teuttamaa hikiliinaa, muotoon-
sa kuivettunutta verhoa, ei oltu 
murrettu. Kasvoja peittänyt 
käärö oli edelleen ”omana kää-
rönään”. Vain ruumis oli poissa!

Kristuksen käärinliinat ovat 
tyhjän kalliohaudan ohes-

sa hänen ylösnousemuksensa 
näkyvä todiste. On myös muita 
todisteita, kuten Ylösnousseen 
monet ilmestymiset opetuslap-
sille ennen hänen taivaaseen as-
tumistaan. Vahva todistus ylös-
nousemuksesta on Kristuksen 
evankeliumin saarna, jota tä-
näkin päivänä kaikkialla maail-
massa saarnataan. Se antaa voi-
man, rohkeuden ja toivon arjen 
huolien keskellä eläville. Se an-
taa myös toivon iankaikkisesta 
elämästä Kristuksen valtakun-
nassa. 

Pääsiäisen sanoma kaiuttaa: 
Kristus nousi kuolleista, 

kuolemalla kuoleman voitti ja 
haudoissa oleville elämän antoi!

Oulun metropoliitta 
Panteleimon 
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”En minä vanha oo, minoon 
vain saanu elää kauan”, naurat-
ti 100-vuotias kauhajokelainen 
Sylvi Piipari humoristisella pu-
heellaan muita veteraaneja pe-
rinteisessä veteraanin jumppa-
tapaamisessa. 

Ennen tuota puheenvuo-
roa hän sai vastaanottaa kun-
nioittavat kiitokset ja onnitte-
lut Kauhajoen sotaveteraanien 
puheenjohtaja Olavi Kangas-
niemeltä ja tämän Anna-Lii-
sa -vaimolta. Satavuotias kun 
oli osoittanut syntymäpäivära-
hansa sotaveteraaniyhdistyk-
selle.

Jumppaliikkeet sujuivat sa-
tavuotiaalta siinä kuin muil-
takin. Äskettäisillä juhlillaan 

Sylvi Piipari 100 vuotta

hän lempimusiikkinsa, haita-
rilla soitetun valssin alkaessa 
soida, nousi tuolistaan ja saikin 

heti kavaljeerin itseään tanssit-
tamaan.

Sylvi Piipari on toiminut 
kummassakin sodassa lääkin-
tälottana ja laboratorion yli-
hoitajana. 1945 hän kertoi teh-
neensä rohkean päätöksen 
perustaa laboratorio Poriin. 
Hänen työnsä siellä on ollut 
uraauurtavaa ja saanut laajaa 
kiitosta.

Vielä kymmenkunta vuotta 
sitten hän ajoi itse Porista syn-
nyinseudulleen ja rakkaitten 
sukulaistensa luokse. Tällä het-
kellä hän asuu ja ”puuhailee ta-
lonmiehenä”, kuten hän itse sa-
noo, sisarvainajansa talossa.

Jaakko Uusi-Hakala

Talvi- ja jatkosodan veteraani, 
kersantti Oiva Kulmala syn-
tyi Loimaan Metsämaalla 14.4 
1912. Talvisodassa hänet sijoi-
tettiin JR 13:n kolmanteen pa-
taljoonaan. Asevelvollisuusai-
kana taistelulähetin koulutuk-
sen saanut Kulmala määrättiin 
pataljoonan yhdeksänteen eli 
Metsämaan komppaniaan 
komppanianpäällikön lähetik-
si. Tässä tehtävässä hän palveli 
koko talvisodan ajan. 

Jatkosodassa Kulmala kuu-
lui metsämaalaisten mukana 
III/JR35:n eli Loimaan patal-
joonan 11. komppaniaan. Pa-
taljoonan sotatiellä hän haa-
voittui Krivillä talvella 1942. 
Viime vaiheissa hän oli komp-
panian mukana Ihantalan an-
karissa torjuntataisteluissa. 

Sodan jälkeen Kulmala toi-

Oiva Kulmala 100 vuotta

mi maanviljelijänä Metsämaal-
la ja Humppilassa. Mieluisana 
harrastuksena hänellä oli met-
sästys aivan ikämiesvuosiin 
asti. Veteraani on edelleen hen-
kisesti vireä ja varsin hyväkun-
toinen. 

Arvo Ali-Rantala

Rovasti Timo Kökkö täyttää 
85 vuotta 14. toukokuuta Sas-
tamalassa. Hän on ollut yli 
kahden vuosikymmenen ajan 
hengellisen toiminnan kanta-
via voimia veteraanijärjestöjen 
eri tasoilla. Timo Kökkö syn-
tyi Mouhijärvellä. Papiksi hä-
net vihittiin 1952. Timo Kökkö 
toimi seurakuntapappina Yli-
torniolla 1953-59, Yli-Iin kirk-
koherrana 1959-60, Ylitorni-
on kristillisen kansanopiston 
johtajana 1960-66,  Ylitornion 
kirkkoherrana 1966-72 ja Tyr-
vään kirkkoherrana 1973-90, 
josta virasta hän jäi eläkkeelle 
1990. Virkavuosiin kuuluivat 
Tyrvään rovastikunnan lää-

ihminen varjeltui elämään vain 
niin, että hänet varjeltiin. Vete-
raanien kirkkopäiväseurakun-
nan harmaat ja kumartuneet 
rivit tuntuvat lukevan julki tätä 
heidän äänetöntä uskontun-
nustustaan. - Kun veteraani-
sukupolven perintöä ajassa ar-
vioidaan ja punnitaan, syvintä 
ja perimmäistä unohdetaan, jos 
heidän perinnöstään jätetään 
puuttumaan heidän avuton, 
mutta heille viimeiseksi ja ai-
noaksi jäänyt, heidän uskonsa 
ja turvautumisensa Jumalaan”. 

Timon monitahoiseen työn-
kuvaan ovat kuuluneet veteraa-
nitoiminnan ohella osallistu-
minen Vapaussodan Perinne-
liiton toimintaan, turistipapin 
tehtävät Gran Canarialla, toi-
minta inkeriläisten pappina 
Tallinnassa sekä luottamus-
tehtävät kunnallisissa ja kan-
salaisjärjestöissä. Sodan aikaan 
kuuluivat lähetti- ja ilmaval-
vontatehtävät sotilaspoikana 
kotipaikkakunnalla Mouhijär-
vellä. Timo Kökkö palkittiin 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
kultaisella ansioristillä 2008. 

Muistamiset voi osoittaa 
Sastamalan sotaveteraanien 
hengelliselle työlle: Sastamalan 
Sotaveteraanit ry.,  FI03 5660 
0640 0179 68, ”Timo Kökkö 
85”.  

Seppo Väätäinen

ninrovastin tehtävät 1981-90 
ja  keskeisiä luottamustehtä-
viä myös kokonaiskirkon pii-
rissä. Sotaveteraaniliiton hen-
gelliseen työhön Timo Kökkö 
tuli 1990 liiton hengellisen toi-
mikunnan jäseneksi ja varapu-
heenjohtajaksi 1994, joissa teh-
tävissä hän edelleen on aktii-
visesti mukana. Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiirin hengellisen 
toimikunnan puheenjohtaja-
na Timo Kökkö oli 1992-2004. 
Timolle on ollut tärkeää ja vel-
voittavaa tammenlehväikäpol-
ven hengellisen perinnön pi-
täminen esillä, keskeisiä ja vii-
meisiä uskonkysymyksiä, jotka 
kantavat tässä ajassa ja tulevai-
suuteen. Niissä hän on puolus-
tanut veteraanien äänetöntä ja 
hiljaista uskoa ja turvautumista 
Jumalaan. Virikepäivillä Kuor-
taneella 1995 hän käytti alus-
tuspuheenvuoron aiheesta ”Ve-
teraanien hengellisen perinnön 
tallennus ja siirtäminen”. Hä-
nen esityksensä pohjalta ryh-
dyttiin valmistelemaan aihe-
piiriin liittyvää julkaisua.  Vi-
rikepäivillä esitetty hanke johti 
siihen, että 2005 ilmestyi Sota-
veteraaniliiton hengellinen toi-
mikunnan julkaisu ”Veteraa-
nit kirkkotiellä”. Tässä kirjassa 
hän kirjoittaa: ”Ikääntyneiden 
veteraanien seurassa vaisto-
aa syvälle ja lähtemättömäksi 
jääneen vakaumuksen: sodassa 

Timo Kökkö 85 vuotta

Lämmin kiitos merkkipäiväni muistamisesta.

Martti Lamminaho
Koulutytöt ja -pojat palkitsivat lenkiltä palaavat kävelijät mitalein. 
Vuorossa oululainen Matti Aitto-oja (92).

Jo perinteistä Pohjois-Poh-
janmaan veteraanien tal-
vista liikuntapäivää vie-

tettiin sotaveteraaniviikolla 
Pattasten koululla Raahessa. 
Ehtooväkeä oli matkannut pai-
kalle noin 250. Koululaisia oli 
heitä kohtaamassa ja ilahdutta-
massa pitkälti toistasataa.

Päivä aloitettiin lipunnostol-
la ja hartaushetkellä. Aamulen-
kiltä palattua aterioitiin nuor-
ten autellessa. Iltapäivän juh-
lassa nautittiin yhdessä Pohjan 
Sotilassoittokunnan, Oulun 

Sukupolvet kohtasivat 
Raahessa

sotaveteraanikuoron ja koulu-
laiskuoron esityksistä. Terveh-
dysten lomaan mahtui myös 
veteraanien Vapauden viestin 
juhlallinen luovutus ensi luku-
vuoden abiturienteille.

Päivän tarmolla ohjaillut 
Raahen ja Ympäristön Sotave-
teraanien puheenjohtaja Unto 
Suomalainen kohdisti pää-
tössanansa nuorille: ”Veteraa-
nit ovat jättäneet teille ihanan 
maan ja luettavaksi historian, 
jota ei saa koskaan unohtaa!” 
(A.S.)
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Kuolleita

Huhtikuussa 1994 Matti Luk-
kari oli ensimmäistä kertaa 
mukana Suomen Sotaveteraa-
nien Viron yhdistyksen vuosi-
kokouksessa. Tapasin varmasa-
naisen ja mukaansatempaavan 
miehen, joka hehkui voimaa ja 
intoa. Hänet oli samana vuon-
na valittu Suomen-poikien pe-
rinneyhdistyksen puheenjoh-
tajaksi. Nyt hän tutustui seit-
semänkymppisiin miehiin, 
joita oli läpi viiden miehitys-
vuosikymmenen säilynyt Vi-
rossa alle 700. Lukkari tiesi Vi-
ron asioista jo aika paljon, sil-
lä hän oli niistä kiinnostunut 
ja toimiessaan Kadettikoulun 
johtajana heti Viron vapautu-
misen jälkeen 1991 lopulla hä-
nen aloitteestaan Kadettikou-
luun hyväksyttiin 10 nuorta 
virolaista miestä opiskelemaan 
upseereiksi. Vakinaisesta pal-
veluksesta erottuaan kesällä 
1993 hän sai mahdollisuuden 
ryhtyä toteuttamaan uutta ide-
aa: järjestää Viron Puolustus-
voimille järjestely- ja koulutus-
tehtäviin suomalaisia korkea-

arvoisia evp-upseereita. Hänen 
lisäkseen Viroon tuli yhdeksän 
miestä. 

Virosta ja sen kohtalosta au-
keneva kuva antoi mahdolli-
suuden välittää tietoa suoma-
laisille viime vuosien tapahtu-
mista. Näin syntyi kirja ”Viron 
itsenäistyminen - kerran me 
voitamme kuitenkin”. Se ilmes-
tyi Otavan kustantamana 1995. 
Lukkarista tuli yksi parhaista 
Viro asioiden tuntijoista, joi-
ta kutsuttiin eri paikkakunnil-
le esiintymään.  Teimme myös 
yhdessä Etelä- ja Keski-Suo-
messa kaksi pitkää kiertomat-
kaa. Niitä järjestivät aktiiviset 
Suomi-Viro -seurat. Tapaami-
sista voi sanoa: ne olivat ystä-
vien tapaamisia! Mutta myös 
Viron yhdistyksen rahoituksen 
kannalta oli Suomen-poikien 
tunnetuksi tekeminen Suomes-
sa erittäin tärkeä. Esimerkik-
si Suomen-poikien sankari- ja 
veteraanihauta-alueen rakenta-
misen hautakivihankintoineen 
rahoittivat pääasiallisesti yksi-
tyiset lahjoittajat. Sen valtavan 

työn hoitivat Matti Lukkari ja 
hänen varamiehensä Jorma Su-
vanto. 

Hauta-alueesta piti tul-
la edustava. Matti toi pai-
kalle tunnetun suomalaisen 
hautaus maa-arkkitehdin Bey 
Hengin, jonka ideoita on käy-
tetty muistomerkin ja hauta-
kivien muotoilussa. Tulos on 
herättänyt huomiota. Virolais-
ten lisäksi kunnioittivat pyhää 
paikkaa vuosittain myös lukui-
sat suomalaiset ryhmät. 

Vuonna 2001 Suomen-poiki-
en perinneyhdistyksen toimes-
ta uudistettiin Malmin hauta-
usmaalla oleva muistomerkki 
virolaisille vapaaehtoisille, jot-
ka kaatuivat Suomessa, jäivät 
kentälle tai ovat haudattuna 
muualle kun Malmin sankari-
hauta-alueelle. Matti Lukkarin 
ansiosta kaikkien kaatuneitten 
Suomen-poikien nimet ovat 
graniitissa Malmilla tai Tallin-
nassa, mikä on koko maailmas-
sa erittäin harvinaista. 

Suomen-pojat palasivat lai-
valla Hangosta Paldiskiin 

Matti Lukkari 3.10.1936 - 22.3.2012
19.8.1944. Se oli 1752 miehen 
vapaa valinta, vaikka puna-ar-
meija oli vallannut osan Viroa 
eikä tilanne rintamilla anta-
nut toivoa. Mutta miehet piti-
vät kiinni valasta, joka oli an-
nettu lähdettäessä Suomeen. 
Olimme pystyttäneet Paldis-
kiin Suomen-poikien paluun 
ikuistamiseksi muistomerkin 
ja pyysimme suomalaisia ystä-
viä avajaisiin. Taas järjesti Mat-
ti yllätyksen: hän sopi Merivar-
tioston kanssa heidän lippulai-
vansa ”Merikarhun” matkasta 
Hangosta Paldiskiin kuten 
Suomen-pojat 55 vuotta sitten, 
nyt lastina suomalaisia vierai-
ta. Se oli huomaavaista ja sydä-
mellistä. Tämä matka on jäänyt 
muistiin tähän päivään asti. 

Matti Lukkarin toimes-
ta aloitettiin perinneyhdistyk-
sen vuosikokousten pitäminen 
juhlallisesti Viron Itsenäisyys-
päivänä: kunniavartio Malmin 
sankarihauta-alueelle muodos-
tettiin alkuvuosina virolaisista 
kadeteista, paikalla ovat Suo-
men ja Viron liput, lausutaan 

muistosanat, Viron valtiota 
edustavat yleensä suurlähettiläs 
ja sotilasasiamies. Sen jälkeen 
on virallinen osa, ja päivän ai-
kana suoritetaan myös kun-
niakäynti Viron Vapaussodas-
sa kaatuneiden suomalaisten 
vapaaehtoisten muistomerkillä 
Vanhassa kirkkopuistossa. 

Matti Lukkari osasi olla yksi 
meistä. Hän osasi myös jakaa 
tunteitamme, ymmärtää tar-
peitamme ja olla onnellinen 
pienistäkin asioista. Suomen-
pojat muistavat Mattia syvällä 
kiitollisuudella. Viron valtio on 
palkinnut hänen työnsä III lk:n 
Kotkanristillä. 

Kun muisto Suomen-pojista 
jää elämään, suuri osa siitä on 
Matti Lukkarin toiminnan tu-
losta. Hänellä on Viron histori-
assa varma paikka. 

Raul Kuutma 
Suomen Sotaveteraanien 

Viron yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja

RUKAJÄRVI-SEMINAARI 19.5.2012
Rukajärven suunnan kirjallisuutta ja taisteluja jatkosodassa

Lappajärvellä Kylpylä Kivitipussa (os. Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi) 

Esitelmöitsijät:

Kirjailija, DI Antti Tuuri on kirjoittanut 5 kirjaa Rukajärven suunnan taisteluista, Rukajärven 
tiellä 1990, Rukajärven aika 1991, Rukajärven linja 1992, Elämä isänmaalle 1999 ja Rata 2010. Hän 
on laatinut käsikirjoituksen elokuvaan Rukajärven tie, jonka ensi-ilta oli vuonna 1999. Se kohosi 
vuosikymmenen katsotuimmaksi elokuvaksi. Antti Tuuri on kirjoittanut kaikkiaan 74 teosta.

Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen on kirjoittanut useita Rukajärven suunnan 
taisteluja käsitteleviä julkaisuja ja pitänyt niitä koskevia esitelmiä. Hänen teoksensa Armoton 
erämaa (2008) kuvaa kenttävartiojärjestelmään perustuneen Rukajärven suunnan erämaasotaa. 
Kirja Mannerheim Rukajärvellä (2009) käsittelee Mannerheimin vierailua Rukajärven suunnalla. 
Teoksen muina kirjoittajina olivat filosofian tohtorit Jukka Partanen ja Pasi Tuunainen. Tauno Ok-
sanen on kirjoittanut Kuhmoon ja Lieksaan pystytettyjen Rukajärven suunnan joukkojen rajany-
limenopaikkojen opastaulujen tekstit. Opastaulut paljastettiin 2.7.2011 Lieksassa. 

Dokumenttielokuva ”Osasto Majewski Muurmannin radalle 70 vuotta sitten”

Seminaarin jälkeen klo 16.00 Kivitipun juhlasalissa esitetään Ryhmä Pieningän tuottama doku-
menttielokuva Osasto Majewskin partioretkestä. Ryhmä hiihti saman matkan 9.-25.1.2012, jolloin 
tuli kuluneeksi täsmälleen 70 vuotta majuri Majewskin johtamasta Jatkosodan partioreissusta. 

Dokumenttielokuva on Ryhmä Pieningän käsikirjoittama, Ari Komulaisen ohjaama ja kuvaama. 
Esitys on teoksen ensi-ilta. Elokuvan animaatiot on tehnyt Tuomas Kortelainen ja editoinin Reijo 
Väisänen. Työryhmään ovat kuuluneet Risto Kiiskinen, Ari Komulainen, Reijo Kortelainen, Kalevi 
Martikainen  ja Isto Turpeinen.

Rukajärvi-seminaarin järjestävät yhdessä Lappajärven kunta, Kylpylä Kivitip-
pu, PionP 24:n veteraaniyhdistys ja Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Ruokailu (15 €) ja kahvi (5 €) Kivitipussa mahdollinen omalla kustannuksella 
kello 11-12.

Ilmoittautuminen seminaariin perjantaihin 16.5.2012 mennessä Yrjö Savo-
lalle numeroon 040-526 4505, Erkki Ylisippolalle 040-548 9101 tai Kylpylä Ki-
vitippuun (06) 561 5000. Majoitustiedustelut Kylpylä Kivitippu puh. (06) 561 
5000, (alk.59 €/h/vrk).

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry  
www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi

Ohjelma klo 12.00 alkaen
Musiikkiesitys 
Karjalan Jääkärien marssi 

Seminaarin avaus  
Veteraaniyhdistyksen phj Toivo Pekkala

Tervehdykset 
Lappajärven kunta, kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä 
Kylpylä Kivitippu, johtaja Johanna Liinamaa

Musiikkiesitys 
Vaasan marssi

Seminaariesitelmä Rukajärven suunnan kirjallisuudesta  
kirjailija Antti Tuuri

Rukajärven suunnan taistelut jatkosodassa 
Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen  

Kahvitauko 

Laulua 
Kerttu Öörni

Veteraanin puheenvuoro  
Kokemus jatkosodan viimeisestä taistelusta  
Paavo Salmensuu, Rukajärven veteraani

PionP 24:n vaiheita Rukajärven suunnalla 
Yrjö Savola, PionP 24:n veteraani

Rukajärven taidetta jatkosodan ajalta -näyttelyn avaus ja esittely 
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkanen

Keskustelu

Seminaarin päätössanat 
PionP 24:n veteraani Yrjö Savola

Yhteislaulu   
Veteraanin iltahuuto
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Kanta-Hämeen seudullinen 
kirkkopäivä 7.5. Hämeenlinnassa
Klo 10.00 juhlajumalanpalvelus Hämeenlinnan kirkko

Jumalanpalveluksen jälkeen juhlalounas ja kirkko-
kahvit hotelli Aulanko

Klo 13.00 päiväjuhla hotelli Aulanko

Sotiemme veteraanien Keski-
Pohjanmaan seutukunnallinen 
kirkkopäivä Kannuksessa 27.5.
Klo 10.00  Jumalanpalvelus Kannuksen kirkossa 
  Kunniakäynti sankarihaudoilla

Klo 11.30  Lounas seurakuntatalolla

Klo 13.00  Päiväjuhla

Juhlatoimikunta

Sotiemme veteraanien kirkkopäivä 
17.5. Kuhmoisten kirkossa
 Klo 10.00  Jumalanpalvelus

Klo 11.30  Kunnianosoitus sankarihautausmaalla

Klo 12.00  Ruokailu

Klo 13.00  Päiväjuhla, juhlapuhujana  
 Kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti    
 Varusmiessoittokunta.

Toivomme, että paikalliset yhdistykset ilmoittaisivat 
osallistujamäärän/paikkakunta 30.4. mennessä So-
tainvalidien Veljesliiton Lahden piiri ry:n toimistoon 
p. (03) 782 2232 tai faksilla (03)782 2330 tai E-maililla: 
sotainvalidipiiri.lahti@phnet.fi

 Päijät-Hämäläiset veteraanipiirijärjestöt

 

Kymenlaaksolaisten sotiemme  
veteraanien pohjoisen alueen  
kirkkopäivä 24.5. Kuusankoskella 
Päivän tunnus ” Yhdessä eteenpäin”
Klo 10.00  Messu Kuusankosken kirkko,  
 saarna kenttärovasti Vesa Aure`n

Klo 11.15  Ruokailu Kuusankosken seurakuntakeskus

klo 13.00  Päiväjuhla Kuusankosken kirkko,  
 puhe kenraalimajuri Jukka Pennanen

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 11.5. mennessä Ky-
menlaakson sotaveteraanipiiriin, puh 0400 655 283.

Pohjois-Savon veteraanien 
kirkkopyhä Iisalmessa 20.5.
Klo 10.00  Messu Iisalmen vanhassa kirkossa

Klo 11.00  Kunniakäynti sankarihaudalla ja  
 seppeleen lasku

Klo 11.30  Ruokailu Iisalmen kulttuurikeskuksessa

Klo 13.00 Päiväjuhla Iisalmen kulttuurikeskuksessa,  
 juhlapuhe kansanedustaja  
 Seppo Kääriäinen

Ilmoittautuminen yhdistyksittäin Pohjois-Savon 
Sotaveteraanipiiriin.

S-posti: pohjois.savo.svp@sotaveteraaniliitto.fi

Sotiemme veteraanien  
Pohjois-Pohjanmaan pohjoisten 
jokialueiden seutukunnallinen 
kirkkopäivä Muhoksella 16.9.
Yhteinen jumalanpalvelus  Muhoksen kirkossa klo 10

Ruokailu seurakuntatalossa ja yläasteen ruokalassa

Päiväjuhla Muhoksen kirkossa klo 13.30

Tervetuloa kirkkopäivään Muhokselle! 

Suomen Sotaveteraaniliiton Ruotsin Piirin ja 
Suomen Sotainvalidiliiton Ruotsin Piirin yhteinen 
hengellinen päivä on Tukholman Suomalaisessa 
kirkossa os. Slottsbacken 2 sunnuntaina 20.5. Juma-
lanpalvelus on klo 11.00, jonka jälkeen soppalounas 
ja ohjelmaa.

Satakunnan alueen seutu-
kunnallinen kirkkopäivä 13.6. 
Harjavallassa
Klo 10.00–11.30 Messu, Harjavallan kirkko

 Seppeleenlasku Sankarihaudalla

Klo 12.00– 13.00 Lounas, Keskustan koulu

Klo 13.15– Päiväjuhla, Harjavallan kirkko

 Lähtökahvit, Keskustan koulu 

Messun toimittaa Harjavallan kirkkoherra Matti Kai-
painen, kanttorina Leena Kivi.

Päiväjuhlan juhlapuheen pitää arkkipiispa emeritus 
Jukka Paarma.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä omaan piiriin.

Södra Finlands Krigsveterandistrikts 
regionala kyrkodag i Vanda den 
27.5.
Högmässa kl.12.00 i Helsinge Kyrka S:t Lars

Uppvaktning vi Hjältegravarna invid kyrkan kl. 13.15.

Måltid  i  Fur Center,  ( Mårtensbyvägen 48) , ca 14.00 
- 15.30

 Sotiemme veteraanien kirkkopyhä 
20.5. Jämsän kirkossa
Tilaisuus alkaa jumalanpalveluksella klo 10 ja jatkuu 
kunniakäynnillä sankarihaudoilla, ruokailulla ja 
juhlalla.  Tiedot ilmoittautumisesta kaupunkilehti 
Vekkarissa toukokuussa. 

Tervetuloa! Jämsän sotaveteraani- ja -invalidiyhdis-
tykset

Sotiemme veteraanien Jyvässeudun 
kirkkopyhä Jyväskylän 
keskusseurakuntasalissa 20.5. 
(os. Yliopistonkatu 12)

Klo 10.00 Sanajumalanpalvelus 

 Lounas

Klo 12.00  Päiväjuhla

Ilmoittautumiset 12.4.2012 mennessä yhteiskulje-
tusten järjestämiseksi Jyväskylän sotaveteraanien 
tstoon puh.  (014) 213 332 tai Jyväskylän Rintamave-
teraanien tstoon puh. (014) 215 973

Jyväskylän, Korpilahden, Muuramen ja Uuraisten 
veteraanit 

Tervetuloa !     

”Jumala ompi linnamme”

Lapin kirkkopäivä Posiolla 6.6.
Klo 10.00 Tulokahvit

Klo 11.00  Viikkomessu ja seppelpartion lähettäminen

Klo 12.30 Ruokailu

Klo 13.45 Päiväjuhla

Klo 15.00 Lähtökahvit

Tulokahvit, ruokailu, juhla ja lähtökahvit seurakunta-
talossa

Kalevalan päivänä 28. 
helmikuuta esitti Pää-
kaupunkiseudun Sota-

orpojen Sirpaleet-kuoro läm-
minhenkisen päiväkonsertin 
Kaunialan sairaalassa. Näistä 
laulutervehdyksistä sairaalan 
sotaveteraaneille on tullut vuo-
tuinen perinnetapahtuma.

Tällä kerralla päivästä muo-
dostui juhlava tilaisuus. Kuo-
rolaiset saivat laulaen saattaa 

Suomalaisen Isänmaan 
puolustajan viimeinen matka

Sirpaleet-kuoro esiintyi Kalevalan päivänä värikkäissä kansallis-
puvuissaan. Kuoroa johti kanttori Tomi Kujansuu. Arkun äärelle 
hiljennyttiin herkin mielin laulamaan Veteraanin iltahuutoa. Sen 
laulun soolo-osan osaa tulkita Sirpaleet-kuoron solisti Arvo Iso-
hanni ja kuorolaulajien on oikeutetusti helppo yhtyä kertosäkee-
seen. Tilaisuus oli puhutteleva ja mieltä herkistävä. Mukana olleet 
omaiset ja sairaalan henkilöstö olivat kiitollisia. 

sotaveteraani Mikko Kallion 
viimeiselle matkalleen pitkäai-
kaisesta hoitopaikastaan Kau-
nialasta.

Mikko Kallio oli syntynyt 
7.10.1925 Hämeenkyrössä. Hän 
lähti puolustamaan Suomea 
17-vuotiaana vapaaehtoisena. 
Kesällä 7.7.1944 hän joutui haa-
voittuneena sotavangiksi Äyrä-
päässä. Hän selvisi sotilaana, 
sotainvalidina ja sotavankina 

sodan koettelemuksista. Hän 
kuoli helmikuun 14. päivänä. 
Hänet siunattiin 28.2. haudan 
lepoon Helsingin Hietanie-
meen. Hän oli yksi niistä suo-
malaisista veteraaneista, joka 
toimi rakennusurakoitsijana 
Yhdysvalloissa ja palasi takai-
sin kotimaahan. 

Teksti: Pirkko Koroma 
Kuva: Paavo Kohtala

Uudenmaan  sotiemme veteraanien  
seutukunnallinen kirkkopäivä
Vantaalla lauantaina 8.9.  Vantaan  Energia  Areenas-
sa  (Rajatorpantie 23)  

Klo 10.00 Messu

Klo 11.30 lounas

Klo 13.30 päiväjuhla

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin/osastoittain  17.8. 
mennessä, e-mail: piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi tai 
puh. 050 441 4704

Seutukunnalliset kirkkopäivät
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Vuoden 2012 valtakun-
nallisen sotaveteraa-
niviikon avausjuh-

la pidettiin Kuusamossa sun-
nuntaina 11. maaliskuuta. 
Juhla oli samalla Kuusamon 
Sotaveteraanit ry:n 50-vuotis-
juhla ja yhdistyksen  naisjaos-
ton 40-vuotisjuhla. 

Juhlapäivä alkoi messulla 
Kuusamon Pyhän Ristin kir-
kossa. Messussa saarnasi soti-
laspastori Janne Aalto. Kent-
tärovasti Jouni Parviainen 
lähetti seppelpartion. Kuusa-
motalossa pidetyssä päiväjuh-
lassa lopetuslistalla oleva Poh-
jan Sotilassoittokunta esit-
ti korkeatasoista osaamistaan. 
Juhlasoitto sotaveteraaneille, 
Muistoja sotavuosilta 1939–45 
ja varsinkaan A.E. Kellyn Arn-
hem eivät jättäneet ketään kyl-
mäksi.  Monen ajatuksissa oli, 

46. sotaveteraaniviikon juhlia

Kolmoisjuhla 
Kuusamossa

kuullaanko enää Pohjois-Poh-
janmaalla sotilassoittoa enti-
seen tapaan.  Kuusamolaisten 
nuorten musiikkia kuten myös 
Alla Kourun johtaman Kuu-
samon Mieslaulajien esityksiä 
kuunneltiin herkistynein mie-
lin.

Juhlapuhujana oli Pohjois-
Suomen Sotilasläänin komen-
taja, kenraalimajuri Jukka 
Haaksiala. Puhuja kertoi kuu-
samolaisten sotatiestä ja puo-
lustusvoimien vireillä olevis-
ta uudistuksista korostaen, 
että puolustusvoimissa palve-
levat kokevat veteraanien vies-
tin kantamisen yhä erityiseksi 
kunnia-asiakseen. Päätössanat 
lausui Kuusamon Sotaveteraa-
nit ry:n naisjaoston puheenjoh-
taja Anna Marttinen.      

Paavo Kurttila

Kuusamolaisia sotaveteraanityön uurastajia muistettiin. Sotave-
teraanien kultaisen ansioristin saivat rintaansa (vas.) Eino Kaikko-
nen ja Anna Marttinen. Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin 
standaari ojennettiin Luukas Jokirannalle ja Alpo Päivärinnalle.

Jatkosodassa kaatunut tyk-
kimies Akseli Vaarainkor-
pi siunattiin haudan le-

poon Isojoen kirkossa 11.2. 
Siunauksen toimitti Tykistöp-
rikaatin sotilaspastori Juhana 
Saari. Tykkimiehen viimeis-

Akseli Vaarainkorpi siunattiin Isojoen kirkossa sotilaallisin kunni-
anosoituksin. 

Tykkimiehen viimeinen matka

tä matkaa kunnioitettiin puo-
lustusvoimien lippuvartiolla, 
paikallisten veteraanijärjestö-
jen lipuilla sekä useilla sinival-
koisilla kukkatervehdyksillä. 
Arkkua hautaan laskettaessa 
ammuttiin kunnialaukauk-

Seppeleen Euran sankarihaudalle laskivat (vas.) Aarno Strömmer, Markus Aaltonen  ja Väinö Vilpo-
niemi.

Sotaveteraaniviikon pää-
töstilaisuus oli 18. maalis-
kuuta Eurassa. Päivä aloi-

tettiin jumalanpalveluksella, 
jossa saarnan piti kirkkoherra 
Jukka Kemppainen ja liturgi-
na toimi pastori Sami Tolva-
nen. Tekstin lukijoina toimivat 
93-vuotias talvi- ja jatkosodan 
veteraani Markus Aaltonen ja 
Euran Sotaveteraanien puheen-
johtaja Seppo Juhola. 

Seppeleenlaskun sankari-
haudalla suorittivat Sotavete-
raaniliiton puheenjohtaja Aar-
no Strömmer, Satakunnan 
Sotaveteraanipiirin puheen-
johtaja Väinö Vilponiemi ja 
Euran yhdistyksen kunniapu-
heenjohtaja Markus Aaltonen.

Ennen pääjuhlaa lähes kak-
sisataa vierasta käsittävä vie-
rasjoukko nautti satakuntalai-
sen pitopöydän antimista, joi-
ta Euran Kotiseutuyhdistyksen 
naiset olivat valmistaneet. So-

Viikon Päätöstilaisuus Eurassa
taveteraaniyhdistyksen nais-
kannattajajäsenet tarjosivat 
vanhemmille apuaan avusta-
malla heitä ruoan noutamises-
sa. 

Juhlapuheen piti Sotavete-
raaniliiton hallituksen puheen-
johtaja Finn-Göran Wenn-
ström, joka puheessaan käsit-
teli sotaveteraanien huolto– ja 
hoivatyötä, sekä veteraanien 
perinnetyöhön siirtymistä. 

Heikki Silvola esitteli laati-
mansa historiikin Euran Sota-
veteraanit ry:n 45 -vuotiselta 
taipaleelta. 

Nuoren puheenvuoron käyt-
ti Porin Prikaatissa tammi-
kuussa asepalveluksensa aloit-
tanut aliupseerioppilas Vee-
ra Vahanen. Puhe oli kaikkia 
ilahduttava, isänmaata ja vete-
raaneja arvostava.

Juhlassa esittivät tervehdyk-
sensä Länsi-Suomen Sotilaslää-
nin komentaja kenraalimajuri 

Pertti Salminen, kunnanjohta-
ja Matti Lahtinen, kirkkoherra 
Jukka Kemppainen ja puheen-
johtaja Väinö Vilponiemi.

Musiikista vastasi Kauttuan 
Mieslaulajat Pauli Haakanan 
johdolla ja Mauri Vesanto Ka-
levi Kantolan säestyksellä yk-
sinlaulua. 

Sotaveteraaniviikon päätös-
tilaisuuden ja Euran Sotave-
teraaniyhdistyksen 45-vuotis-
juhlan päätössanat esitti liiton 
puheenjohtaja Aarno Ström-
mer.

Sotaveteraaniviikon päätös-
tilaisuus sai vieraakseen liiton 
johtoa ilahduttavan runsaasti 
eri puolilta maata. 

Juhlien jälkeen saattaa hy-
vin todeta, että veteraanit saa-
vat ansaitsemaansa arvostusta. 
Hyvällä syyllä voi todeta, että 
”veljiä ei jätetä”.

Seppo Juhola

set. Akseli Vaarainkorpi syn-
tyi Isojoella 28.4.1907. Talvi-
sodan syttyessä Vaarainkorpi 
määrättiin ensimmäiseen ko-
nekiväärikomppaniaan Poriin. 
Jatkosodassa Vaarainkorpi pal-
veli maataan konekiväärimie-
henä. Hänet siirrettiin jalka-
väkirykmentti 49:n neljänteen 
pataljoonaan 20.6.1944. Vaa-
rainkorpi katosi Karjalankan-
naksen Äyräpäässä käydyissä 
taisteluissa 5.7.1944, kolme päi-
vää myöhemmin hänet todet-
tiin kaatuneeksi. Vaarainkor-
pi löydettiin heinäkuussa 2008 
Sotavainajien muiston vaali-
misyhdistyksen suorittamissa 
etsinnöissä Äyräpäässä.

Mauno Tyynismaa
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On ollut häkellyttävää 
seurata keskustelua ja 
viestintää sotaveteraa-

niyhdistysten tulevaisuudesta 
siirryttäessä asteittain huolto-
painotteisesta perinnepainot-
teiseen toimintaan. Taustal-
la olevaan tosiasiaan, että aika 
tekee työtään veteraanien jou-
kossa, ei luonnollisestikaan 
voida vaikuttaa. Suunta on sel-
vä, vaikka veteraanien suhteel-
linen osuus yhdistysten jäsen-
määrissä vaihteleekin ja panee 
yhdistykset pohtimaan tilan-
teen ja vaihtoehdot tapaus ker-
rallaan. 

Mielikuvaa veteraanitoi-
minnan systemaattisesta alas-
ajosta voimistavat julkisuudes-
sa selitykset veteraanijärjestö-
jen varallisuuden ”syömisestä” 
pikatahtiin veteraanipolven 
väistymisen kanssa. Kun sa-
maan ”pesänselvitykseen” jul-
kikuvassa menevät helposti 
myös yhdistysten muut varat ja 
toiminta, olisi tärkeää kertoa, 
että sotaveteraaniyhdistykset 
keräävät ja käyttävät toimin-
taansa kahdenlaisia, periaat-
teessa erillään pidettäviä varo-
ja: 1) sotaveteraanikeräyksil-
lä ja lahjoituksina saatuja, vain 

veteraaneille tarkoitettuja ja 2) 
yhdistyksen omatoimisella va-
rainhankinnalla kerättyjä, joita 
käytetään yhdistyksen yleiseen 
toimintaan, virkistykseen ja 
perinnetyöhön. Nyt tätä työtä 
joudutaan tekemään kasvavas-
sa paineessa, jota sävyttää ”rik-
kaan kerjäläisen ja toiminnan 
alasajon syndrooma”. 

Ovatko sotaveteraaniyh-
distykset aamu- vai iltarus-
kon yhdistyksiä, ei ratkea sil-
lä, yhdistyvätkö ne aikanaan 
suuremmiksi tai muuttuvat-
ko nimiltään uutta perinne-
työn sarkaa kyntämään. Oleel-
lista on tämän päivän valinta, 
onko yhdistystoiminta miele-
kästä senkin jälkeen, kun so-
tiemme veteraanit ovat pois-
tuneet joukostamme. Tam-
menlehväsukupolven keski-ikä 
lähenee 90 vuotta. Yhdistys-
ten jäsenistöstä on jo nyt pää-
osa tuki- tai kannattajajäseniä 
– ”kylmänsodan kasvatteja”. 
Heidän innostuksensa kantaa 
vielä veteraaniperinteen vaa-
limisessa, vaan aika tekee työ-
tään heidänkin joukossaan. 
Miten on laita, kun taitutaan 
2020-luvun perinnekaudelle, 
jollei uutta verta ole saatu mu-

Alasajopuheet lopetettava
kaan vielä elävään sotaveteraa-
nityöhön?  Nykyisellä menol-
la ja mielikuvilla yhdistykset 
sysätään takuuvarmasti etu-
kenossa iltaruskon puolelle.

Sotaveteraaniliitto on teh-
nyt omat linjauksensa Kuopi-
on liittokokouksessa jo kaksi 
vuotta sitten, kesällä 2010. Sen 
mukaan eletään siihen saakka, 
kunnes liitto lopettaa toimin-
tansa nykyisessä muodossaan 
ja Tammenlehvän Perinneliitto 
ottaa ohjat käsiin, joista tiede-
tään yhdistyksissä tai kaavail-
luissa vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen yhteistyöorgaaneissa 
toistaiseksi varsin vähän. Siir-
tymäkautta on vuoden 2012 
liittokokouksen jälkeen vielä 
pitkälti, eikä sen soisi muodos-
tuvan kuolinkouristusten lei-
maamaksi ajaksi nykyiselle toi-
minnalle. 

Jos kannattajajäsenten mää-
riä ei yhdistyksissä saada kas-
vuun, on sinisilmäistä olettaa 
joukkoja löytyvän kymmenen 
vuoden päästä suunnitteilla 
oleville ”esikunnille”. Uudessa 
organisaatiossa kattorakenteet 
näyttävät olevan melko valmii-
na, mutta miten lie perustus-
ten laita?  Monissa yhdistyk-

sissä on edelleen halua toimia 
aamuruskon hengessä, mutta 
se edellyttää käytännössä vah-
vaa ja johdonmukaista tukea 
liitolta. Tärkein odotettu viesti 
on, että sotaveteraaniyhdistys-
ten toiminta on tulevaisuudes-
sakin tarpeellista eikä toimin-
nan merkitys mihinkään katoa, 
vaikka liitto- ja alueorganisaa-

tiot saisivatkin uuden muodon 
ja tehtävät uuden painotuksen. 
– ”Puhtaalta pöydältä” sano-
taan olevan helpompaa aloittaa 
asioita, mutta sotaveteraanien 
perinnetyöhön se ajattelutapa 
tuskin sopii.

Heikki Lindroos, pj. 
Järvenpään Sotaveteraanit ry

Maaliskuisena aamu-
na seisoin erään 
mäen harjalla var-

tiopaikallani. Kylmä tuuli nos-
ti puistatuksen kehoni yli. Päi-
vä oli talvisodan päättymisen 
muistopäivä, vuosi 2004 ja pian 
taakse jäävä talvi pitkä sekä 

kylmä. Sään oli luvattu päivän 
mittaan kirkastuvan ja lämpe-
nevän, mutta tuossa hetkessä 
tuo tieto ei suuremmin läm-
mittänyt. ”Sään mukainen va-
rustus”, muistan huomautta-
neeni osastolleni vain hetkeä 
aiemmin. Upseerin koulutus-
kaan ei auttanut itseäni muis-
tamaan pukeakseni riittävän 
lämpimästi.

Sadattelin mielessäni, sillä 
eihän nyt joukkueen varajoh-
tajan pitäisi tällä tavoin jou-
tua hytisemään kylmässä yk-
sin vartiossa. Tiesin toisaalta, 
että joukkueeni oli jossain var-
tiopaikan takana mäen juurella 
varustautumassa ja valmistau-
tumassa tehtävään. Minun tuli 
nyt seistä tässä ja varmistaa, 
että tehtävän alkaessa olosuh-
teet olisivat parhaat mahdolli-
set. Tämä oli minulle annettu 
kunnia.

Aurinko pilkahti esiin pie-
nestä repeämästä pilvimassan 
keskeltä. Kuulin jostain takaa 
komppaniani päällikön lujan 
ja määrätietoisen äänen käs-
kemässä osastoaan liikkeel-
le. Pikkuhiljaa näköpiirini ra-

jalta esiin asteli suuri joukko 
miehiä aseet olalla, viimeisen 
päälle varustautuneena, val-
miina suorittamaan annetun 
tehtävän. He asettuivat koulu-
tuksensa täydellisesti sisäistä-
neinä käskettyyn muodostel-
maan ja jäivät odottamaan.

Vartiopaikaltani näin satoja 
ihmisiä kerääntymässä yhteen. 
Valtaosa heistä kulki kohti mi-
nua. Vain oma komppaniani 
seisoi paikallaan pienen matkan 
päässä. Minua lähestyi hitaas-
ti pieni hahmo. Se nousi mä-
keä ylös hieman vaivalloisesti. 
Siististi pukeutunut vanha her-
ra, otsallaan joskus kauan sitten 
valkoinen, nyt jo vahvasti kel-
lertynyt turkislakki. Liikahdin 
nopeasti kohti vanhusta. ”Her-
ra kenraali, voinko auttaa?” ky-
syin. Vastaus tuli hieman ilki-
kurisesti: ”Enköhän minä tästä 
jaksa vielä ilman apuja. Minulle 
riittää, että tänne tänään aute-
taan paikalle vain yksi kenraali 
ja se en ole minä”.

Lähes samalla hetkellä 
komppanianpäällikköni ko-
mensi kolmirivissä seisovan 
joukkonsa asentoon ja viemään 

aseensa eteen. Mäen kulmalta 
hitaasti ja arvokkaasti kääntyi 
eteeni musta, pitkä auto. Otin 
itsekin asennon, ehkä ryhdik-
käimmän kuin koskaan. Jouk-
ko kadetteja saapui autolle ja 
nosti sen syleilystä esiin suu-
ren puisen arkun. Kaikki me 
silminnäkijät katse naulittui-
na arkkuun seurasimme, kun 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
rooth viimeisen kerran vie-
raili Helsingin tuomiokirkos-
sa. Hetkeä myöhemmin hänet 
siirrettiin siunattuna viimeisel-
le matkalleen kohti Hietanie-
men hautausmaata, jossa hänet 
laskettiin sen maan syliin, jota 
hän koko elämänsä niin rajusti 
ja yksimielisesti puolusti.

En ole kovin kansallismieli-
nen ihminen. Mielestäni kaikki 
ihmiset kotimaastaan, uskon-
nostaan ja uskollisuudestaan 
riippumatta ovat samanarvoi-
sia. Jos saisin päättää, lopettai-
sin kaikki sodat ja sulattaisin 
miekat auroiksi. Kymmenien 
sotaveteraanien kanssa keskus-
teltuani olen huomannut, että 
viimeistään sodan kokeneena 
ihmisestä tulee pasifisti.

Yhdenkään ihmisen ei toi-
voisi kokevan niitä kauhuja, 
joista minulle on kerrottu. Ei 
yksikään niitä kokenut toivoisi 
samaa enää itsensä tai muiden 
kokevan.

Nuo kokemukset, kerto-
mukset ja kohtaamieni vanho-
jen, viisaiden silmien määrätie-
toinen viesti muistuttavat silti 
ihmisen rajallisuudesta.

Sukupolvien yli muisti-
kuvamme hapertuvat. Adolf 
Ehrnrooth jaksoi koko elämän-
sä ajan muistuttaa meitä veljien 
ja siskojen teoista ja taisteluista. 
Hän muisti kertoa, että maam-
me on puolustamisen arvoinen.

Erityisen hyvin muistan hä-
nen vaatineen, ettemme enää 
koskaan saa jäädä yksin. Kat-
soessani vartiopaikaltani jal-
kaväenkenraalin loittonevaa 
ruumissaattuetta korvissani 
soi reserviupseerikurssin kuo-
rossa monesti laulamani sanat: 
”Himmetä ei muistot koskaan 
saa!”

Timo Kontio 
puheenjohtaja 

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Kunniavartiossa

www.rudus.fi/vihreabetoni

Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavia 
Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan 
kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan 
tarpeita. 
Tulevaisuus on hyvissä käsissä, kun raken-
nat Ruduksen kanssa – tutustu toimintaam-
me tarkemmin osoitteessa 

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.
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Talvisodan päättymisen 
72-vuotispäivänä arvoval-
tainen joukko kokoontui 
Katajanokan Kasinolle 
seminaariin, jossa muis-
teltiin Fanni Luukkosen 
elämäntyötä sekä Suomen 
Lottaperinneliiton perus-
tamista. 

Tilaisuuden avasi Lotta-
perinneliiton puheen-
johtaja Sirkka-Liisa 

Hollmén. Hän muistutti, että 
liitto perustettiin Katajano-
kan Kasinolla tammikuussa 
1992, ja samassa paikassa pe-
rustettiin aikoinaan myös Lot-
ta Svärd -järjestö. Kunnioituk-
sesta Fanni Luukkosta kohtaan 
liiton juhlallisuudet siirrettiin 

hänen syntymäpäiväänsä 13. 
maaliskuuta. 

Professori Aura Korppi-
Tommola totesi puheessaan 
Lottaperinneliiton perustami-
sen kulminoituneen lähinnä 
siihen, että oli aika saada jul-
kinen tunnustus vuosikymme-
nien takaiselle työlle ja tarve 
toimia yhdessä ulkopoliittisen 
hiljaisuuden päätyttyä. Liiton 
voima ja onnistuminen näky-
vät muun muassa siinä, että 
uusia yhdistyksiä syntyy ja uu-
sia jäseniä liittyy joukkoon. Lii-
ton työllä on ollut useita merki-
tyksiä. Jo liiton olemassaololla 
on ollut terapeuttinen vaikutus 
laajalla rintamalla. Tähän liit-
tyen on myös huomioitava, että 
lottatyöstä on jälleen voitu pu-
hua avoimesti.

Dosentti Marjo-Riitta An-
tikainen kertoi Fanni Luukko-
sesta lottajohtajana. Luukko-
nen jakoi aikalaisten käsitykset 
johtajan synnynnäisistä omi-
naisuuksista. Työssä tarvittiin 
vahvoja luonteita, jotka jaksoi-
vat tehdä vilpitöntä ja sitkeää 

Fanni Luukkosen syntymästä 150 vuotta 

Lottaperinneliiton perustamisesta 20 vuotta

Edustava joukko perinnetyön aktiiveja. Vasemmalta Aune Rahola, 
Anna-Maija Lähde, Laine-Maire Kyöstilä, Kaarina Peltola ja Eeva Ta-
pio. Kyöstilän kaulassa on arvostettu Maailman Veteraanijärjestön 
hopeinen ansiomitali. Sen numero on kolme.

työtä maan vapauden hyväksi. 
Lottajohtajan tehtävänä oli olla 
esikuva ja johtaa toimitusjoh-
tajan tavoin. Luukkonen uskoi, 
että vaativien haasteiden myö-
tä johtaja saattaisi myös kehit-
tyä ja kasvaa työssään. Luuk-
kosen työelämä ei perustunut 
etuihin eikä asemaan. Vielä 
vuoden 1944 menetysten kes-
kellä hän löysi työn kautta elä-
määnsä mielekkyyttä. Tuolloin 
valtioneuvosto oli lakkauttanut 
Lotta Svärd -järjestön valvonta-
komission käskystä.

Professori Martti Häikiö 
korosti puheessaan Lotta Svärd 
-järjestön merkitystä Suomen 
naisten tasa-arvon, yhtenäisyy-
den, yritteliäisyyden ja isän-
maallisuuden kehittäjänä. Suo-
men kansallinen yhtenäisyys ja 
poliittisen järjestelmän vakaus 
ovat eurooppalaisittain suuri 
poikkeus ja ihme. Häikiö luette-
li useita tekijöitä, jotka osaltaan 
selittävät sitä yhtenäistä kansaa, 
joka halusi talvi- ja jatkosodassa 
puolustaa vapauttaan. Esimerk-
kinä mainittakoon Stalinin vai-

not 1930-luvun lopulla: suo-
malaiset kommunistit tiesivät, 
että Suomen vankiloissa hei-
dän henkensä oli paremmassa 
turvassa kuin Neuvostoliitos-
sa. Yksi kansallisen yhtenäisyy-
den rakentamisen suurmiehis-
tä oli Väinö Tanner. Kun häntä 
pyydettiin mukaan kansanval-
tuuskuntaan eli vallankumo-
uksen tehneeseen hallitukseen 
keväällä 1918, hän kieltäytyi sa-
noen, että ”tulette taittamaan 
niskanne ja saattamaan työvä-
enluokan häpeään”. 

– Meidän jokaisen toiveis-
sa on rauha tulevaisuudessa. 
Emme kuitenkaan voi tuudit-
tautua toiveajatteluun. Fanni 
Luukkosen ja Lotta Svärd -jär-
jestön esimerkkiä noudatta-
en toivon, että Suomen naiset, 
erityisesti nuoret, osallistuvat 
aktiivisesti myös kriisinhallin-
tatyöhön, totesi Lottaperinne-
liiton kunniajäsen Elisabeth 
Rehn seminaarin päätössa-
noissa.

Vesa Määttä

Suomen-poikien perin-
neyhdistys osallistui 
24.2.2012 Viron itsenäi-

syyspäivän viettoon monin jo 
perinteiksi muodostunein ta-
voin. Yhdistyksen puheen-
johtaja Seppo Lahtela yhdes-
sä eräiden hallituksen jäsenten 
kanssa laski seppeleen Vanhan 
kirkon puistossa Viron vapa-
ussodassa taistelleiden suoma-
laisvapaaehtoisten muistomer-
kille. 

Kunniakäynnillä Malmin 
hautausmaalla laskettiin sep-
pele virolaisten vapaaehtoisten 
muisto-merkille. Viron suurlä-
hetystön seppeleen laski suur-
lähettiläs Mart Tarmak yh-
dessä puolustusasiamiehen, 
everstiluutnantti Kaupo Kiisin 
kanssa. Tilaisuudessa puhui 
Seppo Lahtela. Kunniaosaston 
oli asettanut Kadettikoulu. 

Yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin jälleen Kuljetuskuu-
tion tiloissa. Ennen kokouk-
sen alkua vietettiin hiljainen 
hetki Suomen Sotaveteraanien 
Viron yhdistyksen puheenjoh-
tajan Uno Järvelan ja muiden 
vuoden aikana viimeiseen ilta-
huutoon kutsuttujen Suomen-
poikien muistoksi. Muistosanat 
lausui Seppo Lahtela. Kokous-

esitelmän piti Tammenlehvän 
Perinneliiton toiminnanjohtaja 
Pertti Suominen.

Viron kävijäin muistomer-
killä pidettiin vielä illalla 24.2. 
muistotilaisuus, missä tänä 
vuonna puhui Akaan Seudun 
Suomi-Viro Seuran puheenjoh-
taja Eero Lehtonen.

Tallinnan tapahtumat
Suomen Sotaveteraanien Vi-
ron yhdistys sekä Viron va-
paustaistelijoiden Tallinnan 
yhdistys järjestivät perintei-
sen kirkkopyhän Kaarlin kir-
kossa. Vaikka Kaarlin kirkos-
sa onkin meneillään kunnos-
tustyöt ja osa kirkkosalista oli 
käyttämättömissä, niin runsas-
lukuinen kirkkokansa mahtui 
hyvin ekumeeniseen juhlaju-
malanpalvelukseen. Alttari- ja 
ehtoollispalveluksen suorittivat 
piispa Einar Soone ja Tallin-
nan tuomiokirkon kirkkoherra 
(emeritus) Ivar-Jaak Salumäe. 
Saarnan piti Piritan roomalais-
katolisen luostarin pappi isä, 
Suomen-poika Vello Salo. 

Laulusolistina oli ooppera-
laulaja, sopraano Kristiina Un-
der urkutaiteilija Piret Aidu-
lon vastatessa korkeatasoisesta 
säestyksestä. 

Viron 94. itsenäisyyspäivä Helsingissä ja Tallinnassa
Piispa Einar Soone luki vii-

meiseen iltahuutoon kutsuttujen 
Suomen-poikien ja vapaustaiste-
lijoiden nimet. Suomen-poikia 
heistä oli 26 ja vapaustaistelijoita 
40.  Suomen-poikia on vielä kes-
kuudessamme 250 miestä, joista 
runsaat 130 asuu virossa ja loput 
Ruotsissa, Kanadassa ja Yhdys-
valloissa. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 
Viron kansalliskirjastossa pide-
tyssä juhlassa juhlapuheen piti 
kenraalimajuri Kari Siiki. Ter-
vehdyksiä esittivät suurlähettiläs 
Aleksi Härkönen, puheenjoh-
tajat Harri Raitis ja Nyyrikki 
Kurkivuori, eversti Ari-Ilma-
ri Iisakkala ja prikaatikenraali 
Finn-Göran Wennström.   

Juhlan musiikista vastasivat 
Iina Harjula, Annuliina Ikä-
heimo ja Mirva Helske.  Suo-
men-poika Uno Mändla esit-
ti kaksi kirjoittamaansa runoa 
sotavuosilta. 

Tervehdysten jälkeen oli pal-
kitsemisten aika. Suomen So-
taveteraanien Viron yhdistys 
kutsui kunniajäsenikseen Erik 
Erwesin ja Ilkka Hankkilan. 

Virallisen osuuden jälkeen 
olleessa konserttiohjelmassa 
tänä vuonna vastasi jo mainit-
tujen nuorten taiteilijoiden li-

Nyyrikki Kurkivuori 
puheenjohtajaksi
Suomen-poikien perinneyhdistyksen vuosikokouksessa yli kymmenen 
vuotta perinneyhdistystä johtanut Seppo Lahtela ei asettunut ehdolle 
puheenjohtajaa valittaessa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
viime vuodet varapuheenjohtajana toiminut Nyyrikki Kurkivuori. Uusiksi 
hallituksen jäseniksi valittiin Kaarina Dromberg ja Mati Blumfeldt. 
Muut hallituksen jäsenet Reijo Tanskanen, Irma Törnström, Martti 
Tuomainen ja Sampo Martiskainen jatkavat hallituksen jäseninä.

Virolaisia ja suomalaisia vieraita Tallinnan juhlassa. Edessä oikealla 
runon lausunut Suomen-poika Uno Mändla. 

säksi harmonikkataiteilija Kai-
sa Kujanpää ja Hyvinkään 
Rautatien Soittajat kapellimes-
tari Hannu Simoisen johdolla. 
Ohjelmakoordinaattorina toi-
mi Kalevi Rönnqvist.

Elagu meie vennasmaa Ees-
ti! – Eläköön veljesmaamme 
Viro! 

Nyyrikki Kurkivuori
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Pariisin rauhansopimuk-
sen hyväksymisestä tu-
lee kuluneeksi 65 vuotta 

18.4.2012. Neuvostoliitto ratifi-
oi sopimuksen vasta syyskuun 
15. päivänä 1947.

Valvontakomission miehet 
kiersivät koko Suomen tarkis-
tamassa, että kaikkien lakkau-
tettujen yhdistysten toiminta 
ym. oli lopetettu rauhansopi-
muksen mukaisesti. 

Autosotamies Veikko Hal-
lia suoritti varusmiespalvelusta 
Helsingin Komennuskomppa-
nia auto-osastossa ja sai komen-
nuksen presidentin linnaan. 
Näin hän sai seurata president-
tiparin läsnäoloa todella läheltä. 
Hänen ilmoittauduttuaan evers-
ti Ragnar Grönvallille ajot olivat 
kaikki presidentin linnan ajoja. 

Oliko Alli Paasikivellä 
painavaa asiaa Porkkalan 
luovutukseen? 
Presidentti Paasikivi ja Alli 
Paasikivi kävivät hotelli Tornis-
sa 17.9.1947. Oli tapahtunut hät-
kähdyttävä roskapussin heitto 
15.9.1947 Alli Paasikiven pala-
tessa Naantalin Kultarannas-
ta. Auton keulassa oli lippum-
me. Tuulilasille tuli iso roska-
pussi. Rouva kysyi heti, keitä he 
olivat. Minä tunnistin sen val-
vontakomission autoksi. Rou-
va oli hiljaa, eikä puhunut enää 
loppumatkalla mitään. Sotilas-
tukikohtana oleva Porkkalan 
vuokra-alue oli myös painajai-
nen Paasikivelle.

Allin sisarella oli asunto 
Kirkkonummella lähellä vuok-
ra-aluetta. Olimme myös ker-
ran rouvan kanssa käymässä 

65 vuotta Pariisin 
rauhansopimuksesta

siellä ja puhumista riitti.
Valvontakomission Andrei 

Zdanov joukkoineen poistui 
hotelli Tornista 26.9.1947. Veik-
ko Hallia sai tehtäväkseen vie-
dä kukkalaitteen lähtevälle val-
vontakomissiolle Malmin ken-
tälle. Lähtö oli samaan aikaan 
valvontakomissiolla hotelli 
Tornista ja minulla presiden-
tinlinnasta. Minun piti vain 
ajaa niin kovaa, että kukkalaite 
oli vastassa lentokoneen edessä 
Andrei Zdanovin tullessa. 

Presidentti Paasikivi kir-
joitti, että sotatila päättyi vas-
ta 26.9.1947. Porkkalan vuokra-
alue palautettiin 26.1.1956 pre-
sidentti Paasikiven ollessa vielä 
virassa, vaikka vuokra-alue oli 
vaadittu 50 vuodeksi. Alli Paa-
sikivi oli kova puhumaan mat-
koilla ja näin uskon, että hän 
puhuessaan myös hotelli Tor-
nissa Andrei Zdanoville kertoi, 
mitä kaikkea hän ja hänen au-
tonkuljettajansa olivat saaneet 
kokea. 

Porkkalan luovutus jo 11 
vuoden kuluttua oli suuri saa-
vutus ja kunnianosoitus presi-
dentti Paasikivelle siitä, kuin-
ka taitavasti hän suhtautui 
saamiinsa nootteihin ja Alli 
Paasikiven auton konepellille 
heitettyyn roskapussiin mat-
kalla Kultaranta-Helsinki. So-
dan jälkeen seurasivat ns. ”vaa-
ran vuodet”, jolloin ei saanut 
puhua pahaa Neuvostoliitos-
ta. Siitä minulle sanottiin myös 
Kultarannassa. 

Veikko Hallia 
Tuusula 

Autosotamies Veikko Hallia autonsa kanssa presidentinlinnan au-
totallin edessä.

Espoo 27.4.2012
Valtakunnallinen pääjuhla

Barona Areenalla klo 13

Esbo 27.4.2012
Riksomfattande huvudfest
i Barona Areena kl. 13

Återuppbyggnadens

HJÄLTAR

SANKARIT
Jälleenrakentamisen

www.kansallinenveteraanipaiva.fi

Espoon kaupunki toivot-
taa kaikki veteraanit ja 
veteraaniasioista kiin-

nostuneet lämpimästi terve-
tulleiksi kansallisen veteraa-
nipäivän valtakunnalliseen 
pääjuhlaan Barona Areenalle 
(Urheilupuistontie 3, Espoo). 
Teemana on Jälleenrakentami-
sen sankarit – Återuppbyggna-
dens hjältar.

Torstaina 26.4. klo 18–20 
vietetään musiikkipitoista ase-
veli-iltaa. Musiikin lomassa 
katsellaan filmejä Tapiolan ra-
kentamisesta sekä katkelma 
Åke Lindmanin ohjaamasta 
elokuvasta Tali-Ihantala.

Perjantaina 27.4. kansallisen 

veteraanipäivän juhlallisuudet 
alkavat klo 10 lipunnostolla ja 
hartaustilaisuudella. Hartau-
den pitää kenttäpiispa Hannu 
Niskanen. Klo 11–12.30 tarjol-
la on lohikeittolounas Honka-
hallissa, aivan Barona Areenan 
vieressä. 

Klo 13 alkaa valtakunnalli-
nen pääjuhla. Suoran televisi-
oinnin vuoksi pyydämme ylei-
söä istumaan paikoillaan vii-
meistään klo 12.45. Pääjuhlassa 
tumma puku ja kunniamerkit.

Juhlapuheen pitää Kone 
Oyj:n toimitusjohtaja Matti 
Alahuhta. Veteraanin päätös-
sanat esittää kenraali Jaakko 
Valtanen. Valtiovallan terveh-

Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallinen pääjuhla Espoossa

dyksen tuo pääministeri Jyrki 
Katainen ja puolustusvoimain 
tervehdyksen esittää puolus-
tusvoimain komentaja, kenraa-
li Ari Puheloinen. Tilaisuuden 
juontaa Espoon kulttuurijohta-
ja Georg Dolivo.

Puolustusvoimain kalusto-
näyttelyyn voi tutustua Barona 
Areenan edustalla 26.–27.4.

Lisätietoa:
www.kansallinenveteraanipaiva.fi

Viestintäpäällikkö Outi 
Huida, puh. (09) 8162 3302, jär-
jestelytoimikunnan sihteeri

Viestintäjohtaja Satu Tyry-
Salo, puh. (09) 8162 2112, juh-
latoimikunnan sihteeri

Multi Car Oy
Akaa

Puusepänliike Seppälä Ky
Alajärvi, Lehtimäki

Pohjanmaan 
Kiinteistötekniikka Oy

Alavieska
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veteraanien 
määrä

kuntoutus-
määräraha

Kotiin vietävien  
palveluiden määräraha

Akaan kaupunki 110 70 018,02 € 10 451,10 €
Alavuden kaupunki 77 49 012,61 € 7 315,77 €
Askolan kunta 18 11 457,49 € 1 710,18 €
Auran kunta 14 8 911,38 € 1 330,14 €
Enonkoski 12 7 638,33 € 1 140,12 €
Espoo kaupunki 1100 700 180,17 € 104 510,98 €
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
       Lappeenranta 790 502 856,67 € 75 057,88 €
       Lemi 23 14 640,13 € 2 185,23 €
       Luumäki 85 54 104,83 € 8 075,85 €
       Parikkala 74 47 103,03 € 7 030,74 €
       Rautjärvi 54 34 372,48 € 5 130,54 €
       Ruokolahti 86 54 741,36 € 8 170,86 €
       Savitaipale 48 30 553,32 € 4 560,48 €
       Taipalsaari 43 27 370,68 € 4 085,43 €
Euran kunta 103 65 562,32 € 9 786,03 €
Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä
       Forssa 174 110 755,77 € 16 531,74 €
       Humppilan kunta 24 15 276,66 € 2 280,24 €
       Jokioinen 45 28 643,73 € 4 275,45 €
       Tammela 42 26 734,15 € 3 990,42 €
       Ypäjä 26 16 549,71 € 2 470,26 €
Haapaveden kaupunki 45 28 643,73 € 4 275,45 €
Hailuodon kunta 14 8 911,38 € 1 330,14 €
Haminan kaupunki 299 190 321,70 € 28 407,98 €
Hangon kaupunki 60 38 191,65 € 5 700,60 €
Hankasalmen kunta 45 28 643,73 € 4 275,45 €
Hattula 56 35 645,54 € 5 320,56 €
Haukipudas 78 49 649,14 € 7 410,78 €
Hausjärven kunta 53 33 735,95 € 5 035,53 €
Heinolan kaupunki 175 111 392,30 € 16 626,75 €
Heinäveden kunta 44 28 007,21 € 4 180,44 €
Helsingin kaupunki 3736 2 378 066,46 € 354 957,29 €
Huittisten kaupunki 85 54 104,83 € 8 075,85 €
Hyvinkään kaupunki 282 179 500,73 € 26 792,81 €
Hämeenkyrön kunta 71 45 193,45 € 6 745,71 €
Hämeenlinnan kaupunki 558 355 182,30 € 53 015,57 €
Härkätien kuntayhtymä
       Koski Tl 21 13 367,08 € 1 995,21 €
       Lieto 80 50 922,19 € 7 600,80 €
       Tarvasjoki 25 15 913,19 € 2 375,25 €
Iin kunta 89 56 650,94 € 8 455,89 €
Ikaalisten kaupunki 43 27 370,68 € 4 085,43 €
Ilomantsin kunta 188 119 667,16 € 17 861,88 €
Imatran kaupunki 320 203 688,78 € 30 403,19 €
Inarin kunta 57 36 282,06 € 5 415,57 €
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
       Kerimäki 53 33 735,95 € 5 035,53 €
       Punkaharju 55 35 009,01 € 5 225,55 €
       Savonlinna 234 148 947,42 € 22 232,34 €
Jakobstads Social- och hälsovårdsverk
       Jakobstad 106 67 471,91 € 10 071,06 €
       Larsmo 9 5 728,75 € 855,09 €
       Pedersöre 64 40 737,76 € 6 080,64 €
Janakkalan kunta 125 79 565,93 € 11 876,25 €
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
       Ilmajoki 74 47 103,03 € 7 030,74 €
       Jalasjärven kunta 51 32 462,90 € 4 845,51 €
       Kurikka 100 63 652,74 € 9 501,00 €
Joensuun kaupunki 720 458 299,75 € 68 407,19 €
Joroisten kunta 33 21 005,41 € 3 135,33 €
Joutsan kunta 42 26 734,15 € 3 990,42 €
Juankosken kaupunki 41 26 097,62 € 3 895,41 €
Juuan kunta 47 29 916,79 € 4 465,47 €
Juvan kunta 67 42 647,34 € 6 365,67 €
Jyväskylän kaupunki 606 385 735,62 € 57 576,05 €
Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue
       Jämsä 164 104 390,50 € 15 581,64 €
       Kuhmoinen 30 19 095,82 € 2 850,30 €
Järvenpään kaupunki 123 78 292,87 € 11 686,23 €
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus
       Alajärvi 59 37 555,12 € 5 605,59 €
       Soini 22 14 003,60 € 2 090,22 €
       Vimpeli 18 11 457,49 € 1 710,18 €
Kaarinan kaupunki 141 89 750,37 € 13 396,41 €
Kaavin kunta 33 21 005,41 € 3 135,33 €
Kainuun maakunta-kuntayhtymä
       Hyrynsalmi 79 50 285,67 € 7 505,79 €
       Kajaani 371 236 151,67 € 35 248,70 €
       Kuhmo 136 86 567,73 € 12 921,36 €
       Paltamo 53 33 735,95 € 5 035,53 €
       Puolanka 106 67 471,91 € 10 071,06 €
       Ristijärvi 49 31 189,84 € 4 655,49 €
       Sotkamo 98 62 379,69 € 9 310,98 €
       Suomussalmi 294 187 139,06 € 27 932,93 €
Kalajoen kaupunki 81 51 558,72 € 7 695,81 €
Kangasalan kunta
       Juupajoki 16 10 184,44 € 1 520,16 €
       Kangasala 128 81 475,51 € 12 161,28 €
       Orivesi 86 54 741,36 € 8 170,86 €
       Pälkäne 59 37 555,12 € 5 605,59 €

Kangasniemen kunta 41 26 097,62 € 3 895,41 €
Kaskisten kaupunki 7 4 455,69 € 665,07 €
Kauniaisten kaupunki 100 63 652,74 € 9 501,00 €
Keiteleen kunta 27 17 186,24 € 2 565,27 €
Kemijärven kaupunki 236 150 220,47 € 22 422,36 €
Kemin kaupunki 252 160 404,91 € 23 942,51 €
Keminmaan kunta 83 52 831,78 € 7 885,83 €
Kemiönsaari 95 60 470,11 € 9 025,95 €
Kempeleen kunta 49 31 189,84 € 4 655,49 €
Keravan kaupunki 124 78 929,40 € 11 781,24 €
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä,  
Peruspalveluliikelaitos JYTY
       Halsua 9 5 728,75 € 855,09 €
       Kannus 28 17 822,77 € 2 660,28 €
       Kaustinen 19 12 094,02 € 1 805,19 €
       Lestijärvi 8 5 092,22 € 760,08 €
       Toholampi 23 14 640,13 € 2 185,23 €
       Veteli 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
       Eurajoki 39 24 824,57 € 3 705,39 €
       Harjavalta 60 38 191,65 € 5 700,60 €
       Kokemäki 85 54 104,83 € 8 075,85 €
       Nakkila 44 28 007,21 € 4 180,44 €
Keuruu 78 49 649,14 € 7 410,78 €
Kihniön kunta 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Kiiminki 42 26 734,15 € 3 990,42 €
Kinnulan kunta 8 5 092,22 € 760,08 €
Kirkkonummen kunta 80 50 922,19 € 7 600,80 €
Kittilän kunta 74 47 103,03 € 7 030,74 €
Kokkolan kaupunki 249 158 495,33 € 23 657,49 €
Kolarin kunta 27 17 186,24 € 2 565,27 €
Konneveden kunta 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Kontiolahden kunta 65 41 374,28 € 6 175,65 €
Korsholms kommun 86 54 741,36 € 8 170,86 €
Kotkan kaupunki 597 380 006,87 € 56 720,96 €
Kouvolan kaupunki 846 538 502,20 € 80 378,44 €
Kristiinan kaupunki 80 50 922,19 € 7 600,80 €
Kruunupyy 57 36 282,06 € 5 415,57 €
Kuntayhtyma Kaksineuvoinen
       Evijärvi 18 11 457,49 € 1 710,18 €
       Kauhava 93 59 197,05 € 8 835,93 €
       Lappajärvi 31 19 732,35 € 2 945,31 €
Kuopio 563 358 364,94 € 53 490,62 €
Kuortaneen kunta 37 23 551,51 € 3 515,37 €
Kuusamon kaupunki 376 239 334,31 € 35 723,75 €
Köyliön kunta 29 18 459,30 € 2 755,29 €
Lahden kaupunki 740 471 030,29 € 70 307,39 €
Laihia 48 30 553,32 € 4 560,48 €
Laitilan kaupunki 47 29 916,79 € 4 465,47 €
Lapinlahden kunta 78 49 649,14 € 7 410,78 €
Lapuan kaupunki 70 44 556,92 € 6 650,70 €
Laukaan kunta 86 54 741,36 € 8 170,86 €
Lavian kunta 18 11 457,49 € 1 710,18 €
Lempäälän kunta 65 41 374,28 € 6 175,65 €
Leppävirran kunta 75 47 739,56 € 7 125,75 €
Lieksan kaupunki 207 131 761,18 € 19 667,07 €
Limingan kunta 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Liperin kunta
       Liperin kunta 87 55 377,89 € 8 265,87 €
       Outokumpu 75 47 739,56 € 7 125,75 €
Loimaan kaupunki
       Loimaa 168 106 936,61 € 15 961,68 €
       Oripää 9 5 728,75 € 855,09 €
Lopen kunta 44 28 007,21 € 4 180,44 €
Lost-yhteistoiminta-alue
       Inkoo 25 15 913,19 € 2 375,25 €
       Karjalohja 11 7 001,80 € 1 045,11 €
       Lohja 204 129 851,59 € 19 382,04 €
       Siuntio 26 16 549,71 € 2 470,26 €
Loviisan kaupunki
       Lapinjärvi 27 17 186,24 € 2 565,27 €
       Loviisa 144 91 659,95 € 13 681,44 €
Luhangan kunta 7 4 455,69 € 665,07 €
Lumijoen kunta 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Malax-Korsnäs
       Korsnäs 26 16 549,71 € 2 470,26 €
       Malax 52 33 099,43 € 4 940,52 €
Marttila 17 10 820,98 € 1 615,17 €
Merijärven kunta 7 4 455,69 € 665,07 €
Miehikkälän kunta 59 37 555,12 € 5 605,59 €
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
       Hirvensalmi 14 8 911,38 € 1 330,14 €
       Mikkelin kaupunki 331 210 690,58 € 31 448,30 €
       Puumalan kunta 54 34 372,48 € 5 130,54 €
       Ristiina 31 19 732,35 € 2 945,31 €
       Suomenniemi 5 3 182,64 € 475,05 €
Muhoksen kunta 66 42 010,81 € 6 270,66 €
Multian kunta 21 13 367,08 € 1 995,21 €
Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä
       Enontekiö 16 10 184,44 € 1 520,16 €
       Muonio 27 17 186,24 € 2 565,27 €
Muuramen kunta 26 16 549,71 € 2 470,26 €
Mäntsälän kunta 94 59 833,58 € 8 930,94 €

Kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin oikeutettujen 
veteraanien määrät ja määrärahat kunnittain vuonna 2012
Kuntoutusmääräraha on 636,53€/veteraani. Kotiin vietävien lisäpalveluiden määrärha on 95,01€ /veteraani
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Mäntyharjun kunta 56 35 645,54 € 5 320,56 €
Naantalin kaupunki 121 77 019,82 € 11 496,21 €
Nokian kaupunki 122 77 656,35 € 11 591,22 €
Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä
       Nurmes 103 65 562,32 € 9 786,03 €
       Valtimo 43 27 370,68 € 4 085,43 €
Nurmijärven kunta 113 71 927,60 € 10 736,13 €
Nykarleby Stad 35 22 278,46 € 3 325,35 €
Närpes 91 57 924,00 € 8 645,91 €
Oulaisten kaupunki 47 29 916,79 € 4 465,47 €
Oulun kaupunki 1131 719 912,52 € 107 456,29 €
Oulunkaaren kuntayhtymä
       Utajärvi 38 24 188,04 € 3 610,38 €
       Vaala 45 28 643,73 € 4 275,45 €
Oulunsalon kunta 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
       Paimion kunta 64 40 737,76 € 6 080,64 €
       Sauvon kunta 27 17 186,24 € 2 565,27 €
Parainen - Pargas 136 86 567,73 € 12 921,36 €
Parkanon kaupunki 59 37 555,12 € 5 605,59 €
Pelkosenniemen-Savukosken Kansanterveystyön kuntayhtymä
       Pelkosenniemi 20 12 730,55 € 1 900,20 €
       Savukoski 32 20 368,88 € 3 040,32 €
Pellon kunta 51 32 462,90 € 4 845,51 €
Perhon kunta 15 9 547,91 € 1 425,15 €
Pertunmaan kunta 22 14 003,60 € 2 090,22 €
Peruspalvelukeskus Oiva
       Hollola 121 77 019,82 € 11 496,21 €
       Hämeenkoski 16 10 184,44 € 1 520,16 €
       Kärkölä 24 15 276,66 € 2 280,24 €
Peruspalvelukeskus Oiva I
       Asikkala 52 33 099,43 € 4 940,52 €
       Padasjoki 27 17 186,24 € 2 565,27 €
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
       Alavieska 13 8 274,86 € 1 235,13 €
       Nivala 73 46 466,50 € 6 935,73 €
       Sievi 12 7 638,33 € 1 140,12 €
       Ylivieska 74 47 103,03 € 7 030,74 €
Perusturvakuntayhtymä Akseli
       Masku 27 17 186,24 € 2 565,27 €
       Mynämäki 63 40 101,23 € 5 985,63 €
       Nousiainen 20 12 730,55 € 1 900,20 €
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
       Karkkila 72 45 829,97 € 6 840,72 €
       Nummi-Pusula 46 29 280,26 € 4 370,46 €
       Vihti 103 65 562,32 € 9 786,03 €
Petäjäveden kunta 36 22 914,99 € 3 420,36 €
Pieksänmäen kaupungin perusturva
       Pieksämäki 173 110 119,24 € 16 436,73 €
Pielaveden kunta 58 36 918,59 € 5 510,58 €
Pihtiputaan kunta 31 19 732,35 € 2 945,31 €
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
       Mänttä-Vilppula 99 63 016,22 € 9 405,99 €
Pirkkalan kunta 56 35 645,54 € 5 320,56 €
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä POSA
       Honkajoki 17 10 820,97 € 1 615,17 €
       Jämijärvi 14 8 911,38 € 1 330,14 €
       Kankaanpää 55 35 009,01 € 5 225,55 €
       Karvia 24 15 276,66 € 2 280,24 €
       Siikainen 11 7 001,80 € 1 045,11 €
Polvijärven kunta 45 28 643,73 € 4 275,45 €
Porin kaupunki
       Luvia 29 18 459,30 € 2 755,29 €
       Merikarvia 37 23 551,51 € 3 515,37 €
       Pomarkku 24 15 276,66 € 2 280,24 €
       Pori 507 322 719,40 € 48 170,06 €
       Ulvila 68 43 283,86 € 6 460,68 €
Pornaisten kunta 18 11 457,49 € 1 710,18 €
Porvoon kaupunki 233 148 310,89 € 22 137,33 €
Posion kunta 99 63 016,22 € 9 405,99 €
PPKY Selänne
       Haapajärven kunta 48 30 553,32 € 4 560,48 €
       Kärsämäki 14 8 911,38 € 1 330,14 €
       Pyhäjärvi 40 25 461,10 € 3 800,40 €
       Reisjärvi 14 8 911,38 € 1 330,14 €
Pudasjärven kunta 114 72 564,13 € 10 831,14 €
Pyhtään kunta 55 35 009,01 € 5 225,55 €
Pyhäntä 8 5 092,22 € 760,08 €
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä peruspalvelukeskus Aava
       Hartola 34 21 641,93 € 3 230,34 €
       Iitti 80 50 922,19 € 7 600,80 €
       Myrskylä 17 10 820,97 € 1 615,17 €
       Nastola 80 50 922,19 € 7 600,80 €
       Orimattila 130 82 748,57 € 12 351,30 €
       Pukkila 10 6 365,27 € 950,10 €
       Sysmä 49 31 189,84 € 4 655,49 €
Pöytyän kunta 62 39 464,70 € 5 890,62 €
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
       Pyhäjoki 28 17 822,77 € 2 660,28 €
       Raahe 125 79 565,93 € 11 876,25 €
       Siikajoki 59 37 555,12 € 5 605,59 €
       Vihanti 28 17 822,77 € 2 660,28 €
Raision kaupunki
       Raision kaupunki 151 96 115,64 € 14 346,51 €
       Ruskon kunta 30 19 095,82 € 2 850,30 €
Rantasalmi 31 19 732,35 € 2 945,31 €
Ranuan kunta 88 56 014,41 € 8 360,88 €
Raseborgs stad 242 154 039,64 € 22 992,42 €
Rauman kaupunki 283 180 137,26 € 26 887,82 €
Rautavaaran kunta 16 10 184,44 € 1 520,16 €
Riihimäen kaupunki 208 132 397,70 € 19 762,08 €

Rovaniemen kaupunki 830 528 317,76 € 78 858,28 €
Ruoveden kunta 60 38 191,65 € 5 700,60 €
Rääkkylän kunta 26 16 549,71 € 2 470,26 €
Sallan kunta 128 81 475,51 € 12 161,28 €
Salon kaupunki 369 234 878,62 € 35 058,68 €
Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut
       Kiikonen 7 4 455,69 € 665,07 €
       Punkalaidun 26 16 549,71 € 2 470,26 €
       Sastamala 191 121 576,74 € 18 146,91 €
Seinäjoen yhteisoiminta-alue
       Isokyrö 28 17 822,77 € 2 660,28 €
       Seinäjoki 246 156 585,75 € 23 372,46 €
Siikalatva 57 36 282,06 € 5 415,57 €
Siiliset-peruspalvelukeskus
       Maaninka 26 16 549,71 € 2 470,26 €
       Nilsiä 43 27 370,68 € 4 085,43 €
       Siilinjärvi 67 42 647,34 € 6 365,67 €
Simon kunta 35 22 278,46 € 3 325,35 €
Sipoon kunta 84 53 468,30 € 7 980,84 €
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä
       Rautalampi 44 28 007,21 € 4 180,44 €
       Suonenjoki 88 56 014,41 € 8 360,88 €
       Tervo 17 10 820,98 € 1 615,17 €
       Vesanto 27 17 186,24 € 2 565,27 €
Sodankylän kunta 122 77 656,35 € 11 591,22 €
Someron kaupunki 94 59 833,58 € 8 930,94 €
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitos
       Kesälahti 24 15 276,66 € 2 280,24 €
       Kitee 83 52 831,78 € 7 885,83 €
       Tohmajärvi 44 28 007,21 € 4 180,44 €
SoTe kuntayhtymä Perusturvaliikelaitos Saarikko
       Kannonkoski 16 10 184,44 € 1 520,16 €
       Karstula 36 22 914,99 € 3 420,36 €
       Kivijärvi 11 7 001,80 € 1 045,11 €
       Kyyjärvi 14 8 911,38 € 1 330,14 €
       Saarijärvi 75 47 739,56 € 7 125,75 €
Sulkava 29 18 459,30 € 2 755,29 €
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
       Isojoki 30 19 095,82 € 2 850,30 €
       Karijoki 15 9 547,91 € 1 425,15 €
       Kauhajoki 103 65 562,32 € 9 786,03 €
       Teuva 51 32 462,90 € 4 845,51 €
Säkylän kunta 31 19 732,35 € 2 945,31 €
Taivalkosken kunta 91 57 924,00 € 8 645,91 €
Tampereen kaupunki 1168 743 464,03 € 110 971,66 €
Tervolan kunta 67 42 647,34 € 6 365,67 €
Toivakka 13 8 274,86 € 1 235,13 €
Tornion kaupunki 234 148 947,42 € 22 232,34 €
Turun kaupunki 1240 789 294,01 € 117 812,38 €
Tuusniemen kunta 29 18 459,30 € 2 755,29 €
Tuusulan kunta 99 63 016,22 € 9 405,99 €
Tyrnävän kunta 21 13 367,08 € 1 995,21 €
Töysän kunta 15 9 547,91 € 1 425,15 €
Urjalan kunta 39 24 824,57 € 3 705,39 €
Utsjoen kunta 11 7 001,80 € 1 045,11 €
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alue
       Kustavi 13 8 274,86 € 1 235,13 €
       Pyhäranta 12 7 638,33 € 1 140,12 €
       Taivassalo 25 15 913,19 € 2 375,25 €
       Uusikaupunki 102 64 925,80 € 9 691,02 €
       Vehmaa 13 8 274,86 € 1 235,13 €
Uurainen 13 8 274,86 € 1 235,13 €
Vaasan kaupunki 313 199 233,08 € 29 738,12 €
Valkeakosken kaupunki 151 96 115,64 € 14 346,51 €
Vantaan kaupunki 611 388 918,26 € 58 051,10 €
Varkauden kaupunki 152 96 752,17 € 14 441,52 €
Vesilahden kunta 28 17 822,77 € 2 660,28 €
Viitasaaren kaupunki 66 42 010,81 € 6 270,66 €
Virolahden kunta 94 59 833,58 € 8 930,94 €
Virrat 68 43 283,86 € 6 460,68 €
Vähänkyrön kunta 18 11 457,49 € 1 710,18 €
Vöyri 36 22 914,99 € 3 420,36 €
Yli-Iin kunta 25 15 913,19 € 2 375,25 €
Ylitornion kunta 73 46 466,50 € 6 935,73 €
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
       Iisalmi 180 114 574,94 € 17 101,80 €
       Kiuruvesi 94 59 833,58 € 8 930,94 €
       Sonkajärvi 31 19 732,35 € 2 945,31 €
       Vieremä 25 15 913,19 € 2 375,25 €
Ylöjärven kaupunki 101 64 289,27 € 9 596,01 €
Ålands Hälso- och Sjukvård
       Brandö 3 1 909,58 € 285,03 €
       Eckerö 13 8 274,86 € 1 235,13 €
       Finström 19 12 094,02 € 1 805,19 €
       Föglo 4 2 546,11 € 380,04 €
       Geta 1 636,53 € 95,01 €
       Hammarland 12 7 638,33 € 1 140,12 €
       Jomala 17 10 820,97 € 1 615,17 €
       Kumlinge 4 2 546,11 € 380,04 €
       Kökar 5 3 182,64 € 475,05 €
       Lemland 8 5 092,22 € 760,08 €
       Lumparland
       Maarianhamina 105 66 835,38 € 9 976,05 €
       Saltvik 16 10 184,44 € 1 520,16 €
       Sottunga 6 3 819,16 € 570,06 €
       Sund 10 6 365,27 € 950,10 €
       Vårdö 4 2 546,11 € 380,04 €
Ähtärin kaupunki 57 36 282,06 € 5 415,57 €
Äänekosken kaupunki 114 72 564,13 € 10 831,14 €

37575 23 917 518,11 € 3 570 000,35 €
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Valtion vuoden 2012 ta-
lousarviossa on va-
rattu määrärahaa 

rintamaveteraaneille kotiin 
vietäviin kunnallisiin avopal-
veluihin. Rintamaveteraaneil-
le kotiin vietäviin kunnallisiin 
avopalveluihin varatun määrä-
rahan käyttöön on haluttu li-
sätä joustoa. Suositus on, että 
kuntoutukseen varatusta koko-
naismäärärahasta 10 - 15 pro-
senttia käytetään näihin kotiin 
vietäviin palveluihin.  Erillisen 
määrärahaseurannan mahdol-
listamiseksi Valtiokonttori on 
kohdistanut kuntiin kuntou-
tusmäärärahasta noin 13 pro-

Valtiokonttorin ohjeistukset kunnille/kuntayhtymille 2012

Rintamaveteraaneille kotiin 
vietävät kunnalliset avopalvelut 

senttia käytettäväksi rintama-
veteraaneille kotiin vietäviin 
kunnallisiin avopalveluihin.

Kunnallisiin avopalvelui-
hin oikeutetun rintamavete-
raanin tulee olla Suomessa asu-
va vuosien 1939 – 1945 sotiin 
osallistunut rintamasotilastun-
nuksen, rintamapalvelustun-
nuksen tai rintama tunnuksen 
omaava rintamaveteraani. So-
tainvalideille, joiden sotilas-
vammalain mukainen työky-
vyttömyysaste on vähintään 10 
prosenttia, ei voida antaa tämä 
määrärahan perusteella rinta-
maveteraaneille tarkoitettuja 
kunnallisia avopalveluja.

Rintamaveteraanien kun-
nallisiin avopalveluihin osoi-
tettu määräraha on jaettu kun-
nassa asuvien rintamaveteraa-
nien lukumäärän suhteessa. 
Rintamaveteraanien määrästä 
on kuitenkin vähennetty kun-
nissa asuvien sotainvalidien 
lukumäärä. Määräraha mak-
setaan maaliskuun aikana il-
moittamallenne tilille. Mää-
räraha on pidettävä erillään 
muusta Valtiokonttorin kun-
nalle tai kuntayhtymälle ai-
kaisemmin tänä vuonna osoit-
tamasta rintamaveteraanien 
kuntoutusmäärärahasta.

Määrärahaa voidaan käyttää 

sosiaalihuoltolain mukaisen 
kotipalvelun antamiseen sen 
tarpeessa oleville veteraaneil-
le. Kotiin vietävinä palveluina 
voivat tulla kyseeseen esim. ko-
dinhoitajan apu, ateriapalvelu, 
pyykkipalvelu, siivousapu sekä 
kuljetuspalvelut. Määrärahan 
käyttöön sovelletaan sosiaali-
huoltolain mukaista tarvehar-
kintaa kuitenkin niin, että rin-
tamaveteraanin tuloja ei tarvit-
se selvittää, vaan palvelun tarve 
on ratkaiseva. Tavoitteena on 
tukea monipuolisesti veteraa-
nin kotona selviytymistä. 

Valtiokonttori tulee pyy-
tämään tämän määrärahan 

käytöstä ensi vuoden kevääl-
lä erillisen selvityksen. Kun-
nat/kuntayhtymät voivat käyt-
tää vuoden 2012 määrärahaa 
31.3.2013 asti, mutta päätökset 
pitää tehdä vuoden 2012 puo-
lella.

Mikäli kunnalta/kuntayhty-
mältä jää määrärahaa käyttä-
mättä 5 euroa tai enemmän, on 
se palautettava Valtiokontto-
riin viimeistään 15.5.2013.

Lisätietoja
Merja Längman, 
puh. (09) 7725 8203
Anne Sirén, 
puh. (09) 7725 8221

Valtion vuoden 2012 ta-
lousarviossa on varat-
tu määrärahaa rinta-

maveteraaneille kuntoutukseen 
sekä kotiin vietäviin kunnalli-
siin avopalveluihin. Varsin-
kin kotiin vietävien palvelui-
den määrärahan tiedottami-
sessa ja käytössä on tietojemme 
mukaan ollut epäselvyyksiä 
vuonna 2011, jolloin se mak-
settiin kunnille ensimmäis-
tä kertaa. Samoin tänä vuonna 
on jossakin kunnassa ihmetel-
ty tätä määrärahaa, jonka ole-
tettiin olevan ns. kertaluontoi-
nen raha vuodelle 2011. Näiden 

Vastauksia Valtiokonttorilta
epäselvyyksien välttämisek-
si julkaisemme taulukon kun-
nallisista määrärahoista sekä 
Valtiokonttorin kunnille lä-
hettämän kirjeen Rintamave-
teraanien kotiin vietävien pal-
veluiden määrärahan käytöstä. 
Tällä yhteistyöllä pyrimme vai-
kuttamaan siihen, että määrä-
rahat kunnissa tulevat käyte-
tyksi annettujen ohjeistusten 
mukaisesti niihin oikeutettu-
jen veteraanien hyväksi.

Pyysimme Valtiokonttorilta 
vastauksia muutamiin yleisem-
piin kunnilta liitolle tulleisiin 
kysymyksiin. 

Miten kunnat saavat infor-
maation näistä määrärahois-
ta ja ohjeistuksesta? Menevät-
kö kotipalveluihin tarkoitetut 
määrärahat sosiaali- vai ter-
veydenhuollon kautta? Onko 
maksupaikka eri kun kuntou-
tusmäärärahoissa?

Valtiokonttori on lähettänyt 
kunnille ohjekirjeet kotipalve-
luista sekä rintamaveteraanien 
kuntoutuksesta. Nämä molem-
mat ovat luettavissa myös Valtio-
konttorin internet-sivuilla. Ra-
hat on lähetty kunnille erikseen 
kuntoutusta ja kotipalvelua var-
ten eri tileille. Useimmissa kun-
nissa kotipalveluasiat hoitaa sosi-
aalipuoli ja varsinaisen kuntou-
tuksen terveyspuoli. Kuntia on 
myös ohjeistettu pitämään rahat 
erillään ja tilitykset Valtiokont-
torille tehdään myös erikseen.

Vuosi sitten monista kun-
nista alettiin kysellä kotiin vie-
tävien palveluiden määrära-
hasta; mikä tällainen raha on 
ja missä se on? Onko nyt var-
mistettu, että tänä vuonna ei 
tapahdu näin, vaan kunnat 
ovat tietoisia määrärahasta ja 
määrärahan käytöstä?

Kunnille on mennyt edellä 
mainitut infot. Valtiokonttorin 
on vaikea varmistaa asiaa enem-
pää, jos kunnissa ei lueta ohjei-
ta tai tieto ei muusta syystä kulje 
kunnan sisällä. Kuntien edusta-
jille tarkoitetuissa tilaisuuksis-
sa nämä kaksi tukimuotoa  (ve-
teraanikuntoutus kaikkine eri 
mahdollisuuksineen ja nämä 
kotiin vietävät avopalvelut) ovat 
olleet esillä ja niitä on käyty läpi 
– mitä ne tarkoittavat, mihin 
määrärahat on tarkoitettu jne.  
Olemme siis yrittäneet valaista 
asiaa sekä kirjallisesti että eri-
laisten esitysten muodossa. 

Onko ohjeistusta tarpeen 
vielä selventää ja jos niin mi-
ten?

Mielestäni ohjeistus on vä-
hintäänkin kohtuullisella ta-
solla. Kotipalvelujen sisällöstä 
on tullut jonkin verran kysy-
myksiä kunnista ja niitä on sel-
vitetty puhelimitse/sähköpos-
tilla. (Tosin sosiaalipuolella pi-
täisi periaatteessa tietää,  mitä 
sosiaalihuoltolain mukainen 
kotipalvelu sisältää). 

Valtiokonttorin mielipide 
jakoperusteista ja siitä, että 
määrärahat maksetaan tasa-
suuruisina erinä?

Määrärahahan (itse asiassa 
molemmat määrärahat) jaetaan 
ohjeen mukaan tänä vuonna 
kunnassa asuvien rintamavete-
raanien lukumäärän suhteessa.  
Rahat lähetetään kuntiin nel-
jä kertaa vuodessa yhtä suuri-
na erinä ja se perustuu rinta-
maveteraanien kuntoutuslain 
6 §:ään. Minä en muista yhtään 
valitusta kuntapuolelta tästä 
määrärahan jakoasiasta. Kun-
nat voisivat ehkä haluta rahat 
nopeammin käyttöönsä, mut-
ta ei nykyinenkään käytäntö 
liene mikään ongelma. Valtio-
konttorin (lähinnä tässä tapa-
uksessa nyt minun) käsityksen 
mukaan määrärahan jako rin-
tamaveteraanien lukumäärällä 
on oikeudenmukainen. En ai-
nakaan itse tiedä, mikä muu ja-
koperuste olisi parempi.

Vastaukset kysymyksiin antoi lin-
janjohtaja Marja-Liisa Taipale Val-
tiokonttorista.

Kaikki terveydestä – www.terveysportti.fi

Levin Huoneistolomat Oy
LEVI

www.levinhuoneistolomat.fi
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Veteraanien keski-iän 
ollessa tällä hetkel-
lä noin 88 - 89 vuot-

ta, yhä useampi veteraani jou-
tuu sairaalaan. Mahdollisia syi-
tä sairaalahoitoon on monia; 
mm. yleiskunnon lasku (taus-
talla usein puutteellinen ravit-
semus ja vajeet lääkityksen asi-
anmukaisessa hoitamisessa ja/
tai muistiongelmat), aivoveren-
vuoto tai aivoinfarkti halvaan-
tumisoireineen sekä erilaiset 
murtumat. 

Sairaalahoitojaksojen veny-
minen merkitsee useimmiten 
sitä, että veteraanin kotiin pa-
laaminen käy yhä haasteelli-
semmaksi. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirissä (Eksotessa) toi-
mii SAS- toimisto (S=selvitä 
A=arvioi S=sijoita), jonka työn-
tekijät yhdessä työryhmän/asi-
akkaan/omaisten/kotisairaan-
hoidon kanssa kartoittavat 
sairaalassa olijan jatkokuntou-
tustarvetta. Työryhmään kuu-
luu SAS-toimiston työntekijä, 
osaston lääkäri, fysioterapeut-

ti, osastonhoitaja/sairaanhoita-
ja, sosiaaliohjaaja, sekä veteraa-
nineuvoja silloin, kun osastolla 
on hoidettavana veteraani/ve-
teraaneja. Kunkin osaston ti-
lanne käydään läpi kerran kuu-
kaudessa.

Etelä-Karjalan keskussai-
raalassa on myös kaksi kotiu-
tushoitajaa, jotka tekevät vas-
taavaa työtä keskussairaalassa 
yhteistyössä keskussairaalan 
osastojen, SAS-toimiston ja em. 
yhteistyötahojen kanssa.

Veteraanineuvoja poimii 
osaston potilaista etukäteen 
veteraaniasiakkaat, joiden asi-
at käsitellään kokouksessa aina 
ensin. Kun se on tehty, veteraa-
nineuvoja poistuu, ja työryhmä 
jatkaa muiden potilaiden asioi-
den käsittelyä.

Kokouksessa on selvinnyt, 
kenelle veteraanille suunnitel-
laan kotiutusta ja mahdollinen 
kotiutuspäiväkin. 

Tämän jälkeen veteraani-
neuvoja tekee kuntoutusha-
kemuksen yhdessä veteraa-
nin kanssa osastolla tai hänen 

Veteraanikuntoutuksen merkitys 
sairaalasta kotiutuessa

omaisensa kanssa useimmiten 
puhelimitse. Sairaalasta pois 
pääsevälle veteraanille suosi-
tellaan ensisijaisesti pitkäkes-
toista avokuntoutusta (tarvitta-
essa kotona annettuna), minkä 
useimmat veteraanit ja heidän 
omaisensa mielellään hyväk-
syvät.

Ennen kotiutusta hoitava lää-
käri tekee kuntoutusta varten 
fysikaalisen hoidon lähetteen 
(avokuntoutus) tai kuntoutus-
suunnitelman (laitoskuntou-
tus) joka toimitetaan veteraa-
nineuvontaan. Veteraanikun-
toutushakemus käsitellään 
kuntoutuspäätöskokouksessa 
mahdollisimman lähellä kotiu-
tusta, jonka jälkeen veteraani-
neuvoja vielä varmistaa palve-
luntuottajalta, että kuntoutus 
aloitetaan mahdollisimman no-
peasti kotiutuksen jälkeen. 

Veteraanineuvojien tiivis 
yhteistyö SAS-toimiston, ko-
tiutushoitajien ja sairaalan 
osastojen kanssa mahdollis-
taa sen, että kotiutuksen yhte-
yteen suunniteltu, erityisesti 

avomuotoinen veteraanikun-
toutus on tehokasta. Oikea-ai-
kaisen veteraanikuntoutuksen 
avulla tuetaan kuntoutujan ko-
tona selviytymistä, lisätään hä-
nen turvallisuuden tunnettaan 
ja jopa ennalta ehkäistään uu-

delleen sairaalaan päätymistä 
kohta kotiutuksen jälkeen.

Eija Peuha  
Lappeenranta, 

veteraanineuvoja

Veteraanilla on mah-
dollisuus vuodes-
sa 20-30 hoitokerran 

avokuntoutukseen. Avokun-
toutusta voidaan tarvittaessa 
antaa myös kotikuntoutukse-
na. Kuntoutusjakson tavoitteet 
ja kuntoutussuunnitelma laa-
ditaan fysioterapeuttisen tut-
kimuksen sekä kuntoutujan 
henkilökohtaisten tavoitteiden 
pohjalta.

Päiväkuntoutus
Kuntoutuskurssin tavoittee-
na on tukea itsenäistä selviy-
tymistä päivittäisissä toimin-
noissa sekä saada selviä tulok-
sia fyysisessä toimintakyvyssä. 
Jokaisella kuntoutujalla voi olla 
lisäksi oma henkilökohtainen 
tavoite, jota pyritään jakson ai-
kana toteuttamaan. (Yksi ta-
voite voi olla sosiaalisuuden li-
sääntyminen, eli toisen seuras-
sa virkistyminen.)

Kurssin loputtua arvioidaan 
asetetut tavoitteet sekä anne-
taan jatkosuositukset omaeh-
toiselle kuntoutukselle. Kurs-
sin loppumittaukset tehdään 
viimeisellä käyntikerralla sai-

raanhoitajan/ fysioterapeutin 
toimesta: Bergin tasapainotes-
tin, fyysisen toimintakykyar-
vion, verenpainemittauksen 
ja palautekyselyn sekä arvion 
apuvälineiden tarpeesta. Kun-
toutujille voidaan tarvittaessa 
tehdä myös kotikäynti.

Kuntoutuskurssi toteute-
taan turvallisessa ympäristös-
sä osaavien ohjaajien turvin. 
Usein päiväkuntoutusta toteu-
tetaan palvelutalojen yhtey-
dessä olevissa tiloissa, jossa on 
mm. kuntosalit ja jopa uima-al-
taat, sekä muut tarvittavat tilat. 
Päiväkuntoutusta voidaan jär-
jestää myös kuntoutuslaitoksi-
en yhteydessä.

Kuntoutusjakso sisältää: 
Päivä alkaa n.  klo 9 ja päättyy 
klo n. 15. Päivään sisältyy esi-
merkiksi kuntosaliharjoituksia 
(pesulla käynti tämän jälkeen), 
60 minuutin fysioterapia, lou-
nas, iltapäiväkahvi ja ryhmätoi-
mintaa. Veteraanin kuntoutus-
tarve määräytyy lääkärinlähet-
teen perusteella, yksilöllisesti 
kuntoutussuunnitelmaan poh-
jautuen. Veteraaneilla on päi-

vän aikana mahdollisuus lepo-
hetkeen tai jopa mahdollisuus 
omaan lepohuoneeseen, jos-
sa voi levätä silloin, kun tarve 
vaatii. Päiväohjelma voidaan 
suunnitella myös hyvin yksilö-
kohtaisesti. Yleensä alkutesta-
ukset tehdään kuntoutusjakson 
ensimmäisenä päivänä ja lop-
putestit viimeisenä. Jatkosuosi-
tukset sekä tulokset jakson vai-
kuttavuudesta kuntoutuja saa 
jakson loputtua kotiinsa.

Pä ivä k u ntout usr yh mä n 
koko on 6-9 kuntoutujaa. Päi-
väkuntoutusryhmän koko voi 
vaihdella ryhmän tarpeen mu-
kaan. Esimerkiksi Luumäellä 
päiväkuntoutusryhmässä voi 
olla jopa 15 kuntoutujaa, kos-
ka ohjaajia/ auttajia on saatavil-
la veteraanien tarpeen mukai-
sesti. Kuntoutus voidaan aloit-
taa heti kun sopiva ryhmä on 
koossa ja yksilölliset veteraani-
kuntoutuspäätökset ovat tehty 
jokaiselle veteraanille. Esimer-
kiksi päiväkuntoutus voidaan 
toteuttaa siten, että veteraani si-
toutuu käymään päiväkuntou-
tuksessa viiden viikon ajan tiis-
taisin ja torstaisin. Päiväkun-

toutuksen pituus yleensä on  10 
päivää, kuntoutus voi olla jopa 
20 päivää riippuen veteraanin 
kuntoutuksen tarpeesta ja toi-
mintakykyluokasta.

Päiväkuntoutus soveltuu hy-
vin yksinasuville veteraaneille. 
Tämän lisäksi päiväkuntoutus 
sopii omaishoidossa oleville ve-
teraaneille, jolloin omaishoita-
jalle järjestyy ylimääräinen va-
paapäivä. On muistettava, että 
myös veteraanipariskunnat ha-
keutuvat päiväkuntoutukseen, 
koska silloin on mahdollista ta-
vata kuntoutuksen merkeissä 
veteraanituttaviaan. Erityisesti 
palautetta on tullut veteraanien 
kunnon kohentumisesta. Kos-
ka päiväkuntoutuksessa käy-
dään kaksi kertaa viikossa, tie-
tyllä ajanjaksolla, ovat itse vete-
raanit  sekä omaiset havainneet 
ilolla veteraanin  fyysisen kun-
non kohentumisen sekä sosiaa-
lisen virkistymisen.

Hintaesimerkkejä Eksoten ja 
Kotkan päiväkuntoutuksesta:

Hinta keskimäärin Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspii-
rin alueella on TKL II 1154,50 
euroa ja TKL III 1145,00 euroa 

(10 käyntikertaa). Eksoten alu-
eella päivätoimintaa järjeste-
tään kuudessa eri pisteessä. 

Kotkassa  käynnistyi kol-
mas vuosi, kun päiväkuntou-
tusta on toteutettu ja se os-
tettu  Haminan hoito-ja kun-
toutuskeskuksesta

Hinnat pyöristettynä tkl 
3 120,-/pv, tkl 2 139,-/pv Ve-
teraanit ovat todenneet, että 
se on erittäin hyvä kuntou-
tusmuoto, jota olisi pitänyt 
toteuttaa jo paljon aikaisem-
min.

Kuntoutus on veteraanille 
maksutonta. Jos veteraani jou-
tuu käyttämään taksia kuntou-
tusmatkoihin hän saa sitä var-
ten todistuksen ja Kela korvaa 
matkakulut kokonaisuudes-
saan ilman omavastuuosuutta. 
Päiväkuntoutukseen järjeste-
tään yleensä ryhmätaksi, jossa 
kaikki samaan päiväkuntou-
tukseen matkaavat veteraanit 
pääsevät samassa kyydissä.

Anni Grundström

Veteraani-projekti 2012

Mallia päiväkuntoutukseen

www.aholatransport.fi

Hertz Autovuokraamo.
Sotaväen sopimustoimittaja.

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu � 0200 11 22 33
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Pakkalan Liikenne
Alavus

KJM Kupari Oy
Asikkala

Sisustus-Taloteam Oy
Aura

Hovila Oy
Espoo

Ari-Air Oy
Espoo

Vesijohtoliike J. Laitinen Oy
Espoo

www.numos.fi JiiriCo Oy
Espoo

T:mi Jan Nylund
Espoo

Tilinoiva Oy
Espoo

Hanar Ky
Espoo

Ollasgård Håkan Nyström
Espoo

Goodmill Systems Oy
Espoo 

www.goodmillsystems.fi

Market-Visio Oy
Espoo

Oy Finductives Ltd
Espoo 

www.finductives.fi

Kylmäoja Oy
Espoo

Ris-Esset Ab Oy
Esse

Euran Yritystilit Oy
Eura

RR Site Service Oy
Eurajoki 

www.rrss.fi

Pohjanmaan Romu Oy
Haapajärvi

Maansiirto Perala Oy
Halikko

Haminan Vesijohtoliike 
Penttilä Oy

Hamina

L&T Recoil Oy
Hamina

Kaakon Rakennus Oy
Hamina

Hangon 
Liikenne-Friman Matkat

Hanko

Kuljetuspalvelu 
Lintunen&Rothsten Oy

Hattula

Kuljetusliike 
V. Mönkkönen Oy

Helsinki

SPT-Sähkö Oy
Helsinki

Arkkitehdit Mustonen Oy
Helsinki

Lektar-Yhtymä
Helsinki

Sanrum Oy
Helsinki

Lihatukku Heikin Liha Oy
Helsinki

Arkkitehdit Jurvainen ja 
Pesola Oy

Helsinki

Suomen Varustamot ry
Helsinki

LHH Consulting Oy Ab Ltd
Helsinki

Kiitos sotaveteraaneille Transpap Oy
Helsinki

Tapahtumakeskus 
Telakka

Helsinki

Rakennusyhtiö 
Muhonen Oy

Helsinki

Arkkitehtitoimisto 
Arknova Oy

Helsinki

Saneeraustyö 
John Eklund Oy

Helsinki

Secvia Oy
Helsinki 

www.secvia.fi

Net Logistic JVM Oy
Helsinki
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Aon Finland Oy
Helsinki

RGB Oy
Helsinki

S. Eklund-Consulting Oy
Helsinki

Rail Partners Oy
Helsinki

Smiler 
Kiinteistöautomaatio Oy

Helsinki

The House of Björnberg
Helsinki

Haagan 
Kiinteistötoimisto Oy

Helsinki

Kauppapuutarhaliitto ry
Helsinki

Urheiluhallit Oy
Helsinki

Rakennus Oy Isotalo
Helsinki

VITA Lääkäriasema Oy
Helsinki

Maanrakennus Möller
Helsinki

Craftia Oy
Helsinki

Larabe Oy
Helsinki

Lattiakolmio Oy
Helsinki

Hermannin Kuljetus Oy
Helsinki

Taxiline Koskinen Oy
Helsinki 

puh.0500-666 872

Mainosteline Oy
Helsinki

Taipuset Oy
Himanka

Kiitos sotaveteraaneille

Vihertaso Oy
Hyvinkää

Kiljavan Lääketutkimus Oy
Hyvinkää

Kuljetusliike R. Koljonen Oy
Hyvinkää

Kaivur Oy
Hyvinkää

Triplan Oy
Hämeenlinna

T:mi Tapsa Service
Tuulos

Sähköpiste Rajala Ky
Hämeenlinna

Kuljetusliike 
Matti Löflund Oy

Iittala

Parketti Suvala Oy
Hämeenlinna 

www.parkettisuvala.fi

Metallityö Vainio Oy
Iisalmi

Deivox Oy
Iisalmi

Pohjanmaan Sähköpalvelu Oy
60800 Ilmajoki, puh.06-4246 640,61400  

Ylistaro, puh.06-4740 407

Imatran Kone Oy
Imatra

Maalausliike E. Heiskanen Oy
Imatra 

www.e-heiskanen.fi

Kuusitunturi Oy
Imatra

Imatran YH-Rakennuttaja Oy
Imatra

Ukonhauta Oy
Imatra

Tervakosken Sähkötaito Oy
Janakkala, Tervakoski

Kuljetus Risto Putkinen Oy
Joensuu

Metsäkoneurakointi 
Veljekset Eronen Ky

Kiihtelysvaara

Joensuun Laivaus Oy
Joensuu

Isännöitsijätoimisto Pekka 
Kuparinen Oy

Joensuu

Ohjelmatoimisto 
DJ-Team Jouko Muikku Ky

Heinävaara, Joensuu Joensuu
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Olimme kesällä 1941 
edenneet jo Lieksa-
järven länsirannalle, 

mutta joukkojemme komenta-
jalla ei ollut tietoa siitä, kuinka 
suuria taisteluosastoja viholli-
sella järven toisella puolella oli, 
kuinka hyvin ne olivat aseistet-
tu ja mikä niiden taisteluval-
mius oli, säkyläläinen Pentti 
Perttuli (96) kertoo. Tiesimme 
vain, että alue kokonaisuudes-
saan on vaikeakulkuista maas-
toa, harvaan asuttua seutua, 
jolle sijoittuu vain kolme keski-
suurta kylää, Tuusenia, Tsolkki 
ja Koroli.

Sain tehtäväkseni toimia tie-
dusteluun valitun joukkoyksi-
kön johtajana, johon yksikköön 
kuuluivat kaksi joukkueenjoh-
tajaa ja 60 miestä.  Etenimme 
siten, että kärjessä kulki kaksi 
tunnustelijaa, sitten kärkijouk-
ko ja lopuksi pääjoukko. Olim-
me äärimmäisen varovaisia, 
koska olimme liikkeellä vie-
raan valtion alueella, emmekä 
tienneet, mikä meitä edessäm-
me odottaa.

Tilanne oli kuin elämän ja 
kuoleman arvan vetämistä. 
Koskaan et tiennyt, mikä vii-
meinen vetosi tulisi olemaan. 
Mielessä liikkui jatkuvasti aja-
tus siitä, antaako vihollinen 
meidän kulkea syvälle virittä-
määnsä mottiin ja sen jälkeen 
sulkee paluutiemme takana. 
Ajoittain joudumme tiukkaan-
kin tulitaisteluun, mutta vihol-
lisosastot olivat useimmiten 
suhteellisen pieniä ja yhtenäi-
nen rintamalinja tuntui alueel-
ta puuttuvan. Kohtaamistam-
me tulitaisteluista selvisimme 
pienin tappioin. Kaatuneita ei 
tullut lainkaan ja haavoittunei-
takin vain yksi, Pentti toteaa.

Raportti 
komppanianpäällikölle
Tiedustelumatkastamme laa-
din tarkan ja yksityiskohtai-
sen muistion komppaniamme 
päällikölle. Muistioon merkit-
tiin vihollisosastojen sijainti, 
todennäköinen miesvahvuus 
ja asevarustus. Muistio kuva-
si myös maaston korkeuserot, 
maastoesteet ja sopivimmat 

kulkureitit. Pituutta tiedustelu-
matkalle kertyi lähes sata kilo-
metriä ja kestoa seitsemän vuo-
rokautta. 

Kulkuvälineenä osastolla 
olivat polkupyörät. Niillä oli 
mahdollista kuljettaa mukana 
myös muona, varusteet ja tar-
vittava aseistus. Huoltoyhteyttä 
tiedusteluosastoon ei voitu jär-
jestää, koska koko ajan osasto 
eteni vihollismaassa, ajoittain 
vihollisjoukkojen takana.

Pentti Perttulin laatiman 
tiedusteluraportin pohjalta 
kirjailija Antti Tuuri kirjoit-
ti 1990-luvulla kirjan Elämä 
isänmaalle (v. 1998) sekä käsi-
kirjoituksen elokuvaan Ruka-
järventie. Siinä elokuvassa it-
seoikeutettuna esiintyi myös 
Pentti Perttuli, jonka roolin 
näytteli Peter Franzén. Tunte-
mattoman Sotilaan jälkeen Ru-
kajärventie on ollut maamme 
suosituin sotaelokuva.

Juuret maataloudessa
Pentti Perttuli syntyi Hausjär-
vellä 1916. Isä oli agrologi, ta-
lousneuvos Veli Perttuli, joka 
työskenteli asuinkuntansa 
maatalousneuvojana. Äiti Tert-
tu oli ekonomi ja työnään hä-
nellä oli vastuullinen toimisto-
työ. Pentin lisäksi perheessä oli 
kaksi tyttöä.

Isän työpaikka muuttui pian 
Pornaisiin, josta perhe osti 
myös maatilan. Pentti Perttuli 
kävi kansakoulunsa Pornaisis-
sa, mutta oppikoulun Porvoos-
sa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti 
Porvoon Yhteislyseosta 1935. 
Ajan hengen mukaisesti Pentti 
oli mukana myös suojeluskun-
tatyössä.

Päästyään ylioppilaak-
si Pentti Perttuli hakeutui va-
paaehtoisena suorittamaan 
asevelvollisuuttaan. Sijoitus-
paikka oli Hämeen Ratsuvä-
kirykmentti (HRR) Lappeen-
rannassa. Alokaskoulutuksen 
jälkeen vuorossa oli aliupseeri-
koulu. Koulu tunnettiin erityi-
sen tiukkana ja kurinalaisena 
yksikkönä. Kurssin kolme pa-
rasta oppilasta ylennettiin ali-
kersanteiksi jo ennen kurssin 
päättymistä. Yksi näistä kol-

mesta oli kurssin priimus Pent-
ti Perttuli. Lappeenrantaan oli 
sijoitettuna myös Uudenmaan 
Ratsuväkirykmentti. 

Tavanomaisen sotilaskou-
lutuksen lisäksi ratsuväkiryk-
mentissä annettiin opetusta 
myös hevosten hoidossa, kä-
sittelyssä ja ratsastuksessa. Eri-
tyisen näyttävän ratsuväkiryk-
mentistä teki hevosten ohella 
varusmiesten ykköspuku, pu-
nainen takki, jossa kultainen 
luurankoraidoitus, sapeli ja ko-
mea päähine. Aliupseerikoulun 
jälkeen oli vuorossa reserviup-
seerikoulu. 

Suoritettuani asevelvol-
lisuuspalvelun aloitin välit-
tömästi opiskelun Helsingin 
yliopiston maa- ja metsätie-
teellisessä tiedekunnassa. Tie-
dekuntavalinta oli itsestäänsel-
vä johtuen kotitilalta saadus-
ta maatalouden tuntemuksesta 
ja kiintymyksestä toimialaan, 
Pentti Perttuli toteaa.

Kornettina talvisotaan
Talvisodan syttyessä syksyllä 
1939 pysähtyivät opinnot sii-
hen. Olin sotilasarvoltani kor-
netti (vänrikki) ja sain määrä-
yksen Karjalan kannakselle, 
Hämeen Ratsuväkirykmenttiin 
(HRR) joukkueenjohtajaksi. 
Meillä olivat sodassa mukana 
myös hevoset, joita taisteluti-
lanteessa ei kuitenkaan käytet-
ty. Ne oli tarkoitettu vain nope-
aan siirtymiseen taistelukoh-
teesta toiseen. Merkittävimmät 

taistelut rykmentti kävi Uu-
dellakirkolla, Kanneljärvellä, 
Perkjärvellä ja Summassa.

Välirauhan aikana opin-
not taas jatkuivat, mutta ne jäi-
vät varsin lyhytaikaiseksi, kun 
vuorossa oli jo jatkosota. Lii-
kekannellepanon alussa Pert-
tuli määrättiin Kiuruvedellä 
perustetun Kev.Os. 2:n jouk-
kueenjohtajaksi. Myöhem-
min marraskuussa 1941 tuli 
siirto RjP 6:een, joka osallis-
tui tammikuussa 1942 majuri 
A.Majewskin johtaman Muur-
mannin radalle ulottuneel-
le partioretkelle vihollisen se-
lustaan. Perttuli toimi tämän 
1  300-miehisen joukon kär-
kipartion johtajana. Kevääl-
lä 1942 Perttuli määrättiin 3./
RjP 6:n varapäälliköksi ja syys-
kuun alussa hänestä tuli komp-
panianpäällikö, jossa tehtäväs-
sä hän toimi jatkosodan lop-
puun saakka. Siellä tärkeimmät 
taistelupaikat olivat Repola, 
Lupasalmi, Rukajärvi, Onda-
järvi, Valkialampi, Tahkokoski 
ja Kontokki. Merkittävän osan 
Pentin palveluajasta käsitti par-
tiointi vihollislinjojen takana.

Haavoittumatta en sodista 
kuitenkaan selvinnyt, niitä ta-
pahtui kolmesti. Ensin Huu-
molassa 1939, Itä-Lemetissä 
1940 ja Jolmajärvellä 1942. Vä-
häeleinen kotiuttaminen ta-
pahtui kapteenina 1944. Reser-
vissä hänet ylennettiin vuonna 
1966 majuriksi. 

Jatkosodan aikana sain kak-

si kolmen viikon mittaista opis-
kelulomaa. Ahkera kun olin, 
sain noina viikkoina opintoja-
ni reiluin harppauksin eteen-
päin. Agronomiksi valmistuin 
vuonna 1943 ja sodan jälkeen v. 
1961 maisteriksi (MMM)”, ker-
too Pentti opinnoistaan.

Mittava työura siviilissä
Pentti Perttuli aloitti valmistut-
tuaan työuransa maatalousmi-
nisteriön asutusasiainosastolla, 
piiritarkastajana 1944–1945 ja 
jatkoi vuodet 1945–1946 Työte-
hoseurassa tutkimusagronomi-
na. Turengin Sokeritehtaan vil-
jelyspäälliköksi hänet valittiin 
1946 ja siitä Lännen Tehtaat 
Oy:n toimitusjohtajaksi 1951. 
Tässä työssä hän jatkoikin aina 
eläkkeelle siirtymiseensä eli 
vuoteen 1981 asti. Nyt eläke-
vuosia on kertynyt jo 30. Työ-
elämän oheen Pentti Perttulille 
kasaantui huomattavan paljon 
luottamustehtäviä yritysten ja 
järjestöyhteisöjen hallinnoissa. 

Tunnustusta 
maanpuolustus- 
ja maatalouden 
järjestötyöstä
Toiminnastaan maanpuolus-
tusjärjestöissä ja maatalous-
yhteisöissä on Pentti Perttulil-
le myönnetty monia huomion-
osoituksia. Maanviljelysneuvos 
1968, kunniarajajääkäri 1977, 
kunniamerkkejä; SVR K, VR 2 
ra, 2 kertaa VR 3 tlk, 2 kertaa 
VR 4.

Pentti Perttuli:

Sotamuistoja Rukajärven suunnalta
RjP 6:n Rajajääkärikomppaniassa Rukajärven suunnalla 
palvelleelle Pentti Perttulille muodostui sotavuosien 
tärkeimmäksi tehtäväksi selvittää Lieksajärven itäisen-
puolen vihollisjoukkojen sijainti, niiden miesvahvuus ja 
taisteluvalmius sekä maaston kulkukelpoisuus ja mah-
dollisuudet omien joukkojen siirroille. Tiedustelualue 
ulottui Lieksajärven eteläpäädystä Rukajärven tielle. 
Pituutta partioretkelle kertyi 100 km. 

Pentillä on komea, kymmenien puukkojen kokoelma. Suurin osa niistä on saatu vieras- tai vierailu-
käyntien yhteydessä. Mukana on myös itse hankittuja.
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Rukajärven suunnan 
perinnetyö
Perttuli osallistui jo jatkosodan 
aikana joukko-osastonsa edus-
tajana divisioonan valistustoi-
miston toimikuntiin. Hän oli 
mm. 1942 syksyllä toimineen 
Rukajärven suunnan rintama-
tunnuksen merkkitoimikun-
nan jäsen. Toimikunta valitsi 
järjestämänsä kilpailun jälkeen 
R-merkin Rukajärven suunnan 
rintamatunnukseksi. 

Jatkosodan jälkeen Perttuli 
oli keskeisesti mukana käynnis-
tämässä Rukajärven suunnan 
veteraanien perinnetoimintaa. 
Hänet valittiin Nurmeksessa 
1986 Rukajärven suunnan his-
toriikkitoimikunnan jäsenek-
si yhdessä eversti Erkki Koi-
viston, professori Toimi Luk-
karisen ja DI Toivo Rissasen 
kanssa. Toimikunta haastatte-
li 640 suunnan veteraania, jos-
ta kertyi 10 000 sivun kirjalli-
nen haastatteluaineisto. Nämä 
haastattelut tehtiin kirjaili-
ja Antti Tuurin toivomukses-
ta, joka kirjoitti haastatteluai-
neiston pohjalta teokset Ruka-
järven tiellä (1990), Rukajärven 
aika (1991), Rukajärven linja 
(1992), Elämä Isänmaalle (1998) 
ja Rata (2010). Elämä Isän-
maalle kuvaa Rukajärven tie  
-elokuvan röyhkeää ja tulok-
sekasta etenemistä Lieksajär-
ven ympäri jatkosodan alussa 

ja Rata puolestaan on kuvaus 
Muurmannin radalle suuntau-
tuneesta Majewskin johtamas-
ta partioretkestä tammikuussa 
1942.

Perttuli oli perustamassa 
ensin Rukajärven suunnan (14.
Divisioonan) perinneyhdistys-
tä vuoden 2004 lopulla. Tämän 
jälkeen hän jatkoi perinneai-
neiston keräystyötä ja vuonna 
2009 hän kutsui koolle Ruka-
järven suunnan historiayhdis-
tyksen perustavan kokouksen¸ 
joka perustettiin Marskin Ma-
jalla 19.9.2009. Yhdistys to-
teutti vuosien 2010 ja 2011 ai-
kana Rukajärven joukkojen 
rajanylityspaikkojen merkin-
nän ja haki luvan jatkosodan 
Rukajärven tien nimeämiseksi 
matkailukohteeksi Talvisodan 
Raatteen tien tavoin. 

Perttulin kirjallinen tuotan-
to on laaja; Marskin Majan vai-
heita 1942-1992 (1992), Mars-
kin piripintaisen ryypyn histo-
ria (1997), Elämää Rukajärven 
kenttävartioissa I-IV, Rukajär-
ven taidetta jatkosodan ajal-
ta (2006) ja lisäksi yhdistys on 
julkaissut 2010-11 kaksi Perttu-
lin veteraanitoimintaa koske-
vaa kirjoitusta. 

Matti Värri

Tammenlehvän Perin-
neliiton toiminnanjoh-
taja Pertti Suominen 

luovutti liiton myöntämän kil-
ven Keski-Suomen Ilmailumu-
seolle Tikkakoskella ilmavoi-
mien vuosipäivänä 6.3. Kilven 
vastaanotti museon vt-johtaja 
Rauni Valtonen. Näppärät len-
tokonemekaanikot kiinnittivät 
kilven välittömästi seinälle mu-
seon aulaan.

Veteraaniperinteen vaali-
ja -kilpi voidaan myöntää pe-
rinnetyötä tekeville yhteisöille 
tunnustuksena sotiemme 1939 
-1945 veteraaniperinteen vaa-
limiseksi tehdystä arvokkaasta 
työstä. Ensimmäiset Tammen-
lehvän Perinneliiton Veteraa-
niperinteen vaalija -kilvet luo-
vutettiin 2010 Sotamuseolle ja 
Kansallisarkistolle. Sittemmin 
sen ovat saaneet kuusi muuta 
yhteisöä.

Keski-Suomen Ilmailumu-
seon juuret juontavat ilmavoi-
mien henkilöstön eri lennos-
toissa 1960 -70 luvuilla aloitta-
maan vapaaehtoiseen vanhan 
lentokaluston entisöintiin ja 
säilyttämiseen. Museo aloitti 
toimintansa 1979 ja vuodesta 
1987 se on toiminut sotahisto-

riallisena erikoismuseona vas-
taten ilmavoimien museaalisen 
materiaalin ja osaltaan myös 
Suomen ilmavoimien perintei-
den tallentamisesta. 

Keski-Suomen Ilmailumu-
seon johtavana periaatteena on 
aina ollut muistuttaa vierailijoi-
ta siitä, että kalusto sinällään on 
elotonta materiaa, vasta kytke-
mällä sitä käyttäneiden veteraa-
nien kertomukset mukaan, syn-
tyy tarina eli veteraaniperinne.

Keski-Suomen Ilmailumu-
seo lahjoitti Sotiemme Ve-
teraanit varainhankinnan 

myyntituotteena 2011 olleen 
Junkers-merkin aidon lentoko-
nealumiinin Veteraanivastuu 
ry:lle vuonna 2010. Alumiini 
oli peräisin Joensuun Onttolas-
ta Tali-Ihantalan taisteluita tu-
kemaan 1.7.1944 startanneesta 
Junkers JK-254 pommikonees-
ta, joka tuhoutui miehistöineen 
Liperin Rauvanlahdessa.

Kilven luovutusta todistivat 
sotiemme veteraanien edustajat 
kaikista veteraanijärjestöistä. 

Teksti: Kari Korhonen 
Kuva: Antti Lappalainen

Veteraaniperinteen vaalija -kilpi 
Keski-Suomen Ilmailumuseolle

Vas. Antti Savela (Pilvenveikko), Kalle Mirkkola, Pentti Koskinen, 
Aino Lehtonen, Birger Fält, Eino Veistola ja Teuvo Hinttala.

OPERAATIOIDEN JOHTAMINEN  
ILOMANTSISSA TALVI- JA JATKOSODASSA

Sotahistoriallinen seminaari Ilomantsin kunnan virastotalon 
Kalevala-auditoriossa 1.6.2012 klo 10.30 – 14.30

OHJELMA:
Seminaarin avaus 21. Prikaatin Perinneyhdistys ry:n hallituksen 

puheenjohtaja everstiluutnantti Raimo Riikonen

Ilomantsin kunnan tervehdys Kunnanjohtaja Markku Lappalainen

Ilomantsin alueen sotilasmaantieteestä Dosentti Pasi Tuunainen

Osasto A:n johtamistoiminta 1939 – 1940 Filosofian maisteri Liisa Itäniva

Ryhmä Oinosen johtamisjärjestelyt 1941 Everstiluutnantti, valtiotieteen maisteri Ari Raunio

Lounastauko (omakustanteinen)

Havaintoja Ryhmä Raappanan ja sen alajohto- Eversti Martti Kukkonen
portaiden johtamisesta kesällä 1944

Puna-armeijan operaatiot ja niiden johtaminen 

Ilomantsissa talvi- ja jatkosodassa Professori Juri Kilin

Loppukeskustelu Eversti Pekka Ripatti

Järjestäjät: 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry yhteistyössä  
 Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän kanssa

Järjestelyissä mukana:  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö ja Ilomantsin kunta

Lisätiedot: Ohjelmasta:    pasi.tuunainen@uef.fi

 Käytännön järjestelyistä:   viljo.vestman@gmail.com, puh. 050 321 2234

Ilmoittautumiset:   10.5.2012 mennessä otso.nygren@oyk.fi, puh. 050 368 8963

Seminaariin on vapaa pääsy
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Stalin piti 3.7.1941 radio-
puheen, jossa asetti tu-
hotun maan taktiikan is-

kulauseeksi. Hän sanoi, että 
selustassa on taisteltava armot-
tomasti kaikkien armeijan kar-
kureiden, pelkureiden, huhu-
jen levittäjiä vastaan ja tuhot-
tava vakoojat, tuhotyön tekijät, 
viholliset ja vastustajat ... Hä-
vityspataljoonille ja NKVD:lle 
annettiin oikeus ihmisten te-
loittamiseen ilman tutkimus-

Kun hävityspataljoonat riehuivat Virossa
Kaksi päivää sodan alkamisen jälkeen (24.6.1941) perustettiin Neuvostoliitossa 
NKVD:n johtajan Lavrenti Berian käskystä uusi punaisen terrorin muoto - hävityspa-
taljoonat. Miehitetyssä Virossa niiden päälliköksi nimitettiin sitä varten kapteeniksi 
korotettu venäjän juutalainen Mihail Pasternak. Täällä perustettiin 13 hävityspatal-
joonaa, mihin värvättiin n. 6000 miestä. Suurin osa heistä oli puna-armeijan sotilaita. 
Lisäksi niihin otettiin vankiloista vapautetut rikolliset, miliisit ja paikalliset kommunis-
tit. Juutalaisten osuus johdon ja taistelijoiden keskuudessa oli suhteettoman korkea. 
Eliittiyksikkö, ”1. Tallinnan hävityspataljoona” koostui 100 %:sti kommunisteista, 
muissa oli niitä vähemmän.

 

ta tai oikeudenkäyntiä. Stalin 
kutsui myös siviilejä hyökkää-
mään saksalaisia vastaan, tu-
homaan omaisuutta, viestin-
tävälineitä ym...  Lentolehtisiä, 
joissa kehotettiin kokonaisval-
taiseen hävitykseen, levitettiin 
Virossa kolme miljoonaa kap-
paletta.

Venäläisillä tuhotun 
maan taktiikka
Kun venäläiset miehittivät Vi-

ron, alkoivat pidätykset ja ter-
rori, mutta sota Saksan kans-
sa päästi irti todellisen helve-
tin. Heinäkuussa 1941, kun 
Suomen armeija oli heittänyt 
puna-armeijan paikoin omi-
en rajojensa taakse, riehuivat 
Virossa kommunistiset hävi-
tyspataljoonat toteuttaen Stali-
nin tuhotun maan taktiikkaa. 
Täällä toimivat myös Latviasta 
vetäytyvät hävityspataljoonat. 
Poltettiin rakennuksia, siepat-
tiin karjaa, tuhottiin viljaa ja 
kuljetettiin Venäjälle kokonai-
sia yrityksiä. Ryöstettiin kaup-
poja, varastoja, museoita ym. 
Vietiin pois kaikki, mitä pys-
tyttiin - paperiliittimistä vetu-
reihin, taideteoksista laivoihin. 
Muu pyrittiin tuhoamaan. Ra-
juimmin hävitettiin Pohjois-
Viroa, josta bolševikit viimek-
si lähtivät. Erityisesti poltet-
tiin ja tuhottiin rakennuksia, 
maatiloja ja meijereitä, joiden 
omistajia uskottiin olevan yh-
teistyössä metsäveljien (sissien) 
kanssa, mutta sitä tehtiin myös 
pelkästä tuhoamishimosta. Yli 
13  054 rakennusta ja tuhansia 
yrityksiä tuhottiin.

Presidentinlinnastamme 
vietiin pois kaikki arvokas, 
myös Viron presidentin jalo-

kivillä koristeltu kultainen vir-
kaketju, joka on palauttamat-
ta Viron vaatimuksista huoli-
matta. Vuonna 1999 näytettiin 
Kremlissä presidentin virka-
ketjua Viron kulttuuriministe-
rille. Siitä oli kadonnut kolme 
suurta jalokiveä. Takaisin ve-
näläiset eivät sitä anna, koska 
siihen ei ole muka juridista me-
netelmää. Samoin kieltäydy-
tään palauttamasta Tarton yli-
opiston erittäin arvokkaita kes-
kiaikaisten kirjojen, muinaisen 
Egyptin esineiden ja vanhan 
taiteen kokoelmia.

Hävityspataljoonien poltta-
missa eläinsuojissa ja talleissa 
kuoli runsaasti karjaa ja hevo-
sia. Satoja kuoli matkalla Tal-
linnaan, jonne ne ajettiin Neu-
vostoliittoon siirtämistä var-
ten. Koska aluksilla ei riittänyt 
tilaa, jäivät suuret karjalaumat 
puna-armeijan pysähdyspaik-
koihin, jossa niitä teurastettiin 
ja joista käytettiin vain parhaat 
palat. Muun annettiin pilaan-
tua. Nautakarja ja hevoset, joi-
ta ei saatu vietyä, ammuttiin 
tai niiden päälle kaadettiin pa-
rafiiniöljyä ja sytytettiin elävi-
nä palamaan. Kotieläinten lu-
kumäärä Virossa väheni ver-
rattuna vuoteen 1939 melkein 
puolella.

Ei armoa edes lapsille
Punainen terrori ei antanut ar-
moa edes lapsille. Esimerkiksi 
Kaagveren ja Vaivaran lasten-
kodit poltettiin ja lapset kar-
kotettiin Venäjälle. Suuri osa 
heistä jäi kadonneeksi. Viron 
metsät olivat täynnä terrorin 
pakenemia siviilejä. Punahal-
linto julkaisi asetuksen, jossa 
sanottiin, että kaikki, jotka ei-
vät palaa metsistä julistettaan 
bandiiteiksi ja heidät otetaan 
edesvastuuseen sota-ajan lain-
säädännön mukaan ja koko 
heidän omaisuutensa takavari-
koidaan. Toisin sanoen siviili-
pakolaiset julistettiin lainsuo-
jattomiksi ja määrättiin paikal-
la teloitettavaksi.

Kuukauden-puolentoista ai-
kana murhattiin tai katosi lä-
hes 3000 henkilöä (miehiä, nai-
sia ja lapsia). Ei ollut harvinais-
ta, että huvikseen tapettiin jopa 
pellolla työskenteleviä ihmi-
siä. 8.7.1941 murhattiin Tarton 
vankilassa 192 syytöntä ihmis-
tä, ruumiit heitettiin kaivoon. 
Massamurhia järjestettiin Tal-
linnassa, Viljandissa, Kures-
saaressa, Pirita-Kosella, Lihu-
lassa ja muuallakin. Vuoteen 
1943 mennessä oli löydetty yli 

1800 murhatun ihmisen jään-
nökset, joista useampia oli ki-
dutettu epäinhimillisellä taval-
la – hakattu, keitetty elävänä, 
luita rikottu, hangattu piikki-
lankaan, pistetty pois silmät, 
leikattu kielet, nenät, sormet, 
naisilla rinnat ja miehillä suku-
puolielimet jne..

Ei ihme, että vastustus oli 
kova ja metsäveljet yrittivät es-
tää punateurastajia. Saksan 
joukkojen saapuessaan oli Ete-
lä-Viro jo vapautettu. Riittävän 
aseistuksen ollessa olisi voitu 
häätää demoralisoituneet ve-
näläiset itsekin Viron alueel-
ta, mutta saksalaiset kieltäytyi-
vät antamasta virolaisille aseita 
(toisin kuin suomalaiset, jotka 
ainakin Erna-ryhmää varusti-
vat). Syksyyn tultaessa oli myös 
Pohjois-Viro venäläisistä puh-
distettu.

Viron juutalaiset mukana 
hävityksessä
Virolaisten on vaikea käsit-
tää Viron juutalaisten suurta 
osuutta punaisessa terrorissa. 
Virossa ei esiintynyt minkään-
laista syrjintää tai vainoa, juu-
talaisiin suhtauduttiin hyvin, 
kuten jokaiseen kansalaiseen. 
Maailmanlaajuinen Juutalai-
nen Kongressi jopa kiitti Vi-
roa siitä tekemällä merkinnän 
juutalaisten kultaiseen kirjaan. 
Silti juutalaiset osallistuivat ak-
tiivisesti venäjän tankkien tu-
ella punaisen vallankaappa-
uksen järjestämiseen sekä hä-
vityspataljoonien toimintaan. 
Viron juutalaisyhteisön johtaja 
Elhonen Saks on sanonut, että 
taistelu vuonna 1941 saksalai-
sia vastaan oli heille elämän 
ja kuoleman kysymys. Sitä en 
epäile, mutta miksi he auttoivat 
venäläisiä tuhoamaan Viron 
valtion ja murhamaan syyttö-
miä virolaisia, naisia ja lapsia?

Nopea taantuminen esti hä-
vityspataljoonia täyttämäs-
tä Stalinin poltetun maan käs-
kyä kokonaan. Mutta tuhannet 
rauniot ja haudat ovat todistee-
na siitä verisestä luvusta, jota 
Virossa vuoden 1941 kesällä 
hävityspataljoonat kirjoittivat. 
Venäjä ei ole koskaan pyytänyt 
anteeksi eikä yrittänyt korvata 
sitä, vaan väittää edelleen, että 
tämä epäinhimillinen terrori 
oli tarpeen ja oikeutettu.

Henn Põlluaas 
Suomen Sotaveteraanien Viron 

Yhdistyksen ja Viron Suomen-
poikien perinneyhdistyksen 

johtokunnan jäsen

Baltiaan kesällä 1941 etenevän Saksan, virolaisten Omakaitsen sekä hävityspataljoonien ja puna-
armeijan välillä käytiin raivokkaita taisteluja. Erityisesti suuria vahinkoja kärsi Tarton kaupunki. Tu-
hottua Tarttoa 31. heinäkuuta 1941, etualalla entinen kivisilta.

idg-tools.com
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APTEEKKIPALVELUA SOTAVETERAANEILLE

Jyväskylä

Korpilahti

Korpilahden Apteekki
41800 Korpilahti
puh. 014-821 775

www.korpilahdenapteekki.fi

Ristiina

Ristiinan Apteekki
Brahentie 16, 52300 Ristiina

Puh. 015-740 7700

Suomenniemen sivuapteekki
Puh. 015-666 470

Turku

Pyhän Henrikin Apteekki
Kalevantie 41, 20520 Turku

Puh. 02-275 2150

Alajärvi

Forssa

Viitasaaren Apteekki
Postikuja 1, 44500 Viitasaari

puh. 014-577 4700

Viitasaari

Hamina

Hämeenlinna

Rovaniemi

Rovaniemen 1.Apteekki
Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi 

Puh. 010 320 3620

Jyväs Apteekki
Kyllön Terveysasema
40620 Jyväskylä, Puh. 014-334 2600

Voionmaan apteekki
Puh. 014-211 305

Kerava

Keravan Keskusapteekki
Kauppakaari 4, 04200 Kerava 

Puh. 09-274 7930

Lappeenranta

Lappeenrannan 
Uusi Apteekki

Lappeenranta , Taipalsaari , Voisalmi

Parikkala

Tornio

Alajärven Apteekki
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi 

Puh. 06-557 2249

Forssan Keskusapteekki
(Kartanokeskus),Kartanonkatu 11,30100 Forssa 

Puh.03-422 2835

Haminan Keskusapteekki
Satamakatu 9,49400 Hamina 

Puh.05-344 0172 
www.haminankeskusapteekki.fi

Aulangon Apteekki
(Hätilän Liikekeskus),Viipurintie 34 

13210 Hämeenlinna 
Puh.03-622 900 Parikkalan Apteekki

Sahakuja 2,59100 Parikkala 
Puh.05-430 016

Tornion Apteekki
Satamakatu 3 A,95400 Tornio 

Puh.016-480 014 
www.tornionapteekki.fi

Hyvinkää

Hyvinkään 1.Apteekki
Kauppalankatu 3, 05800 Hyvinkää 

Puh. 019-451 701

Kangasniemi

Kangasniemen Apteekki
Otto Mannisentie 12, 51200 Kangasniemi 

Puh. 015-431 631

Loimaa

Parainen

Paraisten Apteekki
Rantatie 24, 21600 Parainen 

Puh. 02-454 4018

Rautjärvi

puh. (05) 489 340   www.asemanseudunapteekki.fi

Varkaus

Veteli

Taulumäen Apteekki
Kauppakatu 58, 78200 Varkaus

Puh. 017-555 0300
www.taulumaenapteekki.fi

Vetelin Apteekki
Koulutie 63, 69700 Veteli

Puh.06-862 1419

Kuljetusliike 
Kai Toropainen Oy

Joensuu

NV-Palvelu Oy
Jokela

Antenni ja 
Sähköhuolto Okkonen

Jokioinen

Sampo Hydraulics Ltd
Jyväskylä

Palokan Kuljetus ja 
Kiinteistö Oy

Palokka

JP Konetyö Oy
Keuruu
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Tilanteen kehittyminen 
Viipurinlahdella 
maaliskuun alussa 1940... 
Murrettuaan Mannerheim-
linjan Summan alueella hel-
mikuussa 1940 puna-armeija 
eteni kohti Viipuria aloittaen 
kaupungin todellisen mouka-
roinnin helmikuun lopulla. Il-
mavoimat, raskas tykistö sekä 
Perkjärven aavetykki jauhoivat 
kaupunkia. Korkeissa esikun-
nissa arvioitiin, ettei puna-ar-
meija ainakaan suurin voimin 
tulisi hyökkäämään avoimen 
Viipurinlahden yli. Mutta niin 
siinä kävi. 

Taistelujen kehittymisen 
kannalta oli suomalaisten puo-
lella harmillista se, että Viipu-
rinlahden puolustus oli raken-
nettu ensi sijassa kesäolosuhtei-
ta silmällä pitäen. Tästä syystä 
ei lahden luoteisrannan puo-
lustukseen ollut varattu jalka-
väkeä juuri ollenkaan. Kun pu-
na-armeija oli vallannut Koi-
viston, ei Viipurin suojana ollut 
raskasta rannikkotykistöä juu-
ri lainkaan; vain Ravansaaressa 
ja Tuppurassa oli muutama ase. 
Lisäksi Viipurinlahden puolus-
tus eli Taka-asema oli liki lin-
noittamaton. 

Puna-armeija hyökkäsi Vii-
purinlahdella maaliskuun ensi 
päivinä saaden haltuunsa Tei-
karin ja Tuppuran 2. maalis-
kuuta kuluessa. Suomalaisten 

vastahyökkäykset Teikariin ei-
vät menestyneet. Seuraavana 
päivänä kaksi puna-armeijan 
divisioonaa hyökkäsi Viipu-
rinlahden yli saaden sillanpään 
Häränpäänniemen ja Vilanie-
men alueella. Uhkaa torjumaan 
siirrettiin paikalle Ratsuväki-
prikaaati Laatokan Karjalasta 
sekä koulutuskeskuksista muo-
dostetut kuusi pataljoonaa, vii-
meksi mainitut valmiiksi Mie-
hikkälän - Virolahden tasalle. 

Puna-armeijan jatkaes-
sa hyökkäystään Viipurinlah-
den saaria puolustanut 4. Divi-
sioona joutui jättämään saaret 
10. maaliskuuta, Ravansaares-
ta murtautumalla pois ja Piis-
pansaaresta ”rinta rinnan muu-
taman sadan metrin päässä sa-
maan suuntaan edenneiden 
neuvostojoukkojen kanssa”. 
Viipurinlahdelle keskitettiin li-
sää voimia sillanpään kurissa 
pitämiseksi. Lahden puolustus 
muodostuikin elintärkeäksi, sil-
lä puna-armeijan sillanpää kat-
kaisi yhteydet rantatietä kohti 
Haminaa sekä mahdollisti pu-
na-armeijalle mahdollisuuden 
panssarihyökkäykselle länteen. 
Suomalaisten pakkotilanteessa 
suorittamat vastahyökkäykset 
tahtoivat olla hätäisiä ja heikosti 
valmisteltuja sekä tuottivat mel-
koisia tappioita. 

Sekasotku oli melkoinen, 
johtosuhteet takeltelivat, aina 

ei tiedetty, kuka johtaa ketä-
kin. Näissä oloissa maaliskuun 
alussa 1940 oli kaikki pantava 
likoon puna-armeijan etene-
misen pysäyttämiseksi: esimer-
kiksi ilmavoimat saivat käskyn 
hyökätä tappioista piittaamat-
ta puna-armeijan keskityksiä 
ja ryhmityksiä vastaan lähinnä 
pommituksin. 

Pommitusilmavoimamme 
ennen Viipurinlahden liki 
katastrofia…
Neuvostoilmavoimien ilmater-
rori koski talvisodan aikana 
koko maata, nimenomaan se 
alkoi tammikuussa 1940. Vä-
häinen määrä hävittäjäkonei-
ta ei riittänyt torjuntaan kuin 
poikkeustapauksissa. Pom-
mituskoneet - pitkänokkaiset 
englantilaiset Blenheim-koneet 
oli ostettu joulukuussa Englan-
nista. Suomalainen komennus-
kunta toi ne tammikuussa 1940 
noin kuukauden koulutusvai-
heen jälkeen. Koneet annettiin 
Lentorykmentti 4:n Lentolai-
vue 46:n käyttöön. 

Paluulento Englannista 
Ruotsin kautta oli tuskainen tai-
val. Lentosää ei ollut paras mah-
dollinen ja ilmeisesti se aiheutti 
yhden koneen katoamisen Poh-
janlahdella, ja viimeinen han-
kituista pommittajista saapui 
maahamme vasta vapun jälkeen 
1940. Helmikuussa ostettiin toi-

nen 12 koneen erä Blenheime-
jä ja ne luovutettiin LLv. 42:11e. 
Koulutusvaiheen jälkeen koneet 
olivat miehistöineen toiminta-
valmiit sodan päätyttyä. 

Blenheim-pommittajat oli-
vat varsin nopeita ja ne saattoi-
vat karistaa takaa-ajajat peräs-
tään nopeudellaan varsinkin 
syöksyssä. Tämä taas johtui sii-
tä, että uusien koneiden moot-
torit käyttivät 100-oktaanis-
ta lentobensiiniä, jota ei ollut 
kylliksi maassa. Muita ongel-
mia olivat radiot, jotka toimi-
vat täysin eri jaksoluvulla kuin 
entiset radiomme, eivätkä suo-
malaiset pommit sopineet ko-
neiden ripustimiin. Kun ri-
pustimien muuttaminen olisi 
vaatinut muutoksia koneiden 
rakenteeseen, pommit ostettiin 
valmistajalta Englannista. Ko-
neet saattoivat toteuttaa käskyn 
hyökätä puna-armeijan jouk-
koja vastaan tappioista piittaa-
matta. 

Taistelu Viipurinlahdella 
kiihtyy…
Tilanne Viipurinlahdella vaati 
pommitusilmavoimiemme toi-
minnan keskittämistä sinne. 
Puna-armeijan hävittäjät parti-
oivat aluetta pyrkien estämään 
pommituslennot. Kuten on jo 
mainittu, Blenheimit saattoi-
vat nopeudellaan päästä ”kar-
kuun”. Se tapahtui kääntämäl-
lä bensiinin syöttö tavallisesta 
87-oktaanisesta 100 oktaaniin, 
ja sen jälkeen voitiin vielä kyt-
keä päälle yliahtopaine. 

Voimassa olleiden ohjeiden 
mukaan koneen moottoreita 
ei saanut pitää maksimitehol-
la viittä minuuttia kauempaa. 
Tätä ohjetta on ilmeisesti rikot-
tu tiukassa tilanteessa ja näin 
vältetty pahemmat seuraukset. 

Le.R 4 joutui maaliskuun 10. 
päivänä käyttämään koko voi-
maansa Viipurinlahdella päälle 
tunkevien puna-armeijan jouk-
kojen torjumiseksi pommituk-
sin. Rykmentin kaikki kolme 

laivuetta saivat toimintakäskyt. 
Sää oli melko kirkas ja vähem-
män sopiva pommituslennoil-
le, mutta sopiva kuvauslennoil-
le. Korkealla poliittisella tasolla 
olivat rauhanneuvottelut ratkai-
suvaiheissaan, ja niiden nopeut-
tamiseksi neuvostoilmavoi-
mat sekä maavoimat tehostivat 
hyökkkäyksiään nimenomaan 
Viipurinlahden luoteisrannalla. 

Rykmentin LLv. 46:n komen-
taja majuri Olavi Sarko antoi ko-
van käskyn alaisilleen: ”LLv. 46 
jatkaa hyökkäyksiä kuten 9.3.40 
alueella Piispansaari-Turkinsaa-
ri sekä jäällä niiden luona. Koh-
teina vihollisen kokoontuneet 
joukot ja kolonnat. Varamaalina 
vihollisen joukot ja kolonnat Vi-
laniemen suunnassa”. 

Kotkan kuolinsyöksy…
Useita pommituslentoja lentä-
neet koneiden miehistöt val-
mistautuivat lyhyen levon jäl-
keen uuteen tehtävään. Kent-
tähenki1ökunta huolsi koneet 
yön aikana niin, että ne olivat 
lentokunnossa aamulla. Ko-
neiden miehistöt tiesivät, että 
kohdealueella partioi ainakin 
kymmeniä neuvostohävittäjiä 
vaanimassa, ja toisaalta suojaa-
massa omia joukkoja. Tiedet-
tiin sekin, että hävittäjäpartiot 
vaanivat eri korkeuksilla pääs-
täkseen syöksyllä ja sen anta-
malla lisänopeudella Blenhei-
mien kimppuun. 

BL-133, jonka pommitus-
lentoa tässä seurataan, starttasi 
kotikentältään 10. maaliskuuta 
kello 06.35. Konetta ohjasi ko-
kenut lentäjä, kapteeni Jouko 
Piponius, tähystäjänä luutnant-
ti Arvi Sopenlehto ja sähköttä-
jä-konekivääriampuja läpinä-
kyvässä ampumatornissa taka-
rungossa. Hän oli ainoa, joka 
näki koneesta taaksepäin ja ky-
keni hydrauliikan avulla nosta-
maan ja laskemaan kupua sekä 
istuintaan. Konekivääriampu-
jaa pidettiin suojelusenkelinä  
ja häntä arvostettiin. Tällä len-

Paine kasvaa - kaikki pantava likoon - ilmavoimatkin! 

Mekaanikot huoltavat Blenheimin uudelleen lähtövalmiiksi heti 
sen palattua pommituslennolta.
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nolla suojelusenkelinä oli isä-
ni sisaren aviomies, kersantti 
Erkki Tani. Miehistöllä oli ta-
kanaan useita yhteisiä sotalen-
toja. LLv. 46:n sotapäiväkirjaan 
on merkitty kello 10.30, että 
BL-133 ei ollut palannut lennol-
taan. Mitä oli tapahtunut? 

Neuvostolentäjän 
kertomus... 
Tsaika-lentäjä Josif Geibo on 
muistel1ut yhtä sotalentoaan 
Viipurinlahdella, jolloin hän 
tulitti suomalaista pommitta-
jaa, joka putosi palavana maa-
han Ylämaalla. Geibo kertoo, 
kuinka hän oli yrittänyt tavoit-
taa suomalaista kuvauskonetta, 
mutta ei saanut sitä kiinni. Täl-
lä kertaa hän odotti ”saalista” 
korkeammalla lentäen, syöksyi 
ja pääsi koneen alle. Nyt Blen-
heim - ilmeisesti käytettyään 
hetken aikaisemmin mainit-
tua maksimitehoa Geibon yl-
lätykseksi vähensi vauhtia. Nyt 
Geibo nousi Tsaikallaan varo-
vasti Blenheimin lentokorkeu-
delle, mutta pysytellen kuiten-
kin toistaiseksi näkymättö-

missä. Geibo nousi yht’äkkiä 
Blenheimin lentokorkeudelle ja 
avasi tulen kaikilla neljällä ko-
nekiväärillään. Hän näki, kun 
Blenheimin konekivääriampu-
ja lyyhistyi lasitornissaan ka-
doten näkyvistä. Blenheimin 
toinen moottori alkoi savuta ja 
syttyi palamaan. Geibo sai sil-
milleen Blenheimin rikkoutu-
neen öljysäiliön sisällön niin, 
että koko Tsaikka oli öljyn tah-
rima. Blenheimin lentokorke-
us väheni koko ajan ja Geibo jäi 
odottamaan sen taakse, josko 
koneen ohjaaja hyppäisi. Gei-
bon muistaman mukaan vain 
yksi henkilö hyppäsi konees-
ta, mutta hänen laskuvarjonsa 
ei auennut. Blenheim syöksyi 
maahan Ylämaalla palavana. 
Kukaan kolmesta koneessa ol-
leesta ei säilynyt hengissä. 

Suomalainen muisti... 
Jo seuraavana päivänä päästiin 
BL-133:n tuhoutumispaikal-
le. Sotilaat ja paikalliset sivii-
lit tutkivat ja raivasivat paikan. 
Havaittiin, että kaksi henkilöä 
oli tullut maahan palavassa ko-

neessa. Koneen mukana me-
nehtyivät ohjaaja kapteeni Pi-
ponius sekä konekivääriampu-
ja kersantti Tani. Kuten on jo 
mainittu, kersantti Erkki Tani 
oli menehtynyt asemapaikal-
leen. Tähystäjän luutnantti So-
penlehdon ruumista ei tässä 
yhteydessä löydetty. 

Pari päivää myöhemmin pai-
kalliset asukkaat löysivät luut-
nantti Sopenlehdon pahoin 
murskautuneen ruumiin met-
sästä muutaman sadan metrin 
päässä Blenheimin alastulopai-
kasta. Ihmeteltiin, että hänellä 
oli löydettäessä yllään vain las-
kuvarjon valjaat, ei itse varjoa. 
Päätelmäksi tuli, että hän katsoi 
parhaaksi hypätä koneesta vaik-
ka ilman varjoa kuin jäädä var-
maan tuhoon koneen mukana. 
Hyppy taas saattoi johtua siitä, 
että Sopenlehdon varjo oli ehkä 
vahingoittunut koneen palaessa. 

Eräs silminnäkijä kertoo: 
”Näin koneen tulevan etelästä 
päin ollen tulessa, koska näkyi 
jäävän pitkä tuli jälkeen. Sitten 
kone kääntyi jyrkästi itään pai-
nuen alas. Näin ennen koneen 

paloa jonkin mustan esineen 
putoavan koneesta, ensin liu-
kuen ja sitten jyrkästi alas.” 

Mutta BL-133:n tuho ei ol-
lutkaan näin yksinkertainen. 
Huhtikuun lopulla 1940 eräs 
sotamies löysi Ihakselan kylän 
maastosta lentäjän ruumiin, 
joka tutkimuksessa todettiin 
koneen ohjaajaksi kapteeni Pi-
poniukseksi. Hän oli poistu-
massa palavasta koneestaan, 
kun häneen osui tappavasti il-
meisesti neuvostolentäjän Gai-
bon ampuma luoti, ja hän puto-
si koskemattakaan laskuvarjon-
sa laukaisukahvaan. Luutnantti 
Sopenlehto hyppäsi, mutta hä-
nen epäonnekseen laskuvarjon 
kiinnitys valjaisiin epäonnistui 
ahtaassa paikassa ja hän putosi 
maahan ilman laskuvarjoa. Ko-
nekivääriampuja kersantti Tani 
oli jo menehtynyt heti ensim-
mäisessä neuvostohävittäjän 
tulituksessa. 

Blenheim BL-133:a ei ole 
unohdettu... 
Talvisotahan oli meille suoma-
laisille pyhä sota, taistelu ylivoi-

maa vastaan. Marraskuun 30. 
päivänä 1999 paljastettiin Ylä-
maalla Kirpun kylässä muisto-
merkki 10. maaliskuuta 1940 
kaatuneiden muistoksi. Siinä 
ovat kaatuneiden nimet, muka-
na  Erkki Tanin nimi. Kunnia 
heidän muistolleen. 

Anssi Vuorenmaa

Lähteitä: Talvisodan historia: Osat 
2 ja 4, SotatL ja WSOY 1978 ja 1979, 
Heikki Nikunen-Jyrki K Talvitie-Ka-
levi Keskinen: Suomen ilmasodan 
pikku jättiläinen, WSOY 2011, Jaak-
ko Hyvönen: Kohtalokkaat lennot 
1939-1944, Kirjateos 1982, Matti 
Hämäläinen: Pommituslentolaivue 
46. Suomen ilmavoimien laivueet, 
Koala-kustannus 2005, Joppe Kar-
hunen: Pommi-iskuja itään, Otava 
1978, Timo Nieminen: Bristol Blen-
heimin kohtalonlento 10.3.1940, 
Feeniks -lehti 3/2011 ja Anssi Vuo-
renmaa: Vaikeudet voitettiin Vii-
purinlahdellakin, Sotaveteraani 
6/2001. Kartta Lasse Laaksosen 
tutkimuksesta ”Todellisuus ja har-
hat. Kannaksen taistelut ja suo-
maalaisten joukkojen tila talviso-
dan lopussa”, Yliopistopaino 1999 . 

w w w . p a l e t t i . �

1922-2012PALETTI
Paletti Oy yhteistyössä 

Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa
Paletti Oy on 90-vuotias perheyhtiö ja johtava korttialan yritys Suo-
messa ja Baltiassa. Paletti on kehittäjä ja edelläkävijä, jonka pitkä 
historia merkitsee alan perinpohjaista tuntemusta. Korttien lisäksi 
laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös osanottoadressit. 

Adresseja on saatavana Sotaveteraaniliiton toimistosta sekä hyvin
varustetuista kirjakaupoista, tavarataloista, posteista ja päivittäis-
tavarakaupoista.

Surunvalitteluadressi on hienotunteinen ja lämminhenkinen tapa 
muistaa ja ottaa osaa läheisten suruun. Kun muistat Suomen Sota-
veteraaniliiton adresseilla, tuet samalla Sotaveteraaniliiton toimin-
taa. Adresseista saaduilla varoilla avustetaan sotaveteraanipiirejä,
jotka ohjaavat tuen paikallisyhdistysten välityksellä sitä tarvitse-
ville sotaveteraaneille - naisille ja miehille.

Keski-Suomen Rakennus 
ja Raudoitus Oy

Jyväskylä

Rakennnusliike 
Jyväs-Seiska Oy

Jyväskylä

Seripaino EAE Oy Ltd
Järvenpää
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Conexpress Oy
Lappeenranta

Koneurakointi T. Ahtiainen
Taipalsaari

Kuljetusliike 
Esko Kosunen Ky

Leppävirta

Kuljetusliike 
Veljekset Matialinen Ky

Liperi

Softex Oy
Littoinen

P. Packalen Oy
Lohja

Maanrakennus Lankinen Oy
Loimaa

Sollan Pakkaamo Oy
Mellilä

Tomas Oy Ab
Loviisa

Hoffes El Ab
Loviisa

Jari Tanskanen Oy
Tesjoki

Lattiapäällyste Ahti Lepistö
Mikkeli

Realmar Oy
Mäntsälä

Tasoite ja Maalaustyö 
Vista Oy

Mäntsälä

Mäntän Rengaspiste Oy
Mänttä

P. Dahlin Oy
-eristysliike- 

Naantali

Octomeca Oy
Naantali

Juhani Ellä Oy
Naantali

LTT-Tekniikka Oy
Naantali

Priocon Oy
Nastola

Päijänne Sähkö Oy
Nastola

Nastolan Forest Huolto Oy
Nastola

Naficon Liitin Oy
Nauvo

Laattatyö Wikman Oy
Nokia

AJT-Metalli
Nokia

Valtimon Sähkötyö Oy
Nurmes

Rakennus Trowe Oy
Nurmijärvi

Hinaus&Kuljetus 
R. Oksman Oy

Nurmijärvi

Jukrak Oy
Orimattila

Tilitoimisto Maila Vallström Oy
Oulu, Kemi 

www.tilitvallstrom.fi

U 21 Ii / You Two Innovation
Oulu

Kiitos sotaveteraaneille Felox Finalnd Oy
Oulu

Ruskon Metalli ja 
Kuljetus Oy

Oulu

Rakiratamo Oy
Oulu

Kuljetus Kaarasi Oy
Ylikiiminki

Kiitos sotaveteraaneille Outokummun Energia Oy
Outokumpu

Hämeen Moreenijaloste Oy
Padasjoki 

Puh.0400-833 707

Puiden Lähikuljetus 
T:mi Asko Järvinen

Padasjoki

Leppämäen 
Rakennuspalvelu

Paimio

Kattopasit
Paimio

Virtasen Maalitehdas
Työkuja 5, 21600 Parainen 

Puh. 02-454 4500

BH-Rör Oy
Parainen

Moottero
Parkano
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Perniön Hakelämpö Oy
Perniö

Oy Herrfors Ab
Pietarsaari

Pesupalvelu 
Hans Langh Oy

Piikkiö

Aritalo Oy
Pirkkala

Tiilimäen Romuliike Oy
Pori

Urakointi Joutsenlahti
Pori

Upcast Oy
Pori

Technip Offshore Finland Oy
Pori

ML-Control Oy
Pori

Satalaskenta Oy
Pori

Höglund&Höglund Öb
Porvoo

Kaijala Ky
Pudasjärvi

AP Wood Oy
Punkaharju

Pyhäjoen Rakennus Oy
Pyhäjoki

Rakennusliike 
Raktek Kukkia Oy
Luopioinen, Puh.040-540 9305

Autoilija Juha Virta
Pöytyä, Kyrö

Koneurakointi 
EJM Markula Oy

Pöytyä

www.isokaanta.com
Raahe

Auto ja Konekorjaus 
E. Heikkilä

Raahe

Habilux Oy
Raisio

RTK Palvelu
Rauma

Jahtec Oy
Rauma

Tovepak Ky
Rauma

yli 75 vuotta palvelua

Komtek Oy
Riihimäki

Roin Tili-ja Veropalvelut Ky
Rovaniemi

Rakennusliike 
T. Rauman Oy

Salo

Sähkösuunnittelu RAI Oy
Suomusjärvi

T:mi Janne Valaskari
Salo

Pensi Rescue Oy
Sastamala

Rakennustyö Hituri
Sastamala

JL-Rikotus Oy
Seinäjoki

Plantool Oy
Seinäjoki 

www.plantool.fi

Jukan Maalaus Oy
Sipoo

Sorat ja Murskeet

Kourla Oy
Somerniemi, Puh.0400-635 797

Someron Talkkari Oy
Somero

Scanrex Oy
Suonenjoki

Säkylän Metsätyö
Säkylä

Noormarkun Murske Oy
Söörmarkku

Taivalkosken 
Pesupalvelu Oy

Taivalkoski

Nyström Raimo Oy
Taivassalo

Ugly Boy
Tammela

Kuljetusliike 
Mikko Meri Oy

Tammela

A. Berglund Oy
Tammisaari

Suomen 
Säiliönpääty Oy

Ylöjärvi
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HAUTAUS- JA KUKKAPALVELUJA SOTAVETERAANEILLE

PUDASJÄRVI

LAPPEENRANTA

ALAN PALVELUA LAPPEENRANNASSA  

YLI 80 VUOTTA

Kauppakatu 53, Lappeenranta

puh. 453 0568  –  453 0772, fax 453 0566

LIPERI

OULU

Pudasjärven
Hautaustoimisto ja Kukka Ky

Torikeskus, 93100 PUDASJÄRVI
puh. 08-821 122, 0400-330 058

Hautaus - ja Kukkapalvelu 
Pesonen Oy

Keskustie 2, 83100 Liperi
Puh. 013-651 193 ja 0400-376 333

Kirkollinen Hautaustoimisto
Ikäheimo Ky

Isokatu 11, 90100 Oulu
puh. 08-311 3354

ROVANIEMI

Tikkurilan 
Hautaustoimisto Oy

Unikkotie 5, 01300 Vantaa
puh. 09-8362 5220

VANTAA

TAMPERE

Valikoimassamme mm. Suomi-arkku sekä Sotaveteraani-,
Sotainvalidi-, Tammenlehvä- ja Lotta Svärd -uurnat.

Veteraanialennus.

TUOMIOKIRKONKATU 20, TAMPERE
PUH. 03-212 4107 (24h)

HAUSJÄRVI SALO

Salon Hautaustoimisto 
Oy Saustila

Helsingintie 9, 24100 Salo
Puh. 02-731 2562

Hautauspalvelua jo neljännessä polvessa

MÄNTSÄLÄ

Kukkatalo & Hautaustoimisto 
Helmililja

Meijerintie 2, 04600 Mäntsälä
Puh. 020 759 7700

Kukkahaus ja Hautaus Oy
Hikiäntie 40, 12210 Hausjärvi kk

Puh. 019-768 131

LAUKAA

Hautauspalvelua Laukaassa vuodesta 1932

Kukka- ja Hautauspalvelu
VEHVILÄINEN

Laukaantie 10, Laukaa, puh. (014) 831 941
pekka@vehvilainen.fi

MUSTASAARI

Hautaustoimisto
Begravningsbyrå Fant

Irenentie 8, 65610 Mustasaari
puh. 06-322 2744 ja 050-313 8142

päivystys 24 h
Carina Lähdesmäki ja Marina Östman 

www.begravningsbyrafant.fi

Savonlinnan 
Hautaustoimisto Ky
Kirkkokatu 15, 57100 Savonlinna

Puh. 015-515 556 
www.savonlinnanhautaustoimisto.fi

SAVONLINNA

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tervetuloa Aktiaan
Varaa aika puh. 0800 0 2470.
www.aktia.fi

Varaa aika 
talousasioittesi
päiVittämiseen
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Suomen Sotaveteraanilii-
ton perustehtävänä on 
tukea jäsenkuntansa ve-

teraaneja, puolisoita ja leskiä 
mahdollisuuksiensa mukai-
sesti. Perustehtävän toteutta-
miseksi liitto vaikuttaa yhteis-
toimin muiden veteraanijär-
jestöjen kanssa valtiovallan ja 
kuntapäättäjien suuntaan eten-
kin kuntoutuksen toteutumi-
seksi hallitusohjelmien edel-
lyttämällä tavalla. Liitto tekee 
osaltaan työtä kotona asumi-
sen mahdollisuuksien paranta-
miseksi ja kotiin vietävien pal-
velujen kehittämiseksi. Yhteis-
kunnan perusturvaverkko on 
periaatteessa kunnossa, mut-

Veteraanien tukeminen on liiton perustehtävä
ta tavoittavatko yhteiskunnan 
palvelut ne veteraanisukupol-
ven miehet ja naiset, jotka näitä 
palveluja erityisesti tarvitsevat?   

Sotaveteraaniliitto aloitti 
noin 10 vuotta sitten hankkeen, 
jonka päämääränä oli löytää jo-
kaiseen sotaveteraanipiiriin va-
paaehtoispohjalla työskentele-
vä sosiaalineuvoja. Hänen pää-
tehtäväkseen määritettiin sekä 
piirin jäsenyhdistysten että yk-
sityisten veteraanien ja vete-
raanipariskuntien tukeminen 
kaikissa sosiaalialan asiois-
sa. Saatujen hyvien kokemus-
ten rohkaisemana toiminta on 
laajentunut yhdistystasolle. Yli 
200 paikallisyhdistyksessä on 

vapaaehtoisella pohjalla työs-
kentelevä veteraaniyhdyshen-
kilö, jonka päätehtävä on auttaa 
jäsenistöä kaikissa sosiaalialan 
pulmakysymyksissä. Tavoittee-
na on saada tällainen henkilö 
jokaiseen yhdistykseen. Jo nyt 
on voitu todeta, kuinka suu-
rimerkityksellistä työtä nämä 
henkilöt tekevät.

Tulevina vireän toiminnan 
vuosina veteraanisukupolven 
tukeminen on entistä enem-
män motivoituneen kannatta-
jajäsenkunnan vastuulla ja kä-
sissä. Liiton rahalliset resurssit 
ovat rajoitetut, ja niitä voidaan 
kohdentaa vain kaikkein ki-
peimmin apua tarvitseville. 

Liitto on ottanut yhdeksi koh-
deryhmäksi iäkkäät veteraa-
nipariskunnat, joissa iäkäs ve-
teraani hoitaa puolisoaan tai 
päinvastoin omaishoitajana. 

Tämän erikoisliitteen ar-
tikkeleilla liitto haluaa valais-
ta monipuolisesti omaishoita-
juutta ja sitä kautta antaa tietoa 
sekä kaikille lehden lukijoille 
että aktiivisille toimijoille. Liit-
to kiittää kaikkia kirjoittajia 
heidän arvokkaasta panokses-
taan tämän liitteen luomisessa. 

Finn-Göran Wennström 
Hallituksen puheenjohtaja

Olen kuullut lukuisia ku-
vauksia jaksamisesta ja 
huolehtimisesta. Muis-

tan, kun iäkäs veteraani kertoi, 
että kyllä tässä selvitään, kun 
toinen näkee ja toinen kuulee. 
Toinen toivoi puhelimessa, että 
tulisi joku edes käymään, että 
voisi muutaman järkevän sa-
nan päivittäin vaihtaa. Näis-
sä tilanteissa olen jäänyt itse 
miettimään, mistä kumpuaa 
se voima ja jaksaminen?  Use-
at ovat kertoneet, että eivät he 
niinkään välitä siitä rahallises-
ta korvauksesta, vaan että olisi 
joku, joka tulisi käymään, saisi 
lähteä kauppaan ilman huolta, 
saisi hetken omaa aikaa. 

Olisiko tässä myös meil-
le järjestössä toimiville hen-
kilöille pysähtymisen paikka? 
Me suunnittelemme kesäretkiä 

Omaishoitajuus veteraaniperheissä 
on yhteinen haasteemme

ja monipuolisesti yhdessä ta-
pahtuvaa toimintaa. Useinhan 
toiminta kohdistuu heille, jot-
ka ovat vielä hyvässä fyysisessä 
kunnossa ja jaksavat lähteä ja 
osallistua. Kuinka usein mie-
timme heitä, joita ei enää lin-
ja-autossa ole mukana näkynyt 
tai päiväkerhoon ilmaantunut?  
Voisimmeko mennä ja kysyä, 
kuinka jaksatte, menetkö sinä, 
niin minä jään tänne ”kotimie-
heksi”.

Valitettavan usein käy niin, 
että hoitajalta loppuvat voimat 
ja silloin kotona selviämiselle ei 
enää ole vaihtoehtoja.

Lukiessani veteraanien puo-
lisoiden ja leskien hakemuskir-
jeitä liiton järjestämille loma-
viikoille, luen myös kuvauksia 
juuri tästä pelosta; entäs jos en 
jaksa, miten meille käy.  Kir-

jeistä löytyy harras toive siitä, 
että pääsisin hetkeksi pois jak-
saakseni taas. Tätä jaksamis-
ta myös meidän on tuettava ja 
otettava tämä asia esille, kun 
selvitellään tulevia toiminta-
suunnitelmia ja veteraanityön 
lähtökohtia. 

Voimme kysyä, mitä itse ha-
luaisin, jos olisin samassa tilan-
teessa. Vastauksesta varmasti 
löytyy silloin myös toiminta-
malli.

Tämän liitteen tavoitteena 
on rohkaista kaikkia heitä, jot-
ka sinnittelevät kotona toinen 
toistansa hoitaen hakemaan 
apua ja tukea kunnalta, kau-
pungilta, veteraaniyhdistyksil-
tä, sosiaalineuvojiltamme.  Yk-
sin ei tarvitse jaksaa. 

Veteraaniperheissä takana 
on usein yli 60 avioliittovuotta 

ja yhdessä on eletty ilot kuin surutkin. Elämän ehtoossakin selvi-
tään yhdessä. Ehkä tämän runon säkeet antavat toivoa ja voimaa 
– vieläkin.

Eräänä yönä näin unta, 
että kuljin merenrannalla Herran kanssa. 
Taivaalla välkähteli kuvia elämästäni. 
Huomasin, että niissä kaikissa 
oli jalanjälkiä hiekassa. 
Joskus jälkiä oli kahdet,  
joskus vain yhdet. 
Elämäni vaikeissa kohdissa näin 
vain yhdet jalanjäljet, ja sanoin: 
”Herra, Sinä lupasit kulkea aina kanssani. 
Mikset Sinä ollut rinnallani  
kun tarvitsin Sinua kipeimmin?” 
Herra vastasi: ”Niissä kohdissa, 
joissa olet nähnyt vain yhdet jalanjäljet, 
lapseni, minä kannoin sinua.”

(runon alkuperäisestä kirjoittajasta ei ole varmuutta)

Anni Grundström, sosiaalisihteeri

www.hyvaika.fi

IKÄÄNTYMISEN JA VANHUSTYÖN MESSUT JA SEMINAARIT

27.–28.9.2012  I  
HYVÄ IKÄ 12

MESSUT JÄRJESTÄÄ:

YHTEISTYÖSSÄ:  Kuuloliitto ry, PT-keskus Oy ja Toimiva koti

Tule mukaan!

Hyvä Ikä 12 liikuttaa taas – tarjoten yhdellä kertaa 
uudet tuotteet ja parhaat vinkit ikäihmisten hyvään 
arkeen.Sisäänpääsy kutsukortilla tai pääsylipulla.

Lippujen hinnat: 
Aikuiset 12 € • 
Eläkeläiset ja opiskelijat 10 €• 
Ryhmät 7 € / hlö  • 
(väh. 10 henkilöä ryhmässä)
Vammaisen henkilön avustaja maksutta • 

Avoinna: to klo 9–17, pe klo 9–16 

Mukana myös:

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

• Liikuntatorilla reipas Rollaattorikoulu
• Toimivasta Keittiöstä vinkit 
 maistuviin ruokahetkiin
• Runoklinikalla kirjailijavieraita
• Ohjelmalavalla asiaa ja elämyksiä

Rautatieasemalta ilmainen messubussi.

Nimi

1 lipuke / hlö / vierailu

Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus 
27.-28.9.2012

Tällä lipukkeella Sotaveteraani-lehti 
tarjoaa VAPAAN PÄÄSYN messuille!

Sähköposti

LE
IK

KA
A 

TA
LT

EE
N

!

elämääTäyttä





32 /12 h u h t i k u u n  18 .  pä i vä n ä  2012 Suomen Sotaveteraaniliiton OMAiShOitAJALiitE

Hyvää oloa Ruissalosta
Kaipaatko vaihtelua tavalliseen arkeen, virkistystä tai kun-
nonkohennusta? Tule kuntoutumaan tai viettämään lomaa 
kauniin merellisen luonnon keskelle Ruissalon Kylpylään.

www.ruissalospa.fi 
Ruissalon puistotie 640, 20100 Turku

Kelan kustantamat kuntoutuskurssit  
omaishoitajille v. 2012:

avokurssi 14 vrk  3.9.–11.12.2012
laitoskurssi 15 vrk  
• 1-jakso 10 vrk 18.–26.9.2012 
• 2-jakso 5 vrk 10.–15.2.2013 
Avokurssi 14 vrk  26.11.2012–3.4.2013

Huolehdimme tarvittaessa läheisestäsi Kuntoutusosastolla oman 
kuntoutuksesi tai lomasi aikana. Läheisesi hoito järjestyy kaupun-
gin tai kunnan maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Lisätietoa Kelan omaishoitajien ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden 
alle ja yli 65-vuotiaiden kuntoutuskursseista:  
Kurssisihteeri, p. 02 445 4810 
kurssisihteeri.ruissalo@ruissalospa.fi

KUNTOUTUSTA 
26 VUODEN KOKEMUKSELLA!
•	 sotainvalideille
•	 rintamaveteraaneille

Imatran	Liikunta-	ja	Kuntoutumiskeskus		
puh.	020	7100	530	tai	kuntoutus@imatrankylpyla.fi

www.imatrankylpylaterveys.fi

Viihtyisä	ja	monipuolinen	kylpylä	Saimaan	rannalla!

Puhelut	lankapuhelimesta	8,28	snt/puhelu	+	7	snt/min	(alv.	23	%)	ja	matkapuhelimesta	8,28	snt/puhelu	+	17	snt/min	(alv.23	%).

Tervetuloa kuntoutuslomalle Haikon Kartanoon!
Haikon Kylpylällä on pitkät perinteet veteraanien kuntoutus-
toiminnassa. Kuntoutuspaikkana Haikon Kylpylä ja Kuntoutumis-
keskus on kodikas ja rauhallinen. Pienissä kuntoutusryhmissä 
palvelu on yksilöllistä ja tutustuminen vaivatonta.
Kuntoutusvieraillemme tarjoamme virkistävien hoitojen ja yhteisen 
ohjelman lisäksi viihtyisän huoneen kylpylähotellissa,  

Tervetuloa!
HyvänOlon altaat ja saunat, viehättävät merenrantanäkymät  
ja ulkoilumahdollisuuden kauniissa rantapuistossa.  
Kuntoutusloman kruunaavat tunnelmallisissa ruokasaleissa 
tarjoiltavat Kartanon keittiön makoisat herkut.
   Kysy myös omaishoitajille suunnattuja hemmottelupakettaja.

Kuntoutusvaraukset:
Leena Mononen, puh. 019 576 0262
sähköposti: leena.mononen@haikko.fi

HOTELLI HAIKON KARTANO
Kylpylä ja Kuntoutumiskeskus

Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

Haikko_kuntoutusliite_2012.indd   1 30.3.2012   15.33
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Valtaosa iäkkäistä 
omaishoitajista hoitaa 
puolisoaan, joka ei sel-

viydy arjestaan ilman toisen 
ihmisen apua. Omaishoitajak-
si kutsutaan henkilöä, joka pi-
tää huolta perheenjäsenestään 
tai muusta läheisestään, joka 
ei selviydy arjestaan omatoi-
misesti esimerkiksi sairaudes-
ta tai vammasta johtuen. Ikäih-
misillä on usein monenlaisia 
iän mukanaan tuomia sairauk-
sia ja heikkokuntoisuutta, jot-
ka kaikki yhdessä muodosta-
vat avuntarpeen.  Läheiselleen 
omaishoitaja on vaimo, avio-
mies, tytär tai poika, mutta hä-
nellä on roolinsa myös kuntien 
strategioissa ja palveluraken-
teen osana.

Omaishoitajan erottaa am-
mattilaisesta se, että yhdessä 
elettyä elämää on takana usein 
jo vuosikymmeniä. Vaikka ei 

ole ammattilaisen 
tietoja ja taitoja, on 
puolisolla sellaista 
kokemusasiantunti-
juutta, jota kirjois-
ta ei voi oppia. Myös 
rakkaus on usein yh-
dessä pitävä voima. 

Saako iäkäs 
omaishoitaja 
tarvitsemansa 
tuen?

Kotiin saatavat tarvittavat pal-
velut, hoitotarvikkeet, apuväli-
neet tai kodin muutostyöt hel-
pottavat arjen sujumista. Iän 
myötä saatetaan tarvita joka-
päiväisen elämän sujumiseen 
monenlaisia apuja. Taloudel-
liset tuet turvaavat toimeen-
tuloa ja kattavat sairaudes-
ta tai vammasta johtuvia kus-
tannuksia. Suomessa on noin 
300.000 omaishoitajaa. Heis-
tä vain 37.500 :lla on viralli-
nen sopimus omaishoidon tu-
esta oman kotikuntansa kans-
sa. Omaishoitosopimuksen 
solmineista omaishoitajista lä-
hes 70% on itse jo eläkkeellä. 
Yli 75-vuotiaiden sekä hoidet-
tavien että hoitajien määrä on 
koko ajan kasvussa. Jokainen 
tarvitsee myös henkistä tukea. 
Omaishoitajat ja Läheiset -lii-
ton 70 paikallisyhdistystä jär-
jestävät vertaisryhmiä ja ta-

paamisia ja antavat omaishoi-
tajille ja heidän hoidettavilleen 
valmiuksia selvitä omaishoi-
don haasteista. Omaishoitajan  
kannattaa puhua elämäntilan-
teestaan myös sotaveteraaneja 
neuvovien henkilöiden kanssa 
ja yhdistyksissä. Jakaen koke-
muksia ei arkikaan tunnu niin 
raskaalta. 

Mikä on  
omaishoidon tuki?
Omaishoidon tuella tarkoi-
tetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu hoidettavalle an-
nettavista palveluista sekä 
omaishoitajalle myönnettäväs-
tä hoitopalkkiosta, vapaasta ja 
omaishoitoa tukevista palve-
luista. Sitä voidaan myöntää 
sekä pitkä- että lyhytaikaisen 
hoidontarpeen perusteella sil-
loin, kun omaisen antama hoi-
to on hoidettavan edun mu-
kaista. Tärkeää on myös, että 
jokaisesta kunnasta tulee löy-
tyä yhdyshenkilö, joka antaa 
ohjeita ja neuvoja omaishoidon 
asioissa. Omaishoidon tukeen 
liittyy myös tapaturmavakuu-
tus. 

Raskasta hoitotyötä tekevällä 
omaishoitajalla on oikeus kol-
meen vapaavuorokauteen kuu-
kaudessa. Vapaiden ajaksi kun-
tien tulee järjestää hoidettaval-
le soveltuva sijaishoitopaikka. 

Omaishoitajan sijaishoitajana 
voi toimia myös sellainen naa-
puri tai tuttava, joka on solmi-
nut asiasta sopimuksen kun-
nan kanssa. Läheistään hoita-
van kannattaa olla yhteydessä 
kotikuntansa sosiaalitoimis-
toon ja laittaa vireille hakemus 
omaishoidon tuesta.

Yhteistyötä tarvitaan 
Omaishoitoperheissä on myös 
haasteita, joita hyväkään kun-
nan palvelu ei pysty korvaa-
maan.  Sairas puoliso ei enää 
kykene vaihtamaan lamppua, 
yhdessä ei päästä liikkeelle, 
koska pyörätuolin työntämi-
nen lumisessa pihassa on mah-
dotonta, syksyllä pihaan ker-
tyy haravoimattomia lehtiä jne. 
Omat aikuiset lapset, lasten-
lapset ja naapurit voivat toimia 
apuna. Nykyään löytyy myös 
yrittäjiä, jotka ovat erikoistu-
neet ”kotitalkkareiksi.” Myös 
siivousapu on usein omaishoi-
totilanteissa tarpeen. Tällaisen 
maksullisen palvelun käyttöön 
voi hyödyntää  verotuksen ko-
titalousvähennystä. 

Omaishoito arvokasta  
Jokaisen läheistään arjessa aut-
tavan puolison tai muun per-
heenjäsenen apu on paitsi yh-
teiskunnallisesti merkittävää, 
myös huomattava perhettä yh-

dessä pitävä voima. Suomi ei 
kerta kaikkiaan tulisi toimeen 
ilman hoivapanosta antavia 
omaisia. Huonokuntoinenkin 
puoliso voi omaishoidon avul-
la asua omassa kodissaan. Kun-
nat eivät kuitenkaan saa jättää 
omaishoitajaa yksin. Mitä iäk-
käämpi omaishoitaja itse on, 
sitä paremmin  kuntien tuli-
si antaa apua kotiin puolisona 
toimivan omaishoitajan lisäksi. 
Kun omaishoito käy liian ras-
kaaksi, tulee yhteiskunnan tul-
la vastaan ja tarjota tarvittaessa 
ensin jaksottaishoitoa jossakin 
hoitolaitoksessa, jolloin puoli-
so on esimerkiksi kaksi viikkoa 
kotona ja kaksi hoitopaikassa ja  
tarvittaessa myös pidempiai-
kainen hoitopaikka. 

Omaishoitajat ja Läheiset 
-liiton paikallisyhdistykset 
löytyvät osoitteella
www.omaishoitajat.fi tai 
tiedustelemalla puhelimitse 
p. 020 7806 500.
Neuvoja mm. omaishoidon 
tuesta voi kysyä myös 
p. 020 7806 599 ma-to klo 9-15.

Merja Salanko-Vuorela 
toiminnanjohtaja, 

sosiaalineuvos Omaishoitajat ja 
Läheiset - Liitto ry 

kuva: Sandra Gehring

Iäkkäät läheistään hoitavat 
omaiset tarvitsevat monenlaista 
apua arkeensa

h e a l t h
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Olen kuullut todettavan, 
että omaishoitajak-
si ryhdytään taloudel-

linen etu mielessä. Uskallanpa 
väittää, ettei asia näin ole. Lä-
heisensä omaishoitajaksi ryh-
dytään inhimillisistä syistä – 
rakkaudesta ja halusta pitää toi-
sesta huolta. Kun hoidettava on 
oma lapsi, on kysymys yleensä 
myös vakavan sairauden myö-
tä koko perhettä koskettavas-
ta kriisistä. Kun kysymys on 
puolisosta, yhdessä eletty tai-
val tuo tullessaan myös velvol-

lisuuden tunteen. 
Usein omia voi-
mavaroja venyte-
tään äärimmilleen. 
Järkyttävät uutiset 
kertovat tilanteista, 
joissa voimat ovat 
kuluneet tyystin 
loppuun. 

Väkisinkin tu-
lee miettineeksi, 
onko raja yksilön ja 
yhteiskunnan vas-
tuun välillä hämär-
tynyt jo liikaa?

Omaishoito 
hyväntekeväisyystyötä?
Omaishoito on yhteiskunnal-
lisesti tarkasteltuna hyvänte-
keväisyystyötä, josta ei mak-
seta käytännössä juuri mitään. 
Kunnille se tuo kuitenkin mer-
kittäviä taloudellisia säästöjä. 
Säästöt syntyvät muiden pal-
velumuotojen, kuten pitkäai-
kaishoidon ja palveluasumisen 
tarpeen vähenemisen myötä. 
Tästä huolimatta omaishoidon 
merkitystä ei kunnissa ole 

ymmärretty. Sama koskee 
työn vaativuutta ja raskautta. 
Omaishoidosta puhutaan kau-
niisti, mutta vuodesta toiseen 
lupausten lunastaminen tuntuu 
unohtuvan viimeistään kun-
nan budjettia laadittaessa. 

Jyväskylässä omaishoidon-
tuen piirissä oli viime vuon-
na noin tuhat asiakasta. Uu-
sia hakemuksia tuli reilu kol-
misensataa. Näistä myönteisen 
päätöksen sai 237. Tilanteen 
kartoittamiseksi hoitajille teh-
tiin asiakaskysely. Tiivistä-
en voidaan todeta, että tyypil-
linen omaishoitaja on omaa 
puolisoaan kotona hoitava 
yli 60-vuotias nainen, mutta 
omaishoitajina toimivat myös 
miehet. 

Kyselyn mukaan hoitotyö 
koettiin pääosin sekä fyysi-
sesti että henkisesti raskaaksi. 
Epäkohdiksi koettiin rahalli-
sen tuen ja tukipalvelujen riit-
tämättömyys, hoitopaikkojen 
vaihtoehdottomuus sekä vir-
kistys, ohjaus- ja neuvontapäi-
vien puute. Omaishoitajat käyt-

tävät myös lakisääteisiä vapaa-
päiviään huolestuttavan vähän. 
Epäilen, että huoli omaisen hy-
västä hoidosta vapaan aikana 
saa hoitajan luopumaan omas-
ta levostaan. Toinen, nyky-
ään vielä vaiettu epäkohta, on 
omaishoitajien kokema fyysi-
nen väkivalta, mikä yleistyy 
etenkin erilaisten muistisaira-
uksien myötä. Nämä ovat asioi-
ta, joihin tulee puuttua määrä-
tietoisesti. 

Kuntien 
säästövelvoitteet eivät 
jätä omaishoitokaan 
koskemattomaksi
Kuntien kyky järjestää pe-
ruspalveluja heikentyy kun-
tatalouden kiristyessä. Mikä-
li tavoitteena on aidosti tukea 
ikääntyvien toimintakykyä ja 
kotona asumista, tulisi vähin-
tään tarvittavat tukitoimet olla 
riittäviä. Nyt näin ei ole. Kyse-
lyssä esille tulleisiin tarpeisiin 
on koetettu vastata lisäämäl-
lä lyhytaikais- ja vuorohoitoa 
vapaiden järjestämiseksi. Ko-

Omaishoito jää 
kuntatalouden jalkoihin

tiin tarjottavia tukipalveluja 
lisättiin ja yhteistyössä Jyväs-
kylän Omaishoitajayhdistyk-
sen kanssa parannettiin myös 
vertaistukea. Vanhuspalvelui-
hin kohdistuvat säästövelvoit-
teet ovat kuitenkin niin mas-
siiviset, ettei edes omaishoito 
jää koskemattomaksi. Huolena 
on, että uusia hakemuksia hy-
väksytään vain edellisten sopi-
musten purkautuessa. Omais-
hoidontuen maksuluokkiinkin 
esitetään muutoksia. Nämä toi-
menpiteet kun eivät vain lopul-
ta tuota niitä paljon kaivattuja 
säästöjä, etenkin kun korvaa-
vien palvelujen tarve kasvaa. 
Suunta on täysin väärä. Talous-
ahdingonkin keskellä kuntien 
pitäisi kyetä toiminnan pitkä-
jänteiseen suunnitteluun inhi-
millisyyttä unohtamatta. Tässä 
tekemistä on vielä paljon. 

Riitta Mäkinen 
Jyväskylän 

perusturvalautakunnan 
puheenjohtaja

Asumispalvelua ja lyhytaikaishoitoa
Helsingistä Rovaniemelle

Tutustu ja kysy lisää:
www.yrjojahanna.fi

Hakeudu Kelan omaishoitajakurssille Taukokankaalle,
kuntoutus on osallistujille maksuton kurssi nro 42962
4.-12.6. ja 3.-7.12.2012
Kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joilla itsellään on jokin tuki- ja 
liikuntaelinsairaus tai muita sairauksia ja uupumisoireita.
Kuntoutukseen hakeutumiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto 
ja kuntoutujan itsensä Kelan paikallistoimistoon täyttämä hakemus.
Lisätietoja www.taukokangas.fi tai
kurssivastaava Tuula Korkiakoski 08-4794 750
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Yhä useampi miettii lä-
heisensä hoidon järjestä-
mistä omaishoidon tuen 

avulla.  Mitä tuki käytännös-
sä tarkoittaa ja kuka sitä voi 
saada. Hyödynnä ohjeet hakea 
omaishoidon tukea.    

Mitä on 
omaishoidon 
tuki? 
Omaishoidon tuel-
la tarkoitetaan ko-
konaisuutta, joka 
muodostuu hoi-
dettavalle annet-
tavista palveluista 
sekä omaishoitajal-
le myönnettäväs-
tä hoitopalkki-
osta, vapaasta ja 
omaishoitoa tu-
kevista palveluis-
ta. Verollisen hoi-
topalkkion vähim-

mäismäärä on 364,35 e/kk. 
Hoidollisesti raskaan siirty-
mävaiheen aikana maksetta-
va hoitopalkkio on vähintään 
728,69 e/kk. Sitovaa ja raskasta 
hoitotyötä tekevällä omaishoi-
tajalla on oikeus kolmeen va-

paavuorokauteen kuukaudessa. 
Vapaiden ajaksi kuntien tulee 
järjestää hoidettavalle sovel-
tuva sijaishoitopaikka. Hoito-
maksua tästä saa periä hoidet-
tavalta enintään 10.60 e/vrk.  
Tukeen liittyy myös tapatur-
mavakuutus ja pääsääntöisesti 
omaishoitajan eläketurva.  

Näin haet omaishoidon 
tukea 

I vaihe 
Tukea haetaan hoidettavasi ko-
tikunnasta.  Soitto sosiaalitoi-
meen ja pyyntö saada keskus-
tella omaishoidon yhteyshenki-
lön kanssa. 

Kerro tilanteestanne, läheis-
esi avun tarpeesta ja roolista-
si hänen arjessaan. Keskustele 
eri vaihtoehdoista hoidon jär-
jestymiseksi. Jos koette, että 
omaishoito voisi olla yksi hyvä 
vaihtoehto, niin pyytäkää kun-
nasta omaishoidon tuen hake-
muspaperit, kunnan omaishoi-
don tuen linjaukset sekä tiedote 
hoidettavan ja hoitajan oikeuk-
sia koskevista omaishoitolain 
säännöksistä ja niiden sovelta-
misesta.  Seuraavaksi voitte ky-
syä mahdollisuudesta arvioi-
da tilannettanne tarkemmin. 

Hakisinko omaishoidon tukea?
Yleensä tätä varten sovitaan 
kotikäyntiaika.

II vaihe
Olet tutustunut hakemuspape-
reihin ja hankkinut tarvittavat 
liitteet (yleensä lääkärin lausun-
to hoidettavan tilanteesta) sekä 
keskustellut läheisesi kanssa eri 
vaihtoehdoista.  Palauta täyte-
tyt hakemuspaperit kuntaan. 
Seuraavaksi toteutuu kotikäyn-
ti, jossa arvioidaan hoidettavan 
palvelun tarve ja omaishoidon 
tuen myöntämisedellytykset. 

III vaihe 
Yhdessä kunnan edustajan 
kanssa laaditaan tilanteenne tu-
eksi yksilöllinen hoito- ja palve-
lusuunnitelma. Tähän kannat-
taa valmistautua, koska tässä rat-
kaistaan se, millaista apua tulette 
arkeenne saamaan. Kannattaa 
etukäteen miettiä seuraavia ja 
viestittää ajatukset ennen palave-
ria kunnan yhteyshenkilölle: 
•	 Millaisia	palvelun	ja	tuen	

tarpeita teillä on ja mikä on 
niiden tärkeysjärjestys?

•	 Millaisia	toiveita	teillä	on	
niiden toteuttamiseksi? 

•	 Oletteko	tyytyväinen	mah-
dollisiin nykyisiin palvelu- 
ja tukitoimiin?

•	 Millaisista	asioista	koette	
tarvitsevanne tietoa, koulu-
tusta tai ohjausta?

•	 Haluatteko	pyytää	neuvotte-
luun mukaan jonkun lähei-
sen, omaisen tai muun tuki-
henkilön?

•	 Onko	teillä	jotain	erityistä	
asiaa, mitä haluaisitte selvit-
tää tai kysyä ennen varsi-
naista suunnitelman teke-
mistä?

IV vaihe
Viranhaltija tekee päätök-
sen asiassanne. Jos päätös on 
myönteinen, kunta ehdottaa 
teille omaishoitosopimusta, 
jonka liitteeksi tulee hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Jos päätös 
on kielteinen, on mahdollista 
hakea päätökseen muutosta. 

V vaihe
Hoitopalkkion maksu ja palve-
lujen toteuttaminen alkaa. Jos 
tuntuu, että kokonaisuus ei ole 
ihan kohdallaan, niin kunnan 
kanssa voi neuvotella tilantees-
ta. Sopimuksen voi myös irtisa-
noa, jolloin irtisanomisaika on 
1kk, kunnan puolelta 2kk. 

Älä jää yksin,  
lisätukea on tarjolla  
Kuntasi alueella toimii pai-
kallinen omaishoitoyhdistys, 
joka neuvoo ja tukee omaishoi-
tajia monin eri tavoin. Voit 
myös soittaa valtakunnalliseen 
omaishoidon neuvontaan 020 
7806 599 ma – to klo 9-15.  Li-
sätietoja omaishoidosta saat 
myös www.omaishoitajat.fi 
sekä omaishoitajien keskuste-
lusivuilta www.omaishoitaja.fi

Matti Mäkelä 
Aluevastaava 

Omaishoitajat ja  
Läheiset- Liitto ry

Vaikuttavaa vanhustyötä!
– vuodesta 1949

Vanhustenpäivä 7.10.2012 ja Vanhustenviikko 7.10.–14.10.2012!Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, Puh. (09) 350 8600. Katso myös kotisivumme www.vtkl.fi .

Vanhustyön keskusliitto edistää monipuolisesti ikäihmisten hyvinvointia, 
on aktiivinen mielipidejohtaja ja valvoo vanhustyön järjestöjen etuja.

Vanhustyön keskusliitto tarjoaa 
asuntojen korjausneuvontaa 

veteraaneille ja sotainvalideille sekä 
muulle vanhusväestölle!

Ota yhteyttä:
Korjausneuvonnan päällikkö
Jukka Laakso

Puh. 040 502 3807
www.vtkl.fi  > Korjausneuvonta

Alan vahva asiantuntija –
Lehti vanhustyön ammattilaisille 

ja päättäjille!
Ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa 

teemanumeroina.
Tilaushinnat:
Vuosikerta 41 €, opiskelijatilaus 25 €, kestotilaus 38 €,
3–4 lehteä 32 €/kpl, 5 tai useampi 25 €/kpl

Kotipalvelua pääkaupunkiseudulla

• Kotipalvelu • Kotisairaanhoito • Jalkahoito
• Kodin puhtauspalvelut • Turvapuhelin

Ota yhteyttä
Puh. 09 3508 6070   www.vtkl-palvelut.fi 

Talon turvaopas auttaa 
asuinyhteisöjä välttämään 
vaaratilanteiden syntymistä. 
Opas neuvoo toimimaan niin 
arkipäiväisissä onnettomuus-
tilanteissa kuin poikkeusolo-
jenkin aikana. Talosuojelu 
koskee kaikkia asuintaloja 
sekä pieniä yrityksiä ja 
laitoksia. Opas on tarkoi-
tettu talon turvallisuudesta 
vastaaville henkilöille: 

omistajalle ja haltijalle, taloyhtiön hallituk-
sen jäsenille, isännöitsijälle, huoltoyhtiölle, turvallisuus-
tehtäviin nimetyille sekä muillekin asukkaille.

Tilaa nyt uudistettu
Talon turvaopas

40 sivua • Hinta 10 € (sis. alv)

Tilaa:
verkkokauppa.spek.fi
Puh. 09 4761 1300 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK • www.spek.fi



72 /12 h u h t i k u u n  18 .  pä i vä n ä  2012 Suomen Sotaveteraaniliiton OMAiShOitAJALiitE

Omaishoidon tukena mak-
settavia hoitopalkkioita ko-
rotettiin indeksitarkistuksen 
johdosta 1.1.2012 lukien

Omaishoitajille makset-
tavien hoitopalkkioi-
den määrästä ja alim-

mista hoitopalkkioista sää-
detään omaishoidon tuesta 
annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. 
Lain 6 §:n mukaan hoitopalk-
kioita tarkistetaan kalenteri-
vuosittain työntekijän eläke-
lain (395/2006) 96 §:ssä tarkoi-
tetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2011 vahvistettu 
palkkakerroin on 1,253 ja vuo-
delle 2012 vahvistettu palkka-
kerroin on 1,291.

Omaishoidon tuen hoito-
palkkion vähimmäismäärä 
on 1.1.2012 lukien 364,35 eu-
roa kuukaudessa. Hoidollisesti 
raskaan siirtymävaiheen aika-
na maksettava hoitopalkkio on 
vähintään 728,69 euroa kuu-
kaudessa.

Hoitopalkkion määrän tar-
kistus tehtiin 1.1.2012 lu-
kien myös sellaisiin hoito-
palkkioihin, jotka on sovittu 
palkkion vähimmäismäärää 
suuremmiksi tai pienemmiksi 
ja jotka perustuvat ennen tar-
kistusajankohtaa voimassa ol-
leeseen omaishoitosopimuk-
seen. Vuodelle 2012 vahvistettu 
palkkakerroin merkitsee hoito-
palkkioihin noin 3,03 prosen-

Omaishoidon tuen 
hoitopalkkiot vuonna 2012

Laki omaishoidon tuesta 
937/2005 (Finlex) 
Omaishoidon tuki. Opas 
kuntien päättäjille (STM:n 
oppaita 2005:30)Omaishoi-
don tuki sosiaalipalveluna 
(STM:n selvityksiä 2007:28)

Omaishoidosta päätös ja 
sopimus
Kunta tekee omaishoidon tu-
esta ja siihen sisältyvistä pal-
veluista päätöksen. Kunta ja 
omaishoitaja tekevät omais-
hoidon tuesta omaishoitosopi-
muksen. Sopimuksen liitteeksi 
kunta, hoidettava ja omaishoi-
taja laativat yhdessä hoidetta-
valle hoito- ja palvelusuunni-
telman.

Omaishoidon tukeen sisältyy 
hoidettavalle:
•	 omaishoito
•	 hoito-	ja	palvelusuunnitel-

massa määriteltävät sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut

•	 omaishoitajan	vapaan	ajaksi	
annettavat palvelut 

Omaishoidon tukeen sisältyy 
omaishoitajalle:
•	 hoitopalkkio
•	 vapaa
•	 eläke-	ja	tapaturmavakuutus	
•	 sosiaalipalvelut	

Omaishoidon tuki
Kunta voi järjestää vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon tekemällä hoidosta sopimuksen omai-
sen tai muun läheisen henkilön kanssa. Omaishoidon 
ehdoista säädetään laissa omaishoidon tuesta. Omais-
hoidon toteuttamisesta on ohjeita kunnan päättäjille 
tarkoitetussa oppaassa.

Omaishoitajan palkkiot 
ja etuudet
Omaishoitajalle maksettavan 
palkkion suuruus riippuu hoi-
don sitovuudesta. Hoitopalk-
kio on veronalaista tuloa

Omaishoitajalla on oikeus vä-
hintään kolmen vuorokauden 
mittaiseen vapaaseen kuukau-
dessa, jos hän on kuukauden 
aikana sidottu hoitoon ympäri-
vuorokautisesti. Lakisääteisen 
vapaan lisäksi kunta voi myön-
tää omaishoitajalle myös enem-
män vapaata ja alle vuorokau-
den mittaisia virkistysvapaita.

Omaishoitajan vapaan 
aikainen sijaishoito voidaan 
järjestää toimeksiantoso-
pimuksella 1.8.2011 alkaen 
(Kuntainfo 5/2011)

Mistä palvelua saa?
Omaishoidon tukea haetaan 
hoidettavana olevan henkilön 
kotikunnalta.

Kuka palvelua saa?
Kunta voi myöntää omaishoi-
don tukea määrärahojensa 
puitteissa pitkä- tai lyhytaikai-
seen hoidontarpeeseen, jos
•	 henkilö	alentuneen	toimin-

takyvyn, sairauden, vam-
man tai muun syyn vuoksi 
tarvitsee kotioloissa hoitoa 
tai huolenpitoa.

•	 hoidettavan	omainen	tai	hoi-
dettavalle läheinen henkilö 
on valmis vastaamaan hoi-
dosta ja huolenpidosta tar-
peellisten palveluiden avulla.

•	 hoitajan	terveys	ja	toiminta-
kyky vastaavat omaishoidon 
vaatimuksia.

•	 omaishoito	yhdessä	tarvitta-
vien sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden kanssa 
on hoidettavan hyvinvoin-
nin, terveyden ja turvalli-
suuden kannalta riittävää.

•	 hoidettavan	koti	on	tervey-
dellisiltä ja muilta olosuh-
teiltaan siellä annettaval-
le hoidolle sopiva ja tuen 
myöntämisen arvioidaan 
olevan hoidettavan edun 
mukaista.

Maksut
Omaishoito on hoidettaval-
le yleensä maksutonta, mutta 
kunta voi periä hoidettavalta 
myös maksun.

Omaishoitajan lakisääteisen 
vapaan ajaksi järjestettävistä 
palveluista hoidettavalle voi tul-
la 1.1.2012-31.12.2013 makset-
tavaksi enintään 10,60 euroa 
päivältä. Maksua ei lasketa mu-
kaan terveydenhuollon asiakas-
maksujen maksukattoon.

Muista omaishoidon ohel-
la annettavista palveluista hoi-
dettava maksaa tavanomaisen 
asiakasmaksun ellei kunnan 
kanssa muuta sovita.

Lisätietoja
Lisää tietoa omaishoidon tu-

esta, hakemisesta ja järjeste-
lyistä saa kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollosta.

tin korotusta vuoteen 2011 ver-
rattuna.

Omaishoitajan vapaan tai 
muun poissaolon aikainen si-
jaishoito on voitu 1.8.2011 alka-
en järjestää omaishoidon tuesta 
annetun lain 4 a §:n perusteel-
la toimeksiantosopimuksella, 
jonka kunta tekee sijaishoita-
jan kanssa. Kunta päättää si-
jaishoidon hoitopalkkioiden 
suuruuden. Hoitopalkkioiden 
3,03 prosentin korotus tehtiin 
1.1.2012 lukien myös omaishoi-
don tukena järjestettävän si-
jaishoidon palkkioihin

Kuntainfo 9/2011 
29.11.2011 

Helpompaa
arkea

apuvälineiden 
avulla.

TERVEYSTARVIKKEIDEN 
ERIKOISMYYMÄLÄ

Linctus Oy, Turuntie 4-6
13130 Hämeenlinna

p. (03) 6125 355, info@linctus.fi

Klikkaa nettikauppaan www.linctus.fi

Apuvälineet liikkumiseen
Kävelykepit, kyynärsauvat  ja rollaattorit

Hygienia ja virtsankarkailu 
Alushousut, vaipat, vuoteen ja tuolin suojat

Arjen apuvälineet
Suihkutuolit, WC-korottajat, tarttumapihdit jne.
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OMAISHOITAJALIITE ARI

VETERAANIVÄESTÖN JA MUIDEN IKÄIHMISTEN  
TUTKIMUS-, HOITO- JA KUNTOUTUSLAITOS
Veteraanikuntoutuksesta kokemusta yli 20 vuotta,

kokemusta myös omaishoitajien vapaapäivien 

ajaksi annetusta kuntouttavasta lyhytaikaisesta 

laitoshoidosta.

 Asiakaslähtöinen, osaava ja ystävällinen henkilökunta 

 toivottaa Sinut tervetulleeksi Ähtärin Veljeskotiin!

www.ahtari.fi/veljeskoti      Puh. (06) 415 7731
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Lääkärikirja Duodecim
13.9.2011, 
http://www.terveyskirjasto.fi
oikeustieteen tri Anna 
Mäki-Petäjä-Leinonen

•	 Valtakirjan muotovaati-
mukset

•	 Edunvalvontavaltuutuksen 
voimaantulo

•	 Maistraatti valvoo
•	 Lisää tietoa edunvalvonta-

valtuutuksesta

Edunvalvontavaltuutuksella 
yksilö valtuuttaa valitsemansa 

henkilön huolehtimaan asiois-
taan sen varalta, että hän myö-
hemmin tulee sairauden tai 
henkisen toiminnan häiriin-
tymisen vuoksi kykenemät-
tömäksi hoitamaan asioitaan 
itse. Hän voi oikeuttaa toisen 
henkilön edustamaan itseään 
sekä taloudellisissa asioissa että 
henkilöään koskevissa asioissa, 
kuten esimerkiksi terveyden-
hoidossa.

Edunvalvontavaltuutusta kos-
keva laki tuli voimaan 1.11.2007 
(lakitekstiin http://www.finlex.fi/
fi/laki/ajantasa/2007/20070648 )

Lääkärikirja Duodecim
10.1.2011, 
http://www.terveyskirjasto.fi
Ritva Halila ja Pertti Mustajoki

•	 Mikä on hoitotahto?
•	 Miksi hoitotahtoa tarvitaan?
•	 Miten hoitotahto tehdään?
•	 Hoitotahdon sisältö
•	 Milloin hoitotahto on  

voimassa?
•	 Hoitotahdon sitovuus
•	 Hoitotahtolomake ja esi-

merkkejä hoitotahdoista

Hoitotahto on henkilön tahdon 
ilmaisu hänen tulevasta hoidos-
taan siltä varalta, ettei hän itse 
pysty osallistumaan hoitorat-
kaisuihin tajuttomuuden, van-
huudenheikkouden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi. Hoito-
tahdossa voi ilmaista erityistoi-
veita hoidon suhteen tai siinä voi 
kieltäytyä tietyistä hoitotoimen-
piteistä. Toiveet voivat koskea 
muitakin hoitoon liittyviä asioi-
ta kuin vain lääketieteellisiä tai 
sairaanhoidollisia kysymyksiä. 
Hoitotahdossa voidaan myös 
valtuuttaa toinen henkilö teke-
mään tarvittavat hoitopäätökset 
hoitotahdon laatijan puolesta. 

Miksi hoitotahtoa 
tarvitaan?
Hoitotahdolla henkilö varmis-
taa, että hänen toiveensa ote-
taan hoidossa huomioon sil-
loin, kun hän ei itse pysty niitä 

Hoitotahto - käytännön ohjeita
ilmaisemaan. Hoitotahto vä-
hentää omaisten epätietoisuut-
ta ja ahdistusta hoitoratkaisuis-
sa ja helpottaa näin lääkäreiden 
työtä. 

Lääketieteellisten hoitomah-
dollisuuksien kehittyessä ih-
miselämää voidaan pidentää 
keinotekoisesti monissa tilan-
teissa. Kun potilaan terveydel-
linen tila on kriittinen, mutta 
sen voidaan odottaa parane-
van hoidon avulla joko ennal-
leen tai ainakin kohtuullisel-
le tasolle, tehohoito on perus-
teltua. Hoitoratkaisujen teko 
on paljon vaikeampaa esimer-
kiksi silloin, kun dementoitu-
nut vanhus pikkuhiljaa hiipuu 
pois tästä ajasta, kun pitkäl-
le levinnyt syöpä on vähitellen 
saanut yliotteen tai kun her-
moja rappeuttava sairaus vaa-
tii yhä enemmän hoitolaitteita 
ja laitoshoitoa. Hoitotahto ker-
too näissä tilanteissa potilaan 
omat toiveet hoidostaan häntä 
hoitaville henkilöille. Näin ter-
veydenhuollon ammattihenki-
löt voivat ottaa huomioon po-
tilaansa toiveet hoitopäätöksis-
sään ja hoidon linjauksissa.

Miten hoitotahto 
tehdään?
Hoitotahto tehdään yleensä 
kirjallisesti, jolloin siinä on te-
kijän omakätinen allekirjoi-
tus ja päiväys. Hoitotahto on 
voimassa ilman todistajiakin, 

mutta kahden, perheeseen tai 
lähisukuun kuulumattoman 
todistajan käyttämistä suosi-
tellaan. Kirjallinen hoitotahto 
voidaan tallentaa sairauskerto-
muksen liitteeksi tai se kulkee 
potilaan mukana. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa sairausker-
tomuksessa tulee olla merkin-
tä hoitotahdon olemassaolosta.

Lain mukaan henkilö voi 
ilmaista hoitotahtonsa myös 
suullisesti. Tällöin se on syytä 
kirjata sairauskertomukseen ja 
mikäli mahdollista pyytää sii-
hen allekirjoitus tai muulla ta-
valla todentaa sen oikeellisuus. 

Tulevassa Kelan hallinnoi-
massa kansallisessa terveyden-
huollon sairaskertomusarkis-
tossa (KanTa) jokainen voi itse 
ylläpitää hoitotahtonsa ajan-
mukaisuutta. Lisäksi tervey-
denhuollossa annetuista ja säi-
lytetyistä hoitotahdoista menee 
tieto KanTaan. 

Hoitotahdon sisältö
Hoitotahdon sisällön saa sen 
kirjoittaja vapaasti valita. Par-
haimmillaan se on henkilön 
omalla tyylillään laatima ker-
tomus hoitoon liittyvistä toi-
veista. Lyhimmillään hoi-
totahto voi olla valmiiseen, 
allekirjoitettuun hoitotahtolo-
makkeeseen tehty merkintä, 
joka ilmaisee toiveen olla pi-
dentämättä elämää tilantees-
sa, jossa toivoa paranemisesta 

Edunvalvontavaltuutus

ei ole. Kovin suppeasti ilmaistu 
hoitotahto voi aiheuttaa hanka-
lia lisäkysymyksiä: jos henki-
lö esimerkiksi kieltää suonen-
sisäisen ravitsemisen ja neste-
hoidon elämän loppuvaiheessa, 
voidaanko silti ruokkia kei-
notekoisesti nenämahaletkun 
kautta tai voidaanko keuhko-
kuumeeseen aloittaa suonen-
sisäinen antibioottihoito. Täl-
laisiin asioihin olisi hyvä ottaa 
hoitotahdossa kantaa.

Hoitotahdossa henkilö ei voi 
edellyttää lääketieteellisiä tai 
sairaanhoidollisia toimenpitei-
tä, jotka eivät kuulu hänen sai-
rautensa yleisesti hyväksyttyyn 
hoitoon. 

Jos hoitotahdon laatija on 
epävarma, millaisia asioita 
hoitotahtoon voi kirjata, hän 
voi kysyä neuvoa lääkäriltä tai 
muulta terveydenhuollon am-
mattilaiselta. 

Milloin hoitotahto on 
voimassa?
Hoitotahto on voimassa vain 
silloin, kun potilas ei itse pysty 
tekemään omaa hoitoaan kos-
kevia päätöksiä. Hoitotahto ei 
ole voimassa, jos potilaan odo-
tetaan toipuvan sairaudestaan, 
esimerkiksi aiemmin terveen 
saadessa sairauskohtauksen, 
jonka hoitoennuste on hyvä. 

Hoitotahdon voimassaolo-
ajasta ei ole selkeitä määräyk-
siä, joten periaatteessa se on 

voimassa pysyvästi. Lääke-
tieteen kehityksen vuoksi on 
mahdollista, että jonkin vaka-
van taudin hoidon mahdolli-
suudet ja ennuste ovat muut-
tuneet hoitotahdon kirjoitta-
misen ja sen täytäntöönpanon 
välillä. Siksi on suositeltavaa, 
että hoitotahdon tekijä tarkis-
taa sisällön aika ajoin, mie-
luimmin alle kymmenen vuo-
den välein. Tarkistamispäivä-
määrä on syytä kirjata.

Hoitotahdon tekijä voi mil-
loin tahansa peruuttaa oman 
hoitotahtonsa tai muuttaa sen 
sisältöä. On tärkeää, että muu-
tos tai peruutus kirjataan yhtä 
huolella kuin hoitotahdon ole-
massaolokin.

Hoitotahdon sitovuus
Hoitotahdossa ilmaistu kieltäy-
tyminen aktiivisesta hoidos-
ta on lääkäriä ja muuta terve-
ydenhuollon ammattihenkilöä 
sitova sekä omaisia ohjaava, el-
lei ole perusteltua syytä epäil-
lä, että potilaan tahto olisi hoi-
totahdon laatimisen jälkeen 
muuttunut. 

Valtakirjan 
muotovaatimukset
Edunvalvontavaltuutus teh-
dään kirjallisesti testamentin 
tapaan. Edunvalvontavaltuu-
tusta koskevassa valtakirjassa 
valtuuttaja nimeää valtuutetun, 
joka on suostunut tehtävään, 
sekä määrittelee asiat, jotka 
valtuutus kattaa. Valtakirja al-
lekirjoitetaan kahden esteettö-
män todistajan ollessa yhtä ai-
kaa läsnä. Lähiomainen ei voi 
toimia todistajana. Allekirjoi-
tettu valtakirja luovutetaan 
valtuutetulle eli henkilölle, joka 
on nimetty asioita hoitamaan.

Edunvalvonta-
valtuutuksen 
voimaantulo
Jos on käynyt ilmeiseksi, että 
valtuutuksen antanut henkilö 
ei kykene enää hoitamaan asi-
oitaan esimerkiksi etenevän 

muistisairauden vuoksi, val-
tuutettu voi pyytää maistraat-
tia vahvistamaan valtuutuk-
sen. Samalla valtuutetun tulee 
esittää maistraatille alkuperäi-
nen valtakirja sekä lääkärin-
lausunto tai vastaava asiakirja, 
joka todistaa, että valtuutuk-
sen antanut henkilö on tullut 
kyvyttömäksi hoitamaan niitä 
asioita, joita valtuutus koskee. 
Valtuutus tulee voimaan, kun 
maistraatti on sen vahvistanut.

Maistraatti valvoo
Maistraatti valvoo valtuutetun 
toimintaa erityisesti taloudelli-
sissa asioissa. Kun valtuutetun 
tehtävä alkaa, hänen tulee an-
taa maistraatille luettelo niis-
tä päämiehen varoista ja ve-
loista, joita valtuutus oikeuttaa 
hänet hoitamaan. Jos maist-
raatti myöhemmin pyytää, val-
tuutetun tulee antaa selvitys ta-

louteen liittyvien asioiden hoi-
tamisesta.

Valtuutuksen antanut hen-
kilö voi myös vaikuttaa val-
vonnan laajuuteen. Hän voi 
esimerkiksi määrätä, että val-
vonnassa sovelletaan holhous-
toimilain säännöksiä, jotka vel-
voittavat valtuutetun antamaan 
maistraatille määräajoin selvi-
tyksen talouteen liittyvien asi-
oiden hoitamisesta.

Lisää tietoa 
edunvalvonta-
valtuutuksesta
Edunvalvontavaltuutuksesta 
kertovia esitteitä saa maistraa-
teista ja oikeusaputoimistois-
ta suomeksi ja ruotsiksi. Esite 
löytyy myös oikeusministeri-
ön verkkosivulta: http://www.
om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esit-
teet/Edunvalvontavaltuutus

Oulun Keskus Apteekki
Isokatu 45, 90100 Oulu

08-311 3112
www.oulunkeskusapteekki.fi
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Annikki ja Aaro Ala-Ou-
tinen ovat eläneet yh-
dessä 65 vuotta.

”Vuodet ovat olleet työn-
täyteisiä. Kun vain olisi ollut 
terveyttäkin, neljä vuotta sitten 

Vaihtoehtoja ei ole harkittu

Aaro Ala-Outinen kertoo innokkaasti Annikki vaimonsa harrastuk-
sista, postikortteja, antiikkia ja sukututkimusta.

”Kyllähän täs aika raihnaa-
sia ollahan kummakki”, sanoo 
Annikki Lammi, kun kysytään 
pariskunnalta, että kumpiko 
on kummanko hoitaja.

”Hoitakohon tuo, kun  son 
nuoreet”, tuikkaa Martti Lam-
mi naureskellen.

Huumori on  pitänyt pirteä-
nä. 

”Kyllä minä olen hoitaja”, 
hymilee Annikki, noustessaan 
keittämään kahvia ja kävelee 
keppiin nojaten kohti kahvi-
pannua. Samalla hän toteaa, 
että on muuten kokolailla kun-
nossa, leikattu polvi vain vih-
loo ”julumetusti” selkään.

Martti taas ampaisee kette-
rästi tuoliltaan ja kertoo nuo-
ruudessaan olleensa innokas 
urheilija, pesäpalloilun lisäk-
si harrastettiin montaakin la-
jia, hän huomauttaa. Kaipa sen 
perua on paikat kunnossa, eikä 
siellä sodassa olisi huonokun-

toinen selvinnytkään, hän li-
sää.

Annikki taas sanoo, että nyt 
menee oikein hyvin, ”kun tuo 
sisupussi” suostui lähtemään 
intervallihoitoihin.

”Ne ovat mukavia käyntejä, 
saa uusia tuttuja”, Martti sanoo. 
Perään hän lisää, että ”pakkaa-
vat vain olla vanhoja kaikki”. 
Hän myöntää kuitenkin ”tuon 
vian” viime aikoina vähän ru-
venneen vaivaamaan itseään-
kin. ”Se on tuo vanheneminen 
aika yleinen vika nykyään” hän 
tuumii naureskellen.

Oma koti kullan kallis
Annikki itse sairastaa Parkin-
sonia ja hänen miehensä Alz-
heimeria. 

”Omaa nolouttamme emme 
osanneet hakea apuja”, Annik-
ki sanoo. Hän kertoo vasta ku-
dinpiirissä kuulleensa kaveril-
taan sellaisista.

Sisupytty, pomo, vaari, 
rakkaalla monta nimeä

pieni aivoverenvuoto vaimol-
la muutti kaiken, koko huushol-
li jäi minulle. Nyt tiedän, miten 
raskasta omaishoitajan työ on.  
Lähellä on oltava ympäri vuoro-
kauden. Mutta ei muita vaihto-
ehtoja edes harkittu. Vasta viime 
aikoina on ryhdytty miettimään, 
että muutoksiin on valmistau-
duttava. Tarkempia suunnitel-
mia ei ole tehty”. kertoo Aaro.

Aaro Ala-Outinen sanoo, 
että ”minulla on aikaa”.

”Olen opetellut ruoanlaiton-
kin ja kaiken lisäksi oppinut 
siitä pitämään. Mutta tietysti 
on myönnettävä, että ajoittain 
uupumus pakkaa päälle. Nuk-
kuminen on katkonaista. Jär-
jestelyihin kuuluvat intervalli-

Kodissa näkee, että kum-
pikin on käden taitajia. Paitsi, 
että Annikki on ollut innokas 
käsityöihminen, seisoo seinus-
talla 1700 –luvulla rakennettu 
könninkello, jonka Martti on 
upeasti entisöinyt. Mutta nyt 
nuo harrastukset ovat jääneet.

Pariskunta asuu kaksistaan 
Nummikosken kylässä, 40 ki-
lometrin päässä kirkolta. Kylä 
on hiljentynyt. Annikki näyt-
tää kansakoulukuvaansa, jos-
sa on 155 lasta. Hän muistaa, 
miten 17-kesäisenä haki kou-
lun keittäjän paikkaa ja tuli va-
lituksi.

Siellä hän ei ollut montaa-
kaan vuotta, kun häntä rupe-
si houkuttamaan kauppatyö 
ja kaupanpitäjä Martti Lam-
mi tarvitsi apulaista. Rohkeana 
tyttönä Annikki vaihtoi alaa. 
Kauppias ihastui apulaiseensa. 
Pian tanssittiin häät. Osuus-
kauppa vei moneen pitäjään ja 
heille syntyi kolme lasta.

Synnyinseutu toi kuitenkin 
takaisin vuonna 1986.

He ovat siitä lähtien asuneet 
Annikin isän -37 rakentamas-
sa ja Martin tuolloin -86 perus-
teellisesti korjaamassa talossa. 
He viihtyvät ja ovat onnellisia 
omassa kodissaan, eivätkä ha-
lua muuttaa sieltä pois.

”Kyllä me pärjäämme, nyt 
kun me saamme kodinhoitajan 
kahdesti viikossa ja sotavete-
raanien kotiavustaja käy kerran 
kuussa”, Annikki sanoo.

Kuva ja teksti  
Jaakko Uusi-Hakala

Annikki ja Martti viihtyvät kotonaan. Lapset ovat kyllä usein muis-
tuttaneet, että elämä kaupungilla olisi helpompaa ja ennen muu-
ta turvallisempaa.

viikot katkaisevat, mutta eivät 
kokonaan poista omaishoita-
jan roolia. Kotona pyrin lepää-
mään, kaiken aikaa taustalla 
vaikuttaa huoli toisen tilantees-
ta” jatkaa Aaro mietteissään..

Hetkittäin raskasta
Aaro Ala- Outinen myöntää 
huolehtimisen tuntuvat hetkit-
täin raskaalta, koko ajan hän 
kuitenkin muistuttaa, ettei va-
littamiseen ole aihetta.

”Kotiavustaja käy auttamas-
sa, huolta pidetään verikokeista 
ja pillereistä. Meidän on syytä 
muistaa myös Turun Sotavete-
raanien antama tuki, yhdistyk-
sen kotiavustaja tulee joka toi-
nen viikko”.

Aaro Ala-Outinen kertoo 
puusepän töistään, sota-ajan 
kansioista löytyy esiteltäväksi 
piirustuksia radiomiehen ase-
masta.  Innokkaimmin hän 
olisi kertonut haastattelupäivä-
nä sairaalassa olleen Annikki-
vaimonsa harrastuksista.

Annikki on kerännyt vuosi-
kymmenien ajan postikortteja, 
järjestänyt korttinäyttelyjäkin.  
Piakkoin saadaan kirja, jonka 
kuvat kertovat mm. ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen ta-
pahtuneesta vankienvaihdosta 
Torniossa.

Teksti ja kuvat Aimo Forsell

VETERAANIKUNTOUTUSTA VETERAANIKUNTOUTUSTA VETERAANIKUNTOUTUSTA VETERAANIKUNTOUTUSTA     

LÄMMÖLLÄ JA LÄMMÖLLÄ JA LÄMMÖLLÄ JA LÄMMÖLLÄ JA     

KUNNIOITUKSELLA!KUNNIOITUKSELLA!KUNNIOITUKSELLA!KUNNIOITUKSELLA!    

Puh. 020 775 1360 
 
IISALMI Pohjolankatu 15 
JOENSUU Nepenmäenkatu 2 
KUOPIO Alava, Kaartokatu 9 

>>  VETREA.FI 
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Veteraanipariskunta An-
tola viettää eläkepäiviään 
Nurmijärven kirkonky-

län keskustassa Kuokkalantiellä 
omassa asunnossaan.  He viih-
tyvät hyvin yhdessä, mutta etsi-
vät seuraa ja sisältöä elämään so-
taveteraanitoiminnasta. Rouva 
Anja Antola laulaa veteraanikuo-
rossa. Usein he vierailevat seura-
kunnan ylläpitämässä Mummon 
kammarissa tapaamassa ikäto-
vereita. Päivittäin he lounasta-

Veteraania ei ole jätetty, 
apua on saatu kun on tarvittu

vat palvelutalolla Toreenin mäes-
sä. Sielläkin tapaa usein tuttavia 
ja voi vaihtaa kuulumisia. Elämä 
sujuu mukavasti omaa tahtiaan 
ja omalla raiteellaan.

Varusmiehenä 
Rukajärvellä
Reino ilmoittautui vapaaehtoi-
sena armeijaan vuonna 1943.

Alokaskoulutuksen Reino sai 
Hyrylässä, sieltä matka suuntau-
tui Kuopion kautta rintamalle 

Rukajärvelle keväällä 1944. Ru-
kajärvellä Reino taisteli sodan 
loppuun konekivääriampujana.

Sodasta ei vammoja tullut. 
Reino sanoo olevansa niitä ohi 
ammuttuja. 

Elämän tehtävät
Reino on kotoisin Turusta, 
Anja on vihtiläinen. Hyvin-
käällä Hopealyhdyssä tavattiin 
ja siitä alkoi yhteinen taival. 

Reino toimi rakennusmesta-
rina Helsingissä ja Anja suoritti 
elämäntehtävänsä päiväkodissa.

Omakotitalonsa he myivät 
Klaukkalasta v. 2006 ja muutti-
vat Nurmijärvelle kerrostaloon, 
jossa on hissi. ”Nyt olemme 
eloomme tyytyväisiä” he ker-
tovat. Reino hoitaa raha-asiat ja 
Anja pitää huolen syömisestä.

Miten eläkkeellä
Aluksi eläkevuodet sujuivat 

Jatkosodan veteraani Jaak-
ko Mattila Järvenpääs-
tä oli nauttinut eläkkeellä 

olosta lähes kuusi vuotta, kun 
keuhkoveritulppa iski yllättäen 
vuonna 1991. Siitä alkoi vaikea 
vuosikymmen: veritulppa uu-
siutui, diabetes puhkesi ja liika-
painosta tuli todellinen ongel-
ma. Pitkä sairaalakierre vaihtui 

Jaakko + Irma = 166v

vasta vuonna 2004 pysyvästi 
kotisairaanhoidoksi.

Vuosi 2004 oli Jaakolle ja hä-
nen vaimolleen Irmalle muu-
tenkin merkkivuosi. Silloin he 
tulivat olleeksi naimisissa 50 
vuotta; kultahääpäivää vietet-
tiin 18.12.2004. Siinä tilantees-
sa on vaikea päätyä muunlai-
seen ratkaisuun kuin omaishoi-

mukavasti omassa talossa il-
man vieraan apua. Vuoden 
2000 jälkeen ikä toi tullessaan 
moninaisia sairauksia kum-
mallekin puolisolle. Anjalla to-
dettiin reuma, mikä vammaut-
ti polvet, jotka leikattiin. Rei-
non verenpaine nousi ja tuli 
monia sisäelinongelmia. Vii-
meksi Reinoa leikattiin v. 2006. 

Sitten elämä on ollut hel-
pompaa.

He kokevat saaneensa apua, 
kun sitä on tarvittu. Ikkunat 
pestään kaksi kertaa vuodes-
sa ja siivousapua he saavat joka 
toinen viikko.

”Kerran vuodessa toteutuva 
kymmenen vuorokauden kun-
toutusjakso jossakin kunto-
keskuksessa piristää elämää ja 
parantaa elämän laatua. Näitä 
jaksoja aina anotaan ja innol-
la odotetaan, kun mukaan saa 
puolisonkin” kertoo Reino.

Vieraan apu
Kunnan toimittamasta arjen 
avusta joutuu käyttäjä mak-
samaan. Nurmijärvellä arjen 
apua saa myös sotaveteraanien 
yhdistyksen kautta. Odotamme 
mielenkiinnolla, miten tämä 
apu on saatavissa. Kahden tun-
nin kotiapu pienissä arjen aska-
reissa maksaa 35 € kerta, järjes-
tön tuella palvelu on avun saa-
jalle ilmainen. Yhdistyksemme 
veteraaniyhdyshenkilö Irma 
Maasalo toimittaa avun perille.

”Emme sulje pois seurakun-
nan ystäväpalveluakaan. Ystävä 
tuo aina tuulahduksen toisesta 
elämänpiiristä ja laajentaa sosi-
aalisia yhteyksiä. Elämän piiri 
laajenee ja laatu paranee.

Vaihtelu aina virkistää” tote-
aa veteraanipariskunta Anja ja 
Reino Antola.   

Teksti ja kuva Juhani Kallio

tajuuteen, Irma toteaa: ”Kun 
Jaakolla ei ollut vähäisessä-
kään määrin dementia-oireita, 
tuntui täysin mahdottomalta 
ajatus, että hänet siirrettäisiin 
vanhainkotiin tai pysyvästi sai-
raalahoitoon – henkisesti ter-
vettä miestä”.

Irman omaishoitajuutta on 
nyt kestänyt lähes seitsemän 
vuotta – ilman lomia! Jaak-
ko ei pärjää muutamaa tuntia 
kauempaa yksin. Vaikka paino 
on vähentynyt jo runsaat puo-
lisataa kiloa huippulukemis-
ta, mikään tavanomainen päi-
vittäinen askare ei enää suju. 
Rollaattorilla käy siirtyminen 
kotona, mutta auttajaa tarvi-
taan siinä, mitä varten paikasta 
A on siirrytty paikkaan B.

Jaakon sotatie vertautuu mo-
neen muuhun, vuoden -25 ikä-
luokan taistelijan kenttäko-
kemukseen. Vuonna 1943 se 
alkoi Inkeroisten koulutuskes-
kuksesta, josta siirto Henki-
lötäydennyskeskus 17:n kaut-
ta Juustjärvelle Karhumäkeen. 
Asemasodan päätteeksi jouk-
ko siirrettiin Suojärven ja Lap-
peenrannan kautta Vuosalmel-
le, jossa JR 7 jarrutti voimien-
sa mukaan vihollisen Vuoksen 
ylitystä.  Ruokolahdelle siirto 
tapahtui rauhan tultua 5.9.-44. 
Sekin oli vain välietappi. Ase-
velvollisuus jatkui Imatralla 
AUK:ssa ja 3 kk myöhemmin 

Jyväskylän lyseolle sijoitetulla 
ampumatarvikevarastolla. Sit-
ten oli vuorossa Keuruun Pio-
neerivarikko ja päätteeksi vielä 
kouluttajan tehtävät Savonlin-
nan Aholahdessa. – 16.12.1945 
Jaakko pääsi siviiliin. – ”Oli 
tullut asepalvelu suoritetuk-
si perusteellisesti ja kierretyk-
si Suomea sarkatakissa kahta 
puolta itärajaa.”

Sotaveteraanien valtiollinen 
ja kunnallinen huolto- ja hoi-
vapalvelu on tullut koko laajuu-
dessaan Jaakolle ja Irmalle tu-
tuksi, uusimpana päivittäinen 
kotihoito-palvelu. Niidenkään 
turvin ei kotona asuminen oli-
si onnistunut ilman Irman 
omaishoitajana toimimista. 
Sopimus Järvenpään kaupun-
gin sosiaalihuollon kanssa tuo 
käteen sen verran, että Jaakon 
päivittäiset lääkkeet tulevat 
melkein katetuiksi. Lääkejake-
lu on muuttunut tapahtuvak-
si ”robotin” kautta automaat-
tiseksi. Annosjakelupalvelun 
(ANJA) toimittamat päivittäi-
set lääkkeet yhdessä lähihoita-
jan aamu käynnin kanssa mak-
savat 325 € /kk, kun Irma saa 
omaishoitajana 258 € /kk.  

Vaikein kohta on ollut 
omaishoitajalle kuuluvien va-
paapäivien järjestely – Irman 
kohdalta toistaiseksi toteutu-
maton oikeus. Vaihtoehtoina 
voisivat olla Jaakon intervalli-

hoidon jaksot terveyskeskuk-
sessa tai ympärivuorokautinen 
hoitaja kotiin Irman lomavai-
heen ajaksi. Kumpikaan näistä 
ei ole toteutunut. Eräänlaisena 
kompensaationa toimivat kau-
pungin palvelusetelit, joita Jaa-
kon saamien (18 kpl x 20€) li-
säksi myös Irma on saanut (12 
kpl x 20€). Näillä on voitu ke-
ventää omaishoitajan arkea sii-
vouspalvelun ja satunnaisten 
palvelutehtävien osalta. Palve-
luseteleistä riittää viikoittaisen 
tunnin palvelun ostamiseen 
(28,50 €/tunti) vajaaksi puolek-
si vuodeksi, lopun maksaa ve-
teraani itse. Tärkeää on, että 
valtion tuki on riittänyt Jaakon 
kuntoa ylläpitävään fysiotera-
piaan. 

Jaakolla ja Irmalla menee 
moneen muuhun verrattu-
na toistaiseksi hyvin: perus-
lähtökohta, että sotaveteraani 
saa asua kotonaan, toteutuu. 
Hoitomyönteinen potilas ja lä-
himmäisestään vastuuta kan-
tava omaishoitaja ovat sotave-
teraanien hoito- ja huoltotyös-
sä ihannetapaus. – Onneksi on 
terveyttä riittänyt, toteaa Irma. 
– Mitä sitten, jos omaishoitajan 
oma terveys pettää.       

Eeva Lindroos 
Veteraaniyhdyshenkilö 

Järvenpään Sotaveteraanit ry
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Joulupäivänä 1925 synty-
nyt Kosti Kulmala sanoo 
jo vauvana olleensa vä-

hän kuin joululahja. Nyt hän 
on lahja kolme vuotta nuorem-
malle vaimolleen Allille, jolle 
on viisi vuotta ollut omaishoi-
taja. Epävirallisesti paljon pi-
dempäänkin, ehkä 10 vuotta, 
hän sanoo.

Kosti asuu vaimonsa Al-
lin kanssa mökissään kaukana 
Kauhajoen Uuronkylässä. Kau-
kana siten, että kaupungille on 
matkaa 30 kilometriä, naapuri-
pitäjän, Isojoen, keskustaan on 
matkaa puolet vähemmän.

Palvelut ovat kylästä kauan 
sitten lähteneet.  Kun apteekis-
sa tai muilla asioilla pitää käy-
dä, niin lähellä asuva sukulais-
poika kyyditsee.

”Kyllä me täs päriätähän, 
kun nuo luntioomet vain py-
syys kunnos”, sanoo Kosti, ja 
vaimo nyökkää hymyilen.

”Sillon kaikki maailman sai-
rauret, paitti syöpä”, naurahtaa 
Kosti pilke silmäkulmassaan 
hieman liioitellen. Hän lisää, 
että ei enää itsekään ”oo para-
himmillansa, muttei mua yhtää 

porota”. Hän antaa siis ymmär-
tää, ettei ole mitään valittamis-
ta. Kuitenkin nuo olot tuossa 
mökissä ovat jotakin sellaista, 
joissa ei moni valittamatta eläi-
ai.

Alli rupeaa luettelemaan 
tautejaan ja antaa ymmärtää, 
että ”lääkkehet on vieny näön-
ki”. Kosti sanookin yhden tär-
keän tehtävänsä olevan vahtia, 
että vaimo ottaa oikeat lääk-
keet.

Terveydenhoitaja käy joka 
toinen viikko täyttämässä 
dosetit. Yhtä usein käy kodin-
hoitaja. Ruokakin heille hetken 
tuotiin. Kosti sanoo sen kum-
minkin olleen ”turhan tyyris-
tä”, ja sanoo, että ”omis ruuis 
päriätähän”. Sanoista on ais-
tittavissa, että ”ollahan totuttu 
parempahan”. Ja tämän sano-
essaan kosti ottaa leikkisän pe-
rusilmeensä.

Kosti harmittelee, ettei enää 
ole sotakavereita, joiden kanssa 
muistella, ”saatei akka taharo 
niitä asioota ymmärtää”.

Kuva ja teksti  
Jaakko Uusi-Hakala

”Kotua me ei 
lähäretä”!

Hyväntuulinen ja elämäänsä tyytyväinen pariskunta, Alli ja Kosti 
Kulmala, nauttii asumisestaan  omissa oloissaan, kaukana kaikesta.

Nurmijärven Keskustiel-
lä kerrostalossa asuu 
tyytyväinen veteraani-

pariskunta Tauno Nikki 88 v. 
ja Anja Selenius 87 v. Anja täyt-
telee Taunon dooserit ja huo-
lehtii reseptien uusimisesta. 
Omatoimisuus tulee edullisek-
si. Apteekin ja vieraan palvelut 
tässäkin tapauksessa maksavat.

Tauno on kolmasti haavoit-
tunut sotaveteraani, kaksi haa-
voittumista jalkoihin ja olka-
varteen. Viimeinen kolhu tuli 
Ihantalassa kun kasa kiviä ko-
lahti otsaan. Haavoittumiset 
olivat melko lieviä lihashaavo-
ja, vain kivet otsaan tunkeutui-
vat pääluuhun saakka.

Iän myötä pahenevat vam-
mat ja muut kertyneet sairau-
det vaativat tarkkaa lääkitystä 
ja kuntoutusta Kaunialan so-
tavammasairaalassa. Säännöl-
lisin väliajoin. Anja saattelee 
Taunon parin viikon jaksolle 
kuntoutukseen. 

Sotaveteraanin elämän 
kaari on todellinen 
selviytymistarina
Tauno astui vapaaehtoisena 
seitsemäntoista vuotta täytet-
tyään armeijaan 11.8.1941 ja 
pääsi siviiliin Äänekoskella 3,5 
vuotta myöhemmin. 

Sääksmäen Tarttilan työvä-
en talolla hän sai aliupseerin 
koulutuksen. Taunon mukaan 
seuraava koulu rippikoulun jäl-
keen, mikä oikeutti JR 50 III 
pataljoonan neljännen komp-
panian neljännen joukkueen 
neljännen ryhmän johtajak-
si. Tällä vakanssilla Tauno soti 
koko sotansa. 

Sodan jälkeen Tauno pala-
si sotasairaalan kautta kotiin 
Leppälammelle. 

Työaika oli kiireistä, mut-
ta perheen Tauno sentään ehti 
nuorukaisena perustaa. Katras 
kasvoi, mutta sitten yllättäen 
vaimo kuoli.

Uuden elämäntoverin Tauno 
kohtasi kuin sattumalta jo en-
nen sotia tavanneen hyvän ys-

tävänsä nyt leskirouva Anjan. 
Vanha suola janotti ja sen täh-
den täytyy vieläkin ”juoda” sa-
noo Tauno.

Mies vanhenee, vammat 
pahenevat
Taunon vammoja on hoidettu 
jo 70 vuotta; veteraanikuntou-
tuksessa viime vuosina Kau-
nialassa, mikä on invalideja 
varten suunniteltu ja rakennet-
tu. Paikka on invalidille paras, 
siellä on kaikki kohdallaan.

Miten selvitään arjesta
Heillä oli asunto Nurmijär-
ven kirkonkylässä hissittömäs-
sä kerrostalossa. Tauno ei siel-
lä enää selviytynyt portaista, 
joten oli etsittävä uusi asunto. 
Nurmijärven kunta tarjosi elä-
keasuntoa talosta, jossa on his-
si. Muuton jälkeen elämä hel-
pottui.

He kertovat saaneensa ulko-
puolista apua aina, kun sitä on 
tarvittu. Pyykki pestään ja hae-
taan ja toimitetaan kotiovelle 
silitettynä. Arjen apua tarjo-

Toinen toistamme tukien 
selviämme elomme arjesta

avat henkilöt pesevät ikkunat 
kaksi kertaa vuodessa ja siivo-
usapua joka toinen viikko. Sil-
loin tampataan matot ja tuule-
tetaan vuodevaatteet. 

”Fyysinen kunto on ollut 
kohtuullinen. Varat elämiseen 
ovat riittäneet mukavasti. Tau-
non luovuttua ajokortista Anja 
on säilyttänyt ajolupansa, em-
mekä ole sidottuja pysymään 
pelkästään neljän seinän sisäl-
lä. Olemme vielä hyvin sosiaa-
lisia ja viihdymme hyvin tois-
temme seurassa. Niin sanottu-
ja ystävän palveluja emme sillä 
tavalla kaipaa, kun aivan yksin 
jääneet vanhukset. Arjen apu 
on tärkeää ja siihen olemme 
tyytyväisiä” he toteavat.

Toivotamme onnea ja me-
nestystä veteraaniavulle, mikä 
on käynnistymässä myös Nur-
mijärvellä. 

”On hyvä, ettei veteraania 
jätetä rauhanajankaan vallites-
sa” toteaa Tauno Nikki.

Teksti ja kuva Juhani Kallio

Myös sähkömopot 
Myynti  0500 567 104

Ellivuorentie 131 
38130 Ellivuori, Sastamala
puh. 010 8351 900 
fax. (03) 515 4210 
hotelli@ellivuori.fi

Virkisty Ellivuoressa!
Tarjoamme puitteet hyvälle yhdessäololle: valmiit herkkupöydät, 
upeat ulkoilumaastot, kuntosalin ja komean allas- ja saunaosaston. 

Meillä nukut mukavasti, valitse mieleisesi majoitusvaihto-
ehto! Soita ja kysy lisää myös muista palveluistamme!

Kotipalvelu Ykköset Oy
Espoo
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Salo on 55 000 asukkaan 
kaupunki, jossa vuonna 
2010 asui 75 vuotta täyttä-

neitä henkilöitä 5098. Tulevai-
suudessa 75 vuotta täyttänei-
den henkilöiden määrä kasvaa 
Salossa merkittävästi suhtees-
sa väestön kokonaismäärään. 
Ikärakenne on näin ollen pal-
veluiden järjestämisen ja pal-
velukustannusten kasvun hil-
litsemisen näkökulmasta eri-
tyisen haastavaa. Salossa on 
vuodelle 2012 asetettu omais-
hoidon tuen osalta tavoitteek-
si 6 %:n kattavuus eli vuosita-
solla 312 tuen saajaa ja vuodelle 
2013 tuen saajia 319. Tavoitteet 
perustuvat sosiaali- ja terveys-

ministeriön ikäihmisten pal-
velujen laatusuositukseen, jon-
ka mukaan omaishoidon tuen 
saajia tulisi olla 75 vuotta täyt-
täneistä 5-6 %. Omaishoidon 
tuen saajien määrä on kasva-
nut tasaisesti. Vuonna 2009 Sa-
lossa omaishoidon tukea sai yli 
75 vuotta täyttäneistä 5,4 % ja 
vuonna 2010 tuen saajia oli 6,2 
%.

Salon kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimessa alle 65 vuotta 
täyttäneiden omaishoidon tu-
esta vastaa vammaispalvelut ja 
65 vuotta täyttäneiden osalta 
vanhuspalvelut. Vanhuspalve-
luissa työskentelee yksi omais-
hoidon tukikäsittelijä. Omais-

Kouvolassa omaishoi-
don tuesta vastaa koti-
hoidon ja vanhuspalve-

lujen palvelualueeseen kuulu-
va omaishoidon yksikkö. Sen 
toimipiste sijaitsee Valkealan 
kirkonkylässä sosiaalipalvelu-
toimistossa. Omaishoidon yk-
sikössä työskentelee neljä pal-
veluohjaajaa, joista kaksi toimii 
ikäihmisten palveluohjaajana, 
toimistosihteeri ja kaksi lähi-
hoitajaa, jotka tekevät hoitotyö-
tä asiakkaiden kotona omais-
hoidon vapaiden aikana sekä 
seurantakäyntejä tekevä lähi-
hoitaja. Helmikuun lopussa 
2012 Kouvolan kaupungissa oli 
omaishoidon tukea saavia asi-
akkaita 760 henkilöä. Heistä 
yli 65 -vuotiaita oli 404 ja yli 80 
-vuotiaita 222 henkilöä. 

Omaishoidon tuki myönne-
tään Kouvolassa kaikille myön-
tämisperusteet täyttäville. 

Tuen saaminen edellyttää, että 
hoidettava tarvitsee toistuvasti 
päivittäisissä henkilökohtaisis-
sa perustoiminnoissaan hoitoa, 
huolenpitoa ja/tai valvontaa. 
Hoitopalkkio määräytyy hoi-
don sitovuuden ja vaativuuden 
mukaan. Hoitajan tulee olla 
terveytensä ja toimintakykynsä 
puolesta hoitajaksi sopiva sekä 
kodin olosuhteet hoidolle sopi-
vat.

Kouvolassa tuen piirissä ole-
vat saavat vuosittain 12 palve-
luseteliä, joilla he voivat os-
taa palvelua yksityisiltä palve-
luntuottajilta.  Palkkion ohella 
myönnetyistä palveluista peri-
tään asiakasmaksulain ja -ase-
tuksen mukaiset sekä kunnan 
päättämät maksut. Omaishoi-
don lakisääteisinä vapaapäivi-
nä hoidettavalle järjestettävistä 
hoito- ja huolenpitopalveluis-
ta ei peritä maksua.  Omais-

Omaishoito Salon kaupungin vanhuspalveluissa
hoidon tuen selvittämiseksi 
omaishoidon tukikäsittelijä te-
kee kotikäynnin, jolloin arvi-
oidaan omaishoidettavan pal-
velun tarve, omaishoitajan so-
veltuvuus tehtävään ja muut 
omaishoidon myöntämisedel-
lytykset. Arviointimenetelminä 
käytetään RaVa:a ja MMSE-tes-
tiä, haastattelua ja havainnointia. 
Omaishoidon tukikäsittelijä toi-
mii myös omaishoitajien yhteys-
henkilönä sekä seuraa omaishoi-
toa ja omaishoitajien tilannet-
ta. Omaishoidon tukea haetaan 
hakemuslomakkeella, jonka liit-
teeksi tarvitaan lääkärinlausun-
to. Päätös omaishoidon tuen 
myöntämisestä tehdään monia-

mmatillisessa SAS-työryhmässä.
Sosiaali- ja terveyslautakun-

ta muutti omaishoidon tuen 
ohjeistusta vuodelle 2012. Vuo-
den 2011 omaishoidon tuen oh-
jeet 65 vuotta täyttäneille kä-
sitti kolme palkkioluokkaa ja 
erityismaksuluokan. Siirtymi-
nen kahteen tukipalkkioluok-
kaan ja erityismaksuluokkaan 
on mahdollistanut sen, että 
tuen piiriin on ollut mahdol-
lista saada jonkin verran uusia 
vaativaa hoivaa tarvitsevia asi-
akkaita. Helmikuussa 2012 Sa-
lon kaupungilla oli omaishoi-
don tuen sopimus yhteensä 237 
omaishoitajan kanssa. Omais-
hoidettavista yli 75 -vuotiaita 

oli 80 %. Tukipalkkion keski-
arvo oli alemmassa maksuluo-
kassa 450 euroa kuukaudessa ja 
ylemmässä maksuluokassa 589 
euroa kuukaudessa. 

Vanhuspalveluiden talous-
arvioon on vuonna 2012 varat-
tu 1 630 000 euron määräraha 
65 vuotta täyttäneiden omais-
hoidon tukeen. Määräraha on 
samansuuruinen kuin vuonna 
2011. Sosiaali- ja terveystoimen 
käyttösuunnitelma vuodelle 
2012 linjaa, että omaishoidon 
tuki painotetaan pääosin vaati-
viin hoitotilanteisiin. 

Jenni Kukkola 
vs. omaishoidon tukikäsittelijä

Omaishoitoa Kouvolassa
hoidon vapaiden järjestämis-
vaihtoehtoja ikäihmisillä ovat 
ympärivuorokautiset lyhyt-
aikaishoitojaksot palvelukes-
kuksissa, päiväkeskuskäynnit, 
omaishoitajan järjestämä sijai-
nen, omaishoidon yksikön hoi-
tajat kotiin ja perhehoito. 

Ikäihmisten omaishoitajat 
ovat usein puolisoita, jotka it-
sekin ovat jo iäkkäitä.   Omais-
hoidon tukea ja palveluja järjes-
tävät työntekijät näkevät haas-
teina mm. muistisairauksien 
lisääntymisen, omaishoitaji-
en jaksamisen heikentymisen, 
työntekijöiden rajalliset mah-
dollisuudet tukea antaviin kes-
kusteluihin sekä toimivien pal-
veluiden löytämisen. Ikäihmi-
nen kokee tutun omaishoitajan 
parhaimpana auttajana ja kyn-
nys avun vastaanottamiseen 
vieraalta voi aluksi olla korkea. 
Monet eivät halua lähteä ko-

din ulkopuolelle hoitoon eivät-
kä omaishoitajat halua toimia 
vasten tahtoa. Kuitenkin mm. 
muistisairaan yhtämittainen, 
ympärivuorokautinen hoito on 
hyvin vaativaa, erityisesti han-
kalia käytösoireita saavien hoi-
dettavien kohdalla. Hoitajan 
olisi tärkeää aloittaa vapaapäi-
vien pitäminen riittävän ajois-
sa uupumisen välttämiseksi. 
Vapaat tuovat mahdollisuuden 
virkistäytyä, hoitaa omaa ter-
veyttään ja asioida kiireettö-
mämmin. Sitovassa hoitotyössä 
myös säännölliset, lyhyemmät 
hengähdystauot auttavat jak-
samaan. Omaishoidon palve-
luohjaajien tehtävänä on usein 
rohkaista palveluiden käyttä-
miseen. 

Kouvolan omaishoidon yk-
sikkö pyrkii vastaamaan haas-
teisiin yhteistyössä asiakkaiden 
ja muiden toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on kehittää mm. va-
paapäivien järjestämisvaihto-
ehtoja, jotta asiakkailla olisi pa-
remmat mahdollisuudet valita 
itselleen sopiva palvelu. Seuran-
takäynneillä, joita lähihoitaja 
ja palveluohjaaja tekevät asiak-
kaan kotiin, keskustellaan avun 
tarpeista ja sovitaan palveluista 
sekä päivitetään hoito- ja pal-
velusuunnitelma. Tänä vuon-
na omaishoidon lakisääteis-
ten vapaapäivien käyttämiseen 
on tullut uutena vaihtoehtona 
ikäihmisten perhehoito. Omais-
hoidossa on myös alkamassa 
tänä keväänä kokeilutoiminta-
na Hyvinvointi-TV ja omaishoi-
tajien terveystapaamiset koti-
hoidon sairaanhoitajien kanssa. 

Kirsi Pienimäki-Iilo 
Omaishoidon palveluohjaaja 

Kouvolan kaupunki 
Omaishoidon yksikkö

- Rintamaveteraanikuntoutukseen haetaan 
oman asuinkunnan veteraanikuntoutuksen 
yhdyshenkilön kautta täyttämällä häneltä  
saatava hakulomake.

- Sotainvalidikuntoutukseen haetaan 
Valtiokonttorin tai oman kunnan 
sotainvalidikuntoutuksen yhdyshenkilön 
kautta. Jos edellisestä kuntoutuskerrasta on 
yli kaksi vuotta tai haet ensimmäistä kertaa 
sotainvalidikuntoutukseen, tarvitaan lääkärin 
B-lausunto hakulomakkeen lisäksi.

Rintamaveteraani- ja sotainvalidikuntoutusta 
Härmän Kuntokeskuksessa

Lisätiedot: 
Osastosihteeri Päivi Haanpää, 
Härmän Kuntokeskus, 
puh. 06-4831 425, 
paivi.haanpaa@harmankuntokeskus.fi

Vaasantie 22, Ylihärmä
Puh. (06) 4831 111      

myynti@harmankuntokeskus.fi
www.harmankylpyla.fi
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Sosiaali- ja terveyspolitii-
kan keskeinen tavoite on 
vanhusten ja vammais-

ten henkilöiden kotona asumi-
sen tukeminen. Omaishoidon 
tukeminen on keino tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi.

Kotkassa rintamaveteraanin 
omaishoitajan kuuluu saada la-
kisääteinen, vähintään yksi va-
paapäivä sellaista kuukautta 
kohti, jolloin hoitotyö on erit-
täin sitovaa. Kunta huolehtii 
hoitotyön järjestämisestä va-
paan ajaksi. Omaishoidon tu-
kitiimi toimii Kotkassa. Asiak-
kaaksi tulo ja palvelujen varaus 
tapahtuu suoraan yhteyden-
otolla sairaanhoitajaan. Toi-
minta kohdistuu ensisijaisesti 
omaishoitotuen piirissä oleville 
muistisairaiden omaishoitajil-
le, hoidettaville ja heidän per-
heilleen.

Monet omaishoitajat kokevat 
itse pitkän hoitosuhteen myötä 

olevansa asiantuntijoita hoito-
työssä. Omaishoitajat tekevät 
erittäin arvokasta työtä hoidet-
tavan parhaaksi. Omaishoita-
ja tuntee hoidettavan parhai-
ten ja hän on takuu inhimilli-
selle hoidolle. Omistautuvassa 
hoitamisessa on myös omat 
vaaransa. Käytännössä olem-
me huomanneet, että mones-
ti omaishoitaja ”takertuu” hoi-
dettavaansa. Hän ei aina osaa 
jakaa vastuuta tarpeeksi eikä 
osaa huolehtia riittävästi omas-
ta jaksamisestaan. 

Fysioterapeutti antaa amma-
tillista tukea ja turvaa sekä het-
kittäistä helpotusta omaishoi-
tajalle, esim. kuntoutuksen 
ajaksi omaishoitaja voi suorit-
taa kauppa-asioita, lenkkeilyä 
ym. 

Kuntouttamisen lisäksi, 
apuvälineiden saannin mah-
dollistaminen, kotiin tuonti ja 
paikoilleen asennus helpottavat 

omaishoitajan työtaakkaa. Mo-
nesti omaiset ovat poissa paik-
kakunnalta ja konkreettinen 
apu on mahdotonta toteuttaa. 
Fysioterapeutti on yhteydessä 
puhelimitse omaisiin ja asioi-
den hoito, tukipalveluiden/ko-
tihoidon ym. palvelujen saan-
ti pystytään hoitamaan myös 
näin. Vuorovaikutus, arvioin-
ti, joustavuus, oikea-aikaisuus, 
säännöllisyys ja inhimilli-
syys ovat keskeisessä asemassa 
omaishoitajan sekä kuntoutet-
tavan kanssa.

Fysioterapeutin hoitosuh-
de kotona asuvaan veteraaniin 
vuodessa on max. 30 krt. Tä-
män pitkän hoitosuhteen aika-
na ammatillisuus korostuu tär-
keään rooliin. Omaishoitajan/
kuntoutettavan kanssa asioim-
me viikoittain, kuntoutuksen 
merkeissä, puhelimitse ja au-
tamme eritäisten hoitotyöhön/
kuntoutukseen liittyvissä pa-

periasioissa. Kanssakäyminen 
on tiivistä, ammatillista, mutta 
ei saa mennä liian henkilökoh-
taiselle puolelle.

Kaikessa korostuu moniam-
matillisuus, josta myös fysio-

terapeutti saa tukea ja apua 
omaan työhönsä. 

Ft Anu Takala 
Kotkan veteraanikuntoutus

Fysioterapeutin näkemyksiä jaksamiseen 
kuntoutuksen näkökulmasta

Sivina on valtakunnallinen kotipalveluyritys, joka on keskittynyt koti-
siivoukseen, kodinhoitoon ja seniorihoivaan. Toimimme yhteistyössä 
kaupunkien ja esimerkiksi Espoon sotaveteraanit ry:n kanssa. 

Veteraaneilla on mahdollista saada palvelut edullisesti arvonlisä-
verottomasti, 23% alennuksella. Lisäksi kotitalousvähennys 45%. 

Ota yhteyttä Sivinaan ja sovi maksuttomasta 
tarvekartoituksesta kotonasi. 

Kodinhoitoa 
   ja seniorihoivaa 

Puh. 029 000 1113
www.sivina.fi 
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki, Vantaa,  
Turku, Hämeenlinna, Lahti, Tampere, Jyväskylä, Oulu. 

Respecta on Suomen suurin ihmisten 
toimintakykyä ja liikkumista parantavien 
tuotteiden ja palveluiden tarjoaja. 
Lisätietoa kotihoitoon sopivien tuotteiden 
vuokrauksesta sekä vastaanottojen ja 
myymälöiden yhteystiedot osoitteessa 
www.respecta.fi.

Tervetuloa palveltavaksi!
Asiantuntijamme vastaanotolla saat yksilöllisen tutkimuksen 
jälkeen apua sopivan tuotteen valinnassa. Valmistamme muun 
muassa mittojen mukaan tukipohjallisia, ortopedisia jalkineita sekä 
erilaisia tukia eli ortooseja. 

Varaa palveluaika numerosta 020 649 749.

Myymälöidemme valikoimassa muun muassa jalkineita, pohjallisia, 
tuki- ja hoitosukkia sekä arjen apuvälineitä kodinhoitoon ja 
liikkumiseen. Tervetuloa ostoksille ilman ajanvarausta!

auttaa ja helpottaa kotihoitoa 

Apuvälinevuokraus 
Vuokraus on 

helppoa ja vaivatonta 
– puhelinsoitto 

Respectaan 
riittää!

p. 040 3488 528 Sopivat apuvälineet tukevat kotona asumista sekä liikkumista. 
Tutussa ja turvallisessa ympäristössä fyysinen ja psyykkinen 
toimintakyky säilyvät pitempään. Omaisetkin jaksavat paremmin. 

Suosituimpia vuokravälineitä ovat kotihoitosängyt, patjat,  
nostimet ja suihkutuolit.

Tutustu palveluun ja tuotteisiin osoitteessa 
 www.respecta.fi > Palvelut > Vuokrauspalvelut  
soita vuokrauspalveluumme p. 040 3488 528 tai  
kysy lisää lähimmästä myymälästämme.

KUN TARVITSET APUA 
kotitöihin, ulkoiluun tai muihin arjen askareisiin

OTA YHTEYTTÄ

KOTIPALVELU LEILA SUIKKANEN
050 461 1713

Palvelemme Imatran talousalueella

FYSIOTERAPEUTTI  
VIRPI REIJONEN

*Kotikäyntejä
*Hoitosarjoja laitoskuntoutuksen sijaan
*Omaishoitajille ohjausta avustamiseen

p. 040-514 8860
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Tietoa ja virkistystä 
kaivataan 

Vuoden 2010 alussa tein kyse-
lyn iisalmelaisille iäkästä lä-
heistään hoitaville omaishoi-
tajille. Kyselyssä kartoitin 
omaishoitajien tuen tarvetta ja 
toiveita. Kyselyyn vastanneet 
kokivat merkittävimmäksi tu-
eksi omaishoitajalle kuuluvi-
en etuuksien selvittämisen ja 
palveluohjauksen. Lähes yhtä 
merkittävänä he pitävät virkis-
tystoimintaa ja lomatoimintaa. 
Myös tilapäishoitoa hoidetta-
valle sekä vertaistukea toisten 

Tukea ja toivoa

omaishoitajien kesken he piti-
vät tärkeänä.  

Lähes kaksi kolmasosaa ky-
selyyn vastanneista koki tär-
keäksi mahdollisuuden keskus-
tella mielessä olevista asioista 
ja tunteista papin tai diakonia-
työntekijän kanssa. Lähes puo-
let heistä piti tärkeänä mahdol-
lisuutta viettää hartaushetki ja 
nauttia ehtoollinen kotona lä-
heisen kanssa. 

Kyselyyn vastanneet 
omaishoitajat antoivat arvokas-
ta tietoa toiveistaan Iisalmen 
seurakunnalle ja paikalliselle 
omaishoidon verkostolle. Ver-

kostoon kuuluu työntekijöitä 
Ylä-Savon Sosiaali- ja tervey-
denhuollon ky:stä, Ilvola-Sääti-
östä, Omaishoitajat ja Läheiset 
-Liitosta ja Iisalmen seurakun-
nasta. Mukana on ollut vaih-
televasti myös eri vammais- ja 
potilasjärjestöjen edustajia.

Päivä omaishoitajille 
Viime syksynä verkostoon 
kuuluvat järjestivät omaishoi-
tajille päivän, johon sisältyi vir-
kistystä ja tietoa. Aamupäivän 
aikana oli ikääntynyttä läheis-
tään hoitaville omaishoitajil-
le tarjolla erilaisia hemmotte-
luhetkiä: jumppa ja venyttely, 
suklaahieronta, kuumakivihie-
ronta, intialainen päähieronta, 
saunominen jalkahoitoineen ja 
hiustenlaittoineen, musiikkia 
ja runoja sekä varttitunnin kes-
kustelu papin kanssa. 

Omaishoitajat saivat etukä-
teen toivoa, mitkä hemmotte-
lut sisältyivät itse kunkin oh-
jelmaan. Kauniisti katettu, 
herkullinen lounas juhlisti päi-

vää. Hemmotteluaamupäivä oli 
osallistujille maksuton. Iisal-
men seurakunta lahjoitti heil-
le vielä kirjan kotihartauksien 
tueksi.

Yhdeksälle omaishoitajal-
le pystyttiin tarjoamaan mah-
dollisuus ottaa hoidettava mu-
kaan. Tulijoita olisi ollut enem-
mänkin. Hoidettaville oli 
järjestetty omaa ohjelmaa päi-
vän ajaksi.

Iltapäivällä omaishoitajille 
ja muille asiasta kiinnostuneil-
le annettiin tietoa omaishoi-
tajille kuuluvista palveluista ja 
etuuksista. Tietoiskuja olivat 
antamassa edustajat Ylä-Savon 
SOTE ky:stä, Kelasta ja vero-
hallinnosta. Myös Omaishoi-
tajat ja Läheiset -Liiton sekä 
apteekin edustajat toivat esille 
tärkeitä näkökulmia ja vink-
kejä. Kahvitarjoilun aikana 
omaishoitajilla oli mahdol-
lisuus kysellä asiantuntijoil-
ta lisää heitä henkilökohtai-
sesti askarruttavista asioista. 
Omaishoitajat saivat tutustua 
esittelypöydillä oleviin tuottei-
siin, jotka helpottavat omaa tai 
hoidettavan arkea, mm. ravin-
tolisiin, intiimisuojiin ja apuvä-
lineisiin.

Omaishoitajien valtakun-
nallisella viikolla järjestetty 
päivä oli kuin virkistävä keidas 
arjen keskellä. Vastaavanlai-
sia päiviä on tarkoitus järjestää 
vuosittain. 

Omaishoitajien 
kirkkopyhä
Vuosittain järjestettävä 
omaishoitajien kirkkopyhä on 
eräänlainen kirkon tunnustus 
omaishoitajille: te teette arvo-
kasta ja siunattua työtä. Juma-
lanpalveluksessa on mahdol-
lista purkaa tuntojaan Jumalan 
edessä ja pyytää uutta voimaa. 

Kirkkokahveilla saa tavata toi-
sia omaishoitajia ja nauttia 
”seurustelun sakramentista”.  

Viime syksynä Iisalmessa oli 
kirkkokahvien jälkeen nukke-
teatteriesitys, johon oli kutsut-
tu kehitysvammaisia ja heidän 
omaishoitajiaan.

Keskusteluja ja 
kotiehtoollisia
Jos omaishoidettava ei jaksa 
lähteä kirkkoon ja omaishoitaja 
ei voi jättää häntä yksin juma-
lanpalveluksen ajaksi, kirkko-
polku ruohottuu. Kirkkopol-
kua voidaan kulkea myös niin 
päin, että pappi tulee kotiin ja 
sitten yhdessä saadaan olla Sa-
nan ja sakramentin äärellä.

Ehkä monikaan omaishoi-
taja ei tiedä tästä mahdollisuu-
desta. Keskustelu ja kotiehtool-
linen ovat papin perustyöhön 
kuuluvia tehtäviä, siksi jokai-
nen voi rohkeasti ottaa yhteyttä 
oman seurakuntansa pappiin ja 
sopia tapaamisesta. Myös dia-
koniatyöntekijän kanssa voi so-
pia kotikäynnistä. 

Olen hyvin iloinen siitä, että 
monet iisalmelaiset omaishoi-
tajat ovat tekemäni kyselyn, Pa-
pin vartin ja muun seurakun-
nan tiedotuksen ansiosta otta-
neet yhteyttä. Keskusteltavaa 
riittää. Varsinkaan väsymyk-
sen tunteista ei halua kertoa 
hoidettavalle, ettei tämä koki-
si olevansa taakka. Joidenkin 
kanssa olen keskustellut ker-
ran, toisten kanssa useita ker-
toja, kotona tai seurakunnan 
tiloissa. Monen kotona olemme 
myös viettäneet ehtoollishar-
tauden. 

Kristiina Turkki 
Iisalmen seurakunnan 

diakoniapappi 
omaishoitaja

 

Omaishoitajan työ on palkitsevaa, mutta myös sitovaa 
ja raskasta työtä. Kaikenlaiset tunteet tulevat tutuiksi 
ja koetuiksi: väsymys ja kiitollisuus ”tästäkin päivästä 
on selvitty…”, hellyys ja ärtymys, rakkaus ja viha, ilo ja 
pelko. On päiviä, jolloin on hyvä olo ja levollinen mieli. 
On myös päiviä, jolloin väsyttää ja raskaammat tunteet 
nousevat pintaan. Monesti työ kotona on yksinäistä ja 
ympärivuorokautista, siksi jaksamista koetellaan. 

Välillä omaishoitajan täytyisi saada purkaa kuormaan-
sa. Välillä täytyisi saada uutta voimaa. Miten? Missä? 
Kenen kanssa?

Ehtoollinen kotona.  Omaishoitajana toimiva  Kaija Pitkänen ja -hoidettava Kaarlo Pitkänen sekä 
pastori Kristiina Turkki
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KUNTOUDU, RENTOUDU, 
LEPÄÄ HOPEANIEMESSÄ!
•  aidosti rauhallinen, raitis ja savuton, kristillinen kuntoutumispaikka
•  turvallinen – ammattilaisten hoiva saatavilla ympäri vuorokauden 
• ystävällinen, auttava ja lähellä ihmistä
•  mahdollisuus myös terveelliseen, ravintotiheään kasvisruokaan
•  puhdas ja levollinen ympäröivä luonto
•  kuntoutuspaikkoja auki lähes ympäri vuoden

Meillä voit kuntoutua sotaveteraanina, sotainvalidina ja lottana 
niin laitoskuntoutuksessa, kuin päiväkuntoutujanakin

HOPEANIEMEN KUNTOUTUMISKESKUS 
Hopeaniementie 24 K • 03100 Nummela • (09) 224 241

www.hopeaniemi.fi   

KUN TULET 
VETERAANI- TAI 

LOTTAKUNTOUTUKSEEN 

VUONNA 2012, 
SAAT SINULLE JA 
PUOLISOLLESI ILMAISEN 

SUOLAHUONE-HOIDON!

Jos olet heikompikuntoinen veteraani, 
sotainvalidi tai lotta, meiltä saat asiantuntevan 
avun ja hoivan – laitoskuntoutuksen tarpeesi 
mukaan hotellissa tai hoivakodin puolella. 
10-14 vrk kuntoutuspaikkoja, sekä säännöllisiä 
veteraanipäiväryhmiä on saatavilla lähes 
ympäri vuoden 

Tervetuloa! 

LISÄTIETOJA:
terveydenhoitajaltamme numerosta 
(09) 2242 4314 tai oman kunnan/kaupungin 
veteraanikuntoutuksesta vastaavalta henkilöltä.
Varaa kuntoutuspaikkasi myyntipalvelustamme 
(09) 2242 4300

Lihaherkut Veljekset Lindgreniltä
Tampereen Kauppahallista

puh. 03-222 7471

Kotipalvelu Sinikuu
www.sinikuu.fi

Haka-Apteekki
Sammonkatu 75, 33540 Tampere

puh. 03-225 9000
www.haka-apteekki.fi
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Sodankylä on Keski-La-
pin kunta, jossa väestöä 
on noin 8 800. Kuntakes-

kuksesta on etäisyyttä reuna-
alueille jopa yli 100 km. Nämä 
etäisyydet ja vähäväkisyys aset-
tavat haasteensa vanhuspalve-
lujen järjestämiselle. Tavoit-
teemme on, että jokainen sai-
si asua kotonaan niin pitkään 
kuin se vain on turvallista ja 
inhimillistä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvitsemme 
monenlaisia keinoja. Ratkaisut 
joudutaan usein rakentamaan 
hyvin yksilöllisesti ja välil-
lä mielikuvitustakin käyttäen. 
Olemme innovatiivisia ja py-
rimme löytämään tukea myös 
uuden teknologian mahdolli-
suuksista. 

Kunnan maksama omais-
hoidontuki on yksi tukikeino, 
joka on käytettävissä elämänti-
lanteessa, jossa puoliso tai joku 
muu läheinen auttaa toista ar-
jen toimissa. Omaishoitotilan-
ne voi tulla perheeseen monin 
eri tavoin. Se voi syntyä vähitel-
len, lähes huomaamatta. Puoli-
so tai joku muu läheinen aut-
taa toista arjen toimissa, kun-
nes havahdutaan siihen, että 
läheinen ei selviydykään ilman 
apua. Vain pieni osa omaishoi-
tajista saa tukea omaishoidon 
tukea koskevan lain nojalla. 

Sodankylässä omaishoidon-
tukea saavia on tällä hetkellä 
85 henkilöä. Tämä on väestö-
pohjaan nähden hieman enem-
män kuin keskimäärin kunnis-
sa. Pidämme omaishoitajien te-
kemää työtä sekä inhimillisesti 
että taloudellisesti merkittävä-
nä ja huomion arvoisena ja sik-
si olemme halunneet tähän asti 
mahdollistaa kunnan tuen kai-
kille niille, joille se laadittujen 
kriteerien perusteella kuuluu.

Omaishoidon tuki on koko-
naisuus, joka muodostuu hoi-
dettavalle annettavista palve-
luista sekä omaishoitajalle an-
nettavasta hoitopalkkiosta, 
vapaasta ja omaishoitoa tuke-
vista palveluista. Omaishoitoa 
tukevia palveluja ovat mm. ko-
tihoidon palvelut, ohjaus, kou-
lutus, neuvonta, sosiaalityön 
palvelut, vertaistukiryhmätoi-
minta sekä kuntoutus. Omais-
hoidon tuen järjestämises-
tä vastaa kunta määrärahojen 
puitteissa. (L 937/2005 2 §)

Omaishoitajan asiantun-
temus omaishoitotilantee-

seensa on ohittamaton. Usein 
omaishoitajalle sanotaan, ettei 
toisen elämää voi elää. Yhtä tär-
keää on arvostaa omaishoito-
perheiden ja omaishoitajan nä-
kemyksiä ja valintoja elämään-
sä koskevissa asioissa. Siksi on 
hyvin tärkeää, että palveluko-
konaisuus rakennetaan mo-
niammatillisena yhteistyönä. 
Sodankylässä omaishoitotilan-
teessa geriatrin vetämä hoito-
kokous on tilaisuus, jossa tämä 
kokonaisuus suunnitellaan. 
Omaishoidontukihakemuk-
set käsitellään moniammatil-
lisessa vanhustyönjohtajan ve-
tämässä SAS-työryhmässä. 
SAS-työryhmään kuuluvat ge-
riatri, muistihoitaja, fysiotera-
peutti, terveyskeskuksen vuo-
deosaston osastonhoitaja sekä 
vanhustyön osastonhoitajat. 
Työryhmä ottaa kantaa omais-
hoidon tuen suuruuteen sekä 
palvelukokonaisuuteen.

Rahan merkitystä ei voi vä-
hätellä, mutta yhtä tärkeää, jos 
ei tärkeämpääkin, on se muu 
tuki, mitä omaishoitotilantees-
sa on mahdollista saada. Ko-
tihoidon työntekijän käynnit 
koetaan usein jaksamisen kan-
nalta hyvin merkityksellisiksi. 
Käynti voi olla pelkästään lää-
kehoidon ja muun kuntoutta-
van hoidon toteutumisen tar-
kistamista sekä keskustelua. 
Joskus kotihoidon käynnit to-
teutetaan niin, että hoitaja saa 
apua tiettyihin raskaimpiin 
hoidollisiin tehtäviin. Molem-
missa tilanteissa omaishoitajat 
kokevat helpottavaksi ja turval-
liseksikin jutella hoidettavansa 
tilanteesta ammatti-ihmisen 
kanssa. Kotihoidontyönteki-
jä toimii myös yhdyshenkilö-
nä geriatrin ja muistihoitajan 
suuntaan. Usein myös muisti-
hoitaja toimii perheen tukihen-
kilönä.

Omaishoitaja voi olla ym-
päri vuorokauden sidottu-
na läheisensä hoitamiseen. 
Omaishoitajalle kuuluu lain 
mukaan 3 vapaapäivää kuu-
kaudessa. Vapaapäivät voidaan 
pitää joko kuukausittain tai sit-
ten kerätä ja pitää niitä yhdellä 
kertaa useampia. Sodankylässä 
omaishoitajan vapaan järjestä-
miseksi on mahdollista saada 
ns. läheislomitussopimus. Lä-
heislomitus järjestetään hake-
muksesta ja lomittajalle mak-
setaan korvausta 61,82 €/vrk. 

Lakisääteisten vapaiden aikai-
nen hoito on meillä mahdol-
lista järjestää myös laitoksessa. 
Vuonna 2011 tilaston mukaan 
läheislomitus ja laitoshoito oli-
vat yhtä suosittuja tapoja. Uu-
tena toimintamuotona etsim-
me tällä hetkellä perhehoitajia, 
jotka voisivat ottaa hoidettavan 
luokseen omaishoitajan vapai-
den ajaksi. Molemmissa tapa-
uksissa hoidettavalta peritään 
asiakasmaksulain mukainen 
korvaus 10,60 €/vrk.

Kolme vapaapäivää kuukau-
dessa on todella vähän ja usein 
tarvitaan myös muunlaista va-
paata omaishoitajan jaksami-
sen tueksi. Sodankylässä on 
toiminnassa muistikuntoutus-
ryhmät, joihin asiakas haetaan 
kotoa kerran viikossa kokonai-
seksi päiväksi. Kuntoutusryh-
mään tullaan muistineuvolan 
kautta geriatrin lähettämänä. 
Kuntoutujan päivä alkaa siitä, 
kun hoitaja tulee taksilla hake-
maan hänet kotoa. Päivä sisäl-
tää monenmoista viriketoimin-
taa, kuntosalia, ulkoilua sekä 
kahvittelua ja tietenkin ruo-
kailun. Päivä päättyy siihen, 
kun hoitaja saattaa kuntoutu-
jan takaisin kotia. Kuntoutujat 
itse pitävät päivää virkistävänä 
ja seuranta on osoittanut sen 
myös toimintakykyä paran-
tavaksi. Tällä tavoin on voitu 
omaishoitajalle järjestää koko-
nainen päivä omaa aikaa ker-
ran viikossa. 

Omaishoitajat ovat tuoneet 
esille myös vertaistuen mer-
kityksen jaksamiselleen. Vain 
vertainen pystyy täysin ym-
märtämään, millainen on 
omaishoitajan arki. Sodan-
kylän kunta tekee yhteistyötä 
seurakunnan kanssa mm. yh-
teisten retkien järjestämises-
sä. Seurakunnan puolesta ve-
detään vertaisryhmäkokoon-
tumisia kerran kuukaudessa. 
Kunnan toimesta järjestämme 
omaishoitajille muutaman ker-
ran vuodessa erilaisia tapahtu-
mia. Kerran vuodessa yleensä 
omaishoitajien viikolla järjes-
tettävä omaishoitajien virkis-
tyspäivä on ollut myös suosittu 
ja mieluinen. Päivän ajaksi on 
järjestetty omaishoidettaville 
oma ohjelma.

Uutena toimintana kehitäm-
me palvelusetelijärjestelmää 
siten, että omaishoitajalla on 
mahdollista saada palveluseteli 

lakisääteisten vapaiden järjes-
tämiseen tai lyhytaikaiseen si-
jaishoitoon. Lyhytaikainen si-
jaishoito tulee kysymykseen 
esimerkiksi silloin, kun tarvi-
taan kotiin hoitaja mahdollis-
tamaan esimerkiksi omaishoi-
tajan asiointi-/virkistäytymis-
käynnit.

Sodankylän kunta on muka-
na myös Sodankylän Vanhus-
tenkotiyhdistyksen ”Kylässä 
hyvä, kotona paras” -hankkees-
sa, jossa kokeillaan ns. kuvapu-
helinjärjestelmää sivukylillä. 
Kuvapuhelin tunnetaan joilla-
kin paikkakunnilla myös hy-
vinvointitelevisiona. Toivom-
me, että kuvapuhelimen väli-
tyksellä voisimme sivukylällä 
asuvalle omaishoitajalle ja hoi-
dettavalle tuoda turvaa, viri-
ketoimintaa, sairaanhoidollis-
ta tukea sekä palveluita. Kokei-
lussa ovat mukana Kieringin 
kyläkauppa, Apteekki, Kansa-
laisopisto, Seurakunta, kun-
nan kotihoito ja paikallisleh-
ti Sompio. Kokeilu alkoi 1.3. ja 
jo tämän kuukauden perusteel-
la olemme voineet todeta, että 
monelle kokeilussa mukana 
olevalle kuvapuhelin on tuonut 
lisää elämänsisältöä. Tällaisia 
uusia toimintamuotoja tarvit-
semme näillä pitkien etäisyyk-
sien paikkakunnilla. 

Sodankylän kunta on kehit-
tänyt vanhuspalveluitaan inno-
vatiivisesti, suunnitelmallisesti 
ja pitkäjänteisesti. Vanhustyön 
arvoja ovat itsemääräämisoi-
keus, turvallisuus, oikeuden-
mukaisuus, voimavaralähtöi-
syys, yksilöllisyys ja innova-
tiivisuus. Kehittämistyössä on 
hyödynnetty vuosien varrella 
useita erilaisia hankkeita. 2011 
päättyi Suomen muistiasian-
tuntijoiden hanke ”Kotona Pa-
ras”. Tässä hankkeessa toisena 
kumppanina oli Espoon kau-
punki. Yllätykseksemme ha-
vaitsimme, että haasteet muis-
tisairaan palveluissa olivat 
samanlaisia molemmilla paik-
kakunnilla. Tässä voi kuiten-
kin todeta, että toisin silmin 
katsottuna asiat joskus avautu-
vat eri tavalla. Hankkeen aika-
na etsimme muun muassa kei-
noja muistisairaan omaishoita-
jan tukemiseen. 

”Kotona Paras” -hankkeessa 
paneuduimme muistisairaan 
omaishoitajan jaksamisen tu-
kemiseen. Valitsimme erityi-

seksi kehittämisen kohteeksi 
sen miten saisimme järjestettyä 
omaishoitajille enemmän omaa 
aikaa. Keinoiksi löysimme 
mm. palvelusetelillä hankitta-
via palveluita, kunnan kotihoi-
don palveluja, lomahoitopalve-
lut, päivähoito, lyhytaikaisen 
kriisihoidon järjestämisen sekä 
perhepäivähoitomallin luomi-
sen. Toinen kehittämisen pai-
nopiste oli vertaisryhmätoi-
minnan kehittäminen. Kolmas 
tärkeä kehitettävä osa-alue oli, 
miten saamme omaishoitajille 
välitettyä tietoa. He tarvitsevat 
arkeensa monenlaista tietoa; 
tietoa palveluista, tietoa hoidet-
tavansa sairaudesta sekä ennen 
kaikkea tukihenkilön, jolta voi 
tätä kaikkea kysyä. 

Edellä olen kuvannut tä-
mänhetkistä tilannettamme 
näiden kehitettävien toiminta-
muotojen osalta. Arki on kui-
tenkin muuttuvaa ja samoin 
kehittämistyömmekin jatkuu 
edelleen myös näiden asioiden 
osalta. ”Kotona Paras” -hanke 
antoi meille hyvän ponnistus-
laudan eteenpäin.

Erilaisilla tukitoimilla py-
rimme olemaan omaishoita-
jan rinnalla ja tukemaan hän-
tä hänen raskaassa ja vaativassa 
roolissaan. Omaishoitajan on 
myös muistettava huolehtia it-
sestään. Hänen tulee tunnistaa 
ja tunnustaa oman jaksamisen-
sa rajat. Omaishoitaja rakastaa 
läheistään niin paljon, että ra-
kastaa ensin itseään. Se on san-
karuutta ja vaatii paljon rohke-
utta. Mielestäni omaishoitaja 
on usein avoin uusille näkökul-
mille, hän on harkitseva ja ra-
kentava, rinnalla kulkeva, luo-
tettava. Toivon, että tämä elä-
mänsä Sankari uskaltaa olla 
myös heikko, haavoittuva ja 
pyytää apua ja tukea tarvitta-
essa.

Anitta Kaisanlahti 
vs. vanhustyönjohtaja

Omaishoito Sodankylässä, Keski-Lapin  
vähäväkisessä pitkien etäisyyksien kunnassa
- kunnioittaen, tukien ja arvostaen -
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Toimin epävirallisena 
omaishoitajana molem-
mille vanhemmilleni. 

Epävirallinen tarkoittaa sitä, 
että en saa omaishoitajatukea, 
enkä ole sitä hakenutkaan. 

Isäni sai aivoinfarktin viime 
kesänä, samanaikaisesti äitini 
muisti on alkanut huonontua 
ja nyt tutkitaan, onko hänellä 
dementia tai alzheimer - tutki-
mukset ovat vielä kesken. Ja oli-
pa kysymys, mistä tahansa, sai-
raus on vielä alkuvaiheessa, on-
neksi. Isä menetti aivoinfarktin 
seurauksena puhekykynsä. 

Tein syksyllä töitä pari kuu-
kautta, osittain kotoa käsin. Sit-
ten jäin pois töistä, kun hank-
keeni sopivasti loppui. Muuten 
emme olisi selvinneet. Isän hoi-
dot, tutkimukset ja puheterapi-

assa käynnit veivät 2 - 4 päi-
vää viikossa. Hän ei puhevam-
maisena selviä ilman saattajaa. 
Syksyllä sain äidille myös tut-
kimuksia, jotka jatkuvat. Ja kun 
asumme maaseudulla, matkat 
hoitoihin ja tutkimuksiin ovat 
pitkät. Alkuun kävimme pu-
heterapiassa naapurikunnassa, 
nyt vuoden alusta saimme pu-
heterapeutin kotikuntaan. Sin-
nekin on kotoa matkaa 6 km 
- julkista liikennettä ei ole. Ja 
Kuopioon on matkaa noin 70 
km, jossa on Kuopion yliopis-
tollinen sairaala.

Nyt isän puheterapiaa on 
jäljellä noin 5 kertaa - puhe ei 
palaudu. Yksittäisiä sanoja on 
ja olemme oppineet jotenkin 
kommunikoimaan. Niin, että 
voin toimia “tulkkina” lääkä-

Epävirallinen omaishoitaja

Erilaisia muutostilanteita 
omaishoitoperheissä
Elämässä tulee eteen monen-
laisia muutostilanteita. Muu-
tosten keskellä joudutaan poh-
timaan omia elämänvalintoja, 
läheisiä ihmissuhteita sekä nii-
den merkitystä uudesta näkö-
kulmasta. Omaishoitoperheis-
sä merkittäviä taitekohtia ovat 
esimerkiksi sairauden totea-
minen tai äkillinen  vammau-
tuminen, vuorohoitojaksojen 
aloittaminen tai läheisen siir-
tyminen kodin ulkopuoliseen 
hoitoympäristöön lopullisesti.

Omaishoitotilanteissa ajan 
myötä tapahtuviin muutok-
siin sopeudutaan vähitellen. 
Apua ja tukea tarvitsevan lä-
heisen hoitaminen voi kui-
tenkin muuttua omaishoita-
jan huomaamatta uuvuttavak-
si. Omaishoitaja väsyy, mutta 
ei tunnista vaativan arjen kes-
kellä väsymystään. Taustalta 
löytyy usein puolisoiden väli-
nen vahva kiintymys ja yhteiset 
lupaukset pysyä yhdessä niin 
myötä- kuin vastamäessäkin. 
Pitkä yhteinen taival on myös 
tärkeä voimavara omaishoito-
tilanteissa.

Muutosvaiheisiin liittyvät 
tunteet
Perheen kohtaamat muutos-
tilanteet kuten voimistunut 
avuntarve tai turvautuminen 
kodin ulkopuolisiin tukipalve-
luihin herättävät vahvoja tun-
teita ja voivat yllättää omaishoi-
tajan.  Vaikka apua olisikin tar-
jolla, sen vastaanottaminen ei 

ole aina helppoa. Kun pitäisi 
tehdä päätös esimerkiksi vuo-
rohoitojakson aloittamisesta 
tai hoitokotiin siirtymisestä, 
koetaan voimakasta syyllisyyt-
tä. Myös suru on tuttu tun-
ne, sillä muutokseen liittyy lä-
hes aina kokemus menetykses-
tä. Omaishoitaja jää liian usein 
tunteidensa kanssa yksin, sillä 
lähipiirin ja perhettä kohtaa-
van ammattihenkilöstön huo-
mio keskittyy hoitoa tarvitse-
van hyvinvointiin.   

Ennakolta 
valmentautuminen tukee 
päätöksenteossa
Kodin ulkopuoliseen hoitoon 
siirtymiseen liittyvän päätök-
sen tekeminen ja siitä vastuun 
ottaminen jää monesti lähio-
maisen kannettavaksi. Per-
heessä puolisot rohkenevat lii-
an harvoin keskustella en-
nakolta edessä olevista tuen 
tarpeista. Tämä kuitenkin hel-
pottaisi omaishoitajankin tun-
netaakkaa päätöksenteossa.  
Omaishoitoon liittyvissä hoi-
toneuvotteluissa tulisi keskus-
tella etukäteen tilanteesta, jossa 
kotona annettava hoito ei enää 
syystä tai toisesta ole mahdol-
lista. Jo vaihtoehdoista kuu-
leminen ja yhteinen pohdin-
ta huojentaa omaishoitotyössä 
koettua tunnetaakkaa.

Vuorohoitojaksot 
omaishoitoa 
täydentämässä
Keskeinen tukimuoto ikäänty-
neelle omaishoitoperheelle on 

lyhytaikaishoitojaksojen mah-
dollistama tauko hoitovastuus-
ta. Nämä jaksot auttavat voi-
mavarojen kokoamisessa, ja 
niitä tulisi hyödyntää. Hoito-
jaksojen on myös todettu so-
peuttavan omaishoitoperhet-
tä hoitokotiin lopullisesti siir-
tymisestä. Ongelmaksi saattaa 
nousta hoitoa tarvitsevan lä-
heisen haluttomuus osallistua 
hoitojaksolle. Hoitojaksoja tar-
joavaan hoivakotiin kannattaa 
käydä tutustumassa etukäteen. 
On luonnollista, että aluk-
si koetaan epäluuloa uudessa 
tilanteessa. Työntekijöiden ja 
omaishoitoperheen välinen yh-
teistyö ja keskustelut ovat oleel-
lisia luottamuksen vahvistumi-
seksi.

Hoitovastuusta 
luopuminen
Hoidettavan kunnon heikkene-
minen tai omaishoitajan oma 
äkillinen sairastuminen, usein 
myös hoitotyön aikaansaama 
vakava uupuminen vauhditta-
vat siirtymävaiheen käynnis-
tymistä. Perheenjäsenen siir-
tyminen hoitokotiin edellyttää 
omaishoitoperheeltä raskaita 
päätöksiä, joiden kypsyttele-
minen vie oman aikansa. Täs-
sä tilanteessa on onnekasta, jos 
omaishoitaja voi keskustella 
muuttoon liittyvistä vaihtoeh-
doista kiireettä oman kotipaik-
kakuntansa omaishoidosta vas-
taavien työntekijöiden kanssa. 
Hoitovastuusta luopuminen ei 
vähennä perheen ja läheisten 
merkitystä. Puoliso on edelleen 

rissä ja asioilla. Ja nyt ei ole enää 
niin paljon muita tutkimuksia, 
normaalit laboratoriokäynnit 
kerran viikossa tai kahdessa, 
riippuen inr-arvoista. 

Isäni täyttää kesällä 80 ja äi-
tini maaliskuussa 77. Olen nyt 
muutaman vuoden asunut hei-
dän kanssaan, koska he ikään-
tyvät. Nyt ei ole ollutkaan 
muuta vaihtoehtoa. Emme 
enää oikein selviä omakoti-
talossa (lumityöt, lämmitys, 
jyrkkä rinne), niinpä olen os-
tanut rivitaloasunnon kirkon-
kylän keskustasta, se valmistuu 
toukokuussa. Näin pääsemme 
helpommalla. 

Elämä edellyttää 
moninaisia järjestelyjä
Omaishoitajan tuki on niin 

pieni, ettei sillä asuntovelalli-
nen ainakaan selviä. Olen ol-
lut työttömänä syksystä alkaen, 
ja siksi en ole hakenut myös-
kään tukea, sillä se vaikuttaa 
korvaukseen ja sitä kautta elä-
ke-etuihin (työttömyyskorva-
uksestakin maksetaan eläke-
maksua). Koska asuntovelkaa 
on, täytyy minun mennä töihin 
- aloitan maaliskuussa. Yritän 
järjestellä työni niin, että voin 
hoitaa terveydenhoitoon liitty-
vät asiat työn ohessa, samoin 
kauppa-asiat yms. Kun olin lo-
malla, sain apua kotihoidosta 
ja kotisairaanhoidosta. Ja saan 
varmaan tarvittaessa muul-
loinkin - ainakin sitten kun 
pääsemme muuttamaan kir-
konkylälle. Lisäksi haen isälle 
Kelalta puhetulkkia, jos minä 

en jostakin syystä pääse avus-
tamaan, niin puhetulkin avul-
la selviämme. Toivottavasti. 
Itse kävin syksyllä KYS:n kou-
lutuksen, jossa opeteltiin kom-
munikoimaan puhevammai-
sen kanssa. Lisäksi olen ollut 
mukana puheterapiassa, sieltä 
olen myös saanut hyviä keinoja 
arjessa selviämiseen.

Tässä meidän taustojam-
me. En ole ihan “tavallinen” 
omaishoitaja, vaan yritän sel-
viytyä jatkossa sekä omaishoi-
tajuudesta että työssä. Katso-
taan, miten jaksan. Voin osit-
tain tehdä etätyötä ja se onkin 
ainoa ratkaisu.

Toimin myös Tervon sotave-
teraanien sosiaaliasiamiehenä.

Seija Korhonen

Omaishoitoperhe muutostilanteissa

puoliso, perhe on edelleen per-
he, mutta ilman hoitovastuuta. 

Teksti Tuija Kotiranta

Kirjoittaja toimii Omaisena 
edelleen ry:ssä omaisyhteistyön 
päällikkönä.

Valtakunnallisen yhdistyk-
sen tavoitteena on tukea niitä 

omaisia ja läheisiä, joiden pit-
käaikaissairas, iäkäs tai vam-
mainen läheinen on muutta-
massa tai siirtynyt kodin ul-
kopuoliseen hoitoon. Myös 
tilapäishoitoon liittyvät laatu-
kysymykset sekä omaisyhteis-
työn kehittäminen ovat yh-
distyksen keskeistä toimintaa.  
www.omaisenaedelleen.fi 

Omaishoitajalle pohdittavaksi:

Millaisia tunteita muutosvaihe minussa herättää?

Tarvitsenko itse tukea tässä elämäntilanteessa?

Mitkä ovat minulle ominaiset tavat selviytyä muutostilanteista?

Omat voimavarani  muutostilanteissa?

”Muutostilanteissa on tärkeätä tunnistaa omat voimanlähteensä ja 
pienet asiat, jotka ilahduttavat”, muistuttaa Tuija Kotiranta.  ”Itse 
saan elämääni iloa lähestyvästä keväästä  ja kukkien kauneudesta”.  
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Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole 
helppoa. Omaishoitajuuden tunnistami-
nen on joskus vaikeaa myös ammattilai-

sille. Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia, 
oletko omaishoitaja. 

Läheisen tilanne
•	 Onko	läheisesi	sairastunut	tai	vammautunut?
•	 Onko	läheisesi	luonne	muuttunut?

Arjen sujuminen
•	 Autatko	läheistäsi	arjen	toimissa?
•	 Onko	vastuunjako	perheessä	muuttunut?
•	 Onko	työmääräsi	kotona	lisääntynyt?
•	 Oletko	usein	huolissasi	läheisestäsi	ja	elä-

mäntilanteestasi?

Palvelujen ja avun tarve
•	 Onko	asiointi	sosiaali-	ja	terveydenhuollossa	

ja virastoissa lisääntynyt?
•	 Pitääkö	sinun	hankkia	tilapäishoitaja	lähei-

sellesi, kun et itse ole läsnä?
•	 Oletko	joutunut	järjestämään	kotiin	tilaa	

apuvälineille ja hoitotarvikkeille?

Oma hyvinvointi
•	 Onko	oma	vapaa-aikasi	vähentynyt?
•	 Onko	yöunesi	määrä	vähentynyt?

•	 Onko	oma	terveydentilasi	heikentynyt?
•	 Jäävätkö	omat	toiveesi	ja	tarpeesi	taustalle?
•	 Onko	ystäväpiirisi	kaventunut?

Oletko huomannut edellä mainittujen asioi-
den kuormittavan sinua?

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, per-
heessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut 
omaishoitotilanne.

•	 Mieti,	kuinka	paljon	hoitovastuuta	voit	ottaa.	
Mihin voimasi riittävät?

•	 Mitä	tietoa	ja	minkälaista	tukea	tarvitset?
•	 Oletko	tietoinen	omaishoidon	tuesta?
•	 Ota	yhteys	terveydenhuollon	sosiaalityönte-

kijöihin, oman kunnan sosiaalitoimeen tai 
kotihoitoon.

Lähde: Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidos-
ta (pdf 9,27 Mt)
Julkaisijat: Lakeuden Omaishoitajat ry, Mikkelin seu-
dun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuunseudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omaishoitajat ja Lähei-
set -Liitto ry, Suomen omaishoidon verkosto,  
www.omaishoidonverkosto.fi
Toimituskunta: Anne-Maria Halmesmäki, Leena Her-
ranen, Pia Järnstedt, Soile Kauppi, Miisa Lamminen, 
Maria Malmi, Anna-Maija Pitkänen ja Maarit Väisänen.
ISBN 978-952-5659-06-1 34 sivua, Kehitys Oy, Pori 
2010

”Veljeä ei jätetä”.  Tuo sanon-
ta pätee erinomaisesti veteraa-
nipariskuntiin, jotka ”sinnitte-
levät” yhdessä eteenpäin koti-
oloissa toinen toistaan tukien.  
Sillä ei ole väliä, onko avun tar-
vitsija sodassa taistellut tai koti-
rintamaa pystyssä pitänyt mies 
vai nainen.  Kumpikin tuntee 
samanlaista vastuuta puolisos-
taan.  Olen monilla kotikäyn-
neilläni nähnyt, miten kiinni 
toisiinsa puolisot ovat kasva-
neet ja vielä yli kuudenkym-
menenkin yhteisen vuoden jäl-
keen jaksavat osoittaa huolta 
ja hellyyttä toisiaan kohtaan.  
Ehkä salaisuus piileekin juuri 
noissa kovissa sodanaikaisissa 
ja sodanjälkeisissä kokemuk-
sissa.  Sisua riittää vieläkin.

Veteraanisukupolvessa on 
monta omaishoitajaa.  Korva-
ukset ovat naurettavan pieniä, 
jos niitä on osattu edes hakea. 
Vanhusten palvelutarvekartoi-
tus laahaa jäljessä, jos sitä on 
koskaan tehtykään.  Kalliik-
sihan se tulisikin, jos kaikille 
tarvitsijoille annettaisiin, mitä 
heille kuuluu, laitoshoidosta 
puhumattakaan.  Omaishoita-
japuolisot eivät usein malta pi-
tää heille kuuluvia lomia.  Ra-
kasta ei raaskita jättää – kaveria 
ei jätetä – edes pariksi päiväk-
si kuukaudessa.  Uhkana on, 
että hoitajasta tulee hoidettava.  
Yksinäisyys uhkaa myös mo-
nia, kun puolisosta ei ole enää 
seurustelukumppaniksi ja sa-
maa sukupolvea olevat naapu-
rit ovat ympäriltä kuolleet ja 
lapset asuvat kaukana. 

Sotaveteraanilehdessä, joka 
numerossa, tiedotetaan vete-
raaneille ja heidän puolisoil-
leen kuuluvista eduista. Vete-
raaniyhdistykset jakavat samaa 
tietoa jäsenistölleen.  Kunnilla 
on useita oppaita koskien vete-
raaneja, vanhuspalveluja, pal-
veluseteleitä, palveluliikennettä 
ja Kelan eläkkeelle opas tiedot-
taa asunto- ja hoitotuista.  Op-
paita siis löytyy.  Ne ovat usein 
monimutkaisia ja niiden läpi 
lukeminen on vaikeaa jo yk-
sistään iän mukanaan tuoman 
näön heikkenemisen vuoksi.  
Mielestäni kaikki nämä oppaat 
palvelevat meitä avun tarjoajia, 
mutta ne jättävät avun tarvit-
sijat kysymysmerkeiksi.  Ko-
kemuksesta tiedän, että jopa 
henkilökohtainen puolen sivun 
avunantotiedote jää usein siis-
tisti taitettuna lähetyskuoreen-
sa. Usko apuun on mennyt, 

kun ei ennenkään ole mitään 
saatu ja pyyntöön on saattanut 
tulla jopa tyly vastaus.  Usein 
myös ajatellaan, että tarjottu 
apu on köyhäinapua ja kuuluu 
vain huonompiosaisille.  

Mistä apua arkeen?  
Laitoskuntoutus on joillekin 
elinehto, toiset nauttivat avo-
kuntoutuksesta ja vaihtelusta, 
jota se tuo arkipäivään.  Kum-
piakin hoitomuotoja tarvittai-
siin lisää. Ulkoiluapua tarvi-
taan. Kanadassa asuessani pai-
kallislehdessä kirjoitettiin, että 
Suomessa lehmillekin on mää-
rätty pakollinen ulkoiluttami-
nen, mutta että vanhuksia ei 
ulkoiluteta.

Jalkahoidoista ollaan kovin 
kiitollisia selkä kun ei enää tai-
vu ja sormet ovat kangistuneet.  
Ikkunanpesua kaipaa moni, 
kun sydänvika estää käsien yl-
häällä pitämistä.  Monella ei 
kuitenkaan ole varaa palkata 
ammatti-ihmisiä kodinhoitoon 
liittyviin tehtäviin.

Lapsista voisi olla suuri apu, 
mutta usein vanhemmat eivät 
halua kuormittaa heitä omilla 
murheillaan.  Viimeiseen asti 
yritetään pärjätä omillaan. So-
dan läpikäyneet ovat rakenta-
neet elämänsä tyhjästä ja tot-
tuneet seisomaan omilla jaloil-
laan.  Apua ei usein pyydetä, 
vaikka avun tarve huutaa nur-
kissa.    

Vapaaehtoisia tukijäseniä 
tarvitaan auttamaan monin 
muodoin.  Avustus- ja tukiano-
musten täyttöapu on tarpeen.  
Jo pelkkä keskustelu yksinäi-
sen iäkkään kanssa on kullan 
arvoista avun antoa.  Moni ha-
luaisi myös vielä osallistua yh-
teisiin rientoihin, muttei pääse 
mukaan liikuntarajoitteisuu-
den tai kulkuneuvon puutteen 
vuoksi. Naapuriapua siis tarvi-
taan.  Apua on tarjottava, eikä 
voi jäädä odottamaan, että sitä 
pyydetään.  Suomalainen on 
huono pyytämään.

Veljeä ei jätetä!  Ehkä meistä 
jokainen voisi ottaa yhden vete-
raanin, veteraanin puolison tai 
lesken kaveriksensa.

Vicki Koskela  
Hausjärvi ja sittemmin 

Salon veteraaniyhdistyksen 
vapaaehtoinen yhdyshenkilö

Olenko omaishoitaja? Veljeä ei jätetä 
vieläkään

KOTIHOITO
“Kun tarvitset osaavia 

käsiä avuksesi”
tukee hoidossa ja 
huolenpidossa
auttaa arjen askareissa
omaishoitajien vapaat

Kojolankatu 3 33900 Tampere
puh. 010 400 9848

www.pirkanmaansenioripalvelut.fi

Kotona on hyvä olla!

 

 Käräjätörmä 12,  
33310 Tampere                                

puh. 03- 315 331 
www.kotipirttiry.fi 

  KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO 

    - Ikääntyvän voimavarakeskus 

Toimintaa ja laadukasta 

palveluasumista ikääntyville ja 

erityistä tukea tarvitseville 

Kotihoivapalvelumme kautta 

kotitalousvähennyskelpoista 

apua länsi-tamperelaiseen kotiin. 

Tied. 050- 4035657 

Kotihoivapalvelut ja    

päiväkeskustoiminta 

omaishoidon palvelusetelillä.  

KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS
Kyyhkyläntie 9, Mikkeli • www.kyyhkyla.fi 

Veteraanikuntoutus

Kela-kursseja seuraa-
ville potilasryhmille:
• aivohalvauspotilaat
• parkinsonpotilaat
• sydänsairaat
• yli 65-vuotiaat monisairaat
• eturauhassyöpään 

sairastuneet
• Tuki- ja liikuntaelinsairaat
 

Kuntoutusta ja 
loma paketteja myös 
itse maksaen

• kuntoutusjakso
• omaishoitajaloma
• täysihoitoloma

Jaksoja saatavissa myös 
päivittäisissä toiminnoissa 
apua tarvitseville.
Puh. 015 203 3362.

Saimaan 
rannalla, vain 
7 km Mikkelin 
keskustasta.

Omaishoitajien kuntoutuskurssi

42419 Itä-Suomi 13.8.–21.8.2012

42421 Itä-Suomi 22.10.–30.10.2012 

Kursseille haetaan paikallisen Kelan 

kautta. Lisätietoja: puh. 015 2033 238 

tai kuntoutus@kyyhkyla.fi 
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KAUNIALA  
UUDISTUU!

Uusien toimintamuotojen ja uusittujen tilojen avulla 
palvelemme yhä monipuolisemmin myös kaikkia 
sotaveteraaneja, heidän puolisoitaan, leskiään 
ja omaishoitajia. Toiminnassamme huomioimme 
iäkkäiden muuttuvat tarpeet ja toiveet.

LAITOSKUNTOUTUS JA PITKÄAIKAISHOITO
Ø	MONIAMMATILLINEN OSAAMINEN
Ø	KUNTOUTTAVA HOITOTYÖ
Ø	SOSIOKULTTUURINEN HOITOTYÖ  
Ø	UUDISTUNUT KUNTOSALI 
Ø	LAAJENTUNUT FYSIOTERAPIAOSASTO 
Ø	ALLASOSASTO JA SAUNAT
Ø	NYT KUNTOLAITTEITA MYÖS KUNTOUTUSOSASTOLLA
Ø	MONIPUOLINEN VAPAA-AJAN TOIMINTA 

AVOKUNTOUTUS 
Ø	UUSITTU PÄIVÄKESKUS
Ø	PÄIVÄKUNTOUTUS
Ø	FYSIOTERAPIA 
Ø	MAHDOLLISUUS MYÖS HIERONTAAN ILMAN LÄHETETTÄ
Ø	JALKATERAPIA
Ø	LIIKUNTARYHMÄT
Ø	HEMMOTTELU-VIRKISTYSPÄIVÄT ASIAKKAIDEN 
 TOIVEIDEN JA TARPEIDEN MUKAAN

TULEMME MYÖS KOTIIN
Ø	KOTIKUNTOUTUS
Ø	PALVELU TV
Ø	KOTIFYSIOTERAPIA
Ø	HIERONTA 

Yhteydenotot Kaunialan hoidonjärjestelyyn

Puh. 09 - 505 922 25
Puh. 09 - 505 923 55

Asumis- ja kuntoutuspalvelut 

• mielenterveys – vanhus – vammaispalvelut
• sotiemme veteraanien ja sotainvalidien  
 kuntoutus laitos-, päivä- tai avokuntoutuksena
• palvelut omaishoitajille ja hoidettaville
• tehostettu ja tuettu palveluasuminen
• ohjattu toiminta musiikista ulkoiluun ja  
 kuvalliseen ilmaisuun 
• henkilöstö tukena ympäri vuorokauden

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää: 
Palvelukoti Toivonlahti, Arja Pöntinen-Heinonen  
puh. 044 0548363, arja.pontinen-heinonen@linklife.fi 
 
Sotiemme veteraanien kuntoutus 
Pääskynpesä,  Kimmo Hoskonen 
puh. 0400 356221, kimmo.hoskonen@paaskynpesa.fi

                       Henrikintie 4, 82900 Ilomantsi

 

Kotiniementie 21, 75530 NURMES 
pielisen-karjalan.dementiakoti@oyk.fi 
www.kotiniemi.eu 

 

Omaishoitajien vapaapäivien lomitukset kotona tai 
hoitokodissamme 
Kuntoutus- ja arviointijaksot 
Kotihoidon palvelut, kotisairaanhoito, 
muistihoitajan palvelut, siivoukset 
 

Kotiniemen hoitokoti 
045 125 3505 / terveydenhoitaja Kirsi Toivanen 

OMAISHOITAJALIITE ARI
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Siivouspalvelu Säde
Eura kotisiivoukset, viikkosiivoukset, 

ikkunoiden pesut ym. 
kotitalousvähennys,www.siivoussade.fi

Rovaniemen I Apteekki
Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi 

 010-320 3620
www.rovaniemen1apteekki.fi

Pateniemen Apteekki
Toppilan sivuapteekki

www.pateniemenapteekki.fi
puh. 08-5555 365, Oulu

nykyaikaisia ravintolisiä nykyaikaisille ihmisille
www.elexirpharma.se

Osoitteessa www.elexirpharma.fi voit lukea lisää tuotteitamme käsittelevistä tieteellisistä tutkimuksista. Jos sinulla on 
kysymyksiä koske Curcumin Omega-3, ota yhteyttä: Elexir pharma AB, puhelin 06 3436 506, www.elexirpharma.fi. 

Elexir pharma on ruotsalainen yritys, joka kehittää luonnollisia ja ekologisia itsehoitotuotteita pohjoismaisille markkinoille. 
Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan yksinomaan Pohjoismaissa ja niitä myydään Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

tietoa curcuminista™
Hyväksi sekä nivelille että sydämelle.

• Ekologinen kurkumauute edistää 
nivelten toimintaa ja terveyttä.

• Omega-3 edistää sydän- ja verisuoni-
järjestelmän terveyttä.

• C-vitamiini, joka on tarpeen 
elimistön normaaliin kollageeni-
tuotantoon mm. nivelissä

Tuotetta voi ostaa terveyskaupoista ja 
joistakin apteekeista sekä tilata rahti-
vapaasti numerosta 06 34 36506 tai 
osoitteesta www.elexironline.fi suoraan 
kotiin kannettuna 2-3 arkipäivässä. 
Hinta: 32 €/60 kapselia. Ei lisämaksuja. 

Jäykät nivelet?

• Rajoittavatko nivelesi  
liikkumistasi?

• Naksuvatko polvesi?

• Tunnetko itsesi kankeaksi?

Lisää nivelten liikkuvuutta ja 
notkeutta. Myös hyväksi  
sydämelle. 

Kaksi hyötyainetta samassa kapselissa:
Ekologinen kurkumauute, joka sisältää omega-3:a. 

Kurkumauutetta käytetään mm. terveysvaikutustensa vuoksi, joista 
yksi on nivelterveyden edistäminen.

Luonnollinen kylmäpuristettu norjalainen lohiöljy – jossa on  
korkea omega-3-pitoisuus – edistää sydän- ja verisuonijärjestelmän 
terveyttä. 

elexirpharma tukee reumaatikkorahastoa ruotsissa.
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Automaalaamo 
Yli-Seppänen Oy

Kauhajoki

Pekka Tolvanen Oy
Kemi 

www.pekkatolvanen.fi

Maanrakennus 
Juhani Suorsa Oy

Kemi

Palstra Oy
Kemiönsaari

Tilitoimisto Ordent Oy
Kerava

Kiitos sotaveteraaneille

RCC Solutions Oy
Kerava

Hyvää kevättä sotaveteraaneille toivottaa!

Merta Oy / Merta Logistic Oy
Kerava

Teknikum Sekoitukset Oy
Kerava

Maanrakennustyö 
Hyttinen Oy

Kerava

Maansiirto ja Raivaus 
K. Räsänen Oy

Kerimäki

Linja-autoliikenne 
Helander ja K:nit Oy

Kestilä, puh. (08) 812 2325 ja 0400-890 753

Autohuolto Takanen Ky
Keuruu

www.golfsarfvik.fi
Kirkkonummi

Nostinasennus JAM Oy
Kirkkonummi , Masala

Kokkolan Pikahitsaus Oy
Kokkola

Kometko Oy
Konnevesi

Sähköasennus 
Jouko Kujala Oy

Koski

Insinööritoimisto 
H. Eskelinen Oy

Kotka

Koneurakointi 
S. Laukkanen Ky

Kuusankoski

Rakennuspalvelu 
Pekka Valkeapää Ky

Jaala

Ri-Plan Oy
Kouvola

KS-Sähköasennus Oy
Kouvola

PVK-Kaivu Oy
Elimäki

Kymen 
Teollisuuskoneistus Oy

Kouvola

Puhdistusliike 
R. Jokimäki Ky

Voikkaa

Metsä-Mylly Oy
Myllykoski

Mäkelä Service Oy
Kouvola

Viitanen Kai ja Ari Oy
Jaala

Potwell Oy
Kristiinankaupunki

Metsäurakointi 
Jaakko Pulkkinen Oy

Kuhmo

”palvelua iloisella mielellä”

Puijon Kiinteistöpalvelu Oy
Kuopio

Maansiirtoliike 
R. Heiskanen Oy

Kuopio

Koskelan Saha Oy
Kuortane

MSV-Metsätyö Oy
Köyliö

Kiitos sotaveteraaneille

Kasit Oy
Laihia

Nikko Oy
Jakkula

Kiitos sotaveteraaneille

Kaakon Kahviautomaatti Oy
Lappeenranta

Transsinkko Oy
Lappeenranta

Lappeenrannan Laatusiivous
Lappeenranta 

Puh.040-775 1757

Insinööritoimisto 
Juha Malaska Oy

Lappeenranta

Kesämäen Leipomo Oy
Lappeenranta

Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy

Lappeenranta
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Jatkosotatapahtumat v. 1942 

Toukokuu
1.5. Palautetun alueen maatalou-

den, kansanhuollon, eläinlää-
kinnän sekä työvoima-asioiden 
hallinnonalat siirtyvät siviilihal-
lintoon.

1.5. Lentorykmentti 4:ään peruste-
taan erillinen valokuvauslentue 
Osasto Ahtiainen, joka opera-
tiivisesti on alistettu suoraan 
Päämajalle. 

9.5. Ruotsin veikkaustoimisto 
ilmoittaa, että sinivalkoisten 
veikkauskuponkien käyttö 
lisääntyy koko ajan. Kupon-
geista tulee 5 äyriä Suomen 
invalideille. 

10.5. Ylipäällikkö antaa päiväkäskyn 
Suomen äideille ja myöntää 
heille yhteisesti vapaudenris-
tin. 

15.5. Maanantaitalkoisiin osallistuu 
jo lähes 350 000 suomalaista. 

15.5. Suomalais-saksalaisten joukko-
jen laaja vastahyökkäys alkaa 
Kiestingin koillispuolella.

16.5. Ateneumissa avataan 
Propaganda-Aseveljet r.y.:n 
järjestämä saksalaisten ja 
suomalaisten taistelukuvaajien 
näyttely ”Jäämereltä Mustalle-
merelle”

19.5. Jenny ja Antti Vihuri perustavat 
Jenny ja Antti Vihurin rahasto 
-nimisen säätiön lahjoittaen tä-
hän tarkoitukseen 31 miljoonaa 
markkaa. Säätiön tarkoituksena 
on tukea Suomen henkistä ja 
taloudellista kehitystä sekä 
maan jälleenrakennusta. 

24.5. III AK:n esikunta antaa käskyn 
siirtymisestä puolustukseen 
Kiestingin suunnalla. 

31.5. Kevätsiirron aikana Karjalaan 
palanneita on noin 88 000 
henkeä, palanneiden kokonais-
määrä on noin 183 000. 

Kesäkuu
2.6. J.K.Paasikivi toteaa Yhdysval-

tain lähettiläälle, että Saksa on 
Suomen ainoa toivo Neuvosto-
liittoa vastaan.

4.6. Sotamarsalkka Mannerheim 
täyttää 75 vuotta. Hänelle 
myönnetään Suomen Marsal-
kan arvonimi,

20.6. Suomen Kuvalehti julkaisee 
Pekka Peitsen kirjoituksen ”Ei 
kuku meidän käki ryssälle”, jos-
sa vaaditaan rajojen siirtämistä 
siten, että ne kokoavat yhteen 
suomalaisen heimon.

22.6. Valtioneuvoston päätöksellä 
kaikki hinnat ja maksut aliste-
taan säännöstelyyn.

27.6. Suomen Marsalkka Manner-
heim vierailee Hitlerin pääma-
jassa

Vuonna 1921 syntyneiden ase-
palvelus syksyllä 1941 jäi run-
saaseen kolmeen kuukauteen, 

kun jo noustiin junaan ja matkattiin 
rintamalle. Vanhimpia ikäluokkia pääs-
tettiin hyvin ansaitulle lomalle. Taavi 
Törmälehto muistaa kotimatkalla sat-
tuneen kommelluksen:

Matkustin toisen luokan vaunussa – 
siihen littera minut oikeutti – upseeri-
en ja paremmin menestyneiden siviilien 
vaunussa, ensimmäisen kerran elämäs-
säni. Pieksamäen asemalla raotin mant-
telin kulmaa ja näin, että junaan nousi 
nuori vänrikki viimeistä yksityiskohtaa 
myöten hiotussa upseerin asussa. Nähty-
ään minut vänrikki alkoi huutaa, kuin-
ka sotamies uskalsi matkustaa toises-
sa luokassa… Kun en ollut kuulevinani 
mekastusta, vänrikki vaati minut näyt-
tämään paperit uhaten muussa tapauk-
sessa rangaistuksella esimiehen käskyn 
täyttämättä jättämisestä.

Kun en vieläkään havahtunut, vän-
rikki häipyi ja palasi junapartion ja kon-
duktöörin kanssa. Näytin junaparti-
on johtajalle hänen pyynnöstään loma-
todistuksen ja matkalipun. ”Paperit on 
kunnossa. Mannerheim-ristin ritarilla 
on oikeus matkustaa toisessa luokassa.”

Hyökkäysvaiheessa moni mies pal-
kittiin aiheesta, mutta monin verroin oli 
niitä, jotka eivät urheutta päässeet ja ky-
enneet osoittamaan, eivät kestäneet, ei-
vät jaksaneet, masentuivat ja kärsivät 
sotastressistä. Heistä, sodan antisanka-
reista, puhutaan harvemmin sotahisto-
rioiden sivuilla. Liioin näitä asioita ei ole 
tahdottu muistella, kuka nyt heikkout-
taan lähtisi erittelemään vaikka se olisi 
kuinka selitettävissä silloisissa oloissa.

Sota ja kuolema
Ylisummaan syksyn taistelusta kieltäy-
tymiset ja laskenut moraali osoittivat, 
että suomalaisista sotilaista oli imetty 
hyökkäyshalut loppuun. Uralille ei oli-
si käytettävissä olevilla voimavaroilla 
menty eikä päästy, vaikka ajan rallatuk-
sessa sellaista haikailtiin. Puhti oli jou-
koista poissa.

Se oli ymmärrettävää. Suomen puoli-
miljoonaiselle armeijalle viimeiset puo-
li vuotta olivat olleet raskaat. Karjalan 
valtauksessa – hyökättäessä päin bunk-
kereita, tykistökeskityksissä, miinoi-
tuksissa ja väijytyksissä, tarkka-ampu-
jien luoteihin ja kaikenlaiseen varomat-
tomuuteen – menehtyi 25 500 miestä. 
Ja kymmeniä rintamalottia. Sankari-
hautajaisia vietettiin joka pitäjässä use-
ampaan kertaan.

Kaatuneiden määrää voidaan lukea 
toisinkin: yksi ikäluokka oli noin 75–80 
prosenttisesti menetetty tai sotilaalli-

sesti ilmaistuna vajaat kaksi divisioonaa 
oli poissa pelistä. Kun 62 000 miestä oli 
haavoittunut, tappiot osoittivat, etteivät 
Suomen väestölliset voimavarat riittäi-
si sodan jatkamiseen enää samassa laa-
juudessa. Oli jäätävä odottamaan sodan 
ratkaisuvaihetta ja vedettävä henkeä. Se 
oli poliittisesti yhtä viisasta kuin kan-
sakunnan kestokyvyn ja tulevaisuuden 
kannalta välttämätöntä.

Lyhyeksi odotettu hyökkäyssota oli 
näyttänyt raadollisuutensa. Suomalaiset 
saivat tottua kuolemaan ja yhä uusiin 
nuoriin invalideihin, raajarikkoihin, 
sotasokeisiin ja niin edelleen. Erityisesti 
rintamamiesten psyyke oli kovilla. Käy-
ty sota muutti nopeasti nuoren miehen 
mielenmaisemaa, sen tunnusti aliker-
santti Veikko Pystynen:

Nuoruus jäi kesken ja siirryimme sii-
tä suoraan sodan ja kuoleman keskelle. 
Tapoimme ja kuolimme kuoleman kes-
kellä. Lopulta ei tuntunut pahalta vaan 
nautinnollisen hyvältä katsoa vihollisen 
kuollutta ruumista.

Sodan julmat lait ja kuolema-ajatuk-
set olivat tehneet Pystysen kohdalla teh-
tävänsä. Oli pakko parkkiintua. Se oli 
suojautumiskeino kuoleman alinomaista 
läsnäoloa vastan. Omiin vainajiin oli vai-
keampi tottua, mutta lopulta nekin muis-
tuttivat oman lähdön mahdollisuudesta 
enemmän kuin aseveljen menetyksestä. 
Sota kovettaa ja sodan pitkittyessä epä-
normaali muuttuu pysyväksi olotilaksi.

     Ei ihme että sota-ajan suosituimpia 
iskelmiä oli ’Väliaikaista vain on kaik-
ki…’ Mitä pitemmälle sota venyi, sitä 
enemmän kotirintamallakin elettiin 
kuoleman varjossa:

Mä olin Mikkelissä kun sain tietää, 
että veli oli jäänyt kentälle… Silloin kyl-
lä pysähty maailma… Kotona isä otti 
syliin ja sano, että olet sinä vielä. Sitten 
siunattiin se tyhjä hauta. Ja äiti ei tul-
lut laskeen sitä kukkalaitetta, mun täy-
tyi se yksin laskea, isä tuki äitiä… se oli 
niin mykistävä se suru, että äiti ei itkeny. 
Isä itki, mutta äiti, se oli ihan mykkä. Se 
juuri että kun hän jäi niin kadonneeksi.

Jatkosodan rintamamiehet – 
ankea talvi 1941-42

Kuvassa 16-vuotias venäläinen sotavanki Prokkoilan kylässä Säämäjärven etelä-
puolella. 
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Rintamalla olleet isät kärsivät ja oli-
vat huolissaan läheisistään, vaimoistaan 
ja lapsistaan. Lapsen näkökulmasta sota 
oli sekavaa aikaa. Arki oli epätodellista, 
koulu ei ollut säännöllistä, kaverit sotaa 
paossa kuka missäkin. Ruoka oli vähis-
sä, etenkin talvella 1941-42 nälkä kur-
ni ja kaikkea välttämätöntä sai jonottaa.

Öisin juostiin toisinaan pommisuo-
jaan. Se tarkoitti kaupungeissa kellarei-
ta, pesutupia, maasuojia. Ulkoa kuulu-
vat äänet pelottivat, puhumattakaan 
lentokoneista ja räjähdyksistä. Lasten 
sielunelämään sota jätti vahvan jäljen, 
jonka purkamiseen on havahduttu vii-
me vuosikymmeninä.

Rauhan ajan suomalaisessa yhteis-
kunnassa kuolema on pyritty kätke-
mään, poistamaan silmistä ja mieles-
tä. Sodan ankarissa olosuhteissa se oli 
mahdotonta. Sen kanssa oli opittava elä-
mään, se oli pakko kohdata niin tuskal-
lista kuin se olikin.

Yksin heinäkuussa 1941 kaatui, ka-
tosi ja haavoittui 26 400 suomalaissoti-
lasta. Ruumiita ja haavoittuneita tuotiin 
junalasteittain Kanta-Suomeen, joka 
päivä:

Mä olin rautateillä töissä. Ne vau-
nut tuli, joissa oli neljä kuusta aina lai-
tettu, elikkä sieltä tuotiin niitä kaatu-
neita. Siellä oli ruumiita, taikka arkku-
ja. Ja niitä mekin jouduttiin ottamaan 
vastaan vaikka me oltiin vain semmosia 
kersoja.

Ja monta kertaa kun avattiin se vau-
nun ovi, niin sehän oli jotain aivan mah-
dotonta se löyhkä, mitä sieltä tuli. Se oli 
niin kuvottavaa ja kauheeta, ja semmoi-
nen lillinki siellä vaunujen lattialla. Ja 
siellä ei siis tavallisilla kengillä pärjän-
nyt ollenkaan, piti vaikka kummosta 
rättiä jalkojen ympärille laittaa. Ja kun 
siellä oli viel tuttuja, nuoria miehiä [ar-
kuissa]. Karjaahan oli semmonen pie-
ni paikka, että kaikkihan melkeen tunsi 
toisensa, nuoret ainakin.

Neuvostovangit ja suomalaiset
Etulinjamiesten kolkkona seurana ol-
leet vihollisen ruumiskasat kasvoivat 

mittaviksi hyökkäysvaiheen aikana. 
Hautaamisessa riitti työsarkaa kesähel-
teillä. Neuvostoliiton tappioiksi 1941 on 
arvioitu ainakin 200 000 miestä. Stalin 
uhrasi surutta sotilaitaan, mutta eivät-
pä kaikki suomalaiskomentajatkaan saa 
hyökkäyssodan tappioista puhtaita pa-
pereita.

Vangiksi jäi 55 000 neuvostosotilas-
ta. Moiseen vankimäärään ei ollut va-
rauduttu (vaikka muuta on väitetty-
kin). Vankeja ei ollut aina rintamalla-
kaan kohdeltu asianmukaisesti, heihin 
oli purettu katkeruutta, pahimmillaan 
teloitettu pikaistuksissa tai humalassa. 
Taustalla saattoi olla yhtä hyvin asen-
neongelma suhtautumisessa venäläisiin 
– olihan venäläisvastaisuus ollut yksi 
juonne itsenäisyyden alkuvuosikym-
menten isänmaallisuudessa.

Sama meno jatkui vankileireillä. Var-
tijoiksi oli pakko ottaa keitä vaan saa-
tiin. Ei ihme, että joukkoon eksyi neu-
vostovangeille vihamielisiä tai mielen-
terveysongelmista kärsiviä. Vartijoina 
toimi myös sodassa vammautuneita ja 
siksi kaunaisia miehiä, joille vihollisen 
kanssa tekemisiin joutuminen saattoi 
olla hyvinkin raskasta. Katkeruutta pu-
rettiin vihamielisellä komennolla. Kuri 
oli kova ja töihin pistettyjen kunnosta ei 
juuri piitattu.

Pahiten suomalaisten kilpi tahriintui, 
kun sotavankileireillä ympäri Suomea 
kuolema alkoi niittää satoaan. Talvi 1942 
oli tässä suhteessa katastrofaalinen. Pak-
kanen oli ankara ja lunta paljon. Vangit 
oli otettu kesävaatteissa ja raaka-aineista 
oli pulaa. Hygienia oli puutteellista. Esi-
merkiksi helmikuussa 1942 saattoi eri 
leireillä kuolla päivittäin yhteensä sata-
kunta huonokuntoista vankia.

Samuil Tirkeltaub muisaa surkeuden 
Köyliön sotavankileiri n:o 1:ssä. Siellä 
kuoli päivittäin 50 vankia ja uusille hau-
dattaville kaivettiin aina vain lisää ojaa. 
Tirkeltaubin hengen pelasti suomalai-
nen urheiluhulluus. Hän painoi enää 
40 kiloa, kun sai siirron työleirille Ro-
vaniemelle, missä rakennettiin urheilu-
kenttää suomalaisten ja saksalaisten vä-
liseen urheilukoitokseen.

Arviolta 19 000 neuvostoliittolais-
ta sotavankia menehtyi talven aikana. 
Valtavan kuolleisuuden aiheutti loppu-
jen lopuksi aliravitsemus. Sen lievittä-
miseen ei suomalaisilta riittänyt voimia 
eikä aina tahtoakaan. Sota näytti jul-
mat kasvonsa – myös niille suomalaisil-
le hyökkäysvaiheen sotavangeille, joista 
aniharva palasi Suomeen.

Suomalaiset itsekin kärsivät ruoka-
pulasta. Nälkä ja yksipuolinen ravinto 
oli erityisesti kaupunkilaisten riesa. Vä-
hän kaikesta alkoi olla pula. Kaupassa 
tavaraa oli satunnaisesti ja sekin kupon-
kien takana. Ihmisten oli pakko siirtyä 
vaihdantatalouteen.

Mustapörssi ja trokarit käyttivät puu-
tetta hyväkseen. Rikollisuus lisääntyi ja 
yhteiskuntamoraali rapautui. Polttoai-

Karhumäen suunnan taistelussa marraskuussa 1941 kaatuneita JR 25:n sotilaita.

Sotilaspapit kirjoittivat omaisille kirjeen, 
jossa he selostivat mahdollisuuksien 
mukaan kaatumista ja siihen liittyneitä 
olosuhteita. Usein vielä aseveljet täyden-
sivät tietoja kaatuneen toverinsa viimei-
sistä päivistä ja urotöistä. netta säännösteltiin. Ja kun Suomi läm-

peni puulla, eikä mottitalkoisiin riittä-
nyt työvoimaa, paleltiin kaupungeissa.

Syksyn 1941 mittaan alkoi sodan tuo-
ma taloudellinen taakka yhä raskaam-
pana painaa hallituksen hartioita. Ran-
gellin kabinetille selvisi jo syyskuussa, 
ettei Suomella sodan pitkittyessä ollut 
taloudellisten voimavarojen puolesta 
edellytyksiä aktiiviseen sodankäyntiin. 
Tuotanto kärsi työvoimapulasta, elin-
tarviketilanne kiristyi sadon jäädessä 
riittämättömäksi, rautatiekaluston puu-
te rajoitti kuljetuksia ja hintojen nousu 
aiheutti katkeruutta asutuskeskuksissa 
ja työväestön keskuudessa.

Teollisuuden ja maatalouden työvoi-
mapulan avuksi rintamalta kotiutetut yli 
30-vuotiaat sotilaat kohtasivat toisenlai-

Kun miehet olivat rintamalla, jäivät maataloustyöt naisten, lasten ja vanhusten har-
teille. Ilman sotavankien apua moni ruishalme olisi jäänyt leikkaamatta. Syksyn 1941 
sadonkorjuuseen sotavangit osallistuivat ryhmissä, mutta myöhemmin uskallettiin 
antaa yksittäisiä vankeja maatilojen rengeiksi. Kuvassa venäläiset sotavangit kor-
jaamassa ruista Ensossa elokuussa 1941. 

sen Suomen, mistä olivat puoli vuotta ai-
kaisemmin lähteneet sotaan. Optimismi 
oli kadonnut aivan kuin tuotteet kaup-
pojen hyllyiltä. Tunnelma oli harmaa ja 
alakuloinen. Itsekkyys vallitsi, talviso-
dan yksimielisyys oli muisto vain. Lap-
sia oli lähetetty Skandinaviaan sotaan 
pakoon. Pulaa paettiin myös maaseudul-
le. Kun sota näytti venyvän hamaan tule-
vaisuuteen, uusi sukupolvi pyrittiin sen-
tään säästämään pahimmalta.

Hammasta purren kotirintaman ih-
miset kestivät erilaiset ristipaineet. Vas-
toinkäymisten edessä sinniteltiin, sit-
kistyttiinkin. Rintamalla tilanne hel-
potti, mutta rauhan ja läheisten kaipuu 
ei hellittänyt.

Ari Uino
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Itärintaman tilanne muuttui vuo-
denvaihteessa 1941/1942 epäedul-
liseksi Saksalle. Puna-armeijan 

talvihyökkäyksen huipentuessa pää-
rintamalla helmikuussa 1942 alkoi 
saksalaisten valmistautuminen uu-
teen, jälleen ratkaisevaksi tarkoitet-
tuun suurhyökkäykseen Neuvostolii-
tossa. Suomalaiset arvelivat, että Saksan 
hyökkäys kohdistuisi myös Leningra dia 
vastaan. Tämän uskottiin helpottavan 
ratkaisevasti tilannetta myös Suomen 
suunnalla. Suunnitteluvaiheesta alkaen 
Hitler oli kuitenkin päättänyt suunnata 
hyökkäyksen koko päävoiman Etelä-Ve-
näjälle taloudellisesti tärkeiden öljyalu-
eiden valtaamiseksi.

Stalin oli syksyllä 1941 toistuvas-
ti, mutta turhaan, pyytänyt Englan-
nilta joukkoja pohjoiseen; joulukuussa 
hän pyysi brittejä mukaan Petsamoon 
helmikuuksi 1942 suunnittelemaansa 
hyökkäykseen. Tarkoituksena oli tor-
jua saksalaisten Murmanskiin ja Muur-
mannin rataan kohdistuva uhka. Liit-
toutuneilla oli avun toimittamiseen 
Neuvostoliitolle käytettävissä vaivalloi-
set maareitit Siperian tai Persian kaut-
ta sekä meritie Islannista Pohjoisen Jää-
meren kautta Murmanskiin ja Arkan-

geliin. Meritie vei 8—10 päivää, Persian 
lahden reitti pari kuukautta.

Suomessakin pohdittiin, tulisi-
ko englantilaisten maihinnousu Poh-
jois-Norjaan. Kuultuaan ruotsalaisten 
mahdollisesti tällöin ottavan ”Venäjän 
kannan” - tehtyään ensin voitavansa 
välttyäkseen sodasta - Mannerheim to-
kaisi ”stackars engelsmän”. Hän ilmei-
sesti tarkoitti, että maihinnousu ei tulisi 
onnistumaan ja että Ruotsin armeija ei 
paljonkaan pystyisi sitä tukemaan.

Vuoden 1942 yleissuunnitelma
Stalin päätti 5.l. l942 jatkaa hyökkäystä 
koko rintaman leveydellä antamatta vi-
holliselle tilaisuutta koota voimiaan ja 
keskittyä uuteen hyökkäykseen. Oli py-
rittävä yhdeksän rintaman yhtaikaiseen 
hyökkäykseen Laatokalta Mustalle me-
relle ulottuvalla rintamalla. Esimerkik-
si Leningradin ja Olhavan rintamien ja 
Luoteisrintaman iskuilla olisi murret-
tava Leningradin saarto ja edettävä ke-
sään mennessä 300–400 km. Aikomus 
oli saavuttaa vuoden kuluessa Neuvos-
toliiton länsiraja (siis vuoden 1940 raja 
Suomen suunnalla).

Karjalan rintama ja Syvärin suunta 
eivät kuuluneet Stalinin tammikuisiin 

hyökkäyssuuntiin. Kuitenkin Suomen-
rintamalla säilyi edelleen Muurman-
nin rataan kohdistuva uhka, ja hyökkä-
yksiä valmisteltiin. Arkangelin alueel-
le siirrettiin helmikuussa idästä ”toisen 
polven” joukkoja. Puna-armeijan hyök-
käystoiminta alkoi Suomen-rintamal-
la tammikuussa 1942, ja taistelut laan-
tuivat toukokuun alussa, kun kelirikko 
alkoi rajoittaa sotijoiden liikettä. Venä-
läiset iskujoukot valtasivat tammikuun 
alussa Suursaaren ja Suur-Tytärsaaren 
vai keuttaakseen Leningradin vastaista 
meritoimintaa, mutta suomalaisten ko-
koama taisteluosasto pakotti valtaajat 
poistumaan 27.3. Suursaarelta ja 2.-4.4. 
Tytärsaarelta.

Yritys palata Syvärille
Syvärin suunnalla puna-armeijan pää-
määränä oli likvidoida joen eteläpuo-
lella oleva Leningradiakin uhkaava laa-
ja sillanpääasema. 7. erillisen armeijan 
oli ensin hajotettava suomalaisten ryh-
mitys alueella Kakovitši - Demidovska-
ja - Podporože, vallattava Podporožen 
ja Svir 3:n välinen alue edeten Syväril-
le sekä turvattava itselle Syvärin yli-
menopaikat. Sitten oli siirrettävä hyök-
käysryhmä idemmäs ja hajotettava 
suomalaisten 7. divisioona sekä edet-
tävä Syvärille rintamalla Voznesenie - 
Podporože. Ylijohto eli stavka paransi 
armeijan hyökkäyskykyä antamalla li-
sää yhden divisioonan (Arkangelin alu-
eelta 368.D). Armeijalle annettiin pans-
saripataljoona (51 vaunua), kaksi tykis-
törykmenttiä sekä lentoryhmä. Jotta 
7.armeija pääsisi keskittämään pää-
voimansa hyökkäykseen, yleisesikun-
ta päätti tässä uudessa tilanteessa antaa 
sen käyttöön puolustukseen sopivia tu-
livoimaisia mutta vaikeasti liikuteltavia 
linnoitusalueita, ensin yhden 28.3.1942 

ja sitten toisen 20.5.1942. Yksi sellainen 
korvasi yhden divisioonan voimat.

Syvärillä neuvostojoukot aloittivat 
hyökkäyksen 11.4. kuuden divisioo-
nan ja kuuden prikaatin voimin. Paino-
piste ei ollut pääteiden suunnalla vaan 
Syvärin kaupungin kaakkoispuolella, 
Šemenskin ja Pertjärven alueen tiettö-
mässä korpimaastossa. Sinne olivat tu-
lossa yhden divisioonan ja kahden pri-
kaatin joukot. Muilla lohkoilla suoritet-
tiin tukevia hyökkäyksiä. 

Hyökkäys ei saavuttanut edes Syvä-
rin eteläistä rantamaastoa, ja se lyötiin 
takaisin 19.–25.4. Tämän jälkeen stav-
ka vahvisti 7.armeijan tehtäväksi vallata 
toukokuun aikana Podporože, saavut-
taa Syvärin eteläranta välillä Voznesenie 
- Svir 3, linnoittautua yleisesti Äänisen 
ja Laatokan väliselle alueelle Syvärillä 
sekä hankkia sillanpäät Podporožen ja 
Svir 3:n luona. Lisävoimia ja -aseistusta 
ei saatu, eikä hyökkäys enää ollut käyn-
nistettävissä.

Puolustajien tappiot tässä taistelussa 
olivat 2165 miestä, joista 440 kaatunut-
ta. Venäläisten tappioita on vaikea ar-
vioida. Tiedämme, että 7. erillinen ar-
meija menetti vuoden 1942 aikana noin 
46 000 miestä. Näistä oli kaatuneita tai 
vangiksi joutuneita noin 11 000. Huh-
tikuussa Syvärin rintaman keskiosassa 
olleet neljä yhtymää menettivät vuoden 
aikana kaatuneina noin 6000 miestä, 
joista valtaosan juuri keväthyökkäyk-
sessä. 

Painopiste Pohjoiseen
Kun Karjalan rintama teki maaliskuus-
sa esityksen hyökkäyksestä alueensa 
eteläisellä sivulla Äänisjärven pohjois-
puolella, Stalin vastasi: ”Tietysti Pet-
roskoi ja koko Karjala on vapautettava, 
mutta tällä hetkellä päävihollinen ovat 

Puna-armeijan keväthyökkäys 1942
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saksalaiset ja siksi Karjalan rintaman 
joukkojen on hyökättävä pohjoisessa 
saksalais-fasististen joukkojen ryhmi-
tyksiä vastaan.” Stavka määräsi näin ol-
len 27.3. Karjalan rintaman valmistele-
maan hyökkäykset saksalaisia vastaan 
Murmanskin, Kantalahden ja Kiestin-
gin lohkoilla. Tarkoituksena oli lujittaa 
Murmanskin sataman sekä Murmans-
kin ja Obozerskin rautateiden puolus-
tusta. Päähyökkäys olisi 14.armeijan 
lohkolla meren tuntumassa ja saman-
aikaiset hyökkäykset Kantalahden loh-
kolla ja Kiestingin lohkolla.

Hyökkäystoimintaa varten Karjalan 
rintama halusi lujittaa johto-organisaa-
tiotaan. Stalin oli maaliskuun alussa hy-
väksynyt Maaselän ja Karhumäen ryh-
mien muuttamisen armeijaksi (32.A). 
Nyt stavka antoi käskyn, että Kanta-
lahden ryhmästä huhtikuun alkupuo-
lella muodostettiin 19.armeija ja Kemin 
ryhmästä 26.armeija. Hiihtopataljoonat 
oli yhdistettävä kahdeksaksi hiihtop-
rikaatiksi, joihin oli liitettävä tulivoi-
maksi kevyitä kranaatinheittimiä ja 45 
mm piiskatykkejä. Ilmavoimien oli luo-
tava Sorokan, Kantalahden ja Louhen 
suunnille uudet lentoryhmät, ja rinta-
man joukoille oli määrä antaa lisää neljä 
tykistörykmenttiä, neljä raketinheitin-
rykmenttiä ja neljä panssaripataljoonaa 
(kussakin 25 panssarivaunua). Lupauk-
set osoittautuivat pääosin katteettomik-
si.

Hyökkäyksen tavoitteena oli ede-
tä valtakunnanrajalle. Karjalan rinta-
man komentaja vahvisti direktiivissään 
4.4. armeijoille tehtävät: 14. Armeijan 
tuli tuhota edessään oleva vihollinen ja 
edetä valtakunnan rajalle, 19. Armeijan 
tuli hyökätä Alakurtin lohkolla, työn-
tää vihollinen Kuolajärvelle ja linnoit-
tautua järvilinjalle Kuolajärvi - Ana-
järvi - Vuorijärvi ja 26.armeijan tuli tu-
hota edessään oleva vihollinen, työntää 
se Sohjana-joelle ja linnoittautua sin-
ne. Hyökkäyksestä Kantalahden loh-
kolla luovuttiin joukkojen ja tulivoi-
man puutteen takia. Kiestingin hyök-
käystä sen sijaan vahvistettiin yhdellä 
divisioonalla. Karjalan rintama joutui 
ilmoittamaan 14.4., että joukot oli kyl-
lä ryhmitetty Kiestingin suunnalle sekä 
Murmanskin suunnalle, mutta stavkan 
lupaamia tulitukiosastoja ei ollut saapu-
nut.

Kiestingin taistelut
Vaikkei 26.armeija saanut luvattu-
ja vahvennuksia, hyökkäys alkoi 24.4. 
kohti Kiestinkiä. Armeijan pääryh-
män - 23.kaartindivisioona Ala-Mus-
tajärven eteläpuolella ja 263.divisioona 
(ja panssaripataljoona) valtatien Lou-
hi–Kiestinki-suunnassa - tuli hyökätä 
ensin Kiestinkiin. Sen pohjoispuolella 
suorittaisi 8.hiihtoprikaati hyökkäyk-
sen sivustaa suojaten ja etelämpänä Lo-
hivaaran alueella 67.merijalkaväkipri-
kaati toisen tukevan hyökkäyksen. 186.

divisioona oli päähyökkäyksen toisena 
portaana ja 80.merijalkaväkiprikaati re-
servinä. Vastassa oli saksalainen SS-di-
visioona Nord sekä, aluksi pääasiassa 
Kiestingin asutuskeskuksen tienoilla, 
suomalainen Divisioona J.

Hyökkäys johti maastovoittoihin. 
Molemmat etulinjan divisioonat saa-
vuttivat läpimurron. Oikealla sivustal-
la 8. hiihtoprikaati pääsi 30.4. Ahven-
lahden kylän alueelle ja sai siellä teh-
tävän hyökätä kohti etelää Kiestinkiin. 
23.kaartindivisioona eteni 1.5. lounaa-
seen Jarosjärven tasalla. Samaan aikaan 
rintaman komentaja ryhmitytti 186.di-
visioonan ja 80.merijalkaväkiprikaa-
tin päähyökkäyssuunnalle 23.kaartin-
divisioonan sivuille. Näiden joukkojen 
piti hyökätä Louhen-tien pohjoispuo-
lella kohti Kiestinkiä. Reserviksi vedet-
tiin 263.D:n kaksi pahimmin kulunutta 
rykmenttiä. Stavka uudelleen käskemät 
vahvennukset eivät saapuneet perille.

26.armeijan hyökkäys pääsi alka-
maan uudelleen 3.5. Pohjoisesta 8.hiih-
toprikaati ja yksi 186.divisioonan ryk-
mentti etenivät 3–4 km päähän Kies-
tingistä, mutta tällöin vastustaja saartoi 
ne. Tämän saarrostuksen selvittämi-
seen kului 7.7. venäläisten toisen por-
taan (186.divisioonan rykmentin ja 
80.merijalkaväkiprikaatin) voima. Ar-
meijan komentopaikalle saapunut rin-
tamankomentaja käski joukot puolus-
tukseen. Armeija sai käyttöönsä yhden 
rajavartiorykmentin sekä reservikseen 
85.merijalkaväkiprikaatin. Yleisesikun-
ta moitti Karjalan rintamaa viestiyhte-
yksien puutteesta.

Juuri kun uusi hyökkäysvalmius saa-
vutettiin 10.5., stavka antoi käskyn keli-
rikon takia siirtyä puolustukseen. Rin-
taman komentaja katsoi silti Kiestingin 
hyökkäyksen valmistelujen olevan niin 
pitkällä, että pysäyttäminen olisi hai-
tallista. 23.kaartindivisioonan 263.di-
visioonan osien tukemana suorittama 
hyökkäys Jarosjärven itäpuolella Louhi–
Kiestinki-maantietä kohti sujui kuiten-
kin hitaasti. Seuraavana päivänä 11.5. 
stavka antoi uudelleen pysähtymiskäs-
kyn. Joukot oli täydennettävä, uuden 
hyökkäyksen valmistelut suoritettava 
nopeasti. Rintamaesikunnan raporteis-
ta stavka päätteli, ettei hyökkäysedelly-
tyksiä ollut, ja antoi pyydetyn luvan ve-
tää Kiestingin suunnan oikean sivustan 
organisoidusti taaksepäin. 

Suomalais-saksalaisten joukko-
jen vastahyökkäys alkoi 15.5.  Taiste-
luosasto Puroma palautti Ahvenlah-
den ja Kiestingin välisen tien hallinnan 
18.–19.5. Saksalaiset etenivät energisesti 
kohti itää 20.–23.5. Venäläisten puolus-
tus romahti 21.5., mutta kenraalimajuri 
Siilasvuon päätös pysäyttää kolmen ku-
luneen suomalaispataljoonan etenemi-
nen esti saksalaisia saavuttamasta huh-
tikuisia rintamalinjoja.

Tämänkin hyökkäyksen yhteydes-
sä kävi ilmi, että huoltolinjojen pituus 

tukahdutti etenemisen. Saksalaisten ja 
suomalaisten kokonaistappiot Kiestin-
gin taistelussa olivat 2559 miestä, joista 
kaatuneina 418. 26.armeijan kokonais-
tappiot olivat koko huhtikuussa noin 
5500 miestä ja koko toukokuussa noin 
13500 miestä. Kaatuneita tai vangiksi 
joutuneita näistä oli yli neljännes. Täy-
dennystä kuitenkin saatiin muilta rin-
tamanosilta, kuten stavka oli ohjeista-
nut. Huhtikuun alussa armeijan koko-
naisvahvuus oli ollut 42000 ja kesäkuun 
alussa se oli 56000.

Lumimyrsky Muurmannilla
Pohjoisessa kolmen divisioonan, nel-
jän prikaatin ja yhden linnoitusalu-
een vahvuinen 14.armeija yritti huhti-
toukokuussa työntää saksalaiset joukot 
valtakunnanrajalle. Oli määrä murtaa 
päähyökkäysryhmällä (oikealta lukien 
72.merijalkaväkiprikaati, 10.kaartindi-
visioona ja 6.hiihtoprikaati) saksalais-
ten rintama ja kiertää vasemmalla sen 
sivusta Tšapr-järven eteläpuolelta. Sa-
maan aikaan 12.merijalkaväkiprikaa-
ti suorittaisi maihinnousun ja harhau-
tuksen kolmessa kohdassa Motovskin 
lahden etelärannalle ja Litsalahden län-
sirannalle. Tarkoituksena oli saartaa ja 
tuhota Zapadnaja Litsa -joen länsipuo-
lella saksalainen 6.vuoristodivisioona, 
jatkaa hyökkäystä vastustajan selustaan 
Srednij-niemen kannakselle, tuhota 
loukkuun jäävät viholliset ja edetä Suo-
men rajalle Malaja Volokovaja -lahdel-
masta Tšapr-järvelle ulottuvalle linjal-
le. Saksalaisia sitoisivat samaan aikaan 
pohjoisempana rintamassa hyökkä-
yksin 14.divisioona ja Srednij-niemel-
lä 23.linnoitusalueen joukot. Reservinä 
olivat 5.hiihtoprikaati ja vasta alueelle 
saapumassa ollut 152.divisioona.

Murmannin alueen hyökkäys alkoi 
28.4. Sekä päähyökkäys että maihinnou-
su saivat alkumenestystä. Päähyökkäys-

ryhmä sai parissa päivässä haltuunsa 
saksalaisten etulinjan, ja maihinnousut 
pääsivät yllättämään saksalaiset, niin 
että näiden vastatoimet pääsivät alka-
maan vasta 30.4. Saksalaiset onnistuivat 
lyömään 6.hiihtoprikaatin päävoimat - 
joskin saarroksiin jäänyt osa selviytyi 
selustaan. Voimasuhteet taistelualueella 
muuttuivat ja neuvostojoukkojen hyök-
käys pysähtyi lähes kokonaan. Reservis-
tä 5. hiihtoprikaati kiidätettiin taiste-
luun venäläisten vasemmalle sivustalle.

Alueella alkoi 3.5. voimakas lumi-
myrsky, ja kelirikko muhensi tiet. Ai-
noiksi huoltovälineiksi jäivät porojen 
vetämät pulkat, mutta niitä oli vähän. 
Reservistä saapunut 152.divisioona ei 
päässyt kolmeen vuorokauteen edes 
taistelualueelle. Rintamassa hyökkäily 
jatkui vain 14. divisioonan voimin.

Rintaman vakiinnuttua venäläisten 
päähyökkäyssuunnalla saksalaiset ir-
rottivat 3.-4.5. voimia maihinnousun 
rajoittamiseen, ja onnistuivatkin siinä.

Stavka vaati edelleen valtakunnan-
rajalle etenemistä, kunnes se 11.5. tun-
nusti olosuhteet ja määräsi 14.armeijan 
linnoittautumaan. Tällöin myös 12. me-
rijalkaväkiprikaati vedettiin 13.5. me-
nestyksellisesti Litsalahden itärannal-
le. Saksalaiset keräsivät parhaansa mu-
kaan reservejä, sillä tilanne koettiin 
erittäin vakavaksi länsivaltain huhutun 
maihinnousu-uhkan takia. Saksan La-
pin-joukkojen komentaja kenraalievers-
ti Dietl päätti 7.5. lähteä vastahyökkäyk-
seen, mutta ennen kuin joukot oli saatu 
kokoon ja valmiiksi, venäläiset väistyi-
vät.

14.armeijan kokonaistappiot olivat 
huhtikuussa 5322 miestä ja toukokuussa 
8752 miestä. Kaatuneita tai kadonneita 
näistä oli vähintään neljännes. Armei-
jan taisteluvahvuus oli kesäkuun alussa 
31000 miestä, mikä oli noin 13000 pie-
nempi kuin huhtikuun alussa.



2 /12 h u h t i k u u n  18 .  pä i vä n ä  201232

Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Saldoa
Puna-armeijan keväthyökkäykset Suo-
men suunnalla eivät saavuttaneet ta-
voitteitaan. Kuluttaessaan vastustajan 
voimia ne keskeyttivät saksalaisten ja 
suomalaisten hyökkäysvalmistelut hyök-
käykset. Suomeen tulossa olevia saksa-
laisjoukkoja jäi Suomenlahden eteläpuo-
lelle, ja Dietlin kaivatessa pohjoisessa li-
sävoimaa Mannerheim lähetti Syväriltä 
siellä olleen saksalaisdivisioonan (163.D) 
pohjoiseen. Näin Leningradiin kohdis-
tunut paine jonkin verran helpotti.

Sotavankeja päätyi suomalaisille 
näistä taisteluista lisää, ja onkin päätel-
tävissä, että toukokuussa vankileireillä 
tuhoa aiheuttanut pilkkukuume saapui 

sinne juuri keväthyökkäysten jäljiltä. 7. 
armeijan vuoden 1942 kokonaistappi-
oista neljännes (noin 11500 miestä) oli 
sairauden takia joukoista evakuoituja. 
Karjalan rintaman huhti–toukokuun 
tappioista sairaina evakuoituja oli 15 %.

Saksalaisten kesällä 1942 alkanut ja 
pitkälle Kaukasukselle ylettänyt hyök-
käys vaati puna-armeijan huomion yhä 
enemmän etelään. Resursseja ei tul-
lut Karjalan suunnalle lisää, ja vuoden 
1942 lopulla ja vuoden 1943 alussa, Sta-
lingradin taistelujen aikana, Karjalasta 
vietiin neljä taistelukokemusta oman-
nutta divisioonaa polttopistealueille. 

 Ohto Manninen

Puna-armeijan Karjalan rintaman tappiot 1.1.- 31.5.1942

kokonaistappiot tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu koko 1942
14.Armeija 3246 2305 2575 5322 8752
19.Armeija 877 1388
Kemin ryhmä \ 2491 1000 1212
26.Armeija 5654 13568
Maaselän ryhmä 11478 6548
Karhumäen ryhmä 5168 1195
32.Armeija 2271 1949 1254
muita 3617 470 208 792 589
Rintama yhteensä 26000 11518 6266 14494 25553 123817
näistä kaatuneita* 8334 4072 919 3088 8297 31022
– sairastuneita 3466 2777 3221 2635 3243

* lukuun sisältyvät kadonneet ja vangiksi joutuneet
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Marraskuussa 1941 kantautui 
Suomeen Tukholman-lähe-
tystön kautta tieto, jonka mu-

kaan englantilaiset olivat varoittaneet 
suomalaisia hyökkäämästä Vienanme-
ren äärelle Sorokkaan. Sorokan (Belo-
morsk) merkitys Muurmannin radan 
hallinnassa oli ratkaisevan tärkeä. Man-
nerheim oli valtiojohdon toivomuksesta 
pysäyttänyt kenraali Siilasvuon rauta-
tielle suuntautuneen hyökkäyksen.

Sotilaallinen suunnittelu eteni kui-
tenkin poliittisesta epävarmuudesta 
huolimatta: päämajoitusmestari A.Airo 
ja Saksan Norjan-armeijan esikunta-
päällikkö E. Buschenhagen neuvotteli-
vat 13.12. yli kaksi tuntia ideasta hyökä-
tä yhtaikaa Kantalahteen ja Sorokkaan. 
Mannerheimin vieraillessa 14.12. Rova-
niemellä asia ei edennyt, koska Lapin 
saksalaiskomentaja von Falkenhorst ei 
katsonut Sorokan kuuluvan kompetens-
siinsa. Sotamarsalkka Keitel eli Saksan 
sodanjohto OKW oli rajannut hänen 
toimintaansa.

Mannerheim lähetti Keitelille kirjel-
män, jossa hän varoitti Kantalahteen, 
Vienanmeren rantaan, suunnitellus-
ta operaatiosta, ja totesi, että yleistilan-
teen salliessa neljä suomalaista prikaatia 
voisi edetä etelämpänä Sorokkaa kohti. 
Edellytyksenä kuitenkin oli, että ensim-
mäinen Suomeen saapuva uusi saksalai-
nen divisioona ohjattaisiin tähän hyök-
käyssuuntaan ja että Saksan ilmavoimat 
tukisivat. Vastaus kuului: Saksa voisi lä-
hettää 7. vuoristodivisioonan Helsingin 
ja Äänislinnan kautta rintamalle, poh-
joisessa olevat saksalaiset joukot sitoisi-
vat neuvostojoukot rintamaan ja ilma-
tukea annettaisiin. Suomalaisten suun-
nittelu jatkui.

Ilmavoimien osalta tarvittiin pitem-
pää valmistautumista, kenttien raivaa-
mista ja majoitustilojen rakentamista: 
Suomen ilmavoimille käskettiin val-
mistella Saksan ilmavoimien keskitystä 
Sorokan valtaamiseen tähtäävään ope-
raatioon. Ajatuksena oli antaa käyttöön 
Tiiksjärven tukikohta ja uusi Ontrosen-
vaaraan valmisteltava kenttä, yht. 80 
koneelle. Saksalaiset taas esittivät Tiiks-
järven (maa- ja jääkenttä) ja Lieksan 
kenttien saamista (yht. noin 150 koneel-
le). Varauduttiin siis niissä oloissa suu-
ren ilmatuen järjestämiseen.

Hyökkäysjoukot valmiiksi
Myös suomalaisia maavoimia keskitet-
tiin pohjoisemmaksi. Neuvostoliiton 
tammikuun alussa Äänisjärven pohjois-

puolella alkanut vastahyökkäys kiinnit-
ti huomion muutenkin tälle suunnalle, 
joten käskyjä tutkittaessa aina ei tiedä, 
onko jokin joukkojensiirto puolustuk-
sellinen vai hyökkäyksellinen. Syksyi-
sen hyökkäyksen peruja Karjalan armei-
jalla oli jo vuodenvaihteessa voimakas 
kuljetusautojen painopiste pohjoises-
sa. II AK:lle alistettiin 16.1. kaksi yhty-
mää (1.D, ja 3.Pr.). Poventsan-Uikujär-
ven-Tunkuan alueen puolustussuunni-
telmaa (10.3.) laadittaessa varauduttiin 
reservien muodostamiseen: yksi divi-
sioona (8.D) jäisi vapaaksi Karhumäen 
länsipuolelle ja jääkäriprikaati - suun-
nitelman mukaan Rukajärven länsipuo-
lelle. Reservejä olisi voitu käyttää hyök-
käyksen painopisteen muodostamiseen.

Armeijan järjestelyissä uudistettu 1. 
jääkäriprikaati siirtyi 12.3. Paatenee-
seen. Kun se käskettiin 15.4. Aunuksen 
ryhmään, käskettiin sen tilalle - maalis-
kuun alussa jo 14. divisioonan komen-
tajalle Rukajärven suuntaan alistettu - 
12.Pr (aiempi 6.D). Sittemmin Maaselän 
ryhmän kolmesta divisioonasta joudut-
tiin 8.D käskemään Aunukseen.

Jarruttelu
Keitel puhui tammikuun alussa 1942 
Itä-Preussissa yleisesikuntapäällikkö 
Erik Heinrichsille Sorokan valtaamises-
ta maaliskuussa - hän kertoi antaneensa 
määräyksen, että 5. Ilma-armeijaa tar-
peen tullen voitaisiin käyttää suoma-
laisten avuksi -, mutta Heinrichs jarrut-
teli: Suomi ei ehtisi valmiiksi ja käsky 
olisi helpompi antaa, jos muualla tapah-
tuisi isompia asioita (eikä Suomi joutui-
si silmätikuksi). Tämä lienee ollut tär-
keä ”pointti” poliittisesti, mutta oli sillä 
sotilaallinenkin puoli. Päämajassa val-
litsi tammikuun lopussa käsitys, että 
Sorokan hyökkäys siirtyisi, kunnes sak-
salaisten hyökkäys (Keski-Venäjällä?) 
alkaisi ja sitoisi venäläisten voimat.

Kirjoittaessaan Mannerheimille 26.1. 
Keitel painotti maaliskuun sopivuutta 
Sorokan hyökkäykseen, koska 5. Ilma-
armeijan koneita voitaisiin silloin vielä 
käyttää, kun Norjaan ei siihen vuoden-
aikaan ollut odotettavissa liittoutunei-
den maihinnousuhyökkäystä. Tällai-
nen yritys olisi mahdollinen huhtikuun 
puolivälissä Norjaan ja kesäkuussa Jää-
meren rannikolle.

Mannerheim vastasi 3.2. Keitelil-
le (Heinrichsin tavoin), että suomalai-
set eivät väsymyksen ja joukkojen uu-
delleenjärjestelyn takia ehtisi valmiiksi 
maaliskuuhun ja ettei operaatioon voi-

si irrottaa joukkoja, jollei Saksan itärin-
tamalla tapahtuisi huomattavaa kään-
nettä. Samaan aikaan päämajan piirissä 
tiedettiin, että Airo oli Sorokan kannal-
la, Mannerheim vastaan. Maaliskuun 
loppua pidettiin sopivana siitä syystä, 
että silloin kelirikko olisi ”ryssän hai-
taksi”.

Kun hyökkäys ei näyttänyt olevan 
odotettavissa ennen kevättä, ei jääkent-
tien käyttöön voitu laskea. Saksalaiset 
ehdottivat jääkenttien tilalle Tiiksjär-
ven kentän rinnalle Joensuun kenttää, 
jota olisi pitänyt laajentaa (yht. n. 150 
konetta). Suomi ei suostunut.

Käydessään 23.-24.2. Helsingissä 
Mannerheim keskusteli presidentti Ry-
tin kanssa miehistön lomauttamisky-
symyksen ohella myös Sorokasta: ”Se 
kyllä olisi hyvä saada, mutta hän, kuten 
muutkin [tarkoittanee tässä ministerit 
Walden, Rangell ja presidentti] oli sitä 
mieltä, ettei sitä nyt sopisi yrittää.”

Kuukautta myöhemmin Manner-
heim kävi Helsingissä uudelleen ja esit-
teli evl. T.V. Viljasen kanssa suunnitel-
maa. Jos se suoritettaisiin, se olisi suo-
ritettava pian, kun joukotkin olivat sitä 
varten pääasiallisesti valmiusasemissa. 
Valmisteluja oli siis poliittisen johdon 
varovaisuudesta huolimatta jatkettu, 
mutta presidentin kannanotto tarvit-
tiin. Presidentti pyysi saada pohtia asi-
aa ja torjui sitten ajatuksen 25.3. lähet-
tämässään kirjeessä lähinnä ulkopoliit-
tisilla syillä.

Kevät alkoi jo olla käsillä. Eikä Le-
ningrad joutunut edelleenkään saksa-
laisten haltuun, mikä oli ollut yksi Soro-
kan hyökkäyksen edellytyksistä.

Millä edellytyksillä jatkettaisiin
Suomalaiset joutuivat kuitenkin edel-
leen ottamaan kantaa saksalaisten toi-
vomuksiin odotettavissa olevien hyök-
käysten tukemisesta kevään ja kesän 
mittaan. Mannerheim keskusteli taas 
27.7.1942 Rytin kanssa operaatiomah-
dollisuuksista. Saksalaiset olivat pyy-
täneet sitovaa hyökkäystä Kotshkoman 
suuntaan. Kotshkoma oli rautatiease-
ma, mutta ei niin keskeinen kuin So-
rokka. Mannerheim katsoi, että tämä 
hyökkäys olisi toteutettavissa sillä edel-
lytyksellä, että 1) Leningrad vallattai-
siin ja suomalaiset joukot vapautuisi-
vat siltä suunnalta, 2) että saksalaisten 
hyökkäys Olhavan yli etenisi niin pit-
källe, että suomalaisten rintama Loti-
nanpeltoon asti, mieluummin Äänisjär-
ven eteläpäähän asti, vapautuisi, 3) että 

saksalaiset käyttävät riittävästi voimia 
Kantalahden operaatioon ja että se al-
kaa ennen suomalaisten hyökkäystä.

Sorokkaan eivät suomalaiset erityi-
sesti yrittäisikään, eikä sinne Manner-
heimin mukaan ennen maan jäätymis-
tä pääsisikään. Suomalaisilla oli nyt ko-
kemusta alueen vaikeakulkuisuudesta. 
Sotilaallisesti olisi helpotus, kun ei tar-
vitsisi kurkottaa huollollisesti vaikeis-
sa oloissa kauaksi, Sorokkaan asti. Itä-
Karjalan huoltomahdollisuuksien hel-
pottamiseksi Mannerheim oli käskenyt 
Uuksun-Syvärin radan rakentamisen, 
jotta Syvärin rintama ei rasittaisi Äänis-
linnan rataa.

Presidentti Ryti puhui Mannerhei-
mille edelleen paljon ulkopoliittisista 
ongelmista. Hän totesi, että hyökkäyk-
sen Kotshkomaan ulkomailla epäile-
mättä luultaisiin tähtäävän Sorokkaan, 
joten poliittista hyötyä tästä vaatimatto-
muudesta ei olisi. Ryti katsoi kuitenkin 
- kylmästi plussat ja miinukset laskien - 
että Mannerheimin mainitsemilla edel-
lytyksillä Kotshkoman suuntaan voitai-
siin hyökätä. Saksalaisten Kantalahden 
hyökkäystä ”kannattaisi” ja ”olisi aika-
kin tukea”. Rintamalinjan lyheneminen 
kolmannekseen toisi mukanaan sellai-
sia etuja, ”että niistä jotain kannattaa 
maksaakin”.

Mannerheim vastasikin Keitelil-
le 2.8.1942 Suomen olevan periaattees-
sa - edellytyksin - valmis Muurman-
nin radan katkaisemiseen. Tähän var-
sin selkeästi määriteltyyn vastaukseen 
keskustelun voi katsoa päättyneen. 
Edellytykset eivät toteutuneet.

Rytin ja Mannerheimin kannanot-
to Sorokan kysymyksessä oli siis se, että 
olisi erittäin hyvä, jos sota saataisiin pois 
Suomen rajoilta ja että Suomen tulisi tä-
hän satsata voimiaan, mutta vain sil-
lä edellytyksellä että operaatio onnis-
tuisi nopeasti, niin etteivät länsivallat 
enää katsoisi tarpeelliseksi ryhtyä so-
taan Suomea vastaan - Yhdysvallat so-
dan julistamalla ja Englanti sodanjulis-
tuksen täydennykseksi käytännössäkin. 
Toinen hieman eri nyanssinen selitys on 
ollut, että Ryti ja Mannerheim jo ehdot 
esittäessään tiesivät, että Saksa ei pystyi-
si Leningradin valtaukseen! Mutta tätä 
ei toki voitu tietää. Saksan uusi, lopul-
ta pitkälle Kaukasukselle yltänyt, suur-
hyökkäys itärintamalla oli vasta alullan-
sa. Tuossa tilanteessa oli viisainta ehtoja 
asettamalla viivytellä ratkaisua.

Ohto Manninen

Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

Toteutumaton yhteisoperaatio: Sorokka

Maanrakennus ja Kuljetus 
Pauli Lehtinen Tampere Oy

Kangasala

Ourex Oy
Kangasala

Saneeraus A. Luukkonen Oy
Kangasala 

www.saneerausluukkonen.fi
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Puolustusvoimien lääkintäosas-
tossa talvisotaa edeltänyt aika 
kului kiireisessä työssä. Kenttä-

armeijan lääkintähuollon suunnitelmat 
vahvistettiin lopullisesti vasta vuonna 
1938. Talvisodan kokemusten perus-
teella tehtiin puolustusvoimien lääkin-
tähuoltoon korjauksia ja muutoksia, jot-
ka vahvistettiin toukokuussa 1941 kent-
tälääkintäohjesäännössä. Muutokset 
lääkintähuollossa jäivät jatkosodan al-
kaessa kuitenkin vähäisiksi. 

JSp
Haavoittuneiden ensiavusta vastasi jo 
talvisodassa komp panian lääkintäryh-
mä, johon kuului lääkintä aliupseeri, 
lääkintäkorpraali ja paariryhmä eli nel-
jä sairaankantajaa. Hei dän päätehtä-
vänään oli haavoittuneiden kuljet-
taminen pois taistelualueelta ja vält-
tämättömän ensiavun antaminen. 
Tarkoituksena oli saada haavoittuneet 
mahdollisimman pian joukkosidonta-
paikalle (JSp). Komp panian lääkintä-
ryhmän sairaankantajanimike muu-
tettiin jatkosodassa lääkintäsotamie-
heksi. 

Lähimpänä etulinjaa sijaitsevat  JSp:t 
toimivat suurimmassa paineessa. Nii-
den lääkärit joutuivat jatkosodan hyök-
käysvaiheessa ja torjuntataistelujen ai-
kana työskentelemään usein vuorokau-
det ympäri nuk kumatta. Talvisotaan 
verrattuna JSp:n toimintamahdolli-
suuksia parannettiin lisäämällä lääkin-
tämiesten ja ajoneuvojen määrää. 

Tärkeimmät joukkosidontapaikan 
tehtävät olivat haavoittuneiden lajitte-

lu lääkärin tutkimuksen perusteella, en-
siavun täydennys ja kuljetuskestävyyden 
parantaminen. Mahdollisia hoitotoimia 
olivat myös muun muassa verenvuodon 
tyrehdyttäminen, mur tumien lastoitus, 
kipulääkitys, jäykkäkouristusseerumi-
ruiskeen antaminen ja tarvittaessa hä-
täamputaatiotkin. Varsi naisia leikkauk-
sia ei joukko sidontapaikalla voitu tehdä . 

Jos sotilas oli haavoittunut tai sairas-
tunut lievästi, riitti usein hoidoksi pel-
kästään se, jonka hän sai JSp:lla. Joukko-
sidontapaikoilla vaikeimmin haavoittu-
neet varustettiin sairaankuljetuskortilla 
(tiedot vam masta, annettu hoito, kulje-
tustapa ja mahdolliset ohjeet). 

Varsinkin jatkosodan hyökkäysvai-
heessa pataljoonan lääkäri pyrki sijoit-
tamaan JSp:n sä sen kolmion keskelle, 
jonka muodostavat edessä hyökkäävät 
kaksi kiväärikomppaniaa ja takana re-
servinä hyökkäyskäskyä odotteleva kol-
mas komppania. Tuon peruskolmion 
keskusta oli yleensä kohta, johon haa-
voittuneiden oli helpointa tulla. Pitempi 
kävely saattoi uuvuttaa verta vuotavan 
miehen ja muodostaa paareilla kannet-
taville tuskien taipaleen. Vihollisen tu-
li-iskut menivät yleensä tämän paikan 
yli – nehän on tarkoitettu reservikomp-
panian ja huoltoväylien tuhoamiseksi. 
Taistelualueella alati vaanivista vihollis-
partioista on kyseisessä pisteessä myös 
vähiten vaivaa.

Talvisodassa lääkin täkomppaniaan, 
jonka kokonaisvahvuus oli 360 hen-
keä, kuu lui kahdeksan lääkäriä, kol-
me lääkintä- ja kolme huoltojouk-
kuetta sekä yhdeksän hevosvetoista 

sairaan kuljetusajoneuvoa ja kahdeksan 
sairaankuljetusautoa. Komp pania huo-
lehti haavoit tuneiden kuljettamisesta 
joukkosidontapaikoilta taaksepäin. Jat-
kosodassa divisioonan lääkintäkomp-
pania moottoroitiin kokonaan, mikä 
merkitsi talvisotaan verrattuna henki-
lövahvuuden putoamista puoleen. Pää-
sidontapaikka pois tettiin ja tilalle tuli 
sairasautoasema, joka perustettiin JSp:n 
ja kenttäsairaalan välille. 

Kenttäsairaalat
Kenttäsairaalan paikkaluku nos-
tettiin jatkosodassa 150:stä 200:aan. 
Pelkästään kirurgisia potilaita hoi-
tava A-osasto oli 50-paikkainen, ja 
150-paikkainen B-osas to hoiti sekä 

kirurgisia potilaita että sairastunei-
ta. Tais telutilanteessa A-osas to sijoitet-
tiin mahdol lisimman lähelle etulinjaa 
ja B-osas to 10–20 kilometriä etulinjas-
ta. Erillisiä prikaateja varten perustet-
tiin kenttä sairaalaosastoja, jotka vasta-
sivat kenttäsairaalan A-osastoja. Itä- ja 
Vienan-Karja lassa kenttäsairaalat hoi-
tivat pitkien etäisyyk sien ja kuljetusvai-
keuksien vuoksi myös sellaisia potilaita, 
jotka olisivat kuu luneet evakuointi- ja 
muihin sotasairaaloihin.

Kenttäsairaaloiden tehtävänä oli an-
taa sairaala hoitoa rintamalta ja jouk-
kosidontapaikoilta tuoduille haavoittu-
neille ja sairaille, kunnes heidät voitiin 
lähettää takaisin joukko-osastoon tai 
evakuoida taaempana oleviin sairaa-
loihin. Käytännössä niiden ensisijainen 
tehtävä oli sotakirurginen hoito, kuten 
verenvuotojen tyrehdyttäminen, suon-
ten sidonta, kiireelliset sisäelinten leik-
kaukset, murtumien kipsaus, haavojen 
puhdistus ja siistimisleikkaukset sekä 
murskavammojen amputaatiot. 

Sairasjunat
Haavoittuneiden eva kuoimiseksi ko-
tiseudun sotasairaaloihin varustettiin 
talvisodassa kolme päämajan alaista 
sairaalajunaa  sekä seitsemän sairasju-
naa. Sairaalajunissa oli muun muassa 
leikkaussalivaunu ja ne olivat varustuk-
seltaan täydellisempiä kuin yksinomaan 
potilaiden evakuoimiseen tarkoitetut 
sairasjunat.  Sairaala-/sairasjunan kes-
kimäärin 300 potilaasta huolehti yleen-
sä yksi–kaksi lääkintäupseeria, kaksi-
toista sairaanhoitajaa ja seitsemän lää-
kintälottaa sekä kaksi aliupseeria ja 
kymmenen mies tä.

Jatkosodassa sairasjunia perustettiin 
kymmenen, ja kahdesta eri junatyypis-
tä luovuttiin. Leikkaus vaunun korva-
si yhdistetty hoito- ja vaikeavammais-
ten vau nu, joka oli kaikissa junissa. Sai-

Jatkosodan lääkintähuolto

Pidemmiltä matkoilta haavoittuneita ja sairastuneita kuljetettiin lentokoneella.

Haavoittuneen kuljetus tulituksesta oli vaikeaa. SA-kuva
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rasjunat tekivät jatkosodan aikana 916 
matkaa ja kuljettivat 237  700 potilas-
ta. Rintaman läheisillä rataosuuksilla 
käytettiin sairasmoottorivaunuja eva-
kuointeihin kenttäsairaalan etupuolel-
lakin, ja Saimaalla käytettiin kesäisin 
tervahöyryjä kaukokuljetuksissa evaku-
ointisairaaloista kotialueen sotasairaa-
loihin. 

Junat kulkivat sotasairaaloiden ja nii-
den asemien väliä, joille haavoit tuneet 
kenttäsairaaloista tuotiin. Usein junia 
lastattiin myös rintaman takana jol-
lakin pysäkillä. Lastaaminen tapahtui 
yleensä yöllä ja mahdollisimman no-
peasti, jotta matkaan olisi ehditty en-
nen päivän sarastusta ja mahdollisia 
ilmahyökkäy ksiä. Vaikeimmin haavoit-
tuneet nostettiin paareilla ikkunasta III 
luokan päivävaunuista tehtyihin juna-
vaunuihin. Lievemmin haavoittuneet 
sijoitettiin makuuvaunuihin ja kävele-
vät potilaat istumavaunuihin. 

Junien lääkärit arvioivat potilaiden 
tilan, lievittivät kipuja ja antoivat hoitoa 
mahdol lisuuksien mukaan. Junassa ei 
haavojen hoito ollut mahdollista, mut-
ta potilaat saivat ruokaa ja juomaa. Vas-
taanottavaan sotasairaalaan ilmoitet-
tiin, milloin sairas juna saapuu ja millai-
sia potilaita siinä on. 

Junien henkilökunta joutui tekemään 
töitä vuorokaudet ympäri. Jatkuvat hä-
lytykset ja pommitukset hankaloitti-
vat junien kulkua. Häly tyksen sattues-
sa paareihin sidottuja potilaita ei voitu 
siirtää junasta pois eivätkä hoitajattaret 
saaneet jättää heitä yksin. Monen haa-
voittuneen mie lestä olikin tuskallisem-
paa olla sidottuna junassa hälytysten ai-
kana kuin kestää vihollisen hyökkäystä 
rintamalla. Potilaiden mieliala oli kui-
tenkin yleensä korkealla, sillä olivathan 
he kuitenkin selvinneet hengissä sieltä 
jostakin. Lievemmin haavoittuneet aut-

toivat vaikeammin haavoittuneita sota-
kavereita.

Sotasairaalat
Jatkosodan sytyttyä perustettiin 50 so-
tasairaalaa, joissa oli noin  28 000 poti-
laspaikkaa. Asemasotavaiheen aikana 
sotasairaaloiden määrä väheni 33:een. 
Suunnitelman mukaan sairaaloita ei 
haluttu perustaa lähelle rajaa, koska 
oletettiin, että sota muut tuu puolus-
tussodaksi. Kun sodasta tuli yllättäen 
hyökkäys sota, piti perustaa uusia sota-
sairaaloita evakuointi sairaaloiksi. Pet-
roskoin valtauksen jälkeen perustettiin 
Äänislinnaan 66. Sotasairaala, joka oli 
asemasodan aikana erittäin keskeinen 
hoitopaikka. 

Pääosa Suomen terveydenhuoltohen-
kilöstöstä määrättiin sodan aikana puo-
lustusvoimien käyttöön. Kesällä 1944 
oli 85 prosenttia alle 60-vuo tiaista mies-
lääkäreistä puolustus voi mien kirjoissa, 
ja suu rin osa lääkärikunnasta oli hank-
kinut itselleen lääkintäupseerin koulu-
tuksen. Lähes kaik ki maan sairaan-
hoitajat olivat jo ennen sotaa liittyneet 
SPR:n sairaan hoi taja reserviin . Jatko-
sodan loppuun men nessä Lotta Svärd 
-järjestön lääkintäkurssin oli käynyt 
noin 12 000 lottaa.

Punaisen Ristin lääkintähuolto 
Välirauhan aikana Suomen Punainen 
Risti ehti purkaa sodanaikaisen koneis-
tonsa vain osittain. Kenttäsairaalava-
rusteet ja ambulanssiautot olivat edel-
leen puolustusvoimien käytössä. SPR 
luovutti jatkosodan alkaessa armeijan 
käyttöön entisten kenttäsairaaloidensa 
lisäksi seit semän uuden kenttäsairaa-
lan varusteet, joukon uusia sairasautoja 
ja kaksi Tanskasta lahjoituksena saatua 
sairaankuljetuslentokonetta.

Ulkomaisia ambulansseja tarjot- Haavoittuneiden käsittelyä harjoiteltiin. SA-kuva

tiin Suomelle myös jatkosodan aikana, 
mutta puolustusvoimien lääkintäjohto 
piti tarkoituksenmukaisempana saada 
lääkintähenkilökuntaa, erityisesti lää-
käreitä, jotka voitiin vapaasti ja jousta-
vasti sijoittaa suomalaisiin sairaaloihin. 
Lähinnä sveitsiläisiä ja pohjoismaalai-
sia lääkäreitä työs kenteli pitkiä jakso-
ja vapaaehtoisina Suomessa. SPR:n sai-
raanhoitajatoimisto huolehti pääosin 
sairaanhoitajaresurssien jakamisesta. 
Kesäkuussa 1941 SPR perusti puheen-
johtaja marsalkka Mannerheimin mää-
räyksestä apusisarjärjestön ja aloitti apu-
sisarten kouluttamisen sotasairaaloille.

Talvisodasta lähtien oli SPR:n sairaa-
laryhmää kehitetty pitkäaikaisten ja vai-
keiden sotavammojen hoitoon. Uuden 
sodan vaikeasti haavoittuneiden hoitoa 
varten SPR:n sairaalaan tehtiin lisäosas-
toja. Entisen työnjaon mukaisesti SPR:n 
oma sairaala toimi Helsingin suurimpa-
na ensiapuklinikkana ja oli erikoistunut 
aivovammoihin ja muuhun neuroki-

rurgiaan. SPR:n sairaanhoitajaopiston 
tiloissa ylläpitämässä invalidisairaalas-
sa toimivat invalidipoliklinikan lisäksi 
erikoisosastot raajakirurgiaa sekä leu-
ka- ja kasvokirurgiaa varten, fysikaali-
nen hoito-osasto ja pro teesipaja.

SPR piti sairaaloitaan yllä ensin lah-
joitusvaroin. Mutta niiden ehdyttyä 
keväällä 1942 SPR teki esityksen, että 
hoito tapahtuisi valtion varoin. Sairaa-
loiden rahoittajaksi tuli Valtion tapatur-
matoimisto.

Jatkosodan sotainvalidit 
Puolustusvoimien ilmoittamat tappiot 
jatko- ja Lapin sodan ”haavoittuneina” 
olivat 148  000 henkeä. Haavoittuneista 
ja sairastuneista vammautui pysyväs-
ti 77  700 sotainvalidia, joista 7  300 oli 
vammautunut myös talvisodassa. 

Markku Honkasalo 
Kirjoittaja on Sotainvalidien 
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Pitkälle yli kolmetuhatta lumi-
pukuihin naamioitunutta suo-
malaissotilasta makasi hyisel-

tä lumituiskulta ja purevalta viimal-
ta lumeen suojautuneina keskellä öistä 
jäätynyttä Suomenlahden merenselkää. 

Jossakin heidän välissään yön pimey-
den keskellä kohosi Suomenlahden kes-
keltä korkea ja 11 kilometrin pituinen 
Suursaari, joka oli kerättyjen tiedustelu-
tietojen mukaan vahvennetun vihollis-
pataljoonan miehittämä. 

Suursaari oli tämän jäällä odottavan 
Taisteluosasto Pajarin tavoite H-hetkel-
lä varhain aamuyöllä kello neljä, maalis-
kuun 27. päivänä 1942.

Taisteluosaston viiden pataljoonan 
suorittaman hyökkäyksen tukemiseen 
oli määrätty ilmavoimien Lentolaivue 
42:n Bristol Blenheim Mk1 -pommiko-
neet. Ne olivat siirtyneet hyvissä ajoin 
Joensuusta ja Värtsilästä Immolaan, 
joka oli määrätty laivueen työkentäksi 
Suursaaren operaatiota varten. 

Koska sää oli viime päivien kestänei-
den lumisateiden jälkeen viimein vähi-
tellen seljennyt, oli ylipäällikkö antanut 
Päämajasta luvan operaation johtajalle 
kenraalimajuri Aaro Pajarille käynnis-
tää Suursaaren takaisinvaltausoperaa-
tio. 

Kuluneen illan ja yön aikana oli Kot-
kan kaupungista etelään jääkentän hal-
ki auratuilla teillä kulkenut lakkaa-
matta lukuisia kuorma-autokolonnia, 
kuljettaen operaatioon määrättyjä pa-
taljoonia samoin kuin kranaatinheitin- 
ja tykistöyksikköjä kohti pimeällä jää-
kentällä sijaitsevia lähtöasemia. Viimei-
set kilometrit joukot olivat taittaneet 
hiihtäen, kuljettaen mukanaan ahkiois-
sa konekiväärejä, kasapanoksia ja am-
pumatarvikkeita. 

Jäällä etenemiskäskyä odottelevi-
en lumipukuisten sotilaiden aika tun-
tui kuluvan hyvin hitaasti, samalla kun 
saarelta ammuttiin aika ajoin yksittäi-
siä valoraketteja jäätyneen meren ylle. 
Muuten pimeässä yössä vallitsi täysi hil-
jaisuus, ainoastaan kylmän luoteistuu-
len puhaltaessa voimalla joukkojen yli 
ja pureutuen hiihtämisestä hionneiden 
sotilaiden vaatetuksen lävitse. 

Viimein viesti eteni joukoille mer-
kiksi lähteä liikkeelle. Taisteluosasto 
Pajarin joukot etenivät lännestä ja idäs-
tä samanaikaisesti kohti Suursaaren 
pohjoisosia, saaren tumman ja korke-
an varjon piirtyessä hiljalleen tarkem-
maksi joukkojen edessä, kellon lähesty-
essä neljää. Pian hiljaisuuden rikkoivat 
ensimmäiset jyrähdykset ja kirkkaat rä-
jähdysten välkkeet valaisivat koko saa-
ren yllä olevan taivaan. Joukot kiihdyt-
tivät päälliköiden komentamina hiih-
toaan suunnaten pataljoonittain kohti 
omia maihinnousurantojaan. Samal-
la myös vihollisen puolella oli alkanut 
toiminta. Saaren rannoilla sijaitsevista 
konekivääripesäkkeistä avattiin tuli pi-
meydessä lähestyviä suomalaisjoukko-
ja vastaan. Suomalasten omat ahkiossa 
olleet konekiväärit komennettiin tulitu-
keen samalla, kun joukot jatkoivat hiih-
täen pikavauhtia tuon viimeisen lyhyen 
etapin kohti edessä jääröykkiöiden peit-
telemää kivikkoista rantaviivaa, luke-
mattomien valojuovaviuhkojen pyyhki-

essä samalla edestakaisin täyttä vauhtia 
hiihtävien hyökkäysmuodostelmien se-
assa. 

Lopulta hiihtävät kärkijoukot tavoit-
tivat saaren rannan, josta ne jatkoivat 
piikkilankaesteet ylittäen ryömien hi-
taasti kohti saaren sisäosia. Kello näyt-
ti nyt neljää - ensimmäiset suomalais-
joukot olivat aloittaneet tunkeutumisen 
Suursaarelle.

Lentorykmentti 4:n tehtävä 
käynnistyy
Immolan lentokentällä Lentolaivue 42:n 
Bristol Blenheimit saivat käskyn nousta 
ilmaan lentue kerrallaan. Laivueen kär-
keen kiitoradalta nousi luutnantti Tau-
no Iisalon BL-107:llä johtama kolmen 
koneen lentue, siivellään koneet BL-105 
ja BL-149. Lentueen koneet kokoontui-
vat nopeasti 400 metrin korkeudessa 
Immolan kentän yllä, jonka jälkeen len-
tue lähti käskyn mukaisesti etenemään 
laivueen kärkenä kohti Kotkaa, tarkoi-
tuksena jäädä odottamaan kaarrellen 
Pyhtään-Loviisan rannikolle koko lai-
vueen kokoontumista. Laivueen Blen-
heim-pommikoneille oli annettu tar-
kaksi kellonajaksi 5.20–5.25 saaren 
pohjoisosissa sijaitsevien vihollismaa-
lien pommittamiseksi. Kenraalimaju-
ri Pajarin ohjeen mukaan pommitus ei 
saanut myöhästyä.

Lentue Iisalon lennon edetessä al-
koi poutainen keli muuttua nopeas-
ti huonommaksi. Paksut pilvikerrostu-
mat vajosivat alemmaksi ja lentue laski 
pian lentokorkeutensa 200 metriin, lu-
mikuurojen piiskatessa koneiden ikku-
noita yhä kiihtyvämmässä tahdissa. Sa-
malla saapui Lentolaivueen komentajal-
ta tieto: Sää kohteella oli muuttumassa 
huonommaksi.

Iisalon johtaman lentueen saavuttua 
Pyhtäälle oli näkyvyys jo lähes olema-
ton. Lentokorkeus laskettiin lopulta jopa 
alle sataan metriin, mutta lentueella ei 
ollut enää mitään selvää näkymää maas-
tosta, eikä se tämän vuoksi kyennyt pai-
kantamaan itseään. Lentue kiersi ke-
hää matalalla lentäen, odottaen turhaan 
sään selkenemistä ja muun laivueen löy-
tymistä. Pian havaittiin, että myös ra-
dioyhteydet olivat poikki, eivätkä koneet 
enää vastaanottaneet Lentorykmentin 
komentajan lukuisia lentueille lähetet-
tyjä viestejä tehtävän keskeyttämiseksi. 
Lentue Iisalon pommikoneet jatkoivat 
lentoaan loppumattomassa ja pahene-
vassa lumimyrskyssä, kun äkkiä len-
tueeseen liittyi myös neljäs Blenheim - 
BL-147, joka oli lumimyrskyssä eksynyt 
omasta lentueestaan.

Kello näytti viimein jo pommituksen 
alkamishetkeä, kun pilviverho matalal-
la lentävien koneiden alapuolella yht-

Suursaaren epäonninen sotalento 27.3.1942 

Kuusi, jotka eivät koskaan palanneet

Maaliskuun 27. päivänä Lo-
viisaan kokoontui jouk-
ko ihmisiä muistamaan 70 

vuoden takaisia tapahtumia. Muisto-
päivän päävieraina olivat Pilvenvei-
kot-yhdistyksen Blenheim-veteraanit, 
Olli Kivioja, Viljo Lehtinen ja Juha-
ni Eskola, samoin kuin sotaveteraa-
nit Karl-Erik Mannerström ja Torolf 
Holmström. Ilmavoimista tilaisuuteen 
oli saapunut operaatiopäällikkö evers-
ti Ossi Sivén Ilmavoimien Esikunnas-
ta ja Hornet-ohjaaja ja -opettaja majuri 
Jani Knuuti Lapin Lennostosta. Myös 
Itä-Uudenmaan aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Heikki Lagus ja 
Aarni Hyttinen Lapin Lennoston kil-
lasta olivat paikalle saapuneiden kut-
suvieraiden joukossa.

Tilaisuuden aluksi Loviisan Reser-
viupseerikerho kävi kaupungin sanka-
rihautausmaalla kerhon puheenjohta-
jan reservin majuri Tom Liljestrandin 
johdolla kunnioittamassa 70 vuotta 
sitten Blenheim-turmissa menehtynei-
tä ja Loviisasta viimeisen leposijansa 
saaneiden Ilmavoimien sankarivaina-
jien lentomestari Kaarlo Salaksen ja 
Karl-Erik Långin muistoa.

Tämän jälkeen järjestäjät ja vieraat 
siirtyivät yhdessä Loviisanlahden ran-
nalle BL-149:n maahansyöksypaikalle, 
jossa Ilmavoimat ja Loviisan kaupunki 
laskivat seppeleet Suursaaren sotalen-
nolla menehtyneen kuuden lentäjän 

27.3.2012 Loviisa,  
70 vuotta myöhemmin

muistomerkille. Samalla myös Lento-
rykmentti 4:n Blenheim-veteraanit jät-
tivät oman henkilökohtaisen terveh-
dyksensä menehtyneille aseveljilleen.

Lopuksi Loviisan kaupunki järjesti 
Raatihuoneen vanhassa valtuustosa-
lissa kutsuvieraille kahvitilaisuuden, 
jossa järjestettiin esitys Suursaaren ta-
kaisinvaltauksesta maaliskuussa 1942, 
samoin kuin sen alkuhetkiin liittyväs-
tä Lentolaivue 42:n epäonnisen sota-
lennon vaiheista.

Ilmavoimien operaatiopäällikkö 
eversti Ossi Sivén myös osoitti omat 
kiitoksen sanansa sotaveteraaneille 
raottaen puheessaan paikallaolijoil-
le hiukan myös Ilmavoimiemme tu-
levaisuuden näkymiä ja kertoen sa-
malla, kuinka puolustusvoimien ra-
kennemuutos tulisi vaikuttamaan 
Ilmavoimien toimintaan. Puheen-
vuoron käytti myös everstiluutnant-
ti Heikki Lagus esittäen erityisesti so-
tiemme veteraaneille kohdistetut sy-
dämelliset kiitoksen sanansa. Loviisan 
suomalaisen seurakunnan uusi kirk-
koherra Seppo Apajalahti myös lausui 
omat kiitoksensa niin paikalla olleil-
le puolustusvoimien ja reserviläisten 
edustajille, kuin aivan erityisesti myös 
tilaisuuteen saapuneille sotiemme ve-
teraanien edustajille.

Tämä lämminhenkinen tapahtuma 
päättyi järjestäjien ja kutsuvieraiden 
yhteiskuvaan.

Kuva  on otettu Loviisan raatihuoneen vanhassa valtuustosalissa, jossa pidettiin 
kahvitilaisuus. Kuvassa (vas.) sotaveteraanit Karl-Erik Mannerström, Torolf Holm-
ström, Olli Kivioja, Juhani Eskola ja Viljo Lehtinen. Kolme viime mainittua ovat Pil-
venveikkoja.
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Jatkosota 25.6.1941 – 19.9.1944

äkkiä avautui hetkellisesti. Tähystäjät 
paikansivat aamuhämärän peittämän 
maaston perusteella nopeasti oman si-
jaintinsa: he olivat Ruotsinpyhtään ran-
nikolla, Vahterpäässä, Lehtisen linnak-
keen pohjoispuolella. Matkaa Suursaa-
relle oli siis reilusti yli 40 kilometriä ja 
ympärillä laahasivat loppumattomat lu-
misaderintaman pilvet paikoitellen ai-
van maanpinnan tasalla. Kohteen löy-
tyminen ja sinne ehtiminen ajoissa oli-
si siis käytännössä täysin mahdotonta. 
Lentue oli myöhästynyt tehtävästään.

Luutnantti Iisalo teki päätöksen: len-
tue palaisi takaisin Immolaan lentä-
en sisämaahan Loviisan kautta. Lähes 
tuolla samalla hetkellä lentue havaitsi 
BL-147:n kadonneen muodostelmasta 

aivan yhtä yllättäen kuin se oli siihen il-
mestynytkin.

Lentueen kolme alkuperäistä ko-
netta jatkoi lentoa toistamiseen pahe-
nevan myrskyrintaman keskellä koh-
ti Loviisaa, näkyvyyden ollessa jälleen 
lähes olematon. Samassa myös BL-149 
havaittiin kadonneen lentueen muo-
dostelmasta. Vain muutamien sekun-
tien päästä BL-105:n konekivääriam-
pujan silmiin ilmestyi hyytävä näky: 
yläviistosta koneen takaa ilmestyi lumi-
tuiskun seasta pilvestä näkyviin Blen-
heimin tumma varjo, joka putosi jyr-
kässä pystysyöksyssä. Kone jatkoi rajua 
syöksyä samanaikaisesti oikealle kierty-
en ja samalla hetkellä, kun se hävisi jäl-
leen näkyvistä lumipyryn sekaan, koko 

Lentolaivue 
42:n Suursaaren 
sotalennolla 
menehtyneet 
lentäjät
Blenheim BL-147 mukana menehtyi-
vät lentomestari Tarmo Hämelä, vän-
rikki Antti Hiissa ja kersantti Veikko 
Pippuri.

Blenheim BL-149 mukana meneh-
tyivät lentomestari Kaarlo Salas, vän-
rikki Karl-Erik Lång ja kersantti Tau-
no Kemppainen.

Lentomestari Salas ja vänrikki 
Lång on haudattu Loviisan sankari-
hautausmaalle.

lentuetta ympäröivä pilvi leimahti sa-
lamankirkkaaksi valtavan räjähdyksen 
voimasta. Kello oli 05.23.

Kaakossa Lehtisen linnakkeella oltiin 
juuri herätty kello 05.20 voimakkaaseen 
räjähdykseen. Päivystäjän hälyttämä-
nä linnakkeen päällikkö oli heti juossut 
ulos kahden miehen kanssa ja koettanut 
selvittää, mikä räjähdyksen oli aiheutta-
nut, mutta hän totesi piiskaavan lumi-
pyryn olevan liian sakea, ja näkyvyyttä 
jäälle ei ollut paria sataa metriä enem-
pää. Hän palasi toimistoonsa ja raportoi 
tapauksesta esikuntaansa päättäen jää-
dä odottamaan sään selkenemistä. 

Lentue Iisalon palattua viimein Sal-
pausselän rautatielinjaa seuraten takai-
sin Immolan kentälle luutnantti Tauno 
Iisalo raportoi laivueen Blenheimit BL-
149:n ja BL-147:n kadonneiksi.

Kadonneita koneita odoteltiin vielä 
jonkin aikaa, kunnes Lentolaivueen ko-
mentaja käski lähettää tiedon IVAK:lle 
kahden kadonneen Blenheimin etsin-
nän aloittamiseksi. Viesti saavutti Lo-
viisan Suojeluskunnan heti kello seit-
semän jälkeen, jossa koottiin nopeas-
ti nuorista sotilaspojista etsintäosasto. 
Hiihtäen talosta taloon osasto eteni Lo-
viisanlahden rantaviivaa seuraten koh-
ti kaakkoa löytäen viimein pienen Pä-
ronbotten –nimisen lahdelman keskeltä 
kymmenien metrien kokoisen avannon, 
jonka ympäristö oli mustunut ja kaut-
taaltaan lentokoneromun peitossa. Len-
tokone oli tuhoutunut räjähdyksessä 
täydellisesti, sen mukana olleen pom-
mikuorman kanssa. 

Myös Lehtisen linnakkeen päällikkö 
sai pian viereiseltä Boistön luotsiasemal-
ta ilmoituksen Vahterpään eteläpuolella 
jäällä näkyvästä pahoin tuhoutuneesta 

Loviisan Reserviupseerikerhon ja Loviisan Seudun Reserviläisten asettama kunnia-
vartio Blenheim BL-149:n tuhoutumispaikalla, Loviisanlahden Päronbottenissa. Il-
mavoimien operaatiopäällikkö eversti Ossi Sivén ja Lapin Lennoston lennonopettaja 
majuri Jani Knuuti laskevat vuoden 1942 Suursaaren takaisinvaltauksessa meneh-
tyneiden kuuden lentäjän muistomerkille Ilmavoimien seppeleen.

lentokoneesta. Linnakkeelta lähti heti 
pelastusosasto hiihtäen ahkioineen tur-
mapaikalle, josta he löysivät lähes täy-
dellisesti tuhoutuneen Blenheimin hy-
lyn, jonka osia oli voimakkaan räjäh-
dyksen seurauksena levinnyt satojen 
metrien alueelle. Räjähdyksen voima 
oli ollut niin valtava, että se oli rikkonut 
ikkunoita vielä vajaan kilometrin pääs-
sä rannalla sijaitsevista taloista. Koko 
koneen kolmihenkinen miehistö löytyi 
koneen hylystä menehtyneenä.

Epäonniseksi kääntynyt Lentolaivue 
42:n Blenheim-pommikoneiden sota-
lento Suursaareen oli saanut yllättävän 
lumimyrskyrintaman vuoksi surullisen 
lopun, vieden mukanaan yhteensä kuu-
si Ilmavoimien pommitustehtävässä ol-
lutta lentäjää ”hiljaiseen laivueeseen”.

Jarkko Törmänen 
Loviisan Reserviupseerikerhon sihteeri

Rakennusliike

NIILO KÄYHKÖ Oy
www.rkl-nkayhko.fi



2 /12 D e n  18 a p r i l  201238

Vår krigsveteranvecka i mars öpp-
nades i Norra Österbotten i sam-
band med Kuusamo Krigsvetera-
ners 50-års fest, dess avslutning i 
Satakunda vid Eura-föreningens 
45-års fest. Till minnet av Vinter-
krigets slut hedrades i hela landet 
offren från våra krig genom upp-
vaktning vid hjältegravarna. Un-
der ett stort antal enskilda till-
fällen under veckan fick med-
borgarna höra om eklövsfolkets 
önskemål och behov.

I Kuusamo hölls festtalet av 
kommendören för Norra-Finlands 
Militätlän Jukka Haaksiala. Han 
belyste Kuusamo-bornas insatser 
under krigen samt även den ak-
tuella förnyelseprosess, som är på 
gång inom försvarsmakten. ”Vi 
som tjänar inom försvarsmakten 
upplever att vi bär veteranernas 
budskap som en speciell heders-
sak. Era insatser är för oss dagens 
soldater, såväl för beväringar och 
reservister som även för stamper-
sonalen en inspirations- och en 
kraftkälla.

I Eura talade vårt förbunds 
styrelseordförande Finn-Göran 
Wennström. De olika skedena hit-
tills i vår organisation var föremål 
för hans skildring, men även de 
viktiga frågorna inför framtiden. 
”Vi bör på alla verksamhetsnivåer 
våga se modigt in i framtiden. För-

Från krigsveteranveckan till 
förbundsdagarna i Tammerfors

bundets första framtidsplan gjor-
des  år 2002. Alltsedan dess har 
den varit föremål för behandling 
på våra förbundsmöten. Så blir 
också fallet i Tammerfors inkom-
mande sommar”.

Förbundsdagarna i Tammer-
fors i början av juni genomföres 
ännu oförkortade som ett två da-
gars evenemang. På förmidda-
gen första dagen presenteras på ett 
framtidsforum det grundmaterial, 
som insamlats från fältet ävensom 
skisseringar för det fortsatta pla-
neringsarbetet för våra återståen-
de levnadsår.  På eftermiddagen 
äger viktiga personval rum samt 
behandlas också betydelsefulla 
förslag till ändring av förbundets 
stadgar. Dagen avslutas med va-
penbrödraafton och andaktsstund 
i domkyrkan. Ekumenisk guds-
tjänst  och förbundsfesten är höjd-
punkterna under den andra dagen.

Birkalands Krigsveterandistrikt 
är värd för händelserna i Tammer-
fors den 6 – 7 juni och hälsar delta-
garna igen välkomna. ”Igen” som 
påminnelse att förbundet grun-
dades i Tammerfors år 1957 och 
där har också tidigare hållits för-
bundsmöte, nämligen 1994.

Aarno Strömmer 
Översättning Holger Strandberg

Under Krigsveteranförbundets verksam-
hets två-årscykel gör vi under det jämna 
året de sista förberedelserna för sommarens 
förbundsmöte. Birkalands Krigsveterandi-
strikt tog genast efter Kuopio-förbundsda-
garna år 2010 ihop med förberedelserna för 
det nu aktuella förbundsmötet. Vår krigs-
veteranorganisation genomgår nu sin his-
torias största brytningsskede. Inom vår or-
ganisation planerar man på alla nivåer med 
målsättningen att behärskat gå framåt från 
krigsveteranskedet till traditionstidevarvet. 
Vår organisation har ett betydande arbets-
fält inom traditionsområdet under de kom-
mande decennierna. I skrivande stund har 
en del av krigsveterandistrikten tillsam-
mans med sina medlemsföreningar och sina 
traditionsfunktionärer gjort bedömningar 
och sänt resultaten   till förbundet. Av dessa 
gör vi på förbundet ett sammandrag för att 
presentera det på förbundsmötet. På basen 
av detta sammandrag och övrig respons 
sammanställer vi en precisering av förbun-
dets framtidsplan, som kommer att vid be-
handlingen på förbundsmötet få riktgivan-
de betydelse för hela vår organisation.

Nyheter från kommunerna – 
veteranernas rehabiliteringspengar 
tar slut
Förbundet påbörjade ”Veteranprojektet 
2012” tillsammans med fem kommuner. 
Avsikten med detta projekt var att samla 
fakta om ansökningar om och tillgång till 
rehabilitering samt huruvida anslagen räck-
er till för rehabiliteringen. Utredningen ger 

också uppgifter om, vilka kostnaderna är i 
de olika rehabiliteringsformerna.

Uppgifterna per sista mars visar, att inte 
heller detta år förverkligas målsättningen 
att frontveteranerna skulle få rehabilitering 
varje år, inte ens med tilläggsanslag på hös-
ten.

De ansökningar om rehabilitering, som 
inlämnats under fjolåret och överförts till 
detta år har tillsammans med ansökning-
arna, som inlämnats i år, har fyllt detta års 
kvot så, att kommunerna inte kan ge nya be-
talningsförbindelser.

Situationen är bekymmersam. Redan för 
flere år sedan fick veteranerna löfte från hög 
nivå, att frontveteranerna skall få komma 
till årlig rehabilitering. Löftet har inte upp-
fyllts.

I början av april framlade statsrådet till 
riksdagen en budgetutvecklingsakt  för de 
kommande åren. Här framgår, att anslagen 
för rehabilitering av frontveteraner och för 
service-tjänster, som förs till deras hem hö-
jes med 4 miljoner euro från grundnivån. 
Därtill höjes anslaget för extra fronttilläg-
get och av FPA beviljat förhöjt eller högsta 
vårdstöd  från ung. 50 euro till 100 euro i 
månaden.

Anslagen är förväntade, men till sin stor-
lek knappa.

Krigsveteranerna tackar statsrådet och 
alla, som positivt medverkat i ärendets be-
handling.

Markku Seppä 
Översättning  Holger Strandberg

Resonemang om framtiden

KUUNTELE RADIO DEI
 taajuus kaapelissa
Oulu 106,9 94,1
Rovaniemi 93,4 96,0
Lahti 106,4 99,1
Helsinki 89,0 101,9
Turku 107,3 99,4
Tampere 98,8 87,5
Lohja 107,2
Kokkola 104,3 88,9
Keski-Suomi 94,1 93,4

 taajuus kaapelissa
Hämeenlinna 105,9 103,6
Pohjanmaa 89,4 102,7
Kuopio 106,1 103,3
Satakunta 95,7 94,4
Pohjois-Karjala 107,4 89,5      
Mikkeli 87,8 105,0
Savonlinna  91,3
Lappeenranta ja 
Imatra  96,0
Kouvola 96,2

USKO AINOASTAAN  
JEESUKSEEN PELASTAA

YLI 40 VUOTTA

Savon Kuljetus Oy
Kuopio

www.savonkuljetus.fi
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Lean Ware Oy
Tampere

Nota Oy
Tampere

Hämeen Kuljetus Oy

Tampereen 
Kiinteistöpalvelu Oy

Tampere

Insinööritoimisto 
Comatec Oy

Tampere, www.comatec.fi

Autokorjaamo Voke Ky
Tampere

Envex Oy
Tampere

Kuljetusliike PG-Trans Oy
Tampere

Juvenes-Yhtiöt Oy
Tampere

Kaivinkonetyöt 
Pauli Hautamäki

Teuva

Matti Tamsi Oy
Teuva

Nikka Ky
Tornio

Tornion Akut
Tornio 

puh.016-480 787, www.tornionakut.com

Vesijohtoliike Järviset Oy
Turenki

Turun Kenttärakentajat Oy
Turku

Turun Varakonepalvelu Oy
Turku

Citykaivuu
Turku

V-S Talopalvelut Ky
Turku

AA-Pintarakennus Oy
Turku

Tikoma Oy
Rusko

Gearman Oy
Turku

MK-Kassamasiina Oy
Turku

Porausliike Ryth Oy
Tuusula

Yrityspalvelu Kreditte Ky
Tuusula

Rakennus Mika Varjonen Oy
Uusikaupunki

T:mi Ari Luotonen
Uusikaupunki

Insinööritoimisto 
Hesplan Oy

Vaasa

Vaasan 
Aikuiskoulutuskeskus

PR-Logisticar Oy
Vantaa 

www.logisticar.fi
Meconet Oy

LVI-Inset Oy
Vantaa 

www.inset.fi

Vantaan Luonnonkivi Oy
Vantaa

Elementtiasennusliike 
H. Tourunen Oy
Vantaa, www.h-tourunen.fi

J-PV Kuljetus
Varkaus

Skog Racing Service Oy
Vihti

Reinen Tilisointi
Virrat

Toimistotarvikevarasto
Virrat

SVS Supervise Service Oy
Voikkaa

E. T. Listat Oy
Ylivieska

Powernet Oy
Äänekoski

Konehuolto 
P. Orenius Oy

Äänekoski , Suolahti

KÄRCHER OY
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Sotiemme Veteraanit -ke-
räyksen piiripäälliköt ko-
koontuivat 16.2. Helsin-

kiin.  Veteraanivastuu ry:n pu-
heenjohtaja Aarno Strömmer 
avasi tilaisuuden esittämällä 
lämpimät kiitokset piireille vii-
me vuoden hyvästä tuloksesta.   
Työvaliokunnan puheenjohtaja 
Markku Seppä ja varainhank-
kija Sari Salpakari kertoivat 
vuoden 2011 tuloksesta ja ava-
sivat vuoden 2012 suunnitel-
mia.   Tilaisuudessa kuultiin 
myös Martti Koskelan esitys 

siitä, miten hyvä tulos saavute-
taan Lapin piirissä, jossa pitkät 
välimatkat tuovat omat haas-
teensa keräystoimintaan. Päi-
vän päätteeksi lehdistöneuvos 
Erkki Heikkinen piti mukaan-
sa tempaavan esityksen viestin-
nästä varainhankinnassa. Esi-
tysten ohella päivän parasta 
antia olivat yhteiset keskustelut 
ja kentältä saatu palaute, jotka 
mahdollistavat yhä paremman 
yhteistyön tulevaisuudessa.

Sari Salpakari

Neuvottelupäivien osallistujat kuulemassa päivän antia.

Keräyspiirien 
piiripäälliköiden 
neuvottelupäivä Tapahtumat liikkuvat 

Tampereen asemalta 
Suinulan kautta Keu-

ruun kansallispirtille, Haapa-
mäen asemalle, Pekkalan kar-
tanolle ja käänteentekeviin 
taisteluihin Vilppulan sillan ja 
kirkon ympäristöön, palaten 
sitten Tampereelle valtaukseen 
ja sitä seuraaviin päiviin.

Näyttelijä Lauri Sinkko-
sen juontamassa esityksessä 
kuvataan molempia osapuolia 
kunnioittavasti niiden - mies-
ten osalta todellisten ja naisten 
osalta fiktiivisten - henkilöiden 
tuntemuksia. 

Esityksen päähenkilöt ovat 
todellinen keuruulainen, val-
koisten puolella taistellut talon-
poika Lauri Aaltio ja fiktiivi-
nen Tampereen pellavatehtaan 
tyttö ja punaisten lipunkanta-
ja Helvi Suvinen, jotka Tam-
pellan juhlatalolla pidetyis-
sä iltamissa ihastuvat toisiinsa 
traagisin seurauksin. Keskeiset 
historialliset muut roolihenki-
löt konserttiversiossa ovat hal-

lituksen valkoisten joukkojen 
ylipäällikkö Karl Gustav Emil 
Mannerheim, hänen adjutan-
tikseen ylenevä taiteilija Ak-
seli Gallen-Kallela, metsäte-
ollisuuspatruuna Gösta Ser-
lachius Mäntästä, lapualainen 
talonpoika, valkoisten koneki-
vääriampuja Vihtori Kosola, 
punaisen joukko-osaston joh-
taja Tuomas Hyrskymurto, 
Lapuan suojeluskunnan pääl-
likkö, sähköyhtiön isännöitsi-
jä Matti Laurila sekä läpimur-
tojoukkoja Tampereella johta-
nut luutnantti, lehtimies Eljas 
Erkko. Käynnistymisvaihees-
sa olevaa Lotta Svärd -aatetta 
edustaa esityksessä fiktiivinen 
sairaanhoitaja Kerttu Kotila.

Esityksen solistit, sopraano 
Reetta Haavisto, mezzosop-
raano Malin Döragrip, teno-
ri Marko Nuutinen baritoni 
Antti Pakkanen ja basso Mat-
ti Turunen ovat Sibelius-Aka-
temiassa valmistumisvaihees-
sa olevia valovoimaisia oop-
peralaulajia. Heitä säestää yli 

 
 

 VAPAUSSODAN RATKAISUISTA KERTOVA  
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Libretto:  Raimo Kallio-Mannila       Sävellykset:  Paavo Joensalo 
Musiikin johto:  Janne Jääskelä             Juonto:  Lauri Sinkkonen 

Kantaesitys: 
* LIPERIN KIRKKO  pe 1.6.2012 klo 19 
Muut kiertueen esitykset: 
* KEURUUN KIRKKO su 3.6.2012 klo 14 ja  klo 19 
* VILPPULAN KIRKKO ma 4.6.2012 klo 19 
* TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO ti 5.6.2012 klo 19 
 
  
  

    

Solisteina Sibelius-Akatemian kasvatit: 
* REETTA HAAVISTO, sopraano 

* MALIN DÖRAGRIP, mezzosopraano 
* MARKO NUUTINEN, tenori 
* ANTTI PAKKANEN, baritoni 

* MATTI TURUNEN, basso 

Kamariorkesteri  ja  tuotanto:     Eettisesti  Innovatiiviset  Kulttuurin  Uudistajat  EIKU  ry 
                 www.eikury.com           
Konsertin kesto n. 1 tunti 40 min                                          Käsiohjelma-libretto 10 € ovelta. 
    
    

Vilppulan vaihe 1918 oopperakonsertti
kymmenhenkinen ammattitai-
toinen kamariorkesteri kapel-
limestari Janne Jääskelän joh-
dolla.  

Käsikirjoituksen on 2011 
laatinut Raimo Kallio-Manni-
la ja säveltänyt Paavo Joensalo. 

Kiertueen tuottaa 2007 Li-
perissä perustettu yleishyödyl-
linen yhdistys Eettisesti Inno-
vatiiviset Kulttuurin Uudista-
jat EIKU ry ( www.eikury.com 
), jonka perustarkoitus on nos-
taa lupaavia kulttuurikykyjä 
siivilleen tuottamalla eettisen 
arvopohjan omaavia musiikki-
draamoja yhteistyössä kulttuu-
rialan oppilaitosten opiskelijoi-
den kanssa. Kiertuetta tukevat 
esityspaikkakuntien seurakun-
nat, kaupungit sekä lukuisat 
yhteisöt ja yritykset. 

Suojelijat: Valtioneuvos 
Riitta Uosukainen Imatra ja 
ministeri Kalevi Kivistö Es-
poo. 

Lisätietoja: Tuottaja Paa-
vo Joensalo ( paavo.joensalo@
pp.inet.fi )  puh. 0400 838 268 

Vanhustyön  
Keskusliitto Ry

Helsinki
www.vtkl.fi

Pirkanmaan  
Avo-Asunnot Oy

www.avoasunnot.fi
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Heinävesi on noin 4000 
asukkaan paikkakun-
ta Soisalon saaren 

kaakkoiskulmassa. Hieman yli 
40 veteraanista suurin osa asuu 
omassa talossaan ympäri laajaa 
pitäjää. Jokaisella on halu asua 
omassa kodissaan niin pitkään 
kuin se suinkin on mahdollis-
ta. Heinäveden Sotaveteraani-
en ja muiden veteraanijärjestö-
jen sekä kunnan toimesta heitä 
yritetään auttaa siinä niin pal-
jon kuin rajallisilla määrära-
hoilla on mahdollista. Järjes-
telmä toimii nimellä ”Kotona 
selviytymisprojekti”. Sen kaut-
ta on mahdollisuus saada koti-
apua lähinnä siivoukseen.

Vuonna 2010 projekti sai li-
säapua, kun sotaveteraanien 
kannattajajäsenten kokoukses-
sa saatiin koottua vapaaehtois-
ten ryhmä. Se ristittiin Pilke-
partioksi, jonka tarkoituksena 
on autella veteraanipariskuntaa 
tai  leskeä etupäässä polttopuu-
asioissa periaatteella ulkopinot 
liiteriin tai rankakasat pilk-
keiksi.  Nimenmukaisesta toi-
minnasta on toimenkuvaa laa-
jennettu siten, että muutaman 
veteraanin katolta on tiputeltu 
lumiakin. 

Ryhmän markkinointi aloi-
tettiin lähettämällä jokai-
selle jäsenellemme ”markki-
nointikirje” ja lisäksi tehtiin 
juttu paikallislehteen.  Vete-
raanisukupolven kynnys pyy-
tää apua on korkea.  Sitä pait-
si, mitä vanhempi ukko, sitä pi-
temmät pinot, on pelin henki. 
Palvelu on veteraaneille ilmais-
ta. Siitä huolimatta kaikki ei-
vät ole apua ottaneet ilmaisek-
si vastaan, vaan ovat vaatineet 
saada maksaa siitä. ”Kinaste-
lun” jälkeen on suoritukset oh-
jattu yhdistyksen tilille, jonka 
varat käytetään veteraanien jal-
kahoitoihin.

Heinäveden Sotaveteraani-
en toiminta on vireää reippaan 
kannattajajäsenjoukon ansi-
osta. Liiton hiihtomestaruus-
kilpailuissa oli mukana neljä 
osanottajaa. Jokaisen kaulassa 
riippui mitali, kun miehet pa-
lasivat Parolannnummelta. - 
Jalat ja käjet kyllä pellais, mut-
ta tuo syvämentahistin vähän 
jarruttelloo, tuumi pronssille 
hiihtänyt veteraani Uuno Heis-
kanen omaa suoritustaan.

Ilpo Keinänen

Pilkepartio auttelee 
Heinäveden veteraanejaKu n n ia nosoit u k sena 

edesmenneen näytteli-
jä Leo Lastumäen ide-

oimaan viihteelliseen rosvo-
paistitapahtumaan sotiemme 
veteraaneille on Finnairin len-
tävä henkilökunta päättänyt 
näin juhlavuonna, eli 20 vuot-
ta Kaunialan sairaalasta alka-
neesta tapahtumasarjasta, yhä 
olla mukana 10 tapahtumas-
sa eri puolilla maatamme. Pää-
tökseen vaikutti paljolti myös 
se, että veteraanijärjestöt alun-
perin pois jäävistä maakunnis-
ta tarjosivat jopa omaa apuaan, 
jotta rosvopaistitapahtuma saa-
taisiin heillekin. Heidän apu-
aan saatiin jo runsaat 70 vuotta 
sitten ja Finnairin lentävä hen-
kilökunta löysi runsaasti uusia 
tukiryhmiä. Pirkka-hallin ta-
pahtuma on laajin ja samalla 
uuden pääsponsorimme, Noki-
an Renkaiden kotiareenalla.

Tarkentuneet ajat ja paikat ovat 
seuraavat:
Iisalmi, liikuntahalli 9.5.
Kajaani, Kajaanihalli 24.5.
Laukaa/Peurunka 1.6.
Härmän kuntokeskus 8.6.
Tuusula, jäähalli  15.6.
Vekaranjärvi,  
varuskunta  27.7.
Oulunkylä,  
kuntoutussairaala 10.8. 
Sodankylä, varuskunta  10.8.
Tampere, Pirkka-halli 28.8.
Turku, messukeskus 12.9.

Jokaiseen tapahtumaan tu-
lee kutsu kaikille veteraani-
järjestöille paikallisen aluetoi-
miston kautta hyvissä ajoin. 
Kysymyksiin vastaa Kalevi 
Rönnqvist puh. 040 703 9146.

Myös tapahtumien ohjel-
mistoon on tullut lisäyksiä. So-
tilassoittokuntien lisäksi lähes 
jokaisessa tapahtumassa esiin-
tyy solistiyhtye Jermut, laula-

Uusia rosvopaistitapahtumia kesällä
va ”lottatyttömme” Tuija Saura, 
Eino Grön, Vieno Kekkonen ja 
Marjatta Leppänen. He ovat lu-
vanneet laittaa veteraanitapah-
tuman muiden keikkojen edel-
le. Kanttiinin Lotat valmistau-
tuvat 15-vuotisjuhlakonserttiin, 
mutta jossakin tapaamme hei-
dätkin, kuten muutaman uuden 
nuoremman esiintyjän.

Kunakin päivänä ehtii soti-
laskotisisarten munkkikahvil-
le kello 12.00 alkaen ja Vete-
raanin iltahuuto lauletaan ti-
laisuuksien päätteeksi hieman 
ennen kello 16.00.

Toivottavasti mahdollisim-
man monella sotiemme vete-
raanilla puolisoineen, lesket ja 
sotalesket mukaan lukien on 
vielä mahdollisuus olla naut-
timassa espanjalaista lammas-
paistia lisukkeineen viihteelli-
sissä ja viihtyisissä merkeissä.

Kalevi Rönnqvist

Suomen Sotahistoriallinen 
Seura ry julkisti 21.3. pi-
detyssä vuosikokoukses-

saan tämän vuoden gradukil-
pailun tulokset. Seuran jo kah-
deksannen kerran järjestämä 
kilpailu sai suuren suosion ja 
siitä muodostui entistä tasavä-
kisempi.

Kilpailullaan seura haluaa 
edistää korkeakoulutasoista so-
tahistorian tutkimusta ja se nä-
kee tämän toimintamuotonsa 
myös erääksi tavaksi tehdä so-
taveteraaniperinnetyötä.

Tämän vuoden kilpailun - 
joka koskee viime vuonna val-
mistuneita pro gradu -tutkiel-
mia - voitti Liisa Vuonokari 
tutkielmallaan “Tätä työtä teh-
dään vain kerran, Itä-Karjalan 
sotilashallintoesikunnan opet-
tajaleiri suomalaisten ja itäkar-
jalaisten kohtaamisen paikka-

na“. Tutkielma on tehty Turun 
yliopiston humanistisessa tie-
dekunnassa ja Vuonokari pal-
kittiin 2 500 euron suuruisella 
stipendillä.

Toisella sijalla ja 2 000 euron 
suuruisella stipendillä palkit-
tiin Aki Aunala tutkielmastaan 
“Valoa Karjalaan, Neuvosto-
propaganda Venäjän Karjalassa 
1918-1922“. Aunalan tutkielma 
on tehty Jyväskylän yliopiston 
Historian ja etnologian laitok-
sella.

Kolmas palkinto jaettiin 
kahden kilpailijan kesken ja 
750 euron suuruisen stipendin 
saivat Sampsa Hatakka tutkiel-
mastaan “Sotilaita ja siviilejä - 
Viaporin väestö vuonna 1806” 
ja Simo Hiilamo tutkielmas-
taan “Haukkoja kuvaputkilla, 
Vastakaupat poliittisena kysy-
myksenä Hawk-harjoitushävit-

Tasaväkisen “Paras sotahistoriallinen 
pro gradu” -kilpailun voitto Turkuun

täjähankinnassa vuosina 1975-
1981”. Molemmat pro gradut 
on tehty Helsingin yliopistossa, 
edellinen humanistisessa tiede-
kunnassa, jälkimmäinen val-
tiotieteellisessä tiedekunnassa. 

Lisäksi kunniamaininnan 
saivat tutkielmistaan seuraavat 
henkilöt:

Olli Kleemola (Turun yli-
opisto): Kaksi totuutta? Omat, 
liittolaiset ja viholliset rintama- 
ja TK-miesten kuvaamina

Heidi Ruotsalainen (Itä-Suo-
men yliopisto): Aikamiesten 
intiaanileikkiä rahapalkalla, 
Lauri Solehmainen - NATO:n 
agentti

Juha Saarimaa (Maanpuo-
lustuskorkeakoulu): Siilasvuon 
joukkojen huollon järjestelyt 
Suomussalmella 1939-1940

Esko Vuorisjärvi
 

Sotaveteraani-lehden nu-
merossa 5/2011 oli mie-
lenkiintoinen sivu 24. 

Uutta tietoa jatkosodan vii-
meisestä taistelusta Rukajär-
vellä. Artikkeli päättyi. ” tämä 
16.8.44 taistelu jäi koko jatko-
sodan viimeiseksi taisteluksi ”

Taistelut kuitenkin jatkui-
vat. Ohessa päämajan tiedote. 

Kagrakankaan iskuosastohyökkäys 16.8.1944
Päämaja tiedotti 16.08.44 

”Laatokan koillispuolella tais-
telupartiomme valtasi Loimo-
lanjärven seudulla erään tu-
kikohdan ja torjui vihollisen 
vastaiskut” jatkaen 17.08.44  ” 
Laatokan koillispuolella vihol-
linen on tehnyt useita kiivaan 
tykistö- ja kranaatinheitintulen 

tukemia hyökkäyksiä joukko-
jemme Loimolanjärven koillis-
puolella valtaamaa tukikohtaa 
vastaan. Taistelumaastossa on 
laskettu 160 kaatunutta vihol-
lista.”

Antero Kallio 
res. majuri 

JR 56:n rykmenttiupseeri 1944
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Toronton Sotaveteraa-
nit juhlivat neljänkym-
menen vuoden pituista 

kerhon toimintaa lokakuussa. 
Vuonna 1971 perustettu kerho 
on yksi seitsemästä Kanadan 
piirin yhdistyksestä. Kerhoa 

perustettaessa marraskuun 20. 
päivänä 1971 oli paikalla 24 ve-
teraania. Kerho kasvoi nopeas-
ti ja suurimmillaan siinä oli jä-
seniä lähes 250, joista lottia 30. 
Yrjö Tapanainen valittiin ker-
hon ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi. Kerhon toiminta oli ak-
tiivista ja monipuolista.

Tänään kerhoon kuuluu 
noin kolmekymmentä varsi-
naista jäsentä ja saman verran 
kannattajajäseniä. Nykyinen 
puheenjohtaja Seppo Peuhku-
rinen ei ole veteraani, mutta 
isä Aarne Peuhkurinen oli sekä 
talvisodan että jatkosodan ve-
teraani. Hänen kotinsa oli Tu-
lolan saaressa Laatokalla. 

Juhlaa vietettiin lauantaina 

Toronton kerho 40-vuotias

Toronton Kerhon jäseniä ja juhlavieraita: Annikki Nousiainen (vas.), Ilmi Vukasinovic, Sauli Häkkinen, 
Lea Katajamäki, Maire Brett-Evans, piirin puheenjohtaja Reijo Viitala, Ylo-Mark Saar, Finn-Göran Wenn-
ström, Paavo Loosberg, Kauko Jokela, Ben Järvenpää ja piirin kunniapuheenjohtaja Veikko Kallio.

Sotaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran Wenn-
ström (vas.), Sauli Häkkinen, Ben Järvenpää ja suurlähettiläs Ris-
to Piipponen. 

Lotta Maire Brett-Evans lukee 
Lotta Svärdin Kultaiset sanat 
lahjoittaessaan Lottalipun To-
ronton kerholle.

28. lokakuuta Suomi-kodin ti-
loissa. Paikalla oli parisenkym-
mentä veteraania ja lottaa ja yli 
kahdeksankymmentä muuta 
juhlavierasta. Tilaisuutta vie-
tettiin musiikin, laulun ja pu-
heiden merkeissä.

Suomen valtion onnittelut 
kerholle toi Suomen Kanadan 
suurlähettiläs Risto Piipponen. 
Sotaveteraaniliiton hallituk-
sen puheenjohtaja Finn-Göran 
Wennström oli kutsuttu juhla-
puhujaksi. Kanadan piirin pu-
heenjohtaja Reijo Viitala on-
nitteli Toronton kerhoa piirin 
ja Sudburyn yhdistyksen puo-
lesta. Myöskin Suomen-poiki-
en klubin puheenjohtaja, Ylo-
Mark Saar toi Suomen-poikien 

onnittelut. Veteraaniyhdistyk-
set British Columbiasta, Mont-
realista, Thunder Baystä, Sault 
Ste. Mariasta sekä Amerikan 
Veteraanit Floridasta lähettivät 
onnittelut postin kautta. Monet 
muut Toronton alueen seurojen 
edustajat olivat mukana juhlis-
sa ja toivat onnittelut. 

Tilaisuudessa luovutti suur-
lähettiläs Piipponen Suomen 
Leijonan ritarikunnan ansio-
ristin kerhon pitkäaikaiselle 
sihteerille Ben Järvenpäälle ja 
pitkään toimineelle kerhon ja 
piirin rahastonhoitajalle Sauli 
Häkkiselle.

Tilaisuudessa kerhon jä-

sen Maire Brett-Evans lahjoit-
ti Lottalippunsa Toronton ker-
holle.

Ohjelman jälkeen oli vuo-
rossa herkullinen ruokailu jon-
ka oli järjestänyt Suomi-kodin 
taitava emäntä, Merja Takkala.

Sunnuntaina, 29. lokakuu-
ta pidettiin myöskin lyhyt oh-
jelma Agricolan kirkolla Ju-
malanpalveluksen jälkeen. Hy-
västä tarjoilusta tilaisuudessa 
kirkolla huolehtivat seurakun-
nan naiset. Kiitos siitä heille.

Seppo Peuhkurinen

Lahden Sotaveteraani-
piirissä vietettiin tal-
visodan päättymisen 

Vetovastuu vaihtuu - 
Lahteen uusi puheenjohtaja

72-vuotispäivää monin tavoin. 
13.3. on mm. perinteinen vuo-
sikokouspäivä. Vuosikoko-
uksen avauspuheessaan pii-
rin puheenjohtaja Eero Lehto-
nen muisteli, kuinka talvisota 
päättyi 72 vuotta sitten Mosko-
van rauhaan. Vuosikokouksen 
alussa esitti osanottajille ter-
vehdyksen Hämeen Rykmentin 
komentaja, eversti Risto Kol-
stela. 

Huomionosoitukset
Sotaveteraanien kultaisen an-
sioristin saivat Eino Järvinen, 
Juhani Honkaniemi, Maija-
Liisa Hietala ja Vappu Seppä-

Lahden Sotaveteraanipiirin uu-
si puheenjohtaja Jukka Simola

nen, ansioristin Aili Mannila 
ja liiton standaarin Erkki Hok-
kanen. 

Vetovastuu vaihtuu 
Eero Lehtonen totesi henkilö-
valintojen yhteydessä noudat-
tavansa aikaisemmin esittä-
määnsä linjaa: Viesti kulkee, 
mutta vetovastuu vaihtuu.

Uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin yksimielisesti Juk-
ka Simola Lahdesta. Eero Leh-
tonen on toiminut piirin pu-
heenjohtajana ja piirisihteerinä 
yhteensä noin kahden vuosi-
kymmenen ajan. Piirin vara-
puheenjohtajaksi valittiin edel-
leen Seppo Vohlonen Orimat-
tilasta ja piirisihteerinä jatkaa 
Tauno Strengell Lahdesta. 

Lahden torilla suoritetun 
katselmuksen jälkeen oli vie-
lä kirkkojuhla Ristinkirkos-
sa, jossa sotilaan sanan esitti 
eversti Risto Kolstela. 

Eino Järvinen

Kuljetus ja Maanrakennus 
P. Salonen Oy

Järvenpää

Helkama Bica Oy
Kaarina

Oy Citypork Ltd
Kalajoki

KP-ServicePartner Oy
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Keski-Lahden Sotavete-
raanit viettivät laski-
aistiistaita Hennalan 

sotilaskodissa. Tilaisuuteen oli 
saapunut lähes satapäinen jä-
sen ja ystäväjoukko. Mukana 
oli myös Hämeen Rykmentin 
komentaja Risto Kolstela, joka 
tervetulotoivotuksessaan ker-
toi Rykmentin tulevasta lak-
kauttamisesta ja sen vaikutuk-
sesta mm. veteraanien tukemi-
seen.

Sotilasmusiikkikoulun mu-
siikkimajuri Juha Ketola esit-
ti laulaen kolme kappaletta. 
Hauska mies Hauholta, Seppo 
Soittila hanurinsa kanssa sai 
yleisön nauruhermot liikkeelle. 

Jukka Simolan luovutettua 
yhdessä Yrjö Torikan kanssa 
komentajalle yhdistyksen mi-

Laskiaisjuhla 
sotilaskodissa

Juha Ketola ja laulu punatukkai-
selle tytölleni

talin ja kukitettua sotilaskodin 
”tytöt” nautittiin perinteistä 
rokkaa ja kahvit munkin kera.

Pertti Vesenterä

Utajärven seurakunta-
talolla juhlittiin ja ah-
keroitiin maaliskuun 

viimeisenä lauantaina. Sotave-
teraaniyhdistys täytti 45 vuot-
ta, sen naisjaosto 30 vuotta ja 
Sotaveteraanipiiri piti päivän 
päätteeksi vielä sääntömääräi-
sen vuosikokouksensa.

Juhla oli lämminhenkinen. 
Sankarihaudat muistettiin, pu-
heet koskettelivat veteraani-
työn paikallista, maakunnallis-
ta ja valtakunnallistakin histo-
riaa, musiikki ja runous elivät 
sotavuosien ankarissa tunnel-
missa. Yhdistyksen pitkään 
toimineita vastuuhenkilöitä 
kiitettiin liiton ansioristein ja 
myös kymmenkuntaa kotirin-
taman naista muistettiin omal-
la mitalillaan.

Piirin vuosikokouksen joh-
datteli leppoisasti Paavo Kurt-
tila Oulusta. Tilivelvolliset sai-

vat vastuuvapauden vuodelta 
2011, ja suunnitelmat vuodel-
le 2012 hyväksyttiin. Aarno 
Strömmer jatkaa puheenjoh-
tajana. Uusina jäseninä halli-
tukseen tulivat Viljo Määttä 
Kuusamosta ja Reijo Sallinen 
Oulusta. Hallituksen varapu-

Yhdistyksen vuosijuhla ja  
piirin vuosikokous Utajärvellä

Utajärven juhlassa saivat Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin 
(vas.) yhdistyksen pitkäaikaiset uurastajat Kaarlo Kammonen, Nina 
Laitinen ja Teuvo Vanhanen sekä Sotaveteraanien ansioristin Irja 
Merilä ja Risto Laitinen.

heenjohtajina jatkavat Oulun 
Matti Jutila ja Pudasjärven 
Paavo Pikkuaho. Työvaliokun-
ta jatkaa Reijo Sallisella vahvis-
tettuna entisessä kokoonpa-
nossaan. 

Martti Lamminaho

Sotaveteraani- lehdessä 
1/2012 haimme huulihar-
pun käyttöön sotien aika-

na liittyviä tarinoita. Muuta-
mia tarinoita saatiinkin, mistä 
kiitos yhteyttä ottaneille.

Huuliharppu sodassa – ta-
rinat ovat nyt saamassa rin-
nalleen cd-levyn. Cd tulee si-
sältämään noin 20 kappaletta, 
joihin kaikkiin liittyy sotahis-
toriallinen tarina. Levy koko-
aa yksiin kansiin musiikkia ja 
kertomuksia siitä, kuinka so-
tilaat auttoivat itseään ja toisi-
aan kestämään sodan kauhut. 
Monilla sotilailla huuliharp-
pu kulki mukana läpi sodan. 
Monet myös tutustuivat soitti-
meen ollessaan lapsina sotilai-
den seurassa. Monille tästä pie-
nestä soittimesta tuli elinikäi-
nen ystävä. 

Suurin osa kappaleista esite-
tään huuliharpulla, mutta mu-
kana kuullaan myös laulua, 
mandoliinia, kanteletta ja jopa 
sahan soittoa. Levyllä esiinty-
vät soittajat ovat kaikki soitti-
miensa ja kansanmusiikin eh-
dotonta huippua. Mukana on 
mm. seitsenkertainen huuli-
harpun Suomen mestari Erkki 
Vihinen ja Viron musiikkiaka-
temian entinen dosentti Ilmar 
Tönisson. Myös jyväskyläläi-
nen mieskuoro Sirkat esiintyy 
levyllä ja oman tervehdyksensä 
antaa kenttärovasti Seppo Lavi.

”Tämä on kova juttu” sanoo 

Huuliharpun 
sotahistoriaa levylle

Kansainvälisen huuliharppu-
järjestön presidentti Pentti Var-
kila Lievestuoreelta. Varkila on 
mukana levyä suunnittelevas-
sa työryhmässä yhdessä jäm-
säläisten Antti Sulinin, Heik-
ki Rahikaisen ja Juhani Rau-
tiaisen kanssa. Rahikainen ja 
Rautiainen edustavat ryhmäs-
sä levyn julkaisusta vastaavaa 
Tourulan Kivääritehtaan Peril-
liset ry:tä.

Varkila kertoo nyt tehtävän 
työn arvon näkyvän erityisesti 
siinä, että kaikki lukuisat esiin-
tyjät ovat tulleet mukaan kor-
vauksetta. Se kertoo myös siitä, 
kuinka tärkeänä tämän histori-
an osan tallettamista pidetään, 
hän toteaa.

Levyä valmistellaan parasta 
aikaa ja suuri osa äänityksistä 
on jo tehty. ”Viimeiset äänityk-
set tehdään huhtikuun aikana 
ja levy julkaistaan syksyllä, jo-
ten se ehtii mukavasti joulupa-
kettiin” Varkila kertoo. Levyä 
myydään jo nyt ennakkoon ja 
kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä Pentti Varkilaan Manni-
sentie 6, 41400 Lievestuore puh. 
(014) 865 201. Lisätietoja löytyy 
myös osoitteesta www.tkp.sun-
tuubi.com

Suomen Sotaveteraaniliit-
to ja Hamina-Vehkalah-
den sotaveteraaniyhdistys 

järjestävät Haminan kaupun-
gin ja Reserviupseerikoulun 
tukemana sotaveteraanikuo-
rojen ja perinnekuorojen val-
takunnallisen yhteiskonsertin 
Hamina Bastionissa sunnun-
taina 26. elokuuta 2012.

Laulajia odotetaan tapahtu-
maan kaikkiaan noin 400, jot-
ka jakaantuvat sotaveteraani- ja 
perinnekuoroihin. Konsertis-
sa esiintyvät lisäksi Haminan 
Soittokunta ja Lauluyhtye 

Kanttiinin Lotat säestäjineen. 
Veteraanikuorojen ja soitto-
kunnan yhteisesitykset johtaa 
musiikkineuvos Arvo Kuikka 
ja perinnekuorojen esiintymi-
sen Urpo Rauhala. Konsertin 
juontajana ja soittokunnan joh-
tajana toimii Juhani Leinonen.

Kauempaa matkaavat laula-
jat tulevat paikalle jo lauantai-
na majoittuen Reserviupseeri-
koulun kasarmiin ja heille jär-
jestetään iltaohjelmaa. Kuorot 
ja soittokunta harjoittelevat 
ennalta valmistellun ohjelman 
sunnuntaiaamuna klo 9 alkaen 

Itsenäisyys 95 vuotta -laulujuhla
ja lounaan syötyään konsertoi-
vat klo 14 uskottavasti täydelle 
2000-paikkaiselle katsomolle. 
Väliajallinen konsertti kestää 
noin 2 tuntia.

Sotiemme veteraanit ovat jo 
siinä iässä, että he tuskin ovat 
esiintyjinä itsenäisyytemme 
100-vuotisjuhlissa ja siitä syys-
tä laulujuhlan teemana on nyt 
itsenäisyys 95 vuotta, jota vete-
raanilaulajat voivat ja haluavat 
itse laulullaan kunnioittaa.

Juhani Leinonen

Haminan Bastioni toimi viihteellisen suurkonsertin tapahtumapaikkana kesällä 2003.
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Etelä-Karjalan Sotavete-
raanipiirin piirikoko-
us pidettiin maaliskuun 

puolivälissä Rautjärven seura-
kuntatalossa. Kyseinen talo oli 
sota-aikaan todellinen ”salai-
suuksien talo”, jonka tapahtu-
mista eivät paikalliset asukkaat 
tienneet mitään.

Kokouksen puheenjohtajana 
toiminut Into Suhonen kertoi 
syyn tietojen puuttumiseen ol-
leen sotaan liittyvä.

-      Tämä talo oli suomalais-
ten kaukopartioiden kokoon-
tumis- ja lähtöpaikka. Oli it-
sestään selvää, että toimintaan 
liittyvät tiedot olivat salaisia, 
Into kertoi.

Etelä-Karjalan Sotaveteraa-
nipiirin alueella on yhdeksän 
paikallista yhdistystä, joissa jä-
seniä 1443. Piirin alueella ole-
vien veteraanien kokonaismää-
rä on 1700, joita kaikkia pii-
ri avustaa mahdollisuuksiensa 
mukaan.

Piirin puheenjohtajana jat-
kaa Erkki Pulli. Piirihallituk-
sessakin tapahtui vain yksi 

Eteläkarjalaiset koolla 
”salaisuuksien talossa”

Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Erkki Pulli (vas.) 
luovutti Sotaveteraanien ansioristin Kalevi Varikselle.

muutos Veli-Pekka Peräky-
län aloittaessa uutena jäsenenä. 
Entisistä jatkavat Matti Rus-
konmäki, Kyösti Parviainen, 
Erkki Nieminen, Heikki Van-
hanen ja Lauri Hulkkonen.

Kokousasioiden jälkeen luo-
vutettiin Sotaveteraanien an-
sioristi Rautjärven Sotaveteraa-

nien puheenjohtajalle Heikki 
Varikselle.

Ansioistaan Sotaveteraani-
en kultaisen ansioristin saanut 
Nuutti Vartiainen oli estynyt 
saapumaan tilaisuuteen.

Teksti ja kuva:  
Pauli Saukkonen

Etelä-Pohjanmaan Sota-
veteraanipiirin vuosiko-
koukset pidettiin 16.3. 

Seinäjoki-salissa yli 100 osal-
listujan voimin. Aluksi hiljen-
nyttiin rovasti Väinö Reini-
län johdolla  perinteiseen ko-
koushartauteen. Hartaudessa 
vietettiin hiljainen hetki 298 
edellisvuonna poisnukkuneen 
veteraanin muistolle. Sopui-
san kokouksen puheenjohta-
jana toimi kapteeni evp Erkki 
Hölsö Isostakyröstä. Piirin pu-
heenjohtajaksi valittiin edel-
leen yksimielisesti liikkeenhar-
joittaja Ville Sointula. Uusina 
piirihallitukseen valittii Aapo 
Saari Alavudelta. Mauno Vä-
hämäki Lapualta ja Aki Kin-
nunen Seinäjoelta.

Piirin naistoimikunta ko-

Kokouksen puheenjohtaja Erk-
ki Hölsö

Ville Sointula jatkaa Etelä-
Pohjanmaan johdossa

kousti samaan aikaan ja valit-
si puheenjohtajakseen edelleen 
Kyllikki Falbenin Lapualta.

Pertti Kortesniemi

Talvisodan päättymisen 
72-vuotismuistopäivä-
nä pidetyssä Varsinais-

Suomen Sotaveteraanipiirin 
naistoimikunnan vuosikoko-
uksessa valittiin naistoimikun-
nan uudeksi puheenjohtajaksi 
Mirja Läärä Salosta. Naistoi-
mikunnan varapuheenjohtaja-

Naistoimikunnan 
puheenjohtaja vaihtui 
Varsinais-Suomessa

na jatkaa Riitta Räikkä Naan-
talista ja sihteerinä Maija For-
sell Turusta. Varsinais-Suomen 
piirin naistoimikuntaan kuu-
luu 21 naisjaostoa, joissa jäse-
niä on runsaat 2200.

Teksti: Osmo Suominen 
Kuva: Leila Venho Varsinais-Suomen So-

taveteraanipiirin vuo-
sikokous valitsi yksi-

mielisesti everstiluutnantti evp. 
Tuukka Alhosen jatkamaan 
piirihallituksen puheenjohta-
jana vuoden 2012. Naantalissa 
pidetty kokous keräsi paikalle 
kuutisenkymmentä osanotta-
jaa. Naantalin seurakuntakes-
kuksessa pidetyssä vuosikoko-
uksessa Naantalin kirkkoherra 
Jyrki Rautiainen ja kaupun-
ginjohtaja Timo Kvist terveh-
tivät kokousta.  Piirin puheen-

johtaja Tuukka Alhonen 
käsitteli kokouksen avauspu-
heessaan mm. veteraanimää-
rärahojen kehitystä viimeisten 
vuosien aikana.  Ennen koko-
uksen alkua suoritettiin myös 
muutama palkitseminen.

Varsinaisessa kokouksessa 
puhetta johti Naantalin Seu-
dun Sotaveteraanien puheen-
johtaja Jaakko Ylitalo.  Kokous 
hyväksyi toiminta- ja tilikerto-
mukset vuodelta 2011 sekä toi-
minta- ja taloussuunnitelmat 
vuodelle 2012.  

Tuukka Alhonen jatkaa 
Varsinais-Suomen johdossa

Vuosikokouksessa palkittiin (vas.) Sotaveteraanien kultaisella ansioristillä Terttu Härkälä ja Simo Jo-
kinen Loimaalta, Sotaveteraaniliiton ansiomitalilla Maire Toivonen Pöytyältä sekä Pertti Huttunen ja 
Matti J Paavola Turusta ja Sotaveteraanien ansioristillä Veikko Heikkilä Alastarolta.

Piirin varapuheenjohtajiksi 
valittiin edelleen maanviljelys-
neuvos Eeri Hyrkkö Nousiai-
sista ja kunnallisneuvos Toivo 
Mattila Taivassalosta.

Piirin edustajaksi liiton ko-
kouksiin valittiin Tuukka Al-
honen.  Edelleen piirin edus-
tajaksi Länsi-Suomen Veteraa-
niasiain neuvottelukuntaan 
valittiin Eeri Hyrkkö ja varalle 
Ritva Tammi.

Teksti ja kuva: Osmo 
Suominen ja Leila Venho

Vasemmalla tehtävänsä jättänyt Mirja-Liisa Salminen ja oikealla 
uusi puheenjohtaja Mirja Läärä. 
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Tämänkertainen Tal-
visodan päättymisen 
kirkkoilta järjestettiin 

Hyrylässä Helsingin Ilmator-
juntarykmentin entisessä ruo-
kalassa 13. maaliskuuta. Mo-
nelle maanpuolustustyössä 
mukana olleelle tuo pitopaikka 
palautti mieliin mieluisia muis-
toja matkan varrelta. Kolmen 
vuoden kuluttua tämä juh-
la vietetään jälleen Tuusulassa, 
silloin uudessa seurakuntakes-
kuksessa. Talvisodan päätty-
misen muistonvietot näin mit-
tavissa muodoissa eivät olisi 

mahdollisia ilman Järvenpään, 
Keravan ja Tuusulan seurakun-
tien ja lukuisien sidosryhmien 
tukea. 

Kirkkoilta 
kenttähartautena  
Tämänkertaisen tilaisuuden 
muisto jää elämään mukana ol-
leiden runsaan sadan osallistu-
jan mielissä. Tervehdyssanoissa 
puheenjohtaja Antti Simola ko-
rosti Talvisodan osalta Suomel-
le kahta asiaa. Se oli kansakun-
tamme eheyttäjä itsenäisyyden 
alkuajoilta, ja se oli Suomelle 
myös toinen Vapaussota.

Tilaisuuden musiikista vas-
tasi Viljo Nousiaisen johdol-
la Kellokosken soittokunta ja 
kuorolaulusta Tuusulan mies-
laulajat Filip Häyrysen johdol-
la. 

Kun ei oltu kirkollisissa ti-
loissa, kirkkoherra Ulla Ro-
senqvist piti kenttähartau-
den. Rosenqvist kertoi kauniis-
ti lähipiirissään vaikuttaneista 
kahdesta jo edesmenneestä so-
tainvalidista ja sodan kokenei-
den ihmisten tuesta toinen toi-
silleen.

Tuusulan kunnanjohta-
ja Hannu Joensivun juhlapu-
heen keskeinen sisältö oli kiin-
nostava mieliin palautus meil-
le vanhemmille, koululaisten 
historian oppikirjojen sisältöä 
vuosilta 1965, 1967 ja 1975 so-
tiimme liittyen. Yhdessäkään 
näissä kouluhallituksen hyväk-
symissä silloisissa oppikirjois-
sa ei kerrota Talvisodassamme 
kaatuneista tai haavoittuneista. 
Talvisotaan liittyen Joensivu 
toi esiin myös sen tosiasian, et-
tei Venäjällä haluta sitä sellaise-
na tunnustaa, kun tyypilliseen 
Suomen sotien muistomerk-
kiin on Venäjällä kaiverrettu 
vain vuodet 1941-1944.

Talvisodan päättymisestä 72 vuotta

Koskettavan kirkkoillan 
kesto oli tasan puolitoistatun-
tia, sotilaallisella tarkkuudella 
siis suunniteltu.

Tuusulan Sotilaskotiyhdis-
tyksen sisaret kruunasivat kau-

VETRES Keski-Uusimaa järjestää vuorovuosin Järven-
päässä, Keravalla ja Tuusulassa kolme merkittävää 
tapahtumaa. Niistä sotiemme veteraanien ja maanpuo-
lustusväen yhteisen Talvisodan päättymisen kirkkoillan 
järjestämisvuoro oli Tuusulan seurakunnalla VETRES 
Keski-Uusimaan hengellisen toimikunnan kanssa. 

VETRES Keski-Uusimaan pu-
heenjohtaja, kenrl evp Antti Si-
mola lausui tervehdyssanat.

Tuusulan Mieslaulajat ja Kellokosken soittokunta esittivät yhdessä tunteita koskettavan Veteraanin 
iltahuudon.

VETRES Keski-Uusimaa on rekisteröimätön veteraani- ja reservijärjestöjen 
yhteistoimintaorganisaatio, joka perustettiin 8. joulukuuta 1999. Siihen 
kuuluu tällä hetkellä 38 sidosryhmää, joista kahdeksan on veteraaniyh-
distyksiä. 
Toinen VETRES-tapahtuma on koululaisille suunnattu Vapauden viesti 
-juhla. Se järjestetään seuraavan kerran joulukuussa Järvenpään lukiolai-
sille suunnattuna juhlana. 

Kolmannen tapahtuman teema on vaihtuva. Viime vuoden marraskuussa 
se oli paneelikeskustelutilaisuus aiheesta ”Suomen tie jatkosotaan”. 

Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Järvenpäässä 2001.

niin illan päätökseen ripeällä 
kahvi- ja kakkutarjoilulla.

Teksti ja kuvat:  
Veikko Karhumäki

Ilo ja kiitollisuus itsenäises-
tä kotimaasta ja isänmaas-
ta olivat päällimmäisinä 

tunteina St. Andrewin luteri-
laisessa kirkossa 3. maaliskuu-
ta järjestetyssä juhlassa, jossa 
Floridassa asuvat amerikan-
suomalaiset hiljentyivät juhli-
maan ja muistelemaan 72 vuo-
den takaista Talvisodan päät-

tymistä. Tänä vuonna juhlan 
järjestelyvuorossa olivat Flori-
dassa asuvat karjalaiset.

Muistojuhla alkoi Suomen, 
Amerikan, sotaveteraanien ja 
karjalaisten lippujen sisääntu-
lolla ja yhteislauluina lauletuil-
la Amerikan ja Suomen kansal-
lislauluilla.

Rovasti Pentti Palonen piti 

alkuhartauden ja alkurukouk-
sen, jossa hän kiitti Jumalaa 
Suomen itsenäisyydestä ja pyy-
si korkeimman siunausta nyt 
alkavalle muistojuhlalle.

Muistojuhlassa juhlapuheen 
piti New Yorkissa YK:n pal-
veluksessa toimiva eversti Esa 
Vanonen. Puheensa alussa hän 
vertasi kahta 20 vuoden välein 
käytyä sotaa, Vapaussotaa ja ja 
Talvisotaa. Tänään, talvisodan 
päättymisen vuosipäivänä tun-
nemme suurta kiitollisuutta 
niitä veteraaneja kohtaan, jotka 
tuolloin uskoivat asiaansa ja te-
kivät mahdottomasta mahdol-
lisen. Heidän ansiostaan Suomi 
on itsenäisenä valtiona muka-
na päättämässä koko maailmaa 
koskevista asioista. 

 Arvokashenkisessä juhlassa 
saatiin myös nauttia musiikki-
esityksistä, jota tarjoilivat Flo-
ridan laulumiehet johtajansa 
Heikki Pertun johdolla, vel-
jekset Lauri ja Tuomo Kaner-
vikko-aho lauloivat duettona 

laulun Hiljainen tienoo ja lisäk-
si kuultiin taiteilija Susan Par-
bhoen urkusooloja ja Patrica 
Siikarlan pianoesityksiä.

Juhla päättyi yhdessä vei-
sattuun virteen Jumala ompi 
linnamme.Juhlan jälkeen juh-

Talvisodan päättymisen muistojuhla Amerikassa

Muistojuhlan jälkeiseen kahvitilaisuuteen osallistuneet sotavete-
raanit  Onni Puskala (oik.), Seppo Palokas ja Pentti Koistinen.

layleisö kokoontui seura-
kuntasaliin kirkkokahveil-
le, jossa juhlavieraina olivat 
1939 ja 1945 sotiin osallistu-
neet veteraanit. 

Pekka Marttala

ISÄNNÖINTI • HUOLTO • SIIVOUS JA KORJAUSPALVELUT

Juvankatu 10,  33710 Tampere
www.kaukajarviok.fi
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Suomen Sotaveteraaniliiton 
hiihtomestaruuskilpailut 
järjestettiin Panssaripri-

kaatissa Parolannummella 22.-
23.2. aurinkoisen sään vallites-
sa. Kilpailun järjesti Kanta-Hä-
meen Sotaveteraanipiiri yhdessä 
Panssariprikaatin kanssa. Kiso-
jen onnistuneeseen läpivientiin 
vaikutti aivan ratkaisevasti noin 
kymmenen vapaaehtoisen kan-
nattajajäsenen työpanos Hä-
meenlinnan-Vanajan Sotavete-
raanit ry:stä. Panssariprikaatille 
ja näille vapaaehtoisille talkoo-
laisille järjestäjän puolesta par-
haat kiitokset.

Kilpailuun oli ilmoittautu-
nut yhteensä 68 hiihtäjää, jois-
ta paikalle saapui 61 hyväkun-
toista veteraania ja iäkkääm-
pää kannattajajäsentä. Latu oli 
huolella valmisteltu suhteel-
lisen tasaiselle maalle, jottei-
vät veteraanit joutuneet kiipe-
ämään tai laskemaan jyrkkiä 
mäkiä. Kilpailijat majoittuivat 
Panssarikoulun tiloissa. 

Edellisenä iltana kuultiin 
esikuntapäällikkö Harri Luo-
man mielenkiintoinen esitel-
mä aiheesta ”Panssariprikaati 
tänään”, kansantaiteilija Sep-
po Lankinen hauskuutti osal-

Suomen Sotaveteraaniliiton 
hiihtomestaruuskilpailut 
Parolannummella

TULOKSET/matka n. 3 km
Naiset 1921-23 TULOS

1 Hilkka Rantio 12:16:53 
Naiset 1927-29 TULOS

1 Katri Hiltunen 12:13:04 
2 Paula Laitila 12:13:25 
3 Leena Niemelä 12:14:14 
4 Laina Halvari 12:14:47 
5 Elvi Kukko 12:18:02 

Naiset 1930 ja nuoremmat TULOS
1 Valma Keskitalo 12:12:52 
2 Irja Nieminen 12:14:27 
3 Laura Kaaria 12:16:30 

Kannattajajäsen naiset 1932-36 TULOS
1 Hanna Laurila 12:10:52 

Kannattajajäsen naiset 1942-47 TULOS
1 Pirjo Iirislmi 12:13:38 

Miehet 1917-18 TULOS
1 Ilmari Koppinen 12:20:38 

Miehet 1919-20 TULOS
1 Armas Ilvo 12:11:38 
2 Tauno Hakanpää 12:18:07 
3 Aarne Mikkola 12:19:47 

Miehet 1921-22 TULOS
1 Lauri Peussa 12:12:09 
2 Uuno Vedenoja 12:14:33 

Miehet 1923 TULOS
1 Otto Lindholm 12:11:02 
2 Väinö Rantio 12:12:14 
3 Uuno Heiskanen 12:12:38 
4 Taito Liimatainen 12:13:48 
5 Aimo Virkki 12:15:30 
6 Paavo Pelttari 12:29:14 

Miehet 1924 TULOS
1 Jouko Knaapi 12:12:23 
1 Taavi Hokkanen 12:13:41 
2 Aarne Soanjärvi 12:15:59 

Miehet 1925 TULOS
1 Heino Pietiläinen 12:09:12 
2 Mauno Jämsä 12:10:13 
3 Heimo Linna 12:10:26 
4 Aulis Lintunen 12:10:58 
5 Eino Ryytty 12:11:19 
6 Paavo Poukka 12:11:38 
7 Martti Sauräki 12:12:42 
8 Antti Kallio 12:18:14 

Miehet 1926-27 TULOS
1 Tauno Mustonen 12:10:46 
2 Olavi Simonen 12:12:20 
3 Simo Jokinen 12:14:13 
4 Martti Rissanen 12:16:28 
5 Reino Ronkainen 12:20:40 

Miehet 1928 ja nuoremmat TULOS
1 Vilho Näräkkä 12:09:40 
2 Erkki Lätti 12:10:04 
3 Pekka Mäkipää 12:12:08 
4 Eero Kurkinen 12:14:18 

Kannattajajäsen miehet 1932-36 TULOS
1 Unto Hankilanoja 12:08:18 
2 Erkki Luukkonen 12:08:25 
3 Kyösti Kinnunen 12:09:55 
4 Oiva Seppälä 12:14:38 

Kannattajajäsen miehet 1937-41 TULOS
1 Pentti Heiskanen 12:08:06 
2 Erkki Viitanen 12:08:41 
3 Sakari Pelkonen 12:09:05 
4 Heikki Pelli 12:10:16 
5 Erkki Salotaipale 12:11:03 

Kannattajajäsenet miehet 1942-47 TULOS
1 Veikko Ronkainen 12:07:42 
2 Ossi Keinänen 12:07:59 
3 Ilpo Keinänen 12:09:34 

listujia kaskuillaan ja johtamil-
laan yhteislauluilla. Illanvieton 
päätteeksi Armas Ilvo lauloi 
Veteraanin iltahuudon, jonka 
kertosäkeeseen muut osallistu-
jat yhtyivät. 

Itse kilpailupäivän sää oli ai-
van upea ja kilpailijat saattoi-
vat hiihtää ihanneolosuhteissa. 
Kilpasarjoja ei yhdistelty, vaik-
ka säännöt olisivat sen mahdol-
listaneet. Kilpailussa nähtiin 
monia hienoja yksilösuorituk-
sia ja tiukkaa kamppailua par-
haasta joukkuesuorituksesta. 
Joukkuekilpailuun oli lisätty 
tänä vuonna uusi sääntö, joka 
mahdollisti sen, että joukkueen 
tulosta laskettaessa voitiin ot-
taa yhden yli 75-vuotiaan kan-
nattajajäsenen suoritus mu-
kaan, jos hän hiihti hyvä ajan. 
Tänä vuonna parhaaksi jouk-
kueeksi hiihti jo kolmannen 
kerran peräkkäin Kanta-Hä-
meen Sotaveteraanipiiri ry:n 
joukkue. 

Kilpailun jälkeen nautittiin 
yhteinen lounas ja kokoonnut-
tiin upseerikerholle palkinto-
jen jakoon. Kyselyn perusteella 
hiihtoladuilla kilpaillaan myös 
ensi talvena.  

Pertti von HertzenIlmari Koppinen (s. 1918) ladulla.

Kirjat
Heikki Nikunen-Jyrki K 
Talvitie-Kalevi Keskinen: 
Suomen ilmasodan pikku 
jättiläinen. WSOY 2011. 
sivuja 473, joukko-osasto-, 
lentokone-, paikannimi- ja 
henkilöhakemistot, kuvia, 
karttoja ja taulukoita. ISBN 
978-951-0-36871-8. 

Ovat pojat tehneet melkoisen 
urakan, jonka WSOY on sitten 
kustantanut. Näitä pikku jätti-
läisiä on nyt neljä, sisällissota, 
talvisota, jatkosota ja tämä il-
masota. Sotaa monelta kantilta. 
Jatkosota sai 2005 Tieto-Finlan-
dia -palkinnonkin. Kaikki ovat 
alueensa perusteoksia. 

Kurssitoverini Sotakorkea-
koulusta, kenraaliluutnant-
ti Heikki Nikunen on teoksen 
varsinainen ”isä” ja sielu. Hän 
on tutkinut ja sitten kirjoittanut 
pääosan artikkeleista. Avuk-
seen - tai työtovereikseen - hän 
on saanut kolme muuta ilma-
voimiemme asiantuntijaa, Jyrki 
Talvitien ja Kalevi Keskisen sekä 
Kari Stenmanin. Ja jälki on sen 
mukaista. Mutta missä on Cal-
le Geust, joka tuntee neuvostoil-
mavoimat ehkä paremmin kuin 
omat taskunsa? Vahinko, sil-
lä minusta olisi silloisen vihol-
lisen toimista pitänyt kirjoittaa 
enemmän. Nyt vain ruotsalai-
nen F 19 on saanut teokseen pari 
sivua. Tämä on - sanoisinko jal-
kaväkisotilaan mielipide. Neu-
vostoilmavoimien toiminta hä-
märtyy, kun se tavallaan kätke-
tään leipätekstiin. 

Teos esittelee lukijalle ilma-
voimiemme toiminnan ”lapsen-
kengistä” jatkosodan päättymi-
seen, toki Lapin sota mukaan 
lukien. Lukija saa selvän kuvan 
puolustushaaran koulutuksesta, 
kehitetystä ja sodissa noudate-
tusta taktiikasta, johtamisjärjes-
telmistä ynnä muusta, mikä teki 
varsinkin hävittäjätorjunnas-
tamme kovan vastustajan hyök-
kääjälle. Tämä oli kai myös pieni 
ihme, sillä vastasihan ilmavoi-
miemme alkuvaiheen kehittä-
misestä muut kuin lentäjät, kos-
ka ilmavoimat rakennettiin pa-
lasista eikä asiantuntijoita juuri 
ollut Suomen julistauduttua it-
senäiseksi. Mutta siitä aloitettiin 
toiminta. 

Ilmavoimien varsinainen ke-
hittäminen alkoi 1930-luvul-
la silloisen komentajan eversti 
J Lundqvistin johdolla. Hän oli 
tykkimies. Onneksi hänellä oli 
pystyviä alaisia, kuten eversti R 
Lorentz. Hän oli taktikko par-

haasta päästä ja hänen kehittä-
määnsä ilmataktiikkaa nouda-
tetaan vieläkin. Lorentz korosti 
voimakkaasti ilmavoimien tor-
juntakykyä muun muassa Es-
panjan sisällissodan kokemus-
ten perusteella. Ikävä kyllä, koko 
maailma varustautui sotaan, jo-
ten hävittäjäkalustoa ei juuri 
saatu hankittua tarpeeksi. 

Teos noudattaa tiukkaa kro-
nologiaa. Sotien syttyminen, ta-
pahtumat ja tulokset on kirjattu 
huolella, ilmatorjunta mukaan 
lukien. Tutkimuksen ja kirjoit-
tamisen painopiste on selvästi 
kesässä 1944, tasan sata sivua. 
Kiva, että Kari Stenman arvos-
taa saksalaisen Osasto Kuhl-
meyn merkitystä Kannaksen 
torjuntataistelussa. Hän kirjoit-
taa, että ”... ei ole liioiteltua tul-
kita, että Lento-osasto Kuhl-
meyn panos torjuntavoittoon 
Kannaksella oli vähintäänkin 
Suomen omien ilmavoimien ve-
roinen.” 

Kuten sanottu, ilmasodan 
pikku jättiläinen poistaa ”tietä-
mättömyyttä” ilmasodan alu-
eelta. Teoksessa on paljon en-
nen näkemättömiä valokuvia ja 
poistaa käsityksen, että puna-
armeijan suurhyökkäys olisi ol-
lut yllätys. Kyllä ilmavoimien 
tiedustelu selvitti valmistelut jo 
aikaisin keväällä, mutta Pääma-
ja taisi olla pimennossa. Eräiden 
muistelmien mukaan ylipäällik-
köä ei saanut hermostuttaa ikä-
villä uutisilla. Taitaa olla niin, 
että etulinjan tukikohdissa näh-
tiin myös, mitä vastustajan puo-
lella tehtiin, mutta suuret ko-
mentajat rauhoittelivat. 

Jos tästä teoksesta jotain vie-
lä sanoisi, niin kesän 1944 ta-
pahtumat ja ilmavoimiemme 
toiminta olisi saanut olla kie-
lenkäytöltään selvempää. Rat-
kaisihan kesän 1944 torjunta-
menestys maamme kohtalon. 
Kirjan päättää katsausluontei-
nen kuvaus ilmasodasta Lapis-
sa. Uskonpa, että tälle pikku jät-
tiläiselle riittää lukijoita, sillä se 
esittää tapahtumat selväpiirtei-
sesti hakuteoksen tapaan. Jo jä-
sentely antaa tähän mahdolli-
suuden ja puitteet. 

Anssi Vuorenmaa 
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Huhtikuun ristikko

Virkistä muistiasi
1. Edestakaisin kulkee, paikaltaan ei pääse. 
2.  Ei sillä ole hinku, mutta kuitenkin se vinkuu, kaula sillä on, mutta ilman päätä se laulaa. 
3.  Mitä kaikki yhtä aikaa tekevät? 
4.  Kaksi ikkunaa, joista näkee ulos, mutta ei sisälle? 
5.  Sillä on kaksi kättä, kaksi päätä, neljä silmää ja kuusi jalkaa, mikä se on? 
6.  Rasia saranaton, avaimeton, kanneton ja silti sen kätköissä kultainen aarre on...Mikä se on?

Oikeat vastaukset sivulla 51

Sanakilpa
Lehdessä 1/2012 kilpailusanana oli ”Tasavalta”. Hyväksyttyjä sanoja löytyi ainoastaan 
23 kpl, jotka ovat alla olevassa luettelossa:

Aasa, aava, atlas, (3)
Laatta, laava, lasta, lata, latta, latva, lava, (7)
Saatava, sala, salava, salva, (4)
Taala, taata, talas, (3)
Vala, valas, valta, vasa, vasta, vatsa (6)

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kolme Raul Kuutman kirjaa ”Kaksikymmen-
tä vuotta Viron-Suomen sillalla”. Palkinnon saavat: Erkki Kittilä, Riihikoski, Keijo 
Malmi, Lahti ja Sisko Saarinen, Reila. Seuraava kilpailusanamme on ”PALVELUTA-
LO”.  Lähettäkää vastauksenne perjantaihin 1.6. mennessä kirjeessä tai postikortilla: 
PL 600, 00521 HELSNKI, faksilla numeroon (09) 6126 2020 tai sähköpostilla osoittee-
seen toimitus@sotaveteraaniliitto.fi. Vastaukseen kirjoitetaan lähettäjän nimi ja osoi-
te, kirjekuoreen lisäksi ”Sanakilpa”. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme ho-
peista kirjanmerkkiä.

Berner Oy
Helsinki

Saint-Gobain Glass Finland Oy
liiketoimintayksikkö Sekurit

Ihode
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Sotahistoriallisia museoita, paikkoja ja matkoja

Kuntoudu Herttuassa
Veteraanien ja puolisoiden laadukasta ja yksilöllistä kuntoutusta  
ammattitaidolla ja sydämellä luonnonkauniissa ja turvallisessa 
ympäristössä. 
Herttuan sotahistoriallinen näyttely "Viimeisellä linjalla"
talvi- ja jatkosodan vaiheista. Ulkoalueella on nähtävänä runsaasti raskasta 
tykistökalustoa ja entisöityä Salpalinjaa. Sisätiloissa on esillä monipuolisesti  
pula-ajan käyttöesineistöä, sotilasvarusteita,  
aseita ja kunniamerkkejä.

Veneenniementie 64, 58200 Kerimäki : puh. (015) 769 900 : herttua@herttua.fi : www.herttua.fi

Harvinainen mahdollisuus!
Risteily Stalinin kanavalla 

29.7.–5.8.
Pietari, Valamo, Syväri, Petroskoi, Poventsa, Stalinin kanava, 
Vienanmeri, Solovetskin luostarisaaristo, Sorokka, Kostamus. 

Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala, Leena Hakala, 
Jarmo Eskelinen.

Hinta 1688-2058 € hyttiluokasta riippuen

Verkkokaupasta 24 H www.lomalinja.fi
& 010 289 8100 & 010 289  8101 ryhmät
& 010 289 8120 (Helsinki)

Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.   Palvelumaksu 14 e

Sotahistoriaa ja kulttuuria Karjalan 
kannaksella 1.–3.7.  
Ihantala, Portinhoikka, Muolaa, Äyräpää, Siiranmäki, Kuuterselkä, Raivola, 
Terijoki, Perkjärvi, Summa, Viipuri. Asiantuntijaopas evl Juha Myyryläinen.
Hinta 438 €

Sotahistoriaa ja kulttuuria Karjalan 
kannaksella 26.–29.6. ja 17.–20.7.   
Ihantala, Viipuri, Äyräpää, Sakkola, Siiranmäki, Terijoki, Krostadt,
Raivola, Summa, Viipuri. Asiantuntijaopas professori Martti Turtola tai 
evl Juha Myyryläinen.
Hinta 528 €

Vienan Karjala ja Solovetsk 2.–6.8.   
Elias Lönnrotin ja I.K. Inhan kulttuurimaisema, tunteita nostava Rukajärven 
tie, Vienanmeri ja Solovetskin luostarisaari. 
Asiantuntijaopas professori Martti Turtola.
Hinta 778 €

Jokiristeily Pietarista Moskovaan 27.8.–3.9. 
Pietari, Laatokka, Syväri Ääninen, Kizhi, Valkea-järvi, Volga, Goritsy, 
Jaroslavl, Uglitch, Moskova. Asiantuntijoina mm. Jyrki Härkönen, 
ev Sampo Ahto, Pirkko Mäkinen. Musiikkia ja tunnelmaa pianisti 
Seppo Hovi ja oopperalaulaja Raimo Laukka.
Hinta alk. 998 €

Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä 2.–5.6., 
2.–5.7. ja 6.–9.9. 
Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, Petroskoi, Syväri, Aunus, Tuulos, 
Salmi. Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala.
Hinta 598 €

Jääkäreiden jäljillä Pohjois-Saksassa 
11.–19.7.   
Travemünde, Lübeck, Hohenlocksted, Kiel,Wismar, Stralsund, Rügenin 
saari, Penemünde, Greifswald, Rostock. Asiantuntijaopas ev Sampo Ahto.
Hinta 1360 €

Porkkalan vuokrakausi ja Neuvostoliiton 
sotilastukikohta 1944-1956

Näyttely avoinna kesälauantaisin klo 11-15 
(ei juhannuksena), muulloin sopimuksen mukaan. 
Huom! Ei esteetön.
Lisätiedot ja ryhmävaraukset: 040-1269333 
Ragvaldsin museoalue 
Överbyntie 140, 02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummi.fi/Ragvalds

Huittisten museo 
Presidentti RISTO RYTI   
Kuvanveistäjä  LAURI LEPPÄSEN veistoksia
Paikallista arkea
Kesänäyttely
Kirkkotie 4, Huittinen, p. 02-5604319
www.huittinen.fi/museo
Avoinna: la-su 12-16, 1.6.-15.8. myös ti-pe 12-17
Ryhmille myös sopimuksen mukaan
Sotiemme veteraaneille vapaa pääsy

* Bussi ja junamatkat
* Viisumit Venäjälle
* Hotellipaketit
* Tilausajot

Bussi-laiva Laatokalle, Ääniselle-Petroskoi 16-20.7.2012 
alk.650 €  ja Bussi Pietariin viikoittain 4 pv alk.179 €
Joshkarola, Kazan, Moskova 28.8-9.9, 1590€

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

+358 400 332 001, fax (02) 2504 775

www.nevatours.fi 
nevatours@nevatours.fi
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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

Mauno Lehtinen, 
 040 565 0519

Antti Isoniemi,  
puh. 040 187 3446

Mikko Rotola-Pukkila,  
puh. (06) 230 1045

Rajakenraalin maja
Parppeinvaara, Ilomantsi

Raja, Raappana, Rukajärvi – uudistunut näyttely

Monipuolinen näyttely rajakenraali Raappanan persoonasta  
ja Rukapirtin historiasta. Yhtenä näyttelyn uutuutena  

multivisio, joka sisältää alkuperäistä TK-filmimateriaalia  
Erkki Raappanan komentopaikalta Rukajärveltä.

Avoinna 1.6.–31.8.2012
Ryhmävaraukset  

puh. 050-375 8787 
www.parppeinvaara.fi

Päämajankuja 1  I  50100 Mikkeli
Avoinna: 2.5.-31.8. päivittäin 10 – 17
1.9.-30.4 pe-su 10 – 17, muulloin  
tilauksesta, puh. 015 194 2424

Mannerheim olisi halunnut viettää 
syntymäpäivänsä rintamalla miesten 
joukossa, mutta valtiojohto toivoi toisin.
Hitlerin vierailu puhuttaa vieläkin.

Viestikeskus Lokki
Naisvuori. Sisäänkäynti Vuorikadun ja Ristimäenkadun kulmasta
2.5.-31.8. päivittäin 10 – 17,  muulloin tilauksesta, puh. 015 194 2424

Mannerheimin salonkivaunu
Mikkelin rautatieasema, Mannerheimintie. Avoinna yleisölle vain 4.6. 10 – 17

museot@mikkeli.fi 
www.mikkeli.fi/museot  

Päämajamuseo 2.5.-31.12.2012

Hyvää  
syntymäpäivää,
herra marsalkka!
Mannerheimin 75. 
syntymäpäivä 4.6.1942

HÄMEESSÄ ON VOIMAA JA PAROLASSA PANSSAREITA!

Hattulantie 334, 13720 Parola, P. 040 568 1186  

 
1.5.-30.9. ma-su klo 10-18, juhannusaaton suljettu
1.10.-30.4. ma-su klo 10-15 jouluviikon suljettu
                

Korsulauluillat 24.5. ja 16.8. klo 18.30

www.panssarimuseo.fi

Alk. Klo 9 kalustoesittely, ohimarssi ja taistelunäytös. Iltapäivällä
ilmaiset kuljetukset nonstoppina museolle

La 7.7. Perhepäivä ja sotilasajoneuvojen 
kokoontumisajot, toimintanäytöksiä ym. 
La 7.7. Perhepäivä ja sotilasajoneuvojen 
kokoontumisajot, toimintanäytöksiä ym. 
La 7.7. Perhepäivä ja sotilasajoneuvojen 
kokoontumisajot, toimintanäytöksiä ym. 
La 7.7. Perhepäivä ja sotilasajoneuvojen 
kokoontumisajot, toimintanäytöksiä ym. 
La 7.7. Perhepäivä ja sotilasajoneuvojen 
kokoontumisajot, toimintanäytöksiä ym. 

Ti 1.5. Panssarimuseon Kewätsawutus
- käännetään kampiakselit kesäaikaan!
Ti 1.5. Panssarimuseon Kewätsawutus
- käännetään kampiakselit kesäaikaan!
Ti 1.5. Panssarimuseon Kewätsawutus
- käännetään kampiakselit kesäaikaan!
Ti 1.5. Panssarimuseon Kewätsawutus
- käännetään kampiakselit kesäaikaan!
Ti 1.5. Panssarimuseon Kewätsawutus
- käännetään kampiakselit kesäaikaan!

La 4.8. Jyrinää Panssarimuseolla: RC-tankit,
mallarit, militaria-harrastusten esittelyä ym.

Sotaveteraanit maksutta museoon, Tervetuloa! Sotaveteraanit maksutta museoon, Tervetuloa! 

HÄMEESSÄ ON VOIMAA JA PAROLASSA PANSSAREITA!

PANSSARIMUSEOPANSSARIMUSEOPANSSARIMUSEO

La 4.8. Jyrinää Panssarimuseolla: RC-tankit,
mallarit, militaria-harrastusten esittelyä ym.
La 4.8. Jyrinää Panssarimuseolla: RC-tankit,
mallarit, militaria-harrastusten esittelyä ym.
La 4.8. Jyrinää Panssarimuseolla: RC-tankit,
mallarit, militaria-harrastusten esittelyä ym.
La 4.8. Jyrinää Panssarimuseolla: RC-tankit,
mallarit, militaria-harrastusten esittelyä ym.

Näyttely:
MARSKIN NYRKKI - 
Panssaridivisioonan perustamisesta 70 v

To 28.6. PsD 70v ja PSPR 60v Parolannummella 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

        ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA 

JaPi-Matkat Oy 
Yö Tallinnassa                12.-13.5., 18.-19.8. 135 €
Petroskoi               17.-20.5. 465 € 
Karjalan Kannas- Taipaleenjoki   16.-18.7. 380 € 
Terijoki –Pietarhovi                     20.-22.7.  359 € 
Tuntemattoman sotilaan sotatie    26.-29.7. 485 € 
Valamo – Sortavala                      11.-12.8. 275 € 
Kostamus – Paanajärvi – Viena   16.-19.8. 540 € 
Yö Viipurissa               25.-26.8. 85 € 
Venäjän vuoden viisumit                      alk.  150 € 
Päivämatkat Tallinnaan ja Viipuriin  
Kysy Lisää!

Kerää oma ryhmä, räätälöimme Teille oman matkapaketin. 
Ryhmän kerääjälle vapaa tai alennettu matka!

Liity Sinäkin tyytyväisten matkustajiemme  joukkoon!

Katso lisää www.japi-matkat.fi
Puh 05 3559365                 Kaivokatu 10
myynti@japi-matkat.fi               49400 Hamina 
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Joka vuosi jotain uutta museossamme! Tänä vuonna 
mm Karjalaiset, Hangon vuokrakausi ja paljon muuta. 
Kahvitusta sekä kuljetukset tilattavissa. 

Furuborgintie 6 
10160 Degerby
040-5418526 
igor@degerby.fi, 
www.degerby.fi

Syvärannan Lottamuseo avautuu 
uusituin näyttelyin 1.5!
Lotan tarina - Vaadi aina enin itsetäsi 
on elämyksellinen ja koskettava 
näyttely, jonka lähtökohtana ovat 
lottien henkilökohtaiset kokemukset. 
Multimedian avulla kävijä pääsee Iotan 
komennukselle halki Suomen. Kosketus 
näytöille on tallennettu kuvauksia 
rintamalta, kokonaisen kaupungin 
lottatyön historia ja eläinlääkintälotan 
arkea.
Elämää Syvärannassa-näyttely kertoo vanhan Syvärannan 
huvilan elamästä ja ihmisistä. 
Tervetuloa!

Syvärannan Lottamuseo 
Rantatie 39 
04310 TUUSULA 
p. (09) 274 1077 
kanttiini p. (09) 274 1740  
www.Iottamuseo.fi  
info@Iottamuseo.fi

SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO
KAUHAVAN KORTESJÄRVELLÄ
Museossa kerrotaan jääkäriliikkeen  
syntyvaiheista, toiminnasta ja sen  
merkityksestä Suomen itsenäisyydelle.
Vaihtuvia näyttelyjä ja museokauppa.

Museo avoinna ti-ke klo 12-16, 15.6.-15.8. ti-su klo 11-17
Pääsymaksu aikuiset 2,50 €, lapset 1,50 € 
Puhelin 06 2412 9841, 040 148 4420
Email suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi
www-sivusto www.kauhava.fi

SÄKYLÄN TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO 
Kiertotie 2, 27800 Säkylä 
Avoinna ti-pe 10-17 ja 
kesällä 15.6. - 15.8. la 10-14 ja su 12-16.
Puh. 0400 955 598  
Sähköposti: 
info@sakylantalvijajatkosotamuseo.fi

www.sakylantalvijajatkomuseo.fi

Sotahistoriallisia 
museoita, paikkoja  

ja matkoja

Kierrätä! Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

Kierrättämällä vähennät merkittävästi jätteen 
syntyä, säästät luontoa ja energiaa.
Ota selvää: www.kuusakoski.fi 

Kierrätämme veloituksetta:
metalliromut, akut, autot, 
renkaat, kuluttajien sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet.

valtakunnalinen maksuton 
palvelunumeromme 0800 30880

Onko 
jälkee 
vai ei?
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Kokoonnutaan 

Julkaisija
Suomen Sotaveteraaniliitto ry–Finlands 
Krigsveteranförbund rf

Suomen Aikakauslehtien liiton jäsen

Päätoimittaja Markku Seppä

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

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

Lehden tilaukset ja hinnat
Sotaveteraaniliittoon kuulumattomat voivat tilata Sotaveteraani-lehden 
liiton toimistosta puh. (09) 6126 2015 /Riina Lillfors. Lehden vuosikerran  
hinta on 15 euroa.  
Irtonumero maksaa 4 euroa.

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Jyrki Vesikansa
Lokitie 43 A 3
00980 Helsinki
puh. 040 721 7334
sähköposti: jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Jäsenet: Anni Grundström, Antti Henttonen, Raija Hinkkala, Olavi Karttunen, 
Göran Lindgren, Pertti Nieminen, Leena Paldan, Markku Seppä,  
Aarno Strömmer, Eeva Tammi, sihteeri Marja Riukka

Toimitus ei voi vastata pyytämättä lähetetystä aineistosta.

Ilmestyminen 2012
1/12: 22. helmikuuta	 •	 4/12: 12. syyskuuta
2/12: 18. huhtikuuta	 •	 5/12: 31. lokakuuta
3/12: 20. kesäkuuta	 •	 6/12: 12. joulukuuta

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

Lehti CD-levynä
Sotaveteraani-lehden pääsisältö on kuunneltavissa CD-levynä  
(ns. Daisy-äänite), jonka vuosikerran hinta on liiton jäsenille 8,50 euroa  
ja muille 17 euroa. Näkövammaisten Keskusliitto lainaa kuunteluun  
tarkoitettuja Daisy-soittimia. CD-levyjä voi tilata Sotaveteraaniliiton  
myyntitoimistosta PL 600, 00521 Helsinki, puh. (09) 6126 2015,  
sähköposti riina.lillfors@sotaveteraaniliitto.fi

Ilmoitusmyynti
Media-ammattilainen Adspace Oy
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki
puh. (09) 877 6136, 040 735 7531
faksi  (09) 726 1306 
Isto Valkeapää 
puh. 040 735 7571

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

Painopaikka
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 2012
ISSN 0782-8543

Ristikon ratkaisu

Haetaan yhteyttä

Virkistä muistiasi oikeat vastaukset
1. Ovi
2. Viulu
3. Vanhenevat

Isäni, Aarne Mäkinen, s. 19.11.1923 Korpilah-
ti astui 19.1.42 Jy.Koul.K5, 9 komppanian pal-
velukseen. Vannonut sotilasvalan 8.3.42.  Siir-
rettiin 5.11.42 Täyd.os/HTK3:een, 21.12.42 4/
JR 45:een, 10.7.43 1/II/JR 45:een, kotiutettu 
tai vapautettu 13.11.44. Osallistui taisteluihin: 
Laatokan Syväri 26.2-6.6.43, viiv.tst.: Syvärin 
sillanpää-Impilahti-Pitkäranta, Syskyjärvi. 

Olisin kiitollinen kaikesta tiedosta, mitä 
hänen sota-ajaltaan löytyy.

Riitta Haanpää, haanriitta@gmail.com, 
puh. 050 413 5175

* * * * *
Suomessa toimii monta veteraanikuoroa. 
Paikkakunnittain sotaveteraaneja kokoontuu 
kerran pari viikossa laulamaan vanhoja rak-

Antrean  ja Vuoksenrannan veteraanit 
Antrea-Seura, Vuoksenranta-seura ja Vuoksen säätiö järjestävät yh-
teisen muistojen lounaan kaikille Antrean ja Vuoksenrannan pitäjistä 
lähtöisin oleville lotille, rintamamiehille, Is-komppanioissa palvelleil-
le sekä pikkulotille ja sotilaspojille. Tilaisuus on kansallisen  veteraa-
nipäivän jälkeisenä lauantaina 28.4. klo 12.00 opiskelijaravintola Hy-
rillassa os. Sakonkatu 1, Riihimäki. Myös saattajat ovat tervetulleita. 
Ilmoittautumiset 23.4. mennessä Pentti Taljalle puh. 050 575 8316 tai 
sähköposti pentti.talja@elisanet.fi.

* * * * *
JR1:n ja JR2:n Veteraanien veljestapaaminen 
sekä Perinnekillan ja –toimikunnan vuosiko-
kous ja –katsaus lauantaina 9.6.2012 Hämeen 
Rykmentin tiloissa Lahdessa.

Kutsumme tapaamiseen ja kokouksiin kaik-
kia rykmenteissämme palvelleita aseveljiä, lottia, sotilaskotisisaria 
sekä heidän omaisiaan ja seuralaisiaan. 
Ohjelma, kaikki tilaisuudet Muonituskeskuksessa: 
10.00 – 11.00 ilmoittautuminen ja aamiainen
11.00 – 12.00 JR1:n Perinnekilta ry:n vuosikokous ja JR2:n Perinnetoi-
mikunnan vuosikatsaus
12.30 – 14.30 Veljesistunto esityksineen, seppelepartiot sekä ruokailu
14.30 paluukuljetukset lähtevät

Tilaisuuteen on autokuljetus: Lappeenranta Maasotakoulu – Kou-
vola – Lahti.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut 25.05.2012 mennessä: 
JR1 Lahti Hannu Tukia 045 635 6195, hannutukia@live.fi ja Lemi 

Jarmo Tölski 040 153 8973, jarmo.tolski@pp2.inet.fi 
JR2: Lappeenranta Jorma Vilkko 040 508 1679, jorma.vilkko@yli-

oppilastalo.fi
Tumma puku, kunnia- ja ansiomerkit.

JR1:n Perinnekillan ja JR2:n Perinnetoimikunnan puolesta
Lämpimästi Tervetuloa!

kaita lauluja, jotka silloin rintamalla, kaukana 
kotoa, muodostivat voimistavan ja yhdistävän 
siteen miesten keskuuteen. 

Nyt veteraanimme, vapaampina jokapäi-
väisestä työstä, ovat muodostaneet lauluryh-
miä, kuoroja, ystäväpiirejä. Moneen kuoroon 
on jo otettu mukaan nuorempiankin jäseniä, 
mutta ovat kuitenkin aitoja veteraaanikuoro-
ja. Tutustuttuani Kruunupyyn veteraanikuo-
roon ”Veteransångarna”, jossa jokainen laula-
ja on rintamaveteraani tiedustelen, onko mui-
ta veteraanikuoroja, joissa kaikki laulajat ovat 
palvelleet sotarintamalla?

Bror Hagström, Amerkankau 16, 68600 
Pietarsaari, 

brorhagstrom@multi.fi
4. Silmät
5. Hevonen ja ratsastaja
6. Kananmuna
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Sotaveteraaniliiton myyntitoimisto palvelee

Täytä ja postita oheinen tilauskuponki 
tai tilaa puhelimitse

25 Veteraanivyö
Laadukas kotimainen 
kääntövyö, nahkaa väri 
musta/viininpunainen. 
Soljessa liiton tunnus.
Hinta 23 euroa

Liitto välittää veteraanivyötilaukset  
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liiton tunnuksin 
varustetut solmiot
15 Tummansininen, 
raidalliseen kuosiin 
kudottu malli.
16 Tummansininen 
solmio, jossa tunnuk-
sen ylä- ja alapuolella 
punai nen, sininen ja 
harmaa vinoraita.  
Hinta 15 euroa
Saatavana myös ku-
minauhakiinnityksellä.

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

6  
Suomen lippu 
Hinta 25 euroa

33 Kaulaliina
Laadukas, vuorillinen 
kaulaliina. 
Hinta 23 euroa

4  
Liiton standaari 
Hinta 30 euroa

Liitto välittää solmiotilaukset  
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

Liitto välittää kaulaliina ja keppien tilaukset 
toimittajalle, joka myös laskuttaa tilauksen.

9 Tammenlehvä- 
hautakivimerkki
Korkeus 90 mm
Hinta 20 euroa.

8 Liiton virallinen 
hautakivimerkki
Halkaisija 60 mm.  
Myös uurnamerkkinä.
Hinta12 euroa

5 Isännänviiri 
Kotipihalle tai mökille. 
Sinivalkoisen viirin pituus 
neljä tai viisi metriä. 
Hinnat 55 ja 65 euroa.

29 Kävelykeppi
Jääpiikillä ja rannelenkillä va-
rustettu kävelykeppi. Sotavete-
raanien käsityönä valmistama. 
Tilatessasi ilmoita pituutesi.
Hinta 55 euroa

12 Uusi juhla-DVD
Sotaveteraani- ja 
perinnekuorot 
Helsingin Jäähallissa 
14.3.2010.
Arvokas uusi DVD 
Talvisodan muisto-
juhlasta.
Hinta 25 euroa

43 Sama kaiku on askelten -CD
Kymmenen sotaveteraani-kuoron ja  
Haminassa sotaveteraanien konsertissa  
taltioiduista äänitteistä on koottu  
38 laulua sisältävä tupla-CD.  
Uusi painos  
Hinta 20 euroa

31 Yrjö Jylhä: Kiirastuli
Runokokoelma
Talvisodan runoutta  
vuodelta 1941. Kuvitettu.
Hinta 25 euroa.

26 Kynttilänjalka
Kultakeskuksen perinteinen malli  
vuodelta 1918. Korkeus 77 mm.  
Varustettu liiton tunnuksella.  
Hopeaa.
Hinta 150 euroa
Liitto välittää kynttilänjalkati-
laukset toimittajalle, joka myös 
laskuttaa tilauksen.

Käy talossa tai soita Helenalle puh. (09) 6126 2014. Toimisto on avoinna ma–pe klo 8.30–16.00
Sähköposti: helena.hornborg@sotaveteraaniliitto.fi   

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraaniliitto.fi
Tuotteitamme myynnissä liittopäivillä Tampereella

2 Jäsenmerkki
Myös kannattajajäsenille. 
10 euroa.

1 Sotaveteraani mitali 
Myös kannattajajäsenille. 
Hinta 15 euroa.

Uusi uurnamerkki
Korkeus 30 mm
Hinta 20 euroa

3 Solkinauha liittojuhlasoljille
Hinta 10 euroa

3B Liittojuhlasolki
TAMPERE 2012
Hinta 5 euroa.
 


